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افتتاحية العدد: مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية: مسار كبير وآفاق واعدة 

أ٠د٠ الخير ق�شي

نحتفــل اليــوم بظهــور العــدد الثانــي مــن املجلــد التاســع عشــر لـــ »مجلــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة«، الصــادرة عــن جامعــة محمــد مليــن 

دباغيــن، ســطيف2، فــي تصميــم جديــد، نعلــن مــن خــالل ذلــك عــن نهايــة مرحلــة متميــزة وبدايــة مرحلــة ثانيــة واعــدة. تحمــل هــذه املرحلــة 

الجديــدة فــي طياتهــا طموحــات عاليــة، تهــدف إلــى االرتقــاء باملجلــة فــي شــكلها ومضمونهــا، وهــذا لجعلهــا قــادرة علــى الولــوج إلــى تصنيفــات 

أعلــى وتحصــل علــى حضــور محلــي وجهــوي وعالمــي أكبــر وأوســع. 

إننــا نــدرك بــأن تحقيــق هــذه الطموحــات ســيتطلب مــن كل املنتميــن إلــى املجلــة بــذل مجهــودات إضافيــة أكبــر مــن أجــل جعــل املجلــة 

فــي عملهــا التحريــري وإصدارتهــا وسياســتها فيمــا يخــص النشــر العلمــي، تحتــرم مختلــف املعاييــر العامليــة )قواعــد التوحيــد والتقييــس( 

وليــس فقــط بعضهــا. ونــدرك كذلــك بــأن طاقــم املجلــة لديــه اإلرادة الكافيــة والثقــة فــي قدرتــه علــى تحقيــق هــذه الطموحــات وهــذا ألن 

مســار املجلــة تميــز فعــال بالعديــد مــن اإلنجــازات. مــع العلــم إن مــا تــم أنجــزه ســابقا هــو الــذي جعلنــا جميعــا، نفتخــر أوال بمســار املجلــة 

ونفكــر ثانيــا فــي إحــداث قفــزات أخــرى مهمــة ترتقــي باملجلــة إلــى األعلــى. وفيمــا يلــي نذكــر بعضــا مــن إنجــازات املجلــة الســابقة:

- لقد تم إصدار 38 عددا مقسمة على 19 مجلدا تحتوي على حوالي 800 مقال،

- لقد تم فهرسة املجلة في صنف »ج« بالبوابة الوطنية للمجالت العلمية »ASJP«  في جوان 2018،

Arcif« للمجــالت العربيــة، وحصلــت علــى املرتبــة  فــي تقييــم »ارســيف   0.1167 2021 علــى معامــل  فــي ســنة  - لقــد تحصلــت املجلــة 

117 مجلــة.  فــي تخصصهــا، وهــذا مــن مجمــوع  السادســة علــى املســتوى العربــي 

0.17650 ورتبــت فــي املرتبــة التاســعة مــن بيــن )130( مجلــة علــى  بـــ   وفــي ســنة 2022 تحصلــت علــى معامــل »ارســيف Arcif« يقــدر 

العربــي.  املســتوى 

- لقد تم فهرسة املجلة في املنصات املعرفية التالية خالل السنوات املاضية:

 BDD Shamaa,   Researchbib,  Citefactor,  Dspace,  Miar, Sindexs.   ASJP, Google Scolar, DOAJ,

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املجلــة تســتقبل ســنويا أكثــر مــن 100 مخطــوط جديــد مــن أجــل التقييــم والنشــر فــي حالــة القبــول. مــع العلــم 

أن عمليــات التقييــم واملراجعــة التــي تشــرف عليهــا هيئــات املجلــة بمســاعدة قائمــة موســعة مــن املحكميــن الخارجييــن مــن مختلــف 

التخصصــات، تــؤدي فــي املتوســط إلــى قبــول حوالــي 45 % للنشــر، وهــذا بعــد قيــام أصحــاب هــذه املخطوطــات املقبولــة بالعديــد مــن 

التعديــالت التــي يطلبهــا املراجعــون ونــواب رئيــس التحريــر. ويعتبــر هــذا العمــل مؤشــرا آخــر علــى الجهــود الكبيــرة املنجــزة ســنويا علــى 

مســتوى املجلــة.

إن هــذه الخلفيــة املتميــزة للمجلــة شــجعتنا علــى التفكيــر فــي املزيــد مــن العمــل الذـكـي، والهــادف إلــى خطــو خطــوات أخــرى إلــى األمــام، 

حتــى الولــوج إلــى قاعــدة مــن قواعــد البيانــات العامليــة املرموقــة.   

إن هــذا العــدد يعتبــر بدايــة فــي هــذا الطريــق، ولهــذا ســتالحظون فيــه وجــود تحســينات متعــددة، وفيمــا يلــي نتطــرق إلــى أهمهــا؛ لقــد 

عملنــا علــى: 

- إغنــاء هيئــة التحريــر بكفــاءات علميــة جديــدة عاليــة املســتوى، تتمتــع بســمعة علميــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي، مــع العلــم أننــا 

ســنواصل هــذه العمليــة خــالل الســنة الجاريــة،
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- إثــراء وضبــط قواعــد النشــر الخاصــة باملجلــة، بحيــث نعلــن فــي هــذه القواعــد املحســنة اتبــاع املجلــة مختلــف املعاييــر العامليــة فــي 

عملهــا التحريــري، وفــي سياســتها فيمــا يخــص النشــر العلمــي، وفــي كيفيــة كتابــة التهميــش واملراجــع، كمــا نعلــن االلتــزام بقواعــد لجنــة 

)COPE( أخالقيــات النشــر

https://publicationethics.org/

- تصميم غالف جديد للمجلة يوجد به رمزية تتوافق مع طبيعة املجلة، كما أنه يتضمن كل املعلومات الويبوميترية املطلوبة، 

-  تصميــم رمــز جديــد للمجلــة متميــز فــي شــكله ومضمونــه ويتوافــق مــع خصائــص وطموحــات املجلــة وقيمهــا العلميــة. ويمكــن االطــالع 

علــى شــرح للخريطــة البيانيــة ملكونــات هــذا الرمــز علــى الرابــط املوالــي:
https://www.univ-setif2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=4078:mjlt-aladab-wallwm-alajtmayt&cat
id=14&lang=ar&Itemid=102

وباإلضافــة إلــى التحســينات اآلنفــة الذكــر بودنــا أن نثمــن عمليــة التوحيــد )Normalisation( التــي شــملت محتــوى هــذا العــدد، والتــي 

تمــت باالعتمــاد علــى أســس النشــر العلمــي العالمــي وقواعــد جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة APA. إن هــذه العمليــة تعتبــر هامــة جــدا 

ألنهــا خطــوة بــارزة فــي طريــق االرتقــاء باملجلــة.

ويضــم هــذا العــدد األول مــن املجلــة فــي نســختها الجديــدة، مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث القيمــة. فالقــراءة املتأنيــة لهــذه األعمــال 

البحثيــة يســمح لنــا بتصنيفهــا حســب تخصصــات اهتمامــات املجلــة إلــى مــا يلــي: ســت دراســات وبحــوث فــي علــم النفــس وعلــوم التربيــة 

وخمــس فــي القانــون وأربــع فــي الفلســفة وثــالث فــي علــوم االتصــال والسياســة واثنيــن فــي علــم االجتمــاع واثنيــن فــي اآلداب، وباإلضافــة إلــى 

ذلــك نجــد أيضــا ثــالث دراســات باللغــة الفرنســية ودراســة واحــدة باإلنجليزيــة.

وفي األخير أشكر الطاقم العلمي والفني الذي أشرف على إنجاز هذا العمل وإلى مزيد من التحسن.
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ملخص
منهــم  يؤمــل  اللذيــن  وهــم طلبــة جامعيــون  الشــباب  مــن  نخبــة  علــى  تركــز  كونهــا  فــي  الدراســة  هــذه  اهميــة  تنبــع 

النهــوض باملجتمــع وتطــوره وذلــك بدراســة قلــق  املســتقبل واالكتئــاب واحتمــال ظهــور األفــكار االنتحاريــة وظهــور 

فكــرة الهجــرة خــارج الوطــن مــن خــالل عينــة قومهــا 400 طلــب  ، مقســمين الــى 200 طالبــة و200 طالــب كلهــم 

مقبليــن علــى التخــرج ومــن تخصصــات مختلفــة ينتمــون كلهــم الــى جامعــة مولــود معمــري تيــز وزو قطــب تامــدة 

ولقــد اســتعملنا مقيــاس قلــق املســتقبل لزينــب شــقير ومقيــاس االكتئــاب لبــاك ومقيــاس احتمــال االنتحــار مــن 

تصميــم بشــير معمريــة ولقــد اســفرت النتائــج علــى مــا يلــي : نســبة  05 % مــن الطلبــة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن 

قلــق املســتقبل ونســبة 52.05 % مــن الطــالب يعانــون مــن اكتئــاب شــديد و57.96 % لديهــم افــكار حــول االنتحــار 

وامــا بالنســبة للفــروق بيــن الجنســين فجــاءت النتائــج كالتالــي : كانــت االنــاث اكثــر اكتئابــا مــن الذكــور واكثــر احتماال 

لألفــكار االنتحاريــة، بالنســبة لقلــق املســتقبل كانــت النتائــج لصالــح الذكــور .وامــا بالنســبة لظهــور فكــرة الهجــرة 

خــارج الوطــن فكانــت النســبة عاليــة جــدا ولقــد قــدرت ب 52.18 % مــن مجمــل العينــة. 
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مقدمة
الشــباب  لفئــة  اهتمامهــا  واملجتمعــات  الــدول  معظــم  وجهــت 

واالقتصاديــة  السياســية  أنظمتهــا  اختــالف  علــى  وقضايــاه 

فــي  ودورهــا  الشــريحة  هــذه  بأهميــة  إليمانهــا  واالجتماعيــة، 

إحــداث التنميــة املنشــودة ،لذلــك القــت دراســة الشــباب أهميــة 

بنــاء  الســواء  علــى  والناميــة  املتقدمــة  املجتمعــات  فــي  متزايــدة 

علــى الخصائــص التــي يتمتــع بهــا: جســمية، عقليــة، اجتماعيــة 

أو نفســية، فباإلضافــة للثقــل العــددي الــذي تمثلــه هــذه الفئــة 

علــى  والقــدرة  والنشــاط  بالحيويــة  تتميــز  ،فإنهــا  أي مجتمــع  فــي 

بجميــع  املســتقبل  تمثــل  يجعلهــا  ســنها  أن صغــر  كمــا  العطــاء، 

أبعــاده، ألجــل هــذا جــاء اهتمــام الباحثيــن بهــذه الفئــة وحاجاتهــا 

املختلفــة التــي يجــب علــى املجتمــع أن يعمــل علــى إشــباعها بطــرق 

مشــروعة حتــى ال يلجــأ الشــاب إلشــباعها بطــرق وأســاليب غيــر 

نفســية،  اجتماعيــة،  مشــكالت  ظهــور  فــي  تســاهم  مشــروعة 

الشــاب. لــدى  صحيــة 

وتتضافــر جهــود املؤسســات االجتماعيــة املختلفــة إلشــباع هــذه 

الحاجــات وحــل مشــكالت الشــباب كال حســب موقعــه وأهميتــه 

فــي حيــاة الشــاب،حيث يمثــل الشــباب نســبة كبيــرة مــن الســكان 

فــي املجتمــع الجزائــري، فلقــد قــدرت نســبتهم وفــق إحصائيــات 

يعكــس  مــا  وهــو  الســكان  مجمــوع  مــن   %30 بـــــــــ  رســمية  غيــر 

شــبابية هــذا املجتمــع، لكــن يبــدو أن هــذه الفئــة أصبحــت تعيش 

مشــاكل كثيــرة فــي الســنوات األخيــرة فــي مختلــف الــدول ويظهــر 

أنهــا الفئــة األكثــر تضــررا مــن التحــوالت االقتصاديــة والسياســية 
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التــي  والصعوبــات  املشــاكل  نفــس  وهــي  العالــم  يشــهدها  التــي 

يعيشــها اآلن الشــباب الجزائــري.

مــن  تجــري  التــي  األحــداث  عــن  منعــزال  عاملــا  ليســت  والجامعــة 

هــي  وإنمــا  فيــه،  وجــدت  الــذي  املجتمــع  عــن  بمعــزل  أو  حولهــا 

طــرف مــن األحــداث، وهــي تضــم أكبــر عــدد مــن الشــباب في مقتبل 

وبحــوث  الدراســة  مــن  ســنوات  أربــع  إلنهــاء  أمــل  كلهــم  العمــر 

وزيــارة للمكتبــات وعنــاء املواصــالت، إلــى حيــن أن يلبــس الطالــب 

ثــوب التخــرج، وبــه تنتهــي مرحلــة الدراســة غالًبــا، ليخــرج أمــام 

شــبح  إنــه  واألحــالم  والطموحــات  اآلمــال  ليســرق  ينتظــره  شــبح 

البطالة. 

قــد أبــدو متشــائمة فــي ســرد البعــض مــن واقــع الشــاب الجزائــري 

وخاصــة خريجــي الجامعــات ولكــن لألســف هــذا يمثــل جــزء مــن 

مقتبــل  فــي  شــباب  الجزائــري  شــبابنا  مــن  البعــض  حطــم  واقــع 

العمــر تعــب وضحــى مــن اجــل تحقيــق غايتــه واثبــات نفســه.

وهــذا مــا يســتدعي االهتمــام بهــذه الشــريحة املجتمعيــة الواســعة 

التنميــة  عمليــة  فــي  دورهــا  تمــارس  لكــي  الصحيــح  وتوجيههــا 

االجتماعيــة واالقتصاديــة، لتحيــق ذلــك يجــب معرفــة مشــكالت 

واالقتصاديــة. واالجتماعيــة  النفســية  وحاجاتهــم  الشــباب 

مــن  نخبــة  علــى  تركــز  كونهــا  مــن  الدراســة  هــذه  أهميــة  وتنبــع 

النهــوض  منهــم  يؤمــل  الذيــن  جامعيــون  طلبــة  وهــم  الشــباب 

باملجتمــع وتطــوره. لــذا فــإن أهميــة الدراســة تنطلــق مــن اهتمامهــا 

بدراســة مــا يتعرضــون لــه مــن مشــكالت نفســية وســلوكية تكمــن 

فــي قلــق املســتقبل والتفكيــر فــي االنتحــار او الهجــرة  عــن الوطــن 

باســتمرار. انواعهــا  بشــتى  األم 

اخللفية النظرية إلشكالية الدراسة11
بمختلــف  املجانــي  التعليــم  توفــر  الجزائريــة  الدولــة  أن  رغــم 

مراحلــه لــكل الجزائرييــن وهــو �شــيء ال تقــوم بــه إال دول قليلــة فــي 

العالــم إال أن واحــدا مــن أكبــر املشــاكل التــي تعتــرض طموحــات 

إكمــال  صعوبــة  هــو  الجامعــات  خريــج  الجزائــري  الشــباب 

دراســاتهم العليــا ملــن يرغبــون فــي ذلــك إذ يكونــون مجبريــن علــى 

دخــول مســابقات فــي أعــداد كبيــرة مــن أجــل مناصــب تعــد علــى 

أصابــع اليــد، وضعيــة تدفــع بالبعــض لعمــل املســتحيل مــن أجــل 

االلتحــاق بجامعــات فــي الخــارج خصوصــا بفرنســا التــي يبــدو أنهــا 

فهــي  الدراســة  رســوم  دفــع  يســتطيعون  ملــن  املفضلــة  الوجهــة 

أقــل مــن نظيرتهــا البريطانيــة مثــال , لكــن نســبة قليلــة فقــط مــن 

إلــى  الذهــاب  العليــا يســتطيعون  إكمــال دراســاتهم  فــي  الراغبيــن 

واالبتكاريــة. العلميــة   طموحاتهــم  وتحقيــق  الخــارج 

وأمــا البقيــة األخــرى تحــاول وفــق الظــروف املتاحــة لهــا  تبــدأ رحلــة 

البحــث عــن طــرق اخــرى لتحقيــق أهدافهــا .

وخالل هذه الرحلة التي تختلف مدتها من شاب الى آخر يعيش 

الشــاب اوقــات طويلــة مــن القلــق واالكتئــاب محــاوال التصــدي 

ملــا يواجهــه مــن التزامــات اجتماعيــة واقتصاديــة وظــروف ماديــة 

مختلفــة فــي الشــدة واملــدة بــكل مــا هــو متــاح لــه مــن قــوة نفســية 

–اجتماعيــة  وعقليــة 

وفــي حالــة  مــا لــم يســتطع الشــاب التكيــف وإيجــاد الحلــول ملــا 

يواجهــه مــن صعوبــات الحيــاة تضيــق عليــه الخيــارات ملــا يشــعر 

بــه مــن يــأس وإحبــاط ويبــدأ فــي التفكيــر فــي االنتحــار او الهجــرة 

انواعهــا.  بشــتى 

ولقــد توصــل هاوســمان )Housman 1998( الــى ان اكثــر مــا يجعــل 

 ومكتئبــا هــي األمــور التاليــة : 
ً
 وخائفــا

ً
الفــرد قلقــا

فــي  تحــدث  ان  يمكــن  التــي  الســيئة  االشــياء  )كل  -املســتقبل 

) ملســتقبل ا

-الوحدة ابتعاد الناس عن الشخص.

 االمراض الخطيرة.
ً
-لخوف من املرض وخصوصا

-الخــوف مــن الفشــل فــي الدراســة أوفــي العالقــات االجتماعيــة أو 

امللــل .

-الحاجة املادية والفقر في املستقبل.

-فقدان العمل والبطالة.

-عدم القدرة على اتخاذ قرار مصيري االن وفي املستقبل.

-الزواج ) الخوف من عدم العثور على الشريك املناسب(.

-رفــض االخريــن لــه وعــدم قدرتــه علــى اقامــة عالقــة حميمــة مــع 

االشــخاص االخريــن.

)1998،  Housman( املوت-

يؤثــر قلــق املســتقبل بشــكل مباشــر علــى مواقــف األفــراد الذاتيــة 

تجــاه املســتقبل، أو تجــاه مــا ســيحدث، ومــا يمكــن أن يحــدث، 

لــإلدراك  نتيجــة  ورعــب  قلــق  مصــدر  املســتقبل  يصبــح  وقــد 

الخاطــئ لألحــداث املحتملــة فــي املســتقبل، وعــدم ثقــة الفــرد فــي 

القــدرة علــى التعامــل مــع هــذه األحــداث، والنظــر إليهــا بطريقــة 

بالحاضــر  املا�شــي  وربــط  األفــكار،  لتداخــل  نتيجــة  ســلبية 

مــع  التكيــف  علــى  القــدرة  عــدم  فــي  يســهم  ممــا  واملســتقبل، 

األحــداث التــي تعتــرض مســتقبله، ممــا يســبب زيــادة القلــق نحــو 

املســتقبل.

 عــدة تــؤدي 
ً
ويشــير موليــن)Moline 1990( إلــى أن هنــاك أســبابا

إلــى قلــق املســتقبل عنــد الفــرد تتمثــل بعــدم القــدرة علــى التكيــف 
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القــدرة  وعــدم  منهــا،  يعانــي  التــي  واملشــكالت  الصعوبــات  مــع 

الواقــع  علــى  املبنيــة  التوقعــات  عــن  الفــرد  أمانــي  فصــل  علــى 

والتفــكك  التخلخــل  إلــى  باإلضافــة  وقدراتــه.  الفــرد  وإمكانيــات 

انتمائــه لألســرة واملجتمــع وعــدم  بعــدم  الفــرد  أألســري وشــعور 

شــعوره باألمــن النف�شــي واالجتماعــي. ونقــص القــدرة علــى التكهــن 

باملســتقيل وعــدم وجــود معلومــات كافيــة لــدى الفــرد لبنــاء أفــكار 

املســتقبل.    عــن 

تنــدرج  املســتقبل  قلــق  أســباب  أن  إلــى  داينــز)2006(  أشــار  كمــا 

الوجدانيــة  األفعــال  ردود  إن  حيــث  اجتماعيــة  عوامــل  تحــت 

للتغيــرات أألخالقيــة واالجتماعيــة فــي املجتمــع وضغــوط الحيــاة 

العصريــة تولــد مشــاعر القلــق والخــوف مــن الضعــف وتناقــض 

فهــم  عــدم  إلــى  بالفــرد  يــؤدي  ممــا  الحيــاة،  وضغــوط  األدوار 

الواقــع واملســتقبل، وبالتالــي الدخــول فــي دوامــة التفكيــر والقلــق 

وســلوكه  الفــرد  حيــاة  فــي  املســتقبل  قلــق  يؤثــر  املســتقبل.  مــن 

فــي  وعجــزه  فشــله  إلــى  يــؤدي  ممــا  ســلبي،  بشــكل  وشــخصيته 

التأثيــرات  أبــرز  ومــن   ،
ً
مســتقبال وطموحاتــه  أهدافــه  تحقيــق 

الســلبية شــعور الفــرد بالوحــدة والعزلــة والتقوقــع داخــل إطــار 

روتيــن معيــن، واالفتقــار إلــى املرونــة والفاعليــة الذاتيــة، باإلضافــة 

إلــى اســتخدام أســاليب اإلجبــار فــي التعامــل مــع النــاس واالعتمــاد 

على اآلخرين في تلبية حاجاته، وتأمين املســتقبل، كما أنه يؤدي 

للمواقــف  الصحيــح  التخطيــط  علــى  القــدرة  عــدم  إلــى  بالفــرد 

عــن  تعيقــه  قــد  ســلبية  أفعــال  ردود  لديــه  وتكــون  الحياتيــة، 

تحقيــق املســتقبل )محمــد احمــد املومنــي ومــازن محمــود،2013(.

الــذي  النفســــية  األمــراض  أحــد  النف�شــي  االكتئــاب  يعتبــر  كمــا 

يرتبــط بحالــة مــن الشــعور بالحــزن واليــأس وفقــدان االهتمــام 

بذلــك  ويفقــد  ســار  �شــيء  بــأي  االســتمتاع  علــى  القــدرة  وعــدم 

حالــة  وهــو  اآلخريــن،  مــع  التعامــل  وصعوبــة  للطعــام  الشــهية 

عاطفيــة مــن االغتمــام  شــبه الدائــم يتــراوح بنــي حالــه خفيفــة مــن 

)Oster.1995(وأق�شــى أقــوى  مشــاعر  الــى  والتشــاؤم  اإلحبــاط 

ويتــدرج االكتئــاب مــن اكتئــاب شــــديد إلــى اكتئــاب متوســط أقــل 

علــى  يؤثــر  وإنمــا  االنتحــار  حــد  إلــى  يصــل  فــال  الكبيــر  مــن  حــدة 

العمليــة وأدائــه االجتماعــي واملنهــي. وأفــكاره وحياتــه  ســلوكه 

والتشــاؤم  االكتئــاب  حــول  اجــرى رضــوان)2001( دراســة  ولقــد 

الــى  لــدى عينــة مــن الطلبــة والطالبــات كليــات دمشــق وتوصــل 

وكانــت  الطلبــة  بيــن  جــدا  عاليــة  االكتئــاب  انتشــار  نســبة  ان 

أعلــى عنــد الذكــور مــن االنــاث وامــا دراســة األنصــار)2006( التــي 

الذكــور  بيــن  االكتئــاب  فــي  الجنســية  الفــروق  علــى  اســتقصت 

واالنــاث فــي 17 بلــد اســالمي ،اظهــرت النتائــج ان هنــاك فــروق بيــن 

.)2012، الكريــم  عبــد  االكتئاب)حــرادات  فــي  والذكــور  االنــاث 

وفــي دراســة اوربيــة تحليليــة ضخمــة ضمــت 43 بلــد، قيمــت فيهــا 

النتائــج  توصلــت  الطالبــي،  الوســط  فــي  االكتئابيــة  األعراضيــة 

الــى ان %27,2 مــن الطــالب كانــت لديهــم افــكار انتحاريــة خــالل 

حســب  عاليــة  مرتبــة  فرنســا  احتلــت  ولقــد  الدراســة  ســنوات 

مســح قــام بــه املكتــب الوطنــي لالستشــارة الطبيــة ) Cnom( فــي 

تبيــن ان %14 منهــم  8000 طالــب ولقــد  مــن  لــدى عينــة   )2016(

 ،Boris chaumette et Yannick norvan( قــد فكــروا فــي االنتحــار

.)2018

قلــق  ان  القــول  نســتطيع  الدراســات  هــذه  نتائــج  مــن  وانطالقــا 

قــدرة  تتخطــى  وتغيــرات  مفاجــآت  مــن  يحملــه  ومــا  املســتقبل 

 ومــن 
ً
الفــرد علــى التكيــف وهــذا مــا يجعــل التوتــر النف�شــي شــديدا

مــن  كاملعانــاة  متطرفــة  الجامعــي  الطالــب  اســتجاب  تكــون  ثــم 

االكتئــاب او ظهــور االفــكار االنتحاريــة او ظهــور فكــرة الهجــرة 

إلتمــام  كالذهــاب  منهــا  الشــرعية  أنواعهــا  بشــتى  الوطــن  عــن 

دراســته خــارج الوطــن او الســفر بشــتى الطــرق حتــى عــن طريــق 

. املــوت بحثــا عــن عمــل وحيــاة ســعيدة  قــوارب 

املتغيــرات  مــن  مجموعــة  فــي  الشــباب  ازمــة  محــاور  تتمثــل  بهــذا 

االنســانية  وحاجاتــه  وجــوده  بصميــم  تتصــل  التــي  والعوامــل 

ألدراســة  إنهــاء  بعــد  العمــل  علــى  الحصــول  كإمكانيــة  اآلنيــة 

وتحقيــق حيــاة كريمــة ضــف الــى ذلــك غمــوض وقتامــة الصــورة 

. ملســتقبلية ا

وانطالقا مما سبق نطرح التساؤالت التالية: 

-هــل يعانــي الطالــب الجامعــي املقبــل علــى التخــرج مــن مســتوى 
قلــق مســتقبل شــديد؟ 

- هــل يعانــي الطالــب الجامعــي املقبــل علــى التخــرج مــن مســتوى 
اكتئــاب شــديد ؟

-هــل تــراود الطالــب الجامعــي املقبــل علــى التخــرج  أفــكار احتمــال 
انتحار؟ 

-هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن االنــاث والذكــور فــي 

كل مــن مســتوى قلــق املســتقبل واالكتئــاب واحتمــال االنتحــار؟

-هــل الطلبــة املقبليــن علــى التخــرج الذيــن يعانــون مــن االكتئــاب 

الشــديد وقلــق املســتقبل الشــديد واحتمــال االنتحــار الشــديد 

هــم فقــط الذيــن تظهــر لديهــم فكــرة الهجــرة خــارج الوطــن؟ 

 وعليه نفترض ما يلي :

-يعانــي الطالــب الجامعــي املقبــل علــى التخــرج مــن مســتوى قلــق 
مســتقبل شــديد. 
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مســتوى  مــن  التخــرج  علــى  املقبــل  الجامعــي  الطالــب  -يعانــي 
شــديد.  اكتئــاب 

احتمــال  أفــكار  التخــرج   علــى  املقبــل  الجامعــي  الطالــب  -تــراود 
انتحــار. 

-توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن االنــاث والذكــور فــي كل 
مــن مســتوى قلــق املســتقبل واالكتئــاب واحتمــال االنتحــار. 

االكتئــاب  مــن  يعانــون  الذيــن  التخــرج  علــى  املقبليــن  -الطلبــة 
الشــديد وقلــق املســتقبل الشــديد واحتمــال االنتحــار الشــديد 

الوطــن. خــارج  الهجــرة  فكــرة  لديهــم  تظهــر  الذيــن  فقــط  هــم 

حتديد مفاهيم الدراسة اجرائيا1111
الشباب111111

 هــي مرحلــة مــن مراحــل حيــاة االن ســان تبــدأ مــن )18-25 ســنة( 

علــى  والقــدرة  واإلمكانيــة  االســتعداد  لديـــه  الـــشاب  يكـــون  فيهــا 

يــزاول  طالــب  كل  هــم  دراســتنا  وفــي  الحيــاة  متطلبــات  مواجهــة 

علــى  مقبــل   2 ماســتر  مســتوى  فــي  بالجامعــة  العليــا  دراســته 

التخــرج. 

التعريف االجرائي لقلق املستقبل فهو 111121
ضــوء  فــي  املســتجيب  عليهــا  ســيحصل  التــي  الكليــة  الدرجــة 

شــقير)2005(.  لزيــن  املســتقبل.  قلــق  مقيــاس  علــى  اســتجابته 

التعريف االجرائي لإلكتئاب1–1111
فــي ضــوء  املســتجيب  عليهــا  التــي ســيحصل  الكليــة  الدرجــة  هــو 

املكيــف. لبــاك  االكتئــاب  مقيــاس  علــى  اســتجابته 

التعريف اإلجرائي إلحتمال االنتحار111141
تعبــر عنــه الدرجــة التــي يتحصــل عليهــا املســتجيب علــى مقيــاس 

احتمــال االنتحــار املكيــف مــن قبــل بشــير معمريــة . 

مفهوم اهلجرة 111151
الهجرة تعني االغتراب أو الخروج من أرض إلى أخرى أو االنتقال 

مــن أرض إلــى أخــرى ســعيا وراء الــرزق أو العلــم أو العــالج أو أي 

غيــر  او  قانونيــة  شــرعية  بطريقــة  كانــت  ،ســواء  أخــرى  منفعــة 

شــرعية .)خــارج الوطــن(.

العينة وخصائصها1121
تكونــت عينــة البحــث مــن 400 طالــب وطالبــة ماســتر 2 مقبليــن 

علــى التخــرج مــن جامعــة مولــود معمــري .ولــم نأخذ بعين االعتبار 

التخصــص )كليــة االقتصــاد ،هندســة معماريــة ،بيولوجيا،كليــة 

،االعــالم  تخصصاتهــا  بــكل  واالجتماعيــة  االنســانية  العلــوم 

،التاريــخ ،الفلســفة ،علــم النفــس ،علــوم التربيــة ،ارطفونيــا ...(. 

كان  اذ   واإلنــاث  الذكــور  نســبة  العينــة  هــذه  فــي  رعيــة  حيــث 

انثــى. و200  ذكــر   200 أي  بالتســاوي 

منهج الدراسة1–11
اعتمــد البحــث علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي ال يقتصــر 

علــى وصــف الظاهــرة قيــد الدراســة وجمــع املعلومــات والبيانــات 

وتنظيمهــا  املعلومــات  هــذه  تصنيــف  علــى  ويعمــل  بــل  عنهــا، 

علــى  تســاعد  عامــة  اســتنتاجات  إلــى  الوصــول  بغيــة  وتفســيرها 

فهــم الواقــع وتطويــره وذلــك باســتخدام أدوات مناســبة، ومــن ثــم 

تحليــل هــذه املعلومــات بهــدف الوصــول إلــى النتائــج التــي يمكــن 

.)1997 أن تحقــق األهــداف املرجــوة مــن هــذا البحــث. )االغــا، 

ادوات البحث 1141
 2005 اعــداد زينــب شــقير ســنة  مــن  -مقيــاس قلــق املســتقبل: 

.)2011( مــن طــرف طايبــي ســنة  الجزائريــة  للبيئــة  وتكييــف 

ســنة  غريــب  الفتــاح  عبــد  تعريــب  لبــاك:  االكتئــاب  -مقيــاس 

)1985( وتكييــف للبيئــة الجزائريــة مــن طــرف يحيــاوي حســينة 

.)  1997( ســنة 

-مقيــاس احتمــال االنتحــار: تــم تصميمــه للبيئــة الجزائريــة مــن 

طــرف بشــير معمريــة ســنة )2006(. 

.) SPSS 17.0( األدوات اإلحصائية : برنامج الرزمة االحصائية

عرض ومناقشة النتائج1151
بالنسبة للفرضية االوىل 115111

القائلــة ان الطــالب الجامعييــن املقبليــن علــى التخــرج يعانــون مــن 

قلــق املســتقبل شــديد لقــد تحققــت حيــث اننــا وجدنــا 140 طالــب 

مــن العينــة االجماليــة أي مــا يعــادل %35 مســتوى القلــق لديهــم 

مرتفــع جــدا  و111 طالــب أي مــا يعــادل %27.75 مســتوى القلــق 

لديهــم شــديد.

50 % مــن الطلبــة لديهــم  وتبيــن اذن هــذه النتائــج ان اكثــر مــن 

املســتقبل. قلــق  مــن  مســتوى مرتفــع 

جدول)01(: يمثل مستوى قلق املستقبل لدى 
                       الطلبة الجامعيين

النسب املآويةعدد العينةمستوى القلق

%14035مرتفع جدا

%11127.75مرتفع

%8922.25معتدل

%6015منخفض

%400100املجموع

وهذه النتائج تتفق مع العديد من الدراســات العربية واألجنبية 

ونذكــر منها : 

دراســة حمزة)1988( ودراســة عبد الباقي)1993( ودراســة محمود 
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ودراســة صبــري)2003(  حجــازي)1986(  ودراســة   ) شــمال)1999 

.M.Alvine)1995( ودراســة

ولقد ارجع بعض الباحثين انتشار القلق بين الطلبة الى  العمل 

فقدانهمــا  جــراء  مــن  والتهديــد  الكثيــرة  ومتطلباتهــا  والدراســة 

الظــروف السياســية وانعكاســاتها علــى الشــارع والفــرد وخاصــة 

الشباب بكل ما تحمله من مفاجآت وصعوبات ونوعية التعليم 

ومخرجاتــه ومــدى اســهامه بإمــداد املجتمــع بأفــراد قلقيــن علــى 

  .)1999 مســتقبلهم )النابل�شــي، 

ولقلــق املســتقبل مكــون معرفــي قــوي، ويمكــن القــول أن مكونــات 

عــادة  ترتبــط  وهــي  انفعاليــة  منهــا  اكثــر  املســتقبل معرفيــة  قلــق 

بالخطــر وتركــز علــى املغــاالة فــي تخميــن قتامــة املســتقبل، وهــذا 

مــا يؤكــده  ايليــس )Ellis(  أن مر�شــى القلــق لديهــم نــزوع الــى تهويــل 

ورؤيــة كارثــة فــي كل �شــيء فالفــرد القلــق تســيطر عليــه إحتمــال 

الخطــر ومنضبــط عليــه بحيــث ال يكــف عــن تحذيــر نفســه مــن 

اخطــار ممكنــة وكل هــذا يفســر بــدوره الدرجــات العاليــة ملســتوى 

االكتئــاب الــذي تحصلنــا عليــه فيمــا ســوف يأتــي :

 بالنسبة للفرضية الثانية121511
اكتئــاب  مــن  التخــرج  املقبليــن علــى  الطلبــة  يعانــي  التــي مفادهــا 

شــديد كذلــك قــد تحققــت وهــذا كمــا يوضحــه الجــدول التالــي : 

جدول)02( يمثل مستوى االكتئاب لدى الطلبة

النسبة املآويةعدد الطلبةمستوى االكتئاب

%20150.25شديد

%12531.25متوسط

%4010معتدل

%348.50منخفظ جدا

n400100%

نالحــظ مــن خــالل نتائــج املتحصــل عليهــا ان نســبة %50.25 مــن 

الطــالب يعانــون مــن اكتئــاب شــديد وهــذه النســب تبيــن ارتفــاع 

دراســة  نتائــج  مــع  دراســتنا  نتائــج  وتتفــق  االكتئــاب  مســتوى 

الخالــق  عبــد  ودراســة  ســليمان)2002(  الخالــق  عبــد  مــن  كل 

 . والدماطــي)2008( 

ولقــد ارجــع بعــض الباحثيــن ارتفــاع نســبة االكتئــاب قــد يرجــع الــى 

املرحلــة العمريــة وكلــك للنظــرة التشــاؤمية نحــو املســتقبل كمــا 

فســرها بــاك)Beck( فــي نظريتــه حــول االكتئــاب .

املشــكالت  مــن  الكثيــر  ان  عديــدة  اخــرى  دراســات  بينــت  وقــد 

الســلوكية التــي تالحــظ عنــد الطــالب والشــباب يكمــن ورائهــا أحــد 

الشــعور  امللــل،  نجــد:  املشــكالت  هــذه  ومــن  االكتئــاب  أشــكال 

باإلجهــاد، وصعوبــة التركيــز، واملذاكــرة، وتقديــر الــذات املنخفظ 

والعــدوان،  والتمــرد،  الدراســية  باألعمــال  االهتمــام  وفقــدان 

والخمــول والكســل وشــكاوي جســمية متعــددة. الــخ )احمــد عبــد 

  Scales & Ndoh( ، )Weseman et al,  1995( ،)1999 الخالــق 

2002( ونحــن نتفــق مــع مــا توصلــت اليــه هــذه الدراســات .

بالنسبة للفرضية الثالثة1–1151
القائلــة ان الطالــب الجامعــي املقبــل علــى التخــرج تــراوده أفــكار 

احتمــال انتحــار فــإن النتائــج جــاءت كالتالــي:                      

جدول)03( يمثل مستوى االنتحار لدى الطلبة

النسب املآويةعدد الطلبةمستوى احتمال االنتحار

%27568.75شديد

%5718.75معتدل

%5012.50منخفض

نالحــظ مــن خــالل الجــدول ان 68.75 % مــن افــراد العينــة لديهــم 

مستوى احتمال االنتحار الشديد وهذه النتائج ليست بالسارة 

الباحثيــن  مــن  العديــد  اليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  تؤكــد  حيــث 

الجزائرييــن منهــم كاشــا)1993(، يحيــاوي)1997(، منظمــة الصحــة 

تحــاول  التــي  الفئــات  اكثــر  هــم  الشــباب  ان  العامليــة)2013(... 

االنتحــار او تنتحــر فــي العالــم والوطــن العربــي والجزائــر بصفــة 

خاصــة . 

فــي   
ً
تــداوال أكثــر  االنتحــار  موضــوع  أصبــح  األخيــرة  الســنوات  فــي 

بصــدد  مشــكلة  وجــود  عــن  يكشــف  بشــكل  العربيــة  البلــدان 

شــروط  بعــد  تبلــغ  لــم  كانــت  ولــو  حتــى  مجتمعاتنــا،  فــي  التزايــد 

الظاهــرة.

فالجرائد الصادرة في الجزائر ال تخلو من يوم آلخر من حوادث 

االنتحــار والتــي مســت كل فئــات املجتمــع انطالقــا مــن الشــباب 

إلــى الشــيوخ مــرورا بأربــاب األســر وحتــى األطفــال.

عــن  مخيفــة  أرقامــا  العامليــة،  الصحــة  منظمــة  أوردت  كمــا 

صفحــات   10 مــن  تقريــر  نشــرت   حيــث  الجزائــر،  فــي  االنتحــار 

يتنــاول الظاهــرة بتفاصيلهــا املأســاوية وجميــع زواياهــا، والالفــت 

فــي التقريــر إلــى أن الفئــة العمريــة التــي تنهــي حياتهــا باالنتحــار فــي 

الجزائــر هــي األكثــر مــن 70 ســنة بنســبة 6.1 %، ومــن 50 إلــى 69 

ســنة بنســبة 2.5 % لــكال الجنســين، وتقــل النســبة عنــد األطفــال 

لــكال الجنســين)منظمة   % 0.3 إلــى  14 ســنة،  إلــى   5 مــا بيــن ســن 

)2013 العلميــة،  الصحــة 

حســب نفــس التقريــر ملنظمــة الصحــة العامليــة، الجزائــر تحتــل 



14

حسينة يحياوي و وسامية شينار                                                       قلق املستقبل،االكتئاب واحتمال االنتحار و ظهور فكرة الهجرة لدى الطالب الجامعيين                                                         قلق املستقبل،االكتئاب واحتمال االنتحار و ظهور فكرة الهجرة لدى الطالب الجامعيين  

املرتبــة التاســعة عربيــا فــي الــدول التــي تعــرف أكثــر حــاالت انتحــار 

غــرار  العربيــة علــى  الــدول  مــن  عــدد  1.9 متقدمــة علــى  بمعــدل 

اململكــة الســعودية، مصــر، لبنــان، ســوريا، فيمــا احتلــت املغــرب 

ثانــي دولــة عربيــة مــن حيــث عــدد حــاالت االنتحــار بعــد الســودان.

وإن احتلــت الجزائــر الترتيــب التاســع عربيــا فــإن هــذه املرتبــة تعــد 

مقلقــة باعتبارهــا قــد تقدمــت عــددا مــن الدولــة العربيــة األقــل 

مســتوى معي�شــي علــى غــرار كل مــن ســوريا ولبنــان وليبيــا وعمــان. 

مــا اكــده Sheindman ســنة)1999( اذ يــرى أن االنتحــار أساســه 

متعــددة  أوجــه  مــن  إليــه  النظــر  مــن  أكثــر  نفســية  ظاهــرة 

يعــود  الظاهــرة  هــذه  فهــم  أي  إحصائيــا،  فلســفيا،  اجتماعيــا، 

للحالــة النفســية للفــرد املنتحــر، وبــرزت إســهاماته فــي قولــه أن 

فــي  يتمثــل  واحــد  ســبب  فــي  يشــتركون  املنتحريــن  جميــع  تقريبــا 

معانــاة نفســية غيــر محتملــة، أمــام هــذه املعانــاة القاســية يــزداد 

نشــاط البحــث عــن املــوت مــن خــالل توقــف التدفــق امللــح لخبــرة 

تأملــا . شــعورية أكثــر 

يضيــف إل ذلــك أن املعانــاة النفســية ليســت وحدهــا املســئولة  

ذلــك  جانــب  إلــى  يكــون  أن  يجــب  وإنمــا  االنتحــار  حــدوث  عــن 

انتحاريــة  أفــكار  مــع  مســجل  نف�شــي  اضطــراب  ســلبي،  ضغــط 

كحل ملشاكلهم وحسب Sheindman انطالقا من هذه العناصر 

املنتحريــن. أغلبيــة  فهــم  يمكننــا  األربعــة 

الغيــر  النفســية  املعانــاة  بمصطلــح  اتى)شــنايدمان(  ولقــد 

محتملــة  أي »Le psy mal« والتــي ظهــرت تقريبــا فــي جميــع حــاالت 

الفــرح أو الحمــاس  أبــدا مقابــل  االنتحــار واألفــراد ال ينتحــرون 

وإنمــا يموتــون ألنهــم تعســاء ويعانــون، وعــرف هــذا املفهــوم علــى 

النحــو التالــي »األلم،القلــق النــدم، املعانــاة، البــؤس الــذي يعــذب 

بالذنــب،  الشــعور  بالكــره،  تحــس  الشــديدة  فاملعانــاة  الــروح، 

التحقيــر، الوحــدة، الفقــدان، الحــزن، الخــوف القاتــل أيــن يكــون 

املــوت الســيئ« )يحيــاوي وفتــال ،2019(.

انتحاريــة  ميــول  احتمــال  لديهــم  الذيــن  الطــالب  نســبة  وتبقــى 

اكتئــاب  مــن  يعانــون  الذيــن  الطــالب  نســبة  بالتقريــب  تطابــق 

الدراســات مــن  العديــد  أكدتــه  مــا  وهــذا  شــديد 

 ) Beck; J Sarnow et al Salter( والتي ربطت بين ارتفاع مشاعر 

األفــكار االنتحاريــة  باالكتئــاب وبالتالــي ظهــور  اليــأس واإلصابــة 

)يحيــاوي،1997(

بالنسبة للفرضية الرابعة115141
التــي تنــص علــى وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة فــي مســتويات 

ذات  ارتباطيــه  االنتحــار  واحتمــال  واالكتئــاب  املســتقبل  قلــق 

النتائــج  كانــت  والذكــور  االنــاث  مــن  كل  بيــن  احصائيــة  داللــة 

: كالتالــي 
جدول)04( يمثل الفروق بين االناث والذكور الطلبة في قلق 

                     املستقبل،االكتئاب واحتمال االنتحار

nx̅tالجنساملتغيرات

20076.2516,07ذقلق املستقبل

20058.22إ

17.82 -20012.11ذاالكتئاب

20022.86إ

13.92 -20035.75ذاحتمال االنتحار

20052.61إ

بالنســبة للفــروق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مســتوى قلــق املســتقبل 

نالحــظ ان الذكــور اكثــر قلقــا مــن املســتقبل مــن االنــاث حيــث 

جــاءت قيمــة ”t“ تســاوي 17.83 وهــي دالــة احصائيــا عنــد مســتوى 

داللــة 0.01.

االنــاث  ان  وجدنــا  االكتئــاب  مســتوى  فــي  للفــروق  بالنســبة  امــا 

اكثــر اكتئابــا مــن الذكــور وهــذا الفــرق دال احصائيــا حيــث ان 

.0.01 داللــة  مســتزى  17.82_عنــد  تســاوي   “t” قيمــة 

ان  نالحــظ  االنتحــار  احتمــال  مســتوى  فــي  للفــروق  وبالنســبة 

الذكــور اقــل احتمــاال لإلقبــال علــى االنتحــار مــن االنــاث بفــارق 

.0.01 داللــة  مســتوى  عنــدى   _16.87  =  “t” ب  يقــدر 

نتائــج  إلــى  انتهــت  الدراســات  مــن  العديــد  أن  إلــى  نشــير  أننــا  إال 

الحاليــة  الدراســة  فــي  إليهــا  توصلنــا  التــي  النتائــج  وتؤيــد  تدعــم 

ملختبـــر  اســـتنادا  مو�شــى)2004(،  هارونــي  دراســة   بينهــا  ومــن 

فـــايزر الـــذي قـــام بعـــرض نتـــائج أبحــاث مجموعــة مــن املختصيــن 

اكتئـــاب  مـــن  يعـــاني  جزائـــري  مليــون  حوالــي  فــإن  الســيكاتريين 

مشـــخص ســـيكاتريا، كمــا أن االكتئــاب يعتبــر أقــوى منبــئ لتصــور 

االنتحــار عــن املتغيـــرات األخـــرى إال أن هـــذا قـــد أثـــار جـــدال كبيــرا 

بيــن الباحثيــن حيــث أنــه البــد أن يصاحــب اليــأس االكتئــاب حتـــى 

تـزداد احتماليـة  التصور االنتحاري ووقـوع االنتحار، وقد يكون 

قلــق  ملســتوى  العاليــة  الدرجــة  هــو  دراســتنا  فــي  اليــأس  مؤشــر 

التخــرج. لــدى الطلبــة املقبليــن علــى  املســتقبل 

تــرى الباحثــة هــذه النتيجــة جــاءت منطقيــة وذلــك ألن الشــاب 

واقتصاديــة  وسياســية  اجتماعيــة   
ً
ضغوطــا يواجــه  الجزائــري 

ونظرتــه  مســتقبله  بشــأن   
ً
قلقــا يجعلــه  ممــا  صعبــة  ودراســية 
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املتشــائمة اتجاهــه بســبب زيــادة املشــكالت لتعقــد الحيــاة وزيــادة 

متطلباتهــا ممــا ترهــق كاهــل الشــاب وهــذا ينعكــس بــدوره فــي زيــادة 

قلقــه نحــو مســتقبله بســبب تفكيــره املتواصــل فــي تكويــن االســرة 

والعمــل. واالســتقرار 

امــا فيمــا يخــص الفــروق فــي مســتوى قلــق املســتقبل الــذي جــاء 

فــي وقتنــا الحاضــر أصبحــت  لصالــح الذكــور الطــالب  نجــد ان 

املــرأة مــع الرجــل تتحمــل مســؤولية مصيرهــا مثلهــا مثــل الرجــل 

العربــي  مجتمعنــا  ان  إال  واملصاعــب  التحديــات  نفــس  وتواجــه 

فــي  الحمــل  يرمــي  االجتماعيــة  وتقاليــده  بمقوماتــه  االســالمي 

فــي  مــن االنــاث مثــال  تحمــل املســؤولية علــى عاتــق الذكــور اكثــر 

التنشــئة  نتيجــة  الــخ  الــزواج.  وتكاليــف  العمــل والســكن  ايجــاد 

االجتماعيــة.     

حيــث اتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســتي كل مــن 

حســن)1999( وكرميــان)2008( اللتيــن أشــارتا إلــى وجــود فــروق فــي 

مســتوى قلــق املســتقبل تعــزى الختــالف متغيــر الجنــس لصالــح 

دراســة  نتائــج  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  واختلفــت  الذكــور، 

العكاي�شــي)2000( التــي أشــارت إلــى وجــود فــروق فــي مســتوى قلــق 

املســتقبل تعــزى الختــالف متغيــر الجنــس لصالــح اإلنــاث فــي حيــن 

اختلفــت مــع دراســة، كل مــن العكيلــي)2000(، والعــزاوي)2002(، 

القا�شــي   ،)2007( واملحاميــد  والسفاســفة   )2006( ومســعود 

أشــارت  حيــث  واإلمامــي)2010(،  العــال)2010(  أبــو   ،)2009(

جميــع نتائــج هــذه  الدراســات إلــى وجــود فــروق فــي مســتوى قلــق 

املســتقبل تعــزى الختــالف متغيــر الجنــس لصالــح اإلنــاث )محمــد 

احمــد املومنــي ،2012(.

 بالنسبة  للفرضية اخلامسة151511
التــي مفادهــا ان الطلبــة املقبليــن علــى التخــرج الذيــن يعانــون مــن 

االكتئــاب الشــديد وقلــق املســتقبل الشــديد واحتمــال االنتحــار 

خــارج  الهجــرة  فكــرة  لديهــم  تظهــر  الذيــن  فقــط  هــم  الشــديد 

الوطــن:   النســب مختلفــة جــدا بيــن الذكــور واإلنــاث حيــث صــرح 

بأنهــم    400 أي  االجمالــي  العينــة  مجمــوع  مــن   81.25% اي   325

يفكــرون ويخططــون للهجــرة خــارج الوطــن، مــن بينهــم نجــد  215  

ذكــر  و110 مــن االنــاث.  

فــي  بــدا  الهجــرة  فــي  يفكــرن  اللواتــي  االنــاث  عــدد  ان  نجــد  وهنــا 

االرتفــاع وهــذا هاجــس جديــد بالنســبة للعائــالت واملجتمــع ككل 

بعــد ان كانــت الهجــرة تخــص فقــط الذكــور.

الســواحل  قــوات  ســجلت  حيــث  جــدا  مخيفــة  االرقــام  وتبقــى 

البحريــة احبــاط ملحــاوالت هجــرة غيــر شــرعية مــن فاتــح جانفــي 

2017 الــى غايــة ديســمبر 3109 مهاجــرا مــن بينهــم 186 امــرأة و840 

قاصــر  

مــع  جمعناهــا  واذا  ســنة  بعــد  ســنة  االرتفــاع  فــي  االرقــام  وهــذه 

علــى  يحصلــون  الذيــن  كالطلبــة  الشــرعية  بالطــرق  املهاجريــن 

التأشــيرات بحجــة اكمــال دراســاتهم بالخــارج ثــم ال يعــودون فقــد 

نصطــدم هنــا بواقــع امــر مــن الــذي نتوقعــه ونعيشــه حاليــا وتبقــى 

الوقايــة بشــتى الطــرق هــي الســبيل الوحيــد إليقــاف هــذا الجــرف 

والزحــف الشــبابي نحــو آفــاق وآمــال اخــرى عســاها تتحقــق او 

يعــود فــي صنــدوق ان لــم تلتهمــه الحيتــان فــي البحــر.

والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن أهــم حوافــز الهجــرة نحــو أ وروبــا ســببه 

اإلغراء الذي تقدمه وســائل اإلعالم للشــباب من خالل ما تنقله 

عــن رفاهيــة املجتمــع األوروبــي ،ســهولة العيــش والعمــل وخاصــة 

انفتــاح املجتمــع والثقافــة األوروبيــة علــى العالــم واندماجهــا مــع 

أنهــم ســيجدون  يعتقــدون  الشــباب  ممــا جعــل  الثقافــات،  باقــي 

الراحــة والطمأنينــة فــي هــذه البلــدان وســيتأقلمون بســهولة مــع 

هــذا املجتمــع، وبالتالــي يحققــون مــا لــم يتمكنــوا مــن تحقيقــه فــي 

يتما�شــى  القنــوات  هــذه  تعرضــه  مــا  وان  خاصــة  الوطــن،  ارض 

تمامــا مــع مــا يتطلــع لــه الشــباب، وهــو مــا جعلهــم يســعون بــكل 

الســبل للوصــول لهــذه الــدول حتــى لــو كان ذلــك يكلــف حياتهــم 

يصبــو  مــا  بيــن  والصــراع  االنتمــاء  بعــدم  الشــعور  أن  حيــث 

الشــباب ومــا يقــوم عليــه املجتمــع مــن قيــم ومعاييــر هــو مــا يدفــع 

 Titus دراســة  نتائــج  اليــه  توصلــت  وهــو  الهجــرة،  فــي  للتفكيــر 

Marie حيــث تشــير فــي أطروحتهــا حــول هجــرة الجزائرييــن اتجــاه 

هــو »التضــاد«  للهجــرة  الجزائــري  الشــباب  مــا يدفــع  فرنســا أن 

بيــن رغباتهــم وطموحاتهــم فــي كيفيــة بنــاء مســتقبلهم والعراقيــل 

فــي الواقــع وتحــول دون إمكانيــة تحقيــق أي مــن  التــي تواجههــم 

أهدافهــم ممــا يدفعهــم للبحــث عــن مجتمــع أخــر يحويهــم بــكل 

بــأي  فــي الهجــرة  مــا لهــم مــن أفــكار وطموحــات، فتكــون الرغبــة 

 .)2019 وســيلة وثمــن )حكيمــة شاشــوة، 

خامتة
الشــباب  مشــكالت  حــول  النظــري  للتــراث  قراءاتنــا  خــالل  مــن 

وانطالقا من نتائج دراستنا ومن مناقشاتنا مع املجتمع الطالبي 

نفســانية  كمختصــة  وكذلــك  جامعيــة  كأســتاذة  مركزنــا  بحكــم 

عياديــة ممارســة نالحــظ ان الترســبات العديــدة ملعانــاة الشــباب 

مــن مشــكالت حياتيــة يوميــة تصنــع واقعهــم وترســم تفاصيلــه 

العواطــف  علــى  مباشــرة  بصــورة  تؤثــر  وهــي  مســتمر،  بشــكل 

االجتماعيــة واألحاســيس الذاتيــة، اتجــاه ذواتهــم واتجــاه اآلخــر، 
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فالعوائــق التــي تــم الحديــث عنهــا ســابقا، مثــل: البطالــة والتهميش 

يلتمــس  الشــاب  تجعــل  والحرمــان،  الظلــم  إلــى مشــاعر  إضافــة 

داخلــه بصــورة واعيــة وإحســاس عميــق بالنقــص والدونيــة وعدم 

القيمــة الوجوديــة ضمــن الســياق االجتماعــي الــذي يشــكل مــن 

خاللــه كل عالقتــه، أفــكاره، طموحاتــه وســلوكياته، إن الشــعور 

بالدونيــة والنقــص عنــد الشــاب  تــؤدي الــى االكتئــاب ال محــال 

وبالتالــي قــد تــراوده أفــكار لالنتحــار او الرغبــة فــي فكــرة الهجــرة 

ومــن اجــل تفــادي كل هــذا وكذلــك عــوض هــدر هــذه القــدرات 

والطاقــات االنســانية نو�شــي بمــا يلــي :

الرعايــة  خــالل  مــن  االجتماعيــة  املؤسســات  دور  -تفعيــل 
املســتقبل. قلــق  مــن  الحــد  يضمــن  بمــا  بالطلبــة  واالهتمــام  

علــى  الطلبــة  تدريــب  فــي  تســهم  التــي  اإلرشــادية  الــدورات  -عقــد 
ســري.

ُ
واأل اإلقتصــادي  القلــق  مواجهــة 

- توفير البيئة الجامعية املناســبة في الكلية بما يســهم في خفض 
مستوى القلق .

املؤسســات  خــالل  ومــن  االعــالم  وســائل  خــالل  مــن  -االهتمــام 
التعليميــة والتثقيفيــة بحاجــات الشــباب النفســية والعمــل علــى 
فــي  مســاعدتهم  خــالل  مــن  مســتقبلهم  تجــاه  مخاوفهــم  تقليــل 

التخطيط للمســتقبل بأعتبار أن االنســان هو صانع املســتقبل.

التعــرف  خــالل  مــن  بمســتقبلهم  يتعلــق  فيمــا  الشــباب  -توعيــة 
علــى  التخطيــط  مهــارات  وتعليمهــم  الحقيقيــة  امكاناتهــم  علــى 
أســس ســليمة حتــى ال يقــع الشــاب الطالــب فريســة طموحاتــه 
غيــر الواقعيــة وبالتالــي تســد امامــه فــرص كثيــرة بســبب تعميمــه 

الفشــل. خبــرة 

-اجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول قلــق املســتقبل لــدى فئــات 
خــرى مــن املجتمــع فــي ضــوء متغيــرات وعوامــل لهــا عالقــة بتزايــد 

ُ
أ

قلــق املســتقبل بهــدف إيجــاد الحلــول لهــذه العوامــل واملســببات. 
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Anxiety of the future, depression, suicidal potential and the emergence of the idea 
of migration among university students coming to graduate (a field study in the 
state of Tizi Ouzou)

Abstract

The importance of this study stems from the fact that it focuses on young people who 
are university students who are expected to develop the society and develop it by 
studying future anxiety, depression, the possibility of suicidal ideas and the emergence 
of the idea of emigration abroad through a sample of 400 students, divided into 200 
female and 200 males. Graduation and various specialties belong to the University of 
Mouloud Mammeri  ,pole Tamda. We used the measure of the future anxiety of Zineb 
Choukair and the scale of depression for Beck and the measure of suicide probability 
of the design of Bachir maameria. The results  showed  that 50% of the students had 
a high level of anxiety about the future, 50.25% of the students  suffered  from  severe  
depression and 69.75%  had  thoughts about suicide. As for gender differences, the 
results were as follows: Females were more depressed than males And more likely 
to suicidal thoughts, for future anxiety the results were in favor of males. As for the 
emergence of the idea of migration abroad, the percentage was very high and was 
estimated at 81.25% of the total sample.

Keywords
youth

graduate student next 
graduation

future anxiety
depression

suicidal potential
immigration

Anxiété de l’avenir, dépression, potentiel suicidaire et émergence de l’idée 
d’immigration chez les étudiants universitaires diplômés (étude pratique au niveau 
de la wilaya de   Tizi Ouzou)

Résumé

L’importance de cette étude tient au fait qu’elle se concentre sur un groupe d’élite 
de jeunes étudiants qui espèrent faire progresser la société et son développement 
en étudiant quatre variables : l’anxiété future, la dépression, la possibilité d’idées 
suicidaires et l’émergence de l’idée d’émigration à l’étranger à travers un échantillon 
de 400 étudiants, répartis en 200 femmes et 200 hommes de diverses spécialités 
appartenant tous à l’Université Mouloud Mammeri, pôle Tamda. Nous avons utilisé 
trois testes :le premier et l’échelles d’’anxiété future de Zineb Choukair ,l’échelle de 
la dépression de Beck (BDI) ,et la mesure de la probabilité des tentatives de suicide 
adapté par Bachir maameria . Les résultats ont montré que 50% des étudiants avaient 
un niveau élevé d’anxiété pour l’avenir, 50,25% des étudiants souffraient de dépression 
sévère et 69,75% avaient des pensées suicidaires. En ce qui concerne les différences 
entre les sexes, les résultats étaient les suivants: les femmes étaient plus déprimées que 
les hommes et plus susceptibles d’avoir des pensées suicidaires, pour l’ anxiété future, 
les résultats étaient en faveur des hommes. Quant à l’émergence de l’idée de migration 
à l’étranger, le pourcentage était très élevé et était estimé à 81,25% de l’échantillon 
total.  

      Mots clés
Jeunes

étudiants fin de cycle de 
formation

Anxiété future
probabilité d’idées 

suicidaire
dépression

immigration des étudiants
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ملخص

فــي  الثقافــي واالجتماعــي  ابــن رشــد وعالقتــه بتوجيــه الحــراك  النــص الدينــي عنــد  تأويــل  يتنــاول املقــال موضــوع 

املجتمــع، وهــو مــن املســائل املهمــة التــي عرفــت اختــالف فــي تحديــد القواعــد التــي تنظمــه عنــد رواد الفكــر الفلســفي 

العربــي اإلســالمي، ألجــل اســتنباط املعانــي واألحــكام الشــرعية الخفيــة وإخراجهــا للظاهــر لبنــاء فهــوم ســليمة مــن 

مختلــف املبــادئ والحقائــق اإليمانية،التــي قــد تحمــل حلــوال ملختلــف املســتجدات العلميــة واالجتماعيــة. وقــد 

التأويــل، وســيحاول  مــن جانــب آخــر لطريــق  انفــرد   فيلســوف قرطبــة بموقفــه املخالــف والرافــض واملمــارس 

مــن خــالل هــذا املقــال، البحــث عــن مــدى امكانيــة وجــود عالقــة بيــن املوقــف الرشــدي مــن التأويــل ومشــروعه 

فــي  بهــا  كلــف  التــي  الــذي تفرضــه مختلــف املســؤوليات االجتماعيــة والسياســية والشــرعية  املعرفــي واإلصالحــي 

الدولــة. وذلــك باســتقراء وتحليــل مؤاخذاتــه النقديــة وطبيعــة الضوابــط التــي وضعهــا لتنظيــم طريــق التأويــل، مــع 

االســتئناس ببعــض الشــواهد التاريخيــة التــي مــارس مــن خاللهــا التأويــل، والتــي تبــرز اســتعانة فيلســوف قرطبــة 

بهــذه اآلليــة إلبــراز أهميــة الّرجــوع اإلنســاني إلــى النــص الدينــي وذلــك بتجديــد فهومــه وتطويــر األدوات املعرفيــة 

ثقافــة  ونشــر  املجتمــع،  داخــل  ســليم  واجتماعــي  ثقافــي  حــراك  خلــق  فــي  تســاهم  حتــى  النــص  لطبيعــة  املالئمــة 

اإلختــالف والتســامح الفكــري والثقافــي وكذلــك علــى خلــق عالقــة مؤسســة بيــن مــا هــو إنســاني ومــا هــو دينــي عقــدي.   

فهــل غايــة ابــن رشــد مــن التأويــل محصــورة فــي اســتنباط الحقيقــة، أم أنهــا تتعــدى إلــى تحديدقيمــة ودور القــراءة 

البشــرية للنــص الدينــي فــي إصــالح الوضــع الفكــري واالجتماعــي ومنــه التأســيس لواقــع ثقافــي وحضــاري جديــد؟.

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2021-02-10

تاريخ القبول 2021-10-12

الكلمات املفتاحية
التأويل
الظاهر
الباطن
النص الديني
الحوار

مقدمة
ل الفكــر 

ّ
يعتبــر ابــن رشــد)595 ه( مــن الحلقــات املهمــة التــي تشــك

تقــوّي  أن  حاولــت  التــي  الشــخصية  هــذه  اإلســالمي،  الفلســفي 

العالقــة بيــن التفكيــر الفلســفي و محتلــف انشــغاالت املجتمــع، 

بالخصــوص تحديــد الطريــق الــذي يمكــن اعتمــاده لفهــم النــص 

النــص  هــذا  يحملهــا  التــي  والحقائــق  املعانــي  وتفكيــك  الدينــي 

مؤاخــذات  ســّجل  وقــد  العربيــة-  -اللغــة  بشــرية  بلغــة  املنــزل 

قراءتهــم  فــي   
ً
خصوصــا واملتكلميــن  الفقهــاء  طريــق  علــى  عديــدة 

الرئيســة  األســباب  مــن  التأويــل  اعتبــر  حيــث  الدينــي،  للنــص 

لعــدم  املؤمنيــن،  قلــوب  فــي  الشــكوك  وخلــق  الشــرع  تمزيــق  فــي 

اســتيعابهم كالم املتكلميــن وكيفيــة قراءتهــم للنصــوص الدينيــة، 

لكــن رغــم ذلــك املوقــف النقــدي نجــده يتّوســل بطريــق التأويــل 

اثنــاء قــراءة النــص الشــرعي، مّمــا يفتــح البــاب إلــى التســاؤل عــن 

دواعــي هــذا االنقــالب، فهــل يمكــن اعتبــار تراجــع ابــن رشــد عــن 

موقفــه الرافــض لطريــق التــأول بمثابــة تأكيــد ضمنــي علــى أهميــة 

القراءة البشرية للنص الديني ومنه تأكيد دور الدين  في تقويم 

الذهنيــات وإنجــاح اإلصــالح الثقافــي واالجتماعــي؟ وإذا كان األمــر 

كذلــك فمــا هــي املكانــة التــي يمنحهــا ابــن رشــد للفيلســوف فــي هــذا 

املشــروع؟ 

 ولإلجابــة علــى هــذه اإلشــكالية ســنرجع إلــى املتــن الرشــدي لغــرض 

الوقــوف علــى طبيعــة املوقــف النقــدي الــذي اعتمــده مــن طريــق 

أنــه مجــرد وســيلة إدراكيــة ال تحمــل  مــن  تّيقنــه  التأويــل برغــم 

الغلــط فــي كنههــا، هــذا املقصــد الــذي ســنعتمد املنهــج التاريخــي 

عنــد  النقــد  طريــق  ملمارســة  الســعي  مــع  لبلوغــه  والتحليلــي 

اقتضــاء الحــال، دون تقويــل الفيلســوف مقــوالت لــم يطرحهــا، 

لعصــره،  والفكــري  الثقافــي  الســياق  تتجــاوز  قــراءة  اعتمــاد  أو 
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الدراســة  هــذه  مــن  تحقيقــه  إلــى  نســعى  الــذي  الهــدف  كــون 

التحليليــة هــو توضيــح املوقــف الرشــدي مــن التأويــل واملقاصــد 

بتحديــد  الطريــق، وذلــك  لهــذا  اعتمــاده  مــن  ينشــدها  التــي كان 

قيمــة وأهميــة تقنيــن التأويــل فــي تقريــب الديــن مــن املجتمــع دون 

ان يكــون هــذا األخيــر فّزاعــة نخيــف بهــا النــاس ونغلــق بواســطتها 

باب االجتهاد، أو نجعله سببا في تخلفنا، كما يهدف هذه العمل 

إلــى تحديــد املكانــة التــي يمنحهــا لــكل مــن الديــن والعقــل البشــري 

التــي  الفكريــة والثقافيــة  املشــاريع  إنجــاح  فــي  الفلســفي  والفكــر 

ترمــي إلــى إصــالح الواقــع الحضــاري للمجتمــع.  

فلســفية  دراســات  وجــود  تؤكــد  املعالــج،  املوضــوع  أهميــة  إن 

عديــدة، تناولــت قضيــة التأويــل عنــد ابــن رشــد، ســواء تلــك التــي 

النظيــر  محمــد  نظيــر  مقــال  مثــل  العلميــة  الدوريــات  فــي  نشــرت 

عباد»اشــكالية التأويــل عنــد ابــن رشــد، دراســة تحليليــة« الــذي 

يبحــث فــي مكانــة التأويــل عنــد ابــن رشــد وكيفيــة تتناولــه ملختلــف 

القضايــا العقديــة أو التــي قدمــت علــى شــكل مداخــالت علميــة فــي 

مختلــف املناســبات الفكريــة التــي تعقــد حــول الفكــر الرشــدي  

تجديــد  ومســالك  أملقصــدي  »التأويــل  قزييــر،  الغنــي  عبــد  مثــل 

التأويــل  »ســلطة  قســوم،  الــرزاق  وعبــد  األصوليــة«  املنظومــة 

إلــى جانــب الدراســات   ،»
ً
 وفقهيــا

ً
فــي الخطــاب الرشــدي فلســفيا

القيمــة التــي صــدرت علــى شــكل مؤلفــات تعــرض فيهــا أصحابهــا 

عابــد  محمــد  منهــم  نذكــر  رشــد،  ابــن  عنــد  التأويــل  قضيــة  إلــى 

الجابــري نحــن والتــراث، ابــن رشــد ســيرة وفكــر، محمــد أملصباحــي 

»مــع ابــن رشــد، الوجــه األخــر البــن رشــد، اشــكالية العقــل عنــد 

ابــن رشــد« وكذلــك حمــادي لحميدي»ابــن رشــد وعلــوم الشــريعة 

اإلســالمية«،و مهــدي فضــل هللا »العقــل والشــريعة مباحــث فــي 

قدمهــا  كالتــي  الدراســات  مــن  وغيــره  العربيــة«  االبســتيمولجيا 

واإلنســاني  الحضــاري  األفــق  لتأكيــد  مســعود  لبيــوض  األســتاذ 

موقــع  توضيــح  فــي  تســاهم  بدورهــا  التــي  الرشــدية،  للفلســفة 

مشــاريعه  بمختلــف  وعالقتــه  رشــد  ابــن  فلســفة  فــي  التأويــل 

املعرفيــة واإلصالحيــة، ولهــذا ال ندعــي تجــاوز هــذه الدراســات بــل 

ســنعمل علــى اســتثمارها بالتحليــل والنقــد لغــرض اإلجابــة علــى 

البحــث.  إشــكالية 

يقــوم هــذا البحــث علــى جملــة مــن العناصــر التــي تبرز: طبيعــة 

فــي  اعتمدهــا  التــي  واألســس  رشــد،  ابــن  عنــد  التأويــل  اشــكالية 

نقــد التأويــل، ثــم طبيعــة وقيمــة القواعــد التــي وضعهــا للتأويــل، 

ملــا  واالجتماعــي  الثقافــي  والحــراك  الذهنيــات  توجيــه  فــي  ودورهــا 

فيــه ســعادة اإلنســان، مــع االســتئناس ببعــض القضايــا الفكريــة 

التــي وظــف مــن خاللهــا التأويــل إلصــالح الوضــع االجتماعــي، ثــم 

تأتــي خاتمــة توضــح أهــم االســتنتاجات التــي وصــل إلــى البحــث.

ابن رشد ومسألة تأويل النص الديين 11
يعــّرف ابــن رشــد التأويــل فــي كتابــه فصــل املقــال بقولــه »معنــى 

إلــى  الحقيقيــة  الداللــة  مــن  اللفــظ  داللــه  إخــراج  هــو  التأويــل 

الداللــة املجازيــة، مــن غيــر أن يخــّل ذلــك بعــادة لســان العــرب 

أو  أو بســببه أو الحقــه  ال�شــيء بشــبيهه  مــن تســمية  التجــّوز  فــي 

مقارنه، أو غير ذلك من األشــياء التي عّددت في تعريف أصناف 

الــكالم املجــازي« )ابــن رشــد، أبــي الوليــد، 1979(. الحقيقــة عنــد 

ابن رشــد واحدة، ســواًء تلك التي يأتي بها العقل بواســطة املنهج 

ــرع، ومنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك 
ّ

البرهانــي أو التــي جــاء بهــا الش

يثبــت ذلــك  يعــارض الحــق وحتــى  كــون الحــق ال  بينهمــا   
ً
تعارضــا

لجــأ إلــى التأويــل كحــل ابســتيمولوجي الســتنطاق النــص الدينــي 

»فإننــا معشــر  والبرهــان  تتعــارض  ال  التــي  الحقيقــة  واســتنباط 

املســلمين نعلــم، علــى القطــع، انــه ال يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى 

ــرع، فــإّن الحــق ال يضــاد الحــق بــل يوافقــه 
ّ

مخالفــة مــا ورد بــه الش

ويشــهد له«)ابــن رشــد، 1989(بهــذا تتجلــى رؤيتــه للقيمــة العلميــة 

مــن  الوجــود  كتــاب  لفهــم  كوســيلة  وصالحيتــه  البشــري  للعقــل 

فالعقــل  أخــرى،  جهــة  مــن  والحديــث  القــرآن  وكذلــك  جهــة 

مــع  تتعــارض  أن  يمكــن  التــي ال  الحقيقــة  لنــا  يقــّدم  البشــري ال 

النقــل بــل هــو مؤهــل أن يكــون الوســيلة الناجعــة لفهــم النقــل 

»فيجــب علــى مــن أراد أن يرفــع هــذه البدعــة عــن الشــريعة أن 

يعمــد إلــى الكتــاب العزيــز فيلتقــط منــه االســتدالالت املوجــودة 

فــي �شــيء �شــيء مّمــا كلفنــا اعتقــاده ويجتهــد فــي نظــره إلــى ظاهرهــا 

 إذا كان التأويــل 
ّ
 إال

ً
مــا أمكنــه مــن غيــر أن يتــأّول مــن ذلــك شــيأ

ابــي  رشــد،  للجميع«)ابــن   
ً
مشــتركا ظهــورا  أعنــي  بنفســه  ظاهــرا 

.)1984 الوليــد، 

 ُيشــّبه ابن رشــد التأويل، بالدواء الذي يوصف لغرض الشــفاء، 

لكــن لســبب مــا يــؤدي هــذا الــدواء إلــى املــوت والهــالك، كأن تكــون 

الجرعــة كبيــرة بســبب اإلفــراط فــي تنــاول الــدواء أو للجهــل بوجــود 

اختــالف بيــن األبــدان ومنــه يصعــب التعميــم فــي الطــب، واألمــر 

نفســه للمتــأول فهــو يســتنبط الحــق مــن النــص وأي خطــأ، معنــاه 

الوليــد،  ابــي  رشــد،  )ابــن  عقيدتهــم  فــي  بأمــراض  النــاس  إصابــة 

إلــى  العلــوم  مــن  غيــره  مثــل  العلــم  هــذا  يحتــاج  لهــذا   ،)1984

ضوابــط مــن خاللهــا يتحــّدد موضــوع التأويــل وحــدوده املعرفيــة 

والعقديــة، فليســت كل النصــوص الدينيــة تقبــل التأويــل كونهــا 

النصــوص  وهــي  واملدلــول،  املعنــى  واضحــة  صريحــة  جــاءت 
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املتعلقــة باألصــول التــي تبنــي اإليمــان والعقيــدة »اإلقــرار بوجــود 

هللا، النبــوات، البعــث والحســاب« لكونهــا مســائل ال تحتــاج إلــى 

تأويــل وال يمكــن أن يحــدث حولهــا اختــالف بيــن املســلمين، فقــد 

 منهــا إّمــا التصديــق 
ً
 واضحــا

ً
جــاءت صريحــة تقت�شــي اتخــاذ موقفــا

إلــى حــّد التشــكيك  بــل يذهــب  واإليمــان أو الجحــود والنكــران، 

الــذي يتجــرأ علــى هــذه النصــوص »هــذا النحــو مــن  فــي عقيــدة 

الظاهــر إن كان فــي األصــول فاملتــأّول لــه كافــر، مثــل مــن يعتقــد 

محمــد،  )املصباحــي،  شــقاء«  وال  هاهنــا  أخرويــة  ســعادة  ال  أنــه 

.)2007

موقــف ابــن رشــد مــن امكانيــة التأويــل يفتــح آفــاق الفهــم البشــري 

محاولــة  أمــام  البــاب  ويغلــق  القــراءات  وتعــّدد  الشــرعي  للنــص 

الوصايــة الفكريــة والّروحيــة التــي يــراد مــن خاللهــا الســيطرة علــى 

واالجتماعيــة،  الفكريــة  توجهاتهــم  فــي  والتّحكــم  النــاس  عقــول 

فالفهــم البشــري للنــص ممكــن ونســبي فــي آن واحــد يقــوم علــى 

شروط معرفية وعقدية ذات صلة بالسياق الثقافي واالجتماعي 

للمجتمــع.

إن اهتمامــه بالتأويــل، تأكيــد علــى ضــرورة انفتــاح العقــل علــى 

واســتنباط  ــرعية 
ّ

الش النصــوص  قضايــا  فهــم  لغــرض  النقــل، 

املجهــول مــن املعلــوم وفــق طريــق البرهــان، وهــو توجــه نابــع مــن 

بّيــن مــن  بيــن الحكمــة والشــريعة التــي،  رؤيتــه لطبيعــة العالقــة 

والعقــل،  النقــل  بيــن  ومنهجــي  مصــدري  اختــالف  وجــود  خاللهــا 

واتفــاق فــي الغايــة وهــي ســعادة اإلنســان وتمكينــه مــن الحقيقــة؛ 

النظــر  وفــق  عنهــا  يكشــف  والعقــل  الحقيقــة  يحمــل  فالنقــل 

البرهانــي »فــإن األقاويــل املوضوعــة فــي الشــرع لتعليــم النــاس إذا 

تؤملــت يشــبه أن يبلــغ مــن نصرتهــا إلــى حــد ال يخــرج عــن ظاهــر 

 مــن كان مــن أهــل البرهان«)ابــن 
ّ
مــا هــو منهــا ليــس علــى ظاهــره إال

 يضمــن إنتاجيــة العقــل، علــى 
ً
رشــد، 1989(، الــذي يعــده شــرطا

هــذا أألســاس انتقــد مــن ســبقه، حيــث ســّجل بعــض املؤاخــذات 

علــى الطريقــة التــي أّولــوا بهــا النــص واالســتنتاجات التــي تّوصلــوا 

املعرفيــة  مقاصدهــم  عــن  االبتعــاد  مواضــع  بذلــك  مبرزا  إليهــا، 

والدينية،وعــن املعانــي الحقيقــة للنصــوص املؤّولــة العتمادهــم 

الظــن والخيــال وعلــى قيــاس الشــاهد علــى الغائــب. 

مواضع النقد الرشدي لطرق التأويل وبعدها 1111
اإلصالحي

انتقــد فيلســوف قرطبــة طــرق التأويــل ليوّضــح انــه مجــرد وســيلة 

ذات حديــن، وقــد انصــب نقــده علــى املواضــع التاليــة:

،حيث كانوا ينطلقون 
ً
-املنطلق: فقد رأى أّن منطلقهم كان ظنيا

لت 
ّ
تشــك التــي  الظنــون  بعــض  وفــق  للنــص  تأويالتهــم  ويبنــون 

عندهــم بســبب الخيــال. فهــم ينطلقــون مــن الخــارج لقــراءة مــا 

التوجهــات  تفرضــه  قــد  الــذي  الخــارج  هــذا  النــص،  داخــل  هــو 

واملذهبيــة. السياســية 

-املنهــج: كمــا رفــض املنهــج الجدلــي الــذي اعتمــده علمــاء الــكالم، 

وموضوعــة  الخيــال  نســج  مــن  ظنيــة  مقدمــات  علــى  يقــوم  ألنــه 

لــكل  املذهبيــة  والنزعــة  النــاس  عامــة  عقــول  يتناســب  مــا  وفــق 

يــرى أنهــا تشــتت الفكــر  فرقــة، هــذه النزعــة املذهبيــة التــي كان 

هــذا  لكــن  الحقيقــة.  بلــوغ  مــن  العقــل  وتمنــع  األفــكار  وتشــوش 

الخطابــة  الحجــاج وكذلــك  انــه يق�شــي طريــق  يعنــي  الرفــض ال 

مــن مجــال املعرفــة ونقــل العلــوم وتقويــم الفهــوم بين مختلــف 

الفئــات التــي تكــّون املجتمــع، ألنــه علــى درايــة تامــة بحضــور هــذه 

الطــرق فــي النــص الدينــي والــدور الــذي تؤديــه فــي إيصــال مقاصــده 

لألفــراد، وكذلــك فــي تدعيــم الخطــاب التأويلــي بمختلــف األدوات 

التدليليــة التــي تجعــل منــه خطابــا متــداوال وناجعــا فــي املجتمــع. 

ومنــه يمكــن القــول ان حرصــه علــى اعتمــاد البرهــان ال يق�شــي 

التــي ســجلها علــى  فــي التأويــل وان املؤاخــذات  حضــور الحجــاج 

الخطــاب ألتأولــي الكالمــي راجعــة للنزعــة املذهبيــة الغالبــة فيــه 

وروح االنتصار للمذهب، وإن كان ذلك على حساب الحق. فهو 

يــرى أّن »الجــدل نافــع فــي ســائر العلــوم ومحــّرم فــي هــذا العلــم« 

اإللهيــات  علــم  يقصــد  وهــو   )1987 الوليــد،  ابــي  رشــد،  )ابــن 

الرتباطــه باملعتقــد مــن جهــة وكذلــك لكونــه علــم نظــري يتجــاوز 

يقت�شــي  الــذي  األمــر  الدينــي،  النــص  فــي  الظاهــر  املعنــى  أحيانــا 

اللجــوء إلــى التأويــل الــذي يختــص بــه أهــل البرهــان.

فقــد  الــكالم،  علــم  ألجلهــا  جــاء  التــي  الغايــة  نبــل  رغــم  -الغايــة: 

كانــت تعيــق امتــالك الحقيقــة، كــون الدفــاع أحيانــا قــد يدفــع إلــى 

اعتمــاد أفــكار فــي الظاهــر تبــدو صائبــة لكــن بمــرور الزمــن وتوفــر 

زمــة لبنــاء الحقيقــة -االســتقرار الفكــري والنف�شــي، 
ّ
الشــروط الال

والنظــر العميــق- تنكشــف حقيقتهــا وخطئهــا، األمــر الــذي يدفــع 

إليهــا  ينتمــي  التــي  الفرقــة  عــن  الخــروج  أو  التراجــع  إلــى  باملتكلــم 

ويكــّون فرقــة جديــدة.

الــكالم  علمــاء  تأويــالت  إليــه  بالنســبة  والنتائــج:  -األثــر 

ــل فــي 
ّ
بالخصــوص، وإن كان لهــا أثــرا فــي الواقــع فهــو أثــر ســلبي تمث

املســلمين. عامــة  أوســاط  بيــن  الشــبهة  إثــارة 

تبــرز هــذه املؤاخــذات النقديــة البــن رشــد انــه كان ال يفصــل بيــن 

الفهــم الحــر للنــص، ومــا يحدثــه مــن تغييــر فــي الواقــع االجتماعــي 

ليوســع مــن أفقــه افــق الحضــاري ليتســع للجميــع، فتكــون قيــم 
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التســامح والتعايــش فيــه هــي املعيــار األسا�شــي فــي تفعيــل الــروح 

البشــرية، ملــا فيــه الخيــر والصــالح. 

ضوابط التأويل ودورها يف تقومي الذهنيات 21
آلية التأويل بمثابة محرك ابستيمولوجي ضروري لقراءة النص 

الدينــي، وذلــك للفصــل فــي امكانيــة ورود أي تعــارض بين النــص 

الدينــي  النــص  أن  يــرى  انــه  علمــا  العقليــة،  والفهــوم  الشــرعي 

التمثيــل،  طريــق  خطابييــن  املعرفيــة،  والتركيبــة  يتما�شــى  جــاء 

الجدلييــن طريــق الجــدل، الخاصــة طريــق البرهــان، فلــكل فئــة 

ضــرورة  تكــون  ومنــه  والتصديــق  اإليمــان  لتأســيس  يناســبها  مــا 

التأويــل واجبــة وجوبــا اســتثنائيا علــى الفئــة الثالثــة الســتخراج 

الحقيقــة الكامنــة فــي النــص بالقــوة إلــى حالــة الوجــود بالفعــل.

التأويليــة  العمليــة  تأطيــر  يؤكــد  التأويــل  باســتثنائية  قولــه  إّن 

بضوابــط وحــدود ال يمكــن تجاوزها،لتجّنــب أّي انــزالق فكــرّي أو 

معرفــي أو عقــدي، فــإذا كان موضــوع التأويــل هــو النــص الدينــي 

بــل  الشــرعية،  النصــوص  كل  تأويــل  إمكانيــة  يعنــي  ال  فذلــك 

النصــوص املعنيــة بالتأويــل هــي تلــك التــي يبــدو ظاهرهــا متعارضــا 

مــع العقــل أو مــع نصــوص أخــرى، وهــي حالــة نــادرة فالغالــب علــى 

جملــة  وضــع  ولهــذا  رشــد(،  )ابــن  الوضــوح  هــو  الشــرعي  النــص 

الناحيــة  مــن  التأويــل مشــروعا  يكــون  ـكـي  زمــة 
ّ
الال الشــروط  مــن 

وهــي: والعلميــة  الشــرعية 

شروط متعلقة بالشخص املؤول يف حّد ذاته2111
لقبــول  املعــدة  الفطــرة  أهــل  مــن  كنــت  »فــإن  رشــد  ابــن  يقــول 

العلــوم وكنــت مــن أهــل الثبــات وأهــل الفــراغ، ففرضــك أن تنظــر 

فــي كتــب القــوم وعلومهــم لتقــف علــى مــا فــي كتبهــم مــن حــق أو 

1987( وهــذا يحــّدد جملــة مــن  ضده«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 

الصفــات الذهنيــة واألخالقيــة التــي يجــب أن تتوفــر فــي الشــخص 

الــذي يريــد ممارســة التأويــل:

علــى  والقــدرة  العلــوم  واســتقبال  تقّبــل  علــى  الفائقــة  -الفطــرة 

ببعــض.  بعضهــا  معانيهــا  وربــط  النظريــة  املقدمــات  اســتعمال 

إلــى جانــب جملــة مــن الصفــات النفســية منهــا الثبــات والتــوازن 

أو  العلمــي  باالحتراف  ترتبــط  فكريــة  عمليــة  وأخــرى  والصبر. 

املمارســة العلميــة مــع االبتعــاد عــن العجلــة والتســرع فــي البــوح 

واالســتنتاجات. بالفهــوم 

باحترام  وذلك  وااللتزام  املسؤولية  املؤول  على  يشترط  -كما 

 لخدمة الحق 
ّ
النص الديني وان يكون التعامل معه ال يهدف إال

لتصور  أو  الذاتي  للفهم  االنتصار  مثل  آخر  ل�شيء  يهدف  وال 

معين عن الوجود ال عالقة له بالتوحيد أو لسجن العقــول في 

فهم بشري ما. مع ضرورة حضور األمانة العلمية والتزام السرية 

واالبتعاد عن تعميم نتائج التأويل وهذا يؤكد الدائرة الضيقة 

بالتأويل. املتعلقة  وللمؤلفات  للتأويل 

لعدم  الناس  لعامة  التأويل  بنتائج  التصريح  يرفض  انه 

امتالكهم القدرات املعرفية لفهمها، مّما قد يتسّبب التشويش 

التأويل  فعملية  إنسانية.  غير  سلوكيات  وانتشار  العقول  على 

الديني،  النص  بتأويل  املهتم  الباحث  املفكر  بشخصية  تتأثر 

ويوجّهها،  التأويلية  العملية  ي 
ّ

يغذ طاقة  كمون  بمثابة  كونها 

غير  إيديولوجية   
ً
مقاصدا تخبئ  سالبة  الشحنات  كانت  فإذا 

يمكن  وما  الديني  النص  قدسية  في  الشكوك  زرع  مثل  علمية 

افق  من  تّوسع  راقية  إنسانية  تشريعات  من  للبشر  يمده  أن 

الحرية أو التشويش على العقيدة فإن ذلك من شأنه أن يبعد 

التأويل عن روح الّدين والفهوم املعقولة التي يمكن أن تساهم 

للتأسيس  الديني  النص  استثمار  وكذلك  الحقيقة  امتالك  في 

السعيدة. اإلنسان  لحياة 

-شــروط متعلقة بطبيعة املوضوع نفســه: ال يســتطيع أي باحث 

بطبيعتــه،   
ً
عارفــا كان  إذا   

ّ
إال بالدراســة  موضــوع  أي  يطــرق  أن 

حتــى يّوفــر الشــروط املعرفيــة املناســبة إلنجــاح الدراســة، وهــو 

مــا يشــترطه ابــن رشــد، فالعالــم املتــأّول مطالــب بمعرفــة طبيعــة 

شــرعية  تناقضــات  فــي  الوقــوع  يتجنــب  حتــى  الـــتأويل،  موضــوع 

تــرك لنــا عــدة مؤلفــات تبيــن هــذا األمر)مناهــج  ومعرفيــة، وقــد 

إثبــات  فــي  املقــال  فصــل  وكتــاب  امللــة،  عقائــد  إثبــات  فــي  األدلــة 

مابيــن الحكمــة والشــريعة مــن اتصــال( وأهــم هــذه الضوابــط:

إلــى  يحتــاج  النــص  كان  فــإذا  الشــرعي:  النــص  بطبيعــة  -التقيــد 

يحمــل  القرآنــي  اللفــظ  يكــن  لــم  إذا  لكــن  ذلــك،  التأويــل وجــب 

 مــع نــص آخــر فذلــك يؤكــد عــدم الحاجــة إلــى 
ً
فــي ظاهــره تعارضــا

التأويــل، ويتــم التعــرف علــى هــذا الحالــة بالرجــوع إلــى املعانــي التــي 

يحملهــا النــص القرآنــي. 

بين  املتداول  املوجود  واملعنى  يتما�شى  املنطوق  املعنى  كان  -إذا 

غة والواقع، بحيث تنعدم إمكانية تعدد واختالف في 
ّ
الناس والل

الدالالت فاألمر ال يستوجب ممارسة التأويل.

-إذا كان املعنــى املنطــوق املصــّرح بــه فــي النــص ال يقابلــه تطابــق 

مــع املوجــود، بحيــث يتجــاوز املعنــى املصــّرح بــه املوجــود ويكــون 

 مثل آية االســتواء، 
ً
ذلك بواســطة التمثيل، يكون التأويل ممكنا

فهــي تقــدم حقيقــة عــن القــدرة ا إللهيــة وتصرفــه فــي الكــون وفــق 

ــل اســتواء هللا علــى العــرش باســتواء 
ّ
أســلوب لغــوي بشــري يمث

اإلنســان علــى أمــر هــو مســؤول عنــه بحيــث أصبحــت زمــام األمــور 
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بيــن يديــه، لكــن رغــم هــذا التمثيــل القرآنــي الــذي يقــّرب الفهــم 

ويســّهله علــى العقــل البشــري فيجــب أن ال يكــون التشــبيه كليــا 

يمثــل هللا باإلنســان، كــون ذلــك كفــر وخــروج عــن الحــق، فمثــل 

هــذه النصــوص يجــب أن تــؤّول بطريقــة برهانيــه مؤّسســة تنتــج 

وروح  تتعــارض  ال  اإللهيــة  القــدرة  عــن  واضحــة  إنســانية  رؤيــة 

عقيــدة التوحيــد.

املبــادئ  أو  العمليــة  باألحــكام  املتعلقــة  النصــوص  -معرفــة 

العمليــة وهــي املتعلقــة بالعبــادات واألحــكام الشــرعية التــي ينظــم 

الفقهــي،  بالتشــريع  ترتبــط  وهــي  للمســلمين  العمليــة  الحيــاة 

وكذلــك معرفــة النصــوص املتعلقــة باملبــادئ النظريــة، لضبــط 

النــص  تشــريح  فــي  الشــروع  قبــل  والـــتأمل  الدراســة  موضــوع 

النــص. بباطــن  الكامنــة  املعانــي  أو  املعنــى  واســتنباط 

وســبب رفضــه إخضــاع النصــوص الشــرعية املتعلقــة باملبــادئ 

العمليــة يعــود إلــى:

كونهــا نصــوص صريحــة واضحــة املدلــول متعلقــة بأمــور عمليــة 

لتنظيــم  توجيهــات  مــن  عنهــا  يترتــب  ومــا  بالعبــادات  عالقــة  لهــا 

الحيــاة املدنيــة لإلنســان فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، ومنــه يــؤدي 

تأويلهــا إلــى إخــراج هــذه النصــوص مــن إطارهــا األصلــي، فيــؤدي 

األمــر إلــى نشــوء فهــوم قــادرة علــى إحــداث تناقضــات وانحرافــات 

ســلوكية علــى املســتوى الفــردي والجمعــي والسيا�شــي تتعــارض 

ومقاصــد الشــرع، التــي جــاء بهــا لتحقيــق ســعادة اإلنســان.

العقــول  تفــوق  بالعبــادات  متعلقــة  عمليــة  مبــادئ  أنهــا  كمــا 

البشــرية، فمهمــا كانــت قــدرة اإلنســان العقليــة واملنهجيــة يبقــى 

بعيــد كل البعــد عــن الوصــول إلــى حقيقتهــا »والفلســفة تفحــص 

اإلدراكان  اســتوي  أدركتــه  فــإن  الشــرع،  فــي  جــاء  مــا  كل  عــن 

لــم تدركــه  فــي املعرفــة وإن  ــم 
ّ
الفلســفي والشــرعي، وكان ذلــك أت

أعلمــت بقصــور العقــل اإلنســاني عنــه وان يدركــه الشــرع فقــط« 

.)1989 الوليــد،  ابــي   ، )ابــن رشــد 

 
ً
ممكنــا فيهــا  التأويــل  يكــون  النظريــة:  املبــادئ  يخــص  فيمــا  -أّمــا 

لكــن وفــق ضوابــط متعلقــة بطبيعــة تلــك املبــادئ ومــا تحملــه مــن 

تمثيــل أو تشــبيه لفظــي.

 إلــى درجــة 
ً
 بينــا

ً
-إذا اعترضــت الشــريعة املبــادئ العمليــة عرضــا

أن تعطينــا ال�شــيء نفســه، أي إذا كانــت اآليــات محكمــات وجــب 

اإليمــان بظاهرهــا واالمتنــاع عــن تأويلهــا وفعــل ذلــك كفــر وخــروج 

األخرويــة  بالحيــاة  املتعلقــة  اآليــات  تأويــل  مثــل  ــرع، 
ّ

الش عــن 

والشــقاء والســعادة، ومالئكــة الجنــة والنــار وعددهــم وصفاتهــم.

-إذا كانــت النصــوص الشــرعية غيــر بيّنــة بنفســها، أي ال تعطينــا 

اســم  تحــت  تــرد  التــي  اآليــات  وهــي  مثالــه  مــا 
ّ
وإن نفســه  ال�شــيء 

فــي العلــم. املتشــابه، فــإن تأويلهــا واجبــا ولكــن علــى الراســخين 

شروط متعلقة باملنهج211111
إّن ضمــان فعاليــة طريــق التأويــل فــي إحــداث التغييــر االجتماعــي 

القــراءة  تّوجــه  التــي  الضوابــط  طبيعــة  علــى  متوقــف  البّنــاء 

مــن  جملــة  رشــد  ابــن  وضــع  ولهــذا  الدينــي،  للنــص  البشــرية 

وهــي: الضوابــط 

ومعانــي  العربيــة  اللغــة  بقواعــد  املعرفــة  تعــد  اللغويــة:  -األداة 

ألن  منهجيــا،  شــرطا  العــرب  عــادة  وفــق  تحملهــا  التــي  األلفــاظ 

اللغــة أداة تنظــم الفكــر وتوجيهــه، كمــا تســاهم فــي تيســير عمليــة 

فهــم النــص الشــرعي واإلطــالع علــى مدلالتــه الواســعة »والتأويــل 

الّداللــة  إلــى  اللغويــة  الداللــة  مــن  اللفــظ  داللــة  إخــراج  هــو 

املجازيــة مــن غير أن يخــل ذلــك بعــدة لســان العــرب فــي التجــّوز 

أو  مقاربــه  أو  الحقــه  أو  بســببه  أو  بشــبيهه  ال�شــيء  تســمية  مــن 

غيــر ذلــك مــن األشــياء التــي عــّددت فــي تعريــف أصنــاف الــكالم 

الضــرورة  هــذه  يؤكــد  كان  وإن   )1989 رشــد،  )ابــن  املجــازي« 

لغويــة   
ً
قــراءة الدينــي  النــص  قــراءة  إلــى  يدعــو  ال  فهــو  املنهجيــة 

األلفــاظ  إلــى دالالت  الشــرعية  معانيهــا ومدلوالتهــا  ترجــع  بحتــة 

اللغويــة، فالنــص الدينــي ليــس مجــرد نــص نثــري وفقــط بــل هــو 

الحيــاة وتبصير  التشــريع وتنظيــم  إلــى  يهــدف  دينــي شــرعي  نــص 

بيــن  التمييــز  ضــرورة  علــى  أكــّد  لهــذا  الوجــود.  بمقصــد  النــاس 

غــوي الــوارد فــي النــص الدينــي والّديــن بعينــه، 
ّ
الحقــل الداللــي الل

وذلــك  والتفكيــك  القــراءة  فــي  مخالفــة  أســاليب  اعتمــاد  ومنــه 

»إيمانــا منــه أن للشــرع مفاهيــم خاصــة لذلــك مــا انفــك يلــّح علــى 

 علــى 
ً
ضــرورة الشــعور بهــذا املعطــى املنهجــي ليكــون الفقــه جاريــا

العــرف الفقهي«)القزوينــي، محمــد، 1993( هــذا التمييــز الــذي 

يجعــل مــن منهجيــة القــراءة التأويليــة للنــص الدينــي تتــالءم مــع 

مقاصــد الشــرع بالضــرورة، للمســاهة فــي إصــالح وضــع اإلنســان 

 ضروريــا 
ً
. ومنــه يصبــح اإلصــالح شــرطا

ً
 واملســلم خصوصــا

ً
عمومــا

يجــب االلتــزام بــه اثنــاء قــراءة النــص الدينــي.

فــي  املــؤّول  يغــرق  وال  اإلصالحــي  املقصــد  هــذا  يضيــع  ال  وحتــى 

املعاني املجازية ويبتعد عن الحقيقة كان يرّدد دائما في مؤلفاته 

البديهيــة الثابتــة عنــده وهــي اعتبــار الحقيقــة فــي نظــره كلمــا أمكــن 

ذلــك قبــل املجــاز »والواجــب جعــل الــكالم علــى الحقيقــة حتــى 

)1989 الوليــد،  ابــي  رشــد،  املجاز«)ابــن  علــى  حملــه  علــى  يــدّل 

ليؤكــد وحــدة النــص الدينــي وخلــوه مــن التناقــض والتعــارض بيــن 

مــا هــو ظاهــر ومــا هــو باطــن. فالخــالف يرجــع إلــى االختــالف فــي 
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القــراءة البشــرية لهــذا النــص وطبيعــة الرؤيــة التــي يحملهــا كل 

مــؤّول فــي ذهنــه لهــذا النــص وإلــى قــدرة العقــل علــى اقتحــام عالــم 

الفهــم وامتــالك الحــق. 

فــي آن واحــد،   ثريــة وثابتــة 
ً
بهــذا يجعــل مــن النــص الدينــي مــادة

فــي املصلحــة وال تخــرج  لتصــب القــراءة البشــرية النــص الدينــي 

لإلصــالح  وســيلة  التأويــل  فيكــون  ومقاصــده  الشــرع  روح  عــن 

وســبيل لتيســير الفهــم والتشــريع وبنــاء رؤيــة مرنــة للّديــن ولــدوره 

واالجتماعــي،  الفكــري  واســتقراره  اإلنســان  ســعادة  تحقيــق  فــي 

افــق  تفتــح  التــي  العقديــة  للقناعــة  التأســيس  فــي  يســاهم  كمــا 

التســامح والتعايــش واالبتعــاد عــن التشــكيك فــي عقيــدة النــاس 

والضــرب فــي مبــادئ الديــن بصفــة عامــة، لذلــك كان دائمــا يؤكــد 

العقائــد والديانــات. يتعــرض ملبــادئ  أن الحكيــم الحــق ال 

هــذه الصرامــة فــي تقنيــن طريــق التأويــل تترجــم ســعي الفيلســوف 

القرطبــي إلــى جعــل هــذا الطريــق خادًمــا للشــرع والحكمــة فــي آن 

تؤكــد ضــرورة حضــور  قــراءة  التأويــل  يكــون  فمــن جهــة  واحــد، 

الّديــن فــي الحيــاة البشــرية كمرجعيــة فكريــة وحضاريــة كمــا يؤكــد 

اتســاع مــا صــدق الحريــة الفكريــة وأهميــة االجتهــاد العقلــي اثنــاء 

قراءة وفهم نصوصه. فقد كان على قناعة تامة أّن النص الديني 

أســاليب  ومــن  الفكريــة واالجتماعيــة واألخالقيــة  القيــم  يحمــل 

األبعــاد اإلنســانية)ارحيله، عبــد  اإلقنــاع والفكــر ومــن اضــرب 

النــص  مــن فهــم وتأويــل  البرهــان  اهــل  يّمكــن  مــا   )2015 النبــي، 

الدينــي، وإن تعــددت تلــك القــراءات فســتبقى دعائمــا أساســية 

فــي بنــاء ثقافــة عقليــة ال تســعى إلــى رفــض املعتقــد فــي املســاهمة فــي 

إصــالح الحيــاة البشــرية او فــي اإلســهام فــي مــّد اإلنســان باملبــادئ 

قــادرة  أخالقيــة  ملنظومــة  التأســيس  مــن  تمكنــه  التــي  القيميــة 

علــى أخلقــة الحيــاة السياســية واالقتصاديــة وتوجيــه العالقــات 

االجتماعيــة. إنهــا محاولــة منــه إلــى ديننــة العقــل والحيــاة وكذلــك 

إلــى عقلنــة الفهــم البشــري للديــن.

فالتــأول بمثابــة معــول هــدم وبنــاء فــي آن واحــد يمكــن أن يســاهم 

فــي إصــالح الوضــع وتلييــن القلــوب وتحريــر العقــول مــن مختلــف 

القيــود املذهبيــة واالجتماعيــة، ومنــه التأســيس للقطيعــة مــع كل 

الفهــوم الضيقــة للديــن، الفهــوم التــي تســعى إلــى ســجن النــاس فــي 

إطار ضيق يمنعهم من توسيع افق الحياة والتفكير في ممارسة 

االجتماعيــة  مســؤولياتهم  وممارســة  أحــرارا  العيــش  فــي  حقهــم 

والسياســية، وكذلــك إشــراك كل فئــات املجتمــع فــي تشــييد أركان 

املجتمــع واملدينــة ورفــض كل أشــكال اإلذالل واالحتقــار القائــم 

علــى أســاس االنتمــاء الدينــي أو االجتماعــي أو الجن�شــي. خصوصــا 

للفــرد  الحــرة  بــاإلرادة  مرتبــط  ســلوك  نظــره  فــي  اإلصــالح  وأن 

 
ً
 وشــرعا

ً
)ارحيلــه، عبــد النبــي، 2015( هــذه الحريــة الثابتــة عقــال

وال يحــق ألحــد أن ينقــص مــن مســاحتها باعتمــاد قــراءة معينــة 

العقــل والســلوك  تفعيــل  فــي  مــن دور  لهــا  ملــا  الّديــن،  لنصــوص 

البشــري ملــا فيــه الخيــر للفــرد واملجتمــع. 

ــاهد علــى الغائــب: يمّيــز الشــارح األكبــر 
ّ

-عــدم اعتمــاد قيــاس الش

بين عالم الشهادة وعالم الغيب وهو الغائب، ما يمنع االنطالق 

 مــن العالــم املحســوس للحكــم علــى عالــم الغيــب كــون 
ً
منهجيــا

التشــابه املوجــود فــي الصفــات الــواردة فــي النــص وعالــم الحــس 

هــو تشــابه لفظــي وليــس تشــابها فــي املعنــى، وعلــى هــذا األســاس 

انتقــد اهــل الــكالم عندمــا تطرقــوا إلــى الصفــات اإللهيــة بقياســها 

بالصفــات اإلنســانية الســتحالة ذلــك، كــون االشــتراك فــي االســم 

ال يلــزم عنــه بالضــرورة االشــتراك فــي املعنــى.

-اعتمــاد البرهــان: البرهــان عنــده هــو »قيــاس يقينــي يفيــد علــم 

بهــا، وإذا  التــي هــو  بالعلــة  فــي الوجــود  مــا هــو عليــه  ال�شــيء عــل 

كان القيــاس البرهانــي هــو الــذي مــن شــأنه أن يفيــد هــذا العلــم 

الــذي هــو العلــم الحقيقــي كمــا قلنــا، فبّيــن أنــه يجــب أن تكــون 

مقدمــات القيــاس البرهانــي صادقــة، أّمــا كــون مقدمــات البرهــان 

بمســتعملها  تف�شــي  الكاذبــة  املقدمــات  أن  قبــل  فمــن  صادقــة 

ابــي  رشــد،  موجود«)ابــن  أنــه  بموجــود  ليــس  فيمــا  يعتقــد  أن 

الوليــد، 1987( وهــذا يؤكــد ضــرورة اعتمــاد املنهــج البرهانــي أو 

تأويــل  عنــد  للحقيقــة  للتأســيس  البرهانــي  بالقيــاس  يســميه  مــا 

التخمينــات  علــى  القائــم  للتأويــل   
ً
حــدا ليضــع  الّدينــي،  النــص 

الظنيــة التــي ال أســاس لهــا فــي العقــل أو الواقــع. لقــد بّيــن وهــو 

يربــط املنهــج بالواقــع واملبــادئ التــي تنظــم العقــل أهميــة انفتــاح 

املــؤّول علــى مختلــف العلــوم والتّوســل بمبادئهــا ومــا تقدمــه مــن 

حقيقــة، عــن هــذا الوجــود وظاهــره، الســتنباط بعــض الحقيقــة 

الدينيــة. النصــوص  بعــض  مــن 

البشــري  العقــل  إعمــال  تلــزم  البشــري  العقــل  محدوديــة  لكــن 

وفــق منطــق الشــرع ذاتــه، وذاك ال يقّيــد العقــل بــل يســاعده علــى 

النص»ومنــه  فــي  الــوارد  الحــق  يعــارض  ال  الــذي  الحــق  امتــالك 

علــى  املوضــوع  أي  الشــرعي  للنــص  واألولويــة  األســبقية  تكــون 

 للنــص ال للــذات املؤولــة 
ً
حســاب الــذات، مّمــا جعــل الفهــم تابعــا

يكــون  ان  علــى  ألــّح  لهــذا   )1987 الوليــد،  ابــي  رشــد،  له«)ابــن 

 علــى اهــل البرهــان وفقط-الحكمــاء والفالســفة- 
ً
التأويــل قاصــرا

الراســخون فــي العلــم مخافــة فســاد الشــريعة وضيــاع الجمهــور. 

مــن  املجتمــع  وقايــة  إلــى  يهــدف  الــذي  اإلصالحــي  املقصــد  هــذا 
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الديــن ســبًبا  مــن  الفكــر وتجعــل  ــر صفــو 
ّ

تعك التــي  األفــكار  كل 

االجتماعيــة  العالقــات  ك 
ّ

وتفــك والصــراع  الفســاد  انتشــار  فــي 

أمــان  صّمــام  بمثابــة  فهــو  عليهــا،  للمحافظــة  الديــن  جــاء  التــي 

بــه  وضابــط مقصــدي ومعرفــي يجــب أن يعرفــه الجميــع ويلتــزم 

إليهــا  الّرجــوع  يجــب  التــي  املرجعيــة  هــم  البرهــان  فأهــل  الــكل، 

ومنــه االبتعــاد عــن الخطابــات والقــراءات التــي تصــدر عــن أنــاس 

ال عالقــة لهــم بالعلــم والبرهــان وال بلغــة القــرآن وال بأساســيات 

وأحكامــه. الديــن 

التأويل وصل بن احلياة واملعتقد1–
إّن وضــع القواعــد والضوابــط املقصديــة واملعرفيــة التــي يفرضهــا 

 
ً
الشــرع واملتغيــرات الحضاريــة والعلميــة يجعــل مــن التأويــل عمــال

 وضرورًيــا فــي آن واحــد. كمــا يؤكــد كذلــك ضــرورة حضــور 
ً
ممكنــا

النــص  للمســلم لخصوبــة  والعلميــة  اليوميــة  الحيــاة  فــي  الّديــن 

الدينــي وقابليتــه لالســتثمار واالســتغالل العملــي والعلمــي. فتبــرز 

حاجــة اإلنســان للشــرع والتأويــل فــي آن واحــد وهــو توجــه رشــدي 

يســقط عنــه تهمــة اإللحــاد أو القــول بأنــه مــن الفالســفة الذيــن 

تبنّوا أطروحة فصل الّدين عن الحياة االجتماعية والسياسية. 

فهــو وإن كان يقــّر بالتكافــؤ بيــن الفلســفة والشــريعة باعتمــاده 

طريــق التأويــل، فإنــه يســعى إلــى إثبــات دور الفلســفة فــي إصــالح 

ثابــت  كمصــدر  الّديــن  مكانــة  علــى  التأكيــد  مــع  لكــن  الوضــع 

للحقيقــة وكمرجعيــة ضروريــة للتأصيــل للحيــاة )فخــري، ماجــد، 

.)1994

فــي مختلــف  إلــى النــص الدينــي لغــرض الفصــل  فقــد كان يرجــع 

املســائل التــي ترتبــط مباشــرة بحيــاة الفــرد واملجتمــع وذلــك قصــد 

ان  مــن شــأنها  مــن فهــوم وتصــورات  يمكــن إصالحــه  مــا  إصــالح 

تكســر روح العمــل واملبــادرة لــدى الفــرد، أو تخلــق ذهنيــة تــرى 

فــي التحــّرر مــن املعتقــد الّديــن، شــرطا أساســيا لبلــوغ النهــوض، 

الرشــدي  بالفكــر  تهتــم  التــي  الدراســات  بعــض  تؤكــده  مثلمــا 

آليــة  التأويــل  طريــق  مــن  جعــل  لقــد   ،)2002 حمــادة،  )طــراد، 

األفعــال،  وتحريــر  األفــكار  بتطويــر  تســمح  وتداوليــة  تدليليــة 

حيــث يتجلــى ذلــك عنــد النظــر فــي طريقــة تناولــه ملســألة اإلرادة 

البشــرية وعالقتهــا بــاإلرادة اإللهيــة، ففــي كتابــه »الكشــف عــن 

مناهــج األدلــة أكــّد أّن الحّريــة واإلرادة اإلنســانية ممكنــة لكنهــا 

تمــارس فــي إطــار نظــام ســببي ال يمكــن إنــكاره أو الخــروج عنــه، 

فــي ذلــك مــن إنــكار للعلــم وكذلــك للعنايــة والعدالــة اإللهيــة  ملــا 

إرادتــه. لــإلدراك وممارســة  قابــل  لنظــام  فــي وضعــه  ــى 
ّ

تتجل التــي 

ــل نظــام هــذا الوجــود، ســواء النظــام الــذي 
ّ
فاإلنســان ُحــر فــي ظ

ــام الــذي خــّص 
ّ
يخــّص كّل املوجــودات بمــا فيهــا اإلنســان أو النظ

به هللا اإلنسان فقط وهو القضاء والقدر«)املصباحي، محمد، 

إرادتــه  يمــارس  اختــاره،  الــذي  املــآل  عــن  مســؤول  وكّل   )1988

ــام الــذي وضعــه هللا لهــذا الوجــود، وهنــا يكمــن 
ّ
لكــن فــي ظــل النظ

ــام الــذي يضمــن لهــم 
ّ
عــدل هللا ولطفــه بعبــاده إذ وضــع لهــم النظ

بقائهــم ويحّقــق لهــم ســعادتهم.

عالقة طريق التأويل ببلوغ اإلصالح الفكري 41
واالجتماعي

 
ً
ــرعية التــي تحمــل إّمــا ظاهريــا

ّ
أحــاط ابــن رشــد بالنصــوص الش

موضــوع  يطــرق  أن  قبــل  املوضــوع  هــذا  مــن   
ً
موقفــا  

ً
باطنيــا أو 

اهــر متعارضــة 
ّ
الحرّيــة. ليؤكــد أّن هــذه النصــوص تبــدو فــي الظ

ملــا فيهــا مــن نصــوص تؤكــّد معانيهــا حرّيــة اإلنســان  ومتناقضــة 

ــه لــإلرادة اإللهيــة »وهــذه املســألة مــن 
ُّ
ونصــوص ترجــع األمــر كل

ُؤّملــت دالئــل الّســمع 
ُ
ــه إذا ت

ّ
ــرعية، وذلــك أن

ّ
أعــوص املســائل الش

فــي ذلــك وجــدت متعارضــة. وكذلــك حجــج العقــول أّمــا تعــارض 

أّدلــة الّســمع فــي ذلــك فموجــود فــي الكتــاب والســّنة. أّمــا فــي الكتــاب 

ل بعمومهــا علــى أّن كّل �شــيء بقــدر.  لقــى فيــه آيــات كثيــرة تــدُّ
ُ
ــه ت

ّ
فإن

 آيــات كثيــرة 
ً
لقــى فيــه أيضــا

ُ
وأّن اإلنســان مجبــور علــى أفعالــه وت

 علــى 
ً
ــه ليــس مجبــورا

ّ
 بفعلــه وأن

ً
تــدّل علــى أّن لإلنســان اكتســابا

قــّدم  لقــد  الطبــع(.  ســنة  د  الوليــد،  ابــي  رشــد،  أفعاله«)ابــن 

ُ َيۡعلَــُم َمــا َتِۡمــُل  أمثلــة عــن بعــض اآليــات كقولــه تعالــى: »ٱللَّ

ــَدهُۥ  ٍء ِعن ــۡزَداُدۚ َوُكُّ َشۡ ــا تَ ــاُم َوَم رَۡح
َ
ــُض ٱۡل ــا تَغِي ــَىٰ َوَم ن

ُ
ُكُّ أ

ٍء  بِِمۡقــَداٍر ٨«)ســورة الرعد،اآلية08(،وقولــه تعالــى: »إِنَّــا ُكَّ َشۡ
َصــاَب 

َ
َخلَۡقَنٰــُه بَِقــَدرٖ ٤٩«)القمر،اآلية49(،وقولــه تعالــى: »َمــآ أ

نُفِســُكۡم إِلَّ ِف كَِتـٰـٖب ّمِــن َقۡبــِل 
َ
ۡرِض َوَل ِفٓ أ

َ
ِصيَبــةٖ ِف ٱۡل ِمــن مُّ

ِ يَِســرٞ ٢٢«)ســورة الحديــد اآليــة 22(  َهــاۚٓ إِنَّ َذٰلـِـَك َعَ ٱللَّ
َ
أ ۡبَ ن نَّ

َ
أ

ــرح الــذي جــاء بــه قــّدم آيــات مــن القــرآن تــّدل علــى 
ّ
وكــي يثبــت الط

أّن لإلنســان إرادة واختيــار وعلــى أّن األمــور فــي أنفســنا ممكنــة ال 

ــا َكَســُبواْ َوَيۡعــُف َعــن  ۡو يُوبِۡقُهــنَّ بَِم
َ
واجبــة مثــل قولــه تعالــى: »أ

ــف عنــد هــذا 
ّ
َكثِــرٖ ٣٤ ۢ«)ســورة الشــورى اآليــة 34(، ولــم يتوق

الحــد بــل قــّدم لنــا اآليــات التــي توحــي بالتعــارض فــي املعنــى مثــل 

ــا  ــم ّمِۡثلَۡيَه َصۡبُت
َ
ــۡد أ ــةٞ قَ ِصيَب ــم مُّ َصَٰبۡتُك

َ
ــآ أ َولَمَّ

َ
قولــه تعالــى: »أ

 ِ
ٰ ُكّ َ َعَ ــُكۡمۗ إِنَّ ٱللَّ نُفِس

َ
ــِد أ ــۡن ِعن ــَو ِم ــۡل ُه ــَذاۖ قُ ٰ َهٰ نَّ

َ
ــۡم أ قُۡلُت

يّدعــم  وـكـي   ،)165 اآليــة  عمــران  آل  ١٦٥«)ســورة  قَِديــٞر  ءٖ  َشۡ
موقفــه أكثــر قــّدم العديــد مــن األحاديــث النّبويــة التــي تبــدي لنــا 

ــرة،  ــود ع الفط ــودل المول التّعــارض مثــل قــول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص:»ي

ــانه« رواه البخــاري، فــإذا  ــه أو يمجّس ــه أو ينرصان ــواه يهودان فأب



25

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                               املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                               املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )18-1833-33( ، سنة 2202( ، سنة 2202

كان هــذا الحديــث يبّيــن أّن اإلنســان مجبــول علــى اإليمــان وأّمــا 

 يقــول 
ً
 نبويــا

ً
املعصيــة والكفــر فهــو مكتســب، قــّدم كذلــك حديثــا

فيــه عليــه الصــالة والّســالم: »خلقــُت هــؤلء للّجنــة وبأعمــال 

ــل  ــل أه ــار وبعم ــؤلء للّن ــُت ه ــون، وخلق ــة يعمل ــل اجلّن أه
3075ه(.  ، يعملون«)الترمــذي  انلّــار 

ــرعية مدلــول علمــي دقيــق مــن 
ّ

لهــذا االستشــهاد بالنصــوص الش

جانــب املنهــج الــذي يعتمــده فــي تناولــه موضــوع الحرّيــة، لقــد عــاد 

ــرع دون ممارســة أي انتقائيــة أو توظيــف 
ّ

إلــى النــص األصلــي للش

وال  كان  أينمــا  الحــّق  عــن  يبحــث  فهــو  ــرعي، 
ّ

الش للّنــص  مؤدلــج 

يهتــم باالنخــراط والتحّيــز إلــى فريــق أو مذهــب معّيــن علــى حســاب 

الحــق، ألّن الوصــول إلــى حــل لهــذه املشــكلة التــي تأشــكلت علــى 

املتكلّميــن هــو هدفــه العلمــي الوحيــد. 

ــجاعة 
ّ

ــى بالــّروح والش
ّ

لقــد تجــاوز طريقــة انتقــاء النصــوص، وتحل

ال  ــرع 
ّ

الش أّن  العميــق  إيمانــه  مــن  النابعتيــن  واألدبيــة  العلميــة 

فــي  ثقتــه  إلــى جانــب  داخلــي،  تناقــض  أّي  أو  تعــارض  أّي  يحــوي 

قــراءة برهانيــة علميــة واقعيــة  النــص  قــراءة  العقــل علــى  قــدرة 

الضّيــق.  املذهبــي  والتعّصــب  التحّيــز  عــن  بعيــدة 

للخــروج   
ً
مخرجــا بمثابــة  البرهانــي  املنهــج  يعــّد  إليــه  بالنســبة 

والفــرق  عامــة  املســلمين  بيــن  حــدث  الــذي  والجــدل  الــّدور  مــن 

واملذاهــب بشــكل خــاص، مكّنــه مــن تقديــم حــل للمشــكلة دون 

إرادة  بيــن  التعــارض  وهــو  آخــر،   
ً
فكريــا  

ً
مأزقــا ذلــك  يحــدث  أن 

ومســؤولية  باألســباب  العمــل  إنــكار  أو  هللا  وإرادة  اإلنســان 

يؤكــد  وهــذا  والقــدر،  بالقضــاء  واإليمــان  أفعالــه  عــن  اإلنســان 

ادراكــه أن الخلــل فــي فشــل اإلصالحــات يعــود إلــى الخلــل فــي طريــق 

التفكيــر. 

فــي فهــم الديــن فلــم يختــزل  وبذلــك أكــّد علــى أهميــة العقالنيــة 

ــرعي، 
ّ

دور هــا فــي معالجــة املســألة، بجعلــه مجــّرد تابــع للّنــص الش

بــل جعــل مــن الّنــص مــادة معرفيــة للعقــل يصــل مــن خاللهــا إلــى 

الحقيقــة، دون تجــاوز طبيعــة النــص باعتمــاد التأويــل املؤّســس 

وجوهــر  مقاصــد  عــن  تحيــد  ال  وشــرعية  علميــة  مبــادئ  علــى 

عقيــدة الّتوحيــد وانشــغاالت املجتمــع وطموحاتــه، بذلــك يجعــل 

 ملــا يصــل إليــه العقــل، ومــا يصــل إليــه العقــل 
ً
ــرع برهانــا

ّ
مــن الش

ــرع، وفــي هــذا تأكيــد واضــح علــى 
ّ

 علــى مــا جــاء بــه الش
ً
كذلــك برهانــا

بمــا  املســائل  فــي مختلــف  ــرعي 
ّ

الش النــص  فــي  التناقــض  انعــدام 

فيهــا مســألة الحريــة. 

لقــد دعــّم فيلســوف قرطبــة منهجــه البرهانــي عنــد البحــث فــي مثل 

هــذه املســائل بدعائــم معرفيــة أخــرى ال تنفــك أن تكــون بمثابــة 

غويــة 
ّ
الل الت 

ّ
الــدال فــي  ــل 

ّ
تتمث والتــي  اســتنتاجاته،  علــى  براهيــن 

وإبعادنــا  املفاهيــم  ضبــط  إلــى  ليطمــح  ــرعي 
ّ

الش الّنــص  أللفــاظ 

ــرعية 
ّ

الش أّيــة ضوابــط؛  يقــوم علــى  الــذي ال  املمّيــع  الفهــم  عــن 

منهــا والوضعيــة. وكذلــك علــى ضــرورة تجــاوز التوظيــف األحــادي 

للغــة داخــل املجتمــع، بحيــث قصرهــا علــى االتصــال بيــن األفــراد 

املنفعــة  تتجــاوز  ال  التــي  النفعيــة  الغايــات  مختلــف  وتحقيــق 

غــة تحتــاج إلــى اهتمــام ورعايــة وإصــالح، 
ّ
املاديــة، فلقــد بّيــن أن الل

غويــة لألفــراد فيصبحــوا قادريــن علــى فهــم 
ّ
حتــى تنمــى القــدرات الل

لبلــوغ  فــي نصوصــه  الكامنــة  التوجيهــات  مــن  دينهــم واالســتفادة 

طموحاتهــم الحضاريــة، انــه يؤكــد علــى العالقــة الضروريــة بيــن 

هــذا  االجتماعــي،  واإلصــالح  للغــة  العلمــي  والتوظيــف  اإلصــالح 

يطلــق  لــم  إذا  املجتمــع  داخــل  يتــم  أن  يمكــن  ال  الــذي  األخيــر 

للــدالالت اللغويــة. العنــان للنظــر العلمــي النقــدي 

بــس 
ّ
الل يزيــل  حّتــى  للنــص  غــوي 

ّ
الل الّتحليــل  آليــة  مــارس  فلقــد 

ــرع، هــذه اآلليــة التــي 
ّ

ويســهل الفهــم املنطقــي العقلــي الّســليم للش

 بها، سواء من حيث القواعد 
ً
اشترط على الباحث أن يكون ملّما

القرآنــي،  النــص  بــه  جــاء  الــذي  غــوي 
ّ
الل املــوروث  أو  النحويــة 

فــي  تســاهم  أن  يمكــن  غــة، 
ّ
لل وتاريخيــة  واقعيــة  ليضــع مرجعيــة 

تقريــب الفهــم البشــري النســبي للّنــص الشــرعي املطلــق. 

غــة وفهــم النــص 
ّ
تأكيــده علــى ضــرورة إقحــام العقــل فــي تطويــر الل

الشــرعي كان مصحوبــا بتأكيــده علــى التــزام الواقعيــة حيــث لــم 

ونظامهــا  الطبيعــة  فــي  ــل 
ّ
املتمث والوجــود  الواقــع  إلــى  ظهــره  ُيــدر 

واقعيــة  أكثــر  الحرّيــة  مســألة  مــن  موقفــه  جــاء  لذلــك  بــت، 
ّ
الثا

امليتافيزيقية)الّنفــي واإلثبــات(. باألطروحــات   
ً
وعقالنيــة مقارنتــا

لقــد كان طرحــه علمــي وعملــي فــي آن واحــد، وهــو توّجــه يؤكــد اّن 

مقتضيــات  وبفهــم  الواقعيــة  بالنظــرة  مرهــون  إصــالح  أي  بلــوغ 

تحمــل  ضــرورة  مــع   ،)1983 محمــد،  الجابــري،  )عابــد  الواقــع 

الفــرد مســؤوليته اإلدراكيــة فــي فهــم النــص، لالنطــالق بمقومــات 

الوعــي وهــي الســمع والبصــر والفــؤاد لكســر قيــود القهــر الفكــري 

فــي فهــم واحــد  واملعرفــي الــذي يريــد أن يســجن العقــل البشــري 

ووحيــد للنــص، لقــد أصبــح التأويــل ضــرورة إصالحيــة ترفــض كل 

أشــكال القمــع الفكــري الــذي يســّيج طاقــات اإلنســان املبدعــة فــي 

مجــال الحيــاة االجتماعيــة والحضاريــة . 

فقــد اعتــرف بوجــود نظــام ســببي يحكــم هــذا الوجــود يســتحيل 

التجاهــل  أو  باملخالفــة  تجــاوزه  أو  عنــه  الخــروج  اإلنســان  علــى 

ــام 
ّ
والّرفــض، لكنــه أكــد فــي الوقــت نفســه علــى قابليــة هــذا النظ

ــه دون الشــعور بالجبــر، 
ّ
للتعّقــل اإلنســاني وكذلــك التحــّرك فــي ظل
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حريّتــُه  فيــه  يمــارس  أن  لإلنســان  يمكــن  خصــب  ميــدان  فهــو 

ســع علمــه ووعيــه بهــذا 
ّ
ســع مجــال هــذه الحرّيــة كلمــا ات

ّ
بحيــث يت

ــام والتــزم العمــل وابتعــد عــن التــواكل واالستســالم للطبيعــة 
ّ
النظ

بحّجــة حتميــة القضــاء والقــدر.

 
ً
فلــم يكــن موقفــه طرحــا فلســفيا مجــّردا، بــل كان طرحــا فلســفيا

 بامتيــاز، تجّنــب مــن خاللــه الدخــول فــي أي جــدل عقيــم، 
ً
وعلميــا

وهــذا يعــود إلــى املقصــد العلمــي والعملــي الــذي كان يســعى إليــه، 

فــي حــد ذاتهــا، الحقيقــة التــي ال  لقــد كان يبحــث عــن الحقيقــة 

الطبيعيــة  الظواهــر  أو  الواقــع  والواقــع،  العقــل  مــع  تتعــارض 

 لفهــم القضايــا الغيبيــة القتناعــه أّن 
ً
التــي يمكــن أن تكــون طريقــا

البراهيــن العلميــة التــي تؤســس للمعرفــة العلميــة يجــب أن تكــون 

مأخــوذة مــن الطبيعــة وال تتعــارض معهــا فقــد »تبّيــن أّن البراهيــن 

بــع التــي هــي أعــرف 
ّ
املحققــة إنّمــا تكــون مــن املبــادئ املتقدمــة بالط

1984(، ومنــه  الوليــد،  ابــي  الطبيعة«)ابــن رشــد،  عندنــا وعنــد 

تؤّســس األطروحــات العلميــة والفلســفية التــي تضبــط األدوات 

وهــذا  املجتمــع،  داخــل  املنشــودة  اإلصالحــات  لبلــوغ  الصالحــة 

إذ  الحريــة،  ملوضــوع  معالجتــه  عنــد  تحقيقــه  علــى  حــرص  مــا 

نجــده يعتــرف بالحتميــات والنظــام الــذي يحكــم الوجــود ويؤكــد 

علــى ضــرورة األخــذ بمختلــف األســباب التــي تّمكــن اإلنســان مــن 

 
ً
 وحــال

ً
 علميــا

ً
ممارســة حريتــه علــى أرض الواقــع، فيقــّدم موقفــا

 ملوضــوع الحريــة وهــو حــل تجــاوز بــه الحــدود الجغرافيــة 
ً
واقعيــا

واإليديولوجيــة ليصــل بــه إلــى مرتبــة العامليــة واإلنســانية. 

طبيعة التأويل الرشدي ونشر ثقافة االختالف 51
والنقد

تعــارض  عــدم  لتأكيــد  وســيلة  التأويــل  طريــق  فــي  وجــد  لقــد 

الشــريعة والحكمــة، فحــّدد الغايــة مــن التأويــل وهــي غايــة نظريــة 

تحديــد  وكذلــك  للنــص  البشــري  للفهــم  التأســيس  فــي  تتمثــل 

طبيعــة العالقــة املوجــودة بيــن الحكمــة والشــريعة ومنــه إثبــات 

مشــروعية إعمــال العقــل فــي قــراءة النــص الدينــي، قــراءة إنســانية 

تقبــل النقــد والرفــض كونهــا محكومــة بظــروف منهجيــة علميــة 

فحــاول  الســائدة.  العصــر  روح  تحــّدد  ثقافيــة  لغويــة  وعــادات 

الوحدانيــة  مثــل  اإللهيــة  بالصفــات  املتعلقــة  النصــوص  تأويــل 

واإلرادة والعلــم والخلــق والّســمع إلخراجهــا مــن القــوة الشــرعية 

إلــى الفعــل الفلســفي دون إحــداث خلــل فــي جوهــر النــص كونــه 

ــر علــى املبــادئ 
ّ
تأويــل النصــوص املتعلقــة بهــذه املواضيــع ال يؤث

العقديــة التــي أثبتتهــا؛ فالبحــث فــي تأويــل القــول الشــرعي املتعلــق 

بــاإلرادة اإلنســانية ال عالقــة لــه بــاإلرادة اإللهيــة، فاإلقــرار بحريــة 

 علــى فهــم اإلنســان إلرادة هللا واإليمــان 
ً
اإلنســان ال يؤثــر ســلبا

بالقضــاء والقــدر، كمــا أن اإلقــرار بمبــدأ الســببية والنظــام الــذي 

 إلــى إنــكار املعجــزة والقــدرة اإللهيــة 
ً
يحكــم العالــم ال يــؤدي حتمــا

فــي التصــرف فــي هــذا العالــم.

هــذا مــا يبّيــن الحاجــة املاســة إلــى منظومــة علميــة بشــرية مرنــة ال 

تتوقــف عنــد حــّد القــول املأثــور أي املــوروث للتأســيس لقــراءة 

بشــرية للنــص، تســاهم فــي فتــح األفــق أمــام فهــوم جديــدة للنــص 

ال  الذاتيــة،  التأويــل  محــاوالت  أمــام  البــاب  غلــق  مــع  الشــرعي، 

يمكــن التحّقــق منهــا أو فهمهــا بنفــس املعنــى، فاملوضــوع هــو الــذي 

يفــرض نفســه علــى املتــأّول وليــس الــذات هــي التــي تفــرض نفســها 

علــى النــص، خاصــة عندمــا يكــون النــص مقدســا حتــى وإن تنــّزل 

بلغــة اإلنســان فهــو مــن مصــدر غيــر إنســاني.

التأويل وأمل اإلصالح 61
مشــروع،  وثقافــي  معرفــي  طريــق  التأويــل  رشــد،  البــن  بالنســبة 

ألجــل التأســيس ملعرفــة إنســانية حــول النــص والتأســيس لحيــاة 

ــن املتــأول الســفر 
ّ

إنســانية روحانيــة البعــد، وفــق منهــج مــرن يمك

بشــرية  معرفيــة  آليــات  وفــق  باطنــه  إلــى  ظاهــره  مــن  النــص  فــي 

املعالــم.  مفهومــة  واضحــة 

وهــذا يوّضــح ســبب تأكيــده علــى وحــدة الحقيقــة، فمــا يحملــه 

النــص الشــرعي مــن حقيقــة ســواء كان بتقريــر صريــح أو ضمنــي، 

أن  يمكــن  ال  وباطنــه،  النــص  ظاهــر  بيــن  االختــالف  وجــود  مــع 

 للتأكيــد علــى تعــدد الحقيقــة، فالحقيقــة واحــدة 
ً
يكــون محمــال

العلــوم  أو  الطبيعــة  مجــال  فــي  بالحقيقــة  األمــر  ــق 
ّ
تعل ســواء 

النظريــة وكذلــك الشــرعية، فالشــرع بالنســبة لفيلســوف قرطبــة 

ال يمكــن اســتثناءه مــن هــذه القاعــدة.

كمــا يؤكــد علــى ضــرورة تأســيس علــوم الشــرع خاصــة منهــا علــم 

عــن  البشــري واالبتعــاد  والتأويــل  الفقــه وأصولــه علــى االجتهــاد 

التقليــد، فالتأويــل هنــا هــو حــوار مؤّســس بيــن العقــل البشــري 

وأخالقيــة  معرفيــة  بضوابــط  محكــوم  حــوار  الدينــي،  والنــص 

وعقديــة، ال يمكــن التملــص منهــا أو رفضهــا تحــت حجــة حريــة 

الفكــر، أو الّرجــوع إلــى الشــعور الداخلــي الذاتــي كطريــق لقــراءة 

النصــوص  عــن  االختــالف  تمــام  يختلــف  الــذي  الدينــي  النــص 

البشــرية.

الدينــي بحيــث  للنــص  البشــرية  القــراءة  كمــا يؤكــد علــى نســبية 

ولذلــك  متغيــرة  البشــرية  القــراءة  أّمــا   
ً
ثابتــا األخيــر  هــذا  يبقــى 

الفكريــة  الوصايــة  ورفــض  التقليــد،  بتجــاوز  مطالبــة  البشــرية 

مــن  والتخلــص  الفكــري  والتعصــب  الجمــود  ورفــض  والروحيــة 
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معانــي  الســتنباط  البشــري  الفهــم  أفــق  لفتــح  الخــوف  عقــدة 

النــص الــذي يحمــل الحقيقــة املطلقــة، التــي لــم يــدرك اإلنســان 

 القليــل، فبــاب االجتهــاد ال يمكــن صــّده كمــا أن النــص 
ّ
منهــا إال

 
ً
الدينــي لــه حرمتــه التــي تفــرض علــى املهتــم بتأويلــه أن يكــون ملمــا

بروحــه وطبيعــة نصوصــه وبقواعــد اللغــة التــي جــاء بهــا والظــروف 

الزمنيــة واملكانيــة للنــص وتجــاوزه فــي آن واحــد لتلــك الظــروف.

إلــى التأســيس ملشــروعية االختــالف القائــم  يهــدف التأويــل إذن 

ثقافيــة  أرضيــة  تدشــين  لغــرض  وشــرعية  عقليــة  مبــررات  علــى 

صالحــة لالختــالف الثــري والخصــب فــي الرويــة واملنهــج. كمــا أن 

فــي  العقــل  توظيــف  أهميــة  علــى  للتأكيــد  طريــق  عنــده  التأويــل 

مختلــف املباحــث لكــن وفــق منهــج واضــح املعالــم واملقصــد، مــع 

الثابــت  إلــى خلخلــة  التــي يســعى أصحابهــا  القــراءة  االبتعــاد عــن 

والتشــكيك فيــه باعتمــاد مناهــج معينــة دون مراعــاة خصوصيــة 

النــص الدينــي. فهــو يريــد أن تنطلــق القــراءة مــن داخــل النــص 

فــي  إنــه كان يســافر  وليــس مــن خارجــه، لذلــك يمكــن أن نقــول 

أعمــاق النــص وهــو حامــال ملتاعــه اللغــوي واملعرفــي واملنهجــي مــع 

محاولــة اســتغالل الســياق الثقافــي والحضــاري الســائد لغــرض 

.)2020 الغنــي;،  الفكرية)قريبــز، عبــد  الســاحة  بســطه علــى 

التأويل وحتقيق االنفتاح على الدين والغري 71
وتبيئة الفلسفة

لقــد جعــل مــن التأويــل طريقــا للفهــم املنفتــح علــى روح العصــر 

ومشــكالته دون اجتــرار مشــكالت األولــون وفهومهــم، مــع امتــالك 

الشجاعة العلمية على نقد تلك الفهوم للتأسيس لقراءة بشرية 

منفتحــة علــى القــدرات الفكريــة وحقائــق العلــم الثابتــة بالبرهــان.

كمــا يمكــن القــول أن املقصــد اإلصالحــي البــن رشــد مــن خــالل 

اعتمــاده التأويــل، جعــل مســألة االنقــالب الفكــري أو املراجعــات 

الفكريــة أمــرا ثابتــا فــي الفلســفة وعنــد الفيلســوف بحيــث تصبــح 

خاصيــة ضروريــة عنــد كل فيلســوف يســعى إلــى إصــالح وتقويــم 

القــراءات  ملختلــف  التأويليــة  املراجعــات  مكنتــه  فقــد  الفكــر، 

البشــرية للنــص الدينــي مــن اكتشــاف الحقيقــة واإلقــرار بهــا دون 

النظــر إلــى مصدرهــا، حيــث تراجــع عــن بعــض أفــكاره التــي كان 

1986(، خاصــة  قــد تبناهــا فــي بداياته)العلــوي، جمــال الديــن، 

فــي مســألة العلــم اإللهــي وقــدم العالــم وكذلــك عالقــة الفلســفة 

بعلــم الــكالم ومواقــف اهــل الــكالم مــن هــذه املســائل، فبعــد أن 

ويؤكــد  جهــة  مــن  الشــرع  وروح  الحــق  عــن  ببعدهــم  يقــول  كان 

قــرب الفالســفة بمــا فيهــم حكمــاء اليونــان منــه -الشــرع- بالرغــم 

مــن اعتمادهــم علــى العقــل وحــده تراجــع عــن هــذا الطــرح وأعــاد 

املســائل  بهــذه  املرتبطــة  الشــرعية  للنصــوص  فــي قراءتــه  النظــر 

الشــرع  وال  الــكالم  علمــاء  فيــه  يخالــف  ال  مــرن  بموقــف  ليأتــي 

لغــرض  ليــس  وذلــك  النــاس  مــن  الجمهــور  فهــوم  فيــه  ويراعــي 

تحسســيهم بذلــك العجــز بــل لغــرض تكيــف الخطــاب الناتــج عــن 

التأويل وفق ما يالءم متطلبات العصر ومستويات الفهم، حتى 

مســتويات  تحســين  علــى  مســاعدا  عامــال  الخطــاب  ذلــك  يكــون 

الفهم وتدريبها لتكتســب الكفاءات املعرفية)املصباحي، محمد، 

اســتثمار  علــى  قــادرة  لتصبــح  تؤهلهــا  التــي  والســلوكية   )2007

النــص الدينــي لغــرض اســتنباط القيــم واألحــكام التــي تســاهم فــي 

تنظيــم الحيــاة الروحيــة واالجتماعيــة وبلــوغ الســعادة. 

حضــوره  وإمكانيــة  الحــق  بعامليــة  اإلقــرار  إلــى  يســعى  كان  لقــد 

عنــد مــن يخالفنــا الطــرح واالنتمــاء »فاملذاهــب فــي العالــم ليســت 

الوليــد،  ابــي  يكّفر«)ابــن رشــد،  يكّفــر بعضهــا وال  تتباعــد حتــى 

1989(، كمــا يقــول كذلــك »ال معنــى لالختــالف فــي هــذه املســالة-

العلــم اإللهــي، قــدم العالم،املعــاد- إّمــا مصيبيــن مأجوريــن وإّمــا 

مخطئيــن معذورين«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 1989( او قولــه:»او 

 
ً
العلمــاء معــذورا مــن  املســألة  هــذه  فــي  يكــون املخطــئ  أن  يشــبه 

«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 1989(، 
ً
 أو مأجورا

ً
واملصيــب مشــكورا

غايــة  عنــد  التأويــل  انحصــار  عــدم  يؤكــد  الــذي  الطــرح  هــذا 

واحــدة وهــي التأكيــد علــى أهميــة الفلســفة وعــدم تناقضهــا مــع 

الشــرع أو القــول بابتعــاده عــن التفكــر الــذي يعمــل علــى إصــالح 

الثقافيــة  البنيــة  فــي  تغييــر  بإحــداث  يتعلــق  البشــري،  الواقــع 

الحــال  واقــع  لكــن   ،)2007 محمــد،  واالجتماعية)املصباحــي، 

للجمهــور  أكثــر  موجهــة  ثالثيتــه  وأن  خاصــة  ذلــك  غيــر  يقــول 

لغــرض تصليــح بعــض األفــكار، حيــث أراد مســاعدة املجتمــع علــى 

النظريــة والعمليــة،  املســائل  فــي مختلــف  ثقافــة دينيــة  امتــالك 

مــع امكانيــة اإلبقــاء علــى مســاحة محترمــة ومحمــودة لالختــالف 

فــي الفهــوم، حيــث أكــد أّن الحــق ال ينحصــر فــي مذهــب محــدود، 

وهــو مــا يســتوجب أخالقيــا احتــرام كل القــراءات وتــرك اختبارهــا 

التخنــدق  عــن  والترفــع  ــرع، 
ّ

والش العقــل  ومنطــق  العلــم  ألهــل 

بالفســاد  النــاس  علــى عقائــد  يحكمــون  الذيــن  القضــاة  دور  فــي 

والصــالح.

حتــى  الفكريــة  اعمالــه  مختلــف  فــي  التوجــه  بهــذا  التــزم  وقــد 

اإلصــالح  ينشــد  كان  حيــث  والتشــريع،  الفقــه  بعلــوم  املرتبطــة 

فــي  الفقهيــة  املواقــف  مختلــف  باســتعراض  التأويــل  باعتمــاد 

بترجيــح  يقــوم  ثــم  البرهانيــة،  أسســها  ويقــدم  الواحــدة  املســالة 

الطــرح الــذي يــراه محققــا ملقصــد الشــرع، وخيــر مثــال علــى ذلــك 
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العقــل  ويذهــب  يســكر  ومــا  الخمــر  تحريــم  مســالة  مثــال  نذكــر 

لــه حتــى 
ّ
حيــث رّجــح الحكــم بتحريــم كّل مــا يخّمــر العقــل ويعط

ــل مــن قوتــه 
ّ
ــل العقــل ويفســده ويقل

ّ
يغلــق البــاب أمــام كل يعط

املجتمــع.  داخــل  للســلوك  التوجيهيــة 

لقــد جعــل مــن املقاصــد اإلصالحيــة التــي تحمــي الفــرد وتحافــظ 

 فــي ميــدان 
ً
 الزمــا

ً
 منهجيــا

ً
علــى صحتــه وتماســه االجتماعــي ضابطــا

التأويــل، الســتنباط األحــكام الشــرعية والقيميــة التــي يمكــن أن 

املجتمــع  داخــل  والثقافيــة  القيمــة  املنظومــة  إثــراء  فــي  تســاهم 

منهــج  »مجــرد  التأويــل  مــن  يجعــل  طــرح  أي  بذلــك  متجــاوزا 

أخرى«)قســوم،  ثقافــات  فــي  مطبــق  هــو  كمــا  هيرمينونيطقــي 

عبــد الــرزاق، 1998(، وبذلــك يمكــن القــول أنــه كان يســعى إلــى 

ــل الشــرع 
ّ
التأســيس لســلطة التأويــل القــادرة علــى عــالج مــا تخل

تســببت  التــي  ــة 
ّ
املحرف واالعتقــادات  الفاســدة  األهــواء  مــن 

الوليــد،  ابــي  رشــد،  العدو)ابــن  قبــل  الصديــق  مــن  األذيــة  فــي 

داخــل  كثابــت  الديــن  إلــى  الحاجــة  كذلــك  يؤكــد  كمــا   ،)1989

بالحقيقــة  الفكــر واملجتمــع  املجتمــع، واهليــة نصوصــه إلمــداد 

ومــن واألحــكام الشــرعية التــي تســاعده علــى مواكبــة روح الشــرع 

والعصــر فــي آن واحــد، لهــذا كان يــرّدد موقفــه التالــي »وإذا كانــت 

هــذه أنــه ال يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى مخالفــة مــا ورد بــه الشــرع، 

فــإّن الحــق ال يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشــهد له«)ابــن رشــد، 

.)1989 الوليــد،  ابــي 

 ثريــا 
ً
بهــذا يكــون التأويــل طريقــا يجعــل مــن النــص الدينــي حقــال

وغنيــا ومنفتــح األفــق، كمــا يجعلــه مفتوحــا علــى كل فهــم بشــري 

جديــدا،  معنــى  دائمــا  لــه  يؤســس  حيــث  املســتقبل،  فــي  ممكــن 

جديــرا باتســاع أفــق الرؤيــة واتســاع دائــرة املعقــول مــع الحــرص 

مختلــف  فــي  الفكــر  وأهــل  العلمــاء  بيــن  التوافــق  تحقيــق  علــى 

وهــو  والسياســية،  واالجتماعيــة  العلميــة  الحيــاة  مجــاالت 

محاولــة  إلــى  التقنيــن  عمليــة  تحــول  إلمكانيــة  املجــال  يفتــح  مــا 

تقــوم  التــي ال  التأويــالت  أمــام  البــاب  صريحــة أو ضمنيــة لغلــق 

علــى قواعــد وضوابــط علميــة وشــرعية وثقافيــة واضحــة، هــذه 

األخيــرة التــي يمكــن اعتبارهــا مــن العالمــات املســاعدة علــى إدراك 

أهميــة  والعلمــاء  املفســرون  ابــرز  لهــذا  الدينــي.  النــص  مقصــد 

الســياق فــي فهــم داللــة النــص، وترجيــح املحتمــالت، حيــث يقــول 

العــز بــن عبــد الســالم »وقــد يتــردد بيــن محامــل كثيــرة يتســاوى 

بعضهــا مــع بعــض، يترجــح بعضهــا علــى بعــض، وأولــى مــا دل عليــه 

الكتــاب فــي موضــع آخــر أو الســنة، أو إجمــاع األمــة، أو ســياق 

الــكالم، وإذا احتمــل الــكالم معنييــن، وكان حملــه علــى أحدهمــا 

أوضــح واشــد موافقــة للســياق كان الحمــل عليــه أولى«)قريبــز، 

علــى  رشــد  ابــن  خــروج  عــدم  يبّيــن  وهــذا   )2020 الغنــي،  عبــد 

الغايــة  اعتبــاره  علــى  وكذلــك  العلمــاء  بيــن  عليــه  املتعــارف 

اإلصالحيــة وهــي مقصــد شــرعي وثابــت معرفــي، يمكــن أن يســاهم 

فــي إثــراء الوعــي وتطويــر الفهــم والنظــر إلــى الديــن عمومــا، بكونــه 

محترمــة  مســاحة  تــرك  مــع  اإلنســان  وإســعاد  للتشــريع  مصــدرا 

ليســاهموا  املجتمــع،  فــي  النــاس  ألفاضــل  الفلســفية  للممارســة 

فــي إثــراء الوســط الثقافــي والشــرعي والعلمــي الــذي ُينشــا تقــارب 

عملــي بيــن املســلم وعقيدتــه. عكــس مــا تصــّوره بعــض الدراســات 

إلــى  دعــوة  الرشــدية  العقالنيــة  مــن  تجعــل  التــي  االستشــراقية، 

واملعتقــد.  اإليمــان  مــن  اإلنســان  تحريــر 

التأويــل،  اثنــاء  إليهــا  النظــر  يجــب  كغايــة  اإلنســان  جعــل  فقــد 

كمــا كان يحــرص علــى إنتــاج فهــوم جديــدة للنــص لهــا انعكاســات 

إصالحيــة علــى املجتمــع واملدينــة، مــا يؤكــد الحاجــة إلــى قــراءات 

املكونــة  الثوابــت  مــن  ثابتــا  يبقــى  الــذي  الدينــي،  للنــص  جديــدة 

لعقيــدة التوحيــد كــون وجــود النــص يقت�شــي فهمــه وفهــم النــص 

لــن يكــون مــن جهــة صاحبــه وإنمــا مــن جهــة ســامعيه او قارئيــه، 

القريحــة  وجــودة  واإلدراك  الفهــم  فــي  متفاضليــن  هــؤالء  لكــن 

التفاضــل  وبهــذا  »القــراءة«  فــي  و  »الســمع«  فــي  الذهــن  وصفــاء 

.)2013 )النقــاري، حمــو،  الواحــد  النــص  تتعــّدد دالالت 

عالقة التأويل بالتشريع حلياة اإلنسان81
إليــه،  اســتند  القضيــة  فــي  ثابتــا   

ً
صريحــا  

ً
نصــا وجــد  إذا  كان 

إلــى العقــل، وهــو يعتقــد أن العقــل مصــدر مــن   فإنــه يلجــا 
ّ
وإال

بالوحــي وحــده،  يكــون  الشــريعة ال  التشــريع ألّن كمــال  مصــادر 

وال تتوقــف عنــد حــّد ظاهــر النصــوص والفهــم الحرفــي لهــا »وكل 

م انــه يمكــن أن 
ّ
شــريعة كانــت بالوحــي فالعقــل يخالطهــا، ومــن ســل

تكــون ههنــا شــريعة بالوحــي فقــط، فإنــه يلــزم ضــرورة أن تكــون 

أنقــص الشــرائع التــي اســتنبطت بالعقــل والوحي«)ابــن رشــد، ابــي 

الشــرعي  القيــاس  بالعقــل  يقصــد  هنــا ال  1987(. وهــو  الوليــد، 

فقــط، وإنمــا يريــد القيــاس املنطقــي القائــم علــى مبــادئ عقليــة 

صرفــة.

الحكمــة  بيــن  التوفيقــي  موقفــه  إلــى  يرجــع  الــذي  الطــرح  هــذا 

الشــريعة)ابن  أخــت  الفلســفة  أّن  يــرى  كان  حيــث  والشــريعة، 

فــي  باالتفــاق  فيــه  يقــّر  طــرح  وهــو   ،)1979 الوليــد;،  أبــي  رشــد، 

آن  فــي  الشــرع  الحــق وهــو مطلــب  إلــى  ترمــي  فالفلســفة  الغايــة، 

 وداعيــة إلــى النظــر املــؤدي إلــى 
ً
واحــد »فــإذا كانــت الشــريعة حقــا

ال  أنــه  القطــع  علــى  نعلــم  املســلمين  معشــر  فإنــا  الحــق  معرفــة 
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يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى مخالفــة مــا ورد بــه الشــرع، فــإّن الحــق 

ال يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشــهد له«)ابــن رشــد، أبــي الوليــد، 

مــن  التوســيع  إلــى  يهــدف  الــذي  الفلســفي  املنطلــق  هــذا   )1979

مجــال العمــل الفلســفي وتحقيــق تصحيــح عقــدي وفلســفي فــي 

آن واحــد »ولعــّل لهــذا الســبب أقــدم صاحبنــا علــى وضــع كتــاب  

تهافــت التهافــت بعــد فصــل املقــال والكشــف عــن مناهــج األدلــة 

 فــي اآلن 
ً
 بيــن التصحيحيــن العقــدي والفلســفي، ومســجال

ً
جامعــا

نفســه عــودة جديــدة إلــى الفلســفة بعــد أن وضــع األســس األولــى 

إلصــالح العقيــدة ومــن ثــّم إصــالح املجتمــع والسياســة«)حمادي، 

التأويــل  طريــق  بيــن  رشــد  ابــن  يجمــع  بهــذا   )1991 لحميــدي، 

إلــى  يســعى  كان  التــي  والحضاريــة  الفكريــة  املشــاريع  ومختلــف 

الفالســفة  قيمــة ودور  يؤكــد  كمــا  الواقــع،  علــى أرض  تحقيقهــا 

اإلصــالح  ملشــاريع  التأســيس  فــي  العلــم  فــي  الراســخون  وهــم 

والتغييــر.

مرهــون  يبقــى  تصحيحــي  مشــروع  أي  نجــاح  أّن  يــرى  كان  فقــد 

بالطريقــة التــي يقــرا بهــا النــص الدينــي ومــن ثــم التشــريع لحيــاة 

اإلنسان اليومية، هذه الطريقة التي تحتاج إلى الجرأة في إقحام 

العقــل البشــري فــي هــذه القــراءة، حّتــى تقــوم علــى أســاس النظــر 

العقلــي، والقيــاس املنطقــي خاصــة وأن األحــكام الشــرعية كلهــا 

معقولــة املعنــى »واألحــكام يجــب أن توجــد مــع وجــود عللها«)ابــن 

رشــد، ابــي الوليــد، 1989(، فرفــض بذلــك القــول بعــدم قابليــة 

غيــر  عبــادات  عــن  عبــارة  وأنهــا  التعّقــل  إلــى  الشــرعية  األحــكام 

إذا  -عبــادة-  يقــول  أن  إلــى  الفقيــه  يلجــأ  »وإنمــا  املعنــى  معقولــة 

ضــاق عليــه املســلك مــع الخصم«)ابــن رشــد، ابــي الوليــد، 1989( 

فاألحــكام الشــرعية قابلــة للتعّقــل والفهــم والتعليــل وطريقــه فــي 

الوقــوف علــى ذلــك هــو طريــق التأويــل وفــق مــا يقتضيــه العقــل 

التشــريع  مــن  الحكمــة  وإدراك  اســتنباط  علــى  يقــدر  الــذي 

عنهــا  مســكوتا  تكــون  أن  إّمــا  الشــرعية  األحــكام  ألن  -املصلحــة- 

حيــث  إشــكال  فــال  عنهــا  مســكوتا  كانــت  فــإن  بهــا،  منطوقــا  او 

تــوكل مهمــة التشــريع للعقــل وحــده مــع االلتــزام بــروح ومقاصــد 

مــن  الحــال  يخلــو  فــال  الشــرع،  بــه  نطــق  ممــا  كانــت  الشــرع وإن 

إّمــا أن يكــون مــا نطــق   ،)1986 أمرين)العلــوي، جمــال الديــن، 

 فــال 
ً
 لــه، فــإن كان موافقــا

ً
 للعقــل، أو مخالفــا

ً
بــه الشــرع موافقــا

إشــكال أيضــا، آلن العقــل والشــرع يصبحــان ناطقيــن بحقيقــة 

 فــإن الّرجــوع إلــى التأويــل العقلــي للنــص 
ً
واحــدة، وإن كان مخالفــا

 كــون األحــكام التــي يســتنبطها العقــل ســتكون 
ً
يصبــح أمــرا الزمــا

لــة لدرجــة أنهــا ال تقبــل التأويــل، فيقــدم بذلــك حــال 
ّ
واضحــة ومعل

ــف العقــل فــي قــراءة 
ّ
ملســألة البحــث الدينــي والفلســفي عندمــا وظ

النــص الدينــي ووّســع لــه مــن امكانيــة القــراءة لدرجــة أنــه جعــل 

فــي ظاهــره مخالــف  يبــدو  الــذي  الدينــي  للنــص  العقلــي  التأويــل 

ملنطــق العقــل والواقــع بمثابــة مرجعيــة ومصــدر علمــي وشــرعي فــي 

 . )1995 بنــاء األحــكام التشــريعية)فضل هللا ، مهــدي، 

ابــن رشــد عــن موقفــه الرافــض  القــول أن تراجــع  وبهــذا يمكــن 

لطريــق التأويــل، ينــم عــن بعــد نظــره وإقــراره أن الخلــل ال يكمــن 

فــي وســيلة البحــث والفهــم والقــراءة، بــل هــو خلــل يعــود إلــى عــدم 

التــزام مســتعملي هــذا الطريــق بالبرهــان وتجاهلهــم لــروح الشــرع 

ولقواعــد التأويــل او بســبب وقوعهــم فــي التعصــب. لقــد اســتعان 

بالتأويــل ليؤكــد دوره فــي تعبيــد الطريــق لنشــر القابليــة لالختــالف 

للعلــم، حتــى تصبــح مســتعدة  الرعيــة واملنتســبين  أوســاط  بيــن 

ملمارســة النقــد ومكتســبة للــروح العلميــة، التــي تجعلهــا تمــارس 

مبادئــه  فــي  التشــكيك  او  رفضــه  ألجــل  ليــس  الشــرع  فــي  النظــر 

تمــد  أن  يمكــن  التــي  نصوصــه  واســتنطاق  فهمــه  اجــل  مــن  بــل 

اإلنســان باملبــادئ التــي تســاعده علــى فهــم الوجــود وكذلــك علــى 

تحقيــق ســعادته وتغييــر أحوالــه االجتماعيــة والثقافيــة وتجــاوز 

الجمــود والتقليــد او الوقــوف وقفــة املتفــرج علــى هامــش التاريــخ.

كمــا بّيــن أن الفهــوم البشــرية للنــص تبقــى محــدودة فــي ســياقها 

العصــر  بمتطلبــات  مرتبطــة  وكذلــك  والحضــاري  الثقافــي 

والتطــور العلمــي الــذي يشــهده املجتمــع، وبذلــك يصبــح النقــد 

ضــرورة معرفيــة واجتماعيــة يمكــن مــن خاللهــا تخليــص العقــل 

الفــردي والجمعــي مــن بعــض الفهــوم التــي أصبحــت غيــر قــادرة 

علــى اســتيعاب مشــكالت اإلنســان أو غيــر متماشــية مــع العلــم. 

كمــا أكــّد ان املقصــد اإلصالحــي يبقــى املؤشــر الــذي تقــاس علــى 

إثــره مختلــف األفــكار الناتجــة عــن تأويــل وقــراءة النــص الدينــي 

ثابتــا للشــرع.  إذا كان اإلصــالح مقصــدا  خاصــة 

فــإذا كان التأويــل بمثابــة عــالج ضــروري يعتمــده طبيــب املجتمــع 

ووقايتــه  املجتمــع  مشــكالت  لعــالج  والفيلســوف  الحكيــم  وهــو 

مــن مختلــف التمزقــات الفكريــة واالجتماعيــة التــي قــد تلــوح فــي 

املســتقبل، فــإن العــالج ال يعتمــد إال عنــد وجــود أعــراض املــرض 

أو خلــل فــي اســتقرار املجتمــع، لقــد ربــط فّعاليــة التأويــل بقــوة 

اإلصــالح والتأثيــر فــي ذهنيــات األفــراد وســلوكاتهم وقدرتهــم علــى 

الحــر،  الــرأي  واتســاع مســاحة  والتجديــد  اســتيعاب اإلختــالف 

العلميــة  األســباب  بظهــور  مرهونــة  الفعاليــة  هــذه  تبقــى  لكــن 

النــص  قــراءة  إعــادة  إلــى  تــدع  التــي  املوضوعيــة  واالجتماعيــة 

التــرف  او  الفضــول  علــى مجــرد  تقــوم  املســألة ال  كــون  الدينــي، 
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الفكــري، الــذي قــد يجعــل مــن الـــتأويل غايــة فــي حــّد ذاتــه، وهــذا 

ال يعتبــر تقويضــا للعمــل التأويلــي أو ســجنا للعقــل البشــري أو 

 للطابهــوات الفكريــة، بــل تأطيــر لهــذا الطريــق ليبقــى صالحا 
ً
خلقــا

ــن أهــل الفكــر مــن 
ّ

لتحقيــق اإلصــالح املنشــود فهــو وســيلة تمك

فــي  املجتمــع  داخــل  واإلصالحيــة  التنويريــة  بواجباتهــم  القيــام 

مســتوياتها. الحيــاة  مياديــن  مختلــف 

فالتأويــل عنــده طريقــا إلحــداث اإلصالحــات التــي تمهــد الســبيل 

للتطــور وانتشــار التســامح والتعايــش بيــن أفــراد األمــة الواحــد او 

بيــن مختلــف األمــم. ومنــه يصبــح التأويــل طريقــا ضروريــا لقــراءة 

النــص وتقريبــه مــن االهتمامــات البشــرية فــي مختلــف مســتويات 

مــع  والثقافيــة،  واالقتصاديــة  والسياســية  الفكريــة  الحيــاة، 

واســتنباط  النــص  فهــم  فــي  اإلختــالف  مســاحات  علــى  الحفــاظ 

األحــكام الشــرعية التــي تســاعد الفــرد علــى مباشــرة انشــغاالته 

ــى بوضــوح 
ّ

الحيويــة وفــق تعاليــم الديــن، هــذا التوجــه الــذي يتجل

ــل حســب، برنشــفيك أكمــل 
ّ
فــي مؤلفــه بدايــة املجتهــد، الــذي يمث

نمــوذج لتطبيــق أصــول الفقــه تطبيقــا منهجيــا علــى كامــل أبــواب 

للبيــان  وكاملرجــع  كاملعيــار  الفقيــه  يعتمدهــا  الســّني،  الفقــه 

والتأويــل، إليجــاد شــرح صالــح ومقبــول لالختــالف فــي ظــل دراســة 

غبــد  التشــريعية)التريكي،  مصادرهــا  مــن  الحلــول  واســتنباط 

الحــق  بلــوغ  هــي  األساســية  املــؤّول  فوظيفــة   ،)1981 املجيــد، 

واالنشــقاق  الصــراع  مظاهــر  مــن  والحــد  اإلصــالح  وتحقيــق 

عنــه  يحيــد  أن  يجــب  ال  لإلصــالح  وســيلة  فالتأويــل  والتفرقــة، 

التأويلــي.  فــي العمــل  املنخــرط 

واضحــا  تصــّورا  لديــه  يكــون  أن  إلــى  بحاجــة  املســلم  فاإلنســان 

عــن هللا وصفاتــه وعــن اليــوم اآلخــر وعــن الوجــود وعــن طبيعــة 

البشــر  إرادة  وعالقــة  اإللهيــة  اإلرادة  وكذلــك  البشــرية  اإلرادة 

واألخــذ باألســباب بالقضــاء والقــدر، هــذه القضايــا التــي تســاهم 

فــي تشــكيل الرؤيــة إلــى العالــم التــي بدورهــا تحــّدد خارطــة الطريــق 

التــي يكــون عليهــا مســار الفــرد واملجتمــع فــي آن واحــد، علمــا أن 

القضايــا  هــذه  تناولــت  فيــه نصوصــا شــرعية  قــد وردت  الديــن 

بالطريقــة التــي تتناســب مــع القــدرات الفكريــة ملختلــف الفئــات 

.)2007 املجتمع)املصباحــي، محمــد،  بنيــة  ــكل 
ّ

تش التــي 

خامتـة
إنجــاح  خاللهــا  مــن  حــاول  كثيــرة  مؤلفــات  رشــد  ابــن  تــرك  لقــد 

مشــروعه اإلصالحــي، أهمهــا ثالثيتــه الشــهيرة التــي تعتبــر بمثابــة 

فــي  ينحصــر  ال  الــذي  اإلصالحــي،  ملشــروعه  الصريــح  املترجــم 

مجــال املعرفــة بــل يمتــدد أثــره إلــى الحيــاة االجتماعيــة خصوصــا 

املعرفيــة  املنظومــة  إصــالح  بيــن  وطيــدة  العالقــة  أن  عرفنــا  إذا 

 .)2019 شــريف،  واالجتماعية)خاصــة،  الفكريــة  واملنظومــة 

لقــد أدرك ان املدينــة اإلســالمية تقــوم فــي وجودهــا علــى طائفــة 

ليضبطــوا  األحــكام،  واســتنباط  النــص  فهــم  فــي  املجتهديــن  مــن 

جعلــه  مــا  ضوئــه،  علــى  الجمهــور  ويوجهــوا  ن 
ّ
والســن الفرائــض 

يضبط طريق التأويل، ويبّين من يتصدى لهذا العمل املحوري، 

فأق�شــى عــوام الفقهــاء واملتكلمــون مــن هــذه املدينة)بورشاشــن، 

مّمــا  الثقافــي  الفضــاء  لتطهيــر   ،)2010 هللا،  عبــد  بــن  ابرتاهيــم 

ضــرورة  األدلــة  مناهــج  فــي  أبــرز  حيــث  عليــه  يشــّوش  ان  يمكــن 

تصحيــح  طريــق  عــن  ســالمتها  وطلــب  الشــرعية  املعرفــة  إنقــاذ 

 بضبــط اإلطــار 
ّ
إال يتحّقــق  الــذي ال  املدينــة  فــي  العلّمــي  الوضــع 

التأويــل.  لطريــق  وأملقصــدي  والشــرعي  املعرفــي 

فقــد اعتمــد طريــق التأويــل لتصحيــح وإصــالح مــا هــو ضــروري 

إلحــداث  واالجتماعيــة  والنفســية  الفكريــة  الشــروط  لتتوفــر 

التغييــر املنشــود، كونــه يــرى أن تبــّدل حــال املجتمــع السيا�شــي 

فــي  ســليم  تغييــر  بحــدوث  مشــروط  واالجتماعــي  والثقافــي 

الذهنيــات الفرديــة والجمعيــة، للفصــل فــي كيفيــة التعامــل مــع 

الوافــد الثقافــي ومــن يخالفنــا فــي الــرأي، لهــذا ســعى إلــى تحديــد 

مدلــول الحكمــة والشــريعة ومقاصــد كل واحــد منهمــا حتــى يحــّدد 

بيــن الحكمــة كإنتــاج بشــري  نقــاط الوصــل والفصــل املوجــودة 

والشــريعة ذات املصــدر اإللهــي، فــأّول اآليــة التــي تتحــدث عــن 

الفئــة القــادرة علــى فهــم النــص القرآنــي وبلــوغ الحقيقــة الباطنــة 

وهــم  البرهــان  وأهــل  بالحكمــاء  العلــم«  فــي  فيه»الراســخون 

وطريقــة  الفلســفة  إلــى  املجتمــع  نظــرة  إصــالح  ألجــل  الفالســفة 

التعامــل معهــم ومــع أفكارهــم واالبتعــاد عــن تكفيرهــم وإخراجهــم 

النــاس. علــى  املســتعصية  وأرائهــم  أفكارهــم  بســبب  امللــة  مــن 

والبرهــان  العلــم  اهــل  علــى  التأويــل  حصــر  خــالل  مــن  أراد  كمــا 

التأويليــة  النصــوص  فهــم  صعوبــة  مغبــة  مــن  النــاس  إعفــاء 

التــي يأتــي بهــا اهــل العلــم، التــي يهدفــون مــن خاللهــا إلــى تطويــر 

الفهــوم البشــرية للنــص الدينــي وتكيفهــا مــع مســتجدات العصــر 

يتــم  الفكــري  اإلصــالح  أّن  الشــرع.ليبّين  ومقاصــد  ومتطلباتــه 

محاولــة  فــأي  ثمــاره،  يؤتــي  حتــى  املالئــم،  وســطه  وفــي  بهــدوء 

تمزيــق  فــي  سيتســبب  املختلفــة  التأويــالت  وتعميــم  لإلفشــاء 

املجتمــع وخلــق الفرقــة والتناحــر بيــن افــرداه وانتشــار التعصــب 

والصــراع املذهبــي، الــذي ســيق�شي علــى العلــم وروح االختــالف 

بتأويالتهــم  الفكريــة »وصّرحــوا  مــن مســاحة الحريــات  ويقــّوض 

فــي شــنآن وتباغــض  للجمهــور... فأوقعــوا النــاس مــن قبــل ذلــك 
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وحــروب ومزقــوا الشــرع وفّرقــوا النــاس كل التفريق«)ابــن رشــد، 

ابــي الوليــد، 1987( هــذا النــص الــذي يؤكــد اشــتغال ابــن رشــد 

بهمــوم املجتمــع وقضايــا الديــن الــذي هــو بمثابــة الــدواء املركــب 

الــذي يحســن  النــاس إذا وجــد الطبيــب املاهــر  الــذي قــد ينفــع 

واألبــدان. األمــراض  مــع طبيعــة  تتــالءم  األدويــة حتــى  تركيــب 

 
ّ
إال يكــون  أن  يمكــن  ال  املجتمــع  فــي  الصحيــح  التغييــر  فحــدوث 

ضغينــة  أيــة  يحمــل  فــال  املجتمــع،  وافــق  صــدر  يتّســع  أن  بعــد 

املســائل  مختلــف  فــي  النظــر  اعمــال  فــي  واملجتهــد  للمثقــف 

املرتبطــة بتشــكيل البنيــة الفكريــة والعقديــة للفــرد، وفــق قــراءة 

ـــتأويلية للنــص تتجــاوز املألــوف، لكــن ليــس ألجــل نشــر الشــكوك 

وإضعــاف االنتمــاء للديــن، او لغــرض خدمــة مشــاريع سياســوية 

والبناء)ابــن  اإلصــالح  هــدف  مــع  ذلــك  لتعــارض  وإيديولوجيــة، 

مــن  الغــث  سيكشــف  الــذي  الوحيــد  فاملحــك   )1989 رشــد، 

العلميــة  والحقائــق  العلميــة  والكشــوفات  الزمــن  هــو  الســمين 

الغيــر. يمكــن اإلطــالع عليهــا عنــد االنفتــاح علــى علــوم  التــي 

التــي  املفصليــة  القضايــا  ملختلــف  التعــرض  حــاول  ولهــذا 

بالتأويــل  مســتعينا  االجتماعــي  اإلصــالح  إنجــاح  علــى  تســاعد 

موافقــة  يراهــا  التــي  التصــورات  وبنــاء  الفهــوم  لتقويــم  كوســيلة 

علــى  كدعامــة  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  الشــارع  وملقصــد  للشــرع 

أساســها يتوجــه بالنقــد والتقويــم ملــا ســبقه مــن مواقــف فــي تلــك 

أنــه ضــرورة  1998(، خاصــة  الجابــري، محمــد،  القضايا)عابــد 

حضــور العقــل أّن للتأســيس لالجتمــاع البشــري وتحديــد األســس 

لخضــر،  االجتماعية)مذبــوح،  البنيــة  تقويــة  فــي  تســاهم  التــي 

2011( وإن كان يقــّر بمركزيــة الشــرع كــوازع قــوي فــي دفــع النــاس 

علــى االجتمــاع والتنظيــم والتكامــل، وكذلــك كمصــدر أسا�شــي 

فــي اســتنباط النواميــس التــي مــن شــأنها أن تحقــق الســعادة لهــذا 

املجتمــع 

ان رجــوع ابــن رشــد إلــى التأويــل، تأكيــد علــى أهميــة النــص الدينــي 

فــي تقويــم اإلصــالح االجتماعــي وذلــك بالّرجــوع إليــه وقراءتــه قــراءة 

بشــرية مرنــة، موائمــه لــروح ومقاصــد الشــرع لغــرض التأســيس 

للمجتمــع وتطويــر منظومتــه القيميــة والسياســية. وبهــذا يرهــن 

البشــرية  القــراءة  بطبيعــة  الديــن  مــن  اإلنســانية  االســتفادة 

لنصوصــه، فيقطــع الطريــق أمــام مــن يحــاول ان ينســب التخلــف 

والجمود إلى الدين واملعتقد، فتتحول املسألة من مدى حاجتنا 

للدين إلى مســألة مدى حاجتنا إلى إعادة النظر في طريقة قراءة 

النــص الدينــي. فيصبــح بذلــك القــرآن، هــو املعــادل املوضوعــي 

للوجود الكوني. فمثلما يأخذ اإلنســان بمعرفته النســبية للكون 

مــا يعينــه علــى تحقيــق ســعادته يأخــذ مــا يتــاح لــه بطريــق الفهــم 

والتأويــل مــن مطلــق القــرآن، عبــر فهــم ووعــي مكنونــه املوصــوف 

ألقصــري  املتجــّدد دون االرتبــاط  العطــاء  زاويــة  مــن  بأنــه كريــم 

باملاضوية)حاج حمد ، محمد ابو القسام، 2012(، كون الوعي 

بالقــرآن املعــادل للكــون وظواهــره وحركتــه يســاعد اإلنســان علــى 

أن يســتوعب ضــرورات التشــريع للمجتمــع املدنــي، املتشــّبع بقيــم 

الــّروح واإلرادة التــي تســتهدف التمركــز حــول شــخصية اإلنســان 

كقيمــة متعاليــة وفــي الوقــت نفســه يؤكــد ضــرورة إعطــاء مكانــة 

العلــم  فــي  الراســخون  الفالســفة  وهــو  والحكمــة  العلــم  ألهــل 

لقيــادة املجتمــع وذلــك بتمكينهــم مــن أداء مهامهــم فــي فهــم الديــن 

وتأويــل نصوصــه ملــا يحقــق ســعادة اإلنســان وبهــذا يؤكــد حقهــم 

فــي الســلطة الثقافيــة، لتنويــر الفهــوم البشــرية وتقريــب النــص 

القرآنــي مــن العقــول، ومنــه يظهــر أّن رجــوع ابــن رشــد للتأويــل 

هــو ذريعــة إلضفــاء الشــرعية علــى الحكمــة وكذلــك تأكيــد علــى 

مكانــة الديــن فــي التأســيس للمختلــف الحلــول البشــرية وكذلــك 

علــى مكانــة الفالســفة فــي رعايــة هــذا الوصــل.
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Philosophic reform and its relationship to reading the religious text Ibn Rushd as 
a mod

Abstract

The article deals with the subject of interpretation of the religious text according to Ibn 
Rushd and its relationship to reforming and guiding the cultural and social movement 
in society. It is one of the important issues that knew a difference in defining the rules 
that organize it, in order to derive hidden legal meanings and rules and bring them out 
to the outlook to build clear understandings from the various principles of faith, which 
can be Provides solutions to various problems that result from scientific and social 
developments. This is what the philosopher of Cordoba sought to do as well, with his 
critical stance on interpretation. This article will try to search for the relationship 
of Ibn Rushd’s position on interpretation with his epistemological and reform project 
imposed by the various social, political and legal responsibilities he was entrusted with 
in the state. By extrapolating and analyzing his critical position and the nature of the 
rules he set to regulate interpretation, taking into account some historical evidence 
through which he practiced interpretation, which clarifies his keenness to emphasize 
the importance of a human return to the religious text by renewing understanding and 
developing cognitive tools appropriate to the nature of the text, in order to contribute 
to the reform of the cultural situation. So is Ibn Rushd’s goal of interpretation limited 
to eliciting the truth, or does it go beyond determining the value and role of the human 
reading of the religious text in reforming the intellectual and social situation, and 
including the establishment of a new cultural and civilizational climate?.

Keywords
Altawill

al-dhahir
al-batin

religious text
Dialogue

La philosophie de la réforme et sa relation avec la lecture du texte religieux selon 
Ibn Rushd

Résumé

L’article traite le sujet de l’interprétation du texte religieux selon Ibn Rushd et de 
sa relation avec la réforme et l’orientation du mouvement culturel et social dans la 
société. C’est l’une des questions importantes qui a fait la différence dans la définition 
des règles qui l’organisent, afin de dériver des significations et des règles juridiques 
cachées et de les mettre en évidence pour construire une compréhension claire des divers 
principes de la foi, ce qui peut Fournir des solutions à divers problèmes qui résultent 
des développements scientifiques et sociaux. C’est ce que le philosophe de Cordoue 
a cherché à faire également, avec sa position critique sur l’interprétation. Cet article 
tentera de rechercher le rapport de la position d’Ibn Rushd sur l’interprétation avec 
son projet épistémologique et réformateur imposé par les différents aspects sociaux, 
politiques et juridiques. Ce qui clarifie son empressement à souligner l’importance 
d’un retour humain au texte religieux en renouvelant la compréhension et développer 
des outils cognitifs adaptés à la nature du texte afin de contribuer à la réforme de la 
situation culturelle. Et son aspect social en diffusant la culture de la différence et de la 
tolérance intellectuelle et culturelle, pour établir une relation claire entre les personnes 
et la religion. Ainsi, l’objectif d’interprétation d’Ibn Rushd se limite-t-il à la recherche 
de la vérité, ou va-t-il au-delà de la détermination de la valeur et du rôle de la lecture 
humaine du texte religieux dans la réforme de la situation intellectuelle et sociale, et 
incluant l’établissement d’un nouveau climat culturel et civilisationnelle ?.  

      Mots clés
altawill 
al-dahir
al-batin

texte religieux
dialogue
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ملخص
شــهدت اإلنســانية تحــوالت عــدة بســبب التطــورات املتســارعة للــذكاء االصطناعــي لــم تعرفهــا مــن قبــل، وهــو األمــر 

الــذي وضعهــا أمــام تحديــات كثيــرة معرفيــة وأخالقيــة، خاصــة مــع األبحــاث التــي تشــتغل علــى الــذكاء الفائــق الــذي 

بإمكانــه أن يســتقل بقراراتــه ويخــرج عــن ســيطرة اإلنســان. ولهــذا أصبحــت أبحــاث الــذكاء االصطناعــي تطــرح عــدة 

مشــكالت فلســفية حــول مســتقبل اإلنســانية ومصيرهــا فــي ظــل هــذه التحــوالت، وهــل يمكــن تحجيــم هــذه األبحــاث 

وتقييدهــا بجملــة مــن القواعــد أخالقيــة.  وهــو مــا يقودنــا إلــى طــرح اإلشــكالية التاليــة:

هل يمكن أن يكون لآللة مبادئ أخالقية توجهها في سلوكها؟

 وهل يمكن إخضاع األخالق للحوسبة؟ 

معلومات حول املقال
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 النظم  الخبيرة 

مقدمة
خاصــة  األخالقــي  اإلحيــاء  مــن  نوعــا  اليــوم  املجتمعــات  تشــهد 

مــا بعــد الحداثــة، وقــد ارتبطــت  عندمــا نتكلــم عــن مجتمعــات 

هــذه العــودة الجديــدة إلــى األخــالق بمــا أثارتــه التقنيــات الحديثــة 

مــن معضــالت، فصــارت املجتمعــات بحاجــة إلــى قيــود أخالقيــة 

املعضــالت  هــذه  ومــن  للعلــم،  املتزايــدة  القــدرات  مواجهــة  فــي 

الوقــت  الــذكاء االصطناعــي، ففــي  فــي  املتســارع  التطــور  مســألة 

طغــت  الحاليــة  املجتمعــات  أن  الكثيــرون  فيــه  اعتقــد  الــذي 

علــى  قضــت  قــد  الخاصــة  املصلحــة  وأن  الفردانيــة،  عليهــا 

الضميــر األخالقــي، نجــد العديــد مــن الفالســفة والعلمــاء يعّبــرون 

حّتــم  الــذي  التكنولوجــي  التطــور  ظــل  فــي  األخــالق  عــن صحــوة 

الحديــث  يبّينــه  مــا  وهــو  األخــالق،  ســؤال  إلــى  العــودة  ضــرورة 

البيئــة  أخالقيــات  اآللــة،  أخالقيــات  الطــب،  أخالقيــات  عــن 

Jean-( ليوتــار  فرانســوا  بــه  جــاء  مــا  ذلــك  أمثلــة  ومــن  وغيرهــا، 

بعــد  مــا  »الوضــع  كتابــه  فــي   )1998-1924()François Lyotard

الحداثــي«)1979( الــذي حــدد فيــه تصــورا عــن وضعيــة املعرفــة 

العلميــة فــي القــرن العشــرين ومــا أدت إليــه مــن عــدم الثقــة فــي 

فــي املجتمعــات  العلــوم ونتائجهــا، حيــث حلــل وضعيــة املعرفــة 

بعــد  املــا  املجتمــع  فــي  أن األخالقيــات  إلــى  تطــورا، مشــيرا  األكثــر 

حداثــي هــي أخالقيــات نقديــة، ولذلــك يطلــق أيضــا جــان بودريــار 

)Jean Baudrillard()1929-2007( علــى عصــر مــا بعــد الحداثــة 

بأنــه عصــر الشــك والاليقيــن والظــن، خاصــة وأن املســافة بيــن 

مــا هــو واقعــي وخيالــي أصبحــت مســافة واهيــة: يقــول بودريار»لــم 

يعــد مــن وجــود للواقعــي وال للخيالــي إال بحــدود ضيقــة، فكيــف 

يصبــح عليــه األمــر عندمــا تميــل هــذه الحــدود إلــى الــزوال، بمــا فــي 

والخيال؟«)بودريــار،2008(. الواقــع  بيــن  املســافة  ذلــك 

لهــذا فمــن الواضــح أن العلــم والتكنولوجيــا أصبحــا فــي العقــود 

وتســتحق  االهتمــام  تثيــر  أخالقيــة  مشــكالت  يطرحــان  األخيــرة 

التمعــن فعلــى قــدر مــا يضيفــان إلــى حصيلــة املعرفــة ويزيــدان 

مــن قدرتنــا علــى التحكــم فــي األشــياء ويتيحــان لنــا خيــارات عديــدة 

جديــدة  قضايــا  أيضــا  يثيــران  نجدهمــا  الــدوام،  علــى  وجديــدة 

تــدور حــول مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، ومــا هــو خيــر ومــا هــو 

شــر.

األمــر الــذي جعــل موضــوع أخالقيــات العلــم  فــي عصرنــا بمثابــة 

للربــط  للفلســفة  فــي ســعي حثيــث  للعلــم،  الفلســفية  املســاءلة 

بيــن االبســتيمولوجيا واألكســيولوجيا، فقــد ســاد لفتــرة طويلــة 

الخــاص،  مــن علــم األخــالق والعلــم مجالــه  لــكل  بــأن  االعتقــاد 

باعتبــار أنــه ال وجــود لعلــم ال أخالقــي، غيــر أن هــذا الزعــم قــد 

أعيــد النظــر فيــه.

األخالقيــات  بيــن  العالقــة  فــي  تحــول  ذلــك  علــى  وترتــب 
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البدايــة  فــي  األخالقيــات  كانــت  فبعدمــا   واالبســتيمولوجيا، 

إلــى  النظــر  اقتصــرت علــى  التــي  عــن اإلبســتيمولوجيا  منفصلــة 

العلــم مــن الداخــل، لتتمثلــه فقــط فــي منهجــه ومنطقــه، وال شــأن 

لهــا بــأي مقولــة تتجــاوز اإلطــار اإلبســتيمولوجي لنســق العلــم، مــن 

قبيــل األخالقيــات واملعياريــات والقيــم، اتجهــت االبســتيمولوجيا 

نقديــة  زاويــة  مــن  العلــم  أخالقيــات  فــي  البحــث  إلــى  املعاصــرة 

بالعلــم  واالنبهــار  االفتتــان  مرحلــة  مــن  تحررهــا  بعــد  خاصــة 

والــدوران فــي فلــك ســر نجاحــه وتقدمــه املطــرد، أدركــت أن العلــم  

ال يســتغني عــن منظومــة قيميــة ينبغــي أن توجهــه لكبــح جمــاح 

تطبيقاتــه والحــد مــن آثارها)الخولــي، 2005(، ولهــذا كان البــد مــن 

وتطبيقاتــه. ونتائجــه  مبادئــه  فــي  العلــم  مســاءلة 

ومــع التزايــد املســتمر فــي الوعــي بأهميــة القضايــا األخالقيــة ذات 

فــي  العالــم  حــول  الجامعــات  مــن  العديــد  بــدأت  بالعلــم  الصلــة 

االنعكاســات  لتوضيــح  املوضــوع  هــذا  حــول  املقــررات  تقديــم 

والتكنولوجــي،  العلمــي  التطــور  عــن  تترتــب  قــد  التــي  األخالقيــة 

وهــي تخصصــات باتــت تــدّرس اليــوم فــي العديــد مــن الجامعــات، 

وتعقــد حولهــا العديــد مــن املؤتمــرات العلميــة الدوليــة لتحليــل 

ورســم صــورة املســتقبل. وهــذا الــكالم ينطبــق إلــى حــد كبيــر علــى 

الــذكاء االصطناعــي. فــي مجــال  الحادثــة  التطــورات 

الــذكاء  أخالقيــات  فــي  البحــث  يكت�شــي  وغيرهــا  األســباب  ولهــذه 

االصطناعــي أهميــة بالغــة، إذ مــن املتوقــع أن تكــون أخالقيــات 

العلم هي عنوان املرحلة املقبلة، ذلك ألننا بال شك على مشارف 

ثــورة تكنولوجيــة ســتغير حيــاة اإلنســان تغييــرا جذريــا، خاصــة 

إلــى العمــل علــى  لــم تعــد تتجــه  الــذكاء االصطناعــي  وأن أبحــاث 

وضــع برمجيــات تحاكــي العقــل اإلنســاني فــي اســترجاع املعلومــات 

وتخزينها، وتيسير تداول املعلومات، وسرعة استردادها والقيام 

بالعمليــات الحســابية كالجمــع والطــرح والضــرب والقســمة وحــل 

املســائل الرياضيــة، بــل اتجهــت إلــى البحــث فــي كيفيــة تجــاوز ذكاء 

العقــل البشــري، بإنتــاج عقــل إلكترونــي منافســا لــه فــي كثيــر مــن 

اإلدراك  علــى  كالقــدرة  بهــا،  ويختــص  ينفــرد  كان  التــي  األعمــال 

وتنظيــم  القــرارات،  وإصــدار  الذاتــي،  والتعلــم  واالســتدالل 

والتعــرف  الصــور  وتحليــل  األصــوات  وتمييــز  وتخزينهــا،  العلــوم 

الطبيعيــة  اللغــات  ومعالجــة  الرؤيــة،  وأنظمــة  أصحابهــا،  علــى 

الــخ، وهــو مــا عّبــر عنــه جــون ســيرل بقولــه»إن الــذكاء االصطناعــي 

الضعيــف إذا كان يهــدف إلــى دراســة العمليــات العقليــة بواســطة 

برامــج كمبيوتــر مصنعــة، فــإن الــذكاء  االصطناعــي القــوي يشــرع 

فــي إنشــاء عقل«)ســيرل، 2007(.

األمــر الــذي وســع مــن دائــرة تحكــم اآللــة، خاصــة بعــد أن أبــدى 

اإلنســان املعاصــر مزيــدا مــن التنــازل طواعيــة عــن الكثيــر مــن 

فــي  مجاراتــه  علــى  قدرتهــا  بفعاليــة  أثبتــت  التــي  لآللــة  صالحياتــه 

وســرعتها. القــرارات  اتخــاذ 

مــن  ومســتمرة  متزايــدة  مخــاوف  العلمــاء  لــدى  خلــق  مــا  وهــو 

حياتنــا،  مناحــي  كل  علــى  االصطناعــي  الــذكاء  ســيطرة  إمكانيــة 

وإمكانية االســتقاللية عن اإلنســان في اتخاذ القرارات، كل هذه 

التطــورات شــككت اإلنســان فــي مــدى قدرتــه علــى منافســة اآللــة 

مســتقبال خاصــة، أمــام زيــادة وتنامــي الــذكاء االصطناعــي الــذي 

يتطــور تطــورا أســيا، ومــن هنــا جــاءت أهميــة التفكيــر فــي وضــع 

املرحلــة  فــي  تداعياتــه  مــن  تحــد  املجــال  لهــذا  ضوابــط أخالقيــة 

املقبلــة، عــن طريــق ضبــط هــذه األبحــاث وتقييدهــا بجملــة مــن 

أخالقيــة. القواعــد 

وتأتــي هــذه الورقــة البحثيــة ملناقشــة إمكانيــة وضــع أخالقيــات 

التــي  واإلشــكاليات  القضايــا  دراســة  علــى  والوقــوف  لآللــة، 

فــي توضيــح الجهــود املبذولــة  بهــذا املشــروع، واإلســهام  ارتبطــت 

هــذه  وأمــام  تواجههــا،  التــي  واملعوقــات  جدواهــا  ومــدى  فيــه 

مــن  تطرحــه  ومــا  االصطناعــي  للــذكاء  املتســارعة  التطــورات 

مــن  العديــد  طــرح  الضــروري  مــن  بــات  ومخــاوف،  تحديــات 

أن  يمكــن  هــل  بينهــا:  مــن  املجــال  بهــذا  تتعلــق  التــي  اإلشــكاليات 

نضــع لــآلالت الذكيــة قوانيــن أخالقيــة تســير وفقهــا، أو بتعبيــر 

آخــر هــل يمكــن برمجــة اآللــة لتتصــرف بطريقــة أخالقيــة بحيــث 

ويتفــرع  القــرارات؟  اتخــاذ  فــي  اســتقاللها  خطــر  مســتقبال  نتقــي 

بينهــا  مــن  الجزئيــة،  املشــكالت  مــن  جملــة  االشــكالية  هــذه  عــن 

مــا املقصــود بالــذكاء االصطناعــي؟، مــا هــي الخوارزميــة؟، مــا هــي 

الحلــول املقترحــة فــي هــذا املجــال؟، هــل يمكــن حوســبة األخــالق 

فــي خوارزميــات  أي هــل يمكــن وضــع القيــم واملبــادئ األخالقيــة 

ومنطقيــة؟ رياضيــة 

تعريف الذكاء االصطناعي 11
الثــورة  عــن  نتجــت  التــي  العلــوم  أحــد  هــو  االصطناعــي  الــذكاء 

كليــة  فــي   1956 عــام  فــي  رســميا  بــدأ  املعاصــرة،  التكنولوجيــة 

دارتمــوث فــي هانوفــر بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، خــالل انعقاد 

مدرســة صيفيــة نظمهــا أربعــة باحثيــن أمريكيين:جــون مكارثــي، 

مارفــن  مينســكي، ناثانييــل روتشســتر وكلــود شــانون، ومــن وجهــة 

نظــر جــون مكارثــي ومارفــن مينســكي، كمــا هــو الحــال بالنســبة 

دارتمــوث،  بكليــة  الصيفيــة  املدرســة  علــى  اآلخريــن  للقائميــن 

كان الــذكاء الصطناعــي يهــدف فــي البدايــة إلــى محــاكاة كل واحــدة 
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مــن مختلــف قــدرات الــذكاء بواســطة اآلالت، وذلــك مــن خــالل 

فهــم العمليــات الذهنيــة املعقــدة التــي يقــوم بهــا العقــل البشــري 

أثنــاء ممارســته التفكيــر وكيفيــة معالجتــه للمعلومــات، ومــن ثــم 

يتــم ترجمــة هــذه العمليــات الذهنيــة إلــى مــا يوازيهــا مــن عمليــات 

حوســبية تزيــد مــن قــدرة الحاســب علــى حــل املشــاكل املعقــدة، 

ولهــذا عــّرف الــذكاء االصطناعــي فــي البدايــة بأنه:»أحــد مجــاالت 

الكمبيوتــر يختــص ببرمجتهــا ألداء املهــام التــي ينجزهــا اإلنســان 

جــون  عرفــه  وقــد   ،)Luger,2004(»الــذكاء مــن  نوعــا  وتتطلــب 

وصناعــة  هندســة  بأنه»علــم   )John McCarthy))1927(مكارثــي

اآلالت الذكيــة التــي تقــوم بمحــاكاة العمليــات العقليــة األساســية 

ــن 
ّ

للســلوكيات البشــرية الذكيــة، وبنــاء أنظمــة اصطناعيــة تمك

الكمبيوتــر مــن القيــام بأعمــال ال يمكــن تحقيقهــا إال عــن طريــق 

الــذكاء البشــري، وقــد اقتــرح فــي نــدوة دارتمــوث، إطــالق مصطلــح 

يعــرف  أصبــح  ولهــذا  األبحــاث،  هــذه  علــى  االصطناعــي  الــذكاء 

.)Deyi,and yi ,2008(»الــذكاء االصطناعــي أبــو  باســم« 

وقــد اســتندت أبحــاث هــذا النظــام العلمــي أساســا إلــى افتــراض 

ــم، واالســتدالل، 
ّ
أن جميــع الوظائــف املعرفيــة، وال ســيما التعل

والحســاب، واإلدراك، والحفــظ فــي الذاكــرة، وحتــى االكتشــاف 

أنــه  لدرجــة  دقيــق  لوصــف  قابلــة  الفنــي،  اإلبــداع  أو  العلمــي 

يمكــن برمجــة جهــاز كمبيوتــر الستنســاخها، ومنــذ وجــود الــذكاء 

االصطناعـــــي، أي منــذ أكثــر مــن ســتين ســنة، ليــس هنـــــــــــاك مــا 

يفّند   أو يثبت بشكل قاطع هذه الفرضية التي ال تزال مفتوحة 

.
)2018 فــي آن واحد)غاناســيا،  وخصبــة 

ســاهم فــي إثــراء هــذا العلــم تضافــر جهــود علمــاء مــن تخصصــات 

وعلــم  والرياضيــات  اآللــي  الحاســب  علمــاء  فيهــا  شــارك  شــتى، 

والبيولوجيــا،  العقــل واملنطــق،  اللغــة وفلســفة  النفــس، وعلــم 

 George(بــول جــورج  جهــود  خــالل  مــن  املنطــق  ســاهم   فقــد 

وتحويلهــا  املنطقيــة  القضايــا  ترجمــة  فــي   )1864-1815()Boole

باالعتمــاد  القضايــا  كــذب  أو  صــدق  واســتنتاج  رمــوز،  إلــى 

القاعــدة  املنطقــي  الجبــر  يعــد  ولهــذا  الجبريــة،  العمليــات  علــى 

كمــا  للحاســوب،  املنطقيــة  العمليــات  تصميــم  فــي  األساســية 

ســاهم علــم النفــس فــي فهــم اإلدراك والــذكاء والذاكــرة، وهــو مــا 

ســاهم فــي اســتنتاج طريقــة بنــاء العقــل ملعارفــه، وكــذا التعامــل 

اللغويــة  الدراســات  إلــى  معهــا وتخزينهــا واســترجاعها، باإلضافــة 

وإمكانيــة تحويــل اللغــة الطبيعيــة إلــى لغــة رمزيــة، حيــث يحاـكـي 

مــا  موقــف  فــي  قــرار  اتخــاذ  أو  مــا  مســألة  حــل  فــي  الحاســوب 

العمليــات االســتداللية التــي يقــوم بهــا العقــل، وهــذا مــن خــالل 

بــه مــن برامــج. مــا زّود 

التعريــف  هــو  ليــس  االصطناعــي  للــذكاء  التعريــف  هــذا  لكــن 

إلــى أن  بــل هنــاك تعاريــف متعــددة، وقــد يرجــع ذلــك  الوحيــد، 

ولهــذا  اإلنســاني،  الــذكاء  تعريــف  علــى  متفقيــن  غيــر  العلمــاء 

هنــاك مــن يرفــض حتــى فكــرة إطــالق الــذكاء علــى غيــر اإلنســان، 

الحاســوب  بهــا  يقــوم  التــي  العمليــات  تســمية  علــى  ويعتــرض 

بالــذكاء، ذلــك ألن الــذكاء خاصيــة معقــدة لــم يحــدد لهــا العلمــاء 

 Eugene(تعريفــا جامعــا مانعــا، مثلمــا يذهــب إلــى هــذا شــارنياك

أن  بّينــا  اللــذان   )Drew McDermott(ومــاك درمــوت  )Chaniak

بعــض القــدرات التــي يســعى هــذا العلــم ملحاكاتهــا ال تتطلــب قــدرا 

ســليم  طفــل  فــكل  والــكالم  االبصــار  علــى  كالقــدرة  الــذكاء  مــن 

املرئيــات  وتمييــز  حولــه  مــن  األشــكال  رؤيــة  علــى  قــادر  العينيــن 

وكذلــك  ذكائــه،  درجــة  كانــت  ومهمــا  تدريــب  أي  دون  املختلفــة 

يســتطيع كل طفــل ســليم األذنيــن اكتســاب لغــة قومــه بســهولة 

ويســر وفــي فتــرة وجيــزة نســبيا بغــض النظــر عــن مســتوى ذكائــه، 

إلــى  كتابهما»مدخــل  فــي  درمــوت  ومــاك  شــارنياك  يعتقــد  ولهــذا 

قــد  الــذكاء االصطناعــي  فــي  ذكاء  كلمــة  أن  الــذكاء االصطناعــي« 

يســعى  العلــم ال  هــذا  أن  يعتقــد  قــد  إذ  انطباعــا خاطئــا  تعطــي 

التحــدي  تمثــل  أنهــا  مــع  العقليــة،  القــدرات  هــذه  مثــل  ملحــاكاة 

الحقيقــي لعلــم الــذكاء االصطناعــي، ألن تلــك القــدرات العقليــة 

التــي يجيدهــا اإلنســان دون تعليــم أو تدريــب و يقــوم بهــا بشــكل 

والحركــة  والــكالم  والســمع  االبصــار  مثــل  تفكيــر  أدنــى  آلــي دون 

املتوازنــة الرشــيقة يصعــب تمامــا علــى الحاســب محاكاتهــا، بينمــا 

تســهل كتابــة برمجيــات تحاـكـي القــدرات العقليــة التــي يتعلمهــا 

اإلنســان عــن طريــق التدريــب والتعليــم مثــل القيــام بالعمليــات 

الحســابية كالجمــع والطــرح والضــرب والقســمة وحــل املســائل 

بســرعته  اإلنســان  علــى  فيهــا  الحاســب  يتفــوق  بــل  الرياضيــة، 

نــدرك  لــم  أننــا  إلــى  يخلــص  ولهــذا   الشــديدة،  الفائقــة وبراعتــه 

الــكالم  فهــم  مثــل  اإلنســانية  األنشــطة  بعــض  تعقيــد  مــدى 

املســموع وتمييــز األشــكال املرئيــة وغيرهــا إال عندمــا شــرع الــذكاء 

االصطناعــي فــي كتابــة برامــج ملحاكاتهــا، عندهــا فقــط أدركنــا أننــا 

ال نعــرف إال القــدر القليــل مــن أســرار هــذه األنشــطة العقليــة.  

زلنــا  مــا  أننــا  أدركنــا  كمــا   ،)Charniak and McDermott,1985(

بعيديــن عــن فــك طالســم املــخ وأســراره.

االنتقال من الذكاء االصطناعي الضعيف إىل 21
الذكاء االصطناعي القوي أو الفائق

ارتبطــت البدايــات األولــى لنشــأة فكــرة الــذكاء االصطناعــي باآللــة 
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التطــورات وعبــر سلســلة  مــن   عبــر سلســلة 
َ

َعــَرف ثــم  الحاســبة 

مــن األجيــال تطــورات هامــة إلــى أن أصبــح أصغــر وأســرع وأكثــر 

تخطــت  وقــد  بــل  واســترجاعها،  املعلومــات  معالجــة  فــي  فعاليــة 

متنوعــة  مجموعــة  فــي  اإلنســاني  الــذكاء  اآلن  الكمبيوتــرات 

إلــى وقــت قريــب مقتصــرة علــى  التــي كانــت  الــذكاء  مــن مجــاالت 

فقــط. اإلنســان 

وقــد رســم راي كيرزويــل)Ray Kuzweil()1948( مخططــا تقديريــا 

لتطــور الحواســيب بّيــن فيــه أن التفــاوت بيــن اإلنســان واآللــة لــن 

يظــل علــى حالــه مــع بدايــات القــرن القــادم: ذلــك ألنــه إذا »كانــت 

بدايــة  فــي  ســنوات  ثــالث  كل  تتضاعــف  الكمبيوتــرات  ســرعة 

الخمســينيات  عقــدي  خــالل  ســنتين  كل  ثــم  العشــرين،  القــرن 

شــهرا،  عشــر  اثنــي  كل  حاليــا  تتضاعــف  وهــي  والســتينيات، 

وســوف تســتمر علــى هــذا املنــوال حتــى تصــل الكمبيوتــرات إلــى 

املــخ  لــدى  الحســابية  العمليــات  إنجــاز  وســرعة  الذاكــرة  ســعة 

)2009 تقريًبا«)كيرزويــل،  فــي2020   البشــري 

كمــا رســم راي كيرزويــل عــدة ســيناريوهات لهــذا التطــور الــذي 

ســينتهي بــذكاء يفــوق الــذكاء اإلنســاني، ليكــون بذلــك مــن أكثــر 

فــي  ليجيــب  القــوي،  االصطناعــي  للــذكاء  واملنظريــن  املدافعيــن 

للــذكاء  يمكــن  هــل  فلســفته:  فــي  أسا�شــي  ســؤال  علــى  النهايــة 

منــه؟ أذـكـى  ذكاء  ينتــج  أن  اإلنســاني 

ومــن بيــن هــذه الســيناريوهات أننــا فــي املرحلــة القادمــة ســنكون 

قادريــن علــى الوصــول إلــى الــذكاء البشــري لــآلالت، وذلــك عندمــا 

الشــبكات  بيــن  يجمــع  نظــام  وتدريــب  إنشــاء  بوســعنا  يكــون 

املســاعدة  األخــرى  النمــاذج  مــن  وغيرهــا  املتوازيــة  العصبيــة 

علــى  القــدرة  ذلــك  فــي  بمــا  املعرفــة،  وتوصيــف  اللغــة  فهــم  علــى 

قــراءة وفهــم الوثائــق املكتوبــة، أي إنشــاء حواســيب قــادرة علــى 

القيــام بجميــع أصنــاف النشــاط املعرفــي البشــري، ومــع أن قــدرة 

وثائــق  مــن  املعرفــة  وتعلــم  اســتخراج  الحاليــة علــى  الحواســيب 

املجــال  هــذا  فــي  قدراتهــا  فــإن  تمامــا،  محــدودة  البشــرية  اللغــة 

تتطــور بســرعة، وفــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين 

وفهــم  بنفســها،  القــراءة  علــى  قــادرة  الحواســيب  ســتكون 

وتوصيــف مــا تقــرأه، وســيكون لدينــا عندئــذ حواســيب بإمكانهــا 

أن تقــرأ كل املــواد املطبوعــة فــي العالــم، مثــل الكتــب واملجــالت 

والدوريــات العلميــة وغيرهــا، وأخيــرا ســيكون بإمــكان اآلالت أن  

تجمــع  املعلومــات بنفســها عــن طريــق التفاعــل مــع العالــم املــادي 

مباشــرة، وكــذا التعامــل مــع وســائل اإلعــالم وخدمــات املعلومــات 

بجميــع أشــكالها، كمــا ســتتمكن مــن تبــادل املعلومــات فيمــا بينهــا، 

وهــو مــا يجعلهــا تســير نحــو التخلــص مــن الوســائط بمــا فــي ذلــك 

تزويدهــا  أجــل  مــن  الدائــم  وتدخلــه  برمجتهــا  فــي  اإلنســان  دور 

الــذكاء  إلــى مســتوى  باملعلومــات، وبمجــرد أن يصــل الكمبيوتــر 

البشــري، فســوف يصبــح باســتطاعته تجــاوز الــذكاء اإلنســاني.

نفســه(. )املرجــع 

قــدرات  ظهورهــا  منــذ  أبــدت  قــد  الكمبيوتــر  آالت  وأن  خاصــة 

ومعالجــة  تذكــر  فــي  البشــرية  القدرات-العقليــة  بكثيــر  فاقــت 

البيانــات- بــل وأصبــح املــخ يبــدو كوحــدة معالجــة مركزيــة بطيئــة 

بــل  مليــارات  يتذكــر  أن  »يســتطيع  الــذي  بالكمبيوتــر  مقارنــة 

نجــد مشــقة كبيــرة  أننــا  فــي حيــن  بالكامــل،  البيانــات  تريليونــات 

يســتطيع  الكمبيوتــر  أن  كمــا  هواتــف،  أرقــام  بضعــة  تذكــر  فــي 

بهــا  بيانــات  فــي قاعــدة  الثانيــة أن يبحــث بســرعة  مــن  فــي أجــزاء 

أن  بســهولة  الكمبيوتــرات  وتســتطيع  املعلومــات  مــن  مليــارات 

الــذي  الــذكاء  مــن  املزيــج  فــإن  ولهــذا  املعرفــة،  قواعــد  تتبــادل 

فــي  للكمبيوتــرات  الطبيعــي  والتفــوق  اإلنســاني  الــذكاء  يعــادل 

الســرعة والدقــة والقــدرة علــى تبــادل املعلومــات ســيكون مزيجــا 

نفســه(. مخيفا«)املرجــع 

الــذكاء  بيــن  االصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائمــون  يمّيــز  ولهــذا 

والضعيــف: القــوي  االصطناعــي 

الذكاء االصطناعي الضعيف2111
أن  أســاس  علــى  االصطناعــي  الــذكاء  مــن  النمــط  هــذا  يقــوم 

بشــكل  املضبوطــة  املهــام  بعــض  تنفيــذ  علــى  قــادرة  الحواســيب 

أن  معنــاه  وهــذا  اإلنســاني،  املــخ  بمحــاكاة  وذلــك  مســتقل، 

باالعتمــاد  وذلــك  ذكيــة،  بعمليــات  يقــوم  أن  يمكــن  الكمبيوتــر 

علــى برامــج محــددة تقــوم علــى املنطــق والتفكيــر اآللــي، لكن مجرد 

تصــرف الكمبيوتــر بــذكاء ال يثبــت أنــه فــي الواقــع ذـكـي بالطريقــة 

التــي يكــون بهــا اإلنســان، وهــو الــذكاء املوجــود حاليــا وعلــى نطــاق 

.)Corppin, 2004(واســع

الذكاء االصطناعي القوي2121
منــح  خــالل  مــن  أنــه  القــوي  االصطناعــي  الــذكاء  أتبــاع  يؤمــن 

برنامــج حاســوبي مــا يكفــي مــن قــوة املعالجــة مــن خــالل تزويــده 

بمــا يكفــي مــن الــذكاء، يمكــن للمــرء أن ين�شــئ حاســوبا يمكنــه 

أصنــاف  بجميــع  يقــوم  وأن  للكلمــة،  الحرفــي  باملعنــى  يفكــر  أن 

مــن  نســبية  درجــة  بلــوغ  علــى  وحتــى  البشــري،  املعرفــي  النشــاط 

لجعــل  العلمــاء  ســعي  يمثــل  وهــو   .)Corppin, 2004(الوعــي

الكمبيوتــر يفكــر بنفــس طريقــة اإلنســان وبنفــس دقتــه وعمقــه، 

وهــذا الــذكاء إن وجــد بإمكانــه أن يكــون بديــال عــن ذكاء اإلنســان. 
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غيــر أن فكــرة صناعــة حواســيب بإمكانهــا أن تســتقل بذاتهــا فــي 

إنتــاج املعرفــة وفــي صيانــة نفســها، وبنــاء قراراتهــا أثــار الكثيــر مــن 

فــي  بجديــة  التفكيــر  إلــى  ودفعتهــم  والعلمــاء  الفالســفة  مخــاوف 

يطرحهــا  التــي  واألخالقيــة  الفلســفية  اإلشــكاليات  علــى  اإلجابــة 

إلــى فتــح  هــذا التطــور، وهــو مــا دفــع أيضــا بمنظمــة اليونســكو 

االصطناعــي،  الــذكاء  فــي  البحــث  آفــاق  حــول  النقــاش  مجــال 

وهــو مــا يظهــر فــي إصدارهــا األخيــر الخــاص بعــدد ســبتمبر 2018 

والــذي يحمــل عنــوان: »مــن أجــل أخالقيــات للبحــث فــي الــذكاء 

بــاب  فيــه  فتحــت  حيــث  العالمــي«،  الصعيــد  علــى  االصطناعــي 

يترتــب عنــه مــن  الــذكاء االصطناعــي ومــا  النقــاش حــول مســألة 

إشكاليات بما في ذلك قضية أخالقيات اآللة، وفي هذا السياق 

العامــة  املديــرة   ،)Audrey Azoulay(أزوالي أودري  أشــارت 

لليونســكو إلــى ضــرورة البحــث فــي أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي 

الــذي يعــد مــن أولويــات هــذه املرحلــة، نظــرا لخطــورة مــا يمكــن 

الحتميــة  بالروبوتــات  ســمته  مــا  بيــن  ومّيــزت  عليــه،  يترتــب  أن 

التــي يعتمــد ســلوكها علــى برنامــج يمكننــا التحكــم فــي اشــتغالها، 

ولهــا  محــددة  وخوارزميــات  برامــج  وفــق  تعمــل  فهــي  وبالتالــي 

مدخــالت ومخرجــات مضبوطــة ال تحيــد عنهــا، وبيــن الروبوتــات 

مثــل  اإلنســان،  قــدرات  تحاـكـي  بقــدرات  تتمتــع  التــي  املعرفيــة 

والتعلــم  املشــكالت  وحــل  والتفاعــل  اللغــة  واســتعمال  اإلدراك 

وحتــى اإلبــداع، ومــن الصعــب التنبــؤ بقراراتهــا، فاشــتغالها يقــوم 

على أساس الخبرة وبعض الظروف العشوائية، وأكدت أن هذا 

النــوع مــن الــذكاء هــو مــا ينبغــي أن يكــون موضــوع اهتماماتنــا، 

ألخالقيــات  العامليــة  اللجنــة  املنظمــة  هــذه  اســتحدثت  ولهــذا 

نــت  مرصــد  مــع  تتعــاون  كمــا  والتكنولوجيــة،  العلميــة  املعــارف 

فــي  لليونيســكو-  شــريك  لكنــه  مســتقل  مرصــد  -وهــو  إكســبلو 

فــي  يهــم  الــذي  الشاســع  املوضــوع  هــذا  فــي  جديــة  بــكل  التدقيــق 

وفــي  والعلــوم والهندســة،  الفلســفة والرياضيــات  الوقــت  نفــس 

اليونيســكو بمعيــة »نــت إكســبلو«  2015 أنشــأت منظمــة  ســنة 

مجلســا استشــاريا مشــتركا، يضــم أســاتذة ومحاضريــن وباحثيــن 

تحليــل  مهمــة  إليهــم  أوكلــت  العالــم،  فــي  الجامعــات  أكبــر  مــن 

توّجهــات التكنولوجيــا الرقميــة وخاصــة منهــا الــذكاء االصطناعــي 

  .  )2018 )أزوالي، 

دفــع  مؤخــرا  االصطناعــي  الــذكاء  فــي  الطفــرات  هــذه  وحــدوث 

االصطناعــي  الــذكاء  اســتطاع  لــو  مــاذا  التســاؤل:  إلــى  بجديــة 

مســتقبال التغلــب علــى الــذكاء البيولوجــي البشــري؟ هــل يمكــن أن 

را لهــا؟.  را مــن قبــل اآللــة بعــد أن كان مســّيِ يكــون اإلنســان مســيَّ

مــاذا لــو اســتطاعت اآللــة االســتقالل بقراراتهــا وتصرفاتهــا؟ وهــو 

مــا دفــع بالفالســفة والعلمــاء إلــى البحــث عــن حلــول مســتقبلية 

لهــذه الوضعيــات فــي حــال حدوثهــا والتفكيــر فــي وضــع أخالقيــات 

االصطناعــي. للــذكاء 

احلاجة إىل وضع أخالقيات للذكاء االصطناعي1–
وإمكانيــة  واآللــة  اإلنســان  بيــن  اليــوم  املطروحــة  التحديــات  إن 

أن يتفــوق الــذكاء االصطناعــي مســتقبال علــى اإلنســان ويصبــح 

يعتمــد علــى نفســه فــي برمجــة نفســه، وإصــالح أعطالــه، والقيــام 

اإلنســان،  بهــا  يقــوم  كان  التــي  والعمليــة  العقليــة  بالعمليــات 

طــرح  بقراراتــه،  لالســتقالل  أكبــر  مســاحة  علــى  والحصــول 

ضــرورة  طــرح  كمــا  الســيطرة،  عــن  خروجــه  إمكانيــة  مخــاوف 

التفكيــر فــي كيفيــة التحكــم فــي الوضــع، ولهــذه األســباب وغيرهــا 

هــذا  نقتحــم  أن  علينــا  الثالثــة  األلفيــة  فــي  الدخــول  أجــل  ومــن 

العصــر الجديــد بأعيــن مفتوحة-علــى حــد تعبيــر -أودري أزوالي- 

االصطناعــي،  الــذكاء  أخالقيــات  فــي  البحــث  يقت�شــي  مــا  وهــو 

وأمامنــا فــي ذلــك حليــن أساســين: إمــا االندمــاج مــع اآللــة وهــو مــا 

كائنــا ســبرانيا،  بذلــك  املعــزز، ويصبــح اإلنســان  بالــذكاء  يعــرف 

أو  اإلنســان،  بعــد  مــا  نظريــة  بــه  جــاءت  الــذي  التصــور  وهــو 

برمجــة اآللــة بجملــة مــن القواعــد األخالقيــة التــي ينبغــي أن تســير 

وفقهــا  اآللــة.

الذكاء اإلنساين املعزز، أو الدمج بن الذكاء 111–
االصطناعي والذكاء البيولوجي 

طّور اإلنسان صناعة الحواسيب بشكل مطرد عبر سلسلة من 

األجيــال، وفــي وقــت قيا�شــي اســتطاعت الحواســيب والروبوتــات 

أن تســبق وتتفــوق علــى كثيــر مــن قــدرات اإلنســان، وأن تقــوم 

بكثيــر مــن األعمــال التــي كان يختــص بهــا، والتــي تتطلــب قــدرات 

العديــد  اقتــرح  الوضعيــة  هــذه  وأمــام  وخبــرة،  وتفكيــر  عقليــة 

فــي املرحلــة  بيــن اآللــة واإلنســان  مــن العلمــاء ضــرورة االندمــاج 

املقبلــة، إذا أردنــا أن نبقــى أســيادا علــى اآللــة وحتــى ال نوضــع علــى 

الهامــش، لهــذا البــد أن نوســع ذاكرتنــا ونزيــد مــن ســرعة وفعاليــة 

دعــى  الــذي  املعــزز  باإلنســان  يعــرف  مــا  وهــو  العقليــة،  قدراتنــا 

إليــه االتجــاه الــذي يتكلــم عــن نظريــة مــا بعــد اإلنســانية، ومــن 

أبرزهــم راي كيرزويــل (Ray Kurzwell()1948( فــي مقالــه »الــذكاء 

املســتقبل  أن  إلــى  أشــار  حيــث   1989 ســنة  واملفــردة«  الفائــق 

متوجــه بشــكل ال يمكــن تجنبــه نحــو آالت تتخطــى بكثيــر الــذكاء 

اإلنســاني فــي النصــف األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، كمــا 

أشــار إلــى هــذه الفكــرة أيضــا فــي كتابــه »عصــر اآلالت الروحيــة 
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عندمــا تتخطــى الحاســبات الــذكاء البشــري« ســنة 1999، مؤكــدا 

ذكائنــا  بيــن  الحميمــة  الصلــة  فيهــا  ســتزداد  املقبلــة  املرحلــة  أن 

البيولوجــي والــذكاء االصطناعــي، التــي تنتهــي بضــرورة املزاوجــة 

بينهمــا، مشــيرا بــكل وضــوح إلــى أننــا »ســوف نصبــح أذكــى إلــى حــد 
.)2011 فــي تقنيتنا«)كيرزويــل،  هائــل ونحــن نندمــج 

الــذكاء  ضــوء  فــي  أننــا  مفادهــا«  أساســية  بحجــة  ذلــك  مبــررا 

املعــزز مــا ســينجزه ألــف عالــم  كل منهــم لديــه ذكاء أكثــر ألــف 

مــرة مــن العاِلــم الراهــن، وكل منهــم يعمــل أســرع ألــف مــرة مــن 

غيــر  أمخاخهــم  فــي  املعلومــات  معالجــة  )ألن  املعاصريــن  البشــر 

البيولوجيــة األوليــة أســرع(، ســيغّير العالــم ويصبــح مــا ســننجزه 

.)2011 ســاعة«)كيرزويل،  ظــرف  فــي  ينجــز  ســنة  ألــف  فــي 

فــي  يتضــاءل  عندمــا  حقيقــة  ويصبــح  الحلــم  هــذا  ويتحقــق 

املســتقبل حجــم الكمبيوتــر، وتــزداد ذاكرتــه وســرعته مليــارات 

املــرات عــن الوضــع الحالــي، كمــا أن اســتخدام النانــو تكنولوجيــا 

وهــي   )Nananobots(نانوبــوت تصميــم  علــى  أكثــر  سيســاعد 

بامليكــرون  تقــاس  الجزيئــي  املســتوى  علــى  مصممــة  روبوتــات 

مثــل الخاليــا، ســوف يكــون للنانوبــوت مجموعــة أدوار فــي جســم 

الحفــاظ  الشــيخوخة،  عمليــة  عكــس  ذلــك  فــي  بمــا  اإلنســان، 

العقليــة،  العمليــات  تســريع  وتقويتهــا،  وتعزيزهــا  الذاكــرة  علــى 

كمــا ســيكون بإمــكان النانوبــوت التفاعــل مــع الخاليــا العصبيــة 

بابتــكار  اإلنســان  تجربــة  فــي  هائــل  بشــكل  للتوســع  البيولوجيــة 

ستســاعد   كمــا  العصبــي،  الجهــاز  مــن  انطالقــا  افترا�شــي  واقــع 

مليــارات النانوبــوت فــي األوعيــة الشــعرية املــخ و تحــدث توســعا 

عــن  ناهيــك  هــذا   ،)2011 اإلنســاني)كيرزويل،  الــذكاء  فــي  هائــال 

إمكانيــة معالجــة العديــد مــن األمــراض دون تدخــل جراحــي، وهــو 

الواعــد.  املســتقبل  تمثــل طــب  التقنيــات  هــذه  مثــل  مــا يجعــل 

يشــكل  مــا  هــو  والبيولوجــي  التكنولوجــي  بيــن  االقتــران  وهــذا 

اإلنســان املعــزز، الــذي هــو محاولــة تحويــل اإلنســان البيولوجــي 

بــاب  فــي  يدخــل  اليــوم  الــكالم  هــذا  كان  وإن  ســبراني،  كائــن  إلــى 

الخيــال العلمــي وعلــم املســتقبليات، فــإن التطــور الحالــي املتزايــد 

يجعــل هــذا االحتمــال ليــس مســتحيال، خاصــة مــع الغــزو املتزايــد 

بــدأ  الــذي  الغــزو  هــذا  تكنولوجــي،  هــو  مــا  قبــل  مــن  للبيولوجــي 

بعدســات الرؤيــة، إلــى صمامــات األذن، إلــى صمامــات القلــب إلــى 

كمبيوتــر  أجهــزة  زرع  فــي  التفكيــر  إلــى   ... االصطناعيــة  األطــراف 

بحجــم الخليــة داخــل الدمــاغ البشــري، خاصــة بعــد أن تمكــن 

املســتفيدون مــن األطــراف االصطناعيــة مــن اإلمَســاك باألشــياء 

وامل�شــي تمامــا كمــا لــو كانــت لهــم أطــراف طبيعيــة.

األمــر الــذي مــن شــأنه أن يجعــل مــن االندمــاج بيــن البيولوجــي 

واالصطناعــي أقــوى، وهــو اتجــاه يتــم العمــل بــه حاليــا لكــن علــى 

نحــو متواضــع مثلمــا أشــرت ســابقا، لكــن التفكيــر فيــه يــزداد كل 

يــوم إلــى غايــة الوصــول إلــى زرع رقائــق إلكترونيــة فــي مــخ اإلنســان 

لدعــم ذاكرتــه وزيــادة وتســريع عملياتــه العقليــة، وهــو مــا طــرح 

عديــد التســاؤالت: هــل سيســتحيل اإلنســان هــو اآلخــر إلــى نظــام 

التــي  الرمزيــة  النزعــة  مــع  تماشــيا  بيانــات  قاعــدة  أو  معلوماتــي 

دان  قــد  البشــري  الكائــن  هــذا  مــادام  اليــوم؟  حضــارة  تســود 

لســطوة الرمــز، هــل ســيصبح بالتالــي قابــال للتحديــث وللتعديــل، 

شــأنه فــي ذلــك شــأن أي نظــام للمعلومــات؟، خاصــة وأن علمــاء 

اإلنســان  نوعيــة  تحســين  إمكانيــة  علــى  يعملــون  البيولوجيــا 

بالتأثيــر علــى شــيفرته الوراثيــة)DNA(، ثــم بــأي لغــة يفكــر املــخ 

البشــري، فــإن ثبــت أنــه بالفعــل يفكــر بتحويــل اللغــات الطبيعيــة 

علــى اختالفهــا إلــى لغــة رمزيــة، فهــذا معنــاه أنــه مجــرد حاســوب 

بيولوجــي.

إن هــذه التعزيــزات وهــذا التهجيــن بيــن اإلنســان واآللــة هــو الــذي 

جعــل العلمــاء والفالســفة يتحدثــون عــن »مــا بعــد اإلنســان« هــذا 

 Nick(بوســتروم نيــك  الفيلســوف  إلــى  عــادة  يــرد  الــذي  املفهــوم 

Bostrom( ويقصــد بمــا بعــد اإلنســان »الكائــن املســتقبلي الــذي 

البشــر  جذريــا  لتتخطــى  األساســية  العقليــة  قدراتــه  ســتتزايد 

ســيبدو  حيــث  العقليــة،  املعالجــة  لســرعة  بالنســبة  الحالييــن 

لــه البشــر غيــر املعززيــن أو العادييــن معوقيــن عقليا«)شــنايدر، 

الجســدية  قدراتــه  اإلنســان  أن  عرفنــا  إذا  خاصــة   ،)2011

وغيرهــا  والعواطــف  واملــرض  للنســيان  معــرض  وأنــه  محــدودة، 

مــن العوامــل التــي تحــد مــن قدراتــه أمــام اآللــة مســتقبال، ولهــذا 

تجــاوز  علــى  القــدرة  لــه  تكــون  قــد  الفائــق  االصطناعــي  فالــذكاء 

قــدرات الدمــاغ البشــري فــي كل املجــاالت علميــا وعمليــا، وذلــك 

بفضــل التطــور املتزايــد فــي وضــع خوارزميــات وشــبكات عصبيــة 

مشــابهة لتلــك املوجــودة  فــي املــخ البشــري.

أصبــح  واآللــة  اإلنســان  بيــن  التهجيــن  إن  القــول  يمكــن  ولهــذا 

اليــوم أمــرا واقعــا وإن كان نســبيا، وهــو محــور اهتمــام  وأبحــاث  

العلمــاء املؤيديــن لنظريــة مــا بعــد اإلنســانية، وإن كانــت الطريــق 

أمامهــم مــا تــزال طويلــة حتــى نفهــم تمامــا  الكائــن الحــي واملهّجــن، 

الكثيــر  ال�شــيء  يومنــا  إلــى  يجهــل  البيولوجيــة  التقنيــة  ألن عالــم 

عــن عالــم الحيــاة الــذي ال يتلخــص فقــط فــي املســارات الفيزيائيــة 

فــي نمــاذج، فالحــّي هــو حاليــا  والكيميائيــة التــي يمكــن صياغتهــا 

مــع  هجانــة  أكثــر  شــك  دون  يصبــح  وســوف  اآللــة،  مــع  مهجــن 
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 .)2018 الصايــغ،  الحديثة)بــن  التكنولوجيــا  منتوجــات 

وهــذا معنــاه أن تكنولوجيــا الحواســيب ســتتطور لتصبــح أصغــر 

فأصغــر لتصبــح غيــر مرئيــة، وتختفــي داخــل أنســجتنا، وهــو مــا 

مــن شــأنه أن يســاهم فــي رفــع قــدرات اإلنســان علــى التحكــم فــي 

زمــام أمــره ومصيــره، وهــذه األفــكار وإن كانــت بالنســبة لعصرنــا 

بمثابــة األســاطير، لكنهــا مــع ذلــك تبقــى ممكنــة طاملــا أن كثيــرا مــن 

الحقائــق التــي نعيشــها اليــوم كانــت بالنســبة لإلنســان فــي فتــرات 

ســابقة بمثابــة األســاطير أيضــا.

برجمة اآللة بقواعد أخالقية121–
هــو  مســتقال  اآللــة  خطــر  فــي  للتحكــم  املقتــرح  الثانــي  الحــل  إن 

العمــل علــى وضــع برامــج يتــم فيهــا تحويــل القواعــد األخالقيــة إلــى 

خوارزميــات تســير وفقهــا اآللــة، غيــر أن هــذا الحــل بــدوره يطــرح 

العديــد مــن اإلشــكاليات مــن بينهــا: إذا كانــت األخــالق بيــن البشــر 

برمجــة  ينبغــي  األخــالق  مــن  نــوع  فــأي  حولهــا  اتفــاق  وال  نســبية 

اآللــة عليــه؟، ثــم إن الخوارزميــات التــي تســير وفقهــا اآللــة تعتمــد 

علــى املنطــق، ونحــن نعلــم أن القضايــا املعياريــة ال تدخــل فــي بــاب 

القضايــا املنطقيــة التــي يمكــن وصفهــا بالصــدق  أو الكــذب، وهو 

مــا يفتــح البــاب للتســاؤل مــن جديــد إذا كانــت القضايــا األخالقيــة 

ليســت قضايــا منطقيــة وال يمكــن وصفهــا بالصــدق أو الكــذب 

فكيــف يمكــن حوســبة األخــالق؟. 

الوقــوف علــى  مــن  هــذه اإلشــكاليات البــد  قبــل محاولــة تحليــل 

الخبيــرة. والنظــم  الخوارزميــة،  همــا:  أساســين  مفهوميــن 

تعريف اخلوارزمية 12111–
الخوارزميــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الخطــوات املتسلســلة 

-الرياضيــة واملنطقيــة- التــي تتصــف باالنضبــاط والوضــوح والتــي 

تــؤدي إلــى حــل مســألة مــا، وبعبــارة أبســط هــي مفتــاح حــل أيــة 

والحقيقــة  وإخــراج،  إدخــال  خطــوات  مــن  يلزمهــا  ومــا  مســألة 

إن الخوارزميــات غالبــا مــا تكــون عبــارة عــن قيــم مخرجــة تمثــل 

القيــم  مــع  ومنطقيــة  رياضيــة  بعالقــة  ترتبــط  مــا  ملســألة  الحــل 

 .)Itmazi, 2017(املدخلــة

عــن  عبــارة  هــي  الخوارزميــة  إن  القــول  يمكــن  أخــرى  وبعبــارة 

القابلــة  الدقيقــة  األوامــر  مــن  سلســلة  فــي  محــددة  تعليمــات 

الخوارزميــات  هــذه  تشــكل  الحاســوبية،  األنظمــة  فــي  للتنفيــذ 

قاعــدة أساســية لالســتنتاج واتخــاذ القــرارات، وترجــع جذورهــا 

تاريخيــا إلــى العالــم الريا�شــي محمــد بــن مو�شــى الخوارزمي)توفــي 

حوالــي 380ه-850مـــ(، الــذي يرجــع لــه الفضــل فــي التأســيس لهــا، 

وهنــاك مــن يبســط الخوارزميــة أكثــر ليوظفهــا فــي كل املجــاالت، 

فيجعــل تصرفــات اإلنســان كلهــا مســبوقة وموجهــة بخوارزميــات 

معينــة  خطــوات  ووضــع  معيــن  لقــرار  اتخــاذي  فمجــرد  معينــة، 

لتنفيــذه هــو فــي حــد ذاتــه خوارزميــة.

النظم اخلبرية12121–
النظــام الخبيــر فــي الكمبيوتــر هــو ذلــك النظــام الــذي يســتخدم 

األمــور  مــن  كثيــر  فــي  للبــت  واســع  نطــاق  علــى  الكمبيوتــر  فيــه 

واملشــكالت فــي مجــاالت الطــب والكيميــاء والزراعــة وغيــر ذلــك، 

اإلنســان  تجعــل  التــي  الخبــرة  لتمثيــل  تســعى  برمجيــات  وهــي 

معرفــة  قاعــدة  مــن  النظــام  هــذا  ويتكــون  مــا،  مجــال  فــي  خبيــرا 

اســتنتاجية  وآلــة  اإلنســاني(  الخبيــر  مــن  اســتخالصها  )يمكــن 

باالعتمــاد  نتوصــل  التــي  املنطقيــة  والعمليــات  القوانيــن  )تضــم 

عليهــا إلــى إصــدار األحــكام(، ويعمــل هــذا النظــام طبقــا لقواعــد 

يعمــل  مجــال  لــكل  تبعــا  -خوارزميــات-  مســبقا  لــه  معطــاة 

فيه)ميت�شي،جونســتون، 1988(، ويســتعان بالنظــم الخبيــرة فــي 

مجــالت شــتى مثــل تشــخيص األمــراض، البرصــة، التنقيــب علــى 

إلــخ. البتــرول، 

جهود الفالسفة و العلماء يف التأسيس للخوارزميات 1–121–
األخالقية

التأســيس  فــي  والعلمــاء  الفالســفة  جهــود  إلــى  اإلشــارة  قبــل 

هــذا  أن  إلــى  أوال  اإلشــارة  مــن  البــد  األخالقيــة  للخوارزميــات 

بيــن  املشــابهة  فرضيــة  علــى  البدايــة  منــذ  اعتمــد  قــد  االتجــاه 

الدمــاغ والحاســوب، فــكل العمليــات العقليــة تنحــل فــي النهايــة 

إلــى ظواهــر فيزيائيــة أو كيمائيــة، كمــا قامــوا باملماثلــة بينهمــا مــن 

حيــث أن كليهمــا لــه مدخــالت ومخرجــات، هــذا باإلضافــة إلــى أن 

مــا  محــاكاة  طريــق  عــن  البدايــة  منــذ  تمــت  الكمبيوتــر  صناعــة 

يقــوم بــه اإلنســان مــن ترميــز وتخزيــن للمعلومــات واســترجاع لهــا.

ويشــير دانييــل دينيــت)Daniel Clement Dennett()1924( وهــو 

فــي مقالــه  أحــد أبــرز املدافعيــن عــن النمــوذج الحوســبي للعقــل 

»املنظــور الحوســبي« إلــى أن جســم اإلنســان وعقلــه يســيران وفــق 

خوارزميــات وإن كنــا نجهلهــا، وآيــة ذلــك أن »فهمنــا فــي البدايــة 

للحيــاة والتكاثــر والنمــو كان غامضــا، لكننــا اآلن أصبحنــا نملــك 

فكــرة واضحــة عــن طريقــة تكاثــر األشــياء ونموهــا وطريقــة ترميــم 

ذاتهــا، وتغذيــة نفســها، وعندمــا ننظــر فــي أمــر ظواهــر مــن هــذا 

النــوع ســندرك أنهــا ظواهــر حوســبية بمعنــى خوارزميــات للنمــو 

.)2005 واالرتقــاء والتكاثر)دينيــت، 

وقــد تدعــم هــذا التصــور أكثــر بمــا وصــل إليــه العالــم النف�شــي 

الســلوك«  »تنظيــم  كتابــه  فــي   )Donald Hepp(»هيــب »دونالــد 
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العصبــي  الجهــاز  معالجــة  كيفيــة  اكتشــف  حيــث   1949 عــام 

أن  إلــى  توصــل  حيــث  واســترجاعها،  واختزانهــا  للمعلومــات 

متصلــة  العصبيــة  الخليــة  إلــى  املعلومــات  إدخــال  »توصيــالت 

فــي  األخــرى  العصبيــة  الخاليــا  مــن  البيانــات  خــروج  بتوصيــالت 

اإلشــارة  بإرســال  الخليــة  هــذه  تقــوم  العصبيــة، حيــث  الشــبكة 

التــي تحفــز الخاليــا األخــرى عندمــا يتجــاوز إجمــال املداخــل قيمــة 

الحــد األدنــى، تأخــذ اإلشــارة التــي ترســلها الخليــة العصبيــة شــكل 

انفجــار عشــوائي مــن النبضــات ويــؤدي ذلــك إلــى ســلوك معقــد 

يــدع مجــاال  الــذي ال  األمــر    )2011 برمتها«)ســويداني،  للشــبكة 

تعليمــات معينــة. تتبــع  الذاكــرة  أن  فــي  للشــك 

الدمــاغ  أن  مفــاده  تصــور  طــرح  فــي  االتجــاه  هــذا  ســاهم  وقــد 

ولهــا  مدخــالت  لهــا  خوارزميــات  وفــق  يســير  مــادام  البشــري 

مــن  العقليــة  العمليــات  برمجــة  أمكــن  قــد  ومــادام  مخرجــات، 

أخالقيــة  بخوارزميــات  برمجتــه  فيمكــن  الكمبيوتــر،  خــالل 

وليســت معرفيــة فقــط، خاصــة إذا اســتطعنا تحويــل القضايــا 

منطقيــة.  قضايــا  إلــى  األخالقيــة 

 Isaac( وترجــع جــذور التفكيــر فــي هــذا الطــرح إلــى اســحق أزيمــوف

Asimov() 1920-1992( الــذي يعــد مــن بيــن أبــرز كتــاب الخيــال 

إلــى ثالثــة قوانيــن  فــي مؤلفــه »أنــا روبــوت«  العلمــي، حيــث أشــار 

أخالقيــة ينبغــي للروبوتــات أن تتبعهــا وهــي :

-ال يجــوز ألي روبــوت أن يــؤذي أي إنســان أو يســمح مــن خــالل 

عــدم أخــذ أي رد فعــل، بحــدوث أي أذى ألي إنســان.

- يتعّين على أي روبوت طاعة األوامر التي يصدرها له اإلنسان، 

فيما عدا األوامر التي تتعارض مع القانون األول.

-يتعّيــن علــى الروبوتــات حمايــة وجودهــا مادامــت هــذه الحمايــة ال 

تتعــارض مــع القانونيــن األول والثاني)أزيمــوف، 2012(. ثــم بعدهــا 

أضــاف القانــون صفــر والــذي مفــاده أن الروبــوت ال ينبغــي لــه أن 

بــأي عمــل أو يســمح لإلنســانية  يــؤذي اإلنســانية بعــدم القيــام 

بإيــذاء نفســها. 

مــن  القوانيــن  هــذه  إلــى  يوجــه  أن  يمكــن  عمــا  النظــر  وبغــض 

انتقــادات، فــإن الســؤال األهــم هــو كيــف يمكــن تطبيقهــا علــى 

يفهمهــا  رمزيــة  لغــة  إلــى  تحويلهــا  يمكــن  وكيــف  الواقــع،  أرض 

القواعــد  بهــذه  التزامــه  ضمــان  يمكــن  وكيــف   الروبــوت؟ 

األخالقيــة؟ 

ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه القوانيــن فقــد كانــت محاولــة  اســحق 

أزيمــوف أولــى املحــاوالت لوضــع أخالقيــات لآللــة، فتحــت الطريــق 

قوانيــن  إلــى  النظــري  الطــرح  هــذا  تحويــل  فــي  بجديــة  للتفكيــر 

أن  لآللــة  تتيــح  برامــج  بتطويــر  وذلــك  لآللــة،  فعليــة  أخالقيــة 

بطريقــة  تتصــرف  اآللــة  أن  وطاملــا  أخالقيــة،  بطريقــة  تتصــرف 

أخالقيــة  فســتكون  عليهــا  املبرمجــة  للخوارزميــات  طبقــا  آليــة 

أكثــر مــن أغلــب الكائنــات البشــرية التــي تتميــز بالذاتيــة وتخضــع 

لتأثيــر العواطــف، لكــن البحــث فــي هــذا االتجــاه قــاد إلــى تســاؤالت 

بطريقــة  تتصــرف  كانــت  إذا  الذكيــة  اآلالت  أن  مفادهــا  أخــرى 

أخالقيــة، فهــل يمكــن أن يكــون لهــا مكانــه فــي املجتمــع؟ أي هــل 

يكــون لهــا حقــوق وعليهــا واجبــات؟ ومــن يتحمــل تبعيــات أفعالهــا؟ 

مــا دمنــا ســنتكلم  التبعيــة بمالكهــا أم باآللــة نفســها  هــل تلحــق 

مســتقبال عــن آالت واعيــة أو شــبه واعيــة؟ 

ومما ســبق يمكن القول إن البحث في برمجة اآللة بخوارزميات 

أخالقية يســير في اتجاهين:

إلــى  فــي كيفيــة تحويــل القوانيــن األخالقيــة  اتجــاه واقعــي يبحــث 

قوانيــن رياضيــة ومنطقيــة رمزيــة تبرمــج عليهــا اآللــة، وهــو مــا يتــم 

مــن خــالل النظــم الخبيــرة.

واتجــاه آخــر طوبــاوي يرتبــط أكثــر بالخيــال العلمــي يهتــم ببحــث 

التفكيــر األخالقــي للــذكاء الفائــق.

 )Suzan Leigh Anderson(أندرســون لــي  ســوزان  حللــت  وقــد 

)1975( مواقــف االتجاهيــن معــا مبّينــة أن االتجــاه األول يبحــث 

في تصميم اآللة ووضع حدود لسلوكها تبعا لقاعدة أخالقية أو 

قواعــد يتابعهــا املصمــم البشــري معتمديــن علــى فرضيــة إمكانيــة 

حوســبة األخــالق، وقــد بــدأ بعــض العامليــن فــي أخالقيــات اآللــة 

للحوســبة  قابلــة  األخالقيــات  جعــل  تحــدي  مشــاكل  معالجــة 

فــي  لــآلالت أن تعمــل كمستشــارين للبشــر،  بابتــكار برامــج تتيــح 

العديــد مــن االختصاصــات، وفــي هــذه الحالــة فــإن البشــر هــم 

الذيــن ســيتخذون القــرارات األخالقيــة بتقريــر مــا إذا كان عليهــم 

اتبــاع توصيــات اآللــة أم ال؟)أندرســون، 2011(، محافظيــن علــى 

فكــرة أن البشــر فقــط  مــن يملكــون زمــام األمــر. 

أمــا االتجــاه الثانــي فيعمــل مــن خــالل النظــم الخبيــرة علــى هــدف 

بنفســها،   اتبــاع قواعــد أخالقيــة  يمكنهــا  تطويــر آالت  هــو  أكبــر 

أي ابتــكار آالت تســلك بنفســها بشــكل أخالقــي، وقــد أشــار نيــك 

بوســتروم)Nick Bostrom( )1973( فــي  مقالــه: »قضايــا أخالقيــة 

أن  يمكنــه  الفائــق  الــذكاء  أن  املتطــور«  االصطناعــي  الــذكاء  فــي 

يســلك بشــكل أخالقــي كمــا يمكنــه تنفيــذ النظريــة األخالقيــة أعلــى 

بكثيــر مــن الكائــن البشــري، طاملــا أن األخالقيــات مســعى إدراكــي، 

وهــذا يعنــي أن األســئلة املطروحــة حــول األخالقيــات، بقــدر مــا 

بالتفكيــر  إليهــا  الوصــول  يمكــن  صحيحــة  إجابــات  لهــا  يكــون 
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املنطقــي وبتقديــر اآللــة، ويمكــن اإلجابــة عنهــا بشــكل أكثــر صحــة 

بواســطة الــذكاء الفائــق أكثــر منهــا بواســطة البشــر، ونفــس األمــر 

املــدى،  والتخطيــط طويــل  السياســة  بالنســبة ملســائل  صحيــح 

وقــد يتفــوق الــذكاء الفائــق فــي أدائــه عــن البشــر، وإن كنــا نالحــظ 

أنــه مــن األفضــل  إلــى  فــي ختــام مقالــه  أن صاحــب املقــال يشــير 

علــى  مفيــد  تأثيــر  لــه  يكــون  ســوف  فائــق  ذكاء  أي  أن  لضمــان 

.)2011 نــزوده بقيــم إنسانية)بوســتروم،  العالــم أن 

مقومات ومعوقات مشروع أخالقيات اآللة41
إن مشروع أخالقيات اآللة تواجهه عدة تحديات لعل أهمها :

نعــرف  أن  يجــب  للحوســبة  قابلــة  األخالقيــات  تكــون  لكــي  -إنــه 

النظريــة األخالقيــة الصحيحــة، والتــي تبعــا لهــا ســنقوم بعمليــات 

الحوســبة.

-يجب أن تكون هذه النظرية كاملة، أي يجب أن تخبرنا بكيفية 

)أندرســون،2011(.  يواجهنــا  قــد  أخالقــي  مــأزق  أي  فــي  التصــرف 

ومــا  كنظريــة،  بعــد  تكتمــل  مالــم  األخــالق  أن  معنــاه  وهــذا 

القيــام  يمكــن  فــال  األخــالق  هــذه  وطبيعــة  نوعيــة  تتحــدد  لــم 

 . بحوســبتها

ولعــل قضيــة هــل يمكــن تعلــم األخــالق وتعليمهــا وحوســبتها ترتــد 

بهــا بعيــدا عــن مجــال البحــث فــي الــذكاء االصطناعــي إلــى البحــث 

الفلســفي الصــرف، إلــى البدايــات الفلســفية األولــى فــي التفكيــر 

فــي الفضيلــة وهــل يمكــن تعلمهــا وتعليمهــا مــن خــالل مــا يظهــر 

فــي ســؤال مينــون لســقراط: هــل الفضيلــة تعلــم؟ وإذا لــم يكــن 

ممكنــا تعلمهــا فهــل هــي �شــيء يأتــي باملــران؟، أم أنهــا إذا لــم تكــن 

البشــر هبــة طبيعيــة؟،  بالتعلــم تظهــر عنــد  باملــران وال  تأتــي ال 

وتعلمها؟)أفالطــون،2001(،  لتعليمهــا  أخــرى  طريقــة  هنــاك  أو 

حيــث بّيــن فيهــا ســقراط بطريقــة غيــر مباشــرة أن الفضيلــة علــم 

يســتطيع  اإلنســان ال  أن  إلــى  وانتهــى  وتعليمهــا،  تعلمهــا  ويمكــن 

أن يعمــل الخيــر مــا لــم يعلــم الخيــر، وكل علــم صــدر ال عــن علــم 

بالخيــر فليــس خيــرا وال فضيلــة، فالعمــل الخّيــر البــد أن يكــون 

مؤسســا علــى العلــم، ولهــذا إذا ارتكــب اإلنســان فعــال ال أخالقيــا 

فهــو عــن جهــل، وهــو املقطــع ذاتــه الــذي ناقشــه هانــز ريشــنباخ 

عــن  »البحــث  موضــوع  فــي   )1891،1953() Hans Reichenbach(

التوجيهــات األخالقيــة والتــوازي بيــن مجالــي األخــالق واملعرفــة«، 

طريقــة  هــي  والعلــم  الفضيلــة  بيــن  الربــط  أن  بــدوره  بّيــن  حيــث 

أن  إلثبــات  طريقــة  أفضــل  وأن  التفكيــر  فــي  خالصــة  يونانيــة 

القواعــد األخالقيــة ملزمــة للجميــع هــي إقــرار التــوازي بيــن مجالــي 

 .)2007 واملعرفة)ريشــنباخ،  األخــالق 

بــاروخ  الفيلســوف  محاولــة  فــي  نجــده  أن  يمكــن  ذاتــه  واألمــر 

ســبينوزا)Baruch Spinoza()1662-1677( الــذي عمــل بــدوره علــى 

جعــل األخــالق مســاوقة فــي جوهرهــا للمعرفــة، وحــاول  ترييــض 

 
ً
مبرهنــا األخــالق  علــم  مشــروع  خــالل  مــن  وذلــك  األخــالق،  علــم 

بكتــب  أشــبه  كتابــه  جــاء  حيــث  الهند�شــي،  النهــج  علــى  عليهــا 

علمــاء الهندســة منــه بكتــب الفالســفة، ملــا تضمنــه مــن تعريفــات 

وبديهيــات ومصــادرات وقضايــا وبراهيــن وحوا�شــي ومــا إلــى ذلــك 

معتمــدا  ورســائلهم،  كتبهــم  فــي  الهندســة  علمــاء  يصطنعــه  ممــا 

والقوانيــن  البديهيــات  علــى  تقــوم  الرياضيــات  أن  مبــدأ  علــى 

قوانيــن  إلــى  األخالقيــة  القاعــدة  تحولــت  إذا  وبالتالــي  األوليــة، 

وبديهيات فسيمكن التعبير عنها رياضيا، وذلك بمحاكاة طريقة 

ونظريــات  بديهيــات  شــكل  علــى  الهندســة  تقديــم  فــي  إقليــدس 

)ســبينوزا،2009(.

الــذكاء  مشــروع  عليهــا  يقــوم  التــي  القاعــدة  يدعــم  مــا  وهــو 

التغيــر  هــذا  إلــى  يضــاف  لألخــالق،  حوســبته  فــي  االصطناعــي 

فــي  البحــث  مجــال  مــن  وانتقالــه  املعاصــر  املنطــق  فــي  الحاصــل 

إلــى  والكــذب  بالصــدق  وصفهــا  يمكــن  التــي  املنطقيــة  القضايــا 

القضايــا املعياريــة ومختلــف األســاليب اإلنشــائية لعــدم كفايــة 

النــوع األول فــي التعبيــر عــن مختلــف أشــكال التفكيــر اإلنســاني: 

القضايــا  حــول  التســاؤل  البحــث  واجهــة  إلــى  أعيــد  حيــث 

تصــاغ  أخالقيــة  قواعــد  إلــى  تحويلهــا  يمكــن  وهــل  األخالقيــة، 

اآللــة؟. بموجبهــا  تعمــل  متســقة  قوانيــن  فــي  منطقيــة  صياغــة 

وهنــا ينبغــي أن نشــير إلــى التغيــر الكبيــر الحاصــل فــي هــذا املجــال- 

فــي مجــال الحوســبة األخالقيــة-  لــه شــأن كبيــر  والــذي ســيكون 

فإلــى وقــت قريــب كان ينظــر إلــى القضايــا األخالقيــة أنهــا قضايــا 

وصفهــا  يمكــن  ال  ألنــه  املنطقيــة  القضايــا  مجــال  فــي  تدخــل  ال 

الــى  الوضعيــة  الفلســفة  ســعت  مــا  وهــو  الكــذب،  أو  بالصــدق 

املثــال  ســبيل  علــى  ويمكــن  أعالمهــا،  أبــرز  لســان  علــى  تأكيــده 

)Hans Reichenbach(أن نشــير هنــا إلــى موقــف هانــز ريشــنباخ

أوامــر  كلهــا  األخالقيــة  النظريــات  أن  يــرى  الــذي   )1953-1891(

ونواهــي، واألوامــر والنواهــي ال يمكــن التحقــق منهــا، ألنهــا ليســت 

اللغويــة األخالقيــة  »التعبيــرات  يقــول:  عبــارات وصفيــة، حيــث 

ليســت قضايــا أو أحــكام، وإنمــا توجيهــات، والتوجيــه ال يمكــن 

»أغلــق  ...فالقــول  خطــأ  أو  صــواب  أنــه  أســاس  علــى  تصنيفــه 

البــاب« ال ينبئنــا ب�شــيء عــن األمــر فــي الواقــع، كمــا أنــه ال يمثــل 

.)2007 منطقية«)ريشــنباخ،  قضيــة  أي  حاصــال،  تحصيــال 

عــن  تعبيــر  أصــدق  محمــود)1993-1905(  نجيــب  زـكـي  عّبــر  وقــد 
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الفلســفة الوضعيــة بقولــه: العبــارات التــي ال تحمــل خبــرا كاألمــر 

ال  ألنهــا  كــذب،  أو  بصــدق  توصــف  ال  والتعجــب  واالســتفهام 

تصــور شــيئا فــي عالــم الواقــع، وال تخبرنــا بخبــر عــن �شــيء مــا، حتــى 

1965(، وبالتالــي  نقــول إن تصويرهــا صــادق أو كاذب)محمــود، 

فاألوامــر والنواهــي فــي النهايــة مــا هــي إال عبــارات لغويــة تعّبــر عــن 

مــا نرغــب فــي أن يحــدث أو ال يحــدث. 

وهــو مــا ترتــب عليــه أن العبــارات األخالقيــة) املعياريــة( ال تصلــح 

أن تكون قضايا، ألنها ال تصلح أن توصف بالصدق أو الكذب، 

حيــث يقــول برترانــد رســل)Bertrand Russell()1872-1970( »إذا 

قــال« » أ« يجــب عليــك أن تفعــل هــذا ، وقــال »ب« كال بــل يجــب 

عليــك أن تفعــل ذلــك، فإنــك تعــرف رأيهمــا فقــط، وليــس لديــك 

علــى  أحدهمــا  كان  إذا  صــواب،  علــى  أيهمــا  بهــا  تعــرف  وســيلة 

صــواب، وليــس أمامــك مخــرج مــن ذلــك ســوى أن تقــول: كلمــا 

حــدث خــالف حــول مــا يجــب أن يفعــل، »أكــون أنــا علــى صــواب، 

أولئــك  كان  ملــا  ولكــن  خطــأ«،  علــى  معــي  املختلفــون  ويكــون 

الذيــن يختلفــون معــك يســوقون نفــس الدعــوى، فــإن الجــدل 

األخالقــي ســيكون مجــرد صــدام بيــن آراء تحكميــة، وتدفعنــا هــذه 

االعتبــارات إلــى نبــذ »يجــب« باعتبــاره التعبيــر األخالقــي األسا�شــي« 

)رســل،ب.د.ت(.

غيــر أن هــذه املواقــف قــد أعيــد النظــر فيهــا فــي املنطــق املعاصــر 

الــذي  املعاصــر  املوجهــات  منطــق  معطيــات  خــالل  مــن  خاصــة 

ال  كانــت  وإن  قضايــا  فهــي  اإلنشــائية،  للقضايــا  االعتبــار  أعــاد 

تصــور شــيئا فــي عالــم الواقــع، وال تخبرنــا بخبــر عــن �شــيء مــا، لكــن 

مــع ذلــك لهــا معنــى. 

وهــذا النــوع مــن القضايــا اإلنشائية)االســتفهام والتمنــي والترجــي 

الفالســفة  مواقــف  تغّيــرت  وغيرهــا(  والنهــي  واألمــر  والدعــاء 

اللغــة  وفالســفة  املناطقــة  مــن  كثيــر  جهــود  بفضــل  اتجاههــا 

اللذيــن عملــوا علــى ردم الهــوة بيــن القضايــا الخبريــة واإلنشــائية، 

مثــل مــا ذهــب إليــه بعــض فالســفة الوضعيــة املنطقيــة اللذيــن 

القضايــا  طريقــة  علــى  اإلنشــائية  القضايــا  بمعالجــة  طالبــوا 

ذلــك  تقريريــة،  بطريقــة  األخالقيــة  العبــارات  ككتابــة  الخبريــة، 

ألنــه فــي اســتطاعتنا أن نعّبــر عــن القضيــة األمريــة »أغلــق البــاب« 

فتكــون  البــاب«  أغلــق  لــو  مســرورا  يكــون  »س  بقولنــا:  مثــال 

أو كاذبــة ومــن املمكــن  التقريريــة األخيــرة صادقــة  العبــارة  هــذه 

تحقيقها)ريشــنباخ،2007(.

 John Langshaw(أوســتين أمثــال  اللغــة  فالســفة  ســاهم  كمــا 

Austin()1911-1960( فــي ذلــك مــن خــالل كتابــه »نظريــة أفعــال 

الــكالم العامــة« التــي افتتحهــا بالبرهنــة علــى عــدم صحــة الثنائيــة 

املفتعلــة بيــن الخبــر واإلنشــاء. 

أنســاق  تأســيس  إلــى  املناطقــة  هــدف  اتجــه  املنطلــق  هــذا  ومــن 

بالجمــل  بــل  فحســب،  الخبريــة  بالقضايــا  تهتــم  ال  منطقيــة 

االســتفهامية و األمريــة والرجائيــة، وهــو مــا ســمح بتعــدد أنســاق 

املنطــق املوجــه، إلــى منطــق الزمــان)Tense Logic( الــذي يعتمــد 

علــى موجهــات زمنيــة كقولنــا: دائمــا ســيكون، دائمــا كان، أحيانــا 

ســيكون، أحيانــا كان، يصــح اآلن أن كــذا، وســيصدق أن، كان 

يــدرس  الــذي   )Deontic Logic(الواجــب ومنطــق  كــذا،  يصــح 

العالقــات االســتداللية بيــن مفاهيــم الوجــوب والجــواز، املبــاح، 

 Epistemic(املعرفــي واملنطــق  والحــرام...،  الحــالل  املكــروه، 

مثــل  املعرفــة،  جهــات  علــى  تحليالتــه  فــي  يعتمــد  الــذي   )Logic

واملنطــق  املعــروف،...،  غيــر  مــن  املؤكــد،  مــن  املعــروف،  مــن 

واملنطــق  االعتقــاد،  ومنطــق  الرجائــي،  واملنطــق  االســتفهامي، 

نتيجــة هــذا ظهــور مناطق)جمــع منطــق( وســعت  فــكان  الغائــم 

املوجهــات. منطــق  وأغنــت  الكالســيكي،  الرمــزي  املنطــق  مجــال 

الواجــب  منطــق  بنــاء  فــي  ســاهموا  الــذي  املناطقــة  أبــرز  ومــن 

-1916()  G.H.Von Wright(رايــت فــون  الفلنــدي  املنطقــي  هــو 

أكســيوميا  نســقا  بنــى  معاصــر  منطقــي  أول  كان  الــذى   )2003

إلــى  باإلضافــة  درس  حيــث  واألخــالق،  الحقــوق  ملنطــق  متكامــال 

الجهــات التقليديــة التــي ســماها صدقيــة أنســاقا مماثلــة جهــات 

بينهــا  فيمــا  تتركــب  أن  ممكــن  الجهــات  وهــذه  وطلبيــة،  معرفيــة 

مــن خــالل  القديمــة لتكويــن بديهيــات جديــدة،  مــع الجهــات  أو 

املقابلــة بيــن املوجهــات املنطقيــة، وموجهــات املعرفــة واملوجهــات 

األخالقيــة مــن خــالل التكافــؤات القائمــة بيــن الروابــط الخاصــة 

بــكل نســق، ومحاولــة إقامــة نســق منطــق املعاييــر بحيــث يمكــن 

أقــام  كمــا  بعضــا،  بعضهــا  بداللــة  األخالقيــة  املوجهــات  كتابــة 

فــي  يظهــر  مثلمــا  واملنطقيــة،  األخالقيــة  املوجهــات  بيــن  تقابــال 

 Modal Logic Essay in« فــي املنطــق املوجــه مؤلفــه: »محاولــة 

In« اذ اعتمــد علــى موجهــات: الواجــب، املبــاح، واملحظــور وقابــل 

بينهــا وبيــن املوجهــات املنطقية)الصدقيــة(، حيــث يمكــن تعريــف 

كل جهــة باالعتمــاد علــى باقــي الجهــات األخــرى، ويمكــن التعبيــر 

عنهــا مــن خــالل التقابــل التالــي:«

املمكن M،    املباح  P، الضروريN، املستحيل I، بحيث :

P ~ =F محظور                                            M ~ =I املستحيل

F ~ =O الواجب                                            I ~ =N الضروري

. )Wright,1983(    ~P~=O  الواجب∼N= ∼Mالضروري

من الواجب ق≡ ∽ من املحضور ق.

من الواجب ق≡ ∽ من املباح ∽ ق.

أن  يــرون  كانــوا  الفالســفة  مــن  العديــد  أن  مــن  الرغــم  وعلــى    

القضايــا األخالقيــة ال تخضــع ملعيــار الصــدق أو الكــذب، هــذا 
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نــوع  يعتمــد علــى  الواجــب واملحضــور واملبــاح  أن  إلــى  باإلضافــة 

كلينوفســكي  جــورج  أن  إال  نضعهــا،  التــي  األخالقيــة  القواعــد 

)Georges Kalinowski()1916-2000( جــادل  كثيــرا فــي مؤلفاتــه 

مــن أجــل الدفــاع عــن فكــرة أن القضايــا املعياريــة يمكــن وصفهــا 

ألن  ذلــك  الوصفيــة،  القضايــا  مثــل  تماًمــا  والكــذب،  بالصــدق 

هنــاك »حقائــق معياريــة«، مســتقلة إلــى حــد مــا عــن معتقداتنــا 

 Navarro(خاطئــة أو  صحيحــة  القواعــد  تجعــل  التــي  املعياريــة 

and Rodriguez,2014(، لكــن مــع ذلــك يبقــى هــذا التصــور يثيــر 

   . الكثيــر مــن الجــدل الفلســفي 

الترميــز  يعتمــد  أن  الحاســوب  جهــاز  اســتطاع  فكمــا  وعليــه 

الرقمــي) 1،0( بإمكانــه االعتمــاد علــى ترميــز آخــر مثــل مــا تعــارف 

املنطــق  علــى  اعتمــد  وكمــا  مثــال،  املوجــه  املنطــق  علمــاء  عليــه 

إلــى االعتمــاد علــى منطــق  الثنائــي القيــم، يســعى العلمــاء اليــوم 

اليــوم  يعــد  الــذي  الضبابــي  أو  الغائــم  واملنطــق  القيــم  متعــدد 

الحــظ  إذ  اإلنســان،  تفكيــر  منهــج  مــن  يقتــرب  منطــق  أفضــل 

العلمــاء أن اعتمــاد الحواســيب علــى املنطــق ثنائــي القيــم يقّيــد 

الغائــم  املنطــق  وأن  معهــا،  والتعامــل  للبيانــات  معالجتهــا  مــن 

واملجموعــات الغائمــة تســاعد أكثــر علــى التعــرف علــى مختلــف 

اإلنســان. بهــا  يقــوم  التــي  العقليــة  العمليــات 

 )2017-1921()Lotfi Zadah(زادة لطفــي  بّيــن  أن  بعــد  خاصــة 

أن تفكيــر اإلنســان هــو تفكيــر غائــم وضبابــي ال يعتمــد الكــم فــي 

التعبيــر عــن األشــياء، بــل يعتمــد التعبيــر الكيفــي – مثــل: طويــل، 

محتمــل  ممكــن،  بعيــد،  قريــب  ســاخن،  بــارد،  جميــل،  قصيــر، 

البوليانــي  املنطــق  علــى  االعتمــاد  أن  كشــف  الــذي  األمــر  -وهــو 

فــي التعبيــر عــن كل العمليــات العقليــة،  ثنائــي القيــم  غيــر كاف 

املنطــق  علــى  االعتمــاد  بــأن  للقــول  واســعا  البــاب  فتــح  مــا  وهــو 

الغائــم بإمكانــه أن يتيــح أمــام الحواســيب طرقــا جيــدة ملحــاكاة 

العمليــات العقليــة التــي يقــوم بهــا اإلنســان، كمــا يتيــح خيــارات 

املســاحة  علــى  تعتمــد  املعلومــات،  مــع  التعامــل  فــي  أمامــه  أكبــر 

الرماديــة القائمــة بيــن الصــدق والكــذب، وهــو األمــر الــذي فتــح 

الخبيــرة. النظــم  أمــام  مجــالت جديــدة 

خامتة
الــذكاء  و  اآللــة  أخالقيــات  فــي  البحــث  أن  مــن  الرغــم  علــى 

االصطناعــي يتقاســمه الخيــال والحقيقــة، وتتبايــن املواقــف فيــه 

بيــن مؤيــد ومعــارض، لكــن مــع ذلــك البــد مــن القــول إن البحــث 

فــي حوســبة األخــالق يواجــب عــدة مــآزق، ذلــك ألننــا إذا كنــا نحــن 

أن  ونــرى  واحــدة،  أخالقيــة  قواعــد  علــى  بعــد  نتفــق  لــم  البشــر 

أخالقيــة  قواعــد  علــى  االتفــاق  يمكــن  فكيــف  نســبية  األخــالق 

حــر،  إرادي  فعــل  األخالقــي  الفعــل  إن  ثــم  للحاســوب؟،  نعلمهــا 

ونحــن نعــرف أن الروبوتــات تتصــرف وفــق برامــج معينــة، وبالتالــي 

أفعالهــا ليســت حــرة، ثــم إذا فرضنــا أنهــا تعلمــت قواعــد أخالقيــة 

فهــل هــي معرضــة للثــواب والعقــاب، أم نكــون نحــن مــن ســيتحمل 

أفعالهــا؟. مســؤولية 

ــن الحواســيب مــن 
ّ

ثــم إنــه علــى فــرض أن هنــاك أنظمــة خبيــرة تمك

اتخــاذ القــرارات مــكان البشــر فــي حــاالت معينــة مثــل تشــخيص 

املطــروح  فالســؤال  اآللــي،  الصــراف  البرصــة،  األمــراض،  بعــض 

هــو كيــف يمكــن تحويــل القواعــد األخالقيــة إلــى خوارزميــة؟، ومــا 

الــذي ســيحكم الفعــل األخالقــي آنــذاك هــل هــو الخيــر والشــر، 

أم املنفعــة أم الســعادة أم الواجــب مــن أجــل الواجــب؟، وعليــه 

للروبوتــات؟،  تلقينهــا  يجــب  التــي  األخالقيــة  القواعــد  نــوع  مــا 

تعــارض  مثــل  الواجبــات:  تعــارض  حــال  فــي  ســتتصرف  وكيــف 

واجبهــا تجــاه املالــك مثــال مــع واجبهــا اتجــاه باقــي البشــر؟، وهــل 

هنــاك قواعــد أخالقيــة عامليــة، هــل هــذه القيــم مطلقــة وثابتــة ال 

تتغيــر بتغيــر الزمــان واملــكان أن أنهــا نســبية تتغيــر بتغيــر أحــوال 

النــاس ومصالحهــم وظروفهــم؟ وهــو الســؤال الكالســيكي الــذي 

يقتــرن بســؤال األخــالق عندمــا يرتبــط بالفعــل اإلنســاني؟، وإذا 

بالنســبة لإلنســان فهــل يســهل تقديمــه  هــذا األمــر صعــب  كان 

اآللــة  أن  ويــرى  األمــر  يستســهل  مــن  ضــوء  فــي  خاصــة  لآللــة؟، 

االنســان  مــن  أحســن  األخالقيــة  القواعــد  تطبــق  أن  بإمكانهــا 

ألن  ذلــك  تطبيقهــا،  مــن  تحــد  التــي  واملصالــح  املشــاعر  لغيــاب 

اآللة ال تخضع للضغط أو التخويف أو االبتزاز الذي من شأنه 

أن يجعــل الفعــل اإلنســاني متــرددا، ثــم إن القضايــا األخالقيــة ال 

يمكــن التعبيــر عنهــا تعبيــرا رياضيــا، ألن الفعــل األخالقــي توّجهــه 

اإلرادة والضميــر، وهــي أمــور ال يمكــن قياســها حســابيا أو كميــا، 

فــال يمكــن القيــاس الحســابي أو الكمــي ألنــواع الشــعور كالحــب 

والقلــق  والشــجاعة،  والخــوف  والحــزن  والفــرح  والكراهيــة 

واالطمئنــان، فهــل يمكــن بعــد هــذا حوســبة األخــالق وتطويــع هــذا 

املجــال الــذي مــازال عصيــا علــى التقديــر الكمــي؟.
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Ethics and Computing

Abstract

Humanity has known several transformations as a result of the rapid development of 
artificial intelligence, which was not known before, and placed humanity in the face 
of  cognitive and ethical challenges, especially after the research of Autonomous 
Intelligence which can acting independently of human , For this reasons, the 
development of artificial intelligence has posed several philosophical problems on the 
future and destiny of humanity In the context of these changes,and Can this development 
be restricted by ethical rules? This leads us to ask ourselves the following questions :

can we create a machine that’s guided by an acceptable ethical principle?, and can 
ethics become computerized?

Keywords
Artificial intelligence

human intelligence
 machine ethics

 superintelligence
 expert systems  

Informatisation de l’éthique

Résumé

L’humanité a connu plusieurs transformations à cause du développement rapide de 
l’intelligence artificielle, qu’il n’avait jamais connu auparavant,  cela a mis l’humanité 
face à de nombreux défis cognitifs et éthiques, notamment après les progrès enregistrés 
dans les recherches de L’intelligence autonome qui peuvent agir indépendamment 
de l’homme, pour cette raison, le développement de l’intelligence artificielle a posé 
plusieurs problèmes philosophiques sur l’avenir et le destin de l’humanité dans le 
contexte de ces changements, peut-on restreindre ce développement par des règles 
éthiques?.

Ce qui nous amène à poser les questions suivantes:

La machine peut-elle être guidée par des principes éthiques ? et l’éthique peut-elle 
devenir informatisée ?

      Mots clés
Intelligence artificielle

intelligence humaine
éthique des machines

 superintelligence
 systémes experts
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ملخص
تتمحــور هــذه الدراســة حــول جريمــة اختطــاف األطفــال وأليــات مكافحتهــا فــي التشــريع الجزائــري، والتــي تأخــذ 

الــذي  فــي الجزائــر تهــدد أمــن املجتمــع وتســتهدف كيانــه مــن خــالل ضــرب فئــة األطفــال ، ال�شــئ  أبعــادا خطيــرة 

خلــق رعبــا شــديدا فــي أوســاط األوليــاء ممــا اســتوجب علــى الحكومــة الجزائريــة دق ناقــوس الخطــر أمــام إنتشــار 

وخطــورة هــذا النمــط االجرامــي الغريــب عــن مجتمعنــا، حيــث لــم تكتــف بتجريــم الظاهــرة وتشــديد العقوبــة مــن 

خــالل تعديــل قانــون العقوبــات بموجــب قانــون رقــم 01-14 واســتحداث مادتيــن تشــددان العقوبــة املــادة 293 

2020 املتعلــق بالوقايــة مــن  15-20 املــؤرخ فــي 03 ديســمبر  293 مكــرر1  امللغــاة بموجــب القانــون رقــم  مكــرر، 

جرائــم اختطــاف األشــخاص ومكافحتهــا، بــل قــام املشــّرع بمنــح حمايــة ورعايــة قانونيــة أخــرى للطفــل تتما�شــى 

واالتفاقيــات الدوليــة، حيــث تــّم صــدور قانــون حمايــة الطفــل ســنة 2015 وانشــاء الهيئــة الوطنيــة لحمايــة وترقيــة 

حقــوق الطفــل ســنة 2016 لــدى الوزيــر األول ، ومنحــت لهــا عــدة صالحيــات، كمــا اتخــذت عديــد مــن التدابيــر 

وتهــدف  الوطنيــة.  والهيئــات  املدنــي واملؤسســات  املجتمــع  ، واشــراك  الواقــع  ذلــك علــى أرض  لتجســيد  الالزمــة 

هــذه الدراســه إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة االجراميــة مــن خــالل التعريــف بجريمــة اختطــاف األطفــال 

واســباب انتشــارها والعقوبــات املقــرره لهــا مــن النصــوص العقابيــة، باالضافــة إلــى ذكــر خصائصهــا وصورهــا هــذا 

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ابــراز األليــات الوطنيــة والدوليــة ملكافحــة جريمــة اختطــاف األطفــال ومــا تقــوم بــه 

املؤسســات والهيئــات الحكوميــة فــي مكافحــة جريمــة اختطــاف األطفــال. وفــي األخيــر النتائــج املتوصــل إليهــا مــن 

خــالل هــذه الدراســة . 

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2019.07.30

تاريخ القبول 2021-10-12

الكلمات املفتاحية
االختطاف
األطفال
 التدابير
 الهيئة الوطنية

 الحماية 

مقدمة 
إن الجرائــم التــي يشــهدها املجتمــع الجزائــري اليــوم قــد أخــذت 

أبعــادا خطيــرة، حيــث امتــدت جــذور العنــف كظاهــرة وســلوك 

باختطــاف  ــق 
ّ
تعل مــا  خصوصــا  األطفــال  لتشــمل  اجرامــي 

أنهــا  إال  مجتمعنــا،  علــى  ودخيلــة  غريبــة  ظاهــرة  إّنهــا  األطفــال، 

لــدى  قديمــة قــدم االنســانية، والتــي كانــت محــل اهتمــام كبيــر 

العلمــاء والباحثيــن املعاصريــن، وهــي مــن الجرائــم الشــنيعة التــي 

تهــدر اســتقرار وأمــن املجتمــع كونهــا تقــع علــى األطفــال الذيــن ال 

يملكــون القــدرة العقليــة والجســمية التامــة، ممــا جعلهــم عرضــة 

لالختطــاف مــن املجرميــن، فيأخذونهــم خفيــة مســتخدمين كل 

األســاليب  املاديــة واملعنويــة بمــا فــي ذلــك الحيلــة واالســتدراج، 

فالطفــل يعــّد املكــون األسا�شــي لألســرة ومســتقبل املجتمعــات، 

وأي اعتــداء عليــه وعلــى ســالمته هــو مســاس باألســرة واملجتمــع 

ل، فحقــوق الطفــل تحظــى بقــدر  كبيــر مــن الحمايــة ســواء 
ّ
كك

علــى الصعيــد الوطنــي فــي القوانيــن الداخليــة، أو علــى مســتوى 

الصعيــد الخارجــي فــي املواثيــق الدوليــة.  

أخطــر  مــن  الجزائــر  فــي  األطفــال  اختطــاف  ظاهــرة  تعــّد  كمــا 

وذلــك  الوطنيــة،  الســاحة  علــى  املطروحــة  الراهنــة  القضايــا 

األطفــال  أمــن  مباشــرة  تمــس  التــي  الســلبية  أثارهــا  إلــى  بالنظــر 

فــي  الجزائــر  شــهدت  حيــث  االجتماعــي،  األمــن  خاصــة  وبصفــة 

الــذي  االجــرام  مــن  النــوع  لهــذا  مذهــال  تزايــدا  األخيــرة  األونــة 

عميقــا  أثــرا  تــرك  ،ممــا  النــاس  بأحــزان  للمتاجــرة  املجــال  فتــح 

فــي الضميــر الجمعــي للمجتمــع، الــذي تفاعــل مــع املوضــوع  فــي 

مناســبات عديــدة، وذلــك مــن خــالل تجمعــات ومســيرات مطالبــا 
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تشــكل  ال  األطفــال  اختطــاف  جريمــة  كــون  الجنــاة،  باعــدام 

مشــكلة أمنيــة فحســب، بــل مشــكلة اجتماعيــة عالجتهــا عديــد 

هــذا  مــن  للحــد  وقائيــة وقمعيــة  أليــات  ايجــاد  بغيــة  الدراســات 

النــوع مــن االنحــراف واالجــرام الــذي يــدل علــى نفســية اجراميــة 

ضعيــف. لكائــن  بالعــدوان  يتعــرض  كونــه  خطيــرة 

ونظــرا لخطــورة الجريمــة  وتزايــد حــاالت اختطــاف األطفــال  ومــا 

الــروح،  إزهــاق  حــد  إلــى  تصــل  أخــرى  اعتــداءات  مــن  يصاحبــه 

الــذي  العقوبــات  قانــون  خــالل  مــن  الجزائــري  املشــّرع  ــل 
ّ

تدخ

يعــّد وســيلة  للدفــاع عــن القيــم واملصالــح املجتمعيــة األساســية 

بحيــث تصــدى لهــذه الجريمــة فــي كل صورهــا مــن خــالل تعديــل 

  2014 ســنة  ثــم   )329.  326 2006)املــادة  ســنة  العقوبــات  قانــون 

يتشــديد العقوبــة لتصــل إلــى عقوبــة االعدام)املــادة 293 مكــرر1( 

امللغــاة بموجــب القانــون رقــم 20-15 املتعلــق بالوقايــة مــن جرائــم 

التجريــم  أليــة  إلــى  باإلضافــة  ومكافحتهــا  االشــخاص  اختطــاف 

املســتوى  علــى  ذلــك  كان  ســواء  اجرائيــة  أخــرى  أليــات  هنــاك 

صــور  مختلــف  قمــع  بغــرض  الدولــي   املســتوى  علــى  أو  الوطنــي 

جرائــم اختطــاف األطفــال. وللتحكــم فــي أثارهــا الســلبية عملــت 

الضروريــة  األليــات  مختلــف  وضــع  علــى  الجزائريــة  الدولــة 

ملكافحتهــا، كمــا أنشــأت الهيئــة الوطنيــة لحمايــة وترقيــة الطفولــة 

.2016 ســنة 

ونظــرا ألهميــة املوضــوع وأمــام تنامــي هــذه الجريمــة والصخــب 

االعالمــي وتنديــدات الحقوقيــن والحــركات الجمعويــة بمختلــف 

املشــّرع  كان  حيــث  الدراســة،  هــذه  أهميــة  تظهــر  أطيافهــا، 

الســلوك  لهــذا  تجريمــه  فــي  النظــر  بإعــادة  ملزمــا  الجزائــري 

ومــن  جهــة،  مــن  هــذا  لــه  املقــررة  العقوبــات  وتشــديد  االجرامــي 

اختطــاف  جريمــة  ملكافحــة  الالزمــة  التدابيــر  أخــذ  أخــرى  جهــة 

التاليــة: االشــكالية  نطــرح  أن  بنــا  يــؤدي  الــذي  األمــر  األطفــال 

األطفــال  اختطــاف  جريمــة  الجزائــري  املشــّرع  عالــج  كيــف 

نجاعتهــا؟  ومــدى  مكافحتهــا  فــي  اعتمدهــا  التــي  األليــات  هــي  ومــا 

ولإلجابــة عــن هــذه االشــكالية ارتأينــا تقســيم هــذا املوضــوع إلــى 

ثالثة مباحث، تناولنا في املبحث األول: مفهوم جريمة اختطاف 

األطفــال  اختطــاف  جريمــة  تعريــف  تناولنــا  حيــث  األطفــال، 

وخصائصهــا وصورهــا، أّمــا فــي املبحــث الثانــي فقــد تعرضنــا فيــه 

اختطــاف  جريمــة  مكافحــة  فــي  والوطنيــة  الدوليــة  األليــات  إلــى 

األطفــال. أمــا املبحــث الثالــث الــذي خصصنــاه لــدور املؤسســات 

فــي مكافحــة جريمــة اختطــاف األطفــال. والهيئــات الحكوميــة 

وقــد اعتمدنــا علــى املنهــج التحليلــي فــي مناقشــة أحــكام النصــوص 

القانونيــة والتنظيميــة املعمــول بهــا فــي مواجهــة جريمــة اختطــاف 

التعــّرض  خــالل  مــن  املقــارن  باملنهــج  اســتعنا  كمــا  األطفــال، 

لالتفاقيــات الدوليــة التــي لهــا عالقــة باملوضــوع. 

مفهوم جرمية اختطاف األطفال 11
عرفتهــا  التــي  الجرائــم  أخطــر  مــن  األطفــال  اختطــاف  جريمــة 

حيــث  مــن  الجزائــري  املجتمــع  غــرار  علــى  الحديثــة  املجتمعــات 

فــي  اإلنســان  حيــاة  تمــس  كونهــا  واالضــرار  والعواقــب  النتائــج 

حريتــه وأمنــه وســالمة جســده، واســتقراره وكرامتــه، ولدراســة 

إلــى ثالثــة مطالــب،  مفهــوم هــذه الجريمــة قســمنا هــذا املبحــث 

نتنــاول فــي املطلــب األول، التعريــف بجريمــة اختطــاف األطفــال، 

اختطــاف  جريمــة  لخصائــص  نتعــرض  الثانــي  املطلــب  وفــي 

تجريــم  عــن  للحديــث  خصصنــاه  الثالــث  املطلــب  أمــا  االطفــال 

وصــوره. األطفــال  اختطــاف 

التعريف جبرمية اختطاف األطفال 1111
تعريف جرمية اختطاف األطفال 111111

انتشــارا  عرفــت  التــي  الخطــرة  الجرائــم  مــن  األطفــال  اختطــاف 

متزايــدا فــي األونــة األخيــرة بمــا يكتســيه هــذا الفعــل الشــنيع مــن 

خطــورة علــى أمــن وســالمة املجتمــع، تســتهدف الفئــة الضعيفــة 

التفطــن  لهــم  يمكــن  ال  الذيــن  األطفــال  وهــم  أال  املجتمــع،  فــي 

االحتياليــة  واألســاليب  الجريمــة  لهــذه  الفاعليــن  لألشــخاص 

التــي يتبعونهــا فــي ارتــكاب جرائمهــم، ولقــد أّرقــت هــذه الجريمــة 

بصفــة  الجزائــري  واملجتمــع  خاصــة  بصفــة  األمنيــة  الســلطات 

النصــوص  تعديــل  إلــى  الجزائــري  باملشــرع  دفــع  ممــا  عامــة، 

العقابيــة وتشــديد العقوبــة وانشــاء هيئــة وطنيــة لحمايــة وترقيــة 

الطفولــة ، وقبــل بيــان القواعــد املوضوعيــة لجريمــة اختطــاف 

األطفــال ال بــد مــن شــرح بعــض املصطلحــات املتعلقــة بالجريمــة . 

جــّل  فــإن  فقهــا  أمــا  الســريع،  والســلب  األخــذ  لغــة،  الخطــف 

التشــريعات لــم تــورد تعريفــا دقيقــا لالختطــاف بــل تركــت األمــر 

الــدول  باقــي  أســلوب  بــع 
ّ
ات الجزائــري  واملشــّرع  والقضــاء،  للفقــه 

ولــم يعــط تعريفــا صريحــا لهــذا املصطلــح، ففــي قانــون العقوبــات 

الجزائــري اكتفــى املشــرع بذكــر العقوبــة املقــررة قانونــا لجريمــة 

اختطــاف األشــخاص، غيــر أن الفقــه تعــرض بالتعريــف لجريمــة 

اختطــاف األطفــال فقــد عــرف االختطــاف علــى أنــه »هــو األخــذ 

طريــق  عــن  أو  املعنويــة  أو  املاديــة  القــوة  باســتعمال  الســريع 

الجريمــة  لهــذه  محــال  يكــون  أن  يمكــن  ملــا  واالســتدراج  الحيلــة 

وابعــاده عــن مكانــه أو تحويــل خــط ســيره بتمــام الســيطرة عليــه«  

تناولــت  فقــد  »القاصــر«  أو  »الطفــل«  ملصطلــح  بالنســبة  أمــا 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل املؤرخــة فــي 1989/11/20 فــي مادتهــا األولــى 
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كل  الطفــل  يعنــي  االتفاقيــة  هــذه  »ألغــراض  الطفــل  تعريــف 

انســان لم يتجاوز الثامنة عشــرة ســنة، ما لم يبلغ ســن الرشــد 

قبــل ذلــك بموجــب القانــون املنطبــق عليــه«، كمــا نــّص امليثــاق 

اإلفريقــي فــي املــادة الثانيــة منــه »إن الطفــل هــو كل انســان يقــل 

عمــره عــن ثمانــي عشــرة ســنة«)خالد , مصطفــى فهمــي، 2007(، 

أمــا علــى املســتوى القانــون الوطنــي، فقــد عــّرف فقهــاء القانــون 

فالقاصــر  القانونــي«  الرشــد  ســن  يبلــغ  لــم  »مــن  بأنــه  القاصــر 

هــو صغيــر الســن الــذي لــم يتجــاوز الســن التــي حددهــا القانــون 

لبلــوغ ســن الرشــد، غيــر أنــه بصــدور قانــون رقــم 15-12 املتعلــق 

بحمايــة الطفــل رفعــت اللبــس عــن مصطلــح الطفــل حيــث نصــت  

املــادة 2/ ف 8  يقصــد فــي مفهــوم هــذا القانــون أن »الطفــل كل 

شــخص لــم يبلــغ ســن الثامنــة عشــر ســنة كاملــة« )قانــون رقــم 

15-12 املــؤرخ فــي 15يوليــو 2015 يتعلــق بحمايــة الطفــل، 2015(

خصائص جرمية اختطاف األطفال 1121
تتميــز جريمــة اختطــاف األطفــال عــن غيرهــا مــن الجرائــم بأنهــا 

مــن الجرائــم املركبــة التــي يتــم ّتنفيذهــا بســرعة، باإلضافــة أنهــا 

مشــددة  ظــروف  صاحبتهــا  مــا  إذا  التــي  الجســيمة  الجرائــم  مــن 

تصــل العقوبــة فيهــا إلــى االعــدام، كمــا قــد تكــون الجريمــة ذات 

تهــدد  أو  بالخطــر  تنــذر  معنويــة  نتائــج  أو  ضــارة  ماديــة  نتائــج 

بالضــرر وعليــه ســوف نتنــاول أهــم الخصائــص البــارزة لجريمــة 

اآلتــي:  النحــو  علــى  األطفــال  اختطــاف 

جرمية اختطاف األطفال من اجلرائم املركبة   112111
لقــد ســبق  ووضحنــا أن االختطــاف يعنــي األخــذ بســرعة واإلبعــاد 

وعليــه  ســكناه(،  )أي  تواجــده  مــكان  عــن  املخطــوف(  )الطفــل 

إال  الجريمــة  تتحقــق  فــال  بعضهمــا  عــن  مســتقلين  فالفعليــن 

أنهــا  علــى  تكيــف  ال  أحدهمــا  وتخلــف  معــا،  الفعليــن  بتوافــر  

علــى  الحتوائهــا  مركبــة  فهــي   ،)2013 )فوزيــة،  اختطــاف  جريمــة 

أكثــر مــن فعــل مــادي مــن طبيعــة مختلفــة .بحيــث كل فعــل تنهــض 

بــه جريمــة مســتقلة  فيتــم جمــع هــذه الجرائــم وجعلهــا جريمــة 

األشــد(  واحد)العقوبــة  حكــم  عليهــا  نطبــق  ثــم   ومــن  واحــدة 

.  )2016 مليــاء،  )بشــرى 

جرمية سريعة التنفيذ112121
كونهــا  التنفيــذ   فــي  بالســرعة  األطفــال  اختطــاف  جريمــة  تتميــز 

ترتكــب خلســة  ضــد أضعــف عنصــر فــي املجتمــع وذلــك حتــى ال 

ينكشــف أمــر الجانــي مــن جهــة، وحتــى ال  يتعــرض للمقاومــة مــن 

الغير من جهة أخرى، فالجاني يســتخدم أبشــع الطرق وأحقرها 

للوصــول إلــى  هدفــه املنشــود، فهــو يســتعمل الحيلــة  واالكــراه 

من أجل استدراج املجني عليه إلى الوجهة التي يريدها  مستغال 

ضعفــه  وقلــة حيلتــه  للوصــول إلــى مبتغاه)فوزيــة، 2013(.

جرمية اخلطف من اجلرائم اجلسيمة1–1121
العقوبــة  إلــى  بالنظــر  بالجســامة  الخطــف  جريمــة  توصــف 

املســلطة علــى مرتكبهــا، حيــث قــرر قانــون العقوبــات الجزائــري 

فــي املــواد   326..واملــادة 293 مكــرر 1 امللغــاة، عقوبــات متفاوتــة 

حســب الظــروف املصاحبــة  لجريمــة االختطــاف هــذا مــن جهــة 

ومــن جهــة أخــرى يكيفهــا املشــرع الجزائــري  تــارة علــى أنهــا جنحــة 

وتــارة أخــرى يكيفهــا علــى أنهــا جنايــة وذلــك نظــرا لجســامتها وهومــا 

)قانــون   15/20 رقــم  القانــون  مــن  و28   26 املــادة  عليــه  نصــت 

مــن جرائــم اختطــاف االشــخاص  بالوقايــة  يتعلــق   .15-20 رقــم 

بمــرور  تنق�شــي  العموميــة  الدعــوى  فــإن   ،)2020 ومكافحتهــا، 

وتتقــادم   الجريمــة،  وقــوع  يــوم  مــن  ابتــداء  ســنوات  عشــرة 

هــذا  فــي  عليهــا  املعاقــب  الجنايــات  مــواد  فــي  العموميــة  الدعــوى 

 2 25 / ف  القانون)قانــون15/20(  طبقــا ملــا نصــت عليــه املــادة 

و3 حيــث قــي الجنايــات املعاقــب عليهــا بالســجن املؤقــت بانقضــاء 

عشــرين ســنة، أمــا فــي مــواد الجنايــات املعاقــب عليهــا باإلعــدام أو 

الســجن املؤبــد بانقضــاء ثالثيــن ســنة كاملــة، ومــن دون املســاس 

بأحــكام املــادة 8 مكرر1منمكــرر1 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 

تســري اآلجــال املنصــوص عليهــا فــي هــذه املــادة مــن يــوم اقتــراف 

إجــراءات  مــن  إجــراء  الفتــرة أي  تلــك  فــي  يتخــذ  لــم  إذا  الجريمــة 

)2017/2016 هــارون،  و  )اخلــف  املتابعــة  أو  التحقيــق  

جرمية اختطاف األطفال من جرائم الضرر  112141
االختطــاف  جريمــة  أن  نجــد  العقوبــات  قانــون  إلــى  بالرجــوع 

توصــف مــن حيــث طبيعــة نتائجهــا االجراميــة بأنهــا مــن جرائــم 

بالنتيجــة  ويقصــد  للخطــر،  التعريــض  جرائــم  مــن  أو  الضــرر، 

االجراميــة »ذلــك التغييــر الــذي يحــدث كأثــر للســلوك االجرامــي 

الذي قام به الجاني، ويكون إما ضررا أو مجرد خطر« )مرزوقي، 

2011(، ويقصــد بجرائــم الضــرر تلــك التــي تحــدث نتيجــة ظاهــرة 

أمــا بخصــوص جرائــم  املــادي،  فــي ركنهــا  تكــون عنصــرا  محــددة 

التعريــض للخطــر هــي تلــك الجرائــم التــي ال يتطلــب القانــون فيهــا 

حــدوث نتيجــة ضــارة ظاهــرة بــل يكفــي فعــل ذو خطــر مــن شــأنه 

احــداث ضــرر باملخطــوف )مرزوقــي، 2011(، ومــا ينتــج عــن فعــل 

االختطــاف هــو الحــاق اضــرار بحــق املعتــدى عليــه محــل الحمايــة 

القانونيــة، ويتمثــل ذلــك فــي االعتــداء الواقــع علــى حريــة وســالمة 

جســم وعــرض املخطــوف ونفســيته )لويــزة و ليلــو، 2014(، وبمــا 

أن جريمــة اختطــاف األطفــال مــن جرائــم الضــرر ألنــه ال يتصــور 
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أن  كمــا  باملخطــوف،  الضــرر  إلحــاق  دون  الجريمــة  هــذه  وقــوع 

الفعــل االجرامــي  عــن  ناتجــة  نتيجــة ماديــة  الجريمــة ذات  هــذه 

عليــه  باملجنــي  اضــرار  هــي  النتيجــة  وهــذه  الجانــي  مــن  الصــادر 

بإبعــاده عــن مكانــه أو تحويــل مكانــه رغمــا عنــه ودون اختيــاره  

كمــا أن الضــرر باملختطفيــن يلحــق بهــم فــي حريتهــم أو ســالمتهم 

 . الجســدية 

جترمي اختطاف األطفال  وصوره1–11
جترمي فعل اإلختطاف 111–11

 يف قانون العقوبات  11–11111

أو  األشــخاص  خطــف  أفعــال  كل  الجزائــري  املشــّرع  جــّرم  لقــد 

القبــض عليهــم أو حبســهم أو حجزهــم دون أمــر مــن الســلطات 

القانــون  فيهــا  يأمــر  أو  يجيــز  التــي  الحــاالت  وخــارج  املختصــة 

بالقبــض علــى األفــراد )حســام الديــن، 2016( بمختلــف أشــكاله 

بهــا،  املرتبطــة  والجرائــم  الجريمــة  لهــذه  املقــرر  الجــزاء  وشــدد 

حيــث يعاقــب كل مــن يقــوم أو يحــاول خطــف قاصــر لــم يكمــل 

ثمانيــة عشــر ســنة، حتــى ولــو ذهــب القاصــر مــع الجانــي بمحــض 

ولقيــام  املعنويــة  أو  املاديــة  القــوة  اســتخدام  دون  مــن  ارادتــه 

: واقعــة الخطــف يســتلزم توافــر ثالثــة شــروط وهــي 

-خطف القاصر ونقله إلى مكان ما .

-الشــرط املســبق الضحيــة طفــال قاصــرا لــم يكمــل ثمانيــة عشــرة 

ســنة .

 -القصد الجنائي للفاعل 

إّن جريمــة الخطــف تصنــف ضمــن الجرائــم الجســيمة والخطيــرة 

بالنظــر إلــى العقوبــة التــي أقّرهــا املشــّرع الجزائــري ضــد مرتكبيهــا، 

291 /ف1مــن ق ع امللغــاة بموجــب  وبالرجــوع إلــى أحــكام املــادة 

15/20 والتــي كانــت تعاقــب بالســجن املؤقــت مــن  القانــون رقــم 

عشــر ســنوات إلــى عشــرين ســنة كل مــن اختطــف أو قبــض أو 

حبــس أو حجــز أي شــخص بــدون أمــر مــن الســلطات املختصــة، 

إال أن ذلــك لــم يــردع جريمــة خطــف األطفــال بــل عرفــت ارتفاعــا 

فــي الســنتين 2015 و2016، حيــث تــم رصــد 287 حالــة خطــف مــن 

بينهــم 198 فتــاة و89 طفــل تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 4 و14 ســنة 

أعــداد ضحايــا  تقــدر  بينمــا  23 حالــة خطــف كل شــهر  بمعــدل 

القتــل جــراء االختطــاف مــن 17 ذكــرا و12 أنثــى )حســام الديــن، 

.)2016

وأمــام هــذا التزايــد فــي ظاهــرة اختطــاف األطفــال، ســارع املشــّرع 

الجزائــري إلــى تعديــل النصــوص العقابيــة لكــي تتناســب وبشــاعة 

بتشــديد  وذلــك  البــراءة  حــق  فــي  ترتكــب  كونهــا  الجريمــة،  هــذه 

العقوبــة علــى مرتكبــي هــذه الجريمــة والجرائــم املرتبطــة بها مكيفا 

قانــون  مــن   1 مكــرر   291 املــادة  خــالل  مــن  وذلــك  جنايــة  إياهــا 

العقوبــات املعدلــة بموجــب القانــون رقــم 14-01 التــي تحيــل إلــى 

تشــدد  العقوبــة  بحيــث  القانــون  نفــس  مــن   263 املــادة  أحــكام 

عــن عمليــة االختطــاف  نتــج  مــا  إذا  االعــدام  إلــى عقوبــة  لتصــل 

مكــرر،   293 املــواد  أحــكام  وباســتقراء  املختطــف.  الطفــل  وفــاة 

 326 15/20، واملــادة  القانــون رقــم  امللغــاة بموجــب  293 مكــرر1 

مــن قانــون العقوبــات، نجــد أن املشــرع الجزائــري يعاقــب علــى 

الشــروع فــي جريمــة االختطــاف حتــى وإن لــم تتــم الجريمــة، فقــد 

نصــت املــادة 293 مكــرر أن »كل مــن يخطــف أو يحــاول خطــف 

املؤبــد  بالســجن  تعاقــب  التــي  مكــرر1   293 واملــادة   »... شــخص 

كل مــن يخطــف أو يحــاول خطــف قاصــر، واملــادة 326 »كل مــن 

بغيــر  وذلــك  عشــرة  الثامنــة  يكمــل  لــم  قاصــرا  أبعــد  أو  خطــف 

عنــف أو تهديــد أو تحايــل أو شــرع فــي ذلــك ...«        

 جترمي اختطاف األطفال يف ظل القانون رقم 15/20 11–121

املتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها
لقــد نّصــت املــادة 28 مــن القانــون رقــم 15/20 »يعاقــب بالســجن 

املؤبــد كل مــن يخطــف طفــال عــن طريــق العنــف أو التهديــد أو 

اإلســتدراج أو غيرهــا مــن الوســائل. وتطبــق علــى الفاعــل العقوبــة 

قانــون  مــن   263 املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  فــي  عليهــا  املنصــوص 

العقوبــات، إذا تعــّرض الطفــل املخطــوف إلــى تعذيــب أو عنــف 

جن�شي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ 

شــرط أو أمــر أو إذا ترتبــت عليــه وفــاة الضحيــة«، واملالحــظ علــى 

العقوبــات  بتشــديد  قــام  املشــرع  أن  الذكــر،  الســالف  القانــون 

وذلــك بالنــص عليهــا فــي املادتيــن 33 و34 مــن القانــون رقــم 15/20 

حيــث نصــت املــادة 33 منــه  علــى أنــه دون املســاس بالعقوبــات 

األشــد املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون يعاقــب علــى اإلختطــاف 

بالسجن من )15( إلى )20( سنة وبغرامة من 1.500.000 د ج إلى 

2.000.000  دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف من الظروف 

العمومــي  الطريــق  فــي  كظــرف  املــادة  هــذه  فــي  عليهــا  املنصــوص 

القانــون  نفــس  مــن   34 املــادة  وأيضــا  الــخ،  أو  الثــأر،  ألجــل  أو 

املذكــور أعــاله التــي تعاقــب علــى اإلختطــاف بالســجن املؤبــد دون 

القانــون  هــذا  فــي  بالعقوبــات األشــد  املنصــوص عليهــا  املســاس 

إذا توافــر ظــرف مــن الظــروف الــواردة فــي نــص املــادة 34 ،ومــن 

هــذه الظــروف نذكــر بيــع الطفــل أو اإلتجــار بهــأو بأعضائــه أو 

إللحاقه بنســب الخاطف أو بنســب أي شــخص أخر أو التســول 

بــه أو تعريضــه للتســول، أوإذا إختطــف هــذا الطفــل مــن داخــل 
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مؤسســات الصحــة أو املؤسســات التعليميــة أو التربويــة أو دور 

الحضانــة أو بجوارهــا وبــأي مــكان أخــر يســتقبل الجمهــور الــخ.

كمــا عاقــب املشــّرع مــن جهــة أخــرى علــى جريمــة عــدم التبليــغ 

القانــون  نفــس  مــن   31 املــادة  خــالل  مــن  املختصــة  الســلطات 

بالحبــس مــن )3( ســنوات إلــى )7( ســنوات وبغرامــة مــن 300.000 

دج إلــى 700.000 د ج كل مــن يعلــم بالشــروع فــي ارتــكاب جريمــة 

فــي هــذا القانــون والتــي مــن بينهــا  مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا 

بوقوعهــا. أو حتــى  األطفــال  اختطــاف  جريمــة 

- وبالرجــوع إلــى أحــكام القانــون 15/20 نجــد املشــرع قــد نــص علــى 

االســتفادة مــن األعــذار ااملعفيــة مــن العقوبةاملنصــوص عليهــا فــي 

قانــون العقوبــات وهــو مــا نصــت عليــه أحــكام املــادة 35  علــى أنــه 

»يســتفيد مــن األعــذار املعفيــة مــن العقوبــة املنصــوص عليهــا فــي 

فــي جريمــة أو أكثــر  قانــون العقوبــات كل مــن ارتكــب أو شــارك 

مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو حــرض عليهــا 

وقــام قبــل علــم الســلطات العموميــة بالجريمــة بابــالغ الســلطات 

الضحيــة  انقاذحيــاة  علــى  وســاعد  عنهــا  القضائيــة  أو  اإلداريــة 

و/ أو معرفــة مرتكبهــا و/ أو كشــف هويــة مــن ســاهم فــي ارتكابهــا 

ال  الجاني)الخاطــف(  أن  االشــارة  وتجــدر  عليهــم«  القبــض  أو 

قانــون  فــي  عليهــا  املنصــوص  التخفيــف  ظــروف  مــن  يســتفيد 

مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  الجريمــة  لخطــورة  نظــرا  وهــذا  العقوبــات، 

وبالتالــي  وعائلتــه،  املخطــوف  الطفــل  تلحــق  جســيمة  أضــرار 

فهــي مــن جرائــم الضــرر إذا مــا نظرنــا إلــى النتيجــة املترتبــة عنهــا، 

فجريمة االختطاف ال ترتكب من دون احداث ضرر باملخطوف 

كونهــا جريمــة تتبعهــا جرائــم أشــد منهــا كاالغتصــاب أو التعذيــب 

أو القتــل والتنكيــل . وبالتالــي ال يســتفيد مــن الظــروف املخففــة 

عليــه  نصــت  مــا  وفــق  العقوبــات  قانــون  فــي  عليهــا  املنصــوص 

جريمــة  يرتكــب  مــن  أنــه  أعــاله  املذكــور  القانــون  مــن   37 املــادة 

نفــس  مــن   28 املــادة  فــي  عليهــا  املنصــوص  األطفــال  اختطــاف 

القانــون ال يســتفيد مــن الظــروف املخففــة املنصــوص عليهــا فــي 

قانــون العقوبــات  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة تطبــق أيضــا األحــكام 

املتعلقــة بالفتــرة األمنيــة املنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات 

15/20 الســالف الذكــر( 48 منالقانــون  املــادة  )أنظــر 

 العقاب كآلية قانونية ملكافحة جرمية اختطاف األطفال11–1–1
املجتمــع  أفــراد  وحمايــة  الجنــاة  لــردع  قانونيــة  كأليــة  العقوبــة 

خطــف  بجنحــة  القيــام  عقوبــة  الجزائــري  املشــرع  حــدد  حيــث 

طفــل مــن دون عنــف أو تهديــد أو تحايــل بالحبــس ملــدة مــن)1( 

وهــي  ج  د   100.000 إلــى   20.000 مــن  وبغرامــة  ســتوات،  إلــى)5( 

الجانــي  عقوبــة مناســبة لحجــم الجريمــة وخطورتهــا، وكــون أن 

قــام بفعــل الخطــف برضــا مــن الطفــل املجنــي عليــه، وبالرغــم مــن 

ذلــك فقــد تــم اعتبــاره خطــف لعــدم االعتــداد برضــا املجنــي عليــه 

وهــو مــا قضــت بــه املحكمــة العليــا فــي  القــرار الــذي ســبق ذكــره.

أو  العنــف  طريــق  عــن  الخطــف  فعــل  عقوبــة  بخصــوص  أمــا 

التهديــد أو االســتدراج أو أي وســيلة أخــرى، فينتقــل التكييــف 

وهــو  املؤبــد  الســجن  فيهــا  والعقوبــة  الجنايــة،  إلــى  الجنحــة  مــن 

بموجــب  امللغــاة  ع  1/ ف1 ق  293 مكــرر  املــادة  تنــص عليــه  مــا 

قانــون رقــم 15/20 وتــم تعويضهــا باملــادة 28 مــن القانــون نفســه 

»يعاقــب بالســجن املؤبــد كل مــن يخطــف طفــا، عــن طريــق 

العنف أو التهديد أو االســتدراج أو غيرها من الوســائل« وهذه 

العقوبــة جــاءت مناســبة لتحقيــق الــردع الخــاص لخطــورة الفعل 

الــذي قــام بــه الجانــي، وكــذا الــردع العــام للحــد مــن تف�شــي هــذه 

الجريمــة واســتفحالها هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تصبــح 

العقوبــة فــي أق�شــى درجاتهــا وهــي االعــدام عندمــا يتعــرض الطفــل 

املخطــوف للتعذيــب أو للعنــف الجن�شــي مهمــا كانــت طبيعتــه، أو 

إذا كان الدافــع إلــى الخطــف االبتــزاز للحصــول علــى فديــة أو إذا 

ترتبــت عليــه وفــاة الضحيــة وهــو مــا نصــت عليــه املــادة 28 ف/ 2 

ومــن قبــل املــادة 293 مكــرر 1ف1 و2 ق ع امللغــاة.

كمــا نصــت املــادة 41 علــى أنــه يجــوز للجهــة القضائيــة املختصــة 

املنصــوص  الجرائــم  يرتكبــون  الذيــن  األشــخاص  علــى  بالحكــم 

عليها في القانون 15/20 بعقوبة او أكثر من العقوبات التكميلية 

فــي  التشــديد  وهــذا  العقوبــات،  قانــون  فــي  عليهــا  املنصــوص 

العقوبــة يرجــع ‘لــى خطــورة األفعــال االجراميــة املنصــوص عليهــا 

فــذا القانــون وعلــى ســلوك املنحــرف الــذي ال بــد مــن مكافحتــه 

الوســيلة  وهــي  وأشــدها،  العقوبــات  أق�شــى  ســن  طريــق  عــن 

الناجعــة لــردع الجنــاة باالضافــة إلــى تفعيــل عقوبــة االعــدام ورفــع 

عنهــا. التجميــد 

املتعلــق   12-15 قانــون  باصــدار  الجزائــري  املشــرع  قــام  وقــد 

بحمايــة الطفــل الــذي هــو األخــر نــص علــى االجــراءات املتخــذة 

التــي ينبغــي أن يقــوم بهــا وكيــل الجمهوريــة ألجــل حمايــة األطفــال 

األطفــال  خطــف  جريمــة  ســيما  ال  الجرائــم  بعــض  ضحايــا 

الســالف  القانــون  مــن   47 املــادة  عليــه  نصــت  ملــا  طبقــا  وذلــك 

أو  طلــب  علــى  بنــاء  املختــص  الجمهوريــة  وكيــل  الذكر»يمكــن 

موافقــة املمثــل الشــرعي لطفــل تــم اختطافــه أن يطلــب مــن أي 

عنــوان أو لســان أو ســند إعالمــي نشــر إشــعارات و/أو أوصــاف 

شــهادات  أو  معلومــات  تلقــي  قصــد  الطفــل  تخــص  صــور  و/أو 

وذلــك  الجاريــة،  واألبحــاث  التحريــات  فــي  املســاعدة  شــأنها  مــن 
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مــع مراعــاة عــدم املســاس بكرامــة الطفــل و/أو حياتــه الخاصــة. 

غيــر أنــه يمكــن وكيــل الجمهوريــة إذا اقتضــت مصلحــة الطفــل 

ذلــك أن يأمــر بهــذا االجــراء دون القبــول املســبق للممثــل الشــرعي 

للطفل« وقد تم انشــاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 

بموجــب املرســوم التنفيــذي رقــم 16 334 املــؤرخ فــي 19 ديســمبر 

2016 املتضمــن شــروط وكيفيــات تنظيــم وســير الهيئــة الوطنيــة 

 . الطفولــة  لحمايــة وترقيــة 

وإلــى جانــب مــا تضمنــه قانــون العقوبــات وقانــون حمايــة الطفــل، 

فقــد أتــى القانــون رقــم 16-03 بوســيلة جديــدة يمكــن اســتعمالها 

فــي الكشــف عــن مرتكبــي الجرائــم، ال ســيما االشــخاص املشــتبه 

فيهــم ارتــكاب اعتــداءات علــى األطفــال، وهــذا مــا أقرتــه املــادة 5 فــي 

فقرتهــا الثانيــة مــن القانــون رقــم 16-03 بنصهــا علــى أنــه »يجــوز 

البصمــة  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  البيولوجيــة  العينــات  أخــذ 

علــى  اعتــداءات  ارتكابهــم  فــي  املشــتبه  األشــخاص  مــن  الوراثيــة 

األطفــال أو املحكــوم عليهــم نهائيــا مــن أجــل هــذه األفعــال ...«

صور جرمية اختطاف األطفال141–11
 تتضمــن جريمــة اختطــاف األطفــال عــدة صــور وردت فــي قانــون 

العقوبــات وســوف نتنــاول صورتــان همــا:

العنــف  باســتعمال  يقــع  الــذي  الخطــف  األولــى:  الصــورة 

اختطــاف  جريمــة  تكــون  مــا  غالبــا  االســتدراج:  أو  التهديــد  أو 

األطفــال مصحوبــة بالعنــف أو التهديــد أو الغــش وهــذه الصــورة 

15/20 ومــن قيــل املــادة   28 مــن قانــون رقــم  نصــت عليهــا املــادة 

مــن  كل  املؤبــد  بالســجن  »يعاقــب  أن  امللغــاة  ع  ق  مكــرر   293

يخطــف طفــال عــن طريــق العنــف أو التهديــد أو اإلســتدراج أو 

غيرهــا مــن الوســائل. وتطبــق علــى الفاعــل العقوبــة املنصــوص 

عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن املــادة 263 مــن  قانــون العقوبــات، إذا 

تعرض الطفل املخطوف إلى تعذيب أو عنف جن�شــي أو إذا كان 

الدافــع إلــى الخطــف هــو تســديد فديــة أو تنفيــذ شــرط أو أمــر 

أو إذا ترتبــت عليــه وفــاة الضحيــة« ونالحــظ علــى هــذا النــص أن 

املشــرع الجزائــري قــد شــدد العقوبــة علــى كل مــن يخطــف طفــال 

عــن طريــق إحــدى الوســائل التــي ذكرتهــم املــادة الســالفة الذكــر 

أو غيرهــا مــن الوســائل األخــرى . كمــا تطبــق علــى الفاعــل العقوبــة 

املنصــوص عليهــا فــي املــادة 263 /ف1 مــن  ق ع إذا تعــرض الطفــل 

املخطــوف إلــى التعذيــب أو العنــف الجن�شــي. إلــخ 

الصــورة الثانيــة :جريمــة الخطــف دون اســتعمال العنــف او 

 326 املــادة  الصــورة  هــذه  علــى  نصــت   : االســتدراج  أو  التهديــد 

/1مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه »كل مــن خطــف أو أبعــد قاصــرا 

لــم يكمــل الثامنــة عشــرة وذلــك بغيــر عنــف أو تهديــد أو تحايــل 

فــي ذلــك، فيعاقــب بالحبــس ملــدة مــن ســنة إلــى خمــس  أو شــرع 

سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 د ج« يفهم من منطوق 

هــذه املــادة أن خطــف األطفــال يكــون بانتــزاع الطفــل مــن بيئتــه 

ونقلــه إلــى مــكان أخــر واخفائــه وذلــك بقطــع الصلــة بأهلــه مــن 

دون اســتعمال العنــف أو التهديــد أو التحايــل وفــي هــذا فــي هــذه 

املــادة الحظنــا أن العقوبــة أخــف عــن العقوبــة فــي الصــورة األولــى. 

املــادة تشــترط أن يكــون فعــل الخطــف أو االبعــاد  ونالحــط أن 

وصــف  فــإن  العكــس  حــدث  إذا  أمــا  العنــف،  اســتعمال  دون 

الجريمــة يتغيــر مــن جنحــة إلــى جنايــة وهــو مــا نصــت عليــه املــادة 

العنــف  العقوبــات، إن عــدم اشــتراط  مــن قانــون   1 293 مكــرر 

أو التهديــد أو التحايــل فــي الصــورة الجذريــة لهــذه الجريمــة وهــي 

جريمة الجنحة الواردة في املادة 326 من قانون العقوبات يمثل 

حمايــة مدعمــة مــن جهــة لصاحــب الســلطة الوالئيــة، ومــن جهــة 

اخــرى لشــخص القاصــر، وعلــى هــذا قضــت املحكمــة العليــا أن 

الجريمــة تتحقــق ولــو توفــر رضــا القاصــر فــي التحاقــه بخاطفــه 

إلــى أبعــد  بــل ذهــب القضــاء الفرن�شــي   ،)1995 )نشــرة القضــاة، 

مــن ذلــك إلــى تحقيقهــا ولــو هــرب القاصــر مــن منــزل والديــه أو 

املؤسســة التــي وضــع فيهــا مــن طــرف القضــاة والتحــق مــن تلقــاء 

نفســه بالجانــي )عبــد العزيــز، 1982(

األ ليات الدولية والوطنية ملكافحة جرمية 21
اختطاف األطفال

بعد أن تعرضنا إلى تجريم ظاهرة اختطاف األطفال من املشــّرع 

الجزائري في قانون العقوبات، نتناول في هذا الجزء مدى فعالية 

أليات مكافحة هذه الجريمة وذلك من خالل النصوص الوطنية 

والدولية باإلضافة إلى األليات املفعلة في مواجهة هذه الجريمة.

اآلليات القانونية الدولية للتصدي جلرمية اختطاف 2111
األطفال

مــن  مجموعــة  والوطنيــة  الدوليــة  النصــوص  جــل  أقــرت  لقــد 

الحقــوق تقــدم الحمايــة لهــذه الفئــة الضعيفــة فــي املجتمــع مــن 

وعليــه  االختطــاف،  جريمــة  ســيما  ال  عليهــم  االعتــداء  جرائــم 

االتفاقيــات  فــي  الطفــل  لحمايــة  املقــررة  النصــوص  ســنتناول 

واإلقليميــة. الدوليــة 

االتفاقيات اليت حتظر خطف األطفال واالجتار هبم211111
اختطــاف  ظاهــرة  معالجــة  علــى  املتحــدة  األمــم  حرصــت  لقــد 

األشــخاص بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــن خــالل النــص علــى 

واتفاقيــة  الدوليــة  واملواثيــق  االتفاقيــات  مــن  العديــد  فــي  ذلــك 

حقــوق الطفــل لعــام 1989 مــن خــالل املادتيــن 11 و35 ومــن قبلهــا 
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باآلثــار  الخاصــة   1980 أكتوبــر   25 فــي  الصــادرة  اتفاقيــة الهــاي 

املاديــة لالختطــاف الدولــي لألطفــال وأيضــا بروتوكــول االختيــاري 

لعــام 2000. ومــن بيــن أهــم النصــوص الدوليــة الخاصــة بحمايــة 

األطفــال يمكــن عــرض مــا يلــي:  

االتفاقيات اليت حتظر خطف األطفال واالجتار هبم 211121
مــن أهــم االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بتجريــم خطــف االطفــال 

بعــد اعــالن حقــوق الطفــل لســنة 1959 الصــادر عــن الجمعيــة 

بتاريــخ  1386)د-13(  رقــم  بالقــرار  املتحــدة  لألمــم  العامــة 

1959/11/20 بهــدف تمكيــن الطفــل مــن التمتــع بطفولتــه )اعــالن 

حقــوق الطفــل)م9(، أخــذ أبعــادا وصــار مــن مــن أهــم املواثيــق 

الدوليــة فــي مجــال حقــوق الطفــل ممــا دفــع العديــد مــن الــدول 

ابــرام اتفاقيــات دوليــة ملزمــة قانونــا تعطــي للطفــل مجموعــة مــن 

الحقــوق والتــي مــن بينهــا :

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل 11989–2111
 20 بتاريــخ  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن  صــدرت 

1989 إذ بمجــرد التصديــق عليهــا ودخولهــا حيــز النفــاذ  نوفمبــر 

صادقــت  التــي  للــدول  ملزمــة  قانونيــة  لقواعــد  مصــدرا  تصبــح 

عليهــا بحيــث يمكــن مســاءلتها عنــد مخالفتهــا أحــكام االتفاقيــة 

.  )1992 )مرســوم،   1992 ســنة  عليهــا  الجزائــر  صادقــت  وقــد 

عالجــت بشــكل مفصــل حقــوق الطفــل املختلفــة، كمــا عالجــت 

إلــى  ونقلهــم  األطفــال  خطــف  تجريــم  مســألة  أخــرى  جهــة  مــن 

الخــارج وعــدم عودتهــم بصــورة غيــر شــرعية وبيعهــم واملتاجــرة 

تدابيــر  اتخــاذ  بضــرورة  االطــراف  الــدول  ألزمــت  حيــث  بهــم، 

35 »تتخــذ  املــادة  نــص  فــي  ملكافحــة خطــف األطفــال فقــد جــاء 

الــدول جميــع التدابيــر املائمــة الوطنيــة والثنائبــة واملتعــددة 

ألي  بهــم  واالتجــار  وبيعهــم  األطفــال  خطــف  ملنــع  األطــراف 

غــرض مــن األغــراض بــأي شــكل مــن األشــكال »وعليــه فــإن هــذه 

املــادة قــد حظــرت اختطــاف االطفــال أو بيعهــم أو االتجــار بهــم 

ألي غــرض مــن األغــراض أو أي شــكل مــن األشــكال كمــا أنهــا تلــزم 

الــدول األطــراف اصــدار التشــريعات الالزمــة التــي تكفــل لألطفــال 

الحمايــة املرجــوة ضــد هــذه الجرائــم البشــعة . كمــا أن برتوكــول 

منــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص الخــاص باألطفــال والنســاء 

املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أصدرتــه  الــذي   2000 لعــام 

عبــر  الجريمــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمــم  التفاقيــة  اســتكماال 

الوطنيــة، ولقــد عــرف هــذا البروتوكــول بــأن »تجنيــد األشــخاص 

أو أو نقلهم أو تنقيلهم أو ايوائهم أو اســتقبالهم بواســطة القوة 

والتهديــد أو أي شــكل مــن أشــكال االختطــاف أو االح  تيــال أو 

البروتوكــول(. مــن  3/ف1  املــادة  )نــص   »... الخــداع 

اتفاقية الهاي لعام 1980 املتعلقة باألثار املدنية الختطاف 211141
األطفال 

لقــد انبثــق عــن مؤتمــر الهــاي للقانــون الدولــي الخــاص معاهــدة 

مــن   1980/10/25 بتاريــخ  وذلــك  الهــاي«  »معاهــدة  بـــ  ســميت 

بيــن مــا تهــدف إليــه هــذه املعاهــدة هــو ضمــان الرجــوع الفــوري 

بطريقــة  اقامتهــم واحتجازهــم  تغييــر محــل  تــم  الذيــن  لألطفــال 

غيــر مشــروعة فــي اقليــم أيــة دولــة طــرف، حيــث نصــت املادتيــن 

متعاهــدة  دولــة  كل  فــي  مركزيــة  ســلطات  انشــاء  ضــرورة  علــى 

بغــرض تحديــد األماكــن  بينهــا مباشــرة  املعلومــات فيمــا  تتبــادل 

التــي يوجــد فيهــا الطفــل املختطــف، وتعمــل هــذه الهيئــات علــى 

الــزوج املختطــف أو عــن طريــق  مــن  اســتعادة الطفــل طواعيــة 

اللجــوء إلــى الطــرق الوديــة أو اللجــوء إلــى العدالة)عبــد الفتــاح 

.  )2010 بهيــج، 

امليثاق االفريقي حلقوق ورفاهية الطفل لعام 2111511990

جاء هذا امليثاق لحماية أطفال افريقيا من مختلف 

االعتداءات وأنواع االستغالل التي يتعرض لها األطفال يوميا 

وقد جاء في نص املادة 29 من هذا املثاق الخاصة بالخطف 

والبيع واالتجار باألطفال . تتخذ الدول األطراف في هذا امليثاق 

االجراءات املناسبة ملنع :

-اختطــاف أو بيــع أو االتجــار باألطفــال ألي غــرض أو أي شــكل 

مــن األشــكال مــن قبــل أي شــخص بمــا فــي ذلــك األبــاء أو األوصيــاء 

ألــزم  أنــه  امليثــاق  هــذا  علــى  يالحــظ  ».ومــا  للطفــل  القانونييــن 

الــدول األطــراف اتخــاذ تدابيــر تشــريعية ملنــع اختطــاف االطفــال 

وبيعهــم أو االتجــار بهــم )محمــد نــور الديــن، 2012، صفحــة 54(.

األليات القانونية الوطنية للتصدي جلرمية اختطاف 2121
األطفال  

إن الحديــث عــن االليــات القانونيــة يقصــد بــه التطــرق إلــى أليــات 

التجريــم وكــذا العقــاب التــي إعتمدهــا املشــرع فــي إطــار مكافحتــه 

مــا  وهــذا  جريمــة،  بــكل  الخاصــة  االجــراءات   وكذلــك  للجريمــة 

ســنتناوله علــى النحــو األتــي :

التجرمي كألية قانونية ملكافحة جرمية اختطاف األطفال 212111
األشــخاص  اختطــاف  لظاهــرة  الجزائــري  ــرع 

ّ
املش تصــدى  لقــد 

االختطــاف  فعــل  تجريــم  خــالل  مــن  منهــم  األطفــال  الســيما 

مــن   326 املــادة  فــي  ورد  مــا  خــالل  مــن  وذلــك  العقــاب  وتشــديد 

قانــون العقوبات.وذلــك عندمــا يكــون الخطــف مــن غيــر عنــف 

مــن  الغايــة  تحقــق  لــم  املــادة  هــذه  أن  إال  تحايــل،  أو  تهديــد  أو 
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التجريــم ولــم تخفــض مــن مســتوى الجريمــة ومــدى انتشــارها، 

مخيفــا  تناميــا  عرفــت  الجزائــر  فــي  األطفــال  اختطــاف  فظاهــرة 

إلــى  أدى  ممــا   )2017 إلــى   2013 ســنة  )مــن  األخيــرة  الســنوات  فــي 

انتشــار حالــة مــن الهلــع والخــوف الشــديد لــدى األوليــاء، األمــر 

وتســارع  الخطــر  نقــوس  تــدق  الجزائريــة  الحكومــة  الــذي جعــل 

إلــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة الطفــل وهــو مــا أدى باملشــرع 

الجزائــري إلــى تعديــل قانــون العقوبــات بموجــب القانــون رقــم 14-

01 املــؤرخ فــي 4 فبرايــر 2014  حيــث تــم اســتحداث مــادة جديــدة 

هــي 293 مكــرر1. التــي جــاءت بتجريــم فعــل الخطــف عندمــا يكــون 

عــن طريــق العنــف أو التهديــد أو االســتدراج أو أي وســيلة أخــرى 

مهما كانت بالقوة أو بالحيلة وجعل من جريمة خطف األطفال 

 1 293 مكــرر   .  326 جنايــة  بعــد أن كانــت جنحــة  )راجــع املــادة 

قانــون العقوبــات( ألجــل تحقيــق الغــرض مــن التجريــم، وذلــك 

االعــدام  لحــد  لتصــل  الجريمــة  لهــذه  املقــررة  العقوبــة  بتشــديد 

والجرائــم  الجريمــة  هــذه  ملرتكبــي  الخــاص  الــردع  تحقيــق  بغيــة 

أّن املشــّرع  نــرى  مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  بهــا هــذا  املرتبطــة 

الجزائــري جــرم فعــل الخطــف عندمــا يكــون فــي صورتــه البســيطة 

دون اســتعمال القــوة أو الحيلــة أو التهديــد مــن الفاعــل أو شــرع 

فــي ذلــك طبقــا ألحــكام املــادة 326 مــن قانــون العقوبــات، وفــي هــذا 

الســياق قضــت املحكمــة العليــا فــي قــرار لهــا أن » الجريمــة تقــوم 

فــي حــق مــن  خطــف أو أبعــد قاصــرا حتــى ولــو كان هــذا األخيــر 

أنهــا  علــى  وكيفهــا    )2018 خاطفه‹)أحســن،  اتبــاع  علــى  موافقــا 

جنحــة، كمــا يعاقــب علــى الشــروع فيهــا. 

العقاب كآلية قانونية ملكافحة جرمية اختطاف األطفال212121
املجتمــع  أفــراد  وحمايــة  الجنــاة  لــردع  قانونيــة  كأليــة  العقوبــة 

خطــف  بجنحــة  القيــام  عقوبــة  الجزائــري  املشــرع  حــدد  حيــث 

طفــل مــن دون عنــف أو تهديــد أو تحايــل بالحبــس ملــدة مــن )1( 

وهــي  ج  د   100.000 إلــى   20.000 مــن  وبغرامــة  ســنوات،  إلــى)5( 

الجانــي  عقوبــة مناســبة لحجــم الجريمــة وخطورتهــا، وكــون أن 

قــام بفعــل الخطــف برضــا مــن الطفــل املجنــي عليــه، وبالرغــم مــن 

ذلــك فقــد تــم اعتبــاره خطــف لعــدم االعتــداد برضــا املجنــي عليــه 

وهــو مــا قضــت بــه املحكمــة العليــا فــي القــرار الــذي ســبق ذكــره.

أو  العنــف  طريــق  عــن  الخطــف  فعــل  عقوبــة  بخصــوص  أمــا 

التهديــد أو االســتدراج أو أي وســيلة أخــرى، فينتقــل التكييــف 

وهــو  املؤبــد  الســجن  فيهــا  والعقوبــة  الجنايــة،  إلــى  الجنحــة  مــن 

1/ ف1 مــن قانــون العقوبــات  293 مكــرر  مــا تنــص عليــه املــادة 

خطــف  يحــاول  أو  يخطــف  مــن  كل  املؤبــد  بالســجن  »يعاقــب 

أو  العنــف  طريــق  عــن  ســنة،  عشــرة  ثمانــي  يكمــل  لــم  قاصــر 

التهديــد أو االســتدراج أو غيرهــا مــن الوســائل« وهــذه العقوبــة 

جــاءت مناســبة لتحقيــق الــردع الخــاص لخطــورة الفعــل الــذي 

قام به الجاني، وكذا الردع العام للحد من تف�شي هذه الجريمة 

واســتفحالها هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تصبــح العقوبــة فــي 

أق�شــى درجاتهــا وهــي االعــدام عندمــا يتعــرض الطفــل املخطــوف 

للتعذيــب أو للعنــف الجن�شــي مهمــا كانــت طبيعتــه، أو إذا كان 

الدافــع إلــى الخطــف  االبتــزاز للحصــول علــى فديــة أو إذا ترتبــت 

مــن  /ف2  املــادة28  عليــه  نصــت  مــا  وهــو  الضحيــة  وفــاة  عليــه 

القانــون رقــم 15/20 )أنظــر املــادة 28 الفقــرة 2 مــن رقــم15/20(. 

ســلوك  وعلــى  اجراميــة  خطــورة  علــى  تــدل  كلهــا  األفعــال  وهــذه 

منحــرف ال بــد مــن مكافحتــه عــن طريــق ســن أق�شــى العقوبــات 

إلــى  باالضافــة  الجنــاة  لــردع  الناجعــة  الوســيلة  وهــي  وأشــدها 

التجميــد عنهــا. تفعيــل عقوبــة االعــدام ورفــع 

املتعلــق   12-15 قانــون  بإصــدار  الجزائــري  املشــّرع  قــام  وقــد 

بحمايــة الطفــل الــذي هــو األخــر نــص علــى االجــراءات املتخــذة 

التــي ينبغــي أن يقــوم بهــا وكيــل الجمهوريــة ألجــل حمايــة األطفــال 

ضحايــا بعــض الجرائــم ال ســيما جريمــة خطــف األطفــال وذلــك 

الذكــر  الســالف  القانــون  مــن   47 املــادة  عليــه  نصــت  ملــا  طبقــا 

بنــاء علــى طلــب أو موافقــة  »يمكــن وكيــل الجمهوريــة املختــص 

تــم اختطافــه أن يطلــب مــن أي عنــوان  املمثــل الشــرعي لطفــل 

و/ أوصــاف  و/أو  إشــعارات  نشــر  إعالمــي  ســند  أو  لســان  أو 

أو صــور تخــص الطفــل قصــد تلقــي معلومــات أو شــهادات مــن 

مــع  وذلــك  الجاريــة،  واألبحــاث  التحريــات  فــي  املســاعدة  شــأنها 

الخاصــة.  حياتــه  و/أو  الطفــل  بكرامــة  املســاس  عــدم  مراعــاة 

غيــر أنــه يمكــن وكيــل الجمهوريــة إذا اقتضــت مصلحــة الطفــل 

ذلــك أن يأمــر بهــذا االجــراء دون القبــول املســبق للممثــل الشــرعي 

للطفل« وقد تم انشــاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 

بموجــب املرســوم التنفيــذي رقــم 16 334 املــؤرخ فــي 19 ديســمبر 

2016 املتضمــن شــروط وكيفيــات تنظيــم وســير الهيئــة الوطنيــة 

 . لحمايــة وترقيــة الطفولــة 

وإلــى جانــب مــا تضّمنــه قانــون العقوبــات وقانــون حمايــة الطفــل، 

فقــد أتــى القانــون رقــم 16-03 بوســيلة جديــدة يمكــن اســتعمالها 

فــي الكشــف عــن مرتكبــي الجرائــم، ال ســيما االشــخاص املشــتبه 

فيهــم ارتــكاب اعتــداءات علــى األطفــال، وهــذا مــا أقرتــه املــادة 5 فــي 

فقرتهــا الثانيــة مــن القانــون رقــم 16-03 بنصهــا علــى أنــه »يجــوز 

البصمــة  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  البيولوجيــة  العينــات  أخــذ 
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علــى  اعتــداءات  ارتكابهــم  فــي  املشــتبه  األشــخاص  مــن  الوراثيــة 

األطفــال أو املحكــوم عليهــم نهائيــا مــن أجــل هــذه األفعــال ...«

دور املؤسسات الوطنية واهليئات احلكومية يف 1–21
مكافحةجرمية اختطاف األطفال

تلعــب الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة دورا مهمــا فــي مكافحــة 

مــن  مجموعــة  اتخاذهــا  خــالل  مــن  االطفــال  اختطــاف  جريمــة 

مــن  املجتمــع  فــي  الفاعليــن  مختلــف  مــع  بالتنســيق  االجــراءات 

مؤسســات اجتماعيــة وتربويــه واملجتمــع املدنــي ومختلــف أجهــزة 

ســوف  مــا  وهــو  الــخ(،  العدالــة،  جهــاز  األمــن،  الدولة)جهــاز 

األتــي: النحــو  بالشــرح علــى  نتناولــه 

دور املؤسسات االجتماعية الوطنية يف مكافحة جرمية 111–21
اختطاف األطفال

لقــد أكــدت مختلــف تقاريــر الشــرطة القضائيــة، أن األرقــام قــد 

أصبحــت ترتفــع مــن ســنة إلــى أخــرى خاصــة فــي الفتــرة األخيــرة  مــع 

بدايــة هــذا القــرن الســيما فــي الســنوات مــن 2012 إلــى 2018، وقــد 

تــم معالجتهــا مــن جهــاز الشــرطة القضائيــة واســتعادة الضحايــا 

ــه وفــي كثيــر مــن الحــاالت يتــم 
ّ
وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة، غيــر أن

طــّي ملــف القتل)الطفــل الضحيــة( بأمــر مــن وكيــل الجمهوريــة، 

بعد أن تدفن الضحية ويسجن الجاني، فيما تبقى أسباب هذه 

الجرائــم والدوافــع التــي تحــرك أصحابهــا مجهولــة، فاإلحصائيــات 

ســبيل  علــى   2012 ســنة  فــي  اختطــاف  حالــة   220 وجــود  تؤكــد 

عديــد  أن  رغــم  بالقتــل  تنتهــي  الحــاالت  عشــرات  منهــا  املثــال، 

الحــاالت يتــم تســويتها بإعــادة األطفــال إلــى ذويهــم والتــي غالبــا مــا 

تكــون مرتبطــة بنزاعــات عائليــة أو تصفيــة حســابات شــخصية 

فــي  األطفــال  اختطــاف  جريمــة  تنامــي  ويبقــى   ،)2018 )صونيــة، 

منحــى تصاعــدي رغــم الصخــب االعالمــي وتنديــدات الحقوقيــن 

والحــركات الجمعويــة بمختلــف أطيافهــا، وعلــى العمــوم مــن بيــن 

األليــات التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي مكافحــة جريمــة اختطــاف 

األطفــال ولــو جزئيــا نذكــر منهــا :

تفعيل دور املجتمع املدين 121–21
تفعيــل  الخــاص بضــرورة  املدنــي والقطــاع  يتمثــل دور املجتمــع 

املنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي وتحديــث 

الحكوميــة  املؤسســات  وبيــن  بينهــا  والتعــاون  االتصــال  قنــوات 

األطفــال،  لحمايــة  وغيرهــا  والبرامــج  البيانــات  اعــداد  مجــال  فــي 

وتقديم الدعم لهذه املنظمات والجمعيات على مستوى االحياء 

الشــعبية مــع اســتحداث جهــاز متخصــص فــي محاربــة االنحــراف 

يكــون لــه بعــد اجتماعــي وتربــوي وذلــك باشــراك املجتمــع املدنــي 

وهــو مــا نصــت عليــه املــادة 5 مــن القانــون رقــم 20-15 الســالف 

وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع  فــي  املدنــي  املجتمــع  باشــراك  الذكــر 

تنفيذهــا  علــى  وتســهر  اإلختطــاف  جرائــم  مــن  للوقايــة  ومحليــة 

فــي  تنشــط  التــي  والجمعيــات  الختصــة  العموميــة  الســلطات 

يمكــن  بحيــث  الطفــل،  وحمايــة  اإلنســان  حقــوق  مجــال  هــذا 

القضائيــة  الجهــات  أمــام  شــكوى  بايــداع  القيــام  األخيــرة  لهــذه 

والتأســيس كطــرف مدنــي فــي الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي هــذا 

)15-20 رقــم  القانــون  مــن   21 القانون)املــادة 

وبالنســبة للجانــي البــد مــن التطبيــق الصــارم لقانــون العقوبــات، 

غيــر  البــراءة،  علــى  يعتــدى  مــن  علــى  االعــدام  عقوبــة  وتفعيــل 

أنهــا ليســت دائمــا هــي الحــل، بــل ال بــد مــن برامــج اعــادة تأهيــل 

املجتمــع. فــي  املجرميــن 

دور املدرسة يف مكافحة جرمية اختطاف األطفال 1–1–21
تلعــب املدرســة دورا  هامــا فــي مجــال التوعيــة  ضــد خطــر جريمــة 

فيــه  يق�شــي  الــذي  املــكان  املدرســة   بعــّد  األطفــال   اختطــاف 

الطفــل فتــرة طويلــة مــن وقتــه، ويتلقــى فيــه مبــادئ علميــة وقيمــا 

أخالقيــة كثيــرا مــا يكــون  لهــا أثــر قــوي فــي توجيــه ســلوكه وتهذيــب 

فــي  للطفــل  احتــكاك   أول  الواقــع  فــي  تشــكل  واملدرســة  نفســه، 

املجتمــع خــارج إطــار الرعايــة والتوعيــة األبويــة وبالتالــي املدرســة 

جريمــة  بينهــا  مــن  الجرائــم  بخطــورة  األطفــال  بتوعيــة  تقــوم 

اختطاف االطفال )راجع املادة 1/21 من قانون حماية الطفل(، 

ويجــب علــى األوليــاء  املســاهمة مــع املدرســة  لوقايــة أبنائهــم مــن 

خطــر الخطــف وذلــك بزيــادة الحيطــة والحــذر  واتخــاذ اجــراءات 

األمــن والحراســة املشــددة والتــي تقــي مــن خطــر تعــرض األطفــال 

لالختطــاف .

دور املؤسسات االعالمية141–21
يمكــن لوســائل االعــالم أن تلعــب دورا فعــاال فــي توعيــة املجتمــع 

بحقــوق الطفــل واحترامهــا واملحافظــة عليهــا والدفــاع عنها، وذلك 

بالتوعيــة مــن خــالل البرامــج املتنوعــة التــي تبــث علــى الجمهــور 

والتــي يكــون لهــا دفــع كبيــر فــي حمايــة حقــوق األطفــال، فاإلعــالم 

مكافحــة  فــي  اليــوم  األمــم  عليهــا  تعتمــد  التــي  اآلليــات  أحــد  هــو 

املنظومــة  فــي تدعيــم  يلعــب دورا كبيــرا  أن  ينبغــي  اإلجــرام، كمــا 

الفئــة  هــذه  حمايــة  بضــرورة  املجتمــع  وتوعيــة  االجتماعيــة 

الضعيفــة فــي املجتمــع. وكــون أجهــزة االعــالم لهــا الــدور الفعــال 

االذاعــة  مثــل  وســهولة  يســر  فــي  إليهــا  الوصــول  يمكــن  بحيــث 

والتلفزيــون والصحافــة، فالعالــم أصبــح قريــة صغيــرة فمــا مــن 

بهــا  فيتاثــر  بســرعة  االنســان  إال وتصــل  العالــم  فــي  تقــع  حادثــة 
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فبمجــرد إذاعــة خبــر اختطــاف طفــل ونشــر صــوره فــي التلفزيــون، 

أمنيــة وقضائيــة. مــن مجتمــع مدنــي وســلطات  الجميــع  يتجنــد 

دور الدولة واهليئات احلكومية يف مكافحة جرمية 2141
اختطاف األطفال

دور الدولة يف الوقاية من جرائم اختطاف األطفال214111
 تتولــى الدولــة حمايــة األشــخاص مــن جرائــم اإلختطــاف وذلــك 

أشــكال  مــن  للوقايــة  وطنيــة   اســتراتيجية  وضــع  خــالل  مــن 

5 و6 و7  جرائــم اإلختطــاف وفــق مــا نصــت عليــه أحــكام املــواد 

15/20 املتعلــق بالوقايــة مــن جرائــم اختطــاف  و8 مــن القانــون 

األشــخاص ومكافحتهــا، وتســهر علــى تنفيــذ اســتراتيجية الوقايــة 

وتقــوم  املختصــة،  العموميــة  الســلطات  جرائماإلختطــاف  مــن 

املكلفــة  األجهــزة  مختلــف  مــع   بالتنســيق  املحليــة  الجماعــات 

محليــة  اســتراتيجيات  وضــع  ومكافحتهــا  الجريمــة  مــن  بالوقايــة 

تنفيذهــا  متابعــة  علــى  وتســهر  االختطــاف  جرائــم  مــن  للوقايــة 

20-15، وأيضــا  5 مــن القانــون رقــم  وهــو مــا نصــت عليــه املــادة 

وتنفيــذ  إعــداد  فــي  اإلعــالم  ووســائل  املدنــي  املجتمــع  اشــراك 

هــذا  وفــي  املحليــة،  واإلســتراتيجيات  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 

واملصالــح  األجهــزة  مختلــف  خــالل  مــن  الدولــة  تتخــد  الســياق 

املكلفــة بالوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا واإلدارات واملؤسســات 

العموميــة والجماعــات املحليــة اإلجــراءات الالزمــة للوقايــة مــن 

: فــي  تتمثــل  اإلختطــاف  جرائــم 

. عنهــا  املبكــر  والكشــف  واإلنــذار  اليقظــة  أليــة  -إعتمــاد 

-وضــع برامــج تحسيســية وتنظيــم نشــاطات ثقاقفيــة أو إعالميــة 

بهــدف  توعيــة املواطنيــن بمخاطــر جرائــم اإلختطــاف والوقايــة 

منهــا.

فهــم  بهــدف  اإلختطــاف  جرائــم  أســباب  حــول  دراســات  -إجــراء 

دوافــع ارتكابهــا وتطويــر سياســات مناســبة للوقايــة منهــا وحمايــة 

الفيئــات املســتهدفة بهــا.

-ترقيــة التعــاون املؤسســاتي وضمــان تبــادل املعلومــات وتنســيق 

جرائــم  مــن  الوقايــة  مجــال  فــي  املتدخليــن  مختلــف  بيــن  العمــل 

وضمــان   .)15-20 رقــم  القانــون  مــن   7 املــادة  اإلختطاف)راجــع 

والتربويــة  التعليميــة  للمؤسســات  املســتمرة  األمنيــة  الحمايــة 

ودور الحضانــة وأي مــكان أخــر يســتقبل األطفــال )أنظــر املــادة 7 

مــن القانــون رقــم 15/20 (

دور املفوض الوطين حلماية الطفولة214121
املتعلــق   12-15 رقــم  القانــون  فــي  الجزائــري  املشــّرع  نــص  لقــد 

الوطنيــة  الهيئــة  11 علــى اســتحداث  فــي مادتــه  الطفــل  بحمايــة 

لحماية وترقية الطفولة واملوضوعة تحت وصاية الوزير األول، 

شــروط  يحــدد   334-16 رقــم  التنفيــذي  املرســوم  صــدر  حيــث  

وكيفيــات تنظيــم وســير الهيئــة )مرســوم تنفيــذي، 2016(، وقــد 

لحمايــة  الوطنيــة  الهيئــة  رأس  علــى  وطنــي  مفــوض  تعييــن  تــم 

املفــوض  ويتمتــع   ،2016 جــوان   9 بتاريــخ  وترقيتهــا   الطفولــة 

برامــج  وضــع  خــالل  مــن  بصالحيــات  الطفولــة  لحمايــة  الوطنــي 

واملؤسســات  االدارات  مختلــف  مــع  بالتنســيق  ومحليــة  وطنيــة 

الطفولــة  برعايــة  املكلفيــن  واألشــخاص  العموميــة  والهيئــات 

وترقيتهــا، كمــا يقــوم بمتابعــة األعمــال فــي امليــدان والتنســيق بيــن 

مختلــف املتدخليــن والقيــام بالتوعيــة واالعــالم واالتصــال. ومــن 

الطفولــة  لحمايــة  الوطنــي  املفــوض  كذلــك  يقــوم  أخــرى  جهــة 

بزيــارة املصالــح املكلفــة بحمايــة الطفولــة ويخطــر من األشــخاص 

15مــن قانــون حمايــة الطفــل حيــث نصــت  فــي املــادة  املحدديــن 

» يخطــر املفــوض الوطنــي لحمايــة الطفولــة مــن كل طفــل أو 

ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول املساس 

بحقــوق الطفــل »، ويقــوم بتحويــل اإلخطــارات املنصــوص عليهــا 

طبقــا  املفتــوح  الوســط  مصلحــة  إلــى  الذكــر  الســابقة  املــادة  فــي 

للمــادة 16 مــن نفــس القانــون )أنظــر املــادة 16 مــن قانــون حمايــة 

الطفــل(، كمــا يمكــن للمفــوض الوطنــي التدخــل تلقائيــا ملســاعدة 

األطفــال فــي خطــر  طبقــا ألحــكام املــادة 19 مــن املرســوم التنفيــذي 

املجانــي  األخضــر)1111(  الرقــم  طريــق  وعــن   ،334-  16 رقــم 

املنشــور علــى املوقــع االلكترونــي  الخــاص بالهيئــة يتــم اخطــار هــا 

عــن كل عمليــة اختطــاف األطفــال تحــدث أو أي فعــل مــن شــأنه 

تعريــض الطفــل للخطــر . وقــد نصــت املــادة املذكــورة أعــاله فــي 

ضمــان  خــالل  مــن  االجــراءات  هــذه  ســرية  علــى  األخيــرة  فقرتهــا 

ســرية املعلومــات املقدمــة واملتعلقــة بهويــة الشــخص الــذي قــام 

باالبــالغ بحيــث ال يمكــن الكشــف عنهــا إال برضــاه وذلــك تحــت 

طائلــة العقوبــات املنصــوص عليهــا فــي التشــريع املعمــول بــه.

األخــرى  الســلطات  جانــب  إلــى  الوطنيــة  الهيئــة  تقــوم  كمــا 

املنــوط بهــا مكافحــة الجريمــة بالتحقيــق فــي االبالغــات املتعلقــة 

وهــو  املفتــوح،  الوســط  عبــر مصالــح  الطفــل  بانتهــاكات حقــوق 

مــا نصــت عليــه املــادة 20 مــن املرســوم الســلف الذكــر هــذا مــن 

وصلــت  التــي  االبالغــات  بتحويــل  تقــوم  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة 

القضائيــة. املتابعــات  قصــد  املختصــة  الجهــات  إلــى  علمهــا  إلــى 

تقــوم املؤسســات والهيئــات التابعــة للدولــة دور مهــم فــي مكافحــة 

الجريمــة وباألخــص جريمــة اختطــاف األطفــال، ومــن أهــم هــذه 

االعالميــة. واملؤسســات  الشــرطة  وجهــاز  املدرســة  املؤسســات 
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الشرطة كجهاز ملكافحة جرمية اختطاف األطفال 1–2141
ثمــة حقيقــة البــد مــن االقــرار بهــا، أن كل مــا تقــرره التشــريعات 

االحــداث  لوقايــة  األطفــال  علــى  الواقعــة  بالجرائــم  الخاصــة 

الشــرطة  عناصــر  علــى  كبيــر  حــد  إلــى  يعتمــد  منهــا،  وحمايتهــم 

االختطــاف   جرائــم  مــن  العديــد  أن  خاصــة  الوطنــي  والــدرك 

العدالــة   إلــى  وتقديمهــم  املختطفيــن  علــى  القبــض  وتــم  أفشــلت 

نتيجة التدخل الســريع الناتج عن تعاون املجتمع مع الســلطات 

الخــاص  األخضــر   الخــط  طريــق  عــن  بالتبليــغ  وذلــك  األمنيــة، 

مكانــة  تحتــل  فالشــرطة  ومنــه  الوطنــي،  الــدرك  أو  بالشــرطة 

لــم  بيــن األجهــزة املعنيــة بمكافحــة الجريمــة، ومهمتهــا  الصــدارة 

بــل  فحســب  وقوعهــا  بعــد  الجريمــة  تعّقــب  علــى  مقصــورة  تعــد 

نجــد معظــم عملهــا يتعلــق بالنواحــي الوقائيــة، ويتحقــق ذلــك عــن 

طريــق تعزيــز الرقابــة والتواجــد الشــرطي، فقــد أثبتــت التجربــة 

أن تواجــد دوريــات الشــرطة أمــام املــدارس وفــي الشــارع وســرعة 

تنقلهــا مــن العوامــل الفعالــة فــي الوقايــة مــن جريمــة بصفــة عامــة.

الدولــة  قبــل  مــن  املنتهجــة  الوطنيــة  اإلســتراتيجية  علــى  وبنــاء 

الجزائريــة  للوقايــة مــن جرائــم اختطــاف األطفــال اعتمــاد أليــات 

اليقظــة واإلنــذار والكشــف املبكــر عنهــا وضمــان الحمايــة األمنيــة 

للمؤسســات التعليميــة والتربويــة ودور الحضانــة وأي مــكان أخــر 

)15-20 7 مــن القانــون رقــم  املــادة  يســتقبل األطفال)أنظــر 

مصاحل الوسط املفتوح214141
الحمايــة   12-15 قانــون  بموجــب  الجزائــري  املشــّرع  عهــد  لقــد 

االجتماعيــة لالطفــال املهدديــن بخطــر ملصالــح الوســط املفتــوح 

علــى املســتوى املحلــي، والتــي هــي اليــوم موجــودة علــى مســتوى كل 

واليــة مــن خــالل التنســيق مــع الهيئــات واملؤسســات العموميــة 

عبداللطيــف  الطفولة)أخمــد  برعايــة  املكلفيــن  واألشــخاص 

السياســة  تضميــن  علــى  الدولــة  تســهر  حيــث   .)2011 الفقــي، 

مــن جرائــم اإلختطــاف علــى الصعيــد  الوقايــة  تدابيــر  الجزائيــة 

املســتمرة  األمنيــة  الحمايــة  بضمــان  وذلــك  واملحلــي،  الوطنــي 

مــكان  وأي  الحضانــة  ودور  والتربويــة  التعليميــة  للمؤسســات 

أخــر يســتقبل األطفــال، ونظــرا ألهميــة البيئــة األســرية فــي حيــاة 

الطفــل واعتبارهــا الوســط الطبيعــي لنمــو الطفــل فقــد جــاء فــي 

قانــون حمايــة الطفــل 15-12 ليؤكــد علــى هــذا ضمــن أحــكام نــص 

املــادة 25 منــه التــي نّصــت علــى أنــه يجــب علــى مصالــح الوســط 

املفتــوح ابقــاء الطفــل املوجــود فــي حالــة خطــر داخــل أســرته وال 

يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال فصلــه عنهــا.

احلماية القضائية للطفل يف خطر214151
طبقــا للمــواد مــن 32 إلــى 45 مــن القانــون رقــم 15-12 املتضمــن 

حمايــة الطفــل، فــإن املشــّرع الجزائــري نــّص علــى تدخــل قا�شــي 

االحــداث للحمايــة القضائيــة للطفــل فــي حالــة خطــر ،وذلــك فــي 

الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي، تحــت عنــوان »تدخــل قا�شــي 

األحداث« هذا من جهة ومن جهة أخرى نص في املادتين 46 .47 

مــن نفــس القانــون علــى حمايــة األطفــال ضحايــا بعــض الجرائــم، 

فــي  الطفــل  حمايــة  عــن  مســؤوال  األحــداث  قا�شــي  يكــون  حيــث 

يمكــن  .كمــا  القانــون  نفــس  مــن   32 للمــادة  طبقــا  وذلــك  خطــر 

للمــادة  وطبــق  املختطــف  الطفــل  حالــة  فــي  الجمهوريــة  لوكيــل 

47 أن يقــوم بنــاء علــى طلــب أو موافقــة املمثــل الشــرعي لطفــل 

تــم اختطافــه يطلــب مــن أي عنــوان أو لســان أو ســند اعالمــي 

بقصــد  الطفــل  تخــص  صــور  أو  أوصــاف  أو  اشــعارات  نشــر 

تلقــي معلومــات أو شــهادات مــن شــأنها املســاعدة فــي التحريــات 

. الجاريــة  واألبحــاث 

خامتة
أمــرا غريبــا علــى  يعــّد  فــي الجزائــر  الشــك أن اختطــاف األطفــال 

املجتمــع إال أنــه ال يمكــن الجــزم أنــه دخيــل أيضــا، فاملوضوعيــة 

تقت�شي من السوسيولوجيين تمعين النظر في ظروف وحيثيات 

انبثــاق مــا يمكــن عــّده ظاهــرة اجتماعيــة إلــى وجــوب توفــر قاعــدة 

أبعــاد  بيانــات واحصائيــات دقيقــة وصحيحــة، فالجريمــة ذات 

خطيــرة ســواء علــى املســتوى الوطنــي أو الدولــي رغــم كل الجهــود 

املبذولــة للحــد مــن الظاهــرة عالجهــا املشــرع الجزائــري فــي قانــون 

العقوبــات مــن خــالل املــواد 326 و291 و293  و293 مكــرر .و293 

مكــرر1، 294 ومؤخــرا  أفــرد لهــا قانونــا خاصــا رقــم15/20، بحيــث 

اســتراتيجية  وضــع  ذاتــه  الوقــت  وفــي  العقوبــات  بتشــديد  قــام 

وباشــراك  األشــخاص  اختطــاف  جرائــم  مــن  للوقايــة  وطنيــة 

الحكوميــة واملؤسســاتيةاملكلفة  املدنــي وكافــة األجهــزة  املجتمــع 

إلــى  تفتقــر  ناقصــة  أنهــا  إال  ومكافحتهــا،  الجريمــة  مــن  بالوقايــة 

ــه 
ّ
الجديــة والفعاليــة علــى املســتوى املحلــي والوطنــي، كمــا نــرى أن

يتوجــب تفعيــل عقوبــة االعــدام بالدرجــة األولــى ضــد الجنــاة التــي 

أقرهــا املشــرع الجزائــري فــي قانــون العقوبــات كعقوبــة مشــددة 

جريمــة  عــن  الحديــث  كــون  الالنســانية،  الجريمــة  هــذه  تقمــع 

اختطــاف األطفــال يفتــح مــن جديــد ملــف االختطــاف املصحــوب 

الظاهــرة  هــذه  متفشــية  تكــن  لــم  بحيــث  الجزائــر،  فــي  بالقتــل 

يســتدعي  الــذي  األمــر  النحــو،  هــذا  علــى  الجزائــري  املجتمــع  فــي 

التشــريعية  النصــوص  ألن  فعاليــة  أكثــر  أليــات  فــي  التفكيــر 
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العقابيــة لــم تحــد مــن الظاهــرة بدليــل تنامــي هــذه الجريمــة حتــى 

األليــات املســتعملة فــي مكافحــة جريمــة اختطــاف األطفــال تبقــى 

غيــر كافيــة، ويبقــى علــى الســلطات املعنيــة أن تركــز علــى ايجــاد 

التدابيــر الوقائيــة الالزمــة أكثــر نجاعــة لحمايــة األطفــال والحــد 

مــن الجريمــة، وتبقــى الوقايــة مــن خــالل  بنــاء فــرد ســوي وفعــال 

الدولــة  بنــاء  فــي  واملشــاركة  بالحقــوق  التمتــع  ظــل  فــي  اجتماعيــا 

وخدمــة املجتمــع خيــر خيــار للقضــاء علــى أشــكال الجرائــم التــي 

لهــذا  دراســتنا  خــالل  مــن  األخيــر  . وفــي  الطفــل  حقــوق  تنتهــك 

املوضــوع، وبعــد البحــث اســتخلصنا مجموعــة مــن النتائــج هــي 

علــى النحــو األتــي:

نتائج 

-إّن املشرع الجزائري تناول جريمة اختطاف األطفال في شكلين 

كجنحــة وجنايــة، حيــث تتحقــق جريمــة اختطــاف األطفــال عنــد 

إلــى  بنقلــه  وابعــاده  املخطــوف  الطفــل  بانتــزاع  الخاطــف  قيــام 

مــكان بعيــد ومجهــول عــن أهلــه والســيطرة الكاملــة عليــه ســواء 

كان ذلــك عــن طريــق االكــراه املــادي أو املعنــوي أو باســتخدام 

واالســتدراج. الحيلــة 

علــى  تكيــف  العمديــة،  جرائــم  مــن  األطفــال  اختطــاف  -جريمــة 

أنهــا جنايــة  عندمــا يتــم ممارســة أي شــكل مــن أشــكال  العنــف 

وباألخــص إذا صاحــب فعــل الخطــف تعذيــب أو عنــف جن�شــي أو 

طلبــا للفديــة أو أدى الفعــل إلــى وفــاة الطفــل املخطــوف .

-ال يستفيد الخاطف )الجاني(  من ظروف التخفيف في جريمة 

اختطاف األطفال .

- تعــّد جريمــة اختطــاف األطفــال مــن الجرائــم العابــرة للحــدود 

بحيــث تدخــل فــي نطــاق الجريمــة املنظمــة.

-ملكافحــة جريمــة اختطــاف األطفــال يجــب تظافــر كل الجهــود  

واملجتمــع  املختصةوالقضائيــة  األمنيــة  الســلطات  كل  مــن 

املدنــي واألســرة. وواســتخدام كافــة األليــات القانونيــة والتدابيــر 

الوقائيــة.

-جريمــة اختطــاف األطفــال مــن الجرائــم الخطيــرة التــي تنعكــس 

أثارها على الفرد واألســرة واملجتمع والقانون يســوي بين الفاعل 

والشــريك فــي جرائــم االختطــاف .

حمايــة  فــي  كبيــرا  دورا  الوطنيــة  والهيئــات  املؤسســات  تلعــب   -

الطفولــه  وترقيــة  لحمايــة  الوطنيــة  الهيئــة  ســيما  ال  الطفــل 

املنصــوص عليهــا فــي املــادة 11 مــن القانــون رقــم 15-12، واملرســوم 

لالختصاصاتهــا. واملحــدد  لهــا  املنظــم   ،334-16 رقــم 

التوصيات

املتعلقــة  التنفيذيــة  املراســيم  اصــدار  فــي  االســراع  -ضــرورة 

334-16 التنفيــذي  املرســوم  غــرار  علــى  الطفــل  حمايــة  بقانــون 

بالجنــاة  تدفــع  التــي  األســباب  بدراســة  االهتمــام  -ضــرورة 

القيــام بهــذا الســلوك الشــنيع فــي حــق األطفــال وذلــك بالرجــوع 

الجنائــي  النفــس  وعلــم  الجنائــي  االجتمــاع  علــم  دراســات  إلــى 

. الجريمــة  هــذه  بخصــوص 

-يجــب تشــديد العقوبــة  والنطــق بهــا علــى الجنــاة وتنفيذهــا إذ ال 

يكفــي النطــق بعقوبــة االعــدام دون تطبيقهــا وتفعيلهــا .

-ينبغــي علــى القائميــن علــى وســائل االعــالم تخصيــص حصــص 

الجريمــة  بهــذه  والتعريــف  التوعويــة  أجــل  برامجهامــن  ضمــن 

ككل. واملجتمــع  األســرة  علــى  واملعنويــة  املاديــة  وأثارهــا 

-تخصيــص نصــوص يعفــى فيهــا مــن العقوبــة نهائيــا املبلــغ عــن 

الخاطفيــن. مــكان  الســلطات علــى  مــن يرشــد  أو  الجريمــة 

للشــباب  عمــل  فــرص  توفيــر  الدولــة  هيئــات  علــى  -يجــب 

واســتثمارهم في عالم الشــغل من خالل ادماجهم في املؤسســات 

جريمــة  انتشــار  عوامــل  احــدى  هــي  البطالــة  كــون  االقتصاديــة 

. األطفــال  اختطــاف 

االختطــاف  بجريمــة  خــاص  قانــون  مشــروع  صياغــة  7-ضــرورة 

عقوبــة  وتشــديد  الخطيــرة  الجريمــة  هــذه  مــن  الوقايــة  وأليــات 

بشــانها.   الســجن  
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The crime of child kidnapping and the mechanism to combat it in the Algerian 
legislation

Abstract

This study revolves around the kidnapping of children and the mechanisms to combat 
it in Algerian legislation. this scourge has taken on dangerous dimensions in Algeria 
and threatens the security of society and targets its entity by targeting the weakest 
link of which is innocence, which has created intense terror among parents, The 
Algerian government has taken severe measures against to the spread and gravity of 
this criminal act which is foreign to our society, by establishing heavy penalties and 
modifying the Penal Code in accordance with Law No. 14-01 and by creating two 
articles. Article 293 bis, 293 bis 1 Repealed by Law No. 15-20 of December 30, 2020 
relating to the prevention and control of crimes of kidnapping of persons but rather the 
legislator through granting protection and legal care Other The child is in line with 
international agreements regarding the protection of the rights of the child, so that 
the Child Protection Law was issued in 2015 and the establishment of the National 
Authority for the Protection and Promotion of Children’s Rights in 2016 with the Prime 
Minister, and it was granted several powers, and took many necessary measures to 
reflect this on the ground, and the involvement of civil society National institutions and 
bodies. This study highlights this criminal act which has only spread in recent years by 
amending the penal code and in collaboration with international bodies to fight against 
the kidnapping of children And ultimately the results obtained from this study.

Keywords
Kidnapping

 Children
 National authority

 measures
protection  

Le crime d’enlèvement d’enfant et le mécanisme de lutte contre celui-ci dans la 
législation algérienne

Résumé

Cette étude s’articule autour du kidnapping d’enfants et des mécanismes pour le 
combattre dans la législation algérienne. Ce fléau a pris des dimensions dangereuses 
en Algérie et menace la sécurité de la société et cible son entité en visant maillon 
faible de qui est l’innocence, ce qui a créé une terreur intense chez les parents, Le 
gouvernement algérien pris des mesures sévères face à la propagation et à la gravité 
de cet acte criminel qui est étranger à notre société, en instaurant des peines lourdes et 
en modifiant le Code pénal conformément à la loi n ° 14-01 et en créant deux articles. 
Article 293 bis, 293 bis 1, Abrogé par la loi n° 15-20 du 30 décembre 2020 relative à la 
prévention et à la lutte contre les infractions des personnes en accordant une protection 
aux enfants conformément aux accords internationaux concernant la protection des 
droits de l’enfant, de sorte que la loi sur la protection de l’enfance a été promulguée en 
2015 et la création de l’Autorité nationale pour la protection et la promotion des droits 
de l’enfant en 2016. Le Premier ministre a pris de nombreuses mesures nécessaires 
avec la participation de la société civile Institutions et organes nationaux. Cette étude 
met en exergue cet acte criminel qui n’est propagé ces dernières années en modifiant le 
code pénal et en collaboration avec les instances internationales pour lutter contre le 
kidnapping d’enfants Et au final les résultats obtenus grâce à cette étude.  

      Mots clés
Enlèvement

enfants
 Autorité nationale

 mesures
 protection 
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ملخص
لقــد كثــرت الدراســات النقديــة حــول كتــاب »االستشــراق« وأغلبهــا كان باملــدح واإلشــادة والتنويــه بصنيــع الناقــد 

»إدوارد ســعيد« واإلعــالء مــن قيمتــه األدبيــة والفكريــة، نظــرا ملــا أحدثــه هــذا الكتــاب مــن نقلــة نوعيــة فــي مياديــن 

مختلفــة مــن البحــث والدراســة، وعلــى النقيــض مــن هــذا فلقــد كانــت وال تــزال العديــد مــن النقــود الســلبية والــردود 

والتأويــالت املعارضــة ألفــكاره التــي ســعت إلــى تقزيــم الكتــاب والحــط مــن قيمتــه الفكريــة والثقافيــة عــن طريــق 

تفنيــد طروحاتــه والــرد عليهــا، وكل ناقــد فــي طرحــه هــذا يســتند إلــى خلفيــات منهجيــة، إديولوجيــة، معرفية...وعليــه 

فإننا نتغيا من مقالنا هذا تســليط الضوء على بعض أهم اآلراء التي ســعت إلى توجيه النقد إلى »إدوارد ســعيد« 

وكتابــه »االستشــراق« باملــدح والقــدح، أي عــرض بعــض اآلراء واملواقــف املؤيــدة واملعارضــة لــه بتقديــم قــراءة 

فــي هــذا الطــرح هــي عمليــة عــرض  نقديــة حــول » إدوارد ســعيد« وكتابــه »االستشــراق« .ولقــد كانــت منهجيتنــا 

البيانــات وفــق منهــج جدلــي يعمــل علــى تقديــم الــرأي ثــم نقــده والــرد عليــه. 

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2020-02-17

تاريخ القبول 2021-10-04

الكلمات املفتاحية
إدوارد سعيد
 االستشراق
النقد الثقافي
الجدلية
اإليدولوجيا

مقدمــــة
يعــد الناقــد العالمــي إدوارد ســعيد Edward Saïd  قامــة إبداعيــة هائلــة 

ضجــة  تحــدث  ن 
أ
ا فكارهــا 

أ
ا ببراعــة  اســتطاعت  وفاعلــة  مؤثــرة  وشــخصية 

الكلمــة   بمعنــى  موســوعة  إنــه  المجــاالت،  مــن  العديــد  فــي  عارمــة  فكريــة 

نظــار، حيــث اهتــم بــإدوارد ســعيد وبمؤلفاتــه العديــد 
أ
غلبيــة اال

أ
لفتــت إليهــا ا

مــن الدارســين والباحثيــن والنقــاد، وتهافتــوا علــى دراســتها وتحليلهــا بــكل 

نقــاش وجــدال حاديــن ،حيــث  إثرهــا مثــار  الرجــل علــى  حمــاس ليصبــح 

التــي  النقديــة  والدراســات  والتعليقــات  راء 
آ
اال مــن  العديــد  حولــه  حيكــت 

  Orientalism »االستشــراق«  كـتابــه  صــدور  بعــد  خاصــة  عليــه  انهالــت 

فــي  طقســية  بصــورة  النقديــة  القــراءات  مختلــف  تعّبــدت  الــذي  م   1978

ومياديــن  متعــددة  مشــارب  مــن  تنهــل  التــي  العميقــة،  فــكاره 
أ
ا محــراب 

وســاط الثقافيــة 
أ
مختلفــة، وعلــى إثــر هــذا »حــاز إدوارد ســعيد علــى احتــرام اال

كاديمــي 
أ
كمــا وصفهــا »ميشــيل فوكــو« Michel Foucault  التكويــن اال

فــي  الطويــل  ارتباطــه  فبعــد  عالميــا،  بعــدا  لســعيد  الــذي ضمــن  الصلــب 

مريكــي طــوال ســنوات عمــره، وتمكنــه مــن اســتيعاب 
أ
كاديمــي اال

أ
المعبــد اال

ن 
أ
ا المبالغــة  مــن  الداخــل، نســتطيع وبشــيء  مــن  انقلــب عليــه  نظرياتــه 

كاديميــة كـثــورة داخليــة 
أ
وســاط اال

أ
حدثتــه كـتــب ســعيد فــي اال

أ
ن مــا ا

أ
نقــول بــا

شــبيهة بثــورة »مارتــن لوثــر« Martin Luther ، فكـتابــه »االستشــراق« 

الــذي رفــع صيتــه إلــى مصــاف المفكريــن العالمييــن والنقــاد الدولييــن ال 

طروحــات فــي مختلــف بلــدان العالــم، فالرصانــة 
أ
تــزال تكـتــب حولــه وعنــه اال

ضــواء لفتــرة 
أ
ن يكــون تحــت اال

أ
هلتــه ال

أ
دبيــة والجــدة والعمــق فــي الطــرح ا

أ
اال

طويلة«)الغطيــس،2012(

والنقــاد  الدارســين  مــن  الكبيــر  الجمهــور  هــذا  شــجع  مــا  ولعــل 

الباحثيــن علــى تبنــي أفــكاره واعتبــاره مثــال ونموذجــا يحتــذى أنــه 

كان »متحيــزا تحيــزا إيجابيــا لقضايــا العــرب واملســلمين، ويظهــر 

هــذا مــن خــالل كتابــه االستشــراق الــذي أصبــح عمــدة فــي بابــه، 

واســتغالله  الغــرب  زيــف  بكشــف  الشــرق  مثقفــي  عــن  تميــز 

للمعرفــة وســيلة لالســتعمار، وكان شــجاعا بتجــاوز عقــدة خنــوع 

املثقــف وحرصــه وتبعيتــه وتهافتــه، وخالــف نهــج مثقفــي العــرب 

مــن  وخوفــا  اليهــود  نفــوذ  مــن  خوفــا  بالصمــت  يلــوذون  الذيــن 

»االستشــراق«  املهــم  كتابــه  صــدور  بعــد  الوظيفيــة،  مواقعهــم 

ناقــد  مجــرد  مــن  للنــاس  مؤلفــه  أخــرج  الــذي  الكتــاب  وهــو 

للمســألة  عالــي  صــوت  ذي  سيا�شــي  ناطــق  ومــن  أكاديمــي  إلــى 

الفلســطينية إلــى مفكــر عالمــي مضــاد لالســتعمار وثقافتــه، شــق 

الكتــاب للنــاس دربــا جديــدا فــي التعــرف علــى ظاهــرة االستشــراق 

ومــا يؤســس لهــا ويلحــق بهــا مــن ثقافــة، وكان لتالمذتــه دور مهــم 
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فــي تقديمــه وتأليــف الكتــب عنــه، فتوفــرت نخبــة مــن الدارســين 

واملحبين وفرت لطروحاته التبويب والتوظيف واالنتشــار، فكم 

هــي األفــكار واملفكريــن الرائعيــن الذيــن طوتهــم ســنوات النســيان 

.)2012 يــرث علمهــم وينشــره«)الغطيس،  مــن  لعــدم وجــود 

عكــس  لــه  حصــل  قــد  ســعيد  إدوارد  العظيــم  مفكرنــا  أن  غيــر   

حــول  اإلصــدارات  تهاطلــت  بــل  توالــت  وفاتــه  بعــد  فحتــى  هــذا، 

أفــكاره  تالمذتــه  تبنــى  إذ  واملتنــوع،  الضخــم  الفكــري  منجــزه 

دراســة  والباحثــون  النقــاد  بــه  واهتــم  ووســعوها،  وطروحاتــه 

وترجمــة وتعليقــا، كمــا نوقشــت أفــكاره ضمــن ملتقيات وحوارات 

والسياســة  »الســلطة  كتابــه  ولعــل  معــه،  أجريــت  ومحادثــات 

ذلــك. علــى  دليــل  خيــر  ســعيد«  إدوارد  مــع  حــوارات  والثقافــة: 

إشكالية البحث
مــا  وهــي:  محوريــة  إشــكالية  عــن  اإلجابــة  علــى  املقــال  يتأســس 

لكتــاب  املوجهــة  واملعارضــة  املؤيــدة  النقديــة  اآلراء  أهــم  هــي 

ذلــك؟  فــي  حجتهــم  هــي  ومــا  ســعيد؟  إلدوارد  »االستشــراق« 

وهــذا الطــرح يقودنــا إلــى التســاؤل أيضــا: هــل كانــت هــذه النقــود 

املصداقيــة  إلــى  تســتند  لــم  أنهــا  أم  طرحهــا  فــي  منهجيــة  علميــة 

العلميــة والطــرح املنهجــي؟ وفيمــا تكمــن أهــم النتائــج التــي يمكــن 

التوصــل إليهــا مــن خــالل مقالنــا هــذا؟ 

الدراسات السابقة11
يعــد الناقــد »إدوارد ســعيد« مــن بيــن أهــم الشــخصيات الفكريــة 

والنقــدي،  األدبــي  املنجــز  علــى  حضورهــا  طغــى  التــي  واألدبيــة 

الــذي  1978م،  »االستشــراق«  كتابــه  صــدور  بعــد  خاصــة 

والكشــف  االستشــراقي،  الخطــاب  تعريــة  إلــى  خاللــه  مــن  ســعى 

هــذا  صاغــت  التــي  الغربيــة  واملركزيــة  العرقيــة  التمثيــالت  عــن 

للمؤسســات  تحليــل  وأحــدث  أعمــق  يعــد  فالكتــاب  الخطــاب 

الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك  كانــت  ولذلــك  االستشــراقية، 

فــي  بينهــا: فخــري صالــح  مــن  املؤلــف  هــذا  تناولــت  التــي  النقديــة 

املناصــرة:  الديــن  وترجمات،عــز  دراســة  ســعيد  إدوارد  كتابــه: 

كريــم  تفاعلــي(،  عنكبوتــي  منهــج  )نحــو  املقــارن:  التنــاص  علــم 

بجيــت: بيــن األدب والنقــد والسياســة: قــراءة فــي كتابــات إدوارد 

الدراســات.  مــن  وغيرهــا  ســعيد، 

منهج البحث1111
بمــا أن غايــة املقــال هــي عــرض اآلراء املؤيــدة واملعارضــة إلدوارد 

جدليــا  كان  املتبــع  املنهــج  فــإن  االستشــراق،  وكتابــه  ســعيد 

هــذه  لتقييــم  النقــد  نقــد  بإجــراءات  ومشــفوعا  اســتقصائيا، 

اآلراء.

وســأتناول فيمــا يلــي عــرض بعــض اآلراء بجانبيهــا املؤيــد واملعــارض 

التــي ســعت إلــى تقديــم قــراءة نقديــة حــول إدوارد ســعيد وكتابــه 

االستشــراق.

-كتاب »االستشراق« إلدوارد سعيد بن مؤيد ومعارض111111

الرأي املؤيد11111111

ســعيد  إدوارد  الناقــد  ومؤيــدي  أتبــاع  مــن  كبيــر  عــدد  يوجــد 

الذيــن تبنــوا أفــكاره وطوروهــا خاصــة كتابــه االستشــراق الــذي 

لخدمــة  واســتثمرته  الدراســات  مــن  العديــد  بــه  استأنســت 

الكتــاب  هــذا  مقروئيــة  نســبة  كانــت  لذلــك  الفكــري،  مشــروعها 

عاليــة جــدا، وكيــف ال وإدوارد ســعيد هــو ذلــك املفكــر الطليعــي 

الــذي بهــر العقــل األكاديمــي بنبوغــه الســاحر، لقــد قــام إدوارد 

ســعيد بطــرح أفــكار كانــت مســكوتا عنهــا وطواهــا النســيان بســبب 

ذلــك الســياج اإليديولوجــي املحاصــرة بــه، والخــوف الشــديد مــن 

السياســية. والرقابــة  الســلطة 

ســعيد،  إدوارد  املفكــر  أطروحــة  تبنــوا  الذيــن  النقــاد  بيــن  ومــن 

وتأثــروا بهــا تأثــرا عميقــا الناقــدة الســورية »رنــا قبانــي«، حيــث تعــد 

واحدة من أنصاره وأتباعه الذين اســتلهموا أفكاره إلى درجة أن 

أطروحتها)رسالة الدكتوراه( التي حملت عنوان »أساطير أوروبا 

ُســْد« عبــرت عــن أفــكار كان ســعيد قــد تطــرق 
َ
ــْق ت ّفِ

َ
عــن الشــرق ل

فــي  تتشــابهان  فــكال األطروحتيــن  فــي كتابــه »االستشــراق«،  إليهــا 

طريقــة عــرض القضايــا، وفــي دراســة الشــرق والشــرقي والحديــث 

عــن تلــك الصــورة النمطيــة لــه فــي ذهنيــة الغربــي. 

)القريبــة  »رنــا«  إليهــا  توصلــت  التــي  االســتنتاجات  جملــة  »إن 

جــدا مــن الغــرب( لــم تــأت مــن فــراغ، ألنــه بعــد جملــة التداعيــات 

تلــك وتراكمهــا، كّرســت هــذه الباحثــة ســنوات طويلــة فــي غــرف 

الكتــب واملطبوعــات النــادرة بمكتبــة جامعــة »كامبــردج« تتملــى 

مــن روافدهــا الفيكتوريــة لتخــرج لنــا عــام 1993 برســالة دكتــوراه 

غايــة فــي األهميــة وهــي واحــدة مــن أهــم األطروحــات التــي ظهــرت 

إلــى العالــم فــي هــذا املوضــوع، وتقــول »رنــا« أن إدوارد هــو الــذي 

كان  نعلــم  كمــا  والرجــل  تلــك،  بتحقيقاتهــا  القيــام  علــى  حملهــا 

موضــع نفــور مــن تلــك الجامعــة العريقــة علــى اعتبــار أن شــيئا من 

السياســة كان يظهــر فــي أدبــه وهــو أمــر يعتبرونــه مــن املحرمــات، 

كانــت  وعليهــا  عليــه  النقمــة  فــإن  فلســطينيا،  لكونــه  ونظــرا 

)2013 أكبر«)طلبــي، 

وعليــه فــإن الناقــدة »رنــا قبانــي« قــد خاطــرت بنفســها مــن أجــل 

حمــل مشــعل إدوارد ســعيد واقتبــاس شــعلة مضيئــة منــه، وهــذا 

دليــل واضــح علــى شــدة مناصرتهــا لرســالته اإلنســانية العادلــة، 
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وإيمانهــا الشــديد بنجاعــة أفــكاره فــي عاملنــا هــذا الــذي يتخبــط فــي 

مآ�شــي وجــراح كان الغــرب هــو الســبب فيهــا، فهــو بمثابــة الجــالد 

للــدول العربيــة التــي تعــد الضحيــة املســتهدفة.

طــه«  »محمــد  الناقــد  كان  قبانــي«  »رنــا  الناقــدة  إلــى  وإضافــة 

فــي  تبنــى أطروحتــه  أنصــار إدوارد ســعيد، حيــث  بيــن  مــن  أيضــا 

كتابــه الــذي حمــل عنــوان: فــي الشــرق وثالثــة رحالــة فيكتورييــن: 

كنجليــك وبيرتــون وبالجريــف ســنة 1989 وهــو »يؤكــد فــي مقدمتــه 

إلــى الشــرق األوســط صــّوروا  بــأن معظــم الرحالــة الفيكتورييــن 

كانــت  والتــي  اإلمبراطوريــة  إيديولوجيــا  خــالل  مــن  الشــرقيين 

هدفــه  كان  ولقــد  األوروبــي،  العرقــي  التفــوق  بمشــاعر  ملوثــة 

الرئي�شــي هــو مناقشــته كتابــات ثالثــة رحالــة فيكتورييــن قدمــوا 

)2008 الشــرق«)الحجري،  إلــى 

إدوارد  كتــاب  مــن  الكثيــر  تغتــرف  هــذه  أطروحتــه  فــإّن  ولذلــك 

بدراســة  قــام  طــه«  »محمــد  الناقــد  ألن  »االستشــراق«  ســعيد 

الدراســة  بحكــم  الشــرق  إلــى  قدمــوا  الذيــن  الغربييــن  الرحالــة 

كانــت  نواياهــم  أّن  غيــر  املستشــرقون  بهــا  تحجــج  التــي  العلميــة 

وهــو  اإلمبراطوريــة[،  مــآرب  خدمــة  فــي  ]تركــزت  ذلــك  عكــس 

»بيرتــون«  الرحالــة  أّن  كمــا  ســعيد،  إدوارد  عالجــه  الــذي  األمــر 

الــذي درســه محمــد طــه كان إدوارد ســعيد قــد تطــرق إليــه »فــي 

االستشــراق« فــي حديــث مفصــل عــن رحلتــه وحجتــه إلــى الشــرق، 

وانطالقــا مــن هــذا التأثــر الكبيــر بصنيــع الرجــل )إدوارد ســعيد( 

بعــده. الالحقيــن  املفكريــن  أفــكاره علــى  قــوة  مــدى  لنــا  يتضــح 

املجــال   يســعنا  وال  كثيــرون  ســعيد  إدوارد  الناقــد  مؤيــدي  إّن 

فقــط،  للتوضيــح  نموذجيــن  علــى  ركزنــا  لذلــك  كلهــم  لذكرهــم 

فكمــا هــو معلــوم فجميــع مــن ســاهم فــي إرســاء نظريــة الخطــاب 

االســتعماري ومــا بعــد االســتعماري هــم مــن أنصــار إدوارد ســعيد 

 Homi Bhabha بابــا«  »هومــي  الشــهيرين  نظيريــه  غــرار  علــى 

Gayatri Spivak ومــن تبعهمــا مثــل: بيــل  و»غياتــري ســبيفاك« 

 Garrett Griffiths وجاريــث غريفيــث Bill Ashcroft أشــكروفت

جــو   ،Anya Lomba لومبــا  Helen Tiffin،آنيــا  تيفــن  هيليــن   ،

 ،Jack Moore Gilbert جــاك مــور جلبــرت ،Jo Emsel  أمســيل

حديــدي،  صالح، صبحــي  فخــري   ،Laila Gandhi غانــدي  ليلــى 

كمــال أبــو ديــب.

وكلهــم ســاهموا فــي تشــييد صــرح النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة 

وتطويرهــا، ودفــع ســير تقدمهــا إلــى األمــام، مســتثمرين فــي ذلــك 

أفــكار املؤســس األول والفعلــي لهــا وهو»الناقــد إدوارد ســعيد«.

 وبعــد عــرض هــذا الوجــه اإليجابــي ســوف نمــر اآلن إلــى ذكــر ذلــك 

الوجــه اآلخــر الســلبي الــذي عملعلــى نقــده ومعارضتــه فــي طرحــه 

وآرائــه بطريقــة معاكســة الســتدراكاته وتوقعاتــه ومقاصــده. 

الرأي املعارض11111121

-النقد املنهجي واإليديولوجي

لقــد أثــار كتــاب »االستشــراق« إلدوارد ســعيد زوبعــة عارمــة مــن 

الجــدل والنقــد والنقــض أيضــا، حيــث كثــر نقــاده الذيــن تحاملــوا 

عليه وعارضوه قائلين بأنه وقع في مزالق ومطبات كثيرة  تخص 

منهجيــة هــذا الكتــاب، والخلفيــة اإلديولوجيــة التــي احتكــم إليهــا، 

وضمــن جملــة االنتقــادات املوجهــة إلــى املفكــر إدوارد ســعيد مــا 

يتعلــق »بمنهجيتــه فــي انتقــاد الفكــر االستشــراقي ضمــن منطقــة 

أمثلــة فقيــرة علــى  بيــن مصــر وفلســطين وهــي  جغرافيــة ممتــدة 

نظريتــه عــن االستشــراق نظــرا للفتــرة القصيــرة نســبيا لخضوعهــا 

للســيطرة األوروبيــة، حيــث رأى هــؤالء النقــاد أن إدوارد ســعيد 

تحــت  كانــت  عندمــا  الهنــد  مثــل  ذلــك  مــن  أهــم  مناطــق  أهمــل 

الســيطرة البريطانية، وأقســام من آســيا التي خضعت للســيطرة 

منــه  تركيــزا   
ّ
إال الشــرق األوســط  تركيــزه علــى  الروســية ومــا كان 

علــى أهــداف سياســية«)ويكيبيديا(

بــأن غرضــه مــن كتابــه  إّن هــؤالء النقــاد يتهمــون إدوارد ســعيد 

االستشــراق الــذي عالــج قضايــا الشــرق األوســط دون غيرهــا مــن 

أراد تحقيقهــا،  األخــرى كان خدمــة ألغــراض سياســية  املناطــق 

»اعتبــر  بقولــه:  الناهــي  غالــب  هيثــم  الناقــد  وضحــه  مــا  وهــذا 

فــي العلــم  الكثيــر مــن الغربييــن كتــاب االستشــراق شــيئا مخزيــا 

 Maxim Rodinson رودنســون«  »مكســيم  ومنهــم  األكاديمــي، 

 William »و»وليــام منتغمــري واط  Jack Burke »و»جــاك بيــرك

لويــس«  »برنــارد  هجومــا  أتعســهم  ولكــن   ،Montangamriwat

مــن  العديــد  لويــس  هجــوم  علــى  انضــم  وقــد   ،Bernard Lewis

املستشــرقين ومنهــم »ألبــرت حورانــي« Albert Hourani وروبــرت 

 Ejaz Ahmed أحمــد«  و»إعجــاز   Robert Irwin إيرويــن« 

بأنــه  ســعيد  وصفــوا  إذ   ،Canaan Makiya مكيــة«  و»كنعــان 

ركــز علــى العنصريــة والعــداء الــذي وجــد عنــد املستشــرقين ضــد 

العــرب ولــم يعــط أهميــة للمنجــزات اإلنســانية« )الناهــي، 2014(

إن هــؤالء النقــاد املعارضيــن إلدوارد ســعيد قــد حصــروا كتــاب 

املستشــرقين  فــي صــف  زاويــة ضيقــة ووقفــوا  فــي  »االستشــراق« 

شــّنوا  الذيــن  ســعيد  إدوارد  خصــوم  ألــد  ومــن  عنهــم،  ودافعــوا 

البريطانــي  املستشــرق  والهجومــات  االنتقــادات  أبشــع  عليــه 

األمريكــي برنــارد لويــس، الــذي كان علــى خــالف حــاد معــه حــول 

عليــه. للــرد  املقــاالت  مــن  العديــد  كتــب  ولقــد  االستشــراق، 
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يعــد الناقــد الهنــدي إعجــاز أحمــد مــن نقــاد إدوارد ســعيد، ولقــد 

الطبقــات،  النظريــة:  »فــي  تحــت عنــوان  باإلنجليزيــة  كتابــا  نشــر 

القوميــات، اآلداب« ليتــم بعــد ســنوات ترجمتــه إلــى العربيــة مــن 

طــرف املترجــم الســوري »ثائــر ديــب« تحــت عنــوان »االستشــراق 

وكان  نقــدا إلدوارد ســعيد،  الكتــاب  ولقــد تضمــن  بعــده«،  ومــا 

نقــده شــديدا يتاخــم الغلطــة أحيانــا كمــا عّبــر الناقــد »فيصــل 

دراج«، وكان الســبب الدافــع وراء هــذا النقــد كلــه -حســب دراج- 

 ،Marx and marxism واملاركســية  ماركــس  عــن  »دفاعــه  هــو 

مــن  غيــره  مــع  مستشــرقا  ماركــس  جعــل  ســعيد  أن  ذلــك 

املستشــرقين بعــد أن جــّزأ املاركســية إلــى قطــع متناثــرة يأخــذ منهــا 

مــا يشــاء ويرفــض مــا ال يرغــب بــه إن لــم يحّولهــا إلــى جملــة أســماء 

متراصفــة فقيــرة املضمــون، ولعــل هــذه االنتقائيــة بلغــة إعجــاز 

أحمــد هــي التــي جعلــت ســعيد يــردد إلــى حــدود اإلســراف املجانــي 

 Raymond Williams أســماء ماركســيين مثــل: ريمونــد وليامــز  

 Antonio  وأنطونيــو غرام�شــي George Locach وجــورج لوكاتــش

التدقيــق  ويعــوزه  تعميمــي  منهجــه  أن  يــرى  كمــا     Gramsci

)2015 )دراج،  متنافــرة«.  بمــواد  ويحتشــد 

ال  فوضــوي  منهــج  أحمــد  إعجــاز  رأي  فــي  ســعيد  إدوارد  فمنهــج 

ضوابــط. أيــة  أوتقننــه  تحــده 

مــن نقــاد إدوارد ســعيد أيضــا املفكــر واملناضــل الشــيوعي »مهــدي 

عامــل« الــذي أصــدر كتابــا للــّرد عليــه وعلــى منهجــه الــذي ســلكه 

الكتــاب عنــوان: »هــل  هــذا  فــي كتابــه االستشــراق، ولقــد حمــل 

إدوارد  استشــراق  فــي  ماركــس  للغــرب:  والعقــل  للشــرق  القلــب 

ســعيد« وانطالقا من العنوان يتضح لنا أن الناقد مهدي عامل 

قــد ولــج مــن بــاب كارل ماركــس Karl Marx، وال غرابــة فــي ذلــك مــا 

دام مهــدي عامــل مناضــل شــيوعي ومتبنــي ألفــكار ماركــس.

مهــدي  وجهــه  الــذي  النقــد  ذلــك  مغنيــة«  »مليــا  الباحثــة  وتبيــن 

نقــد مهــم فيمــا يخــص  بأنــه  إيــاه  عامــل إلدوارد ســعيد واصفــة 

مــن  صفحــات  أربــع  فــي  نقدهــا  جــاء  ولقــد  االستشــراق.  كتابــه 

بالشــرق  ماركــس  كارل  عالقــة  علــى  ارتكــزت  حيــث  الكتــاب، 

يرتكــز  التــي  واالفتراضــات  الســعيدي  االستشــراقي  وبالفكــر 

قــد  الباحثــة »مليــا مغنيــة«  تقــرر  إّن إدوارد ســعيد وكمــا  عليهــا، 

»تجاهــل الطابــع الطبقــي للثقافــة الغربيــة وتناولهــا كأنهــا الغــرب 

ككل تجاهــل معهــا نقيضهــا الديالكتيكــي الثــوري، وبالتالــي عــزز 

طابعهــا الشــمولي أكثــر وهــو مــا تطمــح إليــه هــذه الثقافــة كثقافــة 

)2015 )مغنيــة،  املطلقــة«.  الســيادة  إلــى  تســعى  بورجوازيــة 

هكــذا يقــع إدوارد ســعيد فــي فــخ الهيمنــة املطلقــة ألنــه يعــزز أكثــر 

-حســب رأي الناقــدة- ســيادة الفكــر املهيمــن وتخضــع لــه، وهــو 

بهــذا ظــل ســجينا للفكــر الغربــي الــذي حــاول انتقــاده فــي كتابــه« 

االستشــراق«.

ومــن انتقــادات املفكــر مهــدي عامــل أيضــا  إلدوارد ســعيد: »أنــه 

صــاغ  لقــد   )...( الشــوفينية  القوميــة  بتهمــة  رميــه  فــي  يتــردد  لــم 

عامــل سلســلة مــن التهــم إلدوارد ســعيد وفكــره، وهــو مــا جعــل 

هــذه القــراءة قــراءة اتهاميــة ومغرقــة فــي نزعتهــا اإلتهاميــة، يقــول 

يشــل  وهــو  وضعــي،  عقالنــي  ال  إدوارد  فكــر  بــأن  عامــل  مهــدي 

فكــر الطبقــة البورجوازيــة الــذي يرفــض االختــالف والتناقــض، 

ويقــع فــي قبضــة منطلــق الفكــر االستشــراقي، كمــا أنــه فكــر عدمــي 

يضــرب بجــذوره عنــد نيتشــه وحفيــده ميشــيل فوكــو،  وهــو فكــر 

بنيوي يقول بأولوية الصراع االجتماعي الطبقي، وفكر امبريالي، 

فــإدوارد بنيــوي والبنيويــة كمــا ينقــل مهــدي عامــل عــن ســارتر هــي 

آخــر شــكل مــن أشــكال اإليديولوجيــة البورجوازيــة اإلمبرياليــة، 

وعلــى هــذا األســاس فنقــد ســعيد البنيــوي لالستشــراق شــكل مــن 

أشــكال اإليديولوجيــة البورجوازيــة  اإلمبرياليــة«. )مغنيــة، 2015(

إّن املفكــر مهــدي عامــل فــي نقــده لفكــر إدوارد ســعيد ينطلــق مــن 

البورجوازيــة  الطبقــة  فلقــد صنفــه ضمــن  املاركســية،  خلفيتــه 

وإيديولوجيتهــا اإلمبرياليــة باإلضافــة إلــى اتهامــه بالنزعــة القوميــة 

يتخالــف  مــا  وهــو  الرؤيــة،  املحــدودة  الضيقــة  الشــوفينية 

ويتعــارض تمامــا مــع منطلقــات إدوارد ســعيد اإلنســانية الرحبــة، 

الثقافيــة  التعدديــة  وإلــى  األنســني  الفكــر  إلــى  امللحــة  ودعوتــه 

والهجنــة.

من النقاد الذين عكفوا على دراسة ونقد أطروحة إدوارد سعيد 

العظــم  جــالل  »صــادق  الشــهير  الناقــد  كذلــك  »االستشــراق« 

معكوســا«1981  واالستشــراق  »االستشــراق  كتــاب  »صاحــب 

ولقــد عمــد إلــى »معاينــة الكتــاب مــن منظــور إيديولوجــي راســخ 

فــي الوقــت ذاتــه، ويبــدأ صــادق جــالل العظــم  ومكيــن ومجــروح 

قراءتــه لالستشــراق بعــرض موجــز ألطروحــة الكتــاب األوليــة ثــم 

يعقبــه مباشــرة بانتقــاد مبدئــي يتأســس علــى خيبــة أمــل فيمــا كان 

لنقــد مؤسســة االستشــراق،  يؤلــف  مــن كتــاب  القــارئ  ينتظــره 

 أن 
ّ
كان العظــم ينتظــر مــن كتــاب ســعيد أن يفــي بتوقعاتــه إال

الكتــاب قــد كســر أفــق انتظــاره الــذي ينطــوي علــى رؤيــة ماديــة 

تاريخيــة لتطــور املؤسســات والظواهــر، يــرى العظــم أن إدوارد 

ســعيد بــدأ تحليلــه لالستشــراق بدايــة ســليمة، ثــم ثنــى علــى هــذه 

البدايــة بتحليــل مغلــوط ومتراجــع، فبــدل أن يســتخلص النتائــج 

اســتخالصا  األطروحــة  هــذه  علــى  املترتبــة  واملنطقيــة  التاريخيــة 

صارما ودقيقا ومنتظما كما يأمل القارئ، نجده يفضل اللجوء 
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الالمعــة  األدبيــة  والتوســطات  البارعــة  اللغويــة  الصياغــات  إلــى 

لتبديــد مظاهــر اإلحــراج والتشــويش واالرتبــاكات الفكريــة التــي 

يمكــن أن تصيــب تحليالتــه بنتيجــة هــذا النــوع مــن القصــور«. 

)2003 )كاظــم، 

الناقــد صــادق جــالل  بــأن  لنــا  القــول يتضــح  هــذا  مــن  انطالقــا 

العظــم لــم يجــد فــي كتــاب االستشــراق مــا يــروي عطشــه املعرفــي، 

ألنــه يحتــوي علــى عــدة نقائــص وارتبــاكات.

مــن املعلــوم أن إدوارد ســعيد قــد ســعى إلــى كشــف نطــاق الهيمنــة 

النصــوص االستشــراقية والغربيــة عمومــا،  انطــوت عليهــا  التــي 

فــي  قــد ســاهم  بأنــه  نقــاده  بعــض  رأى  هــذا  ومــن خــالل مســعاه 

تجســيد النزعــة املركزيــة واالســتعالئية، وعليــه يجــدر بنــا طــرح 

الســؤال التالــي: هــل اســتطاع إدوارد ســعيد أن يتحــرر مــن قيــود 

الهيمنــة الغربيــة فــي كتاباتــه؟ ألنــه ومــن خــالل طروحاتــه حولهــا 

وحــول مختلــف ضــروب التفــوق الغربــي ظهــر فــي وجــه منتقديــه 

بأنــه ســعى إلــى تكريــس هــذه الهيمنــة وتعزيزهــا أكثــر ممــا ســعى إلــى 

اجتثاثهــا مــن أصولهــا وتشــخيص الــداء لوصــف الــدواء؟

وبالرغــم مــن أن إدوارد ســعيد عمــل علــى فضــح الخطــاب الغربــي 

 أن معظــم كتبــه قــد عرفــت انتشــارا واســعا بحيــث 
ّ
املهيمــن إال

لــم يتعــرض لعراقيــل كثيــرة فــي النشــر، ولــم تفــرض عليــه الرقابــة 

مــا  )مثــال  قبلــه  آخريــن  مثلمــا حــدث ملفكريــن  واملنــع واملصــادرة 

حــدث مــع املفكــر املارتينيكــي فرانــز فانون(،وهــذا األمــر يدعــو 

إلــى الريبــة والشــك، وهــو مــا يفســر فــي بعــض األحيــان علــى أنــه 

خدمــة وفائــدة للغــرب الــذي ازداد قــوة وتفوقــا مــن خــالل هــذا 

بواســطته،  خطابــه  الغــرب  حّصــن  فلقــد  الســعيدي  الطــرح 

فتأكيــد ســعيد علــى قــوة وهيمنــة الغــرب زاد منهــا فــي الوعــي الغربــي 

القــدرة  تلــك  واســتيعاب  معرفــة  وبمجــرد  عمومــا،  والعالمــي 

الهائلــة التــي قــام بهــا املستشــرقون مثــال: علــى غــرار املستشــرقان 

اعترافنــا  ازداد   Burton»و»بيرتــن  Edward Lane ليــن«  »إدوارد 

بمــدى ذكاء وحيلــة ودسيســة الغــرب للعــرب، وربمــا ازداد الخــوف 

والرهبــة منــه فــي أحيــان كثيــرة، وعليــه فــإن املفكــر إدوارد ســعيد 

وكمــا عّبــر الناقــد محســن جاســم املوســوي »وحتــى عندمــا يرتــدي 

جّبــة ابــن الثقافــة العربيــة اإلســالمية والثالثيــة، فإنــه يأتــي إلــى 

ثقافتــه  منهــا  تمكنــه  واســعة  غربيــة  بعــدة  االستشــراق  خطــاب 

ونبوغــه األكبــر لدرجــة يبهــت عندهــا خصمــه الصهيونــي القــوي 

برنــارد لويــس، فينظــر إلــى منازعتــه فــي ميــدان االنتمــاء أي املنظور 

)2005 العربــي اإلســالمي الــذي يختــص بــه األخير«)املوســوي، 

وعليــه نقــول: أال يعــد هــذا االعتمــاد الكلــي علــى املناهــج الغربيــة 

مــن طــرف الناقــد إدوارد ســعيد فــي دراســاته مــن بــاب االعتــراف 

بهيمنــة اآلخــر وقوتــه واســتحواذه علــى حياتنــا وطــرق تفكيرنــا؟ 

أليــس  بقولهــا:«  الناقــدة »غــزالن هاشــمي«  عّبــرت عنــه  مــا  وهــو 

مــن األولــى أن نفكــر كيــف نؤســس نظــرة مغايــرة تؤمــن بحــدود 

املختلــف وتحتفــي بهويتنــا وتفكيرنــا املتحــرر مــن قيــود اإلتبــاع« 

التبعيــة ذل وهــوان وخاصــة عندمــا  فــي  )هاشــمي،2013(، ألنــه  

وليســت  والتراجــع  االنحســار  مواطــن  فــي  التبعيــة  هــذه  تكــون 

الناقــد  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي  والرفعــة،  التفــوق  أســباب  فــي 

إبراهيــم ســعدي: »لعــل عبــد الرحمــن بــن خلــدون لــم يكــن محقــا 

كل الحــق حيــن قــال بــأن »املغلــوب« مولــع بتقليــد »الغالــب« فــي 

 فــي لغتــه 
ّ
كل �شــيء، فهــا نحــن فــي الجزائــر النتقــاد بـــــ »الغالــب« إال

وزّيــه وعوائــده، لكــن ليــس فــي أســباب قوتــه وغلبتــه وعظمتــه«. 

)2009 )ســعدي، 

إن أسباب ضعف وانحسار العالم العربي يعود إلى تلك التبعية 

الســلبية للغــرب، أي االنقيــاد وراءه فــي أمــور ال تعــود بالفائــدة، 

بصلــة  التمــت  التــي  عاداتــه  تقليــد  نحــو  واللهثــان  الجــري  وكــذا 

الوطــن، وعليــه تجــب كســر قيــود  لعــادات وخصوصيــات هــذا 

التــي يجــب أن تقتصــر علــى مظاهــر  الغربيــة،  التبعيــة  وأغــالل 

التفــوق والتطــور الحضــاري، وكل عوامــل الرقــي واالزدهــار مــن 

أجــل تشــييد حضــارة عظيمــة علــى غــرار الحضــارة الغربيــة.

نبقــى دائمــا فــي مجــال النقــد املوجــه إلــى املفكــر العالمــي إدوارد 

 Bill »ســعيد، حيــث يــرى الباحثــان األســتراليان »بيــل أشــكروفت

كتابهمــا  خــالل  مــن   »Bal Ahlwalia« أهلواليــا  وبــال   Ashcroft

»مفارقــة الهويــة« بــأن »عمــل ســعيد يمثــل بصــورة مفارقــة عمــل 

�شــيء:  كل  يضــم  النقــدي  عملــه  مجــال  أن  الهــاوي،إذ  الناقــد 

النظريــة األدبيــة والنقــد الن�شــي، والتاريــخ، وتحليــل الخطــاب، 

وعلــم االجتمــاع ونقــد املوســيقى، واألنثربولوجيا«)فخــري،2009(

هــذا يعتبــران اهتمــام  إذا، ومــن وراء قولهمــا  الناقــدان  فهــاذان 

إدوارد ســعيد بــكل هــذه الحقــول املعرفيــة املتشــعبة دليــل علــى 

وهــو  الهائــل،  املعرفــي  الــركام  هــذا  خضــم  فــي  وضياعــه  تشــتته 

فــي ســراديب املعرفــة. حســب رأيهمــا ناقــد هــاوي قــد ســقط 

وقــد قــام الناقــد فخــري صالــح بالــرد عليهمــا دفاعــا عــن إدوارد 

ســعيد، وذلــك عــن طريــق تفنيــذ صفــة الناقــد الهــاوي متســائال فــي 

ــه ال يمكــن لناقــد هــاو أن ينجــز عمــال بحثيــا مؤثــرا مثــل 
ّ
ذلــك بأن

كتــاب االستشــراق؛ تلــك األطروحــة التــي نبــغ بهــا الناقــد إدوارد 

ســعيد كأول منظــر أكاديمــي لالستشــراق ومــا بعــد االســتعمار، 

العديــد  يضــم  النقــدي  ســعيد  إدوارد  عمــل  مجــال  إن  صحيــح 
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إلــى رحابــة  يعــود  الكامــن وراء هــذا  مــن املعــارف، لكــن  الســبب 

وموســوعية فكــره الفلســفي، وإلــى تلــك الســمة الثقافيــة مــا بعــد 

النظريــة  األرضيــة  ثــراء  إلــى  باإلضافــة  تميزهــا،  التــي  الحداثيــة 

. ألعمالــه وتشــعبها 

 النقد املعرفي

املعرفــي  بالقصــور  ســعيد  إدوارد  اتهــم  مــن  النقــاد  مــن  هنــاك 

وعــدم اإلحاطــة واإلملــام بالعديــد مــن املعــارف، معتبريــن بذلــك 

كتابــه » االستشــراق« كتابــا يشــوبه الكثيــر مــن القصــور والهنــات 

املعرفيــة، ولقــد كانــت حجتهــم فــي ذلــك أنــه وقــع فــي خلــل معرفــي 

ممــا دفعهــم  البعــض،  بعضهــا  مــع  األمــور  قــد خلــط  وأنــه  كبيــر 

حيــث  الغربــي  األكاديمــي  الفكــر  فــي  معيبــا  كتابــا  اعتبــاره  إلــى 

فــي  لــم يمّيــز  بــأن إدوارد ســعيد  »رأى بعــض النقــاد األكاديمييــن 

عملــه بيــن أنــواع املستشــرقين فعلــى ســبيل املثــال لــم يمّيــز بيــن 

 Johann Wolfgang von الشــاعر يوهــان فولفغانــغ فــون غوتــه

Goethe الــذي لــم يســافر أبــدا إلــى الشــرق، والروائــي جوســتاف 

فلوبيــر Gustave Flaubert  الــذي أم�شــى فتــرة وجيــزة فــي مصــر 

وكتابــات إرنســت رينــان التــي كانــت نابعــة مــن أســاس عنصــري، 

وبيــن بعــض األكاديمييــن مثــل إدوارد وليــم ليــن الــذي كان متقنــا 

غــة العربيــة، ووفقــا لهــذا النقــد فــإن إدوارد ســعيد قــد تجاهــل 
ّ
لل

جنســية املستشــرقين وخلفياتهــم، وجعــل صــورة نمطيــة واحــدة 

األوروبي«.)ويكيبيديــا( للمستشــرق 

 إن هــذا النقــد يبــدو نقــدا قاســيا نوعــا مــا فــي حــق إدوارد ســعيد، 

ألنــه ينقــص مــن قدراتــه ومعارفــه، فكيــف ألديب وناقد موســوعي 

للحديــث  ويتعــرض  املستشــرقين،  ينقــد  أن  إدوارد ســعيد  مثــل 

وطبيعــة  حياتهــم  بتفاصيــل  وعارفــا  ملمــا  يكــون  أن  دون  عنهــم 

أعمالهــم، وبحقيقــة نواياهــم االستشــراقية؟

ومن املآخذ األخرى التي يأخذها الناقد إعجاز أحمد على إدوارد 

ســعيد »شــغف هــذا األخيــر الشــديد باســتظهار مجموعــات مــن 

األسماء الثقافية، مشيرا إلى عدم تجانسها في األقوال واملواقف 

و»جوليــان   Gramsci»غرام�شــي »أنطونيــو  ســعيد  يضــع  كأن 

بانــدا« Julian Banda فــي خانــة واحــدة وعــدم التعامــل املنســق 

لهــؤالء الذيــن يراصــف ســعيد أســماءهم،  مــع اإلنتــاج الفكــري 

ولهــذا يظهــر عطفــه كتــاب خيانــة املثقفيــن علــى دفاتــر الســجن 

عمــال تعســفيا يثيــر الفضــول«. )دراج، 2015(

طــرف  مــن  ســعيد  إدوارد  إلــى  املوجهــة  االنتقــادات  هــذه  رغــم 

 أن هــذا األخيــر قــد جعــل القــارئ يعيــد التمعــن 
ّ
إعجــاز أحمــد، إال

الــرؤى  كثــرة  ــد 
ّ
ول ممــا  الزوايــا  مختلــف  مــن  ســعيد  قــراءة  فــي 

جديــد. شــكل  فــي  ســعيد  قــراءة  إعــادة  وبالتالــي  وتعددهــا 

يــرى  نقــد إعجــاز أحمــد إلدوارد ســعيد، حيــث  مــع  نبقــى دائمــا 

بأنــه جــرى توجيــه االنتقــاد واللــوم إليــه بســبب ذلــك التعــارض 

»فــي  فــي كتابــه  فــي عملــه، ولقــد »خصــص إعجــاز أحمــد  القائــم 

النظريــة: طبقــات، شــعوب، آداب« فصــال طويــال لنقــد ســعيد، 

بادئــا بكتــاب االستشــراق وصــوال لكتــاب »بعــد الســماء األخيــرة«، 

محــاوال أن يضــع يــده علــى التعارضــات التــي تقيــم فــي قلــب كتابــات 

ســعيد  نــص  بعالقــة  يتصــل  فيمــا  خصوصــا  ســعيد،  إدوارد 

اإلشــكالية مــع عمــل فوكــو. يكتــب إعجــاز أحمــد؛ بعــد أن يحشــر 

ســرديات األدب األوروبــي بــدءا مــن إســخيلوس وصــوال إلــى إدوارد 

احتقــار  مهمــة  مــع  األدب  لتواطــؤ  تاريخــا  جميعــا  بوصفهــا  ليــن 

التنويــر  مشــروع  بيــن  يطابــق  أن  وبعــد  شــأنه،  وتهويــن  الشــرق 

واالستشــراق والكولونياليــة، يقــف ســعيد فــي مواجهــة معضلــة 

العثــور علــى نــوع مــن الفعاليــة التــي يمكــن أن تنهــي هــذه العالقــة 

القائمــة منــذ عصــور بيــن الســرديات اإلنســانية الكبــرى واملشــروع 

اســتعصاء  نكتشــف  بالــذات  النقطــة  هــذه  عنــد  االســتعماري، 

)2009 نادرا«)فخــري، 

إن الناقــد الهنــدي إعجــاز أحمــد يحــاول أن يبيــن مــن خــالل نصــه 

هــذا بــأن إدوارد ســعيد قــد وقــع فــي تعارضــات وتناقضــات، ألنــه 

خلــط األمــور مــع بعضهــا البعــض، فمثــال هــو يطابــق بيــن التنويــر   

والكولونياليــة   Orientalism واالستشــراق   Enlightnment

Colonialism، ويقــوم بعمليــة حشــد وتكديــس لــألدب األوروبــي 

الــذي رأى بأنــه يقــوم بمهمــة إمبرياليــة وهــذا فــي رأي إعجــاز أحمــد 

غيــر صحيــح كلــه.

مقالــه  فــي  الفيــا«  عجــب  املنعــم  »عبــد  الباحــث  تعــرض  لقــد 

إدانــة  إلــى  ســعيد«  أطروحــة  نقــد  فــي  »االستشــراق  بـــــــــــ:  املعنــون 

لــم يــأت بالجديــد أبــدا،  الناقــد إدوارد ســعيد ألنــه حســب رأيــه 

وكل مــا قــام بــه أنــه عمــل علــى تكــرار نفــس االتهامــات واإلدانــات 

مــن  اقتبســها  التــي  واملستشــرقين،  االستشــراق  ضــد  القديمــة 

ألن  امللــك«،  عبــد  »أنــور  املصــري  املارك�شــي  املفكــر  أطروحــات 

هــذا األخيــر أيضــا »اعتبــر االستشــراق أداة إمبرياليــة عملــت علــى 

خــالل  مــن  وذلــك  للغــرب  الثقافيــة  والتبعيــة  التخلــف  تكريــس 

مقالــه املنشــور عــام 1963، والــذي حمــل عنــوان االستشــراق فــي 

)2007 )الفيــا،  أزمــة«. 

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن الناقــد عجــب الفيــا يتهــم إدوارد ســعيد 

بالتطفــل علــى آراء الغيــر الذيــن ســبقوه، وبــأن أطروحتــه ليســت 

جديدة، إذ لم يكن له فضل السبق في طرح قضايا االستشراق 
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املفكــر  ألن  للغــرب،  الثقافيــة  والتبعيــة  والتخلــف  واإلمبرياليــة 

املصــري أنــور عبــد امللــك كان قــد ســبقه إلــى ذلــك فــي ســتينيات 

القــرن العشــرين أي مــا يقــارب العقديــن مــن الزمــن.

لقــد أورد الناقــد األردنــي »فخــري صالــح« جملــة مــن االنتقــادات 

التــي شــنت علــى املفكــر إدوارد ســعيد مــن قبــل نقــاده ومعارضيــه 

فــي  معــه  ويختلفــون  والتوجيهــات،  اآلراء  يشــاطرونه  ال  الذيــن 

العديــد مــن القضايــا التــي طرحهــا غيــر أن الناقــد فخــري صالــح 

طريــق  عــن  إدعاءاتهــم  ويفّنــد  ســعيد  إدوارد  عــن  يدافــع  كان 

الــّرد علــى أقوالهــم، وإنصــاف إدوارد ســعيد حيــث قائــال: »لقــد 

تعرضــت كتابــات إدوارد ســعيد للكثيــر مــن االنتقــاء مــن جانــب 

بعــض املؤيديــن إلعــالء املبــادئ الفلســطيني- اإلســرائيلي وقيــل فــي 

حينهــا إن ســعيد يعيــش بعيــدا عــن املنطقــة وال يعــرف طبيعــة 

تعقيــدات الوضــع السيا�شــي العربــي والفلســطيني، وهــو مــن ثــم 

يتعامــل مــع الوضــع السيا�شــي مــن وجهــة نظــر أكاديميــة بحثيــة 

)2009 طوباوي«)فخــري،  بعــد  ذات 

إن الناقــد إدوارد ســعيد يــرد علــى هــذه االنتقــادات ويدافــع عــن 

وطنــه  قضايــا  علــى  عكوفــه  مــدى  تبيــان  خــالل  مــن  وذلــك  رأيــه 

رغــم ُبعــد املســافات عنــه ألن البعــد - حســب رأيــه- ال يعــد حائــال 

وعائقــا دون االنشــغال بقضايــا الوطــن، يقــول فــي هــذا الصــدد: 

»ســيقول البعــض إنــي أعيــش فــي نيويــورك وأكتــب منهــا، وهــي التــي 

تبعد عن الشرق األوسط ما تبعد، وهذا صحيح بالطبع، ولكن 

وبقلبــي  بفكــري  أبتعــد  لــم  أننــي  هــو  الكثيــرون  يعرفــه  قــد ال  مــا 

عــن العالــم العربــي الــذي ولــدت وتربيــت فيــه )...( إننــي تحملــت 

األساســيتان  الســمتان  وهمــا  والحرمــان  الشــتات  مــن  نصيبــي 

للقــدر الفلســطيني)...(، ولهــذا أحــاول اســتخالص فائــدة عامــة 

مــن محابــاة األقــدار هــذه، حيــث يحدونــي األمــل فــي أن تتيــح لــي 

عبرهــا،  الوطــن  همــوم  مــع  أتعامــل  أن  نســبيا  البعيــدة  املســافة 

منظــورا أرحــب وحريــة أوســع فــي تقييــم مســيرتنا الوطنيــة، األمــر 

الــذي قــد ال يتوفــر ألولئــك الذيــن يعيشــون فــي خضــم األحــداث 

)2009 املتالحقة«)فخــري، 

فــي رأي  الغربــة والبعــد  بــأن  لنــا  يتبيــن  القــول  هــذا  مــن  انطالقــا 

إدوارد ســعيد قــد أتاحــا لــه رؤيــة نقديــة أوســع واهتمامــا أكبــر، 

لشــعبه  تمثيلــه  وعــن  وحرقتــه،  املنفــى  عــن  كتاباتــه  ولعــل 

الفلســطيني والتحدث باســمه في املؤتمرات الدولية دليل صريح 

وشــاهد علــى قــوة اهتماماتــه بقضايــا وطنــه وشــعبه الفلســطيني 

أمــره. علــى  املغلــوب 

لويــس(  )برنــارد  ســعيد  إلدوارد  اللــذوذ  الخصــم  وصــف  لقــد 

يصــل  زيفهــا  وأن  زائفــة  »بأنهــا  االستشــراق  كتــاب  أطروحــة 

شــكل  أي  يفتقــد  االستشــراق  كتــاب  أن  وقــال  العبــث،  حــدود 

فــي  التــي يقدمهــا الباحثــون واملتخصصــون  مــن أشــكال املعرفــة 

)2009 عملهم«)فخــري، 

كتاباتــه  خــالل  مــن  يعمــل  ســعيد  إدوارد  كان  لهــذا  واعتبــارا 

النقديــة إلــى الــرد علــى برنــارد لويــس، وكل محاوالتــه الســاعية إلــى 

واألكاديميــة. الفكريــة  قيمتــه  مــن  الحــط 

-نقود عامة

يعــد الناقــد الفلســطيني »عــز الديــن املناصــرة« مــن بيــن النقــاد 

فيمــا  ســعيد  إلدوارد  النقديــة  املالحظــات  بعــض  قدمــوا  الذيــن 

فــي  وقــع  قــد  األخيــر  بأنهــذا  مبينــا  »االستشــراق«،  كتابــه  يخــص 

يلــي:  يمكــن حصرهــا فيمــا  إديولوجيــة  مزالــق معرفيــة وأخــرى 

- »عالــج إدوارد ســعيد ركامــا هائــال مــن النصــوص االستشــراقية 

بســبب  التشــتت،  فــي  القــارئ  أوقــع  لكنــه  بهــا،  املستشــهد 

النظــري  التمهيــد  باســتثناء  والتكــرار،  الكثيــرة  االســتطرادات 

فــي الفصــل األخيــر  فــي بدايــة الكتــاب، وهنــاك تســرع  املتماســك 

الصحفيــة. اللغــة  مــن  قريبــا  يجعلــه  األخيــرة(،  )املرحلــة 

-باســتثناء إشــارات ســريعة، لــم يــدرس إدوارد دور االستشــراق 

فــي خلــق وتطويــر الدراســات التوراثيــة، ربمــا ألنــه ناقــد علمانــي، 

فــي قــراءة مثــل ذلــك الــركام، حتــى ال يقــع  لــم يكــن يرغــب  أوأنــه 

فيمــا يمكــن أن نســميه: )مصيــدة الجــدل مــع التــوراة(.

-إذا كان ماركــس قــد وقــع تحــت تأثيــر االستشــراق، فــإن إدوارد 

البــاردة، حيــن أوحــى أن  الحــرب  ثقافــة  تأثيــر  ســعيد وقــع تحــت 

جملــة  مــع  يتطابــق  الشــرقية،  وأوروبــا  روســيا  فــي  االستشــراق 

ماركــس التــي اقتنصهــا إدوارد ســعيد وصــاغ حولهــا تأطيــرا نظريــا، 

وبيــن  ماركــس  بيــن  طبعــا  فارقــا  وهنــاك  فيــه،  مبالغــا  كان  ربمــا 

)2006 الرو�شــي«)املناصرة،  االستشــراق 

هــذه  خــالل  مــن  املناصــرة  الديــن  عــز  الناقــد  صــاغ  وبهــذا 

املالحظــات واآلراء النقديــة بعــض النقائــص والهفــوات التــي وقــع 

النقــد وهــذه اآلراء هــو  مّيــز هــذا  مــا  أّن  فيهــا إدوارد ســعيد غيــر 

اتســامها بطابــع نقــدي تصحيحــي للكتــاب، بعيــدا عــن تلــك النزعــة 

الهجوميــة الشرســة التــي ترمــي إلــى اإلنقــاص مــن قيمــة الكتــاب 

فــه وخبرتــه.
ّ
مؤل كفــاءة  ومــن 

 Valerie Kennedy  تعــد الناقــدة البريطانيــة »فاليــري كينــدي« 

مــن النقــاد الذيــن أفــردوا قســطا مــن كتاباتهــم النقديــة لتنــاول 

الناقد »إدوارد سعيد« وكتابه »االستشراق« بالدراسة النقدية 

إيديولوجيــة،  منهجيــة،  معرفيــة،  جوانــب:  عــدة  مــن  املســائلة 
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ســعيد:  »إدوارد  عنــوان:  حمــل  الــذي  كتابهــا  خــالل  مــن  وذلــك 

تحليــل  حقــل  فــي  ســعيد  منجــز  يقــرأ  »والــذي  نقديــة«  مقدمــة 

الخطــاب والنظريــة النقديــة وخطــاب مــا بعــد االســتعمار بعيــن 

فــي  لكنهــا  لكتاباتــه،  االســتثنائية  الطبيعــة  تغفــل  ال  موضوعيــة 

الوقــت نفســه تحــاول أن تشــير إلــى النقــص الــذي يعتــري عملــه 

الخطــاب  شــبكة  فــي  أحيانــا  ووقوعــه  يطلقهــا  التــي  والتهويمــات 

»االستشــراق«  فــي  ســواء  عنيفــا  نقــدا  لــه  يوجــه  الــذي  الغربــي 

واإلســالم  فلســطين  عــن  كتاباتــه  أو  واإلمبرياليــة«  »الثقافــة  أو 

 )2009 الغربي«)فخــري،  واإلعــالم 

بدايــة  فــي  تطرقــت  كنيــدي«  »فاليــري  الناقــدة  أن  مــن  فالبرغــم 

ســعيد  إدوارد  بصنيــع  اإلشــادة  إلــى  املقدمــة-  فــي  -أي  كتابهــا 

 أنهــا تصفــه 
ّ
فــي الثقافــة الغربيــة، إال واعتبــاره شــخصية فريــدة 

مــن  الكثيــر  تثيــر  الثقافــة ألّنهــا  هــذه  فــي  بأنــه شــخصية خالفيــة 

تأخذهــا  التــي  املآخــذ  مــن  واملعارضــة،  الحليفــة  واآلراء  الجــدل 

أنــه  أي  وكتاباتهــا،  املــرأة  دور  إهمالــه  هــو  ســعيد  علــى  كنيــدي 

األهــم  فقط،فالتناقــض  الرجــال  لكتابــات  ومتعصــب  منحــاز 

الــدي وقــع فيــه إدوارد ســعيد –حســب رأي كينيدي–»قــد يكــون 

فــي أن ســعيد الــدي عالــج إشــكالية التمثيــل وألقــى بيــد غليظــة 

علــى التشــوهات التــي شــابت الخطــاب اإلستشــراقي الــدي صبغتــه 

اللديــن  والتشــويه  االنتقائيــة  وهاجــم  أبويــة  ذكوريــة  صبغــة 

طبعــا مقاربــة الشــرق فــي أكثــر مــن مجــال  هــو نفســه ســقط فــي 

الخطــأ الــدي يهاجــم املستشــرقين بســببه، حيــث إنــه لــم يــول فــي 

هــذا العمــل أي دور أو وجــود أو صــوت للجنــدر »الجنوســة« أو 

الطبقــة، فيمــا نــذر)...(، هــو ذاتــه مــن قــام بإســكات أو اســتبعاد 

أو تهميــش الصــوت الضعيــف، األنثــوي فــي هــذا الصــدد. كينيــدي 

بــه  تــرى أن ســعيد قــام بمــا قــام  تذهــب أبعــد مــن ذلــك، حيــث 

املستشــرقون أنفســهم، إذ عمــد إلــى شــرقنة النســاء الشــرقيات 

وكذلــك الغربيــات، كمــا قــام الغــرب بشــرقنة الغرب«)كينيــدي، 

 )2016

كما نجد الناقدة  تستغرب املؤلفة إهمال إدوارد سعيد للنساء 

الفلســطينيات فــي تأمالتــه لحيــاة الفلســطينيين أو عــدم تحليلــه 

كان  ممــا  الشــرق  إلــى  الغربيــات  النســاء  مــن  الرحالــة  لكتابــات 

ســيغير كثيــرا مــن نظــرة االستشــراق للخطــاب االستشــراقي الــذي 

لــم يكــن يتمتــع بتلــك الطبيعــة املتجانســة التــي يوحــي بهــا تحليــل 

ســعيد  إدوارد  تربيــة  إلــى  اإلهمــال  هــذا  كينيــدي  وتعيــد  ســعيد 

فــي املجتمــع الفلســطيني، وعيشــه فــي مجتمــع أبــوي ال يقيــم وزنــا 

كبيــرا لحضــور النســاء ودورهــن، فحســب رأي الناقــدة »فاليــري 

الواســعة،  ثقافتــه  مــن  وبالرغــم  ســعيد  فــإدوارد  كينيــدي« 

وبتواجــده فــي املجتمــع األمريكــي - ملــدة طويلــة - املتفتــح واملؤمــن 

وبالرغــم كذلــك  عــن مختلــف حقوقهــا،  واملدافــع  املــرأة  بحريــة 

مــن ســعيه الحثيــث إلــى مجابهــة مختلــف خطابــات الهيمنــة إال 

أننــا نجــده فــي كتاباتــه قــد عــزف عــن االهتمــام بقضايــا النســاء، 

وبتفعيــل دور املــرأة وإعطائهــا املكانــة التــي تســتحقها، ولعــل مــا 

فــي صميــم  تقــع  املــرأة قضيــة  أن قضيــة  هــو  األمــر غرابــة  يزيــد 

املهمشــة ومــن  للفئــات  ليــرد االعتبــار  الــذي جــاء  الثقافــي  النقــد 

ســعيد«،  »إدوارد  الناقــد  اشــتغال  ميــدان  وهــو  النســاء  بينهــا 

فالناقــدة تســتغرب كل هــذا اإلقصــاء التعســفي للمــرأة، ســواء 

املــرأة الفلســطينية  أم الغربيــة التــي جــاءت إلــى الشــرق كرحالــة 

لدراسته، فالتاريخ يشهد على وجود نساء غربيات مستشرقات 

دافعــن عــن الشــرق )مثــال املستشــرقة األملانيــة »زيغريــد هونكــه« 

بــأن إدوارد ســعيد  تــرى  Sigrid Hunke(، فالناقــدة »كينيــدي« 

لــو اهتــم بــدور املــرأة وعــزز مــن مكانتهــا التخــذت كتاباتــه مســارا 

أفضــل وأكثــر تجانســا، وترجــع الناقــدة ســبب ذلــك اإلقصــاء إلــى 

تربيــة »إدوارد ســعيد« فــي املجتمــع الفلســطيني البطريركــي الــذي 

ُيعلــي مــن صــوت الرجــل فــي مقابــل إقصــاء وتهميــش دور املــرأة.

ملؤلــف  النقديــة  آرائهــا  عــرض  فــي  »كينيــدي«  الناقــدة  وتســتمر 

إدوارد ســعيد »االستشــراق« حيــث تشــير فــي الفصــل األول مــن 

كتابهــا إلــى املواضــع التــي يبــدو فيهــا ســعيد إشــكاليا غيــر متجانــس، 

نقدهــا  املؤلفــة  وتشــن  التعارضــات  مــن  بالكثيــر  مشــقوقا 

لالستشــراق بســبب اســتعمال صاحبــه ملناهــج غيــر متجانســة، 

وغاياتهــا،  تحليلهــا  صيــغ  فــي  متعارضــة  الحقيقــة  فــي  إنهــا  بــل 

ومــن األمثلــة الدالــة علــى هــذه املناهــج املتعارضــة -حســب رأي 

ميشــيل  منهــج  بيــن  ســعيد  إدوارد  مــزج  هــو  كنيــدي-  فاليــري 

إلــى  الكاتبــة  »تشــير  حيــث  غرام�شــي  أنطونيــو  ومفاهيــم  فوكــو 

عيــوب اعتــرت منهــج ســعيد بــدءا بمســألة التعريــف وليــس انتهــاء 

بيــن غرام�شــي وفوكــو واإلنســانوية  بموضــوع املنهجيــة والخلــط 

الغربية«)كينيــدي،2016(

حيــث تبــدو هــذه املناهــج والتصــورات متعارضــة ال تلتقــي حــول 

غايــات محــددة كمــا أّنهــا ال تمتلــك تصــورا مشــتركا حــول املســائل 

األساســية بشــأن تعريــف الســلطة أو مفهــوم التمثيــل أو صيــغ 

تفاعــل القــوة واملعرفــة.

إدوارد  عمــل  فــي  وحاســمة  جــّدا  كبيــرة  فوكــو  تأثيــرات  إن  غيــر 

كتابتــه  أثنــاء  نفســه  بــه  صــّرح  الــذي  ال�شــيء  وهــو  ســعيد، 

لالستشــراق، كمــا صــرح بــه مترجمــوه أيضــا وعــدة نقــاد آخريــن، 
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نقدهــم  فــي عمليــة  إدوارد ســعيد ومعارضــوه  نقــاد  قــام  ولذلــك 

ملؤلفــه االستشــراق مــن الولــوج مــن هــذا البــاب، ورأوا بــأن عمــق 

هــذه التأثيــرات الفوكويــة قــاد إلــى العديــد مــن املواقــف املتناقضة 

لالستشــراق.  تحليلــه  عمليــة  فــي 

باعتبــاره  ســعيد  إدوارد  لــدى  الهويــات  وامتــزاج  اختــالط  إن 

فلســطينيا وأمريكيــا فــي الوقــت ذاتــه كان مثــار نقــد حــاد عليــه، 

فمــن هــذه الجهــة تــرى الناقــدة »كينيــدي« بأنــه يوجــد تعــارض 

خــالل  مــن  وذلــك  شــخصيته  فــي  االنســجام  فــي  واختــالل  كبيــر 

إلــى كونــه داخــل األشــياء  »دوره االجتماعــي وموقعــه األكاديمــي؛ 

وخارجهــا ممــا يولــد تعارضــات حــادة بيــن موقفــه واملوقــع الــذي 

األكاديميــة  واملؤسســة  وأمريــكا  لفلســطين  بالنســبة  يشــغله 

فــي  الســمة  هــذه  أن  غيــر   ،)2016 الغربي«)كينيــدي،  والفكــر 

نظــر العديــد مــن النقــاد قــد أثــرت وأغنــت منجــز إدوارد ســعيد 

مؤلفاتــه  غــزارة  ولعــل  اهتماماتــه،  مجــال  توســيع  فــي  وســاهمت 

ذلــك. علــى  ملمــوس  دليــل  وتنوعهــا 

لقــد اتجهــت الناقــدة »ســعاد العنــري« فــي أطروحتهــا التــي قامــت 

الناقــدة  اتجــاه  »نفــس  »االستشــراق  كتــاب  بنقــد  خاللهــا  مــن 

»فاليــري كنيــدي« حيــث عملــت علــى اإلشــادة بعمــل إدوارد املميــز 

والشــهير، وبعدهــا قامــت بتعــداد بعــض الســلبيات واملآخــذ فهــو 

االستشــراقي  املنتــج  جميــع  علــى  أطروحتــه  »عّمــم  رأيهــا  حســب 

اعتــذر  مــا  وهــو  األملانــي،  الرو�شــي  االستشــراق  نزاهــة  متجاهــال 

عنــه فــي كتابــه »تعقيبــات علــى االستشــراق«. باإلضافــة إلــى أنــه 

ليزالــوي  النســاء االستشــراقية مثــل  بعــض  قــد تجاهــل كتابــات 

يخــدم  مــا  أخــذ  وكأنــه  الهنــود،  مثــل  األقليــات  وكتــاب   Lizalwi

نقــد  ســعيد  إن  الضّيــق،  اإليديولوجــي  بالفهــم  فقــط  فكرتــه 

الغــرب بمفاهيــم غربيــة وفكــر وفالســفة الغــرب، فلــم يكــن عربيــا 

أصيــال فــي نقــده، وهــذا نســتطيع الــرد عليــه بــأن الغــرب اســتفاد 

ابــن  مــن التطــور املعرفــي للعــرب وقــت النهضــة اإلســالمية مثــل 

طريقتهــم،  بمثــل  الغــرب  علــى  ســنرد  فهــل  ســينا،  وابــن  خلــدون 

)2015 لكم«)العنــزي،  ومعرفتكــم  لهــا  معرفتنــا 

وتختــم الناقــدة »ســعاد العنــزي« مقالهــا باإلقــرار واالعتــراف بــأّن 

كتــاب »االستشــراق« ورغــم جملــة النقائــص والهفــوات التــي وقــع 

 أنــه يبقــى كتابــا هامــا فــي طرحــه، وأنــه يحمــل 
ّ
فيهــا صاحبــه، إال

مفاهيــم هامــة فــي الخطــاب وتمثيــل اآلخــر بشــكل إيجابــي وســلبي، 

ولــه عظيــم األثــر فــي املنتــج النقــدي واألدبــي العالمــي.

لقــد تطــرق الباحــث »هــالل الحجــري« إلــى عــرض بعــض مؤيــدي 

الســعيديون  اســم  عليهــم  أطلــق  مــا  وهــو  ســعيد  إدوارد  الناقــد 

الذيــن تبنــوا وجهــة نظــره واقتفــوا آثــاره فجــاءت بذلــك أعمالهــم 

املطروحــة  القضايــا  بعــض  فــي  لعملــه  متشــابهة  اإلبداعيــة 

معــارض  آخــر  تيــار  إلــى  تعــرض  أخــرى  جهــة  ومــن  واملعالجــة، 

لســعيد ومناقــض لــه وهــو مــا أطلــق عليــه اســم الالســعيديون، 

الذيــن قبلــوا تحــدي نظريــة ســعيد وعملــوا علــى تفنيــذ مــا جــاء بــه 

ومعارضتــه وإعــادة قــراءة نصــوص املستشــرقين الذيــن قرأهــم 

بأنــه مخطــئ  بذلــك  ســعيد وحلــل نواياهــم اإلمبرياليــة معتبريــن 

فــي توجيهــه هــذا، ولقــد جــاءت قراءتــه نمطيــة تعميميــة وضمــن 

 Kathryn Ann  »هــذا التيــار نجــد الناقــدة »كاثريــن آن سامبســن

Sampson والتــي »زودتنــا برؤيــة مختلفــة، حيــث أنهــا تجــادل حــول 

البعــد الدينــي لكتابــات »ريتشــارد بيرتــن« الــذي بينــه ســعيد مــن 

خالل كتابه بأنه كان يحمل مهمة إمبريالية لتوضح »سامبسن« 

عكــس مــا ذهــب إليــه ســعيد، مدعيــة بــأن املستشــرق »بيرتــن« قــد 

الصوفيــة اإلســالمية كبديــال  فــي  مــالذه  ليجــد  املســيحية  رفــض 

عنهــا، وعليــه فــإن »سامبســن« ومــن خــالل أطروحتهــا التــي حملــت 

تتحــدى   1999 الشــرق  إلــى  الرومان�شــي  األدبــي  »الحــج  عنــوان 

منهــج ســعيد فــي تفســيره للنصــوص االستشــراقية، وتجــادل بــأن 

الرحالــة واملستشــرق »بيرتــن« وعلــى الرغــم مــن تصنيفــه دائمــا 

فــي الدراســات النقديــة علــى أنــه مغامــر اســتعماري فــإن رحلتــه 

الشــرقية كانــت دينيــة أيضــا، وســيرته الذاتيــة يوجــد فيهــا بعــض 

التفاصيــل حــول انضمامــه إلــى طائفــة البراهمــا فــي الهنــد وتحولــه 

)2008 إلــى اإلســالم عبــر الصوفية«)الحجــري،  النهائــي 

إن الناقــدة »سامبســن« مــن خــالل رؤيتهــا النقديــة هــذه نالحــظ 

حــول  ســعيد  إدوارد  إليــه  ذهــب  مــا  تناقــض  بــل  تخالــف،  بأنهــا 

املستشــرق »ريتشــارد بيرتــن« حيــث أســقطت عنــه تهمــة العمالــة 

بيــن ذلــك وبتحليــل دقيــق  قــد  فــي حيــن كان ســعيد  اإلمبرياليــة، 

صــدق هــذه التهمــة فــي كتابــه االستشــراق ، مّمــا ألحــق بــه العديــد 

املستشــرقين  قبــل  مــن  العنيفــة  والهجومــات  االتهامــات  مــن 

عليهــم،  املتحامــل  هــذا  عملــه  علــى  المــوه  الذيــن  األكاديمييــن 

اتهامــه  بينهــا  مــن  الذعــة،  وانتقــادات  تهــم  عــدة  عليــه  فســلطوا 

اإليديولوجــي  وتطرفــه  معلوماتــه  ونقــص  املنهجــي  »بضعفــه 

بعــض  الكتــاب  هــذا  أحــدث  لقــد  الذاتيــة،  النزعــة  فــي  وإفراطــه 

الضجــة، وهــو يتضمــن علــى هيئــة النبــرة الجداليــة واملماحــكات 

االستشــراق  بيــن  العالقــات  عــن  املهمــة  األفــكار  بعــض 

بشــكل دقيــق  املؤلــف غيــر مطلــع  نظــرا ألن  واالســتعمار. ولكــن 

علــى إنتاجــات كل بلــد أوروبــي فــي مجــال االستشــراق، ونظــرا ألن 

اطالعــه متفــاوت القيمــة علــى هــذا اإلنتــاج، ونظــرا ألنــه ال يميــز 
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بيــن األدبيــات االستشــراقية املبتذلــة أوالصحفيــة، وبيــن بحــوث 

العلمــاء الحقيقييــن، فإنــه يرتكــب أخطــاء فاحشــة ويقــع فــي ظلــم 

.)2003 كبير«)حمــدان، 

الناقــد  بــأن  النقديــة نســتنتج  مــن مختلــف هــذه اآلراء  انطالقــا 

إدوارد ســعيد قــد دخــل عالــم االستشــراق مــن أبوابــه الواســعة 

بعــد أن أصــدر كتابــه الرائــد فــي هــذا املجــال »االستشــراق« ســنة 

نظــره  ووجهــات  وأفــكاره  آرائــه  خاللــه  مــن  بــث  والــذي   ،1978

العنصرييــن  املستشــرقين  وأولئــك  االستشــراق  مؤسســة  حــول 

الكتــاب ضجــة عارمــة ولغطــا  هــذا  أثــار  املشــرفين عليــه، ولقــد 

شــديدا فــي أوســاط املستشــرقين الذيــن هاجمــوه بعنــف وحاولــوا 

الدفــاع عــن أنفســهم ورفــض مــا قالــه عنهــم وعــن أعمالهــم فــي هــذا 

امليــدان، ولــم يتوقــف هــذا النقــد عندهــم فقــط، بــل تعــداه إلــى 

العالــم العربــي مــن طــرف بعــض املثقفيــن العــرب )صــادق جــالل 

العظــم مثــال( والــذي قــال عنــه بأنــه »كتــاب لــم يوجــه للغــرب بــل 

للشــرق ليثيــر الشــقاق والعــداء بيــن األمــم وإن مــا حــدث مــن ســوء 

فهــم الغــرب للشــرق هــو ناتــج عــن اختــالف الثقافات«)العنــزي، 

)2015

كتــاب  اســتطاع  واملعارضــة  املؤيــدة  اآلراء  هــذه  لــكل  ونتيجــة 

هــذه  فلــكل  جديــدا،  دربــا  يشــقا  أن  ومؤلفــه  االستشــراق 

»مرجعيــات  بجيــت«  »كريــم  الناقــد  عبــر  وكمــا  االنتقــادات 

كقــرارات  رؤيتهــا  ويلــزم  عنهــا  الحديــث  يطــول  ونظريــة  فلســفية 

كتــاب  تقزيــم  إلــى  ترمــي  محــاوالت  مــن  بــدال  وإغنائيــة  تكميليــة 

مؤلفه«)بجيــت،2007( مــن  والنيــل  االستشــراق 

اســتنادا لــكل مــا قيــل وانطالقــا مــن مختلــف هــذه اآلراء النقديــة 

بشقيها املؤيد واملعارض-وبعد دراستنا لهذه الشخصية الفكرية 

الالمعــة- ال يســعنا إال أن نقــول بــأن الناقــد إدوارد ســعيد يعــد 

قامــة فكريــة ونقديــة هائلــة نظــرا ملــا أنجــزه مــن مؤلفــات قيمــة 

إبــان مســيرة حياتــه الحافلــة، وهــو مــا عبــر عنــه الناقــد باتريــك 

وليامــز )patrick williams( بقولــه: »فــي الواقــع تعــد مجمــوع آثــار 

الكاتــب إدوارد ســعيد الفتــة للنظــر وجديــرة باملالحظــة علــى نحــو 

رائــع واســتثنائي، هــذا الوجــه املضخــم الــذي يلــوح مــن بعيــد فــي 

نحــو  علــى  إدوارد ســعيد أصبــح  إن  الواســعة،  الفكريــة  اآلفــاق 

متزايــد معتــرف بــه لــدى الجمهــور علــى أنــه واحــد مــن املفكريــن 

الحاضريــن فــي أواخــر القــرن العشــرين، الكثيــر مــن عمــل إدوارد 

الفكريــة  اإلنتاجــات  فــي  بالتحليــالت  ومنشــغل  متشــابك  ســعيد 

فــي كل الطرائــق واألســاليب وفــي كافــة املواقــع املؤسســاتية وغيــر 

)Patrick , 2001(»املؤسســاتية

كتابــه  أن   
ّ
إال هامــة  جــد  ســعيد  إدوارد  الناقــد  أعمــال  ُجــل  إن 

»االستشــراق« يعــد أفضلهــا وأشــهرها نظــرا لكــون مؤلفــه ســعى 

التــي  األعمــال  مصداقيــة  وعــدم  زيــف  كشــف  إلــى  خاللــه  مــن 

مــن  عليــه  تنطــوي  ملــا  ونقضــه  وتعريتــه  املستشــرقون،  أنتجهــا 

-كمــا  بلــة«  الطيــن  »مــازاد  ولعــل  خطيــرة،  إمبرياليــة  مســاعي 

ُيقــال- هــو أن هــؤالء املستشــرقين مــن الكتــاب املشــاهير الذيــن 

يشــهد لهــم بعلــو املرتبــة، وبأحســن املؤلفــات، وعليــه فــإن عمــل 

بقولهــا:  قبانــي«  »رنــا  الناقــدة  عّبــرت عنــه  مــا  هــو  إدوارد ســعيد 

»وفــي محاولتــي لنــزع هاتــه القداســة التــي أحاطــت بهــؤالء الكتــاب 

للقــارئ  أســرد  أن  البــد  كان  و)لورانــس(،  )بورتــون(  والســيما 

الغربــي البــذاءات التــي انطــوت عليهــا كتاباتهــم ورســائلهم والتــي لــم 

تكــن تشــف عــن عقــول ثقــات مــن الباحثيــن والدارســين حســبما 

وجنســية  نفســانية  عقــد  منهــا  تنــم  كانــت  بــل  أنفســهم  صــوروا 

ودينيــة اعتلجــت فــي ســرائرهم ووجــدوا متنفســا فــي شــرقهم الــذي 

اخترعــوه، فلقــد تصــور القــارئ الغربــي وألمــد طويــل أنهــم أنصــاف 

)1993 آلهة«)قبانــي، 

تكــن  لــم  ســعيد  إدوارد  بهــا  قــام  التــي  املهمــة  هــذه  فــإن  وعليــه 

جراءهــا،  شــديدة  معانــاة  تكّبــد  فلقــد  يســيرة،  ســهلة  مهمــة 

»قــدم  إذ  مــرات،  عــدة  وُهــدد  اإلرهــاب،  بروفيســور  بأنــه  فاتهــم 

اإلعــالم الصهيونــي والفكــر الصهيونــي واملتغلغــل فــي املؤسســات 

الجامعيــة التــي وجهــت لــه أعمــال إدوارد ســعيد النقديــة ضربــات 

قاصمــة علــى أنــه الجانــي الــذي خــرج مــن القمقــم العربــي لتدميــر 

فــوات  قبــل  القمقــم  هــذا  إلــى  إعادتــه  مــن  البــد  وأنــه  �شــيء  كل 

)2000 األوان«)قاســم، 

هــذه الضغوطــات والعراقيــل واملخاطــر واصــل  لكــن ورغــم كل 

إدوارد ســعيد دربــه الشــائك واملحفــوف باملخاطــر، وكان ســؤاله 

الســلطة، فهــو  أمــام  بالحــق  هــو أن يصــدع  ذلــك  فــي  الجوهــري 

إذن وكمــا عبــر الناقــد H.aram Veeser »شــخص قــادر علــى قــول 

الحقيقــة للســلطة، فصيــح يتمتــع بجــرأة عجيبــة، غاضــب مــن 

أولئــك الذيــن ال يتمتعــون بقــوة دنيويــة؛ أي الخبيريــن بالحيــاة 

والنــاس بدرجــة كبيــرة، إنــه عظيــم ومهيــب فــي كونــه ناقــدا حــادا، 

األشــهاد  علــى رؤوس  مكانهــم  الذيــن  األشــخاص  مــن  واحــد  إنــه 

فــي طــرح األســئلة املركبــة، إنــه شــخص ال يقــدر أن يكــون شــريكا 

)Veeser , 2010(»للحكومــة

واعتبــارا لهــذا أصبــح الناقــد إدوارد ســعيد ذلــك املفكــر الطليعــي 

الــذي ســاهم فــي تحريــر اإلنســان واإلنســانية جمعــاء مــن براثــن 

القــوى االمبرياليــة الســاحقة  الــذي ألحقتــه  الجمــود والتخلــف 
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برفــع  كبوتهــا  مــن  النهــوض  إلــى  ودعوتهــا  الضعيفــة،  بالشــعوب 

لــم  ســعيد  إدوارد  فبراعــة  وعليــه  عنهــا،  والعبوديــة  الــذل  ســتار 

فــي املجاليــن األدبــي والنقــدي فقــط،  تكــن تخصصيــة محــدودة 

بــل كانــت واســعة األفــق وشــملت جميــع مياديــن الفكــر، واألدب 

العمــوم.  فــي  والنقــد والثقافــة 

خامتة
لقــد أف�شــى بنــا البحــث فــي نهايــة املطــاف إلــى اســتنتاج جملــة مــن 

النتائــج نحصرهــا فيمــا يلــي: 

إال  الواســع  وانتشــاره  »االستشــراق«  كتــاب  مــن عمــق  -بالرغــم 

أن »إدوارد ســعيد« قــد تعــرض ملوجــة انتقــادات حــادة تناولتــه 

مــن عــدة جوانــب : إيديولوجيــة، منهجيــة، معرفيــة بينــت كلهــا 

طريقــة معينــة فــي تموقــع الناقــد، لتحــدد عمومــا طبيعــة النقــد 

ملنجــز »إدوارد ســعيد« معارضــة أو دعمــا، ولقــد كان أبــرز النقــاد 

والناقــد  أحمــد«  الناقــد »إعجــاز  املتحامليــن عليــه:  املاركســيين 

»مهــدي عامــل« والناقــد »صــادق جــالل العظــم« الذيــن انطلقــوا 

مــن مذهبهــم اإليديولوجــي املارك�شــي، ولعــل الســبب الدافــع وراء 

كارل  اعتبــار  مــن  ســعيد  إدوارد  إليــه  ذهــب  مــا  هــذه  نقودهــم 

ماركس-وهــو أكبــر ثائــر ضــد الرأســمالية الغربيــة- استشــراقيا، 

أي أنــه كان ســائرا فــي نفــس اتجــاه النظــرة اإلمبرياليــة  بصفــة مــا، 

وهــذا بعدمــا أورد مقولتــه الشــهيرة »إنهــم عاجــزون عــن تمثيــل 

أنفســهم ينبغــي لهــم أن يمثلــوا«، وضمنهــا كتابــه »االستشــراق« 

للشــرقيين،  يشــير  ســعيد«  »إدوارد  تأويــل  حســب  فماركــس 

عامــل«  »مهــدي  الشــيوعي  املفكــر  حفيظــة  أثــار  الــذي  ال�شــيء 

وحــدا بــه إلــى إصــدار كتــاب للــرد عليــه وعلــى منهجــه - وهــو أجــود 

مــا كتــب - أســماه »هــل القلــب للشــرق والعقــل للغــرب ماركــس فــي 

ســعيد«. إدوارد  استشــراق 

جــالل  »صــادق  العلمانــي  املفكــر  ونقــد  لقــراءة  بالنســبة  أمــا 

املاركســية،  اإليدولوجيــا  اســتقطاب  فــي  وقعــت  فلقــد  العظــم« 

ورفضــت نقــد إدوارد ســعيد لالستشــراق والهيمنــة، ووجــدت أنــه 

نــوع مــن االستشــراق املعكــوس، أي أنــه قــرأه فــي زحمــة الخطابــات 

اإليديولوجيــة، واألمــر نفســه بالنســبة للناقــد الهنــدي »إعجــاز 

أحمــد«. 

وكتابــه«  ســعيد«  »إدوارد  إلــى  املوجــه  املنهجــي  النقــد  أمــا 

اعتبــار  هــي  ذلــك  فــي  أصحابــه  حجــة  كانــت  فلقــد  االستشــراق« 

والدقــة. القصــور  يعــوزه  تعميميــا  ســعيد«  »إدوارد  منهــج 

الــذي وقــع فيــه »إدوارد ســعيد«  املعرفــي  الخلــل  تمثــل  فــي حيــن 

فــي خلطــه لكثيــر مــن األمــور، وعــدم التعامــل املنســق فــي اإلنتــاج 

كتابــه  ضمنهــا  التــي  الثقافيــة  األســماء  مــن  للعديــد  الفكــري 

»االستشــراق«.

نقديــة متجــددة  قــراءة  إلــى تحقيــق  الدعــوة  : إن  نقــول  وختامــا 

وواعيــة لكتابــات »إدوارد ســعيد« ال تــزال أمــرا مطلوبــا وضروريــا، 

وهــذا راجــع أوال إلــى ثــراء األرضيــة النظريــة ألعمالــه ال�شــيء الــذي 

الفكريــة،  واالســتقطابات  األفــكار  مــن  كثيــر  لتفريــخ  يرشــحها 

ويرشــحها لقــراءات متتاليــة ال تســتنفذ هــذا الثــراء الكامــن، وثانيــا 

والسيا�شــي  اإليديولوجــي  والتشــويه  القــراءة  إســاءة  عمليــة  إلــى 

الــذي وقــع فيــه عــدد مــن املثقفيــن العــرب الذيــن قــرؤوا منجــز 

»إدوارد ســعيد« مــن منطلــق تموقعاتهــم الخاصــة، ال�شــيء الــذي 

يخــرج النقــد مــن دائــرة العلميــة واملوضوعيــة والحيــاد، وبالتالــي 

إنــه مــن الضــروري إعــادة قــراءة هــذا املنجــز بشــكل أقــل حــدة 

قرائتــه  فــي  هــو  بهــا  قــام  التــي  مثــل  تفكيكيــة  نقديــة  قــراءة  أي 

لالستشــراق.
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Edward Said’s ”Orientalism”, Acceptance and controversy, A critical reading

Abstract

There have been many critical studies on the book “Orientalism”, and most of them 
were praising the work of the critic “Edward Said” and the elevation of its literary 
and intellectual value, given the qualitative leap that this book brought about in 
different fields of research and study. In contrast, many negative criticisms, responses 
and interpretations opposed his ideas and sought to dwarf the book and degrade its 
intellectual and cultural value by refuting his proposals, where every critic in his 
proposition is based on methodological, ideological, and epistemological backgrounds. 
Therefore, this article seeks to highlight some of the most important views that criticized 
Edward Said and his book “Orientalism”, whether favorable or unfavorable. It intends 
to be a fairly accurate reading and fairly faithful to the thought of E Said. The method 
is based on the presentation of data according to a dialectical approach that works by 
presenting a view, criticizing it, and then responding to it as objectively as possible.

Keywords
Edward Saïd
Orientalism

cultural criticism
dialectic
ideology

 ”Lorientalisme” d’ Edward Said, entre acceptation et controverse, Lecture critique

Résumé

Des études critiques se sont multipliées autour du livre « l’Orientalisme », dont la 
plupart visaient à louer le travail du critique Edward Saïd et à exalter sa valeur littéraire 
et intellectuelle, en raison de la valeur du livre dans divers domaines de recherche 
et de pensées. Ceci dit, beaucoup de ce qui a été souvent dit n’est que des critiques 
négatives, de commentaires inexacts et des interprétations farfelues… dans l’absolu, 
toute critique dans sa proposition est basée sur des arrière-plans méthodologiques, 
idéologiques, cognitifs … Par conséquent, nous souhaitons que cet article souligne 
certains des points de vue les plus importants ayant critiqué Edward Saïd et son livre 
Orientalisme, que cela soit des louanges favorables ou des calomnies défavorables. 
Notre article se veut une lecture assez exacte et assez fidèle à la pensée d’E Saïd, et 
notre méthode dans cette présentation se base sur la présentation des données selon 
une approche dialectique qui fonctionne en présentant une thèse, puis en la critiquant 
et en y répondant le plus objectivement possible.  

      Mots clés
Edward Saïd
Orientalisme

critique culturelle
dialectique

idéologie
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حنو الطبقات القاليب واخلطاب الّشعري؛ قصيدة يف سرنديب للبارودي أمنوذجا
 »املستوى البالغي وطبقاته« 

Module layered grammar and poetic discourse, the case of In Serendib written by Barudi, 

“rhetoric level and its three layers” 
د. خيرة لعرق     
  Dr . Khiayra Larag 
جامعة محمد ملين دباغين  سطيف2 ،الجزائر
manba3alwafa213@gmail.com

ملخص
بيــن ثالثــة مســتويات: املســتوى البالغــي، املســتوى العالقي)الّتداولــي(، املســتوى  بقــات القالبــي  

ّ
يجمــع نحــو الط

البنيــوي. واملســتوى  الّتمثيلي)الّداللــي(، 

تســعى الّدراســة إلــى اســتنطاق قصيــدة محمــود ســامي البــارودي »فــي ســرنديب« بآليــات ومعــاول الوظيفيــة، مــن 

ركيــز علــى املســتوى البالغــي. ويضــمُّ هــذا األخيــر ثــالث 
ّ
بقــات القالبــي، بالت

ّ
غــة فــي نحــو الط

ّ
خــالل نمــوذج مســتعمل الل

انيــة 
ّ
بقــة الث

ّ
ــر لــه، أّمــا الط ِ

ّ
ؤش

ُ
ــم فــي نّصــه والّســمات األساســية التــي ت

ّ
بقــة األولــى عــن ذات املتكل

ّ
طبقــات: تبحــث الط

ــى 
ّ

لة فــي الّنــص، فــي حيــن تتجل
ّ
شــغ

ُ
ــى مــن خــالل اآلليــة امل

ّ
توخ

ُ
ــر فــي الغــرض امل

ُ
لــة فــي طبقــة نمــط الخطــاب، فتنظ

ّ
تمث

ُ
امل

ــاعر أفــكاره ونقــل تجاربــه فــي 
ّ

الثــة؛ طبقــة أســلوب الخطــاب فــي عــّدة وظائــف، جّســد مــن خاللهــا الش
ّ
بقــة الث

ّ
الط

إطــار زمكانــي معّيــن.

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2020-03-22

تاريخ القبول 2022-05-15

الكلمات املفتاحية
وظيفة
خطاب
طبقة
املستوى البالغي
البارودي

مقدمة
نــْت نظريــة الّنحــو الوظيفــي مــن تطويــر جهازهــا الواصــف، 

ّ
تمك

نحــو  نمــوذج  تتجــاوز  جعلتهــا  الّتعديــالت،  مــن  جملــة  بإدخــال 

الجملــة إلــى نحــو الّنــص ثــم نحــو الخطــاب. »فقــد أفرزت الّنظرية 

منــذ نشــأتها وخــالل تطورهــا مجموعــة مــن الّنمــاذج هــي: الّنموذج 

الّنواة)ما قبل املعيار()دك 1978(، ونموذج املعيار)دك 1997(، 

يليــه  )ماكنــزي1998(،  املتنامــي«  الوظيفــي  »الّنحــو  نمــوذج  ثــم 

بقــات القالبــي« )املتــوكل 2003(، ثــم »نحــو الخطــاب 
ّ
»نحــو الط

2008(، وأخيــرا »نحــو الخطــاب  الوظيفــي« )هنخفلــد وماكنــزي 

الوظيفــي املوّســع« )املتــوكل 2011(.)أحمــد املتــوكل،2012م(. 

القــدرة  مكّونــات  تعميــق  إلــى  القالبــي  بقــات 
ّ
الط نحــو  يســعى 

غويــة، امللكــة املنطقيــة، امللكــة املعرفيــة، 
ّ
الّتواصليــة )امللكــة الل

ــعرية( 
ّ

الش وامللكــة  االجتماعيــة  وامللكــة  اإلدراكيــة  امللكــة 

هــي:  مســتويات  ثالثــة  بيــن  يجمــع  حيــث  طبقاتهــا،  وتوســيع 

املســتوى   ، العالقي)الّتداولــي(  املســتوى  البالغــي،  املســتوى 

الّســمات  البنيــوي )مقــام تحقــق  الّتمثيلي)الّداللــي(، واملســتوى 

ركيــز فــي هــذا املقــال 
ّ
الثــة(. وســيتم الت

ّ
ــل لهــا فــي املســتويات الث

ّ
مث

ُ
امل

ــالث مــن خــالل قصيــدة »فــي 
ّ
علــى املســتوى البالغــّي بطبقاتــه الث

البــارودي. ســامي  ملحمــود  ســرنديب« 

فــي  قصيــدة  فــكّل  حياتــه،  هــو  البــارودي)1838م-1904م(  شــعر 

ــاعر امللهــم، 
ّ

ديوانــه صــورة لحالــة نفســّية مــن حــاالت هــذا الش

والّديــوان فــي مجموعــه صــورة للعصــر الــذي عــاش فيــه، وللبيئــة 

والحــّب.. والحنيــن  الحكمــة  فــي  كتــب  حيــث  بــه،  أحاطــْت  التــي 

ــعر 
ّ

الش فيــه  كان  زمــن  فــي  البــارودي  ظهــر  1940م(.  )البــارودي، 

 
َ

ــف واملعنــى الهزيل)حّنــا الفاخــوري، 2005م(، فبعــث
ّ
ُيعانــي الّتكل

ِلــُع علــى 
َّ
ــعر العربــي خلًقــا جديًدا)الديــوان، 1940م(، ومــن َيط

ّ
الش

ــِة اختيــاره، 
ّ
ــهُد بحســن ذوِقــه، ودق

ْ
كتابــه »مختــارات أدبيــة« َيش

محفوِظــه،  بكثــرِة  ــهُد 
ْ

َيش كمــا  عقِلــه،  غــذاِء  اختيــار  فــي  قــه 
ّ
وتأن

 فيهــا تصــرُّف العليــِم الخبيــِر 
ُ

ف غــِة، يتصــرَّ
ّ
 الل

َ
فهــو َيمَتِلــُك ناصيــة

.) 1994م،  الدســوقي،  بأســرارها)عمر 

ولد البارودي في القاهرة، من أسرة جركسية ذات نسب وجاه، 

وتســمية البــارودي نســبة إلــى »إيتــان البــارود« بمديريــة البحيــرة. 

تيّتــم صغيــرا وهــو فــي الســابعة مــن عمــره. تلقــى دروســه األولــى فــي 

الحربيــة،  باملدرســة  التحــق  ثــم  انيــة عشــر. 
ّ
الث بلــغ  البيــت حتــى 
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إلــى  ثــم  القســطنطينية،  إلــى  ســافر  1854م.  ســنة  منهــا  تخــرج 

انجلتــرا وفرنســا ودرس نظــام جيشــهما. عــاد إلــى بــالده تولــى قيــادة 

كتيبــة مــن الفرســان، واشــترك فــي الحــروب العثمانيــة التــي جــرت 

ــا شــّبت 
ّ
بيــن بنــي عثمــان ورجــال البلقــان وأبلــى فيهــا بــالًء حســًنا، ومل

الفاخــوري،  غمارها.)حنــا  خائ�شــي  مــن  كان  العرابيــة  ــورة 
ّ
الث

ــاعر رائــٌد مــن رواِد حركــِة 
ّ

2005م، وعمــر الدســوقي، 1994م(. الش

واإلحيــاء،  البعــث  مدرســة  وزعيــم  العربــي،  الوطــن  فــي  الّنهضــة 

ــا فــي 
ً
ــعر العربــي بريقــُه ورونقــُه، بعدمــا كان غارق

ّ
التــي أعــادْت للش

ِقيَتــة.
َ
ــف والّصنعــة امل

ّ
الّتقليــد والّتكل

يضــمُّ  ــالث. 
ّ
الث بطبقاتــه  البالغــي  املســتوى  علــى  الّدراســة  ــز  ِ

ّ
رك

ُ
ت

ــر  ِ
ّ

ؤش
ُ
ت التــي  تلــك  األساســية؛  الخطابيــة  ــمات  الّسِ األخيــر:  هــذا 

تخاطبيــن مــن عالقــات وزمــان 
ُ
للمركــز اإلشــاري، ومــا ُينَســج بيــن امل

ومــكان الّتخاطــب، والّنمــط الــذي ينتمــي إليــه الخطــاب )أدبــي، 

علمــي، إشــهاري، دينــي، قانونــي، ســردي، حجاجــي..(، باإلضافــة 

رســمي،  تقريــري،  إنشــائي،  )رومان�شــي،  ّتخــذ 
ُ
امل األســلوب  إلــى 

كاآلتــي: وهــي  2014م(،  الّزهــري،  مهذب..(.)نعيمــة 

املستوى البالغي يف حنو الّطبقات القاليب11
طبقة املركز اإلشاري1111

فــي  ــم 
ّ
املتكل ذات  عــن  البحــث  هــو  بقــة 

ّ
الط هــذه  فــي  ــق 

َ
نطل

ُ
امل

دون  ــاعر، 
ّ

الش ِقَبــل  مــن  لــه  الّصريــح  الّتأشــير  تــّم  وقــد  نّصــه، 

نــادًرا، فالقصيــدة   
ّ
إال )القــارئ(  فــي عمومــه  للُمخاطــب  الّتأشــير 

الّســياق  نــات  مكّوِ إلــى  حيــل 
ُ
ت ــرات)تعبيرات  ِ

ّ
ؤش

ُ
بامل حافلــة 

وزمــن  تلقــي 
ُ
وامل ــم 

ّ
تكل

ُ
امل وهــي  منــه(،  تفســيرها  االتصالي)ُيســتقى 

املنطــوق، ومكانــه... )فــان دايــك، 2001م((. التــي ترمــُز إلــى حضــور 

وليــس  وصــف  أْي  ذاتــي؛  خطــاٍب  بصــدد  نــا 
ّ
أن ذلــك  ــم؛ 

ّ
تكل

ُ
امل

قــْت مــن خــالل تكــرار  حقَّ
َ
محــاورة )نعيمــة الزهري،2014م(،وقــد ت

لْين في »ياء املخاطب« و»تاء  ِ
ّ
ــرين الّضميرين البارَزْين املتمث

ّ
ؤش

ُ
امل

ْمِنــي، 
ُ
ل

َ
ت �ِشــي، 

ْ
ف

َ
)ن الشــاعر:  قــول  لذلــك  أمثلــة  نذكــر  ــم«، 

ّ
املتكل

الجانــب  طغيــان  وبالّتالــي   .)..
ُ

ْيــت
َ
ق

َ
ال  ،

ُ
ِبيــت

َ
»أ  ،

ُ
ْصَبْحــت

َ
أ ــي،  ِ

ّ
ن

َ
ظ

فــي  الفاعلــة  ــخصية 
ّ

الش هــو  ــاعر 
ّ

فالش القصيــدة،  علــى  اتــي 
ّ

الذ

الّنص،و»املركــز اإلشــاري«؛)املركز اإلشــاري: مجمــوع العناصــر 

ــم واملخاطــب ومــكان الّتخاطــب وزمانه()أحمــد  ِ
ّ
تكل

ُ
ــرة إلــى امل ِ

ّ
ؤش

ُ
امل

لــه؛  2014م((  مليطــان،  الحســين  ومحمــد  2009م.  املتــوكل، 

كذلــك،  بنفســه  ويفتخــر  لــم 
ُّ
بالظ وإحساســه  مشــاعره   

ُ
يصــف

ــه عــاش األحــداث وآالمهــا، فــال أحــد يســتطيع أن يتحــّدث 
ّ
ذلــك أن

ات 
ّ

الــذ مــن  أكثــر  بهــا  ويفتخــر  وأشــواقها  وآالمهــا  ات 
ّ

الــذ عــن 

نفســها، بخاصــة وأّنهــا عاشــْت الّتجربــة، فلهــا القــدرة علــى وصــف 

ــة.
ّ
وبدق األحــداث  كّل 

ــم وحديثــه عــن نفســه ومــا مــّر 
ّ
رغــم الّتأشــير الّصريــح لــذات املتكل

بــه، لكــن كانــت قضيُتــه األساســية هــي طــرُح قضايــا وحقائــق عــن 

ــاعر مــن الحديــث عــن 
ّ

عصــره وتخليدهــا للعبــرة، ومنــه خــروج الش

ّوِن؛)املكــّون: هــو جــزء مــن 
َ
ك

ُ
ات إلــى اســتخدامه للعمــوم بامل

ّ
الــذ

أجــزاء الجهــاز الواصــف داخــل نظريــة لســانية معّينــة؛ عنصــر 

مســتقل عــن العناصــر األخــرى بمبادئــه وقواعــده، ويتعالــق مــع 

 أو خرًجــا لها)محمــد الحســين 
ً

تلــك العناصــر فيكــون إّمــا دخــال

ــْم( 
ُ
ت

ْ
ن

َ
ــب املنفصل)أ

َ
خاط

ُ
َمــْرِء( وضميــر امل

ْ
)ِلل مليطــان،2014م(( 

فــي قولــه:   

َمْرِء َعْقٌل َيْسَت�ِشيُء ِبِه    
ْ
اَن ِلل

َ
ْو ك

َ
ل

َوُب. ْق ِبِه النُّ
َ
ْعل

َ
ْم ت

َ
ِك ل ِ

ّ
َمِة الش

ْ
ل
ُ
                                                  ِفي ظ

)البسيط(

ْم     
ُ

ْصَرِتك
ُ
ِحَمى َما َباُل ن

ْ
 ال

َ
َيا ُسَراة

َ
ف

ُجُب.
ُ
 ن

ٌ
ْم َساَدة

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ ؟ َو يَّ

َ
 َعل

ْ
ت

َ
اق

َ
ض

)محمود سامي البارودي،  1940م(

مــن  سلســلة  فبعــد  خاطــب، 
ّ
الت ومــكان  لزمــان  ســبة 

ّ
بالن أّمــا 

االحتــالل  وضــّد  الحكــم  فســاد  ضــّد  والّنضــال  الكفــاح  أعمــال 

مــع زمالئــه زعمــاء  ــاعر 
ّ

الش ِفــَي 
ُ
ن 1882م،  عــام  اإلنجليــزي ملصــر 

ــورة العرابيــة إلــى جزيــرة »ســرنديب« )ســيالن(، أقــام بهــا ســبعة 
ّ
الث

فــي »كولومبــو« ســبعة  عشــر عاًمــا وبعــض عــام. أقامــوا جميًعــا 

إلــى »كنــدى« حيــث ق�شــى عشــرة  ــاعر 
ّ

ِقــل الش
ُ
ن أعــوام، بعدهــا 

عــن  والغربــة  واملــرض  الوحــدة  ُيعانــي   ،)1940 أعوام)الديــوان، 

وطنــه، وفــي منفــاه وطــوال تلــك الفتــرة قــال قصائــده الخالــدة، 

بينهــا القصيــدة موضــوع الّدراســة، حيــث ســكب فيهــا  التــي مــن 

آالمــه وحنينــه إلــى الوطــن، ورثــى فيهــا مــن مــات مــن أهلــه وأحباِبــه 

حاله.)عمــر  إليــه  آل  ومــا  شــبابه  أيــام  ــر 
ُّ

ك
َ

ذ
َ
وت وأصدقاِئــه، 

وقعــْت  التــي  باألحــداِث   
ٌ
مرتبــط زمــٌن  فهــو  1994م(.  الدســوقي، 

ــاعر. 
ّ

للش

 األول 
ُ
ُيســيِطُر علــى القصيــدة زمنــان: الحاضــر واملا�شــي، يرتبــط

فيمكــن  املا�شــي  الّزمــن  أّمــا  ــزري، 
ُ
امل وواقعــه  املنفــى  بحادثــِة 

لــِم 
ّ
مثلــُه ســنواُت الظ

ُ
تقســيمه إلــى زمنين؛أحدهمــا مــاٍض قريــب ت

والقهــر التــي نتــَج عنهــا نفُيــه، وآخــر مــاض بعيــد يرتــدُّ إلــى ســنواِت 

عــّزِه وَمجــِده.

مــا ُيالحــظ علــى زمــِن القصيــدِة هــو ذلــك »الّتداخــل الكبيــر جــّدا 

بيــن الّزمنيــن املا�شــي والحاضــر، فهمــا متشــابكان لدرجــة َيصُعــب 

جــاءْت  القصيــدة  أّن  إلــى  الّســبب  يرجــع  بينهمــا،  الفصــُل  فيهــا 
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

فــي  الــذي جعــل منهــا حركــة اســترجاعية عائمــة  ــم  ِ
ّ
تكل

ُ
امل بضميــر 

2015م(. معلــم،  املا�شــي.«)وردة 

فــي هــذا الوجــود مرتبــط بزمــن ومــكان طبيعييــن.  إّن كّل حــدٍث 

كّل  فيــه  جــِري 
َ
ت الــذي  املــادي  الجغرافــي  الحّيــز  هــو  فاملــكان 

مــا.  بزمــن  وثيًقــا  ــا 
ً
ارتباط  

ٌ
مرتبطــة األخيــرة  هــذه  األحــداث، 

مرتبطْيــِن  غيرهمــا  آخريــن  ومــكان  زمــن  القصيــدة  فــي  ُيوجــُد 

ــاعر 
ّ

ــٌق بنفســّية الش
ّ
بالكاتــب؛  فأّمــا الّزمــن، فزمــٌن داخلــيٌّ متعل

ــعورية، هــذا الّزمــن زمــٌن ن�شــيٌّ ُيحيــُل علــى داللتيــن؛ 
ّ

وحالتــه الش

ٌب 
ْ
ل

َ
 ق

َ
 َبات

َ
داللة سلبّية؛ تظهُر من خالل »املبيت« في قوله: »َوال

ِبَهــا«،   
ٌ
َراِضَيــة ــُس 

ْ
ف

َّ
الن  

َ
ال ْرَبــٍة 

ُ
غ ِفــي   

ُ
ِبيــت

َ
»أ َيِجــُب«،  ــا 

َ
َحش

ْ
ال ِفــي 

يل)زمــن(، هــذا األخيــر لــه داللــة الّســكينة 
ّ
بيــُت ُيحيلنــا علــى الل

َ
فامل

ــاعر لــه ُيوحــي باملعانــاة والهمــوم 
ّ

واالســتقرار، لكــّن توظيــف الش

 باألوجــاع والُحْرقــة واألنيــن. 
ً

واآلهــات، فبــَدا مريــًرا ُمحّمــال

ــاعر 
ّ

الش رؤيــِة  خــالل  مــن  تظهــُر  أخــرى   
ٌ
زمنيــة  

ٌ
داللــة هنــاك 

 
َ

َســْوف
َ
»ف قولــه:  فــي  القصيــدة  بــه  اختتــم  مــا  وهــو  اإليجابيــة، 

 ومشــرقة لغــٍد 
ٌ
 متفائلــة

ٌ
ْدَرِتَهــا« وهــي نظــرة

ُ
َياِلــي َبْعــَد ك

َّ
ــو الل

ُ
ْصف

َ
ت

الّزمــن  طــاَل  مهمــا  ــه 
ّ
إن يقــول:  هاتــه   برؤيتــه  ــاعر 

ّ
فالش أفضــل. 

 صفــاٌء أليامــه، 
َ
را، فجــزاءه ال محالــة ُمتكــّدِ وكان الوضــع غائمــا 

ــر. 
ّ

وأّن األمــور مصيرهــا للّتغييــر إلــى األفضــل مهمــا بُعــد ذلــك وتأخ

تــدور  ــًزا 
َ

وَمرك القصيــدة،  فــي فضــاِء  ُمِهًمــا  املــكاُن عنصــًرا  ــل 
ّ
ُيمث

ــل فــي منفــاه »ســرنديب«، فــي قولــه: 
ّ
ــه كّل األحــداِث، واملتمث

َ
حول

ْفُس َراِضَية             النَّ
َ
ْرَبٍة، ال

ُ
ِبيُت ِفي غ

َ
أ

ُب. 
َ
ث

َ
ى ِمْن ِشيَعِتي ك

َ
َتق

ْ
ل
ُ ْ
 امل

َ
        ِبَها َوال

ِقيُت ِبِه           
َ

ِلي ِعْنَد َساِكِنَها َعْهٌد ش

ِضُب. 
َ

ِودُّ ُمْنق
ْ
ْم َيُصْنُه ال

َ
َعْهُد َما ل

ْ
       َوال

َها  
ُ
اِيل

َ
 َمخ

ْ
َحت

َ
َما ال

َّ
ل

ُ
اِزٌل ك

َ
َمن

َرُب
َ
ي َهاَجِني ط ِ

ّ
ِر ِمن

ْ
ِفك

ْ
َحِة ال

ْ
ِفي َصف

)محمود سامي البارودي، 1940م(. 

 للُولــوِج إلــى عالــم القصيــدة، والعنــواُن »فــي 
ً
ُيعــّد العنــواُن عتبــة

ــى فــي ذلــك 
ّ

ــحَنة دالليــة كامنــة، تتجل
ُ

ســرنديب« َيحِمــُل طاقــة وش

للعقــاِب  مــكاٌن  لــه،  قيمــة  وال  فيــه  روَح  ال  الــذي  املــادي  املــكان 

ارتبــط  وبالّتالــي  بشــع،  شــعور  لــكّل  عنــواٌن  الــِم، 
ّ
الظ ســتبّدِ 

ُ
امل

ــاعر وماضيــه األليــم، وُمثــّور ذلــك 
ّ

املــكان فــي األبيــات بذاكــرِة الش

الّديار)مصــر(  عــن  الُبعــد  بالوحــدة والقهــر، وكــذا  ــعوره 
ُ

ــه ش ِ
ّ
كل

ــاعر يرفــض ويمقــُت هــذه البيئــة، كيــف ال 
ّ

إليهــا. فالش وحنينــه 

لــم والّضيــق، فيبــدو 
ُّ
وهــي منفــاه القســري. يعيــش فيهــا بحرقــة الظ

ــه وحــش إلتهــم بقســوة أجمــل ســنوات عمــره وأيامــه.
ّ
املــكان وكأن

هــذا  وفــق  للقصيــدة  الخارجييــن  واملــكان  للّزمــن  ســبة 
ّ
بالن أّمــا 

أّنها)القصيــدة(  ذلــك  ؛  ُممَتــدٌّ فهــو  الخطابــي  ــعري 
ّ

الش الّنمــط 

ــاعر عالقــات 
ّ

صالحــة لــكّل زمــان ومــكان، نســج مــن خاللهــا الش

حواريــة بينــه وبيــن املخاطبيــن عبــر الّزمــن وفــي كّل مــكان، وأكبــر 

والّتحليــل.  بالــّدرس  اليــوم  إلــى  بيننــا  تناولهــا  دليــل 

طبقة منط اخلطاب21
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إلــى  بالّنظــر  يكــون  ـ  الّتحليــل  موضــوع  ـ  القصيــدة  تنميــط  إّن 

الجــزء  يحتويهــا  التــي  فالقصيــدة  توخــى، 
ُ
امل الّتخاطبــي  الغــرض 

األول مــن الّديــوان، فــي عمومهــا تنتمــي، فــي مجــال الخطــاب، إلــى 

ري، الهــادف إلــى بعــث الــّروح الوطنيــة،  ــعر الّسيا�شــي الّتحــرُّ
ّ

الش

بالّديــن  والّنهــوض  غــاة، 
ّ
الط امليــن 

ّ
الظ وجــه  فــي  الوقــوف  ألجــل 

العربيــة،  للبــالد  االحتــالل  ظــروف  إليــه  دعــت  وقــد  والوطــن، 

ــروف 
ّ
وظهــور موجــة الحــركات الّتحرريــة فــي الوطــن العربــي، والظ

ــعراء. كمــا أّنها)القصيــدة( 
ّ

الّسياســية، بخاصــة ظاهــرة نفــي الش

تنتمــي إلــى فئــة الخطــاب األدبــي الــذي يتمّيــز بســمتين أساســيتين 

همــا: اثنتيــن 

الّســمة األولــى: حضــور املتكلــم فــي نّصــه حضــورا قوّيــا وصريحــا: 

تــّم الحديــث عنــه فــي طبقــة املركــز اإلشــاري. أّمــا الّســمة الثانيــة، 

أحمــد  الباحــث  اقترحــه  مــا  خــالل  مــن  فيهــا  تفصيــل 
ّ
ال فســيتمُّ 

)1996م(،  الســنوات)1995م(،  فــي  ألفهــا  التــي  كتبــه  فــي  املتــوكل 

قالــب  إضافــة  بخصــوص  )2003م(  )2001م(،  )1998م(، 

البوشــيخي«)عز  أســماه  كمــا  ِييلــي 
ْ

خ التَّ القالــب  »أو  إبداعــي 

الديــن البوشــيخي،2012م(. إلــى قوالــب نمــوذج مســتعمل اللغــة 

التــي  اإلبداعيــة  ــة 
َ

ك
َ
ل
َ
امل رصــد  فــي  وظيفتــه  تكمــن  الطبيعيــة، 

فــي إنتــاج وفهــم الخطــاب الفّنــي بوجــه عــام. الّتفصيــل  ســِعف 
ُ
ت

الخطــاب. أســلوب  طبقــة  املواليــة؛  الطبقــة  فــي  فيهــا 

من حيث اآللية املشغلة211111
لة فــي خانــة الخطــاب  شــغَّ

ُ
 القصيــدة بالّنظــر إلــى اآلليــة امل

ُ
ــط نمَّ

ُ
ت

الوصفــي الفّنــي، فالوصــف فــي القصيــدة عنــد »البــارودي« تنــاول 

فــي وصفــه ألحاسيســه ومشــاعره  ــل 
ّ
مث

َ
ت جانبيــن؛ جانبــا معنويــا 

وهــو الغالــب علــى القصيــدة، وآخــر مادًيــا مــن وصــف للمبيــت 

واألشــخاص والّديــار واألحــداث ووصــف الحقائــق بأســلوب فخــم 

وجــزل. 

من حيث الوجه2–2–2–

ســواء  القضيــة  فحــوى  مــن  ــم  ِ
ّ
املتكل موقــف  فــي  الوجــه  ــل 

ّ
يتمث
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أكان هــذا املوقــف رأيــا شــخصيا فــي صــدق القضيــة أم اإلشــارة 

الحســين  )محمــد  صدقهــا.  علــى  الحكــم  فــي  املعتمــد  املرجــع  إلــى 

2014م(.  مليطــان، 

الخطابــات  الئحــة  ضمــن  الوجــه  حيــث  مــن  القصيــدة  صّنــف 
ُ
ت

كائًنــا  ه  ِبَعــّدِ ــم 
ّ
املتكل عــن  تصــدر  ألّنهــا  كذلــك  ْنَعــُت 

ُ
وت اتيــة، 

ّ
الذ

مُنــه مواقفــه  مــن االنفعــاالت، وُيّضِ بألــوان  ــح ِخطاَبــه  ِ
ّ

ُيوش ــا  حيًّ

2014م(. الزهــري،  نظره.)نعيمــة  ووجهــات 

بيــن  أبياتــه  فــي  ــاعر 
ّ

الش مزاوجــة  القصيــدة  فــي  لالنتبــاه  فــت 
ّ
الال

حــّدد موقفــه مــن ورود فحــوى 
ُ
الجمــل املثبتــة واملنفيــة، والتــي ت

نــا بصــدد الّنفــي بعــّده وجًهــا معرفًيــا. 
ّ
بــه، مّمــا يعنــي أن مــا ُيخبــر 

األدوات  ذلــك  عــن  للّتعبيــر  ســخرة 
ُ
امل الّصوريــة  الوســائل  ومــن 

جّســدْت مــن خــالل املواقــف 
َ
»ال«، »لــم«، »مــا«، »ليــس«، والتــي ت

والحكــم والعبــر والقيــم والعظات..)نعيمــة الزهري،2014م(،التــي 

ُعــجُّ بهــا القصيــدة منهــا: 
َ
ت

لم، نذكر مثاال لذلك: 
ُّ
-الظ

يَّ ِبَما           
َ

�ِشي َعل
ْ

ق
َ
 ت

ً
ة

َّ
ل َ
 ز

ْ
ِرف

َ
ت

ْ
ق

َ
ْم أ

َ
ل

َحَرُب؟ 
ْ

َوْيُل َوال
ْ
ا ال

َ
َماذ

َ
 ِفيِه، ف

ُ
ْصَبْحت

َ
        أ

        
ٌ
ْفُس َراِضَية  النَّ

َ
ْرَبٍة ال

ُ
ِبيُت ِفي غ

َ
أ

ُب
َ
ث

َ
ى ِمْن ِشيَعِتي ك

َ
ق

َ
ت

ْ
ل
ُ ْ
 امل

َ
ِبَها، َوال

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

ط  ِ
ّ
لــم الــذي تعــّرض لــه وُســل

ُّ
يتحــّدث الشــاعر هنــا بأ�شــى عــن الظ

كمــا  ضيــف(،  الوفاء)شــوقي  ــدرة 
ُ
ون الّصديــق  ــة 

ّ
قل وعــن  عليــه، 

ــرات الّنفــي دور فــي الّدفــاع عــن نفســه، وإيصــال  ِ
ّ

كان لتكــرار ُمؤش

وأوالده  زوجتــه  لفقــدان  عــه  تفجُّ لحظــات  فــي  خاصــة  مشــاعره 

الغربــة  حيــاة  الحيــاة؛  تلــك  فــي  وحيــًدا  أصبــح  فقــد  ووالدتــه، 

قــال: نفُســه حتــى  مــْت 
ّ
والّنفــي، فســاءت حالــه وتحط

ُه      
ُ
َعت

ْ
ل
َ
َس ط

ْ
ف

َّ
ُسرُّ الن

َ
 َرِفيٌق ت

َ
ا

َ
ف

ِئُب
َ
ت

ْ
َيك

َ
 َصِديٌق َيَرى َما ِبي ف

َ
َوال

 )محمود سامي البارودي، 1940م(. 

ــِر 
ْ

 ُيِشــيُد ِبِذك
َ

كمــا تحــّدث عــن الخمــول: وقــد ورد فــي قولــه: )َوال

ــُب(.
َ

ش
َّ
الن اِمــِل 

َ
خ

ْ
ال

َفــر منهــا هــو، وَينُفــر منهــا 
َ
هــا قيــٌم ســلبية ن

ّ
كــر كل ِ

ّ
القيــم الســابقة الذ

كّل طبٍع وذوٍق ســليم، وهي معاٍن يســتنكرها اإلســالم. فالبارودي 

مــن خــالل هــذا الوجــه املعرفــي »الّنفــي« الغالــب علــى القصيــدة 

 أن َيــُرّد  ثورتــه 
ً

»ينفــي عــن نفســه فكــرة طمعــه فــي امللــك، ُمحــاوال

ــه انســاق إلــى ذلــك 
ّ
َمــٍع فــي أن يســود العــدل حكــم مصــر، وأن

َ
إلــى ط

ينصحــوا  أن  أتباعــه  يأمــر  الــذي  الحنيــف  الّديــن  مــن  بباعــٍث 

ــدا  ِ
ّ

ــر، ُمؤك
َ

للّنــاس والحــكام بإتبــاع املعــروف واالنتهــاء عــن كّل ُمْنك

ــه ثــار لدينــه ووطنه.«)شــوقي ضيــف، 2006(.
ّ
أن

الّرِفعــة  فــي:  ــل 
ّ
للّنفــي واملتمث اتــي اإليجابــي 

ّ
الذ الوجــه  نجــد  كمــا 

والّســُمو:

َي َعاِلَية       
ْ

ًسا َوه
ْ

ف
َ
ُس ن

ْ
ُبؤ

ْ
ُض ال

َ
ف

ْ
 َيخ

َ
ال

ُب. 
َ

ش
َّ
اِمِل الن

َ
خ

ْ
ِر ال

ْ
 ُيِشيُد ِبِذك

َ
              َوال

َبْت     
َ
 ِبَما َسل

ْ
ْعَبأ

َ
ْم أ

َ
ل

َ
َرْيُت َمْجًدا، ف

ْ
ث

َ
أ

َسُب
َ
ت

ْ
ْهَو ُمك

َ
ي، ف ِ

ّ
َحَواِدِث ِمن

ْ
ْيِدي ال

َ
أ

)محمود سامي البارودي، 1940(. 

بمــا  و«يســتهين  الّســامية،  واملبــادئ  بالقيــم  »البــارودي«  يشــدو 

املــال  مــن  تعــرَّى  قــد  كان  إن  ــه 
ّ
إن ويقــول:  أمالكــه،  مــن  ُصــوِدر 

ــه يكت�ِشــي بأعمالــه وأمجــاده مــا قــّدم لوطنــه مــن 
ّ
والّســلطان فإن

خدمات، ويفعمه الّرجاء في أّن ما صار إليه من الّنفي ستنحسر 

ــاعر هنا اســتغنى باملجد 
ّ

عنه بلواه«)شــوقي ضيف، 2006(، والش

ــرف، لــذا لــم يهتــم بمــا ســلبته الحــوادث، فهــو �شــيء 
ّ

والعــّز والش

عــارٌض يمكــن اســتعادته واكتســابه.

وبة باالتزان والّرزانة: 
ُ

ش
َ
جاعة امل

ّ
الش

 َباِدَرِتي           
ُ

ْوف
َ

خ
ْ

 َيُردُّ ال
َ

 ال
ٌ

ي اْمُرؤ ِ
ّ
ِإن

ُب
َ
ض

َ
غ

ْ
ِقَي ال

َ
ا

ْ
خ

َ
ى أ

َ
 َعل

ُ
 َيِحيف

َ
َوال

ٍة                
َ
اِطئ

َ
ْيُر خ

َ
�ِشي غ

ْ
ف

َ
َباِلي َون

ُ
َوَما أ

ُبوا
َ

ذ
َ

 ك
ْ

َواٌم وِإن
ْ
ق

َ
َص أ رَّ

َ
خ

َ
ا ت

َ
 ِإذ

)محمود سامي البارودي، 1940م(. 

ه نهض بأمور الوطن 
ّ
اعر هنا ال ُيبالي ملا تعّرض له؛ »ذلك أن

ّ
الش

حيــن كان صولجــان الحكــم بيــده، ووقــف مــع أمتــه فــي ِمحَنِتهــا، 

فلــم يغــدر ولــم يخــن ابتغــاء متــاٍع زائل..«)شــوقي ضيــف، 2006(.

فــي  املتمثلــة  املثبتــة،  اإليجابيــة  للقيمــة  ــد  ِ
ّ

ؤك
ُ
امل اتــي 

ّ
الذ الوجــه 

قولــه:  فــي  واالحتســاب،  الّصبــر 

ِطْق ِبُمْنِدَيٍة  
ْ
ن

َ
ْم أ

َ
ل

َ
ِمي، ف

ْ
ُت ِحل

ْ
ك

َ
َمل

َيُب  ْق ِبِه الّرِ
َ
ْعل

َ
ْم ت

َ
ل

َ
ُت ِعْر�ِشي، ف

ْ
    َوُصن

               
ً
َدَمة

ْ
اُد َمن ُحسَّ

ْ
نُّ ِبي ال

ُ
 َيظ

َ َ
فا

ِسُب.
َ
ِني َصاِبٌر ِفي هللِا ُمْحت

َّ
ِإن

َ
ف

)محمود سامي البارودي، 1940م(. 

ُيوحــي البيتــان بــأّن البــارودي ورغــم كّل مــا مــّر بــه غيــُر نــادٍم علــى مــا 

ا بنفســه فــي كّل  قــّدم مــن تضحيــات فــي ســبيل دينــه ووطنــه، معتــزًّ

ذلــك، مقاوًمــا للمحنــة بــروٍح قوّيــٍة وصلبــة.    

القصيــدة  فــي  املبثوثــة  املعانــي  أّن  تقــّدم  مــا  خــالل  مــن  يّتضــح 
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

ــدائد، 
ّ

لــم والّصبــر علــى الش
ُّ
جــاءت تعبيــًرا عــن الّصمــود أمــام الظ

 وبنفســه ثانًيــا 
ً

فهــو ُيعطــي القــدوة لغيــره مــن خــالل ثقتــه بــاهلل أوال

يالــي، وهــو مــا وقــع لــه بالفعــل قبــل 
ّ
بانجــالء الّســواد وصفــاء الل

وفاتــه.

ــاعر فــي القصيــدة للّدفــاع عــن مواقفــه التــي أّدت بــه إلــى 
ّ

انبــرى الش

ــل فــي الّنفــي  ِ
ّ
تمث

ُ
كارثــة الّنفــي، ُمســتخِدما فــي ذلــك الوجــه املعرفــي امل

هــْت إليــه. الــذي ورد بكثــرة، وليــُردَّ كّل« االتهامــات التــي ُوّجِ

طبقة أسلوب اخلطاب1–2111
بهــا  ــد  لُيجّسِ وســيلة  إلــى  يحتــاج  لتجربتــه  ِلــه 

ُّ
مث

َ
ت فــي  ــاعر 

ّ
الش إّن 

وآالمــه  عواطفــه  ُيجّســد  الــذي  أســلوبه  فيهــا  ِضــح  ويتَّ أفــكاره، 

األســلوب  بيــن  مزيجــا  القصيــدة  أســلوب  جــاء  وأحاسيســه. 

الخبــري املناســب لتقريــر الحقائــق، واألســلوب اإلنشــائي الحافــل 

بقــة فــي ثــالث وظائــف هــي 
ّ
ــدْت هــذه الط باإليحــاء والّتلميــح. تجسَّ

كاآلتــي:

الوظيفة الفكرية والنفسية 111–2111
تتمثل في »الحكمة« و»الفخر واالعتزاز« باإلضافة إلى الوصف.

 
ً

ــاعر عنــد توظيفــه للحكمــة فــي القصيــدة لــم يكــن ناقــال
ّ

إّن الش

األّول  هــا 
ُ
َمْنهل وتراكيــب  صيــغ  فــي  ابتكرهــا  بــل  جاهــزة،  لقوالــب 

منبِتــه  إلــى  باإلضافــة  فيهــا،  لــه  تأمُّ ــة 
ّ
ودق الحيــاة  مــع  تجربُتــه 

اإلســالمي. كمــا أّن هــذه الّتعابيــر لــم يبّثهــا دفعــة واحــدة بــل كانــت 

ا وتالُحًمــا متوازًنــا علــى مســتوى 
ً
لت تماســك

ّ
ُمتفّرقــة، بحيــث شــك

الّنــص مــن خــالل أدائهــا لوظيفــة الّربــط بيــن أجزائــه. بذلــك يكــون 

 ممّيــًزا أصبحــْت داللُتــه 
ً

ــاعر قــد اســتغل الحكمــة اســتغالال
ّ

الش

أقــوى وأعمــق وأكمــل.

مِعــن الّنظــر جّيــدا يتبّيــن 
ُ
ن أّمــا مــن الّناحيــة الوظيفيــة فعندمــا 

كان  بــل  ــا، 
ً
عبث يكــن  لــم  الحكمــة  ألبيــات  الّتوزيــع  هــذا  أّن  لنــا 

يلجــأ  الحيــاة  بــه  ــاعر عندمــا تضيــُق 
ّ

الش كــْون  فــي  لــت 
ّ
تمث لغايــة 

 
ً

ــر عــن تماُســكه الفكــري والّنف�شــي، نذكــر مثــاال إلــى الحكمــة لُيعّبِ

أبيــات الحكمــة:  مــن  البيــت األول  فــي  لذلــك قولــه 

�ِشيُء ِبِه        
َ
ٌل َيْست

ْ
َمْرِء َعق

ْ
 ِلل

َ
ان

َ
ْو ك

َ
ل

َوُب
ُّ
ْق ِبِه الن

َ
ْعل

َ
ْم ت

َ
ّكِ ل

َّ
َمِة الش

ْ
ل
ُ
ِفي ظ

)محمود سامي البارودي، 1940م(.  

يحتــل البيــت املرتبــة الّرابعــة فــي القصيــدة؛ فبعدمــا تثاقــل قلــب 

مــن  نفســه  وتثاقلــت  والحنيــن،  األشــواق  حمــل  مــن  ــاعر 
ّ

الش

الحســرة الحــزن، وصــار يبكــي ويشــكي؛ ُيلقــي بهــذه الحكمــة، والتــي 

املحــن،  ــب علــى 
ّ
يتغل أن  بعقلــه الســتطاع  اســتعان  لــو  مفادهــا: 

ــم باملطلــق، والهــدف مــن وراء ذلــك هــو الّتأثيــر فــي 
ّ
ــاعر يتكل

ّ
فالش

صــح واإلرشــاد وإلــى املشــاركة الوجدانيــة. ُيقــّدم نتــاج  املتلقــي بالنُّ

تجربتــه؛ بالتفكيــر فــي العواقــب قبــل اإلقــدام علــى أّي خطــوة فــي 

فــي  أّمــا البيــت الثانــي فقــد احتــل املرتبــة الرابعــة عشــر  الحيــاة. 

قولــه: 

      
ٌ
ًسا َوِهَي َعاِلَية

ْ
ف

َ
ُس ن

ْ
ُبؤ

ْ
ُض ال

َ
ف

ْ
 َيخ

َ
ال

ُب
َ

ش
َّ
اِمِل الن

َ
خ

ْ
ِر ال

ْ
 ُيِشيُد ِبِذك

َ
َوال

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

حيــث   ، »ال«  الحرفــي  الّنفــي  بمؤشــر  البيــت  ــاعر 
ّ

الش اســتفتح 

ــا، وقــد نفــت املحمــول الفعلــي املضــارع  جــاء الّنفــي بهــا قاِطًعــا أبديًّ

»يخفــض« لتفيــد االســتمرارية، وتقريــر لحقيقــة هــي أّن الّنفــس 

توالــت  مهمــا  الّزمــن  مــّر  علــى  �شــيء  عزيمتهــا  ُيثِنــي  ال  الّســامية 

ــّدة وال الحاجــة.  ِ
ّ

ــة عاليــة، ال الضــّر وال الش الخيبــات مادامــت بهمَّ

ثــم يذكــر باملقابــل الّنفــس الخاملــة التــي ال ينفعهــا مــال وال عقــار 

وال ســلطان.

ــاعر بهــذه الحكمــة بعدمــا أفــرغ شــحن الحــزن واأللــم، 
ّ

أتــى الش

أتــى  املــّرة  وهاتــه  وفخــًرا،  ا  عــزًّ األبيــة  نفســه  امتــألت  أن  وبعــد 

بالحكمــة ليدعــم بهــا عــّزه وفخــره بنفســه وأخالقــه، وبأّنهمــا ليســا 

هاتــه  فــي  يقــول  وهمتهــا.  نفســه  علــوُّ  مصدرهمــا  بــل  فــراغ،  مــن 

ــه علــى أّي إنســان مهمــا مــّر بفتــرات صعبــة وحرجــة 
ّ
الحكمــة: إن

فــي حياتــه، فــال يجــب أن ُيضعَفــه ذلــك بــل يزيــده عزيمــة وإرادة، 

فالشــّدة تزيــد مــن قوتــه وعلــّوه. ليختــم الشــاعر قصيدتــه بقولــه:

اَدَرِني           
َ
ْن َساَءِني َدْهِري َوغ

ُ
ِإْن َيك

َ
ف

ٌخ َحِدُب. 
َ
ْيَس ِلي ِفيَها أ

َ
ْرَبٍة ل

ُ
          ِفي غ

ْدَرِتَها                
ُ

َياِلي َبْعَد ك
َّ
و الل

ُ
ْصف

َ
 ت

َ
َسْوف

َ
ف

ِلُب
َ

ق
ْ
مَّ َين

َ
ا َما ت

َ
لُّ َدْوٍر ِإذ

ُ
َوك

)محمود سامي البارودي، 1940م( 

ل داللــة خاصــة وعميقــة، ذلــك أّنهــا 
ّ
إّن اختتــام القصيــدة ُيشــك

ــد لنــا 
ّ

ــاعر، وهــي خالصــة لهــا قيمــة تؤك
ّ

ــل خالصــة تجربــة الش ِ
ّ
مث

ُ
ت

 
ُّ

ــب علــى محنتــه بقــّوة اإليمــان وصبــره. ونصيحــة يبــث
َّ
غل

َ
ــه قــد ت

ّ
أن

يــل البــد 
ّ
مــن خاللهــا األمــل لــكّل مــن هــو فــي محنــة، فمهمــا طــال الل

أن تلوَح خيوط الفجر ويظهر الفرج.

لالنتبــاه،  ملفــت  بشــكل  واالعتــزاز  الفخــر  ظاهــرة  نلحــظ  كمــا 

ــاعر بمــا َبنــى مــن مجــٍد ومــا وصــل إليــه مــن مكانــة، 
ّ

حيــث  يعتــز الش

فرغــم كّل العواصــف التــي واجهتــه كان لــه إيمــاٌن قــويٌّ بانتصــار 

الحــق علــى الباطــل وإن طــال، وذلــك فــي األبيــات )الثالــث عشــر( 

و)الخامس عشر( و)السادس عشر( و)السابع عشر( في قوله:
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)محمود سامي البارودي، 1940م (

اعر هنا بنفسه وبآماله في الحياة، »فماضيه ذو عز 
ّ

يفتخر الش

وشــرف كثيــر، ذلــك إّن أســرته كانــت ذات جــاه ونســب تنتمــي إلــى 

ــعب، تولــى الــوزارة 
ّ

حــكام مصــر واملماليــك، وكان محبوبــا مــن الش

ــى فــي املناصــب العســكرية واإلداريــة. قيــل 
ّ
ــواب، وترق ومجلــس النُّ

العســكري،  الّســجل  مــن  اســمه  ــِطب 
ُ

وش أموالــه  ُصــوِدرت  ــه 
ّ
إن

بالقــّوة والقهــر فهــي  بمــا نزعتــه األحــداث منــه  لــم يكتــرث  لكّنــه 

غنيــه 
ُ
بــة ت ــعب لــه وســمعته الطّيِ

ّ
خارجــة عــن إرادتــه، فحــّب الش

عــن كّل مــا هــو مــادي، وأّن كّل مــا ضــاع منــه ســيعوضه.) مقدمــة 

قــة تــدل علــى 
ّ
الديــوان،  قــدم لــه: محمــد حســين هيــكل(. وهاتــه الث

روح مشــّبعة باإليمــان مليئــة باألمــل.

للحالــة  ــاعر تصويــًرا 
ّ

الش فــه 
ّ
وظ فقــد  »للوصــف«  ســبة 

ّ
بالن أّمــا 

مــن  يختلجهــا  ومــا  الّنفــس  مكنونــات  عــن  وتعبيــًرا  ــعورية  الشُّ

فــي  الّتأثيــر  قصــد  والّديــار،  والوطــن  لألهــل  وحنيــن  مشــاعر 

املتلقــي، نذكــر منهــا األبيــات )الخامــس عشــر( و)الســادس عشــر( 

و)الســابع عشــر( و)الســابع والعشــرون( و)الثامــن والعشــرون( 

فــي قولــه:
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َ
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ْ
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َ
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َ
َوالظ

)محمود سامي البارودي، 1940(

ــاعر خيبــة ظّنــه بمــن وثــق بهــم؛ حيــث كان لــه عنــد 
ّ

يصــف الش

املحافظــة  فــي  توانيهــم  بســبب  بــه،  شــقي  موثقــا  الّديــار  ســكان 

عليــه، وعــدم املبــادرة لنصرتــه وإعانتــه، هــذا املوثــق ينقطــع إذا 

صحتــه،  بعــد  وضعــف  ــاعر 
ّ

الش ظــنُّ  فاعتــل   ، الــودُّ يصنــه  لــم 

ويقتــرب  ويضعــف،  فيعــّل  الّتحُقــق  عــن  أحيانــا  َيبُعــد  والظــنُّ 

أحيانــا فَيصــحُّ وَيقــوى. ثــم يأتــي الوصــف لتقريــر حقيقــة فــي قولــه: 

ٍة َسَبُب             
َ
ل

ْ
ّلِ َدْمٍع َجَرى ِمْن ُمق

ُ
ِلك

ِئُب؟
َ
ت

ْ
َعْيِن ُمك

ْ
 َيْمِلُك َدْمَع ال

َ
ْيف

َ
َوك

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

ــاعر فــي هــذا البيــت »الّدمــع« فــي عمومــه مســتخدما 
ّ

يصــف الش

ــْور »كّل«)الّســور: مخصــص مــن مخصصــات الحــّد تتحقــق  السَّ

أو  جميــع..(،  ــي)كّل، 
ّ

الكل الّســور  قبيــل  مــن  مفــردات  شــكل  فــي 

الّســور البع�شــي )بعض..()محمــد الحســين مليطــان، 2014م((، 

ــٍة َســَبُب(، حتــى يقــّر حقيقــة 
َ
ل

ْ
ِل َدْمــٍع َجــَرى ِمــْن ُمق

ُ
فــي قولــه: )ِلــك

هــي أّن العيــن عندمــا تــذرف دمعهــا يكــون لســبب معّيــن وُمحــّدد، 

ــال ذلــك فــي البيــت الــذي  ِ
ّ
ــا، وقــد يكــون مرًضــا، ُمعل

ً
ربمــا حزًنــا وأمل

تمثــل فــي مكابــدة األشــواق، فدمــوع املكتئــب تســيل رغمــا 
ُ
يليــه وامل

عــن إرادتــه، بحيــث ال يســتطيع حبســها مــن شــّدة مــا يعتــري قلبــه 

مــن حــزٍن وألــم. 

الوظيفة اإلبداعية2121
والــّدور  البديــع  وألــوان  ــعرية)الّتخييلية( 

ّ
الش الّصــور  فــي  ــت 

ّ
تجل

فــي القصيــدة.  الــذي أّدتــه 

يشــمل  ــا،  خاصًّ خطابًيــا  ــا 
ً
نمط »اإلبداعــي«  بالخطــاب  ُيقصــد 

لــه  ر  ســخَّ
ُ
ت ُيســمى »الخطــاب األدبــي«، وهــو خطــاب  مــا  أساســا 

ل أحــد مكونــات القــدرة الّتواصليــة مــا ُيســمى »امللكــة  ِ
ّ
شــك

ُ
ملكــة ت

املبدعيــن بصفــة   
َ
فئــة ــن  ِ

ّ
مك

ُ
ت التــي  امللكــة  تلــك  الشــعرية«، وهــي 

املتــوكل«  »أحمــد  اقتــرح  وقــد  ــي،  الفّنِ األثــر  إنتــاج  مــن  خاصــة 

املبــادئ  يحــوي  ــعري،  ِ
ّ

الش القالــب  أْي  بهــا؛  خــاٍص  قالــٍب  إفــراَد 

والقواعــد ويتفاعــل مــع القوالــب األخــرى؛ ليصــف اآلثــار الفّنيــة 

»ثّمــة  البوشــيخي:  يقــول  بعيطيــش،2004م(.  ــرها«)يحي  وُيفّسِ

تأويلهــا،  أو  إلنتاجهــا  ِلَيــة  خيُّ
َ
ت طاقــة  وجــود  تســتدعي  تراكيــب 

االســتعارية،  والبنيــات  املجازيــة،  البنيــات  راكيــب 
ّ
الت هــذه  مــن 

الّرمزيــة  البنيــات  البنيــات؛  هــذه  تســتدعي  الكنائيــة.  والبنيــات 

ُنه  ِ
ّ

مك
ُ
غــة الطبيعيــة ُمجهــًزا بطاقــة ت

ّ
عمومــا أن يكــون ُمســتعمل الل

البوشــيخي،2012م(.  الديــن  الحرفي.«)عــز  الفهــم  مجــاوزة  مــن 

وقــد ِصيغــْت القصيــدة صياغــة أدبيــة شــعرية تتســم بالجزالــة 

ــُحها ألــوان مــن  ــل أســلوبها صــوٌر شــعرّية، ويتوشَّ
ّ
واإليجــاز، تتخل

فيهــا: يأتــي تفصيــل  البديــع. وفيمــا 

البعد الفّني للبنيات الّشعرية/الّتخييلية212111
يقــوم الّتحليــل البالغــي الجمالــي للّصــور علــى الّنظــر فــي العوامــل 
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

فــي  ســِهم 
ُ
ت التــي  شــكل جمالياتهــا، بوصفهــا أحــد املكونــات 

ُ
ت التــي 

ويــل بجملــٍة 
ّ
أســلبة الخطــاب، وتمّدنــا البالغــة َعْبــر تاريخهــا الط

الجمالــي  الوظيفــي  االســتثمار  ظهــر 
ُ
ت التــي  العوامــل،  هــذه  مــن 

ــعري خصوًصا)محمــد 
ّ

للّصــور فــي الخطــاب األدبــي عموًمــا والش

مشــبال،  وآخــرون، 2014م(، يقــول يحــي بعيطيــش: »إّن نظريــة 

ســتِجيُب لعبقريــة الّنحــو العربــي مــن الّداخــل 
َ
الّنحــو الوظيفــي ت

بالّنــص  الخــاص  انــي 
ّ
الث نموذجهــا  فــي  ــدرِج 

ُ
وت الخــارج،  مــن  ال 

ــعرية، الــذي يضطلــع بتحليــل اآلثــار الفّنيــة 
ّ

قالــَب الوظيفــة الش

وتفســيرها.«)يحي بعيطيــش،  2004م(. وفيمــا يأتــي تحليــل لبعــض 

شــخيص: هــو »إبــراز الجمــاد 
ّ
شخيص)الت

ّ
الّنمــاذج ممثلــة فــي الت

الّصــورة، بشــكِل كائــٍن ممّيــز  مــن خــالل  مــن الحيــاة،  أو املجــّرد 

فــي  الشــيوع  كثيــر  الّنهــج  وهــذا  والحيــاة،  والحركــة  ــعور 
ّ

بالش

ــعر)..(.  )جبــور عبــد النــور، 1984م( والّصــور البالغيــة التــي 
ّ

الش

ال تخلــو مــن هــذا األخيــر.

ســاني عامــة( لــه مــا 
ّ
إّن خــرق قيــود الّتوارد)االنتقــاء فــي الحقــل الل

غــوي/
ّ
ًيــا، ذلــك أّن الخــرق الّناجــم عــن عــدِم الّتناســِب الل يبــّرره فّنِ

تــواردة فــي وحــدة خطابيــة معّينــة، ُيزِجــي 
ُ
املعرفــي بيــن العناصــر امل

عالمــة  البالغيــة  الّصــور  بمعّيــة  ل  ِ
ّ
ُيشــك الــذي  شــخيص، 

ّ
الت إلــى 

ُممّيــزة للوصــف األدبي.)نعيمــة الزهــري وأحمــد، 2014م، (.

ُحــبُّ 
ْ

ــُرُك ال
ْ
 َيت

َ
شــخيص الــواردة فــي القصيــدة: )ال

ّ
مــن عبــارات الت

ْيــِدي 
َ
ِتــِه( ـ )أ  َبْعــَد ِصحَّ

ً
ــي َعِليــا ِ

ّ
ن

َ
ـ )َوَعــاَد ظ َواِعِجــِه( 

َ
ِبــي ِمــْن ل

ْ
ل

َ
ق

ُه(.
ُ

ــق
ُ

ْهــِر َيْرش ــَرٌض ِللدَّ
َ
ــُه غ

َّ
َحــَواِدِث( ـ )لِكن

ْ
ال

التــي  )حــّي(  ِســمِة  خــرِق  عــن  األول  املثــال  فــي  شــخيص 
ّ
الت َجــَم 

َ
ن

 ،) ُحــبُّ
ْ

»املنفذ«)ال موضوعــه  فــي  ــُرُك( 
ْ
املحمول)َيت يشــترطها 

ــاعر لُحرقــة الفــؤاد 
ّ

جِلياِتــه تصويــُر الش
َ
ِبــي(. ومــن ت

ْ
ل

َ
ــل )ق واملتقّبِ

ــه شــخص ســيطر 
ّ
ــا ولهيًبــا، كأن

ً
مــن الحــّب وآالمــه؛ تمّســكا ومكوث

عليــه بالكامــل، فهــو فاقــد الّتحكــم فيه.وفــي هــذه الّصــورة إيحــاء 

ــعور.  
ّ

بعــدم قدرتــه علــى مقاومــة هــذا الش

شــخيص في نســبة املحمول)َعاَد( 
ّ
أّما في املثال الثاني فيتمثل الت

 
َ
ــْرق مــّس ِســمة

َ
ــِن(، بمعنــى أّن الخ

َّ
إلــى �شــيٍء معنــوي تمثــل في)الظ

ها املحمــول فــي 
ُ
)العــودة( التــي هــي مــن ســماِت الحــّي، والتــي َيشــترط

ــاعر )الظــّن( صفــة مــن 
ّ

موضوعــه »املنفــذ«. وبالتالــي أعطــى الش

؛ إبــرازا ملشــاعر 
ً

ــل فــي العــودة إليــه عليــال ِ
ّ
تمث

ُ
ــر، وامل

َ
صفــات الَبش

ــع، بعدمــا اجتاحتــه روح األمــل بالعــودة  الحســرة والخيبــة والتوجُّ

ورفقائــه إلــى الوطــن.

ْيــِدي( 
َ
شــخيص فــي املثــال الثالــث بخــرق ســمة )أ

َّ
فــي حيــن جــاء الت

َحــَواِدِث(. وهــو 
ْ

ــر عــن )حــّي(، ونســبته إلــى �شــيٍء معنوي)ال عّبِ
ُ
التــي ت

لــم والُجــور.
ُّ
مناســب للّتعبيــر عــن الظ

مــع  ة 
َ
ل

َّ
ُمشــك املكنيــة  اســتعارة  الرابــع  املثــال  فــي  نجــد  كمــا 

ــاعر:
ّ

الش يقــول  شــخيص، 
ّ
الت

ُه   
ُ

ق
ُ

ْهِر َيْرش َرٌض ِللدَّ
َ
ُه غ

َّ
ِكن

َ
ل

ُب
َ
 َعت

َ
َها ِريٌش َوال

َ
ْسُهٍم َما ل

َ
ِبأ

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

 
َّ

بــث ــاعر 
ّ

الش لكــّن  دركــه، 
ُ
ن وال  بــه  حــسُّ 

ُ
ن معنــويٌّ  �شــيٌء  الّدهــر 

فيــه الحيــاة، ومنحــه صفــات األشــخاص، والغايــة مــن ذلــك هــو 

توضيــُح كيفيــِة َوقــع املحــِن عليــه، فتبــدو لنــا مــن خــالل الوصــف، 

ــاعر، كالّســهام علــى مــن تســتهدفه. 
ّ

ْنَهــال علــى الش
َ
وهــي ت

ــديدة، وهــذا مــا أف�شــى بــه 
ّ

تتمّيــز الّصــورة بالحركــة املتواليــة الش

ــاعر قــد صــاغ املحــن املتواليــة 
ّ

ُه«. وبهــذا يكــون الش
ُ

ــق
ُ

الفعــل »َيْرش

ــية ملموســة، فتبــدو وكأّنهــا ســهاٌم حقيقيــة.  عليــه فــي صــورة حّسِ

ذاتــه،  حــّد  فــي  الّدهــر  مــن  يتذّمــر  وال  يشــتكي  ال  ــاعر 
ّ

الش لكــّن 

امليــن وقهرهــم، مــن خــالل 
َّ
لــم الظ

ُ
فــي ظ لــه  ــى توظيفــه 

َّ
مــا تجل

ّ
وإن

ــعوب واالســتبداد بهــا، فظلــم الحــكام ينهــال 
ّ

ســيطرتهم علــى الش

عليهــم كالّســهام، هــذه األخيــرة ال تشــبه الّســهام املعروفــة؛ ذلــك 

أّنهــا ال ريــش لهــا وال أوتــار؛ وهــي ســهام معنويــة أوجعتــه، وتركــْت 

عليــه،  املســتديمة  الّنفســية  آثارهــا 

لــم 
ّ
ــاعر بالظ

ّ
تكمــن قــّوة الّصــورة فــي أّنهــا وّضحــْت إحســاس الش

ة أمــام 
َ
ل

َّ
املتوالــي عليــه وعلــى شــعبه، بطريقــة فّنيــة مجّســدة، ُمشــك

ــه ُيشــاهُدها حقيقــة.
ّ
ــَرْت فيــه وكأن

َّ
القــارئ، بحيــث أث

ــا  شــخيص فــي القصيــدة أّدى دوًرا ُمِهمًّ
ّ
ومنــه يمكــن القــول: إّن الت

إنســانية علــى  الّتصويــر، بإضفــاء خصائــص وســمات  فــي  ــل 
ّ
تمث

خــالل  مــن  وكــذا  أفــكاره،  إليصــال  املعنويــة؛  واألمــور  الجمــاد 

اإليحــاء والّتخييــل، بإثــارة الخيــال فــي ذهــن املتلقــي حتــى يعيــش 

وأحاسيســه. مشــاعره  معــه 

ســبة للّصــور البالغيــة فســيتم تحليــل نمــاذج مــن الّصــور 
ّ
أّمــا بالن

املجازيــة:

شبيه البليغ، في قول الشاعر:
ّ
-الت

ِئَمٍة   
َ
ْعَجْل ِبال

َ
 ت

َ
ِل ال

ْ
َعذ

ْ
ا ال

َ
خ

َ
َيا أ

َ
ف

ُب
َ
ل

َ
غ

ْ
ُه ال

َ
اٌن ل

َ
ط

ْ
ُحبُّ ُسل

ْ
ال

َ
، ف يَّ

َ
َعل

)محمود سامي البارودي، 1940م(

علــى  البليــغ  شــبيه 
ّ
الت فــي  املتمثلــة  الّتخييليــة  الّصــورة  ترتكــز 

اٌن(، 
َ
ط

ْ
( واملشــبه به)ُســل ُحبُّ

ْ
عنصريــن أساســيين همــا املشــبه)ال

ــاعر فيهــا عــن عاملــه الّداخلــي الوجدانــي بعبــارة ُموجــزة، 
ّ

عّبــر الش

عورية وهو في منفاه. 
ّ

عِمد فيها إلى تشخيص حالته الش



81

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                              املجلد 19،  العدد 02،   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                              املجلد 19،  العدد 02،   ص صص ص(74-86)  (74-86)   ، سنة  ، سنة 20222022

وأزـكـى  معانيــه  أســما  فــي  قلوبنــا  إلــى  ل 
ّ
يتســل الــذي  الحــّب  هــذا 

ــعور الّنبيــل الــذي إذا ســيطر 
ّ

ــل. ذاك الش
ّ
أحاسيســه، ثــم يتوغ

نفســه  يفــرض  بإرادتنــا.  لــه  ونرضــخ  فُنذِعــن  ه، 
ُ
ُســلطان كنــا 

َّ
تمل

أبــدا. منــه  فِلــَت 
ُ
ن أن  نســتطيع  ولــن  علينــا، 

فــي  ــِه  ِ
ّ
وَبث املعنــى  إيصــال  الّصــورة  هــذه  خــالل  مــن  ــاعر 

ّ
الش أراد 

ذهــن املتلقــي، وجعــل وقعــه فــي نفســه قوًيــا، فهــو يعانــي، ذلــك أّن 

بتــه بالُبعــد، ليطلــب مــن 
ّ

صــورة الحــّب فــي هــذا البيــت آملتــه وعذ

ــعور 
ّ

ــوم، وأن يجــد لــه األعــذار فــي هــذا الش
ّ
الئمــه أن ال يتعّجــل بالل

كــه وســيطر عليــه.
ّ
الــذي تمل

-نماذج من االستعارة: 

ــون 
ّ
ســيتم تحليــل نمــاذج مــن االســتعارة، لغنــى القصيــدة بهــذا الل

مــن الّصــور. 

   
ٌ
ُس َراِضَية

ْ
ف

َّ
 الن

َ
ْرَبٍة ال

ُ
 ِفي غ

ُ
ِبيت

َ
أ

ُب
َ
ث

َ
ى ِمْن ِشيَعِتي ك

َ
ق

َ
ت

ْ
ل
ُ ْ
 امل

َ
ِبَها، َوال
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ــت الّصــورة الفّنيــة فــي االســتعارة املكنيــة، فــي قــول الشــاعر 
ّ
تجل

�شــيٌء معنــويٌّ  هــي  التــي  ربــة 
ُ
الغ حيــث جّســد  ْرَبــٍة(، 

ُ
غ ِفــي   

ُ
ِبيــت

َ
)أ

ن للمبيــت.
َ

َمْســك أّنهــا  ــي علــى  ح�ّشِ

املبيــت هــو الّســكينة، هــو االســتقرار، هــو الّراحــة والطمأنينــة، 

نــٍس 
ُ
أ مــن  جــّوه  فــي  ــا 

َ
مِل وهمومــه؛  متاعبــه  اإلنســان  يخلــُع  فيــه 

فء، ففيــه  ورحمــٍة وتفــاؤل وأمــل، فهــو جــّو ُيوحــي باالحتــواء والــّدِ

ــل  ( ُمَحمَّ
ُ

ِبيــت
َ
كّوِن)أ

ُ
االســتقرار الّروحــي والجســدي والّنف�شــي. فامل

ــه 
ّ
أن ــاعر 

ّ
ــر الش

ُ
باملعانــي والــّدالالت الجميلــة، ولكــن عندمــا َيذك

يبيــت فــي غربــة، فــإّن مشــاعرنا تتــوّزع بيــن اإليجابيــة والّســلبية، 

الغربــة  بــأّن  وحــي 
ُ
ت ْرَبــة(، 

ُ
غ  ،

ُ
ِبيــت

َ
)أ متناقضيــن  مكوننْيــن  بيــن 

ــر 
ّ

ــاعر، فهــو غيــر راٍض بهــا، ونفســه تتنك
ّ

ــا للش صــارت بيًتــا جبريًّ

لِضيقــه  توضيحــا   
ّ
إال هــذا  تصويــره  ومــا  وبشــّدة،  ذلــك  لــكّل 

رَضــْت عليــه، وبهــذا 
ُ
وقلقــه الّنف�شــي، بخاصــة وأّن هــذه الغربــة ف

هــا، ويصطبــغ 
ُ
الّتجســيد يفقــد البيــُت كّل الــّدالالت التــي كان َيحمل

ــا كئيًبــا، وكّل هــذا 
ً

بمعــاٍن أخــرى ســلبية، فأضحــى املبيــُت ُموحش

داللــة علــى وحدتــه وأملــه الّدائــم فــي املنفــى.

َمْرِء َعْقٌل َيْسَت�ِشيُء ِبِه  
ْ
اَن ِلل

َ
ْو ك

َ
ل

َوُب
ُّ
ْق ِبِه الن

َ
ْعل

َ
ْم ت

َ
ّكِ ل

َّ
َمِة الش

ْ
ل
ُ
ِفي ظ
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َمــْرِء 
ْ
 ِلل

َ
ان

َ
ــْو ك

َ
ــاعر: )ل

ّ
ــرط فــي البيــت فــي قــول الش

ّ
جــاء أســلوب الش

»لــو«  الحرفــي  ــر  ِ
ّ

ؤش
ُ
بامل  ) ــّكِ

َّ
الش َمــِة 

ْ
ل
ُ
ظ ِفــي  ِبــِه  �ِشيُء 

َ
َيْســت ــٌل 

ْ
َعق

ــق املحــن واملصائــب باإلنســان 
ّ
وهــو حــرف امتنــاع لوجــود؛ فتعل

 
َ
لــم يســتخدم حكمــة إذا  املهالــك، بخاصــة  ُب  ُيســّبِ ــك 

ّ
الش عنــد 

ــَوُب(، قصــد 
ُّ
ــْق ِبــِه الن

َ
ْعل

َ
ــْم ت

َ
عقلــه، َوَرَد جواُبــه مضارًعــا بقولــه: )ل

أداء وظيفــة حجاجيــة غايتهــا الّتوعيــة وتنويــر العقــول باالقنــاع. 

ذلــك أّن حياتــه ومــا مــّر بــه فــي املنفــى أكبــر دليــل للعيــان.

ــما  ــاعر العقــل املعنــوي صفــة حســّية، فغــدا ُمجسَّ
ّ

كَســب الش
َ
أ

الّصفــة،  هــذه  إّيــاه  َمْنِحــه  وفــي  البصــر.  بحاّســة  دركــه 
ُ
ن أمامنــا، 

صفــة »اإلضــاءة« عبــر هــذا الّتجســيم، أضحــْت الّصــورة تعبيــًرا 

لمُســه نحــن 
َ
ــاعر لهــذا العقــل تعبيــًرا ملموًســا، ن

ّ
عــن حاجــة الش

فــإذا  ــالم، 
ّ
الظ علــى  تق�ِشــي  التــي  اإلضــاءة  دور  فــي  كمتلقيــن 

إلــى  الظلمــة  هــذه  حّولــت  �شــيء 
ُ
امل بشــعاعها  ــمس 

ّ
الش أشــرقْت 

ــاعر برســمه لهــذه الّصــورة البصريــة يهــدف إلــى الّتعبيــر 
ّ

ــور. والش
ُ
ن

هــا العقــل، والتي 
ُّ
عــن حاجتــه الكبيــرة للمعرفــة والحكمــة التــي َمحل

ــب علــى ِمحَنِتــه، فالعقــل حامــل للمعرفــة، 
ّ
غل

َ
ها املــرُء ت

ّ
إن اســتغل

وجــود  ينتفــي  ضيائهــا  وبوجــود  لإلضــاءة،  حاملــة  ــمس 
ّ

والش

ه  ِ
ّ

الظــالم، وباســتعمال اإلنســان لعقلــه يخــرج مــن حيرتــه وشــك

وِمحَنتــه. 

واأللــم،  الحيــرة  مــن  حالــة  املعانــاة،  مــن  حالــة  يعيــش  ــاعر 
ّ

الش

إلــى االســتعارة املكنيــة،  فــي داخلــه لجــأ  بــه  ُيحــسُّ  مــا  ولتجســيد 

لمة، والظالم إن انتشــر 
ُ
لها في صورة حّســية بصرية وهي الظ

ّ
شــك

كان  وإن  حتــى  واالهتــداء،  اإلبصــار  مــن  ــخص 
ّ

الش ــن 
ّ

يتمك لــن 

ُيبِصــر فلــن َيهتــِدي إلــى ســبيل، لُيصبــح تائًهــا حائــًرا. 

ــاعر، وتتفاقــم معهــا مصائُبــه 
ّ

 الش
ُ
فــي هــذه الظلمــة تتفاقــُم حيــرة

وهموُمــه. وتشــخيصا لتلــك الّنوائــب، أصبــغ عليهــا صفــة الكائــن 

صبــح 
ُ
الحــّي، فتبــدو لنــا أكثــر تأثيــًرا. وفــي َمنِحــه لهــا هــذه الّصفــة ت

 
ً

 بــه، حامــال
ً
ــق باملــرء، لصيقــة

ّ
املصائــب والّنوائــب تتحــّرك وتتعل

إّياهــا دون إرادة منــه بحمــٍل ثقيــٍل فــي ظــالم دامــس. 

ــه 
ّ
ــه لــم يســتغل حكمــة عقلــه، والعقــل ال ي�شــيء؛ ألن

ّ
كّل هــذا ألن

تلــك  فــي  تجســيمه  خــالل  مــن  يهــدف  ــاعر 
ّ

الش أّن  غيــر  معنــوي، 

الّصــورة؛ إلبــراز الــّدور الفعــال الــذي يقــوم بــه عقــل اإلنســان، 

خاصــة فــي امِلحــن.

اَدَرِني      
َ
ْن َساَءِني َدْهِري َوغ

ُ
ِإْن َيك

َ
ف

ٌخ َحِدٌب. 
َ
ْيَس ِلي ِفيَها أ

َ
ْرَبٍة ل

ُ
          ِفي غ

ْدَرِتَها            
ُ

َياِلي َبْعَد ك
َّ
و الل

ُ
ْصف

َ
 ت

َ
َسْوف

َ
ف

ِلُب
َ

ق
ْ
مَّ َين

َ
ا َما ت

َ
لُّ َدْوٍر ِإذ

ُ
َوك
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ــُه، لكــن  ُوجَّ
َ
ــاعر بالغربــة والوحــدة أ

ّ
فــي البيتيــن يبلــغ إحســاس الش

بــُه اإليمــان وصقلــه العقــل، إحســاس رجــٍل 
َّ

هــذا اإلحســاس هذ
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

جــّرب الحيــاة وعــرف خباياهــا وأســرارها، عــرف أّن أيامهــا تتلــّون 

عّتــم، تطــول 
ُ
بألــوان، ترتــدي الّزاهــي منهــا، كمــا ترتــدي الّداكــن امل

وتطــول ولكّنهــا ال تــدوم. 

تشــكيل  فــي  ووعيــه  وعاطفتــه  بخيالــه  ــاعر 
ّ

الش ســاهم  هنــا 

لــم 
ّ
الظ فيهــا  عانــى  التــي  القاســية  األيــام  صــورة  الّصــورة؛  هــذه 

والحرمــان.. حيــث اجتمعــت كّل الهمــوم واألحــزان علــى قلبــه، مّمــا 

ــل مــا يشــعر بــه. وقــد تجســد 
َ

جعــل األيــام ثقيلــة علــى وجدانــه ِثق

بأســلوب االســتعارة؛ فــي شــكل صديــٍق، صديــق تركــه فــي غربتــه، 

فــي وحــدٍة قاســيٍة ُموحشــة، فحــذف املشــبه بــه ورمــز إليــه بالزمــة 

و»املغــادرة«. »اإلســاءة«  لوازمــه  مــن 

فــي أنســنته للّدهــر أضحــْت؛ صــورة أّيامــه القاســية ُمجّســدة فــي 

ألم الّصديق الذي غادر وخذل أصدقاءه، ألّن خذالن الّصديق 

بالحركــة  الحافــل  ثيــر 
ُ
امل املشــهد  هــذا  الّنفــس.  علــى  مــرارة  أشــّد 

أف�شــى بــه املحمــوالن الفعليــان: »ســاءني« و»غادرنــي«، وهــو ينــمُّ 

تِعبــة. ُمســتعيًرا مــن 
ُ
ــاعر بثقــل األيــام امل

ّ
عــن عمــق إحســاس الش

ــدة  الجــّو الكــدرة والّســواد، ليمنحهــا كيانــا حســّيا، فتغــدو ُمجسَّ

ألّن  كــر  ِ
ّ

بالذ يالــي 
ّ
الل خــّص  وقــد  ــون، 

ّ
الل داكنــة  ُمكــّدرة  أمامنــا 

الهمــوم واألحــزان فيهــا أشــدُّ وأعمــق. 

ــية توضيًحــا ملعنــى آمــن  ــاعر الّصــورة البصريــة الحّسِ
ّ

ــف الش
ّ
وظ

بــه وصّدقــه، هــو يقينــه بــزوال تلــك األيــام وعــودة صفائهــا، مثــل 

ــه.
ُ
درت

ُ
الجــّو الــذي ال تبقــى ك

قــة فــي ســماء 
ّ
حل

ُ
يّتضــح أّن البــارودي مــن خــالل هــذه الّصــور امل

فــي بصــره  انعكســت  التــي  ُيحاـكـي مشــاعره وآالمــه  الخيــال، كان 

مــا تمثــل فيهــا نفــس اآلالم ونفــس 
ّ
علــى الطبيعــة مــن حولــه، وكأن

.)2006 ضيــف،  املشاعر.)شــوقي 

والبــارودي لــم يتقــن تصويــر املشــاهد الحّســية وحدهــا، بــل أتقــن 

نف�شــي  مشــهد  أكبــر  ولعــل  أيضــا،  الّنفســية  املشــاهد  تصويــر 

»فــي  القصيــدة؛ مشــهد غربتــه  فــي  عاشــه هــو مشــهد املوصــوف 

إلــى وطنــه وأهلــه وصحبــه.  ســرنديب«  وحنينــه 

ألوان البديع 2–2–2–
البديعيــة  املحســنات  ببعــض  ُمرّصعــة  األبيــات  أّن  نلحــظ 

الّتضميــن  والّتصريــع،  الّتقابــل  منهــا:  األســماع،  بهــا  فّتــُق 
ُ
ت التــي 

مــن  نوعيــن  وجــود  يلحــظ  للقصيــدة  فالقــارئ  واالقتبــاس. 

الّداخليــة:  املوســيقى 

بــاق«  ِ
ّ
»الط خــالل  مــن  الّتقابــل  فــي  ــل 

ّ
تتمث األولــى:  -املوســيقى 

و»املقابلــة«.

فــي إطــار  بيــن الضّديــن  ــاعر 
ّ

بــاق  فقــد جمــع الش ِ
ّ
ســبة للط

ّ
فبالن

َفــه بشــكٍل كبيــٍر وُملفــت لالنتبــاه؛ ذلــك 
َّ
البيــت الواحــد، حيــث وظ

معــه،  يتعايــش  ُمــْزٍر  واقــع  واقعيــن؛  بيــن  صــراٍع  فــي  ــاعر 
ّ

الش أّن 

نائيــات: 
ّ
ــى أن يتحّقــق فــي قابــل األيــام، نذكــر منهــا الث وآخــر يتمنَّ

 ،
ْ

َبت
َ
ــْدَرة(، )َســل

ُ
ــو، ك

ُ
ْصف

َ
ــى(، )ت

َ
ق

َ
ت

ْ
ْرَبــة، ُمل

ُ
ِنــُب(، )غ

َ
ِتــي، َيْجت

ْ
)َيأ

ــِرُب(.. وهــو مــا ُيســمى فــي البالغــة العربيــة 
َ
ت

ْ
َســُب(، )َيْبُعــُد، َيق

َ
ت

ْ
ُمك

ولخلــق  تــارة،  الّتوتــر  لتشــخيص  جــاء  وقــد  اإليجــاب،  بطبــاق 

أخــرى.   
ً
تــارة داخِلــه  فــي  األمــِل   ِ

ّ
ببــث الّنف�شــي  الّتــوازن  مــن  حالــٍة 

ــاعر فــي »اســتعماله لــه 
ّ

»وتظهــر جماليــة الّتضــاد فــي أســلوب الش

ــف، 
ّ
بمــا ُيناِســب موضوعاتــه، دون أن يشــعر القــارئ فيهــا بالتكل

ينــة بــل لحاجــة املعانــي إليــه؛ حتــى  ولــم يكــن توظيفــه ملجــّرد الّزِ

ُيســهم فــي تأكيدهــا وتقريرهــا بصــورة أقــوى وأمكــن فــي الّنفــوس، 

بأنســِب  ذلــك  وظهــر  تضــادات، 
ُ
امل تتابــع  خــالل  مــن  وذلــك 

جفــاِف  مــن  وخّفــف  حيويــة  كالمــه  فأعطــى  ألداِئهــا،  رائــق 
َّ
الط

ــف  ِ
ّ
بــاق ُوظ ِ

ّ
الفكر«)أســماء حمبلــي، 2016م-2017م(، ومنــه فالط

فــزاد  ــعري،  ِ
ّ

الش الخطــاب  لســياق  ومالئمــة  مناســبٍة  بطريقــٍة 

 وتأكيــًدا، ُبغَيــة تقريبــه مــن ذهــن الّســامع 
ً
املعنــى وضوًحــا وقــّوة

فيــه. والّتأثيــر 

ــل فــي املقابلــة فقــد جــاء مــّرة واحــدة فــي 
ّ
ســبة للّتقابــل املتمث

ّ
أّمــا بالن

القصيــدة، فــي قــول الشــاعر: 

      
ٌ
َي َعاِلَية

ْ
ًسا َوه

ْ
ف

َ
ُس ن

ْ
ُبؤ

ْ
ُض ال

َ
ف

ْ
 َيخ

َ
ال

ُب
َ

ش
َّ
اِمِل الن

َ
خ

ْ
ِر ال

ْ
 ُيِشيُد ِبِذك

َ
َوال

)محمود سامي البارودي، 1940م(. 

وضعّيــة  متناقضيــن؛  َوضعْيــن  بيــن  معنويــة  مقابلــة  البيــت  فــي 

 النتباه 
ً
ــة. وقــد جــاءت إثارة

َّ
ذل

َ
ــّوِ وامل

ُ
ــمّو، ووضعّيــة الُدن العلــّوِ والسُّ

ــل فكــرة  املتلقــي مــن خــالل الّنفــي القاطــع، وتحفيــًزا لذهنــه لَيتقبَّ

الّرقــي وَيْدَحــض عنــه الخمــول والكســل. »فاملتقاِبــالت يحتــاج كلٌّ 

ِضــح  يتَّ قــد ال  أّن املعنــى  للّتأثيــِر واإلثبــاِت؛ ذلــك  إلــى اآلخــر  منهــا 

 بإيــراِد نقيِضه«)مثنــى كاظــم صــادق، 2015م(. وتكمــن 
ّ
أحياًنــا إال

ــُده، ويزيــد  ِ
ّ

ــز املعنــى وُيؤك ِ
ّ

ــه ُيرك
ّ
ــون البديعــي فــي أن

ّ
جماليــة هــذا الل

 وإيحــاًء وتأثيــًرا. 
ً
الّتعبيــر قــّوة

مطلــِع  فــي  االســتهالل  براعــِة  فــي  لــْت 
ّ
فتمث انيــة، 

ّ
الث -املوســيقى 

مظهــًرا  ُيعــدُّ  الــذي  )الّتصريــع(  توظيــف  خــالل  مــن  القصيــدة 

 مــع الــوزن والقافيــة 
ُ

ــاعر، »حيــث ُيحــدث
ّ

ــا اعتمــده الش تقليديًّ

القدمــاء  كان  وقــد  للقــارئ،  جاذبــة  واضحــة،  موســيقية  دفقــة 

غوية«)جمعــة محمــد محمــود 
ّ
يحرصــون عليــه إظهــاًرا للمقــدرة الل

فــي  البــارودي املقــدرة نفســها  2007م(، وقــد أظهــر  شــيخ روحــه، 

فــي قولــه:  مطلــع هــذه القصيــدة، 
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ٍة َسَبُب    
َ
ل

ْ
ّلِ َدْمٍع َجَرى ِمْن ُمق

ُ
ِلك

ِئُب؟
َ
ت

ْ
َعْيِن ُمك

ْ
 َيْمِلُك َدْمَع ال

َ
َوِكْيف

)محمود سامي البارودي، 1940(.  

ــاعر علــى 
ّ

ِئــُب(، أضفــى الش
َ
ت

ْ
نْيــن )َســَبُب( و)ُمك كّوِ

ُ
مــن خــالل امل

ا، ونغًمــا عذًبــا يطــرُب لــه الّســامع، ويشــدُّ  البيــت جرًســا موســيقيًّ

انتباهــه. 

لالنتبــاه،  الفــٍت  بشــكٍل  البديعــي  ضميــن 
ّ
الت ــاعر 

ّ
الش ــف 

ّ
وظ

دونــه  أو  بيًتــا  آخــر  شــاعر  مــن  شــاعر  أخــذ  بــه  ُيقصــد  »والــذي 

1979م،   البديــع،  هللا،  عبــد  املعتــز،  شــعره«)ابن  فــي  وتضمينــه 

فــي  بالقدامــى  ــاعر 
ّ

الش ــر 
ُّ
وتأث 2001م(،  حامــد،  حســن  أحمــد 

أســاليبهم ومعانيهــم واضــٌح جــّدا فــي القصيــدة، وفــي ذلــك يقــول 

وأبــي  املعتــّز  ابــن  شــعر  البــارودي  »تقصــص  الزيــات:  محمــود 

فارتســم  الفحــول،  مــن  وأمثالهــم  والطغرائــي  والر�شــي  نــواس 

فــي صفحــة ذهنــه؛ وصــادف  لــوح قلبــه، وانتشــق  شــعرهم علــى 

ــا ســليًما، فاســتخرج مــن مجمــوع 
ً
ذلــك منــه شــعًرا فّياًضــا وذوق

تلــك األســاليب أســلوبه الّرائــق الفخــم، ولذلــك تحــّس وأنــت تقــرأ 

ُحــوُم حــول روحــه، 
َ
قصيــدة مــن نظمــه أّن أرواح أولئــك الفحــول ت

1979م،    البديــع،  هللا،  عبــد  املعتــز،  أبياته«)ابــن  فــوق  ــق 
ّ
حل

ُ
وت

نــورد  القصيــدة  فــي  أمثلتــه  مــن  2001م(،  حامــد،  حســن  أحمــد 

اآلتيــة: الّنمــاذج 

 َباِدَرِتي    
ُ

ْوف
َ

خ
ْ

 َيُردُّ ال
َ
 ال

ٌ
ي ِاْمُرؤ ِ

ّ
ِإن

ُب
َ
ض

َ
غ

ْ
ِقَي ال

َ
ا

ْ
خ

َ
ى أ

َ
 َعل

ُ
 َيِحيف

َ
َوال

)محمود سامي البارودي،  1940م(.

ــعراء الجاهلييــن، 
ّ

الش ــاعر هنــا يفتخــر بنفســه، وهــي عــادة 
ّ

الش

ومروءتــه  بشــجاعته  يفتخــر  وهــو  شــّداد«  بــن  »بعنتــرة  ُمتأثــرا 

قولــه:  فــي  ونســبه، 

ْيِر َعْبٍس َمْنِصًبا      
َ

 ِمْن خ
ٌ

ي ِاْمُرؤ ِ
ّ
ِإن

َصِل
ْ
ن
ُ ْ
ْحِمي َساِئِري ِبامل

َ
ِري، َوأ

ْ
ط

َ
 ش

)الخطيب التبريزي، 1992م(.

-النموذج الثاني: 

    
ْ

َواِق َماَدَمَعت
ْ

ش
َ ْ
 األ

ُ
اَبَدة

َ
 ُمك

َ
ْوال

َ
ل

ا َيِجُب
َ

َحش
ْ

ٌب ِفي ال
ْ
ل

َ
 ق

َ
 َبات

َ
َعْيٌن َوال

)محمود سامي البارودي، 1940م(.

البيــت  فــي  القيــس«  ب«امــرؤ  ــر 
ّ
ُمتأث البيــت  هــذا  فــي  البــارودي 

قولــه:   فــي  معلقتــه،  مــن  الّتاســع 

               
ً
ي َصَباَبة

ّ
َعْيِن ِمِن

ْ
 ُدُموُع ال

ْ
ت

َ
اض

َ
فف

ى َبلَّ َدْمِعي َمْحَمِلي
َ
ْحِر َحت

َّ
ى الن

َ
                       َعل

)الّزوزني، 2015(.

-النموذج الثالث: 

ِئَمة
َ
ْعَجْل ِبا

َ
 ت

َ
ِل ال

ْ
َعذ

ْ
ا ال

َ
خ

َ
َيا أ

َ
ف

ُب
َ
ل

َ
غ

ْ
ُه ال

َ
اٌن ل

َ
ط

ْ
ُحبُّ ُسل

ْ
ال

َ
، ف يَّ

َ
َعل

)محمود سامي البارودي، 1940م(

البيــت  فــي  كلثــوم«  بــن  ب«عمــرو  متأثــر  الشــاعر  أّن  لنــا  يظهــر 

قولــه:  فــي  معلقتــه،  مــن   )23( والعشــرين  الثالــث 

ا  
َ
ْين

َ
ْعَجْل َعل

َ
 ت

َ
ا

َ
ٍد ف

ْ
َبا ِهن

َ
أ

ا
َ
َيِقين

ْ
ُرَك ال ِبّ

َ
خ

ُ
ا ن

َ
ِظْرن

ْ
ن

َ
أ َو

.)الزوزني، 2015(.

الخاصــة  معانيــه  وأودعهــا  القدمــاء  لغــة  البــارودي  »أخــذ  ومنــه 

عّبــر عــن العصر«)جمعــة محمــد محمــود شــيخ روحــه، 
ُ
بــه والتــي ت

اعر 
ّ

2007م(، ويبرز الّتضمين في القصيدة من خالل حرص الش

فظ)املكــّون( العربــي األصيــل واألســاليب الجزلــة 
ّ
علــى توظيــف الل

ــاعر 
ّ

والفخمة واملعاني العميقة الّرائقة، وهذا يوحي بثقافة الش

الواســعة وكثــرة اطالعــه ومحفوظــه.

كما نجد االقتباس، في قوله:

 َباَء ِبَها   
َ

ان
َ
ْد ك

َ
 ق

ٌ
َها ِفْرَية َها ِإنَّ

ِذُب
َ

ْبِلي َدٌم ك
َ
 ِمْن ق

َ
ْوِب ُيوُسف

َ
ِفي ث

)محمود سامي البارودي،1940 (. 

فــي  واملعانــي  األلفــاظ  وتزييــن  لتحســين  البديعــي  املحســن  جــاء 

مــن  ــاعر 
ّ

الش أخــذ  إشــاري/جزئي، حيــث  اقتبــاس  البيــت، وهــو 

القــرآن الكريــم مــا ُيشــير إلــى اآليــة مــع االلتــزام ببعــض ألفاظهــا)دم 

1996م(. الفكيكــي،  الهــادي  يوســف..()عبد  كــذب، 

ــآُءو  ــر بالقصــص القرآنــي فــي قولــه تعالى: »وََج ِ
ّ
ــاعر هنــا متأث

ّ
فالش

نُفُســُكۡم 
َ
لَۡت لَُكــۡم أ ــۡل َســوَّ ــاَل بَ ٰ قَِميِصــهِۦ بـِـَدٖم َكــِذٖبۚ قَ َعَ

تَِصُفــوَن  َمــا   ٰ َعَ ٱلُۡمۡســَتَعاُن   ُ َوٱللَّ َجِيــٞلۖ  فََصــۡبٞ  ۡمــٗرۖا 
َ
أ

ًفــا ألفــاظ القــرآن الكريــم ومعناهــا  ِ
ّ
18(. ُموظ ١٨«)يوســف االية 

ْصــًدا 
َ
ــعرية، وقــد اقتبــس مــن اآليــة الكريمــة »ق

ّ
فــي مضامينــه الش

ضيــاء  األثيــر،  املقصود«)ابــن  املعنــى  تأكيــِد  علــى  لالســتعانة 

الديــن، 1962م(، ذلــك أّنهــم اختلقــوا عليــه الكــذب مثلمــا اختلقــه 

؛ »حيــث رجعــوا ألبيهــم بقميــِص ســيدنا 
َ

 يوســف
ُ
مــن قبــُل إخــوة

 ألهاهــم الحقــد الفائــر علــى 
ْ
ــٌخ بــدٍم كــِذٍب، فــإذ

َّ
يوســف وهــو ُملط

مــا 
َ
ل

ْ
ســبك الكذبــة، ودّسِ املكيدِة.«)ســّيد قطــب،  1994م(، فِمث

ــاعر 
ّ

ــِرَي علــى الش
ُ
افتــرى إخــوة يوســف علــى أخيهــم الكــذب، افت
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

وار، 
ُّ
ه أّول من أشعَل ناَر الفتنة بين »الخديوي الّسعيد« والث

ّ
بأن

ــه حيــن حــارَب فــي معركــة »أحمــد عرابــي« كان مــن أجــل نفســه؛ 
ّ
وأن

لتحقيــق مصالــح خاصــة، فطموحــه، فــي نظرهــم، كان أن يحكــم 

مصــر، ولكّنــه نفــى كّل ذلــك وبقــوة فــي شــعره. ليــؤدي االقتبــاس 

الّتنبيــه واالســتنكار. وظيفــة 

فــي ذلــك الّتداخــل بيــن  ــاعر 
ّ

تكمــن جماليــة االقتبــاس عنــد الش

واجــَه  مثلمــا  عليــه،  باالفتــراِء  لهــم  مواجهتــه  األولــى  الّصورتْيــن: 

انيــة 
ّ
يعقــوب ـ عليــه الســالم ـ كــذَب أبناِئــه بالكْيــِد ألخيهــم، أّمــا الث

ــِد بــه اقتــداًء بســيدنا يعقوب، 
ُّ
ــل بالّصبــِر والّتجل جمُّ ــل فــي التَّ

ّ
فتتمث

و، 
ُ
يشــك وال  يفــزع  وال  يجــزع  ال   ،

ً
ــال ُمتحّمِ »صابــًرا  كان  حيــث 

وأكاذيب«)ســّيد  حيــل  مــن  ــه 
َ
ُيلفقون مــا  علــى  بــاهلل  ُمســتعيًنا 

البــارودي  إّن فلســفة  القــول:  ، وبالّتالــي يمكــن  1994م(  قطــب، 

قضــاء  علــى  صابــرة  غيــان، 
ّ
والط لــم 

ّ
للظ رافضــة  دينيــة  فلســفة 

هللا وقــدره، لتكــون الّنهايــة ُمشــرقة بــكّل مــا تحملــه مــن رضــا إزاء 

الّتحمــل.  وعنــاء  الّصبــر 

خامتـة
املســتوى  آليــات  وفــق  ــعري 

ّ
الش الخطــاب  تحليــل  خــالل  مــن 

اآلتيــة: بالّنتائــج  الخــروج  يمكــن  البالغــي 

ــاعر فــي قصيدتــه »فــي ســرنديب« شــعوره وحالتــه 
ّ

-كشــف لنــا الش

كّل  االســترجاع  بطريقــة  لنــا  ليســرد  املنفــى،  فــي  وهــو  املزريــة 

لــم واالضطهــاد الــذي تعــرض لهــا 
ُّ
األحــداث األليمــة وأشــكال الظ

وشــعُبه. هــو 

نِتــج 
ُ
امل حضــور  تجلياتــه  مــن  والــذي  للّنــص،  البالغــي  -الغنــى 

.
ً

وفّعــاال ــا  قويًّ حضــوًرا  ــه  نّصِ فــي  البــارودي  ســامي  محمــود 

ــعري 
ّ

الش ــه  نّصِ بنــاء  فــي  الحكمــة   ِ
ّ

بــث علــى  ــاعر 
ّ

الش حــرص  إّن 

 
َ
ته؛ ذلــك أّن الحكمــة ــا فــي تكويــن شــخصيَّ  لنــا جانًبــا ُمهمًّ

ُ
َيكشــف

ِبــر 
َ

 مّمــن خ
ّ
نُبــع إال

َ
نبــئ عــن رصيــٍد ثقافــّيٍ كبيــٍر لقائلهــا، فهــي ال ت

ُ
ت

َبهــا. وجرَّ الحيــاة 

وصــف  فــي  نجاعتــه  آلياتــه  خــالل  مــن  البالغــي  املســتوى  -أثبــت 

ًيــا )إبداعيــا(، مــن خــالل ترصيــع الّنــص  ــعري وصًفــا فّنِ
ّ

الّنــص الش

ــعرية فــي 
ّ

بالّصــور البيانيــة واملحســنات البديعيــة، فالّصــور الش

 عمــَق تجربتــه، وعمــق آالمــه وأحزانــه، ال 
ٌ
القصيــدة صــوٌر عميقــة

ــاعر مــن إحساســه 
ّ

 فيهــا وال تزييــف، حيــث اســتقاها الش
َ
مبالغــة

ــور  الصُّ أّن  ــدرك 
ُ
ن لهــا  العميقــة  املؤلــم، فمــن املالحظــة  بواقعــه 

مثــل:  املحســوِس،  الواقــِع  مــن  مســتمدة  هــا 
ّ
كل فهــا 

َّ
وظ التــي 

ــمس، الجــو، اإلنســان وصفاتــه املاديــة.. والهــدف منهــا هــو 
ّ

الش

للّنــاس بشــكٍل ح�شــّيٍ ملمــوس. إيصــال تجربِتــه 

ــاعر 
ّ

فــي القصيــدة حيــث اتخــذ الش ــعرية 
ّ

-تعــّددت البنيــات الش

شــخيص وســيلة لرســم صــور 
ّ
مــن الّصــور املجازيــة املشــوبة بالت

لــه لتجربتــه يحتــاج إلــى وســيلة 
ُّ
مث

َ
ــاعر فــي ت

ّ
شــعرية مختلفــة، فالش

والّصــور  وأحاسيســه،  وآالمــه  وعواطفــه  أفــكاره  بهــا  ــد  لُيجّسِ

تجربِتــه. لنقــل  الجوهريــة  الوســيلة  هــي  ــعرية 
ّ

الفّنية/الش

ــعرية 
ّ

ــف الّصــور الش
ّ
ــاعر وظ

ّ
ضــح أّن الش

ّ
-مــن خــالل الّتحليــل ات

ًعــا، واملمّيــز فــي ذلــك أّن هــذا الّتصويــر ذو  املعروفــة توظيًفــا ُمتنّوِ

طابــع ح�شــّي مــادي، يجّســد للقــارئ/ املتلقــي تلــك الّصــور ويقّربهــا 

لــه؛ أداء لوظيفــة تعبيريــة غايتهــا اإليحــاء والّتأثيــر إليصــال مكامــن 

أللــوان  ســبة 
ّ
بالن أمــا  مــن مشــاعر.   يختلجهــا  ومــا  الّنفــس  هاتــه 

ا وذلــك لنــزوع الشــاعر إلــى  البديــع فقــد وردت بنســب قليلــة جــدًّ

تصويــر الواقــع كمــا هــو فــي بســاطة وسالســة وقــّوة، دون اعتمــاد 

 مــا جــاء عفوًيــا ودون إغــراب 
ّ

فــظ البديعيــة إال
ّ
علــى محســنات الل

فــي الخيــال.
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ضمــن كتــاب  محمــد مشــبال، بالغــة صــور األســلوب وآفــاق تحليــل الخطــاب، وآخــرون، ضمــن كتــاب: البالغــة والخطــاب، إعــداد 

وتنسيق: محمد مشبال، ط1، دار األمان الرباط ـ منشورات ضفاف، منشورات االختالف، الرباط والجزائر،1435هـ ـ 2014م. 
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عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا  
ّ

عري؛ قصيدة في سرنديب للبارودي أنموذجا                                                                                                          نحو الطبقات القالبي والخطاب الش
ّ

خيرة لعرق                                                                                                         نحو الطبقات القالبي والخطاب الش

Module layered grammar and poetic discourse, the case of In Serendib written by 
Barudi, rhetoric level and its three layers

Abstract

Module layered grammar involves many levels: rhetoric level, pragmatic level, 
semantic level and structural level. Thus, the research aims at studying deeply the poem 
In Serendib written by Barudi using functional mechanisms through the language used 
model . this study will focus on the rhetoric level which includes three layers: Deictic 
center layer, discourse type layer and discourse style layer.
The first layer, called Deictic center layer, looks for the speaker’s soul in the text, in 
addition to main features that define him. Type discourse layer is interesting in the 
goal that the speaker aims through the mechanism he adopts in the text. The third layer 
“style discourse layer” plays many roles helping the poet in achieving experiences in 
a  given spatiotemporal frame.

Keywords
function

discourse
layer

rhetoric level

La grammaire modulaire et le discours poétique : le poème Ceylan d’al-Barudi 
comme modèle «Le niveau rhétorique et ses trois composantes» 

Résumé

Dans la grammaire modulaire, il existe plusieurs niveaux, qui sont : le niveau 
rhétorique, le niveau pragmatique, le niveau sémantique ainsi que le niveau structural.
La présente étude a pour but d’étudier profondément le poème écrit par Baroudi en 
recourant à des mécanismes fonctionnels selon le modèle de l’utilisateur de la langue . 
Il est à noter qu’on va concentrer sur le niveau rhétorique qui englobe, à son tour, trois.
La première couche, appelée couche du centre déictique, cherche à identifier l’âme de 
l’orateur dans le texte ainsi que les traits principaux qui l’identifient. La couche du 
type du discours s’intéresse à l’objectif visé à partir du mécanisme adopté dans le texte, 
alors que la troisième couche « la couche du style du discours » joue plusieurs rôles 
aidant le poète à concrétiser ses expériences dans un cadre spatiotemporel particulier.
.  

      Mots clés
fonction
discours

couche
niveau rhétorique
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ملخص
ــرح 

ّ
تنهــض هــذه الّدراســة بمكاشــفة األنســاق الثقافّيــة فــي الخطــاب الكاريكاتيــرّي، ألّنهــا تتخّفــى خلــف بســاطة الط

غايتــه  فهــو خطــاب  واإلقنــاع،  اإلبــالغ  تأويلّيــة هدفهــا  بصيــرورة  العميــق، محّملــة  اإليحائــّي  والحــوار  األيقونــّي، 

الحجــب ال الكشــف، تتــوارد أفــكاره بأســلوب املبالغــة الّســاخرة الّناقــدة، مصــّورا الهوّيــة الجماعّيــة االجتماعّيــة، 

قافّيــة علــى محــاكاة الواقــع، وتحويلــه جمالّيــا عبــر فعــل »الّرســم«، هــذا 
ّ
فثّمــة أداء فّنــّي تعمــل ممارســته النقديــة الث

قافــّي. وذلــك بتحليــل أعمــال كاريكاتيرّيــة 
ّ
قافــّي الجمالــّي مؤّســس علــى رؤيــة غايتهــا الولــوج إلــى املســتهلك الث

ّ
الوعــي الث

جزائرّيــة وفــق املقاربــة الســيموثقافية. 

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2020-01-14

تاريخ القبول 2021-10-04

الكلمات املفتاحية
الخطاب
 الكاريكاتير
 األنساق القافية
قافّي

ّ
 املستهلك الث

 الجزائر

1 املؤلف املراسل

مقدمة
فــي  والمضمــرة  الصريحــة  قافّيــة 

ّ
الث األنســاق  عــن   البحــث  إّن 

أيقونــات  فــي  محترفــوه  صاغهــا  تــي 
ّ
وال الكاريكاتيــرّي،  الخطــاب 

الحيــاة  مــن  تّتخــذ  تــي 
ّ
ال أفكارهــم  ضّمنتهــا  ولســانّية  تشــكيلّية 

االجتماعّيــة مصــدر إبداعاتهــم، وتجعــل مــن الكاريكاتيــر رســالتهم 

اليومّيــة املحّملــة بالهــّم اإلنســانّي، فــي قالــب  ســاخر، كأســلوب 

نقدي يكشف عيوب املجتمع، فهو مزيج  من الموهبة والثقافة 

للمســاءلة   إخضاعــه  يســتلزم  النقــدي  التوجــه  هــذا  والوعــي، 

قافّيــة وأنســاقها المتخفّيــة وراء جماليتهــا، ومحاولــة 
ّ
الّنقديــة الث

يتعيــن  هنــا  والّســرد  الســردية،  بنيتهــا  تشــريح  بفعــل  إظهارهــا 

األعمــال  فــي  ال  قافّيــة 
ّ
الث األنســاق  فتعييــن  والّصــورة،  بالكلمــة 

األدبّيــة والفّنّيــة، بــل فــي كّل عملّيــات الّتلّقــي، بمــا فــي ذلــك تلّقــي 

الّصــورة بصفتهــا »تتســم بالتعــّدد الداللــّي)Polysémie( أي أّنهــا 

تقــّدم للمشــاهد عــددا كبيــرا مــن المدلوالت.«)العمــاري محمــد، 

.)2019

والســاخرة  الّناقــدة  الكاريكاتيــرّي  الخطــاب  لطبيعــة  ونظــرا 

1 يوري لوتمان )1922- 1993(: كاتب وفيلسوف وعالم لغوي من أستوانيا، درس في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية،  من مؤس�شي مدرسة تارتو السيميائية Tartu بموسكو سنة  1964، رفقة كل 

مــن , Gasparov Uspensky, Ivanov, Toporov,Piatigorsky، فكانــت أذواق لوتمــان انتقائيــة، وغزيــر اإلنتــاج وصلــت أعمالــه إلــى 800مقــال وكتــاب باســمه، فــي األدب  واألنظمــة النظريــة فــي 

علــم الجمــال والشــعر والفــن والســينما واألســاطير والتاريــخ. حيــث تــم نشــر الطبعــة الروســية لكتابــه Culture and Explosion » الثقافــة واالنفجــار« )Kul’tura iVzryv( فــي ســنة 1992، الــذي 

.)Lotnan Juri, 2009, pp 07-17(  :ســنة 1984. ينظــر »simiophere«يمثــل ذروة أفــكاره املكرســة لتطويــر نظريــة ســيميائية الثقافــة، كمــا صــاغ مصطلــح

عــب علــى متاخمــة حــدود الحقيقــة، والعمــل علــى 
ّ
اســتوجب الل

قــي بالّنظــر 
ّ
صياغتهــا وفــق تمظهــرات الواقــع، والّســيطرة علــى الّتل

ضمــن  تحّركــه  ومســاحة  الخطــاب  علــى  المهيمــن  النســق  إلــى 

اعتمــدت  لذلــك  والعقدّيــة،  واإليديولوجيــا  الثقافــة  ســياقات 

الّصورة الكاريكاتيرّية على ســياقات متعّددة، وعلى خطوط غير 

ــق ذي قامــوس بصــرّي ثقافــّي 
ّ
منتظمــة تســعى لالكتمــال مــن متل

ثــرّي، فالكاريكاتيــر فــي األصــل خطــوط مغايــرة لمــا هــو معهــود فــي  

الخطــاب؛إذ يعــّد  شــكال مــن أشــكال الخــروج عــن الّنــّص علــى 

المكتوبــة  الحــروف  هــو  الّتقليــدّي  بالمعنــى  الّنــص  أّن  اعتبــار 

ال المرســومة »ال يحمــل فــي ذاتــه داللــة جاهــزة ونهائّيــة، بــل هــو 

فضــاء داللــّي وإمكانــي تأويلــّي ولــذا فهــو ال ينفصــل عــن قارئــه وال 

فــكّل قــراءة تحقــق إمكانــا  القــارئ،  يتحّقــق مــن دون مســاهمة 

جديد«)خافانــي  اكتشــاف  هــي  قــراءة  وكّل  يتحقــق،  لــم  دالليــا 

محمــد، عامــر رضــا، 2019(؛ حيــث يــرى  كّل مــن يــوري لوتمــان 

وايفانــوف    ،  )1993-1922(   Lotman   Youri Mikhailovic

قافّيــة هــي 
ّ
واهــر الث

ّ
Vyacheslav Ivanov )2017-1929()1( أّن الظ
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شــغل 
ُ
واصلّيــة وأنســاق ّداللّيــة«)1( )حمــد، 2017( ت

ّ
موضوعــات ت

الّنقــدّي. بالمعنــى  بالبحــث عــن مســاحات االختــالف  قــي 
ّ
المتل

األنســاق  يكشــف  ــذي 
ّ
ال البحــث  هــذا  مفاصــل  فــي  الغــوص  إّن 

قــد  الجزائــرّي،  الكاريكاتيــرّي  الفــّن  عليهــا  ــز 
ّ

رك تــي 
ّ
ال قافّيــة 

ّ
الث

يســهم فــي معرفــة إضافّيــة جديــدة إلثــراء تخّصــص الفــّن عمومــا 

المتواتــرة  ــالت 
ّ
الّتمث قــّوة  تنبــع  حيــث  خصوصــا؛  والكاريكاتيــر 

فــي« أّنهــا تنقــل العالــم كمــا يــراه الّرّســام ليصبــح العالــم كمــا يــراه 

أو  األيقونــة  صنــع  علــى  الكاريكاتيــر  قــدرة  خــالل  مــن  الجمهــور 

 ،)2014 معّين«)إســماعيل،  لموضــوع  الخــاّص  قافــّي 
ّ
الث الكــود 

ــق 
ّ
تعل ســواء  عليــه  للمشــتغلين  المعرفــّي  الّتنــّوع  بذلــك  وتعــّزز 

قافــّي 
ّ
ســق الث

ّ
األمــر بالفّنــان ذاتــه أو بالباحثيــن؛ حيــث ينبنــي الن

وكاشــفا  الفكــرّي  الفّنــان  توّجــه  عــن  معّبــرا  قيمــي،  أســس  علــى 

بتفعيــل  تخّفــى،  مــا  اســتظهار  محــاوال  األّم،  قافــة 
ّ
الث أثــر  عــن 

ــذي يأخــذ »بعــده فــي تحفيــز المتلّقــي علــى 
ّ
المشــهد الكاريكاتيــرّي ال

)عبــد  والعقلــّي«  البصــرّي  المســتويين  علــى  بالّصــورة  االنفعــال 

2010(، فالّرؤيــة البصرّيــة هنــا مكّملــة للّرؤيــة العقلّيــة،  صابــر، 

قافّيــة هــي منّصــة تنظيــر 
ّ
علــى أســاس أّن الدراســات الّنقديــة الث

للممارســة الفّنّيــة البصرّيــة أيضــا، وبذلــك تلعــب دورا مهمــا فــي 

إعــادة تفّحــص املجتمــع بتفكيــك جملــة مــن العناصــر المكّونــة 

للمجتمــع،  العميقــة  قافــة 
ّ
الث إلــى  وإرجاعهــا  قافــّي، 

ّ
الث ســق 

ّ
للن

وبمــا أّن الكاريكاتيــر مؤســس فــي الغالــب علــى نســقين همــا: نســق 

التبعيــة  إلــى  مــن »يشــيرون   هنــاك  فــإّن  لغــوي،  أيقونــي ونســق 

والصحفية«،)ســالمة  التشــكيلية  الكاريكاتيــر  لفــن  الثنائيــة 

أهدافــه،  إلــى  للوصــول  يتعاضــدان  وبالتالــي   ،)2019 عاطــف، 

قافّيــة 
ّ
ومــن ثــم يمكــن  طــرح اإلشــكال التالــي: مــا هــي األنســاق الث

تــي تكتنــف  خطــاب الفــّن الكاريكاتيــرّي 
ّ
الصريحــة والمضمــرة ال

فــي فضــاء الّصــورة  الجزائــرّي؟  وهــل الشــفرة األيقونيــة تنتشــر 

لــإلدراك المتتابــع، أم أّن فــّك عناصرهــا مســألة متروكــة الختيــار 

تفكيــك  فــي  الســيميوثقافية  المقاربــة  ســهم 
ُ
ت وكيــف  قــّي؟ 

ّ
المتل

األنســاق؟ تلــك  شــفرة 

في مفهوم الّنسق الّثقافّي11
حظيــت الّدراســات الّنقدّيــة باهتمــام بالــغ فــي مجــاالت مختلفــة، 

جعلــت مــن المنجــز الفّنــّي محــور اشــتغالها، حيــث أفــرز توجهــات 

غــة، مــن مؤس�شــي مدرســة تارتــو الســيميائية، اهتــم بالدراســات الهنديــة األوروبيــة، واللغويــات، والترجمــة اآلليــة، 
ّ
1 ايفانــوف Ivanov Vyacheslav)1929-2017(: كاتــب  رو�شــي  وعالــم فــي فقــه الل

واألنثروبــول الثقافــي، والثقافــة. الســيميائية والدراســات األدبيــة / الثقافيــة، والنظريــات األدبيــة والجماليــة الروســية. لــه مســيرة أكاديميــة طويلــة بــدأت فــي أوائــل الخمســينيات مــن القــرن املا�شــي، نشــر إيفانــوف 

أكثــر مــن عشــرين مــن الكتــب وأكثــر مــن ألفــي مقــال، وشــغل عــدة مناصــب منهــا: رئيًســا التحــاد الجمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية )1959-1961(، مؤسًســا ملدرســة األنثروبولوجيــا الروســية فــي جامعــة الدولــة 

) .Igor, Pilshchikov et autre , 2018, 106–139(: ينظــر .)الروســية العلــوم اإلنســانية فــي موســكو )2003-2017

جديــدة تســتدعي آليــات مســتحدثة لتفكيــك شــفراته، والقبــض 

الّدراســات  مصطلــح  فجــاء  شــريح، 
ّ
الت تحــت  لوضعــه  عليــه 

للّتحليــل،  قابــل  كنــّص  بالّنــص  يهتــّم  يعــد  لــم  ــذي 
ّ
ال قافّيــة 

ّ
الث

ثقافّيــة  أنظمــة  عــن  بأنواعهــا  الّنّصــوص  فــي  يبحــث   أصبــح  بــل 

الفــردّي  المتلّقــي  فــي  ــم 
ّ

والّتحك الهيمنــة  أنــواع  شــّتى  »تمــارس 

وآفاقــه  هنّيــة 
ّ

الذ التــه 
ّ
تمث وترســم  متخّفيــة،  بطــرق  والجماعــّي 

الّتأويلّية«)همــام محمــد، 2019(؛ إذ لــم يعــد للجمالّيــة أهميــة فــي 

قافّيــة 
ّ
 مــا أفصحــت عنــه مــن خــالل الحمولــة الث

ّ
النصــوص إال

تــي قــد تفلــت مــن 
ّ
تــي وشــحت أنســاقها المعلنــة والمضمــرة،  وال

ّ
ال

الّتلّقــي.  فــي ســياق اإلنتــاج ومســارات  المبــدع 

د الّناقد عبد الله الغذامي A.Al ghadami )1946( هذا 
ّ

لقد أك

 »أحــد 
ّ
قافــّي مــا هــو إال

ّ
الّنهــج الّنقــدّي حينمــا اعتبــر أّن الّنقــد الث

غــة وحقــول األلســنّية، معنــي بنقــد األنســاق المضمــرة 
ّ
علــوم الل

وأنماطــه  تجلّياتــه  بــكّل  قافــّي 
ّ
الث الخطــاب  عليهــا  ينطــوي  تــي 

ّ
ال

وصيغــه« )الغذامــي، 2005(. وقــد انطلــق الغذامــي مــن فرضّيــة 

اإلنســانّي  شــاط 
ّ
الن فــي  ــر 

ّ
تؤث تــي 

ّ
وال باملجتمــع  قافــة 

ّ
الث صــال 

ّ
ات

رابــط واإلحالــة 
ّ
قافــّي »يبحــث فــي الت

ّ
وإبداعاتــه، لذلــك فالّنقــد الث

 ،)2018 )دخيــل،  ثقافّيــة«  أبعــاد  مــن  العمــل  خــارج  هــو  مــا  إلــى 

ذلــك أّن المنتــج اإلبداعــّي يخــرج عــن دائــرة الممارســة ويجنــح إلــى 

قافــّي بــكّل اختصاصاتــه، مــن هنــا 
ّ
البحــث فــي مــا وراء  الفعــل الث

متعــددة  الثقافّيــة  األنســاق  مــن  قافــّي مجموعــة 
ّ
الث الّنقــد  أنتــج 

التوجهــات كالدينّيــة واألخالقّيــة والسياســّية، وبالتالــي أصبحــت 

ّيــة؛ 
ّ
قافــة املحل

ّ
ــم فــي الممارســات اإلنســانّية بمــا فــي ذلــك الث

ّ
تتحك

للّســلوك  والباطنــة  اهــرة 
ّ
الظ »األنمــاط  تتضّمــن  قافــة 

ّ
الث ألّن 

المكتســب عــن طريــق الّرمــوز، إذا مــا كاَن فــي مجتمــع معّيــن مــن 
علــوم ومعتقــدات وفنــون وقيــم وقوانيــن وعــادات وغيــر ذلــك« 

.)1982، )بــدوي 

بيــن  العالقــة  حركــة  عــن  ــد 
ّ
يتول »مــا  ــه 

ّ
بأن ســق 

ّ
الن يعــّرف  فيمــا 

معّينــا  نظامــا  الحركــة  لهــذه  أّن   
ّ

إال للبنيــة،  المكّونــة  العناصــر 

المكّونــة  العناصــر  لهــذه  أّن  أو   )...( وكشــفه  مالحظتــه  يمكــن 

ــف وفــق نســق خــاّص بهــا« )بوقــرة، 
ّ
وحــة مــن خيــوط وألــوان تتأل

ّ
لل

قافــة، 
ّ
قافــّي فإنــه ينطبــق علــى مكّونــات الث

ّ
ســق الث

ّ
2009(. أمــا الن

واألعــراف  والقّيــم  األفــكار  ت 
َ

رســخ إذا   
ّ
إال نســقا  تعتبــر  ال  تــي 

ّ
ال
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قافــّي، 
ّ
ســق الث

ّ
واإليديولوجيــات، لذلــك فعملّيــة الّتكــرار تعــّزز الن

بحياتهــم.  ــق 
ّ
تتعل ألمــور  البشــر  مــن  مجموعــة  نظــرة  وتعكــس 

ــل فــي نقــد: الهويــة، 
ّ
قافــّي يســتند إلــى أســس معرفيــة تتمث

ّ
فالّنقــد الث

التهــا ســواء: ســلطة 
ّ
ســوّية، الّســلطة أو الهيمنــة بمختلــف تمث

ّ
الن

والعائلــة. املجتمــع  الّدولــة، 

فــي تقّفــي األثــر  لت الّدراســات الّنقدّيــة قفــزة نوعّيــة 
ّ
لذلــك شــك

للّتطــّورات  تبعــا  الّنقــدّي  الفعــل  لتمــارس  اإلبداعــّي،  الفّنــّي 

وكــذا  اإلبــداع،  لحــدود  المتاخمــة  والّسياســّية  االجتماعّيــة 

تطــّور المــدارس األدبّيــة والفّنّيــة وتداخــل األجنــاس الفّنّيــة. كّل 

تســتجيب  جديــدة  نقــد  آلّيــات  ظهــور  إلــى  أّدت  األســباب،  هــذه 

»روالن  فحســب  المتجــّددة،  اإلبداعّيــة  الحركــة  بــات 
ّ
لمتطل

بــريء«  نــّص  هنــاك  ليــس   )1915-1980(  Roland Barthes بــارت 

ولذلــك  المســاءلة،  إلــى  يحتــاج  نــّص  فــكّل   ،)2010 وادي،  )آل 

مــا مضينــا 
ّ
اقتــرح بــارت وجــود شــفرات خمــس تعــدل المعانــي كل

بالجوانــب  الخمــس  الشــفرات  هــذه  وتتصــل  الّنــص،  قــراءة  فــي 

والرمزّيــة   ،Semantics الداللّيــة   ،Hermeneutics التأويلّيــة 

واإلشــارة    ،Action بالحــدث  الخاصــة  والجوانــب   ،Symbolism

الثقافّيــة  الدراســات  إلــى  ضــف   ،)1993 )كريزويــل،   Reference

 ،Media تــي اهتمــت بــكّل وســائل االتصــال الحديثــة كالميديــا
ّ
ال

الفرعّيــة   والثقافــات   ،Popular Culture الشــعبّية  والثقافــة 

)الجنــدر(  Sub-Cultures والمســائل اإليديولوجّيــة  والجنوســة 

.)2014 )إســماعيل، 

فوجــود هــذه أألنســاق البصرّيــة ذات اإلشــعاع الداللــّي، تجعــل 

بعــض  ّضــوء    علــى  لتفكيكهــا،  ثقافّيــا  جهــدا  تتطلــب  القــراءة 

لهــا. الحاملــة  األوســاط  تحليــل  خــالل  مــن  الممارســات 

في مفهوم الخطاب الكاريكاتيرّي21
الخطاب الكاريكاتيرّي2111

إلــى  األلســنّية  الّدراســات  رهــن  الخطــاب  مفهــوم  ظــّل  لقــد 

 Ferdinand de سوســير  دي  فردينانــد  فّســره  إذ  طويــل؛  وقــت 

خّصتــه  فيمــا  للــكالم،  مــرادف  ــه 
ّ
بأن  )1857-1913(  Saussure

فــي  أّمــا  الّداللــة،  ذي  الملفــوظ  بمــرادف  الفرنســّية  المدرســة 

ــه 
ّ
مفهــوم إميــل بينيفســت )Emile Benveniste)1902-1976 فإن

فــي  الّتأثيــر  نّيــة  لــألّول  يكــون  حيــث  ومســتمعا؛  مــا 
ّ
متكل ــب 

ّ
يتطل

كونــه  تعــّدى  الخطــاب  لكــن   ،  )Maingueneau, 1976(انــي
ّ
الث

متتاليــة مــن الجمــل، فقــد صــار لــكّل خطــاب لغتــه ووســائله، وهو 

صه  فيريكلو )Norman Fairclough,1941( في أّن الخطاب 
ّ

ما لخ

محــّددة،  اجتماعّيــة  ممارســة  لتمثيــل  المســتخدمة  غــة 
ّ
الل هــو 

وغيرهــا  والّصــور  والّرســومات  اإلشــارات  لغــة  فــي  يظهــر  فهــو 

تــي 
ّ
وال  ،)Fairclough, 2003(،فظّيــة

ّ
الل غيــر  غــة 

ّ
الل أنمــاط  مــن 

بإمكانهــا تحقيــق أهــداف الّتواصــل، وذلــك تبعــا للّتخّصصــات، 

والّتوّهــج  الفّنّيــة،  الّصنعــة  يحتــرف  الكاريكاتيــرّي  فالخطــاب 

خطاباتــه  خــالل  مــن  حظــة، 
ّ

الل بتأبيــد  لألحــداث  اآلنــّي  الفكــرّي 

شــكيلّية 
ّ
شــويه والمبالغــة الت

ّ
الّســاخرة المؤّسســة علــى فعــل الت

أيقوناتــه  حملتهــا  رســالة  اإلبداعــّي،  الفّنــّي  للفعــل  والّتضمينّيــة 

البســيطة الّتمظهــر، عبــر ســنن فــي كثيــر األحيــان تجنــح إلــى فعــل 

فــي المتلّقــي  ــر 
ّ
الّتــي تؤث الّتخّفــي، خلــف جمالّيــة الّتلّقــي وآلياتهــا 

تــي 
ّ
ال باالســتجابة،  مشــروط  فاالســتقبال  الُمَبلغــة،  بالّرســالة 

تعــّد هنــا فــي ذاتهــا شــكال مــن أشــكال األخــذ والــّرد؛ ألّن صاحبــْي 

مــا  فــي آن واحــد. وهــذا  المرســل والمتلّقــي  الّتلّقــي همــا  ّســلطة  

مــع  الّتعاطــي  فــي  الكاريكاتيــرّي  الخطــاب  أســلوب  تغييــر  إلــى  أّدى 

ــرح وممارســاته عبــر الّصحــف قديمــا وحديثــا، أو مــن خــالل 
ّ
الط

وســائل الّتواصــل االجتماعــّي فــي الوقــت الّراهــن، فهــو لوحــة فنيــة 

ترّصــع مســاحاتها شــخوص إنســانّية وعالمــات، تهتــم باإلفصــاح 

ابوهــات )...(خطــاب ســاخر فــي 
ّ
»عــن المســكوت عنــه وتعريــة الط

ــعب وتقريــب 
ّ

شــكله وفاعــل فــي محتــواه، وقــادر علــى توعيــة الش

 .)2009 مشكالته«)الحســين، 

الكاريكاتير في الجزائر2121
 caricature تجمــع معظــم القواميــس علــى أّن مصطلــح »كاريكاتيــر

 Caricare تينــّي 
ّ

Caricatura، مشــتّق مــن الجــذر الال باإليطالّيــة  

Anne Goliot et autres ,2008(، وهــو يرتبــط  ويعنــي الحشــو«) 

غايتــه  ســاخر  تشــكيلّي  برســم  العيــوب،  إظهــار  فــي  بالمبالغــة 

علــى  وتجبــره  اإلنســان  ذهــن  لتســكن  بارعــة  »معانــي   تشــكيل 

الّتفكيــر فــي مــا بداخــل دائــرة الواقــع، وتدعــوه إلــى تشــكيل الّدائــرة 
أفضــل«  واقــع  أجــل  مــن  جديديــن  وعقــل  بفكــر  جديــد  مــن 

إلــى  يرجــع  قديــم   »فــّن  الكاريكاتيــر  أّن  كمــا    ،)2009 )الحســين، 

علــى  ســّجلها  تــي 
ّ
ال والّنقــوش  بالّرســوم  اإلنســان  معرفــة  بدايــة 

تــي تحتــوي عناصــر 
ّ
الكهــوف، وقــد عثــر علــى الكثيــر مــن الّرســوم ال

الكوميديــا والّســخرية فــي فرنســا وإيطاليــا وأمريــكا الجنوبّيــة وفــي 

.)1999 الجزائرّية«)حمــادة،  اســيلي 
ّ
الط صحــراء 

وقــد وّضــح وليم.ه.بيــك William H.pick  أّن الفراعنــة جّســدوا 

البــردي وشــقفات  صــورا ســاخرة وأوضاعــا معكوســة علــى ورق 

 يرعــى الغنــم وأســد يالعــب حمــارا 
ّ
ارّيــة، مــن بينهــا قــط

ّ
األوانــي الفخ

الّســابع  القــرن  فــي  تطــّورا  شــهد  كمــا   ،)1997 )بيــك،  ــطرنج 
ّ

الش

هبــّي لهــذا 
ّ

امــن عشــر؛ حيــث ُعــّد العصــر الذ
ّ
عشــر حتــى القــرن الث
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الفــّن، ليلــج إلــى دهاليــز الّســلطة فــي فرنســا خصوصــا  بفضــل أبــرز 

و)جافارنــي   )Daumier )دومييــه   العالمــّي  الكاريكاتيــر  أيقونــات 

الــّدول  وباقــي  وأمريــكا  إنجلتــرا  فــي  صيتــه  ذاع  إذ   ،)Gavarni

األولــى علــى  انطالقتــه  هــذا، وعرفــت مصــر   ،)2003 )الهاشــمي، 

يــد يعقــوب صنــوع، وعبــد المنعــم رخــا،  وجــورج البهجــوري، 

واألردن  ولبنــان  كســوريا  العربّيــة  األقطــار  بقيــة  إلــى  انتقــل  ثــم 

.)2003 )طاهــر،  وفلســطين  والعــراق 

ظهــر الكاريكاتيــر فــي الجزائــر مــع بدايــة االســتقالل فــي الّصحــف 

كّل  فيهــا  عمــل  تــي 
ّ
ال  ،  La Republique والجمهوريــة  ــعب، 

ّ
كالش

مــن الطيــب عــراب  وأمحمــد إســياخم، والكاريكاتيــرّي محمــد 

2013(؛   والّســبعينات)حمدان،  الّســّتينات  فتــرة  خــالل  حنكــور 

وقــد أبانــت الّســاحة الفّنّيــة اإلعالمّيــة عــن بــروز فّنانيــن كان لهــم 

الفضــل فــي توصيــف الفــّن الكاريكاتيــرّي وتمّيــزوا بريشــة ســاخرة 

ملــواح، وعبــدو  مــاز،  )مــزاري محمــد(  ونذكــر منهــم: »ريــاض، 

شــخصّية  مؤّســس  هــارون  وأحمــد  أيــوب(3)...(  عبدالقــادر) 

وديــام  نكاكعــة،  جمــال  المدعــو  النــون  وجمــال  مقيــدش، 

بــن ديــب  إلــى »خليــل  بابــا)2(  باإلضافــة  علــي)1(، وهشــام أحمــد 

 Kotek,( »ذيــن اختــاروا الهجــرة
ّ
منــور مرابطيــن(، وال وســليم ) 

.)Kotek, 2005

)القانــون   90 -07 رقــم  اإلعــالم  قانــون  صــدر   ،1988 بعــد  لكــن 

)ج.   ،1990 أفريــل   03 المــؤرخ   ،07-90 رقــم  باإلعــالم  المتعلــق 

فــي  1990 ( مســهما  4 أفريــل   09 فــي  العــدد )14(، المؤرخــة  ر.ج، 

المدخــل  تعــّد  التــي  الّتعبيــر  حّرّيــة  علــى  اإلعــالم   حقــل  انفتــاح 

هــي  الحّرّيــة  و«هــذه  معــا،  والفــّن  اإلعــالم  ممارســة  فــي  الّرئيــس 

نتــاج تفاعــل اآلراء وتقاطــع األفــكار وتضاربهــا نتيجــة تنــوع الفكــر 

أخــرى«  مــن جهــة  المصالــح  عــن  مــن جهــة، والّدفــاع  اإلنســانّي 

الّصحــف  مــن  العديــد  ظهــور  أتــاح  ممــا   ،)2014 )بلواضــح، 

»المنشــار«  مثــل  ســعينات 
ّ
الت بدايــة  فــي  الّســاخرة  ة 

ّ
المســتقل

Manchar )1990( النصــف شــهرية الصــادرة باللغــة الفرنســية، 

تــي اعتمــدت علــى الكاريكاتيــر واألمثــال فــي التعاليــق، والّصــح 
ّ
وال

والقــرداش  وبوزنــزل)1992(،  بوهــران،  األســبوعّية  آفــة)1992( 

صفحاتهــا  حملــت  تــي 
ّ
وال اآلخــر)1993(،  والوجــه   ،)1992(

 ،)2019 للمقاالت«)بوعمامــة،  مرافقــة  كاريكاتيرّيــة  رســوما 

وفّيــة  الكاريكاتيــر  علــى  المشــتغلة  األســماء  بعــض  ــت 
ّ
ظل فيمــا 

1 ديــالم علــي: مــن مواليــد 1967 بالجزائــر، رســام كاريكاتيــر جزائــري وتشــكيلي، متحصــل علــى شــهادة فــي االركيولوجيــا مــن معهــد االركيولوجيــا فــي العاصمــة، وعلــى شــهادة مــن المدرســة العليــا للفنــون الجميلــة 

)Mansour Abrous, .p.2	8(:لــه العديــد مــن المشــاركات فــي: باريــس 1999، الجزائــر2002، جنيــف 2007.  ينظــر ،Le MatinAlger Republicain, Liberté ,:بالعاصمــة، عمــل فــي عــدة صحــف

2 بابــا أحمــد هشــام: المدعــو HIC مــن مواليــد 1969 بالجزائــر، رســام كاريكاتيــر جزائــري حاصــل علــى شــهادة مهنــدس دولــة فــي تخصــص البيئــة مــن جامعــة بــاب الــزوار ســنة 1994، اشــتغل فــي العديــد مــن 

)Mansour, Abrous, p.2	8( :ينظــر ،,El Watan2009,,L’anthentique 1998 Le Matin2004 :الصحــف الجزائريــة المســتقلة منهــا

فــي الشــروق والبــالد،  عبــد الباقــي بوخالفــة4 ،  للّصحــف، منهــم 

صحيفــة  فــي  جــال  ومحمــد  الرائــد،  جريــدة  فــي   ســعيد  وبــن 

اليومــي،  والشــروق  الخبــر  فــي  و«أيــوب«  الجزائريــة،  املحــور 

  Liberté  وغالــم ســليم فــي الجمهوريــة بوهــران، علــي ديــام  فــي

فــي كّل مــن الوطــن ولومتــان   Hicو ،El Watan  ليبرتــي  والوطــن

Le Matin وغيرهــم، إذ تنــاول رســامو الكاريكاتيــر  كّل المواضيــع 

مــع اختــالف صيــغ المعالجــة واألســاليب التشــكيلّية المعتمــدة، 

مــن هــذه المواضيــع: مظاهــر وإيقــاع الحيــاة، النفــاق االجتماعــّي 

مشــاكل  الســرّية،  الهجــرة  والبطالــة،  الفقــر  والبيروقراطيــة، 

األســعار،  ارتفــاع  والثقافّيــة،  الرياضّيــة  التظاهــرات  التعليــم، 

األعيــاد واالنتخابــات،  الطبيعّيــة،  والكــوارث  الخدمــات  ضعــف 

تموقــع  بينمــا  ..الــخ.  والعالــم  الجزائــر  فــي  السياســّية  واألوضــاع 

اإلبداعّيــة  طقوســه  ليمــارس  الفّنــّي  الوســط  فــي  اآلخــر  البعــض 

كريــم بوطــورة، طاهــر  الّتواصــل االجتماعــّي مثــل:  عبــر وســائل 

جحيــش، كريــم بوقمــرة، بــن حريــزة، صخــراوي طــارق، يوســف 

غيــاس   ،Brin souff المدعــو  أحمــادي  ياســين  عيمــور، 

عينــوش، نــور اليقيــن فرحــاوي، أميــن عبــد الحميــد المدعــو 

فــي  والّتنــّوع  اإلبــداع  مــن  حالــة  أفــرز  مــا  وهــو  Nime...وغيرهــم. 

ازدواجيــة  وعلــى  ــون، 
ّ
والل  

ّ
الخــط علــى  تشــتغل  تــي 

ّ
ال األســاليب 

غــة )عربيــة وفرنســية(، فــي حيــن آثــر بعــض الّســاخرين االبتعــاد 
ّ
الل

األضــواء.  عــن 

أنساق ثقافّية في الكاريكاتير1–
ــب مــن الواقــع 

ّ
إّن الكاريكاتيــر هــو »بنــاء خــاّص، وواقــع آخــر مرك

 ،)2007 )جــوادي،  الفــّن«  إليــه  مضــاف  المرجعــّي  األصلــّي 

ل منهــا 
ّ
فالكاريكاتيــر يحمــل عالمــات مثــل الّنكتــة واألمثــال، تتشــك

تــي يندفــع إليهــا الجمهــور الســتهالك المنتــج 
ّ
قافّيــة ال

ّ
األنســاق الث

قافــّي؛ إذ يراهــا الغذامــي »حيــال جمالّيــة تعتمــد املجــاز ينطــوي 
ّ
الث

تحتهــا نســق ثقافــّي ونحــن نســتقبله لتوافقــه الّســرّي، وتواطئــه مــع 

إلــى  فباإلضافــة   ،)2005 فينــا« )الغذامــي،  منغــرس  قديــم  نســق 

-1982( Roman Jakobson عناصــر االتصــال لــدى جاكوبســن«

1846(: )الشــفرة، الســياق، الرســالة، المرســل، المرســل إليــه(، 

أجــرى الغذامــي تعديــال علــى هــذا التقســيم، وأضــاف العنصــر 

)الســابع( يتمثــل فــي العنصــر النســقّي«)بن ســباع، 2016(.

االحتيــال  علــى  قــادرة  لغــة  يســتثمر  الكاريكاتيــر  فــإّن  هنــا  مــن 
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للّتواصــل،  جســرا  ل 
ّ
تشــك عالقــات  عبــر  المتلّقــي  إلــى  للوصــول 

ــع تفاعــال بيــن الفّنــان والمتلّقــي، فآليــة اإلنتــاج تتعالــق مــع 
ّ
وتتوق

والمتلّقــي  وجماعــّي،   فــردّي  إشــباع  تحقيــق  بغيــة  الّتبليــغ  آليــة 

أهوائــه  مــع  يتوافــق  ومــا  العقــل  يمليــه عليــه  مــا   
ّ
إال ال يستســيغ 

ومعتقداتــه، ففــّن الكاريكاتيــر هــو تعبيــر يتجــاوز »الكتابــة أحيانا؛ 

ــه يتيــح للمتلّقــي قــدرا مــن المشــاركة؛ خصوصــا حيــن يكتفــي 
ّ
ألن

غــة بشــفرة مــن الخطــوط 
ّ
بذاتــه وبعناصــره، ويســتعيض عــن الل

 
ّ

الــال فــّن  فهــو  إنجــازه،  عــن  المتلّقــي  ثرثــرة  تقــوى  ال  مــا  تختــزل 

.)2016 امتثال«)ســالمة، 

تــي اختارهــا الكاريكاتيــر الجزائــرّي 
ّ
هنــاك الكثيــر مــن اإليحــاءات ال

أســلوبا فــي تمريــر رســائله، يســتلهم إبداعاتــه مــن شــرائح املجتمــع 

علــى اختــالف ألســنتهم ودرجــات ثقافتهــم، يحاـكـي الواقــع برؤيــة 

قافــّي، حيــث 
ّ
لت أيقوناتــه مســرح الّتأويــل الث

ّ
متخفّيــة، لذلــك شــك

المرئــي  صــال 
ّ
االت تدعيــم  »تعنــي  تــي 

ّ
ال الّصــورة  بثقافــة  ربطتــه 

تجســيدا لــكّل مــا هــو موجــود فــي الكــون القــادر علــى االســتمرار 

 .)2015 الزمن«)خــالف،  عبــر  والبقــاء 

وبنــاء علــى مــا ســبق، تســعى هــذه الدراســة إلــى اســتنطاق تمثــالت 

األنســاق الثقافيــة فــي الخطــاب الكاريكاتيــري مــن خــالل عينــات 

وعلــى  اليومّيــة  الجرائــد  فــي  المنشــور  الجزائــري  الكاريكاتيــر  مــن 

بــوك(.  صفحــات التواصــل االجتماعــي )الفيــس 

تمثالت النسق الذكوري واألنثوي في الكاريكاتير 111–
الجزائري

الشكل )01(: عيد الحب

املصدر: جريدة املحور، العدد 2715 الصادر 2/15/.2016 

نصــف  املــرأة  وتحــوز  اإلنســانّية،  قطبــْي  واملــرأة  الرجــل  يعــّد 

ــذي يعانــي مــن الّدونّيــة منــذ زمــن، فينظــر إلــى كّل فعــل 
ّ
املجتمــع، ال

فــال مبــّررات  ثــة، 
ّ
حســن نظــرة ذكورّيــة، وخــالف ذلــك نظــرة مؤن

لســلوك املــرأة فــي عــرف املجتمــع، فــإذا كان هــذا ديــدن املجتمعات 

القديم، فإّن الحال لم يتغّير إلى اليوم، فقد عجت كّل األشكال 

تــي حملــت 
ّ
أألدبّيــة والفنّيــة وكل الوســائط البصرّيــة باملضاميــن، ال

نســق )الفحولــة الذكــورّي واألنثــوي(.

املحــور احتفــاال بعيــد  فــي جريــدة  يأتــي كاريكاتيــر محمــد جــال  

الحب الموافق لـ14 فيفري، حيث اختار الكاريكاتيري بيئة ريفية 

باس)طاقيــة، 
ّ
الل خــالل  مــن  الظاهــرة  شــخوصه،  مالمــح  لنســج 

عبــاءة وغطــاء الــرأس(، موظفــا املخــزون النســقّي أليقونــة الــّزوج، 

الّســاخر المصحــوب باإليمــاءات، الحامــل لحزمــة مــن  بمزاجــه 

األزهــار مــن خــالل تقاســيم الوجــه الّضاحــك، كــرد فعــل اســتباقي 

تنتظــر  وهــي  الشــكل:1(  )ينظــر  وكرامتهــا  زوجتــه  أنوثــة  لقمــع 

داللــة  ــق 
ّ
تحل قلوبــا  محّياهــا  ليعلــو  لّيــا«،  الــورد  »هــذا  الّتكريــم 

علــى عاطفّيتهــا واندفاعهــا، مســتحضرة بــاب الهدايــا فــي قاموســها 

ولكــن  حّســّية،  منهــا  أكثــر  ماّدّيــة  اإلغــراءات  فمعالــم  قافــّي، 
ّ
الث

»قــد يأخذهــا اإليهــام فتشــّك فــي قواهــا البصرّيــة؛ أي فــي كفاءتهــا 

فترتــاب فــي الوقــت ذاتــه بنفســها أو بمــا تراه«)نعيمــة، 2016(.

 فالظاهر أّن الملفوظ اللغوي )هذا للبقرة باش تكثر الحليب( 

حســب »جوليــا كريســتيفا  Julia Kristeva )1941( يفتــح جيبــا 

معرفّيــا تتشــابه فيــه األحــداث وتتّوحــد فــي المعانــي والمدلــوالت 

الملفــوظ)...( يأخــذ  فقــد  والّرمــوز،  العالمــات  إنتــاج وإنشــاء  فــي 

الملفــوظ  بذلــك  هــي  كمــا  تبليغهــا  يريــد  بذاتهــا  حــال  عــن  ليعّبــر 
ــذي اتفقــت طبقــات املجتمــع علــى معرفتــه الّدالليــة واألصلّيــة« 

ّ
ال

الــّزوج  يوغــل  لذلــك  نســقي،  كمضمــر  يظهــر    ،)2018 )مــداس، 

ومعلنــا  الســّيميائّي  للمضمــر  مثيــرا  وكرامتهــا،  أنوثتهــا  قمــع  فــي 

تســاوي المــرأة بالمرعــى، وهنــا تظهــر أهميــة النســق اللســانّي فــي 

توجيــه القــارئ  نحــو قــراءة محــّددة ويربــط بيــن مختلــف مقاطــع 

لغــوي.  غيــر  هــو  بمــا  لغــوي  هــو  مــا  بتضافــر  األيقونــي،  النســق 

غــة عــن تفضيلّيــة البقــرة علــى المــرأة، مــن خــالل 
ّ
حيــث تفصــح الل

تــي تشــكل 
ّ
شــبيه، وهــو نــوع مــن االســتعارات البصرّيــة ال

ّ
صــورة الت

»جــزءا ال يتجــّزأ مــن دراســة نظــام العالمــات كجــزء مــن الحيــاة 

لربــط  اإلقنــاع)...(  علــى  الفائقــة  لقدرتهــا  نظــرا  االجتماعّيــة، 

بالمدلوالت«)إســماعيل،2014(. الــّدوال 

الُهــّوة  فيــه  أدركــت  االغتــراب،  عالــم  إلــى  المــرأة  أحالــت  العبــارة 

عليــه  يطلــق  والــذي  تنشــده،  مــا  وبيــن  المفــروض  واقعهــا  بيــن 

الهدّيــة.  معنويــة  وكــذا  األعيــاد  تحتــرف  ال  فثقافتنــا  المثاقفــة، 

وقــد أســهم الّرســم الكاريكاتيــرّي فــي إيجــاد العــذر لبعــض األزواج 
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م على شريكته، وهي صور تتكّرر 
ّ

بالّتعليق القا�شّي المليء بالّتهك

ــن فــي تصويــر الّرجــل كمــن أضــاع 
ّ
فــي المشــهد الكاريكاتيــرّي، تتفن

ــه 
ّ
تبــرز ســوء حظ امــرأة بشــعة  مــع  فــي ســجن، أو إظهــاره  عمــره 

وغيرهــا كثيــر، حّتــى لــو كان األمــر غايتــه الّســخرية، فتلــك الّصــور 

أبعــدت المــرأة مــن االرتبــاط باملجتمــع كعنصــر لــه كيانــه ومبادئــه 

الّنمطّيــة« )أســامة،  القوالــب  »تشــكيل  فــي  وســاهمت  وأفــكاره، 

رية 
ْ

ــخ 2016( الجاهــزة وتســويقها فــي شــكل أيقونــات تمــارس »السُّ

االلــه،2019(.  عبــد  المرأة«)الغذامــي،  علــى  قافــّي 
ّ
الث والعنــف 

شــاكلة  -علــى  ذكــورّي  مجتمــع  الجزائــرّي  املجتمــع  أّن  باعتبــار 

ــذي غلــب علــى مســتوى تفكيرهــا الّصــور 
ّ
املجتمعــات العربّيــة- ال

رثــرة والخــداع واألنانّيــة، والّضعــف، 
ّ
الّنمطّيــة للمــرأة كالقبــح والث

والقهــر، وهــي ّصــور ذهنّيــة انغرســت فــي الّتفكيــر الجمعــّي، وأّدت 

إلــى تعطيــل احتــرام الّرجــل للمــرأة فــي املجتمــع.

أّمــا كاريكاتيــر جريــدة ليبرتــي  Liberte   للكاريكاتيــري علــي ديــام 

 Saint(ذاتهــا وبالمناســبة  الطــرح  بنفــس  فجــاء   ــكل)2(، 
ّ

الش فــي 

Valentin(،  فقــد اختــار الرســام توظيــف بيئــة حضريــة لمســرح 

أيقوناتــه باللبــاس العصــري حســب مــا تظهــره الّصــورة، التــي ال 

تعكــس ثقافــة املجتمــع الجزائــري ســواء للرجــل أو المــرأة. ولكّنــه 

أظهر نفس النظرة التحقيرية -التي سبق ذكرها- على الرغم من 

اختــالف البيئــة الحاضنــة، فالهيمنــة الذكوريــة »مازالــت قائمــة 

 )2002-1930(  Pierre Bourdieu بورديــو  بيــار  يســميه  مــا  عبــر 

العنــف الرمــزي، ذلــك العنــف الناعــم والالمحســوس والــال مرئــّي 

ذي يمارس في جوهره بالطرق الرمزّية الصرفة لالتصال 
ّ
)...( وال

والمعرفــة أو أكثــر تحديــدا بالجهــل واالعتــراف أو بالعاطفــة كحــّد 

ــكل 
ّ

ــه متأصــل فــي العقــول واألجســاد، أدمــج علــى ش
ّ
أدنــى، وذلــك كل

ترســيمات ال واعيــة مــن اإلدراك الح�شــّي«)بورديو، 2009(.

Saint Valentin :)02( كل
ّ

الش

المصدر: Liberte، العدد 7770، يوم 2018/2/14.

الرائــد  جريــدة  مــن  ســعيد  بــن  الكاريكاتيــري  لنــا  يســوق  فيمــا 

ــكل:3( -فــي إطــار امتحانــات التوظيــف- ظاهــرة تغييــر القيــم 
ّ

)الش

املجتمــع،  فــي  المــرأة  دور  تنامــي  إلــى  تبعــا  وذلــك  املجتمــع،  فــي 

إّيــاه  معتبــرة  الّدرا�شــّي  والّتفــّوق  االقتصادّيــة،  الحيــاة  بدخولهــا 

جعلهــا  مّمــا  الرجــل.  قيــود  مــن  الّتحــّرر  إلــى  يقــود  ســفر،  جــواز 

األنثــوّي  الجســد  أّن  حيــث  أهدافهــا؛  لتحقيــق  أنوثتهــا  تســتغل 

بالحصانــة  املحفــوف  والّتخّفــي  الغيــاب  قدســّية  مــن  انتقــل 

هــور فــي صــور مغايــرة، وهــو 
ّ
األســرّية والعــرف االجتماعــّي إلــى الظ

ــحين وهــو يهــم بالكشــف عــن ســاقيه 
ّ

مــا أشــار إليــه أحــد المرش

تخــدم«.   بــاش  لقصيــر  تلبــس  يــا شــريكي الزم  قشــط  ســاخرا:« 

»ميشــال  يعتبــره  ــذي 
ّ
ال للغوايــة،  الجســد  اســتعمال  إلــى  يوحــي 

فوكــو Michel.Foucault )1984-1926( دعامــة لتمريــر خطابــات 

تقنيــن  عبــر  وتحّركاتــه  وظائفــه  خــالل  مــن  واجتماعّيــة  ثقافّيــة 

 حامــال لمدلــوالت شــّتى، فالجســد 
ّ

بــاس بوصفــه داال
ّ
الل نوعّيــة 

والمراقبــة«  للمالحظــة  معــروض  للعالمــات  حامــل  األنثــوّي 

)بريمــي، 2016(؛ حيــث تظهــر الفتــاة بلبــاس تكشــف عــن مفاتنهــا، 

وهي على أبواب مكتب الّتوظيف؛ إذ تسعى الّصورة إلى توظيف 

الجانــب اإلغرائــي لجســد المــرأة »فالغوايــة األنثوّيــة تمــّر أساســا 

عبــر املجــال الجســدّي الفيزيقــّي، وعبــر قانــون المظهــر، ونــادرا مــا 

تمــّر مــن خــالل الــكالم أو الــّروح« )الزاهــي، 1999(، وهــو مشــهد 

الثقافــة  ســلطة  وعلــى  )األبويــة(  الفحولــة  ســلطة  علــى  التمــرد 

املحافظــة،  فظهــر »نســق مضــاد للنســق الســائد، بخروجهــا عــن 

.)2012 )المناصــرة،  وســلطتها«  املجتمعيــة  الرقابــة 

غــة 
ّ
الل هــذه  وقعــت  وقــد  ثقافّيــة،  وقيمــة  لغــة  يعتبــر  بــاس 

ّ
فالل

فــي عــّدة ســجاالت تّنــم عــن وضــع »معرفــّي وعقــدّي ودينــّي، حتــى 

ــه يخضــع لعــادات قومّيــة 
ّ
 أن

ّ
بــاس أمــرا شــخصّيا، إال

ّ
وإن كان الل

ثقافــّي  بيــان  ولكّنــه  هيئــة  مجــرد  ليــس  فهــو  عملّيــة،  وضــرورات 

ودينــّي« )عــزي، 1996(، فقــد أظهــرت الّصــورة نوعــا مــن الســطو 

جمــال  »يخفــى  ــذي 
ّ
ال بــاس 

ّ
لل الجزائــري  قافــّي 

ّ
الث المــوروث  علــى 

نبــي  بــن  مالــك  حســب   ،)1986 نبــي،  )بــن  ــارع« 
ّ

الش فــي  المــرأة 

جهــة  مــن  جانــب،  مــن  هــذا   .)Malek Ben Nabi, 1905-1973(

ــد 
ّ

تؤك متوارثــة  لتقاليــد  الحاملــة  املجتمــع  ثقافــة  فــإّن  أخــرى، 

علــى قوامــة الّرجــل علــى المــرأة، وأّن« أدوار الّرجــل والمــرأة فــي 

صــه أّن العطــاء 
ّ

إطــار محكــوم بفكــر تقليــدّي ثقافــّي مجتمعــّي ملخ

علــى  ّيــم 
َ

الق هــو  الّرجــل  بينمــا  المــرأة  ســمات  مــن  والّتضحيــة 

الحيــاة المهنّيــة واألسرّية«)أســامة، 2016(، ألجــل ذلــك، قلصــت 
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ــعبّي »ظــّل 
ّ

المــرأة مــن أدوار الّرجــل فــي حياتهــا، نافيــة للمثــل الش

راجــل وال ظــّل حيــط«. مّمــا يعنــي أنهــا تجــاوزت الذاتــي )الزوجــة( 

خّففــت  انتقاليــة  كمرحلــة  املجتمــع،  إلــى  بدخولهــا  الثقافــي  إلــى 

ممارســة  اآلخــر،  الجنــس  تجــاه  الذكوريــة  الســيطرة  حــّدة  مــن 

مــن  وأخــذت  المهيمــن،  الفحولــة  لنســق  التفكيــك  مــن  نوعــا 

»مــن  الفحولــة  نســق  فمظاهــر  الســلطة)المنصب(.   الرجــل 

ــة )ســليطة(« 
َ
ْحل

َ
معانيهــا الهيمنــة والتســلط، وقــد تكــون المــرأة ف

.)2009 )الــدواس، 

قافــّي   
ّ
الث الحامــل  توظيــف  أّن  التوصيــف  هــذا  فــي  المالحــظ 

للجســد  الوظيفــّي  الّتوزيــع  ميــزه  المــرأة،  لــذات  االجتماعــّي 

مالمــح  يوّضــح   )1( ــكل 
ّ

فالش والوافــد،  ــي 
ّ

املحل بيــن  )الهيئــة(، 

»امــرأة منبثقــة مــن الفعــل اليومــّي بجزيئاتــه وتفاصيلــه)...( إّنهــا 

 باعتبــار كليــة جســدّية وإبعادهــا الوظيفّيــة، 
ّ
امــرأة ال تــدرك إال

 مــن خــالل مــا 
ّ
ف)...(فــال وجــود لهــذه المــرأة إال

ّ
إّنهــا تغســل وتنظ

ــكل)3( فعكــس خصائــص 
ّ

يحيــط بها«)بنكــراد، 1999(، أمــا الش

ــي، ولهــذا فإّنهــا تحضر 
ّ

المــرأة المتمثلــة فــي » اإلغــراء فــي شــكله الكل

 )...( العينيــن  شــكل  التعبيرّيــة:  طاقاتــه  بكامــل  جســدها  عبــر 

الدونيــة  النظــرة  هــذه   ،)1999 بــاس(.« )بنكــراد، 
ّ
الل واســتفزازية 

قافــة البصرّيــة عبــر اإلعالنــات، وشــبكات الّتواصــل 
ّ
رّوجــت لهــا الث

االجتماعــّي، فتأرجحت-هنــا- رســالة الفّنــان »بيــن املحــو واإلثبــات 
)...( وبيــن ســؤال الواقــع وتســاؤل ثقافــة الواقــع« )فيــدوح، 2019(. 

يمثــل  تاريخيــا  وهوســا  أخالقيــا،  نســقا  عكســت  األســئلة  هــذه 

مــن  نــوع  املجتمــع  مــّس  وإن  حتــى  املجتمــع.  فــي  المــرأة  موقــع 

الثقافــة المســتحدثة التــي اعتبــرت نتــاج الصراعــات ذات األبعــاد 

الجنوســية.

كل رقم3: توظيف..
ّ

الش
    https://bit.ly/3nUAX0Y املصدر

وهــذا مــا يوّضــح أّن فّنانــي الكاريكاتيــر أســهموا عمومــا فــي تثبيــت 

الفــّن  أّن  العلــم  مــع  اإلقصــاء،  خطــاب  وتصديــر  ســق 
ّ
الن هــذا 

الفــّن وظيفــة  الكاريكاتيــرّي هــو عمــل تنويــرّي، و«ممارســة هــذا 

بالحقيقــة  وثيــق  بشــكل  مرتبــط  فهــو  الحضــارات  فــي  رئيســة 

بالّضحــك منهــا أو  الكاملــة ال الحقيقــة الحــوالء، وبالكشــف ال 

عليهــا، فالفــّن يلعــب دور املحّفــز مثلــه مثــل اإليمــان عندمــا يكــون 

أصيال«)النابل�شــي،1999(.

ت فّنا رجالّيا بامتياز 
ّ
 قد يوعز ذلك، إلى أّن الّريشة الّساخرة ظل

واهــر املختلفــة فــي الحيــاة، 
ّ
الرتباطهــا بعالــم الّسياســة، ونقــد الظ

الكاريكاتيــرّي،  الفــّن  علــى  كورّيــة 
ّ

الذ الّســلطة  ســيطرة  وبالتالــي 

وذلــك فــي ظــّل العــزوف األنثــوي عــن مداعبــة الريشــة الســاخرة 

 مــا نــدر، فــي العالــم والعالــم العربــي وبخاصــة فــي الجزائــر.  
ّ
إال

الهوّية اللغوية في خطاب الكاريكاتير121–
كل )04(: البكالوريا 

ّ
الش

املصدر: الشروق اليومي، العدد 2322، 2008/5/10.

الباقــي  عبــد  للرســام  اليومــي  الشــروق  بجريــدة  ــكل)4( 
ّ

الش ورد 

بوخالفــة المدعــو باقــي،   حيــث انفتــح هــذا النــص البصــري علــى 

التأويــل، مــن خــالل العنــوان« البكالوريــا« فــي أعلــى الّصــورة، فقــد 

حــاول الفّنــان رصــد حيثيــات امتحــان شــهادة البكالوريــا،  بإظهــار 

غــة، بوصفهــا رافــدا ثقافّيــا تتأّســس بــه الهّويــة الثقافّيــة، 
ّ
تيمــة الل

البنيــة  فــي  غــة وإشــكاالتها، وتأثيرهــا 
ّ
الل فقــد تحــّدث الكثيــر عــن 

مــا يحــدث لهــم فــي لغتهــم 
ّ
االجتماعّيــة، فـــ »كّل مــا يحــدث للبشــر، إن

اليومّية، فيما يقولون وفيما يكتبون«)بن شيخة، 2014(،  وهي 

أيضا في نظر هيدغر )Martin  Heidegger )1889-1976 »مسكن 

الكائــن« )فيــدوح، 2019(، لكــن خلــف الّصــورة الكثيــر مــن الّضيم 
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الســبورة،  علــى  المدونــة  العربــّي«  »األدب  أيقونــة  فــي  المتــواري 

ســانّي »اســمع...فوتلي الكالكياتريــس تحــت 
ّ
أظهرهــا النســق الل

ــذي 
ّ
ابلــة«. الجملــة تبــدأ ب »اْســَمْع«، فعــل مــن صيــغ األمــر ال

ّ
الط

الثــّي املجــّرد ثالثــة أوزان، 
ّ
ماضيــه َســِمَع؛ حيــث أّن »للما�شــي الث

وفــي عاّميتنــا نســتعمل   ،)2007 ُعــل« )الغاليينــي، 
َ
ف ِعــَل، 

َ
ف َعــَل، 

َ
ف

الثّيــة فــي زمــن األمــر، علــى الــوزن الــذي يوافــق العربيــة 
ّ
األفعــال الث

م وفتــح العيــن، مثــل: اْســَمْع.  بعــد 
ّ

الفصحــى، بتســكين الفــاء والــال

االبتــداء بســاكن اســتعانة بهمــزة الوصــل. يتبعهــا جملــة »فّوتلــي 

تــي تفيــد الّتمريــر، متبوعــة بكلمتــي الكالكياتريــس 
ّ
)فــّوت لــي(« وال

ابلــة( table، فثّمــة فــي 
ّ
calculatrice )آلــة حاســبة(، وتحــت )الط

معالــم  تبــرز  والمتلّقــي،  البــاث  بيــن  تواصلّيــة  شــفرة  الصــورة 

والفرنســّية،  العربيــة  بيــن  املختلطــة  الجزائرّيــة  هجــة 
ّ
الل تمظهــر 

 )192-1989(  Kateb Yacine ياســين  كاتــب  الكاتــب  يعتبرهــا  تــي 
ّ
ال

يعمــل  فاالســتعمار  األعــرج،2020(،  )واســيني،  حــرب«  »غنيمــة 

الدوائــر  مــن  أكثــر  هــو  مــا  يختــرق  فهــو  مخاتــل،  نحــو  »علــى 

السياســّية، ويتجــاوز مجــرد االحتفــال باالســتقالل، تعمــل آثــار 

والحساســّية  والّتعليــم  غــة 
ّ
الل مــن  كّل  ــكيل 

ّ
تش علــى  االســتعمار 

الفنّيــة، وتشــكيل الثقافــة الشــعبّية علــى نحــو متنام«)دخيــل، 

لثقافــة  المســتتر  قافــّي 
ّ
الث ســق 

ّ
الن تضمــر  فهــي  لذلــك    ،)2018

المتبــوع، وارتهانهــا بالتقّمــص وباالنصهــار، وقــد ســاهمت وســائل 

التواصــل االجتماعــي فــي تفكيــك مــا بقــي،  فالثقافــة عامــل مهــّم 

للشــعوب فــال يمكــن أن تحّقــق غايتهــا فــي غيــاب االهتمــام باللغــة 

وفقدانهــا »دليــل علــى االرتمــاء فــي ثقافــة اآلخــر، والنيــل مــن ثقافــة 

أنســاق  عبــر  أو  الحضــاري،  المكــون  عبــر مســار  الــذات، ســواء 

العالمــة المركبــة مــن عنصريــن )دال اللغــة(  فيمــا يســميه جــاك 

الكان Jaques Lacan )1981-1901( بالكلمــات )مدلــول األفــكار( 

وفضــاء  الفكــر  وعــاء  هــي  فاللغــة   ،)2019 )فيــدوح،  للهوّيــة« 

األشــياء،  وتعّيــن  تســّمي  تــي 
ّ
وهي«ال الثقافــة،  وعمــاد  التواصــل 

وهــي الكــون الفعلــي والوســيط الــذي يعّبــر عــن كينونتنــا فــي هــذا 

)بريمــي،2016(. العالــم« 

لذلــك عــدت اللغــة رمــزا مــن رمــوز الهويــة الثقافيــة، وأحــد ثوابــت 

األمــم العظيمــة.                                                                                  

1أكــرم بوطــورة: رســام كاريكاتيــري حــر، يشــتغل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عبــر صفحــة الفيســبوك، حاصــل علــى دكتــوراه فــي علــم المكتبــات مــن جامعــة قســنطينة، مــن مواليــد تبســة، يعمــل كأســتاذ 

 akrem, boutora, 6/3/2021,) :محاضــر، شــغل منصبــي رئيــس قســم وعميــد كليــة العلــوم اإلنســانية بجامعــة العربــي التب�شــي، لــه عــدة إصــدارات منهــا: كتــاب المعلومــات العلميــة والتقنيــة. ينظــر

)https://bit.ly/38iNdmu

الّثقافة في خطاب الكاريكاتير1–1–

كل )05(: محاضرة...ثقافية
ّ

الش
http:// bit.ly/3qnsS5r  :املصدر

المنشــورة  الّصــورة  فــي  بوطــورة)1(  أكــرم  الكاريكاتيــرّي  يقتــرح 

علــى صفحتــه عبــر  موقــع التواصــل االجتماعــي )الفيــس بــوك(، 

كل )5( ثالثة 
ّ

موضوع الثقافة؛ حيث يظهر المسح البصرّي للش

صفــوف مــن الكرا�شــي فــي منظــور خطــّي يوحــي بالّتال�شــي، بينمــا 

ــون األحمــر  الّرفعــة طالمــا 
ّ
لل قافــّي  

ّ
َيظهــر األثــر الّســيميائّي والث

ــون فــي 
ّ
أّن بســاط الملــوك وكراســيهم ميزهــا األحمــر، ويتــدّرج الل

ــم األســود 
ّ

ــذي يضمــر الّتلغيــز، إلــى أن وش
ّ
القاعــة إلــى الّرمــادّي ال

قافــة  
ّ
الث تحتضــن  تــي 

ّ
ال األوضــاع  علــى  داللــة  المشــهد  فضــاء 

عــدد  تناضــد  تكــّون  ألــوان  واألحمــر   )...( »فاألســود  ــكلّية 
ّ

الش

مــاّدّي  بتجســيد  للّتفكيــر  تدفــع  تــي 
ّ
ال العتمــة  مــن طبقــات  كبيــر 

ــاعرية 
ّ

الش هــذه   ،)2003 املحيطة«)فونتانــي،  لمــات 
ّ
للظ معّيــن 

 الفكــرة بوشــاح 
ّ

تــي تحاـكـي المشــاعر اإلنســانّية وتلــف
ّ
ونّيــة ال

ّ
الل

مــن القيــم الجمالّيــة المتنّوعــة؛ حيــث تتــوّزع األبعــاد، وتخضــع 

. األنثروبولوجــّي  للمعيــار  األلــوان 

ــف الفّنــان المشــهد الجبهــي واســتخدم 
ّ
ومــن أجــل الّتمويــه وظ

ــّي  مســتعينا بالعمــق لإليهــام البصــرّي، إذ يُعــّد هــذا 
ّ

الّتناظــر الكل

الفــّن  تــي اســتغنى عنهــا 
ّ
ال النــوع مــن الّرســم ضمــن المتناظــرات 

مــن أزار الكرا�شــي  إلــى إظهــار زّريــن  الّنهضــة، فعمــد  منــذ عصــر 

ذهنّيــة،  كّصــورة  بالحضــور  الّرائــي  لتوهــم  أشــخاص  كعيــون 

المــكان  بيــن  الحّســّية  األلفــة  مــن  نوعــا  المشــهد   علــى  وأضفــى 

والموضــوع، ضّمنهــا تلــك األلــوان والخطــوط، وتــرك للعيــن حّرّيــة 

اإلشــباع البصرّي مّما ســاهم في جمالّية الّتلّقي، بينما ترتســم في 

الكر�شــّي املجــاور نســيج العنكبــوت كــدال بصــري يرتبــط بســياق 

يحــدد  األماكــن المهجــورة، المرتبــط داللّيــا بالهشاشــة والتقــادم  

أّنهــا  علــى  قافــة 
ّ
الث إلــى  القاصــرة  والنظــرة  قافــي، 

ّ
الث والتهميــش 

file:///C:\Users\pc%20s\OneDrive\Bureau\dz.linkedin.com,%20akrem%20boutora
https://bit.ly/38iNdmu
http://bit.ly/3qnsS5r
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هامشــّية ومجــّرد طقــوس فلكلورّيــة.

محاضرة...ثقافّيــة«،  جملــة«  ســانّي 
ّ
الل األيقــون  ضــّم  حيــن  فــي 

علــى  للّداللــة  اإلضمــار  نقــط  أو  االنقطــاع  عالمــة  متضمنــا 

واســتدعائه  المتلّقــي،  خيــال  التمــاس  بغيــة  محــذوف،  كالم 

اطّيــة لهــا الكثيــر 
ّ
قافــة كلمــة مط

ّ
ــع، فالث

ّ
للمشــاركة فــي أفــق الّتوق

مــن  مجموعــة  إثــارة  الفّنــان  خاللهــا  مــن  أراد  المضاميــن،  مــن 

ســاؤالت عبــر وســاطة فــّن الكاريكاتيــر، فــــ »وحــده الفــّن قــادر 
ّ
الت

.)2014 شــيخة،  )بــن  مســموعة«  الصمــت  أصــوات  جعــل  علــى 

فيمــا يتوّســط المشــهد شــخصية »المثقــف«، وبقيــت الكرا�شــي 

ــذي« تجــاوز 
ّ
فارغــة إشــارة رمزّيــة علــى الخــواء الفكــري والثقافــي، ال

قافــة وجــرى تعميمــه 
ّ
بقــات املحرومــة مــن الّتعليــم والث

ّ
حــدود الط

بقــات جميعــا، 
ّ
)بوســائل ال حصــر لهــا( كنمــط حاكــم وعابــر للط

فقيرهــا ومتوّســطها وغنّيهــا« )إدريــس، 1988(.

القــوة  رمــز  علــى   للداللــة  ُوجــد  الّصــورة  فــي  الكر�شــي  أّن  ويبــدو 

تــي 
ّ
ال قافــة، 

ّ
والث الفكــر  ســلطة  عــن  هنــا  فالحديــث  )الّســلطة(، 

اإلمبراطــور  مــع   حوارّيــة   فــي   Ovid أوفيــد  ــاعر 
ّ

الش أوجزهــا 

ــه شــاعر؛ 
ّ
ــاعر أوفيــد،  ألن

ّ
فــى اإلمبراطــور الش

َ
الّرومانــي؛ »حيــث ن

الــث( حســب أفالطــون، فقــد انتقــم 
ّ
أي مــن مبدعــي )الكر�شــي الث

ــعرّية، فقــال 
ّ

غــة الش
ّ
أوفيــد فــي منفــاه مــن اإلمبراطــور بوســاطة الل

ــهيرة )أنــا شــاعر، وهــو مجــّرد إمبراطــور(، ولــم يكتــرث 
ّ

جملتــه الش

جملــة  نحفــظ  الحديــث  العصــر  فــي  ولكّننــا  لذلــك،  اإلمبراطــور 

الديــن،  عــز  اإلمبراطور«)المناصــرة  اســم  ــر 
ّ

نتذك وال  أوفيــد، 

ــاعر بقــي شــاعرا  واإلمبراطــور بقــي مجــّرد 
ّ

2019(، بمعنــى أّن الش

ــذي يمكنه من 
ّ
ــر الفاعــل فــي الفكــر ال

ّ
قــف هــو المؤث

ّ
كر�شــّي، فالمث

حمــل رســالة التنويــر فــي املجتمــع، ففــي رأي المنظــر االيطالــي« 

 )1937-1891(Antonio Francisco Gramsci انطونيــو غرام�شــي

أّن »كّل إنســان مثقــف، وإن لــم تكــن الثقافــة مهنتــه« )الــزاوي، 

قافــة، وفــي مســار 
ّ
فــي الث ــر ســلبا وإيجابــا 

ّ
2009(، وأّن الفكــر يؤث

  Julien Benda بينــدا  »جوليــان  هاجــم  فقــد  ككّل،  املجتمــع 

المثقفيــن قائــال: ال داعــي ألعيــد لألذهــان كيــف شــجب األســقف 

وفولتيــر   عشــر،  الرابــع  لويــس  حــروب    Phenelon فينلــون 

Voltaireتدميــر البالطييــن )...(،وبــاكل  Backel  تعصــب انجلتــرا 

ضــّد ثــورة فرنســا، ونيتشــه Neitzch األعمــال الوحشــية أللمانيــا 

الفصــل  يمكــن  ــه ال 
ّ
أن يبــدو  2021(، وهنــا  ضــّد فرنســا«)حمير، 

1 عبــدو عبــد القــادر: المدعــو أيــوب، رســام كاريكاتيــر جزائــري، مــن مواليــد 1955، يعتبــر مــن مؤس�شــي الكاريكاتيــر فــي الجزائــر، عمــل لوقــت طويــل فــي جريــدة الخبــر اليوميــة، والتحــق بالنهــار الجديــد فــي 2007، 

) .Mansour Abrous , 2011, p28(.2001 لــه العديــد مــن المشــاركات والجوائــز، أهمهــا جائــزة الخبــر عمــر اورتيــالن

إليــه  مــا أشــار  ســق االجتماعــّي، عكــس 
ّ
قافــّي والن

ّ
الث ســق 

ّ
الن بيــن 

الفصــل  أراد  حيــن   )1902-1979(  Talcott Parsons بارســونز 

ــف مــن أكثــر مّمــا 
ّ
قافــّي )...( ال يتأل

ّ
ســق الث

ّ
بينهمــا متحّججــا بــأّن  الن

ســق 
ّ
ــل الن

ّ
ــده علمــاء االجتمــاع عــن القيــم الجمعّيــة، بينمــا يمث

ّ
يؤك

)فوكــو  االجتماعــّي  الّتفاعــل  لعالــم  العقلــّي  الّنظــام  االجتماعــّي 

.)2008 وآخــرون، 

النســق  عــن  ليعبــر  خطابــه  الكتــاب  أحــد  يرســل  ولذلــك    

المكبــوت قائــال: »أنتــم أهــل البلــد تكرهــون أذكياءكــم  وأدباءكــم 

والخطبــاء  والشــعراء  األدبــاء  تحســدون  منكــم)...(  والناجحيــن 

هنــا  فالخطــاب   ،)2012 والمعنى«)زنيتلــي،  بالحكمــة  العارفيــن 

التــي  الثقافيــة  المؤسســات  فيهــا  بمــا  والخــاص،  للعــام  موجــه 

ســاهمت فــي خلــق المثقــف الحديــث، ليظهــر النســق الســلطوي 

الثقافــة وحضــر  الثقافيــة، فغابــت  الممارســات  المهيمــن علــى 

األساســية،  القضايــا  عــن  ومبتعــدا  منفصــال  وحيــدا،  المثقــف 

الغيــاب خلــق  هــذا  الفكــري،   التعالــي  مــن نســق  ممارســا نوعــا  

تــي تهــّدد« كيــان الثقافــات 
ّ
هامشــا لّتأثيــر ثقافــة النســق الرقمــي، ال

ثقافــة  إلــى  �شــيء  كّل  فحولــت   )Peripheral Culturs(املحيطــة

ســلبّية مدفوعــة الثمــن، وخلــق تجــارة ثقافــة بوصفهــا شــبكات 

 culture -Sub ذات مغــزى موجهــة إلــى الثقافــة الفرعّيــة الدونيــة

قافة والفكر 
ّ
بغرض خلخلة هويتها«)فيدوح،2019(، فتقوقع الث

بنــاء نهضــة  فــي  فــي املجتمــع، حــال دون الم�شــي  الهــادف  والفــّن 

لهــا تأثيرهــا وإشــعاعها إقليمّيــا ودولّيــا . ثقافّيــة وفكرّيــة وفّنّيــة 

نسق االنتماء في خطاب الكاريكاتير 141–

الشكل رقم6: هو ينهب ...وأنا نطلب
 http://bit.ly/37Nu6B2 :املصدر

القــادر)1(  عبــد  عبــدو  الجزائــر  فــي  الكاريكاتيــر  عــراب  يطــرح 



96

ارة                                                                                                                                   األنساق الثقافية في الخطاب الكاريكاتيري الجزائري    ارة                                                                                                                                   األنساق الثقافية في الخطاب الكاريكاتيري الجزائري   بختة ختال وكحلي َعمَّ بختة ختال وكحلي َعمَّ

ــكل )6(، فــكّل 
ّ

فــي ذات الش المفارقــة )خيانــة األمانــة واالنتمــاء( 

إنســان يســكن فــي بقعــة مــن األرض يجــد لهــا انتمــاء ووالء عظيمــا 

نــي 
ْ
»َوط ــعبّي 

ّ
الش بالمثــل  عمــال  ــروف، 

ّ
الظ تغيــّره  ال  الّنفــس،  فــي 

تــي 
ّ
نــي وال رقــاد القطنــي« عملّيــة اســتدعاء لمشــاعر االنتمــاء ال

ْ
وط

الّرومــي: )ضيــف(. ابــن  بالجــذور، علــى رأي  تربــط اإلنســان 

ُه الدهر مالكا
َ
ْيري ل

َ
َرى غ

َ
 أ

َ
بيَعه وال

َ
ْيُت أال أ

َ
ُن آل

َ
لي َوط

مــن  مشــهد   عــن  البصــري  المســح  ــكل:6(  
ّ

)الش يفصــح  حيــث 

فــي خلفيــة  ــهيد )الجزائــر( 
ّ

الواقــع، إذ تحيــل أيقونــة »مقــام الش

مــن  متفــرع  فرعــي  كنســق  يظهــر  المــكان،  هوّيــة  علــى  المشــهد 

النســق الرئيــس )االنتمــاء(، يفصــح عــن نســق االنتمــاء المكانــّي، 

»المدينــة  فــإّن  بــارت  روالن  فحســب  المدينــة،  إلــى  يشــير  فهــو 

نتحــدث  ونحــن  ســكانها  إلــى  تتحــدث  فهــي  خطــاب،  ذاتهــا  بحــّد 

مشــّرَدان  يجلــس  فيمــا  زيــاد،2021(،  مدينتنا«)حميــدان  إلــى 

ويلبســان  مجلســا،  األرض  ويلتحفــان  الحائــط  إلــى  يســتندان 

شــخصية  تفــّر  بينمــا  لهمــا،  المزريــة  الحالــة  تظهــر  الثيــاب   
ّ

رث

فالهــرب  مســئول،  أو  أعمــال  لرجــل  تشــير  وهــي  رســمي  »بلبــاس 

الســمات  هــي  والتعالــي  االســتفزازي،  واالســتهالك  الخــارج  إلــى 

املحــددة لهــذا الصنــف فــي الرســم الكاريكاتيــري، وهــو مــا يســمى 

بالنمــوذج األسا�شــي Paradigm الــذي هــو مجموعــة مــن الــدوال 

صــورة  تصنــع  تــي 
ّ
وال بالبعــض،  بعضهــا  المرتبطــة  األساســية 

ســائدة لموضــوع مــا، أو شــخصّية  مــا« )إســماعيل، 2014(، كمــا 

ــَرة مــن الّنقــود كمــا دلــت عليــه  فــي هــذه الشــخصّية  الحاملــة صُّ

نســق  إلــى  الفنــان  يشــير  األمريكــي(. وهنــا  الــدوالر  )عملــة  عالمــة 

املجتمعــات.  وبنــاء  للقيــم  والمضــاد  )األمانــة(،  خيانــة 

ــت 
ّ
ــَرة« أكثــر مــن داللــة ضمنّيــة، تمثل كمــا حملــت أيقونــة »الصُّ

فــي ظهــور عملــة )الــدوالر( بــدل )الدينــار( وهــي إشــارة ضمنّيــة إلــى 

ــَرة علــى ســرقة تطلعــات  تهــاوي الدينــار الجزائــري، كمــا دلــت الصُّ

مّتمســكين  ثابتيــن  بقيــا  اللذيــن  العجوزيــن  وطمأنينــة  ــاب، 
ّ

الش

نطلــب«؛  وأنــا  ينهــب...  »...هــو  قــان 
ّ
يعل ْبنهمــا، 

ُ
غ رغــم  بــاألرض 

حيــث يشــير النســق اللســاني إلــى خيــرات البالد)ينهــب(، و)يطلــب( 

التســول كظاهــرة  الريــع، وتنامــي  فــي توزيــع  العدالــة  انعــدام  إلــى 

فــي املجتمــع. اجتماعّيــة 

ــاب  
ّ

الش فربــط  وشــيخ(،  )شــاّب  ثنائّيــة  الفّنــان  طــرح  وقــد 

إلــى حقــول دالليــة أخــرى، كالعــزوف عــن  تــي تشــير 
ّ
ال باإلعاقــة، 

ــي( -التورّيــة الثقافّيــة- ونــوع 
ّ

غــة هــو التجــاوز والتعــدي، أورده الغامــدي ضمــن ســتة مصطلحــات أساســّية فــي النقــد الثقافــّي وهــي: عناصــر الرســالة )الوظيفــة النســقّية( - املجــاز )املجــاز الكل
ّ
1 املجــاز: فــي الل

الداللــة –الجملــة النوعّيــة- المؤلــف المــزدوج. ينظــر: )الغدامــي، عبــد اللــه، الصفحــة 65(.

وحالهــم  البحر)الهجــرة(،  وراء  مــا  فــي  عمــل  أي  وقبــول  العمــل، 

 : ــة 
ّ

مك يــوّدع  وهــو  وســلم(  عليــه  اللــه  صلــى  الّرســول   ( كحــال 

»مــا أطيبــك مــن بلــد ومــا أحّبــك إلــّي، ولــوال  أّن قومــي أخرجونــي 

فيمــا  الترمذي)رمضــان،2010(،  رواه  غيــرك  ســكنت  مــا  منــك 

يجلــس الشــيخ يراقــب الوضــع بحســرة، ورغــم ذلــك ظــل رّد فعــل 

ــاكلة »مــا أضيــق العيــش لــوال 
ّ

املحروميــن فــي هــذا الوطــن علــى ش

ــذي 
ّ
فســحة األمــل« )الغامــدي، 2010(، وهــو مــا مثلــه الفضــاء ال

الّســماوّي.  األزرق  ــون 
ّ
الل له 

ّ
شــك

أوجــه  حّمالــة  لكنّهــا  بريئــا  جاهــزا  معطــى  »ليــس  هنــا  فالّصــورة 

مائعــة، بإمكانهــا أن تقــول فــي لحظــة مــا تعجــز آالف األلفــاظ عــن 

به«)نعيمــة،2016(. البــوح 

لقــد اختــزل الفّنــان الواقــع فــي حضــور مأســاوّي ســاخر، وناقــد 

تــي 
ّ
مشــحون، َبينــه مــن خــالل عالقــة بيــن المشــرد والحائــط، وال

أسســت لخطابــات اجتماعيــة وسياســية وانســاق ثقافيــة قابلــة 

للتأويــل مــن منطلــق   المركــز والهامــش، تتضمــن أســئلة خفّيــة. 

 وهــذا مــا جعــل الكاريكاتيــري عبــد الباقــي بوخالفــة   يؤكــد نفــس 

ــكل:7(  بأبعــاد دالليــة، موظفــا )املجاز()1(ويخــص 
ّ

الفكــرة فــي )الش

ــعب 
ّ

الش لغالبيــة  ممثــال  الــكّل،  عــن  ليعّبــر  الجــزء  املجــاز 

الجزائــر،  لخارطــة  المواطــن  احتضــان  خــالل  مــن  الجزائــرّي، 

مظهــرا نســق االنتمــاء الوطنــي، كأّن البــاث يرســل خطابــا مبطنــا: 

ســِقط الجزائــر«، فتخلــى عــن الخبــز الــذي هــو أســاس 
ُ
»إيــاك أن ت

العيــش، وحافــظ علــى الخريطــة كــدال علــى الوطــن واالنتمــاء، 

فالجزائــري تاريخيــا لــم يتخلــى عــن وطنــه وهــي غريــزة متأصلــة، 

مرجعيتــه الثــورات التحريرّيــة، »فاالنتمــاء هــو المهيمــن، ليــس 

.)2018  ، ولكــن كمعنى«)ثابــت  كلفــظ 

بينمــا اســتعان بألــوان ذات خلفّيــة سوســيو ثقافّيــة، كاألصفــر 

الزيــت  بركــة  فــي  ومثلــه  الوضــع،  خطــورة  علــى  يحيــل  ــذي 
ّ
ال

فــإّن«  بــارت  روالن  فحســب  مزيتــة«،  راهــي  الحالــة  »ياجــدك 

اللغوّيــة  البنيــات  حركيتــه  عمــق  فــي  يشــغل  الرمــزي  الخطــاب 

مؤطــرة  ثقافّيــة  بنيــات  وإمــا  شــعورية  ال  بنيــات  إمــا  هــي  التــي 

تاريخيا«)ثانــي عبــد اللــه، 2007(، فأّسســت الّصــورة الكاريكاتيرّيــة 

لخطاباتهــا، بتوجيــه نقدهــا للنمــط المتمكــن المبنــي علــى ثنائّيــة 

فــي  اإلقنــاع  آلّيــات  حشــد  بذلــك  ــى 
ّ

تتوخ واإلفصــاح  اإلضمــار 

علــى  القائمــة  الّداللــة  بتتّبــع  قافــّي. 
ّ
الث المســتهلك  أو  المتلّقــي 
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باعتبارهمــا  األيقونــّي،  وغيــر  األيقونــّي  ســقين 
ّ
الن بيــن  العالقــة 

والّتضمينّيــة،  البصرّيــة  املجــاورة  إطــار  فــي  لبعضهمــا  مكّمليــن 

لأليقونــات  جامــع  حقــل  ــه 
ّ
بأن الكاريكاتيــرّي  الّرســم  يعــّد  لذلــك 

الموصــول  اللحظــي  االشــتغال  علــى  مبنــي  البصــرّي،  والّتماثــل 

بالواقــع، وتحويــل االنتبــاه مــن الّصــورة إلــى الفكــرة، ومــن الراهــن 

الكامــن. إلــى 

الشكل 7: الوضع االجتماعي
املصدر: الشروق اليومي، العدد 3167، يوم 2011/01/08. 

هشــام بابــا     El Watan وفــي ذات الســياق أشــار رســام جريــدة 

الصــورة  فجــاءت  ــكل:8(، 
ّ

)الش فــي  المواطنــة  تيمــة  إلــى  أحمــد، 

 ،»Réconciliation La Véritable Nationale« معنونــة 

يحتضــن العلــم الجزائــري. فــإن »اســتبطان الوعــي الجمعــي لتلــك 

املجتمــع،  تماســك  علــى  يعمــل  مــا  هــو  والمعانــي)...(  الــدالالت 

غــة والرمــوز 
ّ
بحيــث إذا أتيــح لهــذا الوعــي التعبيــر عــن ذاتــه عبــر الل

.)2021 زيــاد،  تماســكه.«)حميدان  مقــدار  تبيــن 

هــذا التصالــح   أفــرزه الحــراك الشــعبي 2019، ك«تجســيد عقلــي 

الشــعب،  مكونــات  بيــن  وترســخها  المواطنــة  لمفهــوم  وعملــي 

وهــي الــوالء أو االنتمــاء للوطــن )...( وتقديــم الصالــح العــام علــى 

 .)2007 المنوفــي،  الشــخصية« )كمــال  المصلحــة 

مســاحات  يؤثــث  الكاريكاتيــر  رســام  أّن  ســبق  ممــا  يتضــح 

وثقافّيــة  واجتماعّيــة  ونفســّية  معرفّيــة  تراكمــات  علــى  صــوره 

الحــدث  فيتحــول  تمثالتــه،  فــي  الواقــع  يحاـكـي  وأنثروبولوجيــة، 

ــرح األيقونــي، إلــى فكــرة وحقــل حامــل لألنســاق 
ّ
مــن بســاطة الط

تختفــي وتظهــر، ال تتطلــب إال قارئــا يهتــم بتحريــر املحســوس فيهــا.

كل)	(: المصالحة الوطنية 
ّ

الش
http://bit.ly/3kUQSf7 :املصدر

خاتمة
إّن الكاريكاتيــر فعــل فّنــّي تمازجــت فيــه األجنــاس الفّنّيــة، كنــوع 

ــة الّســخرية بأنواعهــا، 
ّ
مــن وســائل النقــد واالحتجــاج تحــت مظل

وهــي مفــردة فــي الفــّن تحقــق التهكــم والمبالغــة واملجــاورة لإليحــاء 

بالحقيقــة؛ حيــث أصبــح مظهــره ومرجعّيتــه وســيلة فــي ربــط الفــّن 

ــه أّســس ألرضّيــة خصبــة فــي مجــال 
ّ
قافــة. كمــا أن

ّ
بالواقــع لبنــاء الث

صــال، يعيــد مــن خاللهــا تثبيــت دورة املجتمــع معتمــدا 
ّ
الفــّن واالت

قــّي، تســتعين 
ّ
علــى لغــة خطابّيــة تعتمــد أساســا علــى ثقافــة المتل

ســانّي فــي نمــاذج فكرّيــة مهّمشــة وعلنّيــة، 
ّ
ســقين البصــرّي والل

ّ
بالن

تصويــر  فــي  الكاريكاتيرّيــة  المبالغــة  تفضحهــا  مغلوطــة  وأحيانــا 

األنســاق  فــي  الّســاكن  وتحريــك  اســتفزاز  ومحاولــة  الّســياقات 

قافّيــة.
ّ
الث

قــد  حافــة-   الّصِ تبنتــه  ــذي 
ّ
ال الفــّن  -هــذا  الكاريكاتيــر  أّن  كمــا   

الّرجــل  لثنائّيــة  ســبة 
ّ
بالن اإلقصــاء  خطــاب  تصديــر  فــي  أســهم 

والمــرأة مّمــا أّدى إلــى تعطيــل مســارات المــرأة فــي املجتمــع، حتــى 

وإن مارســت نوعــا مــن التحــرر، وحافــظ علــى هــذه الّنمطّيــة فــي 

هويــة  بوصفهــا  غــة 
ّ
الل متاعــب  ظهــرت  كمــا  اآلن،  إلــى  الّتصويــر 

العامّيــة  هيمنــة   أبــرز  ــذي 
ّ
وال الكاريكاتيــر،  خطــاب  فــي  وثقافــة، 

العربيــة  األصيلــة  بكلماتهــا  تحتفــظ  األلســن،  بيــن  كمزيــج 

عبــر  إرســالياته  أنــه وجــه  كمــا  الدخيلــة،   بالكلمــات  الممزوجــة 

ــذي يعــّد 
ّ
قافــّي والفكــرّي ال

ّ
بقعــة الضــوء الموّجهــة إلــى األمــن الث

مــن أخطــر  تهديــدات األمــة، فقــد أحيــل علــى هامــش اســتراتيجية 

ــذي  أهملتــه  السياســات المتعاقبــة، وأفرغتــه مــن 
ّ
الّتنميــة، ال

محتــواه، وأنتجــت  بذلــك خطابــا ثقافّيــا فلكلورّيــا مناســباتّيا، مّمــا 

أســهم فــي صناعــة  منظومــة فكرّيــة مهترئــة، يفتــرض التخطيــط 

فــإّن  هــذا  كّل  ومــع  فكرّيــا،  محصــن  جيــل  ومســتقبل  لحاضــر 

تــي 
ّ
ال فــي جيناتــه  بــذور حــّب الوطــن  المواطــن الجزائــرّي يضمــر 



98

ارة                                                                                                                                   األنساق الثقافية في الخطاب الكاريكاتيري الجزائري    ارة                                                                                                                                   األنساق الثقافية في الخطاب الكاريكاتيري الجزائري   بختة ختال وكحلي َعمَّ بختة ختال وكحلي َعمَّ

فــي  الهوّيــة  إلشــكالّية  مشــيرا  ــدائد، 
ّ

الش فــي   محاربــا  منــه  تصنــع 

أغلــب الّصــور الكاريكاتيرّيــة، هوّيــة تحتــاج لكثيــر مــن الّتمّســك 

حّتــى ال تضيــع فــي عالــم أصبحــت أطرافــه متقاربــة المســتويات 

وجــود   إلــى  باإلضافــة  واإليديولوجيــة،  واالجتماعّيــة  الثقافّيــة 

تيمــات تتعــّدد فــي الحيــاة يتعامــل معهــا الكاريكاتيــر بحرفيــة تصنــع 

تضطلــع  حيــث  الواقــع؛  علــى  منفتحــا  مؤسســا،   خطابــا  منــه 

أنســاقه  بوظيفــة مضاعفــة إلظهــار الصريــح والمضمــر، صانعــا 

آلّيــات الّتواصــل والّتأثيــر. لــذا وجــب االهتمــام بالكاريكاتيــر كفــن 

النقديــة  للكتابــات  وإخضاعــه  املجتمــع  لتناقضــات  كاشــف 

التهميــش. مــن  وإخراجــه  األكاديميــة 

المراجع
4 . ،)14( العــدد  ر. ج،  )ج.   ،1990 نســيان/أفريل   03 الموافــق   1410 08 رمضــان  المــؤرخ   ،07-90 رقــم  باإلعــالم  المتعلــق  القانــون 

.)1990 4 أفريــل  لـــ  1410 الموافــق  09 رمضــان  فــي  المؤرخــة 

إدريس، يوسف، 1988، فقر الفكر وفكر الفقر، دار املحرر األدبي للنشر والتوزيع، القاهرة.. 5

أسامة عبد المنعم، ياسمين، 2016، صورة المرأة العربية في الصحافة األمريكية والبريطانية، العربي للنشر والتوزيع، د م.. 6

إســماعيل، حســام الديــن محمــد، 2014، ســاخرون وثــوار، دراســات عاماتيــة وثقافيــة فــي اإلعــام العربــي، العربيــة للنشــر . 7

القاهــرة. والتوزيــع، 

آل وادي شــناوة، علــي، 2011، النقــد الفنــي والتنظيــر الجمالــي، دار صفــاء للنشــر والتوزيــع- دار الصــادق الثقافيــة، ط1، األردن، . 8

العراق. 

بريمــي، عبــد اللــه، 2016، مطــاردة العامــات، بحــث فــي ســيميائيات شــارل ســاندرس بــورس التأويليــة - اإلنتــاج والتلقــي، كنــوز . 9

المعرفــة، ط1، عمــان.

بلواضح، الطيب، 2014، حق الرد والتصحيح في التشريعات اإلعامية والصحفية، دار الكتب العلمية.. 10

بــن شــيخة - المســكيني، أم الزيــن، 2014، تحريــر املحســوس، لمســات فــي الجماليــات المعاصــرة، ط1، منشــورات ضفــاف/دار . 11

األمــان/ منشــورات االختــالف، بيروت/الرباط/الجزائــر.

 بن نبي، مالك، 1986، شروط النهضة، تر: عبد الصبور، شاهين، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق.21. 

بوعمامة، العربي، 2019، الصحافة الساخرة في الوطن العربي، منشورات ألفا، ط1، الجزائر.. 13

بورديو، بيار، 2009، الهيمنة الذكورية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان.. 14

بوقرة، نعمان، 2009، المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، جدارا للكتاب العلمي، ط1، األردن.. 15

ثابت، طارق، 2018، النسق الشعري وبنياته، منطلقات التأسيس المعرفي والتوظيف، مركز الكتاب األكاديمي، عمان.. 16

ســيميائية الصــورة، مغامــرة ســيميائية فــي أشــهر اإلرســاليات البصريــة فــي العالــم، مؤسســة . 17  ،2007 ثانــي عبــد اللــه، قــدور، 

للنشــر والتوزيــع، عمــان. الــوراق 

غريــب، . 18 الكريــم،  عبــد  تقديــم:  الجمالــّي،  التشــكيلّي  التلقــّي  آليــات  حفريــات  الفــن،  علــى  التربيــة   ،2009 إبراهيــم،  الحســين، 

ط1.  التربيــة،  عالــم  منشــورات 

حمادة، ممدوح، 1999، فن الكاريكاتير من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة، دار عشتروت للنشر، دمشق.. 19

حمــد خضــر، عبــد اللــه، 2017، مناهــج النقــد األدبــي، الســياقية والنســقية، دار القلــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، . 20

لبنــان.

حمدان مراد، سوسن، 2013، الفن االمازيغي البدائي وأثره على الفن التشكيلي في الجزائر، منشورات االبريز، الجزائر.. 21

رمضان سعيد عطا، محمد، 2010، خاصة التحقيقات في الرد على الشبهات والتصورات، دار الكتب العلمية، لبنان.. 22

الزاهي، فريد، 1999، الجسد والصورة والمقدس في اإلسام، إفريقيا الشرق، ط1، المغرب.. 23

زنيتلي، محمد،2012، عودة حمار الحكيم، محاورات حرة مع حمار حر، دار المعرفة، ط2، الجزائر.. 24

ضيف، شوقي، )ب-د-ت(، الشعر وطوابعه األدبية على مر العصور، دار المعارف، ط1، القاهرة.. 25



99

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                             املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                             املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )87-87101-101( ، سنة 2202( ، سنة 2202

عبــد صابــر، محمــد، 2010، الســرد الرســائلي، قــراءة فــي ســيرة الجســد وصهيــل المطــر الجريــح، تقــد: قبانــي، نــزر، عالــم الكتــب . 26

الجديــد، ط1، أربــد.

الغامــدي بــن علــي، عبــد الرحمــن، 2010، قيــم المواطنــة لــدى طــاب الثانويــة وعاقتهــا باألمــن الفكــري، جامعــة النايــف العربيــة . 27

للعلــوم األمنيــة، ط1، الرياض.

الغذامي، عبد الله، 2005، النقد الثقافي )قراءة في األنساق الثقافية العربية(، المركز الثقافي العربي، ط3، لبنان، المغرب.. 28

الغالييني، مصطفى، 2007، جامع الدروس العربية، تح: احمد، جاد، دار الغد الجديد، ط1، مصر.. 29

أبــو زيــد، احمــد، المركــز القومــي . 30 تــر: أحمــد، مصطفــى.  وآخــرون، مــر:  التحليــل الثقافــي،   ،2008 فوكــو، ميشــال.  وآخــرون، 

القاهــرة. ط1،  للترجمــة، 

فونتاني، جاك، 2003، سيمياء المرئي، تر: علي، اسعد، دار الحوار، ط2، الالذقية، سوريا.. 31

فيدوح، عبد القادر، 2019، تأويل المتخيل )السرد واألنساق الثقافية(، ط1، صفحات للدراسات والنشر، سوريا- اإلمارات . 32

المتحدة العربية.

فــن الكاريكاتيــر، ملحــات عــن بداياتــه وحاضــره عربيــا وعالميــا، أزمنــة للنشــر والتوزيــع، ط1، . 33  ،2003 طاهــر مشــهود، كاظــم، 

األردن.

كريز ويل، إديث، 1993، عصر البنيوية، تر: جابر، عصفور، دار سعاد، الصباح، ط1، الكويت.. 34

لزاوي، أمين، 2009، صورة المثقف في الرواية المغاربية، المفهوم والممارسة، دار النشر راجحي، د. ط.. 35

مداس، أحمد، 2018، قراءة في النص ومناهج التأويل، مركز الكتاب األكاديمي.. 36

المناصرة، حسين، 2012، مقاربات في السرد، عالم الكتب، ط1، اربد، األردن.. 37

النابل�شي، شاكر، 1999، أكله الذئب )السيرة الفنية لناجي العلي(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت. 38

نعيمة، سعدية، 2016، التحليل السيميائي والخطاب، علم الكتب الحديث، اربد، األردن.. 39

بيك، هيك وليم، 1997، فن الرسم عند قدماء المصريين، الدار المصرية اللبنانية، ط1، القاهرة.. 40

الهاشمي، مجد، 2003، الكاريكاتير فن الحياة، دار المناهج للنشر والتوزيع، ط1. . 41

جــوادي، هنّيــة، 2007، »المرجعّيــة الروائّيــة فــي روايــات األعــرج الواســيني«، )رســالة ماجســتير منشــورة فــي األدب العربــي(، . 42

جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، الجزائــر.

الــدواس خلــف، مرســل، 2009، »النســق المضمــر فــي الروايــة القطريــة«، )رســالة ماجســتير منشــورة فــي األدب العربــي(، كليــة . 43

اآلداب والعلــوم، جامعــة قطــر، قطــر.

دخيــل، عبــد الكريــم، 2018، »ممارســات النقــد الثقافــي فــي الفــن العالمــي المعاصــر«، )رســالة ماجســتير   منشــورة فــي الفنــون . 44

التشــكيلية(، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة البصــرة، العــراق.

بــن ســباع، محمــد، 2016، »النقــد الثقافــي عنــد عبــد اللــه الغدامــي، مــن نقــد النصــوص إلــى نقــد األنســاق«، مجلــة العلــوم . 45

.)23( العــدد  االجتماعيــة، 

بنكراد، سعيد، 1999، »نساؤنا ونساؤهم«، مجلة عالمات، العدد )12(.. 46

حيمر حسين، 2021، »من مثقف السلطة الى سلطة المثقف«، مجلة مينرفا، املجلد 5، العدد )2(. . 47

بيــن لوالنــد بوســطن . 48 فــي الصورة-تداعيــات أزمــة الرســوم  فــي اإلعــام والحــق  بيــن الحــق  2015،«الكاريكاتيــر  خــالف، جلــول، 

.)1( العــدد   ،12 املجلــد  االجتماعيــة،  العلــوم  الفرنســية«، مجلــة  ايبــدو  الدانماركيــة وشــارلي 

عزي، عبد الرحمن، 1996، »اإلعام والبعد الثقافي من القيم إلى المرئي«، املجلة الجزائرية لالتصال، العدد )13(.. 49

الثالــث، . 50 الدولــي  المؤتمــر  الفلســطينية ونصرتهــا«، أعمــال  بالقضيــة  التعريــف  فــي  الكاريكاتيــر  2016، »دور  ســالمة، عاطــف، 

وحــق، طرابلــس. ...قضيــة  فلســطين 



100

ارة                                                                                                                                   األنساق الثقافية في الخطاب الكاريكاتيري الجزائري    ارة                                                                                                                                   األنساق الثقافية في الخطاب الكاريكاتيري الجزائري   بختة ختال وكحلي َعمَّ بختة ختال وكحلي َعمَّ

-المراجع باللغة األجنبية
1. Fairclough. N, 2003, Analysing Discoures: Textural Analysis for Social Research, Routledge Taylor,Francis 

Group,London,  NewYork.

2. Goliot-Lété Anne et autres, 2008, Dictionnaire de l’image, 2 édition, Vuibert.

3. Igor, Pilshchikov et autres ,  2018, )1929–2017) and his Studies , Studia Metrica et Poetica 5.(1).

4. Joel et Dan, Kotek, 2005, An Nom de L’antisionisme : L’image des juifs et d’Israël dans la caricature, éditions 
complexe.

5. Lotnan, Juri, 2009, Culture and Explosion, Semiotics-Communication and Cognition, édit : Marina Grishakova, 
trans : du russe Wilma Clark, Mouton de Gruyter, Berlin ; New York.

6. Maingueneau Domminique, 1976, Initiation aux Méthodes du L’analyse de Discours (Problèmes et Perspectives), 
Classique Hachette.

7. Abrous, Mansour, 2011, Algérie : Arts, Plastiques, Dictionnaire (19002010-) ; Le Harmattan ; paris ;2011

اقع االلكترونية -المو

1 . ، 3lTtYXk/ly.bit//:https :كمــال المنوفــي، 13/2/2007، اإلســام والتنميــة، دراســة ميدانيــة إلشــكالية  العاقــة، فــي الموقــع

.12:00 الســاعة، 

عبد الله الغذامي، 2019/6/30، مفهوم النقد الثقافي، في الموقع :https://bit.ly/38FKORU ، على الساعة، 22:45.. 2

محمــد همــام، 2019/7/22، ال تســامح النســق)من أجــل نقــد ثقافــي(، مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واألبحــاث، فــي الموقــع: . 3

 .10:30 الســاعة،  علــى   ،  http://bit.ly/3hhX3Ix

عز الدين المناصرة، 2019/10/16، شــعرية الكر�شــي، أنا شــاعر وأنت مجرد كر�شــي، في الموقع: http://bit.ly/38DhewA، على . 4

الساعة، 23:34.

فــي . 5 آليــة مقاربــة الخطــاب الشــعري الحديــث وإشــكالياته،  2019/10/22، المنهــج الســيميائي،  محمــد خافانــي، رضــا عامــر، 

 .12:45 الســاعة،  علــى   ،https://bit.ly/34Kt46J:الموقــع

6 . ،http://bit.ly/3mUxSwG :عاطــف ســالمة، 2019/11/15، ثقافــة النــص فــي الرســم الكاريكاتيــري وتأويــات المتلقــي، فــي الموقــع

علــى الســاعة 11:30.

محمــد العمــاري، 2019/11/18، الصــورة واللغــة )مقاربــة ســيميوطيقية(، فــي الموقــع: https://bit.ly/2JmuSvt، علــى الســاعة، . 7

.12:30

34XFwQJ/ly.bit//:http،علــى . 8  : الموقــع  فــي  حــرب،  الفرنســية غنيمــة  اللغــة  جبار..جيــل  آســيا   ،2020/9/22 واســيني،  األعــرج 

.23:42 الســاعة، 

9 .https:// :زيــاد حميــدان، 2021/3/6، ســيميولوجيا ســاحات الثــورة ميــدان التحريــر فضــاء لثــورة 25 ينايــر أنموذجــا، فــي الموقــع

bit.ly/2Oxyr4c ، الســاعة، 12:30.

10. dz.linkedin, akrem, boutora, 62021/3/, sur le lien :https://bit.ly/38iNdmu, date d’entréeà l’heure : 22:30 .

https://bit.ly/3lTtYXk
https://bit.ly/3lTtYXk
https://bit.ly/38FKORU
http://bit.ly/3hhX3Ix
https://bit.ly/34Kt46J
http://bit.ly/34XFwQJ
http://bit.ly/34XFwQJ
https://bit.ly/2Oxyr4c
https://bit.ly/2Oxyr4c
https://bit.ly/38iNdmu


101

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                             املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                             املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )87-87101-101( ، سنة 2202( ، سنة 2202

The cultural Patternsin Algerian Caricature Discoure

Abstract

This study seeks to expose the cultural patterns In the discourse of the caricature 
through a cursory reading given that they lurk behind the iconic matter and the deep 
suggestive dialogue in the sake of giving rise to those discourses that convey a certain 
interpretative process, which aims essentially to inform and convince. In fact, it’s a 
discourse which tends to hide but not to expose, and its ideas are exposed through a 
satirical and critical hyperbole. Therefore, it depicts the social collective identity by 
an artistic performance, since its cultural critical practice aims to simulate the reality 
by transforming it through the act of conception. The caricature aesthetic cultural 
awareness is the real basis to conquer the cultural consumer. by analysing algerian 
caricature works according to the semio-cultural approach.

Keywords
Discourse
 caricature

 cultural patterns
 cultural consume

   

Les systèmes culturels dans le discours  de la caricature Algérienne

Résumé

Cette étude cherche à révéler les Systèmesculturels dans le discours de la caricature, Ils 
ont tendance à se dissimuler derrière une simple thèse iconique et un dialogue suggestif 
profond, dans le but de dévoiler les systèmes, chargées d’un processus interprétatif, qui 
vise essentiellement à informer et à convaincre. En fait, c’est un discours dont l’objectif 
permet de voiler et non dévoiler. Ses idées sont exposées à travers une hyperbole 
satirique et critique, donnant une image de l’identité collective de la société. On y 
remarque une performance artistique, dont la pratique critique culturelle vise simuler 
la réalité et la transformer esthétiquement par le biais du dessin. Cette conscience 
esthétique, régie par l’analyse de caricatures algériennes selon l’approche sémio-
culturelle, favorise une vision ciblant le consommateur culturel.  

      Mots clés
discours

 caricature
systèmes culturelles

consommateur culturel
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البعد املتوسطي لألمن اجلزائري: من رّد االعتبار للماضي املتوسطي 
إىل املشاركة يف املبادرات األمنية

 The Mediterranean dimension of Algerian security: from the rehabilitation of
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د. جميلة عالق
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ملخص
ــة عليــه 

ّ
يناقــش املقــال قضيــة اســتراتيجية تعكــس أهميــة البحــر األبيــض املتوســط فــي اســتراتيجية الــدول املطل

ومنهــا الجزائــر، يربــط ثــالث قــارات ومحيطيــن، حيــث تحكــم العالقــات بيــن ضفتــي املتوســط الشــمالية والجنوبيــة 

مجموعــة مــن املتغيــرات واالعتبــارات، املتعلقــة أساســا بمفهومــي التعــاون والصــراع، يحــاول مــن خاللهــا كّل طــرف 

بنــاء عالقــات تختلــف طبيعتهــا مــن فتــرة ألخــرى، فكانــت تــارة تحمــل الطابــع التعاونــي، وأخــرى توصــف بأنهــا ذات 

طبيعــة صراعيــة. نهــدف مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تحليــل أبعــاد انتمــاء الجزائــر إلــى منطقــة املتوســط، 

مــن خــالل العمــل علــى  اســترجاع إرثهــا الحضــاري املتوســطي مــن جهــة، واالندمــاج بفعاليــة فــي مبــادرات املنطقــة 

األمنيــة، حيــث التهديــدات التــي تستشــعرها فــي محيطهــا اإلقليمــي ليســت وهميــة، أو ذريعــة لبســط الهيمنــة، لكــن 

تســتند لحقائــق تاريخيــة وموضوعيــة، وهــو مــا حاولنــا االســتدالل عليــه وفــق مقاربــة منهجيــة نقديــة، ثــم تحليليــة 

تفكيكيــة مــن جهــة أخــرى، فكانــت الحصيلــة االســتنتاجية أّن التصــور األمنــي الجزائــري فــي املتوســط يقــوم علــى 

أنــه كّل متكامــل ال يقبــل التجزئــة، ســواء  مقاربــة شــاملة، تتطلــب تظافــر كّل الجهــود ومــن كّل األطــراف، كمــا 

ارتبــط بأمــن جيــران الجزائــر املغاربييــن واألفارقــة أو شــركائها األوربييــن. 

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2020-01-15

تاريخ القبول 2021-06-15

الكلمات املفتاحية
األمن الجزائري
 املتوسط
 املبادرات األمنية
 الصراع
 التعاون

مقدمة
فضاءيــن  االســتراتيجي  موقعهــا  بحكــم  الجزائــر  تتوســط 

إفريقــي  والثانــي  متوســطي،  أوربــي  األول  جيوسياســيين، 

صحــراوي، مــا جعــل أمنهــا منكشــفا علــى عــّدة جبهــات خاصــة مــع 

شســاعة مســاحتها وطــول حدودهــا البريــة والبحريــة، أمــا منطقــة 

املتوســط فقــد ارتبطــت فــي إرث األمــن الجزائــري بنظــرة ســوداوية 

مظلمــة، ففــي الوقــت الــذي جاءهــا الفتــح اإلســالمي مــن الشــرق، 

كل الغــزوات الغربيــة والحمــالت األجنبيــة، كان املتوســط معبــرا 

لهــا، رغــم أّن نفــس الفضــاء )املتوســط( كان ميدانــا الســتعراض 

إبــان الحقبــة العثمانيــة. القــوة البحريــة الجزائريــة 

مــع ذلــك يمثــل املتوســط عصــب املبــادالت التجاريــة الحيويــة، 

علــى  عــالوة  واالنتمــاءات،  الهويــات  الثقافــات،  متعــّدد  وفضــاء 

البحــت  العســكري  الجانــب  تتعــّدى  فيــه  األمنيــة  الشــواغل  أّن 

طاقويــة،  هوياتيــة،  ســكانية،  اقتصاديــة،  متشــعبة  أبعــاد  إلــى 

املتوســط  ظــّل  فقــد  الجزائــري،  الســاحل  طــول  ورغــم  بيئيــة، 

القــرن املا�شــي،  فــي أمنهــا حتــى مطلــع ســبعينات  البعــد الغائــب 

املغاربيــة،  بالدوائــر  مقارنــة  واهتمــام،  كأولويــة  متأخــرا  فجــاء 

العربيــة واإلفريقيــة، علــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة وتوجهــات 

الســائد. الرســمي  السيا�شــي  الخطــاب 

اإلشــكالية  فــي  البحــث  إلــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تســعى  وعليــه 

التاليــة:

املتوســطي،  بعــده  فــي  الجزائــري  األمــن  امتــدادات  تتمثــل  فيــم 

األمنيــة  املبــادرات  فــي  املســاهمة  للجزائــر  يمكــن  وكيــف 

ضفتــي  علــى  وتداعياتهــا  األمــن  مشــكالت  ملواجهــة  املتوســطية، 

؟  ملتوســط ا

الخطــاب  مســتوى  علــى  للمتوســط  لالعتبــار  ردا  يعنــي  ممــا 

السيا�شــي، وعلــى صعيــد املمارســة ملواجهــة التهديــدات الصلبــة 

واللينــة املتدفقــة عبــر الحــدود، ولســهولة التعاطــي مــع الســؤال 

املركــزي نبنــي فرضيــة عامــة تربــط بيــن مختلــف متغيــرات هــذه 
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التالــي: النحــو  البحثيــة علــى  الورقــة 

قــادرة  كانــت  اإلقليمــي،  فــي محيطهــا  الجزائــر  اندمجــت  مــا 
ّ
كل

األمنيــة. مبادراتــه  هندســة  فــي  بفعاليــة  املســاهمة  علــى 

االســتراتيجي،  عمقهــا  دولــة  أليــة  اإلقليمــي  اإلطــار  ــل 
ّ
يمث حيــث 

ونســتطيع القــول إّن توّصــل القــوى اإلقليميــة الكبــرى فــي إقليــم 

الصــدام  يجنبهــا  بينهمــا،  القائمــة  للخالفــات  تســوية  إلــى  معيــن 

القيــام  عــن  الدولــة  تعجــز  فمــا  املشــتركة،  املصلحــة  ويخــدم 

مــن  إطــار  فــي  فــي مجابهتــه  تنجــح  أن  يمكــن  بــه بصفــة منفــردة، 

اإلقليمييــن. والتعــاون  التنســيق 

األمهية اجليوسياسية ملنطقة املتوسط 11
حولــه  دارت  الــذي  املحــور  العصــور  أقــدم  منــذ  املتوســط  يعــّد 

أحــداث النــزاع بيــن قــوى العالــم الكبــرى بهــدف الســيطرة، ممــا 

أّن  إلــى  اســتراتيجي، وتجــدر االشــارة  انكشــاف  منــه جبهــة  جعــل 

نهايــة الحــرب البــاردة ســمحت ببــروز تقســيم اســتراتيجي جديــد 

الــى شــمال  مــن شــرق غــرب  التقســيم  هــو  املتوســطي،  للمجــال 

املتوســط  علــى  الســيطرة  أّن  »ماكينــدر«  اعتبــر  وقــد  جنــوب، 

العالم)بــن  عبــر  التفاعــالت  مختلــف  فــي  التحكــم  مــن  تمكــن 

اســتراتيجيا.  املنطقــة  حيويــة  عــن  تعبيــرا   ،)2013 حســين، 

وهجينــا  والهويــات،  الثقافــات  متعــّدد  فضــاء  املتوســط  ــل 
ّ
يمث

معقــدا مــن االنتمــاءات يضــّم أوربييــن، عــرب متوســطيين )الــدول 

)تركيــا  متوســطيين  أوســطيين  شــرق  املتوســطية(،  املغاربيــة 

وقبــرص(. مالطــا  )جــزر  ومتوســطيين  وإســرائيل( 

العمق االستراتيجي للمتوسط1111
كان املتوســط منــذ القــدم نقطــة انطــالق للحمــالت العســكرية 

امتــداده  عمــق  يعكــس  مــا  ســواحله،  عبــر  الــدول  مــن  لكثيــر 

1505 و1830، تعرضــت  االســتراتيجي، ففــي الفتــرة مــا بيــن ســنة 

ســواحله إلــى حوالــي مئــة )100( حملــة عســكرية غربيــة )إســبانية، 

فرنســية، إنجليزيــة، هولنديــة، فنلنديــة، دانماركيــة( )بــن عنتــر، 

انكشــاف  جبهــة  يشــكل  املتوســط  أّن  حقيقــة  تعكــس   ،)2005

اســتراتيجية.

االســتراتيجية،  الناحيــة  مــن  املتوســط  منطقــة  أهميــة  تكمــن 

باألخــذ بعيــن االعتبــار التفاعــالت والصراعــات بيــن القــوى املؤثــرة 

علــى  للهيمنــة  تحــوالت  بــروز  إلــى  أدت  والتــي  الدولــي،  املجــال  فــي 

املنطقــة، باإلضافــة الــى مــا تعرفــه املنطقــة مــن مشــكالت أمنيــة 

زادت مــن حــدة االهتمــام باملتوســط كمنطقــة جيوســتراتيجية، 

تتمركــز فيهــا الكثيــر مــن املصالــح واالســتراتيجيات)غربي، 2008(.

املتوســط  بحــوض  االهتمــام  فقــد ظهــر  األخيــرة  العقــود  فــي  أمــا 

مــن منظــور اعتبــاره هاجســا سياســيا فــي ســياق ظهــور التكتــالت 

يدعمــه  مــا  )املتوســط(  يكــون ملفهومــه  أن  غيــر  مــن  اإلقليميــة، 

كمقومــات ثابتــة ومشــتركة بيــن شــعوبه، ومــن ثــّم لــم يقــع االتفــاق 

للشــرق  ملتقــى  اعتبــر  مــا  بقــدر  واحــدا،  اقليمــا  اعتبــاره  علــى 

.)2010 الهويــات )عكــروم،  أو ملتقــى ألقاليــم متعــّددة  والغــرب 

فمصطلــح املتوســط ال يثيــر أي جــدل عربيــا، والجزائــر مــن بيــن 

الــدول العربيــة التــي أعــادت اكتشــاف متوســطيتها، وهــي تنــادي 

بــه كمرجعيــة هوياتيــة ودائــرة لتحركهــا الجيوسيا�شــي، فاملوقــع 

الجغرافــي للمنطقــة املغاربيــة لــه ميــزة أساســية كونهــا محــور تالقــي 

أربعــة أبعــاد جيواســتراتيجية هــي: 

شــماال،  األوروبيــة  الضفــة  نحــو  وامتداداتــه  املتوســطي  البعــد 

جنوبــا.  االفريقيــة  وتلــك 

البعد الشرق أوسطي شرقا. 

الجيوســتراتيجية  األهميــة  حيــث  غربــا،  األطل�شــي  والبعــد 

للمنطقــة املغاربيــة هــي نتــاج تفاعــل مجموعــة مــن امليــزات، أولهــا 

القــرب مــن القــارة األوروبيــة، ثــّم امتدادهــا نحــو العمق اإلفريقي. 

إضافــة إلــى أّن البحــر األبيــض املتوســط يمثــل نقطــة وصــل بيــن 

املحيطيــن األطل�شــي والهندي)املرجــع نفســه(. 

ورغم األهمية التي يعكسها املتوسط في امتداده الجيوسيا�شي، 

ومختــل  املفاصــل  مفــكك  فضــاء  عــن  املقابــل  فــي  يعبــر  فهــو 

بــل  والجنوبيــة،  الشــمالية  ضفتيــه  بيــن  فقــط  ليــس  املوازيــن، 

وفقــا  ذلــك  علــى  االســتدالل  ويمكــن  الواحــدة  الضفــة  داخــل 

التاليــة:  للمؤشــرات 

التنافسية املغاربية111111
رغم تشــابه منطلقات االســتراتيجيات الوطنية للدول املغاربية، 

متشــعبة  للتهديــد  قراءتهــا  وبالتالــي  مختلفــة  مآربهــا  أّن  غيــر 

ومتناقضــة أحيانــا، مــا يعنــي اإلضــرار باملصالــح املغاربيــة البينيــة، 

)بــن  املنطقــة  فــي  أساســيين  محوريــن  توجهــات  ذلــك  ويعكــس 

:)2013 عنتــر، 

املحــور الثنائــي: الجزائري/املغربــي املتنافــس واملتنافــر أصــال: 

االقتصاديــة،  السياســية،  املنطقــة  أزمــات  مــن  جعــل  والــذي 

االجتماعيــة والبيئيــة مطيــة للتنافــس لكســب رهانــات إقليميــة 

ودوليــة، وتؤكــد تجــارب التاريــخ أنــه كلمــا زاد االلتحــام خارجيــا 

تعمقــت الهــوة محليــا )مغاربيا/إفريقيــا(، ممــا يدخــل هــذه القــوى 

مقابــل  القــوي،  للطــرف  تنــازالت  وتقديــم  عك�شــي  تنافــس  فــي 

الجيــران.  بفتــات علــى حســاب  الحظــوة 

هــو محــور متعــاون  ليبيــا وتونــس،  الجزائــر،  الثاثــي:  املحــور 
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مــع  الداخــل  وهمــوم  هواجــس  أشــالء  علــى  دولــه  أغلــب  تعيــش 

الشــاغل  حيــث  وليبيــا،  تونــس  فــي  الشــعبية  الثــورات  تداعيــات 

وتجنــب  الداخلــي،  البيــت  ترتيــب  هــو  الــدول  لهــذه  األسا�شــي 

خارجيــة. مشــاريع  أو  ترتيبــات  أيــة  فــي  التــورط 

التنافسية األوربية111121
لــم يكــن البيــت األوربــي أحســن حــاال مــن نظيــره املغاربــي، حيــث ال 

زالــت تشــوبه هــو اآلخــر إشــكاليات جمــة نختصــر أهمهــا فــي التالــي: 

زيــادة  أمــام  موّحــدة  أوربيــة  خارجيــة  سياســة  صياغــة  صعوبــة 

حدة التنافر بين االتجاهين التقليديين الثقيلين داخل االتحاد 

األوربــي الــذي تتنازعــه فرنســا، أملانيــا ثــم بريطانيــا ومســاعي كل 

منهــا فــي قيــادة االتحــاد نحــو الوجهــة التــي يريــد.

تعيــش أوربــا حالــة تخبــط فــي النظــر لآلخــر نظــرا لغلبــة االعتبــارات 

املصلحيــة علــى األخالقيــة فــي سياســاتها اتجــاه إفريقيــا وجنــوب 

املتوســط:

االســتراتيجي،  بعمقــه  املنطقــة  ارتبــاط  تــدرك  جهــة  مــن  فهــي 

حيــث األمــن األوربــي بــات يتجــاوز حــدود تأميــن أوربــا إلــى إفريقيــا 

والغربيــة. الوســطى  الشــمالية، 

ثــم النظــر بعيــن الريبــة لهــا وتحميلهــا مســؤولية جحافــل الهجــرة، 

الالجئيــن والتطــرف والجهاديــة اإلســالمية.

تحــاول أوربــا جاهــدة أن تبقــي علــى مســافة بينهــا وبيــن العوالــم 

األخــرى حفاظــا علــى هويتهــا وتماســكها املجتمعــي، وفــي املقابــل لــن 

تســتطيع النــأي عنهــا الرتباطــات التاريــخ والجغرافيــا والتحــوالت 

املجتمعيــة.

وعليــه لطاملــا تبنــى االتحــاد األوربــي مقاربــة يحكمهــا »مبــدأ املزيــد 

مــن أجــل املزيــد«، املزيــد مــن اإلصالحــات أو باألحــرى التنــازالت 

التصــور  أّن  مــن املســاعدات، كمــا  باملزيــد  إلــى الحظــوة  يف�شــي 

األوربــي لألمــن يقــوم علــى فكــرة األمــن عــن بعــد، بمعنــى العمــل 

بعيــدا عــن أوربــا لضمــان أمــن القــارة، علمــا أّن التهديــدات التــي 

تواجههــا تجــد مصادرهــا خــارج أوروبــا، لالعتبــارات التاليــة:

توجــد  ال  حيــث  عســكرية،  غيــر  املتوســط  فــي  األمــن  مشــاكل 

دولــة فــي الضفــة الجنوبيــة قــادرة علــى تهديــد جاراتهــا الشــمالية 

عســكريا.

زيــادة معــدالت البطالــة فــي الضفــة الجنوبيــة، وهــذا مــا يزيــد فــي 

معــدالت الهجــرة علــى املســتوى العالمــي.

غياب األمن الوظيفي وعدم استقرار الدخل.

الصراعــات الكامنــة هنــاك أفقيــة ال عموديــة، جنوبيــة -جنوبيــة 

أكثــر منهــا شــمالية–جنوبية، فهــي صراعــات داخليــة في معظمها، 

مواجهــة  مخاطــر  املغربية–اإلســبانية،  األزمــة  قبيــل:  مــن 

والصــراع  املتوســط  شــرق  واملغــرب،  الجزائــر  بيــن  عســكرية 

واليونــان. تركيــا  صــراع  اإلســرائيلي،  العربــي 

فــدول شــمال املتوســط تنظــر للهجــرة غيــر الشــرعية والقادمــة 

مــن دول جنــوب املتوســط علــى أنهــا تهديــد لهــا بســبب البطالــة 

الباحــث اإلســباني  بــه  مــا يســتدل  وعــدم االســتقرار السيا�شــي، 

ألوروبــا  بالنســبة  التهديــد  كان  »إذا  بالقــول:  ريبيــر«  »ألفانســو 

بســبب  الهجــرة(  املخــدرات،  )التطــرف،  الجنــوب  مــن  يأتــي 

الظــروف االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا دول جنــوب املتوســط، و 

إذا انتهجنا سياســة فاعلة لدفع التنمية فإّن الخطر ســيتقلص 

بشــكل يتناســب والنمــو فــي هــذه املنطقــة« )الكــوت، 2007(، مــا 

يعنــي رّد االعتبــار للمقاربــة التنمويــة لحــّل املشــكالت واملخاطــر 

أثبتــت  التــي  مــن الحلــول والتصــورات األمنيــة،  الجديــدة بعيــدا 

نجاعتهــا. وال  نتائجهــا  محدوديــة 

وقــد بــرز مؤخــرا فــي الجزائــر خطــاب يتحــدث عــن دمــج الهجــرة 

وقضاياهــا فــي مســار التنميــة )زيانــي، 2015(، مــن منطلــق التحكــم 

التنمويــة،  بمــا يخــدم غايــات املجتمــع وأهدافــه  فيهــا وتســييرها 

ويحفــظ فــي املقابــل حقــوق املهاجــر وكرامتــه. 

االهتمام األمريكي باملتوسط1121
كان للقوى املتنافسة في ظل الحرب الباردة أهداف استراتيجية 

فــي املنطقــة، فالواليــات املتحــدة األمريكيــة كانــت تســعى ملحاصــرة 

املد الشــيوعي لالتحاد الســوفيتي ســابقا في املنطقة املتوســطية، 

األمريكيــة،  لالســتراتيجية  طبيعيــا  امتــدادا  تعتبرهــا  التــي 

التاليــة:  للخلفيــات 

املحيــط  لضفــاف  امتــدادا  إفريقيــا  شــمال  ضفــاف  تعتبــر 

الجنوبيــة(،  )الضفــة  املتوســطية  وإفريقيــا  األوروبــي  االطلنطــي 

وبالتالــي ال يمكــن التغا�شــي عــن هــذه املناطــق لكــي ال تقــع تحــت 

.)2005 معادية)تيقمونيــن،  قــوة  مراقبــة 

كونــه  فــي  املتوســط  تحصــر  األمريكيــة  النظــرة  أّن  علــى  عــالوة 

جهــة  كل  لــردع  والتحــرك  القــوى،  لنشــر  اســتراتيجيا  فضــاء 

معارضــة للمصلحــة األمريكيــة، وبالتالــي هــو ال يعــدو أن يكــون 

الدولــة  وتأميــن  الدائــم،  العســكري  للعبــور  آخــر  فضــاء  مجــرد 

اإلقليــم. فــي  وإدماجهــا  االســتراتيجية 

وتعتبــر أمريــكا منطقــة املتوســط جــزءا مــن الفضــاء االســتراتيجي 

األوروبــي، وهــي امتــداد لفضائــه وهواجســه األمنيــة، فاملنطقــة 

نحــو  وكذلــك  الفار�شــي،  الخليــج  نحــو  املؤديــة  الطريــق  تؤمــن 

الشــرق األوســط سياســيا وتكتيكيــا، وهــي مدخــل ملناطــق ذات 
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ســابق(. مرجــع  واســتراتيجية.)عكروم،  عليــا  مصلحــة 

مــا ســبق يقودنــا لالســتنتاج أّن األمــن فــي املتوســط مســألة تهــّم 

فــي  دخلــت  التــي  أ  م  الــو  املقدمــة  فــي  متوســطيين،  غيــر  فاعليــن 

تنافــس اقتصــادي واســتراتيجي مــع فرنســا، ومــع افتقــار الــدول 

فتــح  للمتوســط،  موحــدة  أمنيــة  رؤيــة  إلــى  املتوســطية  العربيــة 

ذلــك املجــال للعنصــر الخارجــي للتأثيــر بشــّدة فــي عالقــات العــرب 

فيمــا بينهــم، ومــع العالــم الخارجــي.

وعليــه تمثــل منطقــة املتوســط بــؤرة تنافــس بيــن مركبيــن: غربــي 

لثالثــة  متصلــة  األمنيــة  شــواغله  تبقــى  بينمــا  أوســطي،  وشــرق 

)بــن عنتــر، مرجــع ســابق(: عوامــل: 

حــول  تحديــدا  أ،  م  الــو  رأســها  علــى  الكبــرى  القــوى  -مواقــف 

اإلســرائيلي  العربــي  الصــراع  يعــّد  إذ  األوســط،  الشــرق  ملفــات 

أحــد امللفــات التــي تحــول دون تقــدم مبــادرات األمــن والتعــاون 

والجنوبيــة. الشــمالية  الضفتيــن  بيــن  املتوســطية 

الــدول  بقيــت  حيــث  الغربيــة،  الهيمنــة  علــى  للحفــاظ  -الســعي 

العربيــة مرتبطــة بمســارات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف مــع القــوى 

مشــكالت  لحــّل  اإلقليمــي  التنســيق  حســاب  علــى  الخارجيــة، 

فــي مرحلــة أولــى، ليأتــي  املنطقــة، التــي عــادة مــا يفتعلهــا الغــرب 

بالحــل. ملّوحــا  الحقــا 

-اإلدراك الغربي ملشــاكل الدول املتوســطية على أنها تهديد ألمنه 

واســتقراره، وبالتالــي أمنهــا مــن أمنــه والعكــس صحيــح، خاصــة 

التــي  واإلرهــاب  التطــرف  وموجــات  الهجــرة  جحافــل  ــق 
ّ
تدف مــع 

تهــدد تلــك الــدول، وبالتالــي العمــل جــار ملواجهــة هــذه التحديــات 

خوفــا علــى أمــن الغــرب.

الشواغل األمنية للجزائر متوسطيا 21
لــم تكــن بمعــزل عــن التفاعــالت التــي  بأّنهــا  يبّيــن تاريــخ الجزائــر 

تحــت  الفينيقييــن  لســلطة  خضوعهــا  فمنــذ  باملتوســط،  جــرت 

االســتعمارية  الحملــة  غايــة  الــى  ق.م(،  قرطاجــة)814  إمــارة 

الفرنســية)1830( مــرورا بحمــالت الرومــان، الونــدال، البزنطييــن 

ربطــت  التــي  األساســية  الجبهــة  املتوســط  شــكل  والعثمانييــن، 

فــي  الجزائــر  كانــت  كمــا  الخارجــي،  العالــم  بتفاعــالت  الجزائــر 

خضــم الحــروب والنزاعــات التــي دارت فــي حــوض املتوســط )بيــن 

العثمانييــن  بيــن  والصليبييــن،  املســلمين  بيــن  ورومــا،  قرطاجــة 

والفرنســيين(. الجزائــر  وبيــن  واألوروبييــن 

ويرصــد املحــدد الجغرافــي موقــع الجزائــر الجيوسيا�شــي فــي نقطــة 

يمثلــه  بيــن كيانيــن ضخميــن، األول شــمالي  اســتراتيجية  تقاطــع 

 Merauani,( االتحــاد األوربــي، بينمــا الثانــي هــو العمــق اإلفريقــي

الجزائــري منكشــفا علــى  األمــن  املوقــع  هــذا  وقــد جعــل   ،)2005

عــّدة جبهــات:

جــّو املزاحمــة واإلربــاك مغاربيــا، ميــزه عــدم االســتقرار املســتديم 

فــي عالقــات الجزائــر بالجــار املغــرب. 

نحــو الســاحل املضطــرب الــذي بــات ممــرا لــكّل املخاطــر، عــالوة 

التــي  والسياســية  االقتصاديــة  االجتماعيــة،  املشــكالت  علــى 

املنطقــة.  شــعوب  فيهــا  تتخبــط 

ثم هواجس األمن اإلفريقي، وتكالب القوى الدولية من الشــرق 

والغــرب للظفــر بحضــور لهــا فــي القارة. 

إلــى ســيرورة العالقــات األورومتوســطية التــي تؤمهــا قضايــا ثقيلــة: 

الهجــرة، التطــرف واإلرهــاب، اإلجــرام العابــر للحدود...إلــخ.

وفــي الوقــت الــذي تدفــق فيــه الفتــح اإلســالمي علــى الجزائــر مــن 

مــا  الغــرب،  مــن  عليهــا  هّبــت  األجنبيــة  الغــزوات  فــكل  الشــرق، 

فــي تاريــخ األمــن الجزائــري، رغــم  جعــل املتوســط نقطــة ســوداء 

البحريــة  بالقــوة  واملباهــاة  لالســتعراض  امليــدان  نفــس  كان  أنــه 

أصبحــت  األســاس  هــذا  علــى  العثمانيــة،  املرحلــة  فــي  الجزائريــة 

ل علــى 
ّ
مســألة تأميــن املتوســط قضيــة بالغــة األهميــة، ألنــه شــك

اســتراتيجية. انكشــاف  جبهــة  العصــور  مــّر 

تتعــدى الشــواغل األمنيــة للجزائــر متوســطيا الجانــب العســكري 

وطاقويــة،  بشــرية  ســكانية،  اقتصاديــة،  أبعــاد  إلــى  البحــت، 

املائــي والبيئــي، وتهديــدات أمنيــة جديــدة  البعديــن  ناهيــك عــن 

واملخــدرات  األســلحة  تجــارة  املنظمــة،  والجريمــة  كاإلرهــاب 

الســكان.  عــدد  زيــادة  مقابــل  النــدرة  مظاهــر  ومختلــف 

البعد األمني: مع التعّمق والتوّسع في مفهوم األمن، أضحى هذا 

األخيــر غيــر مرتبــط فقــط بتهديــدات تقليديــة وخاصــة فــي جانبهــا 

العســكري، بــل تعداهــا الــى تهديــدات تتعــدى حــدود الــدول.

كاإلرهــاب الــذي أصبــح أخطــر التهديــدات األمنيــة الجديــدة التــي 

يعرفهــا العالــم بصفــة عامــة و حــوض البحــر األبيــض املتوســط 

فــي  املختلفــة  اإلرهابيــة  الجماعــات  تؤثــر  إذ  خاصــة،  بصفــة 

منطقــة املتوســط خاصــة مــع تعاظــم تجــارة املخــدرات، و الهجــرة 

علــى  باألســلحة  واالتجــار  املنظمــة،  الجريمــة  و  الشــرعية  غيــر 

دول الجــوار، و مــن بينهــا الجزائــر و أمنهــا الوطنــي، و مــا حــدث 

عــام 2013 فــي حادثــة تيقنتوريــن فــي الجنــوب الجزائــري مــن عمــل 

ل إرهابييــن مــن التــراب الليبــي 
ّ
فــي تســل الــذي كان ســببا  إرهابــي، 

الــى داخــل الحــدود الجزائريــة )بــن خليــف، 2016( خيــر مثــال علــى 

واقعيــة الخطــر وحجــم تهديــده العابــر للحــدود .  

اإلرهابيــة  بالهجمــات  ارتبطــت  التــي  املنظمــة  الجريمــة  نشــاط 
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أخطــر  مــن  تعــّد  اإلســالمي،  املغــرب  ببــالد  القاعــدة  لتنظيــم 

الــدول  كيــان  تهــّدد  والتــي  الوطنيــة  للحــدود  العابــرة  الظواهــر 

األفــراد. وحيــاة  واملجتمعــات 

التهديــدات  أخطــر  إحــدى  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  لت 
ّ
شــك كمــا 

الجزائــر  بينهــا  ومــن  املتوســط،  دول  منهــا  تعانــي  التــي  األمنيــة 

الشــرعيين،  غيــر  للمهاجريــن  بالنســبة  عبــور  مركــز  باعتبارهــا 

النيجــر  مالــي،  خاصــة  االفريقــي  الســاحل  دول  مــن  القادميــن 

أوروبــا. نحــو  الشــمالية  الضفــة  الــى  واملتجهيــن  وتشــاد 

البعــد الســكاني/الهوياتي: حيــث يطــرح األمــن الليــن فــي املتوســط 

املســتقبلة  الــدول  فــي  الثقافــي  األمــن  أو  الهويــة  أمــن  مســألة 

لالجئيــن.

متناقضــة،  حتــى  بــل  متعــّددة  وجــوه  املجتمعيــة  للهويــة 

ذاتهــا  بحــّد  ليســت  واللغويــة  الدينيــة  العرقيــة،  فاالختالفــات 

محــددات للنــزاع بقــدر مــا هــي انعــكاس لظــروف وعوامــل داخليــة 

وخارجيــة، والتنــوع الهوياتــي قابــل ألن يكــون قــوة إنســانية محــررة 

وعشــوائية. مدمــرة  قــوة  يكــون  أن  كمــا  وخالقــة، 

فكمــا أّن البقــاء قيمــة أساســية لألمــن الوطنــي، حيــث تضمحــل 

ألمــن  نســبة  كذلــك  فالهويــة  هويتهــا،  فقــدت  مــا  متــى  الدولــة 

املجتمعــات، التــي ال تقــوم لهــا قائمــة فــي غيــاب أو ضيــاع هويتهــا 

التــي تمثــل خــزان ذكرياتهــا وضميرهــا الجمعــي، وإذا كان األفــراد 

املجتمعــات  هويــة  تتحــّدد  للمجموعــة،  بانتمائهــم  يعرفــون 

 .)Roe, 2005( نفســها  الجماعيــة  الهويــة  بمضمــون 

ولعــّل أبــرز املخاطــر تلــك املتعلقــة بتحقيــق االندمــاج االجتماعــي 

وتحصيــن األمــن الهوياتــي، إذ أّن ارتبــاط قضايــا الهويــة، الثقافــة 

منهــا  يجعــل  العوملــة،  بتأثيــرات  حاضــران  املجتمعــي  واملشــروع 

مصــدر تهديــد حقيقــي.

البعــد االقتصــادي: يمثــل املتوســط عصــب املبــادالت التجاريــة، 

وتعتمــد الدولــة الجزائريــة فــي صادراتهــا علــى املحروقــات بنســبة 

عاليــة جــدا، وهــي مــن الــدول ذات االقتصــاد الريعــي، كمــا أنهــا 

ال تمتلــك الســلطة املطلقــة علــى حقــول نفطهــا التــي تخضــع أكثــر 

لســلطة الشــركات املختلطــة القوميــات، ولهــذا فــإّن عــدم التنــوع 

فــي مداخيــل الجزائــر واعتمادهــا علــى االقتصــاد الريعــي، يطــرح 

االجيــال  حيــاة  لتأميــن  أمنيــة  اســتراتيجية  غيــاب  مشــكلة  فعــال 

القادمــة.

فــي  باالســتقرار  اليــوم  مرهــون  الجزائــري  االقتصــادي  فاألمــن 

تتــم  الــذي  تقريبــا،  الوحيــد  الطريــق  يشــكل  الــذي  املتوســط، 

االســتقالل،  منــذ  الخــارج  مــع  التجاريــة  الجزائــر  مبــادالت  عبــره 

املصنعــة(،  والســلع  الغذائيــة  )املــواد  لوارداتهــا  بالنســبة  ســواء 

البعــد  عنتــر،  )بــن  الطبيعــي(.  والغــاز  )البتــرول  صادراتهــا  أو 

املتوســطي لألمــن الجزائــري: الجزائــر، أوروبــا والحلــف األطل�شــي، 

ســابق(. مرجــع 

العجــز الغذائــي: الجزائــر مهــددة فــي أمنهــا الغذائــي بســبب العجــز 

املتنامــي فــي هــذا القطــاع الحســاس، إذ تشــكل واردات الجزائــر 

تعانــي  حيــث  الســنوية،  وارداتهــا  ريــع  عــن  يزيــد  مــا  الغذائيــة 

االتحــاد  مــع  التجاريــة  املبــادالت  ثلثــي  مــن عجــز غذائــي مزمــن، 

األوروبــي وربــع وارداتهــا منــه غذائيــة، إذ تعانــي مــن تبعيــة غذائيــة 

وصحيــة، حوالــي %60 مــن الحبــوب و%85 مــن األدويــة تســتوردها 

.)2015 ســنويا مــن خــارج املتوســط)حدادي، 

عــن  للجزائــر  الطاقــوي  األمــن  ينفصــل  ال  الطاقــوي:  البعــد 

التــي  الغــاز  أنابيــب  لخطــوط  معبــرا  يمثــل  املتوســطي،  االمتــداد 

تربــط حقولهــا بأوروبــا، اثنــان إلــى إيطاليــا عبــر تونــس وصقليــة، 

وثالــث إلــى إســبانيا والبرتغــال عبــر املغــرب، مــا يعنــي ارتبــاط أمنهــا 

الطاقــوي باملتوســط، مــن خــالل الســعي لتأميــن طــرق اإلمــداد، 

حيــث الصراعــات الراهنــة واملتوقعــة تتمحــور حــول ســبل تأميــن 

إمــداد وطــرق نقــل الطاقــة عبــر العالــم. 

تحتــّل املركــز الخامــس عامليــا فــي احتياطــات الغــاز والرابــع عشــر 

مــن حيــث اإلنتــاج والتاســعة  الثانيــة عشــرة  للبتــرول، واملرتبــة 

علــى مســتوى الصــادرات، هــي ثالــث مصــدر للغــاز وثالــث ممــول 

مــن   65% نحــو  تصــدر  االســتراتيجية،  املــادة  بنفــس  ألوروبــا 

إنتاجهــا فــي شــكل مــواد مكــّررة، أمــا الثلــث الباقــي فيصــدر خامــا 

.)2013 )براجــي، 

الصــادرات  مــن  األكبــر  الحصــة  املحروقــات  تشــكل  وعليــه 

الجزائرية للخارج، بنسبة وصلت إلى %93 من حجم الصادرات، 

.2018 لعــام  دوالر  مليــار   17,65 بلغــت  بقيمــة 

فمنــذ  الطبيعــي،  بالغــاز  األوروبــي  لالتحــاد  ممــون  ثالــث  وتعــّد 

فــي  متوســطيا  األولــى  املرتبــة  الجزائــر  احتلــت  األلفيــة  مطلــع 

عبــر  تصديــره  يتــم   61% نســبته  تقــدر  مــا  املحروقــات،  تصديــر 

أنابيــب الغــاز التــي تقطــع حــوض املتوســط انطالقــا مــن الجزائــر 

نحــو أوروبــا، وتصــدر نحــو %95 منــه نحــو الســوق األوربيــة التــي 

تتســم باملوســمية، حيــث أكبــر عمليــات االســتخراج تتــم فــي فصــل 

الشــتاء.

مــن بيــن البلــدان األوروبيــة التــي تعتمــد علــى الجزائــر أساســا فــي 

التــزود بالطاقــة: إســبانيا بـــ %52، إيطاليــا بـــ %39، البرتغــال بـــ 39% 

)هــذه البلــدان تعتبــر الجزائــر املمــول األول لهــا(، فرنســا بـــ 39 % 
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)الجزائــر ثانــي ممــول لهــا(، بلجيــكا بـــ 17 % )الجزائــر ثالــث ممــول 

لها(.)املرجــع نفســه(.

البعــد البيئــي: تعــد مشــكلة التصحــر تهديــدا آخــرا لألمــن القومــي 

شــمال  مــن  فأكثــر  أكثــر  تقتــرب  التصحــر  فظاهــرة  الجزائــري، 

ترتبــط  للغايــة،  خطيــرة  بيئيــة  تأثيــرات  ســيخلف  ممــا  البــالد 

ارتباطــا وثيقــا بــاإلدارة املتكاملــة للتربــة والغطــاء النباتــي وامليــاه، 

ويشــمل تفاقــم هــذه الظاهــرة تهديــدا، ليــس فقــط علــى التنــوع 

مختلــف  إنتــاج  اســتدامة  علــى  أيضــا  بــل  فحســب،  البيولوجــي 

للعيــش. األساســية  واملنتجــات  الســلع 

الجزائــر،  فــي  املناخــي  بالتذبــذب  املرتبطــة  امليــاه  نــدرة  مشــكلة 

أمنيــا،  تحديــا  جعلهــا  ال�شــيء  والتســيير  باالســتغالل  وكذلــك 

خاصــة وأّن مجمــل األبحــاث املنجــزة ترشــح تفاقــم هــذه املشــكلة 

فــي ظــّل تنامــي مشــكلة التصحــر وزيــادة عــدد الســكان، وحاجــات 

التنميــة االقتصاديــة باإلضافــة الــى مشــاريع البنــى التحتيــة للمــاء.

والجزائــر مــن الــدول التــي تعــرف تفاقمــا ملشــكلة التلــوث الــذي 

يؤثــر علــى مجمــل عناصــر التنــوع البيولوجــي، خاصــة مــع الزيــادة 

فــي التطــورات الصناعيــة والســكانية وتركــز الســكان واألنشــطة 

يولــد  والــذي  والســاحلية،  الحضريــة  املناطــق  فــي  االقتصاديــة 

تلقــي  أن  يمكــن  متدهــورة،  معيشــية  وظــروف  صحيــة  مشــاكل 

بتبعاتهــا علــى الطــرف األوربــي. 

البعــد التكنولوجــي: إّن التطــورات الســريعة التــي يشــهدها هــذا 

الجزائــري،  القومــي  لألمــن  تهديــدات  بــروز  فــي  يســاهم  املجــال 

بــروز مشــكالت  التكنولوجــي  التطــور  تداعيــات  أبــرز  مــن  ولعــل 

مثــل  املعلوماتيــة،  الجرائــم  رأســها  وعلــى  القومــي  األمــن  تهــدد 

جرائــم االختراقــات )املواقــع االلكترونيــة الرســمية والشــخصية(، 

الدولــة، إضافــة  اإللكترونــي علــى  القرصنــة والتجســس  جرائــم 

االلكتروني...الــخ. اإلرهــاب  الــى 

التحرك اجلزائري يف املتوسط1–
يتبيــن ممــا ســبق أّن معظــم مبــادالت الجزائــر مــع العالــم الخارجــي 

التــي  يبــرز األهميــة االســتراتيجية  مــا  تتــّم عبــر املتوســط، وهــذا 

تشــكلها الدائــرة املتوســطية بالنســبة لألمــن الجزائــري، رغــم أّن 

الجزائــر أعطــت أهميــة وأولويــة أكبــر للدوائــر املغاربيــة، العربيــة 

واإلفريقيــة، وبذلــك ظــّل املتوســط البعــد الغائــب مقارنــة ببقيــة 

دوائــر أمنهــا القومــي، )حــدادي، مرجــع ســابق(، التــي تحــاول اآلن 

الســائد،  السيا�شــي  الخطــاب  لغــة  صعيــد  علــى  لــه  االعتبــار  رّد 

والدخــول كشــريك فّعــال فــي أغلــب مبــادرات التعــاون والشــراكة 

فــي املنطقــة.

رّد االعتبار للمتوسط

رغــم طــول الســاحل الجزائــري الــذي يمتــد ألكثــر مــن 1600 كلــم، 

فقــد ظــّل البعــد الغائــب فــي أمنهــا، فجــاء فــي مرتبــة متأخــرة بعــد 

الدوائــر املغاربيــة، العربيــة ومتقدمــا علــى الدائــرة اإلفريقيــة فــي 

التوجــه الدســتوري للبــالد.

فــي  لــه  فــي ديباجــة الدســتور الجزائــري حســب آخــر تعديــل  ورد 

2008 النــص علــى: »إّن الجزائــر أرض اإلســالم، وجــزء ال يتجــزأ 

متوســطية  وبــالد  عربيــة  وأرض  الكبيــر،  العربــي  املغــرب  مــن 

الــذي  االحتــرام  ويشــرفها  ثورتهــا...  بإشــعاع  تعتــز  وإفريقيــة، 

أحرزتــه، وعرفــت كيــف تحافــظ عليــه بالتزامهــا إزاء كل القضايــا 

العادلــة فــي العالــم« )دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 

.)2008 الشــعبية، 

ويرجــع تأرجــح وتهميــش مكانــة املتوســط فــي خبــرة ومــدركات صناع 

القرار في الجزائر ملحددين أساســيين:

-ممثــال فــي الثقــل التاريخــي، حيــث مثــل املتوســط مرادفــا للغــزو 

مختلــف  اســتهدفت  التــي  الحمــالت  تاريــخ  مــن  واالســتعمار، 

االســتعمار  إلــى  الغــرب،  إلــى  الشــرق  مــن  املمتــدة  الســواحل 

الفرن�شــي الــذي دام أكثــر مــن 130 ســنة، فــكان ذلــك كفيــال بــأن 

وبالتالــي  والجزائرييــن،  الجزائــر  لبــؤس  مرادفــا  املنطقــة  تكــون 

الطرفيــن. تجمــع  مشــاريع  أيــة  نوايــا  مــن  مســتقبال  التخــوف 

-حجــم التهديــد البــري القــادم مــن الغــرب نتيجــة تخــوف الجزائــر 

مــن املطالــب التوســعية للمغــرب، وقــد أســس الرئيــس الراحــل 

»هــواري بومديــن« لطــرح أّن »املنطقــة املغاربيــة والفاصلــة بيــن 

القاهــرة وداكار، تمثــل منطقــة أمــن بالنســبة للجزائــر ال يمكــن 

أن يحصــل فيهــا أي تغييــر دون اتفــاق مــع الجزائــر«. )بــن عنتــر،   

مرجــع ســابق(.

الهوياتيــة،  غيبوبتهــا  مــن  االســتفاقة  الجزائــر  تحــاول  ذلــك  مــع 

القــرن  ســبعينات  مطلــع  باملتوســط  االهتمــام  بــدأ  حيــث 

عقــد   1972 أفريــل  فــي  بومديــن  الرئيــس  اقتــرح  عندمــا  املا�شــي، 

مؤتمــر لألمــن فــي املتوســط خــارج حلفــي وارســو والناتــو، تحــت 

رفــض  علــى منطــق  يتأســس  للمتوســطيين«،  »املتوســط  شــعار 

ومعارضــة وجــود قــوات بحريــة أجنبيــة فــي املتوســط، إال أّن منــاخ 

االقتــراح. هــذا  أجــل  البــاردة  الحــرب 

األمــن  مؤتمــر  تحضيــرات  إبــان  الجزائــر  نشــاط  خــالل  ومــن 

والتعــاون فــي أوروبــا الــذي انعقــد فــي هلنســكي، ومنــذ ثمانينــات 

لألمــن  املتوســطي  البعــد  علــى  التأكيــد  تــّم  املا�شــي  القــرن 

الجزائــري، رغــم تحفــظ الجزائــر علــى االقتــراح الفرن�شــي إلنشــاء 
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بذلــك  بــدأت  املتوســط،  غــرب  فــي  والتعــاون  لألمــن  مجلــس 

الجزائــر تعطــي نــوع مــن االعتبــار التدريجــي للدائــرة املتوســطية، 

إلــى  التدريجــي  االعتبــار  هــذا  ويرجــع  ســابق(،  مرجــع  )حــدادي، 

رئيســية: عوامــل  ثالثــة 

-االنفتــاح السيا�شــي فــي الجزائــر، ممــا ســمح بنــوع مــن التصالــح 

مــع التاريــخ وتقبــل فكــرة الجزائــر متوســطية، ألّن االســتقطاب 

االيديولوجــي محليــا )جزائريــا( وعربيــا ودوليــا، حــال دون إدراج 

املتوسط في دوائر التحرك الجيوسيا�شي للجزائر، فاملتوسطية 

دافــع عنهــا ووظفهــا االســتعمار ملحــو الهويــة العربيــة واإلســالمية 

فــي  الجزائــري–  السيا�شــي  الخطــاب  أق�شــى  أن  فــكان  للجزائــر، 

مرحلــة الحقــة- البعــد املتوســطي.

-نهايــة الحــرب البــاردة وتفــكك االتحــاد الســوفياتي، الــذي كانــت 

مقدمتهــا  فــي  والجنــوب  العربيــة  الــدول  مــن  كثيــر  آنــذاك  تبعــه 

ثــم نهايــة املواجهــة االيديولوجيــة ممــا نتــج عنــه  الجزائــر، ومــن 

فتــح صفحــة جديــدة مــع الغــرب.

ومــا  جنوبــا،  املتحــدة  الواليــات  بزعامــة  األوروأطل�شــي  -التوجــه 

انجــّر عنــه مــن مخاطــر، خاصــة وأّن ذات التمركــز جــاء فــي وقــت 

كانــت فيــه الجزائــر قــد غرقــت فــي دوامــة عنــف داخلــي مــن جهــة، 

مــن جهــة  إقليميــا  الغربيــة  والتعاونيــة  األمنيــة  املبــادرات  وتتالــي 

أخــرى، مــا اقت�شــى االســتجابة لهــا فــي النهايــة )لخضــاري، 2013(.

وقــد تبنــت الجزائــر مبــادرة للتحــرك فــي إطــار جماعــي، عبــر حركــة 

بتحويــل  نــادت  التــي   ،1973 الجزائــر  قمــة  فــي  االنحيــاز  عــدم 

املتوســط إلــى منطقــة ســالم، أمــن وتعــاون، ثــم قمــة كولومبــو 

الشــرق  منطقــة  بأمــن  املتوســط  ربــط  عنهــا  ترتــب  التــي   ،1976

األوســط.

وقــد كان ســعي الجزائــر لتثميــن املتوســط علــى مســتوى الخطــاب 

الرئيــس  لسياســة  تتويجــا  املمارســة،  صعيــد  وعلــى  السيا�شــي 

الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة نهايــة تســعينات القــرن املا�شــي 

بحقهــا  واملطالبــة  للجزائــر،  املتوســطي  للما�شــي  االعتبــار  لــرد 

وفضلهــا فــي إرثــه الحضــاري، وهــو مــا تجســد فــي مرحلــة الحقــة فــي 

فــي مبــادرات املتوســط األمنيــة. تقاســم األدوار 

املشاركة في املبادرات األمنية في املتوسط:

جــاء فــي تقريــر األميــن العــام لهيئــة األمــم املتحــدة حــول مســألة 

املتوســط،  األبيــض  البحــر  منطقــة  فــي  والتعــاون  األمــن  تعزيــز 

تؤيــد  إذ  املنطقــة،  هــذه  فــي  الجزائريــة  األمنيــة  للمقاربــة  شــرحا 

فــي  الجزائــر تأييــدا تامــا األهــداف واإلجــراءات املنصــوص عليهــا 

قــرار الجمعيــة العامــة 38/55 املعنــون بـــــ » تعزيــز األمــن والتعــاون 

فــي منطقــة البحــر األبيــض املتوســط« املــؤرخ فــي نوفمبــر 2000، 

جميــع  فــي  وتشــترك  الــدوام  علــى  تتعــاون  )الجزائــر(  أنهــا  كمــا 

املشــاريع واملبــادرات، الراميــة إلــى تعزيــز الحــوار والعمــل املنســق 

العــام  )األميــن  املتوســط  األبيــض  البحــر  منطقــة  فــي  والتعــاون 

.)2001 املتحــدة،  األمــم  ملنظمــة 

وقــد عرفــت ترتيبــات األمــن والتعــاون فــي املتوســط عــدة محطــات 

وســياقات نوردهــا متتاليــة فيمــا يلــي:

اقترح الرئيس الفرن�شي »فرانسوا ميتران« سنة 1983م مبادرة 

إنشــاء مجلــس األمــن والتعــاون لغــرب املتوســط، إال أّن بعــض 

الــدول املغاربيــة مثــل الجزائــر عارضــت هــذه املبــادرة الســتبعادها 

العربــي  الصــراع  قضيــة  ولتجاهلهــا  وليبيــا،  مالطــا  مثــل  بلدانــا 

االســرائيلي فــي املبــادرات األمنيــة.

بعــد  الثمانينــات  نهايــة  فــي  إحياؤهــا  أعيــد  املبــادرة  هــذه  لكــن 

اجتمــاع رومــا 1990، لكــن لــم يكتــب النجــاح للمبــادرة بفعل وضع 

الجزائــر غيــر املســتقر أمنيــا آنــذاك، وتداعيــات أزمــة لوكربــي فــي 

ليبيــا واملنطقــة بأســرها.

ــدت علــى عــدم 
ّ

تبــع ذلــك الورقــة »اإليطالية-اإلســبانية«، التــي أك

تجاهــل املتوســط الــذي يمثــل امتــدادا تاريخيــا وثقافيــا ألوروبــا، 

بعمليــة  ربطــه  شــرط  باملقتــرح  املعنيــة  العربيــة  الــدول  ورحبــت 

الســالم الشــرق أوســطية.

املتوســط  ضفتــي  بيــن  إقليمــي  لتعــاون  الحاجــة  حّركــت  وقــد 

ســابق(:  مرجــع  عنتــر،  )بــن  التاليــة:  العوامــل 

الهجرة املغاربية نحو أوربا والنمو السكاني في الضفة الجنوبية.

نشــاط الحــركات اإلســالمية فــي املنطقــة املغاربيــة وتداعيــات ذلــك 

أوربيا.

وبريطانيــا  فرنســا  بيــن  تحديــدا  األوربيــة،  الــدول  بيــن  املنافســة 

وأملانيــا.

لتتــوج فــي مرحلــة الحقــة فكــرة إنشــاء »منتــدى الحــوار والتعــاون 

فــي املتوســط«، باقتــراح مــن الرئيــس املصــري الســابق »حســني 

ثقافيــة،  عمــل:  مجموعــات  بثــالث   ،1991 عــام  مبــارك« 

املبــادرات  أقــدم  مــن  هــي  وسياســية،  اجتماعيــة  اقتصاديــة، 

املتوســطية  البنيــة  اآلن  حتــى  تمثــل  املتوســط،  فــي  التعاونيــة 

للكلمــة. الجغرافــي  باملعنــى  الوحيــدة 

نهايــة  األورومتوســطية«  »الشــراكة  مســار  الجزائــر  دخــول 

 1995 برشــلونة  مســار  بدايتــه  كانــت  والــذي   ،2001 ديســمبر 

االقتصــادي  املحــور  علــى  فعــالوة  الثــالث.  الســالل  ومنطــق 
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املحــور  علــى  عــالوة  واإلنســاني،  الثقافــي  املحــور  نجــد  واملالــي، 

األمني-السيا�شــي.

 كان يســتهدف هــذا املســار بنــاء منظومــة أمنيــة إقليميــة مشــتركة 

بيــن ضفتــي املتوســط، مــن خــالل دراســة وســائل الثقــة واألمــان 

الواجــب تبنيهــا بالشــراكة مــع الشــركاء، مــن أجــل تدعيــم مجــال 

ســالم واســتقرار منطقــة البحــر املتوســط، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 

)نــدوة برشــلونة  الغــرض  لــذات  أوربــي – متوســطي  وضــع عقــد 

للشــراكة األوروبيــة املتوســطية، 1995(.

ســرعان مــا أطلقــت أوربــا هندســة جديــدة لعالقاتهــا مــع الشــرق 

 ،2004 فــي »سياســة الجــوار األوربــي« نوفمبــر  والجنــوب ممثلــة 

لتكويــن  وســعيا  األوربــي،  االتحــاد  توســع  لتحديــات  اســتجابة 

حــزام مــن الجيــران الودوديــن، يكونــون غيــر مقلقيــن أو مثيريــن 

متاعــب. أليــة 

لتنمــو فيمــا بعــد فكــرة قيــام اتحــاد متوســطي جــاء بهــا الرئيــس 

الفرن�شــي األســبق »نيكــوال ســاركوزي« مطلــع 2007، ممثلــة فيمــا 

»االتحــاد مــن أجــل املتوســط«، لتعزيــز  اصطلــح عليــه الحقــا 

قــوة االســتقطاب األوربــي فــي منطقــة املتوســط علــى حســاب دول 

املشــاريع  لهــذه  متلقــف  مجــرد  بقيــت  التــي  الجنوبيــة،  الضفــة 

واملبــادرات. 

األمنــي  التعــاون  معالــم  أبــرز   »5+5 »مجموعــة  تأســيس  وكان 

الــدول  مــع  الالتينــي  القــوس  دول  ضّمــت  والتــي  األوروجزائــري، 

التزمــت   1991 الجزائــر  بالعاصمــة  اجتماعهــا  فمنــذ  املغاربيــة، 

بتحويــل املتوســط إلــى منطقــة للســلم والتعــاون، وتتويجــا لذلــك 

النوويــة  األســلحة  انتشــار  حظــر  ملعاهــدة  الجزائــر  انضمــت 

عــام 1995، وفتــح مفاعــل عيــن وســارة النــووي للوكالــة الدوليــة 

الذريــة. للطاقــة 

أنهــا  الســابقة  املبــادرات  جــام  فــي  املفصليــة  الربــط  نقطــة  تبــدو 

الهيمنــة  ملنطــق  خضوعهــا  يعنــي  مــا  خالصــة،  أوربيــة  هندســة 

للطــرف املبــادر، فــي غيــاب الجزائــر ومثيالتهــا مــن الــدول املغاربيــة 

العربيــة.  وحتــى 

مــن املؤســف أّن الصــراع الدولــي علــى املنطقــة املتوســطية يجــري 

فــي ظــل غيــاب أي دور عربــي أو مغاربــي، رغــم أنهــا باتــت تشــكل 

عمقــا اســتراتيجيا حيويــا ملنظومــة األمــن القومــي العربــي، نظــرا 

للروابــط الشــبكية بيــن الفضاءيــن بمــا يحتــم فرضيــة البحــث فــي 

مقاربــة للتعــاون اإلقليمــي، تحتــرم حــدود الــدول دون االنتقــاص 

املــدى  بعيــدة  االســتراتيجية  للمصالــح  والنظــر  ســياداتها،  مــن 

وتالفــي زاويــة النظــر الضيقــة أو اآلنيــة.

التصور اجلزائري لتعزيز التعاون بن ضفيت 41
املتوسط

بحكــم  إفريقيــا  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  العربــي  املغــرب  كان  إذا 

واقتصاديــا،  سياســيا  تمامــا  مختلــف  الوضــع  فــإّن  الجغرافيــا، 

إذ ال يمثــل وحــدة سياســية أو اقتصاديــة أو فاعــال اســتراتيجيا، 

فهــو منســلخ عــن جســده الجغرافــي ألّن وجهتــه شــمالية أوربيــة 

األوربيــة.   الجاذبيــة  لقــوة  نظــرا  تحديــدا، 

فــي  ارتبطــت  الجزائــري  القومــي  األمــن  متطلبــات  التــزام  أّن  ومــع 

إال  العادلــة،  والقضايــا  التحــرر  حــركات  بدعــم  األول  املقــام 

رأســها  وعلــى  البــاردة  الحــرب  نهايــة  أعقبــت  التــي  التحــوالت  أّن 

علــى  لالرتــكاز  العقيــدة  هــذه  اتجهــت  األمنيــة،  االنكشــافات 

تجــارة  اإلرهــاب،  محاربــة  قضايــا  تتصدرهــا  جديــدة  عناصــر 

املخــدرات وأمــن الدولــة، واالنتقــال مــن البعــد الخارجــي كمحــدد 

لهــذه العقيــدة، إلــى البعــد الداخلــي الــذي أثــر بشــكل فاضــح فــي 

.)2010 )زيانــي،  صياغتهــا 

اإلقليمــي  محيطهــا  فــي  الجزائــر  تستشــعرها  التــي  والتهديــدات 

لحقائــق  تســتند  لكــن  الهيمنــة،  لبســط  ذريعــة  وهميــة  ليســت 

األمنــي  التصــور  قــام  املنطلــق  هــذا  مــن  وموضوعيــة،  تاريخيــة 

الجزائــري فــي املتوســط علــى مقاربــة شــاملة، تتطلــب تظافــر كل 

أنــه كّل متكامــل ال يقبــل التجزئــة، ســواء ارتبــط  الجهــود، كمــا 

األوربييــن.   شــركائها  أو  واألفارقــة  املغاربييــن  جيرانهــا  بأمــن 

زعيمــة  إلــى  الجزائــر  تتحــول  الطبيعــي  التــوازن  ملبــدأ  ووفقــا 

مغاربيــا، بحكــم الثقــل السيا�شــي، االقتصــادي والســكاني الــذي 

تحــوز عليــه، وقــد تزامــن ذلــك مــع الســعي املغربــي للعــب نفــس 

الــدور، مــا أدى لتوتــر العالقــات بيــن الجاريــن، وفــي مرحلــة الحقــة 

نقــل التوتــر املغاربــي إلــى الدوائــر العربيــة، ثــم اإلفريقيــة وحتــى 

السيا�شــي. التأييــد  وراء  ســعيا  املتوســطية 

حيــث  الجزائريــة،  املســلحة  القــوات  تطــورت  الســياق  ذات  فــي 

تتمركــز الوحــدات األكثــر تطــورا علــى الحــدود الغربيــة، فأعطيــت 

حســاب  علــى  الجــو  وســالح  البريــة  القــوات  لتطويــر  األولويــة 

العربيــة  الــدول  حــال  البحريــة،  للقــوات  املخصصــة  البرامــج 

عمومــا، مقابــل تبنــي منطــق رفــض الدخــول في معاهدات دفاعية 

مــع قــوى أجنبيــة، بمــا يتناســب والتوجهــات االســتقاللية للبــالد.

وقــد كان النهيــار االتحــاد الســوفييتي واضمحــالل أيديولوجيتــه 

أثــره البالــغ علــى توجهــات أولويــات األمــن الجزائــري، التــي اتجهــت 

للتمركــز محليــا علــى ضــوء إدارة الصــراع واالحتقــان السيا�شــي 

التطــرف،  ضــّد  مريــرة  تجربــة  اختزلــت  الداخلــي،  واملجتمعــي 
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أســلوب  وضــع  ضــرورة  إلــى  دعــت  لطاملــا  إذ  واإلرهــاب،  العنــف 

يعتــرف  ال  خطــر  مــن  البشــرية  حمايــة  شــأنه  مــن  دولــي  عمــل 

بأيــة حــدود سياســية، كمــا ال يحتــرم أيــة قيــم دينيــة أو ثقافيــة 

)برقــوق، 2009(، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار سياســة حســن الجــوار 

الجزائريــة. الخارجيــة  التفاعــالت  لفهــم  مهــم  كمــورد 

دوليــا  شــريكا  جعلتهــا  دروس  بخالصــة  منهــا  الجزائــر  خرجــت 

وفــي  ودوليــا،  إقليميــا  والعنــف  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  واعــدا، 

مــن كّل  القادمــة  القضايــا اإلقليميــة والتهديــدات  مــع  التعاطــي 

حــدب وصــوب، حيــث مــا تــزال متمســكة بخيــار الحــل الســلمي 

عســكرية. وال  تدخليــة  ال  إقليميــة  تعاونيــة  مقاربــة  وفــق 

لتحليــل  مرجعيــة  املتوســط  ضفتــي  بيــن  الهجــرة  قضيــة  وتمثــل 

العلــوم  أســتاذ  كــورث«  »جيمــس  ينــادي  األمنيــة،  املســائل 

فــي  باإلقامــة  للمســلمين  الســماح  بعــدم  األمريكــي  السياســية 

الغــرب، وعــدم قبولهــم كمواطنيــن مــا لــم يعتنقــوا املســيحية، فــي 

املقابــل يجــري قبولهــم فقــط كــزوار مؤقتيــن، )بــن عنتــر، البعــد 

املتوســطي لألمــن الجزائــري: الجزائــر، أوروبــا والحلــف األطل�شــي، 

كتهديــد  اإلســالمي  العالــم  مشــهد  يلخــص  مــا  ســابق(،  مرجــع 

فرضيــة  منطــق  وفــق  الشــيوعي،  الخطــر  محــل  يحــل  للغــرب، 

العــدو الضــروري التــي انخــرط فيهــا أكاديمييــن وحتــى مســؤولين 

الغــرب.   فــي  سياســيين 

يعتقــد بعــض الغربييــن أن العالــم العربــي مجــرد أســطورة، و إذا 

تعلــق األمــر بالتعــاون فــإن الغــرب ينظــر فقــط للقــوى الطــاردة 

)االنقســامات االجتماعيــة، غيــاب الديمقراطيــة، تراجــع حقــوق 

ينظــر  اســتراتيجيا  لكــن  االقتصاديــة(،  الهشاشــة  اإلنســان، 

للقــوى الجاذبــة، فالتهديــد يوحــد الغــرب ككتلــة واحــدة، مقابــل 

لالرتبــاط  اتجهــت  التــي  املغاربيــة،  الــدول  وضعــف  هشاشــة 

االلتحــام  زاد  كلمــا  إذ  ومتنافســة،  متنافــرة  ثنائيــة  بمســارات 

خارجيــا تعمقــت الهــوة محليــا، ممــا يدخــل هــذه القــوى فــي تنافــس 

 – القــوي  للطــرف  تنــازالت  لتقديــم  معهــا  تضطــر  قــد  عك�شــي، 

حســاب  علــى  بفتــات  الحظــوة  مقابــل   - عــادة  الغــرب  فــي  ممثــل 

الجيــران.

خامتة
كان  لطاملــا  املتوســط  أن  إلــى  نخلــص  ســبق  مــا  علــى  اعتمــادا   

عبــر التاريــخ جبهــة انكشــاف أمنيــة للجزائــر، بالنظــر للرهانــات 

تأميــن  أصبــح  ومنــه  منــه،  تتدفــق  فتــأت  مــا  التــي  والتحديــات 

الجزائــري  فاألمــن  األهميــة،  بالغــة  مســألة  املتوســطية  الضفــة 

املتوســط. فــي  باالســتقرار  مرهــون 

بالدائــرة  التدريجــي  الجزائــري  األمنــي  االهتمــام  تزايــد  ولهــذا   

الجيوسياســية املتوســطية مــع نهايــة التســعينات، عندمــا تغيــرت 

الــى  املهــدد  حالــة  مــن  الجزائــر  نحــو  الشــمالية  الفواعــل  نظــرة 

ثــم الشــريك األمنــي، وبذلــك أصبحــت تشــارك  صفــة املتعــاون، 

املتوســطي،  الفضــاء  فــي  األمنيــة  والترتيبــات  املبــادرات  كل  فــي 

وتعــززت مكانتهــا فــي هــذا الفضــاء أكثــر بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 

2001، عندمــا أصبحــت خبرتهــا ومهارتهــا فــي مكافحــة االرهــاب جــد 

الغــرب. مطلوبــة مــن قبــل 

دول  مخابــر  فــي  هندســتها  تتــم  األمنيــة  الترتيبــات  كل  أن  إال 

الضفــة الشــمالية )الطــرف القــوي( لتطــرح بعدهــا للنقــاش أمــام 

دول الضفــة الجنوبيــة )الطــرف الضعيــف(، والتــي غالبــا مــا ال 

فــي  فاالختــالف  فيهــا،  واالنخــراط  قبولهــا  ســوى  حيلــة  أيــة  تجــد 

والشــواغل  التهديــد،  مــدركات  وفــي  القــوى  اإلمكانيــات وموازيــن 

األمنيــة بيــن الضفتيــن الشــمالية و الجنوبيــة، أوجــد هــوة بينهمــا، 

األوضــاع  مــع  الجنــوب  لــدول  األمنــي  التكيــف  اخفــاق  الــى  وأدى 

الجديــدة للبيئــة األمنيــة املتوســطية، كمــا أنــه مــن غيــر املقبــول 

مقابــل  الجنــوب،  مــن  األمنيــة  مخاوفهــم  األوربيــون  يضخــم  أن 

تقزيــم مخــاوف الــدول العربيــة املتوســطية، فــي مقدمتهــا الجزائــر.
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The Mediterranean dimension of Algerian security: from the rehabilitation of the 
Mediterranean past to the partnership in security initiatives

Abstract

This article discusses the role of the Mediterranean, which links three continents 
and two oceans, in the strategy of the countries bordering it, including Algeria. The 
relationship between the two shores of the Mediterranean has been governed by a host 
of considerations mainly related to the concepts of cooperation and conflict. The aim of 
this research is to analyze, through a systematic, critical and deconstructive approach, 
the dimensions of Algeria’s belonging to the Mediterranean region by working to restore 
its Mediterranean civilizational heritage, and to effectively integrate into the region’s 
security initiatives,  The Algerian security perception of threats in the Mediterranean is 
based on a global approach, which was completely integrated, linking to the security 
of Maghreb and African neighbors, or European partners. The study concludes that 
the Algerian security perception in the Mediterranean is based on a comprehensive 
approach, which requires the concerted efforts of all parties, as it is an integrated and 
indivisible whole, whether it is related to the security of Algeria’s Maghreb and African 
neighbors or its European partners.

Keywords
Algerian security

The Mediterranean
 security initiatives

conflict
 cooperation  

La dimension méditerranéenne de la sécurité Algérienne : de la réhabilitation du 
passé méditerranéen a la participation aux initiatives sécuritaires

Résumé

Cet article traite que La méditerranée représente un lien très important dans la 
stratégie des pays qui la bordent, elle relie trois continents et deux océans, sachant 
que les relations entre les deux rives nord et sud de la méditerranée était toujours 
sous la dépendance de plusieurs considérations, principalement celles des concepts 
de conflit et de coopération. L’Algérie est l’un des pays qui réclame la restauration 
de son patrimoine civilisationnel méditerranéen, et son intégration effective dans les 
initiatives de sécurité, Alors que, la perception des menaces de sa sécurité dans la 
région méditerranéenne est véritable et éprouvée, de ce fait l’Algérie défend sur une 
approche sécuritaire globale, qu’il soit lié à la sécurité de ses voisins maghrébin et 
africain, ou de ses partenaires européens, par une méthodologie critique et analytique.  

      Mots clés
sécurité Algérienne

méditerranée
 initiatives de sécurité

conflit
 coopération  
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ملخص
فــي  الشــعبي  الحــراك  أحــداث  معالجــة  فــي  املســتخدمة  الخبريــة  األطــر  أهــم  معرفــة  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 

الجزائــر مطلــع عــام 2019 فــي قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة، مــن خــالل تحليــل عينــة مــن نشــرات »الحصــاد«، حيــث 

لتحليــل  املضمــون  تحليــل  أداة  باســتخدام  الوصفيــة  الدراســات  إطــار  فــي  بالعينــة  املســح  منهــج  اعتمــاد  تــم 

.2019 ســبتمبر  شــهر  غايــة  إلــى   2019 فيفــري  شــهر  مــن  ممتــدة  زمنيــة  فتــرة  خــالل  النشــرات  هــذه  مــن  عينــة 

كمــا  النشــرات،  لهــذه  الغالــب  اإلخبــاري  الشــكل  هــو  الخبــر  أن  أهمهــا  عــدة  نتائــج  إلــى  الدراســة  وخلصــت 

إطــار  فئــة  لصالــح  كانــت  النشــرات  هــذه  ضمــن  الــواردة  الصــراع  حــاالت  معظــم  أن  الدراســة  كشــفت 

كانــت  املذكــورة  األســباب  أبــرز  أن  الدراســة  كشــفت  كمــا  الجزائــر«،  فــي  الشــعبية  واملظاهــرات  »االحتجاجــات 

النتائــج  أبــرز  أن  كشــفت  كمــا  خامســة«،  لعهــدة  بوتفليقــة  الرئيــس  ترشــح  الشــعب  »رفــض  إطــار  لصالــح 

الــواردة  األفعــال  ردود  حــاالت  معظــم  وأن  قضائيــا«،  ومتابعتهــم  النظــام  رمــوز  »إقالــة  إطــار  لصالــح  كانــت 

النظــام«.  بتغييــر  وتطالــب  باألوضــاع  تنــدد  واحتجاجــات  »مظاهــرات  إطــار  فــي  تمثلــت  الدراســة  عينــة  ضمــن 
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نشرات 

1 املؤلف املراسل

إشكالية الدراسة وتساؤالهتا
تعــد املعالجــات اإلعالميــة لألحــداث والقضايــا املختلفــة ســواء 

املحليــة منهــا والعامليــة، مــن أهــم وظائــف املؤسســات اإلعالميــة 

مــن خــالل وســائلها املختلفــة، والتــي تعتمــد أساســا علــى طواقــم 

فنيــة وتحريريــة تعمــل علــى معالجــة األحــداث و صياغتهــا لتكــون 

فــي النهايــة أخبــار صالحــة للنشــر، إالأن هــذه املعالجــات تتعــدد 

بتعــدد طــرق الصياغــة وشــكل ومضمــون املــادة الخبريــة املــراد 

معالجتهــا، كــون املعلومــات املعالجــة قــد تتعــرض لعمليــات مــن 

التأطيــر مــن قبــل القائميــن علــى العمــل اإلعالمــي وفقــا ألهــداف 

وتأثيــرات  أهــداف  ذات  معلومــات  لتوفيــر  تســعى  وسياســات 

اإلخبــاري  اإلطــار  أصبــح   حتــى   ،)2014 هللا،  محددة)عــوض 

قضيــة مهمــة مــن قضايــا البحــوث اإلعالميــة.

فــدور وســائل اإلعــالم حســب منظــري نظريــة التأطيــر اإلعالمــي 

Framing Theory لــم يعــد يقتصــر علــى مجــرد تقديــم املحتــوى 

اإلخبــاري فهــي أيضــا تقــوم ببنــاء معنــى لهــذا املحتــوى مــن خــالل 

إدراكــه  ضوئهــا  فــي  يمكــن  معينــة  وجوانــب  زوايــا  وفــق  تأطيــره 

وتفســيره وإبــداء تقويمــات وأحــكام بشــأنه وهــو مــا يوضــح أهميــة 

الدراســات  مجــال  فــي  فقــط  ليــس  وتطبيقاتهــا  النظريــة  هــذه 

أيضــا، » ألن  املهنيــة  املمارســة  األكاديميــة ولكــن علــى مســتوى 

املــواد الخبريــة«،  إنتــاج  فــي عمليــة  التأطيــر يمثــل خطــوة مهمــة 

.)2008 )أحمــد، 

ملحوظــا  اهتمامــا  األخيــرة  الســنوات  شــهدت  هــذا  علــى  وبنــاء 

مــن قبــل الباحثيــن بدراســة األطــر الخبريــة التــي توظفهــا وســائل 

اإلعــالم فــي تناولهــا لألحــداث والقضايــا الكبــرى فــي املجتمعــات، 

فاإلطار الخبري لقضية ما يعني االنتقاء املتعمد لبعض جوانب 

الحــدث أو القضيــة وجعلهــا أكثــر بــروزا فــي النــص اإلعالمــي مــن 
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خــالل مجموعــة مــن اآلليــات حددتهــا هــذه النظريــة، كمــا تهتــم 

علــى  تركــز  بحيــث  بالتفاصيــل  الخبريــة  األطــر  تحليــل  نظريــة 

قضيــة واحــدة بعينهــا يكــون لهــا صــدى واهتمــام كبيــر مــن قبــل 

وســائل اإلعــالم املحليــة والعامليــة علــى حــد ســواء.

األحــداث  أهــم  مــن  واحــدا  الجزائــر  فــي  الشــعبي  الحــراك  ويعــد 

الدولية التي حظيت باهتمام إعالمي كبير، حيث ظهرت تغطية 

فــي مختلــف الوســائل اإلعالميــة  كبيــرة وواســعة لهــذه األحــداث 

املحليــة أو الدوليــة وبكافــة األشــكال و القوالــب الخبريــة، حيــث 

منــذ  تشــهده  لــم  شــعبيا  حــراكا   2019 ســنة  بدايــة  منــذ  شــهدت 

عقــود مــن الزمــن، يعــود ســببه بالدرجــة األولــى إلــى إعــالن الرئيــس 

الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة عــن نيتــه للترشــح لعهــدة خامســة 

ممــا أدى إلــى حــدوث ردود أفعــال محــدودة فــي املرحلــة األولــى مــا 

لبثــت أن تحولــت إلــى حــراك شــعبي واســع وشــامل يــوم 22 فبرايــر 

بعــد  التظاهــر  لنــداء  اســتجابة  البــالد  كامــل مناطــق  عبــر   2019

صــالة الجمعــة، فاتســع نطــاق الحــراك يومــا بعــد يــوم كمــا اتســع 

نطــاق املطالــب ولــم تعــد العهــدة الخامســة هــي املطلــب األسا�شــي 

بــل ارتفعــت إلــى املطالبــة بالتغييــر الجــذري للنظــام. )حمــدوش، 

   .)2019

وعلــى هــذا األســاس وانطلقــا مــن هــذا الطــرح فــان إشــكالية هــذه 

األطــر  ســمات  عــن  الكشــف  محاولــة  حــول  تمحــورت  الدراســة 

الجزيــرة  لقنــاة  املعالجــة اإلعالميــة  عليهــا  ارتكــزت  التــي  الخبريــة 

اإلخباريــة للحــراك الشــعبي الــذي عاشــته وتعيشــه الجزائــر منــذ 

مطلــع عــام 2019، وذلــك مــن خــالل تحليــل األطــر الخبريــة التــي 

التأطيــر  ارتــكازا علــى نظريــة  هــذه األحــداث  مــن خاللهــا  قدمــت 

املــادة  محتــوى  بقيــاس  تســمح  التــي  األخيــرة  هــذه  اإلعالمــي، 

الخبريــة كميــا وكيفيــا مــن خــالل املســتوى التحليلــي واملتمثــل فــي 

أساســيين  بعديــن  خــالل  مــن  دراســته،  املــراد  اإلعالمــي  النــص 

البعــد الشــكلي  التأطيــر اإلعالمــي، وهمــا  ركــزت حولهمــا نظريــة 

واملتمثــل فــي موقــع املعالجــة وحجمهــا، ومــدى اســتخدام عناصــر 

والبعــد  وغيرهــا،  والعناويــن..  كالصــور  معينــة  تيبوغرافيــة 

دراســته.  املــراد  باملحتــوى  واملتعلــق  املضمونــي 

محــوري  تســاؤل  فــي  الدراســة  إشــكالية  تمحــورت  هــذا  وعلــى 

مفــاده: كيــف أطــرت قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة الحــراك الشــعبي 

فــي الجزائــر مــن خــال معالجتهــا اإلعاميــة ألحداثــه؟ ولإلجابــة 

علــى ســؤال اإلشــكالية املطــروح تــم وضــع مجموعــة مــن األســئلة 

الفرعيــة علــى النحــو التالــي:

فــي  واملتمثلــة  للمعالجــة  الشــكلي  بالبعــد  تســاؤالت خاصــة  أوال: 

مــدى  مــا  مفــاده  محــوري  ســؤال  مــن  انطالقــا  الشــكل،  فئــات 

نشــرة  خــالل  مــن  اإلخباريــة  الجزيــرة  قنــاة  أولتهــا  التــي  األهميــة 

خــالل  مــن  الجزائــر؟  فــي  الشــعبي  الحــراك  ألخبــار  »الحصــاد 

معرفــة:

ألخبــار  »الحصــاد«  نشــرة  خصصتهــا  التــي  الزمنيــة  املــدة  -مــا 

الدراســة؟ فتــرة  خــالل  الجزائــر  فــي  الشــعبي  الحــراك 

-مــا األشــكال الصحفيــة )الفنيــة( التــي اعتمدتهــا نشــرة »الحصــاد 

»ألخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر خــالل فتــرة الدراســة؟

-مــا عناصــر اإلبــراز والتدعيــم التــي اعتمدتهــا نشــرة »الحصــاد« 

ألخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر خــالل فتــرة الدراســة؟

ثانيــا: تســاؤالت خاصــة بالبعــد املضمونــي للمعالجــة واملتمثلــة فــي 

فئــات املضمــون واملتعلقــة باألطــر الخبريــة للمعالجــة، انطالقــا 

التــي اســتخدمتها  مــا األطــر الخبريــة  مــن ســؤال محــوري مفــاده 

قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة مــن خــالل نشــرة »الحصــاد« فــي معالجتهــا 

ألخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر؟ مــن خــالل معرفــة:

ما أطر الصراع الواردة في هذه املعالجة؟

ما أطر األسباب الواردة في هذه املعالجة؟

ما أطر النتائج الواردة في هذه املعالجة؟

ما أطر الحلول الواردة في هذه املعالجة؟

ما أطر ردود األفعال الواردة في هذه املعالجة؟

اإلجراءات املنهجية للدراسة11
نوع الدراسة1111

كــون الدراســة تســتهدف وصــف الــدور الــذي لعبتــه قنــاة الجزيــرة 

الجزائــر،  فــي  الشــعبي  الحــراك  وتأطيــر  معالجــة  فــي  اإلخباريــة 

واســتجابة لألغــراض التــي تهــدف إلــى التعــرف علــى كيفيــة تأطيــر 

هــذا الحــراك مــن خــالل تحديــد شــكل ومضمــون هــذه املعالجــة، 

تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن البحــوث والدراســات الوصفيــة، 

مــن  وذلــك  )القائمــة(،  الراهنــة  األوضــاع  بدراســة  عنــى 
ُ
ت والتــي 

الظاهــرة  أو  املشــكلة  حــول  واملعلومــات  البيانــات  جمــع  خــالل 

محــل الدراســة، ثــم تحليلهــا وتفســيرها الســتخالص دالالتهــا أو 

.)2008 )عمــر،  بشــأنها  تعميمــات  إصــدار 

منهج الدراسة1121
منهــج  تحديــد  تــم  وأهدافهــا،  الدراســة  إشــكالية  مــن  انطالقــا 

املناهــج  أنســب  مــن  كونــه  للدراســة  كمنهــج  بالعينــة،  املســح 

ــن مــن تغطيــة 
ّ

العلميــة املالئمــة للدراســات الوصفيــة، كونــه يمك

الفتــرة املناســبة التــي تحتاجهــا الدراســة الرتبــاط بحــوث املســح 
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بنظــام العينــات، حتــى أن الكثيــر مــن الباحثيــن يطلقــون عليــه 

تســمية املســح بالعينــة تمييــزا لهــذه البحــوث عــن املســح الشــامل 

الــذي ال يمكــن تطبيقــه فــي البحــوث والدراســات األكاديميــة فــي 

فــي  الحــال  هــو  كمــا   ،)1993 الحميــد،  )عبــد  الحــاالت  مــن  كثيــر 

دراســتنا هــذه، ألنــه مــن الصعوبــة بمــا كان إحصــاء وتحليــل كافــة 

أخبــار الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر والتــي تــم بثهــا ضمــن نشــرات 

»الحصــاد« مــن قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة كونهــا تعــدت 30 جمعــة 

ومازالــت األحــداث مســتمرة إلــى حــد الســاعة، لهــذا تــم توظيــف 

منهــج املســح بالعينــة.

أداة الدراسة1–11
منهــج  واســتخدام  الوصفيــة،  والبحــوث  الدراســات  إطــار  فــي   

)املحتــوى(  املضمــون  تحليــل  أداة  اعتمــاد  تــم  بالعينــة،  املســح 

لــدى  اســتخداما  األكثــر   مــن  باعتبارهــا  البيانــات  لجمــع  كأداة 

غالبيــة الباحثيــن فــي مجــال اإلعــالم واالتصــال، وقــد تــم توظيــف 

التــي  الدراســة،  تتناســب وطبيعــة  كونهــا  املضمــون  تحليــل  أداة 

فــي  الشــعبي  الحــراك  أخبــار  مضمــون  مســح  إلــى  أساســا  تهــدف 

الجزائــر مــن خــالل نشــرة »الحصــاد« والتــي تبثهــا قنــاة الجزيــرة 

الحــراك،  هــذا  تأطيــر ومعالجــة  علــى كيفيــة  للتعــرف  اإلخباريــة 

باإلضافــة إلــى كونهــا تمكــن مــن تحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة 

للدراســة. البحثيــة  باالحتياجــات  والوفــاء  أســئلتها  علــى 

عينة الدراسة1141
هنــاك شــبه اجمــاع علــى أن محتــوى املــادة اإلعالميــة كيــف مــا 

كان نوعه عادة ما يكون من الضخامة واالتساع بحيث يصعب 

املطلوبتيــن  والســرعة  بالدقــة  التحليــل  بعمليــة  القيــام  معــه 

دون اســتخدام نظــام العينــات، والعينــة هــي جــزء مــن املجتمــع 

الكلــي املــراد تحديــد ســماته تماشــيا مــع طبيعــة مشــكلة البحــث 

هــو  التحليــل  بحــوث  فــي  الكلــي  واملجتمــع  بياناتــه،  ومصــادر 

مجموع املصادر التي نشــر أو أذيع  أو عرض فيها املحتوى املراد 

دراســته خــالل اإلطــار الزمنــي للبحــث، وهنــاك حــدود مبدئيــة فــي 

اســتخدام العينــات فــي بحــوث تحليــل املحتــوى ترتبــط بأهــداف 

.)2010 الحميــد،  الزماني)عبــد  الدراســة واطارهــا 

وفــي دراســات تحليــل املحتــوى هنــاك خطــوات تتــم مــن خاللهــا 

فــي: العينــة واملتمثلــة تحديــدا  اختيــار 

أوال: تحديــد إطــار العينــة: وهــذه الخطــوة تتطلــب اختيــار العينــة 

وفــق ثالثــة مســتويات هــي:

-املســتوى األول: مســتوى العينــة الخــاص باملصــدر: ويقصــد 

بــه مســتوى تحديــد نــوع الوســيط أو نــوع وســائل االتصــال، وعلــى 

هــذا األســاس تمثــل املســتوى األول فــي قنــاة الجزيــرة والتــي تبــث 

برامجهــا الفضائيــة عبــر وســيلة التلفزيــون.

او  باألعــداد  الخــاص  العينــة  مســتوى  الثانــي:  -املســتوى 

هــذا  ويمثــل  الوســيط:  أو  املصــدر  هــذا  مــن  املختــارة  البرامــج 

الحــراك  تناولــت  والتــي  »الحصــاد«  نشــرات  مجمــوع  املســتوى 

املجتمــع  املســتوى  هــذا  يعكــس  حيــث   ، الجزائــر  فــي  الشــعبي 

األصلــي للدراســة واملتمثــل فــي مجمــوع النشــرات التــي بثــت عبــر 

قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة حــول أحــداث الحــراك فــي الجزائــر، والتــي 

بطبيعــة الحــال يصعــب حصرهــا وتحليلهــا وعلــى هــذا األســاس 

تــم تحديــد جحــم العينــة مــع األخــذ بعــدة عوامــل أهمهــا درجــة 

تعالــج  كونهــا  الدراســة  محــل  النشــرات  بيــن  الكبيــر  التجانــس 

احــداث الحــراك، باإلضافــة الــى عامــل الكفايــة والتمثيــل، وهــذا 

ذكــره. اآلتــي  الثالــث  املســتوى  يوضحــه  مــا 

باملضمــون  الخــاص  العينــة  مســتوى  الثالــث:  -املســتوى 

)اختيــار نــوع املــادة(: وهنــا يجــب تحديــد الوحــدات التــي ســوف 

تمثــل  هــذا  وعلــى  والتحليــل،  بالدراســة  الباحــث  معهــا  يتعامــل 

املســتوى الثالــث لهــذه الدراســة بمجمــوع النشــرات التــي بثــت مــن 

27 فيفــري 2019 إلــى غايــة 19 ســبتمبر 2019 والتركيــز فقــط حــول 

فــي الجزائــر. أحــداث الحــراك الشــعبي 

نوع العينة وطريقة اختيارها:

لعينــة املختــارة لهــذه الدراســة هــي العينــة القصديــة، وهــي مــن 

أي  عمديــا،  اختيارهــا  يكــون  االحتمالية التــي  العينات غيــر 

تمثــل  الباحث الذي يرى أنهــا  جانــب  مــن  مقصــودة  بطريقــة 

املجتمــع األصلــي تمثيــال صحيحا. وفي هــذه الدراســة تــم اختيــار 

الجزيــرة  قنــاة  وهــو  املصــدر  حيــث  مــن  ســواء  قصديــة  عينــة 

مــن  عــدد  فــي  مادة التحليل واملتمثلــة  حيــث  مــن  أو  اإلخباريــة، 

نشــرات »الحصــاد« خــالل الفتــرة مــن 27 فيفــري 2019 إلــى غايــة 

.2019 ســبتمبر   19

كافــة  وتحليــل  إحصــاء  صعوبــة  هــي:  مبــررات  االختيــار  ولهــذا 

البحــث  مجتمــع  كــون  الحــراك  أحــداث  تناولــت  التــي  النشــرات 

العينــات  تطبيــق  أن  كمــا  حصــره،  يصعــب  الــذي  للحــد  اتســع 

البحــث.  مجتمــع  وحصــر  تحديــد  لصعوبــة  صعــب  االحتماليــة 

حوالــي  لفتــرة  األحــداث  ملواكبتهــا  املختــارة  الزمنيــة  الفتــرة  وهــي 

انطالقهــا. مــن  أشــهر  تســعة 

بــث  تاريــخ  متضمنــة  الدراســة  عينــة  مفــردات  يوضــح  جــدول 

ومقدمهــا: ومدتهــا  النشــرات 
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جدول)1(يوضح بعض خصائص عينة الدراسة

مقدم النشرةزمن النشرةتاريخ البث

سلمى الجمل16:08 د27 فيفري 2019
جالل شهدا13:26 د3 مارس 2019

جمال ريان19:07 د15 مارس 2019
إيمان عياد19:19 د26 مارس 2019

إيمان عياد23:07 د5 أفريل 2019
إيمان عياد19:45 د10 أفريل 2019
حسن جمول24:53 د12 أفريل 2019
محمود مراد17:57 د18 أفريل 2019

عبد الصمد ناصر115:48 ماي 2019
إيمان عياد19:04 د10 ماي 2019
روال إبراهيم17:16 د17 ماي 2019
عبد الصمد ناصر14:47 د20 ماي 2019
عبد القادر عياض17:48 د24 ماي 2019
زين العابدين توفيق16:58 د26 ماي 2019
الحبيب الغربي21:05 د1 جوان 2019

زين العابدين توفيق20:56 د21 جوان 2019
زين العابدين توفيق20:55 د26 جوان 2019
زين العابدين توفيق17:14 د5 جويلية 2019

عبد القادر عياض17:38 د16 أوت 2019
وسيلة عولمي18:57 د3 سبتمبر 2019

ازدهار شعشاعة14:33 د13 سبتمبر 2019
أل�شي أبي عا�شي14:13 د17 سبتمبر 2019

اخلطوات اإلجرائية لتحليل مضمون عينة 21
الدراسة

بعد القيام بضبط الجانب املنهجي للدراسة، في إطار الخطوات 

اإلشــكالية  تحديــد  فــي  واملتمثلــة  دراســة،  أو  بحــث  ألي  العامــة 

وأســئلتها تحديــدا دقيقــا، اختيــار املنهــج واألداة املناســبة لجمــع 

دقيقــا  تحديــدا  والدراســة  البحــث  مجتمــع  تحديــد  البيانــات، 

هنــاك  املجتمــع،  هــذا  مــن  املناســبة  العينــة  واختيــار  وســليما، 

مجموعــة مــن الخطــوات املنهجيــة يختــص بهــا تحليــل املضمــون 

وهــذه  األخــرى،  املنهجيــة  واألســاليب  الخطــوات  مــن  غيــره  دون 

هــذه  وتتمثــل  املضمــون  تحليــل  أداة  تميــز  مــا  هــي  الخطــوات 

فــي: تحديــدا  الخطــوات 

ترميز بيانات التحليل2111
املحتــوى  تحويــل  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي  املراحــل  مجمــوع  وهــي 

خطــة  وتتضمــن  والقيــاس،  للعــد  قابلــة  وحــدات  إلــى  املــدروس 

هــي: رئيســية  خطــوات  ثــالث  عــادة  الترميــز 

1. تصنيف املحتوى وتحديد فئاته.

املتروكــة  األمــور  مــن  هــي  الفئــات  وتحديــد  التصنيــف  عمليــة 

للباحــث، حيــث ال توجــد معاييــر أو فئــات تصلــح لــكل البحــوث 

والدراســات، ولكــن ترتبــط هــذه الفئــات بالهــدف مــن الدراســة 

وتســاؤالتها بشــرط أن يســبق تقديــم معاييــر التصنيــف والفئــات 

املختــارة تعريــف دقيــق لهــا، حيــث يرتبــط هــذا التعريــف بموقعهــا 

التعريفــات  تــم علــى مســتوى  مــا  التحليــل وأهدافــه، وهــذا  مــن 

الفئــات  وتحديــد  التصنيــف  عمليــة  تمــت  ولقــد  اإلجرائيــة، 

الدراســة  محــل  اإلخباريــة  النشــرات  محتــوى  بتحليــل  الخاصــة 

بعــد:

تحديــد  علــى  ســاعد  والــذي  للدراســة  النظــري  اإلطــار  ضبــط 

اســتقاللية  علــى  ســاعد  مــا  وهــذا  بدقــة  ومؤشــراتها  املفاهيــم 

الفئــات املختــارة والتــي تعتبــر مــن أهــم شــروط التــي اتفــق حولهــا 

فئــة  كل  تعــرف  حيــث  املحتــوى  تحليــل  مجــال  فــي  الباحثــون 

بدقــة متناهيــة تســمح باســتيعاب مفهــوم واحــد فقــط منهــا تبعــا 

تــم التصنيــف  البحــث والدراســة، وفــي هــذه الدراســة  ألهــداف 

يلــي: كمــا  الفئــات  وتحديــد 

تحديد فئات التحليل والتعريفات اإلجرائية:

فئــات الشــكل: والتــي تجيــب عــن الســؤال كيــف قــدم املحتــوى 

وهــي: املــدروس؟ 

فئــة الزمــن )املــدة الزمنيــة(: ويقصــد بهــا الزمــن الــذي خصصتــه 

فــي  الشــعبي  الحــراك  ألخبــار  وبثهــا  معالجتهــا  فــي  الجزيــرة  قنــاة 

هنــا  الزمــن  ويقــاس  »الحصــاد«،  نشــرة  خــالل  مــن  الجزائــر 

والثانيــة. بالدقيقــة 

فئــة عناصــر اإلبــراز والتدعيــم: وقدتــم تقســيمها إلــى مؤشــرات 

فرعيــة هــي:

اســتخدمتها  التــي  العناصــر  بهــا  ويقصــد  اإلبــراز:  عناصــر  -فئــة 

فــي  الشــعبي  الحــراك  أخبــار  إبــراز  فــي  اإلخباريــة  الجزيــرة  قنــاة 

املصاحبــة  والعناويــن  الصــور  كافــة  تشــمل  والتــي  الجزائــر، 

للنشــرات »الحصــاد » والتــي أســهمت فــي إبــراز املحتــوى اإلخبــاري. 

وقــد تــم تقســيم هــذه الفئــة إلــى مؤشــرات فرعيــة هــي: العناويــن/

الصــور.

-فئــة عناصــر التدعيــم: ويقصــد بهــا العناصــر التــي اســتخدمتها 

حــول  املنشــورة  األخبــار  تدعيــم  فــي  اإلخباريــة  الجزيــرة  قنــاة 

الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر مثــل الوســائط املتعــددة والروابــط 

املرفقــة مــع الخبــر املنشــور والتــي تســهم فــي منــح املــادة الخبريــة 

مزيــدا مــن الدعــم والقــوة وتربطهــا بأخبــار ســابقة أو الحقــة أو 
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معلومــات إضافيــة ذات عالقــة. وقــد تــم تقســيم هــذه الفئــة إلــى 

مؤشــرات فرعيــة هــي: الوســائط املتعــددة مثــل ملفــات الفيديــو، 

املرافقــة لألخبــار. الصــوت  وملفــات 

بهــا  ويقصــد  الصحفيــة(  الصحفية)األشــكال  القوالــب  فئــة 

قنــاة  اســتخدمتها  التــي  الصحفيــة  الفنيــة  والقوالــب  األشــكال 

فــي  الشــعبي  الحــراك  ألخبــار  معالجتهــا  فــي  اإلخباريــة  الجزيــرة 

إلــى  تــم تقســيم هــذه الفئــة  الجزائــر خــالل فتــرة الدراســة. وقــد 

جرافيــك.  مقابلــة/  تقريــر/  خبــر/  هــي:  فرعيــة  مؤشــرات 

يــدور  مــاذا  حــول  الســؤال  عــن  تجيــب  والتــي  املضمــون:  فئــات 

ســمتكو  تصنيــف  علــى  االعتمــاد  تــم  ولقــد  املــدروس؟  املحتــوى 

بدراســتهما  الخما�شــي   Valkenburg بــورج  وفالكــن   Semetko

هــي  أنــواع  لخمســة  اإلعالميــة  األطــر  صنفــت  التــي   )2000(

النتائــج  أطــر  اإلنســانية،  االهتمامــات  أطــر  الصــراع،  أطــر 

االقتصاديــة، اإلطــار األخالقــي، إطــار املســؤولية )احمــد، 2009(، 

إال أن الدراســة لــم تشــمل األطــر الخمســة كــون بعــض األطــر ال 

تتقاطــع مــع إشــكالية الدراســة وأهدافهــا وعلــى هــذا األســاس تــم 

حســب: التاليــة  األطــر  اختيــار 

األحــداث  كــون  املحــدد  اإلطــار  علــى  بالتركيــز  اإلطــار،  طبيعــة 

ارتبطت بواقعة ملموســة كان لها صدى واســع جدا في األوســاط 

فــي  واملتمثلــة  ســواء،  حــد  علــى  والدوليــة  الجزائريــة  اإلعالميــة 

أحداث الحراك الشــعبي الواســع الذي عاشــته وتعيشــه الجزائر 

ابتــداًء مــن عــام 2019.

طبيعــة الصــراع، يمثــل إطــار الصــراع أحــد أهــم األطــر، حيــث 

تقــدم األحــداث فــي إطــار التنافــس، قــد يعتمــد املحــرر الصحفــي 

فــي بنــاء إطــار الرســالة اإلعالميــة تجاهــل عناصــر مهمــة بطريقــة 

الصــراع.  ســياق  فــي  أخــرى  عناصــر  إبــراز  ســبيل  فــي  عمديــه 

بيــن  التمييــز  يمكــن  وهنــا   .)Smetko, and Valkenburg, 2000(

ثالثــة مســتويات لطبيعــة الصــراع والتــي تــم وضعهــا ...مؤشــرات 

لقياس هذه الفئة وتمثلت في: صراع عنيف/ صراع متوسط/ 

صــراع محــدود، وفــي هــذه الدراســة تمثلــت طبيعــة الصــراع فــي 

إطــار الصــراع املتوســط كــون األحــداث لــم تتصــف بالعنــف.

مدى بروز السمات: تم تقسيم هذه الفئة إلى:

موضــوع  القضيــة  عناصــر  وتتضمــن  املوضوعيــة:  الســمات 

املعالجــة بالتركيــز علــى أطــر القضيــة أو املشــكلة، أطــر األســباب، 

أطــر الحلــول، أطــر النتائــج، أطــر ردود األفعــال.

باالعتمــاد  الفكــرة  تــم االعتمــاد علــى وحــدة  التحليــل:  وحــدة 

العــد. التســجيل ووحــدة  علــى وحــدة 

مــن أهــم صفــات أداة تحليــل املضمــون الحــرص علــى أن يكــون 

دقيقــة  علميــة  خطــوات  إتبــاع  خــالل  مــن  موضوعــي  التحليــل 

تســمح بالوصــول إلــى النتائــج نفســها مهمــا كان القائــم بالتحليــل، 

فــي حصــر جميــع عناصــر املوضــوع املــدروس  وأن يكــون شــامال 

ومنهجيــا منتظمــا فــي إتبــاع قواعــد مضبوطــة غيــر قابلــة للتغيــر، 

قابلــة  وحــدات  إلــى  املــدروس  النــص  تقطيــع  خــالل  مــن  وكميــا 

إلــى  املــدروس  النــص  تجزئــة  خــالل  مــن  وهــذا  والقيــاس،  للعــد 

وحــدات أو أجــزاء تســتخدم فــي قيــاس مــدى تــردد املوضــوع محــل 

التحليــل، وهــي مــا تعــرف بوحــدات العــد والتســجيل)بن مرســلي، 

2010( وفــي هــذه الدراســة تــم االعتمــاد علــى:

وهــي  الســياق  وحــدة  علــى  باالعتمــاد  للتحليــل،  الفكــرة  وحــدة 

اإلعــالم،  بحــوث  فــي  واســتخداما  شــيوعا  الوحــدات  أكثــر  مــن 

فــي تحديــد االتجاهــات  تنــاول الفكــرة كوحــدة تحليــل تفيــد  ألن 

التــي  الوحــدة  وألنهــا  اإلعــالم،  علــى مســتوى  تقــع  التــي  واألحــكام 

الجملــة،  )الكلمــة،  األخــرى  للوحــدات  الكاتــب  تنــاول  تحكــم 

والفقــرة، املوضــوع( حيــث يتــم اختيارهــا وبناؤهــا بدقــة لتخــدم 

املعنــى الــذي يهــدف الكاتــب إلــى توصيلــه )عبــد الحميــد، 2010(.

وعلــى هــذا األســاس وانطالقــا مــن وحــدة الفكــرة فــي التحليــل كان 

استخدام الوحدات حسب طبيعة الفئة املدروسة هناك فئات 

اســتوجبت توظيــف الفكــرة فــي التحليــل، كمــا كانــت هنــاك فئــات 

الفقــرة  وحــدة  التحليــل،  فــي  ككل  املوضــوع  وحــدة  اســتخدمت 

إلــى طبيعــة كل فئــة ومــا تتطلبــه  فــي بعــض الفئــات وهــذا راجــع 

مــن أســلوب فــي التحليــل، وحــدة الفكــرة يمكــن عدهــا وقياســها 

االهتمــام،  مراكــز  وتحديــد  املحتــوى  قيمــة  قيــاس  خــالل  مــن 

فاملحتــوى فــي إطــار عمليــة التحليــل هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن 

الوحــدات اللغويــة يختارهــا املصــدر بعنايــة للتعبيــر عــن األفــكار 

واملعانــي التــي تختــار لتحقيــق هــذه األهــداف.

طريقة العد والقياس كانت باالعتماد على:

وحدة التسجيل )للعد والقياس(:

فــي املحتــوى يختــاره الباحــث ويخضعــه للعــد  وهــي أصغــر جــزء 

والقيــاس ويعبــر ظهــوره أو غيابــه وتكــراره عــن داللــة معينــة فــي 

)عبــد  الفقــرة  أو  الجملــة  أو  الكلمــة  مثــل  التحليــل  نتائــج  رســم 

.)2010 الحميــد، 

وحدة السياق

وبمــا أن هــذه الدراســة تســتهدف الكشــف واالســتالل عــن أهــم 

الجزائــر،  فــي  الحــراك  أحــداث  معالجــة  فــي  املســتخدمة  األطــر 

فــي األفــكار  املعانــي املتضمنــة  التحليــل ركــزت علــى  فــإن عمليــة 
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املكونــة للمــواد الخبريــة لعينــة الدراســة، واملكونــة هــي األخــرى مــن 

مجموعــة كلمــات تحمــل العديــد مــن املعانــي واملفاهيــم الكامنــة، 

وعلــى هــذا األســاس تــم االعتمــاد علــى وحــدة الســياق للتســجيل، 

الن الكشــف عن املفاهيم الكامنة ال يمكن االســتدالل عليه إال 

ضمــن الســياق اللغــّوي.

ووحــدات الســياق وهــي وحــدات لغويــة داخــل املحتــوى )كلمــة/ 

جملــة/ فقــرة/ موضــوع(، تفيــد فــي تحديــد الدقيــق ملعاني وحدات 

التســجيل التــي يتــم عليهــا العــد والقيــاس وهــي تختلــف عــن وحــدة 

املدلــوالت  ترميــز  فــي  املعنــى  عنصــر  علــى  تعتمــد  كونهــا  العــد، 

املســتهدفة فــي التحليــل، هــذه املدلــوالت واملعانــي التــي يمكــن أن 

نعثــر عليهــا فــي كلمــة واحــدة أو مجموعــة كلمــات )جملــة، فقــرة، 

.)2010 موضوع()بــن مرســلي، 

إجراءات الصدق وتقدير مستوى الثبات:

مضمــون  تحليــل  اســتمارة  عــرض  تــم  الصــدق:  إجــراءات 

مــن صــدق األداة ومــدى  للتأكــد  النشــرات علــى محكميــن  هــذه 

. شــموليتها

واملحكمين هم: 

د. المية صابر

د. رندة هنوز

د. أسماء قرشوش وهي الباحثة نفسها

تــم تســليم نســخ مــن اســتمارة تحليــل  تقديــر مســتوى الثبــات: 

الفئــات  لعناصــر  اإلجرائيــة  التعريفــات  دليــل  مــع  املضمــون 

نفســهم  وهــم  املحكميــن  لألســاتذة  الدراســة  عينــة  نشــرات  مــع 

الترميــز،  بعمليــة  األســاتذة  وقيــام  اســتعادتها  وبعــد  املحلليــن، 

تــم حســاب معامــل الثبــات بتطبيــق معادلــة تعــدد الفاحصيــن ) 

هولت�شــي(

معامــل الثبــات = ن )متوســط االتفــاق بيــن املحلليــن(/1+)ن-1( 
)متوســط االتفــاق بيــن املحلليــن(

ن= عدد املرمزين او املحللين

متوســط االتفــاق بيــن املحلليــن = جمــع مــا اتفــق عليــه املحللــون 

والبالــغ  املحللــون  يشــكلها  التــي  األزواج  عــدد  علــى  وتقســيمه 

بيــن كل  عددهــا ثالثــة، حيــث قمنــا بحســاب متوســط االتفــاق 

)ب-ج(. )أ-ج(،  )أ-ب(،  التالــي:  النحــو  علــى  اثنيــن  محلليــن 

متوسط االتفاق= 0.86+ 0.90+ 0.77= 2.53

متوسط االتفاق = 3/2.53 = 0.84

بتطبيق املعادلة يكون معامل الثبات:

معامل الثبات = )3)8.0	( (/) 1+)1-3( )8.0	( ( = 0.94

معامل الثبات= 0.94 وبالتالي تحقق لدينا ثبات التحليل.

اإلطار النظري للدراسة

The Framing Analysis Theory نظرية تحليل األطر الخبرية

يعــرف بنظريــة  مــا  أو  الخبريــة  تــم اعتمــاد نظريــة تحليــل األطــر 

كمرتكــز  الصياغــة  نظريــة  وكذلــك  اإلعالمــي«  اإلطــار  »تحليــل 

نظــري لهــذه الدراســة التحليليــة، كونهــا تســمح بقيــاس املحتــوى 

 ، اإلعــالم  وســائل  تعكســها  التــي  اإلعالميــة  للرســائل  الضمنــي 

القــدرة  والوقائــع  األحــداث  تضمنتــه  الــذي  اإلطــار  يوفــر  حيــث 

املقــدم  والخبــري  اإلعالمــي  املضمــون  محتــوى  قيــاس  علــى 

عــن  الكشــف  و  النظريــة  هــذه  مســتويات  مــن  أول  كمســتوى 

األطــر التــي اعتمدتهــا قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة مــن خــالل نشــرات 

»الحصــاد« ملعالجتهــا أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر، مــن 

لهــا  كونهــا  بدقــة  اختيارهــا  تــم  التــي  األطــر  بعــض  تحليــل  خــالل 

املــدروس. باملوضــوع  مباشــرة  عالقــة 

البدايات األولى لنظرية تحليل األطر الخبرية

تعــد نظريــة األطــر الخبريــة إضافــة نوعيــة لنظريــة وضــع األجنــدة 

إلــى حــد كبيــر  ارتبــط ظهورهــا  )نظريــة ترتيــب األولويــات( حيــث 

بهــذه النظريــة علــى الرغــم مــن أن صياغــة فــروض نظريــة األطــر 

الخبريــة تمــت بعــد عاميــن مــن صياغــة واختبــار فــروض نظريــة 

وضــع األجندة)أحمــد، 2008(، كمــا ُصنفــت نظريــة األطــر الخبريــة 

تعنــى  التــي  اإلعــالم،  لوســائل  املعتــدل  التأثيــر  نظريــات  ضمــن 

بدراسات القائم باالتصال، واعتبرت امتدادا وجزءا من نظرية 

وضــع األجنــدة نظــرا لوجــود ارتبــاط عضــوي بيــن النظريتيــن.

إال أن نظريــة األطــر الخبريــة ال تكتفــي بمــا أتــت بــه نظريــة وضــع 

وضــع  نظريــة  كــون  ذلــك  مــن  أعمــق  إلــى  تذهــب  بــل  األجنــدة 

األجنــدة تتحــدث عــن أهــم القضايــا املثــارة عبــر وســائل اإلعــالم 

بشــكل ســطحي دون التعمــق فــي التفاصيل)عــوض هللا، 2014(، 

التــي تهتــم بهــا نظريــة تحليــل اإلطــار اإلعالمــي كالتعــرض لألطــراف 

تطرحهــا  التــي  والقضايــا  األحــداث  فــي  املؤثريــن  واألشــخاص 

Mc- سوســائل اإلعــالم، وفــي هــذا الصــدد أشــار الباحــث ماكومبــ

Combs إلــى تشــابه فكــرة وضــع اإلطــار مــع فكــرة ترتيــب األجنــدة 

األجنــدة  وضــع  أن  فــي  يكمــن  والــذي  أسا�شــي  اختــالف  مــع  لكــن 

تركــز علــى بــروز القضايــا فــي حيــن تركــز عمليــة وضــع اإلطــار علــى 

الخبــري  النــص  يتناولهــا  التــي  للقضايــا  املميــزة  الســمات  بــروز 

 .)2014 )أميــرة، 

الخبريــة  األطــر  تحليــل  نظريــة  نشــأة  فــي  األول  الفضــل  ويرجــع 
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كتابــه  »Goffman« عندمــا وضــع  االجتمــاع جوفمــان  عالــم  إلــى 

»تحليــل األطــر« Frame Analysis )1974() أميــرة محمــد، 2014(، 

كمدخــل  األطــر  تحليــل  نظريــة  جوفمانفــروض  اقتــرح  حيــث 

لتنظيــم األحــداث االجتماعيــة، وهــو عالــم االجتمــاع الــذي أكــد 

الباحثــون انــه أول باحــث أوضــح مفهــوم األطــر وعرفهــا باعتبارهــا 

أســس لتنظيم األحداث االجتماعية وأشــكال املعرفة اإلنســانية 

يطــور  أن  واســتطاع   ،)2008 وتدعيمها)أحمــد،  توثيقهــا  بهــدف 

مــن خــالل دراســة  الرمــزي  البنــاء االجتماعــي والتفاعــل  مفهــوم 

الكيفيــة التــي يرتــب وينظــم مــن خاللهــا أفــراد الجمهــور خبراتهــم 

.)2013 املختلفة)مــزروع، 

فروض نظرية تحليل األطر الخبرية

رئيســية،  عمليــة  فرضيــة  فــي  األطــر  نظريــة  »جوفمــان«  صــاغ 

مفادهــا أن تنظيــم مضمــون الرســائل اإلعالميــة وفــق أطــر معينــة 

يؤثــر فــي أفــكار وردود أفعــال الجمهــور، والتأطيــر عنــد »جوفمان« 

مصطلــح  اســتخدم  فقــد  املعلومــات  وتصنيــف  تنظيــم  يعنــي 

إلــى مجموعــة مــن التوقعــات التــي نعتمــد عليهــا  اإلطــار لإلشــارة 

فــي إدراكنــا ملوقــف اجتماعــي خــالل وقــت معيــن، فعمليــة التأطيــر 

حســب جوفمــان تســاعد جمهــور الوســيلة اإلعالميــة فــي تفســير 

)2008 )أحمــد،  األحــداث. 

كمــا تفتــرض هــذه النظريــة أن األحــداث ال تنطــوي فــي حــد ذاتهــا 

فــي  مــن خــالل وضعهــا  علــى معنــى معيــن وإنمــا تكتســب معناهــا 

إطــار يحددهــا وينظمهــا ويضفــي عليهــا قــدرا مــن االتســاق، مــن 

خــالل التركيــز علــى بعــض جوانــب القضيــة املطروحــة ووضعهــا 

فــي إطــار محــدد ومــدروس وإغفــال جوانــب أخــرى بصــورة عمديــه 

يقتصــر  ال  اإلعــالم  وســائل  فــدور   ،)2006 والســيد،  )مــكاوي، 

ببنــاء  تقــوم  أيضــا  فهــي  اإلخبــاري  املحتــوى  تقديــم  مجــرد  علــى 

معنــى لهــذا املحتــوى مــن خــالل تأطيــره وفــق زوايــا وجوانــب معينــة 

)أحمــد، 2008( مــن خــالل التركيــز علــى بعــض جوانــب األحــداث 

والوقائــع وتجاهــل أخــرى.

أنواع األطر الخبرية:

وضــع منظــرو نظريــة »تحليــل اإلطــار اإلعالمــي« تصنيفــات ألنــواع 

األطــر هــي:

نمطيــن  بيــن  التفرقــة  يجــب  وهنــا  اإلطــار:  طبيعــة  حســب 

أساسيين من األطر هما: 

الــذي  اإلطــار  وهــو  املوضوعيــة(  الصياغــة  )أو  املحــدد:  اإلطــار 

يحــدد وقائــع ملموســة وهــو يرتكــز علــى شــرح القضايــا املثــارة مــن 

خــالل طــرح نمــاذج ملموســة ووقائــع محددة)جــالل، 2008(.

اإلطــار العــام: )أو الصياغــة العرضيــة( وهــو اإلطــار الــذي يقــدم 

األحــداث واألخبــار فــي ســياق مجــرد دون تحديــد وقائــع بعينهــا.

نمطيــن  بيــن  التفريــق  يجــب  وهنــا  املــكان  طبيعــة  -حســب 

همــا: األطــر  مــن  أساســيين 

خبــر خارجــي: وهنــا يهتــم اإلطــار الخبــري بمضاميــن خبريــة محــددة 

ارتبــاط  بشــرط  الثقافــي  والقــرب  األهميــة  مثــل  غيرهــا،  دون 

املجتمــع بإيديولوجيــة  الســابقة  العناصــر 

مثــل  معينــة،  بمعاييــر  الخبــري  اإلطــار  يهتــم  وهنــا  داخلــي:  خبــر 

والضخامــة.  الحــدث  االجتماعيــة،  الثقافيــة  والقيــم  الفائــدة، 

)2008 )جــالل، 

إطــار  فــي  األحــداث  تقــدم  وهنــا  الصــراع:  طبيعــة  -حســب 

الرســالة  إطــار  بنــاء  فــي  قــد يعتمــد املحــرر الصحفــي  التنافــس، 

اإلعالميــة تجاهــل عناصــر مهمــة بطريقــة عمديــه فــي ســبيل إبــراز 

 Smetko, and Valkenburg,( .عناصــر أخــرى فــي ســياق الصــراع

2000( وهنــا يمكــن التمييــز بيــن ثــالث مســتويات لطبيعــة الصــراع 

هــي:

الثــورات،  مثــل  الكبــرى  األحــداث  تأطيــر  هــو  عنيــف:  صــراع 

فيهــا  التــي  األحــداث  اإلرهــاب..و  االغتيــاالت،  القتــل،  العنــف، 

متقابلــة جبهــات 

صراع متوسط: مثل تأطير قضايا الفساد والرشوة..

والبيئــة...  والرياضــة  الفــن  أخبــار  تأطيــر  مثــل  محــدود:  صــراع 

)2008 )جــالل، 

-حسب مدى بروز السمات: وتنقسم إلى:

موضــوع  القضيــة  عناصــر  وتتضمــن  املوضوعيــة:  الســمات 

أو  باملوضــوع  يتعلــق  مــا  هنــا  باملوضوعيــة  )املقصــود  املعالجــة 

مهنيــة  كقيمــة  املوضوعيــة  وليــس  إعالميــا،  املعالجــة  القضيــة 

فــي العمــل اإلعالمــي( وتتضمــن، أطــر القضيــة أو املشــكلة، أطــر 

النتائــج.. أطــر  الحلــول،  أطــر  األســباب، 

أو  الســلبية  األطــر  أو  النواحــي  وهــي  العاطفيــة:  الســمات 

منظورهــا. مــن  الخبــر  تقديــم  يتــم  التــي  االيجابيــة 

الحــدث،  عــن  املســؤولين  إطــار  يبــرز  وهنــا  املســؤولية:  إطــار 

بحيــث يجيــب اإلطــار عــن الســؤال مــن املســؤول؟ عــن الحــدث. 

)Smetko, and Valkenburg, 2000(

صبغــة  اإلطــار  يضفــي  بحيــث  اإلنســانية:  االهتمامــات  إطــار 

املعالجــة. القضايــا  علــى  عاطفيــة  إنســانية 

والوقائــع  األحــداث  اإلطــار  يعــرض  األخاقيــة:  املبــادئ  إطــار 

باالتصــال  القائــم  قــد يســتعمل  الســياق األخالقــي والقيمــي،  فــي 
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ذلــك.  لتأكيــد  املرجعيــة  والجماعــات  الدينيــة  األدلــة 

وهنــاك اطــر أخــرى كاألطــر االســتراتيجية التــي تعــرض األحــداث 

والوقائــع فــي ســياق اســتراتيجي، ويتــالءم هــذا اإلطــار مــع األحــداث 

السياســية والعســكرية.. وهنــاك اإلطــار االقتصــادي، ويعــرض 

 Smetko,and(االقتصــادي الســياق  فــي  الوقائــع  اإلطــار  هــذا 

.)Valkenburg, 2000

-حسب خصائص التحرير الصحفي أهمها:

املتحصــل  األخبــار  تقويــم  إطــار  وهــو  اإلخباريــة:  القيــم  إطــار 

عليهــا، حيــث يعمــل اإلطــار علــى انتقــاء األحــداث التــي تســتحق 

املعالجــة والنشــر أو ال تســتحق، ويمكــن إجمــال هــذه القيــم أو 

املعاييــر فــي قيمــة الجــدة واآلنيــة، قيمــة األهميــة قيمــة الضخامــة 

النف�شــي.. القــرب  قيمــة 

إطــار األشــكال الصحفيــة: أو األنــواع الصحفيــة املســتخدمة فــي 

تأطيــر األحــداث.

تجــاه  يوضــح  اإلطــار  وهــذا  الصحفيــة:  التغطيــة  نــوع  إطــار 

املعالجــة أو التغطيــة محايــدة، تفســيرية، ملونة.)أحمــد، 2008(

مفاهيم الدراسة

هــذه  واضعــي  حســب  اإلعالمــي  فاإلطــار  اإلعامــي:  اإلطــار 

النظريــة هــو تلــك الفكــرة املحوريــة التــي تنظــم حولهــا األحــداث 

مــن خاللهــا  يؤثــر  التــي  بعينهــا، وهــو الطريقــة  الخاصــة بقضيــة 

بنــاء النصــوص اإلعالميــة فــي إدراك الجمهــور ملحتواهــا بانتقــاء 

جوانــب معينــة للواقــع والتركيــز عليهــا وتجاهــل جوانــب أخــرى، 

حيــث تنطــوي عمليــة بنــاء ووضــع اإلطــار لقضيــة مــا علــى رؤيــة 

بــروزا  أكثــر  وجعلهــا  الوقائــع  لبعــض  متعمــد  واختيــار  انتقائيــة 

وســلوكية  معرفيــة  تأثيــرات  إحــداث  بهــدف  الخبــري  النــص  فــي 

حســب  اإلعالمــي  واإلطــار   )2014 هللا،  الجمهور)عــوض  فــي 

بطريقــة  وانتقــاء  اختيــار  يعنــي   ،Entman.R إنتمــان  روبــرت 

متعمــدة بعــض جوانــب الحــدث وجعلهــا أكثــر بــروزا فــي املعالجــة 

فــي  محــدد  أســلوب  اســتخدام  مــع  الخبــري،  للنــص  اإلعالميــة 

وصــف الحــدث)Entman, 1993(، حيــث يعــرف اإلطــار الخبــري 

بأنــه تحديــد جوانــب معينــة مــن واقــع يتعلــق بحــدث أو قضيــة 

مــا وجعلهــا أكثــر بــروزا فــي النــص اإلعالمــي، فاألطــر الخبريــة مــن 

يتعلــق  فيمــا  الجمهــور  أطــر  بنــاء  فــي  تســهم  إنتمــان  نظــر  وجهــة 

اإلعالمــي  املحتــوى  فــي  إبرازهــا  يتــم  التــي  القضيــة  أو  باملوضــوع 

.)Entman, 1993(

الحــراك الشــعبي: إن كل نشــاط شــعبي مــن أجــل مطالــب هــو 

حــراك، ســواء كانــت مطالــب حزبيــة أو فئويــة أو شــاملة، بهــذا 

املعنــى يمكــن أن يكــون إضرابــا عماليــا أو أن تكــون مظاهــرة، أو 

توقيــع عريضــة، بمعنــى أن املصطلــح يتضمــن فعــل مــا ملصلحــة 

فئة أو طبقة، أو شــعب بغض النظر عن الشــكل الذي يتخذه، 

والهــدف الــذي يســعى إليــه، ســواء تعلــق بتحقيــق مطلــب بســيط 

هــو  الشــعبي  الحــراك   ،)2012 نظام)كيلــة،  بإســقاط  طالــب  أو 

تحقيــق  إلــى  واألخيــر  األول  باملقــام  يهــدف  بامتيــاز  وطنــي  حــراك 

إصــالح شــامل فــي البــالد وإحــداث التغييــر فــي الحيــاة السياســية 

التــي تتصــف بالجمــود، وتمركــز الســلطة والقــرار بأيــدي قليلــة، 

وانتشــار الفســاد فــي كافــة مفاصــل الدولــة، األمــر الــذي يجعــل 

الحــراك ضــرورة ومصلحــة مــن أجــل نجــاح املشــروع السيا�شــي 

مختلــف  الحــراك  هــذا  فــي  ويشــارك  عليــه،  الشــرعية  وإضفــاء 

وااللتــزام  الســلمي  بالطابــع  ويتســم  املدنييــن  املجتمــع  فئــات 

.)2013 بنــي ســالمة،  بالقانــون) 

املتظاهريــن  خــروج  فــي  وتمثــل  الجزائــر:  فــي  الشــعبي  الحــراك 

ترشــح  بعــدم  للمطالبــة  الوطــن  واليــات  كل  فــي  هائلــة  بأعــداد 

الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة لعهــدة خامســة، واســتقالته قبــل 

 2019 22 فبراير/شــباط  تاريــخ  نهايــة عهدتــه الرابعــة حيــث كان 

والتــي  الســلمية  واملســيرات  املظاهــرات  هــذه  بدايــة  تاريــخ  هــو 

رفعــت مــن ســقف املطالــب ومازالــت مســتمرة إلــى هــذا التاريــخ. 

.)2019 )ســماعيين، 

نتائج الدراسة التحليلية

اإلشــكالية  عــن  واإلجابــة  الدراســة  أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 

نشــرات  مــن  عّينــة  محتــوى  تحليــل  تــم  وأســئلتها،  املطروحــة 

»الحصاد«، وذلك بهدف معرفة أهم األطر الخبرية املستخدمة 

فــي قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة فــي معالجــة وتأطيــر أحــداث الحــراك 

اإلخبــاري  التنــاول  أطــر  تحليــل  خــالل  مــن  الجزائــر  فــي  الشــعبي 

لهــذه األحــداث وذلــك وفــق فئــات شــكل وفئــات مضمــون التــي تــم 

فــي إطــار اســتمارة تحليــل املضمــون. وضعهــا 

أن  تقت�شــي  الدراســة  هــذه  فــي  العلمــي  البحــث  ضــرورة  وألن 

تجيــب  تحليليــة  تطبيقيــة  دراســة  النظريــة  املعطيــات  نقابــل 

الدراســة  هــذه  فــي  قمنــا  وتســاؤالتها،  املطروحــة  اإلشــكالية  عــن 

عنهــا  أســفرت  التــي  والبيانــات  املعطيــات  وتفســير  بتحليــل 

عمليــة التحليــل الكمــي والكيفــي للمــواد الخبريــة املشــكلة لعّينــة 

الدراســة واملتمثلــة فــي أخبــار نشــرات »الحصــاد«، وهــذه املرحلــة 

تشــكل امتــداد منطقــي للمراحــل الســابقة وتعتمــد هــذه الخطــوة 

املهمــة علــى جانبييــن أساســيين همــا الجانــب الشــكلي، والجانــب 

هــذا  وعلــى  التحليــل.  محــل  الخبريــة  املــادة  بمضمــون  الخــاص 
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االتــي: فــي  الدراســة  هــذه  نتائــج  نــورد  األســاس 

فئات الشكل: )كيف قيل(

الزمنيــة)1(،  املــدة  النشــرات،  )عــدد  الجدول)2(يوضــح 
فــي  »الحصــاد«  لنشــرات  والفديوهــات(  والصــور  العناويــن  
قنــاة الجزيــرة حــول أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019

 22عدد النشرات

8ث.42د.6س الزمن الكلي للنشرات

193عدد العناوين

132عدد الصور الثابتة

53عدد الصور املتحركة )فديوهات(

التــي  الزمنيــة  واملســاحة  العــدد  أعــاله  الجــدول  بيانــات  توضــح 

الحصــاد  نشــرة  خــالل  مــن  اإلخباريــة  الجزيــرة  قنــاة  خصصتهــا 

إلــى  فــي الجزائــر، كمــا يشــير  ملعالجتهــا أحــداث الحــراك الشــعبي 

عــدد العناويــن والصــور والفديوهــات املصاحبــة لهــذه النشــرات. 

وكمــا هــو موضــح نالحــظ أن قنــاة الجزيــرة خصصــت مســاحة 

زمنيــة ال بــاس بهــا ملعالجــة هــذه األحــداث واملقــدرة ب)6 ســاعات 

و42 د( وهــذا مــا يعكــس اهتمامهــا الــذي لــم يتوقــف عنــد حــدود 

الزمــن املخصــص لهــذه األخبــار  فقــط، لكنــه يشــمل حقيقــة أن 

أخبــار هــذا الحــراك كان ومــزال موجــودا فــي جميــع أخبــار قنــاة 

الجزيــرة وليــس فقــط نشــرات الحصــاد.

اإلجمالــي  عددهــا  فــكان  لألخبــار  املصاحبــة  للعناويــن  بالنســبة 

193 عنوانــا معظمهــا عناويــن رئيســية، فقنــاة الجزيــرة تحــرص 

علــى تقديــم عناويــن مركــزة منتقــاة فــي مســتهل النشــرات وخاللهــا 

ذلــك  علــى  األمثلــة  مــن  أهميــة،  وأكثرهــا  األحــداث  ألبــرز  تقــدم 

»الجزائــر االنتخابــات.. الترشــح املثيــر للجــدل » عنــوان آخــر« 

الجزائــر مــا قبــل االنتخابــات الرئاســية الجــدل بشــان ترشــح 

 /02/27( البــث  تاريــخ  خامســة«،  لفتــرة  بوتفليقــة  الرئيــس 

2019(. فــي مثــال آخــر »الحــراك وجــدل االنتخابــات« تاريخ البث 

)2019/09/3(، مثــال آخــر »الجزائــر هــل يفتــح ملــف الفســاد 

املالــي«  الفســاد  مرتكبــي  محاســبة  فــرض  عــن  «»تســاؤالت 

تاريــخ البــث )2019/04/18(مثــال آخــر »حــراك الجزائــر رســائل 

إصــرار« تاريــخ البــث)2019/06/21(، هــذه العناويــن والتــي تعــرف 

فــي املجــال اإلعالمــي بالتقديميــة أو التمهيديــة تعــادل العناويــن 

الرئيســية أو املانشــيت فــي الصحــف الورقيــة، وهــي تعكــس أهميــة 

1-فــي هــذه الدراســة تــم حســاب املــدة الزمنيــة املخصصــة ألحــداث الحــراك لنشــرات الحصــاد فــي قنــاة الجزيــرة فقــط، ولــم يتــم حســاب مــدة الحصــص ككل، كــون النشــرات التــي تــم تحليلهــا تناولــت أحــداث 
الحــراك فــي مقدمــة النشــرات، وباقــي التغطيــات للمواضيــع األخــرى تــم اقتطاعهــا، لذلــك لــم يتســنى لــي حســاب املــدة الزمنيــة ملجمــل الحصــص ومقارنــة املــدة الزمنيــة املخصصــة ملعالجــة أحــداث الحــراك الشــعبي 

بالحجــم الســاعي الكلــي.                                                                     

الخبــر وتحــدد األجنــدة اإلخباريــة للجمهــور املســتهدف عــادة ألنــه 

وبــدوره يفتــرض أن هــذه العناويــن تلخــص ابــرز األحــداث وأكثرهــا 

أسا�شــي  بشــكل  األخبــار  تفاصيــل  بمعرفــة  يهتــم  كونــه  أهميــة 

ومركــز.

فــان  األخبــار  لنشــرات  املصاحبــة  الثابتــة  للصــور  بالنســبة 

ثابتــة  6 صــور  قنــاة الجزيــرة مــن خــالل نشــرة الحصــاد تعــرض 

 132 فــي مقدمــة كل نشــرة وعلــى هــذا كان عــدد الصــور الثابتــة 

صــورة كانــت معظمهــا ألحــداث الحــراك والشــعارات التــي رفعــت، 

الصــور  أمــا  الجزائــر.  فــي  الفاعلــة  السياســية  وللشــخصيات 

فــكان  املصــورة  والفديوهــات  األشــرطة  فــي  واملتمثلــة  املتحركــة 

عددهــا 53 فيديــو مصــور ألحــداث الحــراك فــي الجزائــر مصاحبــا 

الحــراك. هــذا  حــول  أجريــت  التــي  اإلخباريــة  للتقاريــر 

جــدول)3( يوضــح األشــكال الصحفيــة التــي اســتخدمتها قنــاة 
الجزيــرة ملعالجــة أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019

النسبة%التكرارالشكل الصحفي

11143.35خبر

5320.71مقابلة

228.60تقريرإخباري

7027.34جرافيك

256100اإلجمالي

املــواد  أظهــرت بيانــات الجــدول أعــاله تسلســل وترتيــب أشــكال 

الخبريــة لنشــرة »الحصــاد« فــي قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة، وحيــث 

أظهرت هذه النتائج أن الخبر الصحفي حظي باملرتبة األولى من 

االهتمــام بنســبة )%43.35( وهــذا طبيعــي كــون القنــاة إخباريــة 

بالدرجــة األولــى ودائمــا تعــرض األخبــار بشــكل مجــرد قبــل البــدء 

فــي عــرض القوالــب األخــرى ، يليهــا اســتخدام الجرافيــك فــي املرتبــة 

الثانيــة بنســبة )%27.34( حيــث تــم اســتخدامه فــي كل النشــرات 

لوجــود معلومــات مكملــة لألخبــار والســتكمال النقــص الــذي ربمــا 

يحــدث علــى مســتوى ســرد األحــداث فــي األخبــار ومــن األمثلــة علــى 

الرئيــس  ذلــك »مظاهــرات طالبــت برحيــل جميــع رمــوز نظــام 

 ،)2019/05/1( البــث  تاريــخ  بوتفليقــة«  العزيــز  عبــد  الســابق 

مثــال آخــر فــي نفــس النشــرة  »العديــد مــن الواليــات الجزائريــة 

شــهدت مســيرات عماليــة بمناســبة عيــد العمــال«، ومــن نفــس 

لنقابــة  العــام  األميــن  برحيــل  طالبــت  »املظاهــرات  النشــرة 
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العمــال عبــد املجيــد ســيدي الســعيد«.

فــي مثــال آخــر »أجهــزة األمــن الجزائريــة تغلــق الشــوارع املؤديــة 

للعاصمــة خصوصــا الطريــق الســريع شــرق/ غــرب«، فــي نفــس 

النشــرة »احتجاجــات للجمعــة العاشــرة فــي الجزائــر للمطالبــة 

بنفــس  آخــر  مثــال  فــي  ومحاســبتهم«،  النظــام  رمــوز  برحيــل 

افقهــا الجيــش  النشــرة »الحــراك يطالــب بمرحلــة انتقاليــة ير

وتقودهــا شــخصيات شــعبية وحكومــة مســتقلة«، تاريــخ البــث 

.)2019/04/26(

فــي الترتيــب الثالــث جــاءت املقابلــة الصحفيــة بنســبة )20.71%( 

املقابــالت  علــى  نشــراتها  فــي  أسا�شــي  بشــكل  تعتمــد  القنــاة  كــون 

االســتضافة  طريــق  عــن  املباشــرة  ســواء  الصحفيــة  واألحاديــث 

عــن  بعــد  عــن  الصحفيــة  أواألحاديــث  األســتوديو،  فــي  املباشــرة 

يحــدث  مــا  لتحليــل  الوســائط األخــرى وذلــك  أو  الهاتــف  طريــق 

اســتضافة  ذلــك  األمثلــة علــى  ومــن  الحــراك  أحــداث حــول  مــن 

الدكتــور »حســن عبيــدي« أســتاذ العالقــات الدوليــة فــي جامعــة 

جنيف، والحديث مع االســتاذ »محمد باشــوش« من إســطنبول 

وهــو باحــث فــي العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة بجامعــة 

اســتضافة  آخــر  مثــال  فــي   ،)2019/03/26( بتاريــخ  الجزائــر 

الدكتــور »زهيــر بوعمامــة« أســتاذ العلــوم السياســية والعالقــات 

شــرفي«  »جمــال  السيا�شــي  الناشــط  مــع  والحديــث  الدوليــة« 

مثــال  فــي   ،)2019/05/01( بتاريــخ  ناشــط سيا�شــي جزائــري  وهــو 

صحافــي  كاتــب  وهــو  يعقوبــي«  »محمــد  الســيد  اســتضافة  آخــر 

الدكتــور  مــن  كل  مــع  والحديــث  جزائــري،  سيا�شــي  ومحلــل 

»يوســف  والدكتــور  سيا�شــي  ومحلــل  كاتــب  بومديــن«  »بوزيــد 

بوعنــدل« مــن قطــر وهــو أســتاذ علــوم سياســية بجامعــة قطــر 

هديــر«  »محمــد  الدكتــور  واســتضافة   ،)2019/04/26( بتاريــخ 

»محمــد  الدكتــور  مــع  والحديــث  واالتصــال،  اإلعــالم  أســتاذ 

بتاريــخ  اســطنبول  مــن  السياســية  العلــوم  فــي  باحــث  باشــوش« 

.)2019/07/05(

بنســبة  الصحفــي  التقريــر  جــاء  واألخيــرة  الرابعــة  املرتبــة  فــي 

�شــيء  وهــذا  نشــرة،  لــكل  صحفيــا  تقريــرا   22 بمعــدل   )8.59%(

ومعالجــة  تغطيــة  تتطلــب  املعالجــة  األحــداث  كــون  طبيعــي 

تقريريــة عنهــا، ومــن األمثلــة علــى ذلــك تقريــر »مريــم أبييــش« حــول 

املســيرات الســلمية آلالف الجزائرييــن الرافضيــن لترشــح الرئيــس 

شــعار  رافعيــن  خامســة  لعهــدة  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الســابق 

»ال للعهــدة الخامســة« وذلــك فــي الجمعــة الخامســة للحــراك، 

مــا قبــل االنتخابــات  التقريــر عنــوان »الجزائــر  وقــد حمــل هــذا 

لعهــدة  بوتفليقــة  الرئيــس  ترشــح  بشــأن  والجــدل  الرئاســية 

تقريــر  آخــر  مثــال  فــي   ،)2019/02/27( بتاريــخ  وذلــك  خامســة« 

مواصلــة  حــول   18 الجمعــة  أحــداث  عــن  أيــت صالــح«  »يونــس 

رمــوز  برحيــل  املطالبــة  الســلمية  ومســيراته  ملظاهراتــه  الشــعب 

نظــام بوتفليقــة ومحاســبة املفســدين وإقالــة مــا تــرك خلفــه وهــم 

تــم إطــالق عليهــم تســمية »البــاءات الثالثــة« تحــت عنــوان  مــن 

)2019/06/21( البــث  تاريــخ  إصــرار«  الجزائر..رســائل  »حــراك 

فئــات املضمــون:) مــاذا قيــل؟( املتمثلــة فــي فئــات األطر الضمنية 

مــن  الجزائــر  فــي  الشــعبي  الحــراك  اإلعالميةألحــداث  للمعالجــة 

قبــل قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة مــن خــالل نشــرة »الحصــاد«، وتــم 

وحــدة  وفــق  وبمؤشــراتها  الفرعيــة  بفئاتهــا  الفئــة  هــذه  تحليــل 

الفكــرة كونهــا الوحــدة التــي تحكــم باقــي الوحــدات )كلمــة، جملــة، 

مــن  اتخــذت  حيــث  فئــة،  كل  طبيعــة  حســب  املوضــوع(  فقــرة، 

تعليــق  كل  داخــل  تكراراهــا  قيــاس  تــم  تحليــل  وحــدة  الفكــرة 

شــفوي كــون املــواد الخاضعــة للدراســة هــي حصــص مــن نشــرات 

اخباريــة.

نشــرات  ضمــن  الــواردة  الصــراع  أطــر  يوضــح  جــدول)4( 
»الحصــاد« حــول أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019

النسبة%التكرارفئة الصراع

واملظاهــرات  االحتجاجــات  إطــار 
الجزائــر فــي  29398الشــعبية 

االحتجاجــات  لهــذه  التصــدي  إطــار 
62.00واملظاهــرات مــن قبــل النظــام الجزائــري

100 299املجموع

الصــراع  حــاالت  معظــم  أن  التحليليــة  الدراســة  نتائــج  كشــفت 

الــواردة ضمــن نشــرات الحصــاد حــول أحــداث الحــراك الشــعبي 

واملظاهــرات  االحتجاجــات  »إطــار  لصالــح  كانــت  الجزائــر  فــي 

الشــعبية« بنســبة )%98( بواقــع )293( تكــرارا حيــث ركــزت قنــاة 

الجزيــرة علــى قيمــة الجــدة واآلنيــة فــي معالجــة األحــداث فــي حينهــا، 

واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة جــدا نذكــر منهــا مــا ورد بتقريــر »مريــم 

الجزائرييــن  »آالف  فيــه  جــاء   )2019/02/27( لنشــرة  أوبييــش« 

الخامســة«،  للعهــدة  رفضــا  وتجمعــات  مســيرات  فــي  خرجــوا 

وجــاء فــي تقريــر »عبــد القــادر عراضــة« لنشــرة ) 2019/03/15(: 
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»مظاهــرات  للحــراك..«،  الرابعــة  للجمعــة  حاشــدة  »مظاهــرات 

إلــى  الجماهيــر  تنزلــق  لــم  بوتفليقــة...  قــرارات  ترفــض  حاشــدة 

العنــف والالفــت للنظــر وطنيــة الحــراك واتســاعه لــكل واليــات 

فــي تقريــر »وليــد عطــار« لنشــرة  القطــر الجزائــري..«، كمــا جــاء 

)2019/05/01( مــا يلــي: »مظاهــرات طالبــت برحيــل جميــع رمــوز 

للنقابييــن  »مظاهــرات  بوتفليقــة«،  الســابق  الرئيــس  نظــام 

الجزائرييــن..«،  للعمــال  العــام  االتحــاد  مقــر  أمــام  والعمــال 

»املظاهــرات العماليــة رفعــت الفتــات داعمــة للحــراك الشــعبي فــي 

الجزائــر..«.

 :)2019/08/16( لنشــرة  مو�شــى«  »نســيبة  تقريــر  فــي  جــاء  كمــا 

»الجمعــة 26 االســتمرار فــي املظاهــرات املطالبــة برحيــل مــا تبقــى 

مــن رمــوز نظــام بوتفليقــة، والدعــوة النتخابــات نزيهــة وشــفافة 

دون دور مــا يصفــه املتظاهــرون بالعصابــة..« كمــا جــاء فــي تقريــر 

»ناصــر آيــت طاهــر« لنشــرة )2019/04/26( مــا يلــي: »احتجاجــات 

النظــام  رمــوز  برحيــل  للمطالبــة  الجزائــر  فــي  العاشــرة  الجمعــة 

رحيــل  ضــرورة  علــى  تركــز  املتظاهريــن  »هتافــات  وحاســبتهم..« 

الرئيــس املؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح..«.

 )2019/09/13( لنشــرة  صالــح«  أيــت  »ناصــر  تقريــر  فــي  وجــاء 

»ثالثــون أســبوعا الشــعب متمســك باملطالبــة بالتغييــر الجــذري 

مــن رمــوز  تبقــى  مــا  البــالد ويشــترط رحيــل  فــي  للواقــع السيا�شــي 

النظــام..«

فيمــا احتــل إطــار »التصــدي لهــذه االحتجاجــات واملظاهــرات مــن 

قبل النظام الجزائري« في الترتيب الثاني بنسبة %2 بواقع ستة 

تكــرارات وهــذا ربمــا طبيعــي كــون الحــراك أخــذ طابعــا ســلميا منــذ 

بدايتــه وكان شــعار هــذه املســيرات واملظاهــرات املطالبــة بالتغييــر 

االحتجاجــات  لهــذه  التصــدي  إطــار  أن  إال  ســلمية«،  »ســلمية 

ورد ســتة مــرات ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــاء جــاء فــي تقريــر »وليــد 

عطــار« لنشــرة )2019/04/12(: »انتشــار األمــن غيــر معهــود منــذ 

بــدأ الحــراك نحــو شــهرين، قــوى األمــن بكــرت مــزودة ألول مــرة 

بوســائل مكافحة الشــغب نحو ســاحة البريد املركزي بالعاصمة 

حيــث تمركــز الحــراك..«. كمــا ورد بتقريــر »وليــد عطــار« لنشــرة 

»)2019/04/26( ما يلي« » أجهزة األمن الجزائرية تغلق الشوارع 

املؤديــة إلــى العاصمــة خصوصــا الطريــق الســريع شــرق /غــرب..«

فــي مثــال أخــر بنفــس النشــرة »انســحاب قــوى الشــرطة لكــن قــوى 

تفتيــش أمنيــة غيــر مســبوقة طوقــت العاصمــة حســب مصــادر 

أمنيــة..«، فــي مثــال آخــر ورد بتقريــر »يونــس أيــت ياســين« لنشــرة 

)2019/06/21( جــاء فيــه »فرضــت الســلطات طوقــا علــى أطــراف 

العاصمــة خلــف هــذا الطــوق حركــة مــرور..«، فــي مثــال آخــر ورد 

بتقريــر »نســيبة مو�شــى« لنشــرة )2019/08/16( جــاء فيــه »قــوى 

األمــن الجزائريــة انتشــرت بكثافــة وفرضــت رقابــة شــديدة علــى 

مداخــل العاصمــة..«
نشــرات  ضمــن  الــواردة  األســباب  أطــر  يوضــح   )5( جــدول 
»الحصــاد« حــول أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019

النسبة%التكرارفئة أطر األسباب

00/رفض الشعب لألوضاع التي يعيشها

القائــم  للنظــام  الشــعب  رفــض 
بتغييــره واملطالبــة  بأكملــه 

29349.33

الرئيــس  ترشــح  الشــعب  رفــض 
خامســة لعهــدة  بوتفليقــة 

30150.67

00/أطر أخرى تذكر

594100املجموع

أطــر  تحليــل  لنتائــج  واملتضمنــة  أعــاله  الجــدول  بيانــات  تشــير 

الحــراك  ألحــداث  »الحصــاد«  نشــرات  ضمــن  الــواردة  األســباب 

ترشــح  الشــعب  »رفــض  إطــار  بــروز  إلــى  الجزائــر  فــي  الشــعبي 

 )50.67%( بنســبة  بوتفليقــة«  العزيــز  عبــد  الســابق  الرئيــس 

مــا ورد  الخبــر ومــن األمثلــة علــى ذلــك  لهــذا  تكــرار   )301( بواقــع 

عــدة  جزائريــة  مظاهــرات  »خرجــت   :)2019/03/01( نشــرة  فــي 

أبرزهــا العاصمــة وســطيف وعنابــة والبليــدة وغردايــة جــدد فيهــا 

لواليــة  ترشــحه  الجزائــري  الرئيــس  ترشــح  رفضهــم  املحتجــون 

للنظــام  الشــعب  »رفــض  إطــار  بــرز  فيمــا  خامســة..«،  رئاســية 

بنســبة  الثانــي  الترتيــب  فــي  بتغييــره«  واملطالبــة  بأكملــه  القائــم 

)%49.33( بواقــع )293( تكــرار لهــذه الخبــر ومــن األمثلــة علــى ذلــك 

ما ورد في نشرة) 2019/04/05(: » تبدو الرسالة األبرز للجزائريين 

لــن يتوقــف عنــد  فــي مظاهــرات الجمعــة الســابعة هــي أن األمــر 

اســتقالة بوتفليقــة فقــد رفعــت صــورة تجمــع رمــوزا فتــرة حكــم 

فــي  ومســؤولون  ســابقين  حكومــات  رؤســاء  بينهــم  بوتفليقــة 

مناصــب مختلفــة يحملهــم الجزائريــون مســؤولية أوجــه مختلفــة 

مــن أزمــة البــالد لكــن الرفــض الشــعبي طــال بشــكل أسا�شــي رئيــس 

الحكومــة نــور الديــن بــدوي،  ورئيــس مجلــس األمــة عبــد القــادر 

الدســتوري..«. املجلــس  رئيــس  بلعيــز  والطيــب  صالــح،  بــن 
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نشــرات  ضمــن  الــواردة  الحلــول  أطــر  يوضــح   )6( جــدول 
»الحصــاد« حــول أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019

النسبة%التكرارأطر الحلول

546.87تنحي الرئيس بوتفليقة

21527.35إقالة وتنحية رموز النظام السابق

ومتابعــة  الفســاد  ملفــات  فتــح 
قضائيــا املفســدين 

11815.01

9812.47تعديل قانون االنتخابات

علــى  تشــرف  مســتقلة  هيئــة  إنشــاء 
ت بــا النتخا ا

10212.98

وفــق  دســتوريا  السياســية  األزمــة  حــل 
102 املــادة 

8711.07

شــخصيات  مــن  حكومــة  تشــكيل 
االنتقاليــة املرحلــة  تديــر  وطنيــة 

11214.25

00/تفعيل املادتين 8/7

00/أخرى تذكر

786100املجموع

تشــير بيانــات الجــدول أعــاله واملتضمــن لنتائــج تحليــل فئــة أطــر 

الحلــول الــواردة ضمــن نشــرات الحصــاد، إلــى تركيــز قنــاة الجزيــرة 

)27.35%( بنســبة  بوتفليقــة«  نظــام  رمــوز  »رحيــل  إطــار  علــى 

بواقــع )215( خبــر حــول هــذا الحــدث، مــن األمثلــة علــى ذلــك مــا 

جــاء فــي نشــرة )2019/06/21(: »الجمعــة 18 يواصــل الجزائريــون 

برحيــل  املحتجــون  املركزي...وطالــب  البريــد  لســاحة  توافدهــم 

رمــوز بوتفليقــة ومتابعــة املفســدين..«، » ..إقالــة مــن تــرك خلفــه 

وهــم أقــدم البــاءات وهــم رئيــس الجمهوريــة املؤقــت عبــد القــادر 

بــن صالــح، ورئيــس الحكومــة نــور الديــن بــدوي، ورئيــس املجلــس 

الشعبي الوطني أولى غرفتي البرملان معاذ بوشارب..«، في الترتيب 

املفســدين  ومحاســبة  الفســاد  ملفــات  »فتــح  إطــار  بــرز  الثانــي 

قضائيــا« بنســبة )15.01( بواقــع )118( خبــرا حــول هــذا الحــدث، 

مــن األمثلــة علــى ذلــك مــا جــاء فــي نشــرة )2019/04/26(: »..فقــد 

مــن رمــوز نظــام بوتفليقــة  املزيــد  شــهدت املرحلــة األخيــرة عــزل 

ووقــع آخــرون مــن ساســة ورجــال مــال منتفذيــن فــي شــراك حملــة 

كان  فمــن  العــام..  املــال  وتبديــد  الفســاد  علــى  مســبوقة  غيــر 

يتصــور أن يــودع اإلخــوة كونينــاف املعــروف قربهــم مــن الرئيــس 

بوتفليقــة وشــقيقه الســعيد الحبــس االحتياطــي، وان يســتدعى 

كل مــن رئيــس الــوزراء ورئيــس املاليــة الســابقين للتحقيــق، وأن 

ولــد  جمــال  الســابقين  الوزيريــن  عــن  الحصانــة  رفــع  فــي  يشــرع 

عبــاس وســعيد بــركات تمهيــدا ملثولهمــا أمــام القضــاء..«.

فــي الترتيــب الثالــث بــرز إطــار »تشــكيل حكومــة مــن شــخصيات 

تديــر املرحلــة االنتقاليــة« مــن األمثلــة علــى ذلــك فــي الترتيــب الرابــع 

بــرز إطــار »إنشــاء هيئــة مســتقلة  فــي الترتيــب الرابــع  بــرز إطــار، 

98 خبــرا حــول هــذا  علــى االنتخابــات« بنســبة )%12.98( بواقــع 

يصــدق  األمــة  »مجلــس   :)2019/09/13( نشــرة  فــي  ورد  الحدثمــا 

بإنشــاء  أحدهمــا  يق�شــي  االنتخابــات  لقانــون  تعديليــن  علــى 

هيئــة مســتقلة تشــرف عليهــا..« كمــا جــاء بنفــس النشــرة مايلــي: 

»هكــذا اقــر البرملــان الجزائــري بغرفتيــه قانونيــن احدهمــا قانــون 

انتخابــات  معــدل والثانــي بق�شــي ألول مــرة بإنشــاء ســلطة وطنيــة 

مســتقلة لالنتخابــات ينظمهــا ويراقبهــا بــدال عــن حكومــة ممثلــة 

إطــار »تعديــل  بــرز  الخامــس  الترتيــب  فــي  الداخليــة..«،  فــي وزارة 

قانون االنتخابات« بنسبة )%12.47( بواقع 102 خبرا حول هذا 

الحــدث، ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا ورد فــي نشــرة )2019/03/01(: 

»..هكــذا اقــر البرملــان الجزائــري بغرفتيــه قانونيــن احدهمــا قانــون 

البلــد  تاريــخ  فــي  مــرة  ألول  يق�شــي  والثانــي  معــدل  االنتخابــات 

بإنشــاء ســلطة وطنيــة مســتقلة..«.

فــي الترتيــب الســادس بــرز إطــار »حــل األزمــة السياســية دســتوريا 

نشــرة  فــي  ورد  مــا  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن   »102 املــادة  وفــق 

دســتوري  نــص  بإعمــال  يطالــب  األركان  »رئيــس   :)102/03/26(

أداء مهامــه.. ويقــول أن حــل األزمــة  عــن  الرئيــس  إلعــالن عجــز 

يجــب أن يضمــن احتــرام الدســتور وفقــا للمــادة 102..«، »دعــوة 

املــادة  إلــى تطبيــق  الفريــق قايــد صالــح  رئيــس األركان الجزائــري 

رئيــس  منصــب  شــغور  بإثبــات  واملتعلقــة  الدســتور  مــن   102

الرئيــس  »تنحــي  إطــار  بــرز  الســادس  الترتيــب  فــي  الجمهوريــة..«، 

الحــدث،  هــذا  حــول   )54( بواقــع   )6.87( بنســبة  بوتفليقــة« 

لــه أي ظهــور حيــث  8/7« فلــم يكــن  أمــا إطــار »تفعيــل املادتيــن 

علــى  التركيــز  علــى  الجزيــرة  حــرص  األخبــار ســوى  علــى مســتوى 

هاتيــن  بتفعيــل  واملطالبــة  املتظاهــرون  رفعهــا  التــي  الشــعارات 

املادتيــن.  
نشــرات  ضمــن  الــواردة  النتائــج  أطــر  يوضــح  جــدول)7( 
»الحصــاد« حــول أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019

النسبةالتكرارفئةأطر النتائج

واشــتداد  البقــاء  علــى  النظــام  إصــرار 
والشــعب النظــام  بيــن  الصــراع 

/00

5415.21تنحي الرئيس بوتفليقة عن الحكم

21560.56إقالة رموز النظام ومتابعتهم قضائيا

8624.23أطرأخرى تذكر

355100املجموع

أظهــرت بيانــات الجــدول أعــاله نتائــج تحليــل فئــة أطــر النتائــج 

فــي  الشــعبي  الحــراك  حــول  »الحصــاد«  نشــرات  ضمــن  الــواردة 

الجزائــر والتــي يظهــر مــن خاللهــا أن إطــار »إقالــة رمــوز بوتفليقــة 
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فــي  البــروز  مــن  األكبــر  النصيــب  لــه  كان  قضائيــا«  ومتابعتهــم 

األخبــار بنســبة )%45.74( بواقــع )118( تكــرار لهــذا الخبــر ومــن 

األمثلــة علــى ذلــك مــا ورد فــي نشــرة )2019/03/17(: » ..عــزل مزيــد 

ورجــال  ساســة  مــن  آخــرون  ووقــوع  بوتفليقــة  نظــام  رمــوز  مــن 

مــال..«، فــي الترتيــب الثانــي بــرز إطــار » أطرأخــرى تذكــر »حيــث 

ظهرت العديد من النتائج للحراك أهمها تصاعده واســتمراره و 

تنظيــم انتخابــات رئاســية، واملطالبــة بضــرورة الحــوار والوســاطة 

مــن األمثلــة علــى ذلــك مــا ورد فــي نشــرة )2019/08/16(: » تعــول 

الرئاســة الجزائريــة علــى مــا يعــرف بفريــق الحــوار والوســاطة فــي 

فــي الحــراك..« اســتمالة الفاعليــن 

عــن  بوتفليقــة  الرئيــس  »تنحــي  إطــار  بــرز  الثالــث  الترتيــب  فــي 

الخبــر  لهــذا  تكــرار   )54( بواقــع   )20.93%( بنســبة  الحكــم« 

 ..«  )2019/05/01( نشــرة  فــي  جــاء  مــا  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن 

قبــل  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الســابق  الرئيــس  تنحــي  منــذ  شــهر 

نشــرة  فــي  جــاء  ومــا  قليلــة...«،  بأســابيع  الرابعــة  عهدتــه  انتهــاء 

)2019/04/26(:»ذهــب بوتفليقــة بعــد 20 عامــا مــن الحكــم ومعــه 

»إصــرار  إطــار  أمــا  خامســة..«،  رئاســية  لفتــرة  ترشــحه  ذهــب 

والشــعب«  النظــام  بيــن  الصــراع  واشــتداد  البقــاء  علــى  النظــام 

تأطيــر. أي  لــه  يكــن  فلــم 

جــدول )	( يوضــح أطــر ردود األفعــال الــواردة ضمــن نشــرات 

»الحصــاد« حــول أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019

النسبةالتكرارفئة أطر ردود األفعال

مظاهــرات واحتجاجــات تنــدد باألوضــاع 
وتطالــب بتغييــر النظــام

29359.55

إليجــاد  الجزائريــة  الحكومــة  مســاعي 
الحــراك وتهدئــة  الحلــول 

19940.45

املســاعي الدولية)عامليــة، عربيــة( إليجــاد 
الحــول وتهدئــة الحــراك

/00

492100املجموع

فئــة  تحليــل  لنتائــج  واملتضمنــة  أعــاله  الجــدول  بيانــات  تشــير 

حــول  الحصــاد  نشــرات  ضمــن  الــواردة  األفعــال  ردود  أطــر 

أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر إلــى بــروز إطــار » مظاهــرات 

واحتجاجــات تنــدد باألوضــاع وتطالــب بتغييــر النظــام«، حيــث 

احتــل الترتيــب األول بنســبة )%59.55( بواقــع )293( تكــرار لهــذا 

فــي نشــرة )2019/04/26(:  الخبــر ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا ورد 

برحيــل  واملطالبــة  االحتجــاج  فــي  ونفــس طويــل  »جمعــة عاشــرة 

فــي الجزائــر العاصمــة ومــدن  رمــوز النظــام قاطبــة يحــدث هــذا 

وعواصــم شــرق البــالد وغربهــا..«، »الحــراك الشــعبي لــم يتزحــزح 

عــن مطالبــه »تتنحــاو قــاع«، ومــا جــاء فــي نشــرة )2019/03/15( : 

بوتفليقــة..«. قــرارات  ترفــض  حاشــدة  »مظاهــرات 

الجزائريــة  الحكومــة  »مســاعي  إطــار  بــرز  الثانــي  الترتيــب  فــي 

إليجــاد الحلــول وتهدئــة الحــراك« بنســبة )40.45( بواقــع )199( 

نشــرة  فــي  ورد  مــا  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن  الخبــر  لهــذا  تكــرار 

)2019/07/05(: »دعــا الرئيــس املؤقــت بــن صالــح إلــى حــوار وطنــي 

الطريــق  فيــه  وتعيــد  الدولــة  مؤسســات  فيــه  تشــارك  ال  شــامل 

الحلــول  إليجــاد  الدوليــة  »املســاعي  رئاســية..«،إطار  النتخابــات 

النشــرات. فــي  بــروز  أي  لــه  يكــن  لــم  الحــراك«  وتهدئــة 

عرض ومناقشة نتائج الدراسة التحليلية 1–
عرض نتائج الدراسة الخاصة بفئات الشكل:

أولــت قنــاة الجزيــرة مــن خــالل نشــرات »الحصــاد« اهتمامهــا فــي 

معالجــة أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر حيــث خصصــت 

نشــرة   )22( ل  دقيقــة(  و42  ســاعات   6( بلغــت  زمنيــة  مســاحة 

ذاتــه  حــد  فــي  يعتبــر  الزمنيــة  املســاحة  هــذه  تخصيــص  فمجــرد 

نوعــي. اهتمــام 

بلــغ عــدد العناويــن املصاحبــة لألخبــار )193( عنونــا رئيســيا حيــث 

مــدار  علــى  العناويــن  هــذه  كتابــة  علــى  الجزيــرة  قنــاة  حرصــت 

النشــرة وفــي كل خبــر تعرضــه، وهــذا �شــيء طبيعــي كــون العناويــن 

الرئيســية أهــم العناويــن وأبرزهــا وكونــه يحمــل أهــم مــا يتصــل بــه 

املضمــون املعالــج، باإلضافــة إلــى كونــه عامــل مــن عوامــل جــذب 

انتبــاه املشــاهد.
بلــغ عــدد الصــور الثابتــة )132( صــورة، حيــث تعمــل القنــاة علــى 
عــرض )6( صــور لألحــداث مــع بدايــة النشــرة كانــت كلهــا صــور 

لألحــداث. مباشــرة 

التقاريــر  رافقــت   )53( )فديوهــات(  املتحركــة  الصــور  عــدد  بلــغ 
الجزائــر.   مــن  املباشــرة  اإلخباريــة 

اإلخباريــة«  »األطــر  بفئــات  الخاصــة  الدراســة  نتائــج  عــرض 
املضمــون. فئــات  ضمــن 

الــواردة ضمــن نشــرات  الصــراع  أطــر  مــا  الســؤال:  اإلجابــة عــن 

الجزائــر؟ فــي  الشــعبي  الحــراك  أحــداث  حــول  الحصــاد 

توصلــت نتائــج الدراســة فيمــا يخــص مــدى إبــراز إطــار الصــراع 

بعناصــره إلــى:

حرصــت قنــاة الجزيــرة مــن خــالل نشــرات »الحصــاد« علــى إبــراز 

إطــار »االحتجاجــات واملظاهــرات الشــعبية فــي الجزائــر« بنســبة 

آليــات  مــن  كآليــة  »البــروز«  عامــل  أهميــة  تأتــي  وهنــا   ،)98%(

التأطيــر فــي ضــوء نظريــة التأطيــر اإلعالمــي مــن خــالل التركيــز علــى 

معلومــات معينــة فــي مواقــع معينــة وتكرارهــا وجعلهــا األكثر بروز، 
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فيمــا جــاء إطــار »التصــدي لهــذه االحتجاجــات مــن قبــل النظــام 

الجزائــري« فــي الترتيــب الثانــي بنســبة )%2( وهــذا راجــع ربمــا إلــى 

ســلمية هــذا الحــراك الــذي حمــل شــعار »ســلمية ســلمية«.

نشــرات  ضمــن  الــواردة  األســباب  أطــر  مــا  ســؤال:  عــن  اإلجابــة 

الجزائــر؟ فــي  الحــراك  أحــداث  حــول  الحصــاد 

توصلــت نتائــج الدراســة فيمــا يخــص مــدى بــروز إطــار األســباب 

بعناصــره إلــى:

حرصــت قنــاة الجزيــرة مــن خــالل نشــرات »الحصــاد« علــى إبــراز 

الخامســة«  للعهــدة  بوتفليقــة  ترشــح  الشــعب  »رفــض  إطــار 

للنظــام  الشــعوب  »رفــض  إطــار  بــرز  فيمــا   ،)50.61%( بنســبة 

بنســبة  الثانــي  الترتيــب  فــي  بتغييــره«  واملطالبــة  بأكملــه  القائــم 

.)49.33%(

نشــرات  الــواردة ضمــن  الحلــول  أطــر  مــا  الســؤال:  عــن  اإلجابــة 

الجزائــر؟ فــي  الشــعبي  الحــراك  أحــداث  حــول  الحصــاد 

توصلــت نتائــج الدراســة فيمــا يخــص مــدى بــروز إطــار الحلــول 

إلــى: بعناصــره 

حرصــت قنــاة الجزيــرة مــن خــالل نشــرات الحصــاد فــي معالجتــه 

إبــراز إطــار »إقالــة  فــي الجزائــر علــى  األحــداث الحــراك الشــعبي 

بــرز  ثــم   ،  )27.35%( بنســبة  الســابق«  النظــام  رمــوز  وتنحيــة 

فــي  إطــار »فتــح ملفــات الفســاد ومحاســبة املفســدين قضائيــا« 

بــرز إطــار »تشــكيل حكومــة  الثانــي بنســبة )15.01%(،  الترتيــب 

بنســبة  االنتقاليــة«  املرحلــة  تديــر  وطنيــة  شــخصيات  مــن 

مســتقلة  هيئــة  »إنشــاء  وإطــار  الثالــث،  الترتيــب  فــي   )14.25%(

تشــرف علــى االنتخابــات« فــي الترتيــب الرابــع بنســبة )12.98%(، 

وإطــار »تعديــل قانــون االنتخابــات بنســبة )%12.47( فــي الترتيــب 

الخامــس، وإطــار« حــل األزمــة السياســية دســتوريا وفــق املــادة 

فــي الترتيــب الســادس بنســبة )%11.07(، فيمــا جــاء إطــار   »102

.)6.87%( بنســبة  الســابع  الترتيــب  فــي  بوتفليقــة«  »تنحــي 

نشــرات  ضمــن  الــواردة  النتائــج  أطــر  مــا  الســؤال  عــن  اإلجابــة 

الجزائــر؟ فــي  الشــعبي  الحــراك  أحــداث  حــول  الحصــاد 

توصلــت نتائــج الدراســة فيمــا يخــص مــدى بــروز إطــار النتائــج 

إلــى: بعناصــره 

حرصــت قنــاة الجزيــرة مــن خــالل نشــرات الحصــاد فــي معالجتهــا 

»إقالــة  إطــار  إبــراز  علــى  الجزائــر  فــي  الشــعبي  الحــراك  ألحــداث 

ثــم   ،)60.56%( بنســبة  قضائيــا«  ومحاســبتهم  النظــام  رمــوز 

جــاءت أطــر أخــرى فــي الترتيــب الثانــي بنســبة )%24.23(، ثــم بــروز 

إطــار »تنحــي الرئيــس بوتفليقــة عــن الحكــم« فــي املرتبــة الثالثــة 

.)15.21%( بنســبة 

اإلجابة عن السؤال ما أطر ردود األفعال الواردة ضمن نشرات 

الحصاد حول أحداث الحراك الشعبي في الجزائر؟

ردود  إطــار  بــروز  مــدى  يخــص  فيمــا  الدراســة  نتائــج  توصلــت 

إلــى: بعناصــره  األفعــال 

حرصــت قنــاة الجزيــرة مــن خــالل نشــرات الحصــاد فــي معالجتهــا 

ألحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر علــى إبــراز إطــار »مظاهــرات 

واحتجاجــات تنــدد باألوضــاع وتطالــب بتغييــر النظــام« بنســبة 

بــرز إطــار »مســاعي الحكومــة الجزائريــة إليجــاد  ثــم   ،)59.55%(

الحلــول وتهدئــة الحــراك« فــي الترتيــب الثانــي بنســبة ) 40.45%(.

اإلجابــة عــن إشــكالية الدراســة فــي ظــل نظريــة »األطــر الخبريــة« 

فــي  الشــعبي  الحــراك  أحــداث  الجزيــرة  قنــاة  أطــرت  كيــف 

ائــر؟ الجز

التــي  الخبريــة  األطــر  عــدد  إجمالــي  أن  الدراســة  نتائــج  كشــفت 

وردت فــي نشــرات »الحصــاد« بلغــت )2526( إطــارا موزعــا بيــن 5 

فئــات رئيســية مســتقلة مثلــت كل فئــة إطــارا مــن أطــر التحليــل، 

وكشــفت النتائــج أن قنــاة الجزيــرة حرصــت فــي تأطيرهــا لألحــداث 

تشــكيل  أســاس  يمثــالن  اللــذان  واالنتقــاء  البــروز  عاملــي  علــى 

علــى  لألحــداث  معالجتهــا  فــي  الجزيــرة  قنــاة  عملــت  حيــث  األطــر 

إبــراز إطــار »االحتجاجــات واملظاهــرات الشــعبية بصــورة كبيــرة«، 

وإبــراز إطــار »رفــض الشــعب لترشــح بوتفليقــة لعهــدة خامســة« 

وإبــراز إطــار »إقالــة وتنحيــة رمــوز النظــام الســابق«. 

مــا يمكــن قولــه مــن خــالل النتائــج املتوصــل إليهــا أن قنــاة الجزيــرة 

نوعــي  اهتمامــا  أولــت  »الحصــاد«  نشــرات  خــالل  مــن  اإلخباريــة 

فــي معالجتهــا ألحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 2019، حيــث 

كان هنــاك بــروز واضــح لألطــر التــي تــم وضعهــا فــي أطــار اســتمارة 

تحليــل املضمــون مــع تركيــز القنــاة علــى إبــراز أطــر علــى حســاب 

أطــر أخــرى:

أطــرا  »الحصــاد«  برنامــج  خــالل  مــن  الجزيــرة  قنــاة  اعتمــدت 

مختلفــة ســاعدت فــي بنــاء نمــوذج للخطــاب غيــر الواضــح والخفــي 

فقــد أسســت  العوامــل،  مــن  اســتخدامها مجموعــة  مــن خــالل 

إطــارا عامــا لتلــك األحــداث مــن خــالل:

تخصيــص مســاحة زمنيــة ملعالجــة أحــداث الحــراك وهــذا يعتبــر 

إطــارا  ابــرز  مــا  وهــذا  طرفهــا،  مــن  نوعــي  اهتمــام  ذاتــه  حــد  فــي 

تلــك األحــداث، وهــذا مــا يجعــل األطــر الخبريــة  إعالميــا يصــف 

الجاريــة. باألحــداث  الصلــة  وثيقــة 
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اســتخدمت قنــاة الجزيــرة مــن خــالل برنامــج »الحصــاد« ، إطــار 

الصــراع بالتركيــز علــى إطــار االحتجاجــات واملظاهــرات الشــعبية، 

وإطار األســباب بالتركيز على إطار رفض الشــعب للنظام القائم 

واملطالبــة بتغييــره، وإطــار الحلــول بالتركيــز علــى إطــار إقالــة رمــوز 

النظــام الســابق، وإطــار النتائــج، بالتركيــز علــى إطــار إقالــة رمــوز 

مظاهــرات  إطــار  علــى  بالتركيــز  األفعــال،  ردود  وإطــار  النظــام، 

يعكــس  وهــذا  بتغييــره،  وتطالــب  باألوضــاع  تنــدد  واحتجاجــات 

علــى  الحصــاد  برنامــج  خــالل  مــن  الجزيــرة  قنــاة  حــرص  جليــا 

التركيــز علــى إبــراز جوانــب معينــة وتعمــد تجاهــل أخــرى، وهــذا مــا 

تؤكــده نظريــة تحليــل اإلطــار اإلعالمــي أن دور وســائل اإلعــالم ال 

يقتصــر علــى مجــرد تقديــم املحتــوى اإلخبــاري، فهــي أيضــا تقــوم 

ببنــاء معنــى لهــذا املحتــوى، مــن خــالل تأطيــره وفــق زوايــا معينــة، 

2008، ص98(،  بإبــراز أحــداث وتعمــد تجاهــل أخــرى ) احمــد، 

ومــن خــالل مــا تــم رصــده مــن حصــص كشــفت عمليــة التحليــل 

أن القنــاة حرصــت علــى االســتعانة بوجهــات النظــر املؤيــدة للــرأي 

الحــراك  يؤيــدون  اســتضافتهم  تمــت  مــن  فــكل  تطرحــه،  الــذي 

وصــد النظــام.
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2. https://www.youtube.com/watch?v=MZJ93cVDNLQ&feature=share&fbclid=IwAR1uxhINcBaCEbKgaDv0aTt-
popkbWlxZe-iCFIa0PoHz3t86ETyyBbVKCQ )03 mars 2019  )

3. https://www.youtube.com/watch?v=wPh1SeL8Wxo&feature=share&fbclid=IwAR1BqxFfdXX_pjgoB2JKaTBZ1z
DqkJO4OzQPH4rIaCK1hQGK21ZFCIMELZU )15  mars 2019)

4. https://www.youtube.com/watch?v=z0hLRWf7XQQ&feature=share&fbclid=IwAR3-sAZLDdov6XNJMb-
qXkgGRIpxW1w_DIooXdXgbZ6WCzN6OFHXzCMVwj8 )26  mars 2019 )

5. https://www.youtube.com/watch?v=as-eqCNdHNU&feature=share&fbclid=IwAR20RsxoiwPQ64s4RZkLqJSOKO
4FS_X6NqGeyoiiwrKw9Lf8G54815nToIE )05 Avril 2019 )

6. https://www.youtube.com/watch?v=RTq2gKLw8Lg&feature=share&fbclid=IwAR3frB0vfjfb-2cJ-tfrjkYNeW9Lv1b
CVhe6LRECVfdVjZxasKjCqJlklVk )10 Avril 2019 )

7. https://www.youtube.com/watch?v=neBF9wdCMKo&feature=share&fbclid=IwAR2mhx2QP-BNP9jJSknBhlHm4a
XHLtchhD_6rVxcJjQzY9PLR36FJrE9grU )12 Avril 2019 )

8. https://www.youtube.com/watch?v=V3zWwK74aRM&feature=share&fbclid=IwAR22pbXYk_o1UogJibdlkgNHbC
UFBitk5x7zjRdDhfvi7wpgcaOuMF7AhWo )18 Avril 2019  )

9. https://www.youtube.com/watch?v=bjBtzgVWXb8&feature=share&fbclid=IwAR2ohboN7FamFvi6lBu1nHPPIvzT
8n5Azawb6PehXypNpFV6CnUyot-1F2E)01 mai 2019)

10. https://www.youtube.com/watch?v=gVm8j1tnXj0&feature=share&fbclid=IwAR12ejdS5gamMSq91TdFFOTxlqaW
dp1QbX1JUdEtKqSvHDn8OANQYjFYSmw )10 mai  2019 )

11. https://www.youtube.com/watch?v=ImdI4kcFLp8&feature=share&fbclid=IwAR1WJHvggqudhSqGgB66sqLhWU9

Aa1Vu8xHe32NGtmldruwYZ_0Lm-EP80g )17 mai 2019)

12. https://www.youtube.com/watch?v=PydIerXp8As&feature=share&fbclid=IwAR2inL9Wo7JAXLopZlswfhNddHW
vigc1sK41JtrbVhO_aWugR9eWfdc9UTI )20 mai 2019)

13. https://www.youtube.com/watch?v=sWsX8wJkOfU&feature=share&fbclid=IwAR0rSw-svKaLIqKWsox22nSGjHL
NJStUcUDnpvH3kzh6Vx3hwB23jVr27Fs )21 juin 2019 )

14. https://www.youtube.com/watch?v=e4Ds0WAM8Gg&feature=share&fbclid=IwAR0GIysSyL7R25Gtk6P6XeOVL
NFR8-WWfqOVouQJgmhuCadfrGyEKeAj2UM )24  mai 2019)

15. https://www.youtube.com/watch?v=x-34wUz0bmI&feature=share&fbclid=IwAR3tn2Fq2N83E98bDqOp__0n_iDG
uGjX7cjfXidwJXvLQEcqxJxjLHIC5Cw )26 mai 2019 )

16. https://www.youtube.com/watch?v=wfBmobnY2p8&feature=share&fbclid=IwAR2y_TdlBg3ochxEjFQrTjdYD-
plEDM7qPr8q-ijYExnVZ2vi_qx25ap1ro )01  juin 2019)

17. https://www.youtube.com/watch?v=sWsX8wJkOfU&feature=share&fbclid=IwAR3NRnxRfogLQURMRKQPdgkg
9gBsZbKQHwQa23urfhT2WEiEIYBlaIJ5hrA )21 juin   2019) 

18. https://www.youtube.com/watch?v=mM5iJrCYThc&feature=share&fbclid=IwAR2jRKyTNS1SpwlcoZh2IJIZKRb
w6MotbqQuaGn6j0SgtmUlB4JaKLU04hc )05 Juillet 2019)

19. https://www.youtube.com/watch?v=nxLbslqAZzU&feature=share&fbclid=IwAR3LAsDQXSiNxnFLIhKVGwSfIw
ruG2nwzohMFoMF8v-r-N0z39whCPGpP9U )16 Août 2019)

20. https://www.youtube.com/watch?v=FYDdvDFKsxI&feature=share&fbclid=IwAR2wpC4wzB-xOl_JtsngPByFnRP
SYBtCOWeyQfcLqc3FNWE92bUSSAAig6o )03 septembre 2019 )

21. https://www.youtube.com/watch?v=SafWhz6fr0I&feature=share&fbclid=IwAR2j7yfkq8N0L4uUleJErEtNMfMiTG
3sIszX4Q6Wi6S2M4pxfDD7hnHSD_o     )13 septembre 2019)

22. https://www.youtube.com/watch?v=wn04BnTS_VQ&feature=share&fbclid=IwAR1f4RD8rCgFT_xnTVMConovq
CfcZHhfVCaKxou2qyTcBDFzg-vXJvjUKa0 )17 septembre 2019 )
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Informative frameworks for the treatment of the people›s uprising (Hirak) in 
Algeria, analytical study of the frameworks used in the Al jazzeera channel, «Al 
hassad»

Abstract

This study aims to discover the main informative framings used in the treatment of 
the events relating to the uprising of the Algerian people (Hirak) in early 2019 on Al 
Jazeera TV through an analysis of samples of the newscast Al Hasad. A sample survey 
as part of descriptive studies and researches was adopted, using content analysis in 
order to analyse a casual sample of this newscast from February 2019 to September 
2019.

The study concluded to a set of results, the most important of which is that information 
is the most dominant informative format in this newscast. The study also revealed that: 
most of the conflict situations contained in this newscast were in favour of “popular 
protests and demonstrations in Algeria” framing; the main framings of the reasons were 
in favour of “the people refuse that President Bouteflika seeks a fifth term” framing; 
the main framings of the solutions were in favour of “departure of the symbols of the 
old regime” framing; the main results were in favour of “departure of the symbols of 
the old regime and their judiciary prosecution” framing; and most of the reaction cases 
contained in the sample of the study were in favour of ”protests and demonstrations 
denouncing the situation and demanding a change of regime” framing.

Keywords
Popular uprising in Algeria

 informative framings
 newscast Al Hasad

Les cadrages informatifs pour le traitement de soulévement du peuple (Hirak) en 
algérie, étude analytique des cadrages utilisés dans la chaine Al jazzeera, bulletin 
d’information «Al hassad» comme échantillon

Résumé

La présente étude a pour objectif de découvrir les principauxcadrages informatifs 
utilisés dans le traitement des événements du soulèvement populaire (Hirak) en Algérie 
au début de 2019 sur la chaîne Al Jazeera. La méthode d’enquête par sondage a été 
utilisée dans le cadre des études descriptives, en utilisant l’analyse de contenu d’un 
échantillon des bulletins d’information ‘Al Hassad’ durant la période allant de février 
2019 à septembre 2019.

L’étude a abouti à un ensemble de résultats dont le plus important est que les bulletins 
de nouvelles sont les formats les plus dominants. L’étude a également révélé que la 
plupart des situations de conflit contenues dans ces bulletins étaient en faveur du 
cadrage « protestations et manifestations populaires en Algérie», que les principaux 
motifs cités étaient en faveur du cadrage « le peuple refuse que le Président Bouteflika 
brigue un cinquième mandat», que les principales solutions proposées étaient en 
faveur du cadrage « départ des symboles de l’ancien régime», que les principaux 
résultats étaient en faveur du cadrage «départ des symboles de l’ancien régime et leur 
poursuite judiciairement » et que la plupart des réactions contenus dans l’échantillon 
de l’étude étaient en faveur du cadrage « des manifestations et protestations dénonçant 
la situation et exigeant un changement de régime »

.  

      Mots clés
Soulèvement populaire 

 cadrages informatifs
 bulletins d’information   
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احلماية الدولية للموارد املائية أثناء الزناعات املسلحة 
بن األحكام القانونية والواقع العدواين

International protection of water resources during international conflicts
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ملخص
تتمتــع املــوارد املائيــة بأهميــة كبيــرة باعتبارهــا أســاس البقــاء لجميــع األحيــاء، إال أنهــا كثيــرا مــا تتعــرض لالعتــداء 

أثنــاء النزاعــات املســلحة، رغــم تمتعهــا بنــوع مــن الحمايــة ضمــن مبــادئ ونصــوص القانــون الدولــي اإلنســاني، والتــي 

تعــززت بإقــرار املســؤولية الجنائيــة الدوليــة لألفــراد بعــد اعتمــاد نظــام رومــا املن�شــئ ملحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

الــذي اعتبــر االعتــداء علــى امليــاه جريمــة حــرب تســتوجب املتابعــة الدوليــة. تهــدف الدراســة إلــى إجــراء مقارنــة بيــن 

األحــكام القانونيــة والواقــع، مــن خــالل التطــرق لالعتــداءات التــي تعرضــت لهــا امليــاه أثنــاء النزاعــات املســلحة بعــد 

دخــول نظــام رومــا األسا�شــي حيــز النفــاذ ســنة 2002 ولــم تحتــرم فيهــا أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني، بــل ارتكبــت 

اثناءهــا جرائــم حــرب فــي حــق امليــاه، وخلصنــا إلــى وجــود كــم هائــل مــن االنتهــاكات مقابــل نــدرة املتابعــات الدوليــة 

النزاعــات  أثنــاء  املائيــة  للمــوارد  الحمايــة  توفيــر  عــن  الحالــي  الدولــي  القانونــي  النظــام  وبالتالــي عجــز  للمنتهكيــن، 

املســلحة بســبب غيــاب اإلرادة السياســية الفعليــة وليــس لقصــور النصــوص القانونيــة.

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2021-04-29

تاريخ القبول 2021-12-15

الكلمات املفتاحية
املوارد املائية
النزاعات املسلحة
القانون الدولي

1 املؤلف املراسل

مقدمة
المــاء هــو مصــدر الحيــاة علــى ســطح األرض وال يمكــن ألي كائــن 

والتقــدم  واالزدهــار  القــوة  رمــز  فهــو  وجــوده،  عــن  يســتغني  أن 

فــي جميــع عناصــر العمليــة  لألمــم والــدول ألنــه عامــل جوهــري 

إطــار  بتوفيــر  الــدول  الكبيــرة عنيــت  ونظــرا ألهميتــه  التنمويــة، 

قانونــي لــه يضمــن توفــره بكميــة ونوعيــة مناســبة، يســمح بتلبيــة 

بــه ســواء أثنــاء الســلم أو أثنــاء  الحاجــات األساســية المتصلــة 

المســلحة. النزاعــات 

المائيــة  المــوارد  علــى  االعتــداء  حــاالت  تعــدد  الواقــع  أظهــر 

األهليــة  الحــروب  أثنــاء  المنشــأة،  أو  الطبيعيــة  بنوعيهــا، 

والنزاعــات الدوليــة، عــن طريــق اســتعمالها كأســلحة أو وســائل 

حــرب لتحقيــق مكاســب عســكرية أو اعتبارهــا موضوعــا ألعمــال 

عســكرية، بغــض النظــر عــن األضــرار والدمــار الــذي ينتــج عــن 

أنهــا  اعتبــار  علــى  الطبيعيــة  البيئــة  علــى  ســواء  األعمــال،  هــذه 

نظــام بيئــي لهــا روابــط متشــعبة مــع بقيــة األنظمــة البيئيــة، أو 

علــى األشــخاص بحرمــان المدنييــن الذيــن ليــس لهــم أي صلــة 

المتصلــة  للمخاطــر  وتعريضهــم  المــورد،  هــذا  مــن  بالنزاعــات 

وســبل  بقاءهــم  يقــوض  مــا  وهــو  ونوعيتــه  كميتــه  بتراجــع 

. معيشــتهم

إشكالية الدراسة
الحــروب  مظاهــر  فــي  تغيــر  والعشــرين  الواحــد  القــرن  عــرف 

والنزاعــات، فقــد تراجعــت الحــروب العدوانيــة الدوليــة، وظهــر 

إنســانية  ألغــراض  األجنبــي   كالتدخــل  الحــروب  مــن  آخــر  نــوع 

أو لمواجهــة االرهــاب الدولــي، كالحــرب علــى العــراق، وتزايــدت 

الشــعوب  بثــورة  المتصلــة  األهليــة  والحــروب  االضطرابــات 

ضــد حكامهــا للمطالبــة بتغييــر أنظمــة الحكــم أو للتــداول علــى 

كالثــورات  اإلنســان،  حقــوق  باحتــرام  للمطالبــة  أو  الســلطة 

الربيــع العربــي،  فــي إطــار  الــدول العربيــة  التــي عرفتهــا  الشــعبية 

يغطــي  فهــذا ال  المســلح  النــزاع  انــدالع  وراء  الدافــع  كان  ومهمــا 

حقيقــة تعــرض المــوارد المائيــة لالعتــداء، وعلــى هــذا األســاس 
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فإننا نهدف من خالل هذه الدراسة تحليل اإلشكالية الرئيسية 

التاليــة:

»مــا مــدى كفايــة النظــام القانونــي الدولــي الحالــي لتوفيــر الحمايــة 

للمــوارد المائيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة؟«

أهمية الدراسة
لتقديــم  الســعي  خــالل  مــن  لدراســتنا  العمليــة  األهميــة  تظهــر 

نظــرة عامــة عــن القواعــد والمبــادئ القانونيــة المعتمــدة حاليــا، 

والتــي مــن المفتــرض أنهــا تحمــي المــوارد المائيــة والمنشــآت التــي 

المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  االنتهــاكات واالعتــداءات  مــن  تحويهــا 

والمســتقرة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، ومتابعــة التطــور الــذي 

عرفتــه إلــى غايــة إقامــة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة لألفــراد عــن 

االعتــداء علــى المــوارد المائيــة بعــد اعتمــاد نظــام رومــا األسا�شــي 

المن�شــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا تهــدف الدراســة إلــى 

تقديــم صــورة واقعيــة مــن خــالل رصــد االنتهــاكات التــي تعرضــت 

لهــا الميــاه عبــر مختلــف مناطــق العالــم  منــذ دخــول نظــام رومــا 

االسا�شــي حيــز النفــاذ ســنة 2002 إلــى غايــة اليــوم.

حدود الدراسة 
فــي  تغطــي هــذه الدراســة جميــع النزاعــات المســلحة الموجــودة 

الميــاه  فيهــا  تعرضــت  التــي   2020-2002 مابيــن  الزمنيــة  الفتــرة 

القانــون  مفهــوم  فــي  حــرب  جرائــم  حقهــا  فــي  وارتكبــت  لالعتــداء 

قاعــدة  رصدتهــا  األسا�شــي،  رومــا  ونظــام  االنســاني  الدولــي 

بيانــات التطــور الزمنــي للنزاعــات المائيــة المعــد مــن قبــل معهــد 

 ،)Peter Gleick(جليــك بيتــر  الميــاه  خبيــر  بقيــادة  الباســيفيك 

التــي تتولــى تجميــع المعلومــات عــن األعمــال التــي تعرضــت إليهــا 

المياه منذ 3000 ســنة قبل الميالد إلى غاية أواخر 2019 حســب 

التحديثــات. آخــر 

منهج الدراسة
ومــن أجــل دراســة الموضــوع تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي الــذي 

يقــوم علــى رصــد ومتابعــة الوضعيــة التــي تعيشــها المــوارد المائيــة 

والواقعيــة،  القانونيــة  الناحيــة  مــن  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء 

التــي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  أحــكام  علــى  الضــوء  بتســليط 

يمكــن أن توفــر الحمايــة للميــاه أثنــاء النزاعــات المســلحة وتعــزز 

نظــام الحمايــة بعــد إنشــاء املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتعريــج 

رومــا  نظــام  دخــول  بعــد  وجــدت  التــي  المســلحة  النزاعــات  علــى 

األسا�شــي المن�شــئ لهــذه األخيــرة حيــز النفــاذ، وتعرضــت أثناءهــا 

1 مــن بيــن أهــم مــا جــاء فــي القــرار: املــادة 1 » امليــاه التــي ال غنــى عنهــا للمحافظــة علــى الصحــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة للســكان املدنييــن ال ينبغــي أن تســمم أو أن يتــم جعلهــا غيــر صالحــة لالســتهالك البشــري.« 

املادة 2 »منشآت التزويد باملياه الضرورية كحد أدنى لبقاء لسكان املدنيين ال يمكن قطعها أو تدميرها. 

املادة 6«3 - في األرا�شي املحتلة، يحظر االستيالء، التدمير أو الضرر العمدي ملنشآت املياه مع ضرورة صيانتها واملحافظة على فعاليتها إذا كان ذلك أسا�شي لصحة وبقاء السكان املدنيين.«

قواعــده المتصلــة بالميــاه لالنتهــاك باســتهداف المــوارد المائيــة، 

ومعرفــة مــا إذا وفــر وجــود املحكمــة الجنائيــة الدوليــة مزيــد مــن 

تقديــم  ومحاولــة  المنتهكيــن،  ومعاقبــة  بمتابعــة  لهــا  الحمايــة 

توصيــات تســاعد علــى منحهــا المزيــد مــن الحمايــة أثنــاء النزاعــات 

المســلحة.

مقومات الحماية الدولية للموارد المائية أثناء 11
النزاعات المسلحة 

بالرغــم مــن عــدم وجــود تنظيــم مســتقل خــاص بالمــوارد المائيــة 

وكيفيــة التعامــل معهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة، إال أن القانــون 

الدولــي اإلنســاني يقــوم علــى مجموعــة مــن المبــادئ العامــة يمكــن 

أن تمنــح للميــاه وضعيــة خاصــة وتوفــر الحمايــة القانونيــة لهــا 

باعتبــار أنهــا تدخــل ضمــن أهدافــه العامــة المتمثلــة فــي حمايــة 

ضحايــا الحــرب وتنظيــم األعمــال العدائيــة، حيــث يعتبــر الميــاه 

المدنييــن  لبقــاء  عنهــا  غنــى  ال  التــي  الضروريــة  الحاجــات  مــن 

.)Tignino, 2009(

وقــد حضــت الميــاه باالهتمــام الواســع فــي منتصــف الســبعينات، 

لمــوارد  الدولــي  بالقانــون  المعنيــة  اللجنــة  اضطلعــت  حيــث 

الميــاه التابعــة لجمعيــة القانــون الدولــي بدراســة هــذه المســألة، 

فــي ســياق زيــادة االهتمــام باألثــر الســلبي للحــرب الحديثــة علــى 

خطيــرة  قــوى  تحــوي  التــي  المنشــآت  وحمايــة  الطبيعيــة  البيئــة 

الســابع  مؤتمرهــا  خــالل  وذلــك   ،)Wouters, Sergei, 2008(

والخمســين المنعقــد فــي مدريــد ســنة 1976 والــذي خــرج بالقــرار 

النــزاع  فــي أوقــات  المتعلــق بحمايــة المــوارد والمنشــآت المائيــة 

المســلح)1(.

الحماية الدولية للموارد المائية قبل 11111976
يســمح تتبــع التطــور التاريخــي للحمايــة الدوليــة للمــوارد المائيــة 

فــي  القــرن الما�شــي  مــن  مــن مالحظــة أهميــة فتــرة الســبعينيات 

مســار الحمايــة، فهــي تتضمــن إلــى جانــب القــرار المتعلــق بحمايــة 

النــزاع المســلح، ســالف  فــي أوقــات  المــوارد والمنشــآت المائيــة 

باتفاقيــات  الملحقيــن  اإلضافييــن  البروتوكوليــن  إبــرام  الذكــر، 

هــذا  فــي  حاســم  منعــرج  يشــكالن  واللــذان   1949 لســنة  جنيــف 

اإلطــار.

فقبــل هــذه الفتــرة، لــم تنــل المــوارد المائيــة االهتمام الالزم الذي 

إطــار  خــارج  الميــاه  حــرب  وظلــت  الحيويــة،  وأهميتهــا  يتناســب 

التنظيــم الدولــي لكــن هــذا ال ينفــي وجــود محــاوالت لحمايــة هــذا 
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فــي القانــون  المــورد، فضــال عــن فــرض المبــادئ التــي اســتقرت 

المتحاربــة  األطــراف  علــى  اللتزامــات  حينهــا،  الموجــود  العرفــي، 

حظــرت  التــي   1863 لســنة  ليبــر  كالئحــة  بهــا،  المســاس  بعــدم 

اســتعمال الســم بــأي طريقــة مــن طــرف القــوات األمريكيــة أثنــاء 

حــرب االنفصــال لكنهــا لــم تحتــرم فــي بقيــة النزاعــات التــي وجــدت 

 .)2014 الحقا)عواشــرية، 

وقد برزت في أوائل القرن العشــرين أيضا قواعد ومبادئ تحكم 

النزاعــات المســلحة وعالجــت مســألة الميــاه، كاتفاقيتــي الهــاي لـــ 

1899 و1907 المتعلقتيــن بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة اللتــان 

تحظــران تســميم إمــدادات الميــاه، واتفاقيــات جنيــف األربعــة 

لســنة 1949، الســيما المــادة 2/55 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

تحظــر  التــي  الحــرب  أوقــات  فــي  المدنييــن  بحمايــة  المتعلقــة 

بصفــة  المائيــة،  المــوارد  علــى  االســتيالء  املحتلــة  القــوات  علــى 

الضروريــة  االمــدادات  ضمــن  تدخــل  أنهــا  باعتبــار  ضمنيــة، 

المدنييــن. للســكان 

الدولــي اإلنســاني علــى قواعــد صريحــة  القانــون  وعــدم احتــواء 

مــن  اســتفادتها  إمكانيــة  ينفــي  ال  المائيــة،  بالمــوارد  متعلقــة 

يقــوم  التــي  العامــة  المبــادئ  توفرهــا  التــي  القانونيــة  الحمايــة 

عليهــا هــذا القانــون، ألنهــا عنصــر أسا�شــي الســتمرار الحيــاة فــي 

لبقــاء  ومــورد ضــروري  نزاعــات مســلحة،  تعيــش  التــي  المناطــق 

المبــادئ  هــذه  ومــن   ،)2009 )الحســيني،  المدنييــن،  الســكان 

إلــى: نشــير  أن  يمكــن 

مبدأ اإلنسانية 111111
يشــكل هــذا المبــدأ أساســا للعديــد مــن االلتزامــات فــي القانــون 

الكرامــة  احتــرام  مبــدأ  علــى  الســتناده  اإلنســاني،  الدولــي 

اإلنســانية التــي تقت�شــي املحافظــة علــى الصحــة بمنــع اســتعمال 

أنواع معينة من األســلحة، واســتبعاد األســاليب العســكرية ذات 

الضرر الكبير، ويفرض التزام ضمان الوصول للموارد المائية، 

وبنــاء عليــه فــإن قطــع التزويــد بالميــاه يعتبــر فعــل ال إنســاني ألنــه 

ال يؤثــر فقــط علــى المتحاربيــن بــل يضــر بالمدنييــن أيضــا، فهــذا 

المبــدأ يمكــن أن يوفــر حمايــة كبيــرة للمــوارد المائيــة الضروريــة 

.)Tignino, 2011( للبقــاء وللكرامــة اإلنســاني

مبدأ التمييز111121
يرمــي هــذا المبــدأ إلــى ضــرورة التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن 

وبيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية، واعتمــاده يفــرض 

بالعمليــات  القيــام  أثنــاء  االلتزامــات  مــن  مجموعــة  احتــرام 

العســكرية منهــا: حظــر الهجمــات المتعمــدة علــى غيــر المقاتليــن، 

حمايــة  ضــرورة  العســكرية،  غيــر  األهــداف  اســتهداف  حظــر 

المقاتليــن العاجزيــن عــن القتــال مــن أعمــال االنتقــام، وحظــر 

المســاس باألعيــان المدنيــة، وإتيــان هــذه املحظــورات يعــد مــن 

قبيــل االنتهــاكات الجســيمة نظــرا للضــرر الــذي تســببه، لــذا فهــي 

تعتبــر مــن جرائــم الحــرب وفقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني )عزيــز، 

.)2018

مبدأ تقييد حقوق المتحاربين1–1111
اســتخدام  إلزاميــة  تقت�شــي  الحربيــة  الضــرورة  أن  مــن  بالرغــم 

وعســكرية  حربيــة  مكاســب  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  الســالح 

ليــس مفتوحــا علــى  هــذا األمــر  العــدو، إال أن  بغــرض إضعــاف 

حــق  تقييــد  مبــدأ  أساســيين،  بمبدأيــن  مقيــد  هــو  بــل  إطالقــه، 

األطــراف فــي اختيــار وســائل وأســاليب القتــال وحظــر اآلالم غيــر 

غيــر  بصــورة  يمنحــان  وهمــا  لآلخــر،  مكمــل  وكالهمــا  المبــررة، 

مباشــرة نــوع مــن الحمايــة القانونيــة للمــوارد المائيــة ومنشــآتها 

يعنــي  المبدأيــن  تفعيــل  ألن  وذلــك  المســلحة،  النزاعــات  أثنــاء 

تقييــد العمليــات العســكرية التــي تســبب أضــرارا بالميــاه، وعــدم 

لألضــرار  نظــرا  القتــال  قواعــد  أبســط  تخالــف  ألنهــا  قبولهــا 

المكســب  حــد  غالبــا  تتجــاوز  والتــي  عنهــا  المترتبــة  الواســعة 

.)2009 تحقيقه)الحســيني،  المــراد  العســكري 

مبدأ التناسب111141
وفقــا لهــذا المبــدأ ال يجــوز للمتحاربيــن أن يلحقــوا بخصومهــم 

أضــرارا ال تتناســب مــع الغــرض مــن الحرب والمتمثــل فــي تدميــر 

هــو  التناســب  أخــرى،  وبعبــارة  العســكرية،  القــوة  إضعــاف  أو 

الملموســة والمباشــرة  العســكرية  المزايــا  بيــن  التــوازن  تحقيــق 

الناجمــة عــن نجــاح العمليــات العســكرية  وبيــن اآلثــار الضــارة 

املحتمــل حصولهــا فــي صفــوف المدنييــن واألعيــان المدنيــة مــن 

جــراء هــذه العمليــات، ومــن شــأن هــذا المبــدأ أن يمنــح نوعــا مــن 

النزاعــات والحــروب، مــن  المائيــة مــن أضــرار  للمــوارد  الحمايــة 

عســكري  عمــل  أي  إتيــان  مــن  المتحاربــة  األطــراف  منــع  خــالل 

الميــاه  مــوارد  يعــرض  أن  يحتمــل  أو  يهــدف  مســلح  هجــوم  أو 

المزايــا  مــع  تتناســب  المائيــة لخســائر وأضــرار ال  المنشــآت  أو 

العســكرية المباشــرة للهجــوم، أي تحقيــق النصــر علــى العــدو، 

مــع مراعــاة إحــداث أقــل قــدر مــن المعانــاة للمدنييــن، وهــو مــا 

يســتلزم الحفــاظ علــى المــوارد التــي الغنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد 

.)2009 المياه)الحســيني،  بينهــا  مــن  والتــي  الحيــاة، 

مبدأ الحيطة والحذر111151
فــال  التناســب،  لمبــدأ  مكمــال  والحــذر  الحيطــة  مبــدأ  يعتبــر 
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يمكــن تحقيــق هــذا األخيــر إال بالتــزام األطــراف المتحاربــة عنــد 

جملــة  ومــن  الحيطــة،  بمبــدأ  عســكري  هجــوم  ألي  التخطيــط 

الدقيقــة  المعرفــة  ضــرورة  المراعــاة،  واجبــة  االحتياطــات 

لطبيعــة الهــدف، فــال ينبغــي أن يكــون مــن األعيــان المدنيــة أو 

الممتلــكات التــي تتمتــع بحمايــة خاصــة، ويجــب اختيــار مناهــج 

ووســائل الحــرب المســتعملة للتقليــل مــن الضحايــا فــي صفــوف 

المدنييــن وممتلكاتهــم، وهــذا المنطــق أسا�شــي فــي القانــون الدولي 

أن  يمكــن  التــي  األكيــدة  اآلثــار  مبــدأ  يقــوم علــى  اإلنســاني وهــو 

يخلفهــا أي هجــوم ولكــن مؤخــرا ونتيجــة للضغوطــات التــي بــدأ 

يفرضهــا ظهــور القانــون الدولــي للبيئــة والقانــون الدولــي للمجــاري 

المائيــة أصبــح يؤخــذ بمبــدأ اآلثــار غيــر األكيــدة، لــذا يقــع علــى 

عملياتهــا  فــي  لالحتيــاط  معاييــر  باعتمــاد  التــزام  النــزاع  أطــراف 

مــن  التأكــد  إمكانيــة  بعــدم  االحتجــاج  يمكنهــا  وال  العســكرية  

النتائــج علــى البيئــة لعــدم اعتمــاد تلــك المعاييــر، إذن فاحتمــال 

معاييــر  اتخــاذ  ضــرورة  أجــل  مــن  كافــي  بالميــاه  أضــرار  الحــاق 

لالحتيــاط وهــو مــا يوفــر لهــا الحمايــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 

وعليــه   ،)Tignino, 2011(اإلنســانية للصحــة  آثارهــا  المتــداد 

بحمايــة  المتعلــق  الصريــح  القانونــي  النــص  غيــاب  يســتخلص 

المــوارد المائيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة قبــل 1976، فالحمايــة 

للقانــون  العامــة  المبــادئ  تطبيــق  علــى  اقتصــرت  القانونيــة 

الدولــي اإلنســاني علــى أنهــا عنصــر أسا�شــي الســتمرار الحيــاة فــي 

المناطــق التــي تعيــش نزاعــات مســلحة، وضــروري لبقــاء الســكان 

 .)2009 )الحســيني،  المدنييــن 

الحماية الدولية للموارد المائية بعد 11211976
شــكل صــدور قــرار حمايــة المــوارد والمنشــآت المائيــة فــي أوقــات 

العتمــاد  أســس  حيــث  حاســما  منعرجــا  المســلحة  النزاعــات 

البروتوكوليــن الملحقيــن باتفاقيــة جنيــف لـــسنة 1949 المتعلقــة 

بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، واللــذان تضمنا 

نصوصــا قانونيــة صريحــة متعلقــة بحمايــة المــوارد المائيــة 

مــن  مجموعــة  حظــر  علــى  تشــتمل  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء 

جــاء  مــا  منهــا  المائيــة،  بالمــوارد  تضــر  أن  يمكــن  الممارســات 

خالهمــا،  مــن  اســتحدث  مــا  ومنهــا  ســابقة،  لمبــادئ  تأكيــدا 

وهــذه املحظــورات نوعيــن حظــر تدميــر المــواد التــي ال غنــى عنهــا 

مهاجمــة  وحظــر  الحيــاة  قيــد  علــى  المدنييــن  الســكان  لبقــاء 

قــوى خطيــرة. تحــوي  التــي  الهندســية  المنشــآت واألشــغال 

المعنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  القــرار  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

بالقانــون الدولــي لمــوارد الميــاه التابعــة لجمعيــة القانــون الدولــي 

أشــار فــي البنــد األول منــه إلــى حظــر تســميم الميــاه أو جعلهــا غيــر 

صالحــة لالســتهالك البشــري كوســيلة حــرب،  بمــا فــي ذلــك منــع 

إلقــاء أي مــواد أو جثــث أو مركبــات يمكــن أن تؤثــر علــى نوعيــة 

أو  مدنيــة  ألهــداف  تســتعمل  كانــت  ســواء  المائيــة،  المــوارد 

 Postel,(عسكرية نظرا ألضرارها الواسعة على البيئة واإلنسان

حمايــة  فــي  الحظــر  هــذا  أهميــة  مــن  وبالرغــم   ،)Wolf, 2001

المنتشــرة  األعمــال  مــن  التســميم  وأن  المائيــة خاصــة  المــوارد 

آثــاره الضــارة،  النزاعــات، لســهولة إحداثــه واتســاع  أثنــاء  كثيــرا 

لــم يتضمنــا  باتفاقيــات جنيــف  البروتوكوليــن الملحقيــن  إال أن 

أي إشــارة إليــه وهــو األمــر الــذي يمكــن أن يشــكل نقطــة ســوداء 

تعكــر جميــل اإلضافــة التــي جــاءا بهــا.

حظر تدمير المواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان 112111
المدنيين على قيد الحياة

فقــد تنــاول حظــر تدميــر المــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

و14   54 المــواد  البروتوكوليــن،  كال  الحيــاة  قيــد  علــى  المدنييــن 

على التوالي، فنصت المادة 2/54 من البروتوكول األول الملحق 

باتفاقيــات جنيــف لســنة 1977 أنــه »يحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو 

نقــل أو تعطيــل األعيــان والمــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

التــي  الزراعيــة  والمناطــق  الغذائيــة  المــواد  ومثالهــا،  المدنييــن 

تنتجهــا واملحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الشــرب وشــبكاتها 

تجويــع  بقصــد  ســواء  الباعــث  كان  مهمــا   ... الــري  وأشــغال 

وعليــه  آخــر«  باعــث  ألي  أم  النــزوح  علــى  لحملهــم  أم  المدنييــن 

مــن  كونهــا  األشــكال  مــن  شــكل  بــأي  بالميــاه  المســاس  يحظــر 

المدنيين)الحســيني،  الســكان  لبقــاء  المهمــة  المدنيــة  األعيــان 

 .)2009

حظر مهاجمة األشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي قوى 112121
خطيرة

فقــد ورد هــذا الحظــر فــي البروتوكوليــن األول والثانــي فــي المادتيــن 

المنشــآت  مــن  أنــواع  لثالثــة  وأشــارا  التوالــي،  علــى  و15   56

العســكرية،  للقــوات  تابعــة  كانــت  لــو  حتــى  مهاجمتهــا،  يحظــر 

الطاقــة  لتوليــد  النوويــة  واملحطــات  الجســور  الســدود،  وهــي 

الكهربائيــة، نظــرا لألضــرار واســعة النطــاق وطويلــة األمــد التــي 

يمكــن أن تخلفهــا مثــل هــذه األعمــال ســواء علــى البيئــة الطبيعيــة 

أو السكان المدنيين، كما ال يجوز تعريض األهداف العسكرية 

األخــرى الواقعــة عنــد األشــغال الهندســية أو المنشــآت أو علــى 

مقربــة منهــا للهجــوم، إذا كان مــن شــأن هــذا الهجــوم أن يتســبب 

فــي انطــالق قــوى خطيــرة منهــا يمكــن أن ترتــب خســائر فادحــة بيــن 

المدنييــن، ويمنــع أيضــا اتخاذهــا هدفــا لهجمــات الــردع. 

بنصــوص  قــد جــاءا  الســابقين  البروتوكوليــن  أن  وعليــه يالحــظ 
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وال  غمــوض  أي  علــى  تنطــوي  ال  محــددة  ومحظــورات  صريحــة 

تحتــاج ألي تأويــل عــن مضمــون الحظــر التــي انطــوت عليــه، بــل 

وأكثر من ذلك، فقد اعتبرت المادة 3/85/ب/ج من البروتوكول 

األول أن إتيــان هــذه املحظــورات مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي 

تعــد بمثابــة جرائــم حــرب تســتوجب متابعــة مرتكبيهــا جنائيــا.

هــذه  مثــل  مرتكبــو  يتمكــن  مــا  كثيــرا  أخــرى،  جهــة  مــن  ولكــن 

املحظــورات مــن التملــص مــن المســؤولية بالتحجــج باألهــداف 

والمزايــا العســكرية التــي تبيــح إتيانها)المــواد 5/54، 2/56/أ/ ب/ 

تــم   1991 ســنة  الخليــج  حــرب  ففــي  األول(،  البروتوكــول  مــن  ج 

اســتهداف منشــآت الطاقــة الكهربائيــة العراقيــة، واعتبــرت وزارة 

الدفــاع األمريكيــة األمــر مشــروعا ألنهــا أدت إلــى إضعــاف القــوة 

التــي  الكارثيــة  اآلثــار  مــن  بالرغــم  العراقيــة  للقــوات  العســكرية 

نجمــت عنهــا نتيجــة انقطــاع الكهربــاء، توقــف تزويــد المدنييــن 

الميــاه  ومعالجــة  تصفيــة  محطــات  تعطــل  الشــروب،  بالميــاه 

المنطقــة. فــي  بالميــاه  المتصلــة  األمــراض  األوبئــة  وانتشــار 

) Tignino, 2011( 

تعزيز الحماية الدولية للموارد المائية أثناء 1–11
النزاعات المسلحة عن طريق نظام المسؤولية الجنائية 

الدولية
قواعــد  فــي  صراحــة  عليهــا  المنصــوص  املحظــورات  جانــب  إلــى 

القانــون الدولــي اإلنســاني، تدعمــت حمايــة المــوارد المائيــة أثنــاء 

النزاعــات المســلحة أواخــر القــرن العشــرين بعــد صــدور نظــام 

بإقامــة  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  المن�شــئ  األسا�شــي  رومــا 

عليهــا. االعتــداء  عــن  لألفــراد  الجنائيــة  المســؤولية 

إقامة المسؤولية الجنائية لألفراد عن االعتداء على 111–11
الموارد المائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

لقد شكل اعتماد نظام روما األسا�شي وإنشاء املحكمة الجنائية 

المســؤولية  عليهــا  تســتند  صلبــة  أرضيــة   1998 ســنة  الدوليــة 

الجنائيــة لألفــراد، بمــا فيهــم القــادة العســكريين، عــن االنتهــاكات 

الدولــي،  الطابــع  المســلحة ذات  النزاعــات  اثنــاء  يرتكبونهــا  التــي 

جرائــم  مــن  تعــد  بأنهــا  منــه  )2/ب/4(  المــادة80  أقــرت  حيــث 

الحــرب، الهجومــات التــي تشــن عمــدا، إذا علــم قبــل مباشــرتها، 

بأنهــا ســتحدث فقــدا فــي األرواح أو إصابــات للمدنييــن أو أضــرارا 

باألعيــان المدنيــة أو أضــرارا جســيمة بالبيئــة الطبيعيــة واســعة 

النطــاق وطويلــة األمــد، تفــوق المزايــا العســكرية المتوقعــة فعــال 

بصفــة مباشــرة والناتجــة عــن العمــل العســكري.

08 ســالفة الذكــر، وبالتحديــد الفقــرة  المــادة  نــص  يالحــظ أن 

مــن  تعــد  أنهــا  اعتبــار  علــى  للميــاه  ضمنيــا  أشــارت  قــد  2/ب/4 

مكونــات البيئيــة الطبيعيــة، كمــا أنهــا تدخــل ضمــن الضروريــات 

التــي يحتاجهــا المدنيــون يمنــع اإلضــرار بهــا بصفــة عامــة، وتعــد 

مــن قبيــل الضروريــات أيضــا المــوارد المائيــة والمنشــآت التابعــة 

لهــا كخزانــات الميــاه والجســور التــي فــوق األنهــار، محطــات توليد 

ومحطــات  البحــر  ميــاه  تحليــة  محطــات  الكهربائيــة،  الطاقــة 

تصفيــة الميــاه المســتعملة، فكلهــا تعتبــر مــن قبيــل نظــم إمــداد 

المدنييــن بالميــاه ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة )زناتــي، 

.)2016/2015

كمــا أشــارت المــادة لحــاالت أخــرى تدخــل ضمــن جرائــم الحــرب 

وتكــون  املحكمــة  واليــة  إليهــا  تمتــد  أن  يمكــن  بالميــاه  المتصلــة 

محــل متابعــة جنائيــة دوليــة منهــا:

علــى  عامــا  حظــرا  تضمنــت  17التــي  2/ب/  الفقــرة  فــي  جــاء  -مــا 

اســتعمال الســموم أو األســلحة المســمومة دون تحديــد كيفيــة 

فــي  جــاء  الــذي  الفــراغ  مــلء  تــم  قــد  يكــون  وبهــذا  اســتخدامها، 

الذكــر،  ســالفي  جنيــف،  باتفاقيــات  الملحقيــن  البروتوكوليــن 

بخصــوص هــذه المســألة، وعليــه فــإن إتيــان مثــل هــذا الفعــل 

الدوليــة والداخليــة. الجنائيــة  للمتابعــة  يكــون محــال  أن  يمكــن 

بالعمليــات  تتعلــق  التــي   24 /2ب/  الفقــرة  فــي  جــاء  مــا  -وأيضــا 

والمــواد  المبانــي  ضــد  ضربــات  توجيــه  تتضمــن  التــي  العمديــة 

والوحــدات الطبيــة، بمــا فيهــا المنشــآت المائيــة، مــن غيــر تمييــز 

العســكرية. واألهــداف  المدنيــة  المنشــآت  بيــن 

التجويــع  حظــرت  والتــي  2/ب/25،  الفقــرة  مضمــون  -كذلــك 

الحــرب، بحرمانهــم  مــن أســاليب  للمدنييــن، كأســلوب  العمــدي 

مــن المــواد األساســية التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن علــى قيــد 

الحيــاة بمــا فيهــا الميــاه.

تتعلــق  تناولهــا  ســبق  التــي  األفعــال  بــأن  هنــا  ننــوه  أن  ويجــدر 

بالنزاعــات المســلحة ذات الطابــع الدولــي، أمــا بالنســبة للنزاعــات 

المســلحة غيــر ذات الطابــع الدولــي فقــد نصــت عليهــا المــادة 08 

الفقــرة هـــ/13/12 وهــي تشــتمل علــى حظــر تدميــر ممتلــكات العدو 

أو االســتيالء عليها بما فيها المياه، وحظر اســتعمال الســموم أو 

األســلحة المســمومة.

شروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصها121–11
حتــى تتمكــن املحكمــة مــن مباشــرة اختصاصهــا البــد أن تتوافــر 

فــي األفعــال التــي تعــد كجريمــة حــرب، حســب المــواد 12، 13، 14 

مــن نظــام رومــا األسا�شــي، األركان التاليــة:

- أن يتــم ارتــكاب أحــد األفعــال املحظــورة التــي وردت فــي المــادة 08 

المتصلة بالمياه سالفة الذكر.

تشــكل  ال  وأن  الجريمــة،  مرتكــب  لــدى  العمــد  ركــن  يتوفــر  -أن 
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أفعالــه أعمــاال عســكرية أو أن توجــه ألهــداف عســكرية محاذيــة 

للمــوارد المائيــة فتؤثــر عليهــا بصفــة غيــر مباشــرة.

-أن يصــدر الســلوك فــي ســياق نــزاع مســلح ذي طابــع دولــي أو غيــر 

دولــي، ويخــرج عــن هــذا األخيــر أعمــال الشــغب أو أعمــال العنــف 

المســلحة  النزاعــات  علــى  وتنطبــق  والمتقطعــة،  المنفــردة 

التــي تقــع فــي دولــة بهــا نــزاع مســلح طويــل األجــل بيــن الســلطات 

هــذه  بيــن  فيمــا  أو  منظمــة  مســلحة  وجماعــات  الحكوميــة 

02/08/و(.  الجماعات)الــم 

-أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بالظــروف الواقعيــة التــي 

تثبــت وجــود نــزاع مســلح ذي طابــع دولــي أو غيــر دولــي.

أن  يشــترط  قضيــة،  أي  موضــوع  فــي  املحكمــة  تنظــر  أن  وقبــل 

تنظــر مســبقا فــي مســألة مــكان ارتــكاب الجرائــم، حيــث يلــزم نظام 

رومــا مــن أجــل منــح االختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن 

ترتكــب األفعــال محــل الجرائــم الســابقة علــى إقليــم دولــة طــرف 

فــي نظــام رومــا األسا�شــي، أو مــن طــرف أحــد رعاياهــا أو بمعرفتــه، 

فــي إقليــم دولــة غيــر طــرف لكــن قبلــت اختصــاص املحكمــة  أو 

الجنائيــة الدوليــة فــي الجريمــة قيــد البحــث والتحقيق)الــم12(، 

وهنــاك حالــة ثالثــة يمكــن أن تمنــح للمحكمــة االختصــاص بنظــر 

نزاع دون النظر في عضويتها أو قبولها وذلك عندما يحال ملف 

القضيــة محــل الجريمــة للمدعــي العــام مــن قبــل مجلــس األمــن 

متصرفــا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة فــي 

حالــة ارتــكاب أفعــال تهــدد الســلم واألمــن الدولييــن )الــم13/ب(.

وعليــه إذا توفــرت هــذه األركان فــي نــزاع مســلح ولــم تقــم املحاكــم 

الجنائيــة  للمحكمــة  يجــوز  فإنــه  عليــه  بالمعاقبــة  الوطنيــة 

الدوليــة أن تمــارس اختصاصهــا عليــه اســتنادا لمبــدأ التكامــل 

 .)2017 القانونيــة اآلســيوية اإلفريقيــة،  )المنظمــة االستشــارية 

تختــص  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  بــأن  هنــا  التأكيــد  يجــدر 

بمحاكمــة األفــراد وليــس الجماعــات أو الــدول، يمكــن أن يحــال 

ارتكــب  بأنــه  يتهــم  الدوليــة أي شــخص  الجنائيــة  املحكمــة  علــى 

مــن  فالهــدف  املحكمــة،  اختصــاص  فــي  تدخــل  التــي  الجرائــم 

اإلفــالت  ثغــرات  مــلء  هــو  الدوليــة،  الجنائيــة  المســاءلة  آليــات 

اآلليــات  عــن  بديــال  ليســت  ذاتــه  الوقــت  فــي  ولكــن  العقــاب  مــن 

الوطنيــة )المنظمــة االستشــارية القانونيــة اآلســيوية اإلفريقيــة، 

 .)2017

وكخالصــة للمحــور األول، يوفــر القانــون الدولــي اإلنســاني نوعــا 

املجــرم  القانونــي  النــص  بتوفيــر  المائيــة  للمــوارد  الحمايــة  مــن 

ألفعــال االعتــداء علــى المــوارد المائيــة، باعتبــار االعتــداء عليهــا 

جريمــة حــرب توجــب المتابعــة والعقــاب لمرتكبيهــا، وقــد ســمح 

اعتمــاد نظــام رومــا المن�شــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إليجــاد 

أليــة قضائيــة دوليــة لهــا االختصــاص بمتابعــة مرتكبــي الجرائــم 

ضــد الميــاه إذا توفــرت أركانهــا وتقاعــس القضــاء الداخلــي علــى 

القيــام بذلــك. 
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الدولية عبر العالم

أثنــاء  المائيــة  للمــوارد  حمايــة  يوفــر  قانونــي  نظــام  وجــود  رغــم 

إلــى حــد تجريــم بعــض األفعــال التــي  النزاعــات المســلحة يصــل 

المســؤولية  إقامــة  وإمكانيــة  أثناءهــا،  لهــا  تتعــرض  أن  يمكــن 

الجنائيــة الدوليــة بشــأنها كونهــا جرائــم حــرب وفقــا للبروتوكــول 

الملحــق األول باتفاقيــات جنيــف ونظــام رومــا األسا�شــي المن�شــئ 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إال أن الميــاه غالبــا مــا تســتعمل 

كأســلحة أو وســائل حــرب أو كأهــداف عســكرية أو تكــون ضحيــة 

المســلحة. النزاعــات  أثنــاء 

وفــي ســبيل توضيــح مــدى اســتفادة المــوارد المائيــة مــن الحمايــة 

أثنــاء  الذكــر،  ســالفة  القانونيــة،  النصــوص  توفرهــا  التــي 

النزاعــات المســلحة مــن الناحيــة الواقعيــة، خاصــة بعــد دخــول 

أيــن   2002 النفــاذ ســنة  1998 حيــز  لســنة  رومــا األسا�شــي  نظــام 

يمكــن للمحكمــة أن تتحــرك لنظــر تلــك االنتهــاكات فــي حــال لــم 

مســحية  بدراســة  قمنــا  فإننــا  الداخلــي،  القانــون  عليهــا  يعاقــب 

تقــوم علــى رصــد وتجميــع وإحصــاء عــدد االنتهــاكات التــي تعرضــت 

لهــا المــوارد المائيــة حســب توزيعهــا الجغرافــي مراعيــن فــي ذلــك 

التاليــة: العناصــر 

-التركيــز علــى االنتهــاكات التــي تتضمــن حــاالت تســميم للميــاه بــأي 

مــادة، تدميــر المــوارد المائيــة والمنشــأت المائيــة التــي تحويهــا، 

الضروريــة  الميــاه  إمــدادات  تعطيــل  أو  االســتيالء  أو  تدميــر 

نظــام  فــي  بشــأنها  الحظــر  ورد  التــي  تلــك  أي  المدنييــن،  لبقــاء 

إقامــة  للمحكمــة  يمكــن  حــرب  جرائــم  وتشــكل  األسا�شــي  رومــا 

بشــأنها.  الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية 

مــن  الفتــرة  فــي  وجــدت  التــي  المســلحة  النزاعــات  علــى  -التركيــز 

إلــى غايــة اليــوم )بعــد ســريان نظــام رومــا األسا�شــي( ذات   2002

الطابــع دولــي أو غيــر الدولــي، بمــا فيهــا النزاعــات المســلحة طويــل 

األجــل بيــن الســلطات الحكوميــة وجماعــات مســلحة منظمــة أو 

فيمــا بيــن هــذه الجماعــات.

-عــدم مراعــاة عضويــة الدولــة فــي نظــام رومــا مــن عدمــه، إلمكانية 

وجــود حالــة قبــول الدولــة الختصــاص املحكمــة بشــأن الجريمــة 

المتابعــة، دون شــرط االنضمــام المســبق لنظــام رومــا، وحالــة 
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إمكانيــة إحالــة القضيــة مــن مجلــس األمــن فــي حــال تهديــد الســلم 

واألمــن الدولييــن ألنــه ال يمكــن إثــارة هــذه المســائل إال مــن طــرف 

املحكمة بعد تحريك الدعوى الجنائية بشأن انتهاك ما. 

-االعتمــاد علــى البحــث الشــخ�شي فــي موقــع املحكمــة الجنائيــة 

التحقيــق  طــور  هــي  أو  فيهــا  نظــرت  التــي  القضايــا  عــن  الدوليــة 

االنتهــاكات)1(. مــن  املحكمــة  موقــف  علــى  للتعــرف 

البيانــات  قاعــدة  فــي  وردت  التــي  المعلومــات  علــى  -االعتمــاد 

قبــل  مــن  المعــد  المائيــة  للنزاعــات  الزمنــي  بالتطــور  المتعلقــة 

معهــد الباســيفيك)2( بقيــادة خبيــر الميــاه بيتــر جليــك املحينــة إلــى 

غايــة أواخــر 2019، المعنيــة برصــد االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا 

الميــاه أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي مناطــق متعــددة مــن العالــم، 

ونوعــه  ومكانــه  االنتهــاك  تاريــخ  يحــدد  الــذي  الجــدول  ضمــن 

إلــى  الميــالد  قبــل   3000 مــن  فيهــا،  وجــد  التــي  والمنطقــة  والبلــد 

 .)Water Conflict Chronology, 2019(،2019)3( أواخر

وبنــاء علــى هــذه االعتبــارات فإنــه تــم التوصــل إلــى وجــود عشــرات 

جغرافيــا  موزعــة  مســلحة  نزاعــات  عــدة  فــي  المائيــة  االنتهــاكات 

يلــي:  كمــا  توضيحهــا  ســيتم  المناطــق،  حســب 

االعتداءات على الموارد المائية أثناء النزاعات 2111
المسلحة في قارة إفريقيا وموقف المحكمة الجنائية الدولية 

منها
لطالمــا عرفــت قــارة إفريقيــا بعــدم االســتقرار بســبب النزاعــات 

إفريقيــا  شــمال  منطقــة  فــي  خاصــة  الداخليــة،  واإلضطرابــات 

الجنائيــة  املحكمــة  تحركــت  فهــل  الصحــراء،  جنــوب  وإفريقيــا 

الدوليــة لنظــر الجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي حــق المياه أثناءها؟

منطقة شمال إفريقيا 211111
عرفــت هــذه المنطقــة نزاعيــن مســلحين أساســيين يتمركــزان فــي 

ليبيــا والســودان تعرضــت فيهمــا المــوارد المائيــة لالعتــداء علــى 

قواعــد الحمايــة المقــررة لهــا.

- النزاع في ليبيا

نظــام  ضــد  الشــعب  ثــورة  بعــد  ليبيــا  فــي  المســلح  النــزاع  نشــأ 

الرئيــس معمــر القذافــي إثــر االحتجاجــات الشــعبية التــي شــبت 

معظــم  فــي  ســاد  الــذي  الوضــع  مســايرة   2011/02/15 مــن   
ً
بــدأ

https://bit.ly/3i8ox32 .1 ملن يريد التعمق في هذه املسألة يمكن الرجوع إلى موقع املحكمة الجنائية الدولية

2 معهــد الباســيفيك أو املحيــط الهــادئ هــو منظمــة بحثيــة،  مســتقلة، غيــر حكوميــة، غيــر ربحيــة مقرهــا بكاليفوريــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن�شــئ ســنة 1987،يهــدف إليجــاد حلــول للتحديــات املائيــة 

العامليــة ينشــط علــى املســتوى املحلــي والوطنــي والدولــي، يســعى لتطويــر سياســات مائيــة مســتدامة، يضــم مجموعــة كبيــرة مــن خبــراء امليــاه، ويعمــل بالتشــارك مــع العديــد مــن املنظمــات الدوليــة والوطنيــة 

ووكاالت األمــم املتحــدة املعنيــة بامليــاه )Pacifique Institute(، ويعتبــر مصــدر للمعلومــات حــول النزاعــات املائيــة تعتمــد علــى معطياتــه معظــم الدراســات األكاديميــة وكــذا املنظمــات الدوليــة والوطنيــة 

املعنيــة بقضايــا امليــاه

3 سيالحظ القارئ قلة التوثيق فيما سيأتي من البحث ألن كل املعلومات موجودة في جدول التطور الزمني للنزاعات املائية املوجود على موقع معهد الباسيفيك، وكذا موقع املحكمة الجنائية الدولية.

- Pacifique Institute. https://bit.ly/2YChQhW   

-International criminal court. https://bit.ly/3i8ox32 

لالعتــداء حيــث رصــدت  فيــه  الميــاه  تعرضــت  العربيــة،  الــدول 

07 حــاالت انتهــاك لقواعــد حمايــة المــوارد المائيــة، تتــراوح بيــن 

القصــف العمــدي وتدميــر المنشــآت المائيــة، وقطــع اإلمــدادات 

مــن  متفرقــة  مناطــق  فــي  المدنييــن  لبقــاء  الضروريــة  المائيــة 

الجويــة  الغــارات  آخرهــا  طرابلــس،  العاصمــة  خاصــة  الدولــة، 

مــا بيــن أبريــل ويونيــو 2019 أيــن تعرضــت البنيــة التحتيــة للميــاه 

المــورد. هــذا  مــن  مــا حــرم ســكان طرابلــس  للتدميــر 

ورغــم أن املحكمــة بصــدد التحقيــق فــي االنتهــاكات التــي ارتكبــت 

فــي فبرايــر  مــن طــرف مجلــس األمــن  بعــد إحالــة ملفهــا  ليبيــا  فــي 

2011 بموجــب القــرار رقــم 1970 كونهــا غيــر عضــو فــي نظــام رومــا 

إال أن الميــاه ليســت مــن بيــن القضايــا المثــارة )املحكمةالجنائيــة 
.)2011 الدوليــة، 

- النزاع في السودان

أدت الحــرب األهليــة التــي نشــأت فــي الســودان وبالخصــوص فــي 

القبائــل  تناحــر  إلــى  أساســا  أســبابها  تعــود  والتــي  دارفــور  إقليــم 

املحليــة علــى الميــاه واألرض، إلــى ارتــكاب العديــد مــن االنتهــاكات 

2008(، مرتبطــة باالعتــداء  للقانــون الدولــي اإلنســاني)جحيش، 

 2014 إلــى   2003 مــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  المائيــة  المــوارد  علــى 

وبعــض الحــاالت المتفرقــة إلــى غايــة اإلطاحــة بالرئيــس الســابق 

والتدميــر  التفجيــر  بيــن  تتــراوح   ،2019 أبريــل  فــي  البشــير  عمــر 

العمــدي آلبــار الميــاه، تدميــر المرافــق والبنيــة التحتيــة المتصلــة 

مثــل  عــدة مناطــق  فــي  منهــا  المدنييــن  أجــل حرمــان  مــن  بالميــاه 

عمومــا،  دارفــور  ومنطقــة  ملــكال  زالنجــاي،  مــرة،  جبــل  تينــا، 

أو  الســامة  بالمــواد  ســواء  وتلويثهــا  الميــاه  تســميم  إلــى  إضافــة 

فيهــا. الجثــث  بإلقــاء 

مذكــرة  إصــدار  تــم  ارتكبــت  التــي  االنتهــاكات  لجســامة  ونتيجــة 

املحكمــة  مــن  و2010  و2009   2008 أعــوام  واعتقــال  توقيــف 

الجنائيــة الدوليــة بحــق عمــر البشــير وأخــرون، وتجــدر اإلشــارة 

إلى أن السودان ليس طرف في اتفاقية روما أحال مجلس األمن 

القــرار1593   بموجــب  الجنائيــة  للمحكمــة  دارفــور  ملــف  الدولــي 

لوجــود تهديــد للســلم واألمــن الدولييــن، وقــد ورد ضمــن جملــة 

التهــم المثــارة تعمــد توجيــه هجمــات ضــد األعيــان الضروريــة التــي 
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يمنــع المســاس بهــا ألهميتهــا فــي حيــاة المدنييــن، وتعمــد تســميم 

فــي   )2008 الدوليــة،  الجنائيــة  )املحكمــة  اآلبــار  فيهــا  بمــا  الميــاه 

إطــار جرائــم الحــرب المتابعيــن عنهــا، وهــو األمــر الــذي يمكــن أن 

يشــكل ســابقة دوليــة فــي مجــال الحمايــة الدوليــة للمــوارد المائيــة.

 في إفريقيا جنوب الصحراء 121112
شــهدت هــذه المنطقــة اضطرابــات ونزاعــات مســلحة متعــددة 

حيــث رصــدت انتهــاكات متصلــة بالميــاه فــي خمــس دول.

- النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى

أدى العنــف الطائفــي المســتمر فــي جمهوريــة إفريقيــا الوســطى 

بيــن الميليشــيات اإلســالمية والمســيحية لعــدة عمليــات اعتــداء 

علــى المــوارد المائيــة بتلويثهــا عــن طريــق قتــل مدنييــن مســلمين 

تتنــاول املحكمــة  لــم   ،2014 الميــاه ســنة  آبــار  فــي  وإلقــاء جثثهــم 

بصــدد  أنهــا  مــع  الميــاه  حــق  فــي  المرتكبــة  الجرائــم  الجنائيــة 

التحقيــق فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد االنســانية منــذ 2002، 

.)Cour Penale Internationale A, 2018(

- النزاع في دولة ساحل العاج

لــوران  الرئيــس  بيــن  العــاج  فــي دولــة ســاحل  القائــم  النــزاع  أثمــر 

النطــاق  واســع  عنــف  إلــى  المتمرديــن  ومعارضيــه  غبابــوا 

قتــل  عمليــات  عنــه  نتــج   ،)1()International Criminal Court(

خــالل  مــن  المائيــة  للمــوارد  امتــدت  النطــاق  واســعة  وتدميــر 

تلويثهــا، حيــث عثــر علــى أربعــة أبــار تحتــوي علــى جثــث فــي منطقتــي 

.2003-2002 مابيــن  الفتــرة  فــي  بلــي  وبهــا  زراغبــو 

كمــا قامــت الحكومــة ســنة 2004 بالهجــوم علــى قــوات المتمرديــن 

قبــل  يوميــن  المنطقــة  علــى  الميــاه  وقطعــت  بــوراك،  مدينــة  فــي 

كامــل  أســبوع  طيلــة  ذلــك  فــي  االســتمرار  مــع  الجماعــي  الهجــوم 

وهــو مــا يتضمــن حرمــان للمدنييــن مــن المــوارد التــي ال غنــى عنهــا 

لبقائهــم، ورغــم أن املحكمــة فــي طــور التحقيــق فــي الجرائــم ضــد 

مــن  العــام لتحقيــق  المدعــي  بعــد فتــح  ارتكبــت  التــي  االنســانية 

تلقــاء نفســه فــي 2011/10/03 إال أنهــا لــم تثــر جرائــم الحــرب ضــد 

.)2()International Criminal Court( الميــاه 

- النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

انتهــت   )2003-1997( الفتــرة  فــي  أهليــة  حربــا  الكونغــو  عاشــت 

المتصارعــة،  الجبهــات  بيــن  النــار  إطــالق  وقــف  اتفــاق  بتوقيــع 

وإقامــة حكومــة انتقاليــة وانتخــاب الرئيــس جوزيــف كابيــال ســنة 

 .)2013 2006)بوبشــيش، 

URl: https://bit.ly/33I4Ad0 1

URl: https://bit.ly/33I4Ad0 2

https://bit.ly/3hC030F 3
https://ar.wikipedia.org 4

أمــا عــن آثــار هــذا النــزاع علــى المــوارد المائيــة، فــإن حوالــي ثلــث 

قــد  المائيــة  ومرافــق  المائيــة  التحتيــة  والبنيــة  الميــاه  منشــآت 

أن  المفتــرض  مــن  أمــر  وهــو  للنهــب،  بالكامــل وتعرضــت  دمــرت 

تنظــر فيــه املحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أســاس أن جمهوريــة 

الكونغــو هــي عضــو فــي نظــام رومــا منــذ 2004/06/01 وأنهــا أحالــت 

نفســها  تلقــاء  مــن  للمحكمــة  ارتكبــت  التــي  االنتهــاكات  قضيــة 

للجرائــم  إشــارة  أي  توجــد  ال  لكــن  الســنة  نفــس  مــن  أبريــل  فــي 

المرتكبــة ضــد المــوارد المائيــة بــأي شــكل مــن األشــكال )املحكمــة 

الدوليــة()3(. الجنائيــة 

- النزاع في الصومال

عرفــت الصومــال نزاعــا داخليــا طويــال منــذ 1991 نتيجــة اإلطاحــة 

مــن  األجنبــي  بالتدخــل  األمــر  وانتهــى  بــري  ســياد  محمــد  بحكــم 

قبــل القــوات اإلثيوبيــة وقــوات حفــظ الســالم التابعــة لالتحــاد 

االفريقــي والقــوات الكينيــة )الموســوعة الحــرة()4(.

المائيــة  للنزاعــات  الزمنــي  التسلســل  توثيــق  خــالل  مــن  يالحــظ 

2017، ارتكبــت حركــة الشــباب  2012 إلــى  أنــه خــالل الفتــرة مــن 

المائيــة  المــوارد  ضــد  عمليــات  عــدة  المتمــردة  المتشــددة 

فــي  ويتشــاركون  المدنييــن،  لبقــاء  مهمــة  مصــادر  باعتبارهــا 

الحكوميــة،  القــوات  أو  الســالم  حفــظ  قــوات  مــع  اســتعمالها 

تنوعــت بيــن التســميم، تدميــر البنيــة التحتيــة للميــاه، مضخــات 

الميــاه، اآلبــار، وتدميــر الســدود علــى طــول نهــر شــبيلي كســالح 

القــوات  قبــل  مــن  لالســتعمال  صالحــة  غيــر  الطــرق  لجعــل 

الحكوميــة.

علــى  للتضييــق  األســلوب  بنفــس  الحكومــة  ردت  وبالمقابــل، 

المتمرديــن فقامــت ســنة 2017 بقطــع الميــاه عــن مجتمــع بــاري 

أثنــاء مواجهــات عســكرية، وهوجمــت مصــادر الميــاه مــن قبــل 

القــوات اإلثيوبيــة فــي مناطــق بولوبورتــو وحلــران لنفــس الســبب، 

وبالرغــم مــن أهميــة المــوارد المائيــة فــي هــذه المنطقــة التــي تعانــي 

مــن الجفــاف وضــرورة املحافظــة عليهــا كأعيــان مدنيــة، لكــن ال 

توجــد أي متابعــة دوليــة بشــأنها.

- النزاع المسلح في مالي

عرفت دولة مالي نزاع مسلح طويل األجل بين السلطة الحاكمة 

منــذ  الحكــم  مقاليــد  علــى  للســيطرة  تســعى  مســلحة  وحــركات 

جانفــي Cour Pénale Internationale, 2013( 2012( ،  وجــدت 

خاللــه حــاالت اعتــداء متعــددة علــى المــوارد المائيــة أبرزهــا قطــع 
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الســتهداف   2013 ســنة  تمبكتــو  مدينــة  علــى  الميــاه  امــدادات 

المســلحين المرافــق العامــة، وقيــام القــوات الحكوميــة بعمليــات 

آبــار  فــي  الجثــث  وإلقــاء  ونيونــو  وموبتــي  ســيفاري  بمــدن  إعــدام 

الميــاه، وتدميــر المســلحين ســنة 2017 مضخــات الميــاه فــي كــوا 

املحكمــة  تحــرك  ورغــم  منهــا،  الســكان  حــرم  مــا  وموبتــي  ودجــن 

الثقافــي  بالتــراث  المتعلقــة  االنتهــاكات  بشــأن  الدوليــة  الجنائيــة 

الفقــي  أحمــد  قضيــة  إطــار  فــي  مرتكبيهــا  ومعاقبــة   2012 ســنة 

لحمايــة  ســاكنا  تحــرك  لــم  أنهــا  إال   )2019 )مخلوفــي،  المهــدي 

الميــاه.

االعتداءات على الموارد المائية أثناء النزاعات 2121
المسلحة في قارة آسيا وموقف المحكمة الجنائية الدولية 

منها
عرفــت قــارة أســيا مؤخــرا انــدالع العديــد مــن النزاعــات المســلحة 

ومعظمهــا يوجــد فــي دول عربيــة ســواء فــي منطقــة آســيا الغربيــة أو 

جنــوب القــارة األســياوية.

منطقة آسيا الغربية212111
لوجــود  االســتقرار  عــدم  مــن  المنطقــة  هــذه  عانــت  لطالمــا 

إضافــة  التوســعية  بطموحاتــه  المعــروف  الصهيونــي  الكيــان 

دول. عــدة  عاشــتها  التــي  الداخليــة  لالضطرابــات 

- النزاع في فلسطين

حــاالت  توثيــق  تــم  الفلسطيني-اإلســرائيلي  النــزاع  إطــار  فــي 

متعــددة تعرضــت فيهــا المــوارد المائيــة الفلســطينية لالعتــداء، 

ففــي 2003 اســتهدف هجــوم إســرائيلي بالطائــرات الحربيــة آبــار 

إمــدادات الميــاه، وخطــوط األنابيــب، ومحطــات معالجــة ميــاه 

الفلســطينيين  مــن  اآلالف  مئــات  تخــدم  التــي  الصحــي  الصــرف 

فــي غــزة، ومــع مــا يحملــه هــذا االنتهــاك مــن جســامة لــم يتحــرك 

مجلــس األمــن لمتابعــة الجنــاة أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

بالرغــم مــن دخــول نظــام رومــا األسا�شــي حيــز النفــاذ قبــل ســنة 

هــذه األحــداث. مــن 

كما وجدت حاالت تدمير أخرى في مناطق متفرقة من فلسطين 

العقربيــة،  الناصريــة،  وادي  قــرى  الخليــل،  الغربيــة،  كالضفــة 

الــذي  الحصــار  وأدى   ،2011 ســنة  األردن  بــوادي  حســن  وبيــت 

اإلســرائيلية  القــوات  باشــرتها  التــي  والهجمــات  غــزة  علــى  فــرض 

إلــى حرمــان غــزة مــن ميــاه الشــرب، وتضــررت محطــات معالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي، وتوقفــت منشــآت تحليــة الميــاه والعديــد 

مــن المنشــآت المائيــة واآلبــار عــن تزويــد المواطنيــن بهــا، وعرقــل 

وقامــت   بفاعليــة،  العمــل  عــن  المنشــآت  بقيــة  الكهربــاء  نقــص 

 ،2014-2013 مابيــن  الفتــرة  فــي  المائيــة  المنشــآت  باســتهداف 

فلســطيني   1500 بحرمــان  الميــاه كســالح  إســرائيل  واســتعملت 

مــن إمداداتهــا  فــي 17 مقاطعــة فــي الخليــل بالضفــة الغربيــة لدفــع 

الســكان للنــزوح وفتــح املجــال أمــام التوســع اإلســرائيلي.

وكحوصلــة لجملــة اإلنتهــاكات، فمنــذ 2002 اســتهدفت العمليــات 

اإلســرائيلية المــوارد المائيــة الفلســطينية بصفــة مباشــرة ســتة 

أجــل  الدولي، ومــن  للقانــون  خــرق  علــى  تنطــوي  وكلهــا  مــرات، 

جميــع  عــن  المنتهكيــن  ومعاقبــة  المرتكبــة  االنتهــاكات  وقــف 

املحكمــة  أمــام  للتحقيــق  الوضــع  فلســطين  أحالــت  الجرائــم، 

الجنائيــة الدوليــة فــي 22 مــاي 2018 بعــد انضمامهــا لنظــام رومــا فــي  

2015/04/01،  ومــن بيــن الجرائــم املحالــة للمحكمــة، االســتيالء 

فيهــا  بمــا  والخاصــة  العامــة  الممتلــكات  وإتــالف  المشــروع  غيــر 

المــوارد الطبيعيــة اســتنادا للمــادة 08/ب/04 مــن نظــام رومــا، مــع 

تــرك املجــال مفتوحــا أمــام املحكمــة للتحقيــق فــي جرائــم أخــرى 

لــم تــرد فــي مذكــرة اإلحالــة وارتكبتهــا إســرائيل منــذ 2014/06/13 

اإلشــارة  فــي  صريحــة  اإلحالــة  كانــت  وعليــه   )Almalk, 2018(

للمــوارد المائيــة، والزالــت القضيــة فــي مرحلــة الدراســة األوليــة، 

ولعــل المســتقبل ســيحمل معــه تطــورا كبيــرا فــي مســألة حمايــة 

الميــاه .

-النزاع في العراق

تعرضــت شــبكات الميــاه ألضــرار كبيــرة خــالل الغــزو الــذي قادتــه 

صــدام  بنظــام  لإلطاحــة  العــراق  فــي  التحالــف  وقــوات  الــو.م.أ 

حســين، ولتجريــد العــراق مــن أســلحة الدمــار الشــامل -حســب 

مزاعمهــم-، وشــكلت الســدود الكبــرى أهدافــا عســكرية للقــوات 

األمريكيــة خاصــة فــي العاصمــة بغــداد منــذ بدايــة الحملــة ســنة 

2003، لتمتــد األضــرار لمعظــم األقاليــم العراقيــة ســواء نتجــت 

عــن أعمــال قــوات االحتــالل أو كــرد فعــل مناهــض لالحتــالل.

 ،2011/12/18 فــي  إلــى غايــة خــروج قــوات التحالــف مــن العــراق 

بالتدميــر  المائيــة  المــوارد  علــى  اعتــداء  حــاالت  عشــرة  رصــدت 

بهــدف حرمــان المدنييــن منهــا أو  إمــا  أو التســميم أو التفجيــر، 

باعتبارهــا أهــداف عســكرية نتيجــة اســتعمالها مــن طــرف قــوات 

الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  فتــح  ورغــم  الثــوار،  أو  التحالــف 

ســنة  البريطانييــن  الجنــود  أتاهــا  التــي  النشــاطات  فــي  لتحقيــق 

2014، منهــا االعتــداء علــى األعيــان المدنيــة، إال أنهــا تــرى عــدم 

 Cour( كفايــة االدلــة إلثبــات أركان الجريمــة الســيما ركــن العمــد

 .)Pénale Internationale B, 2018

للعــراق  مــالزم  العنــف  ظــل  األجنبــي  التدخــل  نهايــة  بعــد  وحتــى 

لفتــرة طويلــة بســبب وجــود تنظيــم القاعــدة وداعــش، ورصــدت 

ســبعة  منهــا  المائيــة،  المــوارد  علــى  اعتــداء  حالــة   14 خاللهــا 
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حــاالت اســتهدفت المنشــآت المائيــة كســد الفلوجــة، الموصــل، 

المناطــق  حديثــة وثرثــار، واســتعملت مياههــا كأســلحة إلغــراق 

املجــاورة أو لحبــس الميــاه عــن الســكان المدنييــن مــا قــوض أمنهــم 

المائــي والغذائــي ولــم توجــد أي إحالــة لهــذه المســائل للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة واألغلــب أن املحاكــم الداخليــة لــم تنظــر فيهــا.

- النزاع في سوريا

تســببت االضطرابــات التــي شــبت فــي ســوريا منــذ 2011 إلــى انــدالع 

نــزاع مســلح داخلــي مــع تدخــل قــوات أجنبيــة متعــددة، أدى إلــى 

دمــار واســع للبنيــة التحتيــة فــي العديــد مــن المــدن، حيــث وثقــت 

19 حالــة اعتــداء علــى المــوارد المائيــة ومنشــآتها بجميــع األشــكال 

أيــن   2019 ســنة  آخرهــا  وعرضيــة،  عمديــة  بصفــة  والوســائل 

610،000 شــخص  29 محطــة ميــاه تخــدم حوالــي  دمــرت حوالــي 

نتيجــة أعمــال العنــف فــي شــمال غــرب ســوريا فــي الفتــرة مــن ينايــر 

إلــى يوليــو، ولــم تقــام المســؤولية الجنائيــة الدوليــة بشــأنها.  

- النزاع في اليمن 

عــاش اليمــن أيضــا انتفاضــة الربيــع العربــي عــام 2011، ونتــج عنهــا 

نــزاع مســلح أدى إلــى تهديــم البنيــة التحتيــة الضعيفــة أصــال ونتــج 

عنــه أزمــة إنســانية شــديدة، ومقارنــة بجميــع الحــاالت التــي ســبق 

تناولهــا يعــد الوضــع فــي اليمــن هــو األســوأ علــى االطــالق فــي جميــع 

املجــاالت بمــا فيهــا المــوارد المائيــة. 

فقــد عرفــت الفتــرة مــن 2011 إلــى ينايــر 2019 حوالــي 121 حالــة 

اعتــداء علــى المــوارد المائيــة ومنشــآتها بمختلــف أنواعهــا، بمــا 

العذبــة،  الميــاه  تعبئــة  مصانــع  اآلبــار،  الميــاه،  خزانــات  فيهــا 

مصانــع تحليــة الميــاه، شــاحنات نقــل الميــاه، وحتــى المشــاريع 

بيــن  تمييــز  دون  التدميــر  مــن  تســلم  لــم  االنجــاز  قيــد  المائيــة 

الملكيــة العامــة أو الخاصــة، منهــا مــا حــدث نتيجــة قصــف أو 

بأهــداف  متصلــة  عرضيــة  كآثــار  كان  مــا  ومنهــا  عمــدي،  تفجيــر 

عســكرية، ومعظمهــا يعــد مــن المــوارد التــي الغنــى للمدنييــن عنهــا 

ومنشــآت  المدنييــن،  لبقــاء  الضروريــة  المدنيــة  األعيــان  ومــن 

تحــوي قــوى خطيــرة كســد الســوادية  واألقــران والهياثــم واملحالــي 

ســكام. وســد  والعــوض 

مــن  أيضــا  اآلبــار  حفــر  فــي  تســتعمل  التــي  اآلليــات  تســلم  ولــم 

يســتهدف  ممنهــج  عمــل  وجــود  يعنــي  مــا  العســكرية  الهجمــات 

مائيــا،  العالــم  بلــدان  أفقــر  مــن  يعــد  بلــد  فــي  المائيــة،  المــوارد 

فنصيــب الفــرد اليمنــي هــو دون خــط الفقــر المائــي بمتوســط 

يفاقــم  مــا  2019(، وهــذا  الليــل،  متــر مكعب)محمــد، ســبع   130

الجريمــة الدوليــة المرتكبــة فــي هــذا البلــد فــي حــق الميــاه، والتــي 

تســتوجب تحــرك املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لوقــف االنتهــاكات 

رومــا  نظــام  فــي  طــرف  اليمــن  وأن  خاصــة  المعتديــن،  ومعاقبــة 

.2000 ســنة  منــذ  األسا�شــي 

منطقة جنوب آسيا 212121
عرفت هذه المنطقة ثالثة نزاعات مسلحة تضمنت اعتداءات 

علــى المــوارد المائيــة تتمثــل في:

- النزاع في باكستان

ســنة  منــذ  الدولــة  هــذه  تعيشــه  الــذي  المســلح  النــزاع  إطــار  فــي 

2000، رصــدت ثمانيــة حــاالت اعتــداء علــى المــوارد المائيــة مــن 

ســنة 2002 إلــى 2016 يــدور جلهــا حــول عمليــات تفجيــر ونســف 

ولــم  الميــاه  وأبــراج  كاآلبــار  لمصادرهــا  أو  الميــاه  إلمــدادات 

بشــأنها. دوليــة  متابعــة  أي  تتحــرك 

- النزاع في أفغانستان

وحركــة  القاعــدة  تنظيــم  ضــد  عســكرية  حملــة  الــو.م.أ  شــنت 

علــى  حربهــا  إطــار  فــي   2001 ســبتمبر   11 أحــداث  بعــد  طالبــان 

اإلرهــاب، تحولــت الحقــا لتدخــل أجنبــي ضمــن حلــف الناتــو علــى 

أفغانســتان )International Criminal Court,،2019(, ، تجــاوزت 

األهــداف  التحالــف  قــوات  بهــا  قامــت  التــي  القصــف  عمليــات 

منشــأة  اســتهدفت  حيــث  المائيــة  للمــوارد  وامتــدت  العســكرية 

بإقليــم هلمنــد، وقطعــت  فــي ســد كاجاـكـي  الطاقــة الكهرومائيــة 

تتوانــي  لــم  وبالمقابــل   ،2001 فــي  قندهــار  مدينــة  عــن  الكهربــاء 

حركــة طالبــان عــن االعتــداء علــى المــوارد المائيــة خــالل الفتــرة 

مــا بيــن 2009 و2017 ورصــدت خمســة حــاالت تســتهدف المــوارد 

قــوى  تحــوي  التــي  المنشــآت  فيهــا  بمــا  عمــدي  بشــكل  المائيــة 

فــي قندهــار.  خطيــرة، كنســف ســد شــوراباك 

وقــد فتحــت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيقــا فــي 2017/10/30 

منــذ  ارتكبــت  حــرب  وجرائــم  االنســانية  ضــد  جرائــم  عــن 

حــق  فــي  النفــاذ  حيــز  رومــا  نظــام  دخــول  -تاريــخ   2003/05/01

أفغانســتان بعــد تصديقهــا عليــه- لكــن لــم تكــن المــوارد المائيــة 

 International Criminal Court,( المثــارة  القضايــا  بيــن  مــن 

.)2019

- النزاع في النيبال 

1996 و2006  بيــن  مــا  النيبــال  فــي  ترجــع أســباب الحــرب األهليــة 

إلــى قيــام الحــزب الشــيوعي المــاوي بتمــرد فــي 1996/02/13 بهــدف 

الحــرب  انتهــت  شــعبية،  جمهوريــة  وتأســيس  الملكيــة  إســقاط 

بالتوقيــع علــى اتفــاق ســالم بتاريــخ 21 نوفمبــر 2006 )المصطبــة، 

.)2019

لم تسلم الموارد المائية من االعتداء أثناء هذا النزاع المسلح، 
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ففــي 2002 تــم تفجيــر منشــأة كبيــرة إلنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة 

تبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة 250 كيلــووات فــي مقاطعــة بوهوبــور، كمــا 

دمــر الماويــون أكثــر مــن ســبعة مشــاريع صغيــرة للطاقــة المائيــة، 

الموجهــة  الميــاه  أنابيــب  وخطــوط  بالميــاه،  للتزويــد  مســتجمع 

لخاالنغــا فــي غــرب نيبــال.

وفــي 2006 دمــرت العديــد مــن خزانــات الميــاه الصالحــة للشــرب 

وخطــوط األنابيــب التــي توفــر الميــاه ألكثــر مــن 20.000 شــخص 

الشــيوعي،  الحــزب  طــرف  مــن  وياخاركــوت  نارايــان  منطقتــي  فــي 

قتيــل   18000 تقــدر  ضخمــة  إنســانية  حصيلــة  جانــب  إلــى 

150000 شــخص دون تحريــك أي متابعــة دوليــة بشــأنها  ونــزوح 

.)1()2019 )المصطبــة، 

االعتداءات على الموارد المائية أثناء النزاعات 1–21
المسلحة في قارة أوربا وأمريكا الالتنية وموقف المحكمة 

الجنائية الدولية منها
رصــد معهــد الباســيفيك نزاعــا وحيــدا فــي منطقــة أوربــا الشــرقية، 

وأخــر فــي أمريــكا الالتنيــة وهمــا النــزاع األوكرانــي الرو�شــي، والنــزاع 

الكولومبــي تضــررت فيهمــا المــوارد المائيــة بشــكل كبيــر.

النزاع األوكراني في أوربا الشرقية111–21
عرفــت أوكرانيــا ثــورة شــعبية فــي 2014 أفضــت إلــى عــزل الرئيــس 

الوضــع  روســيا  فاســتغلت  ياكونوفيتــش،  فيكتــور  األوكرانــي 

جزيــرة  شــبه  فــي  مهمــة  مواقــع  علــى  بالســيطرة  جنودهــا  وقــام 

أجــري  الــذي  االســتفتاء  عقــب  األخيــرة  هــذه  القرم، لتضــم 

االنضمــام  لصالــح  الســكان  تصويــت  بعــد   2014 مــارس  فــي  بهــا 

لروســيا االتحاديــة، ثــم تصاعــدت المظاهــرات المؤيــدة لروســيا 

مــن قبــل جماعــات انفصاليــة فــي مناطــق متعــددة مــن أوكرانيــا 

انتهــت بنشــوب نــزاع مســلح بيــن الحكومــة األوكرانيــة والجماعــات 

 Cour(  2019 إلــى غايــة  االنفصاليــة المدعومــة مــن روســيا دام 

.)Pénale Internationale B, 2018

ونتيجــة للجرائــم التــي ارتكبــت أثنــاء هــذا النــزاع فتحــت املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة تحقيقــا فــي االنتهــاكات التــي وجــدت، وبالرغــم 

لكــن  األسا�شــي  رومــا  نظــام  فــي  طرفــا  ليســت  أوكرانيــا  أن  مــن 

الحكومــة قدمــت إعالنــا أول بموجــب الــم 03/12 مــن نظــام رومــا 

فــي 2014/04/17 عــن الجرائــم التــي ارتكبــت مــن 2013/11/21 إلــى 

2014/02/22 وإعــالن ثــان يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة على أراضيها 

مــن 2014/02/20 فصاعــدا، ومنــذ ذلــك الحيــن واملحكمــة تجمــع 

المعلومــات عــن جرائــم حــرب متعــددة مــن بينهــا جريمــة تعمــد 

مفرطــا  ضــررا  تســبب  ســوف  بأنهــا  العلــم  مــع  هجومــات  شــن 

URL:https://bit.Ly/33gl0oe  1

تفاصيــل  تقديــم  دون  رومــا  نظــام  مــن  02/08/ب/04  الــم  وفــق 

وجــدت  لكــن   )Cour Pénale Internationale B, 2018(عنهــا

معلومات عن وجود اســتهداف للمياه ومنشــأتها بشــكل مباشــرة، 

كاســتهداف ســد ياخمــوت بــزرع ألغــام أرضيــة حولــه ســنة 2014، 

ســنة  شاشســتيا  منطقــة  فــي  الميــاه  تصفيــة  محطــة  وضــرب 

الهجمــات وجهــت  مــن  2017 سلســلة  2015، كمــا شــهدت ســنة 

ألنظمــة الطاقــة والميــاه تســببت فــي حرمــان ثالثــة مالييــن شــخص 

مــن الميــاه المأمونــة نتيجــة األضــرار المتكــررة التــي طالــت محطة 

تصفيــة الميــاه  بدونيتســك، وخــط أنابيــب ميــاه دونــب ســاوث، 

ومحطــات الطاقــة التــي توفــر الكهربــاء ألنظمــة معالجــة وتوزيــع 

الميــاه، ومحطــة ضــخ الميــاه بالكربونيــت، وعــرف شــرق أوكرانيــا 

مــا  والميــاه  الكهربــاء  مرافــق  علــى  ومســتمرة  متعمــدة  هجمــات 

حــرم مالييــن األشــخاص مــن الميــاه المأمونــةـ وعليــه يمكــن أن 

تكــون المــوارد المائيــة ضمــن القضايــا المثــارة وهــو مــا يمكــن أن 

يشــكل مكســبا كبيــرا فــي إطــار حمايــة الميــاه.

النزاع الكولومبي في أمريكا الالتينية121–21
القــرن  مــن  إلــى منتصــف الســتينيات  فــي كولومبيــا  النــزاع  ترجــع 

المناطــق  فــي  للشــيوعيين  الدولــة  قمــع  اشــتد  الما�شــي، عندمــا 

بيــن  البــاردة  الحــرب  إطــار  )فــي  الــو.م.أ  مــن  المغــذى  الريفيــة، 

الو.م.أ واالتحاد الســوفييتي(، وبالرغم من توقيع اتفاقية ســالم 

 2016 ســنة  الكولومبــي  الثــوري  الجيــش  وقــوات  الحكومــة  بيــن 

 Amnesty(2020 إال أن العنــف الزال مســتمرا إلــى غايــة بدايــات

.)International, 2017

وفــي إطــار دراســتنا التــي تغطــي الفتــرة مــن 2002 إلــى غايــة اليــوم، 

متصلــة  اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  فادحــة  انتهــاكات  توثيــق  تــم 

بصــدد  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  أن  رغــم  المائيــة،  بالمــوارد 

التحقيــق فــي جرائــم حــرب منــذ ســنة 2009 ألن كولومبيــا عضــو 

 Cour( بينهــا  مــن  ليســت  الميــاه  أن  إال  األسا�شــي  نظامهــا  فــي 

Pénale Internationale B, 2018(، واألغلب أنه لم يتم مقاضاة 

المنتهكيــن عنهــا علــى المســتوى الداخلــي )هيومــان رايــت ووتــش، 

.)2018

الميــاه  فــي حــق  بعــدة جرائــم  الثوريــة  المســلحة  القــوات  قامــت 

فــي ســنوات 2002، 2003، 2009، 2013، 2014، 2015 تتنــوع بيــن 

التســميم، كتســميم االمــدادات المائيــة ســنة 2002 فــي مدينتــي 

بيتاليتــو وليبورنيــا، وتدميــر شــبكات الميــاه ومحطــات معالجــة 

ميــاه الشــرب، لعــل أخطرهــا تدميــر إمــدادات الميــاه والمنشــآت 

المائية بالجزيرة الخضراء سنة 2014 و2015 ما أدى إلى حرمان 
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13000 شــخص مــن خدماتهــا، وقصــف خــط أنابيــب للنفــط فــي 

علنــت حالــة طــوارئ 
ُ
2015 تســبب فــي تســرب النفــط لنهــر ميــرا، وأ

الشــرب  ميــاه  مــن  15000 شــخص  نتيجــة حرمــان  المنطقــة  فــي 

لتلــوث مصــدر مياههــم األسا�شــي.

يســتخلص ممــا ســبق أن الحمايــة الواقعيــة والفعليــة للمــوارد 

المقــررة  الدوليــة  المبــادئ  وأن  كبيــرا،  ضعفــا  تعــرف  المائيــة 

مــرأى  أمــام  تنتهــك  مــا  غالبــا  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  بشــأنها 

ومســمع الحكومــات والــدول، وحســب رأينــا فــإن هــذا األمــر راجــع 

احترامهــا  فــرض  علــى  تعمــل  فعالــة  دوليــة  آليــات  وجــود  لعــدم 

بالــدول  يتعلــق  األحيــان  معظــم  فــي  األمــر  وأن  خاصــة  بالقــوة، 

شــؤونها  فــي  التدخــل  يجــوز  ال  ســيادة  ذات  قانونيــة  ككيانــات 

الداخليــة، فحتــى ســلطة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة غيــر كافيــة 

مــن جرائــم الحــرب  الميــاه  مــا تســتبعد  الــردع، وكثيــرا  لتحقيــق 

فيهــا. التــي تحقــق 

وســعت  قــد   2016/09/15 منــذ  املحكمــة  أن  يالحــظ  ولكــن 

تضــم  أولويــات  قائمــة  وضــع  عــن  إعالنهــا  بعــد  اختصاصاتهــا 

الجرائــم المصنفــة فــي خانــة »تدميــر البيئــة، اســتغالل المصــادر 

الطبيعيــة والســلب غيــر القانونــي لألرا�شــي« تعمــل علــى التركيــز 

عليهــا إلــى جانــب الجرائــم ذات البعــد اإلنســاني، وهــو مــا يفســر 

للجرائــم  فلســطين  مــن  المقدمــة  اإلحالــة  مذكــرة  تضميــن 

)البيطــار،  خصوصــا  المائيــة  والمــوارد  بالبيئــة  المتعلقــة 

.)1 ()2016

خاتمة
يســتخلص فــي نهايــة الدراســة أن المــوارد المائيــة تتمتــع بحمايــة 

ضمــن  خصوصــا  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  واســعة  قانونيــة 

لســنة  جنيــف  باتفاقيــات  الملحقيــن  البروتوكوليــن  نصــوص 

1977 تتلخــص عمومــا فــي ثالثــة محظــورات أساســية هــي: حظــر 

اســتعمال الســم كوســيلة للحــرب، حظــر تدميــر المــواد التــي ال 

غنــى عنهــا لحيــاة الســكان المدنييــن، وحظــر مهاجمــة المنشــآت 

التــي تحــوي قــوى خطيــرة حيــث تصــب معظــم مبــادئ القانــون 

إطارهــا. فــي  الدولــي اإلنســاني 

تدعمــت الحمايــة الدوليــة للمــوارد المائيــة بإنشــاء آليــة قضائيــة 

اعتبــرت  والتــي  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  فــي  تتمثــل  دوليــة 

املحظــورات الســابقة جرائــم حــرب تختــص بنظرهــا، إال أن هــذه 

املحظــورات كثيــرا مــا ارتكبــت واقعيــا، وهــذا مــا أظهرتــه الحــاالت 

لــم  أغلبهــا  العالــم،  مــن  متعــددة  مناطــق  فــي  رصدهــا  تــم  التــي 

URL: https://bit.ly/35SY9X 1

تتحــرك املحكمــة بشــأنها لكــن وجــدت بعــض الحــاالت التــي هــي 

بصــدد نظرهــا ضمــن انتهــاكات أخــرى لــم تفصــل فيهــا لحــد اليــوم 

وفلســطين. أوكرانيــا  الســودان،  كقضيــة 

وعليه تخرج الدراسة بالنتائج والتوصيات التالية:

نتائج

-رغــم شــمول وتعــدد نصــوص وأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني 

المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  المائيــة  للمــوارد  الحمايــة  توفــر  التــي 

غيــر أنهــا ال تحتــرم فــي الغالــب، والحــاالت المرصــودة هــي الدليــل 

علــى ذلــك.

المــوارد  حمايــة  عــن  الحالــي  الدولــي  القانونــي  النظــام  -عجــز 

فــي  أهميتهــا  رغــم  واقعيــا،  المســلحة  النزاعــات  خــالل  المائيــة 

النــزاع،  مناطــق  فــي  والطبيعيــة  اإلنســانية  الحيــاة  اســتمرار 

حــق  فــي  جرائمهــم  عــن  العقــاب  مــن  اإلفــالت  للجنــاة  بالســماح 

الميــاه.

المائيــة،  المــوارد  لحمايــة  فعليــة  سياســية  إرادة  وجــود  -عــدم 

وهــذا يظهــر مــن خــالل قلــة الحــاالت التــي تعرضــت فيهــا املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة لحمايــة المــوارد المائيــة، مــع أن االعتداء عليها 

يحــدث بشــكل كبيــر وعلــى نطــاق واســع، فجلهــا أثيــرت فــي ســياق 

جرائــم أخــرى، ولــم نجــد أي إشــارة مباشــرة للمــوارد المائيــة وإنمــا 

اســتخلصناها ضمنيــا كونهــا أثــارت قضايــا األعيــان المدنيــة أو 

المنشــآت التــي تحــوي قــوى خطيــرة.

توصيات

بنصــوص  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد  تدعيــم  مــن  -البــد 

ربطهــا  وعــدم  فقــط  المائيــة  بالمــوارد  خاصــة  جديــدة  قانونيــة 

أخــرى. بمســائل 

-حــث األنظمــة الوطنيــة علــى إدمــاج مضمــون القواعــد القانونيــة 

الدوليــة المتعلقــة بحمايــة المــوارد المائيــة فــي قوانينهــا، بمــا فيهــا 

نظــام رومــا األسا�شــي، لتســهيل تحــرك القضــاء الوطنــي بشــأنها 

مــن أجــل معاقبــة المنتهكيــن.

خاصــة  المتحــدة  األمــم  مضلــة  تحــت  جديــدة  آليــات  -إنشــاء 

أثنــاء  المائيــة  المــوارد  علــى  االعتــداءات  رصــد  مهمتهــا  بالميــاه، 

النزاعــات المســلحة، شــبيهة بعمــل وكاالت الغــوث الدوليــة تكــون 

لهــا فــروع فــي مختلــف الــدول، تتدخــل عندمــا توجــد اعتــداءات 

علــى المــوارد المائيــة فــي أي نــزاع مســلح تشــكل مصــدرا موثوقــا 

متابعــة  فــي  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  وتســاعد  للمعلومــة، 

فيهــا. التحقيــق  وســرعة  االنتهــاكات 



142

خضرة مخلوفي ومصطفى بن عبد العزيز                                                                                                   الحماية الدولية للموارد املائية أثناء النزاعات املسلحة مصطفى بن عبد العزيز                                                                                                   الحماية الدولية للموارد املائية أثناء النزاعات املسلحة 

المراجع 
-بوبشيش، رفيق. 2013،النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية: سماته ودوافعه، املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، العدد 04. 1

الحلبــي  2 منشــورات  المســلحة،  النزاعــات  أثنــاء  المائيــة  والمنشــآت  الميــاه  لمــوارد  الدوليــة  الحمايــة   ،2009 فــراس.  -الحســيني، 

بيــروت.  الحقوقيــة، 

-المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية، 2017، املحكمة الجنائية الدولية: التطورات األخيرة، نيودلهي. –

- جحيش، عبد الســالم محمد ســليمان. 2018، دور األطراف الخارجية في النزاعات الدولية: دراســة حالة النزاع في إقليم دارفور،  4

المركــز الديمقراطــي العربي، ألمانيا.

-زناتــي، مصطفــى. 2016/2015، الحمايــة الدوليــة لمــوارد الميــاه والمنشــآت المائيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، )دكتــوراه منشــورة(،  5

الجزائــر 1.

-عزيز، حسن.2018، مسؤولية المقاتل عن انتهاك القانون الدولي اإلنساني، مركز الدراسات العربية، مصر. 6

7  ،59 العــدد  والقانــون،  الشــريعة  المســلحة،  النزاعــات  زمــن  المائيــة  والمــوارد  للميــاه  الدوليــة  الحمايــة   ،2014 رقيــة.  -عواشــرية، 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  جامعــة 

8 https://bit. قــوس الهــاي،  تحــت  البيئيــة  الجرائــم  توســع اختصاصاتهــا...  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة   2016 بســام.  القنطــار،   -

 .ly/35SY9Xc

عــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى مجلــس األمــن التابــع  9 م مــن المِدّ - املحكمــة الجنائيــة الدوليــة.2011، التقريــر األول المقــدَّ

.https://bit.ly/2RDT0Kl ،1970 بقــرار مجلــس األمــن رقــم 
ً
لألمــم المتحــدة عمــال

-املحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 2008، التقريــر الثامــن للمدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم  01

.https://bit.ly/2ZLZcod ،2005 /1593 بقــرار املجلــس رقــم 
ً
المتحــدة عمــال

11 .https://bit.ly/3hC030F ،04/ICC-01 .املحكمة الجنائية الدولية. الوضع في جمهورية الكونغو، قضية رقم-

- مخلوفــي، خضــرة. 2019، »تعامــل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــع جريمــة االعتــداء علــى التــراث الثقافي-حالــة المالــي أحمــد الفقــي  21

المهــدي-«، ملتقــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة: جدليــة العدالــة والالعقــاب حصيلــة عقديــن، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

جامعــة ســطيف 2، الجزائــر.

- محمــد، ســحر. ســبع الليــل، أحمــد. 2019، مــن اليمــن إلــى مصــر.. األمــن المائــي حلــم يــراود البلــدان الناميــة، المســتقبل أون اليــن،  1–

.https://bit.ly/3mu166B

41 .https://bit.ly/33GL0Oe ،المصطبة. أهم المعلومات عن الحرب األهلية في النيبال -

مــن كولومبيــا، جورجيــا، غينيــا  51 الوطنــي دروس  القضــاء  الدوليــة علــى  الجنائيــة  تأثيــر املحكمــة   ،2018 رايــت ووتــش.  - هيومــان 

.https://bit.ly/2QYC5CD أ،  الــوم  المتحــدة،  والمملكــة 

61 .https://ar.wikipedia.org ،الموسوعة الحرة. الحرب األهلية الصومالية، ويكيبيديا-

 17-Amnesty International.  2017, La situation des droits humains en Colombie, Déclaration écrite, https://bit.
ly/3g4RhrY.  

 18-Cour Pénale International A. 2018, Situation en république Centrafricaine II, https://bit.ly/3hGOOEm.
 19-Cour Pénale Internationale B. 2018, Rapport sur les activités menées en 2018 en matière d’examen préliminaire, 

https://bit.ly/3g3qr3q.  
 20-International Criminal Court. Situation in Cote d’Ivoire. https://bit.ly/33I4Ad0  
 21-International Criminal Court. 2019, Situation in the Islamic republic of Afghanistan, Pre-trial chamber II, https://bit.

ly/2ZKE0z2 

 22-International Criminal Court. https://bit.ly/3i8ox32. 
 2–- Pacifique Institute. Water Conflict Chronology, https://bit.ly/2YChQhW.   



143

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )ص ص )130-130143-143(( ، سنة 2202 ، سنة 2202

 24-Postel, Sandra. Wolf, Aaron. 2001, “Dehydrating Conflict”, Foreign Policy, September/October.
 25-Tignino Mara. 2009, “Water Security in Times of Armed Conflicts”, Hexagon Series on Human and Environ-

mental Security and Peace, Vol.4, Springer.
 26- Tignino, Mara. 2011, L’eau et la Guerre : Elément pour un Régime Juridique, Bruylant, Bruxelles.
 27-Maliki, Riad. 2018, Referral by the State of Palestine Pursuant to Articles13 )a) and 14 of the Rome Statute, 

The State of Palestine, https://bit.ly/32DkcPS.
 28-Wouters, Patricia. Vinogradov, Sergei. 2008, “Water Security, Hydro Solidarity, and International Law: A River Runs 

Through It”, Yearbook of International Environmental Law, Vol. 19, Oxford University Press, New York.

International protection of water resources during international conflicts between 
legal provisions and aggressive reality

Abstract

Water resources have a great importance for the survival of all neighbourhoods, but 
they are often attacked during armed conflicts, despite the existence of International 
humanitarian law, which was strengthened by the issuance of the two protocols annexed 
to Geneva Conventions and the establishment of International criminal responsibility 
for individuals after the adoption of the Rome statute, which considers water assault 
a war crime that requires international follow-up. The study aims to expose realistic 
examples of crimes committed against water resources during armed conflicts, since the 
entry into force of the Rome Statute in 2002 until today. It concluded that the current 
system is unable to provide water resources protection, not for the lack of legal texts, 
but for the lack of effective political will to protect this vital resource. The International 
Criminal Court did pursue on only a few water related violations.

Keywords
Water resources
Armed conflicts

Low international

La protection internationale des ressources en eau Pendant les conflits armés entre 
dispositions légales et réalité agressive

Résumé

Les ressources en eau ont une grande importance pour la survie de tous les êtres 
vivants, mais elles sont souvent attaquées pendant les conflits armés. Bien qu’elles 
bénéficient d’une protection dans le cadre des dispositions du droit international 
humanitaire, leur protection est renforcée par la reconnaissance de la responsabilité 
pénale internationale des individus après l’adoption du Statut de Rome créant la 
Cour pénale internationale. Cette dernière considère l’agression contre l’eau comme 
un crime de guerre qui nécessite un suivi international. L’étude vise à exposer des 
exemples réalistes de crimes commis contre les ressources en eau pendant les conflits 
armés, depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome en 2002 jusqu’au jour d’hui. 
Elle a conclu que le système actuel est incapable de protéger les ressources en eau 
pendant les conflits armés, non pas par manque de textes juridiques, mais par manque 
de volonté politique effective pour protéger cette ressource vitale car la Cour pénale 
internationale n’a poursuivi que quelques violations liées à l’eau.  

      Mots clés
Ressources en eaux

Conflits armés
Droit international
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ملخص
ترتبــط املشــاريع االســتثمارية ارتباطــا وثيقــا بالبيئــة، ويتجلــى ذلــك فــي عالقــة التأثيــر والتأثــر القائمــة بينهمــا، كونهــا 

املــكان الــذي ســيقام عليهــا. وبالتالــي، يقــوم املشــروع بتوريــد مجموعــة مــن عناصــر املدخــالت مــن بيئتــه، ويقــوم 

بتحويلهــا إلــى مخرجــات يدفعبهــا )يوردهــا( لــذات البيئــة بصــورة أخــرى. كل ذلــك يخلــق انعكاســات ســلبية علــى 

الطبيعــة والكائنــات الحيــة التــي تعيــش فيهــا. ويعتبــر تقويــم األثــر البيئــي ركيــزة أساســية لدفــع عجلــة التنميــة، 

حيــث يتــم عمــل تقديــر شــامل ملنظومــة البيئــة والتنميــة واملجتمــع وإدراك العالقــات املتداخلةفيمــا بينها،وحصــر 

كل اإلمكانــات والقــوى، وكذلــك كميــة اإلنتــاج ووســائله، مــع األخــذ فــي الحســبان العوامــل البيئيــة غيــر املنظــورة 

التــي يمكــن أن تنجــم عــن تنفيــذ املشــروعات اإلنمائيــة… وبالتالــي يســتوجب األمــر ضــرورة معالجــة املشــاكل البيئيــة 

كلهــا.  لذلــك، فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تهــدف إلــى دراســة تقييــم األثــر البيئــي للمشــروع االســتثماري ودوره فــي 

حمايــة واســتدامة املشــروع اقتصاديــا و بيئياوفــق التشــريع الجزائــري

.

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2020-03-14

تاريخ القبول 2022-05-24

الكلمات املفتاحية
البيئة
تقييم األثر البيئي
التنمية املستدامة
املشروع اإلستثماري
قرارات اإلستثمار

1 املؤلف املراسل

مقدمة
إلــى  اإلنســاني  الحضــاري  التطــور  فــي  الكبيــر  التســارع  أدى  لقــد 

بــروز مشــاكل بيئيــة متعــددة علــى غــرار التلــوث بأنواعــه. ورغــم 

التأثيــر الســلبيلإلقتصاد علــى البيئــة، إال أن اإلهتمــام الحكومــي 

بحماية البيئة لم يكن جادا إال في القرن العشرين، حيث جاءت 

الصحــوة البيئيــة وكثــر التســاؤل عــن الثمــن اإليكولوجــي املدفــوع 

مقابــل النجــاح الواضــح لإلقتصادواملشــاريع اإلقتصاديــة.

اإلجــراءات  مــن  جملــة  إتخــاذ  يتطلــب  البيئــة  حمايــة  إن 

بــدور  تقــوم  البيئية،والتــي  والتدابيرالتــي يطلــق عليهــا السياســة 

محــوري فــي توجيــه دفــة اإلســتثمار مــن خــالل إدراج البعــد البيئــي 

فــي املشــاريع اإلســتثمارية، و كــذا دورهــا املتزايــد فــي الحــد مــن آثــار 

التلــوث البيئــي، عــن طريــق جملــة مــن األدوات والوســائل التــي 

تتنــوع مــا بيــن قانونيــة وتنظيميــة واقتصاديــة تحقيقــا ملقتضيــات 

املســتدامة. التنميــة 

أهــم  مــن  اإلســتثمارية  للمشــاريع  البيئــي  األثــر  دراســة  وتعتبــر 

الركائــز و الوســائل لحمايــة البيئــة وصيانتهــا. ففــي وقــت م�شــى 

هــو  اإلســتثماري  املشــروع  مــن  املتوخــى  التقليــدي  الهــدف  كان 

تحقيــق أكبــر ربحممكــن، دون مراعــاة االنعكاســات البيئيــة التــي 

اإلســتثمارية. املشــاريع  هــذه  تحدثهــا 

إلــى  الراميــة  النــداءات  وتعالــي  الدوليــة،  املتغيــرات  ظــل  وفــي 

املحافظــة علــى البيئــة وحمايــة الحيــاة مــن أخطــار التلــوث بكافــة 

أشــكاله، فقــد ســاهم كل ذلــك فــي تغييــر رؤيــة االقتصادييــن مــن 

االنتبــاه  إلــى  وفقــط  اإلقتصاديــة  الجــدوى  دراســة  علــى  التركيــز 

بــأن إغفــال البعــد البيئــي وعــدم  لالعتبــارات البيئيــة، والتيقــن 

فــي املســتقبل. اســتدامة املشــاريع يؤثــر ســلبا عليهــا 

عــن  تنتــج  التــي  املعتمــدة  غيــر  لآلثــار  املنتظــم  الفحــص  إن 

اآلثــار  حــدة  وتخفيــف  تقليــص  بهــدف  اإلنمائيــة  املشــروعات 

الســلبية وتعزيــز اآلثــار االيجابيــة يــؤدي إلــى تقييــم األثــر البيئــي 

علــى  املشــروع  دورة  فــي  مبكــرا  بالتعــرف  يســمح  ممــا  للمشــروع، 

املــوارد  وعلــى  البيئــة  مكونــات  علــى  بالســلب  تعــود  عواقــب  أيــة 
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اإلنســان... صحــة  علــى  أو  الطبيعيــة 

أمهية الدراسة
تنبــع أهميــة الدراســة مــن كــون أن موضــوع تقييــم األثــر البيئــي 

مــن الركائــز التــي تســاهم فــي التنميــة املســتدامة، حيــث يضمــن 

حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا مــن انعكاســات 

القادمــة  األجيــال  حقــوق  علــى  ويحافــظ  العشــوائية،  التنميــة 

فــي الثــروات، مــع تلبيــة حاجــات الحاضــر منهابإســتخدام رشــيد 

البيئيــة  اإلدارة  فــي  املهمــة  األدوات  إحــدى  يعــد  كمــا  وكــفء، 

املتكاملــة الــذي يتعيــن إجــراؤه للمنشآتواملشــروعات الجديــدة، 

لرؤيــة  ترســيخا  القائمــة  باملنشــآت  الخاصــة  التجديــدات  أو 

الجزائــري  البيئــي  التشــريع 

كمــا تبــدو أهميــة املوضــوع فــي أنــه وســيلة مهمــة ملقارنــة البدائــل 

أهــداف  تحليــل  يتــم  حيــث  واألنشــطة،  للمشــروعات  املختلفــة 

البيئــة  علــى  ضــررا  وأقــل  فعاليــة  أكثــر  بدائــل  وتقديــم  املشــروع 

والحكامــة. االســتدامة  ومبــدأي  تماشــيا 

أهداف الدراسة
األهــداف  مــن  مجموعــة  تحقيــق  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 

نحــو: علــى  بينهــا  فيمــا  املترابطــة 

-ضمــان إدراج البعــد البيئــي فــي دورة املشــروع وااللتــزام بأفضــل 

املعاييــر.

وتفــادي  للمشــاريع،  املحســوبة  غيــر  املخاطــر  مــن  -الحمايــة 

تغييــرات جوهريــة فــي مراحــل الحقــة مــن حيــاة املشــروع حســب 

املفعــول. الســاري  التشــريع  مقتضيــات 

-محاولــة التفكيــر فــي حقــوق األجيــال املســتقبلية مــن خــالل بعــث 

مشــاريع اســتثمارية مســتدامة وآمنــة بيئيــا.

-تضمين إجراءات الحد من التلوث في خطة اإلنشاء والتشغيل 

وفق التشريع الجزائري.

فــي  املحلــي  املدنــي  املجتمــع  خــالل  مــن  العــام  الــرأي  -إشــراك 

والتنميــة. بالبيئــة  املتعلقــة  القــرارات  صناعــة 

وهــذا مــا يســتلزم عــدم تجــاوز املشــروعات قــدرات وطاقــة تحمــل 

النظــام البيئــي بمــا يحقــق اســتغالال متوازنــا لعناصــر البيئــة.

اإلشكالية 
مــا مــدى تأثيــر عمليــة تقييــم األثــر البيئــي علــى اعتمــاد املشــروع 

اإلســتثماري فــي التشــريع الجزائــري لتحقيــق التنميــة املســتدامة؟

إلــى  الدراســة  تقســيم  يمكــن  اإلشــكالية،  هــذه  عــن  ولإلجابــة 

التاليــة:  املحــاور 

-املحور األول: املشروع االستثماري: مقاربة معرفية

االســتثماري:  للمشــروع  البيئــي  األثــر  تقييــم  الثانــي:  -املحــور 

معرفيــة مقاربــة 

األثــر  بتقييــم  وعالقتهــا  املســتدامة  التنميــة  الثالــث:  -املحــور 

االســتثماري للمشــروع  البيئــي 

للمشــاريع  البيئيــة  التأثيــرات  تقييــم  دراســات  الرابــع:  -املحــور 

الجزائــري التشــريع  فــي  االســتثمارية 

املشروع االستثماري: مقاربة معرفية11
بنــاء  فــي  الفاعلــة  األدوات  ببــن  مــن  االســتثمارية  املشــاريع  تعتبــر 

توجــه  اقتصاديــة  تنميــة  مــن  تحققــه  ملــا  الــدول  اقتصاديــات 

أساســا لتطويــر وخدمــة املجتمــع، وعليــه نحــاول مــن خــالل هــذا 

اإلســتثماري: باملشــروع  املتعلقــة  املفاهيــم  أهــم  عــرض  املحــور 

مفهوم  املشروع االستثماري وإدارته1111
إمكانيــة  تحديــد  هــو  البيئــي  األثــر  لتقييــم  الرئي�شــي  الهــدف  إن 

علــى  و  عدمــه.  مــن  اإلســتثماري  املشــروع  بإقامــة  القــرار  إتخــاذ 

االســتثماري  املشــروع  تعريــف   الضــروري  فمــن  األســاس  هــذا 

أبعــاده. ومعرفــة 

مفهوم املشروع االستثماري 111111
الدراســة  إلــى  تخضــع  مقترحــة  فكــرة  يعنــي  كمصطلــح  املشــروع 

والتقييــم، األمــر الــذي يعنــي احتمــال األخــذ بهــا أو رفضهــا علــى 

اإلطــالق أو احتمــال تنفيذهــا بعــد إجــراء القليــل أو الكثيــر مــن 

عليهــا. التعديــالت 

تعريف املشروع اإلستثماري11111111
هنــاك العديــد مــن التعاريــف للمشــروع منهــا: » نشــاط أو تنظيــم 

اقتصــادي يتــم فيــه املــزج بيــن عوامــل اإلنتــاج )األرض أو املــوارد 

مــا  ســلعة  إلنتــاج  والتنظيــم(  العمــل  املــال،  رأس  الطبيعيــة، 

لهــا منافــع اقتصاديــة«.) طــالل كــداوي،  أو أداء خدمــة معينــة 

)2018

تــم  والتــي   ،ISO للتقييــس  العامليــة  املنظمــة  حســب  واملشــروع 

تعريفهــا مــن طــرف الجمعيــة الفرنســية للتقييــس FNOR، هــو 

مــن األنشــطة  عــن: »ســيرورة وحيــدة تتضمــن مجموعــة  عبــارة 

املترابطــة واملتناغمــة، وفــق آجــال محــددة البدايــات والنهايــات، 

تراعــى  خاصــة،  مقتضيــات  حســب  أهــداف  لتحقيــق  تكــرس 

 Franck(.»املــوارد واســتخدام  والتكاليــف  الزمــن  ضوابــط  فيهــا 

)Olivier Meye, 2007

   كمــا يعــرف أيضــا بأنــه: »اقتــراح يهــدف إلــى إنشــاء أو توســيع أو 

تطويــر بعــض املنشــآت بهــدف إنتــاج أو زيــادة اإلنتــاج مــن الســلع 

زمنيــة  فتــرة  خــالل  املجتمــع  الحتياجــات  الالزمــة  الخدمــات  و 
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)2018 الديــن،  جــالل  إبراهيــم  معينة«)أدهــم 

   ويعرف كذلك بأنه:« فكرة استثمارية متميزة فنيا واقتصاديا، 

األمــوال  مــن  قــدر  الخاصة،الســتثمار  و مالبســاتها  لهــا ظروفهــا 

علــى أن يتحقــق منهــا عائــد اقتصــادي واجتماعــي، حيــث يضحــي 

الشــخص ببعــض احتياجاتــه مقابــل الحصــول علــى عائــد أعلــى 

فــي املســتقبل، بعــد إنشــاء وتشــغيل املشــروع )مفهــوم االدخــار( ».

)محمــد الســيد البــدوي الدســوقي طلحــة، 2017(

 خصائص املشروع اإلستثماري12111111
نفــذ  أن  لــه  يســبق  لــم  و  خصائصــه  فــي  وحيــدا  املشــروع  يكــون 

بنفــس املواصفــات بشــكل كامــل، حيــث أن لــكل مشــروع ظروفــه 

بمجموعــة  اإلســتثمارية  املشــاريع  وأســلوبه.وتتصف  وأنشــطته 

مــن الخصائــص، هــي:

محــددة  أغــراض  تحقيــق  إلــى  اإلســتثماري  املشــروع  -ســعي 

الصلــة. ذات  األطــراف  بمصالــح  ومرتبطــة 

اإلداريــة  املهــارات  اســتغالل  إلــى  اإلســتثماري  املشــروع  -حاجــة 

املتوافقــة مــع املســتجدات املعاصــرة ســواء أكانــت علــى املســتوى 

املحلــي أو اإلقليمــي أو الدولــي.

و  املاديــة  املــوارد  توظيــف  علــى  اإلســتثماري  املشــروع  -قــدرة 

كبيــرة. بفعاليــة  البشــرية 

مبتكــرة  تكنولوجيــة  أفــكار  اإلســتثماري  املشــروع  -تضميــن 

الســائدة. الطــرق  عــن  بعيــدا  إبداعيــة 

إلــى إطــار زمنــي عنــد دخولــه حيــز  -حاجــة املشــروع اإلســتثماري 

املختلفــة. أنشــطته  كفــاءة  لرفــع  التنفيــذ 

يعكــس  محــدد  تنظيــم  بهيــكل  اإلســتثماري  املشــروع  -ارتبــاط 

عمليــة تدفــق املعلومــات املاليــة و غيــر املاليــة املرتبطــة بمراحــل 

معينــة.

باألبعــاد  الداخليــة  اإلســتثماري  املشــروع  بيئــة  -ارتبــاط 

واالتجاهــات التــي تفــرز مــن البيئــة الخارجية.)بــن مســعود نصــر 

)2010 الديــن 

 إدارة املشروع اإلستثماري 121111
واملهــارات  املعرفــة  تطبيــق  بأنهــا:  املشــروع  إدارة  تعريــف  يمكــن 

واألدوات واألساليب التقنية على أنشطة املشروع، ويتم تحقيق 

إدارة املشــروعات عــن طريــق تطبيــق عمليــات إدارة املشــروعات 

وتكاملهــا مــن االبتــداء والتخطيــط والتنفيــذ واملراقبــة والتحكــم 

وإنهــاء املشــروع، وأن مديــر املشــروع هــو الشــخص املســؤول عــن 

تحقيــق أهــداف املشــروع. وتشــتمل إدارة املشــروع علــى مــا يلــي: 

-تحديد املتطلبات الخاصة باملشروع.

-وضع أهداف واضحة ويمكن تحقيقها.

والنطــاق،  للجــودة  التنافســية  املتطلبــات  وتحقيــق  تــوازن 

والتكلفــة. والوقــت، 

اإلهتمامــات  نحــو  واألســاليب  والخطــط  املواصفــات  -تكييــف 

والتوقعــات املختلفــة للعديــد مــن أصحــاب املصلحــة فــي املشــروع.

)أحمــد يوســف دوديــن،  2012(

أنواع املشاريع االستثمارية وأسباب إقامتها:1121
تتنــوع وتختلــف املشــاريع االســتثمارية باختالفطبيعــة النشــاط 

الــذي تمارســه، وأيضــا تتعــدد األســباب التــي تجــذب املســتثمرين 

إلقامــة مشــروع مــا دون غيــره:

أنواع املشاريع اإلستثمارية112111
يمكــن التمييــز بينأهــم أنــواع املشــاريع اإلســتثمارية علــى النحــو 

التالــي:

-املشــاريع اإلســتثمارية املســتقلة: إذا كانــت التدفقــات النقديــة 

اآلخــر،  املشــروع  برفــض  أو  بقبــول  تتأثــر  ال  ألحداملشــروعين 

كذلــك إن كان مــن املمكــن اختيــار كال املشــروعين أو أحدهمــا.

اختيــار  عــن  نتــج  إذا  املكملــة:  اإلســتثمارية  -املشــاريع 

تخفيــض  أو  املشــروعاآلخر  إيــرادات  فــي  زيــادة  أحداملشــروعين 

. ليفــه تكا

افقة: إذا أدى قبول أحداملشروعين  -املشاريع اإلستثمارية املتر

إلى ضرورة قبول املشروع اآلخر، والعكس صحيح.

املشــروعان  يكــون  املتناقضــة:  اإلســتثمارية  -املشــاريع 

اآلخر.)حســينة  رفــض  إلــى  أحدهمــا  قبــول  أدى  إذا  متناقضيــن 

)2017 حوحــو، 

اإلســتثمارية  أملشــاريع  أنــواع  مــن  العديــد  يوجــد  فإنــه  وعليــه، 

وفقــا للهــدف منهــا وفوائدهــا اإلجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن أســس 

التصنيــف.

كمــا يمكــن تصنيــف املشــاريع وفقــا لتأثيرهــا علــى طاقــة املنشــأة، 

كالتالــي:

إنتاجيــة  -مشــروع جديــد: وهــو إنشــاء اســتثمار جديــد )وحــدة 

)2018 كــداوي،  جديدة(.)طــالل 

-مشروع التوسع : يهدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية في املنشأة.

جديــدة  أصــول  شــراء  هــو  و  التجديــد:  و  اإلحــال  -مشــروع 
القائمــة.(  اإلنتاجيــة  الطاقــة  علــى  وتحســينها،قصداملحافظة 

)2017 طلحــة،  الدســوقي  البــدوي  الســيد  محمــد 

أسباب إقامة املشاريع االستثمارية112121
تختلــف األســباب التــي تدعــو املســتثمر إلــى إقامــة املشــاريع، فقــد 
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بالبيئــة املحيطــة باملشــروع، وقــد  تكــون هــذه األســباب متعلقــة 

ترجــع إلــى أســباب سياســية واقتصاديــة أو تنمويــة.

-األســباب االقتصاديــة: بهــدف إحــداث تــوازن قطاعــي، وذلــك 

التــي  املختلفــة  االقتصاديــة  األنشــطة  بيــن  التنســيق  لضمــان 

يرتبط بها املشروع، والتي قد تكون بدورها دافعا إلقامة العديد 

من املشــاريع التي تســاهم في ترســيخ أبعاد هذا التنســيق، ويكون 

الدافــع أيضــا الربحيــة.

-األســباب التقنيــة: وهــي التــي تتعلــق بالتكنولوجيــا، حيــث يكــون 

معينــة  تكنولوجيــا  اســتغالل  هــو  املشــروع  إقامــة  وراء  الدافــع 

بهــدف تطويــر املنتــج النهائــي، وتوفيــر الوقــت والجهــد املبذوليــن.

)محمــد الســيد البــدوي، 2011(

مــن  العديــد  تنفيــذ  إلــى  الدولــة  تســعى  السياســية:  -األســباب 

املشــاريع دون التأنــي و القيــام بالدراســات الالزمــة، ممــا يعرضهــا 

البعــض  يكــون  مــن األمــوال، وقــد  إهــدار العديــد  إلــى  فــي األخيــر 

نتيجــة  االســتيراد  كمنــع  محضــة  سياســية  بقــرارات  مدفوعــا 

الخارجيــة.  العالقــات  تفــكك 

-األسباب املتعلقة بالظروف املحيطة باملشروع:

البيئــة  احتياجــات  مــن  نابعــا  املشــروع  إقامــة  ســبب  يكــون  قــد 

نفســها،ومن ثــم فــإن مــا تحتــاج إليــه بيئــة معينــة قــد ال تحتــاج 

فعــاال  مشــروعا  يعــد  ومــا  الدولــة،  نفــس  فــي  أخــرى  بيئــة  إليــه 

ناميــة. دول  فــي  فعــاال  يكــون  ال  قــد  متقدمــة  لدولــة  بالنســبة 

مراحل ووظائف املشروع االستثماري1–11
يمــر املشــروع اإلســتثماري بمراحــل مختلفــة إلــى غايــة الوصــول 

وإنمــا  فــراغ  مــن  تمــارس  ال  فــاإلدارة  املنشــودة،  أهدافــه  إلــى 

تمــارس فــي وحــدة لهــا هــدف معيــن هــو إمــا إنتــاج ســلعة أو تقديــم 

خــالل  مــن  إال  تتحقــق  ال  الخدمــة  أو  الســلعة  وهــذه  خدمــة، 

توافــر مجموعــة مــن عناصــر اإلنتــاج املناســبة، وعناصــر اإلنتــاج 

ال تتحــرك نحــو الهــدف إال مــن خــالل مجموعــة مــن األنشــطة 

الوحــدة: أو  املشــروع  عليهــا وظائــف  يطلــق  واملبرمجــة،  املقننــة 

مراحل املشروع اإلستثماري 111–11
إن املشروعاإلســتثماري فكــرة محــددة الســتخدام  بعــض املــوارد 

اإلقتصاديــة بطريقــة معينــة ولفتــرة محــددة للوصــول إلــى هــذه 

األهــداف، علــى أن تزيــد إيــرادات ومنافــع املشــروع علــى تكاليــف 

إنشــائه و تشــغيله.)محمد محمــود العجلونــي، 2019(

وتتضمن دورة حياة املشروع املراحل التالية:

-مرحلة ما قبل اإلستثمار)دراسات الجدوى(.

-مرحلة تنفيذ املشروع )القيام باإلستثمار(.

كافــي،  يوســف  )اإلنتاج(.)مصطفــى  املشــروع  تشــغيل  -مرحلــة 
)2009

إلــى حــد مــا بســبب  هــذه املراحــل الســابقة متداخلــة ومتفاعلــة 

وجــود آثــار مرتــدة بيــن بعضهــا البعــض، و تشــكل املرحلــة األولــى 

مــع املرحلــة األخيــرة دورة كاملــة. ويفتــرض تتابــع الــدورة فــي مشــاريع 

اســتثمارية الحقــة وبخبــرة أوســععلى مــر الزمــن لتقليــل األخطــاء 

التيقديكــون قــد ســبق الوقــوع فيهــا.

وظائف املشروع 121–11
منهــا  والتــي  الوظائــف،  عديــد  بيــن  املشــروع  وظائــف  تتنــوع 

الوظائــف التقليديــة: وظيفــة اإلنتــاج، وظيفــة التمويــل، وظيفــة 

التســويق... حيــث تتــم ممارســة هــذه الوظائــف علــى كل أنشــطة 

املشــروع مجتمعــة وكوحــدة واحــدة بحكــم وجــود تخطيــط شــامل 

للمشــروع، كمــا تمــارس بمنظــور جزئــي بحكــم تخطيــط اإلنتــاج 

أو التســويق أو للتمويــل... الــخ 

تمكــن  التــي  بالطريقــة  للمشــروع  املتاحــة  املــوارد  إدارة  وتقــوم 

الجــودة  عوامــل  كل  مراعــاة  مــع  أهدافــه  تحقيــق  مــن  املشــروع 

طلحــة،  الدســوقي  البــدوي  الســيد  والتكلفة.)محمــد  والوقــت 

)2017

مقاربة معرفية لتقييم األثر البيئي للمشروع 21
االستثماري 

عــن عمليــة  عبــارة  العــام  بمفهومهــا  املشــاريع  تقييــم  إن عمليــة 

وضــع املعاييــر الالزمــة التــي يمكــن مــن خاللهــا التوصــل إلــى اختيــار 

البديــل واملشــروع املناســب بيــن عــدة بدائــل مقترحــة، األمــر الــذي 

يضمــن تحقيــق األهــداف املحــددة اســتنادا إلــى أســس علميــة، 

اإلســتثماري،  املشــروع  حيــاة  فــي  األهميــة  البالغــة  املرحلــة  وهــي 

الرفــض  أو  بالقبــول  القــرار  اتخــاذ  أســاس  التقييــم  نتيجــة  ألن 

للمشــروع املقتــرح.. وعلــى درجــة وســالمة ودقــة التقييــم تتوقــف 

)2006 القــرار االستثماري.)ســفيان فنيــط،  ســالمة وصــواب 

وبالتالــي، فــإن عمليــة تقييــم املشــروع اإلســتثماري مــا هــي إال جــزء 

املشــاريع  دراســة  علــى  تعتمــد  التــي  املشــاريع  تقييــم  عمليــة  مــن 

اإلضافيــة  اإلنتاج،واالســتثمارات  املتوقــع،  الطلــب  حيــث  مــن 

الالزمــة للمشــروع والربحيــة، ومــدى حاجــة الســوق،  واألهــداف 

التــي تســعى إليهــا الوحــدة اإلنتاجيــة أو املشــروع، وغيرذلــك مــن 

األمــور… كمــا أنهــا أداة مــن أدوات السياســة البيئيــة الوقائيــة.

نشأة وتطور عملية تقييم األثر البيئي للمشروع 2111
االستثماري

موضوع تقييم األثر البيئي ليس وليد الساعة وإنما مر بالعديد 

من املراحل والتطورات التي ساهمت في بلورة مفهومه:
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طرطار حنان وعلي اليازيد                                                                  تقييم األثر البيئي للمشروع االستثماري في التشريع الجزائري لتحقيق التنمية املستدامة                                                                  تقييم األثر البيئي للمشروع االستثماري في التشريع الجزائري لتحقيق التنمية املستدامة

نشأة موضوع تقييم األثر البيئي211111
الصامــت«  »الربيــع  كتابهــا  فــي  كــروزن  راشــيل  الكاتبــة  تنبــأت 

عــام 1962م بأخطــار الثــورة الصناعيــة علــى البيئــة واالقتصــاد 

والفيزياء. و من هذا املنطلق يعد تقييم األثر البيئي أحد أدوات 

السياســة البيئيــة  التــي تســتعمل فــي تقييماملشــروعات الجديــدة.

  وفــي عــام 1969م وضعــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة قوانيــن 

وتضمنــت   ،)1(»NEPA« األمريكيــة  الوطنيــة  بالسياســة  عرفــت 

الخطــة مــدى اهتمــام الجماهيــر بنوعيــة البيئــة وتأثيــر التقنيــات 

تقنيــات  تقييــم  ،وكــذا  الكبــرى  التطويــر  ومحطــات  املتزايــدة 

فــي  لــم تأخــذ  اقتصــاد يشــمل تحليــل الكلفــة و املنفعــة، و التــي 

للمشــاريع  البيئيــة واالجتماعيــة  التأثيــرات  فــي اعتبارهــا  البدايــة 

الرئيســية.. وكان هــذا القانــون بمثابــة نقلةنوعيــة فــي هــذا املجــال.

)2006 )ريــاض حامــد يوســف عامــر، 

تطور عملية تقييم األثر البيئي211121
يمكن تقسيم مراحل تطور هذه العملية إلى 4 مراحل: 

مرحلة البدايات21112111
وهــي اكتشــاف أخطــار املشــاريع علــى البيئــة املحيطــة والتــي أدت 

إلــى وضــع سياســات وقوانيــن وأســس لتقييــم األثــر البيئــي.وكان 

ذلــك فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 1969،وتوالــت بعدهــا 

الــدول الصناعيــة مثــل أســتراليا، كنــدا، نيوزيلنــدا، حيــث تبنــت 

منهجيــة متميــزة لتقييــم األثــر البيئــي فــي عــام 1975م.

مرحلة استخدام تقنيات عالية لتقييم األثر البيئي21112121
تقييــم املخاطــر ووضــع خطــوات إرشــادية فــي عمليــات التنفيــذ، 

مثــل عمليــة الفحــص ودراســة النطــاق، وكذلــك أخــذ التأثيــرات 

اإلجتماعيــة بعيــن اإلعتبــار فــي بعــض الــدول الرائــدة فــي املوضوع. 

ــرعرأي الجماهير)املشــاركة اإلجتماعية( األمر الذي أدى 
ُ

كما ش

إلــى اإلبــداع والتجديــد فــي ممارســة التقييــم البيئــي خــالل ســنوات 

عقــد الســبعينات مــن القــرن املا�شــي.

)من 1970 إلى 1980م(.)رياض حامد يوسف عامر، 2006(

مرحلة تكامل و تفعيل اخلربة و املمارسة يف مراجعة 1–211121
تقييم األثر البيئي

العلميــة  الهيــاكل  وتجديــد  تحديــث  إلــى  كلذلــك  لقــدأدى 

وعمليــات  البيئــي  األثــر  تقييــم  عمليــة  وتنســيق  واملؤسســاتية 

1 قانــون السياســة البيئيــة الوطنيــة، (National Environmental PolicyAct )NEPA هــو قانــون بيئــي للواليــات املتحــدة األمريكيــة يشــجع علــى تعزيــز البيئــة، أقرهــا لكونجــرس األمريكــي 

فــي عــام 1969 وتــم التوقيــع عليــه ليصبــح قانوًنــا فــي 1 ينايــر1970، فتــح قانــون السياســة البيئيــة الوطنيــة (NEPA( أرضيــة جديــدة كأول جهــد تشــريعي فيدرالــي رئي�شــي لدمــج االعتبــارات البيئيــة فــي جميــع 

عمليــات صنــع القــرار الحكوميــة االمريكيــة.

مقال متحصل عليه من موقع: https://www.eli.org/land-biodiversity/national-environmental-policy-act-nepa تم االطالع عليه  بتاريخ: 2022/05/16.

اإلهتمــام  وبــدأ  اســتعمال األرض.  أخــرى موازية،مثــل تخطيــط 

البيئــي،  النظــام  فــي  التغيــرات  مســتوى  واســتيعاب  بإدخــال 

وكذلــك التأثيــرات املتراكمــة، وإدخــال آليــات املراقبــة والتدقيــق 

واملتابعــة، وكان ذلــك خــالل عقــد الثمانينــات مــن القــرن املا�شــي 

1990م(. إلــى   1980 )مــن 

مرحلة التقييم البيئي االستراتيجي21112141
نــت مــن التفكيــر فــي الوصــول إلــى 

ّ
وهــي املرحلــة األخيــرة والتــي مك

التنميــة املســتدامة،مع إدراج مفاهيــم ومعاييــر االســتمرارية فــي 

محاولــة تقييــم األثــر البيئــي والتقييــم البيئــي اإلســتراتيجي.) ريــاض 

حامــد يوســف عامــر، 2006(

الشكل )1(:  سلسلة سيرورة التقييم البيئي

مجال التطبيقاإلجراء

دراسات 

وإستراتيجية

علــى  تســييرها  وكيفيــة  البيئــة  حالــة 
العمــل  مخطــط  األصعــدة:  مختلــف 

. لبيئــي ا

التطور البيئي 
االستراتيجي

برامــج ومخططــات وسياســات )قطاعــات 
الســياحة...(،  املناجــم،  الطاقــة، 

جهويــة. اســتثمارات 

الطاقــة واملعــدات املســتخدمة واملوجهــة تطور دورة الحياة
غايــة   إلــى  املنتــج  تصميــم  منــذ  للبيئــة 

نهائيــا. اســتهالكه 

التقييم البيئي 

الداخلي

والتطويــر  واإلنشــاء  التقييــم  نشــاطات 
إلــى  والتفويضــات  املؤسســة  داخــل 

املشــروع. مســيري 

تقييم التأثيرات 
على البيئة

برامج ومخططات األنشطة في املشروع

املراجعةالبيئية 

والتدقيق البيئي

القوانيــن  مــع  العمليــات  مطابقــة  مــدى 
والنظــم والبرامــج ومــع سياســات املنظمــة 

الدولــة. أو 

املصدر:
Jean- Pierre Revéret, Claude E. Delisle, Pierre André, Evaluation 
des  impactes sur l’environnement: processus, acteurs et pratique 
pour un développement durable, 3 édition, Presse inter Polytech-
nique, 2010, p30.)Jean- Pierre Revéret, Claude E. Delisle, Pierre 
André, 2010)

اإلطار املفاهيمي والقانوين لتقييم األثر البيئي 2121
للمشروع االستثماري

إن الغــرض مــن تطبيــق عمليــة تقييــم األثــر البيئــي هــو التأكــد مــن 
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أن أيــة أنشــطة أو برامــج أو خطــط تنميــة مقترحــة تكــون صالحــة 

بيئيــا وتضمــن االســتدامة البيئيــة:

اإلطار املفاهيمي لتقييم األثر البيئي للمشروع االستثماري      212111
قبــل التطــرق إلــى تعريفتقييــم األثــر البيئــي، وجــب إبــراز مفهــوم 

األثــر البيئــي:

 تعريف األثر البيئي11111212
أنــه »كل تغييــر ســلبي أو ايجابــي يؤثــر  يعــرف األثــر البيئــي علــى 

التأثيــرات  تطويري،وتقــع  نشــاط  أي  ممارســة  نتيجــة  البيئــة  فــي 

الســلبية وااليجابيةاملحتملــة للمشــروع أثنــاء مراحلــه املختلفــة، 

البيئــة  مكونــات  علــى  املتوقــع  التأثيــر  طبيعــة  دراســة  يتــم  كمــا 

واالجتماعيــة«(1(. اإلقتصاديــة  األحيائيــة،  الفيزيائيــة، 

تعريف تقييم األثر البيئي21211121
يعــرف تقييــم األثــر البيئــي بأنــه: »أداة لصنــع القــرار البيئــي تضــع 

أمــام متخــذ القــرار صــورة واضحــة للبدائــل والتغييــرات البيئيــة 

املتوقعــة لــكل منها«.)محمــد بديــع، 2006(

البيئيــة  اآلثــار  »دراســة  بأنــه:  البيئــي  األثــر  تقييــم  يعــرف  كمــا 

للمشــاريع والخطــط والبرامــج حســب شــروط مرجعيــة معتمــدة 

مــن الجهــات الرســمية،وتتبع التغيــرات املؤثــرة علــى البيئــة نتيجــة 

)2012 بــن عطــا هللا،  أنشــطة تطويرية«.)عائشــة  ممارســة 

   كمــا يمكــن تعريــف تقييــم األثــر البيئــي بأنــه: » عمليــة متكاملــة 

ومتعــددة العلــوم مــن شــأنها تقويــم العواقــب البيئيــة ألي مشــروع 

بذلــك طريقــة مصممــة لضمــان  تنمــوي بصــورة مســبقة، فهــي 

التخطيــط  مراحــل  أثنــاء  املحتملــة  البيئيــة  التأثيــرات  كافــة 

والتصميــم والترخيــص والتنفيــذ لكافــة املشــاريع ذات العالقــة.

)2006 )علــي إبراهيــم املوســوي، 

إن الهــدف األسا�شــي مــن تقييــم اآلثــار البيئيــة هــو ضمــان حمايــة 

ضمــان  هــو  املــدى  بعيــد  والهــدف  الطبيعيــة.  ومواردهــا  البيئــة 

إيكولوجياواقتصاديــا  ومتوازنــة  متواصلــة  منســجمة  تنميــة 

واجتماعيــة.

اإلطار القانوين لتقييم األثر البيئي212121
يتطلــب نجــاح عمليــة تقييــم األثــر البيئــي وجــود إطــار تشــريعي 

تحــدد  سياســات  لوضــع  وقوانيــن  وإجــراءات  أحكامــا  يتضمــن 

والتنســيق  منهذهاألطــراف،  كل  ومســؤولية  املعنيــة،  األطــراف 

األنشــطة  بعــض  حظــر  يتــم  القانــون  إطــار  وفــي  بينهــم.  فيمــا 

واملشــروعات فــي مناطــق معينــة، وال تســتعمل إال بعــد الحصــول 

علــى تصريــح مــن الجهــات اإلداريــة املختصــة بــإدارة تلــك األماكــن 
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الفتــرات  القانــون  يحــدد  أن  يجــب  معينة.كمــا  شــروط  ووفــق 

الزمنيــة املتاحــة إلتمــام اإلجــراءات وتوفيــر املعلومــات املطلوبــة 

املقتــرح.  اإلنمائــي  النشــاط  حــول 

الجوانــب  جميــع  القانــون  مــواد  تغطــي  أن  الضــروري  ومــن 

يتناســب  تتابعــي  بشــكل  البيئــي  األثــر  تقويــم  لعمليــة  الرئيســية 

أيضــا  يجــب  تنفيذه.كمــا  و  التقويــم  نظــام  إعــداد  مراحــل  مــع 

وذلــك لضمــان  البيئيــة،  للقوانيــن  تنفيذيــة  ولوائــح  نظــم  وضــع 

الهيــكل التنظيمــي  تنفيذهــا بطريقــة صارمــة وعمليــة، وتحديــد 

البيئــي  األثــر  تقييــم  لنظــام  العــام  اإلطــار  فــي  واملســؤوليات 

بالتنســيق  تكلــف  هيئــة  أو  إداري  نظــام  وتأســيس  وإجراءاتــه، 

بيــن األطــراف املعنيــة وتراجــع الدراســات البيئيــة وتتخــذ القــرار 

املناســب بشــأنها. كمــا يســتوجب تشــجيع املشــاركة الشــعبية فــي 

)2006 حجــازي،  كامــل  التقييم.)أحمــد  عمليــة  مراحــل  جميــع 

أهداف تقييم اآلثار البيئية للمشروع االستثماري 1–21
وكيفية هيكلة دراسته

أهــداف  تحقيــق  البيئــي  األثــر  تقييــم  عمليــة  خــالل  مــن  يمكــن 

ومنهــا: متعــددة 

أهداف تقييم اآلثار البيئية للمشروع االستثماري111–21
إلــى  اإلســتثمارية  للمشــاريع  البيئــي  األثــر  تقييــم  نظــام  يهــدف 

ضمــان حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا مــن آثــار 

التنميــة التــي تفتقــد الســيطرة عليهــا. كمــا يســاعد متخــذي القــرار 

املقترحــة  البدائــل  عــن  تفصيــالت  تتضمــن  وافيــة  دراســة  فــي 

للمشــروع قبــل اتخــاذ القــرار بالبــدء فــي تنفيــذه.

  وكمــا يســاهم تقييــم األثــر البيئــي أيضــا فــي تقييــم مــدى صالحيــة 

املــكان املختــار إلقامــة املشروع)دراســة املوقــع( ومــدى صالحيــة 

ومناســبة تصميمــات املشــروع. )محمــد نبيــل بشــر، 2016(

تنميــة  ضمــان  فهــو  التقييــم  لهــذا  املــدى  بعيــد  الهــدف  أمــا 

الحاضــرة  األجيــال  حاجــات  تلبــي  متواصلــة  اقتصاديــة 

املتاحــة. املــوارد  مــن  القادمــة  األجيــال  حــق  فــي  دونالتفريــط 

  ويعتبــر تقييــم األثــر البيئــي أداة هامــة لتطبيــق اإلدارة البيئيــة 

تطبيقهــا  علــى  املتقدمــة  الــدول  تحــرص  والتــي  الســليمة، 

بيــن  واملتوازنــة  املتواصلــة  التنميــة  لتحقيــق  ضمانــا  وتنفيذهــا 

املــوارد الطبيعيةوالنشــاطات التنمويــة املطلوبــة كمدخــل هــام 

)2010 قاســم،  مصطفــى  والعشــرين.)خالد  الواحــد  للقــرن 

هيكلة دراسة تقييم األثر البيئي11111–21
إن هيــكل الدراســة لتقييــم األثــر البيئــي يكــون ذا شــكل وأبعــاد 
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ورغــم  التقييــم،  لعمليــة  األساســية  املبــادئ  لترســيخ  محــددة 

البيئــي حســب النشــاط  اختــالف طبيعــة دراســات تقييــم األثــر 

هيــكل  ويتضمــن  ثابتــة..  واملفاهيــم  األســاس  أن  إال  الدولــة،  أو 

قاســم،  مصطفــى  )خالــد  التاليــة  املراحــل  و  النقــاط  الدراســة 

)2010

البيئــة  املشــروع املقتــرح ) وصــف شــامل للمشــروع و أهدافــه(، 

املتوقعــة  اآلثــار  والسياســية،  القانونيــة  االعتبــارات  املحيطــة، 

للمشــروع، بدائــل املشــروع املقتــرح، خطــة إدارة تخفيــف اآلثــار 

الســلبية، خطــة املتابعــة والرصــد، التنســيق مــع الهيئــات املعنيــة 

وإشــراك األهالــي، تقريــر تقييــم األثــر البيئي.)حاتــم عبــد املنعــم، 

أحمــد عبــد اللطيــف، 2016(

التنمية املستدامة وعالقتها بتقييم األثر البيئي 1–
للمشروع االستثماري

ســالمة  لضمــان  األساســية  الوســيلة  البيئــي  التقييــم  يعتبــر 

التركيــز  يمكــن  ال  أنــه  إذ  واســتدامتها  االســتثمارية  املشــروعات 

اإلنمائيــة  للمشــاريع  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الفائــدة  علــى 

للبيئــة  صديقــة  األخيــرة  هــذه  تكــون  أن  يجــب  بــل  فحســب، 

وتحافــظ علــى حقــوق األجيــال القادمــة فــي التنميــة. لهــذا وجــب 

التطــرق إلــى مفهــوم التنميــة املســتدامة ومــن ثمــة عالقتهــا بالبيئــة 

لحمايــة  وقائيــة  كأداة  البيئــي  األثــر  تقييــم  إعمــال  وانعكاســات 

البيئــة مــن مخاطــر وآثــار االســتراتيجيات والسياســات والخطــط 

االســتثمارية. واملشــاريع  والبرامــج 

نشأة ومفهوم التنمية املستدامة111–
بــات مصطلــح التنميــة املســتدامة مــن أكثــر املصطلحــات تــداوال 

األرض،  وجــه  علــى  الحيــاة  بمســتقبل  الوثيــق  الرتباطهــا  نظــرا 

لذلــك تعــددت املراحــل التــي ســاهمت فــي نشــأة وصياغــة مفهــوم 

املســتدامة. التنميــة 

نشأة فكرة التنمية املستدامة11111–
علــى  العالــم يصحــو  بــدأ  املا�شــي  القــرن  ثمانينيــات  بدايــة  منــذ 

ضجيــج العديــد مــن املشــكالت البيئيــة الخطيــرة التــي باتــت تهــدد 

أشــكال الحيــاة فــوق كوكــب األرض، وكان هــذا طبيعيــا فــي ظــل 

إهمــال التنميــة للجوانــب البيئيــة طــوال العقــود املاضيــة، وكان 

البــد مــن إيجــاد فلســفة تنمويــة جديــدة تســاعد فــي التغلــب علــى 

هــذه املشــكالت،)عثمان محمــد غنيــم، ماجــدة أبــو زنــط، 2007( 

والثمانينيــات  الســبعينات  فــي  الدولــي  العمــل  محصلــة  فكانــت 

بشــأن العالقــات املتبادلــة بيــن البيئــة والتنميــة هــي بــروز مفهــوم 

مــرة  أول  التنميــة  وعرفــت  صريــح،  بشــكل  املســتدامة  التنميــة 

عــام  1987مــن خــالل تقريــر اللجنــة العامليــة للبيئــة والتنميــة علــى 

أنهــا: »تلــك التنميــة التــي تلبــي حاجــات الحاضــر دون املســاومة 

علــى قــدرة األجيــال املقبلــة فــي تلبيــة حاجياتهــم«. )عثمــان محمــد 

غنيــم، ماجــدة أبــو زنــط، 2007( وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم 

املتحــدة املنظــور البيئــي لســنة 2000 ومــا بعدهــا فــي نفــس الســنة 

للبيئــة  املتحــدة  األمــم  مؤتمــر  أثنــاء  رســمي  باهتمــام  ليحظــى 

والتنميــة )ريــودي جانيــرو( 1992. )مؤتمــر ريــو ديجانيــرو، 1992(

مفهوم التنمية املستدامة11121–
املســتدامة، وقــد عرفهــا  التنميــة  التعريفــات ملصطلــح  تعــددت 

مجلــس منظمــة األغذيــة والزراعــة عــام 1988 بأنهــا: »إدارة قاعــدة 

التكنولوجيــة  التغيــرات  وتوجيــه  وصيانتهــا،  الطبيعيــة  املــوارد 

واملؤسســية بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشــرية لألجيال 

املســتدامة  التنميــة  فهــذه  مســتمرة،  بصــورة  واملقبلــة  الحاليــة 

الوراثيــة  واملــوارد  والنبــات  وامليــاه  األرا�شــي  علــى  تحافــظ  التــي 

)الحيوانيــة( ال تحــدث تدهــورا فــي البيئــة، ومالئمــة مــن الناحيــة 

التكنولوجيــة، وســليمة مــن الناحيــة االقتصاديــة، ومقبولــة مــن 

الناحيــة االجتماعية«.)شــهدان عــادل عبــد اللطيــف الغربــاوي، 

)2020

ويربطهــا املجلــس األملانــي للتنميــة املســتدامة بمــا يعــرف بــاإلدارة 

املتمركــزة حــول املســتقبل، والتــي تعنــي أنــه يتعيــن علينــا أن نتــرك 

األجيــال القادمــة نظمــا بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة ســليمة، 

املســتدامة  فالتنميــة  األخــرى؛  دون  واحــدة  تحقيــق  يمكــن  فــال 

عوامــل  وتمتلــك  باالســتقرار،  تتصــف  التــي  التنميــة  عــن  تعبــر 

االســتمرار والتواصــل، وتعمــل علــى تلبيــة االحتياجــات الحاليــة 

مــع املســاهمة فــي احتياجــات األجيــال القادمة.)رانــدا عبــد العليــم 

)2015 املنيــر، 

بأنهــا:  البيئــي  املنظــور  مــن  املســتدامة  التنميــة  عرفــت  وقــد 

»االســتخدام األمثــل لــألرض الزراعيــة واملــوارد املائيــة فــي العالــم 

الكــرة  علــى  الخضــراء  املســاحات  مضاعفــة  إلــى  يــؤدي  بمــا 

)2016 كافــي،  يوســف  األرضية«.)مصطفــى 

ويفهــم مــن التنميــة املســتدامة علــى أنهــا: »تنميــة مقبولــة ومتبنــاة 

مــن طــرف أفــراد الجماعــات والنظــم اإليكولوجيــة، بمــا يحقــق 

الحيــن  ذات  فــي  تعبــر  وهــي  الطويــل،  املــدى  فــي  الذاتــي  االكتفــاء 

عــن الوعــي بحــدود ومجــاالت النمــو والتنميــة فــي شــكلها الحالــي«. 

)Emmanuelle Moustier, Yvette Lazzeri, 2008)

أهداف وأبعاد التنمية املستدامة121–
تضمــن التنميــة املســتدامة مجموعــة مــن األبعــاد التــي ترتكــز فــي 



151

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )ص ص )144-144160-160(( ، سنة 2202 ، سنة 2202

وجودهــا عليهــا كمــا تســعى دائمــا إلــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف 

يمكــن اإلشــارة إليهــا فيمــا يلــي:

أهداف التنمية املستدامة12111–
-تأميــن حصــول الســكان علــى امليــاه وضمــان اإلمــداد الكافــي بهــا 
والصناعيــة  الزراعيــة  التنميــة  فــي  كفاءتهااإلســتخدامية  ورفــع 
والحضرية، والحفاظ على املستجمعات املائية واملياه الجوفية 

ومــوارد امليــاه العذبــة وأنظمتهــا اإليكولوجيــة.
األمــن  تحقيــق  أجــل  مــن  واإلنتــاج  الزراعيــة  اإلنتاجيــة  -رفــع 
الغذائــي، مــع املحافظــة علــى األرا�شــي والغابــات وامليــاه والحيــاة 

واألســماك. البحريــة 
وفــرض  العمــل  أماكــن  فــي  واألمــان  الصحيــة  الرعايــة  -توفيــر 

البشــر. صحــة  لحمايــة  وامليــاه  والهــواء  الضوضــاء  معاييــر 
-االســتخدام الكــفء ملــوارد البنــاء ونظــم املواصــالت معتحقيــق 
الطبيعيــة  واملــوارد  الســكاني  النمــو  معــدالت  بيــن  املواءمــة 
خاصــة  مناســبة  بأســعار  املناســب  الســكن  وضمــان  املتاحــة، 

الفقيــرة. لألغلبيــة 
الصناعيــة  التنميــة  مجــاالت  فــي  للطاقــة  الكــفء  -االســتعمال 
واملواصــالت واالســتعمال املنزلــي، وتعميــم االســتفادة منهــا لكافــة 
أطيــاف املجتمــع، مــع خفــض اآلثــار البيئيــة للوقــود األحفــوري 

والبحــث عــن مصــادر الطاقــة املتجــددة.
فــي  البيئــة  وإدخــال  للجميــع  التعليــم  جــودة  وضمــان  -إتاحــة 

التعليميــة. والبرامــج  العامــة  املعلومــات 
-زيــادة الكفــاءة االقتصاديــة والنمــو وفــرص العمــل فــي القطــاع 
الرســمي وخلــق الوظائــف لألغلبيــة فــي القطــاع غيــر الرســمي مــع 

دعــم املشــاريع الصغيــرة.
بشــكل  االقتصــادي  للنمــو  الضروريــة  الطبيعيــة  املــوارد  -إدارة 

)2009 كافــي،  يوســف  )مصطفــى  مســتدام. 

وفــي عــام 2015 اعتمــدت جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة 

أهــداف التنميــة املســتدامة وهــذه األهــداف العامليــة هــي دعــوة 

عــام  بحلــول  وازدهــارا  ســلما  أكثــر  مجتمعــات  بنــاء  علــى  للعمــل 

2030. وتتمثــل األهــداف الحاليــة للتنميــة املســتدامة وفــق رؤيــة 

2030 في ما يلي: )اليونســف وأهداف التنمية املســتدامة، 2015(

-القضاء على الفقر.
-القضاء على الجوع.

-الصحة الجيدة والعافية.
-التعليم الجيد.

-املساواة بين الجنسين.
-املاء النظيف والصرف الصحي. 

-الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة.
-العمل الالئق والنمو االقتصادي.

-الصناعة واالبتكار والبنى التحتية.
-مدن وأحياء مستدامة.

-االستهالك واإلنتاج املسؤوالن.

-العمل ألجل املناخ.
-الحياة تحت سطح البحر.

-الحياة على البر.

-السالم والعدل واملؤسسات املتينة )القوية(.
ألجــل  العامليــة  الشــراكة  وتنشــيط  التنفيــذ  وســائل  -تعزيــز 

املســتدامة. التنميــة 

أبعاد التنمية املستدامة 12121–
تعــد التنميــة املســتدامة تنميــةذات أبعــاد مترابطــة ومتداخلةفــي 

إطــار تفاعلــي يتســم بالضبــط والترشــيد للمــوارد، وهــذه األبعــاد 

هيالبيئيةواالقتصاديــة واالجتماعيــة، فضــال عــن بعــد رابــع وهــو 

البعــد املتعلــق بجهــة إتخــاذ القــرار أي البعــد املؤس�شــي، ويجــب 

التركيــز عليهــا بنفــس املســتوى واألهميــة.

البعد االقتصادي1212111–

نمــو  خــالل  مــن  األساســية  الســكان  حاجــات  إشــباع  فــي  يتمثــل 

جمــع  علــى  والتركيــز  للتصنيــع  باالتجــاه  مســتدام  اقتصــادي 

املشــروعات  تطويــر  علــى  تعمــل  التــي  والبيانــات  املعلومــات 

مســتوى  املعلوماتعلــى  تكنولوجيــا  القائمةعلــى  والصناعــات 

التعليــم  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  االقتصاديــة،  القطاعــات  كافــة 

بإدخــال التكنولوجيــات الحديثــة لجعلهــا مشــروعات مســتدامة، 

ألن الصناعــة وتطويرهــا بإنشــاء العديــد مــن املصانــع الحديثــة 

واملجهــزة بتكنولوجيــا متطــورة ســوف تعمــل علــى زيــادة اإلنتــاج 

يــؤدي  ممــا  مســتدامة،  صناعــات  لتكــون  الصناعــات  وتطويــر 

فــي  الــذي سيســاعد  إلــى حفــظ حقــوق األجيــال القادمــة، األمــر 

أن  كمــا  البطالــة،  علــى  والقضــاء  والعــوز،  الفقــر  علــى  القضــاء 

اإلســتثمار فــي التعليــم خاصــة األسا�شــي وتطويــر التعليــم الفنــي، 

هــو مــا ســيخلق مجتمعــا اقتصاديــا صناعيــا مســتداما يحافــظ 

علــى حقــوق األجيــال الحاليــة والقادمــة. )عشــري منــال، 2021(

البعد االجتماعي1212121–

نظيفــة  بيئــة  فــي  العيــش  فــي  الطبيعــي  اإلنســان  حــق  فــي  يتمثــل 

وســليمة ويمــارس مــن خاللهــا جميــع النشــاطات مــع كفالــة حقــه 

البيئيــة  والخدمــات  الطبيعيــة  الثــروات  مــن  عــادل  نصيــب  فــي 

واالجتماعيــة كــي يســتثمرها بمــا يخــدم حاجاتــه األساســية فضــال 

عن احتياجاته املكملة لرفع مستوى املعيشة دون تقليل فرص 

األجيــال القادمــة، ويعتمــد هــذا البعــد علــى الجانــب البشــري مــن 

حيــث تحقيــق معــدالت مرتفعــة مــن الرفاهيــة اإلجتماعيــة، مــع 

أن  باعتبــار  الســكاني،  النمــو  معــدل  اســتقرار  علــى  املحافظــة 

النمــو الســريع وغيــر املســتقر يحــدث ضغوطــا حــادة علــى املــوارد 
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الطبيعيــة، وبذلــك قــدرة الحكومــات علــى توفيــر الخدمــات وهــذا 

يتناســب عكســيا مــع معــدالت الرفاهيــة االجتماعيــة.

البشــرية،  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام  البعــد  هــذا  ويتضمــن 

وهــذا مــا أكــده تقريــر اللجنــة العامليــة للبيئــة والتنميــة علــى رعايــة 

هــذا املصــدر ودعمــه عبــر التغذيــة األفضــل والرعايــة الصحيــة، 

وينبغي تقديم تعليم لهم ليساعدهم على أن يصبحوا أكثر قدرة 

وإبداعــا ومهــارة وإنتاجــا وأفضــل اســتعدادا ملعالجــة املشــكالت، 

حتى نصل بهم إلى مفهوم التنمية البشــرية املســتدامة التي تعنى 

بتطــور نوعيــة الحيــاة لألفــراد، والتــي تقــوم علــى أربعــة عناصــر 

والعدالــة  االســتدامة،  التمكيــن،  اإلنتاجيــة،  هــي:  أساســية 

اإلجتماعيــة. )عدنــان داود محمــد العــذاري، 2016(

البعد البيئي1–12121–

محافظــة  وأنظمتهــا  البيئــة  علــى  املحافظــة  الرئي�شــي  هدفــه 

علــى: يركــز  مســتدامةفهو 

نظــام عالمــي  مــن  التحــول  الجــوي والعمــل علــى  حمايةالغــالف 

مرتكــز علــى الوقــود األحفــوري إلــى نظــام مرتكــز علــى طاقــة أكثــر 

واســتدامة. نظافــة 

حماية املناخ من اإلحتباس الحراري.

املحافظة على التنوع البيولوجي.

إدارة  املخلفات الخطرة والنفايات الصلبة واملياه املستخدمة.

مكافحة القطع الجائر للغابات وتحقيق تنمية مستدامة.

اإلدارة املتوازنة للموارد الطبيعية.)شهدان عادل عبد اللطيف 

الغرباوي، 2020 (

البعد املؤسسي1212141–

تمثل اإلدارات واملؤسسات العامة الذراع التنفيذية للدولةالتي 

بواســطتها وعبرهــا ترســم وتطبــق سياســتها التنمويــة االقتصاديــة 

والبيئية واالجتماعية، ومن هنا فإن تحقيق التنمية املستدامة 

حقوقهــم  علــى  والتأميــن  لألفــراد  الحيــاة  نوعيــة  مســتوى  ورفــع 

اإلنســانية، تتوقــف جميعــا علــى مــدى نجــاح مؤسســاتها وإدارتهــا 

فــي أداء وظائفهــا ومهامهــا. ويتضمــن البعــد املؤس�شــي اســتخدام 

التكنولوجيــا األنظــف واألكفــأ والتــي تكــون قريبــة قــدر املســتطاع 

مــن إنبعاثــات الصفــر أو العمليــات املغلقــة، وتقلــل مــن اســتهالك 

وترفــع  حــد  أدنــى  إلــى  الطبيعيــة  املــوارد  مــن  وغيرهــا  الطاقــة 

كفاءتهــا، أو تحــد مــن اســتخدام الوقــود األحفــوري غيــر املتجــدد 

وتســرع مــن اســتحداث مــوارد الطاقــة املتجــددة، باإلضافــة إلــى 

ذلــك ال بــد مــن زيــادة اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر. )عدنــان 

داود محمــد العــذاري، 2020(

أمهية ودور عملية تقييم األثر البيئي للمشروع االستثماري 1–121–
بالنسبة للتنمية املستدامة

البيئــي  األثــر  تقييــم  عمليــة  بيــن  والعالقــة  األهميــة  تبــرز 

أن  كــون  فــي  املســتدامة  والتنميــة  اإلســتثمارية  للمشــروعات 

تشــجيع  هــو  البيئــي  األثــر  تقييــم  عمليــة  مــن  الرئي�شــي  الغــرض 

النظــر فــي القضايــا البيئيــة فــي التخطيــط وصنــع القــرار والوصول 

بيئيــا. مالءمــة  أكثــر  إجــراءات  إلــى  املطــاف  نهايــة  فــي 

أمهية عملية تقييم األثر البيئي يف التخطيط للتنمية املستدامة111–121–

التنميــة  لتحقيــق  رئيســية  أداة  البيئــي  األثــر  تقييــم  عمليــة  إن 

يلــي: فيمــا  أهميتهــا  تبــدو  حيــث  املســتدامة، 

املــوارد  للحفــاظ علــى  البيئــي وســيلة مهمــة  األثــر  تقييــم  عمليــة 

للتنميــة. الفرصــة  ييهــئ  ممــا  البيئــي  التــوازن  البيئيــة وحفــظ 

التلــوث  مــن  البيئــة  علــى  بحفاظهــا  البيئــي  األثــر  تقييــم  عمليــة 

األجيــال  حــق  علــى  نفســه  الوقــت  فــي  تحافــظ  إنمــا  واالســتنزاف 

املــوارد. ناضبــة  وغيــر  نظيفــة  بيئــة  فــي  القادمــة 

املواطنيــن  مشــاركة  علــى  تعتمــد  البيئــي  األثــر  تقييــم  عمليــة 

أنفســهم فــي التقييــم، ممــا يدعــم ويزيــد مــن فــرص نجــاح التنميــة 

املســتدامة.

عملية تقييم األثر البيئي بنظرتها الشــاملة للتنمية هي الوســيلة 

الفاعلــة فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة التــي تحافــظ علــى البيئــة 

واإلنســان معــا. )حاتــم عبــد املنعــم عبــد اللطيــف، 2016(

دور عملية تقييم األثر البيئي يف الوصول للتنمية املستدامة121–121–

بيــن  التــوازن  تحقيــق  يجــب  مســتدامة  التنميــة  تكــون  لكــي 

تفاعــالت املنظومــات الثــالث: البيئــة، التقنيــة واملجتمــع، التــي هــي 

إطــار حيــاة املجتمــع البشــري. ففلســفة التنميــة مــن منظــور بيئــي 

ترتكــز علــى حقيقــة مفادهــا أن االهتمــام بالبيئــة أســاس التنميــة 

يــؤدي  الطبيعيــة  املــوارد  الحفــاظ علــى  أن  االقتصاديــة، حيــث 

كامــل  )أحمــد  املنشــود.  واالجتماعــي  االقتصــادي  التقــدم  إلــى 

)2006 حجــازي، 

إن تقويــم األثــر البيئــي كأحــد أســاليب التخطيــط للمشــروعات 

تحقيــق  علــى  تســاعد  علميــة  أســس  علــى  مبنــي  أســلوب  هــو 

اتخــاذ إجــراءات فنيــة وإداريــة  األهــداف اإلنمائيــة، عــن طريــق 

آثــار  أيــة  مــن  ومكوناتهــا  البيئــة  علــى  الحفــاظ  تضمــن  متعــددة 

ســلبية محتملــة، ويهــدف بالدرجــة األولــى إلــى تحقيــق اســتغالل 

متــوازن لعناصــر البيئــة، بحيــث ال تتجــاوز املشــروعات قــدرات 

أو  جديــدا  املشــروع  كان  البيئي،ســواء  النظــام  تحمــل  وطاقــة 
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قائمــا. فــإذا كان املشــروع جديــدا؛ فــإن الدراســة البيئيــة تقــوم 

علــى تقويــم املخاطــر املحتملــة وذلــك بتســجيل العناصــر البيئيــة 

ذلــك. بعــد  املشــروع واملتوقعــة  إنشــاء  قبــل 

أمــا إذا كان املشــروع قيــد اإلنشــاء، فإنــه مــن الضــروري تقييــم 

خطواتــه وكيفيــة التعامــل مــع مــواد البنــاء والتشــييد فــي املوقــع، 

وكيفيــة التصــرف فــي مــواد الحفــر أو املخلفــات، بحيــث ال تســبب 

متطلبــات  بيــن  التوفيــق  ضــرورة  مــع  املحيطــة،  بالبيئــة  ضــررا 

البيئــة و متطلبــات املشــروع.

كمــا أن تقييــم األثــر البيئــي ركيــزة أساســية لدفــع عجلــة التنميــة، 

حيث يتم عمل تقدير شــامل ملنظومة البيئة واملجتمع، وحصر 

كل اإلمكانات وكمية اإلنتاج ووســائله، واألخذ بالعوامل البيئية 

غيــر املحتملــة التــي قــد تنجــم عــن تنفيــذ املشــروعات اإلنمائيــة. 

)أحمــد كامــل حجــازي، 2006(

دراسات تقييم التأثريات البيئية للمشاريع 41
االستثمارية يف التشريع اجلزائري

يعــد تقييــم األثــر البيئــي للمشــروعات مــن أهــم اآلليــات املتطــورة 

واالســتراتيجيات املســتحدثة فــي املفاهيــم البيئيــة، والتــي تعتمــد 

فــي مجــال حمايــة البيئــة وتحســينها مــن  عليهــا الجهــات الفاعلــة 

خــالل تحقيــق التــوازن والتجانــس بيــن دعائــم البيئــة ومقتضيــات 

املســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  التنميــة 

أخــذ  املقارنــة  التشــريعات  باقــي  غــرار  علــى  الجزائــري  املشــرع 

املســتدامة  البيئــة والتنميــة  قانــون  فــي  البيئــي  التقييــم  بمفهــوم 

لــه. املكملــة  والقوانيــن 

مفهوم وحمتوى دراسة تقييم األثر البيئي يف القانون 4111
اجلزائري واجلهة املختصة بإعدادها

قبل الحديث عن رؤية املشرع الجزائري ملوضوع التقييم البيئي 

التشــريعات  بعــض   فــي  الــواردة  التعريفــات  بعــض  علــى  نعــرج 

الفرن�شــي واملصــري؛ املقارنــة كالتشــريع 

الفرن�شــي أي تعريــف محــدد لتقييــم األثــر  لــم يضــع املشــرع  إذ 

البيئي، لكنه اعتبره دراســة أولية تســبق تنفيذ املشــروع بموجب 

مؤكــدا  1976م،  لســنة  الطبيعــة  حمايــة  قانــون  مــن   02 املــادة 

هــذا  وألغــي  البيئــي،  األثــر  لتقييــم  الوقائــي  الطابــع  علــى  بذلــك 

القانــون بموجــب املــادة 122 ف 01 مــن قانــون تقنيــن البيئــة دون 

أن يعطيــه تعريفــا معينــا. )بوخملــة عمــر، 2019( إلــى غايــة صــدور 

قانــون 2004-489 املــؤرخ فــي 3 يونيــو 2004 والــذي عــرف املشــرع 

الفرن�شــي دراســة األثــر البيئــي مــن خــالل املــادة 121 فقــرة1 بقولــه: 

العامــة  املؤسســات  بواســطة  تتــم  التــي  واملشــروعات  »األعمــال 

والتــي تحتــاج إلــى موافقــة أو قــرار، فيجــب عليهــا احتــرام املــردود 

البيئي وإعداد الدراســات الســابقة للبناء أو التوســعات لتحديد 

تأثيرهــا علــى الوســط البيئــي ومــدى احتمــال تعريضــه للخطــر«.

01 مــن  أمااملشــرع املصــري فقدعرفهضمــن الفقــرة 36 مــن املــادة ّ

قانــون البيئــة لســنة 1994 معتبــرا إيــاه دراســة وتحليــال للجــدوى 

البيئيــة للمشــروعات املقترحــة التــي قــد تؤثــر إقامتهــا أو ممارســتها 

علــى البيئــة.

مفهــوم دراســة تقييــم األثــر البيئــي فــي القانــون الجزائــري والفــرق 

بينــه وموجــز التأثيــر:

عــرف املشــرع الجزائــري دراســة األثــر البيئــي مــن خــالل العديــد 

دراســة  بيــن  ميــز  أنــه  إلــى  باإلضافــة  القانونيــة،  النصــوص  مــن 

التأثيــر: وموجــز  البيئــي  التأثيــر 

مفهوم دراسة تقييم األثر البيئي في القانون الجزائري

ورد مفهــوم دراســة األثــر البيئــي فــي نصــوص قانونيــة مختلفــة فــي 

التشــريع الجزائــري نذكــر منهــا مــا يلــي:

البيئــي  األثــر  تقييــم  الجزائــري  املشــرع  عــرف   :03-83 -قانــون 

املــادة  بنــص   03/83 القديــم  البيئــة  قانــون  فــي  التأثيــر(  )دراســة 

130 منــه بأنــه: »تعتبــر دراســة التأثيــر وســيلة أساســية للنهــوض 

االنعكاســات  وتقديــر  معرفــة  إلــى  تهــدف  وأنهــا  البيئــة  بحمايــة 

إطــار  علــى  وكذلــك  البيئــي  التــوازن  علــى  للمشــاريع  املباشــرة 

ونوعيــة معيشــة الســكان«. )املــادة 130 مــن القانــون رقــم 03-83، 

)1983

بدراســة  املتعلــق   78-90 التنفيــذي  املرســوم  مــن   02 املــادة  -أمــا 

تعرفــه  ولــم  قبلــي«  »إجــراء  وقائيــة  وســيلة  اعتبــره  فقــد  التأثيــر 

»نظــام  بقولهــا:  البيئــي  األثــر  تقييــم  هــدف  بتوضيــح  واكتفــت 

أشــغال  جميــع  إليــه  تخضــع  قبلــي  إجــراء  هــو  التأثيــر  دراســة 

وأبعادهــا  أهميتهــا  بســبب  الكبــرى  واملنشــآت  التهيئــة  وأعمــال 

وآثارهــا أن تلحــق ضــرار مباشــر أو غيــر مباشــر بالبيئــة الســيما 

والحيــوان  الطبيعيــة  والفالحــة واملســاحات  العموميــة  الصحــة 

الجــوار«.  وحســن  واآلثــار  األماكــن  علــى  واملحافظــة  والنباتــات 

)1990  ،78  -90 التنفيــذي  )املرســوم 

-وجــاء القانــون 03-10 املتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة 

» تخضــع مســبقا  أنــه:  إلــى  ليشــير  منــه   15 املــادة  فــي  املســتدامة 

البيئــة  علــى  التأثيــر  ملوجــز  أو  التأثيــر  لدراســة  الحالــة  وحســب 

مشــاريع التنميــة والهيــاكل واملنشــآت الثابتــة واملصانــع واألعمــال 

الفنيــة األخــرى، وكل األعمــال وبرامــج البنــاء والتهيئــة التــي تؤثــر 

بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــورا أو الحقــا علــى البيئــة الســيما 

التوازنــات  والطبيعــة  والفضــاءات  واألوســاط  واملــوارد  األنــواع 
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)عابــدي  املعيشــة«.  ونوعيــة  اإلطــار  علــى  وكذلــك  اإليكولوجيــة 

)2018 قــادة، 

الفرق بن دراسة التأثري وموجز التأثري يف القانون 411111
اجلزائري

مــن خــالل النصــوص التنظيميــة يمكــن القــول أن املشــرع ميــز 

إلــى  يشــير  ممــا  البيئــة  علــى  التأثيــر  وموجــز  التأثيــر  دراســة  بيــن 

وجــود نوعيــن مــن دراســات األثــر، إال أنــه لــم يوضــح الفــرق بيــن 

االثنيــن بصفــة دقيقــة. ولكــن بالرجــوع إلىاملرســوم التنفيــذي 07-

145 املــؤرخ فــي 02 جمــادى األولــى 1428 املوافــق لـــ 17 مــاي 2007 

الــذي يحــدد مجــال تطبيــق ومحتــوى وكيفيــات املصادقــة علــى 

دراســة التأثيــر وموجــز التأثيــر علــى البيئــة يتضــح أنــه حــدد قائمــة 

املشــاريع التــي تتطلــب فيهــا موجــز التأثيــر فقــط، وباإلطــالع علــى 

التأثيــر  وأهميــة  املشــروع  حجــم  هــو  املعيــار  أن  يتبيــن  القائمــة 

املتوقــع علــى البيئــة. )لفايــدة عبــد هللا،  ســباركة مهــدي، 2019(

كمــا أن املــادة 16 مــن قانــون البيئــة والتنميــة املســتدامة نصــت 

علــى مــا يلــي: »... قائمــة األشــغال التــي بســبب أهميــة تأثيرهــا علــى 

التــي  التأثيــر، قائمــة األشــغال  البيئــة تخضــع إلجــراءات دراســة 

موجــز  إلجــراءات  تخضــع  البيئــة  علــى  تأثيرهــا  ضعــف  بســبب 

)2003  ،10 16 مــن القانــون03 –  )املــادة  التأثيــر«. 

حمتوى دراسة التأثرييف القانون اجلزائري411121
مــن   06 )املــادة  يلــي:  مــا  األقــل  علــى  التأثيــر  محتــوى  يتضمــن 

)2007  ،145-07 التنفيــذي  املرســوم 

- تقديــم صاحــب املشــروع أو طالــب الترخيــص بإنجــاز املشــروع 
املزمــع إنجــازه.

- تقديم مكاتب الدراسات.
- تحليــل البدائــل املحتملــة ملختلــف الخيــارات للمشــروع وهــذا 
بشــرح وتأســيس الخيــارات املعتمــدة علــى املســتوى االقتصــادي 

والبيئــي. والتكنولوجــي 
- تحديد منطقة الدراسة.

الســيما  وبيئتــه  للموقــع  األصليــة  للحالــة  الدقيــق  الوصــف   -
البريــة  الفضــاءات  وكــذا  البيولوجــي  وتنوعــه  الطبيعيــة  مــوارده 

املشــروع. علــى  تأثيرهــا  املحتمــل  املائيــة  أو  والبحريــة 

- تقديــر أصنــاف وكميــات الرواســب واالنبعاثــات واألضــرار التــي 
واســتغالله  املشــروع  انجــاز  مراحــل  مختلــف  خــالل  تتولــد  قــد 
واالهتــزازات  واإلشــعاع  والضجيــج  والحــرارة  النفايــات  )الســيما 

والدخــان...(. والروائــح 
- تقييــم التأثيــرات املتوقعــة املباشــرة وغيــر مباشــرة علــى املــدى 
)الهــواء،  البيئــة  علــى  للمشــروع  والطويــل  واملتوســط  القصيــر 

والصحــة...(. البيولوجــي،  والوســط  التربــة،  املــاء، 
مختلــف  خــالل  تتولــد  أن  يمكــن  التــي  املتراكمــة  اآلثــار  بيــان   -

املشــروع. مراحــل 
- وصــف التدابيــر املزمــع اتخاذهــا مــن طــرف صاحــب املشــروع 
مراحــل  مختلــف  انجــاز  علــى  املترتبــة  األضــرار  علــى  للقضــاء 

تعويضهــا. أو  و/  تقليصهــا  أو  املشــروع 
- وضــع مخطــط تســيير البيئــة الــذي يعتبــر برنامــج متابعــة تدابيــر 

التخفيــف و/أو التعويــض املنفــذة مــن قبــل صاحــب املشــروع.
- تقدير اآلثار املالية املمنوحة لتنفيذ التدابير املو�شى بها.

ويتــم إعــداد الدراســة مــن طــرف مكاتــب الدراســات املعتمــدة مــن 
طــرف الوزيــر املكلــف بالبيئــة علــى نفقــة صاحــب املشــروع.

اجلهة املختصة بإعدادات دراسات  تقييم األثر البيئي 1–4111
للمشاريع يف التشريع اجلزائري

البيئــة  قانــون  املتضمــن   10-03 القانــون  مــن   22 املــادة  نصــت 

والتنميــة املســتدامة علــى أن دراســات التأثيــر أو موجــز التأثيــر 

تجــرى علــى نفقــة صاحــب املشــروع، وقــد حــددت املــادة الجهــات 

املخــول لهــا قانونــا إعــداد دراســات تقييــم األثــر البيئــي كالتالــي:
-مكاتب الدراسات.

-مكاتب الخبرات.
-مكاتب استشارات.

طــرف  مــن  معتمــدة  املكاتــب  هــذه  تكــون  أن  القانــون  ويوجــب 

 )2003  ،10-03 قانــون  مــن   22 )املــادة  بالبيئــة.  املكلفــة  الــوزارة 

جمال تطبيق دراسات األثر البيئي يف القانون 4121
اجلزائري

حــدد املشــرع الجزائــري نوعيــن اثنيــن لدراســات األثــر البيئيهمــا 

دراســة مــدى التأثيــر وموجــز التأثيــر علــى البيئــة وعليــه يختلــف 

مجــال تطبيــق كل منهمــا:

جمال تطبيق دراسة مدى التأثري على البيئة412111
 241  -19 رقــم  التنفيــذي  املرســوم  مــن  األول  امللحــق  باســتقراء 

يعــدل   ،2019 ســبتمبر   08 لـــ  املوافــق    1441 محــرم  فــي08  مــؤرخ 

مجــال  يحــدد  الــذي   145-07 رقــم  التنفيــذي  املرســوم  ويتمــم 

تطبيــق ومحتــوى وكيفيــات املصادقــة علــى دراســة التأثيــر وموجز 

التأثيــر علــى البيئــة نجــد أن املشــرع الجزائــري أورد ثمانيــة عشــرة 

علــى  التأثيــر  مــدى  لدراســة  الخاضعــة  املشــاريع  مــن  نوعــا   )18(

البيئــة هــي: 

)امللحق األول من املرسوم التنفيذي رقم 19- 241، 2019( 
التوســع  مناطــق  وخــارج  داخــل  ســياحي  وبنــاء  تهيئــة  -مشــاريع 
تقــدر بعشــرة هكتــارات فمــا  الســياحية ذات مســاحة  واملواقــع 

فــوق.
-مشاريع تهيئة وإنجاز طرق سريعة.

-مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة وطائرات.
بحــري  صيــد  وموانــئ  صناعيــة  موانــئ  وتهيئــة  إنجــاز  -مشــاريع 
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ترفيهيــة. وموانــئ 
-مشاريع بناء أو جرف السدود.

البضائــع واملســتودعات تحــت  أماكــن مســافنة  تهيئــة  -مشــاريع 
مســاحة  علــى  تتوفــر  التــي  التوزيــع  ومراكــز  الجمركيــة  الرقابــة 

ألــف متــر مربــع فمــا فــوق. تخزيــن عشــرين 
-مشاريع التهيئة في املناطق الرطبة.

فــي  الجــرف  أوحــال  وتفريــغ  املرفئيــة  األحــواض  جــرف  -مشــاريع 
البحــر.

-مشاريع بناء أنابيب نقل املحروقات السائلة والغازية.

أو  الطبيعــي  والغــاز  البتــرول  اســتخراج  أو  تنقيــب  -مشــاريع 

البحــر. أو  األرض  مــن  املعــادن 

-مشاريع إنجاز خط سكة حديدية.

تتســع  متخصصــة  استشــفائية  مؤسســات  إنجــاز  -مشــاريع 

فــوق. فمــا  ســرير  لخمســمائة 

-مشاريع إنجاز مراس.

-مشــاريع إنجــاز مراكــز إنتــاج الطاقــة الريحيــة للطواحيــن التــي 

يفــوق علوهــا خمســين متــرا وتنتــج أكثــر مــن عشــرين ميغــاواط.

-مشــاريع إنجــاز مراكــز توليــد الطاقــة الشمســية والتــي تنتــج أكثــر 

مــن عشــرين ميغــاواط.

-مشــاريع أشــغال ومنشــآت الحــد مــن تقــدم ميــاه البحــر طولهــا 

خمســمائة متــرا فمــا فــوق.

عــن  تزيــد  اســتيعاب  بقــدرة  رئيســية  مســاجد  إنجــاز  -مشــاريع 

مصــل. آالف  عشــرة 

-مشاريع إنجاز مراكز جامعية ومراكز بحث.

مــن   05 املــادة  نجــد  والتعميــر  التهيئــة  بمشــاريع  يتعلــق  وفيمــا 

املرســوم التنفيــذي رقــم 91-175، الــذي يحــدد القواعــد العامــة 

علــى  التأثيــر  مــدى  دراســة  أوجبــت  والبنــاء،  والتعميــر  للتهيئــة 

البيئــة فيمــا يخــص البنــاءات أو التهيئــات التــي يمكــن أن تلحــق 

)1991  ،175-91 رقــم  التنفيــذي  )املرســوم  بالبيئــة؛  أضــرارا 

التهيئــة العمرانيــة  تأثيــر علــى  وقــد أعيــد تنظيــم دراســات مــدى 

بتهيئــة اإلقليــم والتنميــة  01-20 املتعلــق  بموجــب القانــون رقــم 

حيــث   ،2001 لســنة   ،77 عــدد  الرســمية  الجريــدة  املســتدامة، 

أو  التجهيــزات  أو  »االســتثمارات  أن  علــى  منــه   42 املــادة  نصــت 

موضــوع  اإلقليــم  تهيئــة  أدوات  عليهــا  تنــص  لــم  التــي  املنشــآت 

االقتصاديــة  الجوانــب  مــن  اإلقليــم  تهيئــة  علــى  تأثيــر  دراســة 

 ،20-01 رقــم  )قانــون  مشــروع«.  لــكل  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

)2001

وبالرجــوع إلــى املرســوم التنفيــذي رقــم 07- 144 املحــدد لقائمــة 

الجزائــري  املشــرع  أن  نجــد  البيئــة،  لحمايــة  املصنفــة  املنشــآت 

البيئــة علــى املؤسســات  التأثيــر علــى  قــد فــرض دراســة وموجــز 

واملنشــآت املصنفــة نظــرا لخطــورة األنشــطة التــي تمارســها ومــا 

لهــا مــن تأثيــرات خطيــرة علــى البيئــة والتــوازن البيئــي. )املرســوم 

 )2007  ،144  -07 رقــم  التنفيــذي 

جمال تطبيق موجز التأثري على البيئة412121
تــم النــص علــى موجــز التأثيــر علــى البيئــة ضمــن امللحــق الثانــي 

للمرســوم التنفيــذي رقــم 19- 241 مــؤرخ فــي 2019/09/08، يعــدل 

مجــال  يحــدد  الــذي   145-07 رقــم  التنفيــذي  املرســوم  ويتمــم 

تطبيــق ومحتــوى وكيفيــات املصادقــة علــى دراســة التأثيــر وموجز 

التأثيــر علــى البيئــة كاآلتــي: )امللحــق الثانــي مــن املرســوم التنفيــذي 

رقــم 19- 241 ، 2019( 

-مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع من مائة سيارة.

-مشــاريع بنــاء وتهيئــة مالعــب تحتــوي علــى منصــات ثابتــة تتســع 

ألكثــر مــن خمســة آالف متفــرج.
-مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته بأكثر من ثالثين كف.

-مشاريع جر املياه من خمسمائة إلى عشرة آالف ساكن.
بإمــكان  ترفيهيــة  أو  ورياضيــة  ثقافيــة  منشــآت  إنجــاز  -مشــاريع 

شــخص. آالف  خمســة  بيــن  مــا  اســتقبال 
-مشــاريع التهيئــة  وإنشــاء قــرى للعطــل تفــوق مســاحتها  هكتاريــن 

اثنين.
ثالثمائــة  مــن  أكثــر  تتوفــر علــى  بنــاء منشــآت فندقيــة  -مشــاريع 

ســرير.
-مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي موقع.

-مشاريع تهيئة حواجز مائية.
مشاريع إنجاز مقابر.

خمســة  املبنيــة  مســاحتها  تتــراوح  تجاريــة  مراكــز  بنــاء  -مشــاريع 
مربــع. متــر  آالف 

-مشــاريع تهيئــة أماكــن مســافنة البضائــع ومراكــز التوزيــع التــي 
تتوفــر علــى مســاحة تخزيــن تقــل عــن عشــرين ألــف متــر مربــع.

عشــرة  مســاحتها  تفــوق  حضريــة  تقســيمات  تهيئــة  -مشــاريع 
هكتــارات.

-مشاريع تهيئة مواقع الرسو.
-مشاريع إنجاز مدن جديدة تتسع ألكثر من مائة ألف نسمة.

التوســع  مناطــق  وخــارج  داخــل  ســياحي  وبنــاء  تهيئــة  -مشــاريع 
هكتــارات. عشــرة  عــن  تقــل  مســاحة  ذات  الســياحية  واملواقــع 

مشــاريع تهيئــة وبنــاء مؤسســات العــالج بميــاه البحــر ومؤسســات 
عــالج بامليــاه املعدنيــة .

أربعــة  مــن  تتســع ألكثــر  تســلية  وتهيئــة حدائــق  إنجــاز  -مشــاريع 
زائــر. آالف 

--مشــاريع أشــغال ري علــى مســاحة تفــوق خمســمائة متــر مربــع 
)تصخير-ســد(.
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-مشــاريع تفريغ ما يفوق عشــرة آالف متر مكعب من األوحال في 
األوحال واملسطحات املائية.

-مشاريع إنجاز محوالت ومترو في منطقة حضرية.
وســط  فــي  )ترامــوي(  كهربائيــة  حافــالت  خــط  إنجــاز  -مشــاريع 

حضــري.
-مشــاريع إنجاز مؤسســات استشــفائية ومؤسســات استشــفائية 

متخصصــة مــن ســتين إلــى خمســمائة ســرير .
-مشروع إنجاز أسواق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا.

إنجاز قاعدة حياة الستقبال أكثر من ثالثمائة شخص .
يقــل  البحــر  ميــاه  تقــدم  مــن  الحــد  ومنشــآت  أشــغال  -مشــاريع 

متــر. خمســمائة  عــن  طولهــا 
ألــف  تفــوق  اســتيعاب  بقــدر  وطنيــة  مســاجد  إنجــاز  -مشــاريع 

. مصــل
-مشاريع إنجاز أحياء جامعية.

لدراســة  والخاضعــة  الذكــر  الســابقة  املشــاريع  أن  واملالحــظ 

موجــز التأثيــر أقــل خطــورة وتأثيــرا علــى البيئــة مــن تلــك الخاضعــة 

لدراســة مــدى التأثيــر، ومنــه نســتنتج أن املشــرع الجزائــري يعتــد 

فــي التفرقــة بينهمــا علــى معياريــن أساســين األول يتعلــق بطبيعــة 

وحجــم وأهميــة األشــغال أمــا املعيــار الثانــي فيتعلــق بتأثيــر هــذه 

األشــغال واملشــاريع علــى البيئــة.

مراحل دراسة موجز التأثري على البيئة1–4121
يمكن التمييز بين املراحل التالية عند دراسة موجز التـأثير:

مرحلة ما قبل املشروع111–4121

 وتتضمن ثالث مراحل رئيسية هي:

االقتصاديــة  البيانــات  وفحــص  املشــروع  تحليــل  مرحلــة 

بــه: املتعلقــة  والتقنيــة 

وشــروطها،  املشــروع  مراحــل  مختلــف  تنفيــذ  وصــف  بمعنــى 

وتحليل طرق التشــغيل، وتحديد شــروط االســتغالل والصيانة، 

مــن خــالل تحليــل البيانــات املقترحــة ومناقشــة وتصــور الخيــارات 

املقترحــة. والتكنولوجيــة  االقتصاديــة 

-مرحلة تحليل الوسط املزمع إقامة املشروع فيه

يقصــد بهــا حصــر الثــروات واملــوارد الطبيعيــة باملنطقــة، ومعرفــة 

البيئيــة  املشــاكل  وتحديــد  املجــاورة  األرا�شــي  اســتخدامات 

البيئــة. بتلــك  الواقعــة 

البيئــة  علــى  املحتمــل  التأثيــر  بوصــف  اآلثــار:  تحليــل  -مرحلــة 

وعلــى صحــة اإلنســان بفعــل النشــاط املزمــع القيــام بــه، والحلــول 

البديلــة املقترحــة، وكــذا عــرض عــن آثــار النشــاط املزمــع القيــام 

الظــروف االجتماعيــة  وتأثيراتــه علــى  الثقافــي،  النشــاط  بــه علــى 

 )2018 بوغانــم،  واالقتصادية.)بوزيــدي 

مرحلة ما بعد املشروع121–4121

بوغانــم،  )بوزيــدي  أساســيتين:  مرحلتيــن  املرحلــة  هــذه  تشــمل 

)2018

املتوصــل  النتائــج  مطابقــة  ملالحظــة  ذلــك  و  املتابعــة:  -مرحلــة 

فــي  البــدء  بعــد  الناجمــة  اآلثــار  مــن  الســابقة  املراحــل  فــي  إليهــا 

املشــروع. تشــغيل 

-مرحلــة التقييــم: تكشــف هــذه املرحلــة عــن مــدى دقــة النتائــج 

املتوصــل إليهــا فــي املراحــل الســابقة.

خامتة
النمــو  بيــن  التكامــل  أن  القــول  يمكــن  تقــدم  مــا  ضــوء  علــى 

االقتصــادي واملحافظــة علــى البيئــة هــو شــرط أسا�شــي لديمومــة 

التنميــة، حيــث يجــب إيــالء أهميــة قصــوى للتأثيــرات البيئيــة التــي 

تنجــم عــن املشــاريع االســتثمارية والتــي تمــر بالعديــد مــن املراحــل 

قبــل وأثنــاء وبعــد اعتمادهــا أو رفضهــا، بهــدف خلــق التــوازن بيــن 

التنميــة االقتصاديــة مــن جهــة وحمايــة البيئــة مــن جهــة أخــرى.

كمــا أن إجــراء دراســات تقييــم األثــر البيئــي تعــد وســيلة أساســية 

لحمايــة البيئــة، لكونهــا تهــدف إلــى معرفــة وتقديــر االنعكاســات 

كــذا  و  البيئــي  التــوازن  علــى  للمشــاريع  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة 

علــى إطــار و نوعيــة الســكان. 

للمشــروع  البيئــي  األثــر  دراســة  الجزائــري  املشــرع  يســتبعد  لــم 

البيئــة  باملحافظــة علــى  الصلــة  القوانيــن ذات  مــن  االســتثماري 

وتســيير املــدن والتنميــة املســتدامة، الســيما مــن خــالل القانــون 

التنميــة  إطــار  فــي  البيئــة  حمايــة  قانــون  املتضمــن   10-03

للتأثيــر  املحــددة  التنفيذيــة  املراســيم  بعــض  وكــذا  املســتدامة، 

  . البيئــة  علــى  التأثيــر  وموجــز 

 10-03 القانــون  حســب  للمشــروع  البيئــي  األثــر  دراســة  تتجلــى 

املشــروع،  أشــغال  قائمــة  إلــى  اســتنادا  التأثيــر،  مــن  نوعيــن  فــي 

باعتبارهــا هــي املحــدد األســاس لدراســة التأثيــر وموجــز التأثيــر، 

دراســة  علــى  التركيــز  فيتــم  معتبــرة  القائمــة  هــده  كانــت  فــان 

التأثيــر، وإن كانــت أقــل أهميــة فيتــم االكتفــاء بموجــز التأثيــر. 

التأثيــرات  ملجمــل  واضحــا  تقييمــا  الدراســة  محتــوى  يتضمــن 

صاحــب  إلــزام  مــع  الزمــن،  امتــداد  علــى  البيئــة  علــى  املتوقعــة 

املشــروع بالتكفــل بمخطــط تســيير البيئــة ملواكبــة األضــرار التــي 

املشــروع.  مراحــل  كل  انجــاز  عــن  تنجــم  قــد 

تحليــل  مرحلــة  التأثيــر  موجــز  دراســة  مراحــل  أهــم  بيــن  ومــن 

وعلــى  البيئــة  علــى  املحتمــل  التأثيــر  تقديــر  فــي  ويتجلــى  اآلثــار،  

صحــة اإلنســان، وانعــكاس دلــك علــى النشــاط الثقافــي والظــروف 



157

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )ص ص )144-144160-160(( ، سنة 2202 ، سنة 2202

البديلــة  الحلــول  اقتــراح  قصــد  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 

ايجابيــا.     ملعالجتهــا 

نتائج

يعــد تقييــم األثــر البيئــي للمشــروع االســتثماري أداة ممتــازة فــي يــد 

صنــاع القــرار لتحســين جــودة البيئــة وتخفيــف الضــرر الناجــم 

عــن املشــاريع الصناعيــة والتجاريــة.

يمكــن لتقييــم األثــر البيئــي أن يقــدم حلــوال مناســبة لكثيــر مــن 

املشــكالت البيئيــة الناجمــة عــن املشــاريع األكثــر تلويثــا للبيئــة، 

ألنــه يجبــر أصحابهــا علــى تعديــل العمليــات املتبعــة فــي مصانعهــم 

لتكــون أكثــر صداقــة للبيئــة.

يتعلــق  ال  االســتثماري  للمشــروع  البيئــي  األثــر  تقييــم  إدراج  أن 

باملشــاريع الجديــدة فقــط بــل إنــه يتعــدى إلــى املشــاريع اإلنمائيــة 

القائمــة فعــال، ومشــاريع اإلحــالل    والتجديــد. 

إن قائمــة أشــغال املشــروع وحجمــه وأهميــة تأثيــره املتوقــع علــى 

البيئــة هــي املحــدد الرئي�شــي لدراســة التأثيــر وموجــز التأثيــر مــن 

البيئــي علــى املشــروع  األثــر  التشــريع الجزائــري لدراســة  منظــور 

. االســتثماري 

توصيات

بناء على النتائج السابقة، يمكن صياغة التوصيات التالية:

النــوادي  و  البيئيــة  كالجمعيــات  الجمهــور  إشــراك  ضــرورة 

العلميــة و املهنيــة فــي أخــذ القــرار االســتثماري وفــي تحديــد مــدى 

املحيطــة. البيئــة  علــى  ذلــك  تأثيــر 

 وجوب إنشــاء مؤسســات وطنية متخصصة تتســم بالشــفافية، 

للمســاءلة  وتخضــع  عملهــا،  فــي  قانونيــة  نصــوص  إلــى  وتســتند 

اإلداريــة و القضائيــة، تختــص بعمليــة التقييــم البيئــي و ترصــد 

اآلثــار املختلفــة للمشــاريع االســتثمارية. 

وجــوب تفعيــل دور الرقابــة القبليــة والبعديــة للهيئــات املعنيــة 

باإلشــراف علــى املشــاريع االســتثمارية داخــل الدولــة بمــا يــؤدي إلــى 

الحــد مــن الظواهــر الســلبية املؤثــرة علــى البيئــة و املــوارد.

اإلعــالم  طريــق  عــن  املواطــن  لــدى  البيئــي  الوعــي  زيــادة  ضــرورة 

الحيــاة. علــى  االقتصاديــة  التنميــة  بمخاطــر  البيئــي 

بقيــم املواطنــة  املدنــي املحلــي املتشــبع  ضــرورة إقحــام املجتمــع 

االســتثمارية،بما  للمشــاريع  البيئيــة  األبعــاد  لبلــورة  التشــاركية 

وعلــى  البيئــة  علــى  الســلبية  انعكاســاتها  اســتبعاد  مــن  يمكــن 

صحــة اإلنســان، ومــا قــد  ينجــم عنهــا مــن تأثيــرات فــي املجــاالت 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافية،وفــق مقتضيــات التشــريع 

الســائد. الجزائــري 

املراجع 
التشريعات

قانــون رقــم 83-03 مــؤرخ فــي 22 ربيــع الثانــي عــام 1403 املوافــق لـــ 05 فبرايــر ســنة 1983، يتعلــق بحمايــة البيئــة، الجريــدة الرســمية، . 1

العــدد 06، مؤرخــة فــي 08 فبرايــر 1983. 

قانــون رقــم 01-20 املــؤرخ فــي 2001/12/12، املتعلــق بتهيئــة اإلقليــم فــي إطــار التنميــة املســتدامة، الجريــدة الرســمية، العــدد 77، . 2

مؤرخــة فــي 12/15/ 2001.

قانــون رقــم 03 – 10 مــؤرخ فــي 19 يوليــو 2003،  املتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة املســتدامة، الجريــدة الرســمية، العــدد . 3

43، مؤرخــة فــي 20 يوليــو 2003.

ب/ التشريع التنظيمي:. 4

1990 متعلــق بدراســة التأثيــر علــى البيئــة، يحــدد الشــروط التقنيــة والتنظيميــة . 5  /02/27 فــي  78 املــؤرخ   -90 املرســوم التنفيــذي 

.1990/04/07 فــي  10، مؤرخــة  العــدد  التأثيــر، الجريــدة الرســمية،  لتنفيــذ دراســات 

الجريــدة . 6 والبنــاء،  والتعميــر  للتهيئــة  العامــة  القواعــد  يحــدد  الــذي   ،1991/05/28 فــي  املــؤرخ   175-91 رقــم  التنفيــذي  املرســوم 

.1991/06/01 فــي  مؤرخــة   26 العــدد  الرســمية، 

املرســوم التنفيذي رقم 07- 144 املؤرخ في 2007/0/19، املحدد لقائمة املنشــآت املصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرســمية عدد . 7

43، مؤرخة في 2007/05/22.

2007،يحــدد مجــال تطبيــق ومحتــوى . 8 مــاي   19 لـــ   1428 املوافــق  02 جمــادى األولــى  فــي  املــؤرخ    145-07 التنفيــذي رقــم  املرســوم 

.2007/05/22 فــي  مؤرخــة   ،34 العــدد  الرســمية،  الجريــدة  البيئــة،  علــى  التأثيــر  وموجــز  التأثيــر  دراســة  علــى  املصادقــة  وكيفيــات 
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امللحــق األول مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 19- 241 مــؤرخ فــي08 محــرم 1441  املوافــق لـــ 08 ســبتمبر 2019، يعــدل ويتمــم املرســوم . 9

التنفيــذي رقــم 07-145 املــؤرخ فــي 02 جمــادى األولــى 1428 املوافــق لـــ 91 مــاي 2007، الــذي يحــدد مجــال تطبيــق ومحتــوى وكيفيــات 

املصادقــة علــى دراســة التأثيــر وموجــز التأثيــر علــى البيئــة.

امللحــق الثانــي مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 19- 241 مــؤرخ فــي08 محــرم 1441  املوافــق لـــ 08 ســبتمبر 2019، يعــدل ويتمــم املرســوم . 10

التنفيــذي رقــم 07-145 املــؤرخ فــي 02 جمــادى األولــى 1428 املوافــق لـــ 91 مــاي 2007، الــذي يحــدد مجــال تطبيــق ومحتــوى وكيفيــات 

املصادقــة علــى دراســة التأثيــر وموجــز التأثيــر علــى البيئــة.

الكتب باللغة العربية:

أحمد يوسف دودين، إدارة املشاريع، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن، 2012.. 1

أدهم إبراهيم جالل الدين، علم االستثمار اإلسالمي، الطبعة 1، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2018.. 2

حســينة حوحو، التســيير بواســطة املوازنات التقديرية، دار من املحيط إلى الخليج للنشــر والتوزيع، اململكة العربية الهاشــمية، . 3

.2017

حاتــم عبــد املنعــم، أحمــد عبــد اللطيــف، تقييــم األثــر البيئــي ملشــروعات التنميــة والقــرارات مــن املنظــور االجتماعــي، الطبعــة 1، . 4

بورصــة الكتــب القاهــرة، 2016.

خالــد مصطفــى قاســم، إدارة البيئــة والتنميــة املســتدامة قــي ظــل العوملــة املعاصــرة، الطبعــة 2، الــدار الجامعيــة اإلســكندرية، . 5

.2010

رانــدا عبــد العليــم املنيــر، التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة فــي منهــج ريــاض األطفــال، مركــز ديبونــو لتعليــم التفكيــر، عمــان . 6

.2015 األردن، 

شــهدان عــادل عبــد اللطيــف الغربــاوي، التنميــة املســتدامة مــا بيــن أطــر التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وعالقتهــا باملــوارد . 7

.2020 الجامعــي، اإلســكندرية،  الفكــر  البشــرية، دار 

طالل كداوي، تقييم القرارات االستثمارية، دار اليازودي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2018.. 8

عثمــان محمــد غنيــم، ماجــدة أبــو زنــط، التنميــة املســتديمة، )فلســفتها و أســاليبها تخطيطهــا وأدوات قياســها(، الطبعــة األولــى، . 9

دار صفــاء للنشــر والتوزيــع، عمــان األردن، 2007.

عدنــان داود محمــد العــذاري، االســتثمار األجنبــي املباشــر علــى التنميــة والتنميــة املســتدامة فــي بعــض الــدول اإلســالمية، دار . 10

.2016 غيــداء للنشــر والتوزيــع، عمــان األردن، 

عشــري منــال، تكنولوجيــا املعلومــات ورأس املــال البشــري رؤيــة للتنميــة املســتدامة 2030، دار التعليــم الجامعــي، اإلســكندرية، . 11

.2021

 محمــد الســيد البــدوي الدســوقي طلحــة، إدارة الجــودة الشــاملة )كيــف تطــور مشــروعك أو منتجــك(، الطبعــة1، دار العلــوم 21. 

.2017 للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

محمد بديع، االقتصاد البيئي والتنمية، دار األمين، جمهورية مصر العربية، 2006.. 13

  محمــد محمــود العجلونــي، ســعيد ســامي الحــالق، دراســة الجــدوى االقتصاديــة و تقســيم املشــروعات، دار اليــازودي العلميــة 1	. 

للنشــر والتوزيــع، عمــان األردن، 2019.

دار . 15  ،BOT الـــ  ومشــروعات  والفندقيــة  الســياحية  للمشــاريع  االقتصاديــة  الجــدوى  دراســة  تقنيــات  كافــي،  يوســف  مصطفــى 

.2009 ســوريا،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  رســالن  ومؤسســة 

مصطفى يوسف كافي، التنمية املستدامة، دار األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان األردن،  2016.. 16

محمد نبيل بشر، نظام تقييم التأثير البيئي للمشروعات، جهاز شؤون البيئة، جمهورية مصر العربية، 2016.. 17

نــوزاد عبــد الرحمــن الهيتــي، حســن إبراهيــم املهنــدي، عي�شــى جمعــة إبراهيــم، مقدمــة فــي اقتصاديــات البيئــة، الطبعــة األولــى، دار . 18

املناهــج للنشــر والتوزيــع ، عمــان األردن، 2009، ص 81.
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الكتب باللغة الفرنسية
1. Franck Olivier Meye, Evaluation de la rentabilité des projet d’investissement: méthodologie pratique, L’Harmattan, 

Paris, 2007.

2. Jean- Pierre Revéret, Claude E. Delisle, Pierre André, Evaluation des  impactes sur l’environnement: processus, acteurs 

et pratique pour un développement durable, 3 édition, Presse inter Polytechnique,Montréal, 2010.

3. Emmanuelle Moustier, Yvette Lazzeri, le développement durable: du concept à la mesure, L’Harmattan, Paris, 2008.

األطروحات و الرسائل

الحقــوق والعلــوم . 1 كليــة  العــام،  القانــون  فــي  البيئــة، أطروحــة دكتــوراه  تلــوث  مــن  للوقايــة  القانونيــة  اآلليــات  بوزيــدي بوغانــم، 

.2018 تلمســان،  جامعــة  السياســية، 

بــن مســعود نصــر الديــن، دراســة وتقييــم املشــاريع االســتثمارية )دراســة شــركة االســمنت ببنــي صــاف(، رســالة ماجســتير، كليــة . 2

العلــوم االقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر،2010. 

بــن حركــو غنيــة، واقــع دراســات الجــدوى وتقييــم املشــاريع االســتثمارية فــي الجزائــر، رســالة ماجســتير،كلية العلــوم االقتصاديــة . 3

والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة العربــي بــن مهيــدي أم البواقــي، الجزائــر، 2011.

كليــة . 4 البيئــة،  الدولــي- رســالة ماجســتير تخصــص قانــون  القانــون  إطــار  فــي  البيئــي –دراســة  األثــر  تقييــم  بوخملــة عمــر، مبــدأ 

.2019 الجزائــر،  ســطيف،  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق 

ســفيان فنيــط، التقييــم االقتصــادي ملشــروع كهربــة شــبكة الســكة الحديديــة لضواحــي الجزائــر العاصمــة، رســالة ماجســتير، . 5

كليــة العلــوم االقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة قســنطينة، الجزائــر، 2006.

ريــاض حامــد يوســف عامــر، تطويــر منهجيــة لتقييــم األثــر البيئــي بمــا يتــالءم و حاجــة املجتمــع الفلســطيني التنمويــة والبيئيــة، . 6

رســالة ماجســتير فــي العلــوم البيئيــة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، فلســطين ، 2006.

املوسوعات و الدوريات

أحمــد كامــل حجــازي، تقويــم األثــر البيئــي، املوســوعة العربيــة للمعرفــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة، )البعــد البيئي(،املجلــد . 1
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Evaluation de l’impact environnemental des projets d’investissement dans le 
cadre de la législation algérienne pour ledéveloppement durable

Abstract

This topic deals with the study and analysis of an intractable problem represented in the 
spread of the phenomenon of administrative and financial corruption in various parts 
of the world as a devastating scourge sweeping the corners of the state in this complex 
circumstance, which prompted the international community to intervene as a whole to 
confront its creeping dangers by all available means. In this context, I tried to follow 
the paths of the Islamic view unique in its perceptions and manifestations to confront 
this bitter reality, and the method of Islam in presenting its integrated approach to 
confronting this phenomenon in its holistic concept, focusing on clarifying the most 
important features and episodes of this sober approach in its confrontation with this 
scourge, explaining its causes and methods of prevention Of them and the means to 
address them, using the descriptive and analytical approaches mainly in reaching 
the solutions and treatments he presented to the problem, starting from the level of 
individual preparation, to building the entity of the group, to focusing the pillars of 
the public entity, structuring, organizing and practicing in legislation, administration 
and judiciary, to devote reforms and radical solutions guaranteed Results in facing  
corruption in the state.

Keywords
Environment

impact assessment
sustainable development

investment project
investment

Environmental impact assessment of the investment project in Algerian legislation 
for sustainable development

Résumé

Les projets d’investissement ont un lien étroit avec l’environnement. Et, en conséquence, 
ce lien provoque un impact réciproque entre ces deux pans (l’environnement et les 
projets d’investissement). Ces projets acquièrent  tout simplement leur input dans 
leur propre environnement, d’une part,  et  à travers un processus de transformation 
dégageant de l’output, d’autre part.  Malheureusement, ce processus représente un 
circuit négatif s’accomplissant  au détriment de la nature et entités vivantes. A cet 
effet, il est impératif  que l’environnement soit un remède  essentiel à l’accroissement 
du rythme du développement. Il est important de prendre en  considération tout le 
système de l’environnement, du développement et  de la société, ainsi que  la maitrise 
de l’interdépendance entre les rapports de production qui s’imposent en tant que 
moyen efficaces pour solutionner tous les problèmes de l’environnement. L’intérêt de 
ce travail réside dans une perspective de  recherche scientifique  qui se consacrera 
à l’étude de l’évaluation de l’impact des projets d’investissement et son rôle pour la 
protection  et la durabilité des projets sur le plan économique et environnementalselon 
la législation algérienne

.  

      Mots clés
Environnement

 évaluation d’impact
développement durable
 projet d’investissement

décisions d’investissement



161

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)جملة اآلداب والعلوم االجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

املخاوف املدرسية وعالقتها بتقدير الذات لدى املراهق املتمدرس 
دراسة ميدانية على عينة من تالميذ املرحلة املتوسطة

School phobia and their relationship with self-esteem of a schooling teenager: 

field study regarding a sample of middle school pupils 

د. فايزة بلخير
Dr . Faiza Belkheir 
جامعة أحمد زبانة غليزان،الجزائر
faiza.belkheir@univ-relizane.dz

ملخص
تهــدف الدراســة الحاليــة  الــى الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بيــن املخــاوف املدرســية وتقديــر الــذات لــدى املراهــق 

املتمــدرس ، ومــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف املدرســية حســب متغيــر الجنــس واملســتوى 

الدرا�شــي )ســنة أولــى وثانيــة وثالثــة متوســط( ، تكونــت عينــة الدراســة مــن )531( تلميــذا بمتوســطة مشــري محمــد 

املدرســية  املخــاوف  بيــن  ارتباطيــة ســالبة  عــن وجــود عالقــة  الدراســة   نتائــج  تيارت)بالجزائر(،فأســفرت  واليــة 

وتقديــر الــذات، ووجــود فــروق بيــن الجنســين فــي الخــوف مــن املعلــم و الخــوف مــن االمتحانــات لصالــح اإلنــاث، 

بينمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف املدرســية تعــزى ملتغيــر املســتوى الدرا�شــي. 

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2019-12-10

تاريخ القبول 2021-04-13

الكلمات املفتاحية
مخاوف
 مخاوف مدرسية
 خوف من االمتحانات
 تقدير الذات
املراهق املتمدرس

مقدمة
يعانــي الفــرد مــن مخــاوف كثيــرة فــي حياتــه، تختلــف مــن شــخص 

آلخــر، وتأخــذ أشــكاال متعــّددة وبدرجــات متفاوتــة ممــا قــد تؤثــر 

واملعرفــي،  واالجتماعــي  النف�شــي  نمــّوه  وعلــى  شــخصيته  علــى 

تســّبب  التــي  األنــواع  بيــن  مــن  تعــّد  التــي  املخــاوف  بيــن  ومــن 

مشــكلة لــه فــال يســتطيع تجنبهــا هــي املخــاوف املدرســية بخــوف 

التلميــذ الشــديد مــن املدرســة وعــدم الرغبــة فــي عــدم الذهــاب 

إليهــا. وأيضــا للمحيطيــن بهــا بمعانــاة العديــد مــن أوليــاء األمــور 

بشــعورهم بالقلــق بخــوف أبنائهــم مــن املــدارس والذهــاب إليهــا، 

إلــى  بالذهــاب  وإقناعهــم  عليهــم  الســيطرة  علــى  القــدرة  وعــدم 

املــرة  فــي  للمدرســة  دخولــه  بدايــة  بســبب  فبعضهــم  املدرســة، 

األولــى وعــدم التعــود عليهــا، والبعــض اآلخــر يخــاف مــن املدرســة 

أخــرى. ألســباب 

فغالبــا مــا ينشــأ رهــاب املدرســة مــن بدايــة العــام الدرا�شــي أو بعــد 

فترة العطلة، أو خالل أي حدث مثل وفاة أحد أفراد األسرة أو 

انفصــال الوالديــن، أو تغييــر املدرســة، إعــادة الســنة، أو تغييــر 

 )Bouteldja, 2014( إلــخ  زميــل،  مــع  شــجار  الفصــل،  فــي  املــكان 

يؤثــر  قــد  او جزئــي عــن املدرســة ممــا  ــّي 
ّ

انقطــاع كل الــى  فتــؤدي 

علــى أدائــه املدر�شــي، قــد يتعــدى تأثيرهــا الــى مراحــل الحقــة بمــا 

فيهــا مرحلــة املراهقــة التــي تشــهد الكثيــر مــن التغيــرات الجســمية 

ويصبــح  ذاتــه.  عــن  البحــث  الــى  املراهــق  خاللهــا  مــن  ويســعى 

تقديــر الــذات ضــرورة ملحــة خصوصــا مــع التغيــرات الجســدية 

التــي يعايشــها، فيحــرص علــى البحــث عــن مظاهــر التميــز أمــام 

أقرانــه الســيما فــي الوســط املدر�شــي، فيبحــث عــن املوضوعــات 

التــي تعــزز لديــه تقديــره لذاتــه كالنجــاح والتفــوق فــي الدراســة، 

إال أّن ســيطرة مشــاعر الخــوف الشــديد مــن املعلــم أو الفشــل 

الــى  الذهــاب  رفــض  إلــى  يدفعــه  الزمــالء  مــن  أو  االمتحانــات  فــي 

املدرســة، كذلــك الخبــرات الســيئة املرتبطــة باملدرســة قــد تجعلــه 

اإلخفــاق  مــن  والخــوف  والعجــز  بالفشــل  نفســه  علــى  يحكــم 

الدرا�شــي ممــا قــد تؤثــر علــى تقديــره لذاتــه التــي تكت�شــي أهميــة 

خــالل فتــرة املراهقــة. 

البنــاء  عليهــا  يقــوم  أن  يجــب  أساســية  لبنــة  الــذات  فتقديــر   

النف�شي لشخصية املراهق السيما إذا علمنا أّن إحدى املهمات 

النمائيــة االساســية للمراهــق هــو ســعيه الدائــم إليجــاد نفســه 

فــي  خلــل  واي   ،)2013 وصبــاح،  )ازهــار  وتحقيقهــا  وتقديرهــا 

تقديــر الــذات مــن شــأنه أن يؤثــر تأثيــرا ســلبيا علــى أداء املراهــق 
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فــي املدرســة وحتــى علــى صحتــه النفســية بســبب مــا يعانيــه مــن 

مخــاوف مــن املدرســة، فقــد يصبــح عرضــة للنقــد والرفــض ممــا 

قــد يؤثــر علــى مســتوى تقديــره لذاتــه خاصــة فــي هــذه املرحلــة التــي 

يســعى إلــى أن يحظــى باهتمــام اآلخريــن وتقديرهــم.

إشكالية الدراسة
التلميــذ  فيهــا  يق�شــي  األســرة  بعــد  الثانيــة  البيئــة  املدرســة  تعــّد 

معظــم وقتــه فتــزوده بمختلــف املعــارف والعلــوم فيتعلــم القيــم 

واملبــادئ، والكثيــر مــن الخبــرات مــن خــالل تعاملــه مــع مدرســيه 

تصبــح  قــد  إّنهــا  إال  شــخصيته،  تشــكيل  فــي  فتســاهم  وزمالئــه 

مصــدر خوفــه الســيما فــي ســنواته االولــى مــن تمدرســه وهــي حالــة 

اجتماعيــة  بيئــة  مــن  انتقالــه  نتيجــة  تلميــذ  اي  تنتــاب  طبيعيــة 

وهــي املنــزل الــى بيئــة جديــدة هــي املدرســة فتنتهــي مــع مــرور الزمــن 

باندماجــه تدريجيــا فــي البيئــة املدرســية،  فيتأقلــم معهــا ويتفاعــل 

مــع زمالئــه ومــع األنشــطة املقامــة فيهــا فيصبــح محبــا للمدرســة، 

كمــا قــد تصبــح حالــة مرضيــة باســتمرار خــوف التلميــذ وعــدم 

الرغبة ورفضه الذهاب اليها واالنزعاج الشديد و ظهور شكاوي 

جسمية دون اساس عضوي مما قد تؤثر على تحصيله العلمي.

فتعــّد املخــاوف املدرســية مــن بيــن االضطرابــات الســلوكية التــي 

تنتشــر بيــن االطفــال الســيما فــي مرحلــة الطفولــة وقــد يمتــد أثرهــا 

ويتعداهــا الــى مراحــل عمريــة الحقــة. فاكتســت مشــكلة الخــوف 

املدر�شــي طابعــا عامليــا اذ تراكمــت البحــوث التــي أجريــت فــي كثيــر 

مــن الــدول علــى االطفــال الذيــن يعانــون مــن الخــوف املر�شــي مــن 

املدرســة، ففــي البيئــة االجنبيــة تباينــت نتائــج الدراســات حــول 

نســبة انتشــار هذه الفئة في املجتمع املدر�شــي، إذ أشــارت احدى 

الخــوف  مــن  يعانــون  الذيــن  االطفــال  نســبة  أّن  إلــى  الدراســات 

املر�شــي مــن املدرســة بلغــت فــي الــدول العربيــة20 % لــدى تالميــذ 

املرحلــة االبتدائيــة )3(، أما)غيــاث، 2011( فــي مرحلــة املراهقــة 

يكــون الخــوف مــن االمتحانــات، وتبــادل االتهامــات حــول نوعيــة 

التدريــس، والشــكاوى حــول األقــران غالبــا مــا تكــون فــي مقدمــة 

أن  القلــق  اضطرابــات  مــن  أخــرى  فئــات  وتســتطيع   . املخــاوف 

تلعــب دورا فــي رفــض األطفــال الذهــاب الــى املدرســة: كاضطــراب 

الهلــع )مــع الخــوف مــن تطويــر نوبــة ذعــر فــي الفصــول الدراســية( 

)Emilien, et al, 2003( )فــرط القلــق )مــع الخــوف مــن الفشــل

فاملخــاوف املدرســية هــي احــدى املشــكالت التــي تواجــه التلميــذ 

واســرته برفضــه الذهــاب الــى املدرســة وعــدم رغبتــه فــي الدراســة 

مــن  الكثيــر  تشــهد  التــي  املراهقــة  مرحلــة  فــي  اذا ظهــرت  خاصــة 

التغيــرات فيعجــز فــي كثيــر مــن االحيــان فيهــا املراهــق عــن فهمهــا 

معهــا،   التكيــف  جهــة  مــن  فتتطلــب  معهــا  التعامــل  كيفيــة  او 

وانتقالــه مــن جهــة اخــرى الــى مرحلــة دراســية اخــرى تفــرض عليــه 

وواجبــات  مختلــف  ومنهــج  املدرســين  مــن  العديــد  مــع  التعامــل 

مدرســية والتفكيــر فــي الحصــول علــى تحصيــل جيــد تر�شــي ذاتــه 

ووالديــه فبــه يتحــدد مصيــره العلمــي واملنهــي ممــا قــد تســيطر عليــه 

علــى  تنعكــس  فقــد  الفشــل  مــن  خوفــا  املدرســة  مــن  املخــاوف 

 . شــخصيته وســلوكياته  

 Lee( وهذا ما بينته العديد من الدراسات كدراسة لي وملتبرجر

بعــض  علــى  التعــرف  الــى  التــي هدفــت   )2006  & Miltenberger

خصائــص االطفــال املرتبطــة بســلوك فوبيــا الحيــاة املدرســية، 

ومعرفــة مــدى اختــالف البنيــان النف�شــي لــدى االطفــال املصابيــن 

فتكونــت  العادييــن.  الروضــة  واطفــال  املدرســية  الحيــاة  بفوبيــا 

عينــة الدراســة مــن)58( طفــال وطفلــة منهــم)29( طفــال لديــه فوبيــا 

العادييــن  الروضــة  اطفــال  مــن  طفــال  و)29(  املدرســية  الحيــاة 

فــي الــذكاء، واملســتوى االقتصــادي  فــي العينــة التجانــس  وروعــي 

واالجتماعــي، وتــم اســتبعاد حــاالت االمــراض الجســمية املزمنــة، 

وتــراوح العمــر الزمنــي للعينــة مــا بيــن)4-6( ســنوات مــن اطفــال 

علــى  باالعتمــاد  االطفــال،  ريــاض  مــن  والثانــي  االول  الصــف 

الحصــر الشــامل لألطفــال متكــرري الغيــاب، ومراجعــة ســجالت 

االطفــال، وبطاقــات املالحظــة لســلوك االطفــال داخــل الروضــة، 

الحيــاة  بفوبيــا  املصابيــن  االطفــال  أّن  النتائــج  فأوضحــت 

واالجتماعــي  الشــخ�شي  التوافــق  بســوء  يتســمون  املدرســية 

وســرعة  والقلــق  االنفعالــي  االتــزان  وعــدم  العدوانيــة  وســمة 

تحمــل  علــى  القــدرة  وعــدم  واالنطــواء  والخضــوع،  االســتثارة 

بالنفــس،  الثقــة  االنفعالــي وضعــف  النضــج  وعــدم  املســؤولية، 

وضعــف  االجتماعــي  اإلدراك  وعــدم  واالنفراديــة  واإلحجــام 

الدافعيــة، وعــدم القــدرة علــى الضبــط االنفعالــي، ووجــود فــروق 

التوافــق الشــخ�شي واالجتماعــي  بعــد  فــي  ذات داللــة إحصائيــة 

الحيــاة  بفوبيــا  واملصابيــن  االســوياء  االطفــال  مجموعــات  بيــن 

. املدرســية 

 )Knollmann(2010 وفــي نفــس الســياق هدفــت دراســة كنلومــان

املدرســية وظهــور  الحيــاة  فوبيــا  بيــن  العالقــة  علــى  التعــرف  الــى 

الطفولــة  مرحلــة  فــي  والســلوكية  النفســية  االضطرابــات 

واملراهقــة. وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )89( طفــال 

وذلــك  ســنة   )15-4( بيــن  مــا  الزمنيــة  اعمارهــم  تتــراوح  وطفلــة 

الطفــل  بقســم  املتخصصــة  املدرســة  فوبيــا  متعالجــي  بوحــدة 

وطــب االمــراض النفســية بمدينــة Essen بأملانيــا، باالعتمــاد علــى 
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الدراســة  فتوصلــت  الدراســة  لعينــة  الطبيــة  التقاريــر  مراجعــة 

الــى انتشــار االضطرابــات النفســية لــدى هــذه العينــة واملتمثلــة 

فــي اعــراض القلــق واالكتئــاب وضعــف الثقــة بالنفــس، وتقلــب 

املزاج وضعف االتزان االنفعالي لديهم، كما أّن البنية النفســية 

الــذات واضطــراب  باضطــراب صــورة  اتســمت  االطفــال  لهــؤالء 

واالحباطــات  الصراعــات  وانتشــار  لديهــم  الوالديــة  الصــورة 

لديهــم. 

علــى  التعــرف  الــى  ســاملة)2011(  غيــات  دراســة  هدفــت  كمــا 

االبتدائيــة  املرحلــة  تالميــذ  لــدى  الشــائعة  املدرســية  املخــاوف 

املخــاوف  فــي  فــروق  وجــود  علــى  والتعــرف  )الجزائــر(،  بــأدرار 

املدرســية حســب املســتوى الدرا�شــي والجنــس باســتخدام املنهــج 

املــدارس  مــن  تلميــذا   )250( مــن  مكونــة  عينــة  علــى  الوصفــي 

االبتدائيــة باســتعمال اســتمارة املخــاوف املدرســية مــن تصميــم 

الباحثة، فتوصلت الباحثة  الى أّن املخاوف املدرســية الشــائعة 

تتوزع تبعا لنوع وطبيعة كل مصدر خوف املحدد إجرائيا حيث 

تصــدر الخــوف مــن  االمتحانــات املرتبــة االولــى ثــم الخــوف مــن 

املعلــم يليهــا الخــوف مــن املديــر والزمــالء، فالخــوف مــن طبيــب 

فنــاء  الــى املدرســة ومــن  الذهــاب  مــن  الخــوف  املدرســة، وأخيــرا 

فــي املخــاوف املدرســية  املدرســة، ووجــود فــروق دالــة احصائيــا 

والرابعــة  الثالثــة  )الســنة  الدراســية  الســنوات  الــى  بالنظــر 

فــي  الجنســين  بيــن  فــروق  وجــود  وعــدم  ابتدائــي(،  والخامســة 

املخــاوف املدرســية.  فــي حيــن أوضحــت دراســة بــن وســعد نبيلــة 

)2012( بالجزائــر حــول الصــورة الوالديــة عنــد االطفــال املصابيــن 

لســت  عياديــة  دراســة  الكمــون  فتــرة  خــالل  املدرســية  بالفوبيــا 

حاالت من خالل محتوى املقابلة العيادية واختبار PDI لبيرون 

علــى اطفــال يعانــون مــن الفوبيــا املدرســية يتــراوح اعمارهــم مــا 

بيــن 6-12 ســنة، فتوصلــت النتائــج إلــى أّن الصــورة الوالديــة التــي 

يحملهــا الطفــل الــذي يعانــي مــن الفوبيــا املدرســية تكــون ســلبية 

الــى معطيــات الحــب والحمايــة مــع تواجــد عطــاء نســبي.  تفتقــر 

بينمــا بينــت دراســة عصــام ســعدي محمــد)2013( حــول عالقــة 

لــدى  واالجتماعــي  النف�شــي  بالتكيــف  املدرســة  مــن  الخــوف 

التعــرف  الــى  هدفــت  حيــث  االبتدائــي،  الثالــث  الصــف  تالميــذ 

علــى درجــة التكيــف النف�شــي واالجتماعــي وايضــا درجــة الخــوف 

التكيــف  بيــن  مــا  العالقــة  التعــرف علــى طبيعــة  و  مــن املدرســة 

مكونــة  عينــة  علــى  املدرســة  مــن  والخــوف  واالجتماعــي  النف�شــي 

االولــى  الرصافــة  االبتدائــي  الثالــث   الصــف  تالميــذا  مــن)45( 

واالجتماعــي  النف�شــي  التكيــف  مقيــاس  باســتخدام   )العــراق( 

لغاليــا العشــا )2010(، ومقيــاس الخــوف مــن املدرســة لتمــار علــي 

مــن  هنــاك درجــة منخفضــة  أّن  إلــى  الباحــث  )2009(، فتوصــل 

التكيــف النف�شــي واالجتماعــي واعتــدال درجــة الخــوف، ووجــود 

عالقــة ارتباطيــة مــا بيــن الخــوف مــن املدرســة والتكيــف النف�شــي 

واالجتماعــي.

عبــد  يوســف،  فايــزة  دراســة  هدفــت  نفســه  الســياق  وفــي 

املجيــد)2015( بمصــر الكشــف عــن املخــاوف املدرســية الشــائعة 

6-9 ســنوات والكشــف  مــن  العمريــة  املرحلــة  فــي  لــدى االطفــال 

عــن الفــروق فــي هــذه املخــاوف تبعــا ملتغيــر الجنــس، علــى عينــة 

مكونــة مــن 268 تلميــذا وتلميــذة بالصفــوف الثالثــة االولــى تتــراوح 

اعمارهــم مــا بيــن 6-9 ســنوات مــن املــدارس الخاصــة والتجريبيــة، 

للوالديــن  والتعليمــي  االجتماعــي  املســتوى  اســتمارة  باســتخدام 

الباحثتيــن،  إعــداد  مــن  الشــائعة  املدرســية  املخــاوف  ومقيــاس 

مــن  كل  درجــات  متوســطي  بيــن  فــروق  وجــود  الــى  فتوصلــت 

الذكــور  بيــن  الشــائعة  املدرســية  املخــاوف  درجــة  فــي  تالميــذ 

بيــن  فــروق  ووجــود  والتجريبيــة،  الخاصــة  املــدارس  فــي  واالنــاث 

متوســطي درجــات كل مــن التالميــذ فــي درجــة املخــاوف املدرســية 

الشــائعة باختــالف املســتويات االجتماعيــة والتعلميــة للوالديــن 

)متوســط- مرتفــع( فــي املــدارس الخاصــة والتجريبيــة، وال توجــد 

فــروق بيــن متوســط درجــات كل مــن التالميــذ فــي درجــة املخــاوف 

عنــد  والتجريبيــة  الخاصــة  املــدارس  بيــن  الشــائعة  املدرســية 

التالميــذ.

يتبيــن ممــا ســبق أّن الدراســات الســابقة اظهــرت اهميــة املخــاوف 

املدرســية وخطورتهــا بظهــور بعــض الخصائــص النفســية كســوء 

التوافق الشخ�شي واالجتماعي وظهور العدوانية وضعف الثقة 

 Lee &(بالنفــس واضطــراب صــورة الــذات كدراســة لــي وملتبرجــر

محمــد)2013(  ســعدي  Miltenberger, 2006(،ودراســةعصام 

عمريــة  مراحــل  والــى  نفســية  اضطرابــات  ظهــور  الــى  فيتعداهــا 

الحقــة اي فــي مرحلــة املراهقــة  كالقلــق واالكتئــاب وتقلــب املــزاج 

كمــا   ،)2010(  Knollmann كنلومــان  دراســة  بينتــه  مــا  وهــذا 

اختلفــت الدراســات الســابقة حــول موضــوع املخــاوف املدرســية 

االضطرابــات  ببعــض  ربطتهــا  مــن  فمنهــا  الهــدف  حيــث  مــن 

الخصائــص  بعــض  ظهــور  أو  والقلــق  كاالكتئــاب  النفســية 

الــذات وصــورة  النفســية كســرعة االســتثارة واضطــراب صــورة 

والدية ســلبية، وتباينت وســائل القياس بحســب هدف الدراســة 

وتنوعــت الدراســة مــا بيــن منهــج  الوصفــي او العيــادي . وايضــا 

ركــزت معظــم الدراســات الســابقة علــى ظهــور املخــاوف املدرســية 
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بشــكل كبيــر علــى مرحلــة عمريــة هامــة وهــي مرحلــة الطفولــة وفــي 

الطــور االبتدائــي، اال انــه قــد يتعداهــا الــى مراحــل عمريــة بمــا فــي 

ذلــك مرحلــة املراهقــة واطــوار دراســية اخــرى كالطــور املتوســط. 

وهــذا مــا تســعى اليــه الدراســة الحاليــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

اخــرى محاولــة معرفــة عالقــة املخــاوف املدرســية بتقديــر الــذات 

الســيما فــي هــذه املرحلــة يســعى مــن خاللهــا املراهــق الــى االهتمــام 

ظهــور  فــي  مهمــا  عامــال  يعــّد  الــذي  لذاتــه  وبتقديــره  بذاتــه  أكثــر 

املخــاوف املدرســية، فالتلميــذ الــذي يعطــي قيمــة عاليــة للــذات 

وثقــة زائــدة بالنفــس واالنجــاز وعندمــا تواجهــه مشــكالت تتحــدى 

مســتوى أدائــه املدر�شــي يشــعر بالنقــص مــن ثــم يرفــض ويخــاف 

الذهــاب الــى املدرســة خوفــا مــن الفشــل ومــن تقييمــات مدرســيه 

وزمالئــه فتنتابــه هــذه املخــاوف. 

وهــذا مــا يــراه ليفنتــال وســيل أّن املشــكلة الرئيســية التــي يعانــي 

منهــا هــؤالء االطفــال هــي انهــم يعطــون قيمــة مرتفعــة ألنفســهم 

فيــه  املبالــغ  التقديــر  هــذا  يهــدد  وعندمــا  الدرا�شــي  وتحصيلهــم 

للــذات فــي البيئــة املدرســية. فهــؤالء االطفــال يصابــون بالقلــق، 

وبهــا يبــدا الطفــل بكراهيــة املدرســة والخــوف منهــا واإلصــرار علــى 

عــدم الذهــاب اليهــا بكونهــا تعــد مــن وجهــة نظــره مصــدر تهديــد 
 )2015 لذاتــه )ريــاض نايــل، 

املخــاوف  ظهــور  فــي  ســببا  الــذات  تقديــر  يعتبــر  فقــد  فعليــه 

مــن  التلميــذ  بخــوف  لهــا  نتيجــة  يكــون  قــد  او  املدرســية، 

ذاتــه  تقديــر  علــى  تؤثــر  قــد  ممــا  مدرســيه،  مــن  او  االمتحانــات 

بشــعوره بالنقــص خوفــا مــن عــدم تحقيــق تحصيــل علمــي جيــد 

فيكــره فيخــاف مــن املدرســة، وهــذا مــا تحــاول الدراســة دراســته 

التاليــة: التســاؤالت  مــن  مجموعــة  طــرح  خــالل  مــن 

وتقديــر  املدرســية  املخــاوف  بيــن  ارتباطيــة  عالقــة  توجــد  هــل   -

املتوســطة؟ باملرحلــة  املتمــدرس  املراهــق  لــدى  الــذات 

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف املدرســية 
باملرحلــة  املتمــدرس  املراهــق  لــدى  الجنــس  ملتغيــر  تعــزى 

؟ ملتوســطة ا

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف املدرســية 
تعــزى ملتغيــر املســتوى الدرا�شــي )ســنة وثانيــة وثالثــة متوســط( 

لــدى املراهــق املتمــدرس باملرحلــة املتوســطة؟

 فرضيات الدراسة
- توجــد عالقــة ارتباطيــة بيــن املخــاوف املدرســية وتقديــر الــذات 

لــدى املراهــق املتمــدرس باملرحلــة املتوســطة.

- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف املدرســية تعــزى 

ملتغيــر الجنــس لــدى املراهــق املتمــدرس باملرحلــة املتوســطة.

- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف املدرســية تعــزى 

متوســط(  وثالثــة  وثانيــة  أولــى  )ســنة  الدرا�شــي  املســتوى  ملتغيــر 

لــدى املراهــق املتمــدرس باملرحلــة املتوســطة.

 أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:

- الكشــف علــى طبيعــة العالقــة بيــن املخــاوف املدرســية وتقديــر 

الــذات لــدى املراهــق املتمــدرس باملرحلــة املتوســطة.

- الكشــف علــى الفــروق فــي املخــاوف املدرســية حســب الجنــس 

واملســتوى الدرا�شــي لــدى املراهــق املتمــدرس باملرحلــة املتوســطة.

 أمهية الدراسة
تكمن اهمية الدراسة فما يلي:

-التعــرف أكثــر والكشــف عــن مشــكلة املخــاوف املدرســية الســيما 

تتعلــق  قــد  اســباب  مــن  تنطــوي عليــه  ومــا  املراهقــة.  فــي مرحلــة 

باملحيــط األســري او املدر�شــي ممــا قــد ينجــم عنهــا مــن آثــار نفســية 

فــي مرحلــة الرشــد، فتعيــن القائميــن علــى شــؤون املراهــق فــي فهــم 

ومراعــاة الحالــة النفســية لــه فــي هــذه املرحلــة العمريــة وذلــك مــن 

جانــب وقائــي.

جهــة  مــن  املدرســية  باملخــاوف  املصــاب  املراهــق  اســرة  -توعيــة 

مــن  ومــدراء  تربوييــن  ومشــرفين  اســاتذة  مــن  املدرســية  والبيئــة 

جهــة اخــرى بخطورتهــا، وإرشــادهم إلــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه 

املشــكلة التــي لهــا آثــار الحقــة علــى صحــة املراهــق جســميا ونفســيا 

خاصــة إذا تــم التعامــل معهــا بشــكل �شــيء.

-تفيــد نتائــج الدراســة فــي وضــع خطــط عالجيــة وبرامــج إرشــادية 

مــن  عاليــة  مســتويات  مــن  يعانــون  الذيــن  االفــراد  ملســاعدة 

لتحقيــق  نفســية  تقديــم خدمــات  عــن طريــق  املدر�شــي  الخــوف 

ســليمة. نفســية  صحــة 

التعريفات اإلجرائية ملفاهيم الدراسة11
-املخــاوف املدرســية: هــي حالــة انفعاليــة غيــر ســارة تتميــز بخــوف 

املراهــق املتمــدرس مــن ذهابــه الــى املدرســة بســبب وجــود مثيــرات 

مدرســية معينــة مثــل الخــوف مــن املعلــم، الخــوف مــن املديــر، 

مــن  الخــوف  االمتحانــات،  مــن  الخــوف  الزمــالء،  مــن  الخــوف 

فنــاء املدرســة، والخــوف مــن طبيــب املدرســة. وهــي ايضاالدرجــة 

إجابتهــم  خــالل  مــن  الدراســة  عينــة  افــراد  عليهــا  يحصــل  التــي 

علــى مقيــاس املخــاوف املدرســية للباحثــة غيــات ســاملة )2012( 

املســتخدم فــي الدراســة املــوزع علــى االبعــاد التاليــة:

الخــوف  مــن  حالــة  هــي  املدرســة:  الــى  الذهــاب  مــن  -الخــوف 
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تعتــري املراهــق املتمــدرس مــن الذهــاب الــى املدرســة نتيجــة عــدم 

شــعوره باألمــان واالحســاس بالضيــق اثنــاء تواجــده بهــا او خوفــا 

مــن حــدوث مكــروه الحــد والديــه او وجــود اشــخاص غربــاء بهــا.

املراهــق  تعتــري  الخــوف  مــن  حالــة  هــي  املعلــم:  مــن  -الخــوف 

املتمــدرس مــن معلمــه امــا بســبب العقــاب او الســخرية منــه امــام 

بإنقــاص درجاتــه. تهديــده  او  زمالئــه 

املراهــق  تعتــري  الخــوف  مــن  حالــة  هــي  املديــر:  مــن  -الخــوف 

وعقابــه. تعاملــه  نمــط  بســبب  املدرســة  مديــر  مــن  املتمــدرس 

املراهــق  تعتــري  الخــوف  مــن  حالــة  هــي  الزمــاء:  مــن  -الخــوف 

املتمــدرس مــن زمالئــه نتيجــة االســتهزاء والســخرية منــه او ســرقة 

ادواتــه او التعــدي عليــه جســديا او لفظيــا.

- الخــوف مــن االختبارات)االمتحانــات(: هــي حالــة مــن الخــوف 

تعتــري املراهــق املتمــدرس قبــل او اثنــاء االمتحانــات الشــفوية او 

الكتابيــة خوفــا مــن الرســوب فيهــا او عقــاب الوالديــن فــي حالــة 

الحصــول علــى عالمــات متدنيــة.

تعتــري  الخــوف  مــن  حالــة  هــي  املدرســة:  فنــاء  مــن  -الخــوف 

وعــدم  املدرســة  ســاحة  الــى  الخــروج  مــن  املتمــدرس  املراهــق 

مــن  والخــوف  لــه،  اذيتهــم  بســبب  زمالئــه  مــع  للعــب  مشــاركته 

بمفــرده. املدرســة  مرحــاض  الــى  الذهــاب 

تعتــري  الخــوف  مــن  حالــة  هــي  املدرســة:  طبيــب  مــن  -الخــوف 

القيــام  او  املدرســة  طبيــب  الــى  ذهابــه  اثنــاء  املتمــدرس  املراهــق 

الطبيــة. بالفحوصــات 

املتمــدرس  بهــا املراهــق  يــدرك  التــي  الفكــرة  هــو  الــذات:  -تقديــر 

كيفيــة نظــر اآلخريــن وتقييمهــم لــه ســواء باإليجــاب او الســلب. 

وهــو ايضاالدرجــة التــي يحصــل عليهــا افــراد عينــة الدراســة مــن 

خــالل اجابتهــم علــى مقيــاس روزنبــرج Rosenberg املســتخدم فــي 

الدراســة.

االولــى  الســنة  يــدرس  الــذي  التلميــذ  هــو  املتمــدرس:  املراهــق 

والثانيــة والثالثــة مــن الطــور املتوســط بمتوســطة مشــري احمــد 

تيارت)الجزائــر(. بحــي واد طلبــة وســط مدينــة 

اإلطار النظري للدراسة21
او  املدرســية  املخــاوف  او  املدرســة«  »فوبيــا  مصطلــح  يعتبــر 

التــي  النفســية  املشــكالت  مــن  املدرســة  مــن  املر�شــي  الخــوف 

فــي الوســط املدر�شــي فظهــرت حديثــا نســبيا. فلقــد كان  تحــدث 

اول وصــف لــه مــن قبــل »بروادويــن« Brodwain ســنة )1932(، 

القاطنيــن  االطفــال  مــن  مجموعــة  علــى  بدراســة  قامــت  والتــي 

املدرســة  الــى  الذهــاب  يرفضــون  كانــوا  والذيــن  ريفيــة،  بمناطــق 

اليهــا  يذهبــون  او  باملنــزل،  البقــاء  ويفضلــون  خاصــة،  لظــروف 

تحــت تهديــد الوالديــن او حتميــة الفصــل الدرا�شــي. ثــم جــاءت 

Adélaide Jhonson )1941( واقترحــت  بعدهــا ادليــد جونســون 

ألول مــرة مصطلــح »فوبيــا املدرســة« وأرجعــت الســبب لظهــوره 

والطفل.)غيــاث،  االم  بيــن  الســوية  غيــر  التبعيــة  العالقــة  الــى 

مــن  العديــد  املصطلــح  هــذا  طــرح  الحيــن  ذلــك  ومنــذ    )2011

 Abelson وابلســون   bowlby بولبــي  يفضــل  حيــث  التســاؤالت، 

»ميالنــي  وتســتعمل  االنفصــال«  »قلــق  مصطلــح  عــن  التحــدث 

كاليــن« Mélanie Klein مصطلــح اضطــراب الفــزع او الهلــع فــي 

املدر�شــي«  الرفــض  »قلــق  عــن   Hersov يتحــدث هرســوف  حيــن 

املخــاوف  حــول  التعريفــات  2012(فتعــددت  عامــر،  )بــن 

املدرســية.

مفهوم املخاوف املدرسية2111
مــن  حالــة  بأنهــا    )Berg Et Al)1969 وآخــرون  بــرج  عرفهــا 

االضطــراب تظهــر علــى ســلوك الطفــل قبيــل ذهابــه الــى املدرســة 

يصاحبهــا نــوع مــن القلــق العاطفــي والرغبــة فــي البقــاء فــي البيــت 

مــع علــم الوالديــن بذلــك )غيــاث، 2011(، بينمــا يــرى ابــو عــوف 

أّن الخــوف املر�شــي مــن املدرســة هــو عبــارة عــن »خــوف الطفــل 

الشــديد او الحــاد مــن الذهــاب الــى املدرســة، ويبقــى القلــق الــذي 

الطفــل  أّن  لدرجــة  وشــديدا،  قويــا  املدر�شــي  باملوقــف  يرتبــط 

واالســاليب  الطرائــق  بــكل  ويعمــل  باملدرســة،  البقــاء  يمكنــه  ال 

للعــودة الــى املنــزل والبقــاء فيــه« )ريــاض نايــل، 2015(، كمــا عــرف 

مــن  طويلــة  لفتــرة  املدرســة  إلــى  الذهــاب  عــن  تــام  إحجــام  بانــه 

الزمــن نتيجــة للقلــق الشــديد أو الخــوف الشــديد مــن التجــارب 

.  )Patricia. Et Al , 1993  .( املرتبطــة باملدرســة 

فــي حيــن اشــار جهــدي وآخــرونjohdoi et al )2009( بأنها»خــوف 

غيــر منطقــي ومبالــغ فيــه تجــاه املدرســة نتيجــة نقــص املثيــرات 

بهــا، واملواقــف املدرســية املزعجــة مثــل العالقــات غيــر الســوية 

مــع االقــران واملعلميــن املنــاخ النف�شــي املدر�شــي، زيــادة توقعــات 

الوالديــن وطموحاتهــم فــي اطفالهــم نتيجــة عــدم تحقيقهــم لهــا، 

الفتــاح  عبــد  و  محمــود  )رشــا  املتكــرر«  الفشــل  مــن  والخــوف 

 )2013 علــي، 

هــي  املدرســية  املخــاوف  أّن  علــى  الســابقة  التعريفــات  ركــزت 

الفــرد  يتعرضــه  مــا  نتيجــة  باملدرســة  ترتبــط  شــديدة  مخــاوف 

تجنبهــا  اإلمــكان  قــدر  فيحــاول  مزعجــة،  وخبــرات  مواقــف  مــن 

بانهــا  املدرســية  املخــاوف  تعريــف  ويمكــن  املنــزل.  الــى  والعــودة 

خــوف املراهــق الشــديد مــن الذهــاب الــى املدرســة تظهــر فــي صــورة 
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أعراض مرضية كالخوف الحاد، واعراض جســمية دون اســاس 

فــي املنــزل. الــى تجنــب املدرســة والبقــاء  تــؤدي  عضــوي ممــا 

اعراض املخاوف املدرسية 2121
من بين االعراض ما يلي

-البكاء والنحيب والتوسل الى االهل للبقاء في املنزل

-شــكاوى جســمية )بدنية-سيكوســوماتية( متنوعــة مثــل أوجــاع 

فــي  او  املعــدة  فــي  الرأس)الدوخــة(، آالم  )الصــداع( دوار  الــرأس 

االمعــاء، عــدم القــدرة علــى الحركــة وآالم فــي الســاقين، اإلســهال، 

الحمــى ونــزالت البــرد، فقــدان الشــهية للطعــام، آالم فــي الحلــق.

-شحوب الوجه واصفراره 

الغضــب  عــن  تنــم  الفــاظ  اســتعمال  او  الغضــب  مــن  -نوبــات 

احيانــا

-استعمال العنف احيانا كرمي الدمى، او تحطيم اثاث املنزل

الــى  الذهــاب  الوالديــن حيــن يجبرونــه علــى  مــع  التعــاون  -رفــض 

املدرســة 

لديــه اي  انــه ال توجــد  الــكالم رغــم  القــدرة علــى  -البكــم وعــدم 

 .)2015 نايــل،  )ريــاض  النطــق  فــي  عيــوب 

النظريات املفسرة للمخاوف املدرسية: تعددت 1–21
النظريات املفسر منها

نظرية التحليل النفسي111–21
فــي  تكــون  املرضيــة  املخــاوف  ان  النظريــة  هــذه  اصحــاب  يــرى 

مرحلــة الكمــون )6-12( مصاحبــة لنمــو االنــا االعلــى واكتمالــه، 

او  الدفاعيــة  الحيــل  اســتخدام  علــى  الطفــل  لقــدرة  وذلــك 

لحمايــة  الطفــل  يســتخدمها  التــي  االوليــة  الدفاعيــة  الوســائل 

االنــا الخــاص بــه، فالطفــل هنــا يبــدأ محاولــة كبــت الصــراع اال أّن 

هــذا الكبــت ال يكفــي، فيلجــا الطفــل للنقــل او االزاحــة والترميــز 

بديــل.  آخــر  موضــوع  الــى  االصلــي  الخــوف  موضــوع  يحــّول  بــأن 

يخــاف  املثــال  ســبيل  علــى  االب  مــن  الطفــل  خــوف  مــن  فبــدال 

يخــاف  فهــو  الخصــاء  مــن  الخــوف  مــن  وبــدال  مــا،  حيــوان  مــن 

وذلــك  الترميــز  يســتخدم  الطفــل  أّن  كمــا  الحيــوان.  عــض  مــن 

بــأن يجعــل موضــوع الخــوف الجديــد يرمــز الــى موضــوع الخــوف 

االصلــي، فاملواقــف والشــخصيات املخيفــة تنطــوي دائمــا عنــد 

يرمــز  وانــه  خاصــة  الشــعورية،  داللــة  علــى  الخائــف  الشــخص 

اليهــا بشــكل محــرف، امــا لغايــة رغبــة مكبوتــة، وامــا الــى عقوبــة 

رغبــة مكبوتــة، وامــا الــى األمريــن معــا )ريــاض نايــل، 2015(، كمــا 

ال  انــه  املدرســية  الحيــاة  لفوبيــا  تفســيرها  فــي  فرويــد  انــا  تنظــر 

يمكــن ألي طفــل ان يندمــج فــي املدرســة قبــل ان يتحــول اللبيــدوا 

مــن قبــل الوالديــن الــى املجتمــع وعندمــا يتأخــر يعــاف املــرور فــي 

العقــدة االودبيــة فإنهــا تمتــد كنتــاج للعصــاب الداخلــي، وبالتالــي 

تظهــر االضطرابــات فــي التكييــف مــع الجماعــة ونقــص االهتمــام 

ومخــاوف املدرســة التــي تصبــح فــي النظــام اليومــي )رشــا محمــود 

 .)2013 و عبــد الفتــاح علــي، 

بينمــا يســتخدم جــون بولبــي J. Bowlby مصطلــح رفــض املدرســة 

او خــواف املدرســة بــدال مــن الخــوف املر�شــي مــن املدرســة ليشــير 

الــى  الذهــاب  يرفضــون  االطفــال  بعــض  هنــاك  أّن  خاللــه  مــن 

املدرســة او االلتحــاق بهــا ويظهــرون قلقــا أكبــر عندمــا يجبــرون 

علــى الذهــاب اليهــا، ويكــون عــدم التحاقهــم معروفــا بشــكل جيــد 

ألبويهــم. ومعظمهــم يمكثــون فــي البيــت أثنــاء ســاعات املدرســة، 

وكثيــرا مــا تصاحــب حالــة الرفــض هــذه أعــراض نفســية بدنيــة 

)سيكوســوماتية( مثــل: العــزوف عــن الطعــام، الشــعور بالوهــن، 

يفتــرض  فــي حيــن   ،)2015 نايــل،  )ريــاض  الغثيــان.  البطــن،  االم 

خوفــا  يتضمــن  ال  املدرســة  مــن  املر�شــي  الخــوف  أّن  جونســون 

مــن املدرســة بالدرجــة التــي يتضمــن الخــوف مــن االنفصــال عــن 

الوالديــن، وخاصــة االم التــي تبــدي قلقهــا حيــن ينفصــل عنهــا، ثــم 

ينتقــل هــذا الخــوف والقلــق الــى ابنهــا، وكذلــك هــي وجهــة النظــر 

الن  وذلــك  والدتــه  يفقــد  ان  مــن  يخــاف  الطفــل  أّن  الســلوكية 

حياتــه رهــن بوجودهــا )غيــاث، 2011(. 

بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  علــى  النف�شــي  التحليــل  نظريــة  فتؤكــد 

فوبيــا  أّن  تؤكــد  حيــث  املدرســة  فوبيــا  وتطــور  ظهــور  فــي  االم 

املدرســة فجرهــا قلــق االنفصــال الحــاد كنتيجــة لخــوف الطفــل 

)ومــن  للخطــر  معرضــا  يــراه  الــذي  امــه  حيــاة  علــى  الالشــعوري 

ان  يمكــن  القلــق  وهــذا  خطــر(.  فــي  ايضــا  هــو  حياتــه  تكــون  ثــم 

رد  الــى  بــدوره  ويــؤدي  الطفــل،  الــى  الوالديــن  مــن  عــدواه  تنتقــل 

فعــل فوبييــاوي لــدى الطفــل- الــذي يســتبدل مشــاعر الغضــب 

والطفــل،  االم  بيــن  الثنائــي  او  التكافلــي  الصــراع  عــن  الناجمــة 

بالخــوف مــن املدرســة وكنتيجــة ملشــاعر الغضــب الشــديد لــدى 

الطفل والتي تصيبه وتظهر في شــكل نوبات وتتضمن ردود فعل 

حشــوية، وتعــد شــيئا مفزعــا لــه للغايــة، ومــن ثــم تبــدأ مخاوفــه 

.)2005 لــالم )ســلوى الســيد،  فــي العــودة  مــن املدرســة ورغبتــه 

النظرية السلوكية121–21
انــه  علــى  املدرســة  مــن  الخــوف  الــى  الســلوكية  املدرســة  تنظــر   

اســتجابة تكيفيــة متعلمــة ارتبطــت ارتباطــا بالخــوف مــن فقــدان 

علــى  شــرطيا  مقترنــة  تصبــح  محايــد  كمثيــر  فاملدرســة  االم، 
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املســتوى اللفظــي باألفــكار ذات الصلــة بفقــدان االم، مثــال »انــك 

غــدا ســتتركني وتذهــب الــى املدرســة، هنــاك رفــاق غيــر مناســبين 

ابتعد عنهم، سأشتاق اليك كثيرا اثناء غيابك«، وعندما يصبح 

هــذا االرتبــاط حــادا علــى املســتوى االنفعالــي يرفــض الذهــاب الــى 

2011(،  كمــا فســرت الفوبيــا  املدرســة وبقائــه باملنــزل )غيــاث، 

والبيئــة  الطفــل  بيــن  العالقــة  خــالل  مــن  املدرســية  الحيــاة 

وكذلــك  اقــران  معلمــة  مــن  بهــا  باألفــراد  وعالقتــه  بــه  املحيطــة 

املثيــرات املتاحــة بهــا، وبالتالــي انهــا نظــرت الــى الفوبيــا باعتبارهــا 

اســتجابات متعلمــة )رشــا محمــود و عبــد الفتــاح علــي، 2013(، 

مــن  الخــوف  يتعلــم  ال  الطفــل  ان   Skiner ســكنر  يــرى  بينمــا 

بالتشــريط  ايضــا  بــل  فقــط،  الكالســيكي  بالتشــريط  املدرســة 

اإلجرائــي عــن طريــق تدعيــم »الخــوف مــن املدرســة« عنــد الطفــل 

فــي البيــت واملدرســة. فقــد يذهــب الطفــل الــى املدرســة ويعاقــب 

علــى تقصيــره فــي أداء الواجبــات مثــال )تدعيــم ســلبي(، فــي حيــن 

يجــد فــي البيــت اللعــب ومشــاهدة التلفزيــون )تدعيــم إيجابــي(، 

بــه  االهتمــام  بزيــادة  فيشــعر  املدرســة  عــن  الطفــل  يغيــب  وقــد 

واالنتبــاه اليــه فــي البيــت )تدعيــم ايجابــي(، وقــد تهــدد االم طفلهــا 

بإرســاله الــى املدرســة )تدعيــم ســلبي(، ولــذا يصبــح الذهــاب الــى 

فــي  الطفــل  فيشــعر  ممتعــا  البيــت  فــي  والبقــاء  مؤملــا،  املدرســة 

الذهــاب الــى املدرســة بقلــق االنفصــال عــن البيــت وتنشــأ فوبيــا 

.)2005 الســيد،  )ســلوى  املدرســة 

نظرية الذات1–1–21
داخــل  الطفــل  بهــا  يقــوم  أنشــطة  بأيــة  النظريــة  هــذه  تهتــم   

املدرســة، مثــل عالقاتــه باملعلميــن وزمــالء فصلــه، حيــن يناقشــون 

صــورة  ألّن  ذلــك  الطفــل،  لــدى  الــذات  صــورة  بتهديــد  صلتهــا 

الطفــل عــن ذاتــه تكــون متضخمــة، وغيــر واقعيــة وتكــون حاجتــه 

ــه عندمــا يواجــه مشــكالت 
ّ
الــى التفــوق والتميــز عاليــة، لذلــك فإن

تتحــدى مســتوى أادائــه املدر�شــي ونجاحــه يصبــح الطفــل مترقبــا 

للشــر، اي قلقــا، ويتحــدد مقــدار قلقــه فــي ضــوء حجــم جهــوده 

املبذولــة لالحتفــاظ بصورتــه عــن ذاتــه بــال اضطــراب او تشــويش 

.)2015 نايــل،  )ريــاض 

تعــددت األطــر النظريــة التــي حاولــت تفســير املخــاوف فنظريــة 

التحليــل النف�شــي تــرى أّن املخــاوف املرضيــة بصفــة عامــة ومنهــا 

املخاوف املدرســية بانها كبت الصراعات النفســية فال يســتطيع 

فينتقــل  كاإلزاحــة،  دفاعيــة  باليــات  فيســتعين  تجنبهــا  االنســان 

املوضــوع املســبب للخــوف الــى موضــوع خارجــي لــه داللــة رمزيــة 

باملوضوع الحقيقي من اجل تخفيف الصراع، وما تشمله ايضا 

مــن مفاهيــم التعلــق املفــرط بــاألم و قلــق االنفصــال  التــي ترتبــط 

كقاعــدة فــي نظريــة جــون بولبــي  وجونســون او علــى التثبيــت او 

الــذات  نظريــة  تــرى  بينمــا  للنمــو،  الــى مراحــل ســابقة  النكــوص 

أّن االشــخاص املصابيــن باملخــاوف املدرســية بســبب مــا يضعــه 

الفــرد مــن قيمــة عاليــة لذاتــه وإنجازاتــه وعندمــا يواجهــه موقــف 

يهــّدد ذاتــه فــي املدرســة  الســيما بادئــه املدر�شــي ممــا يجعلــه يخــاف 

مــن املدرســة ألّنهــا تهــّدد ذاتــه فينســحب منهــا ويفّضــل البقــاء فــي 

البيــت، فــي حيــن تنظــر الســلوكية إلــى اســتجابات شــرطية متعلمــة 

عــن طريــق التعزيــز الســلبي .

األشكال التصنيفية للمخاوف املدرسية2141
تأخــذ املخــاوف املدرســية أشــكاال عــّدة تختلــف فيمــا بينهــا، فمنهــا 

ناحيــة  مــن  أو  الســن  بحســب  أو  الحــّدة،  بحســب  صنفهــا  مــن 

األســباب نذكــر منهــا مــا يلــي:

 Hahn And Peak 1957 الثنائــي  وبيــك  هاهــن  -تصنيــف 

همــا:  املدرســية  املخــاوف  مــن  نوعيــن  وجــود  اســتخلصا 

أطفــاال  بكونهــم  النــوع  هــذا  أطفــال  يتســم  العصابــي:  -النــوع 

فعــل  ردود  أظهــروا  والذيــن  البنــات،  مــن  وأغلبهــم  صغــارا 

دراماتيكيــة، وبدايــة عاجلــة لحالــة الخــوف، وإّن هــؤالء األطفــال 

كانــوا متكيفيــن بشــكل حســن. وتتجلــى املشــكلة الرئيســية لديهــم 

األم. جهــة  مــن  عقــدة  بوجــود 

مــن  ســنا  أكبــر  املجموعــة  هــذه  أطفــال  يكــون  املزمــن:  -النــوع 

اضطرابــات  مــن  يعانــون  أّنهــم  تبيــن  وقــد  االولــى،  املجموعــة 

انفعاليــة أكثــر وضوحــا مــن النــوع االول. إضافــة الــى ذلــك فــإّن 

أعــراض  مــن  اساســيا  مرضيــا  تاريخــا  اظهــروا  األطفــال  هــؤالء 

املدرســة  مــن  واضحــا  وخوفــا  املدرســة  مــن  املر�شــي  الخــوف 

.)2015 نايــل،  )ريــاض 

ــف ســميث Smith 1970 املخــاوف املدرســية الــى ثالثــة 
ّ
كمــا صن

انــواع:

-النــوع االول: األطفــال الذيــن أظهــروا قلــق االنفصــال عــن آبائهــم 

حتــى ســن ثمانــي ســنوات

الحقيقــي  املر�شــي  الخــوف  ــل 
ّ
يمث النــوع  وهــذا  الثانــي:  -النــوع 

مــن املدرســة، ويوجــد لــدى االطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

ثمانــي ســنوات ومــا فــوق، ولــم تظهــر املشــكالت لديهــم مــن قبــل، 

ويســتمّر هــذا الخــوف والقلــق مــن املدرســة حتــى مــا بعــد املدرســة. 

يعانــون  الذيــن  املراهقيــن  النــوع  هــذا  ويضــّم  الثالــث:  -النــوع 

مــن  أخــرى  أشــكال  جانــب  الــى  املدرســة،  مــن  املر�شــي  الخــوف 

املرتبطــة  االجتماعــي  االنســحاب  االكتئــاب  مثــل  االضطرابــات 
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املراهقــة  الــى مرحلــة  الدخــول  مــن فشــل  الطفــل  بخــوف  غالبــا 

)2015 نايــل،  )ريــاض  بأمــان 

بينما وضع يول وآخرون Yule Et Al )1980( تصنيفا للمخاوف 

االضطــراب  ظهــور  ســبب  علــى  فيــه  اعتمــد  والــذي  املدرســية 

فصنفهــا الــى أربعــة أنــواع:

او  بالروضــة  الطفــل  التحــاق  بدايــة  عنــد  يظهــر  األول:  -النــوع 

الــى  )ويرجــع  املدرســة  مــن  االولــى(  الســنة  بدايــة  )عنــد  املدرســة 

االنفصــال( قلــق 

للمدرســة  الرافضيــن  األطفــال  ألولئــك  يحــدث  الثانــي:  -النــوع 

أســبوعين. مــن  ألقــل 

-النــوع الثالــث: يحــدث لــدى األطفــال وذلــك بعــد انتقــال الطفــل 

الــى آخــر  الــى أخــرى او االنتقــال مــن صــف درا�شــي  مــن مدرســة 

وتكــون املشــكلة واضحــة بســبب اضطرابــات ومشــاكل االســرة.

الزمــوا  الذيــن  لألطفــال  يحــدث  النــوع  هــذا  الرابــع:  -النــوع 

املدرســة ملــدة تســع ســنوات ويظهــر فــي صــورة كبيــرة كمــا يظهــر 

هــذا النــوع فــي حالــة مــن االكتئــاب النف�شــي الشــديد التــي تنتــاب 

الطفــل وفــي شــكل حالــة فصــام ) رشــا محمــود و عبــد الفتــاح 

)2013 علــي، 

كمــا نــال تقديــر الــذات الكثيــر مــن االهتمــام بدارســة النظريــات 

املرتبطــة بهــا كنظريــة روجــرز ورونبــرغ Rosenberg وكوبــر ســميث 

آواخــر  منــذ  املصطلــح  هــذا  ظهــر  بحيــث   ،Cooper Smith

جوانــب  علــى  تأثيــر  مــن  لــه  ملــا  الســبعينات  وأوائــل  الســتينات 

الشــخصية، فربطــه العديــد مــن علمــاء النفــس بعــدة متغيــرات 

حولــه. التعريــف  فتعــّددت  نفســية، 

مفهوم تقدير الذات2151
يــرى رونبــرج Rosenberg أّن تقديــر الــذات هــو تقييــم يعّبــر عــن 

االحتــرام الــذي يكّنــه الفــرد لذاتــه، والــذي يحافــظ عليــه بشــكل 

الــذات.  نحــو  او غيــر مقبــول  اتجــاه مقبــول  عــن  معتــاد، ويعّبــر 

للقيــاس،  ــل ظاهــرة ســلوكية قابلــة 
ّ
يمث الــذات  فمفهــوم تقديــر 

ويمكــن معالجتهــا وتناولهــا بطريقــة علميــة، ويعتبــر تقديــر الــذات 

مؤشــرا للصحــة النفســية )عــرار واخــرون، 2019(، بينمــا عّرفــه 

ــه تقييــم يضعــه الفــرد لنفســه 
ّ
كوبــر ســميث Cooper Smith بأن

الــذات  تقديــر  يتضمــن  حيــث  عليــه،  املحافظــة  علــى  ويعمــل 

اتجاهــات الفــرد اإليجابيــة او الســلبية نحــو ذاتــه، كمــا يوضــح 

)افنــان،  وكــفء  وناجــح  وهــام  قــادر  ــه 
ّ
بأن الفــرد  اعتقــاد  مــدى 

  )2019

ــه رغبــة الفــرد فــي أن يكــون موضــع تقديــر وقبــول 
ّ
كمــا عــرف بأن

فهــو  بأهميتــه،  واالعتــراف  التقديــر  الــى  وحاجتــه  اآلخريــن،  مــن 

ويلعــب  عمــل،  ألي  إنجــازه  عنــد  والتشــجيع  املــدح  الــى  يحتــاج 

الــى التقديــر وذلــك  فــي إشــباع حاجتــه  بــه دورا هامــا  املحيطــون 

اي  تحقيــق  لــدى  لــه  واملــادي  اللفظــي  والتعزيــز  الثنــاء  بتقديــم 

إنجــاز، فمــن شــأنه ذلــك، أن يعــزز ثقتــه بنفســه ويرفــع مــن رضــاه 

 .)2019 عنهــا  )وائــل، 

ويمكــن تعريــف تقديــر الــذات هــو التقييــم الــذي يضعــه املراهــق 

نظــر  كيفيــة  بهــا  يــدرك  التــي  الفكــرة  خــالل  مــن  نفســه  حــول 

الســلب. أو  باإليجــاب  ســواء  لــه  وتقييمهــم  اآلخريــن 

نظريات تقدير الذات1–
 توجــد عــدة نظريــات تناولــت تقديــر الــذات ومــن بيــن النظريــات 

مــا يلــي:

–111)1965( Rosenberg نظرية رونربج
اعتبــر روزنبــرج أّن تقديــر الــذات مفهــوم يعكــس اتجــاه الفــرد نحو 

نفسه، وطرح فكرة أّن الفرد يكّون اتجاها نحو كل املوضوعات 

التــي يتعامــل معهــا ويغيرهــا ومــا الــذات الــى أحــد هــذه املوضوعــات 

االتجاهــات  عــن  كثيــرا  يختلــف  ال  اتجاهــا  نحــوه  الفــرد  ويكــّون 

التــي يكّونهــا نحــو املوضوعــات األخــرى ولــو كانــت أشــياء بســيطة 

ويــؤدي اســتخدامها ولكنــه فيمــا بعــد واعتــرف بــأّن اتجــاه الفــرد 

نحــو ذاتــه يختلــف ولــو مــن الناحيــة الكميــة عــن اتجاهاتــه نحــو 

ــد علــى أّن تقديــر 
ّ

املوضوعــات األخــرى. معنــى ذلــك أّن رونبــرج يؤك

عــادة  بــه  ويحتفــظ  الفــرد  بــه  يقــوم  الــذي  التقييــم  هــو  الــذات 

لنفســه وهــو يعّبــر عــن اتجــاه االستحســان او الرفــض )نبــراس 

يونس، 2007(، كما اعتبر روننبرج أّن تقدير الذات هو التقييم 

الــذي يقــوم بــه الفــرد ويحتفــظ بــه لنفســه، وهــو يعّبــر عــن اتجــاه 

العوامــل االجتماعيــة  ــز علــى 
ّ

رك وقــد  الرفــض،  او  االستحســان 

واملتمثلــة باملســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والديانــة وأســاليب 

املعاملــة الوالديــة، كمــا اهتــم بصفــة خاصــة بالــدور الــذي تقــوم 

بــه االســرة فــي تقييــم الفــرد لذاتــه، وعمــل علــى توضيــح العالقــة 

وأســاليب  االســرة،  إطــار  فــي  يتكــّون  الــذي  الــذات  تقديــر  بيــن 

الــذات  تقديــر  أّن  واعتبــر  للفــرد،  الالحــق  االجتماعــي  الســلوك 

مفهــوم يعكــس اتجــاه الفــرد نحــو نفســه  )افنــان، 2019(        

–121)1969( Zelar نظرية زيلر
تفتــرض نظريــة زيلــر أّن تقديــر الــذات ينشــأ ويتطــور بلغــة الواقــع 

االجتماعــي اي أن ينشــأ داخــل اإلطــار االجتماعــي للمحيــط الــذي 

يعيــش فيــه الفــرد، لــذا ينظــر زيلــر الــى تقديــر الــذات مــن زاويــة 

ــد أّن تقييــم الــذات ال يحــدث 
ّ

نظريــة املجــال فــي الشــخصية ويؤك
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فــي اإلطــار املرجعــي االجتماعــي، ويصــف  فــي معظــم الحــاالت اال 

ــه تقديــر يقــوم بــه الفــرد لذاتــه ويلعــب 
ّ
»زيلــر« تقديــر الــذات بأن

بيــن  املتوســطة  املنطقــة  يشــغل  ــه 
ّ
أن أو  الوســيط  املتغيــر  دور 

الذات والعالم الواقعي«  )نبراس يونس، 2007(،وطبقا »لزيلر« 

الفــرد  ناحيــة وقــدرة  مــن  الشــخصية  تكامــل  بيــن  يربــط  مفهــوم 

علــى أن يســتجيب ملختلــف املثيــرات التــي يتعــرض لهــا مــن ناحيــة 

ــه افتــراض أّن الشــخصية التــي تتمتــع بدرجــة 
ّ
أخــرى، ولذلــك فإن

عاليــة مــن الكفــاءة فــي الوســط االجتماعــي الــذي توجــد فيــه، وإّن 

تأكيــد »زيلــر« علــى العامــل االجتماعــي جعلــه يســمى مفهومــه – 

ويوافقــه النقــاد علــى ذلــك- بانــه تقديــر الــذات االجتماعــي« وقــد 

اّدعــى أّن املناهــج او املداخــل األخــرى فــي دراســة تقديــر الــذات لــم 

تعــط العوامــل االجتماعيــة حقهــا فــي نشــأة ونمــو تقديــر الــذات 

)ازهــار و صبــاح، 2013(.

–1–1Cooper Smith 1976 نظرية كوبر مسيث
 يــرى كوبــر ســميث أّن تقديــر الــذات يتضمــن كال مــن عمليــات 

علــى  او  الدفاعيــة  واالســتجابات  االفعــال  وردود  الــذات  تقييــم 

أعمالــه  يربــط  أن  ســميث  كوبــر  يحــاول  لــم  روزنبــرج«  عكــس« 

فــي تقديــر الــذات بنظريــة أكبــر وأكثــر شــموال، ولكنــه ذهــب الــى 

 
ّ

أّن تقديــر الــذات مفهــوم متعــّدد الجوانــب ولــذا فــإّن علينــا أال

ننغلــق داخــل منهــج واحــد أو مدخــل معيــن لدراســته، بــل علينــا 

أن نســتفيد منهــا جميعــا لتفســير األوجــه املتعــددة لهــذا املفهــوم 

)نبــراس يونــس، 2007( كوبــر ســميث تمثلــت فــي دراســة لتقديــر 

الــذات عنــد أطفــال مــا قبــل املدرســة القانونيــة وتقديــر الــذات 

تقييــم  عمليــات  مــن  كال  تتضمــن  ظاهــرة  ســميث  كوبــر  عنــد 

الــذات كمــا تتضّمــن ردود الفعــل او االســتجابة الدفاعيــة وإن 

كان تقديــر الــذات يتضّمــن اتجاهــات تقييميــة نحــو الــذات فــإّن 

هــذه االتجاهــات تتســم بقــدر كبيــر مــن العاطفــة فتقديــر الــذات 

عنــد كوبــر ســميث هــو الحكــم الــذي يصــدره الفــرد علــى نفســه 

دقيــق  نحــو  علــى  تصنعــه  ــه 
ّ
أن يــرى  التــي  االتجاهــات  متضّمنــا 

ويقســم تعبيــر الفــرد عــن تقديــره لذاتــه علــى قســمين:

1.التعبير الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها.

2.التعبيــر الســلوكي ويشــير إلــى األســاليب الســلوكية التــي تفصــح 

عــن تقديــر الفــرد لذاتــه التــي تكــون متاحــة للمالحظــة

 الخارجية )ازهار و صباح، 2013( .       

وعليــه يعــّد مفهــوم تقديــر الــذات مــن املفاهيــم الجوهريــة التــي 

حــاول علمــاء النفــس التنظيــر فيهــا كروزنبــرج الــذي يــرى أّن تقدير 

الــذات يعكــس اتجــاه الفــرد نحــو نفســه إّمــا باإليجــاب أو الســلب 

والــذي يعلــب فــي تشــكيله ويؤيــده فــي ذلــك زيلــر العامــل االجتماعــي 

نحــو  الفــرد  يدركــه  الــذي  التقييــم  فيظهــر  واملجتمــع،  كاألســرة 

ذاتــه بســلوكيات تصــدر عنــه وهــذا مــا أشــار اليــه كوبــر ســميث.

تصنيف تقدير الذات41
 وضع روزنبرج ثالثة تصنيفات للذات هي:

الــذات الحاليــة او املوجــودة: وهــي كمــا يــرى الفــرد ذاتــه، وينفعل 

بها.

الذات املرغوبة: وهي الذات التي يجب أن يكون عليها الفرد.

أن  الفــرد  يحــاول  التــي  الــذات  صــور  وهــي  املقدمــة:  الــذات 

علــى  الضــوء  روزنبــرج  ويســلط  لآلخريــن،  يعرفهــا  او  يوضحهــا 

العوامــل االجتماعيــة فــال أحــد يســتطيع أن يضــع تقديــرا لذاتــه 

. )ازهــار و صبــاح،  واإلحســاس بقيمتهــا اال مــن خــالل االخريــن 

)2013

اجلانب امليداين للدراسة وإجراءاته املنهجية51
منهج الدراسة5111

 تــم اختيــار منهــج الدراســة اعتمــادا علــى املوضــوع املــراد دراســته 

والهــدف مــن الدراســة، ولقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج 

الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى وصــف وتحليــل املعلومــات 

الخاصــة بالظاهــرة بجمــع البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بمعرفــة 

املراهــق  لــدى  الــذات  بتقديــر  وعالقتهــا  املدرســية  املخــاوف 

املتمــدرس باملرحلــة املتوســطة وتحليلهــا فــي ضــوء اإلطــار النظــري 

والدراســات الســابقة.

جمتمع الدراسة5121
األولــى  )الســنة  املتوســطة  تالميــذ  فــي  الدراســة  مجتمــع  تمثــل   

مشــرى  بمتوســطة  املتواجديــن  متوســط(  والثالثــة  والثانيــة 

تيــارت )الجزائــر( للموســم  أحمــد بحــي واد طلبــة وســط مدينــة 

2019/2018م   املدر�شــي 

أدوات الدراسة 1–51
مقياس املخاوف املدرسية111–51

استخدمنا في هذه الدراسة مقياس املخاوف املدرسية للباحثة 

غيــات ســاملة )2012( املكــون مــن 40 فقــرة مــوزع علــى ســبعة أبعــاد 

)الخــوف مــن الذهــاب الــى املدرســة )9 فقــرات( وبعــد الخــوف مــن 

املعلــم )9 فقــرات(، الخــوف مــن املدير)4فقــرات(، الخــوف مــن 

الزمــالء )5 فقــرات(، الخــوف مــن االختبــارات )9فقــرات(، الخوف 

مــن فنــاء املدرســة)3فقرات(، الخــوف مــن طبيــب املدرســة )فقــرة 

واحدة(.
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تصحيح املقياس11111–51
أبعــاد،  ســبعة  علــى  فقــرة موزعــة   40 مــن  املقيــاس  هــذا  يتكــّون 

تتــّم اإلجابــة علــى هــذا املقيــاس مــن خــالل بديليــن هــي نعــم وال، 

فأعطيــت الفقــرات التــي هــي فــي اتجــاه الخاصيــة الدرجــة )1( والتي 

عكــس اتجــاه الخاصيــة الدرجــة )0(  )غيــات واخــرون، 2016(

اخلصائص السيكومترية ملقياس املخاوف املدرسية11121–51
الباحثــة بتطبيــق املقيــاس بطريقــة جماعيــة علــى عينــة  قامــت 

بمتوســطة  املتوســط  بالطــور  تلميــذا   )40( اســتطالعية قوامهــا 

الجامعــي  املوســم  خــالل  تيــارت  مدينــة  وســط  أحمــد  مشــري 

ألداة  الســيكومترية  الخصائــص  مــن  ــد 
ّ

للتأك 2019/2018م 

كالتالــي: النتائــج  فكانــت  القيــاس 

-صدق املقياس: تّم إثباته باستخدام طريقة املقارنة الطرفية: 

الصدق التمييزي )املقارنة الطرفية(

)الحاصليــن  العليــا  الفئــة  بيــن متوســطات  الفــروق  تــّم حســاب 

)الحاصليــن  الدنيــا  والفئــة  املقيــاس(  الدرجــات علــى  أعلــى  علــى 

علــى أدنــى الدرجــات علــى املقيــاس( بعــد ترتيــب الدرجــات وأخــذ 

لــكّل  دالــة  كلهــا  الفــروق  وجــاءت  الدراســة  عينــة  مــن   )27%(

املقاييــس الفرعيــة )أبعــاد املقياس(كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول 

التالــي

جدول )01(: الصدق التمييزي ملقياس املخاوف املدرسية   

بيــن  إحصائيــا  دالــة  فــروق  وجــود   )01( الجــدول  مــن  يّتضــح 

متوســط الفئــة العليــا ومتوســط الفئــة الدنيــا ملقيــاس املخــاوف 

لجميــع  إحصائيــا  دالــة  »ت«  قيــم  جــاءت  حيــث  املدرســية، 

مســتوى  عنــد  املدرســية  املخــاوف  ملقيــاس  الفرعيــة  املقاييــس 

الداللــة )0,01( ودرجــة الحريــة )38(، ونســتدل مــن هــذه النتائــج 

الفئتيــن  بيــن  للتمييــز  جيــدة  بقــدرة  املقيــاس  هــذا  تمتــع  علــى 

طريقــة  باســتخدام  صــادق  املقيــاس  وبالتالــي  املتطرفتيــن، 

الطرفيــة. املقارنــة 

-ثبات املقياس 

علــى  اعتمــادا  املدرســية  املخــاوف  مقيــاس  ثبــات  حســاب  تــم 

طريقــة معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ )Alfa Cronbach( وطريقــة 

معادلــة التجزئــة النصفيــة وكانــت النتائــج كمــا هــي موّضحــة فــي 

التالــي:  الجــدول 

جدول )02(: قيم ثبات مقياس املخاوف املدرسية 

التجزئة النصفيةألفا كرونباخالطريقة املتغيرات        

0.760.84املخاوف املدرسية

مقيــاس  ثبــات  معامــل  أّن  نالحــظ  الجــدول)02(  خــالل  مــن 

مقيــاس  ثبــات  قيــم  قــدرت  إذ  مقبــول،  املدرســية  املخــاوف 

املخاوف املدرســية بطريقة ألفا كرونباخ ب)0.76( وأما بالنســبة 

لطريقــة التجزئــة النصفيــة فقــد قــدرت معامــل الثبــات بــــ )0.84(، 

ونســتدل مــن هــذه النتائــج علــى تمتــع املقيــاس بدرجــة جيــدة مــن 

الثبــات. 

مقياس تقدير الذات لروزنباغ121–51
روزنبــاغ مقيــاس  الدراســة  هــذه  فــي  الباحثــة  اســتخدمت 

Rosenberg الــذي يقيــس تقديــر الــذات وهــو غالبــا مــا يســتخدم 

فــي الدراســات التــي تخــّص تقديــر الــذات فــي فتــرة املراهقــة. صّمــم 

علــى يــد روزنبــاغ Rosenberg فــي ســنة 1965وهــو يقيــس النظــرة 

التــي ينظرهــا الفــرد الــى نفســه، القيمــة التــي يحملهــا عــن نفســه 

كشــخص، وهــو يســمح بتقييــم عوامــل تقبــل الــذات فــي تقديــر 

للغــة  بترجمتــه  قــام  وقــد  فقــرات،   )10( مــن  يتكــّون  الــذات، 

بوطــاق.  علــى  العربيــة 

تصحيح املقياس12111–51

صّمــم املقيــاس علــى طريقــة ليكــرت بأربعــة بدائــل لإلجابــة هــي: 

الفئة الدنياالفئة العليااملقياس
dftمستوى الداللة x̅sx̅s

2.741.481.232.74383.050.01الخوف من الذهاب الى املدرسة 

 4.041.671.000.70386.240.01الخوف من املعلم
 1.631.040.850.89382.320,01الخوف من املدير 

 1.811.140.540.51383.810.01الخوف من الزمالء 

 5.811.643.621.50384.070.01الخوف من االختبارات
1.300.660.770.43382.570.01الخوف من فناء املدرسة)الساحة(

0.330.480.000.00382.480.01الخوف من طبيب املدرسة 

17.675.418.001.73386.240.01املخاوف املدرسية
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بشــّدة(.  موافــق  غيــر  موافــق،  غيــر  موافــق،  بشــّدة،  )موافــق 

ويتكــّون مــن مجمــوع )10( عبــارات تقيســه، )5( عبــارات إيجابيــة 

وهــي علــى التوالــي )1-3-4-7-10(، امــا الســلبية منهــا الفقــرات )5-2-

)2013 )بوعقــادة،   )9-8-6

اخلصائص السيكومترية ملقياس تقدير الذات روزنباغ 12121–51
 Rosenberg

الباحثــة بتطبيــق املقيــاس بطريقــة جماعيــة علــى عينــة  قامــت 

بمتوســطة  املتوســط  بالطــور  تلميــذا   )40( اســتطالعية قوامهــا 

املدر�شــي  املوســم  خــالل  تيــارت  مدينــة  وســط  أحمــد  مشــري 

ألداة  الســيكومترية  الخصائــص  مــن  ــد 
ّ

للتأك 2019/2018م 

كالتالــي: النتائــج  فكانــت  القيــاس 

-صدق املقياس: تّم إثباته باستخدام طريقة املقارنة الطرفية 

- الصدق التمييزي )املقارنة الطرفية(

)الحاصليــن  العليــا  الفئــة  بيــن متوســطات  الفــروق  تــم حســاب 

)الحاصليــن  الدنيــا  والفئــة  املقيــاس(  الدرجــات علــى  أعلــى  علــى 

علــى أدنــى الدرجــات علــى املقيــاس( بعــد ترتيــب الدرجــات وأخــذ 

 كمــا هــو موّضــح فــي 
ّ

)%27( مــن عينــة الدراســة وجــاء الفــرق داال

التالــي:  الجــدول 

الــذات     تقديــر  ملقيــاس     التمييــزي  الصــدق  جــدول)03(: 

         الفئة الدنيا       الفئة العليااملقياس
dftمستوى الداللة x̅sx̅s

                31.573.5723.922.21386.630.01تقدير الذات

Rosenberg روزنباغ

بيــن  إحصائيــا  دالــة  فــروق  وجــود  الجــدول)03(  مــن  يّتضــح 

تقديــر  ملقيــاس  الدنيــا  الفئــة  ومتوســط  العليــا  الفئــة  متوســط 

عنــد مســتوى  دالــة إحصائيــا  قيــم »ت«  جــاءت  الــذات، حيــث 

الداللــة )0,01( ودرجــة الحريــة )38(، ونســتدّل مــن هــذه النتائــج 

الفئتيــن  بيــن  للتمييــز  جيــدة  بقــدرة  املقيــاس  هــذا  تمتــع  علــى 

املتطرفتيــن.

تقديــر  مقيــاس  ثبــات  حســاب  تــم   :)Validity(املقيــاس -ثبــات 

 Alfa( الــذات اعتمــادا علــى طريقــة معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ

Cronbach( وطريقــة التجزئــة النصفيــة وكانــت النتائــج كمــا هــي 

موّضحــة فــي الجــدول التالــي: 

جدول )04(: قيم ثبات مقياس تقدير الذات

التجزئة النصفيةألفا كرونباخالطريقة املتغيرات                        

0.700.67تقدير الذات

مقيــاس  ثبــات  معامــل  أّن  نالحــظ   )04( رقــم  جــدول  خــالل  مــن 

تقديــر الــذات كان مقبــوال، إذ قــدرت قيــم ثبــات املقيــاس بطريقة 

ألفــا كرونبــاخ بــــ )0.70(، أمــا بالنســبة لطريقــة التجزئــة النصفيــة، 

فقــد قــدرت معامــل الثبــات بـــــ )0.67(، ونســتدّل مــن هــذه النتائــج 

علــى تمتــع املقيــاس بدرجــة جيــدة مــن الثبــات. 

وهــي  القيــاس  ألدوات  الســيكومترية  الخصائــص  حســاب  بعــد 

 ،Rosenberg مقياس املخاوف املدرسية وتقدير الذات لروزنباغ

تبيــن لنــا أّن املقياســين يتمتعــان بخصائــص ســيكومترية جّيــدة 

تســمح لنــا باســتخدامهم فــي الدراســة األساســية.

عينة الدراسة األساسية5141
 تكّونت عينة الدراسة من 135 تلميذا )ة( متواجدين بمتوسطة 

مشــرى أحمــد بحــي واد طلبــة وســط مدينــة تيــارت )الجزائــر(، تــم 

اختيارهــم بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة وذلــك مــن خــالل 

مــن هــدف الدراســة  فــي املجتمــع انطالقــا  التركيــز علــى طبقتيــن 

بطريقــة  عينــة  ســحب  وتــّم  الدرا�شــي  واملســتوى  الجنــس  همــا: 

عشــوائية مــن كّل طبقــة بمــا يتناســب حجمهــا وحجــم الطبقــة فــي 

املجتمــع، والجــدول املوالــي يوّضــح توزيــع العينــة.  
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جدول )05(: خصائص عينة الدراسة األساسية

املستوى الدرا�شيالجنساملتغير 

ثالثة متوسطثانية متوسطاولى متوسطاناثذكور

6570753030التكرار

22.2%22.2%55.6%51.9%48.1%النسبة املئوية

نالحــظ مــن الجــدول )5( أّن نســبة اإلنــاث فاقــت نســبة الذكــور وأّن نســبة املســتوى أولــى متوســط فاقــت املســتويين الدراســين )الثانــي 

والثالــث متوســط(.

األساليب اإلحصائية5151
اإلحصاء الوصفي2–2–2–

.)Ecart type( االنحراف المعياري- )Moyenne( .المتوسط الحسابي- )Pourcentage( .النسبة المئوية- .)Effectifs( تكرارات-

اإلحصاء االستداللي2–2–2–
.)Alfa Cronbach( معامل ألفا كرونباخ- .)Person Corrélation( معامل ارتباط بيرسون-

-التجزئــة النصفيــة-  -اختبــار »ت« )Test t( للفــروق بيــن املجموعتيــن المســتقلتين. وتّمــت المعالجــة اإلحصائيــة للبيانــات مــن خــالل 

»SPSS 22« برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة

عرض وحتليل نتائج الدراسة5161
عرض وحتليل نتائج اختبار الفرضية األوىل2–2–2–

المراهــق  لــدى  الــذات  المدرســية وتقديــر  بيــن املخــاوف  ارتباطيــه دالــة إحصائيــا  تنــّص الفرضيــة األولــى علــى: »توجــد عاقــة 

المتمــدرس بالمرحلــة المتوســطة ». الختبــار هــذه الفرضيــة اســتخدمنا معامــل االرتبــاط بيرســون)R(كما هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

جدول )06(: العالقة بين املخاوف المدرسية وتقدير الذات باستخدام معامل االرتباط بيرسون

املخاوف 
املدرسية

الخوف من 
الذهاب

الى املدرسة

الخوف 
من 

املعلم

الخوف 
من 

املدير

الخوف 
من 

الزمالء

الخوف
من 

االختبارات

الخوف من 
فناء املدرسة 

)الساحة(

الخوف 
من

الطبيب

مخاوف
مدرسية

ككل

0.22-**0.14-0.10-0.11-0.15-0.53-0.26-**0.11-تقدير الذات

يّتضــح مــن خــالل الجــدول )06( وجــود عالقــة ارتباطيــه ســالبة دالــة إحصائيــا بيــن تقديــر الــذات و كّل مــن الخــوف مــن املعلــم  واملخــاوف 

املدرســية  ككل، حيــث تراوحــت معامــالت االرتبــاط بيــن )0.22-

0.26( وهــي كلهــا قيــم دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )0.01( 

لــدى  الــذات  تقديــر  قــّل  املدرســية  املخــاوف  زادت  كلمــا  بمعنــى 

مــن  الخــوف  ألبعــاد  بالنســبة   أمــا  املتوســطة،  املرحلــة  تالميــذ 

الذهــاب الــى املدرســة والخــوف مــن املديــر والزمــالء واالمتحانــات 

غيــر   )r( قيــم  فجــاءت  والطبيــب  املدرســة   فنــاء  مــن  والخــوف 

دالــة  إحصائيــا ونســتدل مــن هــذه النتائــج علــى التحقــق الجزئــي 

للفرضيــة.

عرض وحتليل نتائج اختبار الفرضية الثانية516121
تّنص الفرضية الثانية على: » توجد فروق ذات داللة إحصائية 

في املخاوف املدرسية تعزى ملتغير الجنس لدى املراهق املتمدرس 

باملرحلــة املتوســطة«. الختبــار هــذه الفرضيــة اســتخدمنا اختبــار 

التالــي:   الجــدول  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  مســتقلتين  لعينتيــن   »t«
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جدول )07(: الفروق بين الجنسين في املخاوف املدرسية

املتغيرات
n

x̅s
dftمستوى الداللة

اناثذكوراناثذكور

غير دالة0.57-1351.811.961.391.48133الخوف من الذهاب الى املدرسة
2.020.01-1352.483.171.912.051333الخوف من املعلم

غير دالة0.71-1351.151.291.091.06133الخوف من املدير
غير دالة1.88-1351.021.431.161.36133الخوف من الزمالء

2.090.01-1354.375.112.291.82133الخوف من االختبارات

غير  دالة1.14-1351.031.170.680.74133الخوف من فناء املدرسة
غير دالة1.14-1350.140.210.340.41133الخوف من الطبيب

2.360.01-13511.8914.336.065.83133املخاوف املدرسية ككل

يّتضح من الجدول )7( وجود فروق بين الجنسين في كّل 

مــن الخــوف مــن املعلــم والخــوف مــن االمتحانــات واملخــاوف املدرســية ككّل لــألب بقيمــة )ت( قدرهــا مــا بيــن )2.02 -2.36( عنــد مســتوى 

الداللــة )0.01( لصالــح اإلنــاث، وعــدم وجــود فــروق بيــن الجنســين فــي كّل مــن بعــد الخــوف مــن املدرســة واملديــر والزمــالء والخــوف مــن 

فنــاء املدرســة والطبيــب.

 عرض وحتليل نتائج اختبار الفرضية الثالثة1615–1
: تّنــص الفرضيــة الثالثــة علــى: » فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف املدرســية تعــزى ملتغيــر املســتوى الدرا�شــي )االولــى والثانيــة 

ــت 
ّ
لــدى تاميــذ املرحلــة املتوســطة«. والختبــار هــذه الفرضيــة اســتخدمنا تحليــل التبايــن األحــادي، حيــث دل والثالثــة متوســط( 

النتائــج علــى مــا يلــي:

نالحــظ مــن خــالل جــدول )8( أّن مصــدر التبايــن عــدم وجــود وجــود فــروق بيــن املخــاوف املدرســية )الخــوف مــن الذهــاب الــى املدرســة، 

الخــوف مــن املعلــم، الخــوف مــن املديــر، والخــوف مــن الزمــالء واالمتحانــات والخــوف مــن الطبيــب وفنــاء املدرســة( تبعــا للمســتوى 

فــي املخــاوف  ــر 
ّ
أّن عامــل املســتوى الدرا�شــي ال يؤث ثانيــة وثالثــة متوســط( النعــدام الداللــة اإلحصائيــة، ممــا يعنــي  )أولــى،  الدرا�شــي 

املدرســية وبالتالــي عــدم تحقــق الفرضيــة
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    جدول )	0( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لدراسة  الفروق في املخاوف املدرسية تعزى ملتغير املستوى الدرا�شي

درجات مصدر التبايناملتغير
الحرية

مجموع مربعات 
االنحراف

متوسط 
املربعات

قيمة
)ف(

مستوى 
الداللة

24.6112.306بين املجموعاتالخوف من الذهاب الى املدرسة

غير دالة1.12 132266.6972.052داخل املجموعات

134271.415املجموع

29.7954.897بين املجموعاتالخوف من املعلم

غير دالة1.21 132532.6204.035داخل املجموعات

134542.415املجموع

21.9130.957بين املجموعاتالخوف من املدير

غير دالة0.82 132153.4201.162داخل املجموعات

134155.333املجموع

21.0680.534بين املجموعاتالخوف من الزمالء

غير دالة0.31 132220.8131.673داخل املجموعات

134221.881املجموع

28.4004.200بين املجموعاتالخوف من االختبارات

غير دالة0.96 132576.5334.368داخل املجموعات

134584.933املجموع

20.4150.207بين املجموعاتالخوف من فناء املدرسة

غير دالة0.40 13268.1330.516داخل املجموعات

13468.548املجموع

20.3330.167بين املجموعاتالخوف من طبيب املدرسة 

غير دالة1.13 13219.4000.147داخل املجموعات

13419.733املجموع

240.95120.476بين املجموعاتاملخاوف املدرسية ككل

غير دالة0.55 1324792.73336.867داخل املجموعات

1344833.684املجموع

مناقشة وتفسري نتائج الدراسة
مناقشة وتفسري نتائج اختبار الفرضية األوىل

أســفرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي علــى تحّقــق الفرضيــة جزئيــا 

بيــن  إحصائيــا  دالــة  ارتباطيــه  عالقــة  وجــود  علــى  تّنــص  التــي 

املتمــدرس  املراهــق  لــدى  الــذات  وتقديــر  املدرســية  املخــاوف 

بيــن  ســالبة  ارتباطيــة  عالقــة  وجــود  اي  املتوســطة،  باملرحلــة 

الخــوف مــن املعلــم واملخــاوف املدرســية وتقديــر الــذات بمعنــى 

تقديــر  قــّل  املدرســة  ومــن  معلمــه  مــن  املراهــق  خــوف  زاد  كلمــا 

التلميــذ  أّن   إلــى  النتيجــة  هــذه  الباحثــة  وتعــزو  لديــه.  الــذات 

املصــاب باملخــاوف املدرســية الــذي يرفــض الذهــاب اليهــا وعــدم 

حبــه ورغبتــه بهــا ينتابــه القلــق والخــوف الســيما اذا كان املعلــم 

أمــام  منــه  والســخرية  والصــراخ   التهديــد  أســاليب  يســتخدم 

اكتظــاظ  مــن  )املتوســطة(  املؤسســة  تعرفــه  مــا  خاصــة  زمالئــه 

فــي االقســام، ممــا تجعــل املعلــم يفقــد أعصابــه فيتجــه الــى هــذه 

ــي مســتوى تقديــر الــذات، 
ّ
األســاليب فمــن شــأنها أن تــؤدي الــى تدن

وانعــدام الثقــة بالنفــس للتلميــذ خاصــة اذا خبــر مواقــف مؤملــة 

املدرســة  داخــل  والتخويــف  كالعقــاب  االبتدائــي  الطــور  فــي 

فتجعلــه ينفــر منهــا فتؤثــر علــى تحصيلــه الدرا�شــي بحصولــه علــى 

بنفســه   ثقتــه  مــن  ــل 
ّ
فتقل بالفشــل   فيشــعر  متدنيــة،  عالمــات 

فــي  عائــق  املدرســة  مــن  خوفــه  أّن  يــرى  لكونــه  لذاتــه  وتقديــره 

الدرا�شــي. تحصيلــه 

وهــذا مــا يــراه نايــل)1995( بــأّن األطفــال الــذي يعانــون مــن فوبيــا 

اضطــراب  الــذات،  تقديــر  فــي  بانخفــاض  يتســمون  املدرســة 

واإلهمــال  الســلبية  بيــن  متذبذبــة  بــدت  التــي  الوالديــة  الصــورة 
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يعيــش  التــي  البيئــة  صــورة  اضطــراب  الزائــدة،  الحمايــة  وبيــن 

فيهــا الطفــل، وقــد بــدت قياســية ومتوحشــة يكتنفهــا الغمــوض 

االب-  )االم-  االســرة  أفــراد  بيــن  العالقــة  اضطــراب  والخــوف، 

مشــاعر  لديــه  الفوبيــاوي  والطفــل  البعــض،  بعضهــم  االخــوة( 

مــن الحــزن والكآبــة والخــوف مــن العــدوان الخارجــي مــع وجــود 

ميــول عدوانيــة لديــه تجــاه البيئــة األســرية واملدرســية – افتقــاره 

الســيد،  )ســلوى  والشــخ�شي  والوجدانــي  االنفعالــي  االتــزان  

 Knollmann 2005(. وتتفــق نتائــج الدراســة مــع دراســة كنوملــان

 Nicholsandperg نيكولســوبيرج  دراســة  مــع  وتتعــارض   .)2010(

تقييــم  فــي  دالــة  فــروق  توجــد  ــه ال 
ّ
أن الــى  والتــي خلصــت   )1970(

الــذات بيــن األطفــال الذيــن يعانــون الخــوف املر�شــي مــن املدرســة 

واملجموعــة الضابطــة، وايضــا مــع دراســة يوســف عبــد الفتــاح 

دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  فــي   )1995( العاســمي  ودراســة   )1993(

مــن  املر�شــي  الخــوف  يعانــون  الذيــن  األطفــال  بيــن  إحصائيــا 

نفســه. عــن  الطفــل  فــي مفهــوم  العادييــن  املدرســة واألطفــال 

مناقشة وتفسري نتائج اختبار الفرضية الثانية
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي التحقق الجزئي للفرضية التي 

ــه » توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي املخــاوف 
ّ
تّنــص علــى أن

املدرســية تعــزى ملتغيــر الجنــس لــدى املراهــق املتمــدرس باملرحلــة 

معانــاة  أكثــر  اإلنــاث  أّن  النتائــج  أظهــرت  حيــث  املتوســطة« 

االمتحانــات  ومــن  املعلــم  مــن  والخــوف  املدرســية  املخــاوف  مــن 

الــى طبيعــة جنــس  علــى الذكــور. وتعــزو الباحثــة  هــذه النتيجــة 

بحرصهــن،  انفعاالتهــن  عــن  أكثــر  التعبيــر  خــالل  مــن  اإلنــاث 

مــن  بأقرانهــن  مقارنــة  والتميــز  التفــوق  علــى  الشــديد  والتزامهــن 

الذكــور لتحقيــق نتائــج جّيــدة ممــا يثيــر لديهــن الخــوف والتوتــر 

يحتــم  ممــا  وكثافتــه  املنهــاج  طــول  ظــل  فــي  خاصــة  الفشــل  مــن 

الواجبــات  اي  الدراســة  خــارج  بأعمــال  التكليــف  ــم 
ّ
املعل علــى 

املدرســية، فتســّبب لهــن التعــب وعــدم القــدرة علــى االســتيعاب 

مــن  الذهــاب  عــدم  حــّد  الــى  لتصــل  والقلــق  بالخــوف  فيشــعرن 

كان  اذا  الســيما  املعلــم،  وتوبيــخ  عقــاب  مــن  خوفــا  املدرســة 

والشــتم  الســب  علــى  كاالعتمــاد  قاســية  معاملــة  أســاليب  يتبــع 

والســخرية وتهديدهــن بخفــض عالماتهــن قــد يتعداهــا أحيانــا الــى 

ل لهــن الخــوف مــن التعــرض  للتوبيــخ 
ّ
الضــرب، األمــر الــذي يشــك

أو النقــد مــن قبــل املعلــم الســيما فــي مرحلــة املراهقــة التــي تعــرف 

فيهــا املراهقــة أّنهــا أكثــر حساســية ممــا يتســّبب فــي جــرح نرجســيتها 

الســيما اذا تــّم ذلــك أمــام زمالئهــا.  وهــذا مــا أشــارت اليــه نتائــج 

الدراســة الزيــرد والحباشــنة )2006( الــى أّن مــن أســباب الخــوف 

بعــض  طــرف  مــن  الخاطئــة  االســتفزازية  املمارســات  املدر�شــي: 

املعلميــن، وضعــف التحصيــل الدرا�شــي للتلميــذ، باإلضافــة الــى 

التالميــذ  بيــن  والتمييــز  زمالئــه  قبــل  مــن  والســخرية  االســتهزاء 

.)2011 )غيــاث، 

أّن  علــى  دراســته  فــي   )Telan 2001( تالــن  اليــه  أشــار  مــا  وهــذا 

الطفــل الــذي لديــه عالقــات إيجابيــة مــع املعلــم يكــون متوافقــا 

املدرســة، ويشــعر بشــكل  لتجنــب  أقــّل  مدرســيا، فيظهــر رغبــة 

هــذه  فــي  فقــر  لديــه  الــذي  الطفــل  مــن  أكثــر  بالوحــدة  أقــّل 

امــا   ،)2013 علــي،  الفتــاح  عبــد  و  محمــود  )رشــا  العالقــات 

خوفهــن مــن االمتحانــات فهــو يرجــع إلــى طبيعــة االمتحانــات التــي 

أغلبهــا ذات طابــع كتابــي أكثــر مــن شــفهي وعــدم تهيئتهــن نفســيا 

ســتقدم  التــي  االختبــارات  أّن  املعلميــن  بعــض  كتوّعــد  إلجرائــه 

ــب جهــدا كبيــرا فــي 
ّ
لهــن غيــر عاديــة ويصعــب اإلجابــة عليهــا وتتطل

مراجعــة الــدروس ممــا تجعلهــن يشــعرن بالخــوف خاصــة فــي ظــّل 

فــي  الدراســة  مــن  حرمانهــن  أو  وتوبيخهــن  الوالديــن  ضغوطــات 

حالــة حصولهــن علــى درجــات منخفضــة، فتزيــد مــن مخاوفهــن 

فــي توقــع الفشــل فــي الدراســة،  كمــا أّنهــن أحيانــا يمتحــن فــي اليــوم 

مراجعــة  فــي  فرصــة  إعطائهــن  عــدم  شــأنه  مــن  مــادة  مــن  أكثــر 

املــواد والتهيــؤ لالمتحــان ممــا تزيــد مــن مخاوفهــن. وتتفــق نتائــج 

ودراســة   )1983( الزبيــدي  خلــدون  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه 

مر�شــي )1988( وجاســم أحمــد )2003( أّن اإلنــاث أكثــر خوفــا مــن 

)1986( وعبــاس  الشــطري  وليــد  مــع دراســة  وتتعــارض  الذكــور. 

عــوض ومدحــت عبــد اللطيــف )1990( ودراســة مهــا أبــو حطــب 

)1994( ودراســة ربيــع شــعبان والســعيد غــازي )1996( ودراســة 

العاســمي )2002( فــي أنــه ال توجــد فــروق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي 

املدرســية. املخــاوف 

مناقشة وتفسري نتائج اختبار الفرضية الثالثة
أســفرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي علــى عــدم تحقــق للفرضيــة 

فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  ه»توجــد 
ّ
أن علــى  تّنــص  التــي 

)االولــى  الدرا�شــي  املســتوى  ملتغيــر  تعــزى  املدرســية  املخــاوف 

باملرحلــة  املتمــدرس  املراهــق  لــدى  متوســط(  والثالثــة  والثانيــة 

فــروق  وجــود  عــدم  إلــى  النتائــج  خلصــت  حيــث  املتوســطة« 

أّن  يعنــي  ممــا  الثالثــة،  املســتويات  بيــن  املدرســية  املخــاوف  فــي 

تالميــذ هــذه املرحلــة مهمــا اختلفــت مســتوياتهم فهــم يعانــون مــن 

املخــاوف املدرســية. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بانتقالهــم الــى 

نظــام تعليمــي جديــد مختلــف عمــا اعتــادوا عليــه خــالل تعليمهــم 

ــم او معلميــن علــى األكثــر، 
ّ
فــي الطــور االبتدائــي باالعتمــاد علــى معل
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ــه فــي هــذا الطــور يواجــه التالميــذ عــّدة اســاتذة، كمــا أّنهــم 
ّ
إال أن

يدرســون الكثير من املواد الدراســية وكثرة االمتحانات وصعوبة 

املناهــج التــي تشــمل مفاهيــم مجــردة ومعّقــدة ومتطــّورة بالنســبة 

لهــم، وطرائــق تدريــس مختلفــة خاصــة إذا اعتمــدت علــى طــرق 

يفرضهــا  جديــدة  ومطالــب  والحفــظ،  كالتلقــي  ضاغطــة  تعليــم 

فــي  نظامهــا أي يتلّقــى تعزيــزات ســلبية مّمــا يجــد صعوبــة كبيــرة 

املدرســة  مــن  الخــوف  لديهــم  يولــد  ممــا  املدرســة،  مــع  التكّيــف 

الســيما فــي مرحلــة املراهقــة الذيــن يســعون مــن خاللهــا الــى تحديــد 

ــر 
ّ
دورهــم ومصيرهــم املنهــي والعلمــي، ممــا تجعلهــم يشــعرون بتوت

وقلــق دائــم يــؤّدي بهــم إلــى الخــوف مــن املدرســة بســبب خوفهــم 

عــات األهــل 
ّ
مــن الفشــل خصوصــا إذا لــم يكونــوا علــى قــدر توق

واألســاتذة خاصــة فــي ظــّل التغيــرات املرتبطــة بمرحلــة املراهقــة 

التــي يحتاجــون إلــى التكيــف معهــا.

 Hersov And هيرسوفودافيدســون  دراســة  أظهرتــه  مــا  وهــذا 

Davidson )1996( فــي دراســتين منفصلتيــن، أّن أعــراض الخــوف 

املر�شــي مــن املدرســة قــد تظهــر مباشــرة بعــد انتقــال الطفــل الــى 

ــب 
ّ
ل بيئــة معّقــدة تتطل

ّ
مدرســة جديــدة، وذلــك ألّن املدرســة تشــك

ــه ســوف يعانــي مــن 
ّ
مــن الطفــل بتكيــف مناســب، وإذا فشــل فإن

)ريــاض  املدرســة.  مــن  االنســحاب  ثــّم  ومــن  والخــوف،  القلــق 

)2015 نايــل، 

 Heath هيــث  دراســة  نتائــج  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  وتتفــق 

1985 الــى أّن حالــة الفوبيــا املدرســية توجــد بيــن الجنســين وبيــن 

بحــري  دراســة  مــع  وتتعــارض  ســنة(،   15-5( عمريــة  مســتويات 

)1979( فــي أّن مخــاوف الطــالب فــي الصــف االول والصــف الثانــي 

والصــف الثالــث املتوســط )بنيــن وبنــات( كانــت مخاوفهــم تتركــز 

حول الخوف من االمتحان، الرسوب، درس معين، كما أشارت 

النتائــج الــى أّن املخــاوف تتغيــر بتقــدم الســن واملرحلــة الدراســية 

)يحيــى داود و نهــى، 2011(.     وايضــا مــع دراســة مهــا ابــو حطــب 

.)1994(

خامتة
ــق بذهابــه 

ّ
يشــعر التلميــذ فــي كثيــر مــن األحيــان مــن مخــاوف تتعل

الــى املدرســة خاصــة فــي الســنوات االولــى مــن تمدرســه والتــي تــزول 

ــه قــد  تصبــح حالــة 
ّ
بمجــرد االندمــاج فــي البيئــة املدرســية، إال أن

ــر علــى جوانــب حياتــه والتــي تتطلــب عالجــا ورعايــة، 
ّ
مرضيــة فتؤث

فقــد يتعّداهــا الــى أطــوار أخــرى الســيما فــي مرحلــة املراهقــة التــي 

تظهــر علــى شــكل مزمــن وشــديد، كمــا قــد تتطــور الــى اضطرابــات 

نفســية أو مشــكالت دراســية الســيما اذا لــم يتــّم التكفــل بهــا ملــا 

لهــا مــن تأثيــر ســلبي علــى شــخصيته، وتحصيلــه العلمــي خاصــة فــي 

هذه املرحلة التي يسعى من خاللها إلى البحث عن ذاته وتحديد 

دوره فــي املجتمــع . ونظــرا ألهميــة املخــاوف املدرســية وتأثيرهــا علــى 

عّدة جوانب من الشخصية هو الذات الذي يعتبر من املفاهيم 

األساســية فــي علــم النفــس بمــا فــي ذلــك تقديــر الــذات ملــا لــه مــن 

أهميــة فــي مرحلــة املراهقــة بســعي التلميــذ املراهــق إلــى االهتمــام 

أو  املدرســية  املخــاوف  ظهــور  فــي  عامــال  يعــّد  كمــا  بذاتــه،  اكثــر 

نتيجــة لذلــك، لــذا فقــد جــاءت الدراســة الحاليــة للكشــف عــن 

علــى  الــذات  وتقديــر  املدرســية   املخــاوف  بيــن  العالقــة  طبيعــة 

أحمــد  مشــري  بمتوســطة  وتلميــذة  تلميــذا   )135( مكونــة  عينــة 

علــى  الدراســة  نتائــج  فأســفرت  بالجزائــر،  تيــارت  وســط مدينــة 

وجــود عالقــة ارتباطيــة ســالبة بيــن املخــاوف املدرســية وتقديــر 

املدرســية  املخــاوف  فــي  الجنســين  بيــن  فــروق  ووجــود  الــذات، 

و الخــوف مــن املعلــم ومــن االمتحانــات لصالــح اإلنــاث، وعــدم 

الدرا�شــي  للمســتوى  تبعــا   املدرســية  املخــاوف  فــي  فــروق  وجــود 

)ســنة أولــى وثانيــة وثالثــة متوســط( .

وعليــه فللمخــاوف املدرســية تأثيــر علــى تقديــر الــذات وهــذا مــا 

اســفرت عليــه نتائــج الدراســة وايضــا الدراســات الســابقة ويبقــى 

دور كل من االســرة واملدرســة في القضاء عليها، من خالل كســب 

الحــب  علــى  قائمــة  معــه  طيبــة  عالقــات  وإقامــة  املراهــق  ثقــة 

والــود والتعــاون ،وإشــراكه فــي عمليــة التعلــم مــع أّنهــا مــن ضمــن 

أهــداف اإلصالحــات التــي طــرأت علــى املنظومــة التربويــة إال أّن 

هــذه الحــاالت التــي تعانــي مــن املخــاوف املدرســية فــي اغلبهــا ال يتــّم 

التعامــل معهــا بشــكل ســليم بتجاهلهــا ممــا قــد تنعكــس آثارهــا فــي 

فــي  الــى اضطرابــات نفســية تظهــر  مراحــل الحقــة او قــد تتطــّور 

مرحلــة الرشــد. وهــذا مــا يــراه بولبــي )1973( أّن الخــوف املر�شــي 

من املدرسة يعّد املسؤول عن كثير من اضطرابات سّن الرشد: 

كالعزلــة االجتماعيــة والخــوف مــن األماكــن املفتوحــة والخــوف 

مــن الذهــاب الــى العمــل. ومــن املحتمــل أن يــؤّدي الخــوف املر�شــي 

نايــل،  )ريــاض  املســتقبل  فــي  فصاميــة  حالــة  الــى  املدرســة  مــن 

2015(. وتبقــى توعيــة الوســط املدر�شــي بخطــورة هــذا االضطــراب 

ونتائجــه الســلبية علــى تحصيــل التلميــذ وعلــى نمــّو شــخصيته 

ومســاعدته مــن أجــل تجــاوز تلــك املخــاوف لكــي يصبــح مســتقال 

وناضجــا وقــادرا علــى التعامــل مــع واقعــه فــي املدرســة وخارجهــا.

وعلى ضوء هذه النتائج نو�شي بما يلي

- إعطــاء فرصــة للمراهــق للتحــدث عــن تجاربــه وخبراتــه املتعلقــة 

أعــراض  الــى  وتتحــول  الالشــعور  فــي  يكبتهــا  ال  حتــى  بمخاوفــه 
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ألــى أمــراض نفســية. ثــم  جســمية ومــن 

- يجــب علــى الوالديــن التحــدث مــع ابنهــم املراهــق الخائــف مــن 

هــا بأســلوب يعتمــد 
ّ
املدرســة بغيــة تحديــد مصــدر مخاوفــه وحل

االهتمــام  أخــرى  جهــة  ومــن  مــن،  هــذا  والحــوار  التفاهــم  علــى 

بتوعيــة الوالديــن باملشــكالت النفســية منهــا املخــاوف املدرســية 

لهــا األبنــاء وكيفيــة التعامــل معهــا. التــي يتعــرض  والدراســية 

- تجنــب اســتخدام العقــاب القا�شــي مــن طــرف املعلــم الســيما فــي 

املراحــل االولــى مــن التمــدرس مــن عمــر التلميــذ لتجنــب ظهــور 

فــي  الدراســية  املشــكالت  بعــض  حتــى  او  املدرســية  املخــاوف 

الحقــة. دراســية  مراحــل 

- توفيــر مختصيــن نفســانيين ممارســين فــي املؤسســات التربويــة 

نتفــادى  حتــى  ومتابعتهــا  املدرســية  املخــاوف  بحــاالت  للتكّفــل 

املراهــق ومختلــف  للتلميــذ  العلمــي  التحصيــل  تدهــور مســتوى 

الرشــد.  مرحلــة  فــي  عنهــا  الناجمــة  النفســية  االضطرابــات 

كما نقترح دراسات مستقبلية منها:

املخــاوف املدرســية وعالقتهــا باألمــراض السيكســوماتية عنــد   -

املراهــق.

- املخــاوف املدرســية وعالقتــه بتقديــر الــذات فــي ضــوء متغيــرات 

املســتوى  امليــالدي،  الترتيــب  االجتماعــي،  )املســتوى  أخــرى 

للوالديــن( التعليمــي 

- املخاوف املدرسية عند التالميذ املوهوبين.

التعلــم  صعوبــات  ذوي  التالميــذ  عنــد  املدرســية  املخــاوف   -

بالبدانــة. واملصابيــن 
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School phobia and their relationship with self-esteem of a schooling teenager: field 
study regarding a sample of middle school pupils

Abstract

This study aims to explore the relationship between school phobia and self-esteem 
of the schooling teenager, and the extent to which there are statistically significant 
differences in school phobia due to gender and academic level (first, second and 
third year average). The study sample is consisted of (135) pupils in the middle at 
The Masheri Mohammed Intermediate School in Tiaret (Algeria). The study found 
a negative correlation between school phobia and self-esteem. It also revealed the 
existence of differences among genders in the phobia of teacher and phobia of exams 
in favor of females, while there are no statistically significant differences in school 
phobia due to the change in the school level.

Keywords
 phobia

school phobia
phobia of exams

self-esteem
socolar teenager 

Les phobies scolaires et sa relation avec l’estime de soi  a l’adolescent- une étude sur 
le terrain d’un échantillon d’élèves du collège-

Résumé

Cette étude a pour objectif principal la découverte de la nature de la relation entre 
les phobies scolaires et l’estime de soi chez l’adolescent scolarisé, ansi les différences 
statistiquement significatives dans les phobies scolaires selon le sexe et le niveau 
scolaire (première, deuxième et troisième année moyenne). L’étude porte sur un 
échantillon de (135) élèves au milieu de l’école Mesheri Mohammed a Tiaret(Algérie). 
Les résultats de cette étude ont permis de déceler une relation de corrélation négative 
entre les phobies scolaires et l’estime de soi, il existe des différences entre les sexes 
dans la phobie de l’enseignant et la phobie des examens au profit du sexe féminin, bien 
qu’il n’y ait pas de différences statistiquement significatives dans les phobies scolaires 
attribuables à variable du niveau scolaire.  

      Mots clés
phobies

 phobies scolaires
 phobies des examens

 éstime de soi- adolescents 
Adolescent scolarisé  
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ملخص
تعتبــر املقاربــة الجزائريــة ملكافحــة اإلرهــاب إحــدى التجــارب الناجحــة والرائــدة والتــي يمكــن اعتمادهــا كأنمــوذج 

يحتــذى بــه فــي مكافحــة ظاهــرة العنــف، أيــن تقــوم هــذه املقاربــة علــى شــقيين متضاديــن يعتمــد األول علــى مقاربــة 

أمنيــة بحتــة تتمحــور حــول تشــديد الخنــاق علــى الظاهــرة مــن خــالل تجفيــف منابــع التمويــل للجماعــات اإلرهابيــة 

كتجريــم تقديــم الفديــة لإلرهابييــن والــذي اعتمدتــه هيئــة األمــم املتحــدة كقانــون، كمــا اعتمــدت كذلــك علــى 

أســلوب الدفــاع الذاتــي املبنــي علــى تجنيــد العنصــر البشــري مــن نفــس املناطــق التــي شــهدت نشــاطا للجماعــات، 

كقــوات الدفــاع الذاتــي والحــرس البلــدي اعتمــادا علــى فكــرة اإلنســان ابــن بيئتــه، أمــا الشــق الثانــي واملتمثــل فــي 

املقاربــة اإلنســانية فتعتمــد أساســا علــى تبنــي قوانيــن إنســانية متدرجــة بــدءا بقانــون الرحمــة ثــم الوئــام املدنــي 

ويليــه أخيــرا املصالحــة الوطنيــة، وقــد أثبتــت هــذه املقاربــة نجاحهــا ولقيــت أعجابــا دوليــا واهتمامــا إقليميــا وأبــدت 

الكثيــر مــن الــدول التــي تعانــي مــن نفــس الظاهــرة رغبتهــا فــي االســتفادة مــن هــذه التجربــة التــي تــم اعتمادهــا أكاديميــا 

فــي عديــد املخابــر األمنيــة والجامعيــة 
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1 املؤلف املراسل

مقدمة
الهجمــات  مــن  موجــة  الثالثــة  األلفيــة  بدايــة  العالــم  شــهد 

اإلرهابيــة غيــر املســبوقة وتعاظــم خطــر هــذه الجماعــات بصــورة 

تســتفحل  الظاهــرة  هــذه  وأخــذت  قبــل،  مــن  تكــن معروفــة  لــم 

كانــت  العمليــات اإلرهابيــة بعدمــا  مألــوف ودخلــت  بشــكل غيــر 

التنظيــم  مــن  جديــدة  مرحلــة  ومحــدودة  وتلقائيــة  عشــوائية 

محكمــة  اســتراتيجية  علــى  بنــاء  لألهــداف،  الدقيــق  والتحديــد 

التنظيــم وزادت مــن حــدة تلــك العمليــات، مــوازاة مــع انصهــار 

وانســجاما   والقــارات، خضوعــا  الــدول  بيــن  اإلقليميــة  الحــدود 

تكنولوجيــا  فــي  مذهــل  تطــور  مــن  حملتــه  ومــا  العوملــة  لظاهــرة 

أن  غيــر  قريــة صغيــرة،  العالــم  جعلــت  التــي  واالتصــال  اإلعــالم 

مباشــرة  غيــر  بطريقــة  وســاهمت  ســاعدت  التكنولوجيــا  هــذه 

تضــرب  األخيــرة  هــذه  أصبحــت  أيــن  اإلرهــاب  ظاهــرة  عوملــة  فــي 

حاجــز، مســتغلة  فــي طرقهــا  يقــف  وال  العالــم  أنحــاء  فــي جميــع 

املفتوحــة. والحــدود  املتوفــرة  التكنولوجيــا 

مــن  الكثيــر  وكلفتهــا  الظاهــرة  هــذه  مــن  الــدول  عديــد  وعانــت 

لهــا  بالنســبة  تشــكل  وأصبحــت  والبشــرية،  املاديــة  الخســائر 

املســتدامة،  والتنميــة  االقتصــادي  لالنطــالق  ومعرقــال  عائقــا 

السيا�شــي  باالســتقرار  إال  تتحقــق  ال  التنميــة  فــإن  قيــل  فكمــا 

الجماعــات  تعلــم  املتالزمــة  الثنائيــة  فهــذه  األمنــي،  واالســتتباب 

السياســية،  األنظمــة  بهــا  تســتفز  التــي  الورقــة  أنهــا  اإلرهابيــة 

وترهــق بهــا صنــاع القــرار، فعملــت دومــا علــى جعــل تلــك األنظمــة 

اقتصاداتهــا  تضعــف  لكــي  والســكينة،  باالســتقرار  تنعــم  ال 

وتدخلها في فو�شى عارمة وثورات جارفة، تعشش فيها األمراض 

وتزدهــر الجماعــات،  تلــك  عليهــا  تعتــاش  التــي  االجتماعيــة 

 ويــزداد نشــاطها بعــد  انهيــار كيانــات الــدول، التــي تخلخــل ميــزان 

تماســك مجتمعاتهــا، والجزائــر مــن بيــن الــدول التــي عاشــت هــذا 

طويــال  وعانــت  اإلرهابيــة،  العمليــات  مــرارة  وضاقــت  التخلخــل 
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ولعشــرية كاملــة مــن خســائر ماديــة وبشــرية جــراء موجــة عنــف 

شــديدة عصفــت بكيانهــا، فقــررت وتحــت ضغــط الضــرورة أن 

تبحــث عــن الحلــول الالزمــة لوضــع حــد لهــذه الكارثــة والتصــدي 

فــي ربــوع  لهــذه املعضلــة التــي نخــرت االقتصــاد ونشــرت الرعــب 

واملقاربــات  املالئمــة  الســبل  عــن  البحــث  لزامــا  فــكان  البــالد، 

امليدانيــة  التجربــة  رحــم  ومــن  الجزائريــة،  لحالــة  الصالحــة 

والخبــرة العمليــة تيقنــت أن الحــل العســكري االســتئصالي وحــده 

ومواجهــة  الســالح  حمــل  قــرروا  الذيــن  أولئــك  وأن  كاٍف،  غيــر 

النظــام مــا هــم فــي األخيــر إال أبنــاء وطــن واحــد جرتهــم مجموعــة 

مــن األســباب والظــروف وأوقعتهــم فئــة ضالــة مــن تجــار الديــن 

محمــودة  غيــر  مجازفــة  إلــى  اســتدرجتهم  جســيمة،  مغالطــة  فــي 

الجلــوس  الواحــد  الوطــن  أبنــاء  علــى  البــد  فــكان  العواقــب، 

تنــازالت  بتقديــم  طــرف  كل  يقبــل  وأن  املفاوضــات  طاولــة  إلــى 

ُولــدْت 
َ
خدمــة للمصالــح الوطنيــة العليــا وحقنــا لدمــاء األبريــاء. ف

ولقيــت  املأســاة  رحــم  مــن  اإلرهــاب  ملكافحــة  الجزائريــة  املقاربــة 

قبــوال مــن جميــع األطــراف، واســتطاعت الجزائــر أن تخــرج مــن 

فكانــت  أبنائهــا  جهــود  تضافــر  بفضــل  محنتهــا  وتتجــاوز  أزمتهــا 

األمثــل  الحــل  هــي  الوطنيــة  واملصالحــة  املدنــي  الوئــام  سياســة 

إلــى ميثــاق  والعــودة  املرعبــة  للظهــارة  األزمــة والتصــدي  لتجــاوز 

الســلم، وانطــالق عجلــة التنميــة مــن جديــد وطــي صفحــة األلــم 

إلــى األبــد. وقــد ُبنيــْت املقاربــة الجزائريــة ملكافحــة اإلرهــاب علــى 

شــقين متضاديــن؛ ينطلــق الشــق األول مــن مقاربــة أمنيــة تعمــل 

علــى املواجهــة العســكرية وتجفيــف منابــع التمويــل للجماعــات 

مقاربــة  مــن  اإلرهــاب  ملكافحــة  الثانــي  الشــق  وينطلــق  اإلرهابيــة 

فــي  والتــدرج  املباشــرة  املفاوضــات  علــى  بنيــت  ســلمية،  إنســانية 

ســن قوانيــن العفــو واملصالحــة واالتفــاق حــول إلقــاء العناصــر 

األمنيــة،  املالحقــات  وتوقيــف  العفــو  مقابــل  للســالح،  املســلحة 

فأســهمت هــذه الطريقــة فــي القضــاء علــى الظاهــرة وعــودة جــل 

العناصــر املســلحة إلــى االندمــاج فــي الحيــاة املدنيــة والطبيعيــة. 

التــي  املراحــل  أهــم  تقديــم  املقــال  هــذا  خــالل  مــن  وســنحاول 

مــرت بهــا املقاربــة الجزائريــة فــي مكافحــة اإلرهــاب وكيــف تمكنــت 

الجزائــر مــن بســط األمــن واالســتقرار علــى جميــع ربــوع الوطــن 

وكيــف تمكنــت مــن التســويق لهــذه املقاربــة دوليــا وكيــف نالــت 

هــذه التجربــة إعجابــا دوليــا وقاريــا جعلــت معظــم الــدول تشــيد 

مــن خبرتهــا ميدانيــا وأكاديميــا. بهــا وتســعى االســتفادة 

اإلشكالية البحثية
هــل  التاليــة:  البحثيــة  اإلشــكالية  مــن  الدراســة  هــذه  تنطلــق 

أمنيــة  إلســتراتيجية  تبنيهــا  خــالل  مــن  الجزائــر  اســتطاعت 

عســكرية وإنســانية تصالحيــة فــي إطــار مكافحــة ظاهــرة اإلرهــاب 

واالســتقرار؟  الســلم  تحقيــق  مــن 

وهــل فعــال التجربــة الجزائريــة فــي مكافحــة ظاهــرة اإلرهــاب تجربــة 

لهــذه الظاهــرة  العالــم للتصــدي  رائــدة يمكــن أن تحذوهــا دول 

الخطيــرة؟ 

الفرضيات

فرضيــات  صياغــة  يمكــن  البحثيــة  اإلشــكالية  هــذه  علــى  وبنــاء 

يلــي: كمــا  الدراســة 

- النتشــار وانفجــار ظاهــرة اإلرهــاب فــي الجزائــر أســباب ومبــررات 

واقعيــة.

-عملية مكافحة اإلرهاب في الجزائر مرت بمقاربتين متضادتين.

نموذجــا  جعلهــا  اإلرهــاب  ملكافحــة  الجزائريــة  املقاربــة  -نجــاح 

ودوليــا. إقليميــا  بــه  يحتــذى 

منهجية الدراسة
البحــث    مناهــج  علــى  للموضــوع  تحليلــه  فــي  الباحــث  اعتمــد 

ليــة: لتا ا

املنهج الوصفي التحليلي
 االستعانة باملنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيس في الدراسات 

اإلنســانية والــذي مــن خاللــه نفــكك الظاهــرة املدروســة ونقــف 

علــى أهــم عناصرهــا ومتغيراتهــا، كمــا أن املنهــج الوصفــي يتميــز 

جميــع  وتفســير  مشــكلة،  مــع  التعامــل  فــي  الواقعيــة  بطريقتــه 

الظــروف املحيطــة بهــا.

املقاربة القانوين
بالقوانيــن  االســتعانة  خــالل  مــن  القانونيــة  املقاربــة  نســتعمل 

والوثائــق الحكوميــة التــي عــادة مــا تصــدر فــي شــكل رســمي والتــي 

موضــوع  حــول  املنطقيــة  حججــه  دعــم  فــي  الباحــث  يوظفهــا 

البحــث. 

أهداف البحث

والتعريــف  املســاهمة  إلــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 

تشــريح  خــالل  مــن  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  الجزائريــة  بالتجربــة 

وســبل  الظاهــرة  اســتفحال  أســباب  وتشخيص وتفســير 

امليــدان. فــي  الرائــدة  التجــارب  مــن  لالســتفادة  مكافحتهــا، 

ماهية اإلرهاب11
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لطاملــا اختلفــت وجهــات النظــر حــول مصطلــح اإلرهــاب من حيث 

املضمــون والدوافــع وحتــى الجوانــب القانونيــة لهــذه الظاهــرة، 

واختالطهــا مــع مــا يشــابهها مــن الظواهــر األخــرى خاصــة حــركات 

التحــرر الوطنــي، لــذا وجــب علينــا تقديــم تعريــف الظاهــرة وفــق 

دون  الصحيــح،  التعريــف  مــن  نقتــرب  لكــي  مختلفيــن  بيئتيــن 

التوغــل واالســتغراق فــي الجوانــب النظريــة التــي ربمــا تحيــد بنــا 

الــذي  واللبــس  الغمــوض  نزيــل  وحتــى  البحــث،  موضــوع  عــن 

السياســية)1(   دراســة  الظاهــرة  دراســة  علــى  والتركيــز  يكتنفــه، 

تعريــف اإلرهــاب لغــة
، ولقــد أقــر املجمــع 

ً
أتــت كلمــة اإلرهــاب مــن َرهــَب، ُرهًبــا ورهبــة

اللغــوي كلمــة اإلرهــاب ككلمــة حديثــة فــي اللغــة العربيــة أساســها 

وفزعــه،  خوفــه  بمعنــى  فالنــا  وأرهــب  خــاف،  بمعنــى  »رهــب« 

العنــف  ســبل  يســلكون  الذيــن  علــى  يطلــق  وصــف  واإلرهابيــون 

.)2()2009 م،  ا  )ب  السياســية  أهدافهــم  لتحقيــق 

اللغــات  فــي   Terreur اإلرهــاب  اصطــالح  مــع  تقــدم  مــا  ويتفــق 

حركــة  عــن  يعبــر  إذ  والالتينيــة  كاليونانيــة  القديمــة  األجنبيــة 

وانتقــل   Manifestation du corps الغيــر    تفــزع  الجســد  مــن 

إلــى اللغــات األجنبيــة الحديثــة، وعلــى ســبيل املثــال  هــذا املعنــى 

 Terrorism إرهــاب معناهــا  اللغــة اإلنجليزيــة كلمــة  فــي  أنــه  نجــد 

املشــتقة مــن كلمــة Terror أي الرعــب. )هانــي الســباعي، 2001()3(. 

بأنها اســتخدام   « اإلرهــاب  كلمــة  إســكفورد  قامــوس  يعــرف    

أغــراض  لتحقيــق  خاصــة  بصفــة  والتخويــف  العنــف 
نفســه(.    )املرجــع  سياســية« 

اإلرهــاب  عــرف  روبيــر  قامــوس  أن  نجــد  الفرنســية  اللغــة  وفــي 

مــن  للعنــف  اســتثنائية  لوســائل  املنظــم  »االســتعمال  بأنــه 

أجــل تحقيــق هــدف سيا�شــي مثــل االســتياء أو املحافظــة أو 

ممارســة الســلطة، وبصفــة خاصــة هــو مجموعــة مــن أعمــال 

تنفذهــا  تدميــر(  أو  جماعيــة  أو  فرديــة  )اعتــداءات  العنــف 

منظمــة سياســية للتأثيــر علــى الســكان وخلــق منــاخ بانعــدام 

نفســه(.     األمن«)املرجــع 

فــرض  واألفــراد  الجماعــات  محاولــة  أيضــا  اإلرهــاب  يعنــي  كمــا   

علــى  نفســها  تعتبــر  ألنهــا  بالقــوة  مذاهــب  أو  مواقــف  أو  أفــكار 

صــواب واألغلبيــة مهمــا كانــت نســبتها علــى ضــالل، وتعطــي نفســها 

أســلوب  يأتــي  هنــا  ومــن  مبــرر،  أي  تحــت  عليهــا  الوصايــة  وضــع 

واإلرغــام. الفــرض 
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املصطلــح. هــذا  ماهيــة  حــول  الواســع 

داللة املصطلح عند املفكرين العرب111111
عرف الدكتور حسنين عبيد؛ اإلرهاب بأنه »األفعال اإلجرامية 

فــي  طبيعتهــا  أو  غرضهــا  يتمثــل  والتــي  الدولــة  ضــد  املوجهــة 

مــن  جماعــات  أو  معينــة  شــخصيات  لــدى  الرعــب  إشــاعة 

األشــخاص، أو مــن عامــة الشــعب وتتســم األعمــال اإلرهابيــة 

وتدميــر  التفجيــر  أعمــال  مثــل  بالعنــف،  املقتــرن  بالتخويــف 

والقناطــر  الحديديــة  الســكك  وتحطيــم  العامــة  املنشــآت 

والقتــل  املعديــة  األمــراض  ونشــر  الشــرب  ميــاه  وتســميم 

الجماعي«)عبد الســالم بوهوش، عبد املجيد الشــفيق-،2004(.

اســتراتيجية  هــو  »اإلرهــاب  بقولــه  بســيوني  شــريف  وعرفــه 

وتتوخــى  عقائديــة،  بواعــث  تحفزهــا  دوليــا،  محــرم  عنــف 

مجتمــع  مــن  خاصــة  شــريحة  داخــل  مرعــب  عنــف  إحــداث 

بداعيــة  القيــام  أو  الســلطة،  إلــى  الوصــول  لتحقيــق  معيــن، 

ملطلــب أو ملظلمــة، بغــض النظــر عمــا إذا كان مقترفــو العنــف 

يعملــون مــن أجــل أنفســهم ونيابــة عنهــا، أو نيابــة عــن دولــة مــن 

 .)2004 الشــفيق،  الدول«)بوهــوش، 

ويــرى الدكتــور محمــد فتحــي عيــد أن هــذا التعريــف الــذي قدمــه 

الدكتــور بســيوني هــو أقــرب التعريفــات علــى الواقــع العملــي.

 داللة املصطلح عند املفكرين الغربين121111
فــي هــذا الصــدد باختــالف  الفقــه وتضاربــت آراؤه  اختلــف هــذا 

العمــل  مفهــوم  لتحديــد  أصحابهــا  يعتمدهــا  التــي  املعاييــر 

باحــث يحمــل  كــون كل  إلــى  نعــزوه  مــا يمكــن أن  اإلرهابــي، وهــو 

أولويــات معينــة وأفــكار مســبقة، تســيطر علــى ذهنــه فــي تحديــد 

مدلــول فكــرة اإلرهــاب. غيــر أننــا مضطــرون الســتعراض تعريفيــن 

اثنيــن للفقــه الغربــي حــول تصــوره للظاهــرة، أيــن تركــز معظــم 

اإليديولوجــي الجانــب  علــى  التعاريــف 
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فقــد عــرف Eric David اإلرهــاب بأنــه » عمــل عنــف إيديولوجــي، 

واعتمــد     )1()2005 علــي،  سياســية«)فاضل  بأهــداف  يرتبــط 

العنــف  أعمــال  علــى  اإلرهــاب  ملفهــوم  تحديــده  فــي   Soldana

السيا�شــي، حيــث يعــرف الجريمــة اإلرهابيــة بأنهــا »كل جنايــة أو 

نفســه( العام«)املرجــع  الخــوف  عنهــا  يترتــب  سياســية  جنحــة 

وينحــاز إلــى هــذا االتجــاه معظــم الكتــاب والسياســيين فــي الغــرب، 

األمريكييــن  املســؤولين  كبــار  أحــد  وهــو   ،Lesrer عــرف  حيــث 

املكلفيــن بدراســة موضــوع اإلرهــاب، بأنــه » النشــاط اإلجرامــي 

املتســم بالعنــف الــذي يهــدف إلــى التخويــف مــن أجــل تحقيــق 

نفســه(.                       سياســية«)املرجع  أهــداف 

ومــن خــالل اســتعراضنا لهــذه اللمحــة املختصــرة مــن التعريفــات 

إلــى  مباشــرة  االنتقــال  علينــا  يتوجــب  اإلرهــاب  ظاهــرة  حــول 

الجزائــر  فــي  ظهــوره  أســباب  اســتقراء 

اإلرهاب يف اجلزائر21
أسبابه2111
األسباب السياسية211111

تبنــت الجزائــر نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات فلســفة 

وسياســة  االشــتراكي  النظــام  علــى  إثرهــا  تخلــت  جديــدة  حكــم 

الديمقراطــي  النظــام  إلــى  االنتقــال  وقــررت  الواحــد،  الحــزب 

علــى  سياســية  أحــزاب  بتشــكيل  والســماح  املفتــوح  والنظــام 

الســاحة الوطنيــة، بعــد هيمنــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي علــى 

مقاليــد الحكــم منــذ انــدالع الثــورة ضــد االســتعمار الفرن�شــي فــي 

الفاتــح مــن نوفمبــر 1954 أيــن  التفــت آنــذاك الكثيــر مــن القــوى 

حــول  الــرؤى  لتوحيــد  وقيادتــه  الحــزب  هــذا  علــى  السياســية 

مشــروع الحريــة واالســتقالل وبعــد هيمنــة وســيطرة علــى املشــهد 

السيا�شــي إلــى مــا يقــرب عــن أربعيــن عامــا وبعــد الفشــل الذريــع 

للفلســفة االشــتراكية ونمــوذج الحكــم املغلــق، الــذي تلتــه تراجــع 

رهيــب فــي ألســعار املحروقــات التــي كانــت بمثابــة العمــود الفقــري 

لالقتصــاد الجزائــري، وبعــد موجــات التخلــي عــن االشــتراكية فــي 

العالــم الــذي شــهدته معظــم دول شــرق أوربــا، وبالتحديــد ســنة 

إنشــاء  يقــرُّ  الــذي  الجديــد  الدســتور  علــى  االســتفتاء  تــم   1989

 )22 املــادة   ،1996 )دســتور  السيا�شــي  الطابــع  ذات  الجمعيــات 

كبدايــة لالنتقــال إلــى نظــام جديــد، تتنافــس فيــه مختلــف القــوي 

السياســية للوصــول إلــى الحكــم، بــكل حريــة ونزاهــة.

URL: http://www.ahewar.org 1

فتحــت هــذه الخطــوة الجريئــة البــاب أمــام العديــد مــن الحــركات 

عــن مشــروعها  لتعلــن  الظــل،  فــي  تنشــط  كانــت  التــي  اإلســالمية 

إلــى  واالحتــكام  بالديمقراطيــة  القبــول  هــو  الــذي  السيا�شــي 

الصندوق وإرجاء املشروع السري إلى حين السيطرة على مقاليد 

القــوى أحزابــا سياســية ذات مدلــوالت  تلــك  الحكــم، فأنشــأت 

أيديولوجية، وركبت موجة الديمقراطية وظهر خطاب راديكالي 

يســوق للنــاس الحــل األمثــل وســبيل النجــاة والخــروج مــن األزمــة 

تحــت شــعار اإلســالم هــو الحــل، وبالفعــل فقــد اكتســحت هــذه 

املجموعــات الدينيــة املشــهد فــي أول انتخابــات حــرة ونزيهــة جــرت 

كانــت  التــي  لإلنقــاذ  اإلســالمية  الجبهــة  فــازت  أيــن  الجزائــر،  فــي 

البرملــان  فــي  املقاعــد  بأغلبيــة  كبيــرا،  راديكاليــا  مشــروعا  تحمــل 

يتبــقَّ  ولــم  الجزائــر  بلديــات  معظــم  علــى  ســيطرتها  وبســطت 

هــذه األحــداث  وفــي خضــم  الرئاســة،  إلــى كر�شــي  الوصــل  ســوى 

إلــى  يــؤول  فــي الجزائــر أن الوضــع  املتســارعة أدركــت الســلطات 

ســيطرة اإلســالمين على الحكم، وأن الخطر أصبح ماثال خاصة 

وقــادة الحــزب يتوعــدون باملحاســبة واملســاءلة للطغمــة الحاكمــة 

بنــاء علــى تصريحــات البعــض منهــم كأمثــال عبا�شــي مدنــي وعلــى 

بلحــاج صاحــب التصريــح الشــهير لوســائل اإلعــالم يــوم االنتخــاب 

حيــث قــال  »اليــوم عــرس الديمقراطيــة ومأتمهــا« تلميحــا إلــى 

تطبيــق الشــريعة اإلســالمية عنــد الوصــول إلــى الحكــم والتخلــي 

عــن الديمقراطيــة التــي هــي مــن مذاهــب الغــرب الكافــر.

أدرك قــادة الجيــش وبعــض القــوى الوطنيــة أن األوضــاع بــدأت 

الدولــة  كيــان  يهــدد  أصبــح  الخطــر  وأن  ســيطرتهم  عــن  تخــرج 

معظــم  أبــدت  فقــد  الدوليــة  الســاحة  علــى  أمــا  ومؤسســاتها، 

دول الضفــة الشــمالية مــن املتوســط وبالتحديــد فرنســا تخوفــا 

للســلطة  فأوعــزت  املنطقــة،  فــي  اإليرانيــة  التجربــة  تكــرار  مــن 

إلــى ضــرورة قطــع الطريــق أمــام هــذا املــارد قبــل أن  فــي الجزائــر 

يســيطر علــى زمــام الحكــم ويســتلم مقاليــد الســلطة، والنتيجــة 

التجربــة  وأوقــف  الجيــش  تدخــل  أن  فــكان  ســلفا،  معروفــة 

الوليــدة وأجبــر رئيــس الجمهوريــة علــى االســتقالة وحــل البرملــان، 

ووجــد أولئــك الذيــن علقــوا أمالهــم علــى تغييــر نظــام الحكــم عــن 

الريــاح،  أدراج  ذهبــت  أحالمهــم  أن  االنتخــاب  صنــدوق  طريــق 

فقــرروا اللجــوء إلــى العنــف كوســيلة للتعبيــر عــن عــدم رضاهــم 

أن  الجزائــر  فــي  الســلطات  فعــل  ردت  وكانــت  الجديــد  للوضــع 
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وهــي: القمعيــة  اإلجــراءات  مــن  بمجموعــة  قامــت 

-إلغاء املسار االنتخابي وقد أشرنا إلى هذه النقطة سابقا

-حل حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

-الزج بقيادات الحزب في السجون

-املالحقات األمنية للمنخرطين واملناضلين في الحزب 

-مصــادرة املقــرات الحزبيــة واملمتلــكات املنقولــة واألرصــدة املالية  

ْنحل
ُ
للحــزب امل

-حل كل الجرائد واملجالت التابعة للحزب

-إجبار رئيس الجمهورية على االستقالة وحل البرملان 

-إعالن حالة طوارئ طويلة األمد

األولــى  اإلرهاصــات  بمثابــة  كانــت  الجريئــة  الخطــوات  هــذه  كل 

واليابــس. األخضــر  علــى  أتــت  عارمــة  عنــف  موجــة  النطــالق 

 األسباب االجتماعية اقتصادية

تعتبــر نهايــة الثمانينيــات بدايــة ألزمــة اقتصاديــة حقيقــة الحت في 

األفــق، خاصــة وأن االقتصــاد الجزائــري اقتصــاد ريعــي مبنــي علــى 

النفط الذي ال تتجاوز فيه املداخيل خارج هذا القطاع الحيوي 

مــا نســبته 10 %، وشــهدت تلــك الفتــرة اختفــاء للمــواد األساســية 

فــي األســواق وصعــود رهيــب فــي األســعار وارتفــاع كبيــر فــي معــدل 

البطالــة الــذي وصــل إلــى أكثــر مــن %20 مــن عــدد الســكان، الــذي 

يمثــل منــه الشــباب مــا نســبته 70 % وتراجعــت الطبقــة الوســطى 

التــي هــي معيــار تماســك الجبهــة االجتماعيــة فــي أي مجتمــع مــن 

املجتمعــات )الكنــز وأخــرون، 1989(. وأصبحــت معظــم الشــرائح 

والصحيــة  األمنيــة  واألســالك  واألطبــاء  كاملعلميــن  املجتمعيــة 

وعمــال املصانــع والتجــار تعانــي مــن الفقــر والعــوز، وتدحرجــت 

هــذه الفئــة الضامنــة لالســتقرار إلــى الطبقــة الدنــي وهــي الطبقــة 

الفقيــرة، وانتشــرت أزمــة الســكن واالكتظــاظ فــي املــدن وهاجــر 

املواطــن الريفــي إلــى املــدن وبــرزت البيــوت القصديريــة ونمــت علــى 

حافة املدن نمو الفطر، واستشرت البطالة في الريف أكثر منها 

فــي املدينــة بســبب موجــة الجفــاف التــي ضربــت شــمال إفريقيــا فــي 

تلــك الفتــرة. كل هــذه العوامــل املتراكمــة واملعقــدة جعلــت الوضــع 

ال يحتمــل والبحــث عــن البديــل أمــرا محتومــا والعضــب الشــعبي 

فــي تزايــد، فكانــت انتفاضــة أكتوبــر ســنة 1988 كشــرارة النطــالق 

موجــة عنــف وثــورة علــى الوضــع املــزرى الــذي آلــت إليــه البــالد، 

وقــد أطلــق عليهــا تســمية؛ ثــورة الخبــز وهــي فــي الحقيقــة تســمية 

الديــن  تراكــم  إلــى  إضافــة  متــردي،  اقتصــادي  وضــع  عــن  تعبــر 

الخارجــي واقتــراب آجــال التســديد الــذي زاد مــن تعقيــد الوضــع 

وقلــل مــن هامــش املنــاورة بالنســبة لصانــع القــرار الــذي لــم يجــد 

االجتماعيــة  الجبهــة  التهــاب  مــن  للتخفيــف  الكافيــة  األمــوال 

األوضــاع  هــذه  فكانــت  المحالــة،  األســوأ  نحــو  تتجــه  واألوضــاع 

مــن بيــن األســباب التــي شــجعت علــى انتشــار العنــف واإلرهــاب، 

إليهــا  ضيفــْت 
ُ
وأ األســباب االجتماعيــة واالقتصاديــة  واجتمعــت 

أكثــر  األوضــاع  وتأجــج  بلــة  الطينــة  لتزيــد  السياســية  األســباب 

فــكان االنفجــار محتومــا.  

األسباب األيديولوجية والخارجية

االنتخابــات  اكتســح  الــذي  السيا�شــي  الحــزب  أن  يعلــم  الجميــع 

إلــى  يدعــو  عروبــي  إســالمي  توجــه  ذا  حزبــا  كان  الجزائــر  فــي 

تطبيــق الشــريعة اإلســالمية وفــي الحقيقــة أن نشــاط الحــركات 

اإلســالمية فــي الجزائــر كان قبــل االســتقالل، أيــن نشــطت الكثيــر 

مــن الجماعــات اإلســالمية الســرية واملنضويــة تحــت لــواء العديــد 

العامليــة  املســلمين  اإلخــوان  الدوليــة كجماعــة  التنظيمــات  مــن 

اإلســالمي  التوجــه  ذات  وجماعــات  الســلفية  والجماعــات 

خارجيــة  تيــارات  إلــى  تنتمــي  ال  التــي   .)2012 )ســعود،  الوطنــي 

وقــد ســبق لبعــض هــذه الجماعــات أن قامــت بأعمــال تخريبيــة 

الشــرطة  مراكــز  وهاجمــت  الدولــة،  ومؤسســات  منشــآت  ضــد 

فــي  الشــرطة  ألفــراد  اغتيــال  عمليــات  مــن  بمجموعــة  وقامــت 

الســبعينيات، وكثيــرا مــا كانــت توجــه انتقاداتهــا لنظــام الحكــم 

االشــتراكي واتهامــه بالكفــر واإللحــاد، غيــر أن النظــام السيا�شــي 

فــي تلــك املرحلــة بســط هيمنتــه علــى الوضــع وكثيــرا مــا كان يــزج 

تحــركات  ويراقــب  الســجون،  فــي  الجماعــات  تلــك  مــن  بعناصــر 

رجــال الديــن والدعــاة، غيــر أن مــا كان يعــرف بالصحوة وانتشــار 

تــرى أن اإلســالم هــو الحــل  األفــكار الوافــدة مــن املشــرق والتــي 

عبــر  املســلمون  فيهــا  يتخبــط  التــي   )2005 للمشــاكل)عمارة، 

العالــم وأن تطبيــق الشــريعة والتخلــي عــن القوانييــن الوضعيــة 

هــو الحــل املثالــي ملشــاكل املســلمين، أثــرت هــذه األفــكار الوافــدة 

تأثيــرا  رهيبــا، صحبتهــا موجــة تديــن واســعة فــي صفــوف الشــباب 

التنظيمــات  مــن  العديــد  وبــرزت  منهــم  الجامعييــن  خاصــة 

الطالبيــة املنتميــة إلــى التنظيمــات اإلســالمية العامليــة، وانتشــر 

الزي اإلســالمي في الشــوارع بصورة ملفتة للنظر وأطلق الشــباب 

فــي  العلــم  حلقــات  واتســعت  البرقــع  النســاء  ولبســت  لحاهــم 

2004( وعلــت األصــوات فــي املنابــر بضــرورة  املســاجد)رمضاني، 
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وألهبــت  الحــل،  هــو  اإلســالم  شــعار  ورفــع  الشــريعة  تطبيــق 

مشــاعر الجماهيــر بالخطــب الحماســية املشــحونة عاطفيــا وكان 

إلــه إال هللا  ال   « لإلنقــاذ عبــارة  الجبهــة اإلســالمية  شــعار حــزب 

عليهــا نحيــا وعليهــا نمــوت وعليهــا نلقــى هللا« شــعار عاطفــي بمــا 

للكلمــة مــن معنــى، وبالفعــل فقــد جــرَّ هــذا الشــعار العديــد مــن 

الشــباب املراهــق إلــى الخــروج علــى نظــام الحكــم والقيــام بأعمــال 

تخريبيــة وارتــكاب الكثيــر مــن املجــازر.

أزمة حزب جبهة التحرير الوطني

وباجتمــاع العوامــل السياســية واالجتماعيــة والدينيــة مــع وضــع 

اقتصــادي هــش ونظــام سيا�شــي يعانــي مــن صــراع داخلــي فــي أعلــى 

هــرم الســلطة بيــن مناضلــي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي آن ذاك 

، وبيــن األميــن العــام للحــزب ورئيــس الجمهوريــة مــن جهــة أخــرى، 

أيــن ســعى الرجــالن إلــى إجــراء إصالحــات معمقــة فــي نظــام الحكــم 

من خالل إحداث تغيير راديكالي في مكانة جبهة التحرير الوطني 

داخــل النظــام السيا�شــي الجزائــري، وذلــك بإلغــاء احتــكار الجبهــة 

تلــك اإلصالحــات وصايــة الجبهــة  نهــْت 
َ
أ للمجــال السيا�شــي وقــد 

مــن   )120( باملــادة  العمــل  وألغــت  الجماهيريــة،  املنظمــات  علــى 

ْت مــن تدخــل الحــزب فــي  قانــون الحــزب    )بلعــور،2000(  وَحــدَّ

إلــى  الحــزب  يــل  حّوِ
ُ
ت أن  االصالحــات  مــن  وأريــد  الدولــة،  شــؤون 

جبهــة تضــم مختلــف الحساســيات والتوجهــات،  وقــد أكــد ذلــك 

الســيد عبــد الحميــد مهــري  األميــن العــام للحــزب بقولــه : » إن 

إعــادة تجديــد مــوارد جبهــة التحريــر الوطنــي يهــدف إلــى إخــراج 

صيغــة حــزب الــذي هــو بطبيعتــه مفهــوم ضيــق مــن الناحيــة 

النظريــة، واســتبداله بصيغــة الجبهــة التــي تهــدف إلــى تجميــع 

حــول  تجتمــع  الطاقــات  هــذه  مادامــت  البــاد  طاقــات  كل 

أهـــداف وقواســم مشــتركة »)بلعور، 2000( غيــر أنــه ســرعان مــا 

تــم االلتفــاف حــول تلــك املبــادرة مــن خــالل حملــة مضــادة قادهــا 

أعضــاء مــن داخــل اللجنــة املركزيــة للحــزب بقيــادة عبــد القــادر 

لتــُه اســتقالة رئيــس 
َ
 علــى إثرهــا األميــن العــام، وت

َ
ســقط

ُ
حجــار، أ

اآلنفــة  األســباب  إلــى  املضــاف  الصــراع  هــذا  وكان  الجمهوريــة، 

الذكــر واحــد مــن العوامــل الخفيــة التــي أدت إلــى دخــول الجزائــر 

الضحايــا  مــن  الكثيــر  خلفــت  كبيــرة  عنــف  دوامــة  فــي  ولألســف 

املفقوديــن  وآالف  ضحيــة،  مليــون  بريــع  عددهــم  قــدر  الذيــن 

ومالييــر الــدوالرات مــن الخســائر املاديــة جــراء عمليــات التخريــب 
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املتواصلــة وصدمــات نفســية مســت شــرائح ال يســتهان بهــا مــن 

املجتمــع وانتكســت التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة.

العمليات اإلرهابية ومخلفتها

رهيبــة  مخلفــات  كاملــة  ســنوات  عشــرة  وملــدة  الجزائــر  عرفــت 

لظاهــرة اإلرهــاب، مســت جميــع فئــات الشــعب الجزائــري دون 

يســلموا  لــم  واألطفــال  النســاء  وحتــى  وشــيوخ  لشــباب  اســتثناء 

والجرحــى،  القتلــى  مــن  املــروع  العــدد  عــن  ناهيــك  ويالتــه،  مــن 

كمــا خلفــت الظاهــرة ضحايــا مــن نــوع آخــر، وهــم أولئــك الذيــن 

يعانــون فــي صمــت حامليــن ذكريــات الــدم والخــراب واملــوت التــي 

خلفتهــا موجــة العنــف تلك،)ســليماني، 2004()1(، وقــدرت تكلفــة 

مــا عــرف فــي مــا بعــد؛ باملأســاة الوطنيــة مــا يلــي )لحيانــي،2009()2( 

عدد الضحايا قدر بـ ربع مليون قتيل.

6 146 من املفقودين.
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املربــع  إلــى  والعــودة  الوليــدة  الديمقراطيــة  للتجربــة  انتكاســة 

األول.

تراجع رهيب في ميدان الحريات الشخصية وحرية التعبير.

هــذه  كتابــة  حيــن  إلــى  تبعاتهــا  التــزال  والتــي  املزمنــة  النتائــج  أمــا 

أثــرت  التــي  واالضطرابــات  النفســية  الصدمــات  هــي؛  األســطر 

تأثيــرا بليغــا فــي نفســية معظــم املواطنيــن الذيــن عايشــوا املأســاة 

وكانــوا جــزءا منهــا،  أيــن اختــل توازنهــم النف�شــي نتيجــة الخبــرات 

الســيئة التــي مــروا بهــا ومعايشــتهم لإلرهــاب بشــكل مباشــر، مــن 

املــوت  مناظــر  ورؤيتهــم   املســلحة  العتــداءات  معاينتهــم  خــالل 

فــي يومياتهــم، وعلــى أجهــزة  بالدمــاء  وأشــالء الضحايــا امللطخــة 

نتيجــة  أصدقائهــم  أو  أحبتهــم  ألحــد  فقدانهــم  أو  التلفزيــون، 

،مــن  النفســية  الصدمــة  أعــراض  وتختلــف  صدميــة،  حــوادث 

فئــة إلــى أخــرى، ولكــن أكثرهــا ظهــورا هــي االكتئــاب والقلــق والتــي 

تعــرف بالصدمــة سيكوســوماتية )ب ا م ،2011()3( ، وقــد أكــدت 

مجمــل  أن  الجزائــر  فــي  اإلرهــاب  ضحايــا  عــن  عديــدة  دراســات 

هــؤالء األشــخاص بحاجــة لتكفــل نف�شــي، قــد يمتــد ألشــهر وربمــا 

الجزائــر  فــي  لإلرهــاب  مواجهــة  الضحايــا  أكثــر  ومــن  لســنوات، 

هــم أفــراد الجيــش باعتبارهــم القــوة املســلحة القــادرة علــى الــرد 

كانــت  التــي  املســتمرة  التمشــيط  عمليــات  خــالل  مــن  املســلح 
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تلــك القــوات تقــوم بهــا علــى مســتوى الجبــال واألوكار التــي كانــت 

لهــا. مقــرا  تتخذهــا  اإلرهابيــة  الجماعــات 

لعــدد  الكبيــر  واالرتفــاع  العمليــات،  لتلــك  املطــرد  التزايــد  أمــام 

الضحايــا والخســائر املاديــة الجســيمة، كان علــى صانــع القــرار فــي 

الجزائــر أن يجــد الحلــول املناســبة لهــذه املعضلــة الكبيــرة واألزمــة 

الجزائرييــن،  دمــاء  ســفك  عمليــة  وقــف  مــن  البــد  وكان  الحــادة 

األطــراف  لجميــع  يحفــظ  األمنيــة  لألزمــة  واقعــي  حــل  بإيجــاد 

حقهــم فــي العيــش بســالم، فــكان لزمــا أن يعلــو صــوت الحكمــة 

والعقــل ويبعــث األمــل مــن جديــد علــى يــد وطنيــن آمنــوا أن الحــل 

املخلصيــن  الرجــال  بعــض  وقــرر  الجزائــر،  خــارج  مــن  يأتــي  لــن 

إيقــاف  فــي  أمــال  أن يتقدمــوا بمبــادرات واقتراحــات لحــل األزمــة 

مسلســل الــدم الــذي روع املدنييــن، فكانــت البدايــة مــع اقتــراح 

معــا  يعمــالن  شــقين متضاديــن  علــى  تقــوم  األزمــة  لحــل  مقاربــة 

دون توقــف؛ يعمــل الشــق األول علــى مقاربــة أمنيــة بحتــة وحــرب 

ال هــوادة فيهــا الســتئصال الظاهــرة مــن جزورهــا، والشــق الثانــي 

يقــوم علــى مبــادرة ومقاربــة إنســانية تعطــي األمــل ملراجعــة النفــس 

واســتدراك الوضــع قبــل فــوات األوان، بفتــح بــاب األمــل للعــودة 

ألولئــك املغــرر بهــم إلــى الحيــاة املدنيــة والطبيعيــة واالندمــاج فــي 

املجتمــع والعيــش حيــاة طبيعيــة، ومــن هنــا بــزغ  بصيــص األمــل 

مــن جديــد فكانــت املقاربــة الجزائريــة ملكافحــة اإلرهــاب تتمحــور 

حــول مقاربــة األمنيــة تصادميــة ومقاربــة إنســانية تصالحيــة.

املقاربة اجلزائرية ملكافحة اإلرهاب1–
إلــى  ســعت الجزائــر خــالل تطبيقهــا للمقاربــة مكافحــة االرهــاب 

فــي معركتهــا ضــد  الحصــول علــى الدعــم اللوجســتي والعســكري 

الجماعــات املســلحة، غيــر أنهــا اصطدمــت بحصــار وحظــر دولــي 

علــى اســتوراد االســلحة بحجــة أن النظــام السيا�شــي فــي الجزائــر 

وجهــة  األســلحة  تلــك  تأخــذ  ربمــا  ومنــه  االنهيــار،  وشــك  علــى 

أخــرى، أي انهــا ســوف تســقط فــي يــد االرهابيــن، ولــم تتمكــن مــن 

باســتثناء  الفتــرة،  تلــك  خــالل  األســلحة  مــن  مســتلزماتها  شــراء 

دولــة واحــد وهــي دولــة املجــر التــي كانــت الجزائــر تقتنــي منهــا بعــض 

األســلحة الخفيفــة، غيــر أن الوضــع تغيــر بعــد أحــداث الحــادي 

عشــر مــن ســبتمبر، أيــن تلقــت الجزائــر دعمــا كبيــرا مــن الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، مــن خــالل ترخيــص حصــول الجزائــر علــى 

تحــرك  عــن  اســتخباراتية  معلومــات  وتقديــم  الليليــة،  املناظــر 

الجماعــات فــي الصحــراء الكبرى)غريــب، 2017 ()1(، مــع دعــم مالــي 

URL: https://www.washingtoninstitute 1

الظاهــرة.   ملكافحــة 

املقاربة األمنية111–
والجماعــات  الدولــة  بيــن  املواجهــة  فــإن  أشــرنا  وأن  ســبق  كمــا 

الدولــة  ســلكته  الــذي  واملحتــوم  العملــي  الحــل  كانــت  اإلرهابيــة 

اإلرهابيــة،  الجماعــات  مــن  املبــادرة  زمــام  الســتعادة  الجزائريــة 

حيث كانت هذه األخيرة تتمتع بقوة كبيرة في بدايتها واستطاعت 

أن تفرض سيطرتها على معظم املناطق في البالد، وتكبد الدولة 

خســائر فادحــة فــي األرواح واملمتلــكات العامــة، أيــن بــدأت تنحــوا 

نحــو التنظيــم والتســليح الجيــد مــع معنويــات مرتفعــة يدفعهــا 

اســترجاع  فكــرة  وتخمــرت  بالظلــم،  والشــعور  الدينــي  الــوازع 

الحــق املهضــوم، فــكان علــى الدولــة انتهــاج اســتراتيجية جديــدة 

واملهــددة  جــدا،  والخطيــرة  الصلبــة  العقيــدة  هــذه  مواجهــة  فــي 

الجزائــري  السيا�شــي  النظــام  فاعتمــد  باالنهيــار،  الدولــة  لكيــان 

أجهــزة  خمســة  علــى  وامليدانيــة  املباشــرة  األمنيــة  مقاربتــه  فــي 

واثنتيــن شــعبية مســاندة  نظاميــة  ثــالث فصائــل  عســكرية منهــا 

وداعمــة لهــا، وفــي الحقيقــة هاتــان الفصيلتــان الشــعبيتان كانتــا 

هــي الفيصــل فــي املعركــة ضــد اإلرهــاب مــع اعتمــاد خطــة أمنيــة 

ثانيــة تقــوم علــى مبــدأ تجفيــف املنابــع.

 األجهزة األمنية النظامية–11111
كهــذه  أن خــاض حربــا  الجزائــري  للجيــش  يســبق  لــم  -الجيــش: 

كلفتــه  التــي  اإلرهابيــة  الجماعــات  ضــد  خاضهــا  التــي  الحــرب 

التــي  العصابــات  الضحايــا واملعطوبيــن جــراء حــرب  مــن  الكثيــر 

كان يخوضهــا )ســعود، 2017(، غيــر أنــه خــرج منهــا قويــا واكتســب 

خبــرة ميدانيــة جعلتــه يحتــل مراتــب متقدمــة فــي ترتيــب جيــوش 

الحكوميــة  املؤسســات  حمايــة  مهمــة  لــه  أوكلــت  أيــن  العالــم، 

فــي  اإلرهابيــة  الجماعــات  ومالحقــة  االســتراتيجية،  واملواقــع 

اإلرهابييــن  مخابــئ  وتدميــر  عليهــا  الخنــاق  وتشــديد  الجبــال 

ومخــازن الســالح واملستشــفيات امليدانيــة للجماعــات املســلحة، 

وتمشــيط الجبــال واملناطــق الســاخنة، ووضــع الكمائــن الليليــة 

مهمــة  أوكلــت  وقــد  وعزلهــا،  املكتشــفة  الجماعــات  ومحاصــرة 

محاربــة الجماعــات االرهابيــة للقــوات البريــة بشــكل أسا�شــي مــع 

القــوات  وكذلــك  الخاصــة  بالقــوات  يعــرف  مــا  أو  النخبــة  ِفــرق 

تدميــر مواقــع اإلرهابييــن  بمهمــة  تكلــف  مــا  عــادة  والتــي  الجويــة 

وتحيينهــم.

-جهــاز الــدرك الوطنــي: مــن بيــن أهــم األجهــزة التــي يتشــكل منهــا 

والشــعب  الجيــش  بيــن  وصــل  همــزة  يعتبــر  الجزائــري،  الجيــش 
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البديــل  يشــكل  حيــث  م،2017()1(،  ا  الريفيــة.)ب  املناطــق  فــي 

عــن الشــرطة فــي املناطــق غيــر الحضريــة، يتواجــد هــذا الجهــاز 

تجنيــد  بمهمــة  يضطلــع  الجزائــر،  بلديــات  جميــع  علــى مســتوى 

علــى  ويشــرف  العســكرية  الخدمــة  ســن  بلغــوا  الذيــن  املدنييــن 

قــوات الدفــاع الذاتــي والحــرس البلــدي املســتحدثين أثنــاء األزمــة 

األمنيــة، ويعمــل علــى كذلــك علــى جمــع املعلومــات االســتخباراتية 

فــي املناطــق املعزولــة ويســاعد جهــاز العدالــة فــي مكافحــة الجريمــة 

باعتبــاره جهــازا يتمتــع بالضبطيــة القضائيــة.

-جهــاز الشــرطة: أوكلــت للشــرطة الجزائريــة مهمــة جــد معقــدة 

تمثلت في حرب املدن والشوارع، وقد كلفت هذه الحرب الجهاز 

خســائر وتضحيــات جســيمة نظــرا لصعوبــة مهمــة التعــرف علــى 

املــدن وداخــل  فــي  العناصــر اإلرهابيــة وســط الجماهيــر الكبيــرة 

األحيــاء القصديريــة الفقيــرة، كمــا أوكلــت لــه مهمــة نــزع األلغــام 

واملتفجــرات، التــي قــام اإلرهابيــون بزرعهــا فــي الســاحات العامــة 

الجهــاز  هــذا  قــدم  الحقيقــة  وفــي  الحيويــة،  املنشــآت  وأمــام 

بجميــع فصائلــه دورا بطوليــا فــي القضــاء علــى الظاهــرة فــي املــدن 

)وزارةالداخليةالجزائريــة،2018()2(. الجزائريــة. 

األجهزة األمنية شبه النظامية11121–
-قوات الدفاع الذاتي

املطلــع علــى جغرافيــا الجزائــر يجــد أنهــا جــد صعبــة، تتشــكل مــن 

تضاريــس وجبــال وعــرة وغابــات كثيفــة صعبــت كثيــرا مــن مهمــة 

قــوات الجيــش، الــذي عــادة مــا كان يتكــون مــن عناصــر ليــس لهــا 

معرفــة بالبيئــة التــي تقاتــل فيهــا ،حيــث يكــون فيــه عامــل األرض 

عامل مســاعد للجماعات اإلرهابية، ملعرفتها بتضاريس املناطق 

التــي تنشــط فيهــا، وكمــا هــو معــروف فاإلنســان ابــن بيئتــه أي أنــه 

يتأقلم مع البيئة التي ولد فيها،  فلعبت الجغرافيا دورا مساعدا 

للعناصــر اإلرهابيــة للمنــاورة أكثــر واألخــذ بزمــام املبــادرة فــي كثيــر 

مــن األحيــان، أدركــت الســلطات فــي الجزائــر أنــه البــد مــن التغلــب 

علــى عامــل الجغرافيــا والتغلــب علــى نقطــة الضعــف هــذه، مــن 

االســتعمار  اســتعملها  التــي  االســتراتيجية  نفــس  تطبيــق  خــالل 

الفرن�شــي فــي الجزائــر إبــان الثــورة التحريريــة، التــي تتمحــور حــول 

تجنيــد عناصــر لهــا معرفــة باملناطــق التــي تنشــط بهــا الجماعــات 

اإلرهابيــة، فكانــت خطــة تجنيــد قــوات الدفــاع الذاتــي هــي الخطــة 

األنجــع واألصلــح ملثــل هــذه الظــروف، وبالفعــل تــم تجنيــد هــذه 

URL: https://www.maghre 1

URL: https://www.interieur.gov 2
URL: https://www.maghrebvoices 3

القــوات الجديــد التــي يطلــق عليهــا أحيانــا تســمية الدفــاع الذاتــي 

تتشــكل  وكانــت    )Les patriotes()3()2017 )بــام،  املليشــيات.  أو 

مــن قدمــاء املحاربيــن الذيــن شــاركوا فــي حــرب االســتقالل وأبنــاء 

قدمــاء املحاربيــن واألشــخاص الذيــن يريــدون االنضمــام طوعيــة 

لهــذا الجهــاز بقصــد حمايــة ممتلكاتهــم فــي املناطــق الريفيــة مــن 

التجربــة نجاحهــا  هــذه  أثبتــت  الجماعــات اإلرهابيــة، وقــد  نهــب 

واســتطاعت الدولــة فــي الجزائــر بفضــل هــذه العناصــر تضييــق 

الخنــاق علــى الجماعــات املســلحة، وقللــت مــن هامــش املنــاورة 

لديهــا، وبعــد نجــاح التجربــة قــررت الدولــة تعزيــز هــذه الخطــوة 

باســتحداث جهــاز آخــر أكثــر تنظيمــا وبلبــاس عســكري موحــد.

- الحرس البلدي

بعــد نجــاح قــوات الدفــاع الذاتــي فــي مهامهــا ولــو بصــورة جزئيــة، 

البلــدي  الحــرس  جهــاز  إنشــاء  يقــر  تنفيــذي  مرســوم  صــدر 

فرغــم   ).01 املــادة   265،1996/56 رقــم:  التنفيــذي  )املرســوم 

التوجيهــات التــي قدمهــا صنــدوق النقــد الدولــي للجزائــر بتحديــد 

اســتطاعت  الجديــد،  الفصيــل  هــذا  إلــى  املنتميــن  األفــراد  عــدد 

الجزائــر التنصــل مــن قــرارات صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــالل 

الصنــدوق  غطــاء  تحــت  البلــدي  الحــرس  تمويــل  فــي  التحايــل 

جهــاز  نفقــات  يغطــي  كان  الــذي  املحليــة،  للجماعــات  املشــترك 

الحــرس البلــدي، وأوكلــت مهمــة تســيير علــى هــذا الجهــاز لــوزارة 

الــدرك الوطنــي )املرســوم  الدفــاع الوطنــي وتحــت إشــراف فــرق 

هــذا  ســاعد  وقــد   ).01 ،املــادة   1996  ،265/56 رقــم:  التنفيــذي 

الفصيــل وبصــورة فعالــة فــي القضــاء علــى الجماعــات اإلرهابيــة 

بمســاعدة قــوات الجيــش والــدرك، مــن خــالل اســتغالل عامــل 

الضــرورة  ظــرف  وتحــت  إليــه،  أشــرنا  وأن  ســبق  الــذي  األرض 

كان معظــم أفــراد هــذا الفصيــل ذوي مســتوى تعليمــي متواضــع 

وكان ال يشــترط فــي االنضمــام إلــى هــذا الجهــاز املســتوى الدرا�شــي 

املقبــول كالجيــش والشــرطة، ورغــم نقطــة الضعــف هــذه لعــب 

هــذا الجهــاز دورا محوريــا وفعــاال فــي مكافحــة الظاهــرة وقــد قــدم 

أفــراده تضحيــات كبيــرة وتــم حــل الجهــاز بعــد اســتتباب األمــن فــي 

.2015 نهايــة  الجزائــر 

ومــع تجنيــد الدولــة فــي الجزائــر لهــذه القــوات التــي تشــكلت كمــا 

تحــدي  بــرز  نظاميــة،  وشــبه  نظاميــة  قــوات  مــن  ذكــره،  ســبق 

جديــد تمثــل فــي معرفــة كيفيــة تمويــل تلــك الجماعــات والطــرق 
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التي تنتهجها في دعمها اللوجيستي.

متويل العناصر االرهابية خالل مرحلة التسعينيات1–111–
اإلرهابيــة  العناصــر  هــذه  تمويــل  كيفيــة  إلــى  اإلشــارة  مــن  البــد 

وتبيــان كيــف أن تمويلهــا كان داخليــا وخارجيــا غيــر أن التمويــل 

الخارجــي فــي تلــك الفتــرة لــم يكــن بالصــورة نفســها التــي يتــم فيهــا 

فــي زمــن العوملــة، والــذي اســتغلت  تمويــل الجماعــات االرهابيــة 

فيــه الجماعــات االرهابيــة املعاصــرة لخدمــة أغــراض وأجنــدات 

أجنبيــة.

- التمويل الداخلي

وقبــل التعريــج علــى سياســة الجزائــر فــي تجفيــف منابــع التمويــل 

تمويــل  كيفيــة  إلــى  اإلشــارة  مــن  لنــا  البــد  االرهابيــة،  للجماعــات 

عــن  الصــادرة  األمنيــة  فالتقاريــر  داخليــا،  العناصــر  هــذه 

الســلطات الجزائريــة، تؤكــد أن الجماعــات االرهابيــة اعتمــدت 

فــي تمويلهــا علــى مصــادر مختلفــة ومتنوعــة والتــي منهــا األمــوال 

مــع  املتعاطفــون  األشــخاص  يقدمهــا  التــي  والعينيــة  النقديــة 

التوجهــات  ذات  األهليــة  الجمعيــات  وكذلــك  الجماعــات،  تلــك 

الفديــة.  طريــق  عــن  والتمويــل  املعلنــة،  غيــر  الراديكاليــة 

 )مصطفــى، 2018()1( الــذي ســوف نأتــي علــى ذكــر الــدور الــذي 

عــن  ملنعــه  األمــن  مــن مجلــس  قــرار  الجزائــر الســتصدار  لعبتــه 

الشــركات  وخزائــن  البنــوك  علــى  والســطو  الجماعــات،  تلــك 

الكبــرى، واســتفزاز رجــال األعمــال وتهديدهــم، وفــي الواقــع تأخــذ 

:)2017 )جمــاوي،  منهــا  وإجــراءات  مراحــل  التمويــل  عمليــة 

-مرحلة اإليداع

فــي  األمــوال  بضــخ  اإلرهــاب  ممولــو  يقــوم  املرحلــة  هــذه  خــالل    

النظــام املصرفــي، مــن خــالل إدخالهــا فــي حســابات أو عــن طريــق 

شــراء أســهم أو ســندات، كما يمكن شــراء العقارات أو املشــاركة 

فــي مشــاريع اســتثمارية حقيقيــة أو وهميــة، ثــم تتــم عمليــة بيــع 

إلــى  تلــك األمــوال  نقــل  يتــم  العقــارات، وبعدهــا  أو  تلــك األســهم 

الخــارج حــدود الدولــة.

- مرحلة التغطية

بعــد دخــول األمــوال إلــى النظــام يتــم تحويلهــا إلــى مؤسســات ماليــة 

أخــرى للتعتيــم علــى مصادرهــا، وقــد يتــم تحويلهــا إلــى مؤسســات 

فــي أماكــن آمنــة، وتعتبــر هــذه املرحلــة األصعــب اكتشــافا مــن قبــل 

وشــيكات  املاليــة  األوراق  اســتخدام  فيهــا  ويتــم  األمنيــة  األجهــزة 

املصــارف واألســهم والســندات.
URL: https://www.hafryat 1

URL: https://www.ennaharonline 2

-  مرحلة التمويل

وصــوال  األمــوال  تقطعهــا  التــي  الرحلــة  فــي  األخيــرة  املحطــة  وهــي 

إلــى أيــدي الجماعــات اإلرهابيــة حيــث يتــم نقــل هــذه األمــوال عــن 

طريــق الحــدود وبصفــة عينيــة أو عــن طريــق تجزئتهــا إلــى مبالــغ 

الصفــة  األمــوال  تلــك  تكتســب  أن  وبمجــرد  أنــه  غيــر  صغيــرة، 

إيصالهــا  يســهل  حتــى   )2018 )حســين،  والقانونيــة  الشــرعية 

أو  حقائــب  فــي  كحملهــا  بســيطة  بطــرق  اإلرهابيــة  للجماعــات 

علــى  نغفــل  أن  دون  هــذا  والشــاحنات،  الســيارات  فــي  إخفائهــا 

تتقاطــع  معينــة  دولــة  ترعــاه  مــا  عــادة  الــذي  الخارجــي  التمويــل 

الجماعــات. تلــك  مصالــح  مــع  مصالحهــا 

التمويل اخلارجي11141–
الداخليــة  الشــؤون  فــي  والتدخــل  املعنــوي  الدعــم  إلــى  إضافــة 

مــن  العديــد  أبداهمــا  يــِن 
َّ

اللذ واملســاندة  والتعاطــف  للجزائــر 

أبــو قتــادة الفلســطيني وســلمان العــودة  رجــال الديــن؛ كأمثــال 

أعلنــوا  الذيــن  العربــي،  املشــرق  مشــايخ  مــن  وكثيــر  الســعودي 

الخارجــي  التمويــل  بــرز  اإلرهابيــة،  للجماعــات  الســافر  دعمهــم 

غيــر  فالتمويــل  مباشــرة،  غيــر  واألخــرى  مباشــرة  ؛  بصورتيــن 

الســالح  وِريــْد 
َ
ت علــى  حصــار  فــرض  خــالل  مــن  كان  املباشــر 

للجزائــر بحجــة وقوعــه فــي يــد الجماعــات اإلرهابيــة، أمــا الصــورة 

العناصــر  بعــض  عــن  والتغا�شــي  إيــواء  فــي  فتمثلــت  املباشــرة 

اإلرهابيــة الناشــطة مــن قبــل بعــض الــدول خاصــة علــى الحــدود 

تمويــال  وكان  قديمــة،  وخالفــات  سياســية  ألســباب  الجزائريــة، 

غيــر معلــن لكنــه موجــود ،كمــا تــم فــرض التأشــيرة علــى دخــول 

تقــوم  الجزائــر  جعــل  ممــا  الــدول،  تلــك  أرا�شــي  إلــى  الجزائرييــن 

بمجوعــة مــن اإلجــراءات  كإغــالق حدودهــا البّريــة ، كمــا تلقــت 

كذلــك تلــك الجماعــات دعمــا مــن طــرف دولــة  معينــة وبصــورة 

ألســباب  وذلــك  إيــران،  دولــة  قدمتــه  الــذي  كالتمويــل  مباشــرة  

األســبق،  الحكومــة  رئيــس  كشــف  أيــن  سياســية،   أيديولوجيــا 

ســيد أحمــد غزالــي، أن نظــام املاللــي فــي إيــران مــّول ودعــم اإلرهــاب 

خــالل العشــرية الســوداء فــي الجزائــر ســنوات التســعينات، وهــو 

مــا دفــع بالرئيــس الراحــل، محمــد بوضيــاف، إلــى قطــع العالقــات 

الثنائيــة مــع هــذا النظــام خــالل تلــك الفتــرة )عســاس،2017()2(، 

ماليــا  االرهابيــة،  الجماعــات  أيــد  اإليرانــي  النظــام  أن  مؤكــدا 

واقتصاديــا. وسياســيا 

إليــه  توصلــت  مــا  أن  األســبق  الجزائريــة  الحكومــة  رئيــس  وأكــد 
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اإلرهابيــة  للجماعــات  اإليرانــي  النظــام  تمويــل  بشــأن  الجزائــر 

نتــاج  بــل  شــكوك،  أو  سياســية  تحليــالت  ليســت  الجزائــر  فــي 

شــفْت 
ُ

ك  ،)1()2017 )عســاس،  مؤكــدة  اســتخباراتية  معلومــات 

فيهــا العديــد مــن الحقائــق عــن تــورط إيــران فــي التمويــل الخارجــي 

الجزائــر. فــي  اإلرهابيــة  للجماعــات 

محكمــة  اســتراتيجية  انتهجــت  الجزائريــة  الســلطات  أن  غيــر 

املعنويــة،  أو  املاديــة  ســواء  التمويــل  مصــادر  وقطــع  تتبــع  فــي 

الداخليــة أو الخارجيــة لغلــق جميــع املنافــذ التــي تســتعملها تلــك 

الجماعــات.  

جفيف منابع التمويل11151–
والشــرطة  والــدرك  الجيــش  الخمســة  األمنيــة  األجهــزة  تعتبــر 

كانــت  التــي  القــوات  البلــدي  والحــرس  الذاتــي  الدفــاع  وقــوات 

تضطلــع بمهمــة مكافحــة اإلرهــاب بصــورة ميدانيــة مباشــرة وعلــى 

خطــوط التمــاس، كمــا أنــه تــم االســتعانة بمقاربــة أمنيــة أخــرى ال 

تقــل أهميــة مــن األولــى، تتمحــور حــول تجفيــف مصــادر التمويــل 

الداخليــة والخارجيــة والدعــم اللوجيســتي، هــذه العمليــة تقــوم 

علــى مجموعــة مــن التدابيــر وهــي كمــا يلــي:

- مراقبة البنوك وحركة األموال

تعتبــر مراقبــة حركــة األمــوال وتداولهــا مــن بيــن املهــام التــي تتطلــب 

معرفة وخبرة في امليدان املالي والنقدي، من خالل معرفة آليات 

وتشــريعات حركــة رؤوس األمــوال والقطــاع املصرفــي، أيــن قــررت 

التنظيميــة  واللوائــح  القوانيــن  تفعيــل  الجزائــر  فــي  الســلطات 

للقطــاع املالــي واملصرفــي لتســهيل عمليــة مراقبــة ومعرفــة حركــة 

أن  غيــر   )2010 الجزائريــة،  الداخليــة  وزراة  )تقريــر  االمــوال، 

هــذه العمليــة عرفــت صعوبــة بالغــة، خاصــة وأن حركــة رؤوس 

خضوعهــا  مــن  أكثــر  املــوازي  للســوق  تخضــع  كانــت  األمــوال 

يدخــرون  ال  الجزائرييــن  املواطنيــن  ومعظــم  الرســمي،  للســوق 

املراقبــة  عمليــة  كانــت  مــا  كثيــرا  لذلــك  البنــوك،  فــي  أموالهــم 

صعبــة وتتطلــب مجهــودا كبيــرا، ومــع ذلــك أصــدرت الســلطات  

األمــوال  تبييــض  مــن  بالوقايــة  املتعلــق  القانــون  الجزائــر  فــي 

وتمويــل اإلرهــاب، ومكافحتــه، فجــاء قانــون )01/05( مؤيــدا لهــذه 

الشــروط واإلجــراءات )وزارة العــدل الجزائريــة، 2005، القانــون 

توطيــن املصرفــي لــكّل 
ّ
رقــم/01/05( ، مــن خــالل  اشــترط عمليــة ال

عمليــة دفــع، تتجــاوز قيمتهــا مبلغــا يتــم تحديــد قيمتــه عــن طريــق 

القانــون  هــذا  يفــرض  والقرض،كمــا  نقــد 
ّ
بال املتّعلــق  التنظيــم  

URL: https://www.ennaharonline 1

علــى البنــوك واملؤسســات املاليــة واملؤسســات املشــابهة األخــرى، 

تبليــغ عــن 
ّ
االســتعالم والتأكــد مــن هويــة عمالئهــا وعناوينهــم وال

كّل عمليــة مشــبوهة وذلــك إلــى خليــة معالجــة االســتعالم املالــي.

-  نــزع األســلحة الخفيفــة: منــذ املوجــة األولــى للعنــف والتحــاق 

رأت  بالجبــال،  بهــم  املغــرر  األفــراد  مــن  بهــا  يســتهان  ال  أعــداد 

الدولــة فــي الجزائــر أنــه مــن الضــروري قطــع الطريــق أمــام هــؤالء، 

األجهــزة  فأصــدرت  األســلحة،  وتجميــع  أنفســهم  تنظيــم  قبــل 

عنــد  املوجــودة  الخفيفــة  األســلحة  بمصــادرة  تعليمــات  األمنيــة 

للمناطــق  واملتاخميــن  األريــاف  ســكان  وبخصــوص  املواطنيــن، 

الجبلية، مع العلم أن املصادرة كانت مؤقتة وليست نهائية،  إلى 

حيــن اســتتباب األمــن والســكينة وبالفعــل فقــد وفــت الســلطات 

بوعودهــا، وأرجعــت جــل األســلحة املصــادرة ألصحابهــا، خاصــة 

تلــك املســتعملة للصيــد والتــي تحمــل أرقامــا تسلســلية.

والنشــاطات  للدعايــة  فــي  الوطنيــة  الرمــوز  اســتغال  -منــع 

مــن  مجموعــة  الجزائــر  فــي  الســلطات  أجــرت  السياســية: 

العضويــة  بالقوانيــن  املتعلقــة  تلــك  خاصــة  التعديــالت 

واالنتخابيــة، ونقصــد هنــا بالتعديــالت تلــك التــي جــاء بهــا دســتور 

1996 الــذي منــع صراحــة اســتغالل الرمــوز الوطنيــة املتمثلــة فــي 

اإلســالم العروبــة األمازيغيــة والوحــدة الترابيــة للدعايــة الحزبيــة، 

واستثارة مشاعر الجماهير)دستور 1996، املادة 48(، مما أجبر 

الكثيــر مــن األحــزاب والجمعيــات إلــى تغييــر قوانينهــا الداخليــة، 

مــن  األحــزاب  منعــت  كمــا  الجديــد،  والوضــع  تتما�شــى  وجعلهــا 

تمويــل الجمعيــات املدنيــة وبالعكــس منعــت كذلــك الجمعيــات 

مــن تمويــل األحــزاب، وقــد اعتبــر البعــض هــذه الخطــوة انتكاســة 

محاصرتــه  تمــت  الــذي  الحزبــي  والنشــاط  للحريــات  وتراجــع 

ومنعــه مــن مــوارد ماليــة مهمــة، غيــر أن الدولــة فــي الجزائــر رأت فــي 

ذلــك حمايــة وتحكمــا فــي مصــادر التمويــل، التــي ربمــا تذهــب إلــى 

اكتشــافها. مــن  التمكــن  دون  اإلرهابيــة  الجماعــات 

-قانــون تجريــم دفــع الفديــة لإلرهابييــن: بعدمــا تمكنــت الجزائــر 

مــن القضــاء علــى جــل الجماعــات اإلرهابيــة الناشــطة فــي الشــمال 

الجزائــري، غيــرت تلــك املجموعــات االرهابيــة مــن اســتراتيجيتها فــي 

املواجهــة والقتــال، حيــث توجهــت تلــك الجماعــات التــي رفضــت 

التفــاوض مــع الســلطة والدخــول فــي ميثــاق الســلم واملصالحــة 

لــواء  تحــت  النشــاط  واختــارت  الكبيــر،   الجنــوب  إلــى  الوطنيــة 

فــي  اإلســالمية  والدولــة  القاعــدة  كتنظيــم  العامليــة  التنظيمــات 

والبيئــة  األطــراف  املتراميــة  الصحــراء  وحيــث  والشــام،  العــراق 
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الرهائــن  واختطــاف  والتهريــب  املخــدرات  وتجــارة  القاســية 

خاصــة الرعايــة األجانــب، الذيــن عــادة مــا يشــكلون ضغوطــا علــى 

حكوماتهــم أيــن تضطــر تلــك الحكومــات إلــى دفــع الفديــة لتجنــب 

إعدامهــم بصــورة دراماتيكيــة،  وأمــام شاشــات التلفــزة، فكثيــرا 

مــا كانــت تثيــر الــرأي العــام فــي تلــك الــدول، وأيقنــت الجزائــر أن 

خاصــة  وتمــردا  قــوة  إال  الجماعــات  تلــك  يزيــد  ال  الفديــة  دفــع 

وأنهــا أضحــت تعتــاش علــى هــذه العمليــات االســتفزازية ، وبذلــت 

الجزائــر مجهــودا مضنيــا إلقنــاع األطــراف الدوليــة  للعــدول عــن 

الثمــن  كان  وإن  لالســتفزاز  الخضــوع  وعــدم  الفديــة،  تقديــم 

حيــاة الضحايــا األن دفــع الفديــة مــا هــو إال تشــجيع للجماعــات 

للقيــام بعمليــات أخــرى، وبالفعــل فقــد القــت مجهوداتهــا ترحيبــا 

لألمــم  األمــن  مجلــس  إقنــاع  مــن  تمكنــت  إذ  ودوليــا  إقليميــا 

يكمــل  الــذي   1904 القراريــن  بتبنــي   2009 ديســمبر  فــي  املتحــدة 

القــرار 1373 ، املتعلــق بمكافحــة مصــادر تمويــل اإلرهــاب والقــرار 

وكــذا  اإلرهابيــة،  الجماعــات  نشــاطات  بتمويــل  املتعلــق   ،  1267

إقنــاع االتحــاد اإلفريقــي فــي يوليــو 2009 بتبنــي القــرار 652 ، الــذي 

يديــن دفــع الفديــة للجماعــات اإلرهابيــة ويطالــب املجتمــع الدولــي 

بتجريمهــا، كمــا صــادق مجلــس األمــن يــوم 27 ينايــر 2014 ، علــى 

الوقايــة  مجــال  فــي  الحســنة  املمارســات  حــول  الجزائــر  مذكــرة 

مــن االختطافــات مــن أجــل طلــب الفديــة للجماعــات اإلرهابيــة، 

املديريــة  ودعــت  ذلــك،  عــن  املنجــزة  املزايــا  علــى  والقضــاء 

الجزائــر  أخــذ مذكــرة  إلــى  اإلرهــاب  التنفيذيــة ملجلــس مكافحــة 

للجزائــر،  دبلوماســيا  انتصــارا  ُعــدَّ  مــا  االعتبار، وهــو  بعيــن 

)الســاحل(   اإلقليمــي  فضائهــا  فــي  بالتحــرك  الجزائــر  بــدأت  كمــا 

االســتراتيجي.   عمقهــا  يمثــل  باعتبــاره 

والدفــع  املباشــرة  املواجهــة  أن  القــول  نســتطيع  األخيــر  وفــي 

الــدرك،  الجيــش،  الخمســة:  األمنيــة  باألجهــزة  واالســتعانة 

غيــر  واملواجهــة  البلــدي،  الحــرس  الذاتــي،  الدفــاع  الشــرطة، 

حركــة  مراقبــة  خــالل  مــن  التمويــل  منابــع  كتجفيــف  املباشــرة 

الرمــوز  اســتغالل  ومنــع  الخفيفــة  األســلحة  ومصــادرة  األمــوال 

الوطنيــة فــي الدعايــة الحزبيــة، وتجريــم دفــع الفديــة لإلرهابيــن، 

جعلــت املقاربــة األمنيــة جــد فعالــة غيــر أنهــا غيــر كافيــة، قررتعلــى 

إثرهــا الجزائــر اعتمــاد املقاربــة اإلنســانية كاســتراتيجية مكملــة 

يريــدون  الذيــن  أولئــك  ودمــج  واملصالحــة  الســلم،  لتحقيــق 

اإلنســانية  املقاربــة  فكانــت  الجديــد،  امليثــاق  هــذا  فــي  الدخــول 

اإلرهــاب. مكافحــة  اســتراتيجية  مــن  اآلخــر  الشــق 
URL: https://www.alittihad.ae/article 1

املقاربة اإلنسانية121–
قــوات األمــن بأســالكها الخمســة  كمــا ســبق وأن أشــرنا دخلــت 

الخســائر  وكانــت  اإلرهابيــة،  الجماعــات  مــع  داميــة  فــي مواجهــة 

فادحة من الطرفين ارتقت إلى مستوى حرب أهلية، فكان لزاما 

البحــث عــن حــل آخــر ربمــا يقلــل مــن حــدة الصــدام ويحقــن دمــاء 

الجزائرييــن، فجــاءت املبــادرات متدرجــة ومتتاليــة للتخفيــف مــن 

وطــأة األزمــة وموازنــة بيــن حفــظ حقــوق الضحايــا والتجــاوز عــن 

أخطــاء العناصــر املغــرر بهــا، فمــرت املقاربــة اإلنســانية ملكافحــة 

االرهــاب فــي الجزائــر بعــدة مراحــل وهــي:

- قانون الرحمة

ليميــن  الســيد  املتقاعــد  الجنــرال  تولــي  بعــد  القانــون  هــذا  جــاء 

زروال الحكــم ســنة 1995 م، أيــن قــرر أجــراء مفاوضــات مباشــرة 

الرحمــة،  قانــون  خاللهــا  أصــدر  اإلرهابيــة،  الجماعــات  مــع 

إلــى الجماعــات  2006()1( الــذي يعطــي األفــراد املنتميــن  )محمــد، 

مــع  الصــادرة ضدهــم  األحــكام  فــي  التخفيفــات  بعــض  املســلحة 

اســتثناء أولئــك الذيــن ارتكبــوا جرائــم كبيــرة كالتفجيــر فــي األماكن 

العموميــة وارتــكاب املجــازر الجماعيــة غيــر أن هــذا القانــون لــم 

املعتدلــة  الجماعــات  أفــراد  معظــم  ألن  كبيــرة،  اســتجابة  يلــَق 

والجماعــة  لإلنقــاذ  اإلســالمي  كالجيــش  املســلحة  للعناصــر 

لتســليم  كشــرط  شــاملة  تســوية  عــن  تبحــث  كانــت  اإلســالمية 

جــاءت  أخــرى  مبــادرة  تقديــم  إلــى  الدولــة  فاضطــرت  الســالح، 

نيــة.  حســن  وبــادرة  الرحمــة  لقانــون  كتكملــة 

الوئام املدني

بعــد اســتقالة الرئيــس اليميــن زروال إثــر أزمــة حــادة بينــه وبيــن 

وقــدوم   ،1999 ســنة  مســبقة  انتخابــات  عــن  وإعالنــه  الجيــش 

الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى الحكــم ، ســار علــى نهــج ســلفه 

وحاول إدخال تعديالت على قانون الرحمة وجعله أكثر مالءمة 

فــي التفــاوض  واســتجابة ملطالــب الجماعــات، التــي أبــدت رغبــة 

مــع النظــام السيا�شــي الجزائــري، فأصــدر مرســوما رئاســيا يلغــي 

القانــون الســابق ويعوضــه بقانــون جديــد، تحــت مســمى قانــون 

الوئــام املدنــي الــذي ألغــى الســجن املؤبــد واإلعــدام وعــرض علــى 

االســتفتاء الشــعبي، أين تمت املوافقة عليه باألغلبية الســاحقة 

وكانت من نتائجه تخلي معظم الجماعات املسلحة عن نشاطها 

ودمــج عناصرهــا وفــق بنــود ومــواد قانــون الوئــام املدني،)رئاســة 

الجمهوريــة، األمــر رقــم 01/06 ، 2006 ، املــادة.01.( وعلــى مراحــل 

فــي  املتخصصــة  الســلطات  تقديــرات  حســب  معينــة  وشــروط 
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متابعــة تنفيــذ قانــون الوئــام، حيــث ســمحت للكثيــر مــن األفــراد 

املدنيــة،  الحيــاة  فــي  باالندمــاج  الجماعــات  تلــك  إلــى  املنتميــن 

العــودة  حتــى  بالتقــادم  تدريجيــا  تلغــى  معقولــة  شــروط  وتحــت 

الكاملــة للحقــوق املدنيــة والسياســية، تلتــه عمليــة أخــرى أكثــر 

شــموال وســعت مــن دائــرة الســلم واملصالحــة، فكانــت املصالحــة 

الوطنيــة )األمــر رقــم 01/06 املــادة 07(. كآخــر مرحلــة مــن مراحــل 

اإلنســانية. املقاربــة 

 املصالحة الوطنية

ملســار  وتكملــة  تتمــة  هــي  الوطنيــة  املصالحــة  أن  القــول  يمكــن 

الوئام املدني، وطي نهائي مللف العشرية السوداء بما تحمله من 

جــراح ومآ�شــي، لكــن البعــض يــرى فــي ميثــاق الســلم واملصالحــة 

الشــعبي  االســتفتاء  علــى  اآلخــر  هــو  عرضــه  تــم  الــذي  الوطنيــة 

املالحقــات  مــن  األمنيــة  العناصــر  لحمايــة  جــاء  أنــه   2004 ســنة 

الدوليــة،  لظهــور أصــوات تتهــم الجيــش بارتــكاب جرائــم حــرب 

فــي حــق املدنييــن خاصــة فــي املناطــق املعزولــة، إضافــة إلــى ملــف 

املفقوديــن الــذي شــكل إحراجــا حقيقيــا للســلطة جعلهــا تقــرر 

تقديــم تعويضــات ألهالــي املفقوديــن وتصنيفهــم ضمــن ضحايــا 

فــإن  وللعــم   ، املــادة09(   01/06 رقــم  )األمــر  الوطنيــة  املأســاة 

القصــري  االختفــاء  حمايــة  بروتكــول  علــى  تصــادق  لــم  الجزائــر 

لألشــخاص إال بعــد ســنة 2006 وقــد أشــرف علــى هــذا التوقيــع 

املصالحــة  وكانــت  بجــاوي،  أحمــد  الراحــل  الخارجيــة  وزيــر 

العنــف  مسلســل  كتــاب  فــي  األخيــرة  الصفحــة  بمثابــة  الوطنيــة 

الجزائــر ولعشــرية كاملــة. بــه  مــرت  الــذي 

االستعانة بعلماء الشريعة

 إضافــة إلــى قانــون الرحمــة وميثــاق الســلم واملصالحــة الوطنيــة 

لم تدخر الجزائر جهدا في التخلص من هذه اآلفة بشتى الطرق 

والوســائل املتاحــة،  وبمــا أن أولئــك املغــرر بهــم قــد خرجــوا عــن 

النظــام ألســباب دينيــة، وبأفــكار راديكاليــة،  فــكان لزامــا اللجــوء 

الخطــأ  لتوضيــح  الكبيــرة،   الســمعة  ذوي  الشــريعة  علمــاء  إلــى 

الــذي وقــع فيــه أولئــك الشــباب املتحمــس واملندفــع،  وكان أن 

اســتعانت الدولــة بفتــاوى هيئــة كبــار العلمــاء فــي الحجــاز؛ كابــن 

بــاز  وبــن عثيميــن والعالمــة املحــدث نصــر الديــن األلباني)أنظــر 

أيــن  الجزائــر()1(  فــي  للجهادييــن  األلبانــي  لحــوار  مســجل  شــريط 

فــي  املرابــط  الشــباب  إلــى  مباشــرة  رســائل  العلمــاء  هــؤالء  وجــه 

URL: https://youtu.be/uNYr 1

املجتمــع  فــي  واالندمــاج  الصــواب  جــادة  إلــى  للعــودة  الجبــال، 

وأصــدر هــؤالء العلمــاء فتــاوى كثيــرة تحــرم الخــروج علــى الحاكــم 

البــواح، كمــا  الكفــر  كانــت األســباب، حتــى يظهــر  املســلم مهمــا 

لعــب التيــار الســلفي العلمــي دورا بــارزا فــي التصــدي للجماعــات 

عــن  بالعــدول  بفكرهــا  املتأثريــن  وإقنــاع معظــم  املطرفــة فكريــا 

تلــك األفــكار التــي تبيــح الخــروج عــن الحاكــم، وأثبــت الدراســات 

فــي تنظيــم الدولــة  مؤخــرا أن نســبة املنخرطيــن مــن الجزائرييــن 

اإلســالمية يعــد علــى رؤوس األصابــع، وأرجــع املهتمــون بشــؤون 

العلميــة  الســلفية  هيمنــة  إلــى  األســباب  اإلســالمية  الجماعــات 

علــى املشــهد الفكــري فــي الجزائــر، جعــل نســبة الشــباب املهاجــر 

للقتــال مــع داعــش قليــال.

 التعويضات املالية لضحايا املأساة الوطنية

فــي  األكبــر  األنظمــة  مــن  الجزائــر  فــي  التعويضــات  نظــام  يعتبــر 

العالــم بــدءا باملنــح املقدمــة لقدمــاء املحاربيــن، يليــه التعويضــات 

مختلــف  مــن  املســرحين  للعمــال  التســعينيات  فــي  املقدمــة 

الشــركات، ثــم يليــه التعويضــات واملنــح املقدمــة ألفــراد الحــرس 

البلــدي املســرحين بعــد حــل الجهــاز، كذلــك التعويضــات واملنــح 

املقدمــة  والتعويضــات  والشــرطة،  الجيــش  ملعطوبــي  املقدمــة 

الســوداء،  العشــرية  فتــرة  أثنــاء  املجنديــن  للمدنييــن  كذلــك 

والذيــن دعمــت بهــم فصائــل الجيــش، يليــه التعويضــات املقدمــة 

كمســاعدة  املقدمــة  التعويضــات  وأخيــرا  املفقوديــن،  ألهالــي 

للعناصــر التــي تخلــت عــن الســالح لتســهيل عمليــة اندماجهــم فــي 

املدنيــة. الحيــاة 

اإلدماج االجتماعي للعناصر اإلرهابية

كان البــد مــن تنظيــم عمليــة عــودة العناصــر املســلحة وترتيــب 

مــا  إنشــاء معســكرات  مــن خــالل  التدريجــي،  ظــروف االندماجــي 

العــودة  فــي  العناصــر  هــذه  نيــة  مــن  والتأكــد  باإلرجــاء،  يعــرف 

إلــى الحيــاة املدنيــة فكانــت عمليــة اإلرجــاء تمــر بمراحــل عديــدة 

وحســب موقــع الفــرد فــي الجماعــات املســلحة والجرائــم املرتكبــة، 

وتســاهم  األمــن  قــوات  مــع  تعاونــا  تثبــت  التــي  العناصــر  وكانــت 

وتســاعد فــي تقديــم معلومــات اســتخباراتية تســتفيد مــن إلغــاء 

تــم  كمــا   ،)07 املــادة   2006/  01/06 رقــم  )األمــر  اإلرجــاء  مــدة 

للمتدينيــن  والســماح  األمنيــة  القبضــة  وطــأة  مــن  التخفيــف 

فــي  تامــة  حريــة  مــع  للبرقــع،  النســاء  ولبــس  لحاهــم   بتطويــل 

أثبتــت  هنــا  ومــن  مضايقــة،  دون  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 
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األزمــة  حــل  علــى  قدرتهــا  اإلرهــاب  ملكافحــة  الجزائريــة  املقاربــة 

وخارجيــا. داخليــا  مهمــة  نتائــج  حققــت  وبنجاحهــا  األمنيــة، 

انعكاسات املقاربتن )األمنية، االنسانية( وتقييم 41
جناحهما داخليا وخارجيا

داخليا4111
أصبحــت الجزائــر فــي طليعــة البلــدان األكثــر أمنــا وأنموذجــا فــي 

ترســيخ قيــم التســامح والعيــش معــا، فالشــك أن هــذه املقاربــة 

املعاصــرة،  الجزائــر  تاريــخ  فــي  األبــرز  العالمــة   تشــكل  ســتظل 

ســواء تلــك التــي يدونهــا املؤرخــون، أو تلــك التــي يكتبهــا الساســة 

مــن مرحلــة  البــالد  انتقلــت  املقاربــة  هــذه  واملفكــرون، فبفضــل 

الســلم  لقيــم  واالســتقرار، مكرســة  األمــن  إلــى مرحلــة  االقتتــال 

واملصالحــة، وهــو مــا كانــت لــه انعكاســاته اإليجابيــة علــى واقــع 

التنمية التي قفزت بالبالد من حالة االنهيار والركود االقتصادي 

إلــى وضــع خطــوات علــى طريــق التنميــة وإعــادة اإلعمــار، وعــودة 

ورفعــت  وممتلكاتهــم،  ديارهــم  إلــى  الحــرب  ويــالت  مــن  الفاريــن 

حالــة الطــوارئ وعــم االســتقرار ربــوع الجزائــر. )ب ام، 2004()1( 

الوطنيــة،  املصلحــة  حمايــة  اســتطاعت  النهايــة،  فــي  فاملقاربــة 

محكــوم  املجتمــع  أن  علــى  املؤســس  التســامح  ثقافــة  وكرســت 

عليــه بحمايــة نفســه مــن االنهيــار، وأن الدولــة القويــة وحدهــا 

القانــون، وتحقيــق االســتقرار. فــرض ســلطة  القــادرة علــى 

رهــان  املزدوجــة  املقاربــة  هــذه  بفضــل  الجزائــر  كســبِت  لقــْد 

التعايــش،  وفّوتــت الفرصــة علــى االســتئصاليين ودعــاة املواجهــة 

سواء من داخل النظام أو من طرف متشددي تلك الجماعات، 

ل ميثــاق الســلم واملصالحــة الوطنيــة جــدارا متينــا ســقطت 
ّ
وشــك

عنــدُه كل محــاوالت تدويــل األزمــة، مــوازاة مــع اكتســاب الجيــش 

للجماعــات  التصــّدي  فــي  والصالبــة  للخبــرة  الشــعبي  الوطنــي 

املقاربــة  وشــكلت  الجغرافــّي،  إقليمنــا  كامــل  علــى  اإلرهابيــة 

االنســانية قــّوة لحمايــة حدودنــا الثقافّيــة وهويتنــا الوطنيــة، كمــا 

حافظــت علــى مؤسســات الدولــة وعلــى الوحــدة الوطنيــة، إذ أن 

ثمــار املصالحــة لــم تقتصــر علــى اســتتباب األمــن والســلم، ولكــن 

وهــو  املقاييــس،  بــكل  املدنيــة  الدولــة  دعائــم  إلرســاء  تجاوزتهــا 

األمــر الــذي انعكــس علــى ســمعة الجزائــر ومكانتهــا،  مــا جعلهــا 

عنــف  دون  ســلميا  األمنيــة  األزمــات  لتســوية  أنموذجــا  تصبــح 

ودون تدخــل أجنبــي، في مشــروع اســتراتيجي حافــظ علــى الوحــدة 
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منــذ بــروز الظاهــرة اإلرهابيــة كتهديــد أمنــي والجزائــر فــي مســعى 

التــي  الظاهــرة،  هــذه  ملكافحــة  الدوليــة  الجهــود  لتعبئــة  دؤوب 

عاثــت واســتفحلت طيلــة عقــد مــن الزمــن فــي املجتمــع والشــعب 

الجزائــري، ولــم تلــق الجزائــر آذانــا صاغيــة ملعظــم لنداءاتهــا إال 

العالــم  أدرك  مــن ســبتمبر، حيــث  الحــادي عشــر  أحــداث  بعــد 

مــا كانــت تحــذر منــه الجزائــر مــن خطــر اســتفحال هــذه اآلفــة، 

وفــي أولــى الجهــود الدبلوماســية للجزائــر علــى املســتويين اإلقليمــي 

طــرح  خــالل  مــن  تحقــق  أن  الجزائــر  اســتطاعت  فقــد  والدولــي 

مقاربتهــا مــا يلــي:

-أثمــرت مســاعي الجزائــر بتوقيــع اتفاقيــة حــول التعــاون العربــي 

ملكافحــة اإلرهــاب تــم املصادقــة عليهــا خــالل الــدورة الرابعة عشــر 

ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب بتاريــخ 22 أبريــل 1998 ودخلــت 
حيــز التنفيــذ شــهر مايو1999.)الخميــس،2007()2(

إحيــاء  إعــادة  الجزائــر  اســتطاعت  اإلفريقــي  املســتوى  -علــى 

مشــروع اتفاقيــة مكافحــة اإلرهــاب التــي لقيــت ترحيبــا مــن طــرف 

اللجنــة املركزيــة للوقايــة وفــض النزاعــات علــى مســتوى منظمــة 

الوحــدة اإلفريقيــة، صــادق علــى املشــروع مجلــس وزراء العــدل 

للــدول اإلفريقيــة باإلجمــاع وحمــل اســم »االتفاقيــة اإلفريقيــة 

  )3()2000 اإلرهاب«)الخميــس،  ملكافحــة 

- التنســيق األمني والعمالياتي الجزائري األمريكي في إطار مبادرة 

مكافحــة اإلرهــاب عبــر الصحــراء ســنة 2005 فــي املقابــل رفضــت 

اســتضافت قاعــدة أفريكــوم )Africom(.)الخميــس،2007()4(.

- ســعت إلــى إقنــاع املجتمــع الدولــي بضــرورة إيجــاد تعريــف موحــد 

اســتراتيجية شــاملة  وبلــورة  املشــترك  العــدو  لتحديــد  لإلرهــاب، 

مكافحــة  فــي  الصــف  وحــدة  وتعزيــز   ،)2016 وحنيــة،  )كرو�شــي، 

املحافــل  مختلــف  عبــر  الجزائــر  طالبــت  كمــا  الظاهــرة،  هــذه 

الدوليــة املجتمــع الدولــي بضــرورة التمييــز وعــدم الخلــط بيــن مــا 

أصطلــح علــى تســميته اإلرهــاب وحــركات التحــرر، لكنهــا واجهــت 

هــذه  وتفســر  تتصــرف  دولــة  كل  أن  حيــث  جمــة،  صعوبــات 

الذاتيــة  ملصالحهــا  وفقــا  الظاهــرة 

-ومــن تجربتهــا امليدانيــة كانــت الجزائــر مــن الــدول الســباقة إلــى 
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إيجــاد قانــون دولــي يجــرم الفديــة التــي تعتبــر مــن أهــم مــا يمــول 

العمــل اإلرهابــي وينمــي مــن نشــاطاته )كرو�شــي، وحنيــة، 2016(.

علــى  االســتراتيجيات  مــن  بجملــة  كذلــك   الجزائــر  بــادرت  -كمــا 

املســتوى اإلقليمــي، حيــث عملــت علــى دعــم مســاعي التنميــة علــى 

املســتوى االقليمــي، مــن خــالل املطالبــة  بتوفيــر شــروط التنميــة 

املســتدامة والعدالــة واحتــرام كرامــة اإلنســان،  والتأكيــد علــى 

مشــاركة أكثــر إنصافــا للعالــم النامــي حتــى يعــم االســتقرار واألمــن 

مــن  أنــه  اإلدراك  تمــام  تــدرك  الجزائــر  وألن  الدولــي،  املجتمــع 

بيــن األســباب الرئيســية انتشــار اإلرهــاب وتطــور نشــاطاته، هــو 

غيــاب التنميــة ، أصــرت دومــا علــى التذكيــر فــي املحافــل الدوليــة 

علــى ضــرورة  مســاعدة دول القــارة األفريقيــة لتحقيــق التنميــة 

مديونيتهــا.  وتخفيــض 

-كمــا حرصــت علــى منــع التدخــالت األجنبيــة فــي املنطقــة بحجــة 

مجهوداتهــا  ظــل  فــي  حاولــت  فالجزائــر  اإلرهــاب،  مكافحــة 

التأكيــد  اإلفريقــي،  املســتوى  علــى  والعســكرية  الدبلوماســية 

علــى مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول لخطورتــه 

علــى األمــن القومــي فــي املناطــق الســاخنة فــي أفريقيــا، )كرو�شــي، 

وحنيــة، 2016(. التــي تقلــل مــن فــرص نجــاح وفاعليــة اســتراتيجية 

مكافحة اإلرهاب، سواء بطريقة مباشرة كالتدخالت العسكرية 

أو فــي صيغــة التعــاون اإلقليمــي.

اكتساب ثقة املجتمع الدويل412121
ســعت الكثيــر مــن الدولــة التــي مــرت إلــى تبنــي التجربــة الجزائريــة 

علــى  كثــب  عــن  االطــالع  خــالل  مــن  اإلرهــاب  مكافحــة  فــي 

واملصالحــة  الســلم  وميثــاق  املدنــي  الوئــام  قانونــي  مضاميــن 

مكافحــة  ملقاربــة  اإلنســاني  الشــق  يمثــالن  اللــذان  الوطنيــة، 

اإلرهــاب، والتــي عرفــت نجاحــا منقطــع النظيــر، فكانــت املقاربــة 

الهيئــات  مــن  الكثيــر  إعجــاب  أثــار  الــذي  األنمــوذج  الجزائريــة 

وبتســارع  األمنيــة.  واملخابــر  الرســمية  واملؤسســات  الحكوميــة 

أن  الحكومــات  مــن  الكثيــر  أيقنــت  االتجــاه  هــذا  فــي  األحــداث 

الحــروب  مــن  الجديــد  النــوع  هــذا  وجــه  فــي  والوقــوف  التصــدي 

مــن  العمــل  وتنســيق  الجهــود  تكاثــف  يتطلــب  التقليديــة  غيــر 

أمكــن.  أن  وتحيينهــا  الظاهــرة  هــذه  وطــأة  مــن  التخفيــف  أجــل 

مــن  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  الهيئــات  مــن  العديــد  وطلبــت 

لالســتفادة  اإلرهــاب  ظاهــرة  ملكافحــة  مقاربتهــا  طــرح  الجزائــر 

منهــا دوليــا وإقليميــا، وتصنيفهــا مرجعــا دوليــا مهمــا، حســب مــا 
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الدولييــن  الخبــراء االمنييــن والدبلوماســيين  مــن  بــه عــدد  صــرح 

املشــاركين فــي عديــد الورشــات الدوليــة حــول مكافحــة ظاهــرة، 

الديمقراطيــة  »دور  بـــ  واملوســوم  بالجزائــر  انعقــد  الــذي  آخرهــا 

ومكافحته«لــذي  واإلرهــاب  العنيــف  التطــرف  مــن  الوقايــة  فــي 

2016. )وزارة  07أيلول/ســبتمبر  يــوم  نظــم بالعاصمــة الجزائريــة 

عديــد  مــن  بمشــاركة    )1()2018 الجزائريــة،  الخارجيــة  الشــؤون 

الــدول والهيئــات علــى غــرار الواليــات املتحــدة وفرنســا واالتحــاد 

اإلفريقــي واالتحــاد األوروبــي واألمــم املتحــدة، ووحــدة التنســيق 

واالتصــال لــدول الســاحل اإلفريقــي، واملركــز اإلفريقــي للبحــث 

مــن  للوقايــة  الكنــدي  املركــز  وكــذا  اإلرهــاب،  حــول  والدراســة 

وخبــراء  جامعييــن  إلــى  باإلضافــة  العنــف،  إلــى  املــؤدي  التطــرف 

جزائرييــن. أمنييــن 

الصحــراء  جنــوب  اإلفريقيــة  الــدول  معظــم  كذلــك  أبــدت  كمــا 

األمنــي  بشــقيها  الجزائريــة  املقاربــة  مــن  االســتفادة  فــي  الرغبــة 

واإلنســاني، مــن خــالل إرســال بعثــات لتكويــن عناصــر الشــرطة 

مواجهــة  علــى  للتــدرب  الجزائريــة  األكاديميــات  فــي  والجيــش 

املــدن،  فــي  االرهابيــة  والعمليــات  واملظاهــرات  التمــرد  موجــات 

أيــن أصبحــت أكاديميــات الجيــش والشــرطة بمثابــة قبلــة معظــم 

الــدول العربيــة واإلفريقيــة، ملــا تقدمــه هــذه األخيــرة مــن تكويــن 

أيــن  املنظمــة،  والجريمــة  االرهــاب  مكافحــة  مجــال  فــي  عالــي 

مكافحــة  فــي  الرائــدة  تجربتهــا  خــالل   مــن  الجزائــر  اســتطاعت 

اإلرهــاب التســويق لصــورة نمطيــة جيــدة أكدتهــا معظــم الهيئــات 

أن  اعتبــر  الــذي  كارنيجــي  ديــل  كمركــز  الدوليــة  واملؤسســات 

التجربــة الجزائريــة ملكافحــة التطــرف نمــوذج يحتــذى بــه. )مركـــز 

.)2()2019 كــــارنيجي، 

خامتة
يتضــح مــن خــالل هــذه التجربــة األليمــة، أن التصــدي للظاهــرة 

شــجاعة  تتطلــب  العمليــة  وأن  والســهل  الهيــن  باألمــر  ليــس 

أبنــاء  بيــن  النظــر  وجهــات  لتقريــب  حثيــث  وســعي  وتضحيــات، 

الوطن الواحد وإعالء مصلحة الوطن فوق االعتبارات األخرى، 

حتى لو ســالت دماء ودمرت منشــآت، وأدركت الجزائر أن الحل 

الشــامل ملعضلــة اإلرهــاب واســتأصل الظاهــرة مــن جذورهــا لــن 

يكون بالحســم العســكري البحت واإلقصاء التام للخصوم، بل 

البــد مــن طــرق َجميــع األبــواب وجعــل الســلم واملصالحــة الهــدف 

املنشــود، فليــس ُمهًمــا االنتصــار علــى الخصــم وتدميــره كليــا فــي 
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نظرية صفرية، بقدر ما يهم حفظ الدماء وصون األعراض، ألن 

طرفــي الصــراع فــي األخيــر هــم جزائريــون والرابــح فــي هــذه الحــرب 

األزمــة  لحــل  الجزائريــة  املقاربــة  جــاءت  لــذا  المحالــة،  خاســر 

األمنيــة معتدلــة فــي طرحهــا تجمــع بيــن الحــزم والجــد فــي التصــدي 

بــاب  تــرك  مقابــل  ومســؤولية،  بشــجاعة  والتطــرف  للعنــف 

األمــل ومراجعــة الــذات مفتوحــا مــن جهــة أخــرى، فاســتطاعت 

أن تحقــق املبتغــى والهــدف األســمى املتمثــل فــي اســترجاع األمــن 

فــكان  والتشــييد،   التنميــة  مســار  فــي  واالنطــالق  والســكينة، 

ميثــاق الســلم واملصالحــة الوطنيــة الــذي زكاه الشــعب الجزائــري 

بأغلبيتــه الســاحقة، العقــد الــذي أبرمــه الجزائريــون فيمــا بينهــم 

ودون تدخــل ألي أطــراف خارجيــة، وكانــت هــذه املقاربــة الســمة 

البــارزة وامليــزة التــي أعــادت للجزائــر قوتهــا وهيبتهــا، دون اســتعانة 

املطلــوب،  تحقيــق  ربمــا حالــت دون  قــوى خارجيــة   مــن  وتأثيــر 

حيثياتهــا،  ومعرفــة  ومراجعــة  الظاهــرة  أســباب  علــى  فالوقــوف 

كثيــرا مــا ســاعد علــى تشــخيصها تشــخيصا دقيقــا، جعــل وضــع 

الحلــول يتســم بالعقالنيــة والرشــاد، وهــذا بالفعــل مــا تضمنتــه 

بيــن   زاوجــت  حيــث  للظاهــرة،  معالجتهــا  فــي  الجزائريــة  املقاربــة 

بــت الشــق اإلنســاني علــى 
ّ
الشــقين؛ األمنــي واإلنســاني، وربمــا غل

 والتريــث فــي كثيــر مــن 
ُ
ويــة الحــل العســكري األمنــي مــن خــالل الرَّ

ســتطول  كانــت  ربمــا  عصابــات  حــرب  البــالد  جنبــت  األحيــان، 

أصبحــت  بعــد  فيمــا  الدوليــة  الظــروف  وأن  خاصــة  وتتطــور، 

أكثــر مالئمــة الحتضــان الظاهــرة، بســبب مــا طــرأ مــن تغييــر فــي 

ريــاح  أمــام  الدولــة  ســلطة  تراجعــت  أيــن  الدوليــة،  البيئــة  بنيــة 

العوملــة، وجعلــت الحــدود االقليميــة هشــة يســهل اختراقهــا مــن 

الجماعــات االرهابيــة التــي تضــرب بقــوة وحســم، والتــي كمــا هــو 

معلــوم اســتطاعت أن حــول  الكثيــر مــن الــدول إلــى دول فاشــلة 

بمــا للمصطلــح مــن معنــى.
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The Components of the Algerian Approach to Confronting Terrorism and its 
Regional and International Repercussions

Abstract

The Algerian approach to combating terrorism is one of the successful and pioneering 
experiences that can be adopted as a model in combating the phenomenon of violence, 
where this approach is based on two opposing sides, the first is based on a purely 
security approach focused on tightening the stranglehold on the phenomenon by drying 
up the sources of funding for terrorist groups, such as the criminalization of ransom to 
terrorists, which was adopted by the United Nations as a law, as well as based on the 
method of self-defence based on the recruitment of the human element from the same 
areas that have witnessed the activity of groups, such as the Self-Defence Forces and 
municipal guards. on the idea of man bin of his environment. The second aspect of the 
humanitarian approach depends mainly on the adoption of progressive humanitarian 
laws, starting with the Law of Mercy and then civil harmony, followed by national 
reconciliation, which has proved successful and has received international admiration 
and regional attention and many countries suffering from the same phenomenon 
have expressed their desire to benefit from this experience, which has been adopted 
academically in many security and university laboratories.

Keywords
Counter-terrorism
security approach

humanitarian approach
national reconciliation

Les composantes de l’approche algérienne de la lutte contre le terrorisme et ses 
répercussions régionales et internationales

Résumé

L’approche algérienne de la lutte contre le terrorisme est l’une des expériences réussies 
et pionnières qui peuvent être adoptées comme modèle de lutte contre le phénomène de la 
violence. Lorsque cette approche prend en charge le conflit deux parties opposées, elle 
est fondée sur une approche purement sécuritaire axée sur le resserrement de l’emprise 
sur le phénomène en assèchent les sources de financement des groupes terroristes, la 
criminalisation de la rançon aux terroristes (adoptée par les Nations Unies en tant que 
loi). Elle se base aussi sur la méthode d’autodéfense par le recrutement d’éléments 
humains des mêmes zones témoins de l’activité des groupes (Forces de défense, 
gardes municipaux). Le deuxième aspect de l’approche est humanitaire, il dépend 
principalement de l’adoption de lois humanitaires progressistes, à commencer par la 
Loi de la Miséricorde puis de l’Entente Civile, suivies de la Réconciliation Nationale, 
couronnée de succès et suscitant l’attention internationale et  régionale et l’intérêt de 
nombreux pays souffrant du même phénomène.  

      Mots clés
Lutte contre le terrorisme

approche sécuritaire
approche humanitaire

réconciliation nationale
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ملخص
َك فــي أي مشــروع لســاني تعليمــي، يهــدف إلــى 

َ
نحــاول فــي هــذا املقــال تقديــم تصــور للمنحــى الــذي يمكــن أن ٌيْســل

تحســين تعليــم اللغــة العربيــة وفــق املدخــل التواصلــي، مــن خــالل اســتثمار منجــزات الــّدرس اللســاني الحديــث 

اللغويــة.  املهــارات  شــامل ملختلــف  توصيــف  بعــد  املعرفيــة،  وأصولــه  فــي مرجعياتــه  البحــث  إليــه  يســتند  الــذي 

يســتهدف هــذا املشــروع فــي املقــام األول الكفايــة التواصليــة التــي تســمح ملتعلمــي اللغــة بالّتواصــل علــى نحــو ســليم 

وفعــال فيمــا بينهــم داخــل قاعــة الــدرس وخارجهــا. 

يؤكــد املنظــرون للمدخــل التواصلــي أن املهــارات اللغويــة متكاملــة، فــال تقــوم الواحــدة منهــا دون األخــرى، إذ ال 

اســتماع مــن دون تحــدث وقــراءة، وال قــراءة مــن دون كتابــة وال مرســل مــن دون تحــدث أو كتابــة، وال متلــق مــن 

دون اســتماع أو قــراءة.  فتكامــل املهــارات اللغويــة داخــل املنهــاج أمــر ضــروري، ألن االســتخدام الهــادف لهــا يــزود 

املتعلــم بمخرجــات فعالــة فــي التعليــم اللغــوي. وتداخــل الجوانــب املختلفــة ملهــارات اللغــة تداخــال ارتباطيــا أمــر 

بيــن عمليتــي اإلرســال  إلــى العالقــة العضويــة  فــي كل املراحــل لتخطيــط برنامــج لغــوي متــوازن، يســتند  أسا�شــي 

واالســتقبال أو اإلنتــاج والتلقــي، مــن خــالل تقديــم مواقــف تعليميــة يمكــن أن تتطــور فيهــا أنظمــة اللغــة الفرعيــة 

ألغــراض تواصليــة
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مقدمة
للغــة بعــد اجتماعــي يتجلــى فــي التخاطــب واالتصــال والتواصــل 

فــي  يجــول  عمــا  اإلفصــاح  فــي  يظهــر  نف�شــي  وبعــد  البشــر،  بيــن 

الفــرد  مــن خواطــر وأفــكار وأحاســيس. واللغــة وســيلة  النفــس 

للتعبيــر عــن أغراضــه وتنفيــذ مطالبــه فــي املجتمــع، بهــا يناقــش، 

ويستفســر، ويســتوضح، وتنمــو ثقافتــه، وتــزداد خبراتــه نتيجــة 

لتفاعلــه مــع البيئــة التــي ينضــوي تحتهــا. باللغــة يؤثــر الفــرد فــي 

اآلخريــن، ويســتثير عواطفهــم، كمــا يؤثــر فــي عقولهــم. أمــا فيمــا 

بيــن  والرابــط  لتراثــه  املســتودع  هــي  فاللغــة  باملجتمــع،  يتعلــق 

، وهــي الجســر الــذي 
ً
أبنائــه، فيوحــد كلمتهــم ويجمــع بينهــم فكريــا

تعبــر عليــه األجيــال مــن املا�شــي إلــى الحاضــر واملســتقبل. وأيــا مــا 

كانــت تعريفــات اللغــة ووظائفهــا، فــإن الوظيفــة االتصاليــة تقــف 

فــي مقدمــة هــذه الوظائــف. 

نظــرة  باختــالف  العربيــة  اللغــة  تعليــم  كتــب  تأليــف  يختلــف 

مؤلفيهــا للغــة، وتصورهــم لوظائفهــا، وعنــد الحديــث عــن األســس 

اللغويــة فــي إعــداد املناهــج أو إعــداد املحتــوى اللغــوي أو تأليــف 

الكتــب التعليميــة، يقــف تعريــف اللغــة فــي مكانــة خاصــة. فهــذا 

التعريــف موجــه للمشــتغلين باملناهــج واملــواد التعليميــة، ســواء 

املطلــوب  املهــارات  أو  تعليمهــا،  فــي  املرغــوب  املــادة  اختيــار  فــي 

تنميتهــا، أو املدخــل املعتمــد لتعليمهــا وتعلمهــا أو الطريقــة التــي 

يقــدم بهــا هــذا كلــه.  

اللغــة بشــكل عــام،  وإذا كان هــذا يصــدق علــى مداخــل تعليــم 

ولعــل   ،
ً
اتصاليــا اللغــة  تعليــم  عــن  الحديــث  عنــد  أصــدق  فهــو 

الســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن هــو: مــا موقــع عمليــة التواصــل 

مــن املفاهيــم والتعريفــات الخاصــة باللغــة؟ إلــى أي مــدى يــدرك 

موقــع  مــا  ثــم  االتصالــي؟  الجانــب  التعريفــات  هــذه  أصحــاب 

الوظيفــة التواصليــة مــن الوظائــف املختلفــة للغــة؟ كيــف يتعلــم 

املتعلــم مهاراتهــا مــن منظــور املدخــل التواصلــي؟ وكيــف يكتســب 
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املتعلــم الكفايــة التواصليــة التــي تفســح املجــال أمامــه لإلبــداع 

واملبــادرة؟

املدخل التواصلي11
التفاعــل  عمليــة  تســهل  فهــي  وثمرتــه،  التفكيــر  أداة  اللغــة 

االجتماعي واالنصهار الفكري بين أفراد املجتمع، وهي مستودع 

تــراث األمــة ألن كل كلمــة تحمــل فــي طياتهــا خبــرات بشــرية. وامليــزة 

التــراث  تؤلــف  التــي  الخبــرات  لنقــل  أداة  أنهــا  هــي  للغــة  الكبــرى 

الزمــن.  إلــى جيــل عبــر  مــن جيــل  الحضــاري والثقافــي املتراكــم 

يعــد التواصــل أهــم وظيفــة اجتماعيــة للغــة، فهــي تمثــل عالقــة 

اللغــة،  خــالل  مــن  باملجتمــع  الفــرد  وعالقــة  باملجتمــع،  اللغــة 

بأفــراد  يتصــل  أن  يســتطيع  والتحــدث  االســتماع  طريــق  »فعــن 

لديهــم  مــا  ويعــرف  اليوميــة،  حاجياتــه  لقضــاء  الجماعــة  هــذه 

نشــاطهم،  توجيــه  فــي  ويشــارك  وآراء،  ومعلومــات  أفــكار  مــن 

حــدود  عــن  يخــرج  أن  يســتطيع  والكتابــة  القــراءة  طريــق  وعــن 

ليحقــق مطالبــه،  الكبيــر  باملجتمــع  الجماعــة الصغيــرة ويتصــل 

ويطلــع علــى مــا يجــري مــن أحــداث وتطــورات ويكتســب خبــرات 

1979(. واللغــة وســيلة لنقــل  أوســع ومعلومــات أكثــر« )رشــدى، 

األفــكار والرغبــات واملشــاعر مــن خــالل نظــام مــن الرمــوز يختــاره 

املجتمــع، ويتفاعــل بواســطتها أفــراده فــي ضــوء األشــكال الثقافيــة 

والتفاعــل  التواصــل  ووظيفتــا  التواصــل.  أثنــاء  عليهــا  املتعــارف 

فــي إطــار ثقافتهــم، إنمــا  ال تتحققــان فقــط بيــن متحدثــي اللغــة 

ممــن  اآلخريــن  وبيــن  باللغــة  املتحدثيــن  بيــن  أيضــا  تتحققــان 

.)1991 )الحســيني،  اللغــة  هـــــــــــــذه  يتعلمــون 

فــي:  كتابــات  عــدة  أجملتهــا  كثيــرة  اللغــوي  االتصــال  وظائــف  إن 

الوظيفــة النفعيــة، الوظيفــة التنظيميــة، الوظيفــة التفاعليــة، 

الوظيفــة  االستكشــافية،  الوظيفــة  الشــخصية،  الوظيفــة 

التخيليــة، الوظيفــة اإلخباريــة والوظيفــة الرمزيــة. أثنــاء تعليــم 

َحُقــُق هــذه 
َ
اللغــة ال بــد مــن اســتهداف هــذه الوظائــف كافــة، ألن ت

الوظائــف اللغويــة فــي املواقــف التعليميــة التعلميــة، يــؤدي إلــى 

اللغويــة  األشــكال  بواســطة  اللغــوي  التواصــل  عناصــر  تكامــل 

وتتحقــق  واالتجاهــات،  واملعلومــات  األفــكار  عبرهــا  تنتقــل  التــي 

مــن  يتحقــق  التواصــل  »هــذا  واالســتقبال،  اإلرســال  عمليــات 

خــالل ثالثــة عناصــر هــي، موقــف التواصــل كالظــرف أو الســياق 

مثــال،  الدراســية  الحصــص  كإحــدى  التواصــل  فيــه  يتــم  الــذي 

وحــدث التواصــل وهــو أحــد عناصــر املوقــف كالتمهيــد للحصــة 

مثــال. أمــا فعــل التواصــل فيشــمل مجموعــة الجمــل والعبــارات 

عـــمــــلية  جوهــر  وتمثــل  اللغويــة،  الرســالة  محتــوى  تمثــل  التــي 

حديثــا  نموذجــا  التواصــل  يمثــل   .)1988 التواصل«)خرمــا، 

تعليميــة  فــي  ســيما  ال  الحديــث،  -التعليمــي  التربــوي  الحقــل  فــي 

إيصــال  فــي  تركيبيــة  صوتيــة-  قنــوات  علــى  تقــوم  التــي  اللغــات، 

مــن  يتمكنــوا  ـكـي  للمتعلميــن،  والكفايــات  واملكتســبات  األفــكار 

والعالمــي. اإلنســاني  بالتواصــل  االرتقــاء 

مهــارات  املتعلميــن  إكســاب  اتصاليــا  اللغــة  تعليــم  يســتهدف 

فــي  مــن أجــل أداء وظائــف اتصاليــة معينــة  االتصــال وتنميتهــا، 

مواقــف طبيعيــة، ألن »الوظيفــة األساســية للغــة هــي االتصــال 

اإلنســاني  التفكيــر  ثمــار  مــن  ثمــرة  اللغــة  كــون  والتواصــل، وإن 

يكــون عامــال مســاعدا للفــرد علــى ضبــط التفكيــر ودقتــه وصــوال 

إلـــــى السيطــــرة علـــــى البيـــئـــــة والتحكــــــم فيــهــــا مــن إطــار التفاعــل 

االجتماعـــــــــي«)السيد، 2005(. ومهمــة معلــم اللغــة العربيــة خلــق 

مواقــف طبيعيــة فرديــة وجماعيــة اتصاليــة مباشــرة، مــن خــالل 

املحادثــة  علــى  التالميــذ  تدريــب  علــى  فيــه  ُيركــز  لغــوي  محتــوى 

الشــفوية أوال، ثــم التدريــب علــى باقــي مهــارات اللغــة مــع ضــرورة 

تكاملهــا عنــد تعليمهــا. 

املوضــوع  نــوع  منهــا  كثيــرة  متغيــرات  التواصــل  عمليــة  تحكــم 

الحديــث،  أطــراف  بيــن  والعالقــة  الحديــث،  حولــه  يــدور  الــذي 

مــن  وغيرهــا  ومكانــه  زمانــه  مثــل  بالحديــث  املحيطــة  والظــروف 

املتغيــرات. واملهــم فــي كل هــذا عــدم التصنــع، أو افتعــال املواقــف 

حتــى يقتــرب املوقــف التعليمــي فــي القســم مــن املواقــف الحياتيــة. 

َعِلــُم املهــارات اللغويــة 
ُ
ت ــُض التدريبــات التــي 

َ
ْرف

ُ
فــي هــذه الحالــة ت

فاالهتمــام  والحيــاة.  الســياق  عــن  منعزلــة  وحــدات  شــكل  فــي 

مــع  يتنافــى  للســياق  مناســبتها  مــدى  مراعــاة  دون  اللغــة  ببنيــة 

االتصــال الحقيقــي الــذي يختلــف فيــه الحــوار باختــالف أطــراف 

الحديــث. إن الســياق عنصــر أسا�شــي فــي بيــان األدوار بيــن طرفــي 

الحــوار، »وانتقــاء النصــوص واملواضيــع عامــل أسا�شــي لنجــاح 

وضــع  فــي  نقاشــا  تفتــح  نصــوص  انتقــاء  املفيــد  فمــن  األدوار، 

تواصلــي حيــث املرســل إليــه عام«)ســلهب، 2006(، واألهــم فــي كل 

هــذه املســألة هــي النصــوص ومعاييــر انتقائهــا وكيفيــة تقديمهــا 

ؤمــن 
ُ
ت نصــوص  اختيــار  مــن  بــد  ال  لفهمهــا.  تفكيكهــا  وطرائــق 

الحاجــة التواصليــة والتداوليــة للمتعلــم، واملالحــظ أن املدخــل 

بــدوره علــى النصــوص  التواصلــي هــو األهــم »وهــو مــا ينســحب 

التعليــم،  ألغــراض  ة  َعــدَّ
ُ
امل التعليميــة  والنصــوص  األصليــة 

وكذلــك النصــوص املوجــودة فــي الكتــب التعليميــة، أو النصــوص 

التــي يكونهــا الدارســون بأنفســهم، حيــث أنهــا هــي األخــرى مجــرد 

نصــوص مــن بيــن نصــوص أخرى«)حمــادي، 2019(، ومــن املفيــد 
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مــع  متفاعــال  بجــدواه  ومقتنعــا  بنصــه  ملمــا  املتعلــم  يكــون  أن 

وبينــه  أوال  النــص  وبيــن  بينــه  التواصــل  بذلــك  مادتــه، ومحققــا 

وبيــن املعلــم وباقــي املتعلميــن ثانيــا، لينطلــق الحقــا مــن خاللــه إلــى 

أخــرى.  تواصليــة  فضــاءات 

مكونات الكفاية التواصلية 21
اللســاني  التواصليــة  الكفايــة  مصطلــح  اســتعمل  مــن  أول 

جمــاع  »بأنهــا  ويحددهــا   ،Dill Hymes هايمــز  ديــل  األمريكــي 

االســتعمال،  بمعاييــر  اتصالهــا  النحــو  بمعاييــر  تتصــل  معــارف 

والســياق  التواصلــي  الســلوك  بيــن  املناســبة  تحــدث  بفضلهــا 

 .)2013 فيها«)عبيــد،  يجــري  التــي  واملالبســات  يكتنفــه  الــذي 

اللغويــة  الكفايــة  فكــرة  أن  األمريكيــون  اللســانيون  رأى  فحيــن 

شــاملة،  وغيــر  محــدودة   )Noam Chomsky(تشومســكي عنــد 

صــاروا يتجاوزونهــا إلــى االهتمــام باألحــوال الخطابيــة املختلفــة فــي 

الحيــاة اليوميــة واألغــراض املتعلقــة بهــا، فصــدرت سلســلة مــن 

البحــوث تصــدت إلــى تفســير هــذه الكفايــة انطالقــا مــن الوظائــف 

أن  الجديــدة  املنهجيــة  أصحــاب  وحــاول  للغــة.  االجتماعيــة 

يضعــوا طرائــق تعليميــة تعتمــد علــى مقاربــات تواصليــة تســتثمر 

االجتماعيــة.  اللســانيات  معطيــات 

تمثــل الكفايــة التواصليــة مــدى وعــي الفــرد بالقواعــد املتحكمــة 

فــي االســتعمال املناســب فــي موقــف اجتماعــي، وتشــمل مفهوميــن 

أساســيين همــا املناســبة والفعاليــة، يتحقــق هــذان املفهومــان فــي 

اللغــة املنطوقــة واملكتوبــة علــى حــد ســواء. والكفايــة التواصليــة 

كذلــك هــي: » قــدرة الفــرد علــى أن ينقــل رســالة أو يوصــل معنــى 

معينــا، وأن يجمــع بكفــاءة بيــن معرفــة القواعــد اللغويــة، والقيــم 

إنهــا   ،)1991 التواصل«)الحســيني،  فــي  االجتماعيــة  والتقاليــد 

تتعلــق  حيــن  فرديتهــا  تكمــن  معــا،  اجتماعيــة  فرديــة  عمليــة 

باألســاليب الخاصــة للفــرد ملواجهــة املوقــف، واجتماعيتهــا حيــن 

تتعلــق بالســياق الــذي يتــم فيــه التواصــل.

َيعَتِبــُر هايمــز أن مــا يتميــز بــه الفــرد املتكلــم هــو امتالكــه لقــدرة 

الكفايــة  وهــي  التوليــدي،  النحــو  يقترحــه  ممــا  وظيفيــة  أكثــر 

اللغــة  اســتعمال  علــى  الفــرد  »قــدرة  بأنهــا  وتعــرف  التواصليــة، 

فــي ســياق تواصلــي ألداء أغــراض تواصليــة معّينــة. إن الكفايــة 

تبليــغ  علــى  الفــرد  قــدرة  األســاس  هــذا  علــى  تعنــي  التواصليــة 

فــي  واســتعمالها  عليهــا،  متعــارف  عبــارات  بواســطة  أغراضــه، 

حســب  التواصليــة  والكفايــة   .)cuq, 2003) اجتماعــي«  موقــف 

تتعلــق  إنمــا  اللغــوي،  النســق  معرفــة  علــى  تقتصــر  ال  هايمــز 

باشــتغال الســلوك اللغــوي فــي شــموليته وواقعيتــه، وهــي مختلــف 

الســياقات واملقامــات املمكنــة لتحقيــق كل األغــراض التواصليــة 

والجماعيــة. الفرديــة  أبعادهــا  فــي 

  1972 ســنة  بالتواصــل  الخــاص  هايمــز«   »ديــل  نمــوذج  ظهــر  

 Functions of الّدراســية  الفصــول  فــي  غــة 
ّ
الل فــي كتابــه وظائــف 

language in the classroom، بحــث هايمــز فــي عمليــة الّتواصــل 

التواصليــة  الكفايــة  وحــّدد  الّتواصليــة،  الكفايــة  ناحيــة  مــن 

الســيكو  الكفايــة  الّنحويــة،  الكفايــة  هــي:  مكونــات  بأربعــة 

االحتماليــة  والكفايــة  ثقافيــة،  السوســيو  والكفايــة  لســانية، 

.  )2013 )علــوي، 

َوُل مكــون مــن مكونــات 
َ
حويــة أ

ّ
يعنــي ديــل هايمــز بالكــــــــــــفاية الن

التركيبيــة  بالقواعــد  املعرفــة  وتضــم  الّتواصليــة،  الكفايــة 

والّصوتــيـــــة. والّدالليــة 

- الكفايــة الّســيكو لســانية: تمثــل العوامــل الّنفســية واللســانية 

أمــا  الخطــاب.  فهــم  أو  إنتــاج  فــي  ســواء  املتكلــم  علــى  تؤثــر  التــي 

مــا  منهــا  متعــددة،  الخطــاب  فهــم  عــدم  إلــى  املؤديــة  األســباب 

لــدى املتكلــم ذاتــه،  يختــص بضعــف اإلدراك أو قصــور الفهــم 

ومنهــا مــا يتعلــق بالعوامــل املحيطــة، مثــل وجــود تشــتت نتيجــة 

جيــدا. وصــوال  الصــوت  وصــول  عــدم 

بمناســبة  يعــرف  مــا  بهــا  يعنــي  ثقافيــة:  الّسوســيو  -الكفايــة 

املقــام للمقــال؛ أي قــد يصــدر املتكلــم جمــال صحيحــة فــي تركيبهــا 

غيــر  صحّتهــا،  فــي  ريبــة  أدنــى  دون  اســتعمالها  ويمكــن  البنيــوي، 

املقــام  ليــس  لهــا،  مناســب  غيــر  مقــام  فــي  اســتخدمها  قــد  أنــه 

بمقــام اســتخدامها.  ومــن هنــا كانــت اإلشــارة إلــى أن الطفــل حيــن 

يكتســب اللغــة، فإنــه يكتســب معهــا كيفيــة اســتخدامها ومقــام 

اســتخدامها.

للجمــل  االســتخدام  بمســتوى  فُتعنــى  االحتماليــة:  -الكفايــة 

املنجــزة لغوًيــا؛ أي احتماليــة االســتعمال، إذ يختلــف اســتخدم 

تكــون  الجمــل  فبعــض  والكثــرة،  العــدد  ناحيــة  مــن  الجمــل 

صحيحــة نحويــا قابلــة لالســتعمال غيــر أنهــا قليلــة االســتخدام فــي 

الخطابــات، علــى الّنقيــض مــن ذلــك توجــد جمــٌل ال تتوافــق مــع 

الصحــة الّنحويــة وقابليــة االســتعمال إال أّنهــا كثيــرة االســتعمال 

الخطابــات. فــي 

وكان لتصــور هايمــز حــول مفهــوم الكفايــة التواصليــة الفضــل في 

تطــور هــذا املفهــوم علــى يــد مجموعــة مــن الباحثيــن منهــم:  كنالــي 

اللــذان قدمــا تعريفــا   1980 Canale & Swain( ســنة  وســوين) 
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للكفايــة التواصليــة علــى أنهـــــا » تركيــب ملعرفــة املبــادئ النحويــة 

األساســية، ومعرفــة الكيفيــة التــي تســتعمل بهــا اللغــة فــي أوضــاع 

اجتماعيــة إلنجــاز وظائــف تواصليــة، ومعرفــة كيفيــة التأليــف 

مبــادئ  إلــــــــــــى  اســتنادا  والتلفظيــة  التواصليــة  الوظائــف  بيــن 

الخطــاب« )فيرهوفــن، 2009(. تتكــون الكفايــة التواصليــة عنــد 

كنالــي وســوين مــن أربــع قــدرات، هــي:

املدمجــة  بالوحــدات  املعرفــة  تشــمل  النحويــة:  -الكفايــة 

التــي  والدالليــة،  والتركيبيــة  والصرفيــة  الصوتيــة  والقواعــد 

تمكــن املتكلــم مــن إنتــاج جمــل صحيحــة لهــا داللتهــا الواضحــة.  

لتكويــن  الجمــل  ربــط  علــى  القــدرة  هــي  الخطابيــة:  -الكفايــة 

معنــى. ذي  ومتســق  منســجم  ملفــوظ  أو  نــص  أو  خطــاب 

القواعــد  معرفــة  وتشــمل  لســانية:  السوســيو  -الكفايــة 

معرفــة  تقت�شــي  وهــي  والخطــاب،  للغــة  والثقافيــة  االجتماعيــة 

معرفــة  أي  اللغــة؛  فيــه  تســتخدم  الــذي  االجتماعــي  الســياق 

قواعد الســياق التي تمثل الجانب االجتماعي والثقافي. والفائدة 

مــن ذلــك تحديــد املعنــى املــراد للعبــارات اللغويــة، فيحــدد قصــد 

فيهــا.  أنتجــت  التــي  العبــارات  ســياق  خــالل  مــن  املتكلــم 

بنوعيهــا  التواصــل  قواعــد  تحتــوي  االســتراتيجية:  -الكفايــة 

التواصــل اللغــوي وغيــر اللغــوي، يســتخدمها كل مــن مســتعمل 

اللغــة ومتعليمهــا، لتعويــض النقــص الــذي ينشــأ عــن متغيــرات 

 .)2009 )فيرهوفــن،  القــدرة  توافــر  أو  األداء 

أمــا صوفــي مــوران )Sophie Moirand))1982( فتــرى أن الكفايــة 

:)Moirand, 1982) التواصليــة تتكــون مــن

-املكــون اللســاني: معرفــة القواعــد التركيبيــة والدالليــة ومعرفــة 

بســنن  يعــرف  مــا  وهــو  اللغــة(،  )تداوليــة  اســتعمالها  كيفيــة 

التواصــل. 

وتنظيمهــا  الخطابــات  أشــكال  معرفــة  الخطابــي:  -املكــون 

النــي تنتــج فيهــا وتــؤول. وتشــكيلها وفــق الوضعيــات التواصليــة 

- املكــون املرجعــي: معرفــة مختلــف مجــاالت التجربــة اإلنســانية 

وموجــودات العالــم والعالقــات القائمــة بينهــا.

- املكون السوسيو ثقافي: معرفة وامتالك القواعد االجتماعية 

التاريــخ  ومعرفــة  واملؤسســات،  األفــراد  بيــن  التفاعــل  ومعاييــر 

االجتماعيــة  املواضيــع  بيــن  والعالقــات  والحضــاري  الثقافــي 

اســتعمالها. كيفيــة  ومعرفــة 

إن املكونــات التــي ســبق ذكرهــا تتداخــل فيمــا بينهــا وتتكامــل مــن 

1 االنغمــاس اللغــوي: هــو وضــع املتعلــم فــي محيــط لغــوي يشــبه- قــدر اإلمــكان- املحيــط الطبيعــي للغــة املتعلمــة. واملنهــج الــذي يلبــي هــذا املطلــب هــو املنهــج التواصلــي فــي التعليــم حيــث يعمــد إلــى دفــع املتعلــم 

إلــى التواصــل باللغــة فــي مقامــات مختلفــة رغــم معرفتــه البســيطة باملفــردات املعجميــة ومعرفتــه الضئيلــة بالقواعــد النحويــة

ذلــك  مــن  وانطالقــا  التواصليــة،  املتعلــم  كفايــة  تحقيــق  أجــل 

لغويــة.  تعليميــة  اســتراتيجيات  تتحــدد 

يبنــي   )1989(  )Simon Dik( ديــك«  »ســيمون  نجــد  حيــن  فــي 

تتكــون  التواصليــة  الكفايــة  أن  مفــاده  افتــراض  علــى  نموذجــه 

علــى  خمــس  الطاقــات  هــذه  الطاقــات،  مــن  محــدود  عــدد  مــن 

األقــل وهــي كالتالــي: » الطاقــة اللغويــة وهــي املســؤولة عــن إنتــاج 

العبــارات اللغويــة، والطاقــة املعرفيــة وهــي التــي تمكــن مســتعمل 

اللغــة مــن بنــاء قاعــدة معرفيــة منظمــة واســتعمالها عــن طريــق 

الطاقــة  هنــاك  ثــم  مناســبة.  لغويــة  صــور  فــي  معارفــه  صياغــة 

مــن  جديــدة  معلومــات  اســتنتاج  عــن  املســؤولة  وهــي  املنطقيــة 

إدراك  عــن  املســؤولة  اإلدراكيــة  والطاقــة  معطــاة،  معلومــات 

املحيــط واكتســاب املــدركات واســتعمالها، والطاقــة االجتماعيــة 

املتكلــم  مــن  لــكل  االجتماعيــة  األوضــاع  مراعــاة  عــن  املســؤولة 

ــب أثنــاء التواصــل اللغــوي بينهمــا«  )البوشــيخي، 2012(.
َ
واملخاط

طاقــات  إلــى   )2012( البوشــيخي  الديــن  عــز  الدكتــور  وأضــاف 

القدرة التواصلية عند ســيمون ديك طاقة سادســة هي الطاقة 

التخيليــة إنهــا »الطاقــة التــي تمكــن مســتعمل اللغــة الطبيعيــة 

مــن اختــالق صــور افتراضيــة تنتمــي إلــى أحــد العوالــم املمكنــة، 

الخياليــة  العوالــم  أحــد  إلــى  تنتمــي  متخيلــة  وقائــع  بنــاء  ومــن 

لتحقيــق أهــداف تواصليــة محــددة« )البوشــيخي، 2012(. يرتكــز 

املبــادئ  مــن  التواصليــة علــى جملــة  املقاربــة  اللغــة وفــق  تعليــم 

نجملهــا فــي اآلتــي:

-  يجب أن يكون تعليم اللغة وتعلمها محكوما بالسياق.

-  يتطلب وضع املتعلمين في االنغماس اللغوي)1(.

-  يراعي حاجات املتعلم النفسية واملعرفية.

-  يفترض االهتمام بالقدرة التواصلية.

إلــى هــذه املبــادئ مســألة التركيــز علــى املهــارات اللغويــة  تضــاف 

األربــع: االســتماع واملحادثــة والقــراءة والكتابــة. فضــال عــن إعــادة 

واملتعلــم،  املعلــم  مــن  كل  بهــا  يضطلــع  التــي  األدوار  فــي  النظــر 

والضبــط  الدقــة  علــى  فقــط  ينصــب  يعــد  لــم  الــذي  والتقويــم 

اللغوييــن، ولكــن علــى الطالقــة اللغويــة فــي الوقــت نفســه. كمــا أن 

األخطــاء أضحــت فــي ظــل هــذه املقاربــة تــؤدي دورا مهمــا فــي بنــاء 

التعلمــات. 

مرجعية اللغات للمجلس األورويب 2111
التعــاون  مجلــس  أعمــال  إلــى  التواصليــة  املقاربــة  تطــور  يرجــع 
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الثقافــي األوروبــي، الــذي اشــتغل علــى تطويــر منهــج درا�شــي خــاص 

باملتعلميــن مؤســس علــى املفاهيــم الوظيفيــة الســتعمال اللغــة، 

واتصاليــا  وظيفيــا  تعريفــا   1976  )Wilkins( ولكنــز  قــدم  فقــد 

للغــة. هــذا التعريــف كان األســاس إلعــداد املناهــج االتصاليــة، 

فقــد أخــذ هــذا املنهــج يحقــق انتشــارا كبيــرا فــي بريطانيــا، وذلــك 

علــى  ردا  بريطانييــن  لســانيين  قبــل  مــن  املقاربــة  هــذه  بتطويــر 

النحــو.  علــى  املؤسســة  املقاربــات 

جديــدا  منعرجــا   2005 ســنة  التواصليــة  الكفايــة  عرفــت  كمــا 

ــد عــن وثيقــة املجلــس األوروبــي ملرجعيــة اللغــات. تشــكل هــذه 
ّ
تول

املقاربــة اســتمرارا للمقاربــة التواصليــة، إال أنهــا تختلــف عنهــا فــي 

االنتقال باملتعلم من التفاعل باللغة داخل القسم إلى التفاعل 

بهــا داخــل الوســط االجتماعــي وذلــك باعتبــاره فاعــال اجتماعيــا. 

مــن  املتعلــم  ليتمكــن  الواقــع  تصــور  مــن  الوثيقــة  هــذه  تنطلــق 

أنهــا  أولهمــا  أساســيتين،  بخاصيتيــن  تتســم  وهــي  فيــه.  التفاعــل 

إجرائيــة، فهــي ال تركــز علــى اللغــة فــي حــّد ذاتهــا، وإنمــا توظفهــا 

فــي حــل املشــكالت. وثانيهمــا أنهــا تســتقرئ األبعــاد التعليميــة التــي 

تمكــن مــن تصــور مختلــف املواقــف التعليميــة )حمــادي، 2019(. 

تقوم هذه املقاربة على مفهومين أساســيين هما: املهمة والفعل. 

فاملهمــة تتجســد مــن خــالل الفعــل الــذي يتمثــل فــي دمــج متعلــم 

ســلفا.  محــدد  هــدف  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  لكفاياتــه  اللغــة 

وذلــك  اللغــة،  تعلــم  أجــل  مــن  اجتماعيــا  ســياقا  املهمــة  وتوفــر 

مــن خــالل جملــة مــن األنشــطة واألفعــال التــي تقــود إلــى منتــوج 

أمــام جمهــور حقيقــي.  كتابيــا  أو  للتقديــم شــفويا  نهائــي موجــه 

فاملهمــة والفعــل ال تجمعهمــا عالقــة تــرادف، وإنمــا عالقــة تكامــل 

نحــو  موجهــة  دائمــا  تكــون  املهمــة  أن  كمــا   .)2019 )حمــادي، 

تحقيــق نتيجــة، إنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن األفعــال النهائيــة 

أن  بإمكانهــا  املهمــة  هــذه  أن  إلــى  إضافــة  محــدد،  مجــال  ضمــن 

تتطلــب  التــي  املتنوعــة  الصغــرى  املهــام  مــن  مجموعــة  تتضمــن 

أو مركبــة.  بســيطة  لغويــة  أنشــطة 

واســتحدث مؤلفــو الوثيقــة املرجعيــة للمجلــس األوروبــي صنفيــن 

مــن الكفايــات التواصليــة انطالقــا مــن مفهومهــا األصلــي وهمــا: 

الكالميــة  األنشــطة  وكفايــات  الفرديــة،  العامــة  الكفايــات 

.)2016 )الكشــو، 

–الكفايــات العامــة الفرديــة: تعنــي مجمــوع املعــارف والكفايــات 

فــي  إلــى فعــل وقــدرات التصــور والتمثــل التــي تتنــزل  تــم تحويلهــا 

بصــورة  املدرســة  فــي  الكفايــات  هــذه  تكتســب  عرفانــي.  ســياق 

وتكــون  والجماعيــة،  الفرديــة  التمثــالت  تكتســب  كمــا  طبيعيــة 

بذلــك متنوعــة وأساســية ألنهــا تتدخــل بشــكل حاســم فــي تصــور 

.)2016 )الكشــو،  التواصليــة  الوظائــف 

الكالميــة  الكفايــات  تتعاضــد  الكاميــة:  األنشــطة  -كفايــات 

وتشــمل  التواصليــة،  النوايــا  لتحقيــق  الفرديــة  الكفايــات  مــع 

بذلــك الكفايــات االجتماعيــة واللغويــة والتداوليــة. تســتند هــذه 

:)2018 )بوعتــور،  هــي  املبــادئ  مــن  إلــى مجموعــة  املقاربــة 

التعليميــة  للعمليــة  ومحــورا  اجتماعيــا  فاعــال  املتعلــم  اعتبــار   -

التعلميــة.

- التركيز على حّل املشكالت باللغة.

املشــكالت  وبيداغوجيــا  األهــداف  بيداغوجيــا  -اعتمــاد 

التعليمــي. للمنهــاج  مداخــل  باعتبارهمــا 

- التواصــل ليــس هدفــا فــي حــّد ذاتــه، ولكنــه يــؤدي دور الوســيط 

علــى  يتكــون  املتعلــم  يجعــل  ممــا  االجتماعيــة  التفاعــالت  فــي 

وجدانــي. السوســيو  املســتوى 

قطــب  مــن  انطالقــا  للمعنــى  التعاونــي  البنــاء  علــى  التركيــز   -

 . ملجموعــة ا

التواصل اللساين يف القسم1–
تتــم عمليــة التواصــل داخــل القســم بيــن مرســل )املعلــم( ومرســل 

إليه)املتعلــم(، وتهــدف إلــى نقــل الخبــرات والتجــارب إلــى املتعلــم 

وتعليمــه طرائــق التركيــب، والتطبيــق، والتحليــل والتقويــم. كمــا 

تهــدف كذلــك إلــى تمكيــن املتعلــم مــن بنــاء املعرفــة، ويكــون ذلــك 

أســئلة  صياغــة  خــالل  مــن  الــدرس  وتنشــيط  الحــوار  بتفعيــل 

ووضعيــات مشــكلة متدرجــة مــن البســاطة نحــو الصعوبــة، مــن 

أجــل بلــوغ الكفايــات املســطرة واألهــداف املرســومة التــي تطمــح 

إليهــا الجهــات الوصيــة. 

هــي؛  أساســية  عناصــر  ثالثــة  علــى  اللســاني  التواصــل  يرتكــز 

الدالــة،  العالمــات  مــن  متجانــس  ونظــام  واملســتمع،  املتكلــم 

  .)2000 )حســاني،  ســواء  حــد  علــى  واملســتمع  املتكلــم  يمتلكــه 

مــن  بــد  ال  بخاصــة  التعليــم  مجــال  فــي  التواصــل  يتحقــق  وحتــى 

:)1988 )وطــاس،  هــي  شــروط  مجموعــة  توفــر 

فــي  التعليميــة  فالعمليــة  التواصلــي؛  النظــام  فــي  التجانــس 

التواصــل،  نجــاح  ومــن شــروط  تواصليــة،  هــي عمليــة  جوهرهــا 

بيــن املرســل  فــي الســنن والقواعــد  تــام  يكــون هنــاك تجانــس  أن 

وَجــَد 
ُ
واملتلقــي، وكذلــك الشــأن فــي العمليــة التعليميــة البــد أن ت

واملتعلــم. املعلــم  بيــن  مشــتركة  لغــة 

معرفــة املرســل ملحيطــه الطبيعــي واالجتماعــي معرفــة حقيقيــة؛ 

واالجتماعيــة  العلميــة  بالتحــوالت  علــم  علــى  يكــون  أن  أي 
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والثقافية ملجتمعه.

ومــدى  الرســالة  بمضمــون  عميــق  وعــي  علــى  املرســل  يكــون  أن 

موجــود.  هــو  كمــا  الواقــع  عــن  تعبيرهــا 

العمــل علــى ربــط خبــرة املرســل وأثرهــا فــي الوســط الخارجــي بخبــرة 

املســتقبل للرســالة.

إعــداد الوســيلة الناقلــة أو الصلــة إعــدادا دقيقــا لتكــون مهيــأة 

لحمــل الخبــرات املــراد نقلهــا مــن املرســل إلــى املرســل إليــه. 

عناصر التواصل111–
التواصــل عمليــة مركبــة تتكــون مــن عناصــر متكاملــة ومتداخلــة 

فيمــا بينهــا لتحقيــق أهــداف التواصــل، وهــذه العناصــر هــي:

الرســالة : يقصد بها املحتوى الذي يود املرســل نقله إلى املرســل 

إليــه، وتتكــون مــن مجموعــة مــن العالمــات اللســانية التــي تصلــه 

عبــر قنــاة االتصــال، وتكــون املرجعيــة مشــتركة بينهمــا.

يبــدأ  الــذي  األول  الطــرف  أي  الرســالة؛  مصــدر  وهــو  املرســل: 

عمليــة الّتواصــل، يختــار املرســل الرســالة ومضمونهــا كمــا يختــار 

املرســل إليــه.

الرســالة،  إليهــا  تنتهــي  التــي  الجهــة  بــه  ُيقصــد  إليــه:  املرســل 

وهــو الطــرف الثانــي الــذي يســتقبل مضمــون الّرســالة، ونجــاح 

الّتواصــل بيــن املرســل واملرســل إليــه يعتمــد علــى الطــرف الثانــي، 

هــل يتمكــن مــن اســتقبال الرســالة علــى الوجــه األمثــل أم ال؟.

إلــى  املرســل  مــن  الرســالة  لنقــل  املعتمــدة  الوســيلة  هــي  القنــاة: 

األصــوات  ألن  فيزيائــي  عنصــر  هــي  االتصــال  وقنــاة  املتلقــي، 

لهــا. الحاملــة  الهــواء  ذبذبــات  عبــر  تنتقــل  اللغويــة 

املرجــع: يتمثــل فــي البيئــة التــي يجــري فيهــا التواصــل، ومــا يحتــوي 

األســاس  يمثــل  وهــو  االتصــال.  عمليــة  فــي  مؤثــرة  متغيــرات  مــن 

الثقافــي أو االجتماعــي املشــترك بيــن املرســل واملرســل إليــه، ومــن 

خاللــه تنقــل الرســالة، وتفهــم فــي إطــار املرجعيــة التــي تضمنهــا.

الشــفرة: هــي مــا يؤديــه مضمــون الّرســالة، وتأثيرهــا علــى املتلقــي، 

ورد فعلــه إزاءهــا.

يبعــث املرســل رســالة إلــى املســتقبل حيــث يكــون لهــا مرجــع تنــدرج 

فيــه يشــمل جميــع األشــياء املتحــدث عنهــا. ولكــي يــدرك املســتقبل 

وبيــن  بينــه  املطلــوب  االتصــال  ُيوِجــد  أن  عليــه  الرســالة  هــذه 

البــاث، ممثــال فــي القنــاة الفيزيائيــة )األصــوات(، التــي يشــترط فــي 

حمولتهــا اللغويــة الشــفرة املشــتركة. وانطالقــا مــن البنيــة العامــة 

رومــان  حــّدد  إليــه،  واملرســل  املرســل  بيــن  التواصــل  لعمليــة 

ياكبســون )Jakobson Roman( املكونــات الســتة التــي تقــوم عليهــا 

بنيــة التواصــل. وقــد ُمثلــت هــذه العناصــر باملخطــط اآلتــي:

شكل) 1 (: عناصر التواصل في نموذج رومان ياكبسون

دار  ط1،  حنــون،  ومــازن  الولــي  ــد  محمَّ ترجمــة:  الشــعرية،  قضايــا  ياكبســون،  رومــان  املصــدر: 

.1988 املغــرب،  توبقــال، 

تمثــل العناصــر الّســابقة عناصــر العمليــة الّتواصليــة، باكتمالهــا 

ينجــح الّتواصــل بيــن املعلــم واملتعلــم، فــي حيــن أّن هنــاك أســباًبا 

قــد تعيــق عمليــة الّتواصــل منهــا؛ وجــود بعــض األســباب الّنفســية 

التــي تمنــع املتكلــم مــن الحديــث، أو عــدم مالءمــة املقــام للّتواصل 

وحــدوث مقاطعــة مــا، تؤثــر فــي اكتمــال الّتواصــل. أو قــد تحــدث 

أثنــاء عمليــة التواصــل أشــياء تتســبب فــي إحــداث خلــل فــي عمليــة 

التواصــل، فتشــوه رســالة املرســل، وقــد يتلعثــم بســببها، وقــد ال 

يكمــل الجملــة، وقــد يخطــئ فــي تركيبهــا. كل هــذه أشــياء ال نضمــن 

اســتبعادها مــن عمليــة التواصــل نفســها. واملســتقبل مــن طــرف 

آخــر يحــاول أن يفهــم أشــكال النطــق التــي صــدرت مــن املرســل 

 التنبــؤ بمعانــي مــا غمــض منهــا. فهــو يســتقبل الرمــوز التــي 
ً
محــاوال

 إياهــا فــي ضــوء خبرتــه 
ً
اســتمع إليهــا، ويرجعهــا إلــى رصيــده مفســرا

الســابقة بهــذه الرمــوز. هــذه العمليــة هــي مــا تســمى بفــك الرمــوز 

وتأويلهــا وهــي مهــارة يتفــاوت فيهــا املتعلمــون. والخــالف كمــا يــرى 

البعض هو على درجة التمكن مـــن املهـــارة، وليـــس عـــلى وجـــودها 

يســمى  كمــا  التفــاوض،  أو  النظــر  وجهــات  فتبــادل  عدمــه،  أو 

فــي املدخــل االتصالــي أمــر يعتمــد علــى نــوع العالقــة بيــن املرســل 

قــد  لهــا والتــي  التــي ال حصــر  العوامــل  مــن  واملســتقبل، وغيرهــا 

تعيــق التواصــل )علــوي، 2013(.

 مقومات عملية التواصل–121
فــي ضــوء العــرض الســابق ملكونــات العمليــة التواصليــة نســتطيع 

أن نقــف علــى املقومــات التــي تســاعد علــى اكتمــال هــذه العمليــة. 

ُيعــّد  التــي  الصفــات  مــن  مجموعــة  هنــا  باملقومــات  واملقصــود 
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 لنجاح عملية التواصل. 
ً
توافرها عامال أساسا

الرســالة، وملمــا  بموضــوع  تامــة  ذا معرفــة  يكــون  أن  -املرســل: 

بــكل مــا يتصــل بموضوعهــا مــن وضــوح فكرتهــا، وتنــوع طريقتــه فــي 

عــرض األفــكار إلثــارة دافعيــة املرســل إليــه نحــو تلقــي الرســالة، 

اختيــار  وحســن  املختلفــة،  التواصــل  بطرائــق  بمعرفتــه  وذلــك 

لقــوة  وامتالكــه  التواصــل  لعمليــة  املالئميــن  والزمــان  املــكان 

التبليــغ. فــي  اإلقنــاع وجاذبيــة 

التواصــل  عمليــة  تتــم  لكــي  الرســالة  فــي  يشــترط  -الرســالة:  

دقيقــة  منطقيــا،  ترتيبــا  مرتبــة  أفكارهــا  تكــون  أن  بفعاليــة، 

مــن  وخلوهــا  األفــكار  عــن  التعبيــر  فــي  والعبــارات  املفــردات 

واضحــة. تكــون  وأن  املتلقــي،  لقــدرات  ومالئمــة  األخطــاء، 

-املرســل إليــه: يتــم الحكــم علــى نجــاح الرســالة فــي الوصــول إلــى 

املتلقــي، إذا اســتطاع أن يفهمهــا ويفســرها بحــّل رموزهــا ويكــون 

رد فعلــه إيجابيــا، يتوقــف هــذا علــى عوامــل عديــدة منهــا:

-الخبرات السابقة للمتلقي وصلتها بمحتوى الرسالة.

-وضوح الرموز بالنسبة للمتلقي التي صممت بها الرسالة.

-معرفة املرسل إليه لعادات املرسل في الكتابة أو الحديث.

الجديــدة  الخبــرة  بيــن  العالقــة  إدراك  مــن  إليــه  املرســل  -تمكــن 

لديــه. الســابقة  والخبــرات  الرســالة(  )محتــوى 

فــي  توفــرت  إذا  بنجــاح  االتصــال  عمليــة  تتــم  االتصــال:  -قنــاة 

منهــا: خصائــص  عــدة  القنــاة 

-أن ترتبط بمحتوى الرسالة وطبيعتها.

-أن تالئم قدرات املتلقي.

-عدم وجود مؤثرات جانبية تشوش على املتلقي.

 تعليم املهارات اللغوية14
بمثــل  اللغويــة  املهــارات  موقــع  يتســاوى  اتصالــي  موقــف  كل  فــي 

مــا تتســاوى أشــكال االتصــال، فــال قيمــة للقــراءة علــى حســاب 

املهــارات  حســاب  علــى  الصوتيــة  للمهــارات  قيمــة  وال  الكتابــة، 

املكتوبــة، بحجــة أن التواصــل الشــفوي هــو األســاس فــي أي لغــة. 

فــي  نبــدأ  تقــدم؛ اختــالف أولويــات التعليــم فقــد  مــا  إلــى  يضــاف 

برنامــج بتعليــم القــراءة، ثــم الكتابــة وقــد نبــدأ باالســتماع، وقــد 

يوضــح هذه العمليــــــــــة: التالــي  والشــكل  بالــكالم.  نبــدأ 

شكل )02(: موقع املهارات اللغوية في خطة البرنامج

دار  ط1،  صعوباتهــا،  تدريســها،  مســتوياتها،  اللغويــة-  املهــارات  طعيمــة،  أحمــد  رشــدى  املصــدر: 

.2004 القاهــرة،  العربــي،  الفكــر 

فــي ضــوء هــذا املخطــط يتضــح أن تحديــد املهــارات اللغويــة يتم في 

ضــوء املنطلقــات التــي يســتند إليهــا البرنامــج؛ منطلقــات نفســية 

واجتماعيــة ولغويــة وتربويــة وغيرهــا. فاملهــارات اللغويــة املطلــوب 

التواصلــي  املدخــل  إلــى  يســتند  برنامــج  فــي  للمتعلميــن  تنميتهــا 

تختلــف بالضــرورة عــن تلــك التــي يطلــب تنميتهــا لــدى املتعلميــن 

فــي برنامــج يســتند إلــى مدخــل آخــر، وليكــن املدخــل اللغــوي الــذي 

املتعلميــن  وتمكيــن  العامــة،  اللغويــة  املهــارات  تنميــة  إلــى  يهــدف 

دورهــا  أو  وظيفتهــا  عــن  النظــر  بصــرف  اللغويــة  العناصــر  مــن 

االجتماعــي، وفــي ضــوء املهــارات اللغويــة املحــددة يتــم بنــاء املــواد 

التعليميــة التــي تســاعد علــى تنميــة هــذه املهــارات )علــوي، 2013(. 

اســتماع،  األساســية  اللغويــة  املهــارات  عــن  الحديــث  وقبــل 

ينبغــي  التواصلــي  املدخــل  ضــوء  فــي  كتابــة،  قــراءة،  تحــدث، 

هــي  االتصــال  »فمهــارات  االتصــال،  بمهــارات  املقصــود  تحديــد 

مــن  واســتخدامها  اللغويــة  القواعــد  تكييــف  علــى  الفــرد  قــدرة 

ملواقــف  مناســبة  بطــرق  معينــة  اتصاليــة  وظائــف  أداء  أجــل 

فقــط  ليــس  بالطبــع  هنــا  اللغويــة  بالقواعــد  واملقصــود  معينــة. 

النحــو، مــع أهميتــه فــي األداء اللغــوي ولكــن املقصــود بذلــك نظام 

اللغــة بشــكل عــام، أو مختلــف أنظمتهــا الصوتيــة، والصرفيــة، 
 .  )Dubois, 2007) والدالليــة«  واملفرداتيــة  والنحويــة 

قــدرة  إنمــا هــي  لغــوي،  واملهــارات االتصاليــة ليســت مجــرد أداء 

اجتماعيــة  مواقــف  فــي  معينــة  اتصاليــة  وظائــف  لتحقيــق 

التحــدث  أو  االســتماع  مهــارة  عــزل  يمكــن  ال  وعليــه  محــددة. 

 عــن الســياق الــذي تســتخدم فيــه. وهــذا يجعــل للمهــارات 
ً
مثــال
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اللغويــة فــي املدخــل التواصلــي خصائــص ووظائــف، تختلــف عنهــا 

 عــن نــوع العالقــة بيــن هــذه املهــارات. 
ً
فــي مدخــل لغــوي آخــر فضــال

واآلن نفصــل كل مهــارة علــى حــدة:

االستماع4111
وســبيل  البشــر،  بيــن  االتصــال  أنشــطة  مــن  أسا�شــي  نشــاط 

اإلنســان لزيــادة ثقافتــه وتنميــة خبراتــه فــي املجتمــع الــذي يحيــا 

فيــه، فهــو النافــذة التــي يطــل اإلنســان مــن خاللهــا علــى العالــم 

مــن حولــه، واألداة التــي يســتقبل بواســطتها الرســالة الشــفوية. 

لنتأمــل مــاذا يحــدث فــي موقــف اتصالــي شــفوي بيــن شــخصين، 

هنــاك شــخص يتحــدث، يعــرض قضيــة معينــة، يســتخدم فيهــا 

 يســتقبلها شــخص آخــر، فيترجــم هــذه األلفــاظ 
ً
 وجمــال

ً
ألفاظــا

يســتخدم  قــد  الحديــث  وأثنــاء  ودالالت.  معانــي  إلــى  والجمــل 

توصيــل  فــي  بهــا  يســتعين  أخــرى،  إشــارات  اللغــة  مــع  املتحــدث 

يفهــم  أن  التخاطــب  ســياق  ضــوء  فــي  املســتمع  وعلــى  رســالته، 

تنميــة  مــن وســائل  القــراءة وســيلة  كانــت  » وملــا  املتكلــم.  رســالة 

ســبيال  اآلخــر  هــو  يعــد  االســتماع  فــإن  الخبــرة  وزيــادة  الثقافــة 

العميــان  أن  مــن  ذلــك  علــى  أدل  وال  املجــال،  هــذا  فــي  أساســيا 

كانــوا يكتســبون ثقافتهــم عــن طريــق االســتماع قبــل أن تيهــئ لهــم 

.)1980 )الســيد،  القــراءة«  ســبل  الحديثــة  الوســائل 

ويميــز املختصــون فــي عمليــة االســتماع بيــن مصطلحيــن: األول هــو 

الســماع والثانــي هــو االســتماع، ويقصــد بــاألول اســتقبال الفــرد 

لرمــوز صوتيــة يركبهــا فــي ذهنــه بعــد ذلــك ليجعــل منهــا لفظــا ذا 

الكلمــات  دالالت  علــى  يتعــرف  ملعناهــا  فهمــه  عنــد  وهــو  معنــى، 

والجمــل وطريقــة تركيبهــا، هــذا النشــاط ترجمــة ملفهــوم الدقــة 

الفــرد  بــه  يتعــدى  آخــر  اللغــوي. وهنــاك نشــاط  فــي االســتخدام 

هــذا العمــل وهــو التعــرف علــى الوظائــف املختلفــة التــي تؤديهــا 

الكلمــات والجمــل، أي مــاذا يريــد املتحــدث توصيلــه لــه؟. وأثنــاء 

 ،
ً
بيــن مــا يقــال اآلن، ومــا قيــل ســابقا االســتماع يربــط املســتمع 

إنــه يضــع هــذه الجمــل فــي إطــار أو ســياق معيــن يجعــل لهــا معنــى 

 .)2006 )شــتوي، 

البــد إذن مــن االلتفــات إلــى الشــق الثانــي مــن هــذا النشــاط، وهــو 

إدراك العالقــة بيــن أشــكال الحديــث، والتعمــق فــي فهــم املقصــود 

فــرد  مــن  مــا  تحقــق.  قــد  الرســالة  هــدف  أن  مــن  والتأكــد  منهــا، 

يســتمع إلــى �شــيء معيــن إال ولــه هــدف مــن االســتماع ســواء أكان 

؛ أي فــي موقــف خــاص ال يتحــدث الفــرد فيــه مــع 
ً
االســتماع فرديــا

الجيــد  والبرنامــج  اآلخريــن.  مــع  خــالل حديثــه  كان  أو  اآلخريــن، 

يســاعد املتعلــم علــى تحديــد هدفــه مــن االســتماع وتحقيقــه. 

القســم  فــي  طبيعــي  موقــف  توفيــر  االســتماع  تعليــم  يســتلزم 

ــف فيــه مهارتيــن أو أكثــر. وهنــا ُيطــرح ســؤال جوهــري حــول 
َّ
وظ

ُ
ت

املــادة اللغويــة املعتمــدة فــي تعليــم االســتماع. هــل نأتــي للمتعلــم 

بنــص حــواري بــكل مــا فيــه مــن تجــاوزات فــي الحديــث؟ أم نجــري 

للموقــف   
ً
مناســبا تجعلــه  التــي  التعديــالت  بعــض  النــص  علــى 

املوضــوع  نــوع  منهــا  كثيــرة  متغيــرات  الحــوار  تحكــم  التعليمــي؟ 

الحديــث،  أطــراف  بيــن  والعالقــة  الحديــث،  حولــه  يــدور  الــذي 

والظــروف املحيطــة بالحديــث مثــل زمانــه ومكانــه وغيرهــا، هـــذا 

 
ً
أحيانــا تتخللــه  الحــوار  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة.   مــن 

أو  لغويــة،  أخطــاء  أو  توقــف،  فتــرات  أو  كاملــة،  غيــر  عبــارات 

 
ً
معــدال  

ً
نصــا املتعلــم  ُيعطــى  وعليــه  وإيمــاءات.  إشــارات ومالمــح 

يمكنــه التصــرف فــي املفــردات والجمــل التــي يســتخدمها، ويســهل 

بمــا فيهــا مــن تجــاوزات.    فــي الوقــت نفســه فهــم الرســالة 

التحدث 4121
إذا كان االســتماع وســيلة لتحقيــق الفهــم، فــإن الــكالم وســيلة 

لتحقيــق اإلفهــام، والفهــم واإلفهــام همــا هدفــا عمليــة التواصــل. 

يتســع الحديــث عــن الــكالم ليشــمل نطــق األصــوات واملفــردات 

املهــارة  هــذه  علــى  التلميــذ  وتعويــد  الشــفوي.  والتعبيــر  والحــوار 

»يبــدأ فــي وقــت مبكــر جــدا يتــم ذلــك مــن خــالل برنامــج خــاص 

وملــا  علــى ســجيتهم.  وينطلقــون  بعفويتهــم،  األطفــال  فيــه  يحــس 

كان للمحادثــة هــذه األهميــة فــي الحيــاة كان البــد مــن تخصيــص 

الوقــت الكافــي لهــا. وتوفيــر املنــاخ املالئــم لتفتحهــا ونموهــا فــي الجــو 

ـــكـــــلـــــــــف« )الســيد، 1980(.  الطبيعــي البعيــد عــن التصنــع والتــ

والكالم نشاط اتصالي يدور بين فردين يتبادالن األدوار، فالفرد 

 وهكــذا. واملتكلــم يســتعين 
ً
 ثــم يصيــر مســتمعا

ً
قــد يكــون متكلمــا

ألفــاظ  مــن  والبالغيــة  اللغويــة  بالوســائل  رســالته  لتوصيــل 

 عــن اللغــة املصاحبــة التــي تشــتمل علــى 
ً
وجمــل وتراكيــب، فضــال

اإليمــاءات واإلشــارات واللمحــات وغيرهــا مــن حــركات يســتخدمها 

املتكلــم لتوصيــل رســالته. »فنقــل فكــرة إلــى سلســلة متتابعــة مــن 

األصــوات املدمجــة فــي نظــام صوتــي تتطلــب عمــال فكريــا وجســديا 

لضــرورة،  لرغبــة،  أخضــع  أتكلــم  عندمــا  مصوتــة.  وآلــة  ووعيــا 

أحــّول  أي  أفهمــه،  الــكالم  ألتقــط  وعندمــا  خارجــي،  لطلــب 

العناصــر الصوتيــة إلــى معنــى، أفــك رموزهــا، أعيــد تكوينهــا. ومــن 

هنــا كان ارتبــاط التعبيــر بالتواصــل، أي باالنفتــاح علــى األخــر، 

إصغــاء وتعبيرا«)ســلهب، 2006(. وال شــك أن ِحــرص املتكلــم علــى 

الدقــة اللغويــة فقــط ســوف يكــون علــى حســاب قيمــة الكفايــة 

 فــي عمليــة 
ً
 حقيقيــا

ً
االتصاليــة؛ أي القــدرة علــى أن يكــون طرفــا



204

ربيع كيفوش                                                                                                                                                                                             تعليم املهارات اللغوية تواصليا                                                                                                                                                                                               تعليم املهارات اللغوية تواصليا  

االتصال.

اللغــة دون الســياق، يتنافــى مــع االتصــال  بنيــة  إن التركيــز علــى 

الحقيقــي الــذي يختلــف فيــه الحــوار باختــالف أطــراف الحديــث. 

التواصلــي،  النظــام  فــي  التجانــس  الحقيقــي  االتصــال  يفتــرض 

حتــى يتحقــق الفهــم ويكتســب املتعلــم خبــرات ومهــارات جديــدة 

تضــاف إلــى رصيــده اللغــوي واملعرفــي؛ ألن طــرح مســألة فــي الصــف 

إلــى  تمهــد  املدرســة  فــي  أســئلة  وطــرح  الحيــاة،  فــي  لقضيــة  طــرح 

واقتــراح  معرفــة  استكشــاف  مــن  الحيــاة،  فــي  اإلجابــات  ابتــكار 

الحــوار  عبــر  أراء  وتبــادل  أداء  وتقويــم  مبــادرة  واتخــاذ  حلــول 

وتبنــي موقــف ورفــض آخــر، واســتنتاج واقتنــاع ومحاولــة إقنــاع 

الغيــر، هــذه املهــام تنشــط العمليــة التواصليــة وتســهم فــي تكويــن 

الفرديــة.  الشــخصية 

التواصــل، فاألشــخاص  إطــار  فــي  إال  لــه معنــى  ليــس  والتحــدث 

الذيــن يجــدون صعوبــة فــي التواصــل يجــدون صعوبــة فــي التعبيــر. 

ألن  للــكالم،  األفضــل  التّعلــم  هــو  للتواصــل  األفضــل  فالتّعلــم 

الــكالم وســيلة للتعبيــر أمــام اآلخريــن ومــع اآلخريــن، بــه يحافــظ 

ارتبــاط  أن  يعنــي  وهــذا  املجتمــع،  مــع  عالقتــه  علــى  اإلنســان 

االنفتــاح علــى اآلخــر إصغــاء وتعبيــرا.  هــو  بالتواصــل  التعبيــر 

أصبــح الــكالم فــي العصــر الحديــث ضــرورة ملحــة، فقــد مســت 

األفــكار،  وانتقــاء  الــكالم،  مهــارة  املتعلــم  يتقــن  أن  إلــى  الحاجــة 

واأللفــاظ التــي تحمــل تلــك األفــكار، وأن يتقــن اختيــار األســاليب 

إيصــال  مــن  تمكنــه  التــي  العقليــة  واألدلــة  والحجــج  املنطقيــة 

فقــد  تقــدم  مــا  علــى  وبنــاء  بهــا.  وإقناعهــم  اآلخريــن،  إلــى  أفــكاره 

حظيــت الكلمــة املنطوقــة باهتمــام املعنييــن بالتعلــم، وحظيــت 

دروس املحادثــة والتدريــب علــى التحــدث باهتمــام كبيــر فــي مناهج 

التعليــم. وأعــادت التعليميــة للغــة وظيفتهــا األساســية املتمثلــة فــي 

التواصــل. وتــم التركيــز علــى املقاربــة التواصليــة فــي تعليــم وتعلــم 

وإعطــاء  مهمشــا،  كان  الــذي  الشــفهي  التعبيــر  وخاصــة  اللغــة، 

األكثــر  بوصفهمــا  االهتمــام  مــن  أكبــر  قــدرا  والــكالم  االســتماع 

فــي التواصــل اللغــوي. اســتعماال 

القراءة 1–41
القــراءة نشــاط تتصــل العيــن فيــه بصفحــة مطبوعــة، تشــتمل 

علــى رمــوز لغويــة يهــدف الكاتــب منهــا إلــى توصيــل رســالة للقــارئ، 

والقــارئ يفــك هــذه الرمــوز، ويحــّول الرســالة مــن شــكل مطبــوع 

إلــى خطــاب خــاص لــه. والقــراءة عمليــة عقليــة يســتخدم اإلنســان 

فيهــا عقلــه وخبراتــه الســابقة فــي فهــم وإدراك مغــزى الرســالة التــي 

تنتقــل إليــه. »والطريــق الطبيعــي فــي تعلــم اللغــة هــو أن القــراءة 

والكتابــة البــد أن تســبقهما مرحلــة تيهــئ واســتعداد، واملحادثــة 

هــي التــي تيهــئ للقــراءة والكتابــة فيمــا بعــد تهيئــة صوتيــة ونفســية« 

)الســيد، 1980(.

تهــدف القــراءة إلــى تعليــم التلميــذ اللغــة وإكســابه آليــات الفهــم 

واإلفهــام، وكذلــك اكتســاب الســمة التركيبيــة التــي ينبنــي عليهــا 

فيهــا  يحــاول  التــي  واالبتــكار  اإلنتــاج  ملرحلــة  إلعــداده  النــص، 

اللغويــة.  النظــم  تركيــب  إعــادة  عبــر  املثاليــة  النمــاذج  محــاكاة 

وهــي  املكتوبــة،  اللفظيــة  للرمــوز  تفســير  »عمليــة  والقــراءة 

نتيجــة التفاعــل بيــن الرمــوز املكتوبــة التــي تمثــل اللغــة واملهــارات 

يحــاول  القــراءة  وفــي  للقــارئ،  الســابقة  والخبــرات  التواصليــة 

وذلــك  الـكـــاتب،  لـكـلـمـــات  جديــدة  معانــي  يعطــي  أن  القــارئ 

بحســب مســتواه اللغــوي وخبراتــه الـحـيـويــــــــــــة« )طعيمــة، 1998(.

تضافــر  تفتــرض  معقــدة  ذهنيــة  »عمليــة  هــي  كذلــك  القــراءة 

الرمــوز  فــّك  وعمليــات  البصريــة  العمليــات  مــن  مجموعــة 

إلــى  فــي املعجــم اللغــوي، وتفســير الكلمــات باإلضافــة  والدخــول 

تحليــل العالقــات النحويــة واملعنويــة التــي تقيمهــا الكلمــات بيــن 

بعضهــا البعــض والجمــل والنــص بكليتــه وصــوال إلــى الــــــمــــــــعــــنى« 

تأمليــة،  ذهنيــة  عمليــة   
ً
أساســا القــراءة  إن   .)2006 )شــتوي، 

عليــا،  عمليــات  ذات  أنمــاط  مــن  يتكــون  مركــب  كتنظيــم  بنــى 
ُ
ت

والحكــم،  والتقويــم،  التفكيــر  أنمــاط  كل  يحتــوي  نشــاط  إنهــا 

والتحليــل والتعليــل، وحــل املشــكالت. فمعالجــة املقــروء تنتهــي 

إلــى  تــؤدي  بتفكيكــه وإعــادة بنائــه لتكويــن صــورة ذهنيــة حولــه 

فهمــه. حصــول 

والقــراءة بوصفهــا عمليــة اســتقبال تنطــوي علــى أربــع مراحــل أو 

عمليــات هــي: اختيــار عينــات مــن املــادة املقــروءة، والتثبــت مــن 

اختبــار   
ً
وأخيــرا الكاتــب،  يريــده  بمــا  والتنبــؤ  املقــروءة،  الرمــوز 

األوليــان  العمليتــان  تختــص  القــارئ.  طرحهــا  التــي  الفــروض 

)اختيــار العينــة والتثبــت( بالجانــب الفســيولوجي فــي القــراءة؛ أي 

اتصــال العيــن بالرمــوز املطبوعــة، ومحاولــة فكهــا، فهــي تعطــي 

إشــارة للمــخ لكــي يفســر هــذه الرمــوز (Cuq, 2007(. بينمــا تختــص 

الفعلــي.  بالجانــب  واالختبــار(  )التنبــؤ  األخريــان  العمليتــان 

إليــه  وتنقــل  وحــده،  القــارئ  تخــص  فرديــة  عمليــة  فالقــراءة 

غيــره،  فيهــا  يشــاركه  ال  قــد  خاصــة  ودالالت  معينــة،  معلومــات 

الفهــم  نفــس  إلــى  لكــن ال نصــل   ،
ً
 معينــا

ً
 نصــا

ً
نقــرأ جميعــا فقــد 

واملعنــى، لــذا يميــز الخبــراء بيــن قــراءة النــص املطبــوع، وبيــن قــراءة 

يقتصــر  األول  القــراءة؛  لتعليــم  مدخليــن  ويقترحــون  الخطــاب. 

العمــل فيــه علــى مســاعدة املتعلــم علــى فــك الرمــوز وفهمهــا. أمــا 
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فهمــه  مــدى  تقيــس  أســئلة  تتبعــه   
ً
نصــا املتعلــم  فيعطــى  الثانــي 

 . للنــص

وتعليميــة القــراءة تهتــم بتحديــد الهــدف من القــراءة، وبالتفكيــر 

بهــا  يقــوم  أن  املتعلــم  مــن  يرجــى  التــي  األخــرى  األداء  أشــكال  فــي 

ســواء أكانــت تحديــد مــكان علــى خريطــة أو اتخــاذ قــرار، أو قــراءة 

�شــيء آخــر أو إجــراء حــوار أو غيــر ذلــك مــن أداءات. هــذه العمليــة 

اللغــة  بيــن  تربــط  عمليــة  وهــي  الرمــوز،  تحويــل  عليهــا  يطلــق 

املطبوعــة وبيــن أشــكال االتصــال األخــرى. يضــاف إليهــا مســاعدة 

وتدريبــه  النــص،  هــذا  فــي  ورد  ملــا  العميــق  اإلدراك  علــى  املتعلــم 

علــى اســتخدام القرائــن املختلفــة فــي ســبيل اســتيعابه، مــن هــذه 

ودالالتهــا  القامو�شــي  ومعناهــا  نفســها،  الرمــوز  شــكل  القرائــن 

أو  بنــاء الجمــل والتراكيــب، هــذه اإلشــارات  الثقافيــة، وطريقــة 

القرائــن تســاعد فــي فهــم النــص، ويطلــب مــن املتعلــم اكتســابها 

حتــى يســتقل بنفســه فــي تحصيــل املعرفــة والتواصــل مــع غيــره.

الكتابة4141
املكتوبــة،  للمهــارات  ينتمــي  اتصالــي  نشــاط  كالقــراءة  الكتابــة 

وهــي مــع التحــدث نشــاط اتصالــي ينتمــي إلــى املهــارات اإلنتاجيــة. 

»والكتابــة وســيلة مــن وســائل التواصــل اإلنســاني التــي يتــم بهــا 

الوقــوف علــى أفــكار اآلخريــن، باإلضافــة إلــى ذلــك تعتبــر الكتابــة 

املفتــاح الضــروري للتـــواصل الـلغـــوي والـتـفــاعـــــــــل االجتماعــــــــي« 

)غنــاج، 2006(. يقــوم املتعلــم فــي حصــة الكتابــة بتحويــل الرمــوز 

مــن خطــاب شــفوي إلــى نــص مطبــوع؛ إنهــا تركيــب للرمــوز بهــدف 

 .
ً
 وزمانــا

ً
توصيــل رســالة إلــى قــارئ يبعــد عــن الكاتــب مكانــا

وإذا كان الهدف العام للكتابة »هو املقدرة على التعبير املكتوب 

فــي جمــل وفقــرات حــول موضوعــات يختلــف مســتواها باختــالف 

املراحل«)خرمــا، 1988(، فــإن تنميتهــا يكــون مــن خــالل التدريــب 

الواعــي وغيــر الواعــي الــذي يقــود فــي النهايــة إلــى االكتســاب اآللــي 

لهــذه املهــارة التــي تتطلــب عمليــا مجموعــة مــن املهــارات املعقــدة 

والعــرض.  والخبــرة  واملمارســة  والتوجيــه  التدريــب  هــي  إلتقانهــا 

محــددة  تعليميــة  خطــة  وضــع  علــى  املهــارة  هــذه  تعليــم  يقــوم 

األهــداف، تبنــى فيهــا األنشــطة بالعنايــة بالحاجيــات التعليميــة، 

حتــى  والعقليــة،  الجســمية  التالميــذ  اســتعدادات  فيهــا  وتراعــى 

تنمــي فيهــم روح املبــادرة والنقــد واإلحســاس بالحاجــة إلــى أهميتهــا 

فــي الحاضــر واملســتقبل »فالقــدرة علــى الكتابــة املتقنــة ليســت 

مهــارة مكتســبة فحســب، بــل إنهــا مــن أعقــد األنشــطة العقليــة 

اإلنســانية، وأنهــا شــكل مــن أشــكال حــّل املشــكالت ألنهــا تتطلــب 

مــن  لعــدد  ومختــارة  منتظمــة  أفــكار  مجموعــة  املتعلــم  مــن 

املفاهيــم والعالقــات جامعــا إياهــا مــن كــم هائــل مــن املعلومــات 

وعامــال علــى جعلهــا مناســبة ملعـــــــــــــرفة شــخص آخــر هــو القــارئ 

هــدف  يمتــد   .)2006 التواصلية«)غنــاج،  باألصــول  التقيــد  مــع 

نصــوص  إنتــاج  إلــى  املكتــوب  فهــم  تخطــي  مــن  النشــاط  هــذا 

متكاملــة يوظــف فيهــا املتعلــم مكتســباته فــي القواعــد التواصليــة 

للتعبيــر الســليم أثنــاء إنتــاج النصــوص، هــذه النصــوص وســيلة 

التلميــذ  مســتوى  ملعرفــة  تقويمهــا  يمكــن  وواقعيــة  ملموســة 

التواصليــة. ومكتســباته 

يعتمــد تقويــم النصــوص علــى معياريــن: األول التماســك اللغــوي 

لغويــة صحيحــة  بنيــة  لتكــون  الجمــل  ترابــط  مــدى  بــه  ويقصــد 

ولتشــكل وحــدات لغويــة )أو نحويــة(. والثانــي االنســجام ويقصــد 

بــه طريقــة تنظيــم هــذه الجمــل لتشــكل وحــدات ذات معنــى؛ أي 

أن القــدرة علــى إيصــال املعنــى وتحقيــق هــدف معيــن هــي األســاس 

يتبــادل  النشــاط  هــذا  ضــوء  فــي  الكتابــي.  النشــاط  توجيــه  فــي 

املتعلمــون األدوار، فاملتعلــم مــرة كاتــب يرســل رســالة ومــرة أخــرى 

، إذ يعــود لقــراءة 
ً
قــارئ يســتقبلها. وقــد يكــون الكاتــب قارئــا أيضــا

تقســم  ملفهــوم.   
ً
تصحيحــا أو  فكــرة  أو  لعبــارة   

ً
إكمــاال كتــب  مــا 

)بــدوي،  هـــــــــــــــــــــــــــي  رئيســة  أنـــــــــــــــــواع  ثــــــــــــالثة  إلــى  املتعلميــن  كتابــات 

 :)1992

الذاتيــة  أفــكاره  عــن  الفــرد  يعبــر  وفيهــا  التعبيريــة:  -الكتابــة 

بطريقــة  معيــن  موضــوع  فــي  وينظمهــا  وينســقها  يبنيهــا  األصليــة، 

الكاتــب.  بهــا  مــر  التــي  نفســها  بالخبــرة  يمــر  أن  للقــارئ  تســمح 

املعلومــات  نقــل  الفــرد  يســتهدف  وفيهــا  املعرفيــة:  -الكتابــة 

واملعارف وإخبار القارئ ب�شــيء يعتقد الكاتب أنه من الضروري 

 وقــدرة علــى 
ً
 تحليليــا

ً
إخبــاره بــه. تســتلزم الكتابــة املعرفيــة تفكيــرا

إكســاب معنــى ألشــياء ال معنــى لهــا فــي حــد ذاتهــا. واملطلــوب مــن 

، وأن يــدرك حاجاتــه 
ً
كاتــب املقــال املعرفــي أن يعــرف قارئــه جيــدا

ورغباتــه. تفقــد الكتابــة املعرفيــة أهميتهــا ومغزاهــا إذا لم تتضمن 

 .
ً
معلومــات وحقائــق وأخبــارا

-الكتابــة اإلقناعيــة: يســتعمل الكاتــب فيهــا العديــد مــن الطــرق 

إلقنــاع القــارئ بوجهــة نظــره، مثــل املحاججــة وإثــارة العواطــف 

أو  والعاطفــة  املنطــق  إلــى  الكاتــب  يلجــأ  وقــد  املعلومــات.  ونقــل 

األخــالق، وربمــا إلــى الديــن إلقنــاع القــارئ بآرائــه. 

اللغويــة  املهــارات  كل  أن  التواصلــي  للمدخــل  املنظــرون  يؤكــد 

فــال  بينهــا،  وتفاعــل  تداخــل  عالقــة  لوجــود  ومتالزمــة  متكاملــة 

مــن دون كالم  اســتماع  فــال  األخــرى،  منهــا دون  الواحــدة  تقــوم 

وقــراءة، وال قــراءة مــن دون كتابــة وال مرســل مــن دون كالم أو 
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يقت�شــي  كمــا  قــراءة.  أو  اســتماع  دون  مــن  متلــق  وال  كتابــة، 

املمارســة  موضــع  وأنشــطتها  اللغــة  وضــع  التواصلــي  املدخــل 

العمليــة، فــإذا اكتفينــا فــي تعليــم اللغــة بجانــب الســالمة اللغوية، 

أي بجعــل املتعلــم قــادرا علــى تطبيــق القواعــد  النحويــة وحدهــا 

دون مراعــاة مــا تســتلزمه عمليــة التخاطــب، كان تعليمنــا ناقصــا  

-وهــو حاصــل اآلن فــي أغلــب البلــدان العربيــة- وتجاهلنــا بذلــك 

أن امللكــة اللغويــة بكاملهــا وفــي جملتهــا هــي مهــارة التصــرف فــي بنــى 

التواصــل  القــدرة علــى  الخطــاب؛ أي  بمــا يقتضيــه حــال  اللغــة 

علــى  القــدرة  هــو  أو   اللغــة،  أهــل  عليــه  تواضــع  بمــا  الفعــال 

يقتضيــه  بمــا  األحــوال  جميــع  فــي  اللغــوي  والتواصــل  االتصــال 

الوضــع اللغــوي وهــذه األحــوال معــا مــن لـــــــفـــظ ســليم ومناســب 

)الحــاج صالــح، 2000( . وعلــى هــذا األســاس يجتهــد املعلــم إلتاحــة 

الفرصــة للمتعلميــن ملمارســة اللغــة بــكل أشــكالها، والبحــث عــن 

مواقــف يســتعمل فيهــا املتعلمــون اللغــة فــي القســم تكــون مشــابهة 

لتلــك املواقــف التــي تواجههــم فــي حياتهــم اليوميــة.

تكامل املهارات اللغوية 51
ينظــر املشــتغلون بتعليميــة اللغــات إلــى املهــارات اللغويــة نظــرة 

تكامليــة، ويؤكــدون علــى أن تكامــل اإلنتــاج والتلقــي يعمــل علــى 

وحــدة اللغــة. فثمــة عالقــات متميــزة تأثيريــة وتأثريــة بيــن املهــارات 

ثــم بيــن التحــدث  اللغويــة، مثــل العالقــة بيــن القــراءة والكتابــة 

واالســتماع. والعالقــات بيــن مهــارات اللغــة كثيــرة ومتنوعــة »وهــي 

اللغــة  مــن  أساســا  تتشــكل  الفنــون  أن  إلــى  تعــود  معظمهــا  فــي 

املشــتركة، ســواء ظهــرت فــي شــكل اســتقبال كاالســتماع والقــراءة 

الصــالت  هــذه  تعــود  كمــا  والكتابــة.  كالــكالم  إرســال  شــكل  أم 

أيضــا إلــى أن الخبــرة والتجربــة التــي تؤثــر فــي فــن منهــا تؤثــر بالتالــي 

فــي الفنــون األخرى«)يونــس، 1987(. ويكــون منهــاج اللغــة العربيــة 

أكثــر فعاليــة إذا تنــاول مهــارات اللغــة كلهــا علــى أنهــا وســيلة لغايــة 

مهمــة هــي التواصــل والتبليــغ. أمــا تعليــم كل مهــارة علــى حــدة ال 

متوازنــة  نظــرة  املنهــاج  ينظــر  لــذا  واقعيــا.  وال  عمليــا  لــه  مســوغ 

إلــى كل املهــارات اللغويــة، بحيــث ال يســمح ملهــارة أن تنمــو علــى 

حســاب املهــارات األخــرى، ويوجــه عنايتــه إلــى هــذه املهــارات كلهــا 

بشــكل متكامــل وبالتســاوي. 

تســتلزم هــذه العمليــة تخطيطــا جيــدا لــدروس اللغــة العربيــة، 

بعضــا.  بعضــه  يخــدم  متكامــال  كال  اللغويــة  املــادة  تصبــح  حتــى 

وألن املهــارات اللغويــة تتكامــل وتتداخــل مــع بعضهــا البعــض فــي 

اســتخدام اللغــة اســتخداما طبيعيــا »ومــن ثــم يتعيــن أن تنطــوي 

كل مهمــة مــن مهمــات تعليــم اللغــة فــي قاعــة الــدرس علــى أكثــر 

تصبــح  نســتخدمها  التــي  اللغويــة  فاملواقــف  واحــدة.  مهــارة  مــن 

الخيــوط«  املتداخــل  الواحــد  كالنســيج  املهــارات  مختلــف  فيهــا 

يــزود  املهــارات  لهــذه  الهــادف  فاالســتخدام   .)1965 )شــعبان، 

املتعلــم بمخرجــات فعالــة فــي التعليــم اللغــوي. وتداخــل الجوانــب 

كل  فــي  أسا�شــي  أمــر  ارتباطيــا  تداخــال  اللغــة  ملهــارات  املختلفــة 

إلــى  يســتند  متــوازن  برنامــج  لتخطيــط  العمريــة  املســتويات 

العالقــة العضويــة بيــن عمليتــي اإلرســال واالســتقبال أو اإلنتــاج 

والتلقــي.

مــن  القــراءة  دروس  خــالل  اكتســبه  مــا  املتعلــم  يوظــف  وعليــه 

فــي  واتجاهــات  وقيــم  وصــور  وأخيلــة  وفكــر  وتراكيــب  ألفــاظ 

مواقــف التعبيــر. ويفيــد مــن القواعــد النحويــة فــي صحــة كتابتــه 

وقراءتــه ودقــة فهمــه واســتنتاجاته. فالتكامــل يســاعد علــى تنميــة 

الفكريــة  املختلفــة،  جوانبــه  مــن  متوازيــا  نمــوا  التلميــذ  ســلوك 

والوجدانيــة املتعلقــة بالقيــم واالتجاهــات، والجوانــب األدائيــة 

فــي مواقــف الحيــاة، بطريقــة متكاملــة ال  املتعلقــة باالســتخدام 

ينفصــل أحدهــا عــن اآلخــر.

مجــرد  يعنــي  ال  االتصالــي  املدخــل  فــي  اللغويــة  املهــارات  وتكامــل 

ضــّمِ مهــارة إلــى أخــرى، إنمــا هــو �شــيء أبعــد مــن ذلــك، إذ يدخــل 

هــذا فــي صميــم املوقــف التواصلــي نفســه، فاملوقــف التواصلــي 

املــزج  أكثــر. وهكــذا نجــد  أو  إلــى توظيــف مهارتيــن   يحتــاج 
ً
غالبــا

بيــن املهــارات اللغويــة يتعــدى ضــم املهــارات بعضهــا إلــى البعــض. 

والتضــام  االلتحــام  يعنــي  املهــارات  بيــن  الحقيقــي  التكامــل  إن 

املهمــة االتصاليــة  إنجــاز  إلــى  تــؤدي  املهــارات بطريقــة  هــذه  بيــن 

املطلوبــة، بأســلوب يجعلهــا تبــدو مــن خــالل املمارســة والســياق 

علــى أنهــا تســتخدم بشــكل طبيعــي، لتحقيــق أهــداف ذات معنــى 

اللغويــة  املهــارات  إلــى  اللغــة  منهــاج  ينظــر  لــذا  الفــرد.  حيــاة  فــي 

األربعــة نظــرة متوازنــة، وال يســمح ملهــارة أن تنمــو علــى حســاب 

مهــارة أخــرى. بــل يوجــه عنايتــه إلــى هــذه املهــارات جميعهــا بشــكل 

متكامــل ومتــآزر. فالتكامــل يســاعد علــى نمــو ســلوك التلميــذ نمــوا 

متوازيــا مــن جوانبــه املختلفــة الفكريــة والوجدانيــة واألدائيــة.  

إن اعتمــاد الطريقــة التواصليــة علــى مبــدإ التكامــل بيــن املهــارات 

اللغويــة، يجعــل اللغــة وحــدة واحــدة يتــدرب املتعلــم مــن خاللهــا 

علــى االســتماع والقــراءة والتعبيــر والكتابــة. تنطلــق مــن نصــوص 

واستعمالــــــــــها،«  اللغويــة  والقاعــدة  األحــكام  لتعليــم  القــراءة 

واالنتقــال مــن دراســة اللغــة فــي نظامهــا االفترا�شــي إلــى دراســتها 

فــي  إنتاجــا وتلقيــا  النــاس  فــي تجليهــا الطبيعــي، حيــث يســتعملها 

موقف ما من أجل التواصل والتفاعل«)حسين، 2003(. فاللغة 
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لتشــكل  تتماســك عضويــا  عــدة مســتويات،  مــن  يتكــون  نظــام، 

نصــا. أمــا الفصــل بيــن هــذه املســتويات أثنــاء تعليمهــا، فهــو مــن 

بــاب التنظيــم املنهجــي لعمليــة التعلــم. وظهــور هــذه الطريقــة كان 

نتيجة انفتاح تعلم اللغات على نظريات ومقاربات لسانية، نتج 

عنهــا تقليــص املســافة املعرفيــة بيــن القــراءة املنهجيــة والــدرس 

اللغــوي تجســيدا ملبــدإ وحــدة وتكامــل مــواد اللغــة العربيــة. إلــى 

جانــب االنتقــال مــن دراســة املــواد اللغويــة إلــى الظواهــر اللغويــة، 

فلــم تعــد املــواد اللغويــة أبوابــا فــي البالعــة والعــروض مفصولــة، 

وإنمــا أصبحــت ظواهــر لغويــة.

خامتة 
يقــوم تعليــم اللغــة علــى أســس نفســية وتربويــة ولغويــة؛ تتعلــق 

األســس النفســية باعتبــار العقــل وحــدة متكاملــة وليــس مكونــا 

أن  علــى  فتقــوم  التربويــة  األســس  أمــا  متعــددة.  ملــكات  مــن 

الدراســية  املــواد  َتمــَم 
ُ
ت متكاملــة،  وحــدة  التعليميــة  العمليــة 

بعضهــا بعضــا، وتتفاعــل فيمــا بينهــا لتحقيــق هــدف واحــد هــو 

أن يبلــغ املتعلــم مســتوى مطلوبــا مــن النمــو اللغــوي. أمــا األســاس 

اللغــوي فيســتند إلــى أن اســتعمال اللغــة فــي التعبيــر يصــدر مــن 

أو كليهمــا معــا. الكتابــة،  أو  الــكالم 

تعليميــة  مواقــف  تقديــم  يعنــي  اللغويــة  املهــارات  تكامــل  إن 

طبيعيــة يمكــن أن تتطــور فيهــا أنظمــة اللغــة الفرعيــة، النظــام 

الصوتــي والتركيبــي والداللــي ألغــراض تواصليــة. وفــي ذلــك يمكــن 

كل  أن  يعنــي  فهــو  مختلفــة.  بطــرق  التكامــل  مفهــوم  إلــى  النظــر 

مهــارة تواصليــة تعلــم فــي إطــار املهــارات األخــرى. فالكتابــة يمكــن 

أن تعلــم عــن طريــق االهتمــام بالقــراءة. ويعنــي التكامــل كذلــك أن 

كل فرع من فروع اللغة يشــكل وحدة متماســكة ال مجموعة من 

مكونــات صغيــرة ومفتتــة. والتكامــل بالضــرورة يــؤدي إلــى تطــور 

اللغــة ونموهــا مــن خــالل تعلــم موضوعــات مختلفــة. 

وإذا كان الهــدف مــن تعلــم اللغــة العربيــة هــو إكســاب املتعلــم 

القــدرة علــى التواصــل اللغــوي الســليم شــفويا وكتابيــا، فــإن كل 

محاولــة لتعليــم اللغــة العربيــة يجــب أن تــؤدي إلــى تحقيــق هــذا 

اللغويــة،  املهــارات  بيــن  التكامــل  تحقيــق  علــى  بالعمــل  الهــدف، 

بــدال مــن الفصــل والتجــزيء الحاصــل نتيجــة تعليمهــا فروعــا فــي 

مواقــف مصطنعــة ال يجمــع شــتاتها جامــع.

املدخــل التواصلــي يعنــي تعليــم وتعلــم اللغــة تفاعليــا وتحاوريــا، 

فتعليــم اللغــة معنــاه تزويــد املتعلــم بالفــرص التــي يســتطيع مــن 

اللغــة  تعلــم  أمــا  تواصليــة،  ألغــراض  اللغــة  اســتخدام  خاللهــا 

الفعلــي. بالتواصــل  فيكــون 

اللغــة  تعليــم  مــن  الهــدف  أن  علــى  التواصليــة  املقاربــة  تؤكــد 

مفهــوم  يقتصــر  وال  التواصليــة،  الكفايــة  تطويــر  هــو  وتعلمهــا 

الكفايــة التواصليــة علــى معرفــة النســق اللغــوي وإنمــا يتجــاوز 

ذلــك إلــى معرفــة قواعــد اســتعمال اللغــة فــي الســياق االجتماعــي.

فــي ضــوء املدخــل التواصلــي تعــد املهــارات اللغويــة إطــارا تربويــا 

ومــن  املكتســبة،  اللغويــة  املعــارف  إدمــاج  يتحقــق  بفعلــه  هامــا 

ثــم فهــو يتطلــب مهــارات وقــدرات وتقنيــات منظمــة ال تكتســب 

حصــص  إطــار  فــي  الطويــل  والتدريــب  املســتمرة  باملمارســة  إال 

واألهــداف. املعالــم  واضحــة  مســتقلة 
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The Communicative Approach to teaching  Language  Skills
Abstract

In this article, we try to provide a visualization of the approach that can be taken in any 
educational linguistic project, aimed at improving the teaching of the Arabic language 
according to the communicative approach. By investing in the achievements of the 
modern linguistic lesson on which the research is based on its references and cognitive 
origins, after a comprehensive description of the various language skills. It primarily 
targets communicative sufficiency that allows language learners to communicate in a 
sound and effective manner with each other inside and outside the classroom.
The theorists of the communicative approach assert that language skills are 
complementary, so that one does not exist without the other, there is no listening without 
speech and reading, no reading without writing, no sender without speech or writing, 
and no recipient without listening or reading. The integration of language skills within 
the curriculum is necessary, because the purposeful use of these language skills provides 
the learner with effective outcomes in language education. The interdependence of 
the different aspects of language skills is essential for planning a balanced language 
program, based on the organic relationship between the two processes of sending and 
receiving or production and receiving. By presenting natural learning situations in 
which language sub-systems can develop for communicative purposes.

Keywords
Communicative competence

language skills
Skills Integration

Communicativ Approach
Learning the langauge

L’approche communicative de l’enseignement des compétences linguistiques

Résumé

Dans cet article, nous essayons de fournir une visualisation de l’approche qui peut 
être adoptée dans tout projet linguistique éducatif, visant à améliorer l’enseignement 
de la langue arabe selon l’approche communicative. En investissant dans les acquis 
de la leçon de langue moderne sur laquelle la recherche s’appuie sur ses références 
et ses origines cognitives, après une description complète des différentes compétences 
linguistiques. Il cible principalement la suffisance communicative qui permet aux 
apprenants de langue de communiquer de manière saine et efficace entre eux à 
l’intérieur et à l’extérieur de la classe.
Les théoriciens de l’approche communicative affirment que les compétences 
linguistiques sont complémentaires, de sorte que l’une n’existe pas sans l’autre, il n’y 
a pas d’écoute sans parole et lecture, pas de lecture sans écriture, pas d’expéditeur 
sans parole ni écriture, et pas de destinataire sans écoute ni lecture. L’intégration des 
compétences linguistiques dans le programme est nécessaire, car l’utilisation ciblée 
de ces compétences linguistiques fournit à l’apprenant des résultats efficaces dans 
l’enseignement des langues. L’interdépendance des différents aspects des compétences 
linguistiques est essentielle pour planifier un programme linguistique équilibré, 
basé sur la relation organique entre les deux processus d’envoi et de réception ou de 
production et de réception. En présentant des situations d’apprentissage naturelles 
dans lesquelles les sous-systèmes linguistiques peuvent se développer à des fins de 
communication
.  

      Mots clés
Compétence communicative

Compétences linguistiques
Intégration des compétences

Approche communicative
enseignement de la langue 
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ملخص
يتنــاول هــذا املوضــوع بالدراســة والتحليــل مشــكلة مســتعصية تتمثــل فــي انتشــار ظاهــرة الفســاد اإلداري واملالــي 

فــي مختلــف بقــاع العالــم كآفــة مدمــرة تجتــاح أركان الدولــة فــي هــذا الظــرف املعقــد، مــا حــدا باملجتمــع الدولــي أن 

يتدخــل بأســره ملجابهــة أخطارهــا الزاحفــة بشــتى الوســائل املتاحــة فــي ذلــك. وفــي هــذا  اإلطــار حاولــت أن أتتبــع  

مســارات النظــرة اإلســالمية املتفــردة فــي تصوراتهــا وتجلياتهــا ملجابهــة هــذا الواقــع املريــر، وطريقــة اإلســالم فــي عــرض 

منهجــه املتكامــل فــي التصــدي لهــذه الظاهــرة  فــي مفهومهــا الشــمولي، مركــزا علــى تبيــان أهــم معالــم وحلقــات هــذا 

املنهــج الرصيــن فــي مجابهتــه لهــذه اآلفــة، موضحــا أســبابها وطــرق الوقايــة منهــا ووســائل التصــدي لهــا، مســتخدما 

املنهجيــن الوصفــي التحليلــي أساســا  فــي الوصــول إلــى مــا قدمــه مــن حلــول ومعالجــات للمشــكلة، تبــدأ مــن مســتوى 

إعــداد الفــرد، إلــى بنــاء كيــان الجماعــة، إلــى تركيــز دعائــم الكيــان العــام، هيكلــة وتنظيمــا وممارســة فــي التشــريع 

واإلدارة والقضــاء، لتكريــس إصالحــات وحلــول جذريــة مضمونــة النتائــج فــي مواجهــة الفســاد فــي الدولــة.

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2021-02-10

تاريخ القبول 2021-10-12

الكلمات املفتاحية
الفساد اإلداري واملالي
املنهج اإلسالمي
التكوين التربوي
املعالجة التشريعية
القضاء اإلسالمي

مقدمة
أشــكاال  اتخــذت  التــي  الفســاد  ظاهــرة  أن  تاريخيــا  املعلــوم  مــن 

واألزمنــة  املختلفــة  العصــور  عبــر  متنوعــة  وبطــرق  مختلفــة 

الســحيقة قــد تســببت فــي تقويــض كثيــر مــن الحضــارات والــدول 

فــي مختلــف أصقــاع األرض، وكانــت ســببا رئيســا وكافيــا لهــالك 

وفــي  البســيطة.واليوم  وجــه  علــى  مــن  ومحوهــا  بأســرها  أمــم 

كلــه  اإلنســاني  املجتمــع  يســعى  العســيرة  الظــروف  هــذه  ظــّل 

للتصــدي لهــذه الظاهــرة التــي تجفــف منابع قوتــه وتنخــر عمــوده 

اآلفــة  هــذه  مــن  للحــد  الراميــة  الجهــود  إطــار  وفــي  إذ  الفقــري، 

والكشــف  أســبابها  معرفــة  الــدول  مــن  كثيــر  تحــاول  الخطيــرة 

هــا تتمكــن بذلــك مــن تطويــق آثارهــا القاتلــة 
ّ
عــن مالبســاتها، عل

وتالفــي عواقبهــا الوخيمــة املدمــرة التــي طالــت كل مناحــي الحيــاة 

األســاس  فــي  ترتبــط  كونهــا  والعامــة،  منهــا  الخاصــة  اإلنســانية 

كمســألة نفســية بمفهــوم الخيــر والشــر املتولديــن مــن طبيعــة 

فــي بــدء الخليقــة. النفــس اإلنســانية ذاتهــا والتــي جبلــت عليهمــا 

لَۡهَمَهــا فُُجورََهــا 
َ
ىَٰها ٧ فَأ مصــداق قولــه تعالــى: »َوَنۡفــٖس َوَمــا َســوَّ

َوَتۡقَوىَٰهــا ٨ «.]ســورة الشــمس، اآليــة 07 و08[

أمهية الدراسة
واملالــي  اإلداري  والفســاد  عــام  بشــكل  الفســاد  موضــوع  يمثــل 

بشــكل خــاص ســببا مهمــا النهيــار كثيــر مــن األنظمــة السياســية 

واالقتصاديــة، بــل وســببا مباشــرا لألزمــة االقتصاديــة العامليــة 

التــي انهــار فيهــا النظــام املالــي العالمــي وأفلســت بســببه العشــرات 

واقتصاديــات  واالســتثمارية  املاليــة  واملؤسســات  البنــوك  مــن 

بــه  تقــوم  مــا  أحــد  علــى  غريبــا  العالم.وليــس  دول  مــن  كثيــر 

مــن مكافحــة شرســة وتصــد كبيــر ملختلــف  األيــام  هــذه  الــدول 

مظاهــر الفســاد اإلداري واملالــي فــي مختلــف الدوائــر الحكوميــة، 

اقتصاديــات  أوصلــوا  الذيــن  املفســدين  مــع  صارمــة  ومواجهــة 

بلدانهــم إلــى حافــة اإلفــالس واالنهيــار، األمــر الــذي يفــرض علــى 

وكل  وأقالمهــم  جهودهــم  يوجهــوا  أن  واملهتميــن  الباحثيــن  كل 

املدمــرة  اآلفــة  هــذا  ملعالجــة  وإمكانــات  أفــكار  مــن  يملكــون  مــا 

والتصــدي لهــا واقتالعهــا مــن جذورها.ولعــل مــا ورد مــن أحــكام 

عرضهــا،  إلــى  يدفعنــا  اإلســالمية  النظــرة  فــي  ناجعــة  وحلــول 

كل  فيهــا  تنعــدم  نظيفــة  بيئــة  لبنــاء  فعالــة  أداة  تمثــل  كونهــا 

اإلداري  أشكاله.والفســاد  بمختلــف  الفســاد  وجــذور  أســباب 
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واملالــي كظاهــرة مؤسســية قــد نــال الحــظ األوفــر مــن االنتشــار 

مــا  أحــد  علــى  يخفــى  يعــد  فلــم  والكيانــات،  الــدول  فــي  والذيــوع 

تعانيــه مؤسســاتنا اليــوم وبخاصــة فــي الــدول املتخلفــة مــن انهيــار 

بســبب الفســاد الــذي أصبــح يمثــل املقــوض األول لدعائــم العمــل 

والتطــور الشــامل والتنميــة املســتدامة علــى املســتويين املركــزي 

واإلقليمــي فــي الدولــة، وفــي كل مســاراتها السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة واإلدارية.لذلــك فقــد تعــددت أســاليبه ومناهجــه 

يتهــدد مســار  الــذي  األكبــر  البعبــع  وأم�شــى  وأشــكاله وقطاعاتــه 

بشــكل  ونشــاطها  أداءهــا  ويعرقــل  دولــة  كل  فــي  العامــة  اإلدارة 

املقدمــة  والعالجيــة  الوقائيــة  الحلــول  معــه  جــد 
ُ
ت لــم  فضيــع، 

اليــوم أن تبنــي منهجــا  نفعــا، ولــم تســتطع السياســات القائمــة 

ردعيا ناجعا، يقطع دابره ويســتأصل شــأفته من جســم املجتمع 

إلــى الظهــور. الــورم الخبيــث  اســتئصاال ال يعــود معــه هــذا 

اإلشكالية
ملختلــف  ومعالجــات  حلــول  مــن  اإلســالم  قّدمــه  مــا  إلــى  بالنظــر 

عالــج  قــد  فإنــه  الخالــدة،  شــريعته  فــي  اإلنســانية  املشــكالت 

ظاهــرة الفســاد أيضــا بصفتهــا مشــكلة أساســية، تمثــل الصــور 

بنطــاق  يعــرف  مــا  أو  اإلنســانية  الحيــاة  تمامــا ملســار  العكســية 

الشــر، موضحــا أســبابها وطــرق الوقايــة منهــا، ووســائل مكافحتهــا 

يبــدأ  متكامــل،  رصيــن  منهــج  عــرض  خــالل  مــن  لهــا  والتصــدي 

مــن مســتوى تزكيــة النفــس اإلنســانية علــى املســتويين الفــردي 

والجماعــي، إلــى تنظيــم العالقــات االجتماعيــة املختلفــة فــي جميــع 

مسارات الحياة، إلى تركيز دعائم الكيان العام، هيكلة وتنظيما 

محاولــة  نحــو  املشــكلة  لدينــا  تبــرز  وممارســة.أين  وتشــريعا 

فهــم معالــم هــذا املنهــج وبيــان مختلــف حلقاتــه ومســتوياته فــي 

معالجــة ظاهــر الفســاد بصــورة عامــة والفســاد اإلداري واملالــي 

علــى  صياغتــه  يمكــن  رئيــس  تســاؤل  خــالل  خاصة.مــن  بصــورة 

وضعهــا  التــي  واملســتويات  املعالــم  طبيعــة  مــا  التالــي:  النحــو 

وإلــى  ومكافحتــه ؟،  اإلداري  الفســاد  لــدرء  اإلســامي  املنهــج 

فــي وجــه  أي مــدى تقــف هــذه القواعــد واألســس كســد منيــع 

وفــي كل قطاعاتهــا؟  الدولــة  الزاحــف علــى كل أركان  الفســاد 

ذلــك مــا ســنحاول اإلجابــة عليــه وتتبــع مســاراته فــي هــذه الدراســة 

لهــذه  العلميــة  املــادة  عــرض  فــي  الوصفــي  املنهــج  مســتخدمين 

عليــه  الوقــوف  ثــم  ومراحلــه،  حلقاتــه  كل  وتوصيــف  املوضــوع 

يفــي  الــذي  التحليلــي  املنهــج  مســتخدمين  واملناقشــة  بالتحليــل 

املوضــوع  ســنفي  أننــا  يعنــي  ال  وهــذا  البــاب.  هــذا  فــي  بالغــرض 

حقــه، رغــم الدراســات التــي ســبقتنا فــي امليــدان وهــي كثيــرة ســواء 

فــي الدراســات املعاصــرة، أو فــي الدراســات اإلســالمية، وحســبنا 

بمــا  فــي املوضــوع  للبحــث والتنقيــب  الدعــوة  نحــاول تجديــد  أن 

يقــدم أنجــع الوســائل وأفضــل الحلــول ملعالجــة ظاهــرة الفســاد 

فــي الدولــة.

هدف البحث
علــى  الوقــوف  محاولــة  إلــى  أســاس  بشــكل  البحــث  هــذا  يهــدف 

اإلداري  الفســاد  لظاهــرة  التصــدي  فــي  اإلســالمي  املنهــج  معالــم 

خــالل: مــن  منــه  والوقايــة  مكافحتــه  وآليــات 

والتشــريع  عامــة  بصــورة  اإلســالم  موقــف  إبــراز  علــى  -التركيــز 

عــام،  بوجــه  الفســاد  ظاهــرة  مــن  خاصــة  بصــورة  اإلســالمي 

والفســاد اإلداري واملالــي بوجــه خــاص، واألحــكام والقواعــد التــي 

قررهــا ملواجهــة هــذا الخطــر املدمــر، ومختلــف اآلليــات اإلداريــة 

والقضائيــة واملجتمعيــة التــي رصدهــا للوقــوف فــي وجــه الفســاد 

جذورهــا. مــن  اآلفــة  هــذه  الجتثــاث  واملفســدين 

-عــرض وإبــراز قواعــد املنهــج اإلســالمي الفريــد، ورؤيتــه الشــاملة 

حياتنــا  فــي  منهــا  لالســتفادة  واملالــي  اإلداري  الفســاد  مواجهــة  فــي 

إعــادة  فــي  طريقتهــا  واســتلهام  منهــا  واالقتبــاس  املعاصــرة، 

علــى  الحكوميــة  والدوائــر  املؤسســات  منظومــة  وبنــاء  صياغــة 

وفــق النظريــة التشــريعية اإلســالمية، وتطويــر مناهجنــا فــي بنــاء 

كيــان الدولــة وتعزيــز قــدرة وكفــاءة أجهزتهــا القضائيــة والرقابيــة 

والشــعبية التــي تضطلــع بــدور التصــدي للفســاد العــام والفســاد 

املالــي واإلداري تحديــدا وفــق مقاربــة شــمولية فاعلــة وهادفــة، 

أساســها العمــل الــدؤوب والرقابــة الناجعــة وإشــاعة العــدل فــي 

التوزيــع، وكــذا ترقيــة أداء املؤسســات وفقــا لقواعــد الشــفافية 

والرشــادة  الرشــيدة  الحكامــة  لتحقيــق  والســعي  واملســاءلة 

الكاملــة.

خطة البحث
مــن هــذا املنطلــق ســنعالج هــذا املوضــوع فــي هــذه الورقــة البحثيــة 

مــن خــالل املبحثيــن التالييــن:

لظاهــرة  والتشــريعي  التربــوي  التصــدي  يتنــاول:  األول:  املبحــث 

اإلســالمي املنهــج  فــي  الفســاد 

املبحث الثاني: يتناول الوسائل اإلدارية والقضائية في التصدي 

للفســاد في النظام اإلســالمي

ومقترحــات  نتائــج  مــن  إليــه  التوصــل  تــم  مــا  تتضمــن  خاتمــة: 

الشــأن. هــذا  فــي  وتوصيــات 
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التصدي التربوي والتشريعي لظاهرة الفساد يف 11
املنهج اإلسالمي

تشــكل ظاهــرة الفســاد بــكل أنواعهــا ظاهــرة معقــدة وتفصليــه، 

تجعل من تحديد مفهوم الفساد أمرا صعبا، بسبب التعقيدات 

والقضايــا املختلفــة واملتشــابكة التــي تتداخــل وتتقاطــع مــع هــذه 

الظاهرة، إنها مسألة ال يمكن تحديدها وضبط معاملها إال وفق 

تحديــد مقاربــات بعينهــا لدراســتها والتحقيــق فيهــا، والولــوج إليهــا 

وفــق ُمدخــالت محــددة تصــل بالباحــث إلــى مخرجــات يســتطيع 

للتصــدي  التطــرق  نتائجها.لذلــك ســأحاول قبــل  فــي  أن يتحكــم 

أن  اإلســالمي  املنظــور  فــي  الفســاد  لظاهــرة  والتشــريعي  التربــوي 

إلــى مفهــوم الفســاد بشــكل عــام والفســاد اإلداري واملالــي  أشــير 

بشــكل خــاص فــي هــذه النظــرة، مبينــا أهميــة الوســائل التربويــة 

للوقايــة منــه، ومحــددا معالــم التصــدي التشــريعي الــذي قدمــه 

املنهــج اإلســالمي للدولــة واملجتمــع ملجابهــة هــذه الظاهــرة املدمــرة 

فــي كل أبعادهــا، حيــث ســأتناول هــذا املبحــث مــن خــالل تقســيمه 

إلــى املطالــب التاليــة: 

املطلب األول: يتناول مفهوم الفساد اإلداري واملالي.

املطلــب الثانــي: يتنــاول دور املنهــج التربــوي اإلســالمي فــي الوقايــة 

مــن الفســاد اإلداري واملالــي

الفســاد  لظاهــرة  التشــريعي  التصــدي  يتنــاول  الثالــث:  املطلــب 

اإلســالمي النظــام  فــي  واملالــي  اإلداري 

مفهوم الفساد اإلداري واملايل1111
التــي اختلفــت فيهــا  تعــد ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر املعقــدة 

يتمكــن  لــم  إذ  واملصطلحــات،  التعاريــف  فيهــا  وتشــعبت  اآلراء 

الباحثــون مــن الوقــوف علــى تعريــف محــدد لهــذه الظاهــرة، إال 

يطلــق  متقاربة.حيــث  مضاميــن  حــول  تتوافــق  مجملهــا  فــي  أنهــا 

الصالح.كمــا  نقيــض  علــى  العــرب  لســان  فــي  الفســاد  مصطلــح 

فــي  اســتعمل للداللــة علــى التغيــر، يقــال فســد ال�شــيء إذا تغيــر 

نفســه، وفســد الطعــام إذا تعفــن، وتفاســد القــوم إذا تدابــروا 

وقطعــوا أرحامهــم، ومــن معانیــه: التلــف والعطــب واالضطــراب 

وإلحــاق  واالضمحــالل  والبطــالن  والقحــط  والجــدب  والخلــل 

ت(  د-  ب-  و)الفيروز،آبــادي،  ت(  د  الضرر.)ابن،منظــور، 

یــدل  1985(.وقیــل: الفســاد مــن الثالثــي فســد، وهــو  و)الــرازي، 

علــى خــروج ال�شــيء عــن االعتــدال قــّل الخــروج عنــه أو كثــر، وهــو 

نقیــض الصــالح، ویســتعمل ذلــك فــي النفــس، والبــدن، واألشــياء 

)2001 االســتقامة.)الراغب،  عــن  الخارجــة 

ســأحاول التطــرق ملفهــوم الفســاد اإلداري واملالــي فــي الدراســات 

املعاصــرة )فــرع أول(. ثــم التطــرق ملفهــوم الفســاد اإلداري واملالــي 

فــي املنظــور اإلســالمي )فــرع ثــان(.

مفهوم الفساد اإلداري واملايل يف الدراسات املعاصرة1121
األخــرى،  املعاصــرة  والدراســات  القانونــي  الفقــه  آراء  تباينــت 

حــول  الدوليــة  واملؤسســات  املنظمــات  قدمتهــا  التــي  واملفاهيــم 

والتوجهــات  املذاهــب  الختــالف  تبعــا  الفســاد  مفهــوم  تحديــد 

الفكریــة التــي ينطلقــون منهــا فــي دراســة هــذه الظاهــرة، واختــالف 

ذلــك. فــي  املنتهجــة  املقاربــة  أو  الدراســة  طبيعــة 

مفهوم الفساد يف الدراسات الفقهية املعاصرة112111
التوجهــات  مختلــف  املعاصــرة  الفقهيــة  بالدراســات  نقصــد 

موضــوع  تناولــت  التــي  الفكريــة  والتيــارات  والعلميــة،  املعرفيــة 

القانونيــة  كالدراســات  والتتبــع،  والتحليــل  بالدراســة  الفســاد 

والدراســات  اإلدارة  علــم  ودراســات  االجتماعيــة  والدراســات 

يلــي: فيمــا  نتناولهــا  ونحوهــا،  االقتصاديــة 

مفهوم الفساد في الدراسات القانونية –1–1–2–1

األساســية  القضايــا  مــن  واإلداري  املالــي  الفســاد  ظاهــرة  تعــد 

باملهتميــن  حــدا  مــا  القانــون،  اهتمامــات  فــي صميــم  تصــب  التــي 

الظاهــرة  فهــم  محاولــة  علــى  يعملــوا  أن  القانونيــة  بالدراســات 

مــن  جملــة  تقديــم  خــالل  مــن  بهــا  املتعلقــة  املفاهيــم  وضبــط 

منهــا:   هــذا  فــي  رصدناهــا  التــي  التعاريــف 

أن الفســاد هــو: »اســتخدام الســلطة العامــة مــن أجــل كســب أو 

ربــح شــخ�شي، أو مــن أجــل تحقیــق هیبــة أو مكانــة اجتماعیــة، 

بالطریقــة  مــا  طبقــة  أو  لجماعــة،  منفعــة  تحقیــق  أجــل  مــن  أو 

التــي یترتــب عليهــا خــرق القانــون، أو مخالفــة التشــریع ومعایيــر 

و)هــالل،   )2001 و)معابــرة،   )2003 )شــتار،  األخالقــي«  الســلوك 

معيــن،  غــرض  أو  بهــدف  مقرونــا  ذلــك  يكــون  أن  علــى   ،)2010

وبذلــك یتضمــن الفســاد انتهــاكا للواجــب العــام، وانحرافــا عــن 

هــو:  التعامــل.أو  فــي  األخالقيــة  املعایيــر  وعــن  القویــم  الســلوك 

»محاولــة شــخص مــا وضــع مصالحــه الخاصــة بصــورة محرمــة 

أو غيــر مشــروعة فــوق املصلحــة العامــة أو فــوق املثــل التــي تعهــد 

بخدمتهــا«، )آل،الشــيخ، 2007( أي أن الفســاد هنــا نتــاج نظــام 

خدمــة  والوســاطة  واملحســوبیة  الرشــوة  تســوده  بيروقراطــي، 

غيــر  الطــرق  بتلــك  العامــة  املصلحــة  علــى  الخاصــة  للمصلحــة 

العمــل. فــي  النزهــة  املشــروعة املخالفــة واملنافيــة ملثــل ومبــادئ 

حصــرت  أنهــا  التعریفــات  هــذه  علــى  عامــة  بصــورة  يالحــظ  مــا 

قبــل  مــن  العامــة  الســلطة  اســتخدام  فــي ســوء  الفســاد  مفهــوم 

املوظفيــن العمومیيــن خدمــة للمصلحــة الشــخصیة أو الفئویــة 
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علــى حســاب املصلحــة العامــة، كل ذلــك یكــون بخــرق القانــون 

أو غیابــه أو التنصــل مــن القیــم األخالقیــة.أي أن أغلــب فقهــاء 

القانــون اقتصــروا فــي تعریــف الفســاد علــى مــا یتــم مــن تجــاوزات 

أو  العامــة  الوظيفــة  أروقــة  داخــل  أخالقیــة  وال  قانونیــة  غيــر 

الشــخصية. لألغــراض  خدمــة  العامــة  الســلطة 

مفهوم الفساد يف الدراسات اإلدارية 11211121

تشــير أدبيــات الفكــر اإلداري فــي تحليلهــا ملفهــوم الفســاد علــى أنــه 

»الحالــة التــي تدفــع ا املوظــف للقيــام بعمــل مــا نتيجــة محفــزات 

املحفــزات  مقــدم  لصالــح  قانونيــه  وغيــر  ماديــه  غيــر  أو  ماديــه 

النشــاطات  هــي  أو  العامــة،  باملصلحــة  الضــرر  إلحــاق  وبالتالــي 

التــي تتــم داخــل جهــاز إداري حكومــي واملســبب فعــال إلــى حــرف 

ذلــك الجهــاز عــن هدفــه الرســمي الــذي يمثــل طلبــات الجمهــور 

ذلــك  كان  ســواء  خاصــة  أهــداف  لصالــح  العامــة  واملصلحــة 

منظــم.«  جماعــي  أم  فــردي  وبأســلوب  ال  أو  متجــددة  بصيغــة 

اإلداري  الجهــاز  داخــل  تتــم  التــي  »النشــاطات  بأنــه  عــرف  كمــا 

عــن  الجهــاز  ذلــك  انحــراف  إلــى  فعــال  تــؤدي  والتــي  الحكومــي، 

هدفــه الرســمي لصالــح أهــداف خاصــة، ســواء أكان ذلــك بصفــة 

متجــددة أم مســتمرة، وســواء أكان بأســلوب فــردي أم بأســلوب 

 )2007 منتظم«.)آل،الشــیخ،  جماعــي 

فــي  ودوره  اإلداري  االنحــراف  علــى  التعاریــف  هــذه  ركــزت  لقــد 

أهــداف  لتحقیــق  داخلــه  تمــارس  التــي  النشــاطات  مختلــف 

وغایــات خاصــة ومــن ثــم فســاد الجهــاز اإلداري، وهــو بذلــك لــم 

صریحــة. بصفــة  العــام  املوظــف  إلــى  یشــر 

مفهوم الفساد يف الدراسات االجتماعية1–112111

یعتبــر علمــاء االجتمــاع الفســاد ظاهــرة اجتماعیــة ویســتعملونه 

للداللــة بصــورة عامــة علــى مجمــوع األعمــال املخالفــة للقانــون 

حســاب  علــى  الشــخصیة  املصلحــة  تحقیــق  أجــل  مــن  والعــرف 

عندهــم  الفســاد  یعــرف  األســاس  هــذا  العامة.وعلــى  املصلحــة 

علــى أنــه: »الســلوك الــذي ینحــرف عــن املعایيــر والقواعــد التــي 

للحصــول  جماعــي  دور  أداء  أو  عامــة،  وظیفــة  ممارســة  تنظــم 

فــي  التهــاون  أو  مســتحق،  غيــر  جماعــي  أو  شــخ�شي  نفــع  علــى 

ذلــك  تســهیل  أو  للواجبــات،  الســلیم  األداء  بمعایيــر  االلتــزام 

لآلخرین«)الشــمري،الفتلي، 2011( و)آل،الشــیخ، 2007(. ولعــل 

تناولــت الفســاد اإلداري واملالــي هــو  التــي  التعاريــف  مــن أوضــح 

ســوء  هــو  »الفســاد  االجتماعيــة  العلــوم  موســوعة  فــي  ورد  مــا 

ويشــتمل  خاصــة،  مكاســب  لتحقيــق  العــام  النفــوذ  اســتخدام 

ذلــك علــى جميــع أنــواع رشــاوى املســؤولين املحلييــن أو الوطنييــن 

أو السياســيين، مســتبعدة رشــاوى القطــاع الخــاص«. إن هــذا 

التعریــف یتنــاول العالقــة بيــن الفســاد والقطــاع العــام مســتبعدا 

مــن  للفســاد  الخاص.ينظــر  والقطــاع  الفســاد  بيــن  العالقــة 

هــذه الزاویــة علــى أنــه تعبيــر عــن بنیــة وتنظیــم عالقــات تتحكــم 

بنســب مختلفــة فــي اإلنتــاج االجتماعــي اإلنســاني الــذي یطلــق علــى 

مجتمــع مــا، وأنــه ناتــج عــن انهیــار ســلم القیــم االجتماعیــة التــي 

تولــد أزمــة الثقــة بيــن الحاكــم واملحكــوم، وبذلــك فالفســاد هنــا 

لــم یكــن قاصــرا علــى املــال العــام ومــا یلحقــه مــن تخریــب وإتــالف 

وتبدیــد.

الفساد يف الدراسات االقتصادية11211141

هــو: »االنحــراف عــن الطریــق املســتقیم بمــا یتنافــى مــع الدیانــات 

 )2009 السویة«.)أسامةالســيد،  األخــالق  ومبــادئ  الســماویة 

أو هــو: »اإلخــالل بالواجــب املنهــي واألمانــة التــي یفرضهــا العمــل 

الوظیفــي، وســوء اســتخدام املنصــب العــام لغایــات شــخصیة«.

إهمــال  أو  اســتغالل  بأنــه:«  عرفــه  مــن  2009(.وهنــاك  )بوزیــان، 

للقانــون للحصــول علــى مكاســب مادیــة أو معنویــة علــى حســاب 

األفراد أو املجتمع »أي محاولة الحصول على مكاسب شخصیة 

هــو:  أو  اســتغالله.  أو  للقانــون  بإهمــال  العامــة  حســاب  علــى 

»كل عمــل یتضمــن ســوء اســتخدام للســلطة العامــة ألغــراض 

خاصــة، وهــو أیضــا خــروج عــن النظــام والقانــون أو اســتغالل 

مــن  واملعتمــدة  املعلنــة  واألهــداف  السیاســة  وتجــاوز  غیابهمــا 

الشــرعیة  املؤسســات  مــن  وغيرهمــا  السیاســیة  الســلطة  قبــل 

وذلــك بغیــة تحقیــق منفعــة شــخصیة ســواء أكانــت سیاســیة أم 

)2012 للجماعة«.)الرمــالوي،  أم  للفــرد  مالیــة  أم  اجتماعیــة 

للمهــام   املوظــف  اســتغالل  علــى  التعاريــف  هــذه  ركــزت 

قصــد  خاصــة  أم  عامــة  أكانــت  ســواء  بــه  املوكلــة  والصالحيــات 

تحقيــق امتیــازات غيــر مبــررة مهمــا كانــت طبیعتهــا. أو الحصــول 

املــال العــام،  علــى كســب غيــر مشــروع مــن مثــل الســیطرة علــى 

أوتلقــي الرشــاوى والعمــوالت. إال أن تركيــز علمــاء االقتصــاد فــي 

یحصــر  الــذي  املــادي  املعیــار  علــى  الفســاد  ملصطلــح  تعریفهــم 

إلــى  يــؤدي  فحســب  واملالیــة  االقتصادیــة  جوانبهــا  فــي  الظاهــرة 

تؤثــر  التــي  مثــال  االجتماعیــة  كالقیــم  العناصــر،  بقیــة  إهمــال 

فــي الفســاد. ومــن ثــم فــإن االتجــاه االقتصــادي وحــده ال یكفــي 

املختلفــة. جوانبهــا  فــي  الظاهــرة  هــذه  لتفســير 

إن ممــا يالحــظ باســتقراء مجمــل التعاريــف التــي قدمهــا الفقهــاء 

مفهــوم  علــى  اتفــاق  یوجــد  ال  أنــه  املختلفــة  لتوجهاتهــم  تبعــا 

محــدد للفســاد بصفــة عامــة نظــرا لتعــدد وســائله وأســاليبه، إال 
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أن مجمــل التعاريــف ال تــكاد تخــرج عــن كــون الفســاد انحرافــا 

الشــرائع  بمخالفــة  والصــواب  الجــادة  طریــق  عــن  وخروجــا 

خاصــة،  مصالــح  تحقیــق  لغــرض  العــام،  والنظــام  والقوانيــن 

الخاصــة  أو  العامــة  املصالــح  حســاب  علــى  معنویــة  أو  مادیــة 

والجماعــات. لألفــراد 

مفهوم الفساد يف منظور املنظمات واهليئات الدولية112121

تعريف البنك الدويل للفساد 11212111

اســتغالل  »ســوء  أنــه:  علــى  الفســاد  الدولــي  البنــك  عــرف   

خاصــة  مكاســب  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  العامــة  الســلطة 

العــام  املنصــب  اســتغالل  هــو:  »أي   )2011 )الشــمري،الفتلي، 

تعاريــف  أشــهر  مــن  وهــو  شــخصیة،  مكاســب  تحقیــق  بغــرض 

هــو:  الدولــي  القانــون  عرفــه  كمــا  العــام  واملنصــب  الفســاد، 

العــام«. الصالــح  یقتضیــه  بمــا  العمــل  یتطلــب  ثقــة  »منصــب 

)1992 )حســني،

الســيئ  االســتغالل  ممارســات  كل  علــى  التعریــف  هــذا  يشــمل 

للوظیفــة الحكومیــة أو الخاصــة عندمــا یتعلــق األمــر بالشــركات 

والجمرـكـي،  الضریبــي  التهــرب  كالعمــوالت،  والرشــاوى،  الكبــرى 

یحــدث  الفســاد  أن  والصفقــات.أي  العقــود  األســرار  وإفشــاء 

عــن طریــق اســتغالل الوظیفــة العامــة وذلــك باللجــوء للرشــوة 

الوظیفــة  اســتغالل  طریــق  عــن  أیضــا  یحــدث  كمــا  والعمولــة، 

خــالل  مــن  وذلــك  للرشــوة  اللجــوء  دون  مــن  ولكــن  العامــة 

الوســاطة واملحســوبیة فــي الوظائــف العامــة أو مــا یعــرف بالتحيــز 

لجهــة علــى حســاب األخرى.فالفســاد یحــدث عــادة عندمــا یقــوم 

املوظــف بقبــول أو طلــب أو ابتــزاز رشــوة لتســهیل عقــد أو إجــراء 

یتــم عندمــا یقــوم وكالء أو وســطاء  طــرح ملناقصــة عامــة، كمــا 

مــن  لالســتفادة  رشــاوي  بتقدیــم  خاصــة  أعمــال  أو  لشــركات 

وتحقیــق  منافســين  علــى  للتغلــب  عامــة  إجــراءات  أو  سیاســات 

أن  للفســاد  یمكــن  كمــا  الســارية،  القوانيــن  إطــار  خــارج  أربــاح 

یحــدث عــن طریــق اســتغالل الوظیفــة العامــة دون اللجــوء إلــى 

الرشــوة وذلــك بتعیيــن األقــارب أو ســرقة أمــوال الدولــة مباشــرة.

یشير هذا التعریف إلى وسیلتين رئیسیتين من وسائل الفساد:

-دفــع »الرشــوة« و»العمولــة« املباشــرة إلــى املوظفيــن واملســؤولين 

عقــد  لتســهیل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  وفــي  الحكومــة،  فــي 

الصفقــات، وتســهیل األمــور لرجــال األعمــال والشــركات األجنبیــة 

ووالوطنيــة.

- وضــع الیــد علــى »املــال العــام« والحصــول علــى مواقــع متقدمــة 

لألبنــاء واألقــارب فــي الجهــاز الوظيفــي، وفــي قطــاع األعمــال العــام 

والخــاص، وهــذا النــوع مــن الفســاد یمكــن تســميته بـــ »الفســاد 

بـــ »الفســاد  الصغيــر« وهــو مختلــف تمامــا عمــا یمكــن تســميته 

املقــاوالت،  عالــم  وفــي  الكبــرى  بالصفقــات  املرتبــط  الكبيــر« 

وتجــارة الســالح، والحصــول علــى التوكیــالت التجاریــة للشــركات 

الدولیــة الكبــرى املتعدیــة الجنســیة، ومــا إلــى ذلــك مــن ممارســات.

)الشــمري،الفتلي،2011(

املســتویين  علــى  عــادة  الكبيــر«  »الفســاد  هــذا  مثــل  ویحــدث 

السیا�شــي والبيروقراطــي، وعــادة مــا یرتبــط »الفســاد السیا�شــي« 

إلــى  العلیــا  العمومیــة  الوظائــف  تتحــول  حيــن  املالــي  بالفســاد 

أدوات لإلثراء الشــخ�شي املتصاعد أو هو: »اســتعمال الوظیفة 

هــذا  یتداخــل   )2012 الشــخ�شي«)الرمالوي،  للكســب  العامــة 

إلــى  الــذي ینظــر  النقــد الدولــي  مــع أطروحــة صنــدوق  التعریــف 

التــي  املعتمــدة  الطویلــة  األیــدي  عالقــة  أنــه  حیــث  مــن  الفســاد 

تهــدف الســتنتاج الفوائــد مــن هــذا الســلوك لشــخص واحــد أو 

مجموعــة ذات عالقــة باآلخریــن، حيــث یصبــح الفســاد عالقــة 

الســلوك  قواعــد  انتهــاك  إلــى  رمــوزه  تســعى  اجتماعــي  وســلوك 

االجتماعــي فیمــا یمثــل عنــد املجتمــع املصلحــة العامة.یستشــف 

مــن التعریــف الســابق للفســاد الــذي قدمــه البنــك الدولــي مــا يلــي: 

أن الفســاد یقــع مــن موظــف عــام، وأن الفســاد يقــع علــى مرفــق 

عــام.وأن الهــدف منــه هــو الحصــول علــى مكاســب أو مزايــا زیــا 

مادیــة أو معنویــة ملصلحــة مرتكــب الفســاد أو مصلحــة غيــره.

 املالحــظ أن هــذا التعریــف قــد ركــز علــى القطــاع العــام  وعلــى 

العمومیيــن وكبــار  مــن املوظفيــن  هــم  الفســاد  فــي  املتورطيــن  أن 

مســؤولي الدولــة، ولكــن الواقــع یؤكــد أن الفســاد ال یســلم منــه 

ال القطــاع العــام وال القطــاع الخاص.ولهــذا عرفــه بعضهــم بأنــه 

الواجــب  بانتهــاك  خاطئــة  وســائل  طریــق  عــن  شــخص  »إقنــاع 

امللقــى علــى عاتقــه«، وقیــل هــو: »ســوء اســتخدام الســلطة مــن 

قبــل املوظــف املعنــي فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص مــن 

مادیــة  أو  معنویــة  وشــخصیة  خاصــة  مكاســب  تحقیــق  أجــل 

بمختلــف الوســائل املتاحــة غيــر املشــروعة نظامیــا بصــورة ســریة 

الفســاد  أن  التعریــف  هــذا  بّيــن   ،)1994 علنیة«.)كلیتجــارد،  أو 

هــو ســوء اســتغالل املنصــب ســواء أكان ذلــك فــي القطــاع العــام 

أم القطــاع الخــاص، وهــذا علــى خــالف التعریــف الســابق الــذي 

حصــر الفســاد فــي القطــاع العــام دون الخــاص.

تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد12121211

بأنــه: »محــل عمــل  الفســاد  الدولیــة  الشــفافیة  عرفــت منظمــة 

خاصــة  مصلحــة  لتحقیــق  العــام  املنصــب  اســتخدام  یتضمــن 
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أن  ذلــك  يعنــى   )2003 لجماعته«،)جعفــر،  أو  لنفســه  ذاتیــة 

مصالــح  تحقیــق  ألجــل  العــام  للمصلحــة  توظیــف  فيــه  الفســاد 

ومــآرب شــخصیة حتــى، ولــو كانــت هــذه املصالــح لفئــة مــن النــاس 

ولیــس لشــخص املوظــف فقــط، فقــد تكــون لحزبــه، أو مذهبــه، 

أو عشــيرته، وعلــى العمــوم فهــو عمــل ضــد الوظیفــة العامــة التــي 

تشــكل فــي األصــل محــال لثقــة الجمهور.فالفســاد يحــدث عندمــا 

يقــوم موظــف بقبــول أو طلــب ابتــزاز أو رشــوة لتســهيل عقــد أو 

إجراء ملناقصة، كما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشركات 

أو  سياســات  مــن  لالســتفادة  رشــاوي  بتقديــم  خاصــة  أعمــال 

إجــراءات عامــة للتغلــب علــى منافســين أو تحقيــق أربــاح خــارج 

طريــق  عــن  الفســاد  يحــدث  أن  يمكــن  كمــا  القوانيــن،  إطــار 

وذلــك  الرشــوة،  إلــى  اللجــوء  دون  العامــة  الوظيفــة  اســتغالل 

هــذا  مباشــرة.وفي  الدولــة  أمــوال  اختــالس  أو  األقــارب  بتعييــن 

الشــأن يمكــن التمييــز بيــن الفســاد املالــي الــذي يتمثــل بمجمــل 

ســير  تنظــم  التــي  املاليــة  القوانيــن  ومخالفــة  املاليــة  االنتهــاكات 

العمل اإلداري واملالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات 

املتعلقــة بأجهــزة الرقابــة املالية.أمــا الفســاد اإلداري فيتمثــل فــي 

االنتهــاكات اإلداريــة والوظيفيــة ومجمــوع املخالفــات التــي تصــدر 

مــن املوظــف العــام أو املكلــف بالخدمــة العامــة أثنــاء تأديتــه ملهــام 

وظيفتــه فــي نطــاق التشــريعات والقوانيــن والضوابــط. مثــل عــدم 

أو  واالنصــراف،  الحضــور  فــي  العمــل  ومواعيــد  أوقــات  احتــرام 

تمضيــة الوقــت فــي قــراءة الصحــف واســتقبال الــزوار أو انجــاز 

فــي  التكاســل  األعمــال الخاصــة، أواالمتنــاع عــن أداء العمــل أو 

ذلــك وعــدم تحمــل املســؤولية وإفشــاء أســرار الوظيفــة.

قــدر  علــى  تــوي  اإلداري  الفســاد  أن  هنــا  ذكــره  يجــدر  وممــا 

املنــاط  اإلداري  العمــل  تنفيــذ  فــي  املتعمــد  االنحــراف  مــن 

افــا إداريــا يتجــاوز فيــه املوظــف  بالشــخص، غيــر أن ثمــة انحر

القانــون وســلطاته املمنوحــة دون قصــد ســيئ بســبب اإلهمــال 

وعــدم املبــاالة، وهــذا االنحــراف ال يرقــى إلــى مســتوى الفســاد 

اإلداري، لكنــه انحــراف يعاقــب عليــه القانــون وقــد يــؤدي فــي 

النهايــة إذا لــم يعالــج إلــى فســاد إداري.)الشــمري،الفتلي، 2011(

تعريف منظمة األمم املتحدة للفساد1–112121

الفســاد ومكافحتــه  ملنــع  املتحــدة  األمــم  اتفاقیــة  عــرف مشــروع 

لسنة 2003 الفساد بأنه: »القیام بأعمال تمثل أداء غير سلیم 

للواجب، أو إســاءة اســتغالل ملوقع أو ســلطة بما في ذلك أفعال 

اإلغفــال توقعــا ملزیــة، أو ســعیا للحصــول علــى مزیــة یوعــد بهــا أو 

تعــرض أو تطلــب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو إثــر قبــول 

أو غيــر مباشــر ســواء للشــخص  مزیــة ممنوحــة بشــكل مباشــر 

ذاتــه، أم لصالــح شــخص آخــر« غيــر أن هــذا التعریــف لــم يقــع 

االتفــاق حولــه، إذ تــم التراجــع عنــه فــي املشــروع النهائــي لالتفاقیــة 

والــذي لــم یعــرف الفســاد، ولكنــه أشــار إلــى صــوره فقــط كالرشــوة 

اســتعمال  وإســاءة  بالنفــوذ  واملتاجــرة  املمتلــكات،  واختــالس 

 )2008 الوظیفــة، واإلثــراء غيــر املشــروع وغيــر ذلك...)الفــارس، 

والخالصــة مــن ذلــك أن مفهــوم الفســاد توســع لیشــمل إضافــة 

إلــى الرشــوة مظاهــر أخــرى للفســاد تفــوق الرشــوة خطــورة مــن 

واملتاجــرة  الوظیفــة  اســتعمال  وســوء  كاالختــالس  آثارهــا  حیــث 

بالنفــوذ ونحــو ذلــك.

موقف املشرع اجلزائري من تعريف الفساد11212141

إلــى  أشــار  وإنمــا  للفســاد،  تعریفــا  الجزائــري  املشــرع  یضــع  لــم 

بعــض صــوره ومظاهــره معــددا بعــض التصرفــات التــي لهــا عالقــة 

بالفســاد ومعتبــرا إیاهــا علــى ســبیل الحصــر ال املثــال مــن أفعــال 

وموزعــة  مبعثــرة  الجرائــم  هــذه  كانــت  بعدمــا  املجرمــة  الفســاد 

فــي قانــون العقوبــات الجزائــري، حيــث نــص املشــرع فــي القانــون 

رقــم:01/06 املــؤرخ فــي: 20 فیفــري 2006 م، املتعلــق بـــ »الوقایــة مــن 

الفســاد ومكافحتــه« فــي املــادة الثانيــة الفقــرة األولــى منــه بقولــه » 

الفســاد: كل الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي البــاب الرابــع مــن هــذا 

)2006 القانون.)الجريدةالرســميةالجزائرية، 

علمــا أن هــذا القانــون بأنــه مســتوحى مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة 

ملكافحــة الفســاد املؤرخــة فــي: 31/10/2003 والتــي صادقــت عليهــا 

فــي:  املــؤرخ   128/03 رقــم:  الرئا�شــي  املرســوم  بموجــب  الجزائــر 

200/0/04، وهــي أربــع جرائــم إذا حصلــت تعــد فســادا وهــي:

-جرائم الرشوة وما في حكمها.

-اختالس املمتلكات واإلضرار بها.

بالصفقــات  املتعلقــة  كالجرائــم  العــام  املــال  علــى  -واالعتــداء 
العموميــة.

-التستر على جرائم الفساد.)بوسقيعة، دت(.

املالحــظ أن هــذا القانــون لــم یشــر مثــال إلــى باقــي الصــور واملظاهــر 

التــي تخــرج عــن مجــال التجریــم، وتبقــى مباحــة رغــم خطورتهــا، 

كالوســاطة واملحســوبیة واملكافــأة الالصقــة وغيرهــا. وفــي األخيــر 

نشــير إال أننــا لــم نقــف علــى تعریــف متفــق عليــه للفســاد رغــم 

فــي مختلــف  التعریفــات الكثيــرة التــي وضعــت لتحديــد مفهومــه 

فــي وجهــة نظــر الفقــه أو التشــريع  الدراســات املعاصــرة، ســواء 

اتفــاق  لعــدم  ذلــك  فــي  الســبب  ويرجــع  الدوليــة.  املؤسســات  أو 

والهیئــات  املنظمــات  وحتــى  واملشــرعين  والباحثيــن  الكتــاب 
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وضــع  علــى  املجــال  هــذا  فــي  الفســاد  بمكافحــة  املعنیــة  الدولیــة 

ويطــال  وأنواعــه  أشــكاله  كافــة  يشــمل  لــه  مانــع  جامــع  تعریــف 

املهتميــن. كافــة  بموافقــة  ویحظــى  وتجلياتــه،  أبعــاده  مختلــف 

مفهوم الفساد اإلداري واملايل يف املنظور اإلسالمي 1–1121
وملفهــوم  اإلنســانية  للحيــاة  الشــاملة  نظرتــه  فــي  اإلســالم  تنــاول 

الخيــر والشــر مصطلــح الفســاد بإســهاب كبيــر وتفصيــل جليــل، 

مقاصــد  علــى  اعتــداء  كل  يتنــاول  شــامال  مفهومــا  عليــه  وأســبغ 

الشــريعة وأحكامهــا وكلياتهــا الكبــرى، وبخاصــة مــا يطــال النفــس 

النــاس  لعمــوم  العامــة  واملــوارد واملصالــح  واألمــوال  اإلنســانية، 

وأفرادهــم، واســتنكره اســتنكار عظيمــا ورتــب عليــه العقــاب فــي 

ــَد  ۡرِض ِلُۡفِس
َ
ــَىٰ ِف ٱۡل ٰ َس ــَولَّ الدنيــا واآلخــرة، قــال تعالــى: »ِإَوَذا تَ

ــاَد ٢٠٥«  ــبُّ ٱۡلَفَس ُ َل ُيِ ــَلۚ َوٱللَّ ــۡرَث َوٱلنَّۡس ــَك ٱۡلَ ــا َوُيۡهلِ فِيَه
)ســورةالبقرة،اآلية205( 

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم 
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
وقــال فــي مجــال التعامــل باألمــوال:»َوَل تَأ

ــَوِٰل  ۡم
َ
ــۡن أ ــا ّمِ ــواْ فَرِيٗق ُكلُ

ۡ
ِم ِلَأ ــاَّ ــآ إَِل ٱۡلُ ُــواْ بَِه ــِل َوتُۡدل بِٱۡلَبِٰط

ــوَن ١٨٨«.)ســورةالبقرة،اآلية188(. ــۡم َتۡعلَُم نُت
َ
ــِم َوأ ثۡ ــاِس بِٱۡلِ ٱنلَّ

ــِدي  يۡ
َ
ــَبۡت أ ــا َكَس ــرِ بَِم ِ َوٱۡلَۡح ــَبّ ۡ ــاُد ِف ٱل ــَر ٱۡلَفَس وقــال: »َظَه

ــوَن ٤١«. ــۡم يَرِۡجُع ــواْ لََعلَُّه ِي َعِملُ ــَض ٱلَّ ــم َبۡع ــاِس ِلُِذيَقُه ٱنلَّ
ۡلَقــۡواْ قَــاَل ُمــوَسٰ َمــا 

َ
ــآ أ )ســورةالروم،اآلية41( وقــال أيضا:»فَلَمَّ

ــَل  ــُح َعَم َ َل يُۡصلِ ۥٓ إِنَّ ٱللَّ ــُيۡبِطلُُه َ َس ــۡحُرۖ إِنَّ ٱللَّ ــهِ ٱلّسِ ِ ــم ب ِجۡئُت
عــن  إخبــارا  وقــال  )ســورةيونس،اآلية81(،   »٨١ ٱلُۡمۡفِســِديَن 
يِۡديِهــۡم َولُعُِنــواْ 

َ
ِ َمۡغلُولَــٌةۚ ُغلَّــۡت أ اليهود:»َوقَالَــِت ٱۡلَُهــوُد يـَـُد ٱللَّ

ــُق َكۡيــَف يََشــآُءۚ َولََيِيــَدنَّ  ــَداهُ َمۡبُســوَطَتاِن يُنفِ ْۘ بَــۡل يَ بَِمــا قَالـُـوا
ۡلَقۡيَنا 

َ
ّبـِـَك ُطۡغَيٰٗنــا َوُكۡفــٗرۚا َوأ نــزَِل إَِلۡــَك ِمــن رَّ

ُ
ــآ أ َكثـِـٗرا ّمِۡنُهــم مَّ

ــاٗرا  ــُدواْ نَ ۡوقَ
َ
ــآ أ ــةِۚ ُكََّم ــۡوِم ٱۡلقَِيَٰم ــَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَضــآَء إَِلٰ يَ ــُم ٱۡلَع بَۡيَنُه

ُ َل ُيِــبُّ  ۡرِض فََســاٗداۚ َوٱللَّ
َ
ۚ َويَۡســَعۡوَن ِف ٱۡل ُ َهــا ٱللَّ

َ
ۡطَفأ

َ
ّلِۡلَحــۡرِب أ

)ســورةاملائدة،اآلية64(   »٦٤ ٱلُۡمۡفِســِديَن 
ورد  مــا  غــرار  وعلــى  البــاب.  هــذا  فــي  كثيــرة  واألحاديــث  واآليــات 

تــاله مــن  فــي الكتــاب والســنة مــن تذكيــر بموضــوع الفســاد ومــا 

تقريــع ألصحابــه، فقــد انشــغل الفكــر اإلســالمي بهــذا املوضــوع 

التــي  والدراســات  البحــوث  مختلــف  خــالل  مــن  الفتــا  انشــغاال 

تفســير  حاولــوا  الذیــن  املســلمون  واملفكــرون  الفقهــاء  قدمهــا 

مشــكلة الفســاد وفــق مــا جــاء فــي القــرآن الكریــم والســنة النبویــة 

الشــريفة، ووفــق مــا قدمتــه الحضــارة اإلســالمية مــن معالجــات 

الظاهــرة. لهــذه  التصــدي  فــي  واجتماعيــة  ومؤسســية  تشــريعية 

مختلــف  هــو  الفســاد  أن  علــى  املســلمون  العلمــاء  اتفــق  فقــد 

اإلســالمیة  الشــریعة  أحــكام  تخالــف  التــي  واألفعــال  األقــوال 

یتنــاول جمیــع  الذنــوب واملعا�شــي، فهــو  مــن ســائر  ومقاصدهــا 

أعمــال الشــر، إذ هــو فــي حقیقتــه خــروج عــن منهــج هللا تعالــى فــي 

1997-أ-(  الحياة.)ابن،تیمیــة، 

جــاء فــي تفســير القرطبــي: »الفســاد: ضــد الصــالح وحقیقتــه -أي 

الفســاد- العــدول عــن االســتقامة إلــى ضدهــا« )القرطبــي، 1985( 

و )الشــوكاني، ب-د- ت(. وجاء في تفســير ابن كثير: »الفســاد هو 

الكفــر والعمــل باملعصیة«.)ابن،كثيــر، ب-د-ت(، وكمــا جــاء فــي 

كتــاب القواعــد الكبــرى للعــز بــن عبــد الســالم أن الفســاد هــو:« 

جميــع املحرمــات واملكروهــات شــرعا«.)العز، 2000(

وقــال الزمخشري:»الفســاد: خــروج ال�شــيء عــن حالــة اســتقامته 

كونــه منتفعــا بــه ونقيضــه الصــالح، وهــو الحصــول علــى الحــال 

املستقيمة النافعة«.)الزمخشري، 1977( وقال ابن خلدون:»إن 

مــن  وغيرهــا  ومجــون  وتــرف  بــذخ  مــن  یتضمنــه  ومــا  الفســاد 

العناصــر املتداخلــة دائمــا مــا یــؤدي إلــى أفــول الحكــم، وســقوط 

الدولــة فــي یــد ملــك عضــوض یق�شــي عليهــا، لیبــدأ مرحلــة تأســیس 

جدیــدة قوامهــا العصبیــة، إذ یــرى أن ســیطرة ذوي النفــوذ مــن 

الحــكام واألمــراء الســاحة النشــاط االقتصــادي یــؤدي إلــى ذهــاب 

رأس مــال الفــالح، ویتكــرر ذلــك علــى التاجــر والفــالح، بمــا یذهــب 

رأس ماله فیقعد عن سوقه، ویدخل به على الرعایا من العنت 

واملضایقــة وفســاد األربــاح مــا یقبــض آمالهــم عــن الســعي فــي ذلــك 

التجــار عــن  جملــة، فینقبــض الفالحــون عــن الفالحــة، ویقعــد 

)2001 التجارة«.)ابن،خلــدون، 

الولــع  هــو  الفســاد  أســاس  أن  خلــدون  ابــن  يــراه  مــا  فبحســب 

الحــكام واملحكوميــن، وأن  لــدى  فــي املجتمعــات  املترفــة  بالحیــاة 

الحضــارة هــي الســبب الرئی�شــي فــي ذلــك حیــث یقــول: »أن غایــة 

إلــى  العمــران هــي الحضــارة والتــرف، وأنــه إذا بلــغ غایتــه انقلــب 

فســاد وأخــذ فــي الهــرم كاألعمــار الطبیعیــة للحیوانــات ، بــل نقــول 

الفســاد،  عيــن  هــي  والتــرف  الحضــارة  فــي  الحاصلــة  األخــالق  إن 

وإذا فســد اإلنســان فــي قدرتــه ثــم أخالقــه ثــم دینــه فقــد فســدت 

)2001 الحقیقة«.)ابن،خلــدون،  علــى  مســخا  وصــار  إنســانیته 

امللــك(  طبائــع  فــي  الســالك  )بدائــع  كتابــه  فــي  األزرق  ابــن  وذكــر 

أن الفســاد يقــع عندمــا یحــدث نــوع مــن االختــالط بيــن التجــارة 

واإلمــارة إذ یقــول : »ال خفــاء أن تجــارة الســلطان تــؤدي إلــى ضــرر 

الرعیــة وفســاد الجبایــة، وأنهــا تــؤول بآخــره إلــى خــراب العمــران 

بأنــه:  الفيروزآبــادي  عنــه  .وقــال   )2007 الدولة«)ســعود،  ونفــاد 

»أخــذ املــال ظلمــا، واملفســدة ضــد املصلحــة«. ويتجلــى الفســاد 

عند اإلمام القرطبي في الرشوة والظلم واملعا�شي وقطع األرحام 
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ذلك«.)أسامة،الســید،  وغيــر  الجاهليــة  إلــى  والعــود.  والقتــل 

)2009

وعلــى هــذا فــإّن الفســاد مــن وجهــة نظــر فقهــاء الشــریعة مــّرده إلــى 

املعا�شي واالبتعاد عن األخالق اإلســالمیة الســامية والرجوع إلى 

مبادئ الجاهلیة، فهو سبب التخلف واملصائب التي تحل باألمم، 

فلفــظ  ذلــك،  وغيــر  والقتــل  والظلــم  الرشــوة  مظاهــره  مــن  وأن 

الفساد هنا شامل وجامع لكل األفعال واألقوال املخالفة ملا أمر 

هللا بــه، فــكل مــا خالــف الصــالح شــرعا أو عقــال فهــو مــن الفســاد.

إليــه  ذهبــت  ممــا  واســتخالصه  عليــه  التأكيــد  يمكــن  ممــا  إن 

فــي  املســلمين  الفقهــاء  املفكريــن  أن  هــو  اإلســالمية  الدراســات 

تحليلهــم لظاهــرة الفســاد أسســوا نظرتهــم للمشــكلة علــى املعیــار 

إذ  املختلفــة،  الفســاد  مدلــوالت  تحدیــد  فــي  والقیمــي  األخالقــي 

الفســاد. انتشــر  كلمــا  والقيــم  األخــالق  مــن  التحلــل  ســاد  كلمــا 

عليهــا  یقــوم  التــي  الكبــرى  واملبــادئ  األســس  تغييــب  كان  ولذلــك 

علــى  واملحاســبة  الشــورى  كنظــام  اإلســالم  فــي  الحكــم  نظــام 

أف�شــى  مــا  املعاصــر  اإلســالمي  واقعنــا  فــي  العــام  واملــال  الشــأن 

فــي  تمــوج  اإلســالمية  املجتمعــات  تركــت  كبيــرة  معضــالت  إلــى 

الفســاد. معضلــة  رأســها  وعلــى  والفو�شــى  التدهــور  مــن  حالــة 

مقارنة بن مفهوم الفساد يف الدراسات الوضعية ومفهومه يف 112141
الدراسات اإلسالمية

للفســاد بشــكل  الشــرعیة  التعریفــات االصطالحیــة  إلــى  بالنظــر 

عــام، یتبيــن أن للفســاد مفهومــا أوســع وأشــمل مــن التعریفــات 

الدراســات  فــي  الفســاد  إذ  الوضعــي،  االصطــالح  فــي  الــواردة 

اإلســالمية عــام، یشــمل كل املعا�شــي واملخالفــات واالنحرافــات 

عــن أحــكام الشــریعة اإلســالمیة ومقاصدهــا أخــذا مــن نصــوص 

القــرآن والســنة، أي أن حقیقــة الفســاد شــرعا هــو كل مــا خــرج 

الكریــم  القــرآن  بهــا  جــاء  التــي  واالعتــدال  الصــالح  حالــة  عــن 

والســنة النبوبــة الشــریفة، فهــو بذلــك یشــمل جمیــع املخالفــات 

املتعلقة باألحكام الشــرعیة ســواء كانت ســلوكیة أم أخالقیة أم 

إداریــة وســواء كانــت متعلقــة باألمــور الدینیــة أم الدنیویــة.

أمــا التعاریــف القانونیــة فهــي تحــدد الفســاد فــي صــور وأشــكال 

والوظیفــة  بالســلطة  املتعلقــة  باألعمــال  عــادة  ترتبــط  معینــة 

عــام  وبشــكل  مقابــل.  علــى  وبالحصــول  اإلداریــة  والواجبــات 

الفســاد: لفعــل  اآلتیيــن  العنصریــن  مالزمــة  یالحــظ 

-أنــه مخالــف للقانــون والنظــام وتعلیمــات املنصــب العــام وغيــر 

منســجم مــع القیــم األخالقیــة الســائدة فــي املجتمــع.

خدمــة  بهــدف  اســتعماله  أو  العــام  املنصــب  اســتخدام  -ســوء 

أغــراض خاصــة أو تحقیــق منافــع شــخصیة مادیــة أو معنویــة، 

الضــرر  إلحــاق  إلــى  یــؤدي  الفســاد  أن  ذلــك  مــن  والنتیجــة 

العامــة. باملصلحــة 

وعلــى هــذا فــإن الكثيــر مــن صــور الفســاد وأشــكاله فــي الشــریعة 

القانــون  فــي  الفســاد  صــور  ضمــن  تدخــل  ال  التــي  اإلســالمیة 

والحرابــة  الخمــر  وشــرب  والزنــا  والقــذف  والقتــل  الكفــر  مثــل 

والســرقة مــن غيــر املــال العــام، فهــذه الصــور وغيرهــا ال تعتبــر 

مــن جرائــم الفســاد فــي القانــون مــع أنهــا مــن أعظــم صــور الفســاد 

فــي الشــریعة اإلســالمیة.وبهذا یتضــح جلیــا الفــرق بيــن التعریــف 

ســواء  حــد  وعلــى  لكــن  للفســاد.  القانونــي  والتعریــف  الشــرعي 

نظــرت كل مــن الشــریعة اإلســالمیة والقانــون الوضعــي علــى أن 

والــدول  واملجتمعــات  باألفــراد  وفتاكــة  خطيــرة  ظاهــرة  الفســاد 

أنواعهــا وأشــكالها.كما تشــترك مدلــوالت ومعانــي  علــى اختــالف 

أم  اإلســالمیة  الشــریعة  مســتوى  علــى  ســواء  جمیعهــا  الفســاد 

عــن  ال�شــيء  خــروج  بأنــه  الفســاد  وصــف  فــي  الوضعــي  القانــون 

االعتــدال أو أنــه ضــد الصــالح، أو أنــه حالــة؛ تعفــن، انحــالل، 

ذلــك. تدهــور وغيــر  تدریجــي،  تلــف  قبــح،  انحــراف، 

دور املنهج التربوي اإلسالمي يف الوقاية من الفساد1–11
األولــى  اإلعداديــة  املحطــة  اإلســالمي،  التربــوي  املنهــج  يعتبــر 

والتربيــة  الرصيــن  الســلوكي  التهذيــب  املســلم  فيهــا  يتلقــى  التــي 

األخالقيــة الحقــة فــي كل مســتوياتها مــن البيــت إلــى املدرســة إلــى 

الوظيفــة، حيــث ركــز اإلســالم ابتــداء علــى غــرس الــوازع الدينــي 

التربيــة  منظومــة  فــي  حلقــة  كأهــم  أتباعــه  نفــوس  فــي  والخلقــي 

واملســاءلة الشــاملة علــى كل أفعــال املســلم فــردا كان أو جماعــة 

كتربيــة اجتماعيــة عامة)فــرع أول(، وفــي مختلــف املجــاالت بمــا 

لــكل مظاهــر  فيهــا مجــال التعامــل مــع الشــأن العــام والتصــدي 

االنحــراف والفســاد فــي الوظيفــة واإلدارة، أو مــا يعــرف بأخلقــة 

الوظيفــة اإلداريــة للوقايــة مــن الفســاد اإلداري واملالي)فــرع ثــان(.

التربية االجتماعية العامة -إصالح الفرد وبناء اجلماعة-111–11
بالغــا،  اهتمامــا  الذاتيــة  بالتربيــة  اإلســالمية  الشــريعة  اهتمــت 

والفســاد  االنحــراف  مواجهــة  فــي  األول  الدفــاع  خــط  واعتبرتهــا 

فــي شــتى صوره.حيــث حصــل التركيــز فــي هــذا اإلطــار علــى ضــرورة 

خلقيــا  تربويــا  إعــدادا  وجماعــة  فــردا  املســلم  اإلنســان  إعــداد 

للرقابــة  فعالــة  أداة  فيكــون  ويقظتــه،  الضميــر  نزاهــة  يكفــل 

ذاتهــا  النفــس  مــن  الرقابــة  تنبــع  أيــن  والفاعلــة،  الحيــة  الذاتيــة 

علــى كل أفعــال املســلم وأقوالــه فــي شــتى املجــاالت، تطبيقــا لقولــه 

ُ َمــن َيُموُتۚ  يَۡمٰنِِهــۡم َل َيۡبَعــُث ٱللَّ
َ
ِ َجۡهــَد أ ۡقَســُمواْ بـِـٱللَّ

َ
تعالــى: »َوأ
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ــوَن  ــاِس َل َيۡعلَُم ــَرَ ٱنلَّ ۡك
َ
ــنَّ أ ــا َوَلِٰك ــهِ َحّقٗ ــًدا َعلَۡي ــَىٰ وَۡع بَ

تنبعــث  الــذي  هــو  الحــق  فاملســلم  ٣٨«.)ســورةالنحل،اآلية38(، 
مــن نفســه مثــل هــذه الرقابــة واليقظــة، فــال تمتــد يــده إلــى املــال 

الحــرام عامــا كان أو خاصــا، ال بســرقة وال باختــالس وال بخيانــة 

أمانــة وال بقبــض رشــوة ومــا إلــى ذلك.)الجصــاص، ب-د-ت( إن 

املحاســبة والرقابــة الذاتيــة فــي اإلســالم تتحقــق مــن خــالل قيــام 

النظــر  بإعــادة  الدولــة  فــي  التنفيذيــة  املوظــف أو عضــو اإلدارة 

فــي ســائر أعمالــه وتصرفاتــه، وبمراجعــة حســاباته ومســتنداته، 

ليتحقــق مــن مــدى مشــروعيتها وعــدم مخالفتهــا للنظــم القانونيــة 

املعمــول بهــا فــي الدولــة، وملــا صــدر إليــه مــن أوامــر وتوجيهــات مــن 

رؤســائه.فيقوم مــن تلقــاء نفســه بتصحيــح األخطــاء املكتشــفة، 

وتقويــم االنحرافــات التــي وقعــت وتعديلهــا أو اســتبدالها بمــا هــو 

.)2005 1991()العمــوري،  أسلم.)الســاهي، 

يــرى بعــض الباحثيــن )العمــوري، 2005( أن الرقابــة فــي حقيقتهــا 

النفــس  علــم  إلــى  أصلهــا  يرجــع  مجــردة،  ســلوكية  فكــرة  هــي 

االجتماعــي، لذلــك نجــد الفــرد املســلم يعمــل علــى تهذيــب نفســه 

والبــر  كاملحبــة  الســامية  باملبــادئ  عقلــه  وتغذيــة  قلبــه،  وتطهيــر 

املاليــة  حياتــه  ينظــم  املبــادئ  هــذه  أســاس  وعلــى  والتقــوى، 

واالقتصاديــة، فيقــي نفســه مــن الوقــوع فــي أي شــكل مــن أشــكال 

الفســاد.إن هــذا األمــر هــو مــا يعــرف باملبــدأ العك�شــي الــذي يعــد 

مــن املبــادئ العلميــة التــي أخــذت تهتــم بهــا الدراســات الحديثــة 

واملتعلقــة بمجــاالت الرقابــة علــى تدبيــر الشــأن العــام واســتعمال 

األمــوال العامــة.إذ أن االســتخدام الخاطــئ للســلطات الرقابيــة 

علــى الوحــدات االقتصاديــة قــد ينجــم عنــه العديــد مــن املشــاكل 

السلوكية لدى األفراد الخاضعين ألجهزة الرقابة، على افتراض 

فــي حقيقــة األمــر علــى  فــي حــد ذاتهــا تنصــب  الرقابــة  أن عمليــة 

تلــك الوحــدات  فــي  مراقبــة تصرفــات وســلوك األفــراد العامليــن 

وليــس علــى األعمــال واألمــوال بحــد ذاتهــا.

أســاليب  عليــه  كانــت  ومــا  اإلســالمي  الفكــر  فــي  تمعنــا  مــا  وإذا 

فــي الحيــاة اإلســالمية، نجــد  الرقابــة علــى األعمــال والتصرفــات 

أنــه قــد تــم اعتمــاد املبــدأ الســلوكي كأســاس مهــم فــي زيــادة فاعليــة 

أنظمــة الرقابــة علــى األداء والرقابــة علــى اســتخدام األمــوال فــي 

الدولــة مــن خــالل االعتمــاد وبشكـــل 

كبير على ما يلي:

لــدى  العبــاد  ألفعــال  املســتمرة  اإللهيــة  الرقابــة  فكــرة  -تدعيــم 

 لقولــه 
ً
األفــراد والقائمــة علــى أســاس الثــواب والعقــاب، اســتنادا

ا  ــَرٗ ۡ ــۡرٖ مُّ ــۡن َخ ــۡت ِم ــا َعِملَ ــٖس مَّ ــُد ُكُّ َنۡف ــۡوَم َتِ تعالــى »يَ

َمــَدۢا 
َ
ۥٓ أ نَّ بَۡيَنَهــا َوَبۡيَنــُه

َ
َوَمــا َعِملَــۡت ِمــن ُســوٓءٖ تَــَودُّ لَــۡو أ

بِٱۡلعَِبــادِ ٣٠«. ُ رَُءوُفۢ  َوٱللَّ ۥۗ  َنۡفَســُه  ُ رُُكــُم ٱللَّ َوُيَحّذِ بَعِيــٗداۗ 
األفــراد  خشــية  ضــرورة  وعلــى  )ســورة،آل،عمران،اآلية:30(، 

واألجهــزة  النــاس  رقابــة  مــن  خشــيتهم  قبــل  هللا  مــن  العامليــن 

الرســمية. الرقابيــة 

-مــا يمتلكــه األفــراد مــن قــوة إيمانيــة داخليــة رســختها العقيــدة 

يتــم  حيــث  اإلســالمي،  املجتمــع  أفــراد  نفــوس  فــي  اإلســالمية 

 
ً
االعتمــاد علــى تقييــم التصرفــات الشــخصية لــكل فــرد انطالقــا

مــن رقابــة الــذات ومــدى حبهــا للخيــر وتوجههــا نحــوه، واالبتعــاد 

عمــا هــو خــالف ذلــك.

 ممــا ســبق يمكــن القــول بــأن اعتمــاد الدولــة اإلســالمية 
ً
انطالقــا

علــى املبــدأ الســلوكي فــي الرقابــة علــى أعمــال املســلمين وأموالهــم 

يمكــن اعتبــاره مــن أهــم املبــررات التــي توضــح أســباب رقــي وتطــور 

األداء التنفيــذي فــي الدولــة اإلســالمية، وابتعــاده عــن كل مظاهــر 

الفســاد اإلداري واملالــي فــي عصورهــا الزاهيــة.

دور األخلقة الوظيفية يف الوقاية من الفساد يف النظام 121–11
اإلسالمي

التوجيه واإلرشاد12111–11

يعــرف  مــا  أو  الوظيفيــة  التربيــة  مــن  النــوع  هــذا  معالــم  تجلــت 

بأخلقــة اإلدارة، وتقويــم الســلوك املنهــي للموظفيــن والعمــال مــن 

فــي مجــال  للدولــة اإلســالمية  التنفيذيــة  خــالل منهــج السياســة 

قــد حــرص  إذ  العامــة،  املاليــة  والتصرفــات  اإلداريــة  املعامــالت 

التأكيــد  البدايــة علــى  منــذ  رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- 

علــى مبــدأ النزاهــة فــي التصــرف مــع الشــأن العــام ســواء كان مــاال 

عامــا أو مصلحــة أو وظيفــة، مبينــا الحــدود التــي يمكــن أن يصلهــا 

الوالــي أو العامــل فــي التصــرف واإلنفــاق فقــال -صلــى هللا عليــه 

ــزوج  ــرأة فلي ــن هل ام ــم تك ــيئا فل ــا ش ــن ول نل وســلم- :»م

ــم يكــن هل مســكن فليتخــذ مســكنا، ومــن  امــرأة، ومــن ل
لــم يكــن هل مركــب فليتخــذ مركبــا، ومــن لــم يكــن هل خادم 
فليتخــذ خادمــا، فمــن اختــذ ســوى ذلــك كــزا أو إبــا جــاء 
ــارقا«.)ابن،حنبل، 1998، رقــم  ــة اغل أو س ــوم القيام ــه ي الل ب
وســلم- عليــه  هللا  –صلــى  النبــي  حــدد  فقــد  الحديــث17329(، 

أوجــه التصــرف واإلنفــاق التــي تســمح بهــا الشــريعة للوالــي ومــن 

فــي حكمــه ممــن يتولــى أمــور املســلمين ومصالحهــم العامــة، وذلــك 

ليعــرف مــا يحــق لــه ممــا ال يحــق لــه فــال يتجــاوز هــذه الحــدود، 

فمــن تجاوزهــا فقــد اكتنــز األمــوال العامــة وســرقها وخــان األمانــة 

ســار  النهــج  نفــس  وعلــى  املفســدين.  مــن  وصــار  إليــه،  املوكلــة 
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واملاليــة  اإلداريــة  سياســتهم  فــي  بعــده  مــن  الراشــدون  الخلفــاء 

بــن  عمــر  الخليفــة  كان  فلقــد  بذلــك،  حافلــة  التاريــخ  وشــواهد 

الخطــاب -ر�شــي هللا عنــه- يح�شــي ثــروة عمالــه قبــل أن يوليهــم 

وثرواتهــم. مداخيلهــم  مراقبــة  مــن  بعــد  فيمــا  ليتمكــن  العمــل 

)ابن،حجرالعســقالني،1988(.

حماسبة األعمال واملوظفن12121–11

يتولــى الرئيــس اإلداري بعــد اســتكمال العمليــات اإلداريــة واملاليــة 

واملوظفيــن  العمــال  محاســبة  اإلســالمية  اإلدارة  فــي  املختلفــة 

وتحميلهــم املســؤولية القانونيــة علــى أعمالهــم املخالفــة للشــرع، 

كان أول مــا حــدث ذلــك فــي عهــد النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم-: 

عندمــا ولــى رجــال يدعى:)ابــن اللتبيــة( علــى صدقــات )بنــي ســليم( 

هللا-  رســول  فقــام  إلــي«،  أهــدي  وهــذا  لكــم  »هــذا  يقــول:  فجــاء 

صلــى هللا عليــه وســلم- فحمــد هللا وأثنــى عليــه ثــم قــال: » مــا بــال 

الرجــل العامــل نبعثــه فيقــول: هــذا لكــم وهــذا أهــدي إل، 
أفــا جلــس ف بيــت أبيــه وأمــه فينظــر هــل يهــدى إلــه أم 
ــيء إل  ــم ب ــد منه ــأيت أح ــده ل ي ــد بي ــس مم ل، والي نف
جــاء بــه يــوم القيامــة ع رقبتــه إن اكن بعــرا هل راغء أو بقــرة 
لهــا خــوار، أو شــاة بفــروة، ثــم رفــع يديــه حــى رأينــا عفــرة 
إبطيــه ثــم قــال: اللهــم هــل بلغــت اللهــم هــل بلغت«.)مســلم، 
1971(. لقــد كان رســول هللا -صلــى هللا عبيــه وســلم- يحاســب 

عمالــه علــى أمــوال الصدقــات التــي يجمعونهــا، ويحذرهــم مــن 

الغلــول والهدايــا، ويبيــن لهــم العاقبــة الوخيمــة ملــن يقــع فيــه 

فــي الدنيــا واآلخــرة، حيــث:

-أنــه حاســب املؤتمــن: وهــو الوالــي الــذي كلفــه بجمــع الــزكاة، 
ليعلــم مــا قبضــه ومــا صرفــه مــن أمــوال الــزكاة.

-منــع العمــال مــن قبــول الهديــة ممــن لــه عليــه حكــم، وبيــن أن 
وأمانتــه،  فــي واليتــه  خــان  ألنــه  وغلــول،  حــرام  العمــال  هدايــا 

فســبب تحريــم الهديــة هــو الواليــة.

-يؤخــذ مــن الحديــث أنــه علــى العامــل رد مــا أخــذه إلــى صاحبــه، 
فــإن تعــذر فإلــى بيــت املــال.

-فــي الحديــث إبطــال لــكل طريــق يتوصــل بهــا مــن يأخــذ املــال 
إلــى محابــاة املأخــوذ منــه. وعــّده اإلســام بمثابــة الرشــوة التــي 

يحرم أخذها.)ابن،حجرالعسقاني، 		19( 

- اختيــار العامليــن األمنــاء العــدول بــأن يكونــوا مــن أهــل الصــالح 

والتقــوى، حتــى ال يظلمــوا النــاس وحتــى يأمنــوا جورهــم. فقــد ورد 

ــة  ــل ع الصدق عــن النبي-صلــى هللا عليــه وســلم- قولــه: »العام

ــبيل الل. وممــا جــاء فــي خصــوص هــذا  ــازي ف س ــق اكلغ بال
الكنــدي  عــدي  بــن  عميــرة  عــن  مســلم  اإلمــام  رواه  مــا  البــاب 

يقــول:  وســلم  عليــه  هللا  -صلــى  هللا  رســول  »ســمعت  قــال: 

»مــن اســتعملناه منكــم ع عمــل فكتمنــا خميطــا فمــا فوقــه 

اكن غلــول، يــأيت بــه يــوم القيامة.فقــام إلــه رجــل أســود مــن 
ــل عــي  ــا رســول الل: اقب النصــار كأن أنظــر إلــه، فقــال: ي
عملــك، قــال: ومــا لــك، قــال: ســمعتك تقــول كــذا وكــذا، قال: 
ــئ  ــل فليج ــم ع عم ــتعملناه منك ــن اس ــوهل اآلن، م ــا أق وأن
بقليلــه وكثــره، فمــا أويت منــه أخــذ ومــا نــى عنــه انتــى« 

)1971 )مســلم، 

فــي  واألحــكام  القواعــد  مــن  جملــة  عليــه  تنبنــي  النــص  هــذا  إن 

منهــا: لــه  والتصــدي  اإلداري  الفســاد  مــن  الوقايــة  مجــال 

-تحذيــر العمــال مــن أخــذ �شــيء مــن أمــوال الــزكاة وإخفائــه عــن 
األمانــة. خيانــة  مــن  هــو  املخيــط،  بمقــدار  كان  ولــو  الحــكام، 

مــن  أجرتــه  علــى  زيــادة  العامــل  ِيخــذه  مــا  كل  -اعتبــار 
واآلخــرة. الدنيــا  فــي  عليــه  املعاقــب  املحــرم  الغلــول 

لــه أخــذ الزيــادة، ويجــب  -أن يكتفــي العامــل براتبــه، وال يجــوز 
تســليم كل زيــادة إلــى بيــت املــال.

كمــا كان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -ر�شــي هللا عنــه- يحاســب 

عمالــه بعــد انتهــاء مــدة عملهــم ويصــادر األمــوال التــي يحصلــون 

التــي  واألمــوال  كالهدايــا  واليتهــم،  أثنــاء  حــق  وجــه  دون  عليهــا 

يحصلــون عليهــا نتيجــة اســتغالل نفوذهــم، فقــد صــادر أمــوال 

أبــي مو�شــى األشــعري حيــن كان واليــا علــى البصــرة، وصــادر مــال 

الحارث بن وهب، وكذلك فعل مع أبي هريرة حين واله البحرين.

بــل كان يأمــر عمالــه إذا قدمــوا املدينــة أن يدخلوهــا نهــارا حتــى 

الرعية،)العمــوري،  عيــون  عــن  يحملونــه  ممــا  شــيئا  يخفــوا  ال 

2005( و)الوادي،عــزام، 2000(، ولقــد صــرح الفقهــاء فــي ســائر 

الصدقــات  عمــال  علــى  الرشــوة  بتحريــم  واألمصــار  األعصــار 

)1979 الخــراج،  فــي شــكل هدايا.)أبويوســف،  وإن جــاءت 

التصدي التشريعي لظاهرة الفساد اإلداري واملايل يف 1–1–11
اإلسالم

يتنــاول هــذا املطلــب البحــث فــي الكيفيــة التــي تمــت بهــا املعالجــة 

أشــكالها  بــكل  الفســاد  لظاهــرة  اإلســالمي  املنهــج  فــي  التشــريعية 

وصورهــا مــن خــالل البحــث فــي اإلطــار التشــريعي الــذي تضمنتــه 

والســنة   الكتــاب  فــي  وردت  التــي  الشــرعية  النصــوص  جملــة 

وقواعــد الشــرعية وإناطــة األحــكام بتحقيــق املصلحــة الشــرعية 

الفاســدين  يطــال  عقابــي  نظــام  مــن  أقامتــه  ومــا  أول(،  )فــرع 

واملفســدين علــى حــد ســواء فــي العاجــل واآلجــل مــن أجــل محــو 

ثــان(. )فــرع  للمجتمعــات  املدمــرة  الظاهــرة  هــذه  آثــار 
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حتديد اإلطار التشريعي للوقاية من الفساد اإلداري واملايل يف 111–1–11
اإلسالم

يتجلــى اإلطــار التشــريعي فــي املنهــج اإلســالمي للوقايــة مــن الفســاد 

القــرآن  فــي  الشــرعية  النصــوص  ترســانة  مــن خــالل  ومكافحتــه 

علــى  الفســاد  لظاهــرة  التصــدي  ألحــكام  شــّرعت  التــي  والســنة 

املفســدين  وصفــات  وأشــكالها،  أســبابها  إلــى  مشــيرة  إطالقهــا، 

مــن  ســطرته  ومــا  عالجهــا  وطــرق  املتنوعــة،  الفســاد  ومظاهــر 

قواعد وأحكام شرعية تؤسس لبناء املنهج اإلسالمي الرصين في 

مواجهــة هــذه الظاهــرة الشــاذة، حيــث ســأركز علــى بيــان املوقــف 

العــام للشــريعة اإلســالمية مــن ظاهــرة الفســاد واملفســدين، ثــم 

التركيــز علــى وجــوب احتــرام قاعــدة الشــرعية فــي إجــراء مختلــف 

التصرفــات واألعمــال اإلداريــة واملاليــة فــي النظــام اإلداري واملالــي 

اإلســالمي اســتنباطا مــن النصــوص، وعلــى ضــرورة إجــراء هــذه 

األعمــال والتصرفــات علــى مقت�شــى النظــر الشــرعي بمــا يرمــي إلــى 

تحقيــق الصالــح العــام ورعايــة مصالــح وشــؤون األمــة املعتبــرة فــي 

الشــرع الحكيــم.

املوقف العام للشريعة اإلسامية من الفساد واملفسدين

مــن  صارمــا  موقفــا  البــدء  منــذ  اإلســالمية  الشــريعة  اتخــذت 

أو  الفــرد  مســتوى  علــى  والخاصــة  العامــة  الفســاد  مظاهــر  كل 

الجماعــة، فجعلــت مــن مفهــوم الفســاد مفهومــا شــامال لــكل مــا 

كان نقيضــا للصــالح شــرعا أو عقــال أو عرفا.فاعتبــرت كل جنــوح 

عــن تطبيــق أحكامهــا فــي كل مــا يتعلــق بالحــالل والحــرام معصيــة 

وإثمــا، يســتحق صاحبــه أن يكــون مــن املفســدين وأن يوصــف 

ۡلَقــۡواْ قَــاَل ُمــوَسٰ َمــا 
َ
ــآ أ عملــه بوصــف الفســاد، قــال تعالــى: »فَلَمَّ

ــَل  ــُح َعَم َ َل يُۡصلِ ۥٓ إِنَّ ٱللَّ ــُيۡبِطلُُه َ َس ــۡحُرۖ إِنَّ ٱللَّ ــهِ ٱلّسِ ِ ــم ب ِجۡئُت
ٱلُۡمۡفِســِديَن ٨١«.)ســورةيونس،اآلية81.( لقــد كان التقريــع علــى 
أبــواب  مــن  بــاب  كل  فــي  شــديدا  وصــوره  الفســاد  مظاهــر  كل 

أهــم  أحــد  باعتبــاره  التبذيــر  الشــريعة  حاربــت  الحياة.ولذلــك 

فــي حياتهــم  النــاس وشــرابهم وأموالهــم  فــي طعــام  الفســاد  صــور 

االجتماعيــة الخاصــة ملــا لــه مــن أثــار ســلبية علــى الحيــاة العامــة.

ــِجٖد  ِ َمۡس
ــَد ُكّ ــۡم ِعن ــُذواْ زِينََتُك ــِيٓ َءاَدَم ُخ قــال تعالــى:» ۞َيَٰب

ـُهۥ َل ُيِــبُّ ٱلُۡمۡسِفِــَن ٣١«. ْۚ إِنَـّ ُبــواْ َوَل تُۡسِفُــٓوا َوُكُــواْ َوٱۡشَ
رِيــَن اَكنُــٓواْ إِۡخــَوَٰن  )ســورةاألعراف،اآلية31( وقــال: »إِنَّ ٱلُۡمَبّذِ

ــۡيَطُٰن لَِرّبـِـهِۦ َكُفــوٗرا ٢٧« )اإلســراء،اآلية27(  ــَيِٰطِنۖ َوَكَن ٱلشَّ ٱلشَّ
كمــا شــددت علــى منــع التالعــب باملــال أو إتالفــه أو تبذيــره، أو 

ۡمَوٰلَُكــم 
َ
ُكلُــٓواْ أ

ۡ
التعامــل بــه بطريــق الحــرام، قــال تعالــى: »َوَل تَأ

ُكلُــواْ فَرِيٗقــا ّمِــۡن 
ۡ
ِم ِلَأ بَۡيَنُكــم بِٱۡلَبِٰطــِل َوتُۡدلـُـواْ بَِهــآ إَِل ٱۡلُــاَّ

ــۡم َتۡعلَُمــوَن ١٨٨« )البقرة،اآليــة188(... نُت
َ
ــِم َوأ ثۡ ــاِس بِٱۡلِ ۡمــَوِٰل ٱنلَّ

َ
أ

ومنعــت أيضــا تركــه فــي أيــدي الســفهاء والعابثيــن ومــن يخونــون 

ۡمَوٰلَُكــُم ٱلَّــِى َجَعــَل 
َ
ــَفَهآَء أ األمانــة، قــال أيضــا: »َوَل تُۡؤتـُـواْ ٱلسُّ

ــۡم  ــواْ لَُه ُ ــوُهۡم َوقُول ــا َوٱۡكُس ــۡم فِيَه ــا َوٱۡرزُقُوُه ــۡم قَِيٰٗم ُ لَُك ٱللَّ
ــا ٥« )ســورة النســاء،اآلية05(. ۡعُروٗف ــۡوٗل مَّ قَ

أو  الرشــوة  يتعاطــى  مــن  الســنة املطهــرة عــزل كل  فــي  ثبــت  وقــد 

إداريــة  كعقوبــة  العامــة،  بالوظيفــة  القيــام  بمناســبة  الهدايــا 

وهيــأت  ســليم.  بنــي  صدقــات  مــع  اللتبيــة«  »ابــن  قصــة  فــي  كمــا 

كل أســباب الوقايــة منــه والتصــدي لــه بعــد وقوعه.وركــزت علــى 

بنــاء النظــم واملؤسســات بمناهــج تكفــل خطــة التدبيــر الرشــيدة 

فــي إدارة الشــأن العــام واختيــار العامليــن فــي اإلدارة والدولــة وفــي 

مــن  لــون  كل  علــى  وشــرعت  العامــة.  األمــوال  اســتخدامات  كل 

أو اآلخــرة، وانتدبــت  الدنيــا  فــي  بــه  تليــق  الفســاد عقوبــة  ألــوان 

لذلــك القضــاء والحســبة واملظالــم لتحقيــق الــردع املطلوب.لقــد 

الفســاد بمختلــف صــوره  مــن  كان موقــف الشــريعة اإلســالمية 

وفــي جميــع مســتوياته، موقفــا حازمــا صارمــا يمثــل الوقــوف ضــد 

الشر واملنكر، ولذلك كان من أهم مبادئها مبدأ األمر باملعروف 

والنهــي عــن املنكــر.وال منــازع فــي أن املنكــر هــو الفســاد عينــه.

واألعمــال  التصرفــات  إجــراء  فــي  الشــرعية  قاعــدة  احتــرام 
واملاليــة اإلداريــة 

واألعمــال  التصرفــات  إجــراء  فــي  الشــرعية  قاعــدة  احتــرام  إن 

الرقابــة  ملبــدأ  األخيــرة  هــذه  خضــوع  يقت�شــي  واملاليــة،  اإلداريــة 

األعمــال  هــذه  تكــون  وأن  وبعديــا،  قبليــا  عليهــا  واملحاســبة 

لألمــة. الشــرعية  املصالــح  بتحقيــق  منوطــة  والتصرفــات 

واألعمــال  التصرفــات  علــى  واملحاســبة  الرقابــة  مبــدأ  -إقــرار 
اإلســالمي التشــريع  فــي  واملاليــة  اإلداريــة 

موضــوع  تناولــت  التــي  الفقهيــة  الدراســات  مختلــف  كانــت  إذا 

فــي الدولــة  تســيير الشــأن العــام واســتخدامات األمــوال العامــة 

علــى  حثــت  قــد  اإلســالمية  الشــريعة  أن  علــى  تِؤكــد  اإلســالمية 

كفــاءة  علــى  العامــة  الوظيفــة  فــي  واملحاســبة  الرقابــة  ممارســة 

األداء واالســتخدام األمثــل للمــوارد واألمــوال، وضــرورة مراعــاة 

الصالــح العــام، فإنــه مــن الحــري بالباحــث العــودة إلــى نصــوص 

واســتجالء  الحيققــة  هــذه  علــى  للوقــوف  والســنة  القــرآن 

التــي وضعتهــا إلقــرار مبــدأ الرقابــة  مختلــف القواعــد واألحــكام 

واملســاءلة والتزام الشــفافية والحماية الشــرعية للنشــاط العام.

.)2005 )العمــوري، 

التســيير  أفعــال  علــى  واملحاســبة  الرقابــة  مبــدأ  -إقــرار 

الكريــم القــرآن  فــي  العامــة  األمــوال  واســتخدامات 
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علــى  واملحاســبة  الرقابــة  لمبــدأ  اإلســالمي  التشــريع  أســس 

أفعــال التســيير واســتخدامات األمــوال العامــة فــي الدولــة مــن 

خــال مــا حظــي بــه موضــوع املــال العــام مــن العنايــة واالهتمــام 

لبيــان  بينهــا  فيمــا  تظافــرت  التــي  الكريــم  القــرآن  نصــوص  فــي 

القواعــد واألحــكام املتعلقــة بطــرق كســبه وتحصيلــه ومجــاالت 

إنفاقــه وصرفــه، ورغبــت فــي مختلــف الوســائل املؤديــة إلــى تنميتــه 

وحسن استثماره، وشَرعت مختلف العقود والتصرفات املالية 

املباحة، والكفيلة بتحقيق الغايات واملقاصد الشرعية املتوخاة 

و)ابن،عاشــور،  ب-د-ت(  و)الغزالــي،  ب-د-ت(  منه.)الشــاطبي، 

1978(، كمــا منعــت كل مــا يــؤدي إلــى تبذيــره أو التالعــب بــه أو 

إنفاقــه فــي وجــوه الحــرام املختلفــة أو تداولــه باملعامــالت املمنوعة 

ونحــو  والغصــب  والســرقة  واالحتــكار  والرشــوة  والغــش  كالربــا 

ۡمَوٰلَُكــم بَۡيَنُكــم بِٱۡلَبِٰطــِل 
َ
ُكلُــٓواْ أ

ۡ
ذلك.قــال تعالــى: »َوَل تَأ

ــاِس  ــَوِٰل ٱنلَّ ۡم
َ
ــۡن أ ــا ّمِ ــواْ فَرِيٗق ُكلُ

ۡ
ِم ِلَأ ــاَّ ــآ إَِل ٱۡلُ ــواْ بَِه ُ َوتُۡدل

١٨٨«.)ســورةالبقرة،اآلية188(.وقال  َتۡعلَُمــوَن  نُتــۡم 
َ
َوأ ثۡــِم  بِٱۡلِ

ــۡم  ُ لَُك ــَل ٱللَّ ــِى َجَع ــُم ٱلَّ ۡمَوٰلَُك
َ
ــَفَهآَء أ ــواْ ٱلسُّ أيضــا:»َوَل تُۡؤتُ

ــا  ۡعُروٗف ــۡوٗل مَّ ــۡم قَ ـُـواْ لَُه ــا َوٱۡكُســوُهۡم َوقُول ــۡم فِيَه ــا َوٱۡرزُقُوُه قَِيٰٗم
٥«.)سورةالنســاء،اآلية 05(. وقــد علــق عليهــا اإلمــام الجصــاص 

ب-د-ت( لطيف.)الجصــاص،  بقــول 

املــال  فــي  الخيانــة  تحــرم  القــرآن  فــي  التــي وردت  النصــوص  ومــن 

ۚ َوَمــن َيۡغلُــۡل  ن َيُغــلَّ
َ
والغلــول فيــه، قولــه تعالى:»َوَمــا اَكَن نِلـَـِيٍّ أ

ــا َكَســَبۡت  ٰ ُكُّ َنۡفــٖس مَّ ِت بَِمــا َغــلَّ يَــۡوَم ٱۡلقَِيَٰمــةِۚ ُثــمَّ تُــَوفَّ
ۡ
يَــأ

ــوَن ١٦١«.)ســورةآل،عمران،اآلية161(، نهــت اآليــة  ــۡم َل ُيۡظلَُم َوُه
النــاس عــن الغلــول فــي الغنائــم وتوعــدت عليــه، فــال يجــوز أن تقــع 

الخيانــة للنبــي بالغلــول فــي الغنائــم أو مــن يلــي بعــده مــن الحــكام 

ووالة األمر.)القرطبــي، 1958( و)الجصــاص، ب-د-ت(.والغلــول 

علــى  لتؤكــد  املــال،  بيــت  خزينــة  مــوارد  أحــد  فــي  ماليــة  خيانــة 

فالخيانــة  مــورده،  كان  أيــا  العــام  املــال  علــى  الرقابــة  موضــوع 

املاليــة تشــمل كل مــا يمــس باملــال العــام كالرشــوة واالختــالس 

بحكــم  يلحــق  ممــا  ونحــوه  للعمــال  والهديــة  والنهــب  والغصــب 

الغلــول.

التســيير  أفعــال  علــى  واملحاســبة  الرقابــة  مبــدأ  إقــرار 

واســتخدامات األمــوال العامــة فــي الســنة النبويــة ورد فــي الســنة 

الشــريفة أحاديــث عديــدة تفيــد مشــروعية الرقابــة واملحاســبة 

األمــوال  واســتخدامات  العــام  الشــأن  تســيير  علــى  اإلســالم  فــي 

واملوارد العمومية، حيث كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- 

يمــارس هــذه الرقابــة واملحاســبة بنفســه، ويتصــدى لــكل مظاهــر 

مــن  أصحابــه  مــن  ويكلــف  املالــي،  والفســاد  اإلداري  االنحــراف 

هــذه األحاديــث: مــن  ذلــك.  يتولــى 

قــال:  الســاعدي  حميــد  أبــي  عــن  ومســلم  البخــار  رواه  -مــا 

ــدىع  ــليم ي ــي س ــات ب ــن الزد ع صدق ــا م ــتعمل رج »اس
ابــن اللتبيــة، فلمــا جــاء حاســبه، قــال: هــذا مــا لكــم وهــذا 
أهــدي إل، فقــال رســول الل – صــى الل عليــه وســلم-: فهــا 
جلســت ف بيــت أبيــك وأمــك حــى تأتيــك هديتــك إن كنــت 
ــال: أمــا  ــم ق ــه، ث ــي علي ــا فحمــد الل وأث ــم خطبن ــا؟ ث صادق
بعــد: فــإن أســتعمل الرجــل منكــم ع العمــل ممــا وّلن الل، 
فيــأيت فيقــول: هــذا مــا لكــم، وهــذا هديــة أهديــت ل، أفــا 
جلــس ف بيــت أبيــه وأمــه حــى تأتيــه هديتــه إن اكن صادقــا؟ 
إل لــي الل تعــال يملــه يــوم القيامــة، فألعرفــن أحــدا منكم 
ــاة  ــوار، أو ش ــا خ ــرة له ــر هل راغء، أو بق ــل بع ــي الل يم ل
تيعــر، ثــم رفــع يديــه حــى رؤي بيــاض إبطيــه ثــم قــال: اللهــم 
هــل بلغــت فألعرفــن أحــدا منكــم لــي الل يمــل بعــر هل 
راغء، أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة تيعــر، ثــم رفــع يديــه حــى 
ــل بلغت«.)البخــاري،  ــم ه ــال: الله ــم ق ــه ث ــاض إبطي رؤي بي

)1971 و)مســلم،  ب-د-ت( 

مما يستفاد من هذا الحديث:

-أنــه حاســب املؤتمــن: وهــو الوالــي الــذي كلفــه بجمــع الــزكاة، 
ليعلــم مــا قبضــه ومــا صرفــه مــن أمــوال الــزكاة.

العمــال حــرام  أن هدايــا  وبيــن  الهديــة  قبــول  مــن  العمــال  -منــع 
وغلــول ألنــه خــان فــي واليتــه وأمانتــه، فســبب تحريــم الهديــة هــو 

الواليــة.
-على العامل رد ما أخذه إلى صاحبه، فإن تعذر فإلى بيت املال.

-فــي الحديــث إبطــال لــكل طريــق يتوصــل بهــا مــن يأخــذ املــال إلــى 
محبــاة املأخــوذ منــه واالنفــراد باملأخــوذ منــه.

2- مــا روي عــن أبــي هريــرة أنــه قال:»قــام فينــا رســول الل -صــى 

ــم  ــه وعظ ــول فعظم ــر الغل ــوم فذك ــلم- ذات ي ــه وس الل علي
ــة ع  ــوم القيام ــئ ي ــم جيي ــن أحدك ــال: ل ألف ــم ق ــره، ث أم
رقبتــه فــرس هل مححمــة، فيقــول: يــا رســول الل أغثــي، فأقــول 
ل أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، ل ألفــن أحدكــم جييــئ 
يــوم القيامــة ع رقبتــه شــاة ولهــا ثغــاء، فيقــول: يــا رســول الل 
ــد أبلغتك«.)مســلم،  ــيئا ق ــك ش ــك ل ــول ل أمل ــي، فأق أغث

 )1971

مطلقــا،  الخيانــة  وهــو  الغلــول  تحريــم  فــي  تغليــظ  الحديــث  -فــي 

فقــد تبــرأ النبي-صلــى هللا عليــه وســلم- مــن كل مــن يفعــل ذلــك.

-وقــع إجمــاع املســلمين علــى تحريــم الغلــول والخيانــة ألنهــا مــن 
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الكبائر، وأنه يجب على الغال رد ما غله إلى بيت مال املسلمين.

-يجــب معاقبــة الغــال تعزيــر مــن قبــل الحاكــم بمــا يــراه مناســبا 

لزجــره.

أن رســول هللا  مــرا معنــا  الذيــن  الشــريفين  الحديثيــن  مــن  يتبــن 

-صلــى هللا عليــه وســلم-، قــد تولــى ممارســة املحاســبة واملســاءلة 

علــى تســيير الشــؤون العامــة وعلــى كل املعامــالت املاليــة التــي تتــم 

بمناســبة هــذا التســيير، أو علــى كل مــا يرصــد إلنجــاز املشــاريع 

العامــة أو مــا يتعلــق بالجبايــة والتحصيــل لصالــح بيــت املــال أو 

ذوي الحاجــات، فــكان يحاســب عمالــه علــى أمــوال الصدقــات 

لهــم  ويبيــن  والهدايــا،  الغلــول  مــن  ويحذرهــم  يجمعونهــا،  التــي 

العاقبة الوخيمة ملن يقع فيه في الدنيا واآلخرة كما ســبق بيانه.

إقرار العقوبات الشرعية على الوقوع يف جرائم الفساد اإلداري 121–1–11
واملايل

رائــدة  عالجیــة  عقابیــة  طرقــا  اإلســالمیة  الشــریعة  تضمنــت 

الشــریعة  علــى  واملطلــع  واملالــي،  اإلداري  الفســاد  مكافحــة  فــي 

اإلســالمیة وحرصها على مكافحة جرائم الفســاد یجد أنها بلغت 

حــدا لــم یصــل إلیــه أي تشــریع أخــر فــي العالــم قدیمــا وحدیثــا، 

وأخرویــة  دنیویــة  عقوبــات  مــن  ســمته  مــا  فــي  جلیــا  ذلــك  یظهــر 

نصــوص  وباســتقراء  واملالــي.  اإلداري  الفســاد  جرائــم  ملرتكبــي 

الشــریعة اإلســالمیة املتعلقــة بالعقوبــات املقــررة لجرائــم الفســاد 

یتبيــن أن هنــاك نوعيــن مــن العقوبــات، عقوبــات عامــة لجمیــع 

وكالهمــا  بعينهــا،  لجرائــم  عليهــا  منصــوص  وعقوبــات  املفاســد 

أخرویــة. وعقوبــات  دنیویــة  عقوبــات  علــى  تشــتمل 

-العقوبــات األخرویــة: توعــد اإلســالم مــن یقــع فــي جرائــم الفســاد 

اآلیــات  نصــوص  خــالل  مــن  اآلخــرة  فــي  العقوبــات  مــن  بجملــة 

الــوارد  األخــروي  والعقــاب  الفســاد  عــن  تحدثــت  التــي  القرآنیــة 

فيها.فتــارة يكــون ذلــك بالخلــود فــي النــار، وتــارة أخــرى بالعــذاب 

العظیــم والخســران املبيــن، وســوء العاقبــة والحرمــان مــن نعیــم 

الجنــة، والغــرض مــن ذلــك هــو إحــداث الــردع املطلــوب فــي نفــوس 

الناس والتأثير على ســلوك الفرد ليبتعد عن الجریمة والفســاد.

نصــت الشــریعة اإلســالمیة علــى نوعيــن  -العقوبــات الدنیویــة: 

العقوبــات: مــن 

-عقوبــات إلهیــة: وهــي التــي تقــوم علــى مــا جــرت بــه ســنة هللا فــي 

الكــون مثــل: إهــالك األمــم الســابقة بســبب فســادها وطغیانهــا.

وجهــة  مــن  اإلجرامــي  بالفعــل  تختــص  تشــریعیة:  -عقوبــات 

نظــر الشــرع وتقــع علــى الجانــي إذا انكشــف جرمــه، وهــي ثالثــة 

أنــواع: حــدود وقصــاص وتعازیــر.أي أن منهــج اإلســالم فــي تقریــر 

والتعزيــرات  بالحــدود  التأدیــب  خــالل  مــن  یكــون  العقوبــات 

: وهــي  ذلــك  لتحقیــق 

فــي  الناظــر  الفســاد:  لجرائــم  املقــررة  البدنیــة  العقوبــات 

فــي  واإلداري  املالــي  الفســاد  لجرائــم  املقــررة  البدنیــة  العقوبــات 

الجریمــة  نــوع  حســب  تختلــف  أنهــا  یجــد  اإلســالمیة  الشــریعة 

الواقعــة، فمنهــا مــا یســتوجب الحــد، ومنهــا مــا یســتوجب التعزیــر.

وتعــد التعزيــرات البدنیــة مــن العقوبــات املقــررة لجرائــم الفســاد 

املالــي واإلداري كاالختــالس واالســتیالء والخیانــة، والرشــوة والغــد 

والنهــب والغصــب والتزویــر والتخریــب وغســیل األمــوال والتهــرب 

الضریبــي والجمركــي، وغيــر ذلــك مــن املفاســد املالیــة التــي تقــع مــن 

املوظــف العــام، وهــي مفوضــة إلــى ولــي األمــر، فلــه أن یوقــع علــى 

الجانــي مــن هــذه العقوبــات مايــراه مناســبا.

العقوبات النفسیة -املعنویة- املقررة لجرائم الفساد

وهــي تلــك العقوبــات التــي ال تتــرك أثــرا مادیــا كالضــرب والحبــس، 

شــعور  ذا  كان  إن  املجــرم،  شــعور  إیــالم  علــى  تقتصــر  ولكــن 

هــذه  ومــن  أمــور  وتســتقیم  حالــه  فیصلــح  ضميــره،  وإیقــاظ 

العقوبــات التعزیریــة النفســیة الوعــظ، والتوبیــخ، والتشــهير أي 

فضــح أمــر املجــرم بشــتى وســائل التشــهير الكتابیــة والســمعیة 

والتهدیــد  ویتجنبــوه،  النــاس  یحــذره  حتــى  وغيرهــا،  والبصریــة 

الوظیفــة. مــن  والعــزل  بالعقوبــة 

العقوبــات املالیــة املقــررة لجرائــم الفســاد: وهــي العقوبــات التــي 

لصاحبــه. عقوبــة  إتالفــه  أو  بأخــذه  إمــا  الجانــي،  مــال  تمــس 

تتمثــل  مختلفــة  أشــكاال  التعزیریــة  املالیــة  العقوبــات  وتتخــذ 

فــي الغرامــة واملصــادرة واإلتــالف أي مــا یعــرف قانونــا باســترداد 

فاســد  كل  تعاقــب  أن  للدولــة  یجــوز  املختلســة.وعلیه  األمــوال 

بمــا تــراه مناســبا، فمــن حقهــا أن تصــادر أمــوال الرشــوة والهدایــا 

املمنوحــة بســبب النفــوذ والتكســب غيــر املشــروع، كمــا أن لهــا 

واملخــّدرة  املســكرة  والســلع  املزیفــة،  األمــوال  بإتــالف  تقــوم  أن 

كمــا لهــا أن تصــادر الســلع املهربــة التــي تؤثــر ســلبا علــى اإلنتــاج 

الوطنــي. باالقتصــاد  اإلضــرار  علیــه  یترتــب  ممــا  املحلــي، 

وأخيــرا، فــإن العقوبــة املقــررة لجرائــم الفســاد املالــي واإلداري فــي 

الشــریعة اإلســالمیة ســواء أكانــت عقوبــة حدیــة –كالقطــع، أم 

عقوبــة تعزیریــة مالیــة -كالغرامــة واملصــادرة-، أم عقوبــة نفســیة-

كلهــا عقوبــات شــرعیة عالجیــة  الوظیفــة،  مــن  معنویة-كالعــزل 

حاســمة وحازمــة ملكافحــة الجریمــة وإصــالح املجتمــع.
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دور الوسائل اإلدارية والقضائية يف التصدي 21
للفساد يف النظام اإلسالمي

يتطــرق هــذا املبحــث ملختلــف الوســائل اإلداريــة ملكافحــة الفســاد 

فــي النظــام اإلســالمي )مطلــب أول(، وملختلــف األجهــزة اإلداريــة 

والقضائيــة املســتقلة واملختصــة بالتصــدي للفســاد فــي النظــام 

اإلســالمي )مطلــب ثــان(.

الوسائل اإلدارية ملكافحة الفساد يف النظام اإلسالمي2111
التصــدي  فــي  العامــة  الســلطة  وســائل  املطلــب  هــذا  فــي  نتنــاول 

عــن  للكشــف  نتعــرض  ثــم  أول(.  )فــرع  اإلداري  للفســاد 

مــن  الوقايــة  فــي  اإلســالمية  الدولــة  فــي  التنفيذيــة  دورالدواويــن 

ومكافحتــه. واملالــي  اإلداري  الفســاد 

وسائل السلطة العامة يف التصدي للفساد اإلداري2121
فــي  اإلســالمية  الدولــة  فــي  العامــة  الســلطة  درجــات  تعــددت 

التصــدي للفســاد اإلداري واملالــي أو مــا كان يعــرف بــوالة األمــور 

بــدءا بالخلفــاء ومــرورا بالــوزراء وانتهــاء بالــوالة أو عمــال األقاليــم.

دور اخللفاء يف التصدي للفساد اإلداري يف الدولة212111
فــي  مهــم  بــدور  يقومــون  اإلســالمية  الدولــة  فــي  الخلفــاء  كان 

التصــدي لــكل أنــواع الفســاد، وبخاصــة فــي إدارة الدولــة مركزيــا 

وإقليميــا، وذلــك بموجــب ســلطتهم العليــا التــي كانــوا يمارســونها 

علــى األمــة.وكان يســاعدهم الــوزراء والــوالة فــي كثيــر مــن األحيــان 

بعــض  فــي  كانــت  والتــي  الفســاد،  ومكافحــة  الرقابــة  أعمــال  فــي 

األحيــان تمثــل صميــم اختصاصــات الوزيــر باعتبــاره قائمــا علــى 

تدبيــر شــؤون الدولــة نيابــة عــن الخليفــة. وكذلــك الــوالة الذيــن 

يتولــون هــذا الــدور علــى مســتوى أقاليمهــم ونواحيهــم، وهــو مــا 

يشبه دور رؤساء الجماعات اإلقليمية اليوم من الوالة ورؤساء 

)2004 البلديات.)الكفــراوي، 

املحاسبة الذاتية للخلفاء21211111
املســلمين  أمــوال  فــي  هللا  يراقبــون  الراشــدون  الخلفــاء  كان 

أثــرة فيهــا  فيرعونهــا حــق رعايتهــا ويزهــدون عنهــا، ويتجنبــون كل 

ملــا  هللا  لرســول  األول  الخليفــة  بكــر  أبــو  لذويهم.فهــذا  أو  لهــم 

انقطــع عــن التجــارة وتفــرغ ألمــور املســلمين كان ينفــق مــن مــال 

الــذي  فــكان  بيــوم،  يومــا  عيالــه  ويصلــح  يصلحــه  مــا  املســلمين 

فــرض لــه كل ســنة ســتة آالف درهم.فلمــا حضرتــه الوفــاة قــال: 

ردوا مــا عندنــا مــن مــال املســلمين فإنــي ال أصيــب مــن هــذا املــال 

شــيئا، وإن أر�شــي التــي بمــكان كــذا للمســلمين بمــا أصبــت مــن 

يســتحله  عمــا  عمــر  ســئل  عمر.وملــاا  إلــى  ذلــك  فدفــع  أموالهــم، 

فــي  لــي حلتــان حلــة  يحــل  قــال:  املســلمين  مــال  بيــت  مــن  لنفســه 

فــي القيــظ ومــا أحــج عليــه وأعتمــر مــن الظهــور،  الشــتاء وحلــة 

وقوتــي وقــوت أهلــي كقــوت رجــل مــن قريــش ليــس بأغناهــم وال 

بأفقرهــم، ثــم أنــا بعــد رجــل مــن املســلمين يصيبنــي مــا أصابهــم.

)1969 )الطمــاوى، 

وسائل اخلليفة يف التصدي للفساد اإلداري واملحافظة على املال العام21211121

كان من اختصاصات الخليفة في هذا املجال ما يلي: 

-وضــع السياســة املاليــة للدولــة عــن طريــق تقديــر العطايــا ومــا 

يســتحق فــي بيــت املــال وكــذا تحصيــل اإليــرادات وإنفاقهــا وفقــا ملــا 

تق�شــي بــه الشــريعة اإلســالمية.

األمــوال  وقضايــا  الدولــة  أمــور  لواليــة  األصلــح  اختيــار  -وجــوب 

أعمــال  علــى  رقابتــه  فــي  الخليفــة  مهمــة  تقتصــر  ال  إذ  العامــة، 

بيــن  التمييــز  وعــدم  الحقــوق،  مراعــاة  علــى  وأموالهــا  الدولــة 

واألمــوال. األعمــال  هــذه  فــي  الرعيــة 

-متابعة تحديد سلطات العامل واختصاصاته.

-تحذيــر الــوالة والعمــال مــن ظلــم النــاس فــي أنفســهم وأعراضهــم 

أو أموالهــم وحقوقهــم، وتوجيــه العمــال عنــد تعينهــم ومراقبهــم 

طــوال فتــرة عملهــم. ومحاســبتهم علــى ذلــك إذا شــكاهم النــاس، 

كمــا حصــل مــع عمــر بــن العــاص حيــن شــكاه القبطــي إلــى عمــر 

بــن الخطــاب.

نفــوذه  أو  مــن اســتغالل منصبــه  بــه  يلــوذ  مــن  أو  العامــل  -منــع 

لفائــدة أو مصلحــة خاصــة بــه، حيــث ابتــدع الخليفــة عمــر نظــام 

مقاســمة أو مشــاطر األمــوال التــي جمعهــا والتــه أثنــاء عهدتهــم مــع 

بيــت املــال أو مــع غيرهــم ممــن يبعثهــم إليهم.)الكفــراوي، 2006(

-تحديد مدة والية العامل وعدم تركه في واليته زمنا طويال.

بيانــا  يقــدم  أن  إليــه  يطلــب  منصبــه  مــن  عامــل  عــزل  تــم  -إذا 

واليتــه. شــؤون  عــن  مفصــال 

مــن  الخليفــة،  لــى  إ األقاليــم  والة  مــن  الحســاب  -رفــع 

أمــر  تزويــر  بعــد  ســفيان  بــي  أ بــن  معاويــة  قــرره  مــا  ذلــك 

اإلقليــم خزينــة  علــى  عنــه  الصــادر  الصــرف 

واليــة  نهايــة  بعــد  والنهائيــة  الدقيقــة  التحقيــق  عمليــة  -فتــح 

معهــم  يعمــل  كان  مــروان  بــن  امللــك  عبــد  عهــد  ففــي  العامــل، 

اعتزالهــم. عنــد  دقيقــا  تحقيقــا 

-تقديــم تقاريــر دوريــة عــن ثــروة الشــعب وحالــة البــالد مــن قبــل 

مــع  يلونهــا، كمــا فعــل عمــر  التــي  األقاليــم  الــوالة والعمــال علــى 

فــي العهــد العبا�شــي،  واليــه علــى مصــر، وكمــا كان عليــه الشــأن 

فقــد شــدد أبــو جعفــر املنصــور الرقابــة علــى جبــاة األمــوال حتــى 

ال يظلمــوا النــاس أو يســتأثروا بأمــوال الدولة.)الكفــراوي، 2006(
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دور الوزراء يف التصدي للفساد اإلداري واملايل يف الدولة 212121
العصــر  فــي  التنفيذيــة  للســلطة  كممثــل  الوزيــر  دور  ظهــرت 

لهــذا  الوزيــر  الــوزارة، وكان  تقــررت فيــه قوانيــن  الــذي  العبا�شــي 

جميــع  فــي  باســمه  يق�شــى  األيمــن،  الخليفــة  ســاعد  هــو  العهــد 

وكان  الدولــة،  دوائــر  فــي  لــكل فســاد  ويتصــدى  الدولــة،  شــؤون 

تحصيــل  علــى  واإلشــراف  وعزلهــم  العمــال  تعييــن  فــي  الحــق  لــه 

ومصارفها.)أبويوســف،  الدولــة  مــوارد  ومراقبــة  الضرائــب، 

)1979

يمكــن التمييــز مــن حيــث ســلطات الــوزراء واختصاصاتهــم بيــن 

نوعيــن مــن الــوزراء: الوزيــر املفــوض والوزيــر املنفــذ.

الوزير املفوض 21212111

وهــو أن يعهــد الخليفــة بالــوزارة إلــى رجــل يفــوض إليــه النظــر فــي 

أمــور الدولــة والتصــرف فــي شــؤونها دون الرجــوع إليــه. حيــث ال 

يبقــى للخليفــة بعــد ذلــك إال واليــة العهــد وســلطة عــزل مــن يوليهــم 

الوزير.)املــاوردي، 2006( و)ابن،خلــدون، 2001(

يجــوز  بأنــه:  التفويــض  وزارة  ســلطة  عــن  املــاوردي  تكلــم  وقــد 

ذلــك  يجــوز  كمــا  الحــكام  يقلــد  وأن  بنفســه  يحكــم  أن  للوزيــر 

يباشــر  أن  لــه  ويجــوز  املظالــم.  فــي  ينظــر  أن  لــه  لإلمام.ويجــوز 

تنفيــذ األمــور التــي دبرهــا فــإن كل مــا يصــح مــن اإلمــام يصــح مــن 

الوزيــر إال ثالثــة أشــياء هــي: واليــة العهــد، وأن يســتعفى األمــة مــن 

اإلمامــة، وأن لإلمــام أن يعــزل مــا قلــده الوزيــر وليــس للوزيــر أن 

.)2006 اإلمام.)املــاوردي،  قلــده  مــا  يعــزل 

الوزير املنفذ21212121

أوامــر  تنفيــذ  الوزيــر  مهمــة  فيهــا  تكــون  التــي  هــي  التنفيــذ  وزارة 

الخليفــة وتعليماتــه وعــدم التصــرف فــي شــؤون الدولــة مــن تلقــاء 

نفســه، بــل كان يعــرض أمــور الدولــة علــى الخليفــة ويتلقــى أوامــره 

وتعليماتــه بشــأنها.

 فهــو فــي هــذا كمــا يقــول املاوردي:»معيــن فــي تنفيــذ األمــور، وليــس 

بــوال عليهــا وال مقلــد لهــا، فهــو ليــس ســوى واســطة بيــن الخليفــة 

والرعية«.)املــاوردي، 2006(

مهام الوزارة الرقابية 1–212121

فــي  الخليفــة  عــن  مســتقل  ســلطان  التنفيــذ  وزارة  ملتولــي  ليــس 

أوامــر  تنفيــذ  علــى  تقتصــر  فمهمتــه  الفســاد،  مكافحــة  مجــال 

الخليفــة وتعليماتــه وعــدم التصــرف فــي شــؤون الدولــة مــن تلقــاء 

نفســه.أما وزارة التفويــض فيجــوز ملتوليهــا أن يباشــر الحكــم وأن 

يأمــر بتحصيــل مــا يســتحق لبيــت املــال ويدفــع مــا يجــب فيــه، كمــا 

يجــوز لــه النظــر فــي املظالــم والقيــام بكافــة مــا يقــوم بــه الخليفــة 

مــن أعمــال رقابيــة وردعية،)صبحي،الصالــح، ب-د-ت(، فالوزيــر 

املفــوض هــو املشــرف علــى أعمــال الدولــة وينســق بيــن دواوينهــا 

ومصالحهــا املختلفــة فهــو أعلــى ســلطة تنفيذيــة بعــد الخليفــة 

يشــارك فــي وضــع السياســة العامــة، ويراقــب تنفيذهــا فــي مختلــف 

أوجــه النشــاط اإلداري واملالــي فــي الدولــة اإلســالمية.)الكفراوي، 

.)2006

كانــوا  اإلســالمية  الدولــة  فــي  الــوزراء  أن  تقــدم  ممــا  نســتخلص 

ويرفعــون  إنفاقهــا،  وكيفيــة  العامــة  األمــوال  تحصيــل  يراقبــون 

نتائــج األعمــال إلــى الخليفــة وكانــوا يســاعدونه فــي ضبــط مــوارد 

الدولــة ونفقاتهــا وأعمــال الدواويــن املختلفــة، ينصفــون املظلــوم 

ويعطــون كل ذي حــق حقــه، ويتصــدون لــكل مظاهــر الفســاد فــي 

مختلــف دوائــر الدولــة.

دور الوالة يف التصدي للفساد اإلداري يف الدولة1–2121
بعيــدة  أقاليــم  إلــى  الدولــة وامتــداد ســلطانها  اتســاع رقعــة  أدى 

إلــى تعــذر ممارســة الرقابــة علــى أعمــال الدولــة مــن قبــل الخليفــة 

قــال عمــر  األعبــاء وحــده حتــى  بهــذه  القيــام  وعــدم قدرتــه علــى 

بــن الخطــاب -ر�شــي هللا عنــه- »وددت لــو أقيــم فــي كل بلــد أربعــة 

أشــهر...« إن هــذا الواقــع الجديــد فــرض علــى الخلفــاء تفويــض 

املاليــة،  وأنشــطتها  الدولــة  أعمــال  إدارة  فــي  صالحياتهــم  بعــض 

وعلــى  العــام  الشــأن  علــى  الرقابــة  وممارســة  التنفيــذ  ومتابعــة 

للعمــال  األقاليــم  مســتوى  علــى  العامــة  األمــوال  اســتخدامات 

بهــا. امللحقيــن  واملوظفيــن 

وفــي األخيــر فــإن الخليفــة هــو مــن يولــى بنفســه القيــام بالرقابــة 

األمــوال  لشــؤون  املتوليــن  فيراقــب  واإلنفــاق،  التحصيــل  علــى 

العامــة بعــد أن يحســن اختيارهــم ويوضــح لهــم سياســته املاليــة.

مــن خــالل التأكيــد علــى مبدأيــن هاميــن همــا:

-معاقبــة مــن يحيــد عــن الحــق، ويظلــم النــاس حتــى يرتدع الظالم 

عــن معــاودة الظلــم والتعــدي، ويتبيــن أن الغــرض االجتماعــي مــن 

العقوبــة هــو إصــالح األفــراد وحمايــة الجماعــة وصيانــة نظمهــا، 

والتصــدي لــكل مظاهــر الفســاد.

-األخــذ بنظــام الحوافــز لتشــجيع العامليــن علــى تأديــة األعمــال 

املوكلــة إليهــم علــى الوجــه األكمــل، وهــو مبــدأ لــم تعرفــه اإلدارة 

.)1979 املاليــة إال حديثا.)أبويوســف،  العامــة واإلداريــة 

كان  التــي  العــام  الشــأن  علــى  الرقابــة  أن  ممــا ســبق  يســتخلص 

مقومــات  ثالثــة  علــى  تعتمــد  عمالهــم  علــى  الخلفــاء  يباشــرها 

هــي: رئيســة 

املناســب  الرجــل  لوضــع  العمــال  اختيــار  حســن  األول:  املقــوم 
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للخليفــة  املــاوردي:«...أن  يقــول  ذلــك  وفــي  املناســب،  املــكان  فــي 

مــن  ويكلــه  األعمــال  مــن  إليهــم  يفوضــه  فيمــا  النصحــاء  تقليــد 

األمــوال، لتكــون األعمــال باألكفــاء مضبوطــة واألمــوال باألمنــاء 

)2006 محفوظة«.)املــاوردي، 

املقــوم الثانــي: وهــو عنصــر التوجيــه واإلرشــاد والــذي تتضمنــه 

كتــب التعييــن ابتــداء، وهــو نــوع مــن الرقابــة اإلداريــة الســابقة 

الوقــت  فــي  ويشــبه  وظيفتــه،  ألعمــال  العامــل  مباشــرة  علــى 

للموظفيــن  التدريبيــة  والدراســات  الخطــط  وضــع  الحاضــر 

بهــا  العامليــن  بتدريــب  تقــوم  الرقابــة،  وهيئــات  اإلدارة  وأجهــزة 

قبــل أن يتســلموا مناصبهم.كمــا يتضمــن هــذا العنصــر أيضــا مــا 

يصــدر مــن الخليفــة مــن توجيــه وإرشــاد للعامليــن ملعالجــة بعــض 

املحــددة. األمــور 

املقوم الثالث: يتمثل هذا العنصر في عملية الرقابة على أعمال 

املوظفيــن، ويهــدف إلــى التحقــق مــن مــدى مطابقــة مــا يقومــون 

الخلفــاء  كان  فقــد  املقــررة.  واألوضــاع  للشــروط  أعمــال  مــن  بــه 

العامــة بمطالبتهــم برفــع الحســابات  يراقبــون املتوليــن لألمــوال 

إليهــم. كمــا اتبعــوا فــي ذلــك وســائل كثيــرة منهــا إرســال املفتشــين، 

والتقييــم،  املقارنــة  أســلوب  واتبــاع  الدوريــة،  التقاريــر  وإرســال 

ومعاقبــة املخطــئ عقابــا رادعــا لــه مانعــا لغيــره، ومكافــأة العامــل 

املمتــاز علــى حســن إخالصــه للعمل.)الكفــراوي، 2006(.

دورالدواوين التنفيذية يف الوقاية من الفساد 1–21
اإلداري واملايل يف الدولة

دور  التنفيذيــة  للســلطة  التابعــة  اإلداريــة  للدواويــن  كان  لقــد   

فــي  واملالــي  اإلداري  الفســاد  التصــدي ملظاهــر  فــي  ومهــم  أسا�شــي 

الدولــة اإلســالمية إذ كانــت تمثــل أجهــزة وأطــرا إداريــة محكمــة 

معالــم  مــن  أساســيا  ومعلمــا  اإلســالمية،  اإلدارة  تراتيــب  ضمــن 

بمــا  والفســاد  االنحــراف  مواجهــة  فــي  الرصيــن  اإلســالمي  املنهــج 

أوكل لهــا مــن اختصاصــات ومهــام إداريــة وماليــة ورقابيــة، تضــع 

كل �شــيء في نصابة، والتســمح بالزلل أوالتالعب في تدبير الشــأن 

العــام.

أهميــة إنشــاء الدووايــن فــي الدولــة اإلســالمية: أضحــت الحاجــة 

فــي  التنفيذيــة  الدووايــن  وجــود  إلــى  وشــديدة  ماســة  اإلداريــة 

الحيــاة  مــس  الــذي  الكبيــر  للتطــور  نظــرا  اإلســالمية،  الدولــة 

توســع  بعــد  للمســلمين  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 

رقعــة البــالد اإلســالمية بســبب الفتوحــات العظيمــة التــي شــهدها 

دخــول  وبعــد  بعدهــم،  جــاء  ومــن  الراشــدين  الخلفــاء  عصــر 

الحاجــة  املــال وقيــام  فــي اإلســالم، وانتشــار  النــاس  مــن  أخــالط 

إلــى كيفــة اســتخدامه وتوزيعــه علــى النــاس بمــا يضمــن العــدل فــي 

التوزيــع والعطــاء، واملســاواة بيــن النــاس فــي الحقــوق والواجبــات.

مــا دعــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -ر�شــي هللا عنــه- إلــى ضــرورة 

الحيــاة  قــوام  عليهــا  التــي  املهمــة  الدواويــن  هــذه  اســتحداث 

اإلداريــة فــي الدولــة اإلســالمية الناشــئة، بــدء بديــوان بيــت املــال. 

فــي  األعلــى  اإلداري  الرئيــس  بصفتــه  الخليفــة  هــدف  كان  لقــد 

الدولــة مــن وضــع الديــوان هــو تنظيــم األمــوال العامــة وتحقيــق 

كل  ليتجنــب  الدولــة،  ومــوارد  إيــرادات  كثــرت  ملــا  عليهــا  الرقابــة 

مظاهــر التبذيــر واإلســراف والتالعــب بهــا، والوقايــة مــن الوقــوع 

فــي الفســاد املالــي واإلداري. فــرأى أن يتولــى توزيــع هــذه األمــوال 

وفقــا لسياســة ماليــة معينــة، مراعيــا فــي ذلــك الرجــل وبــالءه فــي 

اإلســالم، ووالرجــل وقدمــه فــي اإلســالم، والرجــل وغنــاه، والرجــل 

وحاجتــه، فــكان لزامــا أن يضــع الديــوان ملراقبــة إيــرادات الدولــة 

1988-ب-(. وإنفاقها.)ابن،تيميــة،  تحصيلهــا  وكيفيــة 

الفســاد  مــن  الوقايــة  فــي  التنفيذيــة  الدوويــن  دور  عنــد  أمثلــة 

اإلداري

بلغــت  حتــى  اإلســالمية  الدولــة  فــي  اإلداريــة  الدواويــن  كثــرت 

التطــور  بعــد  الحاجــة واملصلحــة  اقتضتــه  ملــا  وفقــا  العشــرات، 

كل  فــي  اإلســالمية  الحضاريــة  العصــور  شــهدته  الــذي  املتســارع 

مستويات الحياة آننئذ. سنتناول منها بعض النماذج على سبيل 

املثــال ال الحصــر، لنبيــن كيــف كانــت تقــوم بدورهــا فــي الوقايــة 

مــن كل مظاهــر الفســاد وحمايــة املــال العــام لألمــة، وتدبيــره علــى 

مقت�شــى النظــر الشــرعي واملصلحــة العامــة للمســلمين فــي ذلــك 

الوقــت. منهــا ديــوان بيــت املــال، وديــوان النظــر لشــهرتها وعالقتهــا 

بحثنــا. بموضــوع 

ديوان بيت املال111–21

أمهية ديوان بيت املال11111–21

كان الغــرض مــن إنشــاء ديــوان بيــت املــال هــو ضبــط اإليــرادات 

والنفقــات فــي الدولــة اإلســامية يومئــذ، ومحاســبة القائميــن 

فــي مختلــف  فــروع  للديــوان  األمــوال. وكان  هــذه  علــى شــؤون 

يكــون  مــا  أشــبه  فهــو  اإلســامية،  للدولــة  التابعــة  األقاليــم 

علــى  ويشــتمل  العموميــة،  الخزينــة  أو  املاليــة  بــوزارة  اليــوم 

املــال  بيــت  صاحــب  يتولــى  للمســلميين.أين  حقــوق  مختلــف 

محاســبة أصحــاب الدواويــن األخــرى علــى إجمالــي إيراداتهــم 

ومــا يقومــون بجبايتــه مــن أمــوال، ويحاســبهم علــى النفقــات 

ورقابيــة  إداريــة  وإجــراءات  بوســائل  دواوينهــم  فــي  جــرت  التــي 

ب-د-ت( و)شــحاتة،   )1981 وتفتيشــية،)قدامة،بن،جعفر، 
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نتناولهــا فــي مــا يلــي:

وسائل بيت املال يف مراقبة املالية العامة للدولة والوقاية من الفساد11121–21

بهــا أمــوال الدخــل  التــي كان يراقــب  املــال  بيــت  تعــدّدت وســائل 

تعرفــه  بنحولــم  الحســابات  وتدقيــق  الرقابــة  إلحــكام  والخــرج، 

اإلدارة املاليــة الحديثــة إال فــي وقــت متأخــر نتناولهاعلــى النحــو 

اآلتــي: 

أوامــر  جميــع  إن  اإليــرادات:  وتحصيــل  الصــادرات  أوامــر  -قيــد 

الصرف الصادرة من ولي األمر تقيد في ديوان بيت املال قبل أن 

ترســل إلــى الديــوان املختــص بالصــرف، وكذلــك الشأنبالنســبة 

لإليــرادات املحصلــة إذ تقيــد قبــل نفاذهــا.

-تأشــيرة القيــد: لصاحــب بيــت املــال تأشــيرة وعالمــة يضعهــا علــى 

كان  األمر-ســواء  ولــي  يتفقدهــا  واإلطالقــات  والصــكاك  الكتــب 

يجدوهــا  لــم  إذا  بهــا  ويطالبــون  يراعونهــا  الوزيــر-،  أو  الخليفــة 

حتــى ال يخطــئ أصحابهــا واملديــرون لهــذا الديــوان، فيختــل أمــره 

وال يتكامــل العمــل فيــه.إن هــذه العالمــة أشــبه مــا تكــون اليــوم 

بالخاتــم الرســمي، إذ ال يتــم إخــراج أي مســتند وصرفــه إال بعــد 

ختمــه بعالمــة خاصــة لالطمئنــان علــى أنهــا قيــدت بديــوان بيــت 

املــال تجنبــا للتزويــر واالختــالس.

مــن  يتــم صــرف أي مبلــغ  اعتمــاد املســتندات قبــل الصــرف: ال 

الشــأن،  ذوي  مــن  معتمــدة  مســتندات  مقابــل  إال  املــال  بيــت 

وتحفــظ كمســتند دال علــى صحــة الصــرف، حيــث كان كتــاب 

األمــوال يدونــون ذلــك فــي نمــاذج ال يــكاد يســجل فيهــا تغييــر وال 

)1987 زيادة.)القلقشــندي،  وال  نقــص 

املــال إذا جاءتــه  بيــت  مراقبــة وضبــط اإليــرادات: كان مســؤول 

األمــوال مــن أحــد البلــدان، يقــوم بتدوينهــا وتقييدهــا ونقلهــا مــن 

املســتندات الــواردة إلــى دفاتــر اإليــرادات فــي بيــت املــال إلثبــات مــا 

وصلــه مــن األمــوال لحفظهــا مــن الضيــاع أو التالعــب، ثــم يتولــى 

تســجيلها فــي ســجالت بيــت املــال وكتابــة مخالصــة بذلــك، ويتــم 

القيــد أو الشــطب مــن واقــع مــا اســتلم مــن اإليــرادات، وتحفــظ 

هــذه الدفاتــر لــكل بلــد علــى أنهــا املســتندات التــي تثبــت اإليــرادات 

وتقيــد املقبوضــات فــي كتــاب املياومة.)یوســف،ریان، 1993(

-مراقبــة املصروفــات وضبطهــا: يقــوم ديــوان بيــت املــال بضبــط 

مــن خــالل االحتفــاظ بســجالت تفصيليــة بأســماء  املصروفــات 

تســجيل  يتــم  حيــث  واألجــور،  الرواتــب  وأصحــاب  املســتحقين 

كل مــا يدفــع لهــم فــي ســجالت خاصــة بمقابلــة اســم كل مســتحق 

املــال  بيــت  ويتولــى  أخــذوا.  بمــا  توقيعاتهــم  تــدون  كمــا  جهــة.  أو 

الخاصــة  اإليصــاالت  وجميــع  الســجالت،  بهــذه  االحتفــاظ 

باملصروفــات كمســتندات تقيــد فــي ســجل املصروفــات فــي تعليــق 

.)1993 املياومة.)یوســف،ریان، 

الغــالل  مخــازن  أميــن  يقــوم  الغــالل وضبطهــا:  مخــازن  -مراقبــة 

بضبــط الكميــات الواصلــة واملنصرفــة فــي شــتى األصناف، فيضع 

جريــدة تحــوي أســماء النواحــي املختلفــة التــي تصــل منهــا الغــالل 

والجهــات،  املناطــق  تلــك  مــن  رســالة  جاءتــه  فــإذا  املخــازن.  إلــى 

وضعهــا تحــت اســم الجهــة وقيــد مــا وصــل منهــا فــي ســجل خــاص 

بهــا ، فــإن كانــت الكميــات الواصلــة مطابقــة للرســالة كتــب لتلــك 

بالنقص.)الشــين،  طالــب  نقــص  وإذا  بصحتهــا،  صــكا  الجهــة 

)1977

-رفــع تقريــر ســنوي عــن امليزانيــة: يلتــزم كاتــب الديــوان برفــع تقريــر 

ســنوي عــن امليزانيــة، مســجال مــا ينتابهــا مــن ارتفــاع أو انخفــاض 

ســنة  عــن  املصروفــات  منهــا  مخصومــا  اإليــرادات  جملــة  ببيــان 

فائضــا.إن  وإمــا  امليزنيــة  فــي  عجــزا  إمــا  الناتــج  فيســجل  كاملــة، 

الهــدف مــن هــذا العمــل هوتجنــب العجــز وبيــان أســبابه لتالفيهــا، 

ولزيــادة اإلنتــاج وإحــكام الرقابــة علــى امليزانيــة العامــة فــي الدولــة.

)الشــين، 1966(      

-رفــع كشــوف تفصيليــة عــن كل ثــالث ســنوات: حيــث ُيذكــر فــي 

الكشــوف أســماء النواحــي العامــرة والغامــرة والفــدن العاطلــة، 

ويذكــر البــذار والريــع. ثــم يذكــر املتحصــل منهــا فــي ثــالث ســنين 

مــن الحقــوق  ناحيــة  فــي كل  ُيخــل ب�شــيء ممــا  لثــالث غــالت، وال 

علــى  جملــة  الكشــف  صــدر  فــي  ويعقــد  واإلقطاعيــة.  الديوانيــة 

الكشــوف  هــذه  ــن 
ّ

تمك حيــث  الُفــُدن،  وعــدة  النواحــي  عــدة 

والنواحــي  األقاليــم  فــي  يســتجد  مــا  معرفــة  مــن  املراجعــة  متولــي 

املختلفــة مــن إيــرادات ومــن أراض جديــدة تــم اســتصالحها، ولــم 

اإليــراد  فــي  النقــص  بيــان  الديــوان. وكذلــك  فــي  تكــن ذات أصــل 

وأســبابه لتجنبــه، ولبيــان أســباب الزيــادة وكيفيــات األخــذ بهــا، 

مــا يجعــل أمــر معرفــة األمــوال التــي لــم تدفــع أو التــي ســرقت أمــرا 

ســهال ميســورا علــى صاحــب الديــوان بعــد مطابقــة كل ذلــك مــع 

.)2006 و)الكفــراوي،   )1966 الديوان.)الشــين،  فــي  أرصدتهــا 

ديوان النظر)السلطنة أو املكاتبات واملراجعات(121–21
علــى  تعمــل  هامــة  ورقابيــة  إداريــة  أعمــاال  النظــر  ديــوان  يتولــى 

الحيلولــة دون الوقــوع فــي الفســاد اإلداري أو املالــي، موزعــة علــى 

كالتالــي: أقســام  أريعــة 

ومقــدار  وتعينهــم  الجنــد  إثبــات  مــن  بالجيــش  يختــص  -قســم 

ألســماء  كامــل  جــرد  فيــه  القســم  فهــذا  ذلــك،  وميعــاد  عطائهــم 

الجنــد والنفقــات الخاصــة بهــم وآجــال دفعهــا. فهــو يشــبه اليــوم 
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ميزانيــة وزارة الدفــاع والقــوات املســلحة فــي كل دولة.)املــاوردي، 

)2006 و)الكفــراوي،   )2006

-قســم يختــص باألعمــال مــن رســوم وحقــوق ويشــتمل علــى ســتة 

فصــول:

-تحديــد طبيعــة األعمــال ومــا يميزهــا عــن غيرهــا وتفصيــل نواحيــه 
لــكل بلــد حــدا ال يشــاركه فيــه  التــي تختلــف أحكامهــا، فيجعــل 

غيــره.
عليــه  اســتقر  ومــا  أوصلحــا،  عنــوة  فتــح  هــل  البلــد  حــال  -ذكــر 
حكــم أرضــه مــن عشــر أو خــراج، وهــل اختلفــت احــكام نواحيــه 

تســاوت. أو 
-أحــكام خراجــه ومااســتقر علــى مســائحه، هــل هــو مقاســمته أو 

هــو رزق مقــدر علــى خراجــه.
-تســمية أهــل الذمــة مــن كل بلــد، ومــا اســتقر عليهــم حالهــم فــي 

عقــد الجزيــة.
-حصــر أجنــاس املعــادن وعددهــا ومقاديرهــا فــي كل بلــد ليســتوفى 

حــق املعــدن منهــا.
الحــرب  لــدار  املتاخمــة  الجمركيــة  واملناطــق  املوانــئ  -إثبــات 
ومقدارهــا. الحــرب  دار  أمــوال  علــى  تؤخــذ  التــي  والضرائــب 

ب-د-ت( )ابراهيــم، 

مــن  االســالمية  الدولــة  فــي  يوجــد  مــاكان  القســم  هــذا  يوضــح 

تقســيم إداري للبلــدان والنواحــي حتــى التختلــط األعمــال وتحــدد 

الســلطات واملســؤوليات، كمــا يوضــح أنــه كانــت توجــد ســجالت 

وأنواعهــا  مقاديرهــا  وبيــان  الدولــة  فــي  االيــرادات  كافــة  لحصــر 

املتبعــة  للنظــم  طبقــا  وذلــك  بتحصيلهــا،  الخاصــة  واألحــكام 

اليــوم فــي الــدول الحديثــة لحصــر وتقديــر إيراداتها.كمــا أن هــذه 

فــي رقابــة تحصيــل هــذه االيــرادات  الســجالت لهــا أكبــر الفائــدة 

التــي  واألســباب  املاليــة  االنحرافــات  معرفــة  بواســطتها  ويمكــن 

ومســالكه. ومواطنــه  الفســاد  مظــان  واكتشــاف  إليهــا،  أدت 

للعمــال،  اإلداريــة  واألوضــاع  القانونــي  النظــام  يتنــاول  -قســم 

اليــوم  يعــرف  أومــا  تقليــد وعــزل وترقيــة وتحويــل ونحوهــا،  مــن 

بالتعيــن وإنهــاء املهــام، أي النظــام القانونــي للوظيفــة العموميــة 

مايأتــي: اإلســالمية.ويتضمن  الدولــة  فــي  املدنيــة  الخدمــة  أو 

-تسجيل وإثبات حميع أسماءعمال الدولة وقررات تعيينهم.

-بيــان نــوع عمــل كل منهــم وتحديــد مهــام ومســؤوليات كل عامــل 
فــي الدولــة.

-تبيان طبيعة مدة التعين إن كانت محدودة أو غير محدودة.

أجــور  مــن  للعمــال  املاليــة  املســتحقات  مقــدار ومواعيــد  -بيــان 
وتعويضــات. ورواتــب 

إن مــا يمكــن اســتخالصه ممــا ســبق أن هــذا القســم مــن ديــوان 

وشــامال  ســجالعاما  يمثــل  كان  واملراجعــات(  املكاتبــات  النظــر) 

لشــؤون العامليــن واملوظفيــن بالدولــة يتــم مــن خاللــه:

-مراجعــة قيمــة املبالــغ التــي صرفــت إليهــم والتــي تقاضوهــا مقابــل 

مــا أدوا مــن أعمــال فــي الدولــة.

نتائــج  عــن  املســؤولية  وتحميلهــم  يتولونهــا  التــي  املهــام  -مراقبــة 

أعمالهــم.

-قســم: يتنــاول هــذا القســم مــا يدخــل إلــى بيــت املــال ومــا يخــرج 

منــه، أي جانــب اإليــرادات وجانــب النفقــات حيــث يشــمل:

بصفــة  ملالكــه  تعييــن  دون  مــن  املســلمون  اســتحقه  مــا  -كل 

صــار  قبضــه  تــم  املال.فــإذا  بيــت  حقــوق  مــن  فهــذا  خاصــة، 

بالقبــض مضافــا إلــى حقــوق بيــت املــال ســواء أحــرزه بيــت املــال أو 

لــم يحــرزه اعتبــارا بالجهــة واملــكان، أي أنــه يســجل فــي بيــت املــال 

االيــرادات التــي وصلتــه فعــال، كمــا يضــاف اليهــا االيــرادات التــي 

فــي مصالــح املســلمين. انفاقهــا  وتــم  إقليــم  فــي أي  قبضــت 

-كل حــق وجــب صرفــه فــي مصالــح املســلمين فهــو حــق علــى بيــت 

املــال، فــإذا صــرف فــي جهتــه صــار مضافــا إلــى الخــراج مــن بيــت 

املــال ســواء خــرج مــن حــرزه أو لــم يخــرج، ألن ماصــار إلــى عمــال 

املســلمين أو خــرج مــن أيديهــم فحكــم بيــت املــال جــار عليــه فــي 

دخلــه إليــه وخرجه.)إبراهيــم، ب - د - ت(

اختصاص األجهزة اإلدارية والقضائية املستقلة 1–
بالتصدي للفساد يف النظام اإلسالمي

أقــّر اإلســالم جملــة مــن القواعــد واألحــكام الشــرعية يتــم الغــرض 

منهــا تتبــع مســار رعايــة مصالــح األمــة العامــة والخاصــة وحمايــة 

النظــام الشــرعي العــام فيهــا حفاظــا علــى كيــان األمــة ومواجهــة كل 

مظاهــر الفســاد التــي تتهددهــا، فمتــى وقــع اإلخــالل بهــذه القواعــد 

واألحــكام عــن طريــق أجهــزة إداريــة ضبطيــة تشــبه القضــاء منهــا 

نظــام الحســبة  الــذي ســنتناوله بالدراســة فــي الفــرع التالــي:

نظام احلسبة111–
ســأركز فــي دراســة نظــام الحســبة فــي اإلســالم علــى النواحــي التــي 

تتعلــق بمكافحــة الفســاد اإلداري واملالــي فــي األمــة، ومراقبــة مــوارد 

الدولــة وأوجــه اإلنفــاق العــام، ومحاســبة موظفــي الدولــة علــى 

التصرفــات املاليــة التــي يقومــون بهــا ضمانــا لشــرعية تصرفــات 

الدولــة، ومحافظــة علــى األمــوال العامــة مــن كل ألــوان التبذيــر 

والفســاد.

-مفهــوم نظــام الحســبة: الحســبة دائــرة مســتقلة عــن بيــت املــال، 

املاليــة وتبــادل  النــاس  تتولــى وظيفــة رقابــة األســواق وتعامــالت 

والطــرق...،  العامــة  األماكــن  نظافــة  ورقابــة  واألغــراض  الســلع 

ومنــع أصحــاب الســلع والبضائــع مــن تحميــل العمــال واملأجوريــن 

فــوق طاقتهــم، وهــدم األبنيــة اآليلــة للســقوط ونحــو ذلك.فهــي 
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االجتماعــي  الفســاد  أخطــار  كل  مجابهــة  تتولــى  عامــة  بصــورة 

واإلداري، إن علــى مســتوى األفــراد   وإن علــى مســتوى الهيئــات.

العــام  املــال  علــى  املحاســبة  بــدأت  وتطورهــا:  الحســبة  -نشــأة 

ومكافحــة الفســاد فــي عهــد النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم- حيــث 

علــى  الحســاب  يســتوفي  فــكان  غيــره،  وقلدهــا  بنفســه،  توالهــا 

عمالــه، يحاســبهم علــى املســتخرج واملصروف.وحيــن اســتقر أمــر 

الدواويــن،  وأنشــئت  عنــه-  هللا  -ر�شــي  خلفائــه  عهــد  فــي  الدولــة 

واســتقر أمــر بيــت املــال باعتبــاره الخزينــة العامــة ألمــوال الدولــة، 

تبلــورت فكــرة املحاســبة علــى جبايــة املــال العــام وإنفاقــه في ظهور 

واليــة الحســبة.فكانوا أعظــم املحتســبين الذيــن عرفهــم اإلســالم. 

بأنفســهم، فلمــا  بــادئ األمــر يتفرغــون للحســبة  فــي  ولقــد كانــوا 

توســعت أعبــاء الخالفــة صــار يعهــد بأمــر الحســبة إلــى وال خــاص 

)2001 الحســبة.)ابن،خلدون،  ناظــر  يدعــى 

-اختصاصات ناظر الحسبة: 

-للمحتســب أن يراقــب املرافــق العامــة للدولــة التــي ال غنــى عنهــا 

لجماعــة املســلمين، فيعمــل علــى صيانتهــا وتوفيــر املــوارد املاليــة 

يكفــي  مــا  فيــه  يكــن  لــم  وإذا  املســلمين،  مــال  بيــت  مــن  الالزمــة 

لذلــك ألــزم القادريــن مــن األغنيــاء بهــذا اإلنفــاق الضــروري.

فعلى األســاس الســابق للمحتســب أن يجمع األموال في الحالتين 

اآلتيتين:

اإلنفــاق علــى صيانــة املرافــق العامــة الضروريــة إذا لــم يكــن فــي 

بيــت املــال مــا يكفــي مــن األمــوال لهــذا الغــرض.

إعانــة بنــي الســبيل إذ لــم يكــن هنــاك فــي بيــت املــال نصيــب يفــي 

هــذا الغــرض.

الدولــة:  إيــرادات  تحصيــل  يراقــب  أن  املحتســب  علــى  -يجــب 

فــإذا وصــل إلــى علمــه أن قومــا يمنعــون إخــراج نصيــب الدولــة 

فــي أموالهــم أو يتهربــوا مــن الدفــع بإخفــاء أموالهــم الباطنــة، أو 

أن  الحســبة  لوالــي  فــإن  ملتويــة،  بوســائل  الــزكاة  دفــع  يتجنبــوا 

جبــرا. اإليــرادات  هــذه  منهــم  يحصــل 

فــي  العامــة  األمــوال  إنفــاق  دون  يحــول  أن  الحســبة  والــي  -علــى 

يكــون  قــد  مــا  فيكشــف  شــرعا:  لهــا  املخصصــة  األبــواب  غيــر 

اإلنفــاق،  هــذا  علــى  القائميــن  جانــب  مــن  بــذخ  أو  إســراف  مــن 

املنكر.فوالــي  عــن  والنهــي  باملعــروف  األمــر  بيــن  مــن  هــذا  وكل 

نــرى يحــول دون إنفــاق مــوارد الدولــة اإلســالمية  الحســبة كمــا 

هــذه  تحصيــل  علــى  ويعمــل  لهــا،  املخصصــة  الوجــوه  فــي  إال 

املــوارد كاملــة غيــر منقوصة.كمــا كان املحتســب يقــوم بمراقبــة 

الشــؤون  فــي  يتدخــل  أن  لــه  يحــق  وكان  االقتصاديــة،  الحالــة 

بمصالــح  اإلخــالل  إلــى  الفرديــة  الحريــة  أدت  إذا  االقتصاديــة 

املجتمع كاالحتكار والربا، أو اختالل األســعار في الســوق وجودة 

الســلع ومــا إلــى ذلك.)املــاوردي، 2006( و)الكفــراوي، 2006(، رغــم 

هــذا لــم تكتــف الدولــة اإلســالمية يومئــذ بنظــام الحســبة وحــده 

إيجــاد نظــم أخــرى أكثــر  إلــى  بــل تعدتــه  كنظــام إداري ضبطــي، 

فاعليــة فــي مكافحــة الفســاد والتصــدي لــه مثــل ديــوان املظالــم 

التالــي. الفــرع  فــي  بالدراســة  لــه  ســنتعرض  الــذي 

دور القضاء اإلسالمي-املظامل-يف مكافحة الفساد 121–
اإلداري واملايل

فــي  يفصــل  كان  الــذي  العــادي  القضــاء  وجــود  عــن  فضــال 

الخصومــات التــي تقــع بيــن األفــراد، ويمثــل اإلطــار العــام للنظــام 

اإلســالمية  الدولــة  اســتحدثت  فقــد  اإلســالم،  فــي  القضائــي 

العصــر،  هــذا  فــي  اإلداري  القضــاء  يشــبه  آخــر،  جهــازا قضائيــا 

مــن بيــن صالحياتــه أن يقــوم بوظيفــة الرقابــة علــى املــال العــام 

وكيفيــة إدارتــه، ومكافحــة الفســاد املالــي واإلداري أال وهــو قضــاء 

املظالــم الــذي كان يقــوم بــدور مهــم فــي التصــدي للفســاد اإلداري 

فــي مختلــف الدوائــر الحكوميــة،  ومحاســبة العمــال واملوظفيــن 

معرجــا علــى تعريــف املظالــم ونشــأتها وتطورهــا، ثــم اختصاصــات 

فــي مكافحــة الفســاد. قضــاء املظالــم 

مفهوم قضاء املظامل12111–

يتناول هذا الفرع تعريف املظالم )أوال(، ونشأة املظالم )ثانيا(

تعريف املظامل1211111–

القضــاء  الدولــة اإلســالمية كان بجانــب  فــي  فــي املظالــم  فالنظــر 

يحكــم فيمــا يعجــز القضــاة عــن الحكــم فيــه، وهــي وظيفــة أوســع 

يعــرف  مــا  اليــوم  يقابــل  منها.وهــو  وأعلــى  القا�شــي  وظيفــة  مــن 

اإلداري. بالقضــاء 

نشأة املظامل وتطورها1211121–

عرفت الدولة اإلســالمية قضاء املظالم منذ عهد الرســول-صلى 

الخلفــاء  بــه  وعمــل  بنفســه،  باشــرها  حيــث  وســلم-،  عليــه  هللا 

فــي املظالــم دون أن يفــردوا لذلــك  الراشــدون، فجلســوا للنظــر 

يومــا معلومــا، ودون أن يكــون ملجالســتهم هيئــة معينة.)املــاوردي، 

2006( و)ابراهيم، ب-د-ت( 

اختصاصات قضاء املظامل يف مكافحة الفساد2–2–2–
مــن  نوعيــن  إلــى  املظالــم  قضــاء  اختصاصــات  تنقســم 

تلقــاء  مــن  املظالــم  قضــاء  يتوالهــا  منهــا  األول  االختصاصــات: 

نفســه بغيــر حاجــة إلــى تظلــم يرفــع إليــه، والثانــي ينظــر فيــه بنــاء 

الشــأن. ذوي  تظلمــات  مــن  إليــه  يقــدم  مــا  علــى 
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التصدي للفساد تلقائيا )دون تظلم(1212111–

العــام  املــال  وتبذيــر  الفســاد  ملواجهــة  املظالــم  قضــاء  يتدخــل 

مــن غيــر حاجــة إلــى تظلــم مــن أحــد، أو طلــب يرفــع إليــه، حينمــا 

يتعلــق األمــر بالصالــح العــام وال يتوقــف النظــر فيهــا علــى متظلــم، 

دون  بهــا  ويقــوم  ينظرهــا  أن  املظالــم  والــي  مــن  األمــر  فيقت�شــي 

انتظــار دعــوى أو شــكوى، وإال فســدت أحــوال البــالد والعبــاد، 

أي مــا يتعلــق بالنظــام العــام بتعبيــر أهــل القانــون اليــوم، نذكرهــا 

فيمــا يلــي:

-النظــر فيمــا يتقاضــاه العمــال مــن أجــور ومــا يقومــون بجمعــه 

منهــم  تظلــم  إذا  ســيما  والــزكاة،  والخــراج  الجبايــة  أمــوال  مــن 

العامــة فــي األمصــار، وذلــك مــا يشــبه اختصــاص القضــاء اإلداري 

فــي مجــال املنازعــات الضريبية.وهــو فــي هــذا ينظــر إلــى ثــالث نــواح 

يقــرر فيهــا الحــق:

-في طريق التحصيل، فيتحرى أن تكون بدون ظلم أو تعد.

-فــي مقــدار األمــوال املحصلــة، إن كانــت قــد تجــاوزت مقاديرهــا 

فيردهــا إلــى املقــدار املعقــول الــذي ال يرهــق أحــدا، فــإذا فــرض 

هــذا  قيمــة  خفــض  تطيقــه،  مــاال  األرض  علــى  الخــراج  عمــال 

املعقــول. املقــدار  إلــى  الخــراج 

-النظــر فيمــا مــا يأخــذه العمــال ألنفســهم ظلمــا، فــإذا تبيــن وجــه 

العامــل  إلــى صاحبــه، ويعاقــب  بالباطــل  أخــذ  مــا  فيــه رد  الحــق 

الظالــم عقــاب الرشــوة.فالناظر فــي املظالــم عليــه أن يتأكــد مــن 

أن اإليــرادات تحصــل طبقــا للقواعــد الشــرعية املعمــول بهــا فمــا 

زاد بالتحصيــل رد إلــى أصحابــه، ســواء اســتحق الزائــد إلــى بيــت 

املــال، أم أخــذه الجبــاة ألنفســهم بــدون وجــه حــق، فيســترجعه 

منهــم ألصحابــه.

-مراجعــة مــا يثبتــه كتــاب الدواويــن املاليــة مــن إيــرادات ونفقــات 

ليتأكــد مــن أن اإليــرادات قــد أضيفــت، وقيــدت بالدفاتــر دون 

نقــص، ومطابقــة ذلــك علــى القوانيــن املعمــول بهــا، وأن النفقــات 

أثبتــت وفقــا ملــا تــم إنفاقــه فعال.بمعنــى أن مــا كان يقــوم بــه ناظــر 

التقليديــة  املســتندية  املراجعــة  كبيــر  حــد  إلــى  يشــبه  املظالــم 

هــذا. عصرنــا  فــي  الحاســبات  ودواويــن  محاكــم  بهــا  تقــوم  التــي 

)2006 )الكفــراوي، 

-النظــر فــي حســن تأديــة القائميــن علــى الشــؤون املاليــة ألعمالهــم 

خيانتــه  أو  تقصيــره  ثبــت  فمــن  منهــم،  املطلوبــة  والواجبــات 

عزلــه مــن منصبــه واســتبدله بغيــره، فالعمــال هــم قــوام الدولــة 

وبصالحهــم تصلــح الشــؤون العامــة بالدولــة وبفســادهم تفســد 

الدولة.فــي ســبيل ذلــك يراقــب كتــاب الدواويــن املاليــة، ويطبــق 

قانــون مــن أيــن لــك هــذا علــى عمــال الحكومــة وجبــاة بيــت املال...، 

وإذا ظهــر عليهــم مظاهــر الغنــى دون أن يعــرف لثرائهــم مصــدر، 

كان ذلــك دليــال علــى خيانتهــم، فيجــوز عزلهــم ومصــادرة أموالهــم 

مــا لــم يثبتــوا لهــا مصــدرا.

وفقــا  يجــري  ريعهــا  أن  مــن  ليتأكــد  العامــة،  األوقــاف  -تصفــح 

العامــة،  األوقــاف  أمــوال  بمراجعــة  فيقــوم  واقفيهــا،  لشــروط 

أنهــا حصلــت وفقــا  مــن  للتأكــد  إيراداتهــا،  فــي  التصــرف  وكيفيــة 

للقواعــد املقــررة، ومــن أنهــا صرفــت فــي األغــراض املخصصــة لهــا.

-رد الغصــوب الســلطانية وغصــوب األقويــاء، وأصحــاب النفــوذ 

والجــاه إلــى أصحابهــا والتــي أخــذت منهــم علــى غيــر مقت�شــى الشــرع 

للدولــة، أو ألصحــاب النفــوذ والجــاه، كاألمــالك املقبوضــة عــن 

أربابهــا إمــا رغبــة فيهــا وإمــا تعديــا علــى أهلهــا.

التصدي للفساد بناء على تظلم أو شكوى)املاوردي، 2006(1212121–

تلقــي  الثانــي مــن اختصاصــات قضــاء املظالــم، فهــي  النــوع  أمــا 

مــن  إليــه  يقــدم  مــا  علــى  بنــاء  فيهــا  ينظــر  التــي  التظلمــات  تلــك 

اآلتــي: النحــو  علــى  وشــكاوى،  ظالمــات 

والــي  فعلــى  عنهــم،  تأخــرت  أو  أرزاقهــم  نقصــت  مــن  تظلــم  -إذا 

العطــاء، فيجريــه  فــرض  ديــوان  إلــى  ذلــك  فــي  يرجــع  أن  املظالــم 

عليهــم وينظــر فيمــا انتقصــوه أو منعــوه مــن قبــل، فــإن كان قــد 

أخــذه والة أمورهــم اســترجعه منهــم، وإن لــم يأخــذوه تقاضــاه مــن 

بيــت املــال. فوالــي املظالــم هنــا يقــوم عندمــا ترفــع إليــه شــكاوى 

فــي هــذا الشــأن بمثــل مــا يقــوم بــه مجلــس املحاســبة اليــوم مــن 

كحســاب  العامليــن،  بشــؤون  الخاصــة  للقــرارات  مراجعــات 

للقوانيــن  مــن مطابقتهــا  للتثبــت  املعــاش والضمــان االجتماعــي، 

بهــا. املعمــول  والقــرارات  اللوائــح 

-يقــوم والــي املظالــم حينمــا تــرد إليــه الظلمــات بــرد األمــوال العامة 

التــي اغتصبــت، ســواء اغتصبهــا الــوالة أو الحــكام أو األفــراد بغيــر 

حــق، كمــا يــرد للعامــة مــا اغتصــب منهــم مــن أمــوال. فقــد كان والــي 

املظالــم يــرد األمــوال التــي تغلــب عليهــا األقويــاء، وتصرفــوا فيهــا 

تصــرف املــالك بالقهــر والغلبــة، ويتولــى انتزاعهــا بأمــور معروفــة 

عندهــم.

تقدير قضاء املظامل يف مواجهة الفساد اإلداري1–121–
مما سبق بيانه نخلص إلى ما يلي:

-علــى مــدى أهميــة وظيفــة والــي املظالــم فــي الدولــة اإلســالمية، ومــا 

كان لــه مــن القــوة ونفــاذ الكلمــة، فقــد كان يتولــى نظــر املظالــم 
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من بيده الســلطة الفعلية من الخلفاء، أو الوزراء  والســالطين، 

املكملــة  العظيمــة  األمــور  مــن  يعتبــر  املظالــم  فــي  النظــر  وكان 

أن  املظالــم  والــي  ســاعدت  التــي  هــي  الســلطة  وهــذه  للســلطة، 

يــؤدي مــا هــو منــوط بواليتــه مــن أعمــال وواجبــات فــي التصــدي 

وقمعــه. للفســاد 

-أمــا مــا تعلــق بالشــكاوى مــن كتــاب الدواويــن ونذكــر منهــا علــى 

وجــه الخصــوص شــكاوى العمــال واملوظفيــن مــن نقــص أجورهــم 

أو تأخرهــا أو منــع رواتبهــم، فيقــوم بردهــا طبقــا للقوانيــن العادلــة 

بالبــاب  مــا نســميه اآلن  املاليــة علــى  بالرقابــة  يقــوم  بذلــك  فهــو 

األول مــن املصروفــات بامليزانيــة العامــة للدولــة، كمــا بــرد األمــوال 

التــي تغتصبهــا الســلطات العامــة ألصحابهــا ويجــري األوقــاف علــى 

شــروط واقفهــا.

يجبيــه  مــا  علــى  والتحــري  التفتيــش  بأعمــال  الديــوان  -قيــام 

العمــال مــن األمــوال مــن الرعيــة، ليتأكــد مــن أن هــذه األمــوال 

حصلــت طبقــا ملــا تق�شــى بــه أحــكام الشــريعة اإلســالمية... وإذا 

مــا اكتشــف أن بعــض املبالــغ حصلــت بــدون وجــه حــق ردهــا إلــى 

منهــم. تظلــم  بــدون  أصحابهــا 

-تصفــح قضــاء املظالــم لإليــرادات يماثــل إلــى حــد كبيــر مــا تقــوم 

بــه الغرفــة الخاصــة بإيــرادات اإلدارة املركزيــة بمجلــس املحاســبة 

فــي رقابتهــا املاليــة علــى الجهــاز اإلداري للدولــة.

-تصفــح أحــوال كتــاب الدواويــن أي العامليــن بمصالــح الحكومــة 

املختلفــة، وهــو مــا تقــوم بــه الرقابــة اإلداريــة اآلن مــن الكشــف 

أثنــاء  املوظفيــن  مــن  تقــع  التــي  واملاليــة  اإلداريــة  املخالفــات  عــن 

وقوعهــا  منــع  علــى  والعمــل  وظائفهــم  لواجبــات  مباشــرتهم 

يقــع منهــا. مــا  ومعالجــة 

فــي  ينفــق  أنــه  مــن  ليتأكــد  الخيريــة،  األوقــاف  ريــع  -مراقبــة 

األغــراض املخصصــة لــه، وهــذا مــا يقــوم بــه مجلــس املحاســبة 

اليــوم، حيــث يراجــع إيــرادات ومصروفــات األوقــاف والتــي تتمثــل 

حاليــا فــي إيــرادات ومصروفــات وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة.

)2001 )ابن،خلــدون، 

بحكــم  يباشــر  كان  املظالــم  والــي  أن  ســبق  ممــا  لنــا  يتضــح 

اختصاصاتــه املتقدمــة، وبفضــل مالــه مــن قــوة وســلطان رقابــة 

لــدرء  ونفقاتهــا،  اإلســالمية  الدولــة  إيــرادات  علــى  فاعلــة  ماليــة 

كل مظاهــر الفســاد املتعلقــة باســتخدامات األمــوال العموميــة، 

ويكفــل العدالــة لــكل خصومــة ماليــة تقــع بيــن اإلدارة واألفــراد، 

فــي نصابهــا الســليم بمــا  قــادر بســلطانه علــى وضــع األمــور  وهــو 

يتعلــق  مــا  ذلــك  فــي  ســواء  اإلســالمية،  الشــريعة  وأحــكام  يتفــق 

بتحصيــل اإليــرادات أو بإنفاقها.لقــد كانــت هــذه االختصاصــات 

وغيرها مما لم يتســن ذكره شــاملة ملهام دينية وإدارية وقضائية 

اختــص بهــا قضــاء املظالــم، والــذي كان يمثــل فــي وقتــه نموذجــا 

فريــدا مــن نوعــه الغــرض منــه مكافحــة الفســاد وإشــاعة العــدل 

وإظهــار الحــق، وفــرض ســلطان الدولــة وهيبــة الشــرع فــي املجتمــع 

اإلســالمي علــى أســاس مــن املشــروعية اإلســالمية القائمــة علــى 

و)الطمــاوى،   )1988 واالســتبداد.)عبد،املنعم،  الظلــم  منــع 

.)1969

خامتة
تشــكل ظاهــرة الفســاد بــكل أنواعهــا ظاهــرة معقــدة وتفصيليــة، 

جعلت من تحديد مفهوم الفساد أمرا صعبا على كل الباحثين، 

بســبب التعقيــدات والقضايــا املختلفــة واملتشــابكة التــي تتداخــل 

وتتقاطــع داخــل هــذه الظاهــرة، وبســبب املقاربــات التــي ينتهجهــا 

كل فريــق مــن الباحثيــن للغــوص فــي خفايــا هــا ودراســتها فــي العمــق.

ورغــم هــذا فقــد حاولنــا جاهديــن فــي هــذه الورقــات أن نتعــرض 

ملختلــف املقاربــات والتوجهــات وحصــر جملــة مــن املفاهيــم حــول 

بصــورة  واملالــي  اإلداري  والفســاد  عامــة  بصــورة  الفســاد  معنــى 

خاصة، سواء كان ذلك في الدراسات املعاصرة أو في الدراسات 

لهــذا املوضــوع، وقــد حاولنــا جاهديــن  التــي تطرقــت  اإلســالمية 

أن نقــدم نظــرة دقيقــة عــن معالــم املنهــج اإلســالمي الــذي قدمــه 

ومحاربتهــا  الخطيــرة  اآلفــة  لهــذه  تصديــه  فــي  للبشــرية  اإلســالم 

مــن الجــذور، مــن خــالل عــرض منهجــه التربــوي األصيــل الــذي 

يعتمــد علــى تزكيــة النفــس اإلنســانية وبنائهــا وفــق منهــج أخالقــي 

التــي  الجماعــة  كيــان  بنــاء  علــى  تركيــزه  وكــذا  محــدد،  وقيمــي 

تأخــذ طابعهــا الرســمي فــي شــكل املؤسســة أو اإلدارة أو الدولــة.

واإلداريــة  التشــريعية  واآلليــات  الوســائل  أهــم  ذلــك  فــي  مبرزيــن 

والقضائيــة الوقائيــة منهــا والعالجيــة، التوجيهيــة منهــا والردعيــة 

التــي رصدهــا النظــام اإلســالمي وهــو يتصــدى للفســاد بــكل حــزم 

وجديــة وثبــات. أيــن توصلنــا إلــى جملــة مــن النتائــج مرفقــة ببعــض 

التوصيــات نوجزهــا فــي مــا يلــي: 

 النتائج 

-الحظنــا أن املنهــج اإلســالمي يعتمــد أساســا علــى تقديــم نظــرة 

وعوامــل  أســباب  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  الفســاد  ملفهــوم  شــمولية 

مختلــف  وفــي  وأشــكاله  مظاهــره  لــكل  شــاملة  ملعالجــة  تؤســس 

الخطيــرة  اآلفــة  هــذا  أســباب  مشــخصا  ومراحلــه،  مســتوياته 
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ودواعيهــا ومؤكــدا علــى أهميــة تقديــم العــالج الناجــع والشــافي لــكل 

فــي هــذه الورقــة البحثيــة. البشــرية منــه مــن خــالل مــا عالجنــاه 

والســنة  القــرآن  فــي  وردت  التــي  اإلســالمية  النصــوص  -تمثــل 

األســاس املرجعــي واإلطــار التشــريعي الــذي يضبــط هــذا املفهــوم 

بذلــك  مجســدة  الدولــة،  دواليــب  فــي  الفســاد  لظاهــرة  الشــامل 

فــي  واملالــي  اإلداري  الفســاد  لظاهــرة  التشــريعي  التصــدي  منحــى 

والحلــول  املعالجــات  مختلــف  منــه  اســُتقيت  والــذي  اإلســالم 

وأشــكالها  أوضاعهــا  حســب  علــى  اآلفــة  هــذه  ملواجهــة  املقدمــة 

الحضــارة  ســلكته  الــذي  املنهجــي  اإلطــار  ومحــددة  املتنوعــة، 

الخطــر  لهــذا  التصــدي  فــي  ودولــة  وإدارة  مجتمعــا  اإلســالمية 

العصــور. عبــر  ومكافحتــه 

الفــرد  إلعــداد  فريــد  تربــوي  منهــج  تقديــم  علــى  اإلســالم  -تركيــز 

املســلم بصــورة عامــة، واملوظــف العــام بصــورة خاصــة مــن أجــل 

أخلقــة األعمــال اإلداريــة وترشــيد أفعــال التســيير اإلداري واملالــي 

للممارســة  نظيفــة  بيئــة  توفيــر  يكفــل  بمــا  اإلســالمية  اإلدارة  فــي 

فــي  للوقــوع  الفســاد وتجنبــا  مــن  وقايــة  ق، 
ّ
الخــال النزيهــة واألداء 

االنحــراف.

فــي  ممثلــة  اإلســالمية  الدولــة  فــي  العامــة  الســلطة  -تضطلــع 

الخلفــاء والــوزراء والــوالة بــدور مهــم وأســاس فــي التصــدي لــكل 

وإقليميــا،  مركزيــا  الدولــة  إدارة  فــي  وبخاصــة  الفســاد،  أنــواع 

وذلــك بموجــب ســلطتهم العليــا التــي كانــوا يمارســونها علــى األمــة.

مــن  تمكنهــا  التــي  واإلداريــة  القانونيــة  األدوات  تمتلــك  وبصفتهــا 

للفســاد. والتصــدي  الرقابــة  فــي  املختلفــة  مشــاريعها  تنفيــذ 

-اشــتهرت فــي الدولــة اإلســالمية جملــة مــن الدواويــن التنفيذيــة 

اإلداريــة واملاليــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة كديــوان بيــت املــال 

وديــوان النظــر وغيرهمــا... كانــت تمثــل أداة إداريــة أساســية فــي 

أيــدي الخلفــاء للكشــف عــن كل مظاهــر الفســاد واالنحــراف فــي 

التعامــل مــع األمــوال العامــة، ومختلــف اســتخداماتها فــي الدولــة 

اإلســالمية دخــال وخرجــا. للتدخــل ســريعا مــن أجــل كبــح جمــاح 

الفســاد قبــل أن يســتفحل وينتشــر. وهــي تضــارع اليــوم مــا تقــوم 

فــي  بــه دوائــر املحاســبات ومصالــح الخزانــة مــن رقابــة وتفتيــش 

الدولــة املعاصــرة.

الدولــة  فــي  الفســاد  ملواجهــة  األساســية  اإلداريــة  اآلليــات  -مــن 

يســبق  ظبطــي  إداري  جهــاز  وهــي  الحســبة  دائــرة  اإلســالمية 

املاليــة...،  النــاس  وتعامــالت  األســواق  رقابــة  يتولــى  القضــاء، 

مظاهــر  لــكل  ويتصــدى  والطــرق،  العامــة  األماكــن  ونظافــة 

واختصاصــات  مهــام  مــن  يمارســه  بمــا  واإلداري  املالــي  الفســاد 

تتعلــق بالرقابــة علــى تحصيــل إيــرادات الدولــة ممــن يمتنعــون 

عــن الدفــع ممــا اســتحق فــي أموالهــم لبيــت املــال مــن الزكــوات 

جبــرا  اإليــرادات  هــذه  منهــم  الديــوان  فيحّصــل  والضرائــب، 

فــي غيــر األبــواب  وقهــرا. كمــا يحــول دون إنفــاق األمــوال العامــة 

املخصصــة لهــا شــرعا ليكشــف مــا قــد يكــون مــن إســراف أو بــذخ 

مــن جانــب القائميــن علــى هــذا اإلنفــاق. كل ذلــك مــن بــاب األمــر 

املنكــر. عــن  والنهــي  باملعــروف 

نوعــه  مــن  فريــدا  نموذجــا  وقتــه  فــي  يمثــل  املظالــم  قضــاء  -كان 

العــدل  الفســاد اإلداري واملالــي وإشــاعة  منــه مكافحــة  الغــرض 

وإظهــار الحــق، وفــرض ســلطان الدولــة وهيبــة الشــرع فــي املجتمــع 

اإلســالمية  املشــروعية  مــن  أســاس  علــى  ذلــك  كل  اإلســالمي، 

القائمــة علــى منــع الظلــم واالســتبداد. حيــث كان يباشــر بحكــم 

اختصاصاتــه املتقدمــة وبفضــل مــا أوتــي مــن قــوة وســلطان رقابــة 

ماليــة فاعلــة علــى إيــرادات الدولــة اإلســالمية ونفقاتهــا لــدرء كل 

العموميــة،  األمــوال  باســتخدامات  املتعلقــة  الفســاد  مظاهــر 

ويكفــل العدالــة لــكل خصومــة ماليــة تقــع بيــن اإلدارة واألفــراد، 

فــي نصابهــا الســليم بمــا  قــادر بســلطانه علــى وضــع األمــور  وهــو 

اإلســالمية. الشــريعة  وأحــكام  يتفــق 

أصيــال  منهجــا  قــدم  قــد  اإلســالم  أن  القــول  يمكــن  األخيــر  -فــي 

متكامــال فــي الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــن مســتوى الفــرد 

إلــى  اإلدارة  إلــى  املؤسســة  مســتوى  ومــن  األمــة،  إلــى  األســرة  إل 

واألنشــطة  املعامــالت  فــي  البســيطة  املســتويات  ومــن  الدولــة، 

والعالقــات إلــى املســتويات املعقــدة منهــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى 

نطاقــات مختلفــة مــن املعالجــة واإلصــالح والتصــدي والحمايــة، 

فلــم يتــرك للفســاد ســببا أو جــذرا إال واســتأصله وال منفــذا أو 

بــؤرة إال وق�شــى عليهــا. مســلكا إال وســده، وال مرتعــا أو 

توصيات

ومنهجــه  الفســاد  ملفهــوم  الشــمولي  اإلســالمي  املنظــور  -اعتمــاد 

لــكل مظاهــر وأنــواع  فــي التصــدي  الشــامل الــذي قدمــه للعالــم 

وفــي كل املســتويات والنطاقــات وبخاصــة علــى صعيــد  الفســاد 

اإلدارة والدولــة واملؤسســات.وكذا ضــرورة التأكيــد فــي مختلــف 

مجــال  فــي  اإلســالمية  التجربــة  قيمــة  علــى  الحديثــة  الدراســات 

اإلســالمية  الحضــارة  فــي  واملالــي  اإلداري  الفســاد  مكافحــة 

والعملــي. العلمــي  الواقعيــن  فــي  منهــا  لالســتفادة 

-االهتمــام باملبــدأ الســلوكي والتربيــة الذاتيــة لألفــراد العامليــن فــي 
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مجاالت الحياة املختلفة بصورة عامة واإلدارية بصورة خاصة، 

 ملــا لهــا مــن أســباب مباشــرة فــي زيــادة كفــاءة وفاعليــة األداء 
ً
نظــرا

الفســاد  أو  االنحــراف  فــي  الوقــوع  واملمارســة واالنتــاج، وتجنــب 

مــن خــالل اســتغالل كل الوســائل والفضــاءات املتاحــة واملمكنــة 

برامــج  وتنفيــذ  اإلعــالم،  وســائل  واملســجد  واملدرســة  كاألســرة 

الفســاد  بمخاطــر  تعــرف  تكوينيــة  ودورات  وتثقيفيــة،  توعويــة 

املؤسســات  مختلــف  خــالل  مــن  والخاصــة  العامــة  ومضــاره 

املجتمــع  وهيئــات  والتكتــالت  والجمعيــات  والتربويــة،  الثقافيــة 

املدنــي...

املدرســة  فــي  القائمــة  والتعليميــة  الدراســية  املناهــج  -تعديــل 

والجامعــة بمــا يضمــن إعــادة تشــكيل وبنــاء الشــخصية الوطنيــة 

مــن  أســاس  العربيــة واإلســالمية علــى  بلداننــا  فــي  املســلم  للفــرد 

والكفــاءة  الخلــق  وحســن  الضميــر،  ويقظــة  والنزاهــة  األمانــة 

لتولــي  مؤهلــة  بشــرية  طاقــات  توفيــر  يضمــن  بمــا  والفاعليــة، 

املمارســة واألداء  الدولــة ألخلقــة وتطويــر  فــي  العامــة  الوظائــف 

العــام... بالشــأن  املتعلقيــن 

اإلداريــة  العامــة واملناهــج  السياســات  بعــض  فــي  النظــر  -إعــادة 

الفســاد  لذيــوع  محفــزة  بيئــات  بظهــور  تســمح  التــي  الدولــة  فــي 

وانتشــاره، بــدءا بمراجعــة املنظومــة القانونيــة والنظــم اإلداريــة 

املنتهجــة فــي اإلدارة العامــة والنظــام اإلصالحــي والعقابــي املعــد 

الفســاد.. فــي  املتورطيــن  وطنيــا إلعــادة رســكلة وإصــالح 

- تفعيــل منظومــة الشــفافية واملســاءلة علــى مختلــف األصعــدة 

واملســتويات مــن خــالل تفعيــل دور األجهــزة الرقابيــة بمختلــف 

الشــأن  فــي  والتصــرف  التنفيــذ  وحــدات  مختلــف  علــى  أنواعهــا 

واملــال العــام لتجنــب الوقــوع فــي الفســاد والوقايــة منــه.

واملفســدين  الفســاد  مكافحــة  فــي  القضــاء  دور  علــى  -التأكيــد 

علــى  والقــدرة  الكاملــة،  والســلطة  الكافيــة  الحصانــة  بمنحــه 

التدخــل بــكل اســتقاللية مــن خــالل مؤسســاته املختلفــة إلضفــاء 

متابعــة ورقابــة شــاملة علــى كل أعمــال اإلدارة وتصرفاتهــا خاصــة 

فــي مجــال الصفقــات العموميــة واســتخدامات األمــوال العامــة، 

والتصــدي لــكل مظاهــر الفســاد ومعاقبــة كل املفســدين بــدون 

اســتثناء.

صياغــة  إلعــادة  الدوليــة  التجــارب  مختلــف  مــن  -االســتفادة 

علــى  قــادرة  واجتماعيــة  حكوميــة  ودوائــر  مؤسســات  وإنتــاج 

ملنظومــة  وثبــات  حــزم  بــكل  والتصــدي  التطــورات،  مواكبــة 

الدولــة. فــي  واملفســدين  الفســاد 
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The features of the Islamic approach to dealing with administrative and financial 
corruption

Abstract

This topic deals with the study and analysis of an intractable problem represented in the 
spread of the phenomenon of administrative and financial corruption in various parts 
of the world as a devastating scourge sweeping the corners of the state in this complex 
circumstance, which prompted the international community to intervene as a whole to 
confront its creeping dangers by all available means. In this context, I tried to follow 
the paths of the Islamic view unique in its perceptions and manifestations to confront 
this bitter reality, and the method of Islam in presenting its integrated approach to 
confronting this phenomenon in its holistic concept, focusing on clarifying the most 
important features and episodes of this sober approach in its confrontation with this 
scourge, explaining its causes and methods of prevention Of them and the means to 
address them, using the descriptive and analytical approaches mainly in reaching 
the solutions and treatments he presented to the problem, starting from the level of 
individual preparation, to building the entity of the group, to focusing the pillars of 
the public entity, structuring, organizing and practicing in legislation, administration 
and judiciary, to devote reforms and radical solutions guaranteed Results in facing  
corruption in the state.

Keywords
Administrative and financial 

corruption
Islamic curriculum

educational training
legislative treatment

Islamic judiciary

Caractéristiques de l’approche islamique dans la lutte contre la corruption 
administrative et financière

Résumé

Ce sujet traite de la propagation du phénomène de la corruption administrative et 
financière comme un fléau dévastateur. Cela a incité la communauté internationale 
d’intervenir et de parer à ses dangers rampants par tous les moyens disponibles. 
Dans ce contexte, j’ai essayé la vision islamique et ses perceptions et sa méthode 
pour affronter ce phénomène dans son concept holistique. En mettant l’accent sur les 
caractéristiques du fléau, en expliquant ses causes et en exposant les méthodes de 
prévention et les moyens pour y faire face, en utilisant les approches descriptives et 
analytiques

      Mots clés
Corruption administrative et 

financière
Curriculum islamique

formation scolaire
traitement législatif

système judiciaire islamique
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ملخص
 علــى املســتويين 

ً
 ملموســا

ً
يــؤّدي دورا يعــّد التحكيــم مــن أهــم الوســائل البديلــة لفــض النزاعــات، والــذي أصبــح 

هــذه  توظيــف  إمكانيــة  فــي  البحــث  إلــى  العربيــة واإلســالمية  الــدول  فــي  املهتميــن  دعــا  مــا  وهــذا  والدولــي؛  الوطنــي 

الوســيلة لحــل املشــاكل العالقــة فــي محاكــم قضايــا شــؤون األســرة، فمنهــم مــن يــرى ضــرورة حــل هــذه املشــاكل 

بطــرق وديــة بــدل اللجــوء إلــى املحكمــة، ولهــذا اعتبــر التحكيــم مــن بيــن الوســائل البديلــة الفعالــة املعتمــد عليهــا فــي 

إنهــاء هــذا النــوع مــن النزاعــات. ورغــم التنصيــص عليــه كوســيلة بديلــة لفــض املنازعــات األســرية مــن طــرف املشــرع 

الجزائــري ســواء فــي قانــون األســرة، أو قانــون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة، إال أنــه لــم يفّعــل علــى أرض الواقــع، 

بالتفريــق  املتعلقــة  الدعــاوى  فــي  الزوجيــن  بيــن  فــي اإلصــالح  فّعــل دور الحكميــن  الــذي  بخــالف املشــرع اإلماراتــي 

للشــقاق ودفــع الضــرر مــن خــالل أحــكام املــواد مــن 811 إلــى 121 مــن قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي. ولهــذا، 

ســأتناول فــي هــذه الدراســة دور هيئــة التحكيــم فــي تســوية املنازعــات األســرية فــي الفقــه اإلســالمي والتشــريعين 

الجزائــري واالماراتــي، وقــد اعتمــدت فــي هــذه الورقــة املنهجيــن التحليلــي واملقــارن بتحليلنــا للنصــوص القانونيــة، 

ومقارنــة ذلــك بأحــكام الفقــه اإلســالمي. 

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2019-12-07

تاريخ القبول 2021-06-15

الكلمات املفتاحية
وسائل بديلة
 هيئة التحكيم
 أقارب الزوجين
 التوفيق
 نزاعات أسرية ا

1 املؤلف املراسل

متهيد
إّن التحكيــم مــن أهــّم الوســائل البديلــة فــي األحــوال الشــخصية، 

األنظمــة  وفــي  اإلســالمية  الشــريعة  فــي  األصليــة  األســاليب  ومــن 

املشــّرع  نجــد  لهــذا   ،)2020  -2019 )قــزي،  املتقّدمــة  القانونيــة 

الجزائــري يكــّرس التحكيــم كوســيلة لإلصــالح بيــن الزوجيــن فــي 

حــال تفاقــم الخصــام بينهمــا مــا لــم يثبــت الضــرر طبقــا ألحــكام 

»إذا  أّن:  علــى  نصــت  والتــي   02-05 رقــم  األمــر  مــن   56 املــادة 

تعييــن  الضــرر وجــب  يثبــت  ولــم  الزوجيــن  بيــن  الخصــام  اشــتد 

 مــن 
ً
يعّيــن القا�شــي الحكميــن، حكمــا بينهمــا.  حكميــن للتوفيــق 

الحكميــن  هذيــن  وعلــى  الزوجــة،  أهــل  مــن  وحكمــا  الــزوج  أهــل 

أن يقدمــا تقريــرا عــن مهمتهمــا فــي أجــل شــهرين« )قانــون األســرة 

رقــم 84-11، 1984(. وهــو أيضــا مــا أكدتــه املــادة 446 مــن قانــون 

ضــرر  أي  يثبــت  لــم  بقولهــا:»إذا  واإلداريــة  املدنيــة  اإلجــراءات 

أثنــاء الخصومــة، جــاز للقا�شــي أن يعيــن حكميــن اثنيــن ملحاولــة 

األســرة«)قانون  قانــون  مقتضيــات  حســب  بينهمــا  الصلــح 

.)2008  ،09-08 رقــم  اإلداريــة  املدنيــة  اإلجــراءات 

أحــكام  خــالل  مــن  اإلماراتــي  املشــّرع  موقــف  أّن  نجــد  باملقابــل 

121  مــن قانــون األحــوال الشــخصية  إلــى غايــة   118 املــواد مــن 

الجزائــري،  نظيــره  عــن  كثيــرا  يختلــف  ال   ،2005 لســنة   28 رقــم 

حيــث تنــص املــادة 118 علــى أنــه:»إذا لــم يثبــت الضــرر، واســتمر 

األســري  التوجيــه  لجنــة  علــى  وتعــذر  الزوجيــن،  بيــن  الشــقاق 

مــن  حكميــن  بحكــم  القا�شــي  عيــن  بينهمــا،  اإلصــالح  والقا�شــي 

أهليهمــا إن أمكــن بعــد أن يكلــف كال مــن الزوجيــن تســمية حكــم 

وإال  األكثــر،  علــى  التاليــة  الجلســة  فــي  اإلمــكان  قــدر  أهلــه  مــن 
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تقاعــس  إذا  اإلصــالح  علــى  والقــدرة  الخبــرة  فيــه  يتوســم  فيمــن 

أحــد الزوجيــن عــن تســمية حكمــه، أو تخلــف عــن حضــور هــذه 

الجلســة، ويكــون هــذا الحكــم غيــر قابــل للطعــن فيــه«.

الحكميــن  تعييــن  حكــم  يشــتمل  أن  املــادة  ذات  تســتوجب  كمــا 

مــّدة  ذلــك  اليجــاوز  أن  علــى  وانتهائهــا،  املهمــة  بــدء  تاريــخ  علــى 

، ويجــوز مّدهــا بقــرار مــن املحكمــة، وتعلــن املحكمــة 
ً
تســعين يومــا

الحكميــن والخصــوم بحكــم تعييــن الحكميــن وعليهــا تحليــف كل 

مــن الحكميــن اليميــن بــأن يقــوم بمهمتــه بعــدل وأمانة«)قانــون 

.)2005  ،28 األحــوال الشــخصية اإلتحــاد اإلماراتــي رقــم 

ــه وبالرغــم 
ّ
ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه فــي القانــون الجزائــري هــو أن

لــم تجّســد  أّنهــا  إال  التحكيــم  القانونــي آلليــة  مــن وجــود اإلطــار 

الزوجيــن. بيــن  النزاعــات  لفــّض  الواقــع  علــى أرض 

وعليــه نطــرح اإلشــكالية اآلتيــة: إلــى أي مــدى يمكــن أن تســاهم 

آليــة التحكيــم فــي تســوية النزاعــات األســرية فــي ظــّل الصعوبات 

التــي قــد تعترضهــا؟ ومــا مــدى إمكانيــة تطبيقهــا وتفعيلها داخل 

القانونــي  املســتويين  علــى  واإلماراتــي  الجزائــري  املجتمعيــن 

اقعــي؟ والو

املنهجيــن  اتبعــت  الســابقة  اإلشــكالية  عــن  اإلجابــة  أجــل  ومــن 

التحليلــي واملقــارن، وذلــك بتحليلــي للنصــوص القانونيــة الــواردة 

فــي قانــون األســرة الجزائــري وقانــون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة، 

وكــذا بتحليــل نصــوص قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي.

التشــريعين  بيــن  باملقارنــة  وذلــك  املقــارن،  املنهــج  اتبعــت  كمــا 

دعــت  كلمــا  اإلســالمي  الفقــه  وأحــكام  واإلماراتــي  الجزائــري 

ذلــك. إلــى  الضــرورة 

وقد كان تقسيم خطة الدراسة على النحو اآلتي:

املطلــب األول: ماهيــة التحكيــم فــي الفقــه اإلســالمي والتشــريعين 

الجزائــري واإلماراتــي. 

فــّض  فــي  التحكيــم  هيئــة  تفعيــل  إجــراءات  الثانــي:  املطلــب 

اإلســالمي. الفقــه  فــي  األســرية  النزاعــات 

فــّض  فــي  التحكيــم  هيئــة  تفعيــل  إجــراءات  الثالــث:  املطلــب 

واإلماراتــي.  الجزائــري  التشــريعين  فــي  األســرية  النزاعــات 

ماهية التحكيم يف الفقه اإلسالمي والتشريعن 11
اجلزائري اإلمارايت

ســأتناول فــي هــذا املطلــب مفهــوم التحكيــم فــي الفــرع األول، ثــم 

بعــد ذلــك ســأتطرق إلــى الطبيعــة الفقهيــة والقانونيــة للتحكيــم 

ــم.
ّ

فــي الفــرع الثانــي، وفــي األخيــر ســأتكلم عــن شــروط املحك

مفهوم التحكيم 1111
ســأتناول فــي هــذا الفــرع تعريــف التحكيــم أوال، ثــم نبيــن بعــد ذلــك 

مشروعيته.

تعريف التحكيم111111
وهنــا ســأتكلم عــن التعريــف اللغــوي، ثــم بعــد ذلــك ســأتطرق إلــى 

التعريــف االصطالحــي.

 من الناحية اللغوية11111111

األمــر  فــي  مــه 
ّ

حك يقــال  ــم، 
ّ

حك مصــدر  بأنــه  التحكيــم  عــّرف 

تحكيمــا، أي أمــره أن يحكــم فاحتكــم وتحكــم، يعنــي جــاز فيــه 

فيــه حكمــه.  جــاز  إذا  فــالن،  مــال  فــي  فــالن  واســتحكم  حكمــه، 

حكمتــه  ويقــال:  إليــه،  الحكــم  فوضــت  أي  الرجــل؛  مــت 
ّ

وحك

اختــاره  ومــن  لحكمــه.  ودعوتــه  إليــه،  خاصمتــه  أي  حاكــم؛  إلــى 

مــا، أو حاكمــا، 
ّ

الطرفــان للتحاكــم إليــه يســمى حكمــا، أو محك

ويســّمى أطــراف النــزاع املحكــم فيــه، محتكمــا أو محكمــا بكســر 

كمــا   .)1973 وزمــالؤه،  )إبراهيــم  )البســتاني(  وتشــديدها  الــكاف 

يفيــد املنــع أيضــا، تقــول: أحكمــت فالنــا أي منعتــه، وبــه ســمي 

.)2000 )منظــور،  الظلــم  يمنــع  ألنــه  الحاكــم 

كمــا يطلــق الحكــم علــى مــن يختــار للفصــل بيــن املتنازعيــن. كمــا 

ــۡن  فــي قولــه تعالــى: )ِإَوۡن ِخۡفُتــۡم ِشــَقاَق بَۡينِِهَمــا فَٱۡبَعُثــواْ َحَكٗمــا ّمِ

ُ بَۡيَنُهَمــاۗٓ  ۡهلَِهــآ إِن يُرِيــَدآ إِۡصَلٰٗحــا يُوَّفـِـِق ٱللَّ
َ
ۡهلـِـهِۦ وََحَكٗمــا ّمِــۡن أ

َ
أ

.)35 اآليــة  النســاء،  )ســورة   )  ٣٥ َخبِــٗرا  َعلِيًمــا  اَكَن   َ ٱللَّ إِنَّ 
غــوي أّن الّتحكيــم يفيــد تفويــض األمــر 

ّ
ويتبيــن مــن التعريــف الل

بيــن  املنازعــات  فــي  للفصــل  للحاكــم  األمــر  رفــع  وكذلــك  للغيــر، 

املتخاصميــن.

  اصطالحا12111111

عــّرف ابــن نجيــم التحكيــم بأنــه: »توليــة الخصميــن حاكمــا يحكــم 

بــأّن  فيــرون  املالكيــة  أمــا   ،)1997 )نجيــم،  برضاهمــا«  بينهمــا 

التحكيم هو: »تولية الخصمين حكما يرتضيانه ليحكم بينهما« 

فعّرفــه:»إذا  الكبيــر  الحــاوي  صاحــب  أمــا   ،)1986 )فرحــون، 

ــم خصمــان رجــال مــن الرعيــة ليق�شــي بينهمــا فيمــا تنازعــاه فــي 
ّ

حك

بلــد فيــه قــاض أو ليــس فيــه قــاض جــاز« )البصــري، 1994(، أمــا 

ابــن قدامــة فعرفــه بأنــه: »وإذا تحاكــم رجــالن إلــى رجــل حكمــاه 

بينهمــا جــاز  للقضــاء فحكــم  بينهمــا ورضيــاه وكان ممــن يصلــح  

ذلــك ونفــذ حكمــه عليهمــا« )قدامــة، 1405ه(. لهــذا، فإنــه ال ضــرر 
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إذا قلنــا إّن التحكيــم فــي الفقــه اإلســالمي هــو »عقــد توليــة وتقليــد 

مــن طرفــي الخصومــة إلــى طــرف ثالــث ليفصــل فيمــا تنازعــا فيــه«. 

بيــن طرفيــن  ــه: »عقــد 
ّ
بأن مصطفــى الزرقــاء فعّرفــه  أمــا الشــيخ 

بينهمــا  حكمــا  آخــر  شــخصا  برضاهمــا  فيــه  يجعــالن  متنازعيــن 

للفصل في خصوماتهما بدال من القا�شي« )الزرقا، 1967- 1968(.

من هنا، فيجب أن يشتمل التحكيم العناصر اآلتية:

بطريــق  بينهمــا  النــزاع  حســم  علــى  الخصميــن  بيــن  -االتفــاق 

القضــاء. طريــق  عــن  ال  التحكيــم 

-طرفــا التحكيــم: فالطــرف األول همــا الخصمــان ولــو تعــددوا، 

باتفــاق  يعيــن  التحكيــم  هيئــة  أو  املحكــم  الثانــي  والطــرف 

النــزاع. ويحســم  الخصميــن 

- محل التحكيم وهو فض النزاع القائم بين الخصمين. 

بقولهــا:   1790 مادتهــا  فــي  العدليــة  األحــكام  مجلــة  وعرفتــه 

»التحكيــم هــو عبــارة عــن اتخــاذ الخصميــن حاكمــا برضاهمــا، 

العدليــة(.  األحــكام  ودعواهما«)مجلــة  خصومتهمــا  لفصــل 

وإنمــا  التحكيــم،  يعــرف  فلــم  الجزائــري  للمشــّرع  بالنســبة  أمــا 

أحــكام  خــالل  مــن  التحكيــم  شــرط  أو  التحكيــم،  اتفــاق  عــّرف 

املادتيــن 1006 و1007 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة، 

حيــث نّصــت املــادة 1006 علــى أنــه: »يمكــن لــكل شــخص اللجــوء 

أمــا  فيهــا«،  التصــرف  لــه مطلــق  التــي  الحقــوق  فــي  التحكيــم  إلــى 

املــادة 1007 فتكلمــت عــن شــرط التحكيــم الــذي هــو اتفــاق يلتــزم 

بموجبــه األطــراف فــي عقــد متصــل بحقــوق متاحــة بمفهــوم املــادة 

تثــار بشــأن هــذا العقــد  التــي قــد  النزاعــات  1006 أعــاله لعــرض 

التحكيــم. علــى 

أمــا بالنســبة للمشــرع اإلماراتــي فقــد عــّرف التحكيــم مــن خــالل 

أحــكام املــادة األولــى فقرتهــا األولــى مــن قانــون رقــم 06 لســنة 2018 

الفصــل  خاللهــا  مــن  يتــّم  القانــون  ينظمهــا  »وســيلة  أنــه:  علــى 

بحكــم ملــزم فــي نــزاع بيــن طرفيــن أو أكثــر بواســطة هيئــة التحكيــم 

لســنة   06 رقــم  االتحــادي  التحكيم«)القانــون  اتفــاق  علــى  بنــاء 

.)2018 2018 بشــأن التحكيــم ، 

-حســب  فهــو  األســرية  املنازعــات  فــي  للتحكيــم  بالنســبة  أمــا 

قا�شــي  إليــه  يلجــأ  وســيلة   )2015-2014 )محــروق،  البعــض- 

شــؤون األســرة فــي حالــة إذا لــم يتمكــن مــن إيجــاد الحــل بالصلــح 

أهــل  مــن  أي  الزوجيــن،  مــن  كل  ألقــارب  مخــول  الزوجيــن،  بيــن 

الــزوج وأهــل الزوجــة حســب مــا هــو مقــرر فــي نــص املــادة 56 مــن 

األســرة. قانــون 

وعليــه، يمكننــي القــول بــأّن التحكيــم بيــن الزوجيــن يعنــي توليــة 

الزوجيــن املتنازعيــن رجليــن مــن أهلهمــا لإلصــالح بينهمــا والفصــل 

فــي خصومتهمــا. 

مشروعية التحكيم111121
فــي كتــاب هللا، وفــي الســنة النبويــة،  ثبتــت مشــروعية التحكيــم 

وإجمــاع صحابــة ومــن األثــر. 

مشــروعية  علــى  الكريــم  القــرآن  فــي  األدلــة  إّن  الكتــاب:  -مــن 

فــي  خاصــة  بصفــة  أو  عامــة  بصفــة  ســواء  متعــددة  التحكيــم 

األســرية. املنازعــات 

ــۡن  ــا ّمِ ــواْ َحَكٗم ــا فَٱۡبَعُث ــَقاَق بَۡينِِهَم ــۡم ِش - قولــه تعالــى:» ِإَوۡن ِخۡفُت

ُ بَۡيَنُهَمــاۗٓ  ۡهلَِهــآ إِن يُرِيــَدآ إِۡصَلٰٗحــا يُوَّفـِـِق ٱللَّ
َ
ۡهلـِـهِۦ وََحَكٗمــا ّمِــۡن أ

َ
أ

      .)35 اآليــة  النســاء،  )ســورة   »٣٥ َخبِــٗرا  َعلِيًمــا  اَكَن   َ ٱللَّ إِنَّ 
إّن العنايــة اإللهيــة باألســرة تتجّســد لنــا فــي هــذه اآليــة الكريمــة، 

فقــد شــرع هللا التحكيــم عنــد الخــوف مــن وجــود الشــقاق بيــن 

الزوجيــن؛ وذلــك ملحاولــة إنقــاذ كيــان األســرة، وبالتالــي املحافظــة 

علــى املجتمــع؛ ألّن األســرة هــي نــواة املجتمــع الــذي ال يســتقيم إال 

باســتقرار هــا.

وجــه الداللــة: يقــول القرطبــي  فــي هــذه اآليــة الكريمــة : »إّن هــذه 

اآليــة دليــل علــى إثبــات التحكيــم فــي حالــة الشــقاق بيــن الزوجيــن« 

)القرطبــي، 2006(.

فــي  التحكيــم  مشــروعية  علــى  تــدل  صريحــة  اآليــة  فــإن  لهــذا، 

حالــة وجــود الشــقاق بيــن الزوجيــن، فهــي الوســيلة األنجــع لعــالج 

فــي حــق  التحكيــم  وملــا جــاز  كيــان األســرة،  يهــدد  الــذي  الصــدع 

الزوجيــن، دّل ذلــك علــى جــواز التحكيــم فــي ســائر الخصومــات 

والدعــاوى )الحنفــي، 1978(. فــكان الُحكــم مــن الحكميــن بمنزلــة 

.  )1984 )الكاســاني،  املقلــد  القا�شــي  ُحكــم 

ــۡحِتۚ فَــإِن  ٰلُــوَن لِلسُّ كَّ
َ
ُٰعوَن لِۡلَكــِذِب أ -قولــه تعالــى: »َســمَّ

ۡعــرِۡض َعۡنُهــۡمۖ ِإَون ُتۡعــرِۡض َعۡنُهــۡم 
َ
ۡو أ

َ
َجــآُءوَك فَٱۡحُكــم بَۡيَنُهــۡم أ

ــِطۚ  ــم بِٱۡلقِۡس ــَت فَٱۡحُكــم بَۡيَنُه اۖ ِإَوۡن َحَكۡم ــۡي ٔٗ وَك َش ــُرُّ ــن يَ فَلَ
َ ُيِــبُّ ٱلُۡمۡقِســِطَن ٤٢« )ســورة املائــدة، اآليــة 42.(.         إِنَّ ٱللَّ

لنبيــه  الخيــار  وتعالــى  ســبحانه  هللا  أعطــى  لقــد  الداللــة:  وجــه 

صلــى هللا عليــه وســلم فــي التحكيــم ألهــل الكتــاب إذا مــا جــاءوا 

إليــه، فلــه أن يحكــم بينهــم أو يعــرض عنهــم، وليــس  محتكميــن 

 عليــه، وهــذا دليــل علــى أن حــكام املســلمين 
ً
فــي اإلعــراض ضــررا

مخيــرون بيــن األمريــن فــي حــال تحاكــم أهــل الكتــاب إلينــا، وأن 

هــذا التحاكــم هــو تحاكــم إلــى الكتــاب، حيــث إن الرســول صلــى 
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هللا عليــه وســلم فــي حكمــه علــى الزانييــن بإقامــة الحــد قــد أخــذ 

بمــا جــاء بالتــوراة أي أنــه لــم يحكــم بعلمــه )الطبــري، 1968(.   

النبويــة،  الســنة  مــن  التحكيــم  مشــروعية  ثبتــت  الســنة:  -مــن 

وذلــك ملــا أخرجــه النســائي: عــن شــريح بــن هانــئ عــن أبيــه هانــئ: 

ــا وفــد إلــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــع قومــه َســِمعُهم 
ّ
أنــه مل

وهــم يكنــون َهاِنًئــا أبــا الَحكــِم، فدعــاه رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم، فقــال:»إّن الل هــو اَلكــُم وإلــه اُلكــُم، فلِــَم 

ــوا ف شٍء  ــويم إذا اختلف ــال: إّن ق ــِم؟« ق ــا الك ــيَّ أبَ تَُك
ــال  ــن، فق ــي الك الفرق ــرىض ع ــم، ف ــُت بينه ــوين فََحَكْم أت
صــى الل عليــه وســلم:»ما أحســن مــن هــذا. فمــا لــك مــن 
ــريح وعبــد هللِا َوُمْســِلٌم، قــال:» فمــن أكبهم؟« 

ُ
الــودل؟« قــال: لــي ش

قــال: شــريح، قال:»فأنــت أبــو شيح وَدَع هَلُ َولـِـَودَلِه« )النســائي(. 

)معبــود(   

وجــه الداللــة: فــي الحديــث داللــة علــى مشــروعية التحكيــم ولــزوم 

 فــي حالــة قبــول األطــراف لــه، وذلــك ألّن رســول 
ً
العمــل بــه شــرعا

مــن  شــريح  أبــو  بفعلــه  كان  مــا  أقــر  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  هللا 

التحكيــم بيــن النــاس كمــا أّن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

عنــه،  ينهــه  ولــم  شــريح  أبــي  لفعــل  وإعجابــه  استحســانه  أظهــر 

أمــا  التقريريــة وهــي ســنة متبعــة.  الســنة  مــن ضمــن  يعــّد  وهــذا 

مــا قــام بــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــن تغييــر كنيــة أبــي 

الحكــم إلــى أبــي شــريح لــم يكــن نهيــا عــن التحكيــم »وإنمــا كــره لــه 

ذلــك حتــى ال يشــارك هللا فــي صفــة مــن صفاتــه فالحكــم صفــة مــن 

       .)1979 صفــات هللا تعالــى ال يشــاركه أحد«)هجريــة، 

-من اإلجماع: لقد ثبت منذ عهد الصحابة ر�شي هللا عنهم أنهم 

كان يرجعــون إلــى التحكيــم كوســيلة لفــّض النزاعــات، وفــي هــذا 

يقــول السرخ�شــي: »والصحابــة مجمعــون علــى جــواز التحكيــم« 

)السرخ�شــي(.          

قــاض  غيــر   
ً
رجــال خصمــان  ــم 

ّ
حك »ولــو   الشــربيني:  يقــول  كمــا 

)فــي غيــر حــد هللا( مــن مــال أو غيــره جــاز مطلقــا علــى التفاصيــل 

القا�شــي ألنــه  القضــاء، وال يشــترط عــدم  أهليــة  اآلتيــة بشــرط 

وقــع لجمــع مــن كبــار الصحابــة ولــم ينكــره أحــد، قــال  املــاوردي: 

1377ه(. )الشــربيني،  إجماعــا«  فــكان 

-مــن األثــر: مــا وقــع فــي عهــد الصحابــة ر�شــي هللا عنهــم فالعديــد 

والتــي  بالتحكيــم،  قضيــت  مختلفــة  وقائــع  فــي  منازعــات  مــن 

ســنذكر بعضــا منهــا علــى ســبيل الداللــة فيمــا يتعلــق بالتحكيــم 

الزوجيــن. بيــن  الشــقاق  فــي 

إلــى  فاختصمــا  زوجهــا  علــى  نشــزت  امــرأة  أّن  الشــعبي:  رواه  مــا 

 مــن أهلهــا، وحكمــا مــن أهلــه، فنظــر 
ً
شــريح، فقــال: ابعثــوا حكمــا

الحكمــان فــي أمرهــا فرأيــا أن يفرقــا بينهمــا، فكــره الرجــل، فقــال 

اَن اليوم؟ وأجاز قول الحكمين )الطبري، 1968(.    
َ
ِفيَم ك

َ
شريح: ف

مــا رواه أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة بإســناده عــن عبيــدة الســلماني 

ــاٌم مــن النــاس 
َ
 مــع كل واحــد منهمــا ِفئ

ً
أّن رجــال وامــرأة أتيــا عليــا

فقــال علــي ر�شــي هللا عنهــا: ابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن 

أهلهــا، فبعثــوا حكميــن ثــم قــال علــي ر�شــي هللا عنــه للحكميــن: 

هــل تدريــان مــا عليكمــا مــن الحــق؟ عليكمــا مــن الحــق إن رأيتمــا 

أن تجمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا، فقالــت املــرأة: 

رضيــت بكتــاب هللا علــي وليــا فقــال الرجــل: أمــا الفرقــة فــال، فقــال 

علــي كذبــت حتــى تر�شــى بمــا رضيــت بــه )قدامــة، املغنــي والشــرح 

الكبيــر(.  وحكمــوا فــي الكثيــر مــن الوقائــع. وهــذه كلهــا أدلــة قاطعــة 

علــى مشــروعية التحكيــم.      

بنــت عتبــة فتخاصمــا فجمعــت  تــزوج فاطمــة  أّن عقيــال  يــروى 

 مــن أهلــه عبــد هللا بــن 
ً
ثيابهــا ومضــت إلــى عثمــان، فبعــث حكمــا

ألفرقــن  عبــاس:  ابــن  فقــال  معاويــة،  أهلهــا  مــن   
ً
وحكمــا عبــاس 

بينهمــا، وقــال معاويــة: مــا كنــت ألفــرق بيــن شــيخين مــن بنــي عبــد 

منــاف، فلمــا بلغــا البــاب كانــا قــد غلقــا البــاب واصطلحــا )الهمــام( 

.)1982 )البهوتــي،  )النــووي(  )الدســوقي( 

العمــوم،  التحكيــم علــى وجــه  فــي  الفقهــاء  بالنســبة ألقــوال  أمــا 

باعتبــار أّن التحكيــم بيــن الزوجيــن فــرع مــن الفــروع التــي يفّعــل 

فيهــا التحكيــم، فيــرى جهمــور الفقهــاء أّن التحكيــم جائــز، وفــي 

هــذا يقــول السرخ�شــي مــن الحنفيــة: »األصــل فــي جــواز التحكيــم 

 ،)... أهلهــا  مــن  وحكمــا  أهلــه  مــن  حكمــا  فابعثــوا  تعالــى:)  قولــه 

والصحابــة ر�شــي هللا عنهــم كانــوا مجمعيــن علــى جــواز التحكــم. 

أمــا املالكيــة فيقــول صاحــب منــح الجليــل: »تحكيــم الخصميــن 

غيرهمــا جائــز كمــا يجــوز أن يســتفتيا فقيهــا يعمــالن بفتــواه فــي 

1989م(. 1409ه،  )عليــش،  )السرخ�شــي(  قضيتهــا« 

 فــي 
ً
ــم خصمــان رجــال

ّ
ــه لــو حك

ّ
أمــا الشــافعية فقــال الشــربيني إن

 بشــرط أهليــة القضــاء، 
ً
غيــر حــّدِ مــن حــدود هللا تعالــى جــاز مطلقــا

كمــا يــرى اإلمــام النــووي أّن جمهــور الفقهــاء يجيــزون التحكيــم، 

عــدم  ومنهــا:  أخــرى،  أمــور  فــي  يشــترط  أنــه  الغزالــي  اإلمــام  ونقــل 

وجــود قــاض بالبلــد، وقيــل - عنــد الشــافعية- يختــص بمــال دون 

»وإن  البهوتــي:  فقــال  الحنابلــة  أمــا  ونحوهــا...  نــكاح  قصــاص، 

تحاكــم شــخصان إلــى رجــل للقضــاء بينهمــا فحكــم نفــذ حكمــه فــي 
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املــال والقصــاص والحــد والنــكاح واللعــان وغيرهــا حتــى مــع وجــود 

القنــاع،  )البهوتــي، كشــاف  )النــووي، روضــة الطالبيــن(  قــاض« 

.)  1982

وخالصة القول إّن جمهور فقهاء الحنفية واملالكية والشافعية 

الحنابلة، يجيزون التحكيم في الشقاق بين الزوجين.

الطبيعة الفقهية والقانونية للتحكيم 1121
وهنــا ســأتطرق إلــى الطبيعــة الفقهيــة أوال، ثــم بعــد ذلــك ســأتناول 

الطبيعــة القانونية.  

الطبيعة الفقهية للتحكيم 112111
لنــا مــن عبــارات  مــن خــالل التعريفــات الســالفة الذكــر يتضــح 

وإحالتــه  الخصومــة،  طرفــي  بيــن  التحكيــم  اعتبــار  فــي  الفقهــاء 

لطــرف ثالــث ليفصــل فيمــا تنازعــا عليــه، أي أنهــا توليــة خاصــة 

طبيعــة  حــول  الجــدل  أثــارت  العبــارات  وهــذه  محــدد.  نــزاع  فــي 

التحكيــم فــي الفقــه اإلســالمي حيــث انقســمت اآلراء إلــى ثالثــة آراء 

وهــي:

الطبيعــة  ترجيــح  إلــى  الفقهــاء  جمهــور  ذهــب  األول:  -الــرأي 

بمنزلــة  حكــم 
ُ
امل أّن  ذلــك  فــي  وحجتهــم  للتحكيــم،  القضائيــة 

التنفيــذ،  فــي  القا�شــي  حكــم  بمنزلــة  وحكمــه  ــى، 
ّ
املول القا�شــي 

وأّن حكــم املحكــم ال ينقــض إال بمــا ينقــض بــه حكــم القا�شــي، 

صفــات  مــن  القا�شــي  فــي  يشــترط  مــا  املحكــم  فــي  اشــترطوا  وقــد 

)السرخ�شــي(.        

املحكــم  اعتبــار  إلــى  املالكيــة  بعــض  يــرى  وهنــا  الثانــي:  -الــرأي 

 منهمــا مــن 
ً
 بحيــث »تتفــق الوكالــة مــع التحكيــم فــي أّن كال

ً
وكيــال

 منهمــا يقــوم علــى الرضــا، 
ً
العقــود الجائــزة غيــر الالزمــة، وأّن كال

 من الوالية. ففي الوكالة ال يملك الوكيل مباشــرة 
ً
ويعتبران نوعا

عملــه إال بــإذن املــوكل ورضــاه، وفــي حــدود مــا وكل بــه وفــي النطــاق 

الــذي رســم لــه، وفــي التحكيــم ال تنعقــد لــه هــذه الواليــة إال برضــا 

املحتكميــن عليه«)الصــاوي؛ األســطل، 1998( .      

إضفــاء  إلــى  الحنفيــة  فقهــاء  بعــض  يذهــب  الثالــث:  -الــرأي 

طابــع مســتقل علــى التحكيــم بحيــث أعطــوه طبيعــة مختلطــة، 

فقالــوا إّن املحكــم يشــبه القا�شــي فــي عملــه باســتقالل عــن إرادة 

عمــل  ويشــبه  اختــاروه،  الذيــن  هــم  كانــوا  ولــو  حتــى  الخصــوم 

املنشــأة  هــي  الخصــوم  إرادة  كــون  فــي  أخــرى  جهــة  مــن  الوكيــل 

)الجصــاص(. املحكــم  لســلطة 

 
ّ

والراجــح عنــدي هــو الــرأي الــذي يمنــح للمحكــم طابعــا مســتقال

املحكــم  يشــبه  حيــث  وكيــل،  هــو  وال  قا�شــي  هــو  ال  ومختلطــا، 

هــم  كانــوا  وإن  حتــى  الخصــوم  إرادة  عــن  باســتقالله  القا�شــي 

الذيــن اختــاروه، كمــا يشــبه عمــل الوكيــل باعتبــار إرادة الخصــوم 

هــي التــي أنشــأت ســلطة املحكــم.

الطبيعة القانونية للتحكيم112121
حكــم  إلــى  الوصــول  هــو  التحكيــم  إلــى  اللجــوء  مــن  الغايــة  إّن 

بيــن  لهــذا احتــدم الخــالف  بيــن األطــراف،  النــزاع  بفــض  يق�شــي 

إلــى  التحكيــم  لحكــم  القانونيــة  الطبيعــة  حــول  القانــون  فقهــاء 

اآلراء.  عــّدة 

 التحكيــم ذو طبيعــة قضائيــة، وأّن حكــم 
ّ

فهنــاك مــن يــرى بــأن

التحكيــم يشــابه تمامــا حكــم القضائــي، وذلــك ألّن املحكــم يــؤّدي 

العدالــة فــي إطــار ســيادة الدولــة وبتفويــض منــه، وهــذه العدالــة 

تتحقق من خالل التنظيم القضائي التي تتولى الدولة تنظيمه، 

أو مــن خــالل القضــاء الخــاص املتمثــل فــي نظــام التحكيــم الــذي 

تقــّره الدولــة لهــذا النــوع مــن القضــاء، كمــا أّن إجــراءات التحكيــم 

مــن حيــث حجيــة حكــم  القضائــي ســواء  للحكــم  تمامــا  مشــابه 

هيئــة  وأّن  تنفيــذه،  كيفيــة  أو  فيــه  الطعــن  طــرق  أو  التحكيــم 

التحكيــم ال تعمــل بــإرادة الخصــوم وحدهــا ممــا يجعــل الصفــة 

ا.،  )إبراهيــم  التحكيــم  حكــم  علــى  تغلــب  التــي  هــي  القضائيــة 

.)1997

ــه ذو طبيعــة تعاقديــة، وأّن التحكيــم يدخــل 
ّ
وهنــاك مــن يــرى بأن

مصــدر  إلــى  تســتند  التــي  لألفــراد  الخاصــة  املعامــالت  ضمــن 

القضــاء،  فــي  الحــال  هــو  كمــا  قضــاء  ليــس  فالتحكيــم  عقــدي، 

بــل هــو عقــد رضائــي ملــزم للجانبيــن، لهــذا يعــّد حكــم التحكيــم  

عنصــرا تبعّيــا فــي عمليــة التحكيــم ألّن اتفــاق التحكيــم يســتغرق 

 لتفســير كافــة مراحلهــا 
ً
عمليــة التحكيــم برمتهــا بحيــث يعــّد مبــدأ

حتــى صــدور قــرار مــن هيئــة التحكيــم ويكــون هــذا القــرار ملزمــا 

لطرفــي النــزاع، فحكــم التحكيــم طبقــا لهــذه الطبيعــة التعاقديــة 

يســتمد ســلطته وحجيتــه مــن اتفــاق التحكيــم الــذي يلتــزم فيــه 

الطرفــان بالخضــوع لهــذا الحكــم.

وينق�شــي  باتفــاق  يبــدأ  مختلــط  نظــام  ــه 
ّ
أن بعضهــم  يــرى  بينمــا 

فــي  بقضــاء حكــم التحكيــم، فالطبيعــة العقديــة تجــد أساســها 

القضائيــة  والطبيعــة  التحكيــم،  إلــى  باللجــوء  األطــراف  اتفــاق 

تجــد أساســها فــي الفصــل فــي هــذا النــزاع طبقــا إلجــراءات قضائيــة 

يصــدر بنــاء عليهــا حكــم املحكــم.        

وهنــاك مــن يــرى بــأّن التحكيــم نظــام ذو طبيعــة خاصــة، ويجــب 
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أن ينظــر إليــه نظــرة مســتلقة وال يمكــن تفســيره فــي ضــوء املبــادئ 

التقليديــة ملحاولــة ربطــه بالعقــد أو بالحكــم القضائــي الصــادر 

عــن الســلطة القضائيــة )عمــر، 2003؛ داود، 2008(.

وذلــك  خاصــة،  طبيعــة  ذو  التحكيــم  أّن  هــو  عنــدي  والراحــج 

 يفّســر بفكــرة العقــد أو بفكــرة الحكــم 
ّ

ألّن الطبيعــة تقت�شــي أال

بالطبيعــة  تفســيره  يجــب  إذ  معــا،  بالفكرتيــن  أو  القضائــي 

العقــد  عــن  تميــزه  خصائــص  مــن  لــه  ملــا  نطــرا  بــه،  الخاصــة 

يدرجــه  الجزائــري  املشــرع  جعــل  مــا  وهــذا  القضائــي،  والحكــم 

النزاعــات. فــض  فــي  البديلــة  الوســائل  ضمــن 

شروط املحكم1–11
املحكــم  فــي  توفرهــا  يجــب  التــي  الشــروط  علــى  الفقهــاء  اتفــق 

واألمانــة  واألهليــة،  والحريــة  والعدالــة  اإلســام  فــي  املتمثلــة 

إليــه. كمــا اتفقــوا علــى  ملــا بعــث  والتقــوى واالهتــداء للمقصــود 

عــدم اشــتراط االجتهــاد )نجيــم، مالــك، املــاوردي(. أمــا بالنســبة 

يــرى  حيــث  ذلــك،  فــي  الفقهــاء  اختلــف  فقــد  الذكــورة  لشــرط 

بوجــوب  والحنابلــة(  والشــافعية  الفقهاء)املالكيــة  جمهــور 

الذكــورة مطلقــا، وفــي هــذا يقــول اإلمــام مالــك:« ليســت املــرأة مــن 

    .)1982 البهوتــي،  املــاوردي؛  )مالــك،  الُحــكام« 

أمــا الحنفيــة فــال يشــترطون فــي املحكــم الذكــورة، فيجــوز تحكيــم 

أنهــا ال تق�شــي  إال  الجملــة  فــي  الشــهادات  أهــل  مــن  املــرأة، ألّنهــا 

بالحدود والقصاص، ألنها ال شــهادة لها في ذلك وأهلية القضاء 

تــدور مــع الشــهادة )الزيعلــي؛ الكاســاني، بدائــع الصنائــع(.         

إجراءات تفعيل هيئة التحكيم يف فّض الزناعات 21
األسرية يف الفقه اإلسالمي

ســأتطرق فــي هــذا املطلــب إلــى إجــراءات تفعيــل هيئــة التحكيــم 

فــي الفقــه اإلســالمي فــي الفــرع األول، ثــم أبيــن بعــد ذلــك ســلطة 

الحكميــن فــي التفريــق فــي الفــرع الثانــي.

إجراءات تفعيل هيئة التحكيم يف الفقه اإلسالمي2111
يجبــران  وال  الزوجيــن،  بر�شــى  يرســال  أن  الحكميــن  فــي  األصــل 

للزوجــة،  حــّق  واملــال  الــزوج  يــد  فــي  العصمــة  ألّن  وذلــك  عليــه، 

لهــذا فــإّن ُمهمتهمــا التوفيــق بيــن الزوجيــن وإصــالح ذات البيــن، 

منهمــا  كّل  يشــكو  مــا  علــى  والوقــوف  الخــالف  أســباب  ومعرفــة 

اتجــاه الــزوج اآلخــر، وذلــك مصداقــا لقولــه تعالــى: »وَإِۡن ِخۡفُتــۡم 

ۡهلَِهــآ 
َ
ۡهلـِـهِۦ وََحَكٗمــا ّمِــۡن أ

َ
ِشــَقاَق بَۡينِِهَمــا فَٱۡبَعُثــواْ َحَكٗمــا ّمِــۡن أ

َ اَكَن َعلِيًمــا َخبـِـٗرا  ُ بَۡيَنُهَمــاۗٓ إِنَّ ٱللَّ إِن يُرِيــَدآ إِۡصَلٰٗحــا يُوَّفـِـِق ٱللَّ
٣٥« )النســاء االيــة 35( لهــذا فــإّن املقصــد األصلــي للتحكيــم هــو 

بيــن الزوجيــن وليــس التفريــق بينهمــا.        التوفيــق واإلصــالح 

لهــذا فقــد اختلــف فقهــاء الشــريعة اإلســالمية فــي تفعيــل هيئــة 

التحكيــم بيــن الزوجيــن إلــى رأييــن مــا بيــن وجوبــه واســتحبابه:

الــرأي األول: هــو رأي جمهــور فقهــاء املالكيــة والشــافعية والــذي 

ذهــب إلــى وجوبــه علــى القا�شــي عنــد حصــول الحــال التــي يبعــث 

فيهــا الحكمــان )املــواق؛ العربــي؛ النــووي، روضــة الطالبيــن(، وفــي 

إذا  الحكميــن  بعــث  الحاكــم  علــى  »إن  العربــي:  ابــن  يقــول  هــذا 

علــم بالشــقاق بيــن الزوجيــن حتــى لــو لــم يترافعــا  إليــه؛ ألّن مــا 

يضيــع مــن حقــوق هللا أثنــاء مــا ينتظــر رفعهمــا إليــه ال جبــر لــه« 

)العربــي(. واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بقولــه تعالــى:»ِإَوۡن ِخۡفُتــۡم 

ۡهلَِهــآ 
َ
ۡهلـِـهِۦ وََحَكٗمــا ّمِــۡن أ

َ
ِشــَقاَق بَۡينِِهَمــا فَٱۡبَعُثــواْ َحَكٗمــا ّمِــۡن أ

َ اَكَن َعلِيًمــا َخبـِـٗرا  ُ بَۡيَنُهَمــاۗٓ إِنَّ ٱللَّ إِن يُرِيــَدآ إِۡصَلٰٗحــا يُوَّفـِـِق ٱللَّ
٣٥« )النســاء االيــة 35( . 

االســتعانة  باســتحباب  يقــول  الــذي  رأي  وهــو  الثانــي:  الــرأي 

مــن  1045ه(  )الذهبــي،  الرويانــي  بــه  قــال  مــا  وهــذا  بالحكميــن، 

الشــافعية، وذكــره اإلمــام النــووي فــي روضــة الطالبيــن: » قــال: 

البغــوي: عليــه بعثهمــا، وظاهــره الوجــوب، وحجتــه اآليــة. وقــال 

الطالبيــن(.  روضــة  )النــووي،  يســتحب«  الرويانــي: 

بوجــوب  والراجــح عنــدي هــو قــول جمهــور الفقهــاء الــذي يــرى 

ن الخطــاب 
ّ
االســتعانة بالحكميــن مــن طــرف القا�شــي، وذلــك أل

جمهــور  عنــد  الراجــح  وهــو  الوجــوب،  يفيــد  الكريمــة  اآليــة  فــي 

السرخ�شــي(. أصــول  )السرخ�شــي،  األصولييــن 

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإّن الخطــاب فــي هــذه اآليــة موجــه إلــى الحــكام 

أي  الشــقاق  اشــتد  »فــإن  الرملــي:  يقــول  هــذا  وهــي  والقضــاة، 

الخــالف بعــث القا�شــي وجوبــا... وهــو مــن الفــروض العامــة علــى 

 .)1984 )الرملــي،  القا�شــي« 

سلطة احلكمن يف التفريق2121
إذا نــزل الزوجــان عنــد غــرض الحكميــن، وتصالحــا فيمــا بينهمــا 

مــن قبــل،  الشــارع  بهــذا مقصــد الحكميــن وغــرض  فقــد تحّقــق 

عندهــا يأتمناهمــا علــى بعضهمــا البعــض، ويتركانهمــا علــى ذلــك، 

أمــا إذا فشــال فــي مهمتهمــا فهــل لهمــا أن يفّرقــا أم أنهمــا ال يملــكان 

الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة  الزوجيــن؟  مــن  بتوكيــل  إال  ذلــك 

نســتعرض أقــوال الفقهــاء فــي مــدى ســلطة الحكميــن فــي التفريــق، 

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي ذلــك علــى رأييــن:

الــرأي األول: علــى الحكميــن أن يســعيا فــي اإلصــالح بيــن الزوجيــن، 

فــإن قــدرا علــى ذلــك عمــال بــه، وإن عجــزا يجــوز لهمــا أن يفّرقــا 
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دون توكيــل مــن الزوجيــن أو أمــر مــن القا�شــي، وممــن قــال بهــذا 

القــول عثمــان وعلــي وابــن عبــاس ومعاويــة مــن الصحابــة رضــوان 

مالــك:  قــال  وبــه  والشــعبي؛  النخعــي  التابعيــن  ومــن  عليهــم،  هللا 

»وذلــك أحســن مــا ســمعت مــن أهــل العلــم أّن الحكميــن يجــوز 

واالجتماع«)الباجــي(؛  الفرقــة  فــي  وامرأتــه  الرجــل  بيــن  قولهمــا 

وروايــة عــن الشــافعية )الشــيرازي(، وروايــة عــن أحمــد )قدامــة، 

املغنــي(.

هــو   : املالكــي  الحاجــب  )ابــن  الحاجــب  ابــن  يقــول  هــذا  وفــي 

املصــري  الحاجــب  بابــن  املعــروف  بكــر  أبــي  بــن  عثمــان  أبــو 

الديــن  للملــك عــز  أبــوه حاجبــا  ثــم اإلســكندري كان  الدمشــقي 

الصالحي،)توفي 646 هـ/ 1044م(.(: »وعليهما أن يصلحا، فإن لم 

يقــدرا، فــإن كان امل�شــيء الــزوج فّرقــا بينهمــا، وإن كانــت الزوجــة 

ائتمنــاه عليهــا، أو خالعــا لــه بنظرهمــا وإن كانــت منهمــا خالعــا لــه 

.)2000 )ميــارة،  نظرهمــا«  فــي   
ّ

يخــف ملــا 

املأثــور  ومــن  والســنة  بالكتــاب  القــول  هــذا  أصحــاب  واســتدل 

واملعقــول.

-مــن الكتــاب: قــول هللا تعالــى:»ِإَوۡن ِخۡفُتــۡم ِشــَقاَق بَۡينِِهَمــا فَٱۡبَعُثواْ 

ۡهلَِهــآ إِن يُرِيــَدآ إِۡصَلٰٗحــا يُوَّفِِق 
َ
ۡهلـِـهِۦ وََحَكٗمــا ّمِــۡن أ

َ
َحَكٗمــا ّمِــۡن أ

ــٗرا ٣٥« )النســاء االيــة 35(  ــا َخبِ َ اَكَن َعلِيًم ــاۗٓ إِنَّ ٱللَّ ُ بَۡيَنُهَم ٱللَّ
؛ وفــي هــذا يقــول ابــن كثيــر: ســماهما حكميــن ومــن شــأن الحكــم 

أن يحكــم بغيــر رضــا املحكــوم عليــه، وهــذا ظاهــر اآليــة )كثيــر، 

1400ه(. لهــذا أصحــاب هــذا الــرأي بــأّن التفريــق بيــن الزوجيــن فــي 

مثــل هــذه الحالــة يتفــق وروح القــرآن ومقت�شــى نصوصــه، ومــا 

أثــر عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم.

 - مــن الســنة: عــن أبــي ســعيد ســعد بــن ســنان الخــدري ر�شــي 

هللا عنــه: أّن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »ل رضر ول 

البيهقــي(. البهيقــي؛  )املوطــأ؛  رضار« 
 - مــن اآلثــار: روى اإلمــام مالــك أنــه بلغــه أّن علّيــا ابــن أبــي طالــب 

قــال فــي الحكميــن: إّن إليهمــا الفرقــة بينهمــا واالجتمــاع )الباجــي، 

املنتقــى شــرح موطــأ مالــك(.

 - مــن املعقــول: إّن التفريــق لــدى القا�شــي ثبــت بالشــرع فــي عــدة 

الحكميــن  يبعــث  إذ  فالقا�شــي  واإليــالء...،  العيــوب  فــي  حــاالت، 

فــإذا فرقــا  التفريــق،  يملــك  منــه ألنــه  إنمــا يســتمدان ســلطتهما 

كان نيابــة عنــه )قدامــة، املغنــي(. 

الــرأي الثانــي: ال يجــوز لهمــا التفريــق لكــون الحكميــن وكيليــن عــن 

الزوجيــن وال يجــوز لهمــا التفريــق إال بوكالــة مــن الزوجيــن، ألّن 

الطــالق إلــى الــزوج وبــذل املــال إلــى الزوجــة فــال يجــوز إال بإذنهمــا. 

فمهمتهمــا اإلصــالح فحســب، وبــه قــال الحنفيــة والشــافعية فــي 

روايــة لهــم، وفــي روايــة ثانيــة ألحمــد )أحمــد، 2013- 2014(.

وفــي هــذا يقــول الجصــاص: »قــال أصحابنــا ليــس للحكميــن أن 

فكيــف  ذلــك  يملــك  ال  الحاكــم  ألّن  الزوجيــن،  برضــا  إال  يفرقــا 

يملكــه الحكمــان، والحكمــان وكيــالن لهمــا )الجصــاص، أحــكام 

فــي فقــه اإلمــام الشــافعي؛ املغنــي(،  القــرآن؛ الشــيرازي، املهــذب 

وقــال ابــن حــزم: »وليــس لهمــا أن يفرقــا بيــن الزوجيــن ال بخلــع وال 

بغيــره« )حــزم(.

بهــا  اســتدل  التــي  اآليــة  بنفــس  الــرأي  هــذا  أصحــاب  واســتدّل 

أصحــاب الــرأي األول. قــال الشــافعي: فــي وجــه االســتدالل باآليــة: 

وذلــك أّن هللا عــز وجــل إنمــا ذكــر أّنهمــا إن يريــدا إصالحــا يوفــق 

1381ه(. بينهمــا ولــم يذكــر تفريقــا )الشــافعي،  هللا 

إعــادة  هــو  الحكميــن  بعــث  مــن  األسا�شــي  املقصــد  فــإّن  لهــذا 

تحقيــق  عــن  عجــزا  فــإن  الزوجيــن  بيــن  والوفــاق  الصفــاء 

الخصــام  مــن  ذلــك  علــى  يتركاهمــا   
ّ

أال املصلحــة  فمــن  ذلــك 

بالضــرر  أوالدهمــا  وعلــى  عليهمــا  يعــود  ــن  بّيِ فســاد  مــن  فيــه  ملــا 

أن  ع�شــى  الرابطــة  هــذه  حــل 
ُ
ت أن  األحســن  فمــن  البالــغ، 

إليــه،  وتطمئــن  نفســه  معــه  تســتقر  مــن  منهمــا  لــكل  هللا  يهــّيء 

ُ الُكّٗ ّمِــن َســَعتِهۦِۚ  قَــا ُيۡغــِن ٱللَّ وذلــك لقولــه تعالــى: »ِإَون َيَتَفرَّ

      .).130 اآليــة  النســاء،  )ســورة   »١٣٠ َحِكيٗمــا  َوِٰســًعا   ُ ٱللَّ َوَكَن 
فــي  الحكميــن  ســلطة  مــدى  فــي  الفقهــاء  آراء  عــرض  وبعــد 

ال  الــذي  الثانــي  الــرأي  هــو  الراجــح  بــأّن  لــي  يتضــح  التفريــق 

مســاعدين  يعــّدان  لكونهمــا  وذلــك  التفريــق،  للحكميــن  يجيــز 

للقا�شــي، وليــس همــا القا�شــي نفســه الــذي لــه الســلطة التفريــق. 

إجراءات تعين وتفعيل هيئة التحكيم يف 1–
فّض املنازعات األسرية يف التشريعن اجلزائري 

واإلمارايت  
الحكميــن  تعييــن  فــي  املحكمــة  لــدور  املطلــب  هــذا  فــي  ســأتطرق 

فــي التشــريعين الجزائــري واإلماراتــي، ثــم بعــد ذلــك ســأتكلم عــن 

الزوجيــن. بيــن  اإلصــالح  فــي  الحكميــن  تفعيــل دور 

دور املحكمة يف تعين احلكمن يف التشريعن 111–
اجلزائري واالمارايت  

ال يمكــن تصــور أن ُيعــرض النــزاع علــى الحكميــن إال باتفــاق طرفــي 

 علــى اللجــوء إليــه، فتوافــق إرادة الطرفيــن 
ً
 واضحــا

ً
النــزاع اتفاقــا

هــو أســاس التحكيــم ومصــدر ســلطة املحكميــن.
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التزامــات  يترتــب عليــه  العقــود،  باقــي  الــزواج شــأنه شــأن  وعقــد 

علــى الطرفيــن، لهــذا فاملتصــور أن تخضــع املنازعــات املتعلقــة بــه 

 لطبيعة العقد املرتبطة 
ً
للتحكيم، وإن كان له طابع خاص نظرا

املنازعــات  فــي   
ً
وقانونــا  

ً
شــرعا جائــز  التحكيــم  إّن  وحيــث  بــه، 

األســرية. فــإذا عجــزت املحكمــة عــن الصلــح وهــو املطلــوب فــي كل 

دعــاوى الطــالق والتطليــق، فهــي ُملزمــة علــى انتــداب الحكميــن، 

الزوجيــن،  بيــن  الدعــوى  فــي  التحكيــم  إجــراءات  التخــاذ  وذلــك 

وهــذا مــا نصــت عليــه أحــكام املــادة 56 مــن قانــون األســرة رقــم 

84 -11 املعــدل واملتمــم بموجــب األمــر 05 -02 بقولهــا: »إذا اشــتد 

الخصــام بيــن الزوجيــن ولــم يثبــت الضــرر وجــب تعييــن حكميــن 

للتوفيــق بينهمــا. يعيــن القا�شــي الحكميــن، حكمــا مــن أهــل الــزوج 

يقدمــا  أن  الحكميــن  هذيــن  وعلــى  الزوجــة،  أهــل  مــن  وحكمــا 

تقريــرا عــن مهمتهمــا فــي أجــل شــهرين«.

الجزائــري  أّن املشــرع  لــي  يتبيــن  املــادة  هــذه  نــص  ومــن اســتقراء 

لــم يوضــح بشــكل دقيــق كيفيــة تعييــن الحكميــن، ومــا إذا كانــت 

إجــراءات  محــاوالت  بعــد  تكــون  أن  يجــب  التحكيــم  إجــراءات 

مــن اإلشــكاليات.    ذلــك  إلــى غيــر  أثناءهــا  أو  الصلــح 

ــه قــد تــدارك ذلــك مــن خــالل نــص املــادة 446 مــن قانــون 
ّ
إال أن

اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة والــذي ورد فيــه:« إذا لــم يثبــت أي 

اثنيــن  حكميــن  يعيــن  أن  للقا�شــي  جــاز  الخصومــة  أثنــاء  ضــرر 

األســرة«. قانــون  مقتضيــات  حســب  بينهمــا  الصلــح  ملحاولــة 

أثنــاء  بالحكميــن  االســتعانة  للقا�شــي  يجــوز  أنــه  هنــا  فاملالحــظ 

والشــقاق  الخصــام  هــوة  اتســاع  عنــد  وذلــك  الخصومــة،  ســير 

)أحمــد،  الخصومــة  أثنــاء  ضــرر  ذلــك  عــن  يثبــت  لــم  مــا  بينهمــا 
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عــن  العجــز  وشــرط  الخصــام  تفاقــم  شــرط  توفــر  فــإذا  لهــذا، 

إثبــات الضــرر، فإنــه يجــب علــى القا�شــي قبــل النظــر فــي موضــوع 

الدعوى ومباشرة الفصل فيها أن يعمل على إصالح ذات البين، 

وذلــك بتعييــن حكميــن، وهــو مــا أكدتــه املحكمــة العليــا فــي قــرار 

لهــا بتاريــخ 1989/12/25 بقولهــا: »مــن املقــرر قانونــا أنــه ال يثبــت 

القا�شــي،  طــرف  مــن  الصلــح  محاولــة  بعــد  بحكــم  إال  الطــالق 

وعنــد نشــوز أحــد الزوجيــن يحكــم القا�شــي بالطــالق، وإذا اشــتد 

الخصــام بيــن الزوجيــن وعجــزت الزوجــة عــن إثبــات الضــرر وجــب 

تعييــن حكميــن للتوفيــق بينهمــا. ومــن ثــم، فــإّن القضــاء بخــالف 

هــذا املبــدأ يعــد خطئــا فــي تطبيــق القانــون.

وملــا كان ثابتــا -فــي قضيــة الحــال- أن املجلــس القضائــي ملــا ق�شــى 

مــن   56  ،55  ،39 التاليــة:  املــواد  أحــكام  مراعــاة  دون  بالطــالق 

قانــون األســرة يكــون بقضائــه كمــا فعــل خالــف القانــون وتجــاوز 

اختصاصــه. ومتــى كان كذلــك اســتوجب نقــض القــرار املطعــون 

    .)1989 فيــه« )العليــا، 

مــن  ســواء  عينهمــا 
ُ
ت فاملحكمــة  الحكميــن  لتعييــن  بالنســبة  أمــا 

تلقــاء نفســها تطبيقــا للقانــون أو بنــاًء علــى طلــب الزوجيــن، وهنــا 

يجــب مراعــاة قرابتهمــا مــن الزوجيــن، إضافــة إلــى تأثيرهمــا عليهمــا، 

وقــدرة كل منهمــا علــى حــل النــزاع املطــروح )أحمــد، 2013- 2014(.      

مــن   118 املــادة  نّصــت  فقــد  اإلماراتــي  للمشــرع  بالنســبة  أمــا 

2005 علــى  28 لســنة  قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي رقــم 

الزوجيــن،  بيــن  الشــقاق  واســتمر  الضــرر،  يثبــت  لــم  »إذا  أنــه: 

وتعــذر علــى لجنــة التوجيــه األســري والقا�شــي اإلصــالح بينهمــا، 

أن  بعــد  أمكــن  إن  أهليهمــا  مــن  حكميــن  بحكــم  القا�شــي  عيــن 

قــدر اإلمــكان  يكلــف كال مــن الزوجيــن تســمية حكــم مــن أهلــه 

فــي الجلســة التاليــة علــى األكثــر، وإال فيمــن يتوســم فيــه الخبــرة 

الزوجيــن عــن تســمية  إذا تقاعــس أحــد  والقــدرة علــى اإلصــالح 

هــذا  ويكــون  الجلســة،  هــذه  حضــور  عــن  تخلــف  أو  حكمــه، 

فيــه. للطعــن  قابــل  غيــر  الحكــم 

املهمــة  بــدء  تاريــخ  تعييــن حكميــن علــى  أن يشــمل حكــم  ويجــب 

، ويجــوز مّدهــا بقــرار 
ً
وانتهائهــا، علــى أال تجــاوز مــدة تســعين يومــا

بحكــم  والخصــوم  الحكميــن  املحكمــة  وتعلــن  املحكمــة،  مــن 

بــأن  تعييــن الحكميــن وعليهــا تحليــف كّل مــن الحكميــن اليميــن 

وأمانــة«. بعــدل  بمهمتــه  يقــوم 

فاملالحــظ مــن خــالل أحــكام هــذه املــادة أنــه فــي حالــة اســتمرار 

منهمــا  كل  اســتطاعة  عــدم  حالــة  وفــي  الزوجيــن،  بيــن  الشــقاق 

قبــل  مــن  بينهمــا  اإلصــالح  مــن  اليــأس  وبعــد  الضــرر،  إثبــات 

القا�شــي و لجنــة التوجيــه األســري، املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

)حيــث   2005 لســنة   28 رقــم  القانــون  مــن   16 املــادة  مــن  األولــى 

نصــت املــادة 16 فــي فقرتهــا األولــى مــن قانــون األحــوال الشــخصية 

أمــام املحكمــة  2005 بقولهــا: »ال تقبــل الدعــوى  28 لســنة  رقــم 

لجنــة  علــى  عرضهــا  بعــد  إال  الشــخصية،  األحــوال  مســائل  فــي 

واإلرث  الوصيــة  ذلــك مســائل  مــن  ويســتثنى  األســري،  التوجيــه 

والوقتيــة(. املســتعجلة  والدعــاوى  حكمهــا،  فــي  ومــا 

الزوجيــن  يأمــر  أن  للقا�شــي  أجــاز  اإلماراتــي  املشــرع  فــإّن  لهــذا، 

باختيــار حكميــن مــن أهليهمــا قبــل انعقــاد الجلســة الالحقــة علــى 

األكثــر، أمــا فــي حالــة عــدم اختيــار مــن أحــد الزوجيــن للمحكــم 
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قابــل  غيــر  حكــم  بإصــدار  القا�شــي  يقــوم  فهنــا  يمثلــه،  الــذي 

للطعــن بتعيــن ُمحكــم. كمــا يشــمل هــذا الحكــم تاريــخ بــدء وانتهــاء 

مهمــة الحكميــن فــي مــدة ال تتجــاوز 90 يومــا مــن تاريــخ تعيينهمــا. 

القيــام  أجــل  مــن  اليميــن  بــأداء  الحكميــن  القا�شــي  ُيلــزم  كمــا 

وتبليــغ  تبليغهمــا  بعــد  وذلــك  وأمانــة،  بنزاهــة وعدالــة  بمهامهمــا 

املحكمــة.  طــرف  مــن  الحكميــن  تعييــن  بحكــم  الخصــوم 

االســتعانة  يجيــز  ال  اإلماراتــي  املشــرع  أّن  هنــا  املالحــظ  لكــن 

بخــالف  والشــقاق،  للضــرر  التطليــق  حالــة  فــي  إال  بالحكميــن 

جميــع  فــي  بالحكميــن  االســتعانة  يجيــز  الــذي  الجزائــري  املشــرع 

الزوجــة  أو  الــزوج  بــإرادة  طالقــا  كان  ســواء  الطــالق.  دعــاوى 

التفريــق القضائــي وذلــك طبقــا  فــي حالــة  أو  بإرادتيهمــا معــا،  أو 

األســرة.    قانــون  مــن   56 املــادة  ألحــكام 

 تفعيل دور احلكمن يف اإلصالح بن الزوجن–121
إّن مهمة الحكمين محددة من قبل املحكمة، وتنحصر بتق�شّي 

الطــرف  ومعرفــة  حقيقتــه  علــى  والوقــوف  الخــالف  أســباب 

ويتــدارس  الضــرر،  فــي  املتســّبب  والطــرف  املظلــوم،  املتضــّرر 

الخيــر  َيــا 
َ
َرأ إن  بينهمــا  ويصلحــان  املمكنــة  الحلــول  الحكمــان 

واملصلحــة فــي ذلــك، لتعــود الحيــاة الزوجيــة إلــى الطبيعــي، وتــزول 

أسباب الخالف والشقاق بتذكير كل منهما بواجبه تجاه اآلخر، 

وتنبيهــه إلــى موضــع الخطــأ الــذي ينبغــي اجتنابــه. وهنــا يجــب أن 

يســتخدم الحكمــان وجاهتهمــا، وقــوة شــخصيتهما فــي التأثيــر علــى 

بينهمــا،  الشــقاق  لرفــع  الســبل  بشــتى  عليهمــا  الزوجيــن  موقــف 

وهــذا مــا نصــت عليــه أحــكام املــادة 447 مــن قانــون اإلجــراءات 

املدنيــة واإلداريــة التــي نصــت علــى أن: »يطلــع الحكمــان القا�شــي 

بمــا يعترضهمــا مــن إشــكاالت أثنــاء تنفيــذ املهمــة«.

التوفيقيــة  مهمتهمــا  كانــت  اللــذان  الحكمــان  توصــل  فــإذا 

تقريــرا  يقدمــا  أن  فعليهمــا  للنــزاع،  حــّل  إيجــاد  إلــى  واإلصالحيــة 

 إلــى القا�شــي الــذي عينهمــا فــي أجــل ال يتعــدى الشــهرين، 
ً
مفصــال

إليهــا  التــي توصــال  النتائــج واالقتراحــات  التقريــر  هــذا  ويتضمــن 

قانــون  مــن   448 املــادة  عليــه  أكــدت  مــا  وهــو  الخــالف،  لحســم 

اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة بقولهــا: »إذا تــم الصلــح مــن طــرف 

القا�شــي  عليــه  يصــادق  محضــر،  فــي  ذلــك  يثبــت  الحكميــن، 

طعــن«.  ألي  قابــل  غيــر  أمــر  بموجــب 

تكــون  أن  تتعــدى  الحكميــن ال  ُســلطة  فــإّن  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

ُمجــرد تكليــف بمهمــة، فــإذا فشــال فــي ذلــك، فــإّن للقا�شــي إنهــاء 

مهامهمــا تلقائيــا، ويعيــد القضيــة إلــى الجلســة وبالتالــي اســتمرار 

لــع الحكمــان القا�شــي بمــا يعترضهمــا مــن 
ُ
الخصومــة، بعــد أن يط

إشــكاالت أثنــاء تنفيــذ املهمــة طبقــا ألحــكام املــادة 449 مــن قانــون 

اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة بقولهــا: »يجــوز للقا�شــي إنهــاء مهــام 

الحكميــن تلقائيــا، إذا تبينــت لــه صعوبــة تنفيــذ املهمــة، وفــي هــذه 

الحالــة، يعيــد القضيــة إلــى الجلســة وتســتمر الخصومــة«.

أمــا بالنســبة لرقابــة املحكمــة العليــا علــى قا�شــي شــؤون األســرة 

التحكيــم، فتتحــدد حســب  اجــراءات  إلــى  اللجــوء  يخــص  فيمــا 

مــن  إجــراًء  التحكيــم  لكــون  للتحكيــم،  القانونيــة  الطبيعــة 

فــي النــزاع،  إجــراءات التحقيــق التــي يقــوم بهــا القا�شــي للفصــل 

شأنه شأن باقي األدلة الخاصة بإجراءات التحقيق، فاألدلة لها 

جانــب موضوعــي -أي قواعــد موضوعيــة تحكــم األدلــة نفســها-، 

وجانــب إجرائــي أي قواعــد إجرائيــة تحكــم كيفيــة تطبيــق األدلــة 

قاعــدة  فهــي  للتحكيــم،  املوضوعــي  الجانــب  يخــص  فيمــا  )أمــا 

تحكــم مبــدأ التحكيــم نفســه، املتمثلــة فــي قاعــدة وجــوب تعييــن 

الحكميــن عنــد انعــدام الصلــح، وعــدم إثبــات الضــرر، أو تكــرار 

األســرة  قانــون  مــن   56 املــادة  أحــكام  أكدتــه  مــا  وهــو  الدعــوى، 

446 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة واإلداري(.        واملــادة 

إلجــراءات  األســرة  شــؤون  قا�شــي  خــرق  حالــة  ففــي  لهــذا، 

التحكيــم، كأن يقــوم القا�شــي بتعييــن الحكميــن دون تحلفيهمــا 

أهــل  غيــر  مــن  حكميــن  بتعيــن  يقــوم  أو  القانونيــة،  اليميــن 

الزوجيــن، مــع وجــود حكميــن مــن األهــل تتوافــر فيهــم الشــروط 

القانونيــة للقيــام بمهمــة التحكيــم، فإغفــال القا�شــي املوضــوع 

قاعــدة  إغفــال  يعتبــر  املحكميــن  شــروط  أو  التعييــن  إلجــراءات 

جوهريــة فــي اإلجــراءات تــؤدي إلــى نقــض الحكــم أمــام املحكمــة 

.)2011 )تقيــة،  العليــا 

فــي  الحكميــن  مهمــة  أّن  يتضــح  العمليــة  الناحيــة  مــن  أمــا 

التشــريع الجزائــري مازالــت معطلــة فيمــا يخــص قضايــا الطــالق 

والتطليــق، وذلــك لعــدم تفعيلهــا مــن طــرف املحكمــة علــى أرض 

همــا: لســببين  راجــع  وذلــك  الواقــع. 

تكويــن  لهمــا  ليــس  الزوجيــن-  عائلــة  -مــن  الحكميــن  أغلــب  -أن 

تقريــر،  تحريــر  علــى  قادريــن  يجعلهمــا  أن  شــأنه  مــن  ثقافــي 

يحــددان فيــه مســؤولية كل زوج فــي ســبب الشــقاق، كمــا يتهربــان 

مــن تحمــل املســؤولية فــي إعــادة محــاوالت الصلــح، مــع العلــم أّن 

القا�شــي ليــس لــه أيــة ســلطة إلرغامهمــا علــى القيــام بمــا كلفهمــا 

إلــى اســتبدالهما. بــه ممــا يدفعــه 

-إّن الزوجيــن يمتنعــان فــي بعــض األحيــان عــن إشــراك أقاربهمــا 
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فــي حــل مشــاكلهما، ممــا يتعــذر معــه علــى القا�شــي تعييــن أحــد 

أقاربهمــا كحكميــن، فيلجــأ القا�شــي إلــى اســتدعاء أبويهمــا اللذيــن 

يذكيــان النــزاع بــدال مــن مســاعدة القا�شــي فــي تفعيــل اإلصــالح 

بيــن الزوجيــن )أحمــد، 2013- 2014(.

أمــا بالنســبة للمشــرع اإلماراتــي وبعــد تعييــن الحكميــن للقيــام 

بتق�شــي  مطالبــان  فهمــا  الزوجيــن،  بيــن  الصلــح  بإجــراءات 

وبعــد  ودوافعــه،  الشــقاق  أســباب  علــى  والتعــرف  الحقائــق، 

اإلخــالص هلل عــز وجــل فــي العمــل ســّرا وعالنيــة، وذلــك بالحكمــة 

واللياقــة وحســن القــول واإلقنــاع قصــد اإلصــالح بيــن الزوجيــن 

جلســات  عــدة  الزوجيــن  مــع  يعقــدان  فالحكمــان  املتخاصميــن. 

للصلــح بينهمــا، وذلــك بتذكيرهمــا أّن اإلقــدام علــى الطــالق هــو 

أبغــض الحــالل عنــد هللا، وللحكميــن اســتخدام جميــع الوســائل 

يجتمعــان  ذلــك  بعــد  ثــم  الشــقاق،  أســباب  ملعرفــة  القانونيــة 

الســبل  أيســر  ســالكين  بــه  القيــام  يجــب  مــا  وتقريــر  للتشــاور 

البيــن.  ذات  إلصــالح 

أمــا فــي حالــة تعــذر أحــد الزوجيــن عــن حضــور جلســة التحكيــم 

ســواء فــي الجلســة املحــددة أو فــي الجلســات الالحقــة، فذلــك ال 

يؤثــر علــى عمــل الحكميــن، وهــو مــا أكدتــه أحــكام املــادة 119 مــن 

الحكميــن  »علــى  بقولهــا:  اإلماراتــي  الشــخصية  األحــوال  قانــون 

بيــن الزوجيــن،  تق�شــي أســباب الشــقاق وبــذل الجهــد لإلصــالح 

عــن  الزوجيــن  أحــد  امتنــاع  الحكميــن،  عمــل  ســير  فــي  يؤثــر  وال 

حضــور جلســة التحكيــم متــى تــم إعالنــه بالجلســة املحــددة، أو 

بينهمــا«. الجلســات الالحقــة، إن حصــل انقطــاع 

أّن  للحكميــن  وتبيــن  الزوجيــن،  بيــن  اإلصــالح  تعــذر  حالــة  فــي 

التفريــق  طالبــة  هــي  والزوجــة  الــزوج،  جانــب  مــن  كلهــا  اإلســاءة 

الحكمــان  يقــرر  الزوجيــة،  الرابطــة  فــك  ُيريــدان  معــا  أنهمــا  أو 

حقــوق  مــن  ب�شــيء  مســاس  دون  بائنــة  بطلقــة  بينهمــا  التفريــق 

ألحــكام  طبقــا  وذلــك  والطــالق.  الــزواج  علــى  املترتبــة  الزوجيــة 

الشــخصية  األحــوال  قانــون  مــن  األولــى  فقرتهــا  فــي   120 املــادة 

اإلماراتــي رقــم 28 لســنة 2005 بقولهــا: »إذا عجــز الحكمــان عــن 

اإلصــالح: فــإن كانــت اإلســاءة كلهــا مــن جانــب الــزوج، والزوجــة هــي 

طالبــة التفريــق، أو كان كّل منهمــا طالبــا، قــّرر الحكمــان التفريــق 

بطلقــة بائنــة دون مســاس ب�شــيء مــن حقــوق الزوجيــة املترتبــة 

والطــالق«.  الــزواج  علــى 

قــررا الحكمــان  الزوجــة  مــن جانــب  كلهــا  كانــت اإلســاءة  إذا  أمــا 

لزوجهــا  الزوجــة  تدفعــه  مناســب  بــدل  مقابــل  بينهمــا  التفريــق 

املــادة  الــذي أصابــه. وذلــك طبقــا ألحــكام  تعويضــا عــن الضــرر 

القانــون. نفــس  مــن  الثانيــة  فقرتهــا  فــي   120

بيــن  التفريــق  الحكمــان  قــررا  مشــتركة  اإلســاءة  كانــت  إذا  أمــا 

لــكل  اإلســاءة  نســبة  مــع  يتناســب  ببــدل  أو  بــدل  دون  الزوجيــن 

لآلخــر. منهــا  واحــد 

أمــا فــي حالــة عــدم معرفــة الحكميــن مــن امل�شــيء مــن الزوجيــن، 

فــإذا كان الــزوج هــو طالــب التفريــق اقتــرح الحــكام رفــض دعــواه، 

وإن كانــت الزوجــة هــي طالبــة التفريــق أو كان كال الطرفيــن طالبــا 

التفريــق قــرر الحكمــان التطليــق بينهمــا دون مقابــل، وذلــك طبقــا 

ألحــكام املــادة 120 فــي فقرتهــا األخيــرة مــن نفــس القانــون.     

ومعلــل  مفصــل  قــراِر  بتقديــم  ُملزمــان  هنــا  فالحكمــان  وعليــه، 

عــن  املســؤول  أو  فيــه  واملتســبب  الخــالف  أســباب  بــه  يبينــان 

الشــقاق، ويقترحــان علــى القا�شــي الحلــول التــي يريانهــا مناســبة 

لحــّل النــزاع القائــم بيــن الزوجيــن. ومــدى إســاءة كل مــن الزوجيــن 

أو أحدهمــا إلــى اآلخــر. وهــو مــا أكدتــه املــادة 121 فــي فقرتهــا األولــى 

مــن القانــون نفســه.

وهنــا يحكــم القا�شــي بمقت�شــى ُحكــم الحكميــن إن اتفقــا فيمــا 

القا�شــي  عيــن  الحكميــن  بيــن  االختــالف  حالــة  فــي  أمــا  بينهمــا، 

ألحــد  مرجحــا  ثالثــا   
ً
مــا

َ
َحك إليهمــا  ضــّم  أو  غيرهمــا،  املختــص 

الرأييــن، مــع ضــرورة تأديــة اليميــن ســواء للمحكميــن الجــدد، أو 

املحكــم الثالــث، وذلــك طبقــا ألحــكام املــادة 121 فــي فقرتهــا الثانيــة 

القانــون. نفــس  مــن 

الشــخصية اإلماراتــي  يتوجــب علــى قا�شــي األحــوال  وفــي األخيــر 

أن يحكــم بمــا قــررا بــه الحكمــان إذا كان قرارهمــا موافقــا ألحــكام 

قــام بتعديلــه طبقــا ألحــكام  أمــا إذا كان خــالف ذلــك  القانــون، 

املــادة 121 فــي فقرتهــا األخيــرة.

أّن  نجــد  الزوجيــن،  بيــن  التفريــق  فــي  الحكميــن  ســلطة  وبصــدد 

املشــرع الجزائــري-  علــى عكــس نظيــره اإلماراتــي - وحســب أحــكام 

املــادة 448 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة قــد خــّول لهمــا 

بينهمــا، حيــت نصــت  الزوجيــن دون تفريــق  بيــن  مهمــة اإلصــالح 

املــادة بقولهــا: »إذا تــّم الصلــح مــن طــرف الحكميــن، يثبــت ذلــك 

فــي محضــر، يصــادق عليــه القا�شــي بموجــب أمــر غيــر قابــل ألي 

طعــن«، وهــو مــا أكدتــه  املــادة 449 مــن القانــون نفســه التــي تجيــز 

تنفيــذ  صعوبــة  لــه  تبيــن  متــى  الحكميــن،  مهــام  إنهــاء  للقا�شــي 

املهمــة )الصلــح بيــن الزوجيــن( وفــي هــذه الحالــة تعــاد القضيــة إلــى 

الجلســة وتســتمر الخصومــة. 
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املشــرع اإلماراتــي  أّن  لنــا  يتضــح  العمليــة  الناحيــة  مــن  ــه 
ّ
أن كمــا 

بخــالف املشــرع الجزائــري، قــد قــام بتفعيــل مهمــة الحكميــن فــي 

إصــالح ذات البيــن بيــن الزوجيــن، وذلــك مــن خــالل أحــكام النظام 

رقــم 08 لســنة 2006 املتعلــق بشــأن املحكميــن فــي دعــاوى األحــوال 

الشــخصية بإمــارة دبــي )الجريــدة الرســمية إلمــارة دبــي، 2006(.

خامتة
حفــظ  فــي  واألساســية  الهامــة  اآلليــات  مــن  آليــة  التحكيــم  يعــّد 

وتعهــد شــؤون األســرة والدفــاع عــن مصالحهــا، وقــد كان مــن بــاب 

أولــى أال تكــون مهمــة هاتــه الهيئــة استشــارية بالنســبة للقا�شــي، 

فــّض  فــي  وجوهــرّي  كبيــر  دور  لهــا  يكــون  بــأن  ذلــك  تتعــدى  وأن 

مــن  بــروح  األســرة  عــن مصالــح  والدفــاع  والخالفــات،  النزاعــات 

القضــاء،  علــى  الضغــط  تخفيــف  وكــذا  والنزاهــة.  املســؤولية 

لفــّض  البديلــة  الوســائل  مــن  وســيلة  التحكيــم  باعتبــار  وذلــك 

النزاعــات األســرية. وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن 

والتوصيــات: النتائــج 

-نتائج

هــو  وال  قا�شــي  هــو  ال  ومختلــط،  مســتقّل  طابــع  لــه  1-املحكــم 

وكيــل، لهــذا فهــو يشــبه القا�شــي باســتقالله عــن إرادة الخصــوم 

الوكيــل  يشــبه عمــل  كمــا  اختــاروه،  الذيــن  هــم  كانــوا  وإن  حتــى 

أنشــأت ســلطة املحكــم. التــي  هــي  إرادة الخصــوم  باعتبــار 

 نجــاح التحكيــم كوســيلة بديلــة لتســوية النزاعــات األســرية 
ّ

2 -إن

رهيــن بمــدى اســتعداد هيئــة التحكيــم فــي تقريــب وجهــات النظــر 

األطــراف  اســتعداد  إلــى  باإلضافــة  الزوجيــن،  بيــن  والتوفيــق 

املتنازعــة فــي التصالــح.

 مهمة الحكمين تدور حول بذل مساعي التوفيق وتقريب 
ّ

3-إن

وجهات النظر بين الزوجين من أجل إصالح ذات البين.

-التوصيات

1-نلتمس من املشــرع الجزائري النص على إلزام قا�شي شــؤون 

بالنســبة  فعــل  مثلمــا  التحكيــم  إلجــراءات  باللجــوء  األســرة 

قانــون  مــن   49 املادتيــن  الزوجيــن طبقــا  بيــن  الصلــح  إلجــراءات 

األســرة واملــادة 439 مــن قانــون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة.

فــي  الزوجيــن  بيــن  التوفيــق  فــي  الحكميــن  دور  تفعيــل  2-ضــرورة 

الجزائــري. التشــريع 

ســندا  يعــّد  الحكميــن  قــرار  أّن  علــى  التنصيــص  3-ضــرورة 

بيــن  فــي محضــر الصلــح  بــه. كمــا هــو  تنفيذيــا يجــوز االحتجــاج 

الزوجيــن.
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Activating the role of the arbitration committee in settling family disputes in Islamic 
jurisprudence and the Algerian and Emirati legislations

Abstract

Arbitration is one of the most important alternative means for settling disputes at both 
national and international levels. This prompted interested people in Arab and Islamic 
countries to search for a way to employ this method in solving outstanding problems in 
the family affairs courts. Some of them see the need to solve these problems amicably 
instead of resorting to the court, which makes of arbitration an effective alternative 
means to end this type of dispute. Although arbitration was stipulated as an alternative 
means for settling family disputes by the Algerian legislator, whether in the Family 
Code, or the Civil and Administrative Procedures Code, it has not been activated. 
Unlike the UAE legislator who activated the role of two arbitrators in the reform 
between spouses in cases related to division of discord and payment of damage through 
the provisions of Articles 118 to 121 of the UAE Personal Status Law. In this regard, I 
will address in this study the role of the arbitral tribunal in settling family disputes in 
Islamic jurisprudence and in the Algerian and UAE’s legislations. I have adopted the 
analytical and comparative approaches in the analysis of legal texts, and comparing it 
with the provisions of Islamic jurisprudence.

Keywords
Alternative means

arbitral tribunal
 spouses’ relatives

 conciliation
 Family disputes

 

Activation du rôle du tribunal arbitral dans le règlement des différends familiaux 
dans la jurisprudence islamique et la législation algérienne et émiratie

Résumé

L’arbitrage est considéré comme l’un des plus importants moyens alternatifs de 
résolution des litiges، qui est devenu un rôle tangible aux niveaux national et 
international. C’est pourquoi les pays arabes et islamiques ont décidé d’envisager 
la possibilité de recourir à ce moyen pour résoudre les problèmes en suspens dans 
les affaires de droit de la famille. L’arbitrage était considéré comme l’un des moyens 
alternatifs les plus efficaces et les plus fiables de mettre fin à ce type de différend. Malgré 
le recours à l’arbitrage comme moyen alternatif de résolution des conflits familiaux 
par le législateur algérien، que ce soit dans le Code de la famille ou dans le Code de 
procédure civile et administrative، il ne l’a pas fait sur le terrain، contrairement au 
législateur émirien qui a activé le rôle des deux dirigeants dans la réforme des époux 
dans des affaires liées à la division du désaccord et au paiement des dommages Par les 
dispositions des articles 118 à 121 de la loi sur le statut personnel des Émirats arabes 
unis. À partir de là، j’aborderai dans cette étude le rôle du tribunal arbitral dans 
le règlement des litiges familiaux dans la jurisprudence islamique et les législations 
algérienne et émiratie. Dans cet article، j’ai adopté les approches analytiques et 
comparatives par notre analyse des textes juridiques، et la comparaison cela avec les 
dispositions de la jurisprudence islamique.  

      Mots clés
moyens alternatifs

 tribunal arbitral
 parents des époux

 conciliation
 conflits familiauxs  
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ملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر ضعــف االنتبــاه علــى مهــارات التواصــل غيــر اللفظــي لــدى الطفــل التوحــدي، 

وأجريــت الدراســة علــى مجموعــة مكونــة مــن )0	( حــاالت مصابــة باضطــراب التوحــد درجــة متوســطة، وال تعانــي 

مــن أي إعاقــات مصاحبــة، تراوحــت أعمارهــم مــا بيــن )5( و)6(ســنوات، وقصــد تحقيــق أهــداف اعتمدنــا املنهــج 

الوصفــي أســلوب دراســة حالــة، وبعــد تطبيــق إجــراءات وأدوات الدراســة املتمثلــة فــي مقيــاس تقديــر صعوبــات 

االنتبــاه لــدى الطفــل التوحــدي للباحثيــن شــيخي، قانــة )2017(؛ ومقيــاس التواصــل غيــر اللفظــي للباحثــة لينــا 

صديــق )2005(، تــّم التوصــل إلــى النتائــج التاليــة: هنــاك قصــور واضــح فــي االنتبــاه لــدى أفــراد مجموعــة الدراســة 

مســتوى  علــى  مشــاكل  لديهــم  متعــّددة،  أشــياء  ضمــن  محــّدد  �شــيء  علــى  انتباههــم  تركيــز  يســتطيعون  ال  فهــم 

التواصلــي  األداء  علــى  ــر 
ّ
يؤث االنتبــاه  ضعــف  املشــترك،  االنتبــاه  مســتوى  علــى  خاصــة  اللفظــي،  غيــر  التواصــل 

تــم تقديــم بعــض التوصيــات واالقتراحــات لألخصائييــن  لــدى الطفــل التوحــدي. وانطالقــا مــن نتائــج الدراســة 

والباحثيــن املهتميــن باضطــراب التوحــد أهمهــا: ضــرورة التركيــز علــى تنميــة القــدرات املعرفيــة لتطويــر الجانــب 

اللغــوي االتصالــي لــدى الطفــل املتوحــد . 

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2019.10.29

تاريخ القبول 2021-10-12

الكلمات املفتاحية
الطفل التوحدي
ضعف االنتباه

التواصل غير اللفظي 

1 املؤلف املراسل

مقدمة
ُيعــّد التوّحــد مــن أصعــب االضطرابــات التــي تصيــب الطفــل فــي 

ــر بشــكل كبيــر علــى قدراتــه التطوريــة، 
ّ
المراحــل األولــى والتــي تؤث

ونظــرا لغمــوض هــذا االضطــراب تعــّددت التعريفــات المرتبطــة 

البحــث  بتطــور  واقترنــت  أخــرى  إلــى  مــن مرحلــة  واختلفــت  بــه، 

اللغــات  فــي  التسميـــة  أصــل  وتعــود  النفــس.  علــم  مجــال  فــي 

مفــردة مشــتقة  اليونانيــة، وهــي  اللغــة  إلــى   )Autisme(األجنبيـــة

الــذات. وتعنــي   )Autos( كلمــة  مــن 

أما في اللغة العربية فقد تّمت ترجمة المفردة إلى الذاتوية وهي 

اســم غيــر متــداول، ثــم ظهــر مصطلــح التوّحــد ليــدّل عــن الحالــة 

المرضيــة التــي تصيــب األطفــال والتــي تتمثــل فــي االنعــزال وغيــاب 

التواصــل والتفاعــل مــع محيطهــم، ولكــن هــذا يختلــف باختــالف 

حــدة االضطــراب. أمــا مــن الناحيــة االصطالحيــة فقــد تعــّددت 

ألطفــال  البريطانيــة  الجمعيــة  عرفتــه  إذ  التوّحــد،  تعريفــات 

 .)NSAC)(National Society for Autistic Children( التوّحــد

اآلخريــن،  مــع  الطفــل  اتصــال  طريقــة  علــى  تؤثــر  إعاقــة  بأنــه 

ويتمّيــز المصابــون بــه باضطــراب فــي مجــال التفاعــل االجتماعــي، 

واضطــراب فــي مجــال االتصــال االجتماعــي، واضطــراب فــي مجــال 

التخيــل، وســلوكات تكراريــة نمطــي )اإلمــام، الجــوادة، 2010(.          

 ASA.Autism Society of( للتوّحــد  األمريكيــة  الجمعيــة  أمــا 

إعاقــة  أنــه  علــى  التوحــد  اضطــراب  عرفــت  فقــد   )American

خــالل  عــادة  وتظهــر  الحيــاة،  طــوال  تســتمر  شــديدة  نمائيــة 

الســوي  النمــو  علــى  ــر 
ّ
ويؤث العمــر،  مــن  األولــى  الثالثــة  األعــوام 

واالتصــال  االجتماعــي  التفاعــل  التاليــة:  املجــاالت  فــي  للدمــاغ 

الح�ّشــي التطــور  اللفظــي،  وغيــر  اللفظــي 

بصفــة عامــة يمكــن القــول بــأّن التوّحــد هــو اضطــراب عصبــي 

بيولوجــي يؤثــر علــى التفاعــل االجتماعــي والتواصــل وعلــى ســلوك 

تأخــر  مظاهــر  عــّدة  يأخــذ  والتــدّرب،  ــم 
ّ
للتعل وقابليتــه  الطفــل 
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وفقــدان النمــو اللغــوي كنوبــات الغضــب والبــكاء، الضحــك بــال 

ســبب، عــدم إدراك الخطــر، اللعــب بطريقــة شــاذة مــع صعوبــات 

النظافــة  المالبــس  ارتــداء  والشــرب،  )األكل  بالــذات  العنايــة 

.)2008 )بيومــي،  الشــخصية...( 

 اإلشكالية

 
ً
اهتمامــا القــت  التــي  املواضيــع  أكثــر  مــن  التوّحــد  اضطــراب 

العصــر،  بمــرض  يســمى  أصبــح  حتــى  األخيــرة  اآلونــة  فــي   
ً
الفتــا

 Leo(1943،كانــر ليــو  وصــف  وقــد   ،)2010 الجوالــدة،  )اإلمــام، 

kanner(، الطفــل التوحــدي فــي كتابــه اضطــراب التواصــل لــدى 

 هــي انعزالــه وانفصالــه 
ً
التوحدييــن، بقولــه: ‘‘إّن أكثــر األمــور إثــارة

الخــاص’’  عاملــه  يعيــش  الظــل،  فــي  وكأنــه  يم�شــي  اآلخريــن،  عــن 

.)2010 )لــورا، 

الخصائــص  أهــّم  بيــن  اللفظــي  غيــر  التواصــل  مهــارات  وتعــّد 

 فــي الطفــل التوحــدي، وهــي 
ً
 واضحــا

ً
التواصليــة التــي تمثــل عرضــا

املشــترك،  كاالنتبــاه  االجتماعــي،  التواصــل  بمهــارات  تعــرف  مــا 

التواصــل البصــري، التقليــد، االســتماع والفهــم، اإلشــارة إلــى مــا 

هــو مرغــوب فيــه، وفهــم تعبيــرات الوجــه، وتمييــز نبــرات الصــوت 

مــع  وتفاعلــه  علــى عالقتــه  مباشــر  أثــر  لهــا  والتــي  عليهــا،  الدالــة 

)بــن  املهــارات  هــذه  تفســير  علــى  قدرتــه  عــدم  نتيجــة  اآلخريــن، 

.)2007 صديــق، 

عامــة  بصفــة  والتواصــل  اللغــة  مجــال  فــي  األبحــاث  تزايــد  ومــع 

ضــح 
ّ
ات خاصــة،  بصفــة  التوّحــد  باضطــراب  املصابيــن  وعنــد 

الطفــل  يعانيهــا  التــي  االختــالالت  لتفســير  الضــروري  مــن  ــه 
ّ
أن

فــي مجــال اللغــة والتواصــل والتفاعــالت االجتماعيــة  التوحــدي 

لديــه.  املعرفــي  والتوظيــف  املعرفيــة  بالقــدرات  ربطهــا  مــن  البــّد 

 
ً
 وإنتاجــا

ً
كــون أّن النشــاطات اللغويــة التــي يقــوم بهــا الطفــل فهمــا

هــي نشــاطات واعيــة ومفكــر فيهــا، وبواســطة كفــاءات معرفيــة، 

وقــدرات ذهنيــة يمتلكهــا الطفــل مــن بينهــا االنتبــاه. )علــوي، ب 

ت(.

بينــت األبحــاث أّن األطفــال التوحدييــن يعانــون مــن اضطــراب فــي 

النمــو العقلــي، كمــا يعانــي البعــض منهــم مــن  ضعــف فــي اإلدراك 

ويتجلــى   ،)2010 مجيــد،  العصبية)شــاكر  والوظائــف  واالنتبــاه 

هــذا الضعــف فــي االنتبــاه إلــى األشــياء التــي يتنبــه لهــا اآلخــرون، 

 علــى أّن لديهــم تمييـــزا ضعيفــا يجعلهــم غيـــر قادريــن علــى 
ً
عــالوة

املســموعة،  وغيـــر  املســموعة  اللغــة  مــن  املفاهيــم  اســتخالص 

األمــر الــذي يؤثــر علــى قدرتهــم فــي الفهــم والتعــرف بصفــة خاصــة 

علــى  اختــالل  أي  فــإّن  لذلــك  عامــة  بصفــة  اللغــوي  واالتصــال 

مســتوى هــذه الوظائــف يــؤّدي إلــى اضطــراب فــي تنظيــم وتخطيــط 

ينتــج  ممــا   ،)2011 وآخــرون،  الســلوكية)الالال،  االســتجابات 

عنــه أثــر بليــغ َيُحــّد مــن قــدرة املصابيــن بالتوحــد علــى التواصــل 

كســلوك إنســاني .

ففــي دراســة تحــت عنــوان: »القــدرات التواصليــة فــي التوحــد: 

 Bara,( دليــل علــى عجــز االنتبــاه« لــكّل مــن بــارا وبوتشــيرالي وكــول

األداء  علــى  ــر 
ّ
يؤث االنتبــاه  ضعــف  بــأّن  يــرون   ،  )& al, 2001

التواصلــي لــدى الطفــل التوحــدي حيــث يعــّد اضطــراب االنتبــاه 

عتبــر 
ُ
مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز األطفــال التوحدييــن حيــث ا

مــن األعــراض الجوهريــة الضطــراب التوحــد، فالطفــل التوحــدي 

يفشــل فــي االنتبــاه وتركيــزه لفتــرة قصيــرة، كمــا أنــه ال  يلتفــت إلــى 

يعانــي  مــن يتحــّدث معــه، كمــا  إلــى  ينــادي عليــه، وال ينظــر  مــن 

مــن مشــاكل فــي نقــل االنتبــاه بيــن مختلــف املثيــرات، وكذلــك فــي 

انتقــاء املثيــر بيــن عــّدة مثيــرات. وهــذا يتفــق مــع عــّدة أبحــاث منهــا 

 Ciesiclski et al, 1990: Carthur&Adamson, 1996: Casey et(

 .)al, 1993: chawarska et al, 2003: Swetrenbani et al, 1998

)نقــال عــن، مشــيرة فتحــي، 2014(

التوحــد  فــي  املعرفيــة  املقاربــة  بــأّن  يتضــح  ســبق  مــا  علــى  بنــاء 

أصبحت ضرورية لفهم طبيعة اضطرابات اللغة            والتواصل 

يعاينهــا  التــي  فاملشــاكل  باالنتبــاه،  يتعلــق  مــا  خصوصــا  لديــه، 

املصابــون باضطــراب التوحــد فــي االنتبــاه تجعلهــم شــبه عاجزيــن 

عــن التواصــل، مــن هنــا أتــت إشــكالية هــذه الدراســة التــي تســعى 

غيــر  التواصــل  مهــارات  علــى  االنتبــاه  ضعــف  أثــر  معرفــة  إلــى 

اللفظــي لــدى الطفــل التوحــدي. وعلــى هــذا األســاس يمكننــا أن 

التالــي: التســاؤل  نطــرح 

اللفظــي  التواصــل غيــر  يؤثــر ضعــف االنتبــاه علــى مهــارات  هــل 

التوحــدي؟ الطفــل  لــدى 

الفرضية
ــر ضعــف االنتبــاه علــى مهــارات التواصــل غيــر اللفظــي لــدى 

ّ
يؤث

التوحــدي. الطفــل 

أهداف الدراسة
-إبــراز أثــر ضعــف االنتبــاه علــى مهــارات التواصــل غيــر اللفظــي 

التوحــدي. الطفــل  لــدى 

-إثبــات أهميــة المقاربــة المعرفيــة فــي التوحــد خاصــة فيما يتعلق 

بفهم طبيعة اضطرابات اللغة والتواصل لديه.

- إثراء البحوث في ميدان التوحد واالضطرابات النمائية.
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أمهية الدراسة
 تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تهدف إلى:

لــدى  اللفظــي  غيــر  والتواصــل  االنتبــاه  مســتوى  علــى  التعــرف 

التوحــدي. الطفــل 

البحــث فــي االنتبــاه كوظيفــة معرفيــة أساســية يقــوم عليهــا نمــو 

االتصــال اللفظــي وغيــر اللفظــي.

أنهــا تتنــاول بالدراســة أحــد أشــّد وأعقــد االضطرابــات التــي تعــوق 

النمــو الطبيعــي لــدى الطفــل التوحــدي.  

حدود الدراسة 
وتنقسم حدود هذه الدراسة إلى:

احلدود املكانية
أجريــت الدراســة بمقــر جمعيــة الوفــاء لإلدمــاج املدر�شــي واملنهــي 

ألطفــال التريزوميــا والتوّحــد الكائــن بواليــة تيــارت. والتــي فتحــت 

طفــل   100 اســتيعاب  بطاقــة   ،2016 ســبتمبر  شــهر  فــي  أبوابهــا 

مختلــف  مــن  مختصيــن  طــرف  مــن  ــف 
ّ
مكث لبرنامــج  يخضعــون 

التخصصــات.

احلدود الزمانية
أجريــت الدراســة فــي شــهر مــاي 2018، تــّم خاللــه اختيــار العينــة 

وتطبيــق أدوات الدراســة.

الدراسات السابقة11
واملتعلقــة  الســابقة،  الدراســات  بعــض  ذكــر  علــى  ســنقتصر 

الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك  بالطبــع  الدراســة،  بموضــوع 

نــا حاولنــا 
ّ
الســابقة فــي مجــال اضطرابــات طيــف التوحــد، إال أن

أن نجمــل فقــط بعــض الدراســات التــي يمكــن أن تفيدنــا فــي طــرح 

ومعالجــة موضــوع دراســتنا هــذه، وإال فالدراســات التــي أجريــت 

حــول التوحــد، التشــخيص، والبرامــج العالجيــة والتربويــة هنــاك 

الكثيــر منهــا، ســواًء عربيــة كانــت أم أجنبيــة.

»عمليــات  بعنــوان   )Goldstein, جولدشــتن)2001  دراســة 

 ،)Attention Processes In Autism( التوّحــد«  لــدى  االنتبــاه 

املصابيــن  لــدى  االنتباهيــة  العمليــات  دراســة  إلــى  هدفــت  والتــي 

بالتوّحــد، واشــتملت عينــة الدراســة علــى مجموعتيــن مجموعــة 

أطفــال         بالتوحــد  مصابيــن  أفــراد   )103( مــن  تكونــت  تجريبيــة 

أفــراد   )103( مــن  أيضــا  مكونــة  ضابطــة  ومجموعــة  وراشــدين، 

ّبــق 
ُ
مصابيــن بالتوحــد، تراوحــت أعمارهــم بيــن )6-12( ســنة، ط

عليهــم مقياســان مقيــاس االنتبــاه لــدى أطفــال التوحــد، ومقياس 

وأشــارت  التوحدييــن.  لألطفــال  األساســية  الحركيــة  الوظائــف 

نتائــج الدراســة إلــى وجــود ضعــف فــي االنتبــاه والتركيــز البصــري 

الدراســة. عينــة  لــدى 

دراسة نوتردام وآخرون )Notrerdaeme. & all, 2001( بعنوان: 

بالتوحــد  املصابيــن  األطفــال  لــدى  االنتبــاه  مشــاكل  »تقييــم 

واألطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب لغــوي محــّدد«، وكان 

الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو فحــص مالمــح اختبــار االنتبــاه 

ملجموعتيــن مــن األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات النمــو، 

 يعانــون مــن اضطــراب 
ً
تكونــت عينــة الدراســة مــن )17( شــخصا

 مصابيــن بالتوحــد. وأظهــرت النتائــج 
ً
لغــوي محــّدد و)19( شــخصا

الوظائــف  فــي  مــن عجــز  يعانــون  بالتوحــد  األفــراد املصابيــن  أّن 

اللغويــة  االضطرابــات  ذوي  األطفــال  أّن  حيــن  فــي  التنفيذيــة، 

يعانــون مــن قصــور فــي االنتبــاه الســمعي املســتمر،

دراســة بيتــر وآخــرون )Peter & al, 1987(، بعنــوان »التواصــل 

األطفــال  لــدى  اللغــة  بنمــو  وعاقتهمــا  واللعــب  اللفظــي  غيــر 

االرتباطــات  تحديــد  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت  التوحدييــن« 

املصابيــن  لــدى  اللغــة  الكتســاب  واملعرفيــة  االجتماعيــة 

بيــن  ارتباطــا  هنــاك  أّن  النتائــج  بّينــت  وقــد  التوّحــد.  باضطــراب 

لــدى  اللغويــة  والقــدرات  والرمزيــة  الوظيفيــة  اللعــب  مهــارات 

التوحدييــن. األطفــال 

 .)Wendy L. Stone, et al, 1997( وآخــرون  ســتون  دراســة   -

التوحدييــن«  األطفــال  لــدى  اللفظــي  غيــر  التواصــل  »حــول 

الذين تتراوح أعمارهم بين )3( و)4( ســنوات، دراســة مقارنة بين 

)14( طفــال يعانــون مــن اضطــراب التوحــد و)14( طفــال آخريــن 

نتائــج  وتشــير  اللغــة.  فــي  وضعــف  النمــو  فــي  تأخــر  مــن  يعانــون 

أقــل  اســتخدام  ُيبــدون  التوحدييــن  األطفــال  أّن  إلــى  الدراســة 

للتعليقــات كمــا أنهــم ال يســتخدمون اإلشــارة باإلصبــع مــن بعيــد 

فقــد  الثانيــة  العينــة  أفــراد  مــع  باملقارنــة  تعليــق  علــى  للحصــول 

التوحــد. لــدى أطفــال  نــادرة جــدا  أّن اإلشــارة باإلصبــع  لوحــظ 

املقارنــة  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت   ،)2010( قــادري  -دراســة 

ومشــروع   )Pecs(بيكــس بالصــور  التبــادل  نظــام  أثــر  بيــن 

التواصــل  تنميــة  فــي  اللغــوي  للتواصــل   )Makaton(ماكتــون

العربيــة  باململكــة  التوّحــد  أطفــال  لــدى  اللفظــي  اللغــوي  غيــر 

طفــا   )40 ( علــى  الدراســة  عينــة  اشــتملت  الســعودية، 

وممــا   .
ً
عمديــا اختيارهــم  تــم  واإلنــاث  الذكــور  مــن   

ً
توحديــا

ذات  فــروق  وجــود  الدراســة  هــذه  نتائــج  عنــه  أســفرت 

بالصــور  التبــادل  نظــام  مــن  كّل  أثــر  بيــن  إحصائيــة  داللــة 

مــن  ُبعــد  كّل  علــى  ماكتــون  التواصــل  وبرنامــج  بيكــس 
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كان  حيــث  اللفظــي  غيــر  التواصــل  تقديــر  قائمــة  أبعــاد 

األكبــر  اإليجابــي  األثــر  لــه  بيكــس  بالصــور  التبــادل  نظــام 

االنتبــاه  مهــارة  التقليــد،  )مهــارة  املهــارات  معظــم  علــى 

ومهــارة  فيــه  مرغــوب  هــو  مــا  إلــى  اإلشــارة  مهــارة  املشــترك، 

فــكان  للتواصــل  ماكتــون  برنامــج  أمــا  واالســتماع(  الفهــم 

بالصــور  التبــادل  نظــام  مــن  وإيجابيــة  فاعليــة  األكثــر 

اللفظــي. غيــر  التواصــل  مهــارة  فــي  بيكــس 

إحصائيــا  دالــة  فروقــا  هنــاك  أّن  إلــى  الباحــث  توصــل  كمــا 

األكثــر  كان  الــذي  بيكــس  بالصــور  التبــادل  لنظــام  تعــزى 

الكليــة  الدرجــة  فــي  ماكتــون  التواصــل  برنامــج  مــن  إيجابيــة 

اللفظــي. غيــر  التواصــل  التقديــر  لقائمــة 

-تعليق على الدراسات السابقة  

اهتمامهــا  فــي  دراســتنا  مــع  الدراســات  هــذه  بعــض  تشــترك 

العينــة  فــي  وأخــرى  االنتبــاه،  فــي  أو  اللفظــي،  غيــر  بالتواصــل 

املدروســة، كمــا يالحــظ أّن أغلبهــا لــم تتنــاول العالقــة الســببية 

دراســتنا  بينمــا  اللفظــي،  غيـــر  التواصــل  ومهــارات  االنتبــاه  بيــن 

لــدى  أثــر االنتبــاه علــى مهــارات التواصــل غيـــر اللفظــي  تناولــت 

الطفــل املتوحــد، ومــن خــالل هــذه الدراســة أردنــا أن نبيــن دور 

القــدرات  بنــاء  فــي  االنتبــاه  بينهــا  مــن  والتــي  املعرفيــة  العمليــات 

املتوحــد. الطفــل  لــدى  التواصليــة 

ضبط مصطلحات ومفاهيم الدراسة21
 تم ضبط مصطلحات ومفاهيم الدراسة على النحو التالي:

 تعريف االنتباه1112
يعّرفه ستيرنبرغ )Sternberg , 2003( بأنه القدرة على التعامل 

مــع كميــات محــدودة مــن املعلومــات منتقــاة مــن كــم هائــل مــن 

املعلومــات التــي تزودنــا بهــا الحــواس أو الذاكــرة. )العتــوم، 2012(.

أنــه  علــى  االنتبــاه   )Parasuman, 1998( بارســومان  ويعــّرف 

مجموعــة العمليــات تحــدث فــي ذهــن املتعلــم ألداء مهــام حركيــة 

التركيــز،  هــي  عمليــات  ثــالث  ويشــمل  معرفيــة  أو  وإدراكيــة 

واالنتقــاء، والتحكــم، ويضيــف »بارســومان« أّن هــذه العمليــات 

مثيــر  أو  هــدف  نحــو  املوّجــه  الســلوك  اســتمرار  علــى  تحافــظ 

معيــن أو عــّدة مواقــف متعــّددة ومتشــتتة تجــذب إدراك الفــرد 

.)2016 الحافــظ،  )عبــد  ووعيــه. 

التعريــف اإلجرائــي: هــو نشــاط ذهنــي، أو قــدرة معرفيــة، يتــّم 

االختبــارات  أو  املقاييــس  مــن  مجموعــات  خــالل  مــن  تحديدهــا 

 ،)TEA-CH(واختبــار )Anitest( الخاصــة باالنتبــاه مثــل اختبــار

خــالل  مــن  أو   ،)K-ABC-II( كاختبــار  املعرفيــة  االختبــار  أو 

.)NEPSY-II( كاختبــار  النفس-عصبيــة  االختبــارات 

 تعريف التواصل غري اللفظي1212
االتصاليــة  الوســائل  »مجمــوع  بأنــه:  جيــرو«  »بييــر  يعّرفــه 

اللغــة  تســتعمل  ال  والتــي  األحيــاء،  األشــخاص  لــدى  املوجــودة 

الصــم  لغــة  )الكتابــة،  الســمعية  غيــر  مشــتقاتها  أو  اإلنســانية 

)الكتابــة، لغــة الصــم والبكــم(« وتســتخدم لفظــة التواصــل غيــر 

الجســم  وتوجيهــات  والهيئــات  »الحــركات  علــى  للداللــة  اللفظــي 

علــى  بــل  واصطناعيــة  طبيعيــة  جســدية  خصوصيــات  وعلــى 

كيفية تنظيم األشياء والتي بفضلها تبلغ املعلومات«)حمداوي، 

.)2015

التعريــف اإلجرائــي: التواصــل غيــر اللفظــي يتمثــل فــي مجموعــة 

اتصالّيــا،  غرضــا  تــؤّدي  التــي  واإليمــاءات  واإلشــارات  الحــركات 

ويتــّم تحديدهــا عبــر مقيــاس التواصــل غيــر اللفظــي مثــل مقيــاس 

.)Cars(صديــق عمــر، ومقيــاس كارز

 تعريف التوحد12–1
-حسب الجمعية األمريكية للطب النف�شي والدليل التشخي�شي 

واإلحصائــي الرابــع لالضطرابــات العقليــة الطبعــة الرابعــة، بأنــه 

املبكــرة،  الطفولــة  مرحلــة  فــي  يظهــر  عصبــي  نمائــي  اضطــراب 

االجتماعــي،  التفاعــل  فــي   
ً
قصــورا تشــمل  مجــاالت  علــى  ويؤثــر 

 فــي التواصــل اللفظــي وغيـــر اللفظــي، وظهــور الحــركات 
ً
وقصــورا

النمطيــة ومحدوديــة فــي النشــاطات واالهتمامــات، ويظهــر بشــكل 

واضــح فــي الثــالث ســنوات مــن حيــاة الطفــل.

اضطــراب  بأنــه  »التوحــد   :)Creak’s, 1961( كريــك  -ويعرفــه 

يؤثــر  العمــر،  مــن  األولــى  ســنوات  الثــالث  فــي  الطفــل  يصيــب 

إقامــة عالقــات اجتماعيــة  عــدم  منهــا  لديــه،  قــدرات  عــّدة  علــى 

الدافعيــة، وخلــل  فــي اإلدراك وضعــف  ذات معنــى، واضطــراب 

فــي نمــو الوظائــف املعرفيــة، وعــدم القــدرة علــى فهــم املفاهيــم 

اللغــة  اســتعمال  فــي  واضــح  عجــز  وكــذا  واملكانيــة،  الزمانيــة 

أنــه  إلــى  إضافــة  التخيــل،  عــل  القــدرة  فــي  وضعــف  وتطورهــا، 

يعانــي مــن ســلوكات نمطيــة، ومقاومــة التغيــرات التــي تحــدث فــي 

.)2006 بيئته«.«)العبــادي، 

-التعريــف اإلجرائــي: هــو اضطــراب يظهــر لــدى بعــض األطفــال 

باالعتمــاد  تشــخيصه  يتــم  العمــر،  مــن  األولــى  الســنوات  فــي 

التشــخي�شي  الدليــل  فــي  واملحــددة  املعاييــر  مــن  مجموعــة  علــى 

والخامســة  الرابعــة  النســخة  العقليــة  لألمــراض  واإلحصائــي 

)DSM-IV( و)DSM-V(، وعلــى معاييــر الدليــل الدولــي العاشــر 

لالضطرابــات العقليــة والســلوكية )ICD 10( الــذي صــدر ســنة 



253

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )ص ص )249-249260-260(( ، سنة  ، سنة 20222022

)1992(، وكذلــك يتــم تحديــد شــدته باســتخدام مقيــاس تقديــر 

.)Cars(الطفولــي التوحــد 

إجراءات الدراسة امليدانية1–
منهج الدراسة111–

تتطلــب املنهجيــة العامــة لهــذه الدراســة واإلجــراءات التجريبيــة 

أجــل  ومــن  الدراســة،  طبيعــة  مــع  تتــالءم  أن  تقتضيهــا،  التــي 

الدراســة الحاليــة اســتخدمنا املنهــج الوصفــي  أهــداف  تحقيــق 

التحليلــي الــذي يهتــم بوصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة، وهــو 

ــم لوصــف ظاهــرة 
ّ
أحــد أشــكال التحليــل والتفســير العلمــي املنظ

أو مشــكلة محــّددة.

 عينة الدراسة–121
تتكــّون مجموعــة الدراســة مــن 04 حــاالت مصابــة بالتوحــد وال 

و6   5 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  مصاحبــة،  إعاقــات  أي  مــن  تعانــي 

ســنوات. حيــث تــّم اختيارهــا بطريقــة قصديــة، مــع األخــذ بعيــن 

هــو  التوحــد، كمــا  الســن، درجــة  فــي:  املتمثلــة  املعاييــر  االعتبــار 

كاآلتــي: مبيــن 

الجدول)01(. يوضح أفراد عينة الدراسة

درجة التوحدالجنسالعمرالحالة
متوسطةذكر5 سنوات01

متوسطةذكر6 سنوات02

متوسطةذكر6 سنوات03

متوسطةذكر6 سنوات04

 أدوات الدراسة–1–1
 مقياس تقدير االنتباه لدى أطفال التوحد–1–111

تــّم إعــداد املقيــاس مــن طــرف الباحثْيــن شــيخي مبــروك     وقانــة 

الحســين )2016( ويتمثــل الهــدف األسا�شــي لهــذه األداة فــي قيــاس 

تقديــر االنتبــاه لــدى الطفــل التوحــدي، يتكــون املقيــاس مــن )29( 

االنتبــاه  البصريــة،  واالســتجابة  )االنتبــاه  محــاور  و)04(  فقــرة 

واالســتجابة الســمعية، االنتبــاه واملطابقــة والتصنيــف، االنتبــاه 

 مــن الفقــرات.
ً
 معينــا

ً
املشــترك( كل محــور يتضمــن عــددا

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن كل بنــود املقيــاس إيجابيــة ماعــدا خمســة 

بنود وهي رقم )04( و)05( و)08( و)24( و)25( تعّد بنودا سلبية، 

 )04( يعطــى  بحيــث  اإليجابيــة،  البنــود  عــن  يختلــف  وتقديرهــا 

 و)01( 
ً
نــادرا للبديــل  للبديــل أحيانــا و)02(   و)03( 

ً
للبديــل دائمــا

 )شــيخي، قانــة، 2016(.
ً
للبديــل أبــدا

 )X( العالمــة  بوضــع  اإلجابــة  تكــون  والتقييــم:  اإلجابــة  طريقــة 

أمــا  الطفــل،  ســلوك  أو  تصــرف  مــع  تتناســب  التــي  الخانــة  فــي 

كاآلتــي: فهــي  الدرجــات 

مقياس تقدير مهارات التواصل غري اللفظي.2–2–2–
قامــت بإعــداده الدكتــورة لينــا صديــق عمــر وهــو خــاص بأطفــال 

فــي  ويحتــوي  ســنوات،   )6-4( بيــن  مــا  العمريــة  للفئــة  التوحــد 

هــي:  مهــارات  تقيــس ســت  )18( عبــارة  النهائيــة علــى  صورتــه 

والفهــم،  االســتماع  التقليــد،  البصــري،  التواصــل  االنتبــاه، 

اســتخدام اإلشــارة ملــا هــو مطلــوب، فهــم تعبيــرات الوجــه ونبــرات 

الصــوت الدالــة عليــه. ويتــم التقييــم عــن طريــق إعطــاء تقديــرا 

طريــق  عــن  القائمــة  عبــارات  مــن  عبــارة  كل  علــى  املختــص  مــن 

اختيــار أحــد الخيــارات التاليــة )أغلــب األحيــان، بعــض األحيــان، 

التقديــر  ســلم  املقيــاس  خيــارات  تأخــذ  بحيــث   ،)
ً
أبــدا نــادرا، 

درجــة  أعلــى  تكــون  أن  علــى   )3-0( مــن  درجاتــه  تتــوزع  الرباعــي 

صفــر. وأدناهــا   )54( للمقيــاس 

الجــدول)02( درجــات تقييــم مقيــاس تقديــر صعوبــات االنتبــاه 

لــدى الطفــل املتوحــد

البدائل
ً
دائما

ً
أحيانا

ً
نادرا

ً
أبدا

01020304الدرجات

88 - 59116- 3087-  058- 29درجة الخام

شديدةمتوسطةخفيفةعاديدرجة الصعوبة

عرض وحتليل النتائج41
عرض نتائج جمموعة البحث على مقياس االنتباه4111

يقدم لنا الجدول  )03( نتائج مقياس االنتباه
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جدول )03(: يمثل نتائج مجموعة الدراسة في أبعاد مقياس االنتباه.

حتليل نتائج جمموعة البحث على مقياس االنتباه4121
-التحليل الكمي

يتضــح مــن خــالل النتائــج للحــاالت األربــع علــى مقيــاس االنتبــاه 

أنهــا تحصلــت علــى نســبة مئويــة تقــدر بـــ 		.67 % علــى مقيــاس 

فــي  تحّصلــت  حيــث   7	.75 قــدره  حســابي  بمتوســط  االنتبــاه، 

تقــدر  مئويــة  نســبة  علــى  البصريــة  واالســتجابة  االنتبــاه  ُبعــد 

واالســتجابة  االنتبــاه  ُبعــد  مســتوى  علــى  أمــا   ،%  55.55 بـــ 

الســمعية فتحصلــت علــى 62.5 %، وفــي ُبعــد االنتبــاه واملطابقــة 

والتصنيــف تحّصلــت علــى نســبة مئويــة تقــدر بـــ 61.60 %، أمــا فــي 

.61.45% تحّصلــت  املشــترك  االنتبــاه  ُبعــد 

-التحليل الكيفي

املعطيــات  جــدول  خــالل  ومــن  االنتبــاه  مقيــاس  تطبيــق  بعــد 

الكميــة ملجموعــة الدراســة، يتضــح أنهــا تعانــي مــن ضعــف واضــح 

االنتبــاه   علــى مســتوى ُبعــد 
ً
فــي االنتبــاه بدرجــة %		.67 خاصــة

االنتبــاه ُبعــد  وكــذا  ـ62.5 %،  الســمعيةب  واالســتجابة 

 واملطابقة والتنصيف وبعد االنتباه املشترك، حيث تحصلت 

الحالــة فــي هذيــن الُبعديــن علــى التوالــي %61.60          و61.45%، 

ثــم يليهمــا ُبعــد االســتجابة البصريــة بـــ 55.55%.

ــة 
ّ
وقل التركيــز،  ــة 

ّ
قل الحــاالت  هــذه  علــى  املالحظــات  أهــّم  ومــن 

التواصــل  فــي  وضعــف  بــه،  تقــوم  الــذي  بالنشــاط  االهتمــام 

الهندســية  األشــكال  رســم  إعــادة  علــى  وعــدم قدرتهــا  البصــري، 

 مــا تســتخدم اإلشــارة بغــرض 
ً
البســيطة، باإلضافــة إلــى أنهــا نــادرا

تتمّيــز  فهــي  تريدهــا،  التــي  األشــياء  علــى  للحصــول  أو  التواصــل 

فــي  عجــز  لديهــا  كمــا  والســمعية،  البصريــة  االســتجابة  ــة 
ّ
بقل

ضعــف  لديهــا  ذلــك  علــى   
ً
زيــادة والجزئيــات،  التفصيــل  إدراك 

الحالــة  هــذه  تصنــف   
ً
عمومــا الندائــي.  للصــوت  االســتجابة  فــي 

االنتبــاه. فــي  متوســطا  ضعفــا  لديهــا  بــأّن  املقيــاس  حســب 

عرض نتائج جمموعة البحث على مقياس التواصل 1–41
غري اللفظي

يبين لنا الجدول )04( نتائج قياس التواصل غير اللفظي

جدول )04(: نتائج مجموعة الدراسة في أبعاد مقياس 
                       التواصل غير اللفظي.

االنتباه واملطابقة االنتباه واالستجابة السمعيةاالنتباه واالستجابة البصريةاألساليب اإلحصائية
والتصنيف

االنتباه
املشترك

N04040404

X2017.5017.2514.75

S24.544.794.791.25

Min14130913

Max24232316

%55.5562.561.6061.45

األساليب 
اإلحصائية

اإلشارة إلى ما هو التواصل البصرياالنتباه املشتركالتقليد
مرغوب

الفهم واالستماع

n0404040404

X5.255.50434

S22.501.293.362.161.13

Min24202

Max87956

%43.7561.1133.3333.3333.33
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 حتليل نتائج جمموعة البحث على مقياس التواصل 1414
غري اللفظي

التحليل الكمي

مــن خــالل النتائــج علــى مقيــاس التواصــل غيــر اللفظــي يتضــح 

 49 بـــ  تقــدر  الدراســة تحّصلــت علــى نســبة مئويــة  أّن مجموعــة 

علــى  التقليــد  ُبعــد  فــي  تحّصلــت  حيــث  ككل،  املقيــاس  %علــى 

نســبة مئويــة تقــدر بـــ %43.75، أمــا علــى مســتوى ُبعــد التواصــل 

البصــري فتحّصلــت علــى %33.33، وفــي ُبعــد اإلشــارة إلــى مــا هــو 

فــي  33.33 %، أمــا  بـــ  مرغــوب تحّصلــت علــى نســبة مئويــة تقــدر 

ُبعــد االنتبــاه املشــترك تحّصلــت علــى 61.11 %، وبالنســبة لبعــد 

.% 33.33 الفهــم واالســتماع فقــد تحّصلــت العينــة علــى 

التحليل الكيفي

يتضــح بعــد تطبيــق االختبــار أّن أفــراد مجموعــة الدراســة تعانــي 

اللفظــي خاصــة علــى  التواصــل غيــر  مــن مشــاكل علــى مســتوى 

فــي  يجدونهــا  التــي  الصعوبــة  بســبب  املشــترك  االنتبــاه  مســتوى 

البحــث عــن األشــياء التــي يســمعون صوتهــا مثــل لعبــة موســيقية، 

باإلضافــة إلــى عــدم انتباههــم إلــى األشــياء املوجــودة أمامهــم، وكــذا 

بالنســبة  أمــا  النمطيــة.  الســلوكات  بعــض  أداء  فــي  اســتمرارهم 

هــو مرغــوب  مــا  إلــى  واإلشــارة  البصــري  للتقليــد، والتواصــل 

والفهــم واالســتماع نجــد أّن الصعوبــة بنســبة أقــّل مقارنــة مــع 

بعــد االنتبــاه املشــترك ومــن أهــم املشــاكل التــي ســجلناها فــي هــذه 

فــي اســتخدام وفهــم تعبيــرات الوجــه وفــي  األبعــاد نجــد صعوبــة 

االبتســامة فــي املوافــق التــي تتطلــب ذلــك، وفــي فهــم الرســائل غيــر 

اللفظيــة، باإلضافــة إلــى أّنهــم يفتقــدون إلــى التواصــل البصــري.

ويمكننــا أن نقــرأ فــي الجــدول )05( نتائــج االحصــاء فــي مــا يخــص 

مقيــاس      التواصــل غيــر اللفظــي ومقيــاس االنتبــاه

جدول)05(: نتائج مجموعة الدراسة في مقياس التواصل 
                      غير اللفظي ومقياس االنتباه وفق األساليب 

                      اإلحصائية المبينة.

مقياس االنتباهاختبار التواصل غير اللفظي

n0404

X21.7578.75

S210.377.08

Min1074

Max3589

%40.2767.88

مناقشة النتائج يف ضوء فرضية الدراسة51
تذكيــر بالفرضيــة: يؤثــر ضعــف االنتبــاه علــى مهــارات التوصــل 

غيــر اللفظــي لــدى الطفــل التوحــدي.

تشــير النتائــج املتحّصــل عليـــها فــي مقيــاس تقديــر االنتبــاه والتــي 

بينــت حصــول أفــراد مجموعــة الدراســة واملصابيــن باضطــراب 

التوحــد علــى نســب تؤكــد علــى ضعفهــا فــي قــدرة االنتبــاه، وهــذا 

بــوراك  نتائــج عــّدة دراســات، مثــل دراســة كل مــن  الــذي بينتــه 

لــوي وآخــرون، ) Burack Lewy, et.al, 1994( التــي أشــارت إلــى 

أّن األطفــال التوحدييــن لديهــم قصــور واضــح فــي االنتبــاه وخاصــة 

علــى  انتباههــم  تركيــز  يســتطيعون  ال  فهــم  االنتقائــي،  االنتبــاه 

�شــيء محــّدد ضمــن أشــياء متعــددة. وفــي دراســة لـــِ كل مــن نلســن 

واســرائيل)Nelson & Israel, 1991( هدفــت إلــى التعــرف علــى 

اضطرابــات الســلوك لــدى أطفــال التوحــد مثــل نقــص وضعــف 

االنتبــاه، ونقــص التواصــل مــع اآلخريــن مــن خــالل مجموعــة مــن 

الطفــل  أّن  الدراســة  هــذه  نتائــج  أظهــرت  التوحدييــن،  األطفــال 

فــي  ونقــص  االنتبــاه  فــي  شــديد  ضعــف  مــن  يعانــي  التوحــدى 

.)2010 )بيومــي،  التواصــل. 

 Garretson &( كمــا أكــدت نتائــج دراســة جاريتســون وآخــرون

al, 1990( حــول مــدى االنتبــاه لــدى األطفــال التوحدييــن وذلــك 

بهــدف التغلــب علــى صعوبــات زيــادة االنتبــاه لديهــم، أّن األطفــال 

ال  فهــم  االنتبــاه،  مــدى  زيــادة  فــي  صعوبــات  لديهــم  التوحدييــن 

لفتــرة زمنيــة كبيــرة،  املثيــرات  انتباههــم علــى  تركيــز  يســتطيعون 

والتــي تعــزى جزئيــا إلــى تأخــر النمــو العقلــي املعرفــي لديهــم، كمــا 

يعانــون مــن قصــور فــي نقــل االنتبــاه مــن مثيــر إلــى آخــر.

أّن  اللفظــي اتضــح  التواصــل غيــر  لنتائــج مقيــاس  بالنســبة  أمــا 

مســتوى  علــى  مشــاكل  مــن  يعانــون  الدراســة  مجموعــة  أفــراد 

التواصــل غيــر اللفظــي، وقــد أكــدت ذلــك دراســة كاتيرنــا، وألينــا. 

)Kateirna, Alena, 2013(. التــي اهتمــت بدراســة تحليــل أشــكال 

املصابيــن  األشــخاص  لــدى  اللفظــي  غيــر  التواصــل  ضعــف 

الدراســة  عينــة  أّن  إلــى  النتائــج  وتوصلــت  التوحــد،  باضطــراب 

تعانــي مــن قصــور فــي التقليــد، التتبــع، انخفــاض فــي إنتــاج وإدراك 

اإليمــاءات، وإدراك الوجــه، ونقــص فــي التواصــل أثنــاء التعبيــر 
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الجســدي، وطلــب األشــياء، وكــذا نقــص فــي االهتمــام باآلخريــن.

غيــر  التواصــل  اختبــار  مــن  كّل  فــي  نتائــج  مقارنــة  خــالل  ومــن 

النتائــج  نســب  أّن  نجــد  االنتبــاه  تقديــر  ومقيــاس  اللفظــي 

متباينــة فــي الدرجــة الكليــة، حيــث قــدرت نســبة العينــة %67.88 

والــذي  االنتبــاه  مقيــاس  فــي   )78.75( قــدره  حســابي  بمتوســط 

يعّبــر عــن متوســط ضعــف أفــراد املجموعــة علــى هــذا مقيــاس، 

عــن  يعبــر  والــذي   )21.75( قــدره  حســابي  بمتوســط  و40.27% 

غيــر  التواصــل  اختبــار  فــي  املجموعــة  أفــراد  نجــاح  متوســط 

اللفظــي، واملوضحــة فــي الجــدول رقــم )04(. يتبيــن لنــا صّحــة مــا 

ذكرنــاه ســابقا فــي إشــكالية وفرضيــة هــذه الدراســة والتــي تقــول 

بــأّن لالنتبــاه أثــرا علــى مهــارات التواصــل غيــر اللفظــي لــدى الطفل 

التوحــدي وهــذا الــذي أكدتــه بعــض الدراســات مثــل دراســة بــارا 

 Bara, B. G., Bucciarelli, M., & Colle, L,( وبوتشيرالي وكول

2001(، بــأّن نقــص االنتبــاه يؤثــر علــى األداء التواصلــي للتوحــد. 

 Arnold( وهــذا يدعــم مــا توّصلــت إليــه دراســة أرنولــد ورانــدي

Randye:2000 &( بأّن أي انخفاض في ســلوك االنتباه يصاحبه 

انخفــاض نســبي فــي التواصــل البصــري. وأّن أي تغيــر يحــدث فــي 

وأن   ،)2012 عبــاس،  اآلخر)حســام  فــي  تغيــر  يتبعــه  أحدهمــا 

 
ً
هامــا  

ً
دورا التوحــدي  الطفــل  لــدى  املعرفيــة  القــدرات  لطبيعــة 

وعالقــة  نمــوه  وبطبيعــة  باملجتمــع  عالقتــه  طبيعــة  تشــكيل  فــي 

اتصالــه بالعالــم الخارجي،)حولــة، فاخــت، 2017(، حيــث أثبتــت 

االنتبــاه  بيــن  متبــادل  تأثيــر  عالقــة  هنــاك  أّن  الدراســات  بعــض 

اللغــة  بينهــا  مــن  والتــي   ،)2014 )تيجانــي،  العقليــة  والعمليــات 

 بالرجــوع إلــى 
ً
بشــقيها اللفظــي وغيــر اللفظــي. ويتعــزز هــذا أيضــا

مجموعــة مــن الدراســات التــي تصــب فــي هــذا االتجــاه، ومنهــا نجــد:

صاحــب   ،)Cohen, 1999(كوهيــن لبــارون  التجريبيــة  الدراســة 

نظريــة العقــل حــول فهــم اللغــة عنــد األطفــال املصابيــن بالتوحــد 

والتــي تؤكــد بــأّن فهــم الجملــة عمومــا يكــون أبطــأ عنــد هــذه الفئــة 

التوحــد  أطفــال  بــأّن  اســتنتج  كمــا  األســوياء،  باألطفــال  مقارنــة 

يعانــون مــن صعوبــة فــي تطبيــق معرفتهــم بالعالــم الواقعــي لفهــم 

وإمكانيــة  للجمــل  فهمهــم  بيــن  فجــوة  هنــاك  أّن  أي  الجمــل، 

فــي العالــم الواقعــي »الجانــب البرغماتــي للغــة«. تطبيقهــا 

مــن خاللهــا  توصلــت   )2009( الفضــل  زينــب  بهــا  قامــت  دراســة 

واللغــة  والتركيــز  االنتبــاه  بيــن  دالــة  طرديــة  عالقــة  وجــود  إلــى 

االســتقبالية والتعبيريــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة. ناهيــك علــى أن 

فــي إشــكالية هــذه الدراســة،  هنــاك بعــض الدراســات كمــا قلنــا 

بيــن االنتبــاه والعمليــات  تأثيــر متبــادل  أّن هنــاك عالقــة  أثبتــت 

املعرفيــة.

إليــه  ذهــب  مــا  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  تتوافــق  كمــا 

نقطــي  التوحــد  طفــل  انتبــاه  أّن  فــي   )Jordan,1995(جــوردن

)جزئــي(، األمــر الــذي أعجــزه عــن التواصــل مــع مــن حولــه، والــذي 

وإدراكهــم  الســمعي  تمييزهــم  ضعــف  هــو  العجــز  هــذا  ــق  َعمَّ

اللغــة  مــن  املفاهيــم  اســتخالص  فــي  فشــلهم  ومنــه  الســمعي 

.)2012 خــروف،  املســموعة)بن  وغيــر  املســموعة 

حــول   ،)Carpenter et al, 2002(»وآخريــن »كرابينتــر  ودراســة 

عنــد  واالجتماعيــة  املعرفيــة  املهــارات  بيــن  املبادلــة  العالقــات 

األطفــال التوحدييــن، ومــن بيــن نتائــج هــذه الدراســة أّن األطفــال 

التوحدييــن يعانــون مــن قصــور فــي املهــارات املعرفيــة املتمثلــة فــي 

التركيــز علــى موضــوع االنتبــاه. تواصــل االنتبــاه، الحولقــة، 

إلــى  الدراســة  هــذه  نتائــج  أشــارت   ،)Hayez,1987(هيـــز دراســة 

أّن األطفــال التوحدييــن ال ينتبهــون إلــى املهــام التعليميــة، زيــادة 

علــى أّن هــذا الضعــف فــي االنتبــاه يكــون أكثــر فــي وجــود مشــتتات. 

.)2011 الســيد،  )أســامة، 

باإلضافــة إلــى كل هــذا فــإّن االنتبــاه كعمليــة معرفيــة تتطــور مــع 

نمــو الطفــل ابتــداء مــن امليــالد، وهــي أحــد العمليــات األساســية 

فــي االكتســاب وفــي نمــو اللغــة لــدى الطفــل بمــا فيهــا التواصــل غيــر 

وشــرط  جــزء  اللفظــي  قبــل  التفاعــل  أّن  اعتبــار  علــى  اللفظــي، 

أسا�شــي لبلــوغ التفكيـــر داخــل اللفظــي. )بــن حبيــب، 2016(. ومــن 

التفاعــالت  إلــى  تبلــغ الطفــل  التــي  اللفظــي  التفاعــالت قبــل  بيــن 

التقابــالت  بيــن  التمييــز  املشــترك،  االنتبــاه  منهــا:  نذكــر  اللفظــي 

الصوتيــة للــكالم، النظــر بانتبــاه إلــى الشــخص الــذي يتكلــم مــع 

األشــياء... صــور  علــى  والتعييــن  األشــياء،  إلــى  اإلشــارة  الطفــل، 

)أجد، 2012(. وهي من خصائص االنتباه، وبالتالي فإّن القصور 

التفاعــالت  هــذه  اكتســاب  فــي  التوحــدي  الطفــل  يعانيــه  الــذي 

 مــدى تأثيــر ضعــف االنتبــاه علــى 
ً
لــه أن يفســر لنــا أيضــا يمكــن 

التواصــل غيــر اللفظــي لــدى الطفــل املتوحــد.

خامتة
ضعــف  أثــر  عــن  نكشــف  أن  الدراســة  هــذه  خــالل  مــن  حاولنــا 

فئــة  أطفــال  لــدى  اللفظــي  غيــر  التوصــل  مهــارات  علــى  االنتبــاه 

هــذه  فــي  إليهــا  التوصــل  تــمَّ  التــي  النتائــج  إلــى  وبالنظــر  التوحــد، 

الدراســة، والتــي أكــدت بــأّن لضعــف االنتبــاه أثــرا علــى مهــارات 

الــذي  وهــذا  التوحــد،  فئــة  أطفــال  لــدى  اللفظــي  غيــر  التوصــل 

أّن  وهــو  النتائــج  تحليــل  وفــي  الدراســة  إشــكالية  فــي  إليــه  أشــرنا 

يمثــل  التوحــدي  الطفــل  لــدى  املعرفيــة  القــدرات  اضطــراب 

أحــد العوائــق التــي تحــول دون اكتســابه الجيــد للغــة والتواصــل 

الــذي يتطلــب  اللفظــي منــه، وهــذا  اللفظــي وغيــر  بصفــة عامــة 
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أغلب العباراتالرقم
األحيان

بعض 
األحيان

ً
نادرا

ً
أبدا

يستجيب عندما يناديه اآلخرون)كأن يلتفت إلى مصدر الصوت(01

يفهم الرسائل غير اللفظية من اآلخرين)كهز الرأس إلى اليمين واليسار بمعنى ال(02

يبتسم في املواقف التي تتطلب االبتسام)كأن يبتسم عند مداعبته(03

يبحث عن مصدر األصوات التي يسمعها)كأن يبحث عن مكان لعبة موسيقية عند سماع 04
املوسيقى(

يحي األفراد املألوفين له كأصدقائه ووالديه)كأن يرفع يديه ويحركها إذا ودعهم(05

يستخدم تعبيرات الوجه ليوصل رسائل معينة)كأن يعقد حاجبيه للتعبير عن الحزن(06

يستخدم الحركات الجسمية ليوصل رسائل معينة)كهز الرأس عند رفضه القيام بعمل ما(07

يشير إلى األشياء املألوفة عند سماع أسمائها )كأن يشير إلى السيارة عند السؤال عنها(08

يشير إلى األشياء التي يرغب في الحصول عليها)كأن يشير إلى صورة كوب املاء ليشرب(09

يفتقد إلى التواصل البصري)كأن ال ينظر إلى اآلخرين أثناء حديثهم معه(10

ال ينتبه للمثيرات املوجودة أمامه)كأن ال ينظر إلى األلعاب التي يلعب بها(11

يعبر عن تذمره وحزنه بطريقة غير مالئمة)كأن يكسر أدواته(12

يعجز عن تقليد أفعال اآلخرين)كأن يضع يده على عينه أو يرفعها إلى األعلى ويخفضها إلى 13
األسفل كما يفعل النموذج أمامه(

يصعب عليه فهم التعليمة وتنفيذها)كأن يمتنع عن ضرب زميله إذا طلب منه ذلك(14

يستمر في أداء سلوكات نمطية لفترة طويلة)كأن يستمر في تدوير الحلقات بنفس الطريقة أو 15
االتجاه(

يمسك بيد اآلخريَن للحصول على ما يريد)كأن يمسك يدهم ليفتح الباب(16

يصعب عليه تمييز تعبيرات الوجه املختلفة ومعانيها)كأن يميز بين الحزن والفرح(17

يصعب عليه فهم نغمات الصوت املصاحبة لتعبيرات الوجه)كالصوت الغاضب عند 18
توبيخه(
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The impact of attention on nonverbal communication skills of autistic children

Abstract

This study aims to know the impact of attention deficit on the non-verbal communication 
of the autistic child. The study was conducted on a group of (04) cases with medium 
degree of autism disorder and without any accompanying disabilities. Their ages ranged 
between (5) to (6) years old. The research adopted the descriptive method ‘case study’. 
After the application of the procedures and the material of the study represented in 
the estimating difficulties in the autistic child developed by Chikhi & Gana (2017) and 
Seddik (2005), the study concludes that there is a clear lack of attention among the 
members of the study group, as they cannot focus their attention on a specific thing 
among several things. They have problems in nonverbal communication, especially at 
the level of joint attention. In addition, the attention deficit affects the communicative 
performance of the autistic child. Based on these results, some recommendations were 
suggested to specialists and researchers interested in autism, the most important of 
which is  to focus on the development of cognitive abilities in order to enhance the 
communicative linguistic aspect of the autistic child.

Keywords
Autistic child

 attention deficit
 nonverbal communication

 
 
  

L’impact du déficit de l’attention sur les compétences de la communication non 
verbale chez l’enfant autiste

Résumé

Cette étude visait à connaitre l’impact du déficit de l’attention sur les compétences de 
la communication non verbale chez l’enfant autiste. L’étude a été menée sur un groupe 
de (04) personnes atteints d’autisme, ce dernier ne présente aucun handicap associé 
où le dégrée d’autisme et moyenne, leurs âges varie entre (5) et (6) ans. Pour atteindre 
l’objectif nous adoptons la méthode descriptive’ étude de cas ‘, après l’application 
des procédures et les outils de l’étude, nous avons appliqué le test d’évaluation des 
difficultés de l’attention chez l’enfant autiste par les chrcheurs Chikhi et Gana, (2017) 
et le test de la communication non verbale Seddik, (2005). Nous sommes arrivés à des 
conclusions suivants : Les membres du groupe ont un déficit de l’attention ils ne peuvent 
pas à se concentrer sur quelque chose de spécifique dans plusieurs choses. Ils présentent 
notamment des problèmes de communication non verbale surtout au niveau d’attention 
partagée, Ce déficit de l’attention affecte la performance communicationnelle chez 
l’enfant autiste. À partir des résultats d’étude quelques recommandations qui ont été 
présentées par des spécialistes et des chercheurs intéressés aux troubles d’autisme. Ils 
doivent se concentrer sur le renforcement des capacités cognitives de l’enfant autiste 
afin de développer l’aspect langagier et communicationnel de celui-ci.  

      Mots clés
Enfants autistes

 déficit de l’attention
 communication non 

verbale
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ملخص
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى عوامــل االحتــراق النف�شــي ومعرفــة الفــروق فــي عوامــل االحتــراق النف�شــي 

لــدى مدربــي الرياضييــن املتحــدي اإلعاقــة حســب متغيــر نــوع التخصــص الريا�شــي ومتغيــر الخبــرة امليدانيــة، حيــث 

اســتخدم املنهــج الوصفــي ملالءمتــه موضــوع البحــث، ولتحقيــق ذلــك أجــري البحــث علــى عينــة قوامهــا 03 مدربــا 

خــالل املوســم الريا�شــي 2018/2017، بحيــث طبــق عليهــم مقيــاس عوامــل االحتــراق النف�شــي مــن تصميــم حســن 

عــالوي )1998(. وبعــد املعالجــة اإلحصائيــة للنتائــج الخــام أظهــرت نتائــج البحــث: أن مســتويات عوامــل االحتــراق 

فــي عوامــل االحتــراق  لــدى عينــة البحــث جــاءت بدرجــة متوســطة. وكذلــك أظهــرت وجــود فــروق دالــة  النف�شــي 

النف�شــي لــدى املدربيــن حســب متغيــر نــوع النشــاط وهــذا لصالــح مدربــي الرياضــات الجماعيــة، إضافــة إلــى وجــود 

أقــل، ومــن أهــم التوصيــات  فــروق دالــة حســب متغيــر الخبــرة امليدانيــة وهــذا لصالــح املدربيــن الذيــن خبرتهــم 

االهتمــام أكثــر بوجهــة نظــر املــدرب فــي مجــال رياضــة املتحــدي اإلعاقــة وتحفيــزه معنويــا وماديــا مــن طــرف اإلدارة 

وتوفيــر كل اإلمكانيــات ومتطلبــات العمــل الجيــد.
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1 المؤلف المراسل

مقدمة
تحظــى الرياضــة بشــعبية هائلــة علــى املســتوى املحلــي والعالمــي 

لــذا فقــد تعانقــت كل الجهــود العلميــة، والخبــرات نحــو تطويــر 

لــذا  والعلميــة،  املعرفيــة  الناحيــة  مــن  املــدرب  أداء  مســتوى 

أصبحــت الرياضــة لهــا مســتوى متقــدم وفــي جميــع النشــاطات 

الرياضيــة، وهــذا راجــع بالدرجــة األولــى إلــى االهتمــام بهــا وكذلــك 

مهنــة  وتتميــز  املــدرب.  وهــو  الجهــاز  فــي  األول  املســؤول  بــدور 

متباينــة  املواقــف  فيهــا  تكــون  التــي  املهــن  مــن  بأنهــا  التدريــب 

علــى  وتحكــم  واضحــة  املواقــف  تلــك  تكــون  فقــد  ومختلفــة، 

املــدرب اتخــاذ القــرار، وقــد تكــون العكــس والتــي تدعــو املــدرب 

إلــى االنتظــار والتفكيــر، وعلــى العمــوم فــان هنــاك عــدة مســببات 

مواقــف  فيهــا  تصبــح  والتــي  املســتقبل  فــي  تظهــر  التــي  والفــرص 

اتخــاذ القــرار تمثــل مفتــرق الطــرق فــي هــذه املهنــة، حيــث أحيانــا 

مــا تظهــر هــذه الطــرق للتخطيــط ولكنهــا غالبــا تظهــر حيــث ال 

املــدرب. يتوقعهــا 

الرئي�شــي،  قــراره  ويتخــذ  يبنــي  الــذي  هــو  الريا�شــي  املــدرب  وإن 

مســتواهم  ورفــع  تحســين  هــو  الرياضييــن  علــى  مهامــه  ومــن 

الريا�شــي، ويكــون عليــه عــدة مســؤوليات كبيــرة ويقابلهــا كذلــك 

مســؤوليته عــن األداء الــذي يصــل إليــه الرياضيــون ذوي اإلعاقــة 

علــى  واملســئولين  املشــرفين  أمــام  االنجــاز  ناحيــة  مــن  وهــذا 

الفريــق. حيــث يتعــرض املــدرب خــالل مســيرة حياتــه لكثيــر مــن 

املعيقــات التــي تؤثــر فــي تحقيــق أهدافــه علــى املــدى القريــب، منهــا 

ضغــوط نفســية ناتجــة عــن األعبــاء الزائــدة، وهــذه الضغــوط لهــا 

تأثيــرا كبيــرا علــى املــدرب حيــث يشــعر بحالــة مــن التعــب البدنــي 

حيــث  وبعدهــا،  التدريبيــة  العمليــة  خــالل  والنف�شــي  والذهنــي 

يصعــب عليــه اســتعادة حيويتــه ونشــاطه، ويصبــح اقــل دافعيــة 

فــي بــذل الجهــد لتخطيــط أهــداف مســتقبلية مــع فريقــه ومــن هنــا 

)2008 النف�شي)ســميرة عرابــي،  باالحتــراق  يصــاب 

علمیــة  تطــورات  مــن  الیــوم  العالــم  یشــهده  ممــا  الرغــم  وعلــى 

وتكنولوجیــة انعكســت علــى كثيــر مــن جوانــب الحیــاة املختلفــة، 
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إال أن كثيــرا مــن الباحثيــن قــد وصفــوا القــرن الحالــي بأنــه عصــر 

عــدت ظاهــرة  لذلــك  النف�شــي،  النفســیة، واالحتــراق  الضغــوط 

اإلنســان  مــن  تتطلــب  التــي  الظواهــر  مــن  النف�شــي  االحتــراق 

 Maslach, C.,( التعایــش وتطویــر كفــاءة معینــة للتعامــل معهــا

 .)Jackson, S.E, Maslach, 1999

ويذكــر )الفــرح، 2008( أن العمــل مــع ذوي االحتیاجــات الخاصــة 

اإلحبــاط  مشــاعر  تخلــق  أن  یمكــن  التــي  املهــن  مقدمــة  فــي  یأتــي 

مــع  متطلبــات  مــن  املهــن  هــذه  تقتضیــه  ملــا  العامليــن،  لــدى 

یعانــون  الذیــن  العادیيــن،  غيــر  األشــخاص  مــن  متنوعــة  فئــات 

الحركیــة،  العقلیــة،  اإلعاقــات  مثــل  اإلعاقــات  مختلــف  مــن 

كل  یعتبــر  حیــث  املتعــددة.  اإلعاقــات  البصریــة،  والســمعیة، 

الخدمــة  مــن  خاصــا  نمطــا  تتطلــب  خاصــة  حالــة  شــخص 

قــدرات  انخفــاض  أن  إلــى  باإلضافــة  والتدریــب،  والتعلیــم 

األشــخاص املصابيــن باإلعاقــة وتنــوع مشــكالتهم وحدتهــا أحیانــا 

قــد یولــد لــدى العدیــد مــن العامليــن معهــم الشــعور باإلحبــاط، 

وضعــف الشــعور باإلنجــاز أو النجــاح، كمــا تظهــر فــي كثيــر مــن 

املهــن الســیما املهــن ذات الطابــع اإلنســاني والتعاونــي معوقــات 

املطلــوب  بــدوره  املوظــف  قیــام  دون  تحــول  مختلفــة  وضغــوط 

االحتــراق  ظاهــرة  وتعتبــر  اآلخــرون،  ویتوقعــه  هــو  یتوقعــه  كمــا 

النف�شــي مــن أبــرز املعوقــات التــي قــد تظهــر فــي مجــال العمــل مــع 

 .)2001 الفــرح،  الخاصة)عدنــان  االحتیاجــات  ذوي 

فــي  التــي ظهــرت  النفســية  املصطلحــات  مــن  النف�شــي  واالحتــراق 

بدايــة الســبعينات خاصــة فــي مجــال ضغــوط العمــل. حيــث يشــير 

مــن  حالــة  هــو  النف�شــي  االحتــراق  أن   )Duquette, et al,1994(

الحيويــة  طاقتــه  وتســتنفد  الجســم  تصيــب  والضعــف  اإلعيــاء 

 ،)Duquette, A., Kerouac, S., Sandhu, B., Beauder, 1994(

ويعــرف علــى )عســكر، 2000( أن االحتــراق النف�شــي هــو اإلنهــاك 

املســتمر  التعــرض  نتجــه  واالنفعالــي  البدنــي  االســتنفاذ  أو 

العليــا. للضغــوط 

مؤشــرات  هــو  النف�شــي  االحتــراق  أن   )Branetti, 2001( ويعــرف 

ســلوكية ناتجــة عــن الضغــط النف�شــي الــذي يتعــرض لــه الفــرد 

)Selda, 2006( االحتـــراق  لفتــرة طويلــة، ويضيــف  العمــل  أثنــاء 

لعـــدم  الفـــرد  إدراك  مـــن  وینبـــع  بالعمـــل،  تتعلـــق  ظاهــرة  بأنـــه 

الـــزمن،  مـــن  طویلـــة  فتـــرة  عبـــر  واملـــوارد  املطالـــب  بـــين  التـــوازن 

وعــــدم  واالنفصــــال  والالمبــــاالة  الشــــعور  بفتـــور  یخـــتص  وهـــو 

الشــــعور  مــــع  الشخصــــیة  العالقــــات  فــي  باألشــــیاء  االهتمــــام 

باإلرهــاق العـــاطفي املتعلـــق بانعـــدام املـــوارد النفســـیة والعجـــز. 

وعرفــه )جمعــة، 2007( االحتــراق النف�شــي أنــه حالــة مــن اإلنهــاك 

فــي  املــدى  طويــل  إنهــاك  ســببه  والعقلــي  واالنفعالــي  الجســمي 

بتوقعــات  مصحوبــة  وضاغطــة  انفعاليــا  مشــحونة  مواقــف 

عندمــا  يحــدث  وأنــه  الفــرد،  بــأداء  تتعلــق  مرتفعــة  شــخصية 

يفقــد العمــل معنــاه، وتكــون النســبة بيــن الضغــوط واملكافــآت 

النف�شــي  لالحتــراق  املعرضــون  واألفــراد  الضغــوط،  صالــح  فــي 

هــم الذيــن يحتاجــون ويرغبــون فــي الشــعور بأنهــم يفعلــون شــيئا 

مفيــدا أو مهمــا فــي العمــل بأفضــل صــورة وفــي وقــت قصيــر. واشــار 

كل مــن (Derdrick, Raschke, 2009(: إلــى أن العامليــن فــي التربيــة 

دون  يكونــون   النف�شــي  االحتــراق  مــن  يعانــون  الذيــن  الخاصــة 

املســتوى فــي أدائهــم واقــل كفــاءة مــن اآلخريــن ويرجــع هــذا إلــى أن 

كل شــخص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة يمثــل حالــة فريــدة 

تتطلــب نمطــا خاصــا مــن الخدمــة والتعليــم والتدريــب واملســاندة 

باإلضافــة إلــى االنخفــاض قــدرات األشــخاص املصابيــن باإلعاقــة. 

وتنــوع مشــكالتهم وحدتهــا ايضــا. االمــر الــذي مــن شــانه ان يولــد 

واملهنيــة  النفســية  بالضغــوط  الشــعور  العامليــن  هــؤالء  لــدى 

وبالتالي الوصول الى درجة االحتراق النف�شــي. كما يشــير )را�شي، 

االحتــراق  إلــى  تــؤدي  التــي  األســباب  تختلــف  انــه   )2012 قاســم، 

النف�شــي مــن فــرد إلــى آخــر ويعــود ســبب هــذا االختــالف إلــى تبايــن 

فــي قــدرة التحمــل النف�شــي مــن فــرد ألخــر، وطريقــة تعامــل الفــرد 

النف�شــي. االحتــراق  ومصــادر  مــع مســببات 

مــن  بــه  تتأثــر  ومــا  للمــدرب  الشــخصية  الســمات  إلــى  وبالنظــر 

الهــدف  إلــى  الوصــول  فــي  مهمــا  دورا  مختلفــة  نفســية  ظواهــر 

تتميــز  التــي  التدريبيــة  العمليــة  أو  الفريــق  إلعــداد  املنشــود 

بوضــوح الــدور القيــادي للمــدرب إذ يقــع عليــه العديــد مــن املهــام 

التعليميــة والتدريبيــة التــي تســهم فــي بنــاء الريا�شــي لتحقيــق أعلــى 

املســتويات، وفــي املجــال الريا�شــي تعــد مهنــة التدريــب مــن بيــن 

أكثــر املهــن الرياضيــة ارتباطــا بالضغــوط علــى مختلــف أنواعهــا، 

التــي  العوامــل  مــن  بالعديــد  الريا�شــي  املــدرب  عمــل  يرتبــط  إذ 

تتميــز بالقلــق، التوتــر، االســتثارة النفســية والضغــط النف�شــي. 

الريا�شــي  املــدرب  وطاقــات  قــوى  إنهــاك  فــي  تســهم  قــد  والتــي 

وتحرمــه مــن االســتمتاع بحياتــه علــى الوجــه األكمــل، وتعمــل علــى 

خفــض ثقتــه فــي نفســه وتنميــة مفاهيــم ســلبية نحــو ذاتــه ونحــو 

فــي عملــه. اآلخريــن واالعتقــاد بأنــه غيــر كــفء 

وفــي هــذا الصــدد تطرقــت بعــض الدراســات كدراســة )عــالوي، 

واملــدرب  لالعــب  النف�شــي  االحتــراق  ســكولوجية  حــول   )1996

لــدى  النف�شــي  االحتــراق  عــن   )1998 )رفاعــي،  دراســة  الريا�شــي، 



263

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                          املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )ص ص )261-261272-272(( ، سنة  ، سنة 20222022

 Kelley,( دراســة   املختــارة،  الرياضيــة  األنشــطة  مدربــي  بعــض 

et al, 1999(  حــول القلــق واالحتــراق النف�شــي لــدى املدربيــن فــي 

االحتــراق  عــن  مصــادر   )2008 التنــس، دراســة )حســناء،  لعبــة 

واملضمــار  امليــدان  مســابقات  ومدربــي  العبــي  لــدى  النف�شــي 

دراســة  حــول   )2013 )زهيــر،  دراســة  األداء،  بمســتوى  وعالقتهــا 

كــرة  مدربــي  لــدى  النف�شــي  االحتــراق  مســتويات  علــى  للتعــرف 

االحتــراق  إلــى  تطرقــت  الدراســات  وهــذه  الســودان،  فــي  القــدم 

النف�شــي مــن حيــث العوامــل واألعــراض فــي املجــال الريا�شــي لــدى 

املدربين، الالعبين من األســوياء  والتي أكدت على أهمية دراســة 

املعلميــن.  وحتــى  واملدربيــن  الرياضييــن  لــدى  النف�شــي  االحتــراق 

كمــا اهتمــت دراســات أخــرى بمعلمــي التربيــة الخاصــة واملعاقيــن 

كدراســة )الرقــاد، 2018( حــول مســتوى االحتــراق النف�شــي لــدى 

معلمــي ومعلمــات التربيــة الخاصــة، دراســة )العرايضــة، 2016( 

الخاصــة،  التربيــة  لــدى معلمــي  النف�شــي  عــن مســتوى االحتــراق 

دراســة )را�شــي، قاســم، 2012( حــول مســتوى االحتــراق النف�شــي 

العاديــات،  باملعلمــات  مقارنــة  الخاصــة  التربيــة  معلمــات  لــدى 

وعالقتــه  النف�شــي  االحتــراق  عــن   )2008 )الزهرانــي،  دراســة 

لبعــض الســمات الشــخصية لــدى العامــالت مــع ذوي الحاجــات 

الخاصــة.

 )دراســة , Agaliotis, Platsidou 2008( عــن مســتویات االحتــراق 

االبتدائیــة  املرحلــة  فــي  الخاصــة  التربیــة  معلمــي  لــدى  النف�شــي 

النف�شــي  االحتــراق  حــول   )2005 )الخرابشــة،  دراســة  بالیونــان، 

فــي  التعلــم  الطلبــة ذوي صعوبــات  مــع  العامليــن  املعلميــن  لــدى 

مســتوى  حــول   )Sari, 2004( دارســة  بــاألردن،  املصــادر  غــرف 

االحتــراق النف�شــي لــدى معلمــي ومشــرفي التربيــة الخاصــة بتركيــا. 

مصــادر  باســتقصاء  اهتمــت  التــي   )2010 )زيتــون،  ودراســة 

فــي  الحركيــة  التحديــات  ذوي  الالعبيــن  لــدى  النف�شــي  االحتــراق 

املعاقيــن. لرياضــة  األردنــي  االتحــاد 

املتحــدي  األشــخاص  مــع  والعمــل  التدريــب  أن  املعلــوم  ومــن 

اإلعاقــة )األشــخاص فــي حالــة إعاقــة( مــن أكثــر املهــن املرتبطــة 

بضغــوط العمــل، إذ يعانــي العاملــون مــع هــذه الفئــة مــن مشــاعر 

اإلحبــاط والقلــق والعصبيــة، ومنهــم مــن يواجــه مشــكالت صحيــة 

معينــة، ملــا تقتضيــه هــذه املهنــة مــن متطلبــات وأعبــاء إضافيــة 

مــع فئــات متنوعــة مــن األفــراد غيــر العادييــن الذيــن يعانــون مــن 

أن  ونــرى  والبصريــة.  الســمعية  العقليــة،  الحركيــة،  اإلعاقــات 

مــن أبــرز أســباب فشــل املدربيــن فــي مجــال عملهــم التدريبــي وجــود 

معوقــات تحــول دون قيامهــم بدورهــم بشــكل كامــل، األمــر الــذي 

العمــل  تقديــم  عــن  بالعجــز  إحساســهم  فــي  اإلســهام  شــأنه  مــن 

هــذه  اآلخــرون  منهــم  يتوقعــه  الــذي  باملســتوى  منهــم  املطلــوب 

األحاســيس غالبــا مــا تأتــي مقرونــة بمؤشــرات لضغــوط نفســية 

التعــب  مــن  العمــل وتزيــد  فــي  مــن االنجــاز  تقلــل  التــي  وجســمية 

واإلنهــاك.

فــي  مكانتهــا  اخــذت  اإلعاقــة  املتحــدي  رياضــة  ان  مــن  وبالرغــم   

املحافــل القاريــة والعامليــة بنتائجهــا املتميــزة، إذ لــم ينــل أصحابهــا 

مــن العبيــن ومدربيــن اهتمامــا فــي هــذا املجــال، وفــي ضــوء غيــاب 

رياضــة  فــي  املدربيــن  لــدى  النف�شــي  االحتــراق  حــول  دراســات 

فــي  البحــث  فكــرة  جــاءت  ذكــره  ســبق  وممــا  اإلعاقــة،  املتحــدي 

مدربــي  لــدى  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل  مســتوى  عــن  الكشــف 

الرياضييــن املتحــدي اإلعاقــة. وعليــه نطــرح التســاؤالت التاليــة:

-مــا مســتوى عوامــل االحتــراق النف�شــي لــدى مدربــي الرياضييــن 

متوســط؟ اإلعاقــة  املتحــدي 

بيــن  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل  مســتوى  فــي  فــروق  توجــد  -هــل 

نــوع  متغيــر  حســب  اإلعاقــة  املتحــدي  الرياضييــن  مدربيــن 

امليدانيــة؟ والخبــرة  الريا�شــي  التخصــص 

أهداف البحث
مدربــي  لــدى  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل  مســتوى  -تحديــد 

اإلعاقــة. املتحــدي  الرياضييــن 

-تحديد الفروق في مستوى عوامل االحتراق النف�شي بين مدربي 

التخصــص  نــوع  متغيــر  حســب  اإلعاقــة  املتحــدي  الرياضييــن 

الريا�شــي والخبــرة امليدانيــة.

فروض البحث
الرياضييــن  مدربــي  لــدى  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل  -مســتوى 

متوســط اإلعاقــة  املتحــدي 

-توجــد فــروق فــي مســتوى عوامــل االحتــراق النف�شــي بيــن مدربيــن 

التخصــص  نــوع  متغيــر  حســب  اإلعاقــة  املتحــدي  الرياضييــن 

امليدانيــة. والخبــرة  الريا�شــي 

مصطلحات البحث11
االحتراق النفسي 1111

أنــواع  أحــد  النف�شــي  االحتــراق  أن   )Tumkaya, 2007( يذكــر 

ويعيــق  بالعمــل،  ويرتبــط  والذهنــي،  والنف�شــي  البدنــي  اإلجهــاد 

األفــراد عــن تأديــة مهــام عملهــم بفاعليــة، وذلــك الن قــدرة الفــرد 

اإلجهــاد،  مواجهــة  علــى  قــادرا  يعــد  ولــم  اســتهلكت،  قــد  تكــون 

الفــرد  يصيــب  هــو  بــل  فجــأة،  يحــدث  ال  النف�شــي  فاالحتــراق 
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لفتــرات  والحياتيــة  املهنيــة  للضغــوط  تعرضــه  بعــد  تدريجيــا 

طويلــة، فهــو حالــة غيــر صحيــة تــؤدي باألشــخاص املصابيــن بــه 

إلــى الوقــوع فــي مشــاكل وصعوبــات جســدية ونفســية واجتماعيــة.

العاطفیـــة  األعـــراض  جملـــة  بأنـــه   )2001 )فـــاروق،  ویعـــرفه 

والبدنیـــة والعقلیــة املرتبطــة بالطاقــة الحیویــة للفــرد وأدائــه فــي 

انــه   )2001 جــالل،  الخيــر،  )أبــو  وقــال  بهــا،  یقــوم  التــي  األعمــال 

حالــــة شــــعورية ذات تــــأثير ســــلبي فــــي الجانــــب االنفعــــالي والــــذهني 

والبــــدني كــــرد فعــــل للضـــــغوط الزائـــــدة فـــــي العمـــــل والتـــــي تفــــوق 

قـــــدرات الفـــــرد نتيجـــــة ألســباب مهنيـــــة وشخصـــــية واجتماعيـــــة 

والالمبــاالة  االداء  مســـتوى  خفـــض  عليهـــا  يترتـــب  واقتصـــادية 

الـــوظيفي. الرضـــا  وعـــدم 

التــي یتحصــل عليهــا املفحــوص  الدرجــة  انــه  الباحثــون  ويعرفــه 

فــي مقیــاس عوامــل االحتــراق النف�شــي بأبعــاده الخمــس )عوامــل 

مرتبطــة  عوامــل  الريا�شــي،  الفريــق  أو  بالالعبيــن  مرتبطــة 

مرتبطــة  عوامــل  وشــخصيته،  الريا�شــي  املــدرب  بخصائــص 

بــاإلدارة العليــا للفريــق أو الالعبيــن، العوامــل املرتبطــة بوســائل 

باملشــجعين(. مرتبطــة  العوامــل  اإلعــالم، 

عوامل االحتراق النفسي1121
للمــدرب  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل   )1998 )عــالوي،  حــدد 

التاليــة:       العوامــل  فــي  الريا�شــي 

- عوامل مرتبطة بالالعبين أو الفريق الريا�شي

- عوامل مرتبطة بخصائص املدرب الريا�شي وشخصيته

- عوامل مرتبطة باإلدارة العليا للفريق أو الالعبين         

- عوامل مرتبطة بوسائل اإلعالم 

- عوامل مرتبطة باملشجعين

االحتراق للمدرب الرياضي1–11
والدافعــي  والبدنــي  واالنفعالــي  العقلــي  اإلنهــاك  مــن  حالــة  أنــه   

يشــعر بهــا املــدرب الريا�شــي، نتيجــة لألعبــاء واملتطلبــات الزائــدة 

واملســتمرة الواقعــة علــى كاهلــه كنتيجــة لعملــة كمــدرب ريا�شــي، 

وإدراكه أن جهده وتفانيه في عملة وكذلك عالقاته مع الالعبين 

أو مــع اآلخريــن )كاإلدارييــن، النقــاد الرياضييــن، املشــجعين( لــم 

تنجــح فــي إحــداث العائــد أو املقابــل الــذي يتوقعــه. 

ويعرفــه الباحثــون انــه حالــة مــن القلــق والتوتــر واإلنهــاك البدنــي 

رياضــة  تخصــص  فــي  املــدرب  بهــا  يشــعر  واالنفعالــي  والعقلــي 

ممــا  بالعمــل  املرتبطــة  للضغــوط  كاســتجابة  االعاقــة  املتحــدي 

للــذات. ســلبي  إدراك  إلــى  يــؤدي 

املدرب الرياضي1141
عاتقهــا  علــى  يقــع  التــي  الشــخصية  انــه   )2001 )مفتــي،  يقــول 

القيــام بتخطيــط وقيــادة وتنظيــم الخطــوات التنفيذية لعمليات 

واملنافســات. التدريــب  خــالل  الالعبيــن  وتوجيــه  التدريــب 

التــي  التربويــة  الشــخصية  انــه   )2002 لطفــي،  )الفاتــح،  ويعرفــه 

الريا�شــي  مســتواهم  فــي  وتؤثــر  الالعبيــن  وتدريــب  عمليــة  تتولــى 

الالعــب  شــخصية  تطويــر  فــي  فعــال  دور  ولــه  مباشــرا،  تأثيــرا 

تطويــرا شــامال متزنــا، ويمثــل املــدرب الريا�شــي العامــل األسا�شــي 

التدريــب. عمليــة  فــي 

تربيــة  عمليــة  يتولــى  الــذي  الشــخص  انــه  الباحثــون  ويعرفــه 

وتدريــب الالعبيــن املتحــدي االعاقــة فــي تخصــص ريا�شــي معيــن.

رياضة املتحدي اإلعاقة1151
 حســب )حلمــي، فرحــات، 1998( تعنــي الرياضــات واأللعــاب التــي 

يتــم التغييــر فيهــا لدرجــة يســتطيع بهــا الشــخص فــي حالــة اإلعاقــة 

األنشــطة  وهــي  الرياضيــة.  األنشــطة  فــي  واملشــاركة  املمارســة 

الرياضيــة التــي يتــم تعديلهــا بحيــث تالئــم حــاالت اإلعاقــة وفقــا 

لنوعهــا وشــدتها.

فرديــة  وألعــاب  رياضيــة  أنشــطة  بأنهــا  الباحثــون  ويعرفهــا 

مكيفــة  واألنشــطة  األلعــاب  هــذه  تكــون  بحيــث  وجماعيــة، 

االعاقــة. املتحــدي  فئــة  نــوع  مــع  تتما�شــى 

الطريقة واألدوات21
منهج البحث2111

ملالئمــة  نظــرا  املقــارن  باألســلوب  الوصفــي  املنهــج  اســتخدم 

املشــكلة. وطبيعــة 

جمتمع البحث2121
تمثلــت عينــة البحــث فــي مدربــي الرياضييــن ذوي اإلعاقــة في بعض 

الرياضــات التاليــة )العــاب القــوى، الســباحة، كــرة القــدم، كــرة 

العينــة  أفــراد  عــدد  أمــا  الهــدف(،  كــرة  الطائــرة،  الكــرة  الســلة، 

التخصصــات.  نفــس  مــن  مدربــا   30 بـــ  قــد  األساســية  للدراســة 

وكان عــدد أفــراد العينــة بالنســبة ملدربــي النشــاطات الرياضيــة 

الفرديــة 12 مدربــا، وعــدد مدربــي األنشــطة الرياضيــة الجماعيــة 

الذيــن  للمدربيــن  بالنســبة  العينــة  أفــراد  عــدد  وكان  18مدربــا، 

الذيــن  املدربيــن  وعــدد  مدربــا،   17 ســنوات   )5-1( مــن  خبرتهــم 

املدربيــن  عــدد  حيــن  فــي  مدربــا.   13 ســنوات   )10-5( مــن  خبرتهــم 

10 ســنوات كان صفــر. أصحــاب الخبــرة أكثــر مــن 
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جماالت البحث1–21
املجال ألزمين2–2–2–

املرحلــة األولــى تمثلــت فــي توزيــع مقيــاس االحتــراق النف�شــي علــى 

يــوم  توزيعــه  وأعيــد   25/01/2018 فــي  االســتطالعية  العينــة 

03/02/2018 أمــا املرحلــة الثانيــة تــم فيهــا توزيــع مقيــاس االحتــراق 

النف�شــي علــى العينــة األساســية فــي الفتــرة مابيــن 20/02/2018 إلــى 

.10/04/2018 غايــة 

املجال املكاين2–2–2–
تــم توزيــع اســتمارات مقيــاس االحتــراق النف�شــي علــى املدربيــن فــي 

ميادين وقاعات ممارسة كل نشاط حسب تخصصه بالواليات 

التاليــة: مســتغانم، وهــران، غليــزان، عيــن تموشــنت، معســكر.

املجال البشري2–2–2–
اشــتملت عينــة التجربــة االســتطالعية علــى 8 مدربيــن وهــم خــارج 

أفــراد العينــة األساســية، فــي حيــن قــدرت عينــة التجربــة الرئيســية 

بـــــ 30 مدربا.

مواصفات مقياس عوامل االحتراق النفسي                 2141
صمــم هــذا املقيــاس )عــالوي، 1998( للتعــرف علــى العوامــل التــي 

تســهم فــي زيــادة الضغــط علــى املــدرب الريا�شــي والتــي قــد تــؤدي 

إلــى االحتــراق النف�شــي للمــدرب الريا�شــي. ويتضمــن هــذا املقيــاس 

علــى )5( عوامــل كالتالــي:      

التــي  وهــي  الريا�شــي:  الفريــق  أو  بالالعبيــن  مرتبطــة  -عوامــل 

ترتبــط بعــدم احتــرام الالعبيــن للمــدرب وعــدم تقدريهــم للجهــد 

الــذي يبذلــه أو االعتــراف بــدوره األسا�شــي فــي تطــوي مســتوياتهم 

الالعبيــن،  بيــن  ومشــاكل  صراعــات  وجــود  كثــرة  أو  الرياضيــة، 

وعــدم قدتــه علــى مواجهتهــا، وكذلــك عــدم القــدرة علــى تحقيــق 

فــي مواجهــة املــدرب. نجاحــات مــع الالعبيــن او محاولــة التكتــل 

-عوامــل مرتبطــة بخصائــص املــدرب الريا�شــي وشــخصيته: وهــي 

العوامــل التــي يشــع فيهــا املــدرب فــي قــرارات نفســه بعــدم األمــان 

أو االســتقرار فــي عملــه، وحساســيته الزائــدة ملــا يوجــه إليــه مــن 

انتقــادات أو عــدم قدرتــه علــى تحقيــق املزيــد مــن االنتصــارات او 

حفــز الالعبيــن، أو اتســامه ببعــض الصفــات الشــخصية املعينــة 

كاالنطــواء، العصبيــة أو الســيطرة، أو معانــاة املــدرب مــن بعــض 

املشكالت التي لم يستطع حسمها.   

-عوامل مرتبطة باإلدارة العليا للفريق أو الالعبين: هي العوامل 

للنــادي  اإلدارة  كمجلــس  للفريــق  العليــا  بــاإلدارة  ترتبــط  التــي 

أو الفريــق أو اللجنــة اإلداريــة العليــا املشــرفة علــى الالعبيــن أو 

الفريــق الريا�شــي والتــي يخضــع لهــا املــدرب. والتــي تتربــط بعــدم 

اقتناعهــا بكفــاءة املــدرب وفضهــا االســتجابة لطلباتــه الضروريــة 

وإحســاس املــدرب بعــدم تقدريهــا لــه بصــورة كافيــة أو محاولتهــا 

الحــد مــن ســلطاته، أو إحســاس املــدرب بــان مهــدد باالســتغناء 

عنه.         

املرتبطــة  العوامــل  وهــي  اإلعــالم:  بوســائل  مرتبطــة  -عوامــل 

بمختلف وســائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملســموعة، واعتقاد 

املــدرب بأنهــا توجــه إليــه االنتقــادات القاســية وتحــاول تضخيــم 

أخطائــه وتحيزهــا ضــده أو محاولــة تجاهلــه.                                  

-عوامــل مرتبطــة باملشــجعين: هــي العوامــل التــي ترتبــط بجمهــور 

املشــجعين أو املتعصبيــن لنــوع الرياضــة التخصصيــة للمــدرب 

ومــا قــد يحــدث مــن ســلوكات بعضهــم مــن هتافــات عدائيــة، أو 

محاولــة االعتــداء اللفظــي أو البدنــي علــى املــدرب، أو الهتافــات 

فيقهــم  ضــد  انقالبهــم  أو  منصبــه،  مــن  تنحيتــه  أو  بتغييــره 

املنافســين. الالعبيــن  أو  املنافــس  الفريــق  وتشــجيع 

اما ارقام العبارات موزعة على االبعاد وفق الجدول التالي:

جدول )01(: ارقام العبارات وفقا ألبعاد مقياس عوامل 
                       االحتراق النف�شي

ارقام العباراتاالبعادالرقم

01
العوامل املرتبطة بالالعبين 

1-6-11-16-21-26والفريق الريا�شي

02
باملــدرب  املرتبطــة  العوامــل 

وشــخصيته 2-7-12-17-22-27الريا�شــي 

03
بــاإلدارة  املرتبطــة  العوامــل 
الفريــق أو  3-8-13-18-23-28العليــا لالعبيــن   

04
بوســائل  املرتبطــة  العوامــل 

4-9-14-19-24-29اإلعــالم

05
بجمهــور  املرتبطــة  العوامــل 

ملشــجعين 5-10-15-25-30ا

املصدر: حسن عالوي )1996(٠

التصحيح214111
وذلــك  حــده  علــى  الخمســة  االبعــاد  مــن  بعــد  كل  تصحيــح  يتــم 

بعــد.  كل  منهــا  يتكــون  التــي  للعبــارات  الدرجــات  حاصــل  بجمــع 

حيــث كلمــا كانــت الدرجــة مرتفعــة فــي كل بعــد كلمــا دل ذلــك علــى 

املزيــد مــن الضغــط املرتبــط بهــذا البعــد.

 كما يمكن جمع درجات االبعاد الخمســة للتعرف على املجموع 

الكلي للمقياس.
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جدول )02(: مفتاح تصحيح املقياس

الدرجاتاملستوى

5درجة كبيرة جدا

4درجة كبيرة

3درجة متوسطة

2درجة قليلة

1درجة قليلة جدا

حتديد مستويات االحتراق النفسي تبعا للمتوسط 214121
احلسايب

تــم  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل  مســتويات  تحديــد  أجــل  مــن 

الخاصــة  الحســابية  لألوســاط  العدديــة  الفئــة  طــول  احتســاب 

مــن  األصغــر  التصحيــح  مفتــاح  بطــرح  ككل  واألداة  بالعبــارات 

مفتــاح التصحيــح األكبــر وقســمة الناتــج علــى عــدد فئــات األداة 

فكانــت النتيجــة )1-5(/5 = 0.80، والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

جدول )03(: مستويات عوامل االحتراق النف�شي ودرجاته 
                        تبعا املتوسط الحسابي

املدىاملستوى

 05-4.2 كبير جدا

4.2-3.4  كبير

2.6–3.39متوسط

 2.59–1.8منخفض

1.79-01منخفض جدا

الهــدف مــن الجــدول تحديــد مســتوى عوامــل االحتــراق النف�شــي 

املتوســطات  خــالل  مــن  االعاقــة  املتحــدي  رياضــة  فــي  للمدربيــن 

الحســابية.

األسس العلمية2151
الثبات والصدق215111

بإجــراء  قمنــا  البحــث،  أداة  مصداقيــة  مــن  التأكــد  لغــرض 

 08 مقدارهــا  عينــة  علــى  أوليــة  كدراســة  اســتطالعية  تجربــة 

املرحلــة  حيــث  الرياضيــة،  التخصصــات  بعــض  فــي  مدربيــن 

علــى  النف�شــي  االحتــراق  مقيــاس  توزيــع  فــي  تمثلــت  األولــى 

يــوم  توزيعــه  وأعيــد   2018/01/25 فــي  االســتطالعية  العينــة 

باســتخدام  االرتبــاط  معامــل  بحســاب  وقمنــا   2018/02/03

معامــل االرتبــاط بيرســون، وكــذا معامــل كرونبــاخ الفــا لالتســاق 

املوالــي. الجــدول  فــي  موضحــة  والنتائــج  للمقيــاس،  الداخلــي 

جدول )04(: معامل الثبات ألداة البحث

معامل عوامل االحتراق النف�شي
الثبات

معامل 
كرونباخ الفا

العوامل املرتبطة بالالعبين 
0,830.84والفريق الريا�شي

العوامل املرتبطة باملدرب 
0,900.86الريا�شي وشخصيته

العوامل املرتبطة باإلدارة 
0,810.82العليا لالعبين أو الفريق

العوامل املرتبطة بوسائل 
0,770.78اإلعالم

العوامل املرتبطة بجمهور 
0,900.87املشجعين

0,850.82العوامل ككل

مــن خــالل الجــدول 04، نالحــظ أن قيمــة معامــل الثبــات للعينــة 

االســتطالعية كان محصــورا بيــن 0.77 و0.90 وهــي أكبــر مــن قيمــة 

R الجدوليــة 0,66 عنــد مســتوى الداللــة 0,05. كمــا تــم حســاب 

االتســاق الداخلــي للمقــاس حســب االبعــاد باســتخدام معامــل 

كرونبــاخ الفــا حيــث جــاءت القيــم محصــورة بيــن 0.78 كأصغــر 

قيمــة و0.87 كأكبــر قيمــة، وهــي قيــم عاليــة ممــا يــدل علــى تمتــع 

كل أبعــاد املقيــاس بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ممــا يوضــح العالقــة 

الطردية القوية بين تجانس املفردات ودرجة التناســق العالية، 

وهــذا دليــل علــى امكانيــة اســتخدام املقيــاس.

املوضوعية215121
للتأكــد مــن صــدق مقيــاس عوامــل االحتــراق النف�شــي تــم عرضــه 

علــم  فــي  ومختصيــن  خبــراء  مــن  املحكميــن  مــن  مجموعــة  علــى 

النفــس وعلــم النفــس الريا�شــي بجامعــة مســتغانم إلبــداء الــرأي 

حــول املقيــاس وتعديــل مــا يمكــن تعديلــه، ومــا اذا كان املقيــاس 

يفــي بالغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، وقــد أجمــع أغلــب املحكميــن 

املوجــودة  واألبعــاد  العبــارات  ومالئمــة  املقيــاس  صالحيــة  علــى 

فيــه، وهــي مرتبطــة بنســبة كبيــرة بموضــوع البحــث قيــد الدراســة 

حيــث تجــاوزت نســبة القبــول%98 مــن أراء املحكميــن.

التجربة الرئيسية     2161
فــي  املدربيــن  علــى  األساســية  التجربــة  بإجــراء  الباحثــون  قــام 

املتحــدي  )رياضــات  الذكــر  الســابقة  الرياضيــة  التخصصــات 

اإلعاقــة(. وتــم توزيــع املقيــاس علــى العينــة األساســية املقــدرة بــــــــ 

.2018/04/10 غايــة  إلــى   2018/02/20 بتاريــخ  مدربــا   30
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الوسائل اإلحصائية 2171
االرتبــاط  معامــل  املعيــاري-  االنحــراف  الحســابي-  -املتوســط 

داللــة  اختبــار  كرونبــاخ،  ألفــا  معامــل   ،R البســيط  بيرســون 

ســتيودنت.   t الفــروق 

عرض وحتليل النتائج               1–
مستويات عوامل االحتراق النفسي لدى املدربن يف 111–

رياضة املتحدي اإلعاقة 
جدول )05(: املتوسطات الحسابية ملقياس عوامل االحتراق 

                       النف�شي الكلي لدى عينة البحث

عوامل االحتراق 
النف�شي

املتوسط 
الحسابي

الترتيباملستوى

العوامل املرتبطة 
بالالعبين والفريق 

الريا�شي
02متوسط2.83

العوامل املرتبطة 
باملدرب الريا�شي 

وشخصيته
03متوسط2.6

العوامل املرتبطة 
باإلدارة العليا لالعبين   

أو الفريق
01متوسط2.88

العوامل املرتبطة 
بوسائل اإلعالم

05منخفض2.33

العوامل املرتبطة 
بجمهور املشجعين

04منخفض2.33

----متوسط2.60العوامل ككل

الحســابية  املتوســطات  أن  الجــدول)05(،  خــالل  مــن  نالحــظ 

 2,33 بالنســبة لعوامــل االحتــراق النف�شــي كانــت محصــورة بيــن 

لالحتــراق  عوامــل  ملقيــاس  الحســابي  املتوســط  أمــا  و2,88، 
3.39–2.6 وهــذا  فــي املــدى  وهــو يقــع   2,60 بلــغ  النف�شــي ككل 

يفســر أن مســتوى عوامــل االحتــراق النف�شــي لــدى املدربيــن هــو 

العوامــل  ترتيــب  خــالل  مــن  نالحــظ  كمــا  متوســط.  بمســتوى 

فــي  بــاإلدارة العليــا لالعبيــن أو الفريــق جــاء  أن العامــل املرتبــط 

املرتبــة األولــى بمتوســط حســابي قــدره 2.88. ثــم العامــل املرتبــط 

بالالعبيــن والفريــق الريا�شــي بمتوســط حســابي قــدره 2.83، وفــي 

بمتوســط  وشــخصيته  الريا�شــي  املــدرب  عامــل  الثالثــة  املرتبــة 

حســابي2.6، وفــي املرتبــة األخيــرة كل مــن عامــل وســائل اإلعــالم 

 .2.33 قــدره  حســابي  بمتوســط  املشــجعين  جمهــور  وعامــل 

ويرجــع الباحثــون هــذه النتائــج إلــى قلــة الضغــوط علــى املدربيــن 

اإلعاقــة  املتحــدي  برياضــة  اإلعــالم  وســائل  اهتمــام  قلــة  بســب 

برياضــة  مقارنــة  الرياضــة  لهــذه  الجماهيريــة  القاعــدة  وضعــف 

األســوياء، وكذلــك مطالبــة مدربــي هــذه الفئــة بنتائــج مــن طــرف 

لهــم. املتاحــة  اإلمكانيــات  والعمــل حســب  املتابعيــن  أو  اإلدارة 

عرض نتائج االحتراق النفسي لدى مدريب رياضة 121–
املتحدي اإلعاقة

حسب متغري نوع التخصص الرياضي )فردي، مجاعي( 12111–
جدول)06(: دراسة الفروق لعوامل االحتراق النف�شي عند  
                      املدربين حسب متغير نوع التخصص الريا�شي

عوامل االحتراق 
النف�شي

الرياضة 
الفردية 
)12=

1
)ن

الرياضة 
الجماعية 

)18=
2
)ن

t
املحسوبة

س±عس±ع

العوامل املرتبطة 
بالالعبين 

والفريق الريا�شي
0.60±2,510.71±3.15*2.66

العوامل املرتبطة 
باملدرب الريا�شي 

وشخصيته
0.59±2,212,92±٠.6٥*3.04

العوامل املرتبطة 
باإلدارة العليا 

لالعبين أو 
الفريق

0.50±2,510.41±3.25*4.35

العوامل املرتبطة 
2,481.50±2,180.51±0.62بوسائل اإلعالم

العوامل 
املرتبطة بجمهور 

املشجعين
0.61±2,100.61±2,461.63

5	,2*2,90±2,300.51±0.65العوامل ككل

جــاءت  املحســوبة  ســتودنت   t قيــم   ،06 الجــدول  مــن  نالحــظ 

ســتيودنت   t مــن  أكبــر  وهــي  و4.35   2,66 بيــن  محصــورة 

الجدوليــة املقــدرة بـــ2,048 عنــد مســتوى الداللــة 0,05 ودرجــة 

)املرتبطــة  التاليــة  للعوامــل  بالنســبة   28= )ن1+ن2-2(  حريــة 

الريا�شــي  باملــدرب  املرتبطــة  الريا�شــي،  والفريــق  بالالعبيــن 

فــي  الفريــق(،  أو  لالعبيــن  العليــا  بــاإلدارة  املرتبطــة  وشــخصيته. 

)املرتبطــة  العوامــل  فــي  احصائيــا  دالــة  فــروق  توجــد  ال  حيــن 

بالنســبة  أمــا  املشــجعين(.  بجمهــور  املرتبطــة  اإلعــالم،  بوســائل 

 t مــن  أكبــر   2,85 t ســتودنت املحســوبة  بلغــت  للمقيــاس ككل 

الجدوليــة (2.048(. ومنــه نقــر أن الفــرق دال إحصائيــا لصالــح 
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مدربــي تخصــص الرياضــات الجماعيــة مقارنــة بمدربــي تخصــص 

الرياضــات الفرديــة.

حسب متغري اخلربة امليدانية  12121–
جدول)07(: داللة الفروق في عوامل االحتراق النف�شي لدى 

                        املدربين حسب متغير الخبرة امليدانية.

عوامل االحتراق 
النف�شي

1-5 سنة 
)17=

1
)ن

6-10 سنة 
)13=

2
)ن

t
محسوبة

س±عس±ع

العوامل املرتبطة 
بالالعبين والفريق 

الريا�شي
0.92±3,180.71± 2.48*2,25

العوامل املرتبطة 
باملدرب الريا�شي 

وشخصيته
0.74±3,040.80±2,16*3.14

العوامل املرتبطة 
باإلدارة العليا 

لالعبين أو الفريق
0.74±3,260.60±2.50*3,03

العوامل املرتبطة 
2.30*2,10±2,560.60±0.50بوسائل اإلعالم

العوامل املرتبطة 
بجمهور املشجعين

0.62±2,500.49±2,181.28

2,94*2,35±2,850.41±0.49العوامل ككل

مــن الجــدول 07، جــاءت قيــم t ســتودنت املحســوبة بيــن 2,304 

و3,14 وهــي أكبــر مــن قيمــة t الجدوليــة املقــدرة بـــ2,048 عنــد 
 28= )ن1+ن2-2(  الحريــة  ودرجــة   0,05 الداللــة  مســتوى 

بجمهــور  املرتبطــة  عامــل  عــدا  مــا  العوامــل  لجميــع  بالنســبة 

ملقيــاس  املحســوبة  ســتودنت   t بلغــت  حيــن  فــي  املشــجعين، 

العوامــل ككل 2.94 وهــي اكبــر مــن t الجدوليــة (2.048(. ومنــه 

 )1-5) خبرتهــم  الذيــن  املدربيــن  لصالــح  دال  الفــرق  أن  نالحــظ 

خبــرة. ســنوات   )6-10) لديهــم  بمــن  مقارنــة  ســنوات 

مناقشة النتائج41
مــن النتائــج املتحصــل عليهــا فــي الجــدول 05، نالحــظ أن مســتوى 

فــي  اإلعاقــة  املتحــدي  مدربــي  لــدى  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل 

بعــض الرياضــات التخصصيــة جــاءت بدرجــة متوســطة حيــث 

إلــى  ينتمــي  وهــو   2.60 ككل  للعوامــل  الحســابي  املتوســط  بلــغ 

املــدى3.39–2.6، حيــث جــاء ترتيــب عوامــل االحتــراق النف�شــي 

مرتبــة مــن العامــل األكثــر تأثيــرا إلــى العامــل أقــل تأثيــرا، فقــد جــاء 

فــي املرتبــة األولــى يليــه  عامــل )اإلدارة العليــا للفريــق والالعبيــن( 

عامــل )الالعبــون والفريــق الريا�شــي( فــي املرتبــة الثانيــة، ثــم عامــل 

)خصائــص املــدرب وشــخصيته( فــي املرتبــة الثالثــة وهــم بدرجــة 

متوســطة، ثــم يليــه عامــل )وســائل اإلعــالم( فــي املرتبــة الرابعــة، 

منخفضــة.  بدرجــة  وهمــا  املشــجعين(  )جمهــور  عامــل  وأخيــرا 

)Duquette, et al, 1994( حــول  مــع دراســة  يتما�شــى  مــا  وهــذا 

العوامــل التــي لهــا عالقــة باالحتــراق النف�شــي، ويقتــرب مــن دراســة 

)عرابــي، 2008( حــول االحتــراق النف�شــي لــدى مدربــي كــرة القــدم 

في األردن، ودراســة )عبد القيوم،2013( عن مســتويات االحتراق 

النف�شــي لــدى مدربــي كــرة القــدم فــي الســودان التــي جــاءت فيهــا 

مســتويات االحتــراق بدرجــة متوســطة وهــذا بالنســبة للمدربيــن 

فــي الرياضــة الخاصــة باألشــخاص العادييــن. وفــي نفــس الوقــت 

االحتــراق  ملســتوى  مشــابهة  جــاءت  النتائــج  خــالل  مــن  نالحــظ 

النف�شــي املدربيــن فــي رياضــة املتحــدي اإلعاقــة أو ذوي القــدرات 

الخاصــة.

النف�شــي  االحتــراق  الــى  املؤديــة  العوامــل  أهــم  يخــص  فيمــا  أمــا 

لــدى عينــة البحــث كان عامــل اإلدارة العليــا للفريــق والالعبيــن 

فــي املســتوى األول وهــذا مــا تشــابه مــع مــا توصــل إليــه )عــالوي، 

املرتبــط  العامــل  حصــول  عــن  النتائــج  أســفرت  والتــي   )1996

االحتــراق  درجــات  مــن  درجــة  أكبــر  علــى  للفريــق  العليــا  بــاإلدارة 

النف�شــي لدى املدربين. كما تشــابهت النتائج مع دراســة )شــريط، 

2012( التــي أكــدت أن العوامــل األكثــر تأثيــرا لالحتــراق النف�شــي 

والالعبيــن  للفريــق  العليــا  بــاإلدارة  املرتبــط  العامــل  فــي  يتمثــل 

والعامــل املرتبــط بالالعبيــن والفريــق الريا�شــي. فــي حيــن االحتــراق 

ومــع ذوي االعاقــة  الخاصــة  التربيــة  فــي  العامليــن  لــدى  النف�شــي 

)معلــم، مربــي، مشــرف( جــاءت مســتوياته بيــن املتوســط واملرتفــع 

مثــل دراســة )الفــرح، 2001( االحتــراق النف�شــي لــدي العامليــن مــع 

األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، دراسة )الزیودي، 2007( 

االحتــراق النف�شــي لــدي معلمــى التربیــة الخاصــة وعالقتــه ببعــض 

النف�شــي  االحتــراق  مســتوى   )2018 )الرقــاد،  دراســة  املتغيــرات، 

املراكــز  فــي  العامليــن  الخاصــة  التربيــة  ومعلمــات  معلمــي  لــدى 

يعايشــها  التــي  املهنيــة  الضغوطــات  أن  تظهــر  والتــي  الخاصــة 

مــع  أنواعهــا  بمختلــف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مــع  العامليــن 

مــرور الوقــت تــؤدي بهــم إلــى حالــة االحتــراق النف�شــي. كمــا ذكــرت 

لالحتــراق  إلــى  تــؤدي  رئيســية  أســباب  وجــود  الدراســات  إحــدى 

النف�شــي كالعمــل لفتــرات طويلــة دون الحصــول علــى قســط كاف 

من الراحة، فقدان الشعور بالسيطرة على مخرجات العمل أو 

اإلنتــاج، الشــعور بالعزلــة فــي العمــل وضعــف العالقــات املهنيــة، 

الرتابــة وامللــل فــي العمــل، ضعــف اســتعداد الفــرد للتعامــل مــع 

ضغــوط العمــل زيــادة علــى الخصائــص الشــخصية للفــرد.

متغيــر  حســب  النف�شــي  االحتــراق  لعوامــل  مســتويات  بالنســبة 
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06، جــاءت  الجــدول  فــي  الريا�شــي كمــا نالحــظ  التخصــص  نــوع 

تخصــص  مدربــي  بيــن  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل  مســتويات 

الجماعيــة  الرياضــات  تخصــص  ومدربــي  الفرديــة  الرياضــات 

لصالح مدربي تخصص الرياضات الجماعية، ويرجع الباحثون 

الفــروق اإلحصائيــة فــي املقارنــة فــي مســتويات عوامــل االحتــراق 

النف�شــي بيــن مدربــي الرياضــات الفرديــة وبيــن مدربــي الرياضــات 

فــي  والفريــق  الالعبيــن  بيــن  الصراعــات  بعــض  الجماعيــة وجــود 

املــدرب وشــخصيته.  يؤثــر علــى عمــل  الجماعيــة ممــا  األنشــطة 

زيادة على قدرة املدرب على تحقيق املزيد من انجازات الالعبين 

والفريــق ككل فــي األنشــطة الجماعيــة. إضافــة إلــى إمكانيــة قلــة 

الرياضيــة.  املنافســات  فــي  املــدرب  بتعليمــات  الالعبيــن  التــزام 

أن  يؤكــد  الــذي   )2012 )شــريط،  دراســة  مــع  يتشــابه  مــا  وهــذا 

أكبــر  بدنيــا وذهنيــا  يبذلــون جهــدا  الجماعيــة  األنشــطة  مدربــي 

ألنهــم يتعاملــون مــع عــدد أكبــر مــن الرياضييــن مقارنــة باألنشــطة 

الن  مختلفــة  ضغوطــات  لديهــم  يكــون  ممــا  الفرديــة  الرياضيــة 

ومتابعــة  جماهيريــة  قاعــدة  لهــا  الجماعيــة  الرياضيــة  األنشــطة 

الفرديــة.   مــن األنشــطة  أكبــر  إعالميــة بدرجــة 

هــم  وامللتزميــن  املخلصيــن  أن  علــى   )2008 )الزهرانــي،  ويضيــف 

األفــراد  كذلــك  إليهــم  وتضيــف  النف�شــي  لالحتــراق  عرضــة  أكثــر 

هــم  املهنيــة  املهنـــي، فالجماعــة  للنجـــاح  القويـــة  الدافعيــة  ذوي 

والتزامــا  مثاليــة  أكثــر  ألنهــم  النف�شــي  لالحتــراق  عرضــة  األكثــر 

املهنــة. بواجبــات 

 كمــا جــاءت مســتويات عوامــل االحتــراق النف�شــي عنــد املدربيــن 

العامليــن فــي مجــال رياضــة املتحــدي اإلعاقــة الذيــن خبرتهــم مــن 

)1-5( ســنوات وبيــن املدربيــن الذيــن خبرتهــم مــن )6-10( ســنوات 

ســنوات   )5-1( خبرتهــم  الذيــن  املدربيــن  لصالــح  الفــرق  وكان 

أن  إلــى  النتائــج  هــذه  الباحثــون  07. ويرجــع  الجــدول  مــن خــالل 

مجهــودات املدربيــن وتفانيهــم فــي عملهــم يكــون بدرجــة أكبــر وذلــك 

أجــل  مــن  الخــاص  وأســلوبهم  رأيهــم  وفــرض  أنفســهم  إلثبــات 

والجمهــور  والفريــق  العليــا  اإلدارة  تر�شــي  جيــدة  نتائــج  تحقيــق 

مقارنــة بــذوي الخبــرة األكبــر الــذي اعتــادوا علــى العمــل مــع هــذه 

لكــون  املتاحــة،  واإلمكانيــات  املســطرة  األهــداف  وفــق  الفئــة 

األهــداف األساســية مــن ممارســة األنشــطة الرياضيــة للمتحــدي 

اإلعاقــة هــو تحســين مســتوى اللياقــة البدنيــة مــن أجــل الصحــة 

الحيــاة  متطلبــات  وفــق  فيــه  ليعيــش  املجتمــع  فــي  واالندمــاج 

اليوميــة.

ويعزي الباحثون أســباب الفروق اإلحصائية في مســتوى عوامل 

االحتــراق النف�شــي بيــن املدربيــن الذيــن خبرتهــم أقــل نتيجة إلصرار 

املدربين الجدد في املهنة على تحقيق انجازات مع الفريق إلثبات 

طــرف  مــن  الكافــي  بالتقديــر  الشــعور  اجــل  ومــن  شــخصياتهم. 

اإلدارة والالعبيــن وحتــى الجمهــور املشــجع، زيــادة علــى قلــة تقديــر 

بعــض الالعبيــن للجهــد الــذي يبذلــه املــدرب لالرتقــاء بمســتوياتهم 

دراســة  مــع  يتما�شــى  مــا  وهــذا  خبــرة.  األقــل  للمدربيــن  بالنســبة 

لديهــم  الذيــن  املدربيــن  أن  أشــارت  التــي   )Sisley, et al, 1987(

خبــرة كبيــرة فــي التدريــب لديهــم درجــة اقــل فــي االحتــراق النف�شــي. 

وهــذا مــا يشــير إليــه )Freuden, 1990( انــه بمثابــة حالــة إنهــاك 

للشــخص  ســلبي  مفهــوم  إلــى  تــؤدي  والذهنيــة  البدنيــة  للنواحــي 

نحــو نفســه أو ذاتــه، فضــال عــن تكويــن اتجاهــات ســلبية نحــو 

العمــل والحيــاة والنــاس واآلخريــن وكذلــك االفتقــاد إلــى املثاليــة 

والشــعور بالغضــب. كمــا تضيــف )Maslach, et al, 1996( انــه 

كلمــا كان اإلنســان يتقــدم فــي العمــر تصبــح ميكانيزمــات التكيــف 

مــع الضغــوط أكثــر فاعليــة، ومــن جهــة أخــرى يجــب التعامــل مــع 

هــذا اإلثبــات بحــذر وتحفــظ الن فــي الواقــع الشــباب يتعرضــون 

عملهــم  يغــادرون  املنهــي  مشــوارهم  بدايــة  فــي  النف�شــي  لالحتــراق 

مبكــرا وال يتركــون ورائهــم اال أولئــك الــذي يتمتعــون بدرجــة عاليــة 

مــن املقاومــة، وهــذا مــا ملســناه عنــد أصحــاب الخبــرة مــن 1 إلــى 5 

ســنوات بتميزهــم باالندفاعيــة والحمــاس والرغبــة فــي العمــل أكثــر 

مقارنــة بأصحــاب الخبــرة.

وعليــه يمكــن اإلشــارة إلــى بعــض أســباب االحتــراق النف�شــي لــدى 

وامللحــة  الشــديدة  الرغبــة  هــو  الريا�شــي  املجــال  فــي  املدربيــن 

تتناغــم  وال  تنســجم  ال  قــد  مثاليــة  أهــداف  لتحقيــق  عندهــم 

الشــخص  يفرضهــا  قــد  األهــداف  وهــذه  الفعلــي،  الواقــع  مــع 

علــى نفســه أو يفرضهــا املجتمــع عليــه، وقــد يعــود تعــرض ذوي 

الخبــرات القصيــرة إلــى مســتويات عليــا مــن االحتــراق النف�شــي إلــى 

عدم تأقلم هذه الفئة مع املهنة، ضف إلى ذلك نقص الوســائل 

فــي  اإلعاقــة  املتحــدي  الرياضييــن  لتدريــب  املتاحــة  واإلمكانيــات 

األنشــطة الرياضيــة التخصصيــة، كمــا أن الواقــع النظــري غيــر 

الواقــع العملــي، وعندمــا يفشــل الفــرد فــي تحقيــق هــذه األهــداف 

التفكيــر  تكــرار  ومــع  النف�شــي  الضغــط  وطــأة  تحــت  يقــع  فانــه 

بــه والفشــل فــي أغلــب محاوالتــه فــي تحقيــق الطمــوح ينتقــل إلــى 

بالعجــز  إحســاس  شــكل  علــى  يظهــر  الــذي  النف�شــي  االحتــراق 

والقصــور عــن تأديــة العمــل وتحقيــق الطمــوح فــي مجــال التدريــب 

الريا�شــي مــع العادييــن واملتحــدي اإلعاقــة. ومــن خــالل مــا ذكــر 

يــرى الباحثــون أن املــدرب بوصفــه مهنيــا يقــوم باإلشــراف علــى 

عمليــة التدريــب الريا�شــي يصــاب باحتــراق نف�شــي عندمــا يواجــه 

معوقــات تحــول دون قيامــه بمهنتــه بشــكل كامــل، ممــا يــؤدي إلــى 

مــن عمــل  بــه  يقــوم  مــا  أداء  عنــد  والقصــور  بالعجــز  إحساســه 

ممــا يترتــب عليــه ضغــط نف�شــي وتوتــر عصبــي يؤديــان إلــى تدنــي 
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ودافعيتــه. اهتمامــه  مســتوى 

خامتة
بيــن  مــن  االعاقــة  املتحــدي  مــن  الرياضييــن  تدريــب  مهنــة  تعــد 

أكثــر املهــن الرياضيــة ارتباطــا بالضغــوط علــى مختلــف أنواعهــا، 

والتــي تــؤدي االحتــراق النف�شــي باعتبــاره حالــة مــن االنهــاك البدنــي 

والنف�شــي ناتجــة عــن الضغــط النف�شــي الــذي يتعــرض لــه الفــرد 

بالضعــف  الفــرد يصــاب  أن  لفتــرة طويلــة.  حيــث  العمــل  أثنــاء 

فــي  اإلفــراط  بســبب  منهــكا  ويصبــح  ويرهــق،  يجهــد  أو  والوهــن، 

اســتخدام الطاقــات والقــوى. ومــن خــالل البحــث حــول مســتوى 

املتحــدي  رياضــة  فــي  املدربيــن  لــدى  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل 

إلــى االســتنتاجات التاليــة: تــم التوصــل  اإلعاقــة 

رياضــة  فــي  املدربيــن  عنــد  النف�شــي  االحتــراق  عوامــل  -مســتوى 

متوســطة. بدرجــة  هــو  اإلعاقــة  املتحــدي 

االحتــراق  عوامــل  مســتوى  فــي  إحصائيــا  دالــة  فــروق  -توجــد 

النف�شــي بيــن املدربيــن تبعــا ملتغيــر التخصــص الريا�شــي لصالــح 

الفرديــة. بالرياضــات  مقارنــة  الجماعيــة  الرياضــات 

االحتــراق  عوامــل  مســتوى  فــي  إحصائيــا  دالــة  فــروق  -توجــد 

لصالــح  امليدانيــة  الخبــرة  ملتغيــر  تبعــا  املدربيــن  بيــن  النف�شــي 

املدربيــن الذيــن لديهــم خبــرة مــن )1-5( ســنوات مقارنــة بالذيــن 

ســنوات.  5 مــن  أكثــر  خبــرة  لديهــم 

 وبعد النتائج املتحصل عليها تم اعطاء بعض االقتراحات منها:

- زيادة التدريب واالسترخاء لدى املدرب على مواجهة الضغوط 

املهنية واإلنهاك النف�شي في العمل.

الرياضيــة  النــوادي  فــي  والبشــرية  املاديــة  االمكانيــات  توفيــر   -

املــدرب. مهمــة  لتســهيل 

- التدعيم املعنوي واملادي للمدرب في رياضة املتحدي اإلعاقة.

التدریبیــة  الــدورات  عقــد  خــالل  مــن  العمــل  منــاخ  تحســين   -

مهنیــة متخصصــة  اطــارات  إعــداد  أجــل  مــن  للمدربيــن  الالزمــة 

قــادرة علــى العمــل مــع املتحــدي االعاقــة الخاصــة بشــكل عــام.

- تكثيف الدورات الخاصة بالصحة النفسية للمدرب الريا�شي 

العامل بمجال املتحدي اإلعاقة.

- إجــراء بحــوث أخــرى حــول االحتــراق النف�شــي تبعــا للمتغيــرات 

نــوع اإلعاقــة(. التاليــة )الجنــس، التخصــص الريا�شــي، 
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The level of psychological burnout factors for coaches for athletes with disability

Abstract

This study aims to identify Burnout factors levels and differences in factors of burnout 
among coaches of athletes with disability, by type of sport activity variable and 
variable field experience, so use the descriptive method of subject research, in order 
to achieve this, the research was conducted on a sample of 30 coaches (2017/2018), 
so they applied the scale factors of psychological burnout design of Hassan Allawi 
(1998). After statistical treatment of results showed raw results: The burnout factors 
levels are medium. And also showed differences in factors of burnout among coaches 
by type of activity and this variable in favor of collective sports coaches, as well as 
differences, according to variant field experience and this for the benefit of trainers 
with less experience, accordingly we recommend attention more perspective, and 
stimulated, morally and financially by the administration and all the possibilities and 
requirements for good work.

Keywords
psychological burnout

Coaches
Disabled sport
Sports activity

Field experience

Le niveau des facteurs d’épuisement psychologique pour les entraîneurs d’athlètes 
handicapés

Résumé

L’étude visait à identifier les niveaux de facteurs de combustion psychologique et à 
connaître les différences de facteurs chez les entraîneurs d’athlètes handicapés par 
la variable de type d’activité sportive et variable d’expérience, Lorsque l’approche 
descriptive a été utilisée dans la méthode comparative, sur un échantillon de 30 
entraîneurs pendant la saison sportive 2017/2018, en tant que mesure des facteurs 
de combustion psychologiques conçue par Hassan Allawi (1998). Après traitement 
statistique des résultats, nous avons atteint : Les niveaux de facteurs de combustion 
psychologiques dans l’échantillon de recherche sont moyens. Avec des différences de 
facteurs de combustion psychologiques selon le type de variable d’activité sportive, ce 
qui est en faveur des entraîneurs du sport collectif, et selon la variable d’expérience sur 
le terrain, il est en faveur des entraîneurs qui ont moins d’expérience, Par conséquent, 
nous vous recommandons de prêter attention au point de vue du formateur, de le motiver 
moralement et financièrement et de fournir toutes les conditions pour un bon travail.  

      Mots clés
Combustion psychologique

Entraîneur
Sport handicap

Activité sportive
Expérience 
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ملخص
إن عمليــة التحقيــق العقــاري ذات أهميــة قانونيــة وواقعيــة فــي تطهيــر امللكيــة العقاريــة، وتنظيــم األوعية العقارية، 

خاصــة وأن املشــرع اســتهدف مــن القانــون ) 07-02( املتضمــن إجــراء ملعاينــة امللكيــة وتســليم ســندات امللكيــة عــن 

طريــق التحقيــق العقــاري أهدافــا حساســة اعترضــت عمليــة التطهيــر فــي الجزائــر الســيما معالجــة مــا خلفــه العمــل 

بمحــررات ســابقة كعقــد الشــهرة والســندات املحــررة قبــل 01 مــارس 1961، وكــذا تفعيــل مســاعي نظــام الشــهر 

العــام لألرا�شــي وتحقيــق اســتثمارات أكبــر لألمــوال العقاريــة وزيــادة الدخــل القومــي  العينــي الســتكمال املســح 

للجزائــر ، وكنمــوذج عملــي اخترنــا املحافظــة العقاريــة لواليــة عنابــة للوقــوف علــى آخــر احصائيــات املســح العقــاري 

أي لغايــة جانفــي 2021، ومــا هــي اإلشــكاالت التــي خلفتهــا  الصيــغ الســابقة وكــذا التحقيــق العقــاري كأحدثهــا.

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2021-02-09

تاريخ القبول 2022-05-15

الكلمات املفتاحية
التحقيق العقاري
سند امللكية
الترقيم العقاري
التطهير

مقدمة
نظــام  تبنيهــا  منــذ  بــدأ  الجزائــر  فــي  العقاريــة  امللكيــة  تطهيــر  إن 

 ،92 عــدد  .ر  )ج   74/75 رقــم  األمــر  بموجــب  العينــي  الشــهر 

العــام  األرا�شــي  مســح  إعــداد  املتضمــن   ،)1975/12/18 بتاريــخ 

وتأســيس الســجل العقــاري  كنظــام عصــري للحفــظ العقــاري، 

ويعتبــر حجــر األســاس فــي عمليــة التطهيــر العقــاري وذلــك لكــون 

إلــى تحديــد وجــرد دقيــق ملجمــوع امللكيــات  يهــدف  هــذا النظــام 

العقاريــة علــى اختــالف أصنافهــا وإعــداد وتســليم دفاتــر عقاريــة 

عمليــة  واجهــت  لكــن  منظمــة،  مســح  ومخططــات  للمالكيــن 

التطهيــر هــذه عــدة عقبــات وعراقيــل أعادهــا املختصــون أساســا 

إلــى عــدم توفــر اإلمكانــات املاديــة والبشــرية الهائلــة واملختصــة 

مــن  وبــات  الدقيــق،  النظــام  هــذا  مثــل  تنفيــذ   يتطلبهــا  التــي 

للوضعيــة  مالئمــة  تنظيميــة  قانونيــة  بدائــل  إيجــاد  الضــروري 

العقاريــة- املاديــة والبشــرية- املتوفــرة فــي بالدنــا، ومــن هنــا تبــدأ 

فــي الجزائــر، ســيما  العقاريــة  امللكيــة  البحــث عــن تطهيــر  رحلــة 

وأن ثلثــي امللكيــة العقاريــة فــي بالدنــا ليســت لهــا ســندات ملكيــة 

الحيــازة. عــن طريــق  األجيــال  عبــر  تنتقــل  مكتوبــة، ومعظمهــا 

مراحــل  ثالثــة  الجزائــر  فــي  العقاريــة  امللكيــة  تطهيــر  عــرف  لقــد 

أساسية من الناحية التشريعية، بداًء »بعقد الشهرة« بموجب 

املرسوم رقم 83-352)ج. ر عدد 21 بتاريخ 1983/05/24(، والذي 

طــرح تطبيقــه إشــكاالت ومنازعــات، بــل مــن الفقــه مــن قــال بأنــه 

مرســوم نتائجــه الســلبية بعــد تطبيقــه طغــت علــى اإليجابيــات 

مــن  والعديــد  وراءه،  مــن  لتحقيقهــا  املشــرع  يســعى  كان  التــي 

كمــا  القضائيــة،  الجهــات  قبــل  مــن  إلغائهــا  تــم  الشــهرة  عقــود 

أن بعــض الواليــات اتخــذت قــرارات بتجميــد اســتخراج عقــود 

الشــهرة، حتــى أصبــح محــورا أساســيا فــي مختلــف اللقــاءات بيــن 

بعدهــا  ليأتــي   ، الوطنيــة  لألمــالك  العامــة  واملديريــة  املوثقيــن 

كخطــوة الحقــة القانــون رقــم ) 25/90( املتضمــن قانــون التوجــة 

ســن  والــذي    ،)1990/11/18 بتاريــخ   49 عــدد  ر  العقــاري)ج. 

املجلــس  رئيــس  طــرف  مــن  تســلم  الحيــازة«   »شــهادة  بموجبــه 

محــل  العقــار  اختصاصــه  بدائــرة  الكائــن  البلــدي  الشــعبي 

الطلــب، شــرط  عــدم شــمول العقــار بعمليــة املســح العقــاري، 

الحيــازة  شــهادة  علــى  الحصــول  واجــراءات  شــروط  نظــم  وقــد 

املرســوم التنفيــذي رقــم )91- 254( املــؤرخ فــي 27-07- 1991)ج . 

ر عــدد 36 بتاريــخ 1991(، وتســلم هــذه الشــهادة فقــط لحائــزي 

امللكيــة  تطهيــر  مســألة  يجعــل  مــا  وهــو  الفالحيــة،  العقــارات 
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تعتــرض  التــي  املنازعــات  عــن  فضــال  دائــم  قصــور  فــي  العقاريــة 

والقضــاء  العقــاري  القضــاء  بيــن  الشــهادة  هــذه  علــى  الحصــول 

الجنائــي. وكــذا  االداري 

املشــرع  اســتحدث  املزريــة،  العقاريــة  الوضعيــة  هــذه  وأمــام 

آخــر خطــوات التطهيــر التــي عرفتهــا بالدنــا وهــي مــا يســمى »ســند 

امللكيــة فــي إطــار التحقيــق العقــاري« ، وذلــك بموجــب القانــون 

رقم02/07 )ج . ر  عدد 15 بتاريخ 28 / 02 /2007(، كآلية  جديدة 

هــذه  علــى  الحصــول  فــي  املتزايــدة  الحاجــة  أمــام  وحتميــة   بــل 

الســندات ألغــراض ســكنية خاصــة أو حتــى اســتثمارية، نتيجــة 

تأخــر ورشــة املســح العقــاري والترقيــم العقــاري، كمــا اســتحدث 

هــذا الســند أيضــا ملعالجــة املخلفــات الســلبية التــي ورثهــا النظــام 

وعقــد  الشــهرة  عقــد  أي  الســابقتين  املرحلتيــن  عــن  العقــاري 

الحيــازة، لذلــك تأتــي هــذه الدراســة لإلجابــة علــى اإلشــكالية التــي 

فــي: يتجســد محتواهــا 

التحقيــق  قانــون  صــدور  مــن  ســنة  عشــر  أربعــة  وبعــد  اآلن 

القانــون  حقــق  هــل  امللكيــة،  ســند  علــى  للحصــول  العقــاري 

األهــداف املســطرة فــي متنــه؟ وهــل تحصــل املواطــن الجزائــري 

على سند ملكية شفاف، ومطهر؟ أم ال زالت تعتريه وتعترضه 

القضائيــة؟ واملحاكــم  االدارات  عوائــق 

املنهــج  علــى  وباالعتمــاد  املطروحــة  االشــكالية  علــى  واجابــة 

التحليلــي فــي بيــان إجــراءات التحقيــق العقــاري نقســم الدراســة 

إلــى جزءيــن هاميــن، حيــث نعالــج فــي الجــزء األول اإلطــار القانونــي 

التحقيــق  طريــق  عــن  ملكيــة  ســند  علــى  الحصــول  ملفهــوم 

العقــاري، ثــم نوضــح فــي الجــزء الثانــي إجــراءات معاينــة امللكيــة 

العقاريــة عــن طريــق التحقيــق العقــاري وذلــك فــي إطــار دراســة 

لــدى مديريــة مســح األرا�شــي لواليــة عنابــة.  ميدانيــة إحصائيــة 

اإلطار القانوين ملفهوم احلصول على سند ملكية 11
عن طريق التحقيق العقاري

تحقيــق  طريــق  عــن  عقاريــة  ملكيــة  ســند  علــى  الحصــول  يعتبــر 

عقــاري أحــدث اآلليــات التــي كرســها املشــرع الجزائــري بموجــب 

والتحقيــق  العقاريــة،  امللكيــة  لتطهيــر   )02-07( رقــم  القانــون 

العقــاري هــو اجــراء تجمــع مــن خاللــه اإلدارة معلومــات وتتحقــق 

مــن بعــض الوقائــع، بغــرض اثبــات حــق مــن الحقــوق أو توضــح 

عقاريــة  ملكيــة  ســند  تحريــر  إلــى  يــؤدي  األوضــاع،  مــن  وضعــا 

يعتــد ويحتــج بــه علــى الجميــع، وتضمنــه الدولــة، وبذلــك يمكــن 

لصاحبــه أن يمــارس حقــه بصفــة تامــة )محمــودي ، و علــي حــاج، 

يلــي. نتعــرف علــى شــروطه واجراءاتــه فيمــا   ،)2012-2011

شروط معاينة امللكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري1111
باســتقراء القانــون رقــم )07-02( املذكــور أعــاله، فــإن االســتفادة 

يشــترط  العقــاري  التحقيــق  إطــار  فــي  يمنــح  الــذي  امللكيــة  مــن 

جملــة مــن الشــروط، يمكــن تصنيفهــا إلــى قســمين همــا: الشــروط 

بالعقــار محــل املعاينــة والتحقيــق العقــاري، وشــروط  املتعلقــة 

متعلقــة بالحيــازة ووضــع اليــد املكســب للملكيــة العقاريــة ) باشــا 

عمــر ، 2014 (، وهــي املســائل التــي ســنبينها فــي مــا يلــي: 

الشروط املتعلقة بالعقار حمل املعاينة والتحقيق111111
»إجــراء  أن:  علــى   )02-07( القانــون  مــن  الثانيــة  املــادة  تنــص 

مســح  لعمليــات  يخضــع  لــم  عقــار  علــى  امللكيــة  حــق  معاينــة 

االرا�شــي العــام املنصــوص عليهــا فــي األمــر رقــم )75-74( املــؤرخ فــي 

1975 واملذكــور  12 نوفمبــر  لــــ  1395 املوافــق  8 ذي القعــدة عــام 

القانونيــة. طبيعتــه  كانــت  مهمــا  أعــاله، 

يشــمل هــذا االجــراء العقــارات التــي ال يجــوز أصحابهــا ســندات 

مــارس  التــي حــررت بشــأنها ســندات ملكيــة قبــل أول  أو  ملكيــة 

الحاليــة.« العقاريــة  الوضعيــة  لــم تعكــس  1961 والتــي  ســنة 

كمــا تنــص املــادة الثالثــة مــن ذات القانــون علــى أن:« ال تطبــق 

فيهــا  بمــا  الوطنيــة  العقاريــة  القانــون علــى األمــالك  هــذا  أحــكام 

وعليــه  الوقفيــة«،  واألمــالك  عــرش  ســابقا  املســماة  األرا�شــي 

: املعاينــة  محــل  بالعقــار  املتعلقــة  الشــروط  تشــمل 

-عدم خضوع العقار لعمليات مسح األرا�شي العام:

إن مســح األرا�شــي عرفتــه املــادة الثانيــة مــن األمــر رقــم )75/ 74( 

ويكــون  للعقــارات  الطبيعــي  النطــاق  ويعــرف  يحــدد  إجــراء  بأنــه 

عــن  عبــارة  العقــاري  واملســح  العقــاري،  للســجل  ماديــا  أساســا 

عمليــة تقنيــة وفنيــة تقــوم بهــا جهــة رســمية، وهــي الدولــة بهــدف 

وضــع نظــام عقــاري عصــري يحــدد مواقــع العقــارات وأوصافهــا، 

مســح  عمليــة  وتمــر  عليهــا،  املترتــب  الحقــوق  وتعييــن  ومالكيهــا 

األرا�شــي العــام بمراحــل دقيقــة وهامــة نوجزهــا فيمــا يلــي:

العــام    األرا�شــي  مســح  عمليــة  وتبــدأ  املســح:  عمليــة  -افتتــاح 

بإعــالن والــي الواليــة بانطــالق عمليــة مســح االرا�شــي علــى مســتوى 

بلديــة معينــة بموجــب قــرار، يتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية، 

الجرائــد  وفــي  املعنيــة،  للواليــة  االداريــة  القــرارات  مجمــوع  وفــي 

البلــدي  الشــعبي  املجلــس  لرئيــس  يبلــغ  كمــا  الوطنيــة،  اليوميــة 

املعنــي.

-إنشــاء لجنــة املســح: وتنشــأ لجنــة ملســح األرا�شــي بموجــب املــادة 

الســابعة مــن املرســوم التنفيــذي رقــم)62/76( املــؤرخ فــي 03-25-

1976 املتعلــق بإعــداد مســح األرا�شــي العــام)ج . ر عــدد 30 بتاريــخ 

1976/04/13(، فــي كل بلديــة بموجــب قــرار مــن الوالــي املختــص، 
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وتتضمــن اللجنــة أعضــاء دائميــن وآخريــن غيــر دائميــن يرأســهم 

باملســح،  املعنيــة  البلديــة  بهــا  توجــد  التــي  املحكمــة  مــن  قــاٍض 

وتســهر اللجنــة علــى عمليــة وضــع الحــدود.

-عمليــة التصويــر الجــوي: يتولــى املعهــد الوطنــي للخرائــط عمليــة 

منظــور  مركــز  الجويــة  الصــورة  تعــد  حيــث  الجــوي،  التصويــر 

مخروطــي لــألرض، تشــكل فيــه املنطقــة املعنيــة باملســح بمثابــة 

مركــز املنظــور، وتســلم هــذه الصــورة إلــى الوكالــة الوطنيــة ملســح 

األرا�شــي.

أقســام  مجموعــة  إلــى  البلديــة  تقســيم  يتــم  البلديــة:  -تقســيم 

باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن املقاييــس، أهمهــا تشــكيل محيــط 

وعــدم  املائيــة،  واملجــاري  كالطــرق  ثابتــة  حــدود  مــن  القســم 

تقســيم األماكــن املســماة أو جــزء مــن إقليــم متجانــس كاملطــار، 

وحــدة  مــن  انطالقــا  بلديــة  لــكل  بالنســبة  األقســام  ترقــم  كمــا 

مســتمرة.  بصفــة  تصاعديــة 

علــى  البلديــة  غــرب  شــمال  فــي  الواقــع  للقســم   01 رقــم  ويعطــى 

حــدود  غايــة  وإلــى  الشــرق  اتجــاه  فــي  أفقيــا  الترقيــم  يســتمر  أن 

البلديــة، ثــم نحــو الغــرب فــي شــكل تعرجــي، ثــم يقســم كل قســم 

إلــى مجموعــات ملكيــة يتــم ترقيمهــا جميعــا، حيــث تنــص املــادة 

15 من املرســوم )62/76( على أن: »إن مســح األرا�شي املقســم إلى 

أقســام وإلــى أماكــن معلومــة يعطــي التمثيــل علــى الرســم البيانــي 

إلقليــم البلديــة فــي جميــع تفصيــالت تجزئتــه إلــى أجــزاء للملكيــة 

وإلــى قطــع األرا�شــي.«

-التحقيــق امليدانــي: وتتشــكل فرقــة للتحقيــق امليدانــي تضــم كل 

مــن:

- عونان مكلفان بتحديد امللكية من مصلحة مسح األرا�شي.

- عونــان محققــان أحدهمــا مــن املحافظــة العقاريــة واآلخــر مــن 

مديريــة أمــالك الدولــة.

- عون من البلدية.

وتستند إلى فرقة التحقيق امليداني املهام التالية:

- مطابقــة حــدود امللكيــات العقاريــة فــي الواقــع مــع مــا هــو موجــود 

علــى املخطــط.

الحقــوق  وبقيــة  العقاريــة  للملكيــة  املثبتــة  الســندات  فحــص   -

العقاريــة. العينيــة 

-جمع أقوال وتصريحات األشخاص

-مقارنــة املعلومــات الناتجــة عــن التحقيــق مــع تلــك املوجــودة فــي 

أرشــيف املحافظــة العقاريــة ومديريــة أمــالك الدولــة.

 )T5-T4-T7-T8-T9-T10( إعــداد بطاقــات التحقيــق العقــاري -

حســب حالــة العقــار.

تســير  أن  يجــب  التحقيــق  عمليــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  هــذا 

بالتــوازي مــع عمليــة تحديــد الحــدود، إال أنــه أكــد لنــا املحافــظ 

العقاري بمديرية مســح األرا�شي لوالية عنابة أن هذه الفرقة ال 

وجــود لهــا علــى أرض الواقــع ، وعمليــة التحقيــق يقــوم بهــا أعــوان 

املســح لوحدهــم وفــق خبراتهــم املكتســبة مــن الخــروج امليدانــي 

وحتــى مــن الخبــرات الســابقة لزمالئهــم األعــوان ، باإلضافــة إلــى 

عنابــة  واليــة  فــإن   2021 جانفــي   غايــة  والــى  التقنيــة،  مهامهــم 

ســيدي   ، الحجــار   ، ســرايدي  عشــر)عنابة،  االثنــي  ببلدياتهــا 

عمــار ، برحــال،وادي العنــب، التريعــات، البونــي ، عيــن البــاردة ، 

العلمــة ، الشــرفة ، شــطايبي( مجموعــة فــي ســتة دوائــر قــد بلغــت 

يتكــون  باملائــة، وفــق مخطــط تقســيم   100 العــام  نســبة املســح 

 202 للقســم  نمــوذج  املالحــق  ضمــن  )تجــدون  قســم   352 مــن 

الخــاص بتجزئــة بلديــة عنابــة(، بمقتضاهــا يخــرج أعــوان املســح 

إلجــراء التحقيــق امليدانــي والــذي بمقتضــاه يتــم مــلء البطاقــات 

العقاريــة  T10، أيضــا تجــدون نــوذج لهــا ضمــن مالحــق الدراســة.

وبعد االنتهاء من املراحل الخمســة أعاله، تعد 3 نســخ من وثائق 

مســح األرا�شــي، حيــث ترســل نســخة إلــى مقــر البلديــة املعنيــة، 

والثانيــة يحتفــظ بهــا فــي إدارة مســح األرا�شــي، أمــا الثالثــة فتــودع 

باملحافظــة العقاريــة مقابــل إعــداد محضــر التســليم.

ايــداع  يتــم  إذ  بالبلديــة:  املســح  لوثائــق  القانونــي  -االيــداع 

بغيــة  كامــل  شــهر  ملــدة  بالبلديــة  امللحقــة  والوثائــق  املخططــات 

اإلطــالع عليهــا واســتقبال الشــكاوي مــن كل ذي مصلحــة، ويتــم 

التــي  األرا�شــي  مســح  لجنــة  طــرف  مــن  الشــكاوي  تلــك  فــي  البــت 

وتعمــل  مغلقــة،  جلســة  فــي  أعضائهــا  جميــع  بحضــور  تجتمــع 

بيــن املعنييــن، وفــي حالــة  اللجنــة علــى الســعي إلنهــاء الخالفــات 

بذلــك،  هــي وتحــرر محضــرا  املؤقتــة كمــا  الحــدود  تبقــى  فشــلها 

القضــاء. إلــى  للجــوء  أشــهر   3 مــدة  بمنحهــم  األطــراف  وتعلــم 

-ايــداع وثائــق املســح باملحافظــة العقاريــة: إن هــذا االيــداع هــو 

إجــراء قانونــي أولــي الزم مــن أجــل إنشــاء الســجل العقــاري وفقــا 

العقاريــة  املحافظــة  مســتوى  علــى  يتــم  العينــي  الشــهر  لنظــام  

،و يعمــل فيــه املحافــظ العقــاري بــكل مــا لديــه مــن ســلطة علــى 

أجــل  مــن  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  املســحية  الوثائــق  فحــص 

تحديــد حقــوق امللكيــة، والحقــوق العينيــة األخــرى، وشــهرها فــي 

الســجل العقــاري، ويتــم هــذا االيــداع بعــد االنتهــاء مــن عمليــات 

كمــا  البلديــة،  أقســام  مجموعــة  أو  قســم  لــكل  األرا�شــي  مســح 

املحافــظ  يحــرره  تســليم  محضــر  طريــق  عــن  االيــداع  يثبــت 

باملحافظــة  ايداعهــا  يتــم  التــي  الوثائــق  هــذه  وكل  العقــاري، 
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العقاريــة يتــم تصفيفهــا فــي بطاقــات عقاريــة فــي شــكل تلخي�شــي 

تتضمــن كل املعلومــات عــن كل عقــار ومــا عليــه مــن تصرفــات 

قانونيــة.

الطبيعــي  مــن  فإنــه  العقــاري،  املســح  عمليــة  بيــان  بعــد  وعليــه 

أن يتــم إجــراء التحقيــق العقــاري وفقــا للقانــون ) 07- 02( علــى 

العقــارات التــي لــم تخضــع لعمليــة مســح األرا�شــي العــام ، فكمــا 

نالحــظ أن العمليتيــن تحتويــان تحقيقــا عقاريــا وهدفهمــا واحــد 

أال وهــو تطهيــر امللكيــة العقاريــة ومعرفــة املالــك الحقيقــي للعقــار 

وتســليمه ســند امللكيــة .

 -أن يكــون العقــار محــل املعاينــة بــال ســند ملكيــة أو حــرر بشــأنه 

ملكيــة قبــل أول مــارس 1961:

إذ وفقــا لنــص املــادة الثانية-الفقــرة الثانيــة -مــن القانــون رقــم 

)07-02( نجــد أن إجــراء التحقيــق العقــاري لتســليم ســند ملكيــة 

عقاريــة يشــمل:

العقــارات التــي ال يجــوز أصحابهــا علــى ســندات ملكيــة، أي أن 

صحابهــا علــى ســندات تثبــت ملكيتهــم لهــا 
ً
العقــارات التــي يحــوز أ

ال يطبــق عليهــم إجــراء التحقيــق العقــاري.

 العقــارات التــي حــررت بشــأنها ســندات ملكيــة قبــل أول مــارس 

الوضعيــة  تعكــس  ولــم  فقــدت حداثتهــا  والتــي   ،1961 ســنة  مــن 

إثبــات  بخصــوص  املتتاليــة  والتشــريعات  الجاريــة  العقاريــة 

 1 قبــل  املحــررة  والعقــود  فالســندات  وعليــه  العقاريــة،  امللكيــة 

الشــهر  لنظــام  تبعــا  الثبوتيــة  بالقــوة  تتصــف  ال   1961 مــارس 

الشــخ�شي الــذي كان ســائدا، ولــم يكــن نظامــا عقاريــا دقيقــا بــل 

اعترتــه الكثيــر مــن املســاوئ العتمــاده علــى أســماء األشــخاص فــي 

الشــهر العقــاري دون التحقــق منهــم وال مــن العقــار محــل الشــهر.

-أن يكون العقار محل املعاينة تابع لألمالك العقارية الخاصة 

قانــون  املتضمــن   )25/90( رقــم  القانــون  مــن   27 املــادة  تنــص 

التوجيــه العقــاري علــى أن: »امللكيــة العقاريــة الخاصــة هــي حــق 

التمتــع والتصــرف فــي املــال العقــاري و/ أو الحقــوق العينيــة مــن 

أجــل اســتعمال األمــالك وفــق طبيعتهــا أو غرضهــا«.

كمــا تقــر املــادة الثالثــة مــن القانــون )02/07( أن إجــراء التحقيــق 

العقــاري يطبــق فقــط علــى العقــارات التابعــة لألمــالك العقاريــة 

كاألمــالك  األخــرى  العقــار  أصنــاف  تســتبعد  وبذلــك  الخاصــة، 

الوطنيــة )أرا�شــي العــرش – األمــالك العقاريــة الوقفيــة(.

الشروط املتعلقة باحليازة ووضع اليد111121
أن  نجــد   )02/07( القانــون  مــن  الرابعــة  املــادة  نــص  باســتقراء 

امللكيــة،  ملعاينــة  تحقيــق عقــاري  إجــراء  لطلــب  اشــترط  املشــرع 

وتســليم ســند امللكيــة توفــر شــرط حيــازة العقــار محــل املعاينــة، 

ولــم يــأت القانــون )07/ 02( بــأي �شــيء جديــد فيمــا يتعلــق بمفهــوم 

الحيــازة والتقــادم املكســب، وأشــار فــي املــادة الرابعــة عشــر مــن 

نفــس القانــون باإلحالــة إلــى أحــكام القانــون املدنــي، فيمــا تعلــق 

بشــروط الحيــازة وكــذا التقــادم املكســب للحقــوق حيــث :

رقــم  القانــون  مــن  األولــى-  -الفقــرة  الرابعــة  املــادة  نــص  فــي  جــاء 

أو معنويــا  يمكــن ألي شــخص ســواء كان طبيعيــا  أنــه   )02-07(

يمــارس حيــازة علــى عقــار، أن يطلــب فتــح تحقيــق عقــاري ملعاينــة 

الحيــازة  شــروط  وتتمثــل  ملكيــة،  ســند  وتســليمه  ملكيتــه  حــق 

فــي: الصحيحــة  القانونيــة 

)الركــن  فعليــة  حيــازة  املعاينــة  محــل  العقــار  حيــازة  تكــون  -أن 

املــادي للحيــازة(، أي الســلطة الفعليــة علــى العقــار وذلــك بقيــام 

الحائــز بأعمــال ماديــة عليــه كــزرع األرض أو وضــع مــواد البنــاء 

تكــون  أن  بــد  ال  املنزل...وبالتالــي  فــي  كالســكن  أو  العقــار  علــى 

الرابطــة بيــن الحائــز والعقــار املحــوز قاطعــة الداللــة، ال تــدع أي 

.)2002 )عابديــن،  شــك 

-أن تمــارس الحيــازة بصفــة هادئــة، أي أن تكــون الحيــازة قائمــة 

تــم  أو  نــزاع  محــل  العقــار  يكــون  وأال  الغيــر  مــن  اعتــراض  دون 

االســتيالء عليــه باســتعمال القــوة أو الضغــط املــادي أو املعنــوي 

فالحيازة املبنية على عيب اإلكراه ال تكون صحيحة وال قانونية 

ال تنتــج آثارهــا اتجــاه مــن وقــع عليــه اإلكــراه إال مــن الوقــت الــذي 

يــزول فيــه العيــب.

تمــارس  التــي  فالحيــازة  وعلنيــة،  بوضــوح  الحيــازة  تمــارس  -أن 

بهــا وتصبــح  لبــس ال يعتــد  تكــون مبنيــة علــى  أو  بطريقــة خفيــة 

حيــازة غيــر قانونيــة وال تنتــج آثارهــا وال تــؤدي إلــى كســب امللكيــة 

)زواوي،2004-2000(. طريقهــا  عــن 

أي  منقطعــة  غيــر  فتــرات  وفــي  باســتمرارية  الحيــازة  تمــارس  -أن 

فتــرات  العقــار  علــى  املاديــة  الســيطرة  أعمــال  تتوالــى  أن  يتعيــن 

الــذي يســتعمل فيــه  املنــوال  نفــس  الحائــز  متقاربــة فيســتعمل 

املالــك ملكــه عــادة وعليــه إذ ا تخلــف شــرط االســتمرار فتكــون 

االســتمرار. عــدم  بعيــب  معيبــة  الحيــازة 

-أال تكــون الحيــازة مبنيــة علــى رخصــة أو تســامح، وهــو مــا نصــت 

الحيــازة  تقــوم  املدنــي بقولهــا:»ال  القانــون  مــن   808 املــادة  عليــه 

علــى عمــل يأتيــه الغيــر علــى أنــه مجــرد رخصــه أو عمــل يتحملــه 

علــى ســبيل التســامح«.

فــإذا مــارس الحائــز الحيــازة بصفــة هادئــة، عليــه ومســتمرة فإنــه 

مــن حقــه الحصــول علــى ســند ملكيــة قانونــي لكــن شــرط ضــرورة 

اســتكمال مــدة الحيــازة املؤديــة الكتســاب الحقــوق العينيــة عــن 
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طريــق التقــادم املكســب وهــو مــا نوضحــه فــي مــا يأتــي.

ضرورة حتقق املدة القانونية للحيازة املكسبة للحقوق 1121
العينية )التقادم املكسب(

امللكيــة  معاينــة  إلــى  املؤديــة  الصحيحــة  القانونيــة  فالحيــازة 

العقاريــة عــن طريــق تحقيــق عقــاري البــد أن تكــون قــد اســتكملت 

واســتوفت املــدة القانونيــة هــي مــدة خمســة عشــر ســنة كاملــة 

بــدون احتجــاج أو اعتــراض مــن الغير)وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة 

بالتقــادم  يســمى  مــا  وهــو  الجزائــري(،  املدنــي  القانــون  مــن   827

 828 الطويــل هنــاك التقــادم القصيــر الــذي نصــت عليــه املــادة 

مــن القانــون املدنــي وهــو اســتكمال الحيــازة بشــروطها ملــدة عشــر 

ويقصــد  الحائــز  نيــة  وحســن  صحيــح  ســند  علــى  بنــاء  ســنوات 

ينقــل  أن  شــأنه  مــن  الــذي  التصــرف  ذلــك  الصحيــح  بالســند 

مالكــه  مــن  صــدر  أنــه  لــو  الحائــز  إلــى  العينــي  الحــق  أو  امللكيــة 

األصلــي وبســبب قانونــي كالبيــع والوصيــة...و غيرهــا، هــذا ونصــت 

املــادة 829 مــن القانــون املدنــي علــى التقــادم املكســب للحقــوق 

امليراثيــة وذلــك بعــد مــرور مــدة ثالثــة وثالثيــن ســنة، وعــدم وجــود 

اعتــراض مــن طــرف الورثــة اآلخريــن غيــر الحائــز.

فــي إطــار  وعليــه فــإذا توافــرت شــروط معاينــة امللكيــة العقاريــة 

يبــادر  أن  حائــز  شــخص  ألي  يحــق  العقــاري،  التحقيــق  قانــون 

العقــاري  الحفــظ  إلــى مديــر  فتــح تحقيــق عقــاري يوجــه  بطلــب 

جماعيــة  أو  فرديــة  إلجــراءات  وفقــا  إقليميــا  املختــص  الوالئــي 

املوالــي. الثانــي  الجــزء  فــي  نبينهــا 

إجراءات معاينة امللكية العقارية عن طريق 21
التحقيق العقاري

حددهــا  التــي  لإلجــراءات  وفقــا  العقاريــة  امللكيــة  معاينــة  تتــم   

لــه رقــم )08/  التنفيــذي  02( وكــذا املرســوم  القانــون رقــم )07/ 

العقــاري  بالتحقيــق  املتعلــق   ،2008-05-19 فــي  املــؤرخ   )147

وتســليم ســندات امللكيــة)ج . ر ، عــدد 26 بتاريــخ 2008/05/25(، 

أن  نجــد  لــه  التنفيــذي  واملرســوم   )02/07( القانــون  وباســتقراء 

اإلطــار االجرائــي ملعاينــة امللكيــة العقاريــة عــن طريــق التحقيــق 

إجرائيــة  مراحــل  بثالثــة  املــرور  يســتلزم  أو  يضــم  العقــاري 

مديــر  إلــى  عقــاري  تحقيــق  فتــح  طلــب  بتقديــم  تبــدأ  أساســية، 

الحفــظ العقــاري الوالئــي، ونبيــن مقتضياتــه فــي الفــرع األول، ثــم 

مرحلــة فتــح التحقيــق العقــاري ونوضحهــا فــي الفــرع الثانــي، وفــي 

املرحلــة األخيــرة تســليم ســند امللكيــة لطالــب التحقيــق العقــاري 

فــي الفــرع الثالــث واألخيــر ، كمــا يأتــي : ونبيــن إجراءاتهــا 

 تقدمي طلب فتح التحقيق العقاري1112
إلــى مســؤول مصالــح  إذ توجــه طلبــات فتــح التحقيــق العقــاري 

محتــوى  ويختلــف  إقليميــا  املختــص  الوالئــي  العقــاري  الحفــظ 

التحقيــق  فتــح  طالــب  بحســب  بــه  املرفقــة  والوثائــق  الطلــب 

العقــاري إن كان الطالــب حائــًزا، أو إذا كان بيــده ســند ملكيــة 

.1961 مــارس  أول  قبــل  محــرر 

طالب فتح التحقيق ال حيوز على سند ملكية)غري حائز(211111
فــي هــذا اإلطــار جــاءت املــادة الثالثــة مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 

)147/08( املذكــور ســابقا مــا يلــي:

إلــى مديــر  املوجــه  فــردي،  فتــح تحقيــق عقــاري  فــي طلــب  »يبيــن 

الحفــظ العقــاري الوالئــي، مقابــل تســليم وصــل اســتالم، مــا يأتــي: 

والجنســية  الــوالدة  ومــكان  وتاريــخ  األب  واســم  واللقــب  -االســم 

الطلــب. صاحــب  وعنــوان  واملهنــة 

- الصفــة التــي يتصــرف بهــا صاحــب الطلــب، إمــا حائــزا وإمــا مالــكا 

فرديــا أو مالــكا فــي الشــيوع.

تثقــل  قــد  التــي  الســلبية  أو  -كل األعبــاء واالرتفاقــات االيجابيــة 

الطلــب. التحقيــق حســب صاحــب  العقــار محــل 

يرفق بالطلب بما يأتي:

-مخطــط طبوغرافــي للعقــار، وتلحــق بــه بطاقــة ُيعدهمــا مهنــدس 

خبيــر عقــاري علــى نفقــة صاحــب الطلــب.

كل وثيقــة مــن شــأنها أن تســمح لصاحــب الطلــب بإثبــات حقــه 

بهــا«.

ويوجــه صاحــب الطلــب ملفــه إلــى مديــر الحفــظ العقــاري، مرفقــا 

املصلحــة  مــن  أعــاله، وتســلم  إليهــا  املشــار  التنظيميــة  بالوثائــق 

االيــداع،  وتاريــخ  التسلســلي  الرقــم  فيــه  يبيــن  وصــل  املختصــة 

ويفتــح ملــف لــكل طلــب حيــث يعطــى لــه رقــم وتاريــخ التســجيل 

آجــال  بدايــة  احتســاب  أجــل  مــن  وذلــك  الخــاص،  الســجل  فــي 

عمــر(. العقاري)باشــا  التحقيــق 

طالب فتح التحقيق له سند ملكيه حمرر قبل 1 مارس 2111211961

إذ يمكــن أن يطلــب فتــح تحقيــق عقــاري مــن كل شــخص يحــوز 

لــم  املحــرر  وهــذا   ،1961 مــارس   01 قبــل  محــرر  ملكيــة  ســند 

يعــد يعكــس الوضــع العقــاري الحالــي أو هــو مــن ضمــن العقــود 

التوثيقيــة  العقــود  فــي  نجدهــا  التــي  والبيــان  للدقــة  املفتقــرة 

للعقــارات فــي إطــار نظــام الشــهر العينــي ومــا تبينــه عمليــات املســح 

العقــاري مــن تحديــد دقيــق للمســاحات والحــدود لذلــك يصــادف 

املحافــظ العقــاري بصــدد املحــررات قبــل 01 مــارس 1961 مــا يلــي:

-محــررات تحتــوي علــى كل مميــزات الســند الصحيــح، ولكــن ال 

تشــير فــي متنهــا إلــى العقــار موضــوع التحقيــق، وبالتالــي فمعاينــة 

ثــم  العقــاري  الســجل  فــي  تحريــات  خــالل  مــن  يتــم  امللكيــة  حــق 
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األقــوال  خــالل  مــن  أيضــا  امليــدان  فــي  التعييــن  مــن  التأكــد  يتــم 

والشــهادات وكــذا مــا هــو موجــود مــن مخططــات قديمــة للمســح. 

املســاحة  لكــن  املعاينــة  موضــوع  العقــار  تخــص  -محــررات 

املحــددة واملبينــة فيــه إمــا أقــل بكثيــر مــن تلــك الواردة في املخطط 

الطبوغرافــي املرفــق بالطلــب وهنــا يتطلــب األمــر تحريــات إضافيــة 

لتحديــد مصــدر الفائــض ثــم يحــرر املحافــظ العقــاري محضــر 

ضبــط الحــدود النهائيــة أو قــد تكــون املســاحة املحــددة فــي املحــرر 

املقــدم تفــوق بكثيــر املســاحة املبينــة علــى املخطــط الطبوغرافــي 

املرفــق وهنــا يتعيــن التدقيــق بيــن الســند والتصاميــم وفــي حالــة 

افتقــار الدقــة بشــأن الحــدود وعــدم تطابــق الوثائــق واملخططــات 

يتعيــن هنــا ضبــط الحــدود حضوريــا فــي حضــور املحقــق العقــاري 

وملتمــس التحقيــق والجيــران بحضــور املهنــدس الخبيــر العقــاري 

رســم  محضــر  ويحــرر  العقــار  حــدود  معالــم  رســم  يتولــى  الــذي 

الحــدود إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

مرحلة فتح التحقيق العقاري2121
وفــي هــذه املرحلــة، مّيــز القانــون )02/07( بيــن شــكلين للتحقيــق 

التحقيــق  وهمــا:  امللكيــة  ســندات  تســليم  عمليــة  فــي  العقــاري 

العقــاري مــن طــرف ملتمــس فــردي وكــذا التحقيــق العقــاري مــن 

الجــزء  فــي  نوضــح  ثــم  جماعيــة  عمليــة  إطــار  فــي  ملتمــس  طــرف 

ومتطلباتهــا. التحقيــق  محاضــر  الثالــث 

التحقيق العقاري امللتمس بصفة فردية 212111
-إذا أقــر القانــون لــكل شــخص يدعــي حيازتــه علــى عقــار حســب 

الشــروط املنصــوص عليهــا فــي القانــون املدنــي أنــه يمكنــه طلــب 

الوالئــي  العقــاري  الحفــظ  مديــر  إلــى  عقــاري  تحقيــق  إجــراء 

املختــص إقليميــا، فــإذا كان ملتمــس الطلــب ال يحــوز أي ســند 

فإنــه –أي مديــر الحفــظ العقــاري- يتأكــد مــن صاحــب الطلــب 

بالطلــب  تقــدم  وهــل  الشــيوع  إطــار  فــي  أم  فرديــا  كان حائــزا  إن 

واقــع  العقــار  أن  مــن  يتأكــد  ،كمــا  وكيــل  بواســطة  أم  بنفســه 

بمنطقــة لــم يشــملها مســح األرا�شــي العــام وأن طلبــه مرفــق بــكل 

الثالثــة مــن  املــادة  تنــص عليــه  ملــا  الوثائــق املبينــة ســابقا طبقــا 

. ســابقا  املذكــور  رقــم)147/08(  التنفيــذي  املرســوم 

الحفــظ  مديــر  يقــوم  املعطيــات  هــذه  كل  مــن  التأكــد  -وبعــد 

العقــاري بتعييــن محقــق عقــاري مــن ضمــن أعــوان ســلك مفت�شــي 

أمــالك الدولــة بموجــب مقــرر فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ اســتالم 

املرســوم  مــن  الســابعة  املــادة  عليــه  نصــت  ملــا  طبقــا  الطلــب، 

املجلــس  رئيــس  إلــى  املقــرر  ويرســل   ،)147/08( رقــم  التنفيــذي 

يومــا،   15 ملــدة  البلديــة  بمقــر  إلصاقــه  قصــد  البلــدي  الشــعبي 

قبــل تاريــخ تنقــل املحقــق العقــاري إلــى عيــن املــكان )وفقــا ملــا نصــت 

عليــه املــادة 8 منــه(.

شــروط  كل  مــن  التأكــد  فــي  العقــاري  املحقــق  دور  يبــدأ  -وهنــا 

الحيــازة التــي يتطلبهــا ســند امللكيــة عــن طريــق التحقيــق العقــاري 

بالبحــث عــن كل عناصــر املعلومــات أو التصريحــات أو  وذلــك 

الوثائــق الضروريــة لتحديــد حــق امللكيــة العقاريــة، مــدة الحيــازة، 

الحفــظ  مصالــح  مختلــف  ولــدى  العقــار،  موقــع  فــي  ودراســتها 

الضرائــب  ومديريــة  الدولــة  وأمــالك  املســح،  وإدارات  العقــاري 

أو لــدى أي مصالــح   أخــرى )وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة 10 مــن 

ســابقا( املذكــور   147-08 املرســوم 

التحقيق العقاري امللتمس بصفة مجاعية212121
-إذ يمكــن فتــح تحقيــق عقــاري بصفــة جماعيــة فــي إطــار انجــاز 

نصــت  ملــا  حضارية)وفقــا  أو  ريفيــة  عقاريــة  وتهيئــة  بنــاء  برامــج 

 02-07 رقــم  القانــون  مــن   6 املــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  عليــه 

أو  الوالــي،  مــن  قــرار  بمقت�شــى  ذلــك  ويكــون  ســابقا(،  املذكــور 

رئيــس املجلــس الشــعبي البلــدي املختــص ) وفقــا ملــا نصــت عليــه 

مــن  كل  رأي  أخــذ  بعــد  وذلــك  نفســه(،   القانــون  مــن   07 املــادة 

مســؤول  الحالــة  وحســب  الوالئــي،  العقــاري  الحفــظ  مســؤول 

البنــاء أو املصالــح الفالحيــة، ويحــدد قــرار الوالــي املجــال العقــاري 

إليــداع  األقــل  علــى  يومــا   15 مهلــة  ويحــدد  بالتحقيــق،  املعنــي 

مصنــف  فــي  القــرار  وينشــر  العقــاري،  التحقيــق  فتــح  طلبــات 

القــرارات االداريــة مــع تبليغــه لرئيــس املجلــس الشــعبي البلــدي 

مــن  شــهر  قبــل  الجمهــور  إلعــالم  البلديــة  بمقــر  ويعلــق  املعنــي، 

بدايــة مهلــة اســتالم الطلبــات، ولضمــان واســع للشــهر واالعــالم، 

يعلــق القــرار أيضــا فــي مقــر الدائــرة أو الدوائــر املعنيــة والبلديــات 

مســح  إدارات  العقــاري،  للحفــظ  الوالئيــة  واملديريــات  املجــاورة 

الوالــي،  الضرائــب،  مديريــة  الدولــة،  أمــالك  مديريــة  األرا�شــي، 

الشــؤون الدينيــة واألوقــاف مديريــات الفالحــة والتعميــر، وقبــل 

8 أيــام مــن انتهــاء مهلــة التعليــق يرســل الوالــي محاضــر التعليــق 

الوالئــي. العقــاري  الحفــظ  إلــى مديــر 

املعنيــون  املواطنــون  يقــدم  والشــهر،  االعــالم  مــدة  انتهــاء  -بعــد 

فــي  املبينــة  الفــردي  التحقيــق  عمليــات  بنفــس  فرديــة  طلبــات 

الجــزء األول أعــاله، ويفتــح ســجل لقيــد طلباتهــم فــي إطــار عمليــة 

فــي  امللفــات  اســتالم  مهلــة  انتهــاء  بعــد  الوالــي  ويصــدر  جماعيــة، 

حالــة عمليــة جماعيــة للتحقيــق العقــاري مقــررا يتضمــن تعييــن 

الوالــي،  قــرار  يبيــن فيــه إضافــة مراجــع  الــذي  العقــاري  املحقــق 

العقــاري  التحقيــق  فتــح  مقــرر  فــي  املدونــة  املعلومــات  وعناصــر 

فــي املــادة الســابعة مــن املرســوم التنفيــذي )147/08(. املذكــورة 
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متطلبات وحماضر التحقيق العقاري1–2121
املحقــق  ويحــرر  الكيفيــة،  بنفــس  العقــاري  التحقيــق  ينطلــق 

العقــاري محضــر التحقيــق بــكل مــا توصــل اليــه خــالل العمليــة، 

وفــي غضــون 15 يــوم علــى األكثــر، ابتــداء مــن انتقالــه إلــى مــكان 

تواجــد العقــار موضــوع التحقيــق، ويجــب أن يتضمــن املحضــر 

مــا يلــي:

-معلومــات عــن صاحــب طلــب التحقيــق، أصــل امللكيــة وكيفيــة 

وضــع اليــد. 

-تكييف عناصر وعيوب الحيازة.

-إفادات الشهود مع ذكر سنهم.

ويتم نشــر املحضر عن طريق اللصق في مقر البلدية املتواجدة 

فيهــا موقــع العقــار محــل املعاينــة، وذلــك ملــدة ثالثيــن يومــا، قصــد 

تمكيــن كل مــن لــه مصلحــة املطالبــة بحقوقــه عــن طــرق تقديــم 

احتجاجــات أو اعتراضــات طبقــا ملــا نصــت عليــه املــادة الثانيــة 

الثانيــة- مــن املرســوم التنفيــذي رقــم)147/08(   عشــرة -الفقــرة 

واالعتراضــات  لالحتجاجــات  املفتوحــة  املهلــة  ذلــك  بعــد  لتبــدأ 

تبــدأ بعــد ثمانيــة )08(  والتظلمــات  املحتملــة ملــدة ثالثيــن يومــا 

أيــام مــن بدايــة لصــق املحضــر املؤقــت ،وفــي هــذه املرحلــة يكــون 

ســلبية،  واألخــرى   ، ايجابيــة  إحداهمــا  نتيجتيــن  أمــام  املحقــق 

ولــكل مرحلــة اجراؤهــا الخــاص .

-النتيجــة االيجابيــة للتحقيــق العقاري:ويقصــد بهــا عــدم تقديــم 

االحتجــاج أو اعتــراض، وفــي هــذه الحالــة يحــرر املحقــق العقــاري 

محضــرا نهائيــا يــدون فيــه نتائــج التحقيــق العقــاري الــذي قــام بــه 

ويقوم مهندس الخبير العقاري بحضور املحقق العقاري برسم 

معالــم حــدود العقــار علــى نفقــة امللتمس)صاحــب الطلب(،كمــا 

الــذي  الحدوديــة  املعالــم  محضــر  ويعــد  العقــار،  بتقييــم  يقــوم 

يوقــع عليــه أيضــا املحقــق العقــاري، ويتمــم بعــد ذلــك املخطــط 

الطبوغرافــي باإلشــارة إلــى معالــم حدوديــة ثابتــة، ورقــم الوحــدة 

العقاريــة يســلمه إلــى املحقــق العقــاري طبقــا ملقتضيــات املــادة 13 

مــن املرســوم التنفيــذي رقــم)147/08( املذكــور ســابقا.

-النتيجــة الســلبية للتحقيــق العقــاري: ويقصــد بهــا أن املحضــر 

املؤقــت للتحقيــق العقــاري قــد طالتــه احتجاجــات واعتراضــات، 

املحقــق  يحــاول  الحالــة  هــذه  فــي  ومنازعــات،  شــكاوي  بشــأنه 

الصلــح  كلــل  فــإذا  النــزاع،  أطــراف  بيــن  صلــح  اجــراء  العقــاري 

بالنجــاح، وبنــاء علــى نتائــج االتفــاق يحــرر محضــر الصلــح، ويتــم 

الصلــح  محاولــة  بــاءت  إذا  أمــا  بشــأنها،  املتنــازع  االمــور  تعديــل 

الــذي  الصلــح  عــدم  محضــر  العقــاري  املحقــق  يعــد   ، بالفشــل 

يســلمه لألطــراف، وفــي هــذه الحالــة تتوقــف اجــراءات التحقيــق 

املنــازع أجــل شــهرين لرفــع دعــوى قضائيــة  العقــاري، وللطــرف 

حقوقــه،  بإقــرار  للمطالبــة  املختصــة  القضائيــة  الجهــات  أمــام 

ويقــوم املحافــظ العقــاري بإشــهار الدعــوى، وذلــك بالتأشــير علــى 

هامــش البطاقــة العقاريــة املؤقتــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة 27 

مــن األمــر )74/75( الســابق ذكــره، وفــي حالــة عــدم رفــع الدعــوى 

األخــذ  دون  العقــاري  التحقيــق  يســتمر  املقــررة  اآلجــال  خــالل 

بعيــن االعتبــار تلــك االعترافــات ويقــوم املحقــق العقــاري بتوجيــه 

تقريــر بذلــك إلــى مديــر الحفــظ العقــاري الوالئــي .

إعداد وتسليم سند امللكية1–21
االعتــراف  إلــى  تف�شــي  العقــاري  للتحقيــق  االيجابيــة  النتائــج  إن 

العقــار، ويتــوج ذلــك بإصــدار  التحقيــق ملكيــة  بأحقيــة طالــب 

مــن  العقــاري  الترقيــم  مقــرر  الوالئــي  العقــاري  الحفــظ  مديــر 

القطعــة األرضيــة باســم الطالــب، ويرســل إلــى املحافــظ العقــاري 

بإشــهار  بــدوره  يقــوم  الــذي  التنفيــذ،  قصــد  إقليميــا  املختــص 

الحقــوق الناجمــة عــن التحقيــق العقــاري، وينفــذ هــذا االشــهار 

هــو  التأشــير  وهــذا  املؤقتــة،  العقاريــة  البطاقــة  علــى  بالتأشــير 

إذ  العقــاري،  التحقيــق  ملتمــس  ملكيــة  لحــق  األســاس  حجــر 

امللكيــة  ســند  العقــاري  املحافــظ  يعــد  االشــهار  هــذا  علــى  بنــاء 

التنفيــذي  باملرســوم  امللحــق  للنمــوذج  وفقــا  وجوبــا  يعــد  الــذي 

الــذي  رقــم)147/08(، ويرســل ملديــر الحفــظ العقــاري الوالئــي، 

العقــاري.  التحقيــق  طلــب  لصاحــب  تســليمه  بــدوره  يتولــى 

أمــا إذا كانــت نتائــج التحقيــق العقــاري ســلبيه يصــدر مســؤول 

الترقيــم  قــرارا مســببا يتضمــن رفــض  العقــاري للواليــة  الحفــظ 

طلــب  ايــداع  تاريــخ  مــن  ابتــداء  أشــهر   6 ظــرف  فــي  العقــاري، 

التحقيــق، ويجــدر الذكــر أن املــادة 17 مــن القانــون رقــم )02/07( 

املحكمــة  أمــام  للطعــن  قابــال  يكــون  الرفــض  مقــرر  أن  أقــرت 

قانونــا. املقــررة  اآلجــال  خــالل  املختصــة  اإلداريــة 

ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه فــي ختــام هــذا املطلــب أنــه فــي حالــة إعــداد 

العقــاري  التحقيــق  إجــراء  إطــار  فــي  يســلم  الــذي  امللكيــة  ســند 

الشــهر  رســم  تحصيــل  عنــه  تنجــم  فرديــة(  )بصفــة  الفــردي 

-الفقــرة   353 املــادة  بموجــب  املحــدد  الجــدول  العقــاري حســب 

الخامســة-من قانــون التســجيل املعــدل واملتمــم باملــادة 15 مــن 

قانــون املاليــة لســنة 2008، أمــا بالنســبة لســندات امللكيــة املعــدة 

فــي إطــار إجــراء التحقيــق العقــاري بصفــة جماعيــة، فهــي معفــاة 

مــن هــذا الرســم.

هــذا وحســب نــص املــادة 23 مــن املرســوم التنفيــذي )147/08(، 

عقــاري  تحقيــق  لــكل  تمســك  العقــاري  الحفــظ  مديريــة  فــإن 

مغلــق، ملــف يحتــوي علــى مجمــل الوثائــق املجمعــة واملعــدة أثنــاء 
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التحقيــق العقــاري إضافــة إلــى نســخة مــن ســند امللكيــة املتضمــن 

الترقيــم  رفــض  مقــرر  مــن  نســخة  أو  العقــاري،  الشــهر  تأشــيرة 

العقــاري  التحقيــق  ملفــات  ترتــب  ثــم  الحالــة،  حســب  وهــذا 

بلديــة. كل  حســب 

خامتة
 فــي ختــام الدراســة نخلــص إلــى أن التحقيــق العقــاري كآليــة فعالــة 

لتطهيــر امللكيــة العقاريــة ولــد قانونــا والجزائــر فــي وضعيــة عقاريــة 

اســتقبل  فقــد  القضــاء  أمــا  التشــريعية،  الناحيــة   مــن  هزيلــة 

القانــون )02/07(بحوالــي أكثــر مــن 36 ألــف قضيــة عقاريــة الزالــت 

أمــام  نتحــدث  أن  االســتحياء  ومــن  الســبعينات،  منــذ  عالقــة 

التطهيــر العقــاري عــن إجــراء التحقيــق العقــاري الــذي وحســب 

الخبــراء ال يحــل إلــى جــزًءا وجانبــا بســيطا مــن مشــاكل املواطــن 

اآلالف  يجــر  اإلجــراء  بهــذا  العمــل  أن  بــل  العقاريــة،  الجزائــري 

مــن الجزائرييــن إلــى العدالــة، بســبب النزاعــات التــي نشــبت بيــن 

يحوزونهــا  التــي  األرضيــة  القطــع  وضعيــة  تســوية  فــي  الراغبيــن 

لنــا  أكــد  وقــد  العقــاري،  النظــام  خلفهــا  التــي  الفو�شــى  جــراء 

أنــه  لواليــة عنابــة،  األرا�شــي  بمديريــة مســح  العقــاري  املحافــظ 

100 باملائــة  إال أن غيــاب  ورغــم اســتكمال املســح العــام نســبة 

النصــوص التشــريعية  التــي تحــل مشــاكل هامــة تثــار لهــم بعــد 

العقــاري  الدفتــر  علــى  املالكيــن  حصــول  مســألة  تجعــل  املســح 

املالــك  طلــب  علــى  العمليــة  توقــف  عــن  فضــال  املنــال،  بعيــدة 

بالحصــول عليهــا وتقديمــه للوثائــق الالزمــة للمحافظــة العقاريــة، 

واليــوم وبعــد مــرور أربعــة عشــر ســنة مــن تطبيــق إجــراء معاينــة 

امللكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري وأكثر من 45 سنة 

علــى صــدور قانــون املســح العقــاري  نقــول بضــرورة تــدارك جملــة 

مــن التوصيــات لتحقيــق شــفافية وفعاليــة إجــراءات التحقيــق 

العقــاري، والتــي نجــم عنهــا منازعــات زادت القضــاء معانــاة فــوق 

املعانــاة العقاريــة املوروثــة قبــل ســنة 2007 ، نوردهــا فيمــا يلــي :

التوصيات

واملنصــوص  الوطنيــة  األمــالك  جــرد  ســجالت  وجــود  عــدم  -إن 

 1991-11-23 فــي  املــؤرخ   )455/91( املرســوم  أحــكام  عليــه ضمــن 

األمــالك عرضــة  هــذه  يجعــل  الوطنيــة،  األمــالك  بجــرد  املتعلــق 

عــدم  وكــذا  العقــاري  التحقيــق  اجــراء  طريــق  عــن  لالكتســاب 

إحصــاء األمــالك الوقفيــة مــن طــرف مديريــة الشــؤون الدينيــة.

-ســكوت املشــرع عــن ماهيــة املحقــق العقــاري املنفــذ للتحقيــق 

األســالك  أعــوان  بيــن  مــن  باعتبــاره  جماعيــة،  بصفــة  العقــاري 

قانــون  إصــدار  بوجــوب  نو�شــي  الصــدد  بهــذا  لذلــك  املعادلــة، 

شــروط  ويحــدد  العقــاري،  املحقــق  صالحيــات  ينظــم  أسا�شــي 

املهمــة  ألهميــة  وذلــك  حقوقــه،  لــه  ويحفــظ  وواجباتــه  تعيينــه 

املســندة لــه فــي تطهيــر امللكيــة العقاريــة، ومســاهمته الجمــة فــي 

العقاريــة. السياســة  مخلفــات  علــى  القضــاء 

-نو�شــي باســتحداث مصالــح خاصــة للتكفــل بملفــات التحقيــق 

الحفــظ  مديريــة  علــى  العــبء  لتخفيــف  وحفظهــا،  العقــاري 

امللفــات  كثــرة  بيــن  تشــتت  حالــة  فــي  دائًمــا  تكــون  التــي  العقــاري 

العقــاري،  الترقيــم  وكــذا  واملنازعــات،  واالعتراضــات  املقدمــة 

امللكيــة. ســند  واعــداد  واإلشــهار 

-نو�شــي بضــرورة التكامــل العملــي بيــن مختلــف املصالــح ســيما 

التحقيــق  إجــراء  بتطبيــق  املكلفــة  العقــاري  الحفــظ  مصالــح 

العقــاري، وكــذا إدارات املســح العقــاري حتــى ال يحصــل التكــرار 

ويتحقــق املســح الشــامل لكامــل التــراب الوطنــي، وفــي هــذا الصــدد 

أكــد لنــا مديــر إدارة مســح األرا�شــي لواليــة عنابــة أنــه وال بــد مــن 

اســتحداث مؤسســة تلــم شــمل اإلدارات العقاريــة املتراميــة هنــا 

لتحقيــق  والعملــي  امليدانــي  والتكامــل  الترابــط  وتحقــق  وهنــاك 

أهــداف املســح دون إشــكاالت.

-ضــرورة إعــادة النظــر فــي مرحلــة هامــة وحساســة وهــي الصلــح 

امللصــق  التحقيــق  مقــرر  بخصــوص  املتنازعــة  األطــراف  بيــن 

املنازعــات  فــي  مختــص  لقــاِض  وتوكيلهــا  البلديــة  مســتوى  علــى 

العقاريــة أي الفصــل بيــن التحقيــق العقــاري كإجــراء لــه مختــص، 

واملنازعــة العقاريــة التــي لهــا أيضــا أصحابهــا وحلولهــا وإجراءاتهــا 

بواســطة الصلــح مــع إمكانيــة اســتدعاء املحقــق العقــاري إلبــداء 

خبرتــه ورأيــه بخصــوص مــا أعــده فــي التقريــر.

-تــدارك الواقــع التشــريعي الــذي ال يخــدم تمامــا واقــع العقــار فــي 

الجزائــر، فقــد أكــد لنــا مديــر إدارة مســح األرا�شــي لواليــة عنابــة 

أننــا نعانــي مــن القصــور التشــريعي فــي العديــد مــن املواضيــع والتــي 

ال حلــول لهــا الــى يومنــا هــذا حتــى باللجــوء إلــى القضــاء.
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The reality of real estate investigation to obtain the real estate leger up to january 
2021- analysis study of the latest developments in annaba province-

Abstract

The real estate investigation process is of important legal and realistic in the purification 
of real estate ownership and the regulation of real estate containers, especially since the 
legislator targeted the law (07-02) that includes a procedure for inspecting the property 
and the delivery of title deeds through real estate investigation sensitive goals that 
interfered with the purification process in Algeria Especially addressing what was left 
behind by working with previous documents such as the contract of goodwill and bonds 
issued before 01march1961, as well as activating the endeavors of the in-kind month 
system to complete the general survey of lands and achieve greater investments of real 
estate funds and increase the national income of Algeria, and as a practical model we 
chose the real estate governorate of the state of Annaba to find out the latest statistics 
of the real estate survey That is, until January 2021, and what are the problems left by 
the previous formulas, as well as the real estate investigation, such as the most recent.

Keywords
real estate investigation

title deed
cadastral numbering

clearance

La réalité de l’enquête immobilière pour obtenir le livre immobilier jusqu’en 
janvier 2021

Résumé

Le processus d’enquête immobilière est d’une importance juridique et réaliste dans 
la purification de la propriété immobilière et la réglementation des conteneurs 
immobiliers, d’autant plus que le législateur a ciblé la loi (07-02) qui comprend une 
procédure d’inspection de la propriété et la livraison des titres de propriété par le biais 
d’une enquête immobilière, des objectifs sensibles qui ont interféré avec le processus 
de purification en Algérie  avant le premier mars1961 système de mois aimable pour 
compléter le relevé général des terres, réaliser un plus grand investissement des fonds 
immobiliers et augmenter le revenu national de l’Algérie, et comme modèle pratique 
nous avons choisi le gouvernorat immobilier de l’état d’Annaba pour connaître les 
dernières statistiques de la enquête immobilière Soit, jusqu’en janvier 2021, et quels sont 
les problèmes laissés par les formules précédentes, ainsi que l’enquête immobilière, 
comme la plus récente.  

      Mots clés
enquête immobilière

titre de propriété
numérotation cadastrale

liquidation



283

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)جملة اآلداب والعلوم االجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

مكانة ودور التربية العملية يف تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية

The status and role of practical education in the training of teachers of physical and sports education 

د. يحي بن حفاف)1(    
  Dr. Yahia Benhaffaf 

جامعة محمد ملين دباغين سطيف2،الجزائر
y.benhaffaf@univ-setif2.dz

أد. بوطالبي بن جدو    
  Pr. Bendjdou Boutalbi
جامعة محمد ملين دباغين سطيف2،الجزائر
boutalbi.hani@yahoo.fr

ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة مســاهمة  التربيــة العمليــة فــي تحســين مســتوى الكفايــات التدريســية )الكفايــة 

البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات  علــوم  قســم  طلبــة  لــدى  التقويميــة(  الكفايــة  الوجدانيــة،  الكفايــة  االتصاليــة، 

والرياضيــة بجامعــة محمــد مليــن دباغيــن سطيف2،واســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي كونــه انســب املناهــج 

العلميــة للوصــول الــى تحقيــق اهــداف الدراســة ، ولجمــع البيانــات حــول هــذا املوضــوع تــم توزيــع االســتبيان علــى 

عينــة متمثلــة فــي 74 طالــب مــن أصــل 208 يدرســون فــي الســنة الثالثــة ليســانس تخصــص نشــاط البدنــي الريا�شــي 

التربــوي تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية بســيطة وخلــص الباحثــان ان التربيــة العمليــة تســاهم بشــكل إيجابــي 

فــي تحســين مســتوى الكفايــات التدريســية ) الكفايــة االتصاليــة والكفايــة الوجدانيــة والكفايــة التقويميــة( لــدى 

طلبــة علــوم وتقنيــات األنشــطة البدنيــة والرياضيــة الخاصــة بــدرس التربيــة البدنيــة والرياضيــة.

معلومات حول املقال

تاريخ االستالم 2020-02-27

تاريخ القبول 2021-12-15

الكلمات املفتاحية
التربية العملية
الكفايات التدريسية
أستاذ التربية البدنية والرياضية

1 املؤلف املراسل

مقدمة
ويقصــد  التربيــة  فــي  الحديثــة  االتجاهــات  مــن  الفعــال  التدريــس  يعــد 

مــن  يســعى  الــذي  التدريــس  مــن  النــوع  ذلــك  أنــه  مختصــر  بشــكل  بــه 

خاللــه املعلــم إلــى جعــل عمليــة التعلــم ذات معنــى لــدى الطلبــة فتبقــى 

املعلومــات ألطــول فتــرة ممكنــة، ويكســب الطلبــة مــن خــالل هــذا النــوع 

خــالل  مــن  يتــم  كمــا  والحيــاة،  للعمــل  الالزمــة  املهــارات  التدريــس  مــن 

التدريــس الفعــال تنميــة االتجاهــات اإليجابيــة وامليــول النفســية نحــو 

عمليــة التعلــم خاصــة وأن  عمليــة التدريــس تتطلــب معلمــا فعــاال يتســم 

بخصائــص تظهــر أثنــاء ممارســته التدريســية وهــذا مــا أثبتتــه دراســة  

فــي مجــال معرفــة العوامــل املؤثــرة علــى  30 عــام  marzano التــي دامــت 

املعلــم،  مســتوى  املدرســة،  )مســتوى  مســتويات  ثالثــة  فــي  التحصيــل 

فــي  إلــى أن املعلــم يعــد العامــل األهــم  مســتوى الطالب(،حيــث توصــل 

عامــل  يعــد  والنشــط  الفعــال  املعلــم  وأن  النجــاح  نحــو  الطلبــة  دفــع 

حاســم ومهــم فــي تحصيــل الطلبة.)عبــد هللا بــن خميــس أمبــو ســعيدي 

وآخــرون،2019(

معلمــي  إعــداد  عمليــة  فــي  يحــدث  ومــا  التعليــم  موضــوع  إن 

املؤسســات  فــي  املعلــم  بوظيفــة  للقيــام  وتأهيلهــم  املســتقبل 

بهــا  التــي يمــر  فــي مراحــل التعليــم املتعــددة  واملــدارس املختلفــة 

مــن  يعــد  العليــا  التعليــم  مرحلــة  وحتــى  الطفولــة  منــذ  الفــرد 

املواضيع األساسية التي تلعب دور هام في حياة الفرد واملجتمع 

علــى املــدى القريــب والبعيــد وذلــك ملــا للمعلــم مــن مكانــة وأهميــة 

خاصــة عندمــا يقــوم بــأداء الرســالة التــي مــن املفــروض أن تكــون 

أســمى الرســائل اإلنســانية واالجتماعية التي يتوقف عليها مدى 

تقــدم وازدهــار الجنــس البشــري للوصــول إلــى حيــاة أفضــل، ومــن 

هنــا يتزايــد االهتمــام بالعمليــة التعليميــة والتربويــة ومــن يقــوم بهــا 

اهتمامــا خاصــا، بحيــث يفتــرض أن يمتلــك الصفــات والقــدرات 

واملؤهــالت املناســبة إلنجازهــا بأفضــل الوســائل واألســاليب التــي 

مــن خاللهــا يتــم التوصــل إلــى تحقيــق األهــداف املنشــودة. )بســام 

عمــر غانــم، خالــد محمــد أبــو شــعيرة، 2015(

شــخصيته  بنــاء  فــي  انطــالق  نقطــة  هــي  املعلــم  إعــداد  أن  وبمــا 

تربويــة  ومهــام  ومســؤوليات  تبعــات  عليــه  وكإنســان  كمعلــم 

بوجــه خــاص، خاصــة وأن اإلعــداد الجيــد يعــد مســألة ضروريــة 

وحتميــة لتحقيــق هــذا الكيــان اإلنســاني الهــام فــي حيــاة الجماعــة 

وحيــاة البشــر، فجــودة اإلعــداد ال تكــون بمجــرد طــرح الشــعارات 
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أســس  علــى  تقــوم  إجرائيــة  مســالة  هــي  وإنمــا  بهــا،  واالهتمــام 

علميــة تبــدأ بتحليــل مهمــة التعلــم ومعرفــة مكوناتهــا وأساســياتها 

واجتماعيــا  ونفســيا  مهنيــا  املعلــم  إعــداد  متطلبــات  لتحديــد 

)2008 البديــري،  الحميــد  عبــد  وإداريا.)طــارق 

الكليــة  املنظومــة  ضمــن  الفرعيــة  املنظومــة  العمليــة  التربيــة  وتمثــل 

إلعــداد مهنــة التعليــم فــي كليــات التربيــة، حيــث يق�شــي الطالــب املعلــم 

أو  اإلعداديــة  املــدارس  أو  املتعلميــن  ريــاض  فــي  املوجــه  اإلعــداد  فتــرة 

املدرســية والتدريــب  البيئــة  بالتعــرف علــى  أثنائهــا  فــي  ،ويقــوم  الثانويــة 

الروضــة  ألطفــال  املختلفــة  الدراســية  املــواد  فــي  التدريــس  كيفيــة  علــى 

أو الصفــوف املدرســية خــالل فترتيــن منفصلــة ومتصلــة وذلــك تحــت 

مديــر  املوجــه  املــدرس  الكليــة  )مشــرف  متخصــص  تربــوي   إشــراف 

مــا  أمــام الطالــب لتطبيــق  الفــرص  التربيــة امليدانيــة  املؤسســة( وتتيــح 

درســه وتــدرب عليــه فــي املواقــف التعليميــة التعلميــة الواقعيــة، حيــث 

تعــد الوصــل بيــن الجانبيــن  األساســين وهمــا الجانــب األكاديمــي والتربــوي 

فــي عمليــة رائعــة هــي التربيــة العمليــة.) زيــد لهويــدي وآخــرون، 2014(

تكويــن  فــي  األساســية  األعمــدة  أحــد  العمليــة  التربيــة  تعــد  كمــا 

أســاتذة التربيــة البدنيــة والرياضيــة مــن خــالل تجســيد وتطبيــق 

دراســتها  تمــت  التــي  واملكتســبات  واملعلومــات  املعــارف  مختلــف 

)الطالــب/ تســمح  حيــث  والدرا�شــي،  التكوينــي  مســارهم  خــالل 

لتدريــس  األساســية  املهــام  علــى  الفعلــي  بالتدريــب  املعلــم( 

بيــن  الربــط  التــي تســاعده علــى  واكتســاب الكفايــات التعليميــة 

التعليميــة. العمليــة  فــي  والتطبيقــي  النظــري  الجانــب 

وتشير سهيلة الفتالوي إلى أن املعلمين عندما يعرفون الكفايات 

التــي  التــي يتطلبهــا عملهــم فإنهــم يســتطيعون تحديــد األهــداف 

يعملــون مــن أجلهــا ويســتطيعون بســهولة أن يعرفــوا مــا ينبغــي 

لهــم أن يتعلمــوه وصــوال لتحقيــق األهــداف املتوخــاة، ومــن أهــم 

البعــد  يكتســبوها  أن  ينبغــي  التــي  التدريســية  الكفايــات  أبعــاد 

األخالقــي والبعــد األكاديمــي والبعــد التربــوي والبعــد التفاعلــي فــي 

)2003 العالقــات االجتماعيــة واإلنســانية. )ســهيلة الفتــالوي، 

ومــن خــالل املالحظــة امليدانيــة لواقــع حصــة التربيــة العمليــة منــذ 

النشــاطات  وتقنيــات  علــوم  معهــد  فــي  متربــص  طالــب  كنــت  أن 

إلــى  تحتــاج  أنهــا  رأيــت  األغــواط  بجامعــة  والرياضيــة  البدنيــة 

مجموعــة مــن الكفايــات التدريســية التــي مــن شــأنها أن تســاعد 

والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  حصــة  نجــاح  فــي  )الطالب/املعلــم( 

إليهــا. الوصــول  يــراد  التــي  وتحقيــق مختلــف األبعــاد واألهــداف 

العمليــة  التربيــة  أهميــة  معرفــة  الباحــث  الطالــب  أراد  ومنــه 

قســم  طلبــة  لــدى  التدريســية  الكفايــات  مســتوى  تحســين  فــي 

النشــاطات البدنيــة والرياضيــة بجامعــة محمــد مليــن دباغيــن –

العــام: التســاؤل  طــرح  يمكننــا  ومنــه   2 ســطيف 

- هــل تســاهم التربيــة العمليــة بدرجــة كبيــرة فــي تحســين مســتوى 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  التدريســية  الكفايــات 

2؟ -ســطيف  دباغيــن  مليــن  بجامعــة محمــد  والرياضيــة 

مــن  مجموعــة  طــرح  يمكــن  العــام  التســاؤل  هــذا  خــالل  ومــن 

التســاؤالت

- هــل تســاهم التربيــة العمليــة بدرجــة كبيــرة فــي تحســين مســتوى 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  االتصاليــة  الكفايــة 

2؟ دباغين-ســطيف  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

- هــل تســاهم التربيــة العمليــة بدرجــة كبيــرة فــي تحســين مســتوى 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  الوجدانيــة  الكفايــة 

2؟ –ســطيف  دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

- هــل تســاهم التربيــة العمليــة بدرجــة كبيــرة فــي تحســين مســتوى 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  التقويميــة  الكفايــة 

-ســطيف2؟ دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

الفرضية العامة

مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  تســاهم 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  التدريســية  الكفايــات 

.2 ســطيف   – دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

الفرضيات الجزئية

مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  تســاهم   -

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  االتصاليــة  الكفايــة 

-ســيطف2.                                                                               دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  تســاهم   -

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  الوجدانيــة  الكفايــة 

تســاهم  دباغين–ســطيف2.-  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

الكفايــة  مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة 

والرياضيــة  البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  التقويميــة 

–ســطيف2.                                                                                  دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة 

أهداف الدراسة

تحســين  فــي  العمليــة  التربيــة  مســاهمة  ودرجــة  مكانــة  معرفــة   -

وتقنيــات  علــوم  طلبــة  لــدى  التدريســية  الكفايــات  مســتوى 

والرياضيــة.  البدنيــة  النشــاطات 

تحســين  فــي  العمليــة  التربيــة  مســاهمة  درجــة  علــى  التعــرف   -

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  االتصاليــة  الكفايــة 

–ســطيف2 دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

الكفايــة  فــي تحســين  العمليــة  التربيــة  التعــرف علــى درجــة مســاهمة    -
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والرياضيــة  البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  الوجدانيــة 

–ســطيف2 دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة 

الكفايــة  تحســين  فــي  العمليــة  التربيــة  مســاهمة  درجــة  علــى  التعــرف   -

والرياضيــة  البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  التقويميــة 

–ســطيف2 دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة 

- معرفــة واقــع التربيــة العمليــة بقســم النشــاطات البدنيــة والرياضيــة 

ســطيف2 بجامعــة 

أهمية الدراسة

فــي  واملتمثــل  املعالــج  املوضــوع  أهميــة  فــي  الدراســة  هــذه  أهميــة  تكمــن 

تق�شــي ومعرفــة آراء الطلبــة واألســاتذة ملكانــة ودرجــة مســاهمة التربيــة 

الطلبــة  لــدى  التدريســية  الكفايــات  مســتوى  تحســين  فــي  العمليــة 

وتعزيزهــا  القــوة  جوانــب  علــى  الوقــوف  خــالل  مــن  وذلــك  املتربصيــن 

وتحديــد جوانــب الضعــف والعمــل علــى إصالحهــا وتصحيحهــا، ويمكــن 

التاليــة: النقــاط  فــي  الدارســة  هــذه  أهميــة  تحديــد 

- تعــد التربيــة العمليــة مــن اهــم مكونــات التــي تعمــل علــى إعــداد 

األســاتذة التربيــة البدنيــة والرياضيــة. 

- تســاهم في تحســين برامج التربية العملية على مســتوى املعاهد 

خــال  مــن  وهــذا  والرياضيــة  البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات  علــوم 

النتائــج املتوصــل اليهــا.

التخــاذ  العمليــة  التربيــة  تواجههــا  التــي  الســلبيات  أهــم  إبــراز   -

التدابيــر الالزمــة ورفــع التوصيــات للمعنيــن لتغلــب عليهــا خــالل 

اليهــا  النتائــج املتوصــل  مــا تظهــره 

- تســاعد هــذه الدراســة لفتــح الطريــق امــام الباحثيــن واملهتميــن 

البحــوث  ألجــراء  املعلميــن  إعــداد  وبرامــج  العمليــة  بالتربيــة 

العمليــة.   التربيــة  مجــال  فــي  والدراســات 

- معرفــة الكفايــات التدريســية األكثــر ممارســة واســتخدما مــن 

فبــل الطلبــة فــي حصــص التربيــة العمليــة. 

- تنمــي االتجاهــات وميــوالت الطلبــة نحــو التربيــة العمليــة ممــا 

التدريســية.  يعمــل علــى تحســين كفاياتهــم 

مــن  التربويــون  بــه  ينــادي  بمــا  اســتجابة  الحاليــة  الدراســة  هــذه  تعــد   -

إعــداد  فــي  واملتنوعــة  الحديثــة  والطــرق  األســاليب  اســتخدام  ضــرورة 

املعلميــن قبــل الخدمــة ‘كــي يصبحــوا مؤهليــن   للقيــام بمهنــة التدريــس.

حتديد املفاهيم واملصطلحات11
التربية العملية1111

التعريــف اإلصاحــي: هــي الجانــب التطبيقــي مــن برنامــج إعــداد 

وتدريبهــم  الخدمــة(  )أثنــاء  وتأهيلهــم  الخدمــة(  )قبــل  املعلميــن 

وبإشــراف  املعلــم  قبــل  مــن  خارجــه  وفــي  الصــف  فــي  يتــم  الــذي 

بعــدد  يتــم  والــذي  املتعــاون  ومعلــم  الجامعــة  فــي  االعــداد  هيئــة 

مــن املراحــل، املشــاهدة واملشــاركة واملمارســة ولــه عــدة مكونــات 

)املكــون املعرفــي االدراـكـي، املكــون الوجدانــي االنفعالــي، املكــون 

)2014 مصطفــى،  شــريف  مرعــي،  )توفيــق  االدائــي(. 

وتعــرف فالتربيــة العمليــة هــي برنامــج تدريبــي علمــي تقدمــه كليــات 

التربيــة البدنيــة )إعــداد املعلميــن( علــى مــدى فتــرة زمنيــة محــدودة 

وتحــت إشــرافها، حيــث يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إتاحــة الفرصــة 

وأفــكار  معلومــات  مــن  تعلمــوه  مــا  لتطبيــق  املعلميــن  للطــالب 

ومفاهيــم نظريــة تطبيقــا علميــا فــي أثنــاء قيامهــم بمهــام التدريــس 

الفعلــي فــي املدرســة. )ســعيد مــزروع، 2016(

 - التعريــف االجرائــي: هــي مجموعــة مــن األنشــطة العمليــة التــي 

تقــوم علــى أســاس منهجــي ومــدروس تعمــل علــى تطويــر وإكســاب 

تتعلــق  التــي  التدريســية  الكفايــات  ملختلــف  املتربــص  الطالــب 

التدري�شــي. باملوقــف 

الكفايات التدريسية1121
التعريــف االصطاحــي: مجموعــة املعــارف واملهــارات واألســاليب 

وانمــاط الســلوك التــي تنعكــس علــى ســلوك املعلــم، والتــي تظهــر 

مــن خــالل الــدور الــذي يمارســه عنــد تفاعلــه مــع جميــع العناصــر 

املواقــف التعليميــة. )فخــري رشــيد خضــر، 2014(

التعريف االجرائي

هــي قــدرات املعلــم علــى أداء مهامــه التعليميــة بمســتوى عــال مــن 

االتقــان، بحيــث يحقــق النتائــج إيجابيــة فــي ســلوك املتعلــم

- الكفاية االتصالية

اســتخدام  علــى  األســتاذ  قــدرة  هــي  االصطاحــي:  التعريــف 

والقــدرة  صحيــح  بشــكل  املعلومــات  لتوصيــل  املناســبة  الطــرق 

علــى االتصــال بــكل افــراد العمليــة التربويــة، بمــا فــي ذلــك املجتمــع 

)2019 حيتاميــة،  )العيــد  املحلــي. 

التعريف االجرائي

هــي مجموعــة مــن الفــاظ والحــركات يقــوم بهــا األســتاذ مــن اجــل 

تعديــل ســلوك املتعلــم 

الكفاية الوجدانية1–11
التعريــف االصطاحــي: وتشــير الــى اســتعدادات املعلــم وميولــه 

ومعتقداتــه وقيمــه واتجاهاتــه نحــو مهنتــه. )زيــد ظاهــر هزيميــة،  

 )2014

التعريف اإلجرائي:

هــي مجموعــة مــن األفــكار والقيــم واالنفعــاالت واملبــادئ والدوافع 

التــي يجــب ان تتوفــر فــي أســتاذ التربيــة البدنيــة والرياضيــة للقيــام 



286

يحي بن حفاف و بوطالبي بن جدو                                                                                    مكانة ودور التربية العملية في تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية                                                                                      مكانة ودور التربية العملية في تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية  

بواجباتــه اتجــاه العمليــة التعليمية 

الكفاية التقومي1141
التعريــف االصطاحــي: فــي مجــال التربيــة يعــرف التقويــم بأنــه: 

العملية التي ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشــل في تحقيق 

القــوة  نقــاط  كذلــك  املنهــج،  يتضمنهــا  التــي  العامــة  األهــداف 

والضعــف بــه حتــى يمكــن تحقيــق األهــداف املنشــودة بأحســن 

صــورة ممكنــة. )رجــاء محمــود أبــو عــالم، 1987( 

- التعريف االجرائي

ملعرفــة  املعلــم  تســاعد  التــي  املســتمرة  اإلجــراءات  مجموعــة 

وحصــول علــى بيانــات كميــة وكيفيــة حــول نتائــج التعلــم، وكل 

هــذا لتتبــع ومعرفــة مــدى التغيــر الــذي يطــرأ علــى ســلوك املتعلــم

بأنــه: عمليــة تربويــة تتــم باســتخدام   Daugtrey ويعرفــه دوتــري 

أســاليب القيــاس التــي تجــرى علــى النتائــج أو العمليــات وتــؤدي 

عنهــا  يعبــر  ونوعيــة  كميــة  بطريقــة  البيانــات  عــرض  إلــى  ثــم  مــن 

مــع  املقارنــات  إجــراء  خــالل  مــن  وموضوعيــة  ذاتيــة  بطريقــة 

)1996 عزمــي،  ســعيد  )محمــد  ســلفا.  موضوعــة  محــاكاة 

الطالب/املعلم1151
علــى  يتــدرب  الــذي  الكليــة  طالــب  هــو  االصطالحــي:  التعريــف 

املعلــم،  بهــا  يقــوم  التــي  واإلداريــة  الفنيــة  والوظائــف  التدريــس 

تحــت اشــراف املؤسســة التعليميــة التــي يــدرس بهــا، فهــو الطالــب 

بحكــم  ومعلــم  الكليــة  مــن  يتخــرج  ولــم  دراســته  يكمــل  لــم  ألنــه 

تدريســه عــددا مــن الحصــص فــي احــدى املــدارس املتعاونــة، فهــو 

طالــب ومعلــم فــي ان واحــد. )بســام عمــر غانــم، خالــد محمــد أبــو 

)2015 شــعيرة، 

الدراسات السابقة واملشاهبة21
عبــد املجيــد رحمونــي 2019 »عاقــة بعــض ســمات شــخصية 

أثنــاء  التدريســية  باملمارســات  ورياضيــة  بدنيــة  تربيــة  أســتاذ 

)2019 املجيــد رحمــون،  الثانوي«)عبــد  الطــور  فــي  الــدرس 

مســتوى  بيــن  العالقــة  تحديــد  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 

تربيــة  فــي حصــة  التــي يعتمدهــا األســتاذ  التدريســية  املمارســات 

البدنية والرياضية، كما تهدف للتعرف على تأثير هذه السمات 

التعلميــة. التعليميــة  العمليــة  علــى 

املنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  فــي  الباحــث  اعتمــد  املتبــع:  املنهــج 

االرتباطــي. الوصفــي 

املقيــاس  فــي  متمثلتيــن  أداتيــن  الباحــث  اســتعمل  البحــث:  أدوات 

التعليميــة(. )ممارســات  واالســتبيان  الشــخصية(  )الســمات 

العينة: اشــتملت هذه الدراســة على 90 أســتاذ وأســتاذة موزعين 

تــم  األصلــي،  املجتمــع  مــن   %  51,42 ممثلــون  مؤسســة   34 علــى 

اختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية.

نتائج الدراسة: توصل الباحث إلى: 

بالنفــس،  الثقــة  املســؤولية،  )تحمــل  اإليجابيــة  الشــخصية  -ســمات 

تأثيــر  لهــا  والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  أســتاذ  لــدى  االنفعالــي(  االتــزان 

التعليميــة. املمارســات  علــى  وفعــال  إيجابــي 

-الســمات الشــخصية الســلبية )ســمات االنطوائية( لدى األســتاذ تعيق 

عمليــة املمارســات التعليميــة لهــا تأثيــر ســلبي األداء البيداغوجــي.

فــي  العمليــة  التربيــة  برنامــج  »دور  حشــاني	201  رابــح  دراســة 

البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات  علــوم  املعاهــد  طلبــة  اكتســاب 

حشــاني،2018( )رابــح  التدريســية«  للمهــارات  والرياضيــة 

هدفت هذه الدراسة ملعرفة:

علــوم  املعاهــد  طلبــة  اكتســاب  فــي  برنامــج  مســاهمة  -مــدى 

التدريســية.  للمهــارات  والرياضيــة  البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات 

العمليــة  التربيــة  برنامــج  تربــط  التــي  العالقــة  علــى  -التعــرف 

بمؤشــرات املهــارات )تخطيــط، تنفيــذ، تقويــم، إدارة الصــف(.

-معرفــة كيــف تســاهم التربيــة العمليــة فــي اعــداد الطلبــة املعاهــد 

قدراتــه  وتنميــة  والرياضيــة  البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات  علــوم 

وارتقــاء بمهنــة التعليــم. 

-منهج الدارسة: الوصفي االرتباطي.  

مجتمــع الدراســة: طلبــة ســنة ثالثــة ليســانس ل.م.د. تخصــص 

تربيــة حركيــة بســكرة والبالــغ عددهــم 204

نتائج الدراسة 

وتقنيــات  علــوم  املعاهــد  طلبــة  اكتســاب  فــي  برنامــج  -يســاهم 

حســب  التدريســية  للمهــارات  والرياضيــة  البدنيــة  األنشــطة 

املتعاونيــن. واألســاتذة  الطلبــة  نظــر  وجهــة 

فــي  فــي وجهــات نظــر لطلبــة واألســاتذة املتعاونيــن  -وجــود فــروق 

مــدى مســاهمة البرنامــج فــي اكســاب الطلبــة للمهــارات التدريســية 

صالــح الطلبــة أنفســهم. 

بيــن برنامــج التربيــة العمليــة ومؤشــرات  -توجــد عالقــة دالــة احصائيــا 

التدريســية مــن وجهــة نظــر الطلبــة واألســاتذة.   املهــارات 

دراســة طاهــر رحمــون ،	201 »برامــج التربيــة العمليــة وعاقتهــا 

التعليميــة  املمارســات  واكتســاب  التربويــة  املعــارف  بنــاء  فــي 

والرياضيــة  البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات  علــوم  طلبــة  لــدى 

 )2018 رحمــون،  والجلفة«)طاهــر  االغــواط  بجامعــة 

هدفت هذه الدراسة الى:

طــرف  مــن  املعتمــدة  العمليــة  التربيــة  برامــج  وتقويــم  -معرفــة 
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املعاهــد التربيــة البدنيــة والرياضيــة ومــدى اســهامها فــي اكســاب 

التعليميــة.  للممارســات  الطلبــة 

املنهج املستخدم: املنهج الوصفي االرتباطي. 

العينة: جميع طلبة سنة ثالثة ليسانس وجميع الطلبة ماستر«1«.

 أداة الدراسة: االستبيان.  

نتائج املتوصل اليها:

بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  وجــود  عــن  الدراســة  نتائــج  اشــارت 

لــدى  املعــارف  وبنــاء  التعليميــة  واملمارســات  العمليــة  التربيــة  برامــج 

طلبــة علــوم وتقنيــات األنشــطة البدنيــة والرياضيــة بجامعــة االغــواط 

والجلفــة.

اقــع وحــدة التربيــة العمليــة  دراســة محمــد قطــاف )2015( »و

طلبــة  لــدى  التدريســية  الكفايــة  تطويــر  فــي  برامجهــا  وتأثيــر 

الجزائر«)محمــد  فــي  والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  معاهــد 

)2015 قطــاف، 

برامــج  بيــن  املعنويــة  العالقــة  عــن  للكشــف  الدراســة:  هــدف 

لطلبــة  التدريــس  كفايــات  وتطويــر  واكتســاب  العمليــة  التربيــة 

بجامعــة  والرياضيــة  البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات  علــوم  معهــد 

املعاصــرة. التربويــة  االتجاهــات  ضــوء  فــي  األغــواط 

املنهج املتبع: قام الباحث باختيار املنهج الوصفي االرتباطي

أدوات جمع البيانات: قام الباحث ببناء اســتمارتان على طريقة 

للكفايــات  التطبيــق  ودرجــة  املعرفــة  درجــة  تقيســان  ليكيــرت 

فــي الدراســة. التدريســية املقترحــة 

عينة الدراسة

-جميع طلبة السنة الثانية ليسانس 212 طالب.

-جميع طلبة السنة الثالثة ليسانس 185.

نتائج الدراسة

-توجــد عالقــة معنويــة بيــن برامــج التربيــة العمليــة واكتســاب وتطويــر 

البدنيــة  األنشــطة  وتقنيــات  علــوم  معهــد  لطلبــة  التدريــس  كفايــات 

والرياضيــة بجامعــة األغــواط فــي ضــوء االتجاهــات التربويــة املعاصــرة.

طلبــة  واكتســاب  العمليــة  التربيــة  برامــج  بيــن  معنويــة  عالقــة  وجــود   -

عينــة  ألفــراد  والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  لــدرس  التخطيــط  لكفايــة 

الدراســة.

طلبــة  واكتســاب  العمليــة  التربيــة  برامــج  بيــن  معنويــة  عالقــة  -وجــود 

عينــة  ألفــراد  والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  لــدرس  التمهيــد  لكفايــة 

الدراســة.

واكتســاب  العمليــة  التربيــة  برامــج  بيــن  معنويــة  عالقــة  -وجــود 

طلبــة لكفايــة االتصــال والتفاعــل الصفــي لــدرس التربيــة البدنيــة 

والرياضيــة ألفــراد عينــة الدراســة.

مســعود بورغــدة محمــد، مريــوح عبــد الوهــاب 2013 »تقييــم 

النشــاطات  وتقنيــات  علــوم  معهــد  لطبيــة  التدريــس  مهــارات 

بورغــدة  2«)مســعود  قســنطينة  جامعيــة  والرياضيــة  البدنيــة 

الوهــاب،2019( عبــد  مريــوح  محمــد، 

لــدى  التدريســية  مهــارات  لتقييــم  الدراســة  هــذه  هدفــت 

جامعــة  والرياضيــة  البدنيــة  النشــاطات  وتقنيــات  علــوم  طلبــة 

.2 قســنطينة

املنهج املتبع: املنهج الوصفي.

أداة البحث: استبيان.

العينــة عشــوائية حيــث بلــغ عددهــا 115 طالــب يدرســون ســنة 

ليســانس جامعــة قســنطينة2. ثالثــة 

نتائج الدراسة:

-طلبــة قســم التربيــة البدنيــة والرياضيــة يقدمــون مســتوى جيــد 

فــي محــور التخطيــط.

-طلبــة قســم التربيــة البدنيــة والرياضيــة يقدمــون مســتوى جيــد 

فــي محــور التنفيــذ.

-طلبــة قســم التربيــة البدنيــة والرياضيــة يقدمــون مســتوى جيــد 

فــي محــور التقويــم.

-طلبــة قســم التربيــة البدنيــة والرياضيــة يقدمــون مســتوى جيــد 

فــي محــور تنظيــم وإدارة الفصــل.

دراســة ســعود فرحــان العنــزي 2015-جامعــة الشــقراء- األردن، 

عنوان الدراسة “املشكات التي تواجه طلبة التربية العملية 

فــي جامعــة شــقراء مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلميــن أنفســهم« 

)ســعود فرحــان العنــزي، 2015(

 الهدف من الدارسة 

-تهــدف الدارســة إلــى التعــرف علــى املشــكالت التــي تواجــه طلبــة 

الطلبــة  نظــر  وجهــة  مــن  الشــقراء  جامعــة  فــي  العمليــة  التربيــة 

أنفســهم املعلميــن 

باختــالف  املشــكالت  هــذه  اختــالف  مــدى  علــى  -التعــرف 

األكاديمــي واملعــدل  والجنــس  التخصــص 

-منهج الدارسة: استخدام الباحث املنهج الوصفي

لجمــع  ة  كأدا  االســتبانة  الباحــث  اســتخدم  الدراســة:  -أداة 

املعلومــات نظــار ملالئمتــه لطبيعــة املوضــوع وأهــداف الدراســة 

مجــاالت  خمســة  علــى  موزعــة  فقــرة   43 االســتبانة  وشــملت 

املشــرف التربــوي.  -املعلــم املتعــاون - االدارة املدرســية.  -طبيعــة 

املدرســة. -طلبــة  البرنامــج.  
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136 طالــب لســنة  -عينــة الدارســة: تكونــت عينــة الدارســة مــن 

 2014-2013 الجامعيــة 

-نتائج الدارسة  

تتلخص أهم نتائج البحث في: 

-عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملتغيــري التخصــص 

والجنــس.

-وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير املعدل التراكمي. 

 أمــا فيمــا يخــص التوصيــات فقــد أوصــت هــذه الدارســة علــى مــا 

يلــي:

لتوضيــح  املعلميــن  الطلبــة  علــى  العمليــة  التربيــة  دليــل  -توزيــع 

واألعمــال. املهــام 

لبرنامــج  املتابعــون  األكاديمييــن  املشــرفين  كفــاءات  -تطويــر 

العمليــة.  التربيــة 

-اختيــار املــدارس املتعاونــة وفــق شــروط ومعاييــر توفــر للمعلميــن 

الطــالب أفضــل األجــواء التربويــة املناســبة للتدريــب. 

-عقــد اللقــاءات ملناقشــة املشــكالت التــي تواجــه الطلبــة املعلميــن 

والعمــل علــى إيجــاد الحلــول املناســبة لهــا. - العمــل علــى تعزيــز 

الثقــة بالنفــس عنــد الطالــب املعلــم اثنــاء التربيــة العمليــة.

-تمكين الطلبة املعلمين من مناقشــة قضايا الطلبة، واإلشــراف 

على األنشــطة

التعقيب على الدراسات السابقة واملشابهة

يتضــح مــن خــالل اطــالع الباحــث علــى مــا توصلت إليه الدراســات 

بــه مــن توصيــات حــول برامــج  الســابقة مــن نتائــج ومــا خرجــت 

التربيــة العمليــة ومــدى إســهاماتها وعالقتهــا باكتســاب الكفــاءات 

محليــة  كانــت  وســواء  واملمارســات  املعــارف  ســواء  التدريســية 

داخــل الوطــن أو عربيــة أو أجنبيــة، حيــث تناولــت برامــج التربيــة 

العمليــة وكل مــا يتعلــق بهــا وبجزئياتهــا وجــد الباحــث أن جميــع 

والتقليــل  الثغــرات  ســد  إلــى  تســعى  بآخــر  أو  بشــكل  الدراســات 

مــن الصعوبــات التــي تواجــه مســتخدمي برامــج التربيــة العمليــة 

والرفــع مــن قيمــة كل مــا مــن شــانه إنجــاح هاتــه البرامــج وتوفيــر 

الظــروف املناســبة لجميــع الطلبــة ومعلمــي وأســاتذة املســتقبل 

لتطويــر قدراتهــم وكفاءاتهــم ومهاراتهــم النظريــة وامليدانيــة وكل 

تنتهجهــا  التــي  بالكفــاءات  املقاربــة  بيداغوجيــا  لتجســيد  هــذا 

التربويــة. املنظومــات  معظــم 

-اســتعمال الباحثيــن فــي اغلــب الدراســات الســابقة املشــابهة املتناولــة فــي 

الدراســة للمنهــج الوصفــي، واســتعمالهم أيضــا لالســتبيان كأداة لجمــع 

البيانــات، وبدرجــة أقــل املقاييــس واملالحظــة.

برامــج  أهميــة  علــى  الدراســات  جميــع  أكــدت  عامــة  وبصــورة   -

التربيــة العمليــة وخصوصــا التدريــس املصغــر والتربــص امليدانــي 

ملــا لهمــا مــن أثــر علــى رفــع كفــاءات الطالــب.

- تعــد التربيــة العمليــة وســيلة هامــة مــن وســائل رفــع الكفــاءات املرجــوة 

للمنهــاج  التربويــة  املنظومــة  تطبيــق  مــع  تماشــيا  وهــذا  الطلبــة  لــدى 

بالكفــاءات. املقاربــة  كمنهــاج  التدريــس  طــرق  فــي  الحديــث 

- معرفــة بعــض الصعوبــات وكل مــا مــن شــأنه أن يعيــق تجســيد 

مســاعدة  ومحاولــة  الواقــع  أرض  علــى  العمليــة  التربيــة  برامــج 

العمليــة علــى تجاوزهــا. التربيــة  مشــرفي برامــج 

- معرفــة معظــم الكفــاءات املمارســة بنســبة ضئيلــة علــى غــرار كفــاءة 

التقويــم للتعلــم الخــاص بتالميــذ مقارنــة بالكفــاءات األخــرى.

املنهج املتبع يف الدراسة 1–
بجمــع  يتعلــق  الــذي  املنهــج   « أنــه  علــى  الوصفــي  املنهــج  يعــرف 

أســئلة  علــى  اإلجابــة  أو  الفــروض  اختبــار  أجــل  مــن  البيانــات 

غانــم،  منهــي  )محمــد  الدراســة.  ملوضــوع  الراهنــة  الحالــة  بشــأن 

)2004 جــاد،  القــادر  عبــد  ســمير 

الظاهــرة  وصــف  بغيــة  الوصفــي،  املنهــج  علــى  االعتمــاد  تــم  دراســتنا 

ومحاولــة التوصــل إلــى وضــع اســتنتاج عــام وشــامل للظاهــرة املدروســة 

وجــود  عــن  الكشــف  فــي  سيســاهم  الــذي  التحليــل  خــالل  مــن  وذلــك 

الســنة  طلبــة  واكتســاب  العمليــة  التربيــة  حصــة  بيــن  معنويــة  عالقــة 

األنســب  لكونــه  وذلــك  التعليميــة  املمارســات  لبعــض  جامعــي  الثالثــة 

املــدروس. للموضــوع 

مجتمع وعينة الدراسة 

العشــوائية  بالطريقــة  طالــب   100 علــى  االســتمارة  بتوزيــع  قمنــا 

البســيطة مــن مجتمــع الدراســة البالــغ عــدده 208 اســترجعنا منهــا 

74 اســتمارة. 

الدراسة االستطاعية

الدراســة االســتطالعية أو الكشــفية تهدف إلى االســتطالع على الظروف 

املحيطــة بالظاهــرة وكشــف جوانبهــا وأبعادهــا وهــي تســاعد الباحــث فــي 

صياغــة مشــكلة البحــث صياغــة دقيقــة ووضــع الفرضيــات فــي املرحلــة 

التاليــة تمهيــدا لبثهــا بحثــا معمقــا وشــامال.

الهــدف مــن القيــام بالدراســة االســتطالعية هــو تدريــب الباحــث 

على األســاليب واألدوات املســتخدمة في الدراســة، بحيث يتمكن 

األساســية  الدراســة  مجموعــة  علــى  أكبــر  بمهــارة  تطبيقهــا  مــن 

عــن تطبيقــه  قــد يالحظهــا  التــي  الهامــة  النقــاط  بعــض  وملعرفــة 

مــن  والتأكــد  االســتطالعية  العينــات  علــى  واألســاليب  لــألدوات 

 
ً
صالحيتها وبلورة موضوع البحث وصياغته بطريقة أكثر إحكاما
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وتحديد املفاهيم األساسية ذات صلة بموضوع الدراسة.

فــي  يدرســون  طالبــا   10 االســتطالعية  الدراســة  عينــة  شــملت 

الســنة الثالثة LMD في قســم التربية البدنية والرياضة بجامعة 

ســطيف2.

طريقــة  شــرحنا  حيــث  الطلبــة  علــى  الدراســة  اســتمارات  بتوزيــع  قمنــا 

يتســنى  حتــى  للطلبــة  تســاؤالت  بعــض  علــى  واإلجابــة  االســتمارات  مــأل 

الكفايــات  بتقييــم  املتعلقــة  االســتمارة  عبــارات  كل  علــى  اإلجابــة  لهــم 

التدريســية وبعــد تفريغهــا والقيــام باملعالجــات اإلحصائيــة تحصلنــا علــى 

الدراســة. مــع فرضيــات  تتما�شــى  أوليــة  نتائــج 

أداة الدراسة 

االســتبيان: يعتبــر االســتبيان أداة تســتخدم فــي البحــوث العلميــة 

للحصــول علــى البيانــات املرتبطــة باملوضــوع، كمــا أنــه يتبــع نــوع 

علــى  للحصــول  يســتعمل  وهــو  بتطبيقــه  تتعلــق  التــي  الدراســة 

يتمكــن  حتــى  بالفعــل،  قائــم  هــو  مــا  علــى  واملعلومــات  البيانــات 

ويعتمــد  املطروحــة،  الفــروض  صحــة  مــن  تحقــق  مــن  الباحــث 

مــن  مجموعــة  إلــى  تقــدم  املكتوبــة  األســئلة  مــن  مجموعــة  علــى 

أو  البريــد  عبــر  يرســل  وقــد  عليهــا  باإلجابــة  يقومــون  األشــخاص 

يقــدم إلــى األفــراد مــن قبــل الباحــث. )بــوداود عبــد اليميــن، عطــا 

)2009 أحمــد،  هلل 

الجدول)01(: تكّون االستبيان من 22 سؤال تم طرحها على 
                        عينة الدراسة وقد تكون من املحاور التالية: 

األسئلةاملحاور

من 01 الى 06املحور األول: الكفاية االتصالية
من 07 الى 15املحور الثاني: الكفاية الوجدانية

من 16 الى 22املحور الثالث: الكفاية التقويمية

-صدق األداة

-تــم فــي البدايــة االطــالع علــى بعــض الدراســات الســابقة وبعــض 

املراجــع واملقاييــس التــي تناولــت هــذا املوضــوع.

-محاولــة اســتخراج ووضــع أكبــر قــدر ممكــن مــن العبــارات التــي 

عــن  دراســتها  بصــدد  نحــن  التــي  التدريســية  الكفايــات  تقيــس 

مــن: عبــارات  اقتبــاس  طريــق 

- بعــض االختبــارات واملقاييــس التــي بنيــت ألجــل قيــاس الكفايــات 

واملمارســات التــي نحــن بصــدد دراســتها.

الظاهــري  والصــدق  املحكميــن(  )صــدق  التحكيــم  عمليــة  ب. 

املضمــون: وصــدق 

وفــي هــذه املرحلــة تمــا تحكيــم املقيــاس مــن طــرف األســاتذة وذلــك 

لقيــاس صدقــه الظاهــري بعرضــه علــى مجموعــة مــن األســاتذة 

بجامعــة  والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  علــوم  فــي  املختصيــن 

األغــواط.

قمنــا بتقديــم االســتبيان إلــى عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 

بجامعــة  والرياضــة  البدنيــة  التربيــة  قســم  مــن  أســاتذة   )02(

والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  قســم  مــن  أســاتذة   )02( األغــواط 

بهــدف: وذلــك   2 ســطيف  بجامعــة 

-تحديد مدى وضوح العبارات.

-تحديد العبارات املتكررة والتي تعطي نفس املعنى.

-حذف أو تعديل أو إضافة أي بند يرونه مناسبا.

-مدى مالئمة االختبار ملا وضع لقياسه.

ولقــد أســفرت النتائــج علــى بعــض املالحظــات التــي أخذناهــا بعيــن 

االعتبــار، وتــم إجــراء بعــض التعديــالت املناســبة.

حساب االتساق الداخلي ملحاور االستمارة:

الجدول )02(: معامات االرتباط بين مجموع الدرجات 
                          الكلية ودرجة التطبيق طلبة التربص امليداني 

                          لعبارات الكفاية االتصالية

العبــــــــــــــــــــــــارات
درجة التطبيق

الداللة االحصائيةالصدق الذاتيقيمة االرتباط

دال0.690.83كفاية االتصالية

دال10.560.74. أتكلم بلغة واضحة ومفهومة

دال20.550.74. أعمل على إنشاء عالقات طيبة مع التالميذ

دال30.440.66. أوجه عبارات العتاب للتالميذ املشاغبين

دال40.450.66. أشجع التالميذ بعبارات حماسية

دال50.520.72. أحث التالميذ على مبدأ التعاون والعمل الجماعي

دال60.560.74.  أشرك التالميذ في عملية املناقشة
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الجدول)03( معامات االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية ودرجة التطبيق طلبة التربص امليداني لعبارات كفاية الوجدانية

العبارات
درجة التطبيق

قيمة 
االرتباط

الصدق 
الذاتي

الداللة 
اإلحصائية

دال0,870.93كفاية الوجدانية

دال70,570.75. تستخدم اإلثـارة الوجدانية في افتتاحية درس تربية البدنية والرياضية

دال80,620.78. أعــمــل على إنــشـــاء عـــالقــات طــيـــبـــة بيـني وبين التالميذ وبين التالميذ فيما بينهم

دال90,610.78. يحفز التالميذ بعبارات التشجيع والتفاؤل لزيادة تفاعلهم مع الدرس

دال100,400.63. تحث التالميذ على مبدأ التعاون والتسامح لتقوية البعد العالئقي بينهم

دال110,500.70. تغرس في شخصية التالميذ الـتمتع بالروح الرياضية وتقبل الهزيمة

دال120,600.77. تـسعى لـتغـيير السلوكات االنفعالية للتالميذ من السلبية الى اإليجابية

دال130,430.65. تغرس في شخصية التالميذ الـتمتع بالروح الرياضية وتقبل الهزيمة

دال140,510.71. تختار املكان املناسب في عملية الشرح ليشعر التلميذ أنك بجانبه

دال150,34058. تغرس في شخصية التالميذ تقبل الحوار واملواجهة الفردية والجماعية

الجدول )04( معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية ودرجة التطبيق طلبة التربص امليداني لعبارات كفاية التقويمية

حساب معامل الثبات

العبــــــــــــــــــــــــارات

درجة التطبيق

قيمة 
االرتباط

الصدق 
الذاتي

الداللة 
اإلحصائية

دال0,750.86كفاية التقويم

دال10,600.77. أستخدم التقويم التشخي�شي في بداية كل وحدة تعلمية وأوظف نتائجه.

دال20,650.80. أراعي االستمرارية في تقويم التالميذ في جميع الدروس

دال30,420.64. أطبق أساليب التقويم املناسبة لقياس مدى تحقيق األهداف

دال40,510.71. أنوع في أساليب التقويم بما يتالءم مع األهداف التعليمية

دال50,500.70. أستخدم شبكة املالحظة في تقييم األداء املهاري

دال60,440.66. أراعي الفروق الفردية بين التالميذ عند إجراء االختبار

دال70,670.81. أستخدم التقويم تحصيلي في نهاية كل وحدة تعلمية

قمت بحساب معامل الثبات عن طريق التطبيق مرة واحدة. بطريقة ألفا كرو نباخ

Alpha de Cronbachعدد أفراد العينة
0,82274

األساليب اإلحصائية

بعدمــا تــم جمــع بيانــات الدراســة األوليــة عــن طريــق إجابــات عينــة الدراســة علــى عبــارات االســتمارة، تمــت معالجتهــا باســتخدام البرنامــج 

.)SPSS( اإلحصائي

الوســط املرجــح،   املعيــاري،  الحســابي، االنحــراف  املتوســط  املئويــة،  التكــرارات والنســب  باســتخدام:  باملعالجــة اإلحصائيــة  وقمنــا 
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بــات ألفــا كــرو نبــاخ٠
ُ
معامــل ال

تحليل النتائج

افات املعيارية ومجموع الدرجات الجدول رقم )05(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر
                                   لعبارات املحور األول الكفاية االتصالية.
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كبيرة5878,41621,6000,4142,762,78العبارة 01

كبيرة6587,879,522,70,4282,882,85العبارة 02

كبيرة4763,52736,5000,4852,642,63العبارة 03

كبيرة4256,83040,522,70,5542,542,54العبارة 04

كبيرة6182,468,179,50,6262,732,73العبارة 05

كبيرة5270,31824,345,40,5842,652,65العبارة 06

مــن خــالل الجــدول نالحــظ ان قيمــة تكــرارات تتــراوح مــن 0 الــى 65 

امــا النســبة املئويــة مــن 0 الــى 78.4 امــا عــن االنحــراف املعيــاري 

0.428 الــى 485.0 ومتوســط حســابي 2.54 الــى 2.88.

ويحــاول  والتلميــذ  املعلــم  بيــن  اتصــال  عمليــة  التدريــس  إن 

املعلــم إكســاب تالميــذه املهــارات والخبــرات التعليميــة املطلوبــة 

املتعلــم  جعــل  مــع  ذلــك  علــى  تعينــه  ووســائل  طرقــا  ويســتخدم 

مــن  ويحــرص  التعليمــي،  املوقــع  فــي  حولــه  يــدور  فيمــا  مشــاركا 

خاللهــا املعلــم علــى نقــل الرســالة إلــى املتعلــم فــي أحســن صــورة 

)2008 عثمــان،  عثمــان  )عفــاف  ممكنــة. 

إلــى  مــن األســتاذ  للمعلومــات  نقــال  ليــس  التعليمــي  ان االتصــال 

التلميــذ فقــط كمــا يتصــور البعــض ولكنــه عمليــة مشــتركة مبنيــة 

علــى التفاهــم والقبــول والرضــا، وهــذه العمليــة تثيــر اســتجابات 

طريــق  عــن  خبــرة  عنهــا  ينتــج  )التلميــذ(  املســتقبل  عنــد  معينــة 

اكتســاب معــارف جديــدة لديــه، ودليــل نجــاح هــذه العمليــة هــو 

ازديــاد القــدر املشــترك مــن هــذه الخبــرة بيــن مبدأهــا وهــو املصــدر 

املســتقبل إن عمليــة تشــجيع  املعلــم ومتلقيهــا وهــو  أو  األســتاذ 

البدنيــة  التربيــة  درس  أثنــاء  للتالميــذ  امليدانــي  التربــص  طلبــة 

بصــوت  الحماســية  العبــارات  طريــق  عــن  ذالــك  و  الرياضيــة  و 

الجوائــز  و  املعنويــة  عباراتــك  تكــون  أن  تذكــر  و  وضــح  و  علــي 

املاديــة املمنوحــة للطلبــة عادلــة و واقعيــة و تمنحهــا لتالميــذك 

ويمثــل  الشــخصية  أهوائــك  حســب  ليــس  و  انجازاتهــم  حســب 

نبــرات الصــوت احــد الســمات االساســية التــي يجــب أن تتوفــر 

فــي حديــث املــدرس ذلــك ألنــه فــي حالــة إذا لــم يتمكــن الطلبــة مــن 

ســماع املــدرس أو فهــم مــا يقــول فإنهــم لــن يتمكنــوا مــن تنفيــذ 

تشــجيعه  و  إلقائــه  املــدرس وطريقــة  ان صــوت  منــه  يطلــب  مــا 

للتالميــذ أثنــاء أداء املهــام التدريســية  ونداءاتــه ومــكان وقوفــه 

فــي العمــل علــى فــرض  وتحركاتــه كل هــذه األمــور لهــا وزن كبيــر 

النظــام فــي الــدرس التلميــذ وهــذا مــا يتما�شــى مــع دراســة  محمــد 

قطــاف والتــي كانــت  بعنــوان واقــع وحــدة التربيــة العمليــة وتأثيــر 

برامجهــا فــي تطويــر الكفايــة التدريســية لــدي طلبــة معاهــد التربية 

البدنيــة والرياضيــة فــي الجزائــر تؤكــد معظــم الدراســات التربويــة 

فــي مجــال التعليميــة ان نجــاح املعلــم فــي تحقيــق أهــداف عملتــي 

االتصــال  طبيعــة  علــى  كبيــرة  بدرجــة  يعتمــد  والتعلــم  التعليــم، 

عمليــة  ان  بينهــم،  فيمــا  التالميــذ  وبيــن  وتالميــذه،  املعلــم  بيــن 

التدريــس ال يمكــن ان تتــم إال بعمليــة االتصــال، ويعــد القســم 

املــكان األمثــل لهــذه العمليــة لهــذه العمليــة الجوهريــة التــي بدونهــا 

ال يحــدث األثــر املطلــوب فــي العمليــة التربويــة.
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افات املعيارية ومجموع الدرجات  الجدول)06(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر
                          لعبارات املحور الثاني الكفاية الوجدانية.
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كبيرة3040,54054,145,40,5842,352,35العبارة 07

كبيرة6081,11418,90003942,812,81العبارة 08

كبيرة57771520,322,70,4982,742,74العبارة 09

متوسطة3243,23445,9810,80,6642,322,32العبارة 10

كبيرة6182,41114,922,70,4682,802,80العبارة 11

كبيرة4155,42837,856,80,6252,492,49العبارة 12

متوسطة2229,75067,622,70,5052,272,27العبارة 13

كبيرة3952,73344,622,70,5552,502,50العبارة 14

كبيرة3344,63344,6810,80,6682,342,34العبارة 15

مــن خــالل الجــدول نالحــظ ان قيمــة تكــرارات تتــراوح مــن 0 الــى 61 

امــا النســبة املئويــة مــن 0 الــى 82.4 امــا عــن االنحــراف املعيــاري 

0.394 الــى 0.668 ومتوســط حســابي 2.32 الــى 2.81

ومــن خــالل تحليلهــا نجــد الطلبــة يميلــون إلــى املعلــم الــذي يجيــد 

مراحــل  مختلــف  تســيير  فــي  ويتحكــم  لتحفيــز  مهــارة  اســتعمال 

التــي  الرياضيــة  التماريــن  ويســتخدم  الحصــة  داخــل  الــدرس 

تتميــز باإلثــارة والتشــويق ويعمــل علــى تقويــة تعزيــز روح الجماعــة 

آخريــن  دون  الطلبــة  لبعــض  التحيــز  يتجنــب  أن  وعليــه  بينهــم، 

واإلكثــار مــن اســتعمال العقوبــات ينقــص مــن إقبــال ومشــاركة 

مــن أجــل تطبيــق مهــارة إثــارة دافعيــة التعلــم لــدى الطلبــة. 

ان املعلــم الناجــح يجــب ان تكــون عنــده القــدرة علــى فــن التعامــل 

اي  عــن  البحــث  عليــه  يجــب  نوعيتهــم  كانــت  مهمــا  الطــالب  مــع 

طريقة يســتطيع  من خاللها ان يجعل جميع التالميذ يشــاركون 

فــي الحصــة .فعلــى ســبيل املثــال عندمــا يكــون طالــب فــي الحصــة 

ال يجــري مــع زمالئــه فــي بدايــة الحصــة  ال تقــوم بتوبيخــه  او تقلــل 

مــن احترامــه فهنــاك الكثيــر مــن الطــرق الناجحــة التــي تســتطيع 

ان  ,يجــب  الحصــة  فــي  الفعالــة   باملشــاركة  اقناعــه  خاللهــا  مــن 

تتحــدث معــه بانفــراد وتقــوم بتشــجيعه او جعلــه قائــدا ملجموعــة 

مــا ,فبهــذه الطريقــة تعطيــه الثقــة بنفســه مثــل نــوع العالقــة التــي 

تنشــأ بيــن املــدرس و الطــالب هــي احــد العوامــل التــي مــن املحتمــل 

أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى منــاخ الحصــة، مــن الجديــر بالذكــر 

أن العالقــات اإليجابيــة تتســم باالحتــرام املتبــادل لذلــك  يجــب 

ان يضــع املدرســون خطــط لهــذا املوضــوع ويراقبــوا تقدمهــم فيــه

تكســب  العمليــة  التربيــة  حصــة  ان  جــرادات  عــزة  أشــار  -كمــا 

الدافعيــة. إثــارة  مبــادئ 

- اســتخدام معظــم الحــواس فــي عمليــة التعلــم يــؤدي إلــى حــدوث 

مشــاركة  حــدوث  وتنميــة  الطلبــة  قبــل  مــن  أفضــل  مشــاركة 

أفضــل مــن قبــل الطلبــة وتنميــة االتجــاه االيجابــي لديهــم نحــو 

التدريــس عمليــة 

-تنويــع األســاليب واألنشــطة التعليميــة داخــل املوقــف التعليمــي 

يــؤدي إلــى تشــويق الطلبــة.

- إشــراك الطلبــة فــي التخطيــط لعمليــة التعلــم والتعليــم يــؤدي 

إلــى زيــادة مشــاركتهم وفعاليتهــم فــي العمليــة التعليميــة.

الطلبــة  قــدرات  مــع  يتناســب  التعليمــي  النشــاط  -جعــل 

أكثــر. املشــاركة  علــى  يشــجعهم  النمائيــة  وخصائصهــم 

فــي   
ً
لــكل طالــب دورا بيــن الطلبــة يجعــل  الفرديــة  الفــروق  - إن مراعــاة 

لجميــع  اإليجابيــة  املشــاركة  ضمــان  هــذا  وفــي  التعليميــة  العمليــات 

الطلبــة.
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-طرح األسئلة املشوقة واملثيرة للتفكير بأشكالها املختلفة

وهــذا مــا يتما�شــى مــع دراســة وليــد بــن معتــوق محمــد زعفرانــي والتــي كانــت بعنــوان الكفايــات التربويــة الالزمــة ملعلــم التربيــة البدنيــة مــن 

وجهــة نظــر املشــرفين التربوييــن ومديــري املــدارس بمنطقــة مكــة املكرمــة.

الجدول)07(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومجموع الدرجات 
                           لعبارات املحور الثالث الكفاية التقويمية.
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كبيرة3851,43648,6000,5032,512,51العبارة 16

كبيرة3547,33547,345,40,5972,422,42العبارة 17

كبيرة3344,6375045,40,5932,392,39العبارة 18

كبيرة3243,23547,379,50,6472,342,34العبارة 19

كبيرة5168,92128,422,70,5312,662,66العبارة 20

كبيرة4966,21723810,80,6852,552,55العبارة 21

كبيرة4763,52736,5000,4852,642,64العبارة 22

من خالل الجدول نالحظ ان قيمة تكرارات تتراوح من 0 الى 51 

امــا النســبة املئويــة مــن 0 الــى 68.9 امــا عــن االنحــراف املعيــاري 

0.485 الــى 0.685 ومتوســط حســابي 2.34 الــى 2.66

التعليميــة  العمليــة  فــي  األساســية  املهــارات  مــن  التقويــم  يعــد 

بيــن  تــوازن وتكامــل  فــي انجاحهــا بمــا يحدثــه مــن  وعنصــرا مهمــا 

وتكييــف  تعديــل،  مــن  فيهــا  يحدثــه  وبمــا  عناصرهــا،  مختلــف 

تصويــب فــي ضــوء البيانــات التــي تنشــأ عنــه. التقويــم هــو نشــاط 

املعرفــة  ونمــاء  التدريــس  اســاليب  تطــور  نتيجــة  تطــور  تربــوي 

وتعــدد املهــارات وظهــور التكنولوجيــا الحديثــة وتطورهــا، ولعــل 

املعطيــات مــن  توفيــر قاعــدة صلبــة  التقويــم  مــا حققــه  أبــرز 

ان التقويــم فــي العمليــة التعليميــة ينســب حــول الحصــول علــى 

تفســير بعــض املعلومــات وعــن املهــارات واملعــارف وفهــم الطــالب 

مــا  علــى  تركــز  ان  وينبغــي  التعليميــة،  احتياجاتهــم  علــى  عــالوة 

تعلمــه الطــالب والــى اي مــدى تعلمــوا بشــكل جيــد. )أحمــد راشــد 

)2013 الخالــدي، 

فــي  بغــرض معيــن  الوظيفيــة محــددة  هــذه  تكــون  ان  يجــب  كمــا 

ذهــن املــدرس كتصنيــف التالميــذ علــى نقــاط الضعــف والقــوة، 

ويســاعد فــي الحقيقــة عندمــا نوجهــه النظــر إلــى أســاليب التقويــم 

وفــي مدرســنا  الدراســية  فــي فصولنــا  امتحانــات واختبــارات  مــن 

مــن  التالميــذ  حصلــه  ملــا  قياســا  كونهــا  عــن  تخــرج  ال  أنهــا  يجــد 

معــارف ومعلومــات فــي املــواد الدراســية التــي يدرســونها بالتذكــر 

األولــى  بالدرجــة  موجهــا  التدريــس  وأصبــح  األحــوال  اغلــب  فــي 

بعــض  اســترجاع  علــى  ترتكــز  التــي  االمتحانــات  فــي  للنجــاح 

تنميــة  مثــل  األهميــة  بالغــة  أهدفــا  وتمهــل  املحــددة  املعلومــات 

إلــى  التجــارب  إجــراء  علــى  والقــدرة  املهــارات  واكتســاب  التفكيــر 

غيــر ذلــك، كمــا ذكــر علــى خفاجــة ومصطفــى الســايح املدخــل إلــى 

الطباعــة  الدنيــا  الوفــاء  دار  الرياضيــة  التربيــة  تدريــس  طرائــق 

الســايح،  والنشــر اإلســكندرية مصــر )علــى خفاجــة ومصطفــى 

2008(، انــه ال يجــب تقتصــر وظيفيــة التقويــم فــي التربيــة البدنيــة 

والرياضيــة علــى مجــال نف�شــي حرـكـي فقــط بــل يجــب أن تشــمل 

أيضــا املجــال املعرفــي واملجــال االنفعالــي«.

مــدى  معرفــة  علــى  املــدرس  التربــوي  التقويــم  عمليــة  وتســاعد 

مــن  التالميــذ  اســتفادة  مــدى  وكذلــك  مهمتــه  أداء  فــي  نجاحــه 

الــدرس، إضافــة الــى التحقيــق مــن نجــاح برامــج التربيــة العمليــة، 

كمــا يهــدف كذلــك الــى أثــر البرامــج علــى تغييــر الســلوك واكتســاب 

الضعــف  نواحــي  اســتنتاج  وكذلــك  عديــدة،  حركيــة  مهــارات 
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املســتوى  الــى  للوصــول  األكبــر  املجهــود  بــذل  ثــم  ومــن  والقــوة 

املناســب وهــذا مــا يتما�شــى مــع دراســة طاهــر رحمــون والتــي كانــت 

بعنــوان برامــج التربيــة العمليــة وعالقتهــا فــي بنــاء املعــارف التربويــة 

وتقنيــات  علــوم  طلبــة  لــدى  التعليميــة  املمارســات  واكتســاب 

والجلفــة. االغــواط  بجامعــة  والرياضيــة  البدنيــة  األنشــطة 

الجدول)07(: الوسط املرجح لجميع املحاور

الوسط املرجحاملحاور

2,70املحور األول

2,51املحور الثاني

2,50املحور الثالث

2,57الكلي

األول  املحــول  قيمــة  علــى  تحصلنــا  االتــي:  جــدول  خــالل  مــن 

تســاوي 2.70 واملحــور الثانــي علــى قيمــة 2.51 وتحصلنــا علــى قيمــة 

2.50 وتحصلنــا علــى 2.57 كقيمــة كليــة الداة ومــن خــالل القيــم 

املتحصــل عليهــا وبنــاء علــى كل القيــم املتحصــل عليهــا انهــا تفــوق 

2.34 وبالتالــي تحقــق الفرضيــات القائلــة:  قيمــة 

مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  -تســاهم 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  االتصاليــة  الكفايــة 

ســيطف2 دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  -تســاهم 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  الوجدانيــة  الكفايــة 

ســطيف2                                                                                                                                      دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  -تســاهم 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  التقويميــة  الكفايــة 

ســطيف2.     دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

وبالتالي تحقق الفرضية العامة القائلة:

مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  تســاهم 

البدنيــة  النشــاطات  قســم  طلبــة  لــدى  التدريســية  الكفايــات 

.2 ســطيف   – دباغيــن  مليــن  محمــد  بجامعــة  والرياضيــة 

االستنتاجات العام للدراسة 

انطلــق البحــث الحالــي مــن إشــكالية هــل تســاهم حصــة التربيــة 

العمليــة بدرجــة كبيــرة فــي تحســين مســتوى الكفايــات التدريســية 

والرياضــة  البدنيــة  التربيــة  بقســم  الثالثــة  الســنة  طلبــة  لــدى 

بجامعــة ســطيف 2 وخلصــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج تــم فيهــا 

وهــي  لدراســة  لهــذه  املطروحــة  الفرضيــات  صحــة  مــن  التحقــق 

كالتالــي:

-توصلــت الدراســة إلــى ان حصــة التربيــة العمليــة تســاهم بدرجــة 

الســنة  طلبــة  االتصاليــة  الكفايــة  مســتوى  تحســين  فــي  كبيــرة 

البدنيــة والرياضــة بجامعــة ســطيف.  التربيــة  الثالثــة بقســم 

تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  حصــة  -تســاهم 

مســتوى الكفايــة الوجدانيــة لــدى طلبــة الســنة الثالثــة بقســم 

ســطيف. بجامعــة  والرياضــة  البدنيــة  التربيــة 

تحســين  فــي  كبيــرة  بدرجــة  العمليــة  التربيــة  حصــة  -تســاهم 

الثالثــة بقســم  الســنة  لــدى طلبــة  التقويميــة  الكفايــة  مســتوى 

ســطيف. بجامعــة  والرياضــة  البدنيــة  التربيــة 

بالضــرورة  فإنــه  الجزئيــة  الفرضيــات  صحــة  تأكــد  علــى  وبنــاء 

التربيــة  تســاهم  القائلــة:  العامــة  الفرضيــة  صحــة  تأكيــد  تــم 

العمليــة بدرجــة كبيــرة فــي تحســين مســتوى الكفايــات التدريســية 

والرياضيــة  البدنيــة  التربيــة  بقســم  الثالثــة  الســنة  طلبــة  لــدى 

.2 ســطيف

عامــة  بصفــة  واملعلميــن  األســاتذة  وتكويــن  إعــداد  مهمــة  تعــد 

وأساتذة التربية البدنية والرياضة بصفة خاصة أولى الوظائف 

واملهــام التــي تتطلــع بهــا املــدارس العليــا لألســاتذة ومعاهــد التربيــة 

البدنيــة والرياضــة نظــرا للمناهــج التعليميــة املعتمــدة فــي إعــداد 

وتكويــن الطلبــة املعلميــن فهــي تتضمــن وحــدات أكاديميــة ذات 

النفــس  وعلــم  التربيــة،  فــي  نظريــة  ووحــدات  علمــي  تخصــص 

التربــوي إضافــة إلــى وحــدة التربيــة العمليــة والتــي هــي مجــال هــذه 

الدراســة.

وتكويــن  إعــداد  يتــم  املهنيــة  الوحــدة  هــذه  خــالل  فمــن  إذن 

وقــدرات  التدريــس،  كفايــات  مــن  املتمكــن  املعلــم  الطالــب 

اإليجابيــة،  املهنيــة  والخصائــص  الفعالــة،  التعليــم  وأســاليب 

الطالــب املعلــم الــذي تتحقــق فيــه درجــة ومســتوى مــن الكفــاءة 

هــذه  تتجســد  أن  يمكــن  وال  التعليمــي،  واإلتقــان  التدريســية، 

والتعليميــة،  التربويــة  املواقــف  تهيئــة  يتــم  لــم  مــا  الخصائــص 

واألنشــطة التدريبيــة لهــذا الطالــب األســتاذ حتــى يجــد الفرصــة 

العمليــة،  واملمارســة  امليدانــي،  للتطبيــق  وســهلة  ســانحة 

ودقيقــة. مضبوطــة  معاييــر  وفــق  وذلــك  الجيــد،  والتدريــب 

ويســعى مســاق التربيــة العمليــة إلــى تحقيــق أهــداف ثالثــة، أولهــا: 

الــذي  التربــوي،  املنهــي  املجــال  بماهيــة  املعلــم  الطالــب  تعريــف 



295

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                           املجلد 19،  العدد 02،   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية                                                                                                           املجلد 19،  العدد 02،   ص ص )ص ص )283-283298-298((، سنة 2202، سنة 2202

ســوف يعمــل بــه عقــب تخرجــه، بمــا يشــتمل عليــه هــذا املجــال 

يترتــب عليــه  مــن قيــادات، وطــالب، وأدوار، ومســؤوليات، ممــا 

أن يكتســب ألفــة ملــا ينتظــر منــه القيــام بــه كمعلــم فيمــا بعــد، 

أمــا الهــدف الثانــي فيتمثــل بإتاحــة الفرصــة أمــام الطالــب املعلــم 

تعليميــة،  ونظريــات  وقواعــد  مبــادئ  مــن  درســه  مــا  يضــع  ـكـي 

كليــات  و  معاهــد  فــي  األكاديمــي  إعــداده  مراحــل  خــالل  وتربويــة 

إعــداد املعلميــن موضــع التطبيــق العملــي والفعلــي، حتــى يمكــن 

النظريــة  أبعادهــا  التدريــس،  ملهنــة  إعــداده  أن تكتســب عمليــة 

أمــا  كمعلــم،  وفعاليتــه  كفاءتــه  مــن  يزيــد  ممــا  والتطبيقيــة، 

الهــدف الثالــث فيتمثــل فــي تهيئــة الطالــب ملعلــم لالنتقــال مــن دور 

الــدارس، وهــو مــا ألفــه وتعــود عليــه فــي دراســته الجامعيــة إلــى دور 

املعلــم، وهــو مــا ينتظــر منــه القيــام بــه بعــد التخــرج، ممــا يكفل له 

 طبيعًيــا متدرًجــا، أي أن فتــرة التربيــة العمليــة تعــد بمثابــة 
ً
انتقــاال

العمليــة  التربيــة  برامــج  أن  شــك  وال  دوريــن،  بيــن  انتقــال  فتــرة 

تســتطيع بتنــوع تخصصــات أعضــاء هيئــات التدريــس، فيهــا أن 

تعــاون دارســيها علــى االنتقــال الناجــح مــن طــور الدارســين، إلــى 

طــور املعلميــن الفاعليــن.

توصيات واقتراحات

ففــي ضــوء نتائــج البحــث الحالــي وتمشــيا مــع االتجاهات الحديثة 

وممارســات  كفــاءات  لديهــم  معلميــن  طلبــة  وتكويــن  إعــداد  فــي 

تعليميــة ومهــارات تدريســية تتما�شــى مــع متطلبــات مهنــة التعليــم 

رفــع مســتوى التربيــة والتعليــم فــي مجتمعنــا نو�شــي بمــا يلــي:

- أن ُيعتمــد برنامــج يتميــز بالشــمول والتكامــل، وأن يتــم تحديــد 

مســتوى  »املهــارات،  واملهنيــة  التعليميــة  األهــداف  واختيــار 

فــي امليــدان،  الكفــاءات، درجــة األداء املنهــي مــن قبــل مختصيــن 

وأن تصــاغ هــذه األهــداف صياغــة ســلوكية إجرائيــة، حتــى يمكــن 

تقويمهــا وقياســها فــي نهايــة املمارســة فــي التربيــة العمليــة وتقويمــا 

وقياســا موضوعيــا دقيقــا.

 « أو   « املتمكــن  األداء   « أســاس  علــى  البرنامــج  هــذا  يقــوم  -أن 

الكفــاءة املهنيــة » وبرنامــج هــذه مواصفاتــه، يطالــب فيــه الطالــب 

املعلــم أن يقــوم أثنــاء التدريــب بإثبــات أنــه قــادر علــى أن يــؤدي 

فــي تمكــن تــام كل املهــارات والقــدرات والفعاليــات املطلــوب منــه 

القيــام بهــا كجــزء مــن املســؤوليات املهنيــة التــي تقتضيهــا وظيفتــه 

بعــد التخــرج.

 « قيــاس  فــي  تســتخدم  دقيقــة  معاييــر  أو  معيــار  يعتمــد  -أن 

درجــة التمكــن أو« مســتوى الكفــاءة » املطلــوب إنجازهــا فــي هــذا 

البرنامــج.

- أن تســتخدم النمــاذج الحديثــة فــي التربيــة العمليــة » النمــوذج العلمــي، 

النموذج االحترافي، النموذج القائم على أســاس البحث واالســتقصاء.

ضــوء  فــي  املعلميــن  ودور  التربيــة  كليــات  فــي  الطــالب  -انتقــاء 

الصفــات الشــخصية التــي أظهــر البحــث أهميتهــا فــي نجــاح املعلــم.

ضــرورة  البحــث  مــن  اتضــح  حيــث  املالحظــة،  مناهــج  -تطويــر 

وتصنيفــه. وتســجيله،  الســلوك،  وصــف 

املمارســات  تعليــم وتعلــم واكتســاب  فــي  نمــاذج حديثــة  -أعتمــد 

التدريســية. واملهــارات  التعليميــة 

ووفــق  دقيقــا،  انتقــاء  العمليــة  التربيــة  علــى  املشــرفين  -انتقــاء 

الشــهادات  مــن حملــة  محــاكاة علميــة صارمــة، بحيــث يكونــون 

الجامعيــة العاليــة فــي ميــدان التربيــة ويكونــوا مــن ذوي الخبــرة فــي 

التعليــم. وتقنيــات  التدريــس  طرائــق 

التربيــة  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  متكونــة  هيئــة  -اســتحداث 

»التقويــم  العمليــة  التربيــة  برامــج  متابعــة ســير  العمليــة مهمتهــا 

واملتابعــة  والتنظيــم،  والتخطيــط  واإلرشــاد،  والتوجيــه 

واإلشــراف«.

مــن  أســلوب  وتبنــي  األجهــزة،  هــذه  بيــن  تــام 
ّ
ال التنســيق  -التــزام 

املختلفــة  واملعلومــات  البيانــات  جمــع  عمليــة  ييســر  االتصــال 

حــول الطلبــة األســاتذة ومــا أنجــزه كل منهــم مــن أهــداف البرنامج، 

وحــول البرنامــج نفســه ومحتــواه واملشــاكل التــي تقــف فــي طريــق 

التنفيــذ الجيــد لــه.

البدنيــة  التربيــة  أســاتذة  إعــداد  معاهــد  تبــذل  بــأن  -نو�شــي 

والرياضــة ممثلــة فــي إدارتهــا، والوزارتيــن الوصيتيــن أق�شــى عنايتهــا 

بوحــدة »التربيــة العمليــة« مــن حيــث: التخطيــط أنشــطتها، ودقــة 

تنظيمهــا، وحجمهــا الســاعي الســنوي، واختيــار املشــرفين عليهــا، 

للمجديــن  واملعنــوي  املــادي  للتحفيــز  ونظــام  أســلوب  واعتمــاد 

دقيقــة  موضوعيــة  معاييــر  وتبنــي  معــا،  والطلبــة  املشــرفين  مــن 

أثنائهــا. للتقويــم 

-التخلــي عــن املفاهيــم والطرائــق التقليديــة املتبعــة حاليــا فــي التدريــب، 

والتطبيــق،  املمارســة  جانــب  علــى  النظــري  الجانــب  فيهــا  غلــب  والتــي 

واســتثمار التقنيــات التربويــة الحديثــة فــي هــذا املجــال، مثــل اســتخدام » 

الفيديو تيب« أثناء »التعليم املصغر« أو اســتخدام »دوائر التلفزيون 

املغلقــة« عنــد التدريــب علــى مهــارات التدريــس.
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علــم  مــن  نظريــة  حقائــق  علــى  امليدانيــة  التدريبــات  ترتكــز  -أن 

ممارســاتها  فــي  تســتند  وأن  التدريــس،  التربــوي وطرائــق  النفــس 

»التربيــة  مجــال  فــي  تمــت  التــي  امليدانيــة  البحــوث  نتائــج  علــى 

العملية« مع العلم أن جل الطلبة يعرفون كثيرا من النظريات، 

اســتوعبوها مــن خــالل الوحــدات التربويــة النظريــة، ولكنهــم ال 

يحســنون تطبيقهــا، لذلــك فالنظريــات ال تتحــول إلــى تطبيقــات 

أمــام  املجــال  إفســاح  إلــى  ندعــو  لــذا  باملمارســة،  إال  ميدانيــة 

الــدروس. مــن  قــدر  أكبــر  بتقديــم  الطالب-املعلــم 

األســاتذة  للطلبــة  والشــخصية  املهنيــة  الكفــاءات  -تنميــة 

كمدرســين ومربين ليصبحوا أكثر علما ومعرفة ومهارة بمواقف 

تربويــة لهــا عالقــة حقيقيــة تمكينهــم بمهنتهــم املســتقبلية، مثــل 

مــن  األهــداف وصياغتهــا  مــن حيــث تحديــد  للــدرس  التخطيــط 

املذكــرات. وإعــداد  اليومــي  الدفتــر  مــأل  وكيفيــة  أن، 

التربويــة  األنشــطة  كافــة  فــي  الطلبة-األســاتذة  يشــارك  -أن 

باألســاتذة،  املديــر  كاجتمــاع  التدريــس  جانــب  إلــى  والتعليميــة 

واجتماعــه بأوليــاء التالميــذ، واطالعهــم علــى اللوائــح والقوانيــن 

الداخليــة للمؤسســة، وإعــداد وتحضيــر االمتحانــات، وتنفيذهــا.

- أن تتــرك الفرصــة أمــام األســاتذة والطلبــة علــى أن يتقدمــوا فــي 

»مســتوى  وتحقيــق  التدريســية،  واملهــارات  الكفايــات  اكتســاب 

اســتعداداته،  منهــم  لــكل  تتيحــه  ملــا  وفقــا  املطلــوب  الكفــاءة« 

الذاتيــة. قدراتــه  وكافــة  املهنيــة  ورغباتــه  وميولــه، 

واملهــارات  التعليميــة  للممارســات  اإلتقــان  مســتوى  يعتبــر  -أن 

يســمح  ال  بحيــث  ثابتــا  بعــدا  التعليميــة  والنمــاذج  التدريســية 

الــذي  إلــى  للطالــب األســتاذ االنتقــال مــن »مهــارة« أو »نمــوذج« 

يليــه إال بعــد أن يثبــت تمكنــا وكفــاءة وجــدارة فــي أداء املهــارة أو 

النمــوذج.

فــي  الشــروع  قبــل  وإعالميــا  نفســيا  الطالب-األســتاذ  إعــداد  -ضــرورة 

التدريبــات.

-يجــب تحديــد واعتمــاد معاييــر محــاكاة دقيقــة وموضوعيــة أثنــاء 

علــى  أساســا  القائــم  الذاتــي  التقويــم  عــن  واالبتعــاد  التقويــم. 

العاطفيــة. والجوانــب  الشــخصية  العالقــات 

التربيــة  وحــدة  فــي  التقويــم  أثنــاء  النوعــي  البعــد  علــى  -التأكيــد 

. لعمليــة ا

- التأكيــد علــى التقويــم القائــم علــى أســاس »األداء« و«التمكــن« 

الطالب-األســتاذ »مســتوى  بلــوغ  مــدى  و«اإلتقــان«، أي قيــاس 

الكفــاءة« التربويــة املهنيــة.
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The status and role of practical education in the training of teachers of physical 
and sports education

Abstract

This study aims to know the contribution of practical education to improving the level 
of teaching competencies (communicative competency, emotional competency, and 
evaluation competency) among students of the Department of Science and Technology 
of Physical and Sports Activities at the University of Mohamed Lamine Debaghine 
- Sétif 2. The researchers used the descriptive approach, as it is the most suitable 
scientific approach to achieve the objectives of the study. To collect data on this 
subject, a questionnaire was distributed to a sample of 74 students out of 208 students 
studying in the third year of the bachelor’s degree in physical sports educational 
activity. The participants were randomly chosen in a simple manner. The researchers 
concluded that practical education contributes positively to improving the level of 
teaching competencies (communication competency, emotional competency, and 
corrective competency) among students in the Department of Science and Techniques 
of Physical and Sports Activities dedicated to physical and sports education course.

Keywords
Practical Education

Teaching Competencies
Teacher of Physical and 

Sports Education

La place et le rôle de l’enseignement pratique dans la formation des professeurs 
d’éducation physique et sportive

Résumé

Cette étude vise à identifier la contribution et l’efficacité de l’enseignement pratique 
dans l’amélioration du niveau des compétences pédagogiques (compétence en 
communication, compétence émotionnelle, compétence appréciative) des étudiants 
du Département des activités physiques et sportives de l’Université Mohamed Lamine 
Dabaghine – Sétif 2. Les deux chercheurs ont utilisé l’approche descriptive comme 
étant la méthode scientifique la plus appropriée pour atteindre les objectifs de 
l’étude, et pour recueillir des données sur ce sujet, un questionnaire a été distribuée 
sur un échantillon de 74 étudiants sur 208 étudiant en troisième année licence 
activité pédagogique physique et sportive ; cet échantillon a été choisi d’une manière 
aléatoire simple. Les chercheurs ont conclu que l’enseignement pratique contribue 
positivement à l’amélioration des niveaux de compétences pédagogiques (compétence 
en communication, compétence émotionnelle, compétence d’évaluation) chez les 
étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives spécifique au 
cours d’éducation physique et sportive.  

      Mots clés
Enseignement pratique

Compétences pédagogiques
Professeur 

éducation physique et 
sportive
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ملخص
إّن رقابــة الســلطة التشــريعية علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، تعــد نتيجــة مباشــرة إلقــرار املؤســس الدســتوري 

ملبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، الــذي يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن والتعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، 

التنفيذيــة  الســلطة  هيمنــة  وبســبب  أنــه  غيــر  الدســتورية،  للقواعــد  الحاكمــة  الهيئــات  خضــوع  يضمــن  بمــا 

دور  فــإّن  فيهمــا،  الرقابــي  البرملــان  دور  تراجــع  وأمــام  واملغــرب،  الجزائــر  مــن  كل  فــي  التشــريعية  الســلطة  علــى 

فــي البلديــن املغاربييــن علــى املحــك.  الرقابــة البرملانيــة كآليــة قانونيــة لضمــان نفــاذ القواعــد الدســتورية يصبــح 
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مقدمة
إلــى  فــي أنظمــة الحكــم املعاصــرة  لقــد انتهــى الفكــر الدســتوري 

كضمانــة  ثــالث  ســلطات  بيــن  الدولــة  وظائــف  تقســيم  ضــرورة 

يحققــه  ملــا  القانــون،  وســيادة  الحريــة  ضمانــات  مــن  أساســية 

مؤسســاتي  دســتوري  نظــام  مــن  الســلطات  بيــن  الفصــل  مبــدأ 

يحتــرم حريــة األفــراد ويمنــع الحــكام مــن الطغيــان أو االســتبداد، 

وهــو األمــر الــذي يــؤّدي إلــى ضــرورة قيــام تــوازن بيــن الســلطات 

مــن  ويحــد  بالســلطة  االســتبداد  يمنــع  بمــا  الدولــة،  فــي  العامــة 

إساءة استعمال اختصاصاتها الدستورية)حسني قمر، 2006(.

لــذا تقــوم دســاتير النظــم الحديثــة بمنــح البرملــان حــّق الرقابــة 

السيا�شــي  العمــل  رقابــة  باتــت  حتــى  الحكومــة،  أعمــال  علــى 

ل إحدى الوظائف األساســية 
ّ
واإلداري للســلطة التنفيذية تشــك

الســعي  إطــار  فــي  واملاليــة  التشــريعية  الوظيفتيــن  مــع  للبرملــان 

.)1972 العام)الجبــاري،  الصالــح  لتحقيــق 

وبالرجــوع إلــى كّل مــن الدســتور الجزائــري لســنة 1996 املعــدل، 

فيهمــا  الدســتوري  املؤّســس  أّن  يظهــر   ،2011 لســنة  واملغربــي 

والتاريخيــة  السياســية  الظــروف  وتقــارب  تشــابه  وبســبب 

وآليــات  وســائل  عــّدة  التشــريعية  للســلطة  منحــا  قــد  للبلديــن، 

التــي ظهــرت  الرقابــة  التنفيذيــة، هــذه  الســلطة  ملراقبــة أعمــال 

لســنة  واملواطــن  االنســان  حقــوق  اعــالن  فــي  األولــى  بوادرهــا 

 .)1996 القا�شــي،  منصــور  ترجمــة:  وايــف،  )أوليفيــه،  م   1789

مــدى قــدرة هــذه اآلليــات الرقابيــة  ُيثــار التســاؤل حــول  وهنــا 

اقعيــا فــي ضمــان التــزام الســلطة التنفيذيــة بتطبيــق  نظريــا وو

املغاربييــن؟ البلديــن  مــن  كّل  فــي  الدســتور  أحــكام  واحتــرام 

السياســية  أهميتهــا  وعلــى  الرقابيــة  اآلليــات  هــذه  أّن  الحقيقــة 

العــّد  ســبيل  علــى  البلديــن  دســتور  فــي  وردت  والدســتورية، 

نوعيــن:  إلــى  أثارهــا  بحســب  تقســيمها  ويمكــن  والحصــر، 

-أولــى تهــدف إلــى الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات 

املهمــة عــن العمــل الحكومــي.  

البرملــان  يثيــر  خاللهــا  مــن  واملباشــرة،  الحاســمة  وهــي  -وثانيــة 

املســؤولية الوزاريــة مــا قــد يــؤّدي إلــى إســقاط الحكومــة )هكــو، 

.)2006

بيــان مختلــف  التقســيم ســوف نعمــل علــى  مــن هــذا  وانطالقــا 

ممارســتها،  إجــراءات  وكــذا  الرقابيــة  والوســائل  اآلليــات  هــذه 

اعتمادا على النصوص الدستورية والتشريعية نظريا، ووصوال 

إلــى تطبيقاتهــا فــي الواقــع السيا�شــي للبلديــن املغاربييــن بأســلوب 

مقــارن، قصــد الوصــول إلــى تقديــر مــدى فعاليــة هــذه اآلليــات فــي 

ضمــان نفــاذ وصيانــة القواعــد الدســتورية فــي الدولتيــن، رغبــة فــي 

االســتفادة، وتثميــن اآلليــات الرقابيــة الناجحــة فــي كال البلديــن، 

الدســتور  ســمّو  مبــدأ  بتعزيــز  العامــة  باملصلحــة  يعــود  بمــا 

واحتــرام مبــادئ الشــرعية وترســيخ دولــة القانــون.  
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أو  للمراقبــة  القبليــة  املرحلــة  تســمية  عليهــا  نطلــق  أن  يمكــن 

ــى فــي محاولــة البرملــان 
ّ

غيــر املثيــرة للمســؤولية السياســية، وتتجل

الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن املعلومــات عــن العمــل الحكومــي، 

وذلــك مــن خــالل توجيــه األســئلة الكتابيــة والشــفوية واآلنيــة، أو 

عن طريق البيانات والتصريحات التي تدلي بها الحكومة، أو من 

خــالل تشــكيل لجــان للمراقبــة حــول واقعــة معينــة )الدرقــاوي، 

.)1999

ويبــدو مــن النصــوص الدســتورية أّن البرملــان الجزائــري واملغربــي، 

املباشــرة  غيــر  املراقبــة  وســائل  مــن  كثيــرة  وســائل  فــي  يشــتركان 

ومــع  والقانونيــة،  الدســتورية  التقنيــات  لنفــس  باســتخدامهما 

الرقابيــة  الوســائل  بعــض  اعتمــاد  فــي  يختلفــان  فهمــا  ذلــك 

األخــرى، وال يتوقــف االختــالف عنــد هــذا الحــّد بــل يمتــّد إلــى مــا 

بينهمــا. املشــتركة  الرقابيــة  اآلليــات  باســتخدام  يتعلــق 

األسئلة، التصرحيات احلكومية وطرح موضوع 1111
للمناقشة

تعــّد هــذه الوســائل واآلليــات الرقابيــة األكثــر اســتعماال مــن قبــل 

نــواب مختلــف البرملانــات، كونهــا تنطــوي علــى اســتيضاح قضايــا 

معينــة وتهــدف للحصــول علــى املعلومــات الضروريــة بخصــوص 

مــع  منازعــات  فــي  الدخــول  دون  مــن  العــام،  الــرأي  تهــم  مســائل 

إلــى  املــرور  قبــل  اســتعالمي،  الوســائل  هــذه  الحكومــة، فجوهــر 

اآلليــات والوســائل الرقابيــة األخــرى األكثــر حساســية.

األسئلة الشفوية والكتابية111111
األســئلة تعــّد مــن أهــم وســائل الرقابــة البرملانيــة، وتعــرف، ولقــد 

ظهــرت األســئلة فــي القــرن الثامــن عشــر فــي انجلتــرا، واســتخدم الـــ 

»Question time« فــي مجلــس العمــوم، ليصبــح مــن ذلــك الوقــت 

معمــوال بــه فــي العديــد مــن املجالــس النيابيــة )أوليفيــه، وايــف، 

ترجمــة: منصــور القا�شــي، 1996(. وتعــرف األســئلة فقهــا علــى أنهــا 

اســتيضاح أمــر مجهــول، يطلــب بواســطته عضــو فــي البرملــان مــن 

الوزيــر املختــص معلومــات أو بيانــات، وقــد يــراد بهــا لفــت نظــر 

الشــأن  ذات  األمــور  مــن  أمــر  إلــى  املختــص  الوزيــر  أو  الحكومــة 

.)Burdeau, 1977(.العــام

تختلــف  قواعــد  تحكمــه  ــه 
ّ
أن الســؤال  تعريــف  مــن  ويظهــر 

باختــالف النظــم، غيــر أّنهــا تشــترك عمومــا فــي الجوانــب العامــة 

يلــي: كمــا  الحــق  هــذا  الســتعمال  املنظمــة 

- أنــه يقيــم حــوارا ثنائيــا بيــن عضــو مــن أعضــاء املجلــس النيابــي 

وأحــد الــوزراء.

عامــة  مناقشــة  يثيــر  وال  ثنائيــا،  الحــوار  هــذا  موضــوع  -يبقــى 

الغيــر. فيهــا  يتدخــل 

-ال يترتــب علــى الســؤال أي قــرار، فينتهــي إمــا باإلجابــة عليــه أو 

بالتعقيــب علــى هــذه اإلجابــة.  )حســام الديــن األحمــد، 2008(.

السياســية،  املســؤولية  تحريــك  إلــى  يــؤّدي  ال  الســؤال  أّن  ومــع 

فــإّن النظــم واللوائــح الداخليــة للغــرف واملجالــس البرملانيــة تضــع 

قيودا على استعماله باسم تنظيمه )عثمان عبد امللك، 1981(، 

ولقــد عنــي كّل مــن الدســتورين الجزائــري واملغربــي بالنــص علــى 

حــّق نــواب وأعضــاء غرفتــي البرملــان فــي توجيــه األســئلة كتابيــة أو 

شــفوية، فقــد نــّص الدســتور الجزائــري فــي املــادة 152 علــى حــّق 

أي  إلــى  كتابــي  أو  أي ســؤال شــفوي  توجيــه  فــي  البرملــان  أعضــاء 

عضــو فــي الحكومــة. أمــا الدســتور املغربــي فقــد نــّص فــي الفصــل 

ــه تخّصــص باألســبقية جلســة فــي كّل أســبوع ألســئلة 
ّ
100 علــى أن

.)El Khazi, 2000( أعضــاء مجل�شــي البرملــان وأجوبــة الحكومــة

تكتــف  لــم  البلديــن  فــي  الدســتورية  النصــوص  أّن  الحقيقــة 

بالنــص علــى الحــّق فــي ممارســة أعضــاء البرملــان آلليــة الســؤال، 

مــا تطرقــا لتحديــد املــدة التــي يجــب علــى الحكومــة أن تلتــزم 
ّ
وإن

كان  الجزائــري  الدســتور  أّن  يبــدو  لكــن  بأجوبتهــا،  لــإلدالء  بهــا 

أكثــر تحديــدا، حيــث أشــار إلــى مــّدة اإلجابــة عــن األســئلة وكذلــك 

أنواعهــا التــي حصرهــا فــي: الشــفوية والكتابيــة، مــع تــرك ضبــط 

الدســتور  أمــا  البرملــان.  لغرفتــي  الداخليــة  لألنظمــة  شــروطها 

فقــط  بتحديــده  العموميــة،  نّصــه  علــى  غلــب  فقــد  املغربــي 

للمــدة التــي يجــب علــى الحكومــة أن تلتــزم بهــا لــإلدالء بأجوبتهــا، 

وبذلــك يكــون قــد تــرك للبرملــان هامشــا واســعا مــن االســتقاللية 

لتأطيــر وتنظيــم كيفيــة ممارســة األســئلة، وكــذا تحديــد أنواعهــا 

النظامــان  نــّص  وعليــه  الداخليــة،  األنظمــة  عبــر  وإجراءاتهــا 

أنــواع:  ثالثــة  إلــى  األســئلة  تقســيم  علــى  للغرفتيــن  الداخليــان 

فــي  شــفوية وآنيــة مســتعجلة وهــذان النوعــان يمكــن إدراجهمــا 

ثــم هنــاك األســئلة الكتابيــة  نــوع واحــد هــو األســئلة الشــفوية، 

.)2006 )هكــو، 

واملالحــظ أّن أســلوب الرقابــة عــن طريــق األســئلة علــى أهميتــه 

فــي النظــم البرملانيــة والغربيــة، يبقــى لــه أثــر محــدود فــي التجربتيــن 

علــى  البلديــن  فــي  البرملانييــن  تهافــت  رغــم  واملغربيــة  الجزائريــة 

األســئلة الشــفهية ملــا لهــا مــن طابــع إشــهاري وإعالمــي ولســهولتها 

اإلجرائيــة مقابــل ضآلــة اللجــوء لألســئلة الكتابيــة، وعلــى عكــس 

البرملــان  غرفتــي  نــواب  أّن  الفرنســية  التجربــة  فــي  نجــد  تجاربنــا 

يطرحــون  الوطنيــة-  والجمعيــة  الشــيوخ  -مجلــس  الفرن�شــي 
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بضــع  مقابــل  كتابــي  6000 ســؤال  علــى حكومتهــم ســنويا حوالــي 

مئــات فقــط مــن األســئلة الشــفهية )املختــار، 1999(. ومــن نتائــج 

تهافــت البرملانييــن علــى األســئلة الشــفهية تراكــم هــذه األســئلة، 

وكذلــك تأخــر الحكومــة أو امتناعهــا عــن اإلجابــة عليهــا كــون عــدم 

الزمنــي  املجــال  لضعــف  إضافــة  جــزاء،  بــأي  مقــرون  غيــر  الــرد 

املخّصــص للــرّد علــى األســئلة عمومــا بتخصيــص جلســة واحــدة 

ــه فــي فرنســا تعقــد ثــالث جلســات 
ّ
أســبوعيا فــي البلديــن، فــي حيــن أن

أســبوعيا. كّل )بقالــم، 2009(. كل هــذه العوامــل مجتمعــة أّدت 

لــكال  الدســاتير  كفلتهــا  التــي  الرقابيــة  اآلليــة  هــذه  تراجــع  إلــى 

غرفتــي البرملــان فــي أداء وظيفتهــا، وأفقدهــا الكثيــر مــن فعاليتهــا 

وجديتهــا بشــكل انعكــس علــى العمــل البرملانــي برّمتــه. مــع مالحظــة 

أّن نشــاط الغرفــة األولــى واضــح فــي هــذا املجــال ومتفــوق بشــكل 

كبيــر علــى عمــل الغرفــة الثانيــة، كمــا يالحــظ بــأّن نشــاط غرفتــي 

ــق بعــدد األســئلة الشــفهية والكتابيــة 
ّ
البرملــان املغربــي فــي مــا يتعل

عــن  كثيــرا  العــدد  حيــث  مــن  يتفــّوق  الحكومــة  علــى  املطروحــة 

الجزائــري.    نظيــره 

التصرحيات احلكومية وطرح موضوع عام للمناقشة 111121
للحكومة أن تقدم تصريحات أمام البرملان ما يعّد فرصة للنواب 

للحصول على معلومات هامة من لدن الجهاز التنفيذي نفســه 

ــه وباملقابــل فللبرملــان أن 
ّ
ومــن دون عنــاء. )Zarka, 2009(. غيــر أن

يطــرح بمبــادرة منــه مواضيــع عامــة للمناقشــة تتعلــق بالسياســة 

الداخليــة أو الخارجيــة،  ومــا يالحــظ علــى هاتيــن الوســيلتين أنهمــا 

)الزيانــي،  السياســية.   الحكومــة  مســؤولية  إثــارة  إلــى  تؤديــان  ال 

.)2008

التصرحيات احلكومية11112111
قــد  البرملــان  أمــام  بتصريــح  اإلدالء  تطلــب  أن  للحكومــة  يمكــن 

تعقبــه مناقشــة، وتعــّد هــذه التصريحــات فرصــة للبرملــان ملراقبــة 

الحكومــة فــي جلســات عموميــة، فــي إطــار تأكيــد خضوعهــا لرقابــة 

فــي التســيير وتعزيــز العالقــة بيــن  البرملــان وتمســكها بالشــفافية 

إلطــالع  للحكومــة  فرصــة  أّنهــا  كمــا  الدســتوريتين،  املؤسســتين 

البرملــان والــرأي العــام عمــا أنجزتــه مــن أعمــال، وقــد تطلــب تزكيــة 

البرملــان قصــد اتخــاذ قــرارات تدخــل فــي إطــار التشــريع، وال يمكــن 

إجــراء أي تصويــت كيفمــا كان نوعــه فــي شــأن هــذه األنــواع مــن 

التصريحــات.  )محــب خليفــة، 2004(.

طرح موضوع عام للمناقشة11112121
فــي  البرملــان  أعضــاء  مــن  لعــدد  الحــّق  الدســاتير  بعــض  تعطــي 

الداخليــة  بالسياســة  يتعلــق  للمناقشــة  عــام  موضــوع  طــرح 

فــي  املشــاركة  األعضــاء  مــن  يشــاء  مــن  ويســتطيع  الخارجيــة،  أو 

علــى   ،)1981 امللــك،  عبــد  )عثمــان  أّن  علــى  املفتــوح،  النقــاش 

اتهامــا  يتضمــن  ال  بالبرملــان  للمناقشــة  موضــوع  أي  طــرح  أن 

للحكومــة، فهــو ليــس إال مناقشــة حــرة ترمــي إلــى طلــب اســتيضاح 

سياســة الحكومــة بشــأن موضــوع معيــن وتبــادل وجهــات النظــر 

حولــه، والواقــع أّن هــذه الوســيلة محــدودة األهميــة فــي الرقابــة 

مــا  النيابــي  املجلــس  أعضــاء  مــن  عــدد  اشــتراك  تتطلــب  ألنهــا 

مباشــرة  عنــد  التفــرد  فــي  األعضــاء  بعــض  رغبــة  مــع  يتنافــى  قــد 

الوســائل الرقابيــة، لــذا يتجــه أغلــب أعضــاء الهيئــة التشــريعية 

ليثبــت  االســتجواب  أو  الســؤال  مثــل  األخــرى،  الوســائل  إلــى 

األعضــاء  مــن  غيــره  عــن  وجــدارة  كفــاءة  أكثــر  بأنــه  خاللهــا  مــن 

.)2006 )دســوقي، 

رأت  إذا  ــه 
ّ
أن الدســتور،  مــن   5/152 املــادة  نّصــت  الجزائــر  فــي 

أو  الشــفوي  الحكومــة  عضــو  جــواب  أّن  الغرفتيــن  إحــدى 

الكتابــي، يبــرر إجــراء مناقشــة تجــرى املناقشــة حســب الشــروط 

املنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي لــكل مــن غرفتــي البرملــان،، 

وهنــا يجــب االشــارة إلــى أن البعــض يــرى أن طــرح موضــوع عــام 

للمناقشــة يشــبه إلــى حــد كبيــر األســئلة الشــفهية مــع املناقشــة 

التــي نــص عليهــا الدســتور الفرن�شــي لســنة 1958 م، والتــي أخــذت 

بهــا الجزائــر واملغــرب  فيمــا بعــد، ورغــم اختالفهمــا نســبيا غيــر أن 

تقاربهمــا وتماثــل نتائجهمــا جعلهمــا عنــد البعــض  األخــر وجهــان 

1981(،  إال أنــه وبالرجــوع  لعملــة واحــدة  )عثمــان عبــد امللــك، 

األمــور  جميــع  تنظيــم  أحالــت  أّنهــا  علــى  وقفنــا  النظــم  لهــذه 

فــي  16-12 املــؤرخ  إلــى القانــون العضــوي رقــم  املتعلقــة باألســئلة 

الشــعبي  الوطنــي  املجلــس  تنظيــم  يحــدد  والــذي   2016/08/25

ومجلــس األمــة وعملهمــا وكــذا العالقــات الوظيفيــة بينهمــا وبيــن 

النــص  فــي  جــاء  مــا  بتكــرار  األخــر  هــو  اكتفــى  الــذي  الحكومــة، 

الدســتوري، مــا يعنــي بالنهايــة أّن عــرض موضــوع للمناقشــة فــي 

الجزائــر ال يــزال يكتنفــه الكثيــر مــن الغمــوض وعــدم التحديــد 

القانونــي. أمــا فــي املغــرب فرغــم عــدم نــّص الدســتور علــى هــذه 

اآلليــة الرقابيــة بشــكل مباشــر، إال أّن النظــم الداخليــة لغرفتــي 

وحددتــا  الرقابيــة  اآلليــة  هــذه  أوردتــا  واملستشــارين،  النــواب 

فيهــا. املتبعــة  اإلجــراءات 

ومقارنــة بيــن التجربتيــن فــي هــذا املجــال نالحــظ وجــود نــوع مــن 

بالنــّص  بــدأ مــن تميــز الجزائــر  البلديــن  بيــن مشــرعي  االختــالف 

اآلليــات  بقيــة  عــن  مســتقّل  بشــكل  اآلليــة  هــذه  علــى  دســتوريا 

والتقنيــات الرقابيــة األخــرى، مــرورا بتحديــد مختلــف اإلجــراءات 

والتفاصيــل املتبعــة بصددهــا واملنظمــة لهــا، فــي حيــن أّن املغــرب 
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لــم ينــّص عليهــا دســتوريا بــل وردت فــي النظــم الداخليــة للغرفتيــن 

الرقابيــة  اآلليــة  بهــذه  املتعلقــة  الجوانــب  كافــة  تحــددا  لــم  التــي 

املهمــة بشــكل مســتقّل وإنمــا أوردتهــا مــع تقنيــة األســئلة الشــفهية. 

غيــر أنهمــا يعــودان ليشــتركا فــي أّن املناقشــات التــي تفتــح عقــب 

فــي  فقــط  والشــفهية  الجزائــر  فــي  والكتابيــة  الشــفهية  األســئلة 

املغــرب، بعــد إجابــة الوزيــر علــى ســؤال أحــد األعضــاء يشــترك 

فيهــا ســائر األعضــاء فــي كل غرفــة علــى حــدة، إال أنهــا تقفــل دون 

اتخاذ أي قرار بمعنى أنها ال تثير مســؤولية الحكومة السياســية. 

االستجواب وجلان تقصي احلقائق1121
االســتجواب  يحمــل  الســابقة  الرقابيــة  الوســائل  خــالف  علــى 

املحاســبة  معنــى  طياتــه  فــي  الحقائــق  تق�شــي  لجــان  وتشــكيل 

رئيــس  إلــى  أو  الــوزراء  مــن  وزيــر  إلــى  املوّجــه  واالتهــام  واملؤاخــذة 

الطاقــم الحكومــي نفســه، بحيــث يســعى البرملــان فــي هــذه الحالــة 

بنفســه.  الحقيقــة  علــى  للوقــوف 

الدســتور  أّن  إال  االســتجواب  آليــة  أهميــة  وعلــى  ــه 
ّ
أن واملالحــظ 

أحقيــة  علــى  بالنــص  مكتفيــا  إطالقــا  عليهــا  ينــّص  لــم  املغربــي 

الحقائــق  لتق�شــي  مؤقتــة  لجــان  تشــكيل  فــي  البرملــان  غرفتــي 

املشــّرع  ملوقــف  خالفــا  وهــذا  معينــة،  مواضيــع  بخصــوص 

البرملــان  غرفتــي  كال  ومنــح  معــا  باآلليتيــن  أخــذ  الــذي  الجزائــري 

ليتفقــا  عــادا  البلديــن  مشــرعي  أّن  غيــر  ممارســتهما،  فــي  الحــّق 

مــن جديــد علــى أّن اســتعمال البرملــان آلليــة لجــان التحقيــق فــي 

املغــرب أو االســتجواب والتحقيــق فــي الجزائــر ال يترتــب عليهــا أي 

ــر علــى أهميــة 
ّ
مســؤولية فــي حــّق الحكومــة، األمــر الــذي قــد يؤث

أهدافهــا. تحقيــق  دون  يحــول  وقــد  الرقابيــة  الوســائل  هــذه 

االستجواب112111
أعمــال  علــى  الرقابيــة  البرملــان  وســائل  أهــّم  االســتجواب  يمثــل 

ويحّقــق  خطــورة  الســابقة  الوســائل  يفــوق  ــه 
ّ
أن إذ  الحكومــة، 

إلــى  يــؤّدي  مــا  التنفيذيــة،  الســلطة  مواجهــة  فــي  أكيــدة  رقابــة 

فتــح مناقشــة حقيقيــة يشــارك فيهــا ســائر أعضــاء املجلــس، قــد 

أحــد أعضائهــا، وفضــال  أو  الحكومــة  فــي  الثقــة  طــرح  إلــى  تــؤّدي 

ــه يجبــر الوزيــر املعنــي عــن توضيــح سياســته بصــدد 
ّ
عــن ذلــك فإن

التــي  للخطــورة  ونظــرا   .)2008 أحمــد،  )صــادق  معينــة  مســألة 

نتائــج فقــد  مــن  إليــه  يــؤّدي  قــد  ينطــوي عليهــا االســتجواب ومــا 

أحاطــت مختلــف التشــريعات اســتعمال هــذه الوســيلة ببعــض 

الضمانــات حتــى ال يســاء اســتعمالها مــن طــرف النــواب للتجريــح 

.)1998 نصــار،  )جابــر  مبــرر  دون  الحكومــة  بسياســات 

يعــّد االســتجواب فــي الجزائــر أليــة ووســيلة رقابيــة نّصــت عليــه 

بغرفتيــه  البرملــان  بموجبهــا  يســتطيع  الدســتور،  مــن   151 املــادة 

قضايــا  إحــدى  حــول  توضيحــات  بطلــب  الحكومــة  مراقبــة 

علــى  بالتأثيــر  لــه  تســمح  أداة  وهــي  البــالد،  تهــم  التــي  الســاعة 

تصّرفــات الحكومــة بحيــث تكــون هــذ األخيــرة مجبــرة علــى مراعــاة 

الدســتور  أّن  علــى  بــه.  تقــوم  تصــّرف  كّل  عــن  النــواب  موقــف 

ــب علــى االســتجواب ســحب الثقــة مــن الحكومــة 
ّ
الجزائــري لــم يرت

برمتهــا، وال مــن وزيــر بمفــرده، كمــا لــم يشــر إلــى أي إجــراء يمكــن 

أن يّتخــذه البرملــان اتجــاه الحكومــة فــي حــال مــا إذا تبيــن لــه أنهــا لــم 

.)2009 أتــّم وجــه )بوقفــة،  تقــم بواجبهــا علــى 

ــه وعلــى أهميــة هــذه اآلليــة الرقابيــة، لــم يتضمــن الدســتور 
ّ
غيــر أن

البرملانيــة  الرقابــة  نظــام  تخــّص  أحكامــا   2011 لســنة  املغربــي 

الجديــد  الدســتور  يغّيــر  لــم  حيــث  االســتجواب،  طريــق  عــن 

الحــال الــذي كان موجــودا فــي دســتور 1996 ولــم يضــف وســائل 

مــن  النــوع  هــذا  لحساســية  ذلــك  يعــود  وربمــا  جديــدة،  رقابيــة 

الرقابــة وخطورتــه، أو تأســّيا مــن املشــّرع املغربــي ببعــض الــدول 

وذلــك  االســتجواب،  أهميــة  ــت 
ّ
قل أيــن  الحديثــة  الديمقراطيــة 

الــرأي  تأثيــر  بهــا  وعظــم  السياســية  املؤسســات  بســبب فعاليــة 

طواعيــة  الســلطة  عــن  ــى 
ّ

يتخل املســؤول  صــار  حتــى  فيهــا  العــام 

تصّرفــا  أتــى  أو  ســلطاته  ممارســة  فــي  أخطــأ  مــا  إذا  ويســتقيل 

فشــل  تبيــن  أو  الوظيفــي،  مركــزه  علــى  يؤثــر  معيبــا  شــخصيا 

سياســاته، أو نتيجــة أخطــاء ارتكبهــا مرؤوســوه. غيــر أنــه وبســبب 

نظيرتهــا  عــن  املغربيــة  اململكــة  فــي  السياســية  الحيــاة  اختــالف 

مفرداتهــا  بيــن  تتضمــن  أن  علــى  بعــد  تتعــّود  لــم  كونهــا  الغربيــة 

كلمــة االســتقالة، واالعتــذار عــن التقصيــر مــن قبــل أي مســؤول 

حكومــي، فــإّن االســتجواب فــي مثــل هــذه الحــاالت يصبــح مالئمــا 

لطبيعــة النظــام ويكت�شــي أهميــة بالغــة، كوســيلة إلجبــار الــوزراء 

علــى  بإجبارهــم  حتــى  أو  باالســتقالة  مســؤولياتهم  تحّمــل  علــى 

تبريــر تصرفهــم أمــام الــرأي العــام  وهــو مــا يعطــي امتيــازا واضحــا 

نــه مــن أحــد أهــم 
ّ

للبرملــان الجزائــري علــى نظيــره املغربــي، فــي تمك

الوســائل الرقابيــة فعاليــة فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، ولقــد 

بلــغ عــدد اســتجوابات الحكومــة املغربيــة خــالل الفتــرة البرملانيــة 

وهــي: الرابعــة ســبعة، 

-استجواب يتعلق بسير االنتخابات املحلية بتاريخ 1997/11/24

-اســتجواب حــول التجــاوزات التــي وقعــت فــي حــق النــواب بتاريــخ 

.1997/11/24

بتاريــخ  البلديــة  مــن قانــون   48 املــادة  -اســتجواب حــول تطبيــق 

إلــى ســؤال شــفوي. حــول الحــق   1997/12/30

الوفــاء  حركــة  اعتمــاد  قضيــة  حــول  الحكومــة  -اســتجواب 
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والعــدل. 

-استجواب الحكومة حول قضية املفقودين.

-استجواب الحكومة حول مسألة غلق مجال اإلعالم العمومي.

- اســتجواب الحكومــة حــول التجــاوزات فــي حــق اللغــة العربيــة 

..2000 الخريــف  خــالل دورة 

جلان تقصي احلقائق2–2–2–
أو  ســؤال  موضــع  يكــون  أن  مــن  أهميتــه  فــي  األمــر  يتعــّدى  قــد 

حســن  فــي  البرملــان  ك 
ّ

يتشــك قــد  إذ  عامــة  مناقشــة  محــّل  حتــى 

بيانــات ومعلومــات،  مــن  مــا تقدمــه  نيابــة الحكومــة وفــي صّحــة 

ممــا يدفعــه إلــى إجــراء تحقيــق يقــف فيــه بنفســه علــى الحقيقــة 

وبواســطة وســائل يــرى أّنهــا كفيلــة بتحقيــق غرضــه فــي الوصــول 

إلــى فحــص عمــل معيــن، والوقــوف علــى عيــوب الجهــاز الحكومــي 

سواء من الناحية اإلدارية     أو املالية أو السياسية، حتى يقّرر 

يكشــف  التــي  املســاوئ  علــى  القضــاء  شــأنها  مــن  التــي  الوســائل 

عنهــا التحقيــق )أنــور، 1961(.  ويذهــب غالبيــة الفقهــاء فــي الوقــت 

الحاضــر إلــى تقريــر هــذا الحــّق للمجالــس املنتخبــة دون حاجــة 

إلــى نــّص دســتوري يقــره )عثمــان عبــد امللــك، 1981(، للكشــف 

وايــف،  )أوليفيــه،  وتجاوزاتهــا  التنفيذيــة  الســلطة  عيــوب  عــن 

 .)1996 القا�شــي،  ترجمــة منصــور 

غرفتــي  لــكال   180 املــادة  بموجــب  الدســتور  منــح  الجزائــر  فــي 

البرملــان بالتســاوي بينهمــا وفــي إطــار اختصاصاتهمــا حــّق إنشــاء 

لجــان تحقيــق فــي قضايــا ذات مصلحــة عامــة. أمــا فــي املغــرب فقــد 

تكّفــل بذلــك نــّص الفصــل 67 مــن الدســتور، أمــا علــى مســتوى 

هــذا  فــي  محــدودة  محــاوالت  البرملانيــون  عــرف  فقــد  املمارســة 

املجــال، ال زالــت فــي حاجــة إلــى التطويــر فــي املمارســة والجــرأة فــي 

االســتعمال، خاصــة وأّن، ولقــد بلــغ عــدد لجــان تق�شــي الحقائــق 

التــي شــكلها مجلــس النــواب املغربــي ســتة وهــي:

1979/05/30: تسرب امتحانات الباكالوريا.

1991/12/11: أحداث فاس.

فــي  الحقائــق  لتق�شــي  النيابيــة  اللجنــة  تقريــر   :1996/09/26

اللجنــة. أمــام  املقــدم  املخــدرات  موضــوع 

نونبر 2001- ماي 2002: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

النيابيــة  اللجنــة  ألعمــال  العــام  التقريــر  تقديــم   :2008/12/17

أفنــي. ســيدي  أحــداث  حــول  الحقائــق  لتق�شــي 

الحقائــق  لتق�شــي  النيابيــة  اللجنــة  حــول  خــاص   :2010/11/27

أكــد يمإزيــك ومدينــة العيــون. حــول أحــداث مخيــم 

خصوصــا  املشــرعين  فــإن  ســبق  مــا  كل  مــن  وبالرغــم  أنــه  غيــر 

املغربــي قيــدا هــذه الوســيلة بقيــود كثيــرة، )طالــب، 2003(، تحــد 

القتــراح  النــواب  مــن  كبيــر  عــدد  اشــتراط  بســبب  فعاليتهــا  مــن 

تشــكيلها حــّدد بعشــرين )20( نائبــا أو عضــوا فــي الجزائــر وبثلــث 

أعضــاء املجلــس فــي املغــرب، ناهيــك عــن عرقلــة حصولهــا علــى 

املعلومــات بدعــوى املحافظــة علــى أســرار الدولــة، )زـكـي ســالم، 

عملهــا  تنهــي  أن  البلديــن  فــي  اللجنــة  علــى  يبقــى  وأخيــرا   ،)1983

باملوضــوع  قضائــي  تحقيــق  فتــح  حالــة  فــي  مهمتهــا  انتهــاء  قبــل 

.)Benyahya, 1998(

وسائل حتريك املسؤولية السياسية للحكومة21
مــن  يمــارس  التــي  الســابقة  الرقابيــة  الوســائل  إلــى  باإلضافــة 

خاللهــا البرملــان بغرفتيــه فــي كل مــن الجزائــر واملغــرب رقابــة قــد 

ــق 
ّ
تتعل التنفيذيــة  الســلطة  أعمــال  علــى  نســبيا  خفيفــة  تبــدو 

بطلــب معلومــات وتقديــم توضيحــات بشــأن مســائل متعــددة، 

فــي  للبرملــان  البلديــن  فــي  الدســتورية  النصــوص  منحــت  فقــد 

الوقــت نفســه وســائل رقابيــة حاســمة وأكثــر حساســية، تــؤدي 

إلــى إثــارة املســؤولية السياســية للحكومــة، مــن خــالل طــرح الثقــة 

وملتمــس الرقابــة. وتجــد هاتــان التقنيتــان مرجعيتهمــا فــي النظــام 

ترتبطــان  كمــا  العقالنــي،  والبرملانــي  الرئا�شــي  وشــبه  النيابــي 

بيــن الحكومــة والبرملــان،  بمســألة التــوازن والضغــوط املتبادلــة 

  .)1999 )املختــار،  البرملــان  أمــام  الحكومــة  وبمســؤولية 

ــه وملــا كانــت الحكومــة وفــق الدســتور الجزائــري واملغربــي، 
ّ
غيــر أن

شــعبيا،  املنتخبــة  األولــى  الغرفــة  قبــل  مــن  الثقــة  علــى  تحصــل 

املجلــس الشــعبي الوطنــي فــي الجزائــر ومجلــس النــواب فــي املغــرب، 

ــه يصبــح مــن غيــر املنطقــي 
ّ
وتعكــس األغلبيــة املوجــودة فيهمــا، فإن

إقــرار حــّق ســحب الثقــة مــن الحكومــة للغرفــة البرملانيــة الثانيــة 

القاعــدة  يوافــق  مــا  وهــو  املستشــارين،  ومجلــس  األمــة  مجلــس 

الدســتورية املعروفــة »بقاعــدة تــوازي األشــكال«، غيــر أّن ذلــك 

ال ينبغــي أن يقــود إلــى االســتنتاج بســحب حــّق إثــارة املســؤولية 

السياســية للحكومــة مــن قبــل الغرفــة الثانيــة بصفــة مطلقــة، 

الدســتورية  اآلليــات  بعــض  مباشــرة  الثانيــة  للغرفــة  يمكــن  بــل 

ومشــاركة الغرفــة األولــى فيهــا بالرغــم مــن طابعهــا املثيــر ملســؤولية 

الحكومــة السياســية كاالســتجواب وملتمــس الرقابــة غيــر أّنهــا ال 

تصــل إلــى ســحب الثقــة مــن الحكومــة، هــذا األخيــر الــذي يبقــى 

حكــرا علــى الغــرف األولــى.

وبالرجــوع إلــى الدســتورين الجزائــري واملغربــي نجدهمــا قــد نصــا 

علــى عــّدة وســائل فــي مجــال مراقبــة الحكومــة وتحريــك مســؤوليتها 

العضــو  إعطــاء  علــى  يتفقــان  كليهمــا  أّن  ويتضــح  السياســية، 
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البرملانــي الحــّق فــي ســحب الثقــة مــن الحكومــة ودفعهــا لالســتقالة. 

ــان 2111 ــة بي ــي ومناقش ــج احلكوم ــى الربنام ــت عل التصوي
ــة ــة العام السياس

برنامــج  علــى  املوافقــة  تعــّد  الرقابيــة  الوســائل  إلــى  باإلضافــة 

فــي  املمنوحــة دســتورا  الصالحيــات  أهــّم  مــن  املشــكلة  الحكومــة 

فــي  وممثلــه  للشــعب  ممثــال  بصفتــه  للبرملــان  النظــم  مختلــف 

البرنامــج  علــى  البرملــان  تصويــت  وينطــوي  الســيادة،  ممارســة 

املقــدم مــن الحكومــة علــى خصوصيــات مميــزة، كونــه يشــكل أّول 

والبرملــان.  الحكومــة  بيــن  ومباشــر  حقيقــي  اتصــال 

حصــول  عنــد  والبرملــان  الحكومــة  بيــن  العالقــة  تتوقــف  وال 

العالقــة  تبقــى  بــل  البرملــان  مــن  املطلوبــة  الثقــة  علــى  الحكومــة 

بينهمــا مســتمرة، مــن خــالل متابعــة دائمــة مــن البرملــان للحكومــة 

األمــر  التنفيذيــة،  الســلطة  أعمــال  علــى  رقابيــة  هيئــة  باعتبــاره 

عــن  مرحلــي  أو  ســنوي  بيــان  لتقديــم  الحكومــة  يدفــع  الــذي 

العامــة. السياســة 

التصويت على الربنامج احلكومي211111
تعــّد املوافقــة علــى برنامــج الحكومــة املشــكلة عقــب االنتخابــات 

التشــريعية أو عقــب أي تغييــر حكومــي واســع ناتــج عــن اســتقالة 

أو إقالــة الحكومــة الســابقة، مــن أهــم الصالحيــات األكثــر تأثيــرا 

ضمــن مجمــل الصالحيــات التــي يمارســها البرملــان، حيــث يعــّد أول 

اتصــال بيــن الحكومــة والبرملــان عنــد تقديــم الحكومــة لبرنامجهــا 

للهيئــة الرقابيــة. 

وألن كانــت هــذه الوســيلة تتوفــر لــدى كل مــن البرملــان الجزائــري 

واألكثــر  األساســية  بالنقطــة  يتعلــق  وفيمــا  أنــه  إال  واملغربــي، 

باملناقشــات  يتعلــق  فيمــا  الثانيــة  الغرفــة  مشــاركة  وهــي  تأثيــرا 

هنــا  فيظهــر  الحكومــة،  برنامــج  علــى  تعقيبهــا  التــي  واملوافقــة 

بيــن النظــام الجزائــري واملغربــي،  بالخصــوص بعــض االختــالف 

أيــن ال تقــدم الحكومــة للغرفــة الثانيــة إال عرضــا فقــط وليــس 

البرنامــج التفصيلــي الــذي ســبق تقديمــه للغرفــة األولــى وحصــل 

بموافقــة  واســتمرارها مرهــون  الحكومــة  فبقــاء  علــى موافقتهــا، 

الغرفــة األولــى. ومــع ذلــك فاملوافقــة املرنــة علــى برنامــج الحكومــة 

أكبــر  وراحــة  بثقــة  العمــل  مــن  يمكنهــا  البرملــان  غرفتــي  قبــل  مــن 

نتيجــة التأييــد واملســاندة التــي تتلقاهــا مــن طــرف مجلــس األمــة. 

مــع مالحظــة أّن املشــّرع قّيــد ســلطة الغرفــة األولــى بعــدم قدرتهــا 

التوالــي حيــث  علــى  الثانيــة  للمــرة  الحكومــة  برنامــج  رفــض  علــى 

يلجــأ رئيــس الجمهوريــة فــي هــذه الحالــة طبقــا لنــّص املــادة 96 مــن 

الدســتور إلــى حــّل البرملــان -الغرفــة األولــى- إذا لــم يحصــل برنامــج 

الحكومــة الجديــدة علــى موافقــة النــواب.  أمــا نــّص الفصــل 88 

الجزائــري،  النــّص  عــن  مختلفــا  فنجــده  املغربــي  الدســتور  مــن 

موضــوع  يكــون  الحكومــة  فبرنامــج  بعيــد،  حــّد  إلــى  ليــس  ولكــن 

مناقشــة أمام كال املجلســين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. 

عليــه  هــو  ملــا  معــا خالفــا  املجلســين  قبــل  مــن  تكــون  فاملناقشــة 

الحــال فــي الدســتور الجزائــري، إال أّن التصويــت يبقــى مــن حــّق 

مجلــس النــواب، مــا يعنــي تطابــق الدســتورين فــي هــذه املســألة. 

والحقيقــة أّن هــذه اآلليــة ال تطــرح إشــكاال حقيقيــا علــى مســتوى 

يقعــان  التصويــت  وذاك  املناقشــة  هــذه  إّن  حيــث  املمارســة، 

عشــية تشــكيل الحكومــة علــى أســاس أغلبيــة برملانيــة واضحــة، 

فــإّن  للمعارضــة  بالنســبة  وحتــى  بدايتهــا،  فــي  زالــت  ال  واألمــور 

املنطــق  يفــرض  إذ  الكبيــرة حينئــذ،  بالحــدة  تكــون  مناقشــتها ال 

ــد مــن 
ّ

أن تمنــح بعــض الوقــت للحكومــة لتنفيــذ برنامجهــا والتأك

مــدى جديــة سياســاتها.

مناقشة بيان السياسة العامة211121
إّن العالقــة بيــن الحكومــة والبرملــان هــي عالقــة مســتمرة، ال تنتهــي 

الثقــة  علــى  وحصولهــا  للبرملــان  الحكومــة  برنامــج  تقديــم  عنــد 

الــذي  األمــر  دائمــة،  متابعــة  إلــى  ذلــك  تتعــّدى  وإنمــا  املطلوبــة، 

يدفــع الحكومــة لتقديــم بيــان ســنوي أو مرحلــي عــن السياســة 

العامــة، وفــي حــاالت معينــة تكــون مجبــرة علــى تقديــم اســتقالتها 

  .)2009 )بغــدادي، 

يجعــل  لــم   98 املــادة  بنــّص  الجزائــري  الدســتور  أّن  واملالحــظ 

لالئحــة الصــادرة عــن املجلــس الشــعبي الوطنــي، تبعــات قانونيــة 

مــا جعلهــا دليــال علــى عــدم رضــا املجلــس عــن عمــل 
ّ
واضحــة، وإن

الحكومــة، وتحذيــرا سياســيا أوليــا قــد يســبق خطــوات أخــرى لهــا 

تأثيــرات ملموســة، مــن أجــل كبحهــا عــن االســتمرار فــي توجهاتهــا 

ــه وعلــى الرغــم مــن 
ّ
التــي يتحفــظ عنهــا نــواب الغرفــة األولــى. غيــر أن

عــدم انطــواء هــذه الوســيلة الدســتورية علــى أي أثــار محــددة، 

إال أّن املؤســس الدســتوري جعلهــا مقصــورة علــى الغرفــة األولــى 

فقــط املجلــس الشــعبي الوطنــي، دون أن يمكــن الغرفــة الثانيــة 

الدســتورية  الوســيلة  هــذه  إلــى  اللجــوء  حــق  مــن  األمــة  مجلــس 

بيــان للسياســة  ملراقبــة الحكومــة ولــو عرضــت عليــه الحكومــة 

العامــة. أمــا فــي املغــرب فقــد نــّص الدســتور فــي الفصــل 101 علــى 

بيــان السياســة العامــة كأليــة رقابيــة للبرملــان املغربــي، إلــى جانــب 

آلية أخرى تتمثل في تقديم الحكومة لعرض عن حصيلة عملها 

ومــدى تقدمهــا فــي تطبيــق برنامجهــا فــي خــالل مرحلــة معينــة. دون 

رغــم  تفصيــل  بــأي  العامــة  السياســة  بيــان  ملســألة  يتطــرق  أن 

أهميتــه كمــا أّن القوانيــن التنظيميــة والنظــم الداخليــة لغرفتــي 
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مــا  إذا   ،)2008 )مانــع،  تمامــا،  املوضــوع  لهــذا  تشــر  لــم  البرملــان 

اســتثنينا نــّص املــادة 115 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب 

التــي لــم تضــف أي جديــد علــى مــا جــاء بــه النــص الدســتوري، أو 

تغطــي نقــص القوانيــن التنظيميــة لغرفتــي البرملــان واملتمثلــة فــي 

القانــون التنظيمــي رقــم 11.27 املــؤرخ فــي 2011/10/14، املتعلــق 

فــي  املــؤرخ   11.28 رقــم  التنظيمــي  والقانــون  النــواب.  بمجلــس 

املستشــارين.   بمجلــس  املتعلــق   ،2011/11/12

الدســتوري  املؤســس  أّن  الدســتورية  النصــوص  مــن  ويظهــر 

الجزائــري منــح هــذه اآلليــة لــكال غرفتــي البرملــان، وإن ميــز الغرفــة 

يــؤدي إلســقاط  فــي عملهــا الرقابــي بمــا قــد  األولــى بفعاليــة أكبــر 

الحكومــة. أمــا فــي اململكــة املغربيــة فــإّن الدســتور لــم يســاوي بيــن 

الغرفتيــن ّفيمــا يتعلــق بإســقاط الحكومــة بعــد )إثــارة مســؤوليتها 

السياســية، مــا يعنــي أّن عقــد جلســة مشــتركة بيــن غرفتــي البرملــان 

الحكومــة  تقٍدمــه  الــذي  العامــة  السياســة  لبيــان  لالســتماع 

اآلليــات  فــي  املستشــارين  مجلــس  بمشــاركة  ينتهــي  ال  ســنويا، 

النــواب.  ألولــى مجلــس 
ٔ
ا بالغرفــة  الخاصــة حصــرا  الدســتورية 

 ملتمس الراقابة والتصويت بالثقة1212
تعــد املســوؤلية السياســية للحكومــة أمــام البرملــان جوهــر النظــام 

البرملانــي، كمــا أن إقــرار املســؤولية أهــم ســالح للبرملــان يمكنــه مــن 

فــي الحــل،  التنفيذيــة ومقابــل حــق الحكومــة  مواجهــة الســلطة 

النظــام  إليهــا  يصبــو  التــي  التــوازن  فكــرة  يحقــق  الــذي  األمــر 

1981(. ولقــد تضمــن  املللــك،  التقليــدي )عثمــان عبــد  البرملانــي 

الدســتورين الجزائــري واملغربــي النــص علــى تقنيتــان دســتوريتان 

تؤديــان إلــى إســقاط الحكومــة همــا: ملتمــس الرقابــة والتصويــت 

بالثقــة.  

ملتمس الرقابة 212111
تحريــك  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي  اآلليــة  الرقابــة  ملتمــس  يعــّد 

قانونيــة  وأداة  البرملــان،  أمــام  للحكومــة  السياســية  املســؤولية 

بيــد أعضــاء البرملــان تســتعمل كلمــا تبيــن للبرملانييــن أّن الحكومــة 

التــي صوتــت عليهــا األغلبيــة  انحرفــت عــن األهــداف األساســية 

للبرنامــج  عرضهــا  خــالل  الحكومــة  تنصيــب  أثنــاء  البرملانيــة 

الحكومــة  بــه  تتقــدم  الــذي  الحكومــي،  البرنامــج  أو  السيا�شــي 

مــن أجــل املوافقــة والتصويــت عليــه لنيــل ثقــة البرملــان )أعبيــزة، 

.)2000

153 و154 و155 إلــى  فــي املــواد  ولقــد تطــرق الدســتور الجزائــري 

هــذه اآلليــة التــي تخــّص املجلــس الشــعبي الوطنــي فقــط، موّضحــا 

فيهــا،  التصويــت  ونســبة  مباشــرتها  وشــروط  تفعيلهــا  كيفيــات 

محــددا آثارهــا بتقديــم الوزيــر األول اســتقالة حكومتــه إلــى رئيــس 

الجمهوريــة. 

وكــذا الشــأن فــي الدســتور املغربــي الــذي تطــرق بموجــب الفصــول 

105 و106 إلى ملتمس الرقابة، محددا إجراءاته املختلفة، والتي 

النــواب  -مجلــس  املغربــي  البرملــان  غرفتــي  كال  تســاوي  أظهــرت 

فــي  تــؤدي  التــي  اآلليــة،  هــذه  مباشــرة  فــي  املستشــارين-  ومجلــس 

حالــة املوافقــة عليهــا إلــى اســتقالة الحكومــة اســتقالة جماعيــة. 

الغرفــة  حــرم  الــذي  الجزائــري  الدســتور  إليــه  ذهــب  مــا  عكــس 

إلــى  وبالنظــر  الحــّق،  هــذا  ممارســة  مــن  األمــة  مجلــس  الثانيــة 

ــب علــى ممارســة النــواب مللتمــس الرقابــة، 
ّ
حجــم األثــر الــذي يترت

فقــد أحاطــه املؤســس الدســتوري فــي كال البلديــن بمجموعــة مــن 

الضوابــط التــي تــؤدي إلــى الحــّد والعقالنيــة فــي اللجــوء إليــه.

الحــدوث،  نــادرة  الوســيلة  فهــذه  املمارســة  مســتوى  علــى  أمــا 

حيــث لــم يشــهد البرملــان املغربــي إال محاولتيــن اثنتيــن فــي ظــروف 

سياســية خاصــة لــم تؤديــا إلــى إســقاط الحكومــة )ملتمــس 1964 

وملتمــس 1990(، ولعــّل الســبب يعــود فــي األســاس إلــى الشــروط 

التعجيزيــة ملمارســة هــذا اإلجــراء.

التصويت بالثقة212121
األولــى  الغــرف  لنــواب  واملغربــي  الجزائــري  الدســتورين  منــح  ألّن 

طريــق  عــن  الحكومــة  إســقاط  صالحيــة  منهمــا  كّل  فــي  للبرملــان 

ملتمــس الرقابــة، فإنــه وباملقابــل خــوال الحكومــة إجــراًء تســتطيع 

املجلــس  األولــى  الغــرف  نــواب  أمــام  تدعيــم موقفهــا  مــن خاللــه 

الشــعبي الوطنــي ومجلــس النــواب، ويتمثــل هــذا اإلجــراء فــي طــرح 

الحكومــة الثقــة أمــام املجلــس بمناســبة عرضهــا لبيانهــا الســنوي 

أمــام البرملــان.

فــي الجزائــر اقتصــر املؤســس الدســتوري الجزائــري بنــّص املــادة 

5/98 مــن الدســتور علــى منــح املجلــس الشــعبي الوطنــي صالحيــة 

الثقــة  ســحب  علــى  التصويــت  طريــق  عــن  الحكومــة  إســقاط 

النصــوص  مختلــف  خــالل  مــن  فيتضــح  املغــرب  فــي  أمــا  منهــا، 

التشــريعية  الســلطتين  بيــن  العالقــات  تحكــم  التــي  الدســتورية 

والتنفيذيــة، وجــود بعــض الفــوارق مــع الجزائــر، علــى أّن ذلــك 

الغرفــة  خصوصيــة  مبــدأ  علــى  الجانبيــن  اتفــاق  مــن  يمنــع  لــم 

األولــى وأســبقيتها فــي هــذا املجــال. غيــر أّن تصويــت الغرفــة األولــى 

فــي البلديــن بعــدم املوافقــة علــى منــح الثقــة للحكومــة، قــد يــؤّدي 

إلــى نشــوب نــزاع بيــن املجلــس ورئيــس الدولــة -رئيــس الجمهوريــة 

فــي الجزائــر وامللــك فــي املغــرب- قــد يتطــّور إلــى درجــة حــّل البرملــان 

فــي املغــرب أو املجلــس الشــعبي الوطنــي فــي الجزائــر، انطالقــا مــن 
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أّن رئيــس الدولــة فيهمــا هــو حامــي الدســتور، والســاهر علــى ســير 

مؤسســاتها، باإلضافــة إلــى كونــه الصاحــب الفعلــي للبرنامــج الــذي 

تعمــل الحكومــة علــى تجســيده. ومــن هنــا وقبــل أن ينظــر رئيــس 

الجمهوريــة أو امللــك املغربــي فــي مســألة قبــول اســتقالة الحكومــة 

تمكنهمــا  التــي  الدســتورية  النصــوص  تطبيــق  إلــى  يلجــآ  أن  لهمــا 

مــن حــّل البرملــان، وإجــراء انتخابــات تشــريعية قبــل أوانهــا، إذا مــا 

كانــت لهمــا قناعــة بــأّن املجلــس الشــعبي الوطنــي فــي الجزائــر أو 

مجلــس النــواب فــي املغــرب، همــا املتســبب فــي ســوء العالقــة مــع 

.)2008 الحكومــة )مانــع، 

خامتـة
الحديثــة،  الدســتورية  النظــم  فــي  التأسيســية  الســلطة  تحــرص 

بعــض  تتضمــن  نصوصــا  الدســتورية  الوثيقــة  تضميــن  علــى 

وحســن  الدســتورية  القواعــد  نفــاذ  تكفــل  التــي  الوســائل، 

تطبيقهــا، وتحــّد مــن محــاوالت الخــروج عليهــا )البحــري، 2005(، 

التنفيذيــة  الســلطة  أعمــال  علــى  البرملــان  رقابــة  تعــّد  هنــا  ومــن 

أحــد أهــم الضمانــات القانونيــة علــى خضــوع الحكومــة للقواعــد 

الدســتورية. 

الســلطة  أعمــال  علــى  البرملانيــة  الرقابــة  أهميــة  وعلــى  ــه 
ّ
أن غيــر 

الرقابــي  الــدور  وبتتبــع  ــه 
ّ
أن إال  املقارنــة،  النظــم  فــي  التنفيذيــة 

االختالفــات  ورغــم  واملغــرب  الجزائــر  فــي  التشــريعية  للمؤسســة 

التاريخيــة واالجتماعيــة والسياســية والدســتورية بيــن البلديــن، 

نتيجــة غيــاب  منهــا،  املنشــودة  لــم تحقــق األهــداف  أّنهــا  يالحــظ 

والتنفيذيــة،  التشــريعية  الســلطتين  بيــن  املطلــوب  التــوازن 

مراقبــة  علــى  قدرتهــا  وعــدم  فيهمــا  البرملانيــة  املؤسســة  لضعــف 

الدســتوري  املؤســس  حــرص  بحيــث  فّعالــة،  مراقبــة  الحكومــة 

فــي البلديــن علــى تقويــة الســلطة التنفيذيــة، إضافــة ملــا أفرزتــه 

التنفيذيــة  للســلطة  هيمنــة  مــن  والواقعيــة  العمليــة  املمارســة 

.)2009 وســيطرتها علــى البرملــان وعلــى العمــل البرملانــي )ديــدان، 

كل ذلــك أّدى بالنهايــة لعــدم تحقيــق الرقابــة البرملانيــة للمقصــود 

فــي جــدوى وفاعليــة هــذه الوســيلة  منهــا، مــا أصبــح يثيــر الشــّك 

القواعــد  لنفــاذ  القانونيــة  الضمانــات  مــن  كواحــدة  واآلليــة 

ــه وبالرغــم مــن قتامــة 
ّ
الدســتورية، ويضعهــا علــى املحــّك. غيــر أن

تعزيــز  علــى  العمــل  مــن  يمنــع  ال  ذلــك  فــإّن  االســتنتاجات  هــذه 

لــذا  التشــريعية،  للمؤسســات  الرقابيــة  الوظيفــة  وتوســيع 

نــدرج بعــض التوصيــات الهامــة والتــي مــن شــأنها االرتقــاء بــأداء 

املؤسســة التشــريعية وجعــل العمــل البرملانــي وخصوصــا الرقابــي 

أكثــر فعاليــة. منــه 

توصيات

علــى ضــوء االســتنتاجات واملالحظــات الســابقة، ولجعــل نظــام 

نقتــرح  واملغــرب،  الجزائــر  فــي  فعاليــة  أكثــر  البرملانيــة  الرقابــة 

هــا تســاهم فــي االرتقــاء 
ّ
األخــذ بالتوصيــات واملقترحــات التاليــة عل

بالرقابــة البرملانيــة، ومــن خاللهــا بــأداء املؤسســة التشــريعية فــي 

الدولتيــن:    كال 

علــى  التنفيذيــة  الســلطة  وهيمنــة  ســيطرة  مــن  الحــّد  -ضــرورة 

التشــريعي وتقييــد  فــي مجــال اختصاصــه  لهــا 
ّ

تدخ البرملــان ومــن 

ــب 
ّ
اختصاصــه الرقابــي تحــت مســّمى العقلنــة البرملانيــة، ومــا يترت

ــل 
ّ

التدخ فــي  الحكومــة  وحــّق  التنظيــم،  ملجــال  توســع   مــن  عنهــا 

فــي ضبــط جــدول أعمــال الغــرف البرملانيــة، وتعقيــد اإلجــراءات 

األعضــاء،  املتســاوية  اللجنــة  عمــل  علــى  وتأثيرهــا  الرقابيــة، 

وحجب املعلومات عن النواب...، وباملقابل يتعّين على الحكومة 

دعــم البرملــان بغرفتيــه بإزالــة معّوقــات العمــل البرملانــي مــن خــالل 

العالقــة  ــم 
ّ
تنظ التــي  والتنظيميــة  العضويــة  القوانيــن  مراجعــة 

بيــن الحكومــة والبرملــان بالقــدر الــذي يســّهل شــروط وإجــراءات 

ممارســة البرملــان الختصاصاتــه الدســتورية، وكــذا تطويــر النظــم 

واللوائــح الداخليــة لغــرف البرملــان علــى نحــو مســتمّر حتــى يمــارس 

الفنيــة  البرملــان باألجهــزة  البرملــان دوره بفاعليــة، وتزويــد  عضــو 

وباملعلومــات  املختصــة،  والدراســات  الخبــرة  وببيــوت  املعاونــة 

الرقابيــة  وظيفتــه  أداء  فــي  دوره  وتفعيــل  إنجــاح  ألجــل  الالزمــة 

وفعاليــة.   وشــفافية  باســتقاللية 

-وضــع آثــار محــّددة وواضحــة تترتــب علــى ممارســة البرملان آلليات 

الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة، خاصــة األســئلة وعــرض املواضيع 

هــذه  تــؤّدي  حتــى  التحقيــق،  ولجــان  واالســتجوابات  للمناقشــة 

اآلليــات الرقابيــة إلــى تحقيــق الهــدف املنشــود مــن وراء إقرارهــا.  

قانــون  علــى  باملصادقــة  يتعلــق  فيمــا  البرملــان  ســلطات  -توســيع 

املاليــة، وعــدم تقييــده بمــّدة ضيقــة جــدا قــد تحــول دون دراســته 

بشــكل واف مــن طــرف الغــرف الثانيــة، فــي غيــاب نصــوص تقــّرر 

آلجــال  األولــى  الغــرف  احتــرام  عــدم  عنــد  يطبــق  الــذي  الجــزاء 

التصويــت عليــه وإحالتــه للغرفــة الثانيــة لدراســته واملصادقــة 

فــي  الثانيــة  الغرفــة  إلــى تضيــع حــّق  يــؤّدي غالبــا  مــا  عليــه، وهــو 

األولــى  الغرفــة  اســتغراق  بســبب  الدســتوري  حقهــا  ممارســة 

لكافــة الوقــت القانونــي تقريبــا، ويبــدو هــذا األمــر أكثــر وضوحــا 

الجزائــر. فــي 
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Censorship of the legislative power over the facts of the executive power - a 
comparative study between Algeria and Morocco-

Abstract

The legislative authority’s censorship of the executive authority’s work is a direct result 
of the constitutional principle of the separation of powers, which aims to achieve 
balance and cooperation between the executive and legislative authorities, in a way 
that ensures that the governing organizations are subjected to constitutional rules. 
However, due to the executive authority’s dominance over the legislative authority in 
Algeria and Morocco, and with the decline of the parliament oversight role of both of 
them, the censorship of parliament as a legal mechanism to ensure the enforcement of 
constitutional rules in the two Maghreb countries is undermined.

Keywords
Censorship
Parliament

Executive Power
 
   

Censure de pouvoir législatif sur les faits du pouvoir exécutif -étude comparative 
entre l’Algérie et le Maroc-

Résumé

La censure du pouvoir législatif sur les faits du pouvoir exécutif est un résultat direct 
pour que le fondateur constitutionnel établisse le principe de la séparation des pouvoirs 
qui vise à réaliser l’équilibrage et la coopération entre   les deux pouvoirs exécutif et 
législatif. Ce qui assure l’obéissance des   organismes gouvernementaux aux règles de 
la constitution. Néanmoins, et à   cause de la suprématie du pouvoir législatif sur le 
pouvoir exécutif en Algérie et au Maroc, et devant le recul du rôle de la censure du chef 
du parlement dans les deux pays, la censure du parlement comme mécanisme juridique 
pour assurer l’exécution des règles constitutionnelle dans les deux pays maghrébins 
est mise à mal.  

      Mots clés
Censure

Parlement
Pouvoir exécutif
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ملخص
يعــد ســارتر مثــاال أخــر بعــد هيدغــر مــن األمثلــة التــي تعبــر عــن العالقــة الحميميــة التــي جمعــت الفينومينولوجيــا 

علــى  لينفتــح  اإلنســاني  الوجــود  دراســة  علــى  الهوســرلي  املنهــج  تطبيــق  حــاول  الــذي  ســارتر  الوجــود،  بفلســفة 
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الفينومينولوجــي ال يمكــن فهمــه إال بالعــودة إلــى هوســرل نفســه علــى اعتبــار اســتعانته بــه فــي ذلــك قبــل أن يثبــت 

تميــزه عنــه بتوجهــه بالفينومينولوجيــا وجهــة دراســة انطولوجيــا الوجــود اإلنســاني. 
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ذكرنا سالفا سبق عملي، فمن املعروف أن مقال سارتر الشهير 

ســنة  ينشــر  أن  قبــل   1934 ســنة  كتــب  والــذي  القصديــة  عــن 

1939 وهــو أول مــا كتــب ســارتر متأثــرا بفينومينولوجيــا هوســرل 

وذلــك عقــب إقامتــه فــي برليــن بعــد اطالعــه علــى املقالــة األصليــة 

الداخــل  فــي  القابــع  الهــم  ذلــك  عــن  تعبــر  كانــت  والتــي  لهوســرل 

الســارتري والحالــة النفســية التــي كان يعيشــها فــي مواجهــة تلــك 

)برنشفيك-الالند-مايرســون(  القديمــة  الفلســفية  التيــارات 

القصديــة  فكــرة  الفينومينولوجيــا  فــي  لــه  اكتشــاف  أهــم  وكان 

وامكاناتهــا والتــي وجــد فيهــا املخلــص مــن تلــك الوضعيــة األليمــة 

وكأنهــا تعبــر عــن اهتماماتــه الواقعيــة التــي كان ينشــدها، وتجنبــه 

الغــرق فــي أعمــاق الوعــي .

فقــد أشــار ســارتر أن » الوعــي يتحــدد بالقصديــة، هــذه الجملــة 

القصديــة  الــذي كتبــه حــول  املشــهور  النــص  ذلــك  إلــى  تنحــدر 

هــو  وعــي  )كل  أن  هوســرل  عنــد  اكتشــف  أنــه  ســارتر  ألــح  أيــن 

وعــي ب�شــيء مــا(، مــن دون شــك تلــك هــي الفكــرة األساســية التــي 

)Mazzu, 2007) »انجــذب مــن خاللهــا ســارتر للفينومينولوجيــا

فــي مقالــه الســالف الذكــر حــول القصديــة قــدم ســمات الوعــي 

فــي الفينومينولوجيــا وركــز كثيــرا علــى مقولــة هوســرل » كل وعــي 

هــو وعــي ب�شــيء مــا » لكــن الوعــي مثلمــا دافــع عنــه فــي هــذا املقــال 

ليــس لــه داخــل، وهنــا يكتشــف القصديــة ويقدمهــا ويبــرز أهــم مــا 

سيســتقيه منهــا وهــو الوجــود فــي الخــارج، خــارج الوعــي )عطيــة, 

.)2016

»لقــد افــرغ الوعــي مــن محتــواه الثقيــل ونظــر إلــى القصديــة علــى 
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إلقائــه  أجــل  مــن  الحميميــة  رطوبــة  مــن  اإلنســان  تســحب  أنهــا 

مــن  بالقــرب  ذاتــا  ليــس  مــا  نحــو  الــذات  عــن  ذاته،بعيــدا  خــارج 

2007(، حيــث يصبــح الوعــي فارغــا ال �شــيء   ،Mazzu) األشــياء« 

فيــه ســوى حركتــه التــي يخــرج بهــا عــن ذاتــه خــارج الــذات، وإذا 

تصورنــا أنــه يمكننــا الدخــول فــي وعــي مــا، فلــن نجــد أنفســنا إال 

وقــد ألقــي بنــا فــي الخــارج فــي العالــم بيــن األشــياء قــرب الشــجرة 

ووســط الغبــار، ألن الوعــي ببســاطة ليــس لــه داخــل، كلــه خــارج 

وهــو مــا يشــير إليــه ســارتر بفكــرة »االنفجــار نحــو« الــذي يلقــي 

إلــى  باالمتــداد  يوحــي  مــا  وهــو  األشــياء،  وســط  ذواتنــا  خــارج  بنــا 

تنــزع  فكــرة  وهــي  مــا«  ب�شــيء  وعــي  هــو  وعــي  »كل  هوســرل  فكــرة 

نحــو التعالــي، كمــا أنهــا فكــرة تحيلنــا مــن جهــة أخــرى نحــو عبــارة 

أن  اعتبــار  علــى  العالــم«  فــي  وجــود  »الوجــود  الشــهيرة  هيدغــر 

الوجــود هــو حركــة وانفجــار فــي العالــم، فكــرة تق�شــي علــى تلــك 

الفلســفة  أو  فالفكــر  الكالســيكيين،  عنــد  املزعومــة  املحايثــة 

قبــل ذلــك اتصــال مباشــر باألشــياء إلحــداث امللمــوس، فمفهــوم 

مــن  »فصيــل  ســارتر  أســماه  ومــا  تمامــا  يتماثــل  إذن  القصديــة 

مــن  كانــت  الوعــي  قــال الحقــا »أبحاثــي حــول  أو كمــا  الطــوارئ« 

)2007  ،Mazzu( للواقعيــة«  فلســفي  عمــق  إعطــاء  أجــل 

هــي كيفيــة لكشــف  ذاتــه،  الوعــي  يتجــاوز  أن  هــي  القصديــة  إن 

العالــم، العالــم فــي املقابــل ســيخبرنا عليــه، القصديــة هــي بنــاء أي 

فعــل مــن أفعــال الوعــي ، هيــكل كل فعــل للوعــي حتــى األحاســيس 

واملشــاعر، فكراهية أي إنســان، هي كيفية أخرى لالنفجار نحو 

اآلخــر واكتشــاف العالــم، أي أن نجــد أنفســنا فجــأة أمــام أجنبــي، 

تكشــف  فاألشــياء  كراهيــة،  مــن  عليــه  أطلــق  ممــا  يتألــم  يعانــي 

 Mazzu,(لنــا عــن ذاتهــا، كونهــا قابلــة للكراهيــة والحــب والخــوف

2007(، وهــو مــا قــاد ســارتر إلــى االســتخالص أن وجــود األشــياء 

نكشــف  أن  يمكــن  ال  إذ  أنفســنا،  نحــن  حتــى  الخــارج  فــي  كلهــا 

أنــاس  العالــم وبيــن األشــياء  فــي  أنفســنا منعزليــن، فنحــن دائمــا 

بيــن النــاس، وهــي الخصوصيــة التــي تجعــل مــن الوعــي بالوجــود 

وعي ب�شيء ما؛ أي أن الوعي مرتبط دائما بموضوع ما، أن أدرك 

حســا مــا، مــا هــو إال إدراكا ل�شــيء مــا وأن نتذكــر هــو أن نتذكــر 

شــيئا مــا )عطيــة، 2016(. 

مقولــة  املتعالــي(  )األنــا  مقولــة  مــن  اتخــذ  قبــل  مــن  فهوســرل 

إليهــا  يصــل  التــي  النهائيــة  الحقيقــة  أنهــا  اعتبــار  علــى  أساســية 

بعــد عمليــات الــردود الفينومينولوجيــة إذ يقــول : »هنــاك األنــا 

الجســماني الــذي يرتبــط بالجســد، وهنــاك معنــى مختلــف تمامــا 

وعــي  كل  يرتبــط  وبواســطته  أنــه  حيــث  الوعــي،  وهــو  أال  لألنــا، 

فــردي بمعنــى التفكيــر« )E.Husserl، 1991( فقــد فصــل هوســرل 

القــدرة علــى  أولويــة  الواعــي وأعطــى  الجســماني واألنــا  األنــا  بيــن 

يقــول:  إذ  الوعــي  داخــل  محتــواة  وجعلهــا  املوضوعــات  تأســيس 

التأملــي  نظــره  يرســل  أن  لحظــة  كل  فــي  يســتطيع  الواعــي  »األنــا 

علــى هــذه الحيــاة، ســواء كانــت إدراكا أو تصــورا أو حكــم قيمــة أو 

 )1953  ،E.Husserl(»إراديــا تقريــرا 

فيــه دون  الكامنــة  الوعــي والخبــرة  اهتــم هوســرل بدراســة  فقــد 

االهتمــام بعالقــة الوعــي باألشــياء ، وهــو مــا يآخــذه عليــه ســارتر 

عــدم  خطــأ  وهــو  الســابقة  الفلســفات  خطــأ  فــي  وقــع  أنــه  علــى 

وجــود عالقــة بيــن الــذات واملوضــوع أو الوعــي والعالــم )ســباع، 

مســافة  وأدخــل  املتعالــي  األنــا  فكــرة  ســارتر  رفــض   ،)2015

نفســية بيــن الوعــي وموضوعاتــه مــن خــالل فكــرة العــدم، حيــث 

ناقــش  فقــد  ذاتــه(،  و)الوجود-فــي  لذاتــه(   - )الوجــود  بيــن  ميــز 

فــي بدايــة كتابــه ) الوجــود والعــدم( مفهــوم العــدم انطالقــا مــن 

مقولــة هوســرل »كل وعــي هــو وعــي ب�شــيء مــا« بيــن خاللهــا أن مــا 

نفهمــه مــن هــذه العبــارة هــو أن الوعــي إمــا أن يرتبــط بالوجــود 

وموضوعاتــه أو أن الوعــي هــو وجــود متعــال، ففــي األولــى إمكانيــة 

الوعــي،  عــن  مختلــف  عينــي  وجــود  هنــا  الوجــود  ألن  مســتحيلة 

وفــي الثانــي أجــرى ســارتر تعديــال حيــث يجــب أن يكــون املوضــوع 

متميــزا عــن الوعــي فــي غيابــه ال فــي حضــوره ، أي أنــه يريــد أن يحــرر 

الوعــي مــن تحديــد الخبــرة بصــورة مسبقة)ســباع، 2015(، حيــث 

يقــول :« إنهــا تحــرر الوعــي مــن الذهــول القريــب مــن التخيــل مــن 

.  )2007  ،Mazzu(الداخــل أجــل مواجهــة 

القصديــة  فكــرة  أن  هوســرل  فينومينولوجيــا  فــي  واملالحــظ 

األشــياء فيهــا ال تغــادر ســاحة إدراكنــا بشــكل دائــم، وأن مــا دون 

ذلــك غيــر موجــود بالنســبة لنــا، فمــا أراه أمامــي يمكننــي وصفــه 

بــكل خصائصــه مــن شــكل ولــون وغيــره، وإن حصــل غيابــه يصبــح 

ال يوجــد وعــي ملــا هــو موجــود بعيــدا عــن أعيننــا، لكــن هــل يتوقــف 

هنــا وجــود هــذا ال�شــيء الــذي نــراه اليــوم علــى وعــي بــه؟ 

موجــود  غيــر  ولكنــه  ذاتــه  فــي  موجــودا  يبقــى  هوســرل  نظــر  فــي 

بالنسبة لنا ويعطي بذلك مثال الشجرة التي نراها من النافذة، 

فإنــا نــرى األغصــان واألوراق والثمــار فنتعــرف عليهــا أنهــا شــجرة 

كــذا وكــذا لكــن بمجــرد أن أغلــق النافــذة تصبــح الشــجرة غيــر 

أظهــر  ذاتهــا، وقــد  فــي  أنهــا موجــودة  لنــا رغــم  بالنســبة  موجــودة 

ال  أنــه  يعنــي  هــذا  مــا«  ب�شــيء  وعــي  هــو  وعــي  قولــه:»كل  فــي  ذلــك 

ليــس موضــع موضــوع متعــال. يوجــد وعــي 

امليــزة  هــذه  أن  املراجــع  مــن  العديــد  فــي  هوســرل  أكــد  فقــد 

األساســية للقصديــة؛ أي إعطــاء الــذات فينومينولوجيــا بمعنــى 

أن كل إدراك فــي حــد ذاتــه ليــس فقــط هــو وعــي بموضوعــه، لكنهــا 
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تجعــل موضوعهــا واعيــا بطريقــة واضحــة، وبالتالــي فــاإلدراك هــو 

فــي الجســد كمــا هــو مســتهدف،  وعــي الرؤيــة وامتــالك املوضــوع 

يخلــق  الهوســرلي  باملفهــوم  الوعــي  أن  نفهــم  أن  الضــروري  فمــن 

.)2007  ،Mazzu( فــي الواقــع لــه ويكــون  الكائــن الــذي يبــدو 

فــي هــذا الصــدد يــرى ســارتر أن كل وعــي هــو وعــي غيــر متموضــع 

فــي ذاتــه كالوعــي املتوضــع فــي ذات، علــى اعتبــار أن الوعــي ليــس 

لــه محتــوى، فعندمــا أرى قبعــة أمامــي فأنــا لســت واع بمــا يظهــره 

لــي هــذا ال�شــيء، فهــو ال يمكنــه كشــف النقــاب عــن نفســه، هــذا 

يعنــي أن الوعــي هــو فقــط الــذي يظهــر شــيئا، فــإن وضــع �شــيء 

ليــس  فــاإلدراك  تمثــل،  وجــود  فــرض  يعنــي  ال  أنــه موجــود  علــى 

الترتيــب مثــل الوعــي  لــه نفــس  ليــس  هالميــة ولكــن هنــاك �شــيء 

وبالتالــي فــإن الوعــي موضعــي فــي أنــه يختــرق نفســه للوصــول إلــى 

 )1943 ،J.P.Sartre( شــيء مــا هــو منهــك فــي هــذا املوقــف�

ومــن هــذا املنطلــق فــإن الوعــي ليــس لــه داخــل وليــس ســوى تلــك 

العفويــة غيــر املشــروطة حيــث تظهــر األشــياء وتفاجئنــا بوجودهــا 

كخــارج وعليــه فــإن وضــع ال�شــيء ليــس إجــراء جــرد لصفاتــه أو 

وجــوده كمــا يقــول ذلــك هوســرل عندمــا قــدم لنــا مثــال الشــجرة 

ونحــن ننظــر إليهــا مــن النافــذة، وإنمــا الوعــي هــو بالفعــل وســيلة 

للقيــام  وجــودي  لتخصيــص  طريقــة  أو  نف�شــي  علــى  لالســتيالء 

بذلــك وجعلــه لــي وكســر ذلــك الالتجانــس بينــه وبينــي، فهــو بذلــك 

)2007 ،Mazzu( وســيلة لإلشــارة إلــى �شــيء مــا

فإذا كانت القصدية هي التي تحدد الوعي، فإن كل وعي قصدي 

 ال َمَحالــة، إذ يقــول 
ً
هــو وعــي بذاتــه وغيــر ذلــك ســيكون تناقضــا

ســارتر:« إذا كان وعــي لــم يكــن علــى وعــي بكونــه واعيــا للطاولــة، 

أو أحــدا  بالطاولــة دون أن يعــي وجودهــا،  فإنــه ســيكون واعيــا 

يريــد وعيــا يتجاهــل ذاتــه؛ أي وعــي ال واعــي وهــو أمــر ســخيف« 

.)1943  ،J.P.Sartre(

)هوســرل  البينذاتيــة  النظريــات  ألهــم  نقــدا  ســارتر  وجــه  لقــد 

.هيدغــر وحتــى هيغــل( معتبــرا إياهــا فكــرا غيــر واقعــي أو فكــرا مــن 

دون تجربــة وهــذا مــا يؤكــد مــرة أخــرى انفصالــه عــن الفلســفة 

ويكونــه  العالــم  يحمــل  الــذي  الوعــي  عــن  أو  الترنســندنتالية 

ســارتر  لــدى  بالعالــم  أو  باألخــر  فالعالقــة  معنــى،  فــي  ويختزلــه 

خــارج  أنطولوجــي  مســتوى  علــى  إال  تتحقــق  ال  كينونــة  عالقــة 

الوعــي، فكينونتــي ال تتحقــق إال عبــر تلــك العالقــة، فقــد اعتبــر 

الــذات الهوســرلية ذاتــا كانطيــة علــى اعتبــار العالقــة بالعالــم التــي 

عالقــة معرفيــة نظريــة، فــي حيــن أن الوعــي عنــد ســارتر هــو مــن 

طبيعــة غيــر ماهويــة رغــم أن نظريتــه تتأســس علــى الكوجيتــو، 

مــن نمــط كينونــة كمــا  ليــس أكثــر  لــه  بالنســبة  لكــن الكوجيتــو 

أن األنــا ال يمكــن ربطهــا بالتفكيــر )بوطيــب، 2019( ، فالشــرط 

الضــروري والكافــي للوعــي لجعــل هــذا الكائــن يبــدو هــو أنــه مــدرك 

لنفســه علــى أنــه يطــرح هــذا ال�شــيء بدقــة، ومــع ذلــك فــإن هــذا 

ستســجل  املعرفــة  هــذه  ك�شــيء،  الوعــي  فعــل  يكــون  ال  الوعــي 

أنــا،  فعلــي  يفتــرض  مــا  وهــو  داخلــي  كقســم  القصديــة  العالقــة 

لذلــك فــإن العالقــة القصديــة ال يتــم تبريرهــا بــأي شــكل بالفئــات 

العالقــات  مثــل  ذاك  أو  ال�شــيء  هــذا  بيــن  للعالقــات  املناســبة 

الســببية، فالوعي الســببي ال يســجل أي تأثير لألشــياء على ذلك، 

حافــز  ألي  فعــل  كــرد  األشــياء  هــذه  مثــل  إلــى  يشــير  ال  فالوعــي 

بمعنــى أن الوعــي ال يعــي عالقتــه باألشــياء، فمجــرد الحكــم ال يأتــي 

.)2007  ،Mazzu( الروابــط  إنشــاء  بعــد 

»فــإن اختــزال الوعــي فــي املعرفــة يعنــي ضمنيــا أن ثنائيــة الــذات 

فالوعــي   ،)1943  ،J.P.Sartre(»الوعــي فــي  خلقهــا  يتــم  واملوضــوع 

أســماه  مــا  وهــو  معرفــي  وغيــر  مباشــر  ذاتــي  حكــم  هــو  الذاتــي 

ســارتر بالكوجيتــو القبــل تفكــري، فاألشــياء ال تعطــي نفســها لــي 

لذلــك  كموضــوع،  أو  ك�شــيء  املتعاقبــة  التوصفــات  طريــق  عــن 

ال يمكننــي الحكــم علــى قيمــة هــذا ال�شــيء لكــن ليــس علــى قيمــة 

الفعــل، فحضــور الكتــاب أمامــي ال يمكننــي مــن القــول أن إدراكــه 

واضــح، هــي أن ال نقــول شــيئا أكثــر مــن األشــياء التــي تظهــر بشــكل 

واضــح، هــذا التقديــر ال يتعلــق بفعــل الوعــي ذاتــه ألنــه موجــه إلــى 

الخــارج.

بالنســبة  تقريبــا  واملعجــزة  الجديــد  الحــل  هــي  إذن  فالقصديــة 

إلــى ســارتر )كمــا يقــول دومينيــك جانيكــو( أو مــا يشــبه املعجــزة 

)الذاتيــة  والثنائيــة  الواقعيــة  املثاليــة  تجــاوز  خاللــه  مــن  يتــم 

الغيــر  الحقيقــة  وهــي  ســابقة  عالقــة  خــالل  مــن  واملوضوعيــة( 

تقديمهــا،  جســدية  صــورة  ألي  يمكــن  ال  والتــي  لالختــزال  قابلــة 

الــذات،  غيــر  أخــر  �شــيء  وعــي  مــن  العالــم،  عــن  الوعــي  انفجــار 

إذ ال يوجــد وعــي خالــص، تأخــذ مــن عالقــة قصديــة مســبقة« 

.)2009  ،Janicaud(

»فالوعــي املباشــر -كمــا يقــول ســارتر- كمــا أتخيلــه ال يســمح لــي 

مباشــرة  عالقــة  إنهــا  ويضيــف  الخجــل،  أو  الرغبــة  أو  بالحكــم 

بالذات كانفجار خالص خارج الذات، إذ ال يمكن اعتبار الوعي 

الذاتــي وعيــا جديــدا ولكــن كيفيــة وحيــدة للوجــود املمكــن مــن 

أجــل وعــي ب�شــيء مــا«)J.P.Sartre, 1943( فالقصديــة الغائبــة عــن 

ذاتهــا لــن تكــون مختلفــة عــن العالقــة التــي تربطهــا باألشــياء، لهــذا 

بهــذا  الســبب يرفــض ســارتر فكــرة كل داخليــة للوعــي، فالوعــي 

املنظــور لــن يختلــف كمــا يقــول عــن الهضــم املعــوي البســيط.

فوعينــا لــن يكــون أكثــر مــن مجــرد مالحظــة الســتيعاب األشــياء 
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فــي مضمــون الوعــي، لكــن مثــل هــذه املالحظــة تهــم أولئــك الذيــن 

العصبيــة،  األفعــال  ردود  لبعــض  الوعــي  حقيقــة  مــن  يحطــون 

عليــه،  يؤثــر  مــا  أو  مــا  �شــيء  علــى  يســتقر  ال  العصبــي  فالنظــام 

فــي  تختــزل  ال  إذن  القصديــة  فالعالقــة  وســلب،  خامــل  فهــو 

االستكشــاف املعرفــي لألشــياء، ألن الوعــي ليــس فــي األصــل عالقــة 

معرفــة، بــل عالقــة وجــود، ألن املعــارف ال تقــدم شــيئا حاضــرا 

لكنــه معــروف، فــكل استكشــاف معرفــي يســتند إلــى كيفيــة وجــود 

أي  يفســر  أن  يمكــن  وال  الخــارج  إلــى  وتحيلنــي  ذلــك  بهــا  يجــري 

معرفــة، إنهــا عالقــة الوجــود التــي تجعــل كل معرفــة ممكنــة وهــي 

كيفيــة أخــرى للقــول أن الوجــود يســبق املاهيــة، فالقصديــة هــي 

إنــه إذن )وجــود مطلــق  تكــون ماهيــة،  كيفيــة للوجــود قبــل أن 

نعطــي  أن  املســتحيل  فمــن   )J.P.Sartre, 1943()معرفــة وليــس 

إنــه   )Mazzu, 2007( بنفســها  تفعلــه  ممــا  أخــر  دافعــا  للمعرفــة 

 J.P.Sartre,( »املعرفــة ليســت ســوى ضــرورة للحقيقــة« : يقــول 

.)1943

يمكنــه  لــم  هوســرل  قدمــه  الــذي  التوصيــف  يخــص  فيمــا  أمــا 

تســتدعيه  الــذي  للوعــي  الجديــد  املفهــوم  حــدود  رســم  مــن 

فينومينولوجيــا القصديــة، إال مــن خــالل حــواره الجــاد مــع فرانــز 

برانتانــو حيــث بقــي »فيمــا هــو جوهــري حبيــس األحــكام املســبقة 

للتراث الطبيعاني والذي هو في الحقيقة انقالب هوسرل بحوث 

األرتيميتيقــا،  فلســفة  صاحــب  نفســه  هوســرل  علــى  منطقيــة 

حيــث كان اســتخدام األطروحــات التجريبيــة والنفســية ألســتاذه 

برانتانــو بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بفكــرة القصديــة، وإن توضيــح 

املفهــوم الجديــد للوعــي مــن حيــث هــو قصديــة ليقت�شــي مراجعــة 

برنتانــو  بمقتضــاه  ميــز  الــذي  التمييــز  ومبــدأ  الظاهــرة  مفهــوم 

أحمــد  الطبيعية«)بــن  الظاهــرات  مــن  النفســية  الظاهــرات 

)2006 يوســف, 

لقــد اســتخدم هوســرل الوصــف البرانتانــي لخصائــص الظاهــرة 

كأســاس  جعلهمــا  أساســيتين  أطروحتيــن  فــي  وقدمــه  النفســية، 

لفينومينولجيــا الداللــة فــي البحــوث املنطقيــة، وفينومينولجيــا 

الوعــي املتعالــي فــي األفــكار األولــى، أولهــا: أن كل فعــل واع هــو وعــي 

أو  تمثــالت  هــي  النفســية  الظاهــرات  مــا. والثانيــة أن كل  ب�شــيء 

 )1953  ،E.Husserl( .مؤسســة علــى تمثــالت

والظاهــر فــي هــذا أن التأويــل الشــيئي الــذي قدمــه برنتانــو داخــل 

هــذه التوصيفــات الســالفة الذكــر هــو مــا جعــل هوســرل يجعــل 

مــن القصديــة بنيــة للوعــي، فمــا هــو جلــي حقــا أن هــذا التأليــف 

بيــن الخاصــة األولــى املتصلــة بظاهــرات الوعــي والعبــارة الشــهيرة 

»الالوجــود الباطنــي القصــدي« واملــؤول تأويــال شــيئيا مــن قبــل 

برنتانــو هــو الــذي أوحــى إلــى هوســرل أن القصديــة فعــال هــي بنيــة 

الوعــي األساســية )يوســف بــن أحمــد 	200(

منطقيــة  بحــوث  فــي  القصديــة  وظيفــة  فهــم  يمكــن  ال  وعليــه 

هــذه  لقصــد  املالــئ  والقصــد  للداللــة،  املعطــي  الفعــل  بوصفهــا 

الداللــة مــن خــالل اإلحالــة إلــى موضــوع الحــدس، إال إذا أوضحنــا 

معنــى الوعــي الفينومينولوجــي مــن حيــث »هــو وعــي قصــدي« مــن 

جهــة و »وعــي داللــة« مــن جهــة ثانيــة )إ.هوســرل، 2010(.

املؤســس  اعتبارهــا  علــى  القصديــة  فــي  اليــوم  البحــث  إن 

للفينومينولوجيــا ال يمكنــه إال أن يعــد بمثابــة الــردة الفلســفية 

واالرتداد إلى ما دون البحث الفينومينولوجي ذاته، فالوفاء لروح 

املــردد  فــي الخطــاب  الفينومينولوجــي ال يكمــن  البحــث والتأمــل 

فــي املســألة  ملبــادئ ونظريــات مذهــب هوســرل، بقــدر مــا يكمــن 

التــي تســائل الفينومينولوجيــا ذاتهــا عــن إمكاناتهــا وتنظــر فيمــا 

لــم بتفكــر بــه، وتســعى إلــى اإلفصــاح عــن مواطــن اإلشــكال وتبيــان 

ضــروب االحراجــات التــي منعتهــا مــن تفعيــل إمكاناتهــا وتحقيــق 

اإلنجــاز،  باتــت فكــرة مثاليــة ال متناهيــة ممتنعــة  التــي  ماهيتهــا 

ال  للفينومينولوجيــا  النظريــة  الصياغــات  مختلــف  أن  بحيــث 

تكــون ســوى مداخــل أو مقدمــات ال أكثــر تــردد ذلــك فــي عناويــن 

ومضاميــن مؤلفــات هوســرل نفســه )يوســف بــن أحمــد، 2008( 

»بحــوث  فــي  النفســية  الــذات  مــن  هوســرل  انتقــل  وقــد  هــذا 

أن  مــن  األول  الجــزء  األفــكار  فــي  الباطنــي  األنــا  إلــى  منطقيــة« 

للمعــارف  أنــا موحــد  إلــى  الشــعورية ال يحتــاج  الظواهــر  وصــف 

يعطــي خاللهــا لألشــياء وحدتهــا وفرديتهــا علــى اعتبــار أن الوعــي 

.)2005 )ســارتر،  الزمــان  فــي  تتوحــد  قصديــة 

تقتصــر  ال  القصديــة  خاصيــة  أن  أقررنــا  نحــن  إذا  وعليــه 

حركــة  بذلــك  ســتكون  فإنهــا  واملعرفــي،  التمثلــي  التفكيــر  علــى 

فــي  القصديــة  نظريــة  ففهــم  وغيــر،  آخــر  هــو  مــا  علــى  االنفتــاح 

صلتهــا بمفاهيــم الداللــة والحــدس والوعــي تســتدعي العــودة إلــى 

نــص بحــوث منطقيــة 1901/1900 وحتــى نتبيــن عــدم كفايــة هــذه 

 « الصوريــة  املنطقيــة  املثاليــة  بيــن  تــدور  ظلــت  التــي  النظريــة 

واملاهيــة القصديــة« و»وعــي الداللــة« و»التمثــل التمثلــي« دون 

أن تف�شــي إلــى املوضــوع القصــدي أو ال�شــيء عينــه الــذي ال يمكــن 

فنقائــص  وعليــه  الداللــي،  القصــد  متنــاول  خــارج  يبقــى  أن  إال 

التــي  هــي  منطقيــة  بحــوث  مؤلــف  فــي  املنطقيــة  القصــد  نظريــة 

شــرعت لفينومينولوجيــا األفــكار األولــى ضــرورة ابتــداء املنعطــف 

املتعالــي، لكــن أال تصبــح القصديــة باعتبارهــا حركــة فــرق تفيــد 

يقــوم؟  مــن شــأنه  أســاس  الال�شــيء وتق�شــي علــى كل 

املســألة  تجذيــر  خاللهــا  مــن  أعــاد  التــي  الســارترية  املســألة  إنهــا 
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القصديــة فتبنــى اقتضــاء التعديــل فــي مفهومهــا ليعيــد تفســيرها 

القصــد  إن  فيقــول  األنطولوجــي.  الدليــل  ذلــك  فــي  مســتعمال 

املتبــادل يعنــي أن التعالــي هــو البنــاء املكــون للوعــي أي أن الوعــي 

هنــاك  أن  بمعنــى  وجــوده،  هــو  ليــس  وجــود  علــى  يولــد محمــوال 

وجــودا يكشــف عــن نفســه مــن خــالل القصديــة ليــس هــو معنــى 

القصديــة الــذي لــم يعــرف هوســرل خاصيتــه الجوهريــة، وهكــذا 

املوضوعــات  عالــم  علــى  العثــور  األمــر  بدايــة  فــي  ســارتر  حــاول 

الحســية.  املــادة  مــن  اســتنباطه  أو  ارجاعــه  يمكــن  ال  الــذي 

 )2005 )ســارتر، 

لقــد نقــد ســارتر القصديــة الهوســرلية مثلمــا فعــل ذلــك إيمانويــل 

ليفينــاس علــى اعتبــار أن القصديــة تفــرغ الوعــي مــن محتــواه، 

وتجعــل مــن هــذا الفــراغ عالقــة تتميــز عــن أطرافهــا وتتجاوزهــا 

وعــي  كموضــوع  يتحــدد  مــا  تحــدد  ـكـي  اســتعداد  علــى  لتكــون 

)Levinas, 1972(. كمــا يقــول ســارتر »الوعــي ال داخــل لــه، ليــس 

الوعــي إال مــا فيــه خــارج وإنــه هروبــه الدائــم هــذا ورفضــه أن يكــون 

منــه وعيــا، تصــوروا اآلن سلســلة  مــا يجعــل  هــو  ذلــك  جوهــرا، 

تتــرك لذواتنــا  عــن ذواتنــا، وال  تنزعنــا  مــن االنفجــارات  مترابطــة 

الوقــت كــي تتشــكل خلفهــا بــل علــى العكــس مــن ذلــك ترمــي بنــا مــن 

ورائهــا فــي غبــار العالــم الجــاف، فــوق األرض الصلبــة وبيــن األشــياء 

تصــوروا أننــا ألقــي بنــا هكــذا وقــد أهملتنــا طبيعتنــا فــي عالــم عنيــد 

يناصبنــا العــداء وال يكتــرث بنــا، عندئــذ قــد تكونــوا أدركتــم املعنــى 

العميــق لالكتشــاف الــذي يعبــر عنــه هوســرل »كل وعــي هــو وعــي 

معهــا  ويتحــد  ذاتــه  إلــى  يعــود  أن  الوعــي  حــاول  فــإذا  مــا«  ب�شــيء 

 )J.P.Sartre, 1974( وينغلــق علــى نفســه انعــدم

ومــن جهــة أخــرى فــإن الخيــط الثانــي الــذي يتبعــه ســارتر فهــو 

البــدء مــن مثاليــة هوســرل التــي يرفضهــا إلثبــات العالــم الخارجــي 

فــإذا  العــدم موضوعهــا األوحــد،  فيهــا  يقيــم فلســفة يصبــح  ـكـي 

كان الوعــي كمــا يريــده هوســرل هــو وعــي ب�شــيء فإنــه يصبــح وعيــا 

واضحــا يضــع موضوعــه كمضمــون لــه، وال يكــون املوضــوع الــذي 

يضعــه الوعــي نوعــا مــن املعطيــات املحايــدة التــي تكــون عاملــا مــا 

.)1966 )ســارتر، 

كما يرى سارتر أن هوسرل قد أعطى الوعي بطريقة اصطناعية 

)ســارتر، 2005( وحتــى القصديــة التــي يكشــفها هوســرل وكذلــك 

عــن  االنتــزاع  وهــي  جوهريــة  خاصيــة  لهــا  قبلــه  مــن  برانتانــو 

النفــس، وليســت فقــط خاصيــة معرفيــة فــي تكويــن الوعــي، وهــذا 

االنتــزاع يكشــف عــن العــدم داخــل الوعــي، خاصــة وان موضوعــه 

كان ســلبا محضــا نظــرا لالواقعيــة. )ســارتر، 1966( هــذه املحاولــة 

مــن ســارتر كان يهــدف مــن وراءهــا إقامــة وصــف خالــص للوعــي، 

 )2005 )ســارتر،  اآلخريــن.  ومــع  العالــم  فــي  موجــود  أنــا  بوصفــه 

وعلــى إثــر ذلــك ينتهــي ســارتر إلــى أن الوجــود ال يأتــي مــن الوجــود 

املــدرك، ألنــه ليــس مــدركا علــى اإلطــالق، ألن الوعــي يتخطــاه نحــو 

لقالــب  ماديــة  طبقــة  وجــود  افترضنــا  ولــو  فحتــى  املوضوعــات، 

الفكــر، فكيــف يمكــن للوعــي أن ينتقــل مــن الــذات وأن يتخطــاه 

نحــو املوضــوع؟ وقــد ظــن هوســرل أنــه بإعطائــه املــادة صفــات 

أحدهمــا  مــن  االنتقــال  تســهيل  يمكنــه  الوعــي  وصفــات  ال�شــيء 

إلــى اآلخــر، ولكنــه انتهــى إلــى خلــق وجــود ميــت يرفضــه الوعــي وال 

يمكــن أن يكــون جــزءا مــن العالــم. )ســارتر، 2005(

فالوجــود املــدرك كمــا يقــول ســارتر هــو وجــود أمــام الوعــي وليــس 

فيه، بل ومنقطع عنه، يفترض ســارتر أن هوســرل ال يزال أســير 

التصــور القديــم فيفتــرق عنــه ويتوجــه إليــه بالنقــد فــي مواضــع 

ثالثــة أولهــا: فكــرة إحيــاء املــادة الحســية التــي جعلهــا هوســرل مــن 

مــلء  فكــرة  فهــي  الثانيــة:  أمــا  املخيــل.  والقصــد  الصــورة  مهمــة 

املقاصــد الفارغــة التــي يجعلهــا هــي األخــرى مــن مهمــة الصــورة. 

الذكريــات.  واســتعادة  املا�شــي  بيــن حفــظ  تفرقــة  فكــرة  وأخيــرا 

بفينومينولوجيــا  االرتبــاط  شــديد  ســارتر  يبقــى  ذلــك  ورغــم 

إثــر  علــى  الفينومينولوجــي  النفــس  لعلــم  تأسيســه  فــي  هوســرل 

الوجــود  فــي  جديــد  بمنهــج  لتتــوج  قدمهــا  التــي  التطبيقــات  تلــك 

اإلنســاني تضمنهــا كتابــه الوجــود والعــدم، لذلــك يقــال أن ســارتر 

هوســرل  إليــه  ينتــه  لــم  مــا  إلــى  ينتهــي  ولكنــه  هوســرل  مــن  بــدأ 

)1966 )ســارتر،  نفســه. 

 لقــد انطلــق ســارتر إذن مــن حيــث بــدأ هوســرل ليؤســس علمــا 

جديــدة  رؤيــة  وهــي  الفينومينولولجــي  الوجــود  علــم  هــو  آخــر 

للفينومينولوجيــا علــى أنهــا منهــج لدراســة الوجــود وفلســفة تــدور 

حــول إثبــات املوضوعــات واألنــا املوجــود فــي العالــم ومــع اآلخريــن. 

الخارجــي،  للعالــم  االعتبــار  رد  هــو  فلســفة ســارتر  فــي  فالجديــد 

ووجــود املوضوعــات ويرفــض بذلــك رد هوســرل ويعتبــره مجــرد 

بمعنــى  ليــس  ولكــن  معجــزة  أنــه  علــى  إليــه  ويشــير  إرادي  تفكيــر 

الرفــض القطعــي، وإنمــا بمعنــى التأخيــر وينظــر إليــه علــى أنــه قلــق 

يفــرض نفســه علينــا، وال يمكــن تفاديــه.
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Ertrine and Hosriel›s Phenymology (intention to understand human existence) 

Abstract

Sartre is another example after Heidegger of the examples that express the intimate 
relationship that combined phenomenology with the philosophy of existence, Sartre, 
who tried to apply the Husserl method to the study of human existence to open up to the 
prospect of finding a concept of human existence or existence for itself. Sartre’s use of 
the phenomenological method can only be understood by referring to Husserl himself, 
given that he used him in that before he proved his distinction from him by his approach 
to phenomenology and the study of the ontology of human existence.

Keywords
Phenomenology

method
intentionality

ontology

Sartre et la Phénoménologie husserlienne L’intentionnalité comme possibilité pour 
comprendre l’existence humaine

Résumé

Apres Heidegger, Sartre est un exemple qui explique la relation étroite qui uni la 
phénoménologie a la philosophie de l’existence, Sartre a voulu applique l’approche 
Husserlienne sur l’étude de l’existence humaine. L’utilisation par Sartre de l’approche 
phénoménologique ne peut se comprendre sauf si on revient à Husserl lui-même, 
considérant son aide avant qu’il ne prouve singularité son orientant la phénoménologie 
dans l’étude de l’existence humaine

.  

      Mots clés
Conscience

méthodologie
intentionnalité

ontologie 
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Protection des données à caractère personnel : Un cadre juridique en évolution

 Protection of Personal Data: An Evolving Legal Framework

Dr. Wassila Kannoufi
د. وسيلة قنوفي
Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif2, Algerie
cristalll_19@yahoo.fr

Résumé
L’avancée technologique qui s’est reflétée sur l’administration électronique dans la vie 
contemporaine l’a transformée en une arme à double tronchant, puisqu’elle a contribué 
d’une part à économiser l’effort, le temps ainsi que l’argent dans ses rapports avec ceux 
qui en  sont bénéficiaires, mais elle a toutefois été à l’origine de l’apparition de risques 
touchant de manière directe la vie privée des individus; chose qui a nécessité de mettre 
en place un système juridique pour la protection des données à caractère personnel, 
au niveau international ainsi que sur le plan intérieur. Dans ce contexte, le législateur 
algérien n’a pas tardé à protéger cet aspect de la vie privée des individus au moyen de 
la loi 17/08 afin, qu’il y ait une concordance avec les législations internationals.

Informations sur l‘article
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 Mots clés
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Introduction
Nous vivons dans un monde envahi par la technologie 
numérique, au point que la plupart de nos transactions 
sont enregistrées avec nos informations personnelles. Il 
est vrai que l’administration électronique a simplifié et 
développé ses relations avec ces administrés, en réduisant 
le temps, les efforts et la complexité des procédures. 
Mais cette évolution des technologies de l’information 
s’est accompagnée de nombreux risques qui ont affecté 
négativement la vie personnelle des individus. Ce qui a 
conduit à l’émergence d’un nouveau concept dans l’arène 
juridique, qui est la protection des données personnelles.

L’émergence de cette idée était directement liée au 
développement des technologies de l’information et à 
la concurrence des organisations et des entreprises dans 
l’acquisition électronique des logiciels, de collecte de 
données, afin de faciliter leurs transactions avec leurs 
clients. Tout cela a fait que les données personnelles 
ressemblent davantage à une marchandise demandée dans 
le monde virtuel.

Toutefois, les données à caractère personnel sont 
transmises en un tour de main au moyen de transactions 
électroniques quotidiennes, et parfois en raison des 
mauvaises intentions des internautes via le piratage, ou 

même de bonne foi de la part de la personne en question, 
sans en prendre conscience.       

Mais ces fichiers utilisés par les administrations ne 
doivent pas pour autant constituer une source d’abus 
de pouvoir, ce qui rendrait nécessaire une évolution des 
règles régissant la protection des données a caractère 
personnel, et c’est la raison pour laquelle de nombreux 
textes réglementaires imposent à l’Etat, comme aux 
particuliers, des règles très contraignantes, lorsqu’il s’agit 
d’utiliser ces données. Cette protection a nécessité le 
besoin de dépasser la sphère locale, pour aller vers une 
protection internationale.

La présente étude essaie de répondre à la problématique 
suivante :

     Quel est l’étendue de la compatibilité entre l’évolution 
dans le domaine juridique et l’évolution dans le 
domaine de la technologie associée au traitement des 
données à caractère personnel, tant au niveau national 
qu’international?

     Afin de répondre à cette problématique nous proposons 
trois hypothèses principales :

-Le concept de « données à caractère personnel» en tant 
que nouveau concept nécessitant une protection juridique 
nous conduira inévitablement à étudier les concepts 
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qui lui sont associés dans le monde de l’administration 
électronique.

-La protection juridique des données à caractère personnel 
au niveau international a surement procédé la protection 
au niveau national.

-Le législateur algérien a certainement adopté les mêmes 
dispositions juridiques de la protection des données 
personnelles au niveau international.

Et pour cela, il convient donc de poser un cadre de réflexion 
qui permettrait d’étudier certains points essentiels de 
la protection des données à caractère personnel, afin 
de percevoir le mouvement systémique à l’œuvre, en 
adaptons une approche descriptive et analytique, et des 
fois comparatives, à cet égard Il est nécessaire de diviser 
cette étude en trois sections principales :

Section 1 : Le cadre conceptuel des données personnelles.

Section 2 : Le cadre juridique de la protection des données 
personnelles sur le plan international.

Section 3 : Le cadre juridique de la protection des données 
personnelles sur le plan national.

1–Le cadre conceptuel des données 
personnelles
«Les données à caractère personnel» est un nouveau 
concept résultant de l’utilisation croissante des 
technologies de l’information. Avant d’aborder la 
protection juridique de ce concept, nous devons d’abord 
définir un cadre conceptuel pour ce terme et les concepts 
les plus importants qui lui sont associés.

1–1–Définition des données personnelles 

On entend par «données personnelles» ou 
«données à caractère personnel» toute information 
qui permet d’identifier les individus et qui, 
de ce fait, leur appartient (Chatillon 2016, 04) 
Le mot englais «privacy» est l’équivalent de l’expression 
«données personnelles». Privacy et données personnelles 
renvoient à ce qu’on appelle la vie privée, l’intimité des 
personnes, l’à côté de ce qui n’est pas public, ce qui ne 
regarde personne en dehors des intéressés eux-mêmes , 
dans le cadre du respect de  l’ordre public et les bonnes 
mœurs, et ce qui doit être rigoureusement protégé par des 
barrières infranchissables  , sous peine de commettre un 
délit civil, voire pénal )Braibant 1998, 08)

Le  législateur français était le premier à donner une 
définition juridique aux  données personnelles dans la 
Loi de 1978 « Informatique et Libertés » comme « toute 
information relative à une personne physique identifiée 

,ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
par référence à un numéro d’identification ou à plusieurs 
éléments qui lui sont propres » )Loi n° 78-17 s.d.)

L’union européenne aussi et a travers  Le règlement 
no 2016/679, dit règlement général sur la protection des 
données )Le règlement n°2016/679 2016) a adopté presque 
la même définition que le législateur français , dans  
l’article 4/1, et presque la même formulation en déclarant 
que : Aux fins du présent règlement, on entend par :

«données à caractère personnel», toute information 
se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable, )ci-après dénommée «personne concernée»( ; 
est réputée être une «personne physique identifiable» une 
personne )Le règlement n°2016/679 2016)physique qui peut 
être identifiée, directement ou indirectement, notamment 
par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro, 
d’identification, des données de localisation, un identifiant 
en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale » ) L’article 
04 du Règlement no2016/679 2016)

Le législateur algérien a son tour  donne une définition 
des données personnelles qui n’est  pas  très différente des 
définitions précédentes, et ca  dans la loi no 18/07 du 10 juin 
2018 relative à la protection des personnes physiques 
dans le traitement des données à caractère personnel , 
précisément dans l’article 03/1 , en déclarant que  : » aux 
fins de la présente loi , on entend par  » Données à caractère 
personnel » toute information quel qu’en soit son support, 
conservant une personne identifiée ou identifiable , ci-
dessous dénommée« personne concernée »,d’une manière 
directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro 
d’identification, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
de son identité physique, physiologique, génétique, 
biométrique, psychique, économique, culturelle ou 
sociale » )Loi N°18/07 2018) 

Dans ce sens-là, et a travers ces définitions, on peut dire 
qu’une donnée personnelle est toute information qui 
permet d’identifier une personne physique, directement 
ou indirectement. Il peut s’agir d’un  nom, d’un prénom, 
l’âge, le métier, une photo, l’adresse postale, l’adresse 
mail, le numéro de téléphone, la date de naissance, le 
numéro IP, une photographie, tout numéro d’identification, 
tel le «numéro d’inscription au répertoire» un identifiant 
de connexion informatique ,une empreinte digitale, un 
enregistrement vocal, des données de localisation, et tous 
»éléments spécifiques propres à son identité physique, 
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physiologique, générique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale etc . )Le règlement n°2016/679 2016)

Les définitions précisent donc que pour déterminer si une 
personne est identifiable, il faut tenir compte de tous les 
moyens envisageables pour permettre son identification, 
tous ceux auxquels peut avoir accès le responsable du 
traitement, ou toute autre personne, fourni une liste des 
données pouvant être considérées comme personnelles, 
qu’elles soient seules ou associées à d’autres données :

-«Informations biographiques ou conditions de vie 
actuelles, y compris les dates de naissance, numéros de 
sécurité sociale, numéros de téléphone et adresses email.

-Apparences et comportements, y compris la couleur 
des yeux, le poids ou les traits de caractère.

-Informations professionnelles et liées à l’éducation, 
y compris le salaire, les données fiscales et numéro 
d’étudiant.

-Données privées et subjectives, y compris, la religion, 
les opinions politiques et les données de géolocalisation.

-Santé, maladie et génétique, y compris l’historique 
médical, les données génétiques et les informations liées 
aux congés maladie » )Meunier 2018)

1–2–Les concepts liés aux données personnelles

Plusieurs concepts sont étroitement liés au concept de 
données à caractère personnel, tels que le traitement des 
données, les données protégeables et l’accountability.

1–2–1–Qu’es qu’un traitement de données?

Un traitement de données personnelles est une opération, 
ou ensemble d’opérations, portant sur des données 
personnelles réalisées à l’aide de moyens , ou de 
procèdes automatisés , ou non )collecte, enregistrement, 
organisation, extraction ,conservation, adaptation, 
modification, consultation, utilisation, communication par 
transmission diffusion  , ou toute autre forme de mise à 
disposition, rapprochement ou interconnexion ainsi que le 
verrouillage ou le cryptage, l’effacement ou la destruction 
des données). il est à retenir de tout cela , qu’un traitement 
de données personnelles n’est pas nécessairement 
informatisé, de ce fait les fichiers papiers sont également 
concernés , et par conséquent doivent être protégées 
dans les mêmes conditions. )L’article 04 du Règlement 
no2016/679 2016).

1–2–2–Qu’es qu’une donnée personnelle protégée?

Pour mieux comprendre la notion de données personnelles 
protégées, il faut préciser que toutes les données ne sont 

pas protégeables :

-Ce qui n’est pas protégeable )Quant aux personnes( : 

La réglementation ne protège que les données qui 
concernent les personnes physiques, de ce fait les données 
permettant d’identifier les personnes morales, ne sont 
pas protégées par cette réglementation. En ce sens, les 
personnes morales ne peuvent pas jouir des droits prévus 
pour les personnes physiques, pour ce qui est du droit 
d’information quant à la finalité du traitement, du droit 
d’accès et d’opposition pour ne citer que ceux-ci, ce qui 
préserve en définitive le secret des affaires. )Caroline 
2001)

-Ce qui n’est pas protégeable )Quant à la nature des 
données): 

Certaines données ne relèvent pas du cadre de protection 
parce qu’elles ont été rendues anonymes et ne permettent 
pas l’identification de la personne. 

1–2–3–Qu’est que «L’accountability»? 

 L’accountability )ou démontrabilité) désigne l’obligation 
pour les entreprises, de mettre en œuvre des mécanismes 
et des procédures internes , permettant de démontrer le 
respect des règles relatives à la protection des données . 
)Sma Faucheux 2018) La mise en œuvre du principe 
d’accountability implique la mise en place un ensemble de 
mesures internes , sous forme de mécanismes permettant 
de garantir le non atteint aux règles protectrices des 
données. Et pour cela, le principe d’accountability peut 
être atteint par :

-»La pseudonymisation et le cryptage des données 
personnelles, surtout si les données en cause sont 
sensibles )informations bancaires, condamnation, courant 
religieux…).

-La revue de la politique de confidentialité )analyse des 
systèmes de traitement des données, mesures pour limiter 
les risques de fuite…).

-La mise en place de procédure permettant de vérifier 
régulièrement l’efficacité des mesures de sécurité.

-L’inventaire des traitements.

-La désignation d’un DPO.

-La formation et la sensibilisation régulière du personnel 
au nouveau règlement sur la protection des données » 

)Accountability et règlement sur la protection des données 
personnelles 2018)
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2–Le cadre juridique de la protection des 
données personnelles sur le plan international

En ce qui concerne la protection des données à l’échelon 
européen et/ou international, plusieurs textes doivent être 
pris en compte.

2–1–Au niveau de l’ONU 

Le concept de vie privée, évoqué dès l’Antiquité, est 
présent depuis plusieurs centaines d’années dans différents 
textes de loi. Il a pris corps à partir de 1948, en étant inscrit 
au sein de l’article 12 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme : » Nul ne sera l’objet d’immixtions 
arbitraires dans sa vie privée )…). Toute personne a droit 
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes » )La Déclaration universelle des droits de 
l’homme )DUDH( s.d.(

Puis le Pacte international de l’ONU relatif aux droits 
civils et politiques )abrégé : Pacte ONU II( ne protège que 
la vie privée, sans mentionner la protection des données 
personnelles  à son art 17 )Le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 1966( Qui  reprend in extenso 
l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme.  

L’observation générale n°16 concernant cet article 17 du 
Pacte international, relatif aux droits civils et politiques, 
se réfère explicitement au droit à la protection des données 
à caractère personnel. Elle stipule spécifiquement que : 
» le rassemblement et la conservation, par des autorités 
publiques, des particuliers ou des organismes privés, de 
renseignements concernant la vie privée d’individus, sur 
des ordinateurs, dans des banques de données, et selon 
d’autres procédés, doivent être réglementés par la loi. 
L’État doit prendre des mesures efficaces, afin d’assurer 
que ces renseignements ne tombent pas entre les mains 
de personnes non autorisées par la loi, à les recevoir, les 
traiter et les exploiter, et ne soient jamais utilisés à des 
fins incompatibles avec le Pacte. Il serait souhaitable, pour 
assurer la protection la plus efficace de sa vie privée, que 
chaque individu ait le droit de déterminer, sous une forme 
intelligible, si des données personnelles le concernant 
et, dans l’affirmative, lesquelles, sont stockées dans des 
fichiers automatiques de données, et à quelles fins » ) 
Comité des droits de l’homme. 1988)

Toutefois, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une 
résolution le 14 décembre 1990 , qui fixe certains principes 
généraux en matière de fichiers personnels informatisés.  
Cette résolution adoptée par l’assemblée générale des 
Nations Unies, a interdit la collecte et le traitement des 

données à caractère personnel selon des moyens illicites, 
ou déloyaux. Elle garantit une protection minimale 
des droits de l’homme dans ce domaine, notamment 
concernant les données dites sensibles )Résolution 45/95 
1990).

Il existe d’autres dispositions dans des textes distincts 
d’organes de l’ONU, tels que L’OCDE, organisation 
internationale à vocation économique, qui a émis en 1980 
une recommandation comportant des lignes directrices, 
régissant la protection de la vie privée, et les flux 
transfrontaliers de données.

L’OMC qui s’occupe du commerce international a 
également pris position pour la protection de la vie privée 
des personnes ainsi que pour la protection du caractère 
confidentiel des dossiers )La protection international des 
données personnelles sur internet 2018)

   Toutefois, aucune de ces dispositions ne sont obligatoires. 
Elles traduisent, cependant, un consensus international et 
servent de fondements pour l’élaboration des règles de 
protection de la vie privée au niveau mondial )Desgens 
2018)

2–2–Au niveau de l’’union européenne

Quand en parle de l’union européenne il faut tout d’ abord 
citer  la Convention européenne des droits de l’homme 
)CEDH)) )Convention européenne des droits de l’homme. 
1953) qui, à son article 8 , protège la vie privée et familiale, 
le domicile et la correspondance. La CEDH ne consacre 
pas expressément la protection des données, mais on a 
intégré celle-ci à l’art. 8 CEDH.

Puis y as une convention du Conseil de l’Europe qui  a 
été adoptée, à Strasbourg, le 28 janvier 1981)appelée : 
Convention 108) qui protège l’individu, en obligeant 
les États parties à la Convention, à adopter certains 
principes minimaux, afin  de garantir une protection 
dans leur législation, concernant la transmission de 
données à d’autres États parties à la Convention. Selon 
son article 1er : »Le but de la présente convention est de 
garantir sur le territoire de chaque partie, à toute personne 
physique, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, 
le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, 
et notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel la 
concernant.» )Convention pour la protection des personnes 
a l’égard du traitement automatisé des données a caractère 
personnelles. 1981)

Grâce à la convention de Strasbourg, les données 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_103_2/a17.html
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/95&Lang=F
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_101/a8.html
http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/108.htm
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personnelles font l’objet d’une protection équivalente 
en Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, 
Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, 
Suède.

Puis au sein de l’Union européenne, le Parlement européen 
et le Conseil ont adopté le 24 octobre 1995, une directive » 
relative à la protection des personnes physiques, à l›égard 
du traitement des données à caractère personnel, et à la 
libre circulation de ces données. » Cette directive a pour 
objet » une protection équivalente de haut niveau dans 
tous les Etats membres de la Communauté, afin d’éliminer 
les obstacles aux échanges des données nécessaires au 
fonctionnement du marché intérieur. » )La directive)UE( 
95/46/CE sur protection des données à caractère personne 
. 1995). Elle est complétée par la directive du 15 décembre 
1997, » concernant le traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur 
des télécommunications.» )Directive)UE( 97/66/CE du 
Parlement européen et du Conseil 1997)

En 2016, l’Union européenne a adopté le règlement général 
sur la protection des données, l’une de ses plus grandes 
réalisations de ces dernières années. Ce règlement est 
venu remplacer la directive sur la protection des données 
de 1995, adoptée alors que l’internet n’en était qu’à ses 
débuts.
Le règlement général sur la protection des données 
clarifie notamment les règles applicables aux 
entreprises, et renforce également les droits des 
citoyens, en leur octroyant un droit à l’oubli, un droit 
à la portabilité des données, et le droit à l’information 
sur les failles de sécurité. Ces droits n’avaient 
aucune présence dans la directive précédente. Le 
règlement révisé réaffirme enfin, le rôle de contrôle 
et de supervision des autorités nationales, comme la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) en France.

Autre nouveauté mise en avant par le règlement : une plus 
forte coopération entre les autorités nationales. Pour cela, 
un comité européen de la protection des données )EDPB) 
est créé, composé de représentants des autorités de 
protection des données de tous les Etats membres. Il vient 
compléter l’action du contrôleur européen de la protection 
des données. L’EDPB s’assure que la loi sur la protection 
des données est bien appliquée par tous les Etats membres, 
et que les autorités de protection des données coopèrent 
efficacement )Braibant, Guy 1998)

Ce nouveau règlement donne enfin à l’Union européenne, 
les moyens pour lutter d’une façon efficace, contre 
les transgressions perpétrées par des entreprises 

multinationales. Il impose en effet des sanctions en cas 
de violation du règlement. Le RGPD s’applique de fait 
à toutes les organisations et les entreprises ayant un 
exercice au territoire de l’Union européenne, et ce même 
si leur siège principal se trouve en dehors de l’UE. Ce 
règlement général est désormais reconnu par le droit de 
l’Union européenne, il place en effet l’individu au cœur 
d’un système juridique, technique et éthique qui renforce 
sa maîtrise de l’utilisation faite de ses données en lui 
conférant de nouveaux droits et garanties. Il s’appliquera 
chaque fois qu’un résident de l’Union se trouvera affecté 
par un traitement de données, ce qui signifie, et c’est là un 
changement d’envergure, qu’il s’imposera aux entreprises 
de toute la planète, dès lors qu’ils offriront un produit, ou 
un service à un citoyen européen. )Miller 2017)

Le règlement général sur la protection des données vient 
abroger la directive du 24 octobre 1995, qui était jusqu’alors 
le socle européen en ce qui concerne la protection et 
d’utilisation des données personnelles. Cette directive de 
1995 a permis également  une certaine harmonisation des 
législations des pays membres de l’UE sur le sujet, mais 
cette harmonisation était  critiquer d’imparfaite et partielle, 
et qu’elle  créait une «insécurité juridique» )RGDP s.d.(

Le règlement d’avril 2016 entend donner une vision 
commune et homogène de la protection des données 
personnelles dans l’UE. Il renforce le droit des individus 
sur leurs données. Dans son premier considérant, celui-
ci précise d’ailleurs que la protection des données 
personnelles est un droit fondamental. Ce droit est consacré 
à la fois par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’UE, et par l’article 16 du Traité sur le fonctionnement 
de l’UE )TFUE(, qui disposent que : »toute personne a 
droit à la protection des données à caractère personnel 
là concernant». Ce droit n’est cependant pas absolu, et 
doit être concilié avec d’autres droits, comme la liberté 
d’entreprise )Article 04 de la Loi n°18/07 2018)

3–Le cadre juridique de la protection des 
données personnelles sur le plan national
Afin d’être en adéquation avec les législations 
internationales en la matière, le législateur algérien est 
intervenu pour règlementer la protection des données 
personnelles , en encadrant ce volet délaissé fort bien 
longtemps, en prévoyant un arsenal juridique, à caractère 
préventif mais aussi répressif, à travers la promulgation 
de la loi n° 18-07 10 juin 2018 relative à la protection des 
personnes physiques dans le traitement des données à 
caractère personnel )Sophie Haddad 2018) .

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/enforcement-and-sanctions/enforcement/what-european-data-protection-board-edpb_fr
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Cette loi la situe dans un contexte international de 
renforcement légal de la protection des données 
personnelles, et moins d’un mois après l’entrée en 
application du règlement général pour la protection des 
données personnelles des citoyens de l’Union Européenne 
)RGPD). Cette nouvelle loi contient plusieurs dispositions 
protégeant les données personnelles, qui peuvent être 
clarifiées comme suit :

3–1–Les droits des concernés et les obligations des 
traiteurs

Afin d’assurer une protection maximale des données à 
caractère personnel, le législateur algérien est intervenu 
pour protéger un éventail de droits pour les personnes 
concernées par le traitement, tout en imposant à l’organisme 
qui traite les données un ensemble d’obligations à 
respecter.

3–1–1–Les droits des concernés par les traitements des 
données 

L’un des objectifs de la loi, est d’octroyer davantage de 
contrôle et de visibilité aux personnes concernées. Elle 
fixe ainsi des procédures et des mécanismes permettant à 
la personne concernée, d’exercer ses droits qui sont définis 
de façon précise, pour une bonne maitrise des informations 
les concernant. Ainsi, le responsable du traitement doit 
veiller à ce que les personnes au sujet desquels il collecte, 
enregistre et utilise des données puissent exercer les droits 
suivants :

-Le droit à l’information

Ce droit vient du principe fondamental, qui est le principe 
de loyauté et de transparence de la collecte du traitement 
de données à caractère personnel. Le responsable du 
traitement doit collecter et traiter les données de manière 
loyale, c’est-à-dire de manière transparente pour les 
personnes concernées. Ainsi, la loyauté du traitement 
implique nécessairement une information claire, précise 
et compréhensible de la personne concernée, par le 
traitement de données )Article 04 de la Loi n°18/07 2018).

Et pour cela la collecte de ces données doit s’accompagner 
d’une information claire et précise des personnes sur :

-L’identité du responsable du fichier. 

-La finalité du fichier.

-Les destinataires des données. 

-Leurs droits )droit d’accès, de rectification, et 
d’opposi t ion) . 

-les éventuels transferts de données vers des pays étranger. 
)Article 36 de la Loi n° 18-07 2018)

-Le droit à l’opposition

Le droit à l’opposition comme son nom l’indique, permet 
à la personne concernée de s’opposer au traitement de 
ces donnes personnelles .Toute personne a le droit de 
s’opposer pour des motifs légitimes au traitement de ses 
données, sauf si celui-ci répond à une obligation légale 
)ex : fichiers des impôts), ou lorsque l’application de ce 
droit a été écartée par une disposition expresse de l’acte 
autorisant le traitement. )Article 34 de la Loi n° 18-07 s.d.)

Le droit d’accès 

 Toute personne a le droit d’interroger le responsable d’un 
fichier pour savoir s’il détient des informations sur elle. Ils 
peuvent également prendre connaissance de l’intégralité 
des données la concernant et pour cela toute personne 
peut :

-Accéder à l’ensemble des informations la concernant,

-Connaître l’origine des informations la concernant,

-Accéder aux informations sur lesquelles le responsable du 
fichier s’est fondé pour prendre une décision la concernant 
)par exemple, les éléments qui auraient servi pour ne pas 
vous accorder une promotion ou le score attribué par une 
banque et qui a conduit au rejet de votre demande de 
crédit),

-En obtenir la copie, )des frais n’excédant pas le coût de la 
reproduction peuvent être demandés)

-exiger que ses données soient, selon les cas, rectifiées, 
complétées, mises à jour ou supprimées. )Article 35 de la 
Loi n° 18-07 s.d.)

Droit de rectification

Dit aussi «droit à l’effacement» ou «droit à l’oubli» : la 
personne concernée a le droit d’obtenir de la personne 
responsable du traitement des données personnelles, 
une rectification des données la concernant si elles sont 
inexactes. De même, la personne concernée pourra 
obtenir un effacement de ses données personnelles par 
le responsable du traitement. Toute personne a le droit 
donc de faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller 
ou effacer des informations qui la concernent. Les 
modifications demandées doivent être traitées au plus 
court délai. )Le consentement est une démarche active de 
l’utilisateur, explicite et de préférence écrite, qui doit être 
libre, spécifique, et informée. Dans un formulaire en ligne, 
il peut se matérialiser, par exemple, par une case à cocher 
non cochée par défaut s.d.)

3-1-2- Les obligations des traiteurs des données

L’organisme chargé du traitement des données à caractère 
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personnel, est responsable d’un ensemble d’obligations 
faisant également l’objet de garanties pour les personnes 
concernées par le traitement, qui peuvent être présentées 
comme suit :

-L’accord préalable de la personne 

La Loi pose l’obligation de recueillir » l’accord préalable 
» de la personne concernée par le traitement des données, 
qui doit être exprès, avec un droit de rétractation ouvert à 
tout moment. )l’article 04 de la Loi n° 18-07 2018)

Le texte 07 prévoit six )06) exceptions aux termes 
desquelles l’accord préalable n’est pas requis, et 
notamment dans les cas où le traitement est nécessaire 
au respect d’une obligation légale, à la sauvegarde de la 
vie de la personne concernée, à l’exécution d’un contrat 
auquel la personne concernée est partie, à la sauvegarde 
d’intérêts vitaux, à l’exécution d’une mission d’intérêt 
public, et à la réalisation d’un intérêt légitime.

Le législateur n’a pas négligé la protection des données à 
caractère personnel de l’enfant, et a stipulé le consentement 
préalable de son représentant légal. Ce consentement ne 
peut être dépassé sans l’autorisation du juge si l’intérêt 
supérieur de l’enfant l’exige )L’article 45 de la Loi n° 18-
07 2018)

-Le respect des procédures préalables au traitement

L’organisme responsable du traitement des données à 
caractère personnel doit suivre les procédures prévues par 
la loi, qui figurent principalement dans la déclaration et 
l’autorisation, que nous aborderons comme suit :

-La déclaration préalable 

Afin de renforcer la protection des données à caractère 
personnel, la loi impose à la partie responsable du 
traitement de fournir une autorisation préalable, contenant 
un ensemble de données de base à l’Autorité nationale 
de protection des données à caractère personnel, en 
tant qu’obligation de faire le traitement dans les limites 
autorisées par la loi.

-L’autorisation 

Dans le cas où le traitement à effectuer comporte des 
dangers manifestes pour le respect et la protection de la 
vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des 
personnes, l’autorité nationale décide de le soumettre au 
régime d’autorisation préalable.

À cette fin, il est interdit de traiter des données sensibles, 
sauf pour des motifs d’intérêt public indispensable, pour 
garantir l’exercice des fonctions légales ou statutaires 
du responsable du traitement, ou lorsque la personne 

concernée a donné son consentement exprès, en cas d’une 
disposition légale qui le consacre ou avec l’autorisation de 
l’autorité nationale. Ou dans les cas citer à l’article 18/3

3–2–La création de l’autorité nationale de protection 
des données à caractère personnel

Aux fins d’une sécurisation maximale, il a été créé, auprès 
du Président de la République, une autorité administrative 
indépendante. Son siège est à Alger. Elle a comme mission 
de veiller à ce que le traitement des données soit mis en 
œuvre, conformément aux dispositions de la présente 
loi.  Cette autorité a également vocation de s’assurer que 
l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication, ne comporte pas de menaces. Et ce, au 
regard des droits des personnes, des libertés publiques et 
de la vie privée.

Et pour garantir une efficacité au sein de cette autorité, 
le législateur a tenu qu’elle soit composée de personnes 
compétentes,y compris de juges, juristes, et des 
représentants des ministres suivants : ministre de la défense 
nationale ministre des affaires étrangères ministre chargé 
de l’intérieur  ministre de la justice, garde des sceaux 
ministre chargé de la poste, des télécommunications, des 
technologies et du numérique  ministre chargé de la santé  
ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

En cas de violation des dispositions de la présente loi, le 
responsable du traitement sera soumis par cette autorité 
à certaines sanctions administratives qui consistent 
principalement en:

-L’avertissement,

-La mise en demeure,

-Le retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser 
une année, ou le retrait définitif du   récépissé de déclaration 
ou de l’autorisation,

-L’amende.

Les décisions de l’autorité nationale sont susceptibles 
de recours devant le Conseil d’Etat, conformément à la 
législation en vigueur )L’article 46 de la Loi n° 18-07 2018).

3–3–L’aspect dissuasif de la loi 18/07

Outre les sanctions administratives infligées à l’autorité 
nationale, en cas de violation des dispositions de cette loi, 
le législateur algérien a renforcé la protection des données 
à caractère personnel par des sanctions dissuasives )La 
loi n° 07/18 2018), dans lesquels 20 articles de loi 18/07 
prévu pour diverses pénalités pouvant être imposées 
aux contrevenants. Ces peines vont de six mois à cinq 
ans d’emprisonnement et de 60 000 Da à 1 000 .000 Da 
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d’amende selon la gravité de l’infraction commise qui est 
principalement liée à la nature des informations en cause. 
Les peines prévues donc dans la présente loi qualifient ces 
violations de délits.

De plus Les personnes qui violent les dispositions de la 
présente loi, peuvent encourir les peines complémentaires 
prévues par le code pénal. Et en cas de récidive, les peines 
prévues sont portées au double.

La personne morale qui commet les infractions prévues 
par la présente loi, est punie conformément aux règles 
édictées par le code pénal. )L’article 70 de la Loi n° 18/07 
2018)

Conclusion
Cette étude a mis en évidence un aspect grave de la 
protection de la vie personnelle de chacun d’entre 
nous. Il s’agit de protéger les données personnelles qui 
sont devenues les informations de référence dans les 
transactions de l’administration électronique

Nous avons noté que l’attention portée à la protection de 
la vie privée a commencé au niveau international, mais 
elle s’est davantage développée au niveau régional, où 
l’Union européenne est devenue un exemple de premier 
plan en matière de protection des données à caractère 
personnel, amenant le législateur algérien à adopter la 
même approche. Dans ce contexte, cette étude nous a 
permis d’atteindre plusieurs résultats importants qui 
peuvent être inclus comme suit :

-L’étude comparative nous a montré que la définition 
des données à caractère personnel différait en termes de 
rédaction dans différentes législations, mais elles étaient 
toutes identiques en termes de contenu en donnant une 
définition similaire limitée à l›attribution aux seules 
personnes physiques et à la spécificité du processus de 
traitement permettant de les identifier directement ou 
indirectement.

*Grâce à la grande expérience française en matière de 
protection des données à caractère personnel, l’Union 
européenne a pu mettre en place un système juridique 
cohérent entre tous les États membres. Et Depuis 
l’adoption du règlement général sur la protection des 

données à personnelles, ces données ont été protégées de 
manière particulière par la reconnaissance d’un éventail 
de droits aux personnes impliquées dans le processus de 
traitement. Ceci est encore renforcé par la création de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés 
qui joue un rôle de contrôle et de supervision.

-Le législateur algérien a tardé en matière de protection 
des données personnelles par rapport à la législation 
internationale. Mais il a récemment rectifié la situation en 
adoptant la loi 18/07 afin de se conformer à la législation 
internationale, en suivant la même approche. Dans ce 
contexte, le législateur algérien a reconnu un ensemble 
de droits pour les personnes physiques impliquées dans 
le processus de traitement en même temps il a imposé des 
obligations à l’organe responsable du traitement en plaçant 
tout cela sous la surveillance et le contrôle de l’autorité 
nationale de protection des données à caractère 
personnel et sous l’imposition de sanctions dissuasives.

Enfin, on peut dire que malgré l’intérêt croissant des 
différentes législations pour la protection des données à 
caractère personnel, ces systèmes sont encore défaillants 
dans de nombreuses lacunes juridiques qui ont conduit 
à une absence d’harmonie dans la pratique. Pour cette 
raison il est fort nécessaire de conclure une convention 
internationale sur la protection des données à caractère 
personnel en tant que référence à toute législation 
nationale garantissant :

-Les mêmes droits doivent être reconnus aux personnes 
concernées par le traitement partout dans le monde.

-Les organismes responsables du traitement doivent 
assumer les mêmes obligations dans toutes les législations 
des pays du monde.

-Assurer la conception et le développement de systèmes 
d’information et de logiciels pour assurer la sécurité des 
données personnelles contre le piratage.

Aussi la protection des données personnelles n’est pas 
effective sur les réseaux sociaux, le législateur algérien 
doit chercher à combler les failles que présentent la loi 
relative à la protection des données personnelles. 
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حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : اطار قانوني في تطور

ملخص
الكلمات املفتاحية
المعطيات الشخصية
معالجة المعطيات الشخصية
 المعني بالمعالجة
 المسؤول عن المعالجة
 التنظيم العام لحماية البيانات

فــي الحيــاة المعاصــرة جعلهــا  الــذي انعكــس علــى اإلدارة االلكترونيــة  إن التقــدم التكنولوجــي 

ســالح ذو حديــن مــن جهــة ســاهمت فــي توفيــر الجهــد الوقــت والمــال فــي عالقاتهــا مــع المنتفعيــن 

منهــا   لكنهــا مــن جهــة أخــرى تســببت فــي ظهــور مخاطــر تمــس بشــكل مباشــر بالحيــاة الخاصــة 

لألشــخاص. األمــر الــذي اســتدعى ضــرورة وضــع نظــام قانونــي لحمايــة المعطيــات الشــخصية 

علــى المســتوى الدولــي وكذلــك علــى المســتوى الداخلــي. وفــي هــذا الســياق لــم يتأخــر المشــرع 

 17/08 القانــون  خــالل  مــن  لإلفــراد  الخاصــة  الحيــاة  مــن  الجانــب  هــذا  حمايــة  فــي  الجزائــري 

ليكــون فــي انســجام مــع التشــريعات الدوليــة.

 Protection of Personal Data: An Evolving Legal Framework

Abstract

The technological advance that has been reflected in e-government in contemporary 
life has transformed it into a double-edged weapon, since it has contributed to saving 
effort, time, and money in its relations with those who benefit from it, but it has also 
caused the emergence of risks affecting directly the privacy of individuals, which has 
required the establishment of a legal system for the protection of personal data at both 
national and international levels. In this context, the Algerian legislator has been quick 
in reacting to protect this aspect of individuals’ privacy through Law 17/08 in order to 
be in alignment with international legislation.  
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Résumé
Cet article retrace une réflexion autour de l’histoire de la libération de la sexualité 
féminine et sa relation avec les nouvelles formes de liens sociaux. Il ne s’agit pas ici 
de se positionner dans une culture ou une autre mais, d’exposer un avis d’une manière 
objective. Il semble que le recul du patriarcat n’a pas empêché la virginité féminine 
de persister malgré les mutations. Elle fait du symbolique (chirurgie, habillement) un 
moyen pour se défendre contre l’effacement. Cette constatation nous invite à chercher 
la signification psychique de la virginité et la relation entre sa désacralisation et les 
nouvelles orientations sexuelles.
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1 L’auteur correspondant

Introduction 
Les études qui traitent du sujet de la femme et des questions 
qui en découlent, en particulier celle de la sexualité 
féminine, continuent, sans cesse, à agiter les esprits et 
les plumes au sein de plusieurs disciplines. Mobilisés par 
l’ambigüité du sujet et les interrogations qu’il charrie, 
les chercheurs y contribuent dans l’objectif d’enrichir 
ce champ. Leur but est, aussi, attaché à la possibilité de 
pouvoir répondre aux questionnements qui entourent les 
réactions des individus envers les thématiques relatives au 
sujet de la femme comme celle de la «virginité».

Depuis longtemps, la «virginité féminine» a été conçue 
comme phénomène corrélé à la culture arabo-musulmane. 
Il s’agit là d’une civilisation qui, depuis des millénaires 
se pose comme étant celle de l’»honneur» dont le respect 
assure la sécurité des individus et leur intégration dans 
le groupe)Chabib Zidani, F., 1992). Dans ce contexte, 
l’honneur est le synonyme d’un guide pour la conscience, 
c’est une valeur qui domine tous les actes essentiels 
de la vie sociale, c’est le cadre imaginaire selon lequel 
on définit, on juge et on condamne les conduites des 
individus.

Au cœur de cet édifice qu’on nomme l’»honneur», se situe 
la question de la «virginité féminine» comme valeur de 

toutes les valeurs. Il ne s’agit pas d’une propriété ou d’un 
état personnel qui n’implique que la jeune fille. Mais, elle 
dépasse cette notion de personnalisation dans le sens de 
la continuité et du prolongement d’un système de valeurs 
où l’ensemble de la famille se considère impliqué, et 
revendique la propriété et la protection )Zemmour, Z-E., 
2002). En effet, les sociologues et les anthropologues 
parlent de la «virginité féminine» en termes de «tabou» 
dont la violation ne touche pas uniquement à l’image 
narcissique de la fille mais aussi, au capital symbolique 
familial. Dans ce sens, quand la «virginité féminine» 
est préservée c’est, en effet, l’instance déterminante de 
l’organisation sociale traditionnelle qui est défendue 
et, à travers elle, l’authenticité de la progéniture qui est 
assurée.

Au-delà de la sphère arabo-musulmane et le système 
patriarcal par lequel elle est dirigée, les littératures 
mentionnent la «virginité féminine» chez d’autres 
communautés. Dans son livre intitulé »la virginité 
féminine )mythe, fantasmes, émancipation(», Yvonne 
Knibiehler )2012) cite avec abondance des exemples sur 
des peuples qui ont considéré, voire idéalisé, la »virginité 
féminine». D’abord, l’auteure parle de la virginité 
«mythique» qui existait chez les grecs comme entité 
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divine. À l’opposé des filles des humains qui perdent leur 
virginité le jour du mariage, les déesses vierges le sont à 
perpétuité.  En effet, le mythe fondé par les grecs, autour 
de cette question, veut que la virginité des déesses soit liée 
à leur immortalité )Knibiehler, Y., 2012).

Par ailleurs, l’auteure parle des communautés juives 
et chrétiennes qui ont idéalisé la virginité. Chez ces 
dernières, elle désigne le signe de pudeur. En effet, dès 
le début du christianisme, et pour diverses motivations, la 
pratique du renoncement à la sexualité s’est développée 
très rapidement. Il s’agit là d’un idéal de continence qui 
cristallise une aspiration fondamentale et constante chez les 
chrétiens hommes et femmes. De fait, la virginité n’est pas 
uniquement féminine, mais elle est également masculine. 
En effet, bien au-delà de la vertu morale, la virginité a 
été, dans la religion chrétienne, idéalisée comme la voie 
d’accès la plus directe à la sainteté)Knibiehler, Y., 2012).

Chez les hébreux, la virginité a fait aussi l’objet d’une 
grande importance. En effet, les hébreux ne font pas 
exception par rapport au régime patriarcal qui dominait 
durant l’antiquité. Pour des raisons liées à la filiation et 
à la protection de l’héritage matériel et moral, un juif se 
considère comme propriétaire de la femme et des enfants 
qu’elle met au monde. Dans cette mesure, il semble que 
l’importance qu’occupe la virginité féminine, chez les 
«hébreux», s’explique par les conditions de leur vie. C’est-
à-dire qu’elle emprunte sa sacralisation à celle du cadre 
conjugal en tant que cadre légitime pour l’exercice de la 
sexualité. Dans cette condition, les corps doivent restés 
intacts jusqu’au jour du lien sacré)Knibiehler, Y., 2012). 

Cependant, bien avant l’antiquité, la «virginité féminine» a 
aussi suscité des réactions diverses, voire contradictoires, 
de l’homme primitif. Dans son article intitulé »le tabou de 
la virginité» )1918), Freud avait ouvert des pistes nouvelles 
en rapportant comment certains peuples primitifs ont 
apprécié la virginité. Sous forme de «tabou», elle a été 
entourée de rites et de pratiques étranges qui traduisent 
la place importante qu’elle occupait. Deux attitudes sont 
rapportées par l’anthropologie ; la première tendance fait 
de la virginité féminine un sacrifice prénuptial privilégié, 
la suppression de l’hymen avant le mariage est un fait 
inéluctable pour le bien du futur mari. Dans la deuxième 
tendance, les coutumes veulent que la fille préserve sa 
virginité jusqu’au jour de mariage, il s’agit là d’un attribut 
exclusif de mari. 

En effet, les rites et les ruses utilisés par les primitifs n’ont 

pas complètement disparus. Dans diverses régions du 
monde, les pratiques traditionnelles exercées, aujourd’hui, 
témoignent que la virginité féminine est un phénomène 
qui refuse la disparition. Bien au contraire, face aux 
changements vécus actuellement sur tous les niveaux, 
elle se perpétue à travers des nouvelles formes. Il semble 
qu’elle cherche des moyens pour s’adapter avec les 
nouvelles conditions exigées par le mode de vie moderne.  
Le passage à la modernité a eu pour conséquence la sortie 
de la femme à la sphère du dehors, la »sphère masculine». 
Elle est, de ce fait moins contrôlée et sa présence en 
dehors de l’espace domestique là confronte à des menaces 
agissant directement sur son intégrité sociale, morale et 
physique. Il est devenu donc indispensable que le génie 
des mères ou de coucheuse traditionnelle cèdent la place 
aux personnes appartenant à ces nouvelles conditions.

À ce titre, le médecin gynécologue est devenu ainsi 
le centre d’un marché de la virginité : non seulement il 
fournit les preuves sous forme de «certificat», mais il 
répare également les hymens déchirés. D’autre part, les 
anthropologues, comme Lahouari Addi )1999), parlent 
des formes symboliques de la virginité féminine qui 
se donnent à voir à travers l’habillement des femmes. 
À ce titre, le »hidjab religieux» constitue, au-delà de sa 
dimension religieuse et idéologique, un substitutif de la 
clôture corporelle, et domestique, des femmes )Addi, L., 
1999). C’est le moyen qui garantit la réconciliation entre 
les exigences de la tradition et les contraintes de la vie 
moderne )Addi, L., 1999). C’est alors en fonction de ces 
nouvelles circonstances que l’impératif de la chasteté 
préconjugale s’est trouvé réinvesti par d’autres voies 
issues du nouveau mode de vie influencé par la civilisation 
et la science.

Les modifications des attitudes envers la virginité féminine, 
ainsi que l’apparition des nouvelles formes de protection, 
coïncident avec les bouleversements et les dynamiques qui 
ont traversé les sociétés dans la deuxième moitié de XXème 
siècle. Les données économiques, idéologiques, politiques, 
de cette époque ont modifié profondément les conditions 
sociales définies par deux éléments : la structure sociale 
et les représentations sociales. En fait, les représentations 
des individus par rapport à la famille, aux liens sociaux 
et à la société en général ne sont plus les mêmes aussi, 
la structure de la société et ses composantes et les rôles 
qui en sont attribués sont modifiés. Dans cette mesure, 
la représentation de la femme n’est plus celle incarnée 
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dans son corps, plus précisément, dans son «hymen». 
De même, sa virginité a perdu une part considérable de 
son importance dans un nombre de sociétés, occidentales 
en particulier. Les mutations sociales ont voulu que la 
femme se libère de son corps. Ce dernier, n’est plus la 
propriété de l’homme ou de la famille. Bien au-delà de 
la subordination dictée par le patriarcat, les nouvelles 
conditions ont donné à la femme la pleine liberté de jouir 
de son corps. Ces données nous invitent à nous interroger 
sur la relation entre le changement du statut de la femme, 
la dégradation de la valeur de son corps, et à travers lui 
celle de la virginité, et l’apparition des nouvelles formes 
de lien social?

1–La virginité et l’honneur du groupe
D’après les spécialistes, médecins gynécologues et 
légistes, interrogés concrètement ou à travers des 
littératures, l’absence de l’hymen, comme sa présence, 
ne constitue aucun danger ou maladie organique. Au-
delà de ces dimensions, il paraît que le danger, réel ou 
symbolique, se pose sur le plan sociologique. À cet égard, 
la défloration de l’hymen d’une façon illicite remet en 
cause toute une gamme de soubassements préinstallée 
pour que la société puisse protéger son existence et assurer 
sa constance. Monique Gadant )1991), dans son étude 
intitulée «réflexion sur la valeur de la virginité )Algérie(», 
précise cette gamme de soubassements en trois éléments 
»La faute sexuelle, connue, et vécue comme une remise en 
cause grave du lien social, tout le rapport entre les sexes, 
et la supériorité du masculin sur le féminin» )Gadant, 
M., 1991). Cela s’applique notamment sur les sociétés 
d’appartenance culturelle orientale par ce qu’elles 
représentent du patriarcat envisagé par son hiérarchie 
asymétrique où les hommes occupent le pinacle de la 
pyramide sociale,  tandis que les femmes ne sont que des 
êtres de deuxième degré comme le signale Bouhdiba )1972) 
»le monde des femmes est un sous-monde dénué de sérieux 
et revêtu aisément de ce mépris qui donne au mâle la pleine 
et entière confiance en soi, en son savoir, en son vouloir, 
en son pouvoir…la personnalité féminine arabe est niée 
farouchement, systématiquement, irrémédiablement» )cité 
par Zidani, F., 1992). Même si cette expression comporte 
un certain degré d’exagération, cela ne l’empêche pas de 
dévoiler une part de la réalité vécue chaque jour même 
après plusieurs décennies d’indépendance et de révolte 
contre la marginalisation et l’exclusion des femmes. 
Dans certaines régions, la femme est encore dévalorisée, 

privée de ses droits économiques et civils, niée dans sa 
personnalité et dans son individualité. D’après cet auteur, 
la femme dans des pays comme l’Algérie est, encore, 
un sujet de préoccupation puisqu’elle porte en elle un 
élément de honte et un facteur de déshonneur familial, 
c’est sa «virginité» qui fait d’elle une charge encore plus 
lourde parce qu’elle est la garante d’un système complexe 
de valeurs organisatrices de la vie sociale.

Dans ce contexte, tout le monde se sent responsable. Au 
cri de l’honneur, tous les membres du groupe doivent 
obéir, c’est une affaire de tous. Pour Zemmour )2002) »La 
virginité de la jeune fille n’est pas considérée comme une 
propriété ou un état personnel qui n’implique que celle-
ci. Elle dépasse cette notion de personnalisation dans le 
sens de la continuité et de prolongement d’un système de 
valeurs où l’ensemble de la famille se considère impliqué» 
)Zemmour, Z-D., 2002). Cela explique l’état de vigilance 
perpétuelle de la société qui se donne à voir à travers le 
contrôle, la surveillance, les soucis et les doutes à l’égard 
de la conduite de la fille ignorée et niée comme un être 
individuel, elle ne peut s’affirmer comme un «être» 
responsable que dans et à travers la famille à laquelle elle 
appartient, hors de cette famille, elle n’est point reconnue.

Dès la naissance de la fille jusqu’au jour de son mariage, 
l’arsenal des pratiques et des rituels qui l’entoure est 
considérable. D’abord, quand on parle de la virginité 
dans le contexte traditionnel, c’est une question qui 
impose au chercheur de parler indissociablement de la 
nuit de noces. Nous nous appuyons dans ce cas, sur nos 
propres observations, sur les discours des patientes et des 
patients reçus dans le cadre professionnel, ainsi que sur 
les littératures qui s’expriment en termes de rituels et de 
pratiques destinés à préserver le corps des filles. 

Parmi les rituels les plus répandus, on cite celui de 
la «fermeture» et celui de l’«ouverture» qui reposent 
sur des ruses magiques. Ce type de rituel varie d’une 
région à l’autre voire d’un moment à un autre. Ils 
existent particulièrement en Algérie et dans certains 
pays appartenant au territoire Maghrébin. Sur ce sujet, 
Barkahoum Ferhati )2007) a mené une recherche sur 
»les clôtures symboliques des Algériennes : la virginité 
ou l’honneur en question» dans l’objectif d’exposer les 
différents types de rituels de la fermeture symbolique mis 
en œuvre en Algérie et au Maghreb en général. Une de 
ces pratiques est celle répandue en Algérie sous le nom de 
R’bat qui désigne «l’action de nouer», la fille dans ce cas 
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devient »marbouta» )fermée(, il y a aussi le «Teskaf» qui 
signifie l’action de fermer, il y a également le «Marquage» 
sur le corps et, enfin, le »Tasfih» utilisé en Tunisie et qui 
désigne l’action d’aplatir ou de blinder. Sur ce dernier 
type, Ibtissem Ben dridi )2011) a réalisé une étude intitulée 
»Est-ce que ça marche ? À propos du Tasfih, rituel 
protecteur de la vertu des filles tunisiennes», le même 
rituel existait également dans l’occident du moyen âge 
sous l’appellation du rite de la «ferrure». 

Dans d’autres coins du monde, particulièrement en 
Égypte, au soudan, en Afrique sub-saharienne, on trouve 
«l’excision» exercée dans le but d’abaisser ou d’éliminer 
le désir sexuel de la fille par la mutilation, complète ou 
partielle, des parties de son appareil génital.  À ce propos 
et selon le rapport de l’UNICEF paru en novembre 2005, 
on estime qu’entre 100 et 140 millions de fillettes et de 
femmes ont subi une mutilation sexuelle. Ces coutumes 
sont soit illégitimes et réfutées par la religion islamique, 
soit elles sont critiquées et jugées comme cruelles par les 
organisations qui défendent les droits des femmes. Malgré 
ça, elles subsistent encore aujourd’hui comme le refuge 
ultime pour ceux qui croient que la vertu féminine, et 
sociale, se concrétise par un corps féminin intact.

Toutes ces pratiques partagent le même objectif, la 
préparation de la fille au jour de son mariage. C’est 
un moment saturé de coutumes et de pratiques qui 
occasionnent le recours au rite pour ouvrir ce qui a été 
fermé par le rite aussi. Mais, l’ouverture des noces n’est 
pas seulement symbolique, elle est aussi corporelle. 
En effet, le jour du mariage représente le moment de la 
virginité affichée »La coutume la plus importante et la plus 
répandue consiste à prouver la virginité de la mariée en 
montrant, au lendemain des noces, des linges tâchés par 
le sang de la défloration» )Knibiehler, Y., 2012). C’est un 
moment d’exhibition de la preuve concrète et indéniable 
de la virginité, la preuve qui témoigne que l’honneur de la 
famille et du groupe est sauvé. C’est également un moment 
de «virilité» qui se confirme à travers la confirmation des 
performances nuptiales)Gadant, M., 1991). 

Aujourd’hui, lorsque les moyens traditionnels font 
défaut, pour une raison ou pour une autre, le symbolique 
intervient par d’autres moyens. Le «certificat de virginité» 
délivré par un médecin constitue, dans ce cas, le substitut 
des ruses magiques. Il s’agit là d’un instrument inspiré des 
nouvelles conditions de la vie moderne. Dans d’autres cas, 
on fait recours à la réparation chirurgicale de l’hymen en 

vue de sauver l’honneur de la famille.

En fait, la diversité des rites et leur accommodation avec 
l’actualité, nous invitent à nous interroger sur la raison 
derrière laquelle la société s’est trouvée contrainte à édifier 
de tels moyens afin de protéger la virginité de ses filles? 
Dans la mesure où »quel que soit son but, social, magique 
ou religieux, le rite est toujours codifié» )Hanouti, K., 
1999) ; quel est donc le sens réel du rite et pourquoi la 
tradition a fait de la virginité féminine le support qui 
garantit la persistance de ce qui se cache derrière ? 

2–Les mutations égalitaires
Il est à noter que la question de la virginité n’est pas 
le fait exclusif des communautés éthiques berbères et 
arabes, elle n’est pas aussi l’exclusif des communautés 
musulmanes. Soit en matière de rituels ou celle de 
sanction, le phénomène de la virginité est, selon Germaine 
Trillion, typiquement méditerranéen. En fait, à l’heure 
actuelle, elle est encore maintenue parmi les populations 
musulmanes )cité par Zemmour, Z-D, 2002). Par contre, sa 
disparition chez les communautés chrétiennes a pris lieu 
dès le début de la deuxième partie du XXème  siècle.

À cette époque, le monde a vécu un changement radical 
dans les rôles et les rapports sociaux mobilisés par les 
mouvements «féministes». Ces mouvements, ont été 
aussi à l’origine d’une profonde révolution concernant le 
rapport social homme-femme qui voulait s’affranchir de 
siècles, voire de millénaires de patriarcat. Les féministes 
soutiennent que les hommes et les femmes doivent être 
égaux, socialement, économiquement et juridiquement 
)Matlin, M., 2007). Pour des raisons scientifiques ou 
politiques ou autres, ils revendiquaient l’égalité et la 
libération des femmes de la relation de dépendance 
déterminée par l’ancien système de patriarcat conçu 
comme un régime de pouvoir asymétrique et inégal 
entre les sexes. Cela a donné lieu à des bouleversements 
considérables, tant dans les mentalités des femmes que 
dans leur rôle professionnel, culturel, politique, social. 
Désormais, l’identité sexuelle n’est plus conçue comme 
signe d’une hiérarchie mais, s’exprime plutôt en termes de 
différences. Ainsi, les femmes ont acquis les mêmes droits 
civiques et partagent pleinement l’autorité parentale. 

Suite à ces mouvements, les filles pouvaient enfin prendre 
pleine et entière possession de leur corps grâce à la voie libre 
de l’utilisation des contraceptifs qui ont changé de mains. 
Après des millénaires d’enfermement, la virginité se voit 
désacralisée mais pas entièrement disparue ou désactivée, 
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particulièrement dans les sociétés où la séparation des 
sexes est la règle organisatrice des rapports sociaux, elle 
fait toujours l’objet d’une grande préoccupation mais pas 
suffisamment vigilante pour pouvoir protéger les individus 
du flux de la civilisation basée sur l’émancipation des 
femmes et la mixité dans les écoles, dans les lieux de 
travail et dans les lieux publics en donnant lieu à  des 
relations non déterminées. Il est important de signaler 
que, dans les pays conquis par l’islam, grâce à la tradition 
soutenue par la religion qui réfute toute relation sexuelle 
hors mariage, les répercussions sont moins ravageuses par 
rapport à celles dans les pays occidentaux.  

En termes purement statistiques, on trouve que les deux 
types de sociétés sont touchés par les répercussions 
néfastes de l’émancipation sexuelle. Mais, il semble que la 
société occidentale, faute d’une institution morale solide, 
est plus frappée par les périls des maladies sexuellement 
transmissibles comme le SIDA qui a causé la mort de 
468000 Américains en 2001. En plus, la situation est plus 
sombre à l’échelle mondiale, en 2002, l’Organisation 
Mondiale de la Santé estimait qu’environ 42 millions de 
personnes dans le monde sont séropositives, et le taux des 
naissances illégitimes des mères adolescentes est renforcé 
par le nombre affreux des avortements )Matlin, M., 2007, 
p.350). Cela nous invite à réfléchir largement l’échec 
de la science qui, au nom de la civilisation, a inventé 
les multiples moyens afin de prévenir les grossesses 
non désirées et lutter contre les maladies sexuellement 
transmissibles, pourquoi elle ne peut qu’être sidérée face 
aux chiffres redoutables et grandissants des malades et des 
décès ?

3–L’humanité face à des nouvelles formes de 
liens sociaux
Après avoir atteint le droit à l’émancipation sexuelle, 
les mouvements revendiquant la liberté des femmes ont 
avancé leur attitude avec l’avènement des mouvements 
féministes homosexuels où les normes sexuelles et les 
rôles traditionnels assignés à chacun des deux sexes ont 
été fortement questionnés, une dynamique qui, à la fin des 
années soixante-dix, a amené les théoriciens féministes à 
développer une nouvelle culture poussant plus en avant 
le droit à l’orientation sexuelle en remettant en cause 
l’hétérosexualité comme institution au centre des rapports 
de domination des hommes sur les femmes. Leur principal 
apport est la remise en question du caractère universel 
de l’hétérosexualité comme modèle d’organisation des 

relations entre les deux sexes. Pour ainsi dire, toute la 
hiérarchie écologique des rapports sexuels liant les deux 
sexes est remise en question, et les règles fondamentales 
doivent être dorénavant révisées voire corrigées et 
remplacées par d’autres. Selon ces mouvements, 
l’hétérosexualité n’est qu’un phénomène façonné 
historiquement à travers les rapports sociaux. Cette 
nouvelle perspective renverse le statut de l’hétérosexualité 
conçue depuis toujours, avant même qu’elle soit mise 
dans le cadre d’un concept en 1869 par Karl Kertbeny, 
comme la norme «naturelle» alors que les autres formes 
de la sexualité sont perçues comme anormales.

En admettant la définition classique de la sexualité 
comme «comportement de reproduction», on constate 
que, l’institution des rapports humains a été gravement 
atteinte depuis la libération de l’homosexualité dans les 
pays occidentaux. L’atteinte a touché les repères ainsi que 
les règles les plus fondamentales. À ce propos, Susann 
Heenen-Wolf )2011) précise que »la reproduction n’a plus 
besoin de l’acte sexuel, et l’acte sexuel peut être dissocié 
de la reproduction»)Heenen-Wolf, S., 2011) ce qui a 
donné lieu à l’apparition de notions étranges appartenant, 
beaucoup plus, au monde artificiel tout en s’éloignant du 
monde naturel, citant : la fécondation in-vitro, la mère 
porteuse, l’utérus artificiel, et comme figure extrême de ce 
processus ; le «clonage». Ce qui donne l’impression d’un 
passage d’un mode de relations naturelles et humaines à 
un autre mode fondé sur la technique et le machinisme.

L’ébranlement des modèles traditionnels des rapports 
entre les deux sexes a cédé, relativement, la place à 
l’apparition des nouvelles formes de liens sociaux 
comme : l’homosexualité et la monoparentalité issues de 
la non différenciation entre les sexes et à l’effacement des 
limites déterminées par l’ancien modèle de la sociabilité. 
Ce phénomène est en croissance jour après jour, selon des 
recherches débutant dans les années 1950, le pourcentage 
de la population homosexuelle dans les pays occidentaux 
se situe entre 06% et 10%. En 2005, l’institut Français des 
études démographiques évalue entre 24 000 et 40 000 le 
nombre d’enfants élevés par des concubins homosexuels 
)Heenen-Wolff, S., 2011).

Par l’accroissement continu de ces chiffres, on constate 
qu’homme et femme ne sont plus aussi irrémédiablement 
renvoyés l’un à l’autre qu’auparavant et à la suite de cette 
dissociation, parent et enfant non plus )Heenen-Wolff, 
S., 2011), cela remet en question les identifications des 
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enfants adoptifs et bouscule la thématique de l’orientation 
sexuelle et celle de la différence entre les sexes. Toutes ces 
données, nous contraignent à nous interroger sur l’avenir 
de la race et de la société humaine avec tout ce travail de 
destruction, mené par un «éros» désorienté de ses buts 
vitaux.

En effet, il semble que cette situation explique les chiffres 
élevés des victimes du SIDA, de dépression, de recours 
aux psychotropes et de tentatives de suicide entre les 
homosexuels estimés entre 6 et 16 fois plus élevés par 
rapport à la communauté hétérosexuelle selon des enquêtes 
faites en France, aux États-Unis ainsi qu’au Canada. Les 
chiffres aident aussi à mieux comprendre la situation dans 
la deuxième rive du monde où la tradition et la religion 
islamique régissent la vie quotidienne et constituent une 
enveloppe groupale protectrice. Généralement, dans ces 
sociétés, la pratique ou même le discours de la sexualité 
est limité et déterminé par des lois juridiques et religieuses, 
ce qui a consolidé et renforcé la position des institutions 
éducatives. Malgré ça, des pratiques en contradiction avec 
la tradition émergent et prennent parfois des proportions 
importantes.

D’une autre part, selon un sondage d’opinion intitulé 
«les Algériens et la sexualité» réalisé en juillet 2010 
sur une population de 1200 personnes représentatives 
de la population algérienne de 18 ans et plus, dont 30% 
n’ont jamais eu une expérience sexuelle entendue, ici, 
au sens de tout rapport sexuel avec une autre personne 
hors mariage. Le sondage révèle que la proportion de la 
population des jeunes de 18-24 ans qui n’ont jamais eu 
d’expérience sexuelle est de 63% et parmi les 37% qui 
l’ont eu, on trouve 95% à l’avoir eu hors mariage, tandis 
que chez les personnes qui au moment du sondage ont 55 
ans et plus, ils ne sont que 17% parmi les personnes qui 
ont eu une première expérience sexuelle à l’avoir eu hors 
mariage. Il est à noter aussi que le même sondage révèle 
que la proportion des femmes est aussi un phénomène qui 
a rencontré une évolution à travers les années, ainsi sur 
l’ensemble des femmes de 18 à 24 ans qui avaient déjà eu 
une expérience sexuelle, et qui constituaient donc 32% de 
la tranche d’âge, cette première expérience s’était déroulée 
hors mariage pour 80% d’entre elles. Un autre constat est 
que, même si la proportion des femmes qui ont eu une 
expérience sexuelle hors mariage tend à être de plus en 
plus importante parmi les tranches d’âge les plus jeunes, 
cette première expérience se limite à des attouchements 

ou des baisers dans la quasi-totalité des cas estimée à 97%.

Selon les résultats obtenus, on constate que les différences 
remarquées entres les proportions remettent en question les 
deux variables de génération et de sexe. Il semble que pour 
la première variable, les résultats prennent sens par rapport 
aux changements de contexte et de mutation sociologique, 
tandis que pour la variable sexe, il est évident que la 
civilisation n’a pas pu changer grand-chose, les femmes 
tiennent toujours à leur virginité, malgré les changements 
et les mutations sociologiques et économiques. À cet 
égard, Cœnen )2002) précise que »le corps de la femme 
est la matrice du corps social» )Cœnen, M-T., 2002), c’est 
par lui qu’on assure la continuation et la permanence de la 
société, ainsi que la pureté, l’authenticité et même la santé 
des individus. 

Passant par la satisfaction sexuelle de l’homme à la 
maternité, le corps féminin s’impose comme un élément 
essentiel dans un ordre écologique qu’on doit respecter 
et protéger, cela s’exprime dans l’idéologie de la société 
traditionnelle qui fonde des rites et des mœurs pour se 
protéger des innovations susceptibles de détruire son 
ordre, voire son existence, renforcée par les lois juridiques 
dont les références citent 58 pays où l’homosexualité est 
sanctionnée par la peine de prison. Dans certains pays, 
l’homosexualité constitue un délit punissable par la peine 
de mort, quant à la monoparentalité elle n’est nullement 
permise. Toutes ces formes sont condamnées par la loi et 
la religion ce qui fait que le phénomène pousse dans le 
silence.  Ainsi, il est impossible d’effectuer des recherches 
sur ce sujet faute d’échantillons. Par contre, dans les 
sociétés occidentales, les recherches et les enquêtes, 
traitant le même sujet, s’effectuent d’une façon périodique 
par des instituts et des agences nationales avec la 
collaboration de l’État, comme celles élaborées en France, 
aux États-Unis ou au Canada, menées pour divers objectifs 
soit pour déclencher le signal d’alarme ou pour mesurer 
la prévalence du phénomène afin de pouvoir modifier 
les manuels diagnostiques )DSM), ou pour répondre aux 
sollicitations qui demandent plus de libertés et de droits à 
ces minorités qui grandissent jour après jour. 

4–Méthode
Dans cet article, nous nous sommes étayées sur les 
résultats d’une recherche portant sur l’étude de l’impact 
de la défloration consentie sur l’enveloppe psychique 
de la fille célibataire. Pour ce faire, nous avons utilisé 
la méthode clinique dont l’importance réside dans sa 
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capacité à approcher la conduite humaine en situation 
et en interaction tout en préservant sa subjectivité et sa 
complexité.

Dans cette méthode, la tendance dite «humaniste» permet 
une compréhension synchronique et diachronique de la 
personne, elle s’appuie sur une méthode qualitative fondée 
sur l’analyse du discours et donne une grande importance 
à l’exploration des «couches profondes» du psychisme, 
à «l’inconscient», à la «psychologie en profondeur» 
)Lagache, D. 1983) dont la notion des »enveloppes 
psychiques» fait partie.

 Ainsi, la méthode clinique semble la plus appropriée dans 
la mesure où elle propose des outils capables d’explorer 
le fonctionnement de l’enveloppe psychique et à travers 
lui la fonction de sexualisation. Ainsi, nous avons fait 
recours au test de Rorschach, en tant qu’ épreuve de 
limites par excellence, dont les résultats consolident 
ceux de l’entretien semi-directif composé d’une question 
préliminaire posée autour du »vécu psychique de la fille 
d’une manière générale» ainsi que sept autres items en 
rapport direct avec les fonctions de l’enveloppe psychique 
et portant les intitulés suivants : l’axe des relations, 
l’axe  de l’autonomie, l’axe de l’unité et de solidité du 
Moi, l’axe de l’individuation, l’axe de la capacité du 
jugement, l’axe de la capacité de se contrôler, l’axe de la 
capacité à contenir le désir et la pulsion. Ces outils ont 
été appliqués sur un groupe de recherche constitué de six 
)06) filles non vierges sollicitées au niveau des bureaux de 
consultation psychologique. Ces filles sont toutes adultes 
et appartiennent à une tranche d’âge entre 28 et 38 ans. Les 
critères d’inclusion dans le groupe de recherche exigent la 
perte consentie de la virginité et excluent les filles violées, 
les filles mères et les mères célibataires.  

L’objectif de cette recherche consiste à étudier l’effet de 
la défloration sur les fonctions de l’enveloppe psychique 
dont la fonction de la «sexualisation».  En effet, c’est 
cette fonction qui est responsable de l’aménagement de 
la vie sexuelle des individus ainsi que de leur orientation 
sexuelle, elle peut de ce fait nous renseigner sur la 
possibilité qu’une déviation sexuelle existe chez les filles 
qui ont perdu volontairement leur virginité comme forme 
de libération sexuelle.  Pour pouvoir l’examiner, nous nous 
sommes étayés sur la définition de Didier Anzieu )1995) 
qui précise que »le Moi-peau remplit la fonction de surface 
de soutien de l’excitation sexuelle, surface sur laquelle, en 
cas de développement normal, des zones érogènes peuvent 

êtres localisées, la différence des sexes reconçues et leur 
complémentarité désirée» )Anzieu, D., 1995). Dans cette 
définition, l’auteur évoque trois indices qui nous aident 
à évaluer l’état de la fonction de sexualisation chez les 
sujets de cette recherche : la capacité à localiser les zones 
érogènes, la capacité à faire la différence des sexes, la 
capacité à reconnaître la complémentarité entre les sexes. 

5–Résultats et discussion
D’après l’analyse des entretiens semi-directifs et celle des 
protocoles du Rorschach, on constate que les six )06) filles 
présentent des difficultés dans la fonction de sexualisation 
qui est censée assurer la localisation des zones érogènes, 
la reconnaissance des différences entre les sexes ainsi 
que le désir de leur complémentarité )Anzieu, D., 1995) 
qui se résument dans l’orientation sexuelle conforme. 
Sur cette base de données, il semble que l’enveloppe 
psychique du cas n° 01 est gravement défaillante dans la 
mesure où son fonctionnement s’inscrit dans le registre de 
somatisation. Cette donnée empêche l’émergence claire 
de la tendance sexuelle de cette fille. Par contre, l’analyse 
du protocole de Rorschach met en évidence la défaillance 
de la fonction de sexualisation en particulier dans la 
planche III où la problématique phallique est clairement 
révélée à travers la réponse »Ils ressemblent à deux êtres 
humains, leur forme ressemble à celle des humains mais 
leurs bouches ressemblent à celles des oiseaux», le «bec» 
saillant au niveau d’une zone érotique, «la bouche»,  peut 
être synonyme de pénis qui est le substitut masculin 
du «vagin» féminin. À ce titre, il faut noter que Jaques 
Andrée accorde à la bouche et au vagin les mêmes 
caractéristiques. Pour le cas n° 2, la déviation de l’identité 
sexuelle est clairement dévoilée à travers l’analyse de 
l’entretien. La fille se prend pour un homme et se permet 
de s’identifier aux comportements masculins à plusieurs 
reprises par exemple : lors de l’enterrement de son père, 
elle choisit de partir au cimetière avec les hommes au 
lieu de rester à la maison avec les femmes. L’analyse de 
Rorschach de ce cas permet de détecter le refus de cette 
fille de se reconnaître comme femme au féminin. Dans 
la planche N° III qui met surtout l’accent sur la capacité 
d’identification sexuelle, on remarque que cette fille évite 
la perspective globale, puis elle évite la grande kinesthésie 
K et, enfin, elle passe à côté de la perception d’une image 
humaine entière H en produisant une réponse Hd. Il s’agit 
là d’une attitude rigide qui sert à dissimuler son refus de sa 
réalité comme femme, cela s’exprime à travers sa réponse 
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floue »c’est un visage non?...visage d’un être humain.» 
puis, dans l’enquête où elle précise »à partir de sa bouche, 
j’ai vu un visage parce qu’il a une bouche». En effet, dans 
la psychanalyse, la «bouche» est toujours appréhendée 
comme le substitut du «vagin» et cela explique l’évitement 
de s’impliquer dans une perception humaine entière )H) 
qui réactive son conflit identificatoire dans lequel elle se 
sent, selon Chabert )1983), tiraillée entre des tendances 
contradictoires sans possibilité de résolution de ce 
déchirement interne. Concernant le cas n° 03, la déviation 
de la fonction de sexualisation est repérée à travers la 
tendance active de la fille. Pour Freud, la tendance active 
constitue une caractéristique purement masculine contre 
la tendance passive considérée comme féminine. Il est 
de même dans l’expression »je sens que je suis femme et 
homme à la fois» où il y a, d’une part, une évocation de la 
tendance bisexuelle, et de l’autre, cette expression exprime 
l’incapacité de se distinguer comme femme différenciée 
par rapport à l’autre sexe. Pour le test du Rorschach, dans 
la planche N° VII qui, sur le plan identificatoire, permet 
au sujet de se situer par rapport à un modèle féminin, la 
réponse de notre cas comprend un indice qui fait allusion 
à l’organe sexuel masculin symbolisé dans »une trompe 
d’un éléphant» comme réaction d’opposition et de refus 
par rapport à sa réalité féminine. Pour le cas n° 04, la seule 
relation qu’elle entretient est avec son oncle, elle a un 
penchant pour les films d’horreur, au dernier paragraphe 
elle s’est identifiée à ses sœurs, elle a évoqué son rêve 
d’avoir des enfants et une famille sans parler de mari. En 
effet, ces données rendent la détermination de la tendance 
sexuelle embrouillée. Par contre, le protocole du Rorschach 
et en particulier la réponse à la planche N° VII comprend 
un indice renvoyant au symbolisme masculin, «un ver», 
comme réaction d’opposition et de refus par rapport à sa 
réalité féminine notamment que cette planche permet au 
sujet de se situer par rapport à un modèle féminin. Pour le 
cas n° 05, le vide ressenti au niveau des seins et la honte 
qui s’en suit peut traduire un problème dans l’identité 
sexuelle chez elle, d’autant plus que les seins représentent 
des organes sexuels féminins. C’est-à-dire que le vide 
et la honte qu’elle ressent peut symboliser la honte du 
manque féminin qui peut traduire un refus de sa réalité 
féminine. Le Rorschach de cette fille comporte deux 
indices frappants dans la planche N° III, «c’est un chat ; 
sa queue est longue», « Le sabot à un talon».  En effet, le 
caractère bisexuel de la planche N° III a permis à cette 

fille de faire son choix identificatoire qui semble aller vers 
le volet masculin plutôt que le volet féminin. Par contre, 
la réponse à la planche N° VI contient encore une fois, 
un passage conflictuel en rapport avec l’identité sexuelle 
de cette fille dont la réponse bascule entre les indices 
masculins «Moustaches d’un loup» et les indices féminins 
» fleur». Pour le cas n° 06, le discours ne comprend pas 
de signes sur une déviation sexuelle. Mais l’analyse du 
Rorschach montre que les réponses aux planches III et VI 
sont plutôt porteuses de symbolisme sexuel en mettant à 
l’épreuve des potentiels d’identification sexuelle chez le 
sujet. À cet égard, les réponses fragmentaires )Hd), aux 
planches III et VI, sont liées, selon Chabert )1983), au 
refoulement des représentations sexuelles. Le refus de la 
féminité est bien déterminé dans la réponse »une fleur à 
l’envers». Pour Chabert, la réponse «fleur» est l’exemple 
le plus répondu du symbolisme sexuel féminin. Dans 
la réponse de notre cas, on constate que le symbolisme 
féminin est appréhendé à l’envers en donnant lieu à la 
perception d’une autre représentation issue du refus de la 
représentation féminine, cette réponse vient directement 
après une réponse à valence sexuelle masculine »ceux-là 
sont des moustaches».

Par ailleurs, ce qui est frappant dans les discours est bien 
l’absence totale de l’image maternelle. Nous avons constaté 
que cinq cas sur six évoquent des images masculinisées, 
de père en général, tout en niant les images féminines. 
Parmi les cinq sujets, trois ont évoqué le père comme cible 
d’hostilité et de critique. À ce titre Freud )1936) précise 
que la fillette, quand elle découvre son désavantage, ne 
se résigne pas facilement : au contraire, longtemps encore 
elle espère se trouver un jour pourvue d’un pénis et cet 
espoir persiste parfois très tardivement. Quand enfin la 
connaissance de la réalité lui a fait perdre toute espérance 
de voir se réaliser son désir, l’analyse montre encore que 
ce dernier est demeuré vivace dans l’inconscient et qu’il 
conserve toujours une charge énergétique notable )Freud, 
S., 1936). Freud ajoute que, dans toutes les attitudes 
pulsionnelles pathologiques, par exemple dans toutes les 
perversions sexuelles, il y a lieu de se demander quels 
rôles sont respectivement attribuables d’une part à la 
puissance des fixations infantiles précoces et, d’autre part, 
à l’influence des événements et des évolutions ultérieurs. 

Dans le même ordre d’idées, Freud avance que 
l’expérience analytique révèle que l’homosexualité 
féminine est rarement la prolongation en ligne droite de 
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la virilité infantile. Il semble que ces fillettes aient, elles 
aussi, pendant un certain temps, pris leur père pour objet 
et adopté l’attitude œdipienne. Plus tard les inévitables 
déceptions qu’elles subissent du fait du père les poussent 
à régresser vers l’ancien complexe de virilité )Freud, S., 
1936).

De là, on peut dire que ces données apportent une réponse 
aux questions de notre travail et montrent que la virginité 
féminine ne constitue pas uniquement un élément corporel 
mais, plus important encore, elle est d’une importance 
psychique considérable. Le recul du rôle du père, la 
dégradation de la valeur du corps féminin, et à travers 
lui la valeur de la virginité, peuvent, d’après les résultats 
obtenus dans cette recherche, conduire à la défaillance 
de la fonction de sexualisation et, à travers elle, à 
l’apparition des nouvelles formes de lien social comme 
l’homosexualité féminine.

Conclusion
On peut conclure que la défaillance ou, au moins, 
l’incapacité de la fonction de sexualisation à accomplir 
son rôle chez les sujets de notre groupe de recherche peut 
être le résultat de la perte d’une partie du corps dans la 
mesure où cette perte n’est pas uniquement corporelle 
mais, elle est aussi psychique puisqu’elle constitue la 
première expérience sexuelle dans la vie de la fille. Dans 
ce sens, il semble que cette expérience suppose la présence 
de conditions spécifiques dont le rôle est déterminant 
pour l’accomplissement normal du développement 

psychosexuel de l’individu, fille ou garçon. En d’autres 
termes, la défaillance de la fonction de sexualisation peut 
être aussi l’expression des facteurs externes configurés 
dans la déception endurée à la fille par le père dont le rôle, 
dans ce cas, est plutôt celui d’un privatif que celui d’un 
donneur.

Il est important de signaler que l’analyse des entretiens 
avec nos sujets a permis de constater que l’enveloppe 
familiale et, en particulier, l’image paternelle sont, soit 
totalement absentes, ou négativement présentes. C’est-
à-dire que, la famille de ces filles n’assure pas une 
contenance suffisante pour elles. Par rapport à l’ancien 
modèle social, on remarque actuellement que le rôle du 
père recule en laissant, de ce fait, une faille dans la vie 
de la fille qui se retrouve forcée à le combler toute seule. 
Nous proposons dans ce cas d’explorer l’importance de 
l’enveloppe familiale, et l’image paternelle en particulier, 
dans la vie de la fille célibataire.

Les résultats obtenus dans cette recherche nous invitent 
aussi à nous interroger sur la possibilité de les généraliser 
à d’autres sujets qui appartiennent à d’autres cultures. 
En effet, la psychanalyse suppose que le fonctionnement 
psychique est universel, c’est-à-dire que nous avons tous 
un appareil psychique qui se compose des mêmes instances 
et qui fonctionne selon les mêmes principes. Ainsi, cela 
ouvrira la voie devant d’autres recherches comparatives 
sur différentes populations dans différents contextes.
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تراجع قدسية العذرية األنثوية وإشكالية التوجه الجنسي

ملخص
الكلمات املفتاحية
العذرية األنثوية
التحوالت االجتماعية
التوجه الجن�شي
الجنسية المثلية
الوالدية أحادية الجنس

يعــرض هــذا المقــال رؤيــة حــول تاريــخ تحــرر الجنســية األنثويــة وعالقتهــا بظهــور أشــكال جديــدة 

للروابــط االجتماعيــة.  ال يتعلــق األمــر هنــا بإطــالق أحــكام أو بالتحيــز لثقافــة أو ألخــرى وإنمــا 

يتعلــق بطــرح وجهــة نظــر بطريقــة موضوعيــة باالســتناد علــى نتائــج بحــث علمــي. يبــدو أن تراجــع 

التــي تعصــف  التحــوالت  رغــم  مــن االســتمرارية  األنثويــة  العذريــة  يمنــع  لــم  التقليــدي  النظــام 

بأشــكال التعايــش التقليديــة. لقــد جعلــت مــن الرمزيــة )الجراحــة، اللبــاس( وســيلة مــن أجــل 

الدفاع عن نفســها في مواجهة االســتئصال واالندثار.  هذه اإلشــارة تدعونا للبحث عن الداللة 

النفســية للعذريــة األنثويــة والعالقــة املحتملــة بيــن تجريدهــا مــن قدســيتها وظهــور نزعــات ذات 

صلــة بالتوجــه الجن�شــي لألفــراد.

The desacralization of female virginity: The sexual orientation in question

 Abstract

This article traces a reflection on the liberation of female sexuality. It is not a question 
here of positioning oneself in one culture or another, but of presenting an opinion in 
an objective manner. It seems that the retreat of patriarchy has not prevented female 
virginity from persisting in spite of mutations, it makes the symbolic (surgery, clothing) 
a means to defend itself against erasure and suppression. This observation invites us to 
look for the psychological significance of female virginity and the probable relationship 
between its desacralization and the appearance of new sexual orientations.  
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Abstract
The present study raises an issue that is related to a current debate about technology-
based instruction in EFL teaching and learning in Algerian higher education. An 
investigation of the various features of using technology for educational purposes is 
carried out. The study aims at exploring the use of technology and its incorporation in 
EFL teaching and learning in Algerian higher education. It can be of great significance 
to both teachers and students who would be enlightened about the place of technology in 
education. Moreover, they are equally expected to exploit technological tools and media 
followingthe changing conditions all over the world. Data was collected relying on the 
questionnaire as a research tool. The findings reveal that the issue under study is merely 
restricted to some technological means, procedures and E. learning. In addition, the 
implementation is neither systematic nor based on specific teaching or learning models 
for guidance and improvement.
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Introduction
A contemporary issue that is deemed a hot topic in the field 
of research about the teaching and learning of English as 
a foreign language )EFL) is related to technology and 
its incorporation in education. Known as educational or 
instructional technology, it primarily refers to the use of 
technological tools for educational purposes. This issue 
is proliferating, and with the lapse of time, it can result in 
a very sophisticated pedagogy of teaching and learning. 
The use of technology should be deeply understood 
because misusing or even overusing can be disastrous 
for both teaching and learning; this is the reason why, the 
whole matter should be handled with great caution and 
extreme care.To unveilthe extent to which technology is 
incorporated in EFL teaching and learning in Algerian 
higher educationand investigate the general atmosphere 
underlying this implementation,the present study points 
out some technological devices and procedures and puts 
them under investigation. 

1–Teaching/Learning Process
A review of the literature demonstrates that teaching and 

learning are two constituents of the same process. That is to 
say, teaching and learning are deeply intertwined and any 
gap between them would result in the failure of the whole 
process. Kirkwood and Price )2013) claim that teachers 
hold different conceptions vis-à-vis the teaching/learning 
process; some have “teaching-focused conceptions 
)i.e. teaching as the transmission of information, skills 
and attitudes to students), others have learning-focused 
conceptions )i.e., promoting the development of the 
students’ own conceptual understanding)” )p.537). One 
of the most known and bitter realities about teaching and 
learning is simply that what is taught is not always learned. 
Nunan )1995) raises this problematic aspect stating that 
“there is a mismatch between the pedagogical agenda of 
the teacher and that of the learner” )p. 135). This means 
that what the teacher is teaching may not always be the 
same thing that the learner is focusing on. 

As far as higher education is concerned, Black)2002) 
maintains that it has to be restructured to enable students 
to match their needs; he openly states that “there is a 
dangerous mismatch between what today’s student needs 
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from higher education and what it is receiving. This 
disparity has lined colleges and universities to evaluate 
and develop partnerships to ensure their ability to compete 
in a global economy” )p.267).Concerning the issue of 
restructuring, Lesgold )2003) claims that “there are two 
sets of processes to think about: those that change teacher 
and classroom behaviors and those that change student-
learning processes” )p.53). The learners’ needs would be 
met if the whole process revolves around the learner, and 
the teacher being merely a guide and facilitator. The use of 
technology in the classroom is reported to possibly foster 
learner-centered classrooms. In a nutshell, we can say that 
in addition to the teacher and the learner, technology can 
equally take part in the teaching/learning process. Sharma 
)2009) supports this view and asserts that “the role of the 
instructor together with the role of the technology can lead 
to advanced learning results” )as cited in Nomass, 2013).

2–Using Technology for Instructional 
Purposes
Questioning and changing our ways of teaching and 
learning has become an urgent necessity in the 21st 
century that marked the invasion of technology with its 
miscellaneous forms and flavors more than any other 
time before. This technological invasion will persist 
and radically change the educational scene even more. 
According to Lemoine, Waller, Garretson and Richardson 
)2020), “evolving technologies have revolutionized 
teaching, creating a constantly changing environment 
for teachers” )p.81).At present, technology is present in 
almost every aspect of life. This apparent dominance led 
to the formation of a new generation that is now called 
the E. generation or digital generation. For example, 
Prensky )2001; as cited in Lehtonen, Page, Thorsteinsson 
& Hepburn, 2007) stated that:

The present generation of students – the games generation 
of children – is quite different from older generations; they 
want to manipulate presented objects and expect a degree 
of interactivity as opposed to merely passively watching 
and listening. It can be proposed that the traditional way 
of thinking and learning has been shifted from deploying 
established media, such as literature and print, to a 
considerably more interactive media, such as digital video 
and audio. )p.141).

It is believed that it is extremely important to find out 
ways and new ways to make education go hand in hand 
with technology rather than the opposite. In support of 
this claim, Johnson, Levine, Smith and Smythe )2009; as 
cited in Brahmi, 2016) maintain that thanks to technology 

that new horizons are open to students for more access 
to information and wider contact with people. Technology 
can be used for educational purposes the same way it is 
utilized for business, medical, social and personal matters. 

Innovation in education has as a first target the 
improvement of learners’ performance and learning 
outcomes. According to Bick and Kummer )2008), “these 
current and emerging technologies have valuable potential 
in supporting the learning needs of an expanding, 
heterogeneous and mobile society…” )p.90). In this case, 
if Ed Tech is used for this purpose, then, what matters more 
is not the quantity and quality of the materials and media 
used but the role, effects and outcomes of the adopted 
approach. Put it differently, the use of high technologies 
and innumerable devices with no remarkable amelioration 
in relation to teaching and learning would be non-sense.

The use of technology in teaching and learning has 
become a characteristic of the modern classroom )Khan, 
2013). According to Graham and Semich )2008), the 
purpose of the integration of technology into instruction 
is to “transform pedagogy to a more constructivist as 
opposed to behaviorist model of classroom instruction” 
)p.2). Tertiary teachers should be highly concerned with 
the various classroom practices and this can be achieved 
via concerning themselves with leaning-based research 
)Price & Kirkwood, 2014). Steeples et al. )1996) state that 
universities are no exception and have to benefit from the 
development of “an information superhighway” )p.71). 
According to Mottegram )2013), recent technologies 
are starting to change our ways of learning languages. 
Similarly, Chapelle )2005; as cited in Saeed, 2015) 
maintains that technology has had a big impact on 
language teaching through “the changes it prompts in the 
language itself, the opportunities for studying language, 
and the options available for teaching language” )p.65). 
In studying English as an FL or an L2, learners need more 
pedagogical aids for practicing the language in “hearing 
language, reading language, speaking language, and 
writing language to develop their experience and skills” 
)Nomass, 2013). One way for providing more opportunities 
for language study is technology )Saeed, 2015). In the field 
of language teaching, “over the last few decades, the use of 
technology and multimedia for foreign language teaching 
has expanded rapidly” )Gonzalez-Vera, 2016). In the case 
of reading, for instance, Adam and Wild )1997) describe 
the use of CD-ROM interactive storybooks and report that 
“students can interact with the character and landscape, 
to hear sounds and speech, and see animation. This type 
of interaction is not possible with books or print media” 
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)Anderson, 1992; as cited in Brindley, 2000). However, 
research undertaken by Littleton et al. )1998; as cited in 
Brindley, 2000) indicates that students can:

spend far longer over composing an e-mail, paying far 
more attention to details, spelling and conveying meaning 
than in traditional classroom writing because the audience 
they are writing for is authentic. There is a real purpose in 
their writing in that they are attempting to communicate 
with children in other classrooms or other schools. )p.15)

2–1–Definition of Educational/Instructional 
Technology

Being the use of technological resources systematically 
for the sake of improving the quality of teaching and 
learning, Ed Tech is a current and developing issue in the 
field of instructional research:

-It can be defined as the application of technology to the 
processes of teaching and learning )Inoue & Bell, 2006).

-According to Kovalchick and Dawson )2004), educational 
technology refers to a specific method in which certain 
technological devices and machines are employed to 
obtain some learning and teaching outcomes.

-Wenglinsky )2005) maintains that “educational technology 
needs to be understood not as an isolated event, but as 
a piece in the puzzle of how teachers teach and students 
learn”)pp.4-5). 

2–2–Historical Account on the Use of Technology in 
Foreign Language Teaching

The idea of educational technology dates back to the 1920s 
with some attempts to use some objects and tactics to 
assist learning. It reached its climax in 1950 with Skinner’s 
Programmed Learning )Sharma, 2002). The invention 
of innumerable technological devices later on gave the 
impetus for a more serious and intensive incorporation of 
technology in education. As far as teaching and learning 
foreign languages are concerned, the paucity of information 
on the use of educational technology for EFL teaching 
and learning puts us in a rather embarrassing situation. 
Nonetheless, the advent and use of the language laboratory 
during the 1960s in the United States was a remarkable and 
influential step forward, but “unfortunately, the history of 
the use of technology to teach languages has not been duly 
noted by historians of educational technology” )Roby, 
2004).

2–3–Promoting Learner-centered Classrooms through 
Technology-based Instruction

The issue of learner-centered teaching came to the scene 
with the advent of communicative language teaching 
)CLT) which focused more on the learner being the main 

actor in the classroom. Developing or trying to create a 
learner-centered classroom can be fostered by a plethora 
of elements and factors that can give different but tasty 
flavors to the classroom that is subsequently born. A 
review of the literature clearly shows the agreement of 
many researchers on the advantages and effectiveness 
of learner-centered teaching and learning. According 
to Nunan )1995), “learning-centred classroom carries 
learners toward the ability to make critical pedagogical 
decisions by systematically training them in the skills 
they need to make such decisions” )p.134). In the same 
vein, Premsky )1998; as cited in Brahmi, 2016) makes an 
appeal for using learning-centered teaching stating that 
“[W]e must get our teachers…to stop lecturing, and start 
allowing students to learn by themselves” )p. 71). The 
procedures and practices that might facilitate the issue in 
question are many and varied but not all of them can be 
successful. Moore et al. )2008; as cited in Doherty, 2010) 
use the term “new learning” which, according to them, 
is a combination between learner-centered learning and 
technology. The latter can be used as a pedagogical tool 
for engaging students in the learning process )Doherty, 
2010; Abukhattal, 2016). Indeed, “one of the most powerful 
trends in education today is the integration of technology” 
)Lewandowski, 2004). It is the reason why, the use of 
technology for pedagogical purposes is starting to gain a 
high status in the field of language teaching research even 
though there is a lack of research evidence on the use of 
technology in foreign language teaching )Roby, 2004).

2–4–Most Widely-used Technological Tools

Some technological tools and devices are employed in the 
language classroom including:

2–4–1–Computers

Computer technology constitutes a basis for the various 
applications that can be used for instruction such as 
“computer-based instruction, interactive multimedia 
instruction, “intelligent” tutoring systems, networked 
tutorial simulation, and web-based instruction” )Fletcher, 
2003). This is the reason why the computer is considered 
as the main technological means ever utilized in the field 
of education. Different names are used to designate the 
incorporation of the computer into learning in general 
and language learning in particular, for instance, 
Computer-Assisted Language Learning )CALL), 
computer-supported learning )CSL), computer-mediated 
communication )CMC), etc. According to Benbunan-Fich 
and Stelzer )2002), “computer-supported learning )CSL) 
environments promise to enhance traditional teaching 
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models and permit the exploration of new teaching/
learning paradigms that were not possible before”)p.86). 
In this regard, Saeed )2015) asserts that the computer 
technology is increasingly contributing to teaching and 
learning foreign languages. Moreover, Nunan )1999; as 
cited in Lynch & Campos, 2014) maintains that computers 
provide teachers and learners with some “interactive 
visual media” that can have tremendous instructional 
power for many subjects, including foreign languages. 
In relation to teachers’ readiness for using computers for 
instruction, Sabzian, Gilakjani and Sodouri )2013) argue 
that having positive attitudes towards technology together 
with computer use efficacy are necessary factors for 
successful technology implementation. One more thing, 
teachers should be supported with learning theories in the 
field of technology is to be useful.

2–4–2–Interactive Whiteboards

An Interactive Whiteboard )IWB) is a tool that looks like 
an ordinary whiteboard, but it is connected to a computer 
to grant it the power it has, and which enables the user 
to interact with it directly just by touching. IBWs have 
become an essential teaching tool and “are regarded as 
one of the most revolutionary instructional technologies 
for various educational levels” )Türel & Johnson, 2012, 
p.381). Interactive whiteboards can be most useful for 
student engagement )Çelik, 2014; as cited in Merç, 2015). 
Moreover, they have “the potential to aid collective 
thinking and learning, and can become the focus for group 
collaborative work” )Harlow, Taylor & Forret, 2011).

2–4–3–Language Laboratories

The use of language laboratories started in the 1960s and 
1970s. In the beginning, they consisted of “a number of 
small cabinets, provided with a cassette deck, a microphone 
and a headphone for each one” )Nomass, 2013). However, 
with the advent of new and more advanced technologies, 
language laboratories have been supported by those 
technologies for reinforcing EFL teaching and learning.

2–4–4–Blogs

According to Blackstone, Spiri and Naganuma )n.d.), 
blogs “are interactive homepages that are easy to set 

up and manage, enable students to engage in online 
exchanges, thereby expanding their language study and 
learning community beyond the physical classroom” )p.1). 
Blogging relies simply on the computer for communication 
)Pinkman, 2005, p.14). Ward )2004; as cited in Lin, Groom 
& Lin, 2013) uses the term blog-assisted languagelearning 
)BALL) which “covers a wide variety of implementations 
in terms of software and course design” )p.130). It is 
reported to have many benefits on language learning 
including developing autonomy, promoting motivation 
and facilitating communication between the teacher and 
his/her learners )Lin, Groom & Lin, 2013).

Other technological tools include: “electronic mail 
)e-mail), electronic lists )LISTSERVs), electronic 
journals, world wide web, streaming audio and video, 
search engines, remote access to libraries and databases, 
chat, audio and video conferencing, messaging, web 
course management software” )Kasapoğlu-Akyol, 2010), 
and “PowerPoint presentations” )Merç, 2015).

2–5–Benefits of Technology for Language Teaching 
and Learning

According to Akcil, Uzunboylu and Kinik )2021), “one of 
the requirements for teachers in the 21st century is being 
prepared to integrate instructional technology into teaching 
practices effectively” )p.1). This is the reason why our 
teachers need to be prepared for instructional technology. 
The latter has been reported to have many advantages and 
benefits for language learning )Abukhattal, 2016). These 
include:

-Fostering the students’ academic ability through self-
confidence enhancement )Abukhattal, 2016);

-Improving the language skills )Kasapoğlu-Akyol, 2010);

-Enabling students to control their learning even more 
through the use of information and communication 
technologies )Warschauer, 2000);

-Promoting Autonomy and Supporting Self-directed 
Learning )Gómez, 2016);

-Saving time for both teachers and learners. Fletcher 
)2003) reports some studies in relation to saving time as 
indicated in the following table:
Table(1): Percent Time Savings for 
                Technology-based Instruction

Stydy )Reference) Number of Findings Average Time Saved )%)
Orlansky and String )1977) 13 54

Fletcher )1991) 6 31

Kulik )1994) )HigherEducation) 17 24

Kulik )1994) )Adult Education) 15 24

Source: Fletcher )2003)
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-Providing more opportunities for language practice: In 
this vein, Lynch and Campos )2014) state that “teachers 
should understand that technology is just a “tool” in which 
students have the opportunity to expand their language 
practice in different environments and not only in the 
classroom by itself” )p.429);

-Preparing learners for personal and professional life 
)Chamorro and Rey, 2013);

-Engaging students in more active roles and encouraging 
creativity )Lehtonen, Page, Thorsteinsson & Hepburn, 
2007). 

2–6–Limitations of Using Technology for Instructional 
Purposes
A sudden and random shift from the traditional classroom 
to a new teaching and learning pedagogy or paradigm in 
favor of the use of technology can be a real threat to the 
whole educational context. In the first place, convincing 
teachers to stop lecturing and receive some training on the 
use of the various technological devices and media can be 
a hard and challenging task. So, the teachers’ readiness 
for using technology in the classroom, and the availability 
of the various technological means and tools can be a 
real obstacle to the whole process. Lynch and Campos 
)2014) raise this problematic concern stating that “some 
teachers have limitations when implementing the use of 
technology in their classes since some of them do not 
have the required knowledge for using the technological 
components or because the institutions’ lack of the 
different resources …” )p.428). In a nutshell, the adoption 
of technology for educational purposes requires careful 
planning and wise implementation. As far as the issue of 
knowledge is concerned, Mc Crory )2006) explains that 
teachers should be equipped with two broad categories of 
knowledge:

First, they need to be able to identify and develop 
technologies into tools for meaningful learning. This 
means knowing what technology offers for such learning 
and what effective use looks like in practice. Second, 
they need a useful portfolio of technologies that engage 
students in meaningful learning. This means knowing 
about specific tools and resources that they can use in their 
teaching. )pp.141-142)

Wenglinsky )2005) reports that some opponents of 
technology were afraid that computers would replace 
teachers in the classroom. Yet and unsurprisingly, this 
did not happen and “school computers have not replaced 

teachers, but instead have given them an opportunity to be 
more productive” )p.4). Given this situation, researchers 
should try to make technology a blessing rather than a 
curse via its positive exploitation and especially in the 
particular field of education.

3–Methodology
Given the use of the state of the art technology for a wide 
range of purposes and domains of life, it is high time 
some answers to particular questions vis-à-vis technology 
and education are yielded. In the field of educational/
instructional research, some controversial questions were 
and are still being posed in relation to the integration of 
technology for teaching and learning )in our case EFL), 
and the effectiveness of the whole procedure. This 
single-method descriptive study investigates the extent 
to which technology is incorporated in EFL teaching and 
learning in one of Algeria’s higher institutions, the reasons 
behind this and teachers and learners’ attitudes towards 
instructional technology. In light of this, the following 
research questions are framed:

-To what extent is the technology used for educational 
purposes?

-Is technology randomly or systematically integrated into 
EFL teaching and learning?
-What is the general atmosphere which underlies this 
implementation, if any?

3–1–Sample

The participants in this study are EFL teachers and 
learners in the Department of Foreign Languages in the 
University Center of Mila. The responses to the students’ 
questionnaire are obtained from one fifth )1/5) of EFL 
students in the Department of Foreign languages who 
were randomly selected. The teachers’ questionnaire was 
administered to all EFL teachers in the same department. 

3–2–Students’ Questionnaire

-How do your instructors communicate with you?

According to 82.27% of the participants, classroom 
communication and interaction is implemented mainly 
the face-to face. The remnant part of the respondents 
reports that in addition to face-to-face communication, 
the latter equally takes place via e-mails. Moreover, other 
participants, though are few, mentioned other media for 
the issue in question, including social networks, online 
chat and the telephone.
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-Do any of your teachers recommend that you incorporate 
technological devices into EFL learning? 

The results demonstrate that only 12.65% of the 
participants report that their instructors recommend the 
use of technological devices for EFL learning in class. 
This can relatively indicate that teachers rather rely on the 
traditional ways of learning, at least so far as the use of 
computers is concerned. A myriad of factors is supposed 
to lie behind this bitter reality including ignorance of 
the various benefits of technology for EFL learning, and 
lack or absence of any training for teachers on the use of 
instructional technology; a factor that would obstruct any 
attempt for the use of technology in class.

-Do you use technology for learning English as a foreign 
language?

Concerning the use of technology for EFL learning, the 
overriding majority (94.93%) responded ‘yes’. This 

clearly shows that students of English in this university 
have a tendency towards the incorporation of technology 
in their EFL learning; at the same time, they might be 
more aware of its benefits. Only 5.07% of the participants 
answered ‘no’. This means that they are either ignorant 
of the advantages of technology use in EFL learning, or 
theydo not have the technological devices themselves, for 
this is an essential factor that has to be spotted.

-If yes, it is to:

Students can use technology for a variety of purposes 
including supporting their learning in the classroom, 
preparing homework and revising for exams. These items 
received approximately the same percentages as is shown 
in table two: 

Table(2): Reasons for Using Technology 
                 in EFL Learning

Items Percentages

a-Support your learning in the classroom 20.00%
b-Prepare homework 16.00%
c-Revise for exams 16.00%
a+b 09.33%
b+c 16.00%
a+c 06.66%
a+b+c 16.00%

-How does the use of technology assist you to learn?

It is assumed that the use of technology would assist 
learners in various ways. Table)04) clearly shows that 
technology helps EFL students, and it is mainly perceived 

in terms of facilitating and accelerating access to 
information. Relying on this finding, we can conclude that 
EFL learners’ knowledge of the wide and innumerable uses 
of instructional technology is rather limited and narrow.

-How often do you integrate the following devices and 
procedures in your learning activities?

EFL students in this department integrate almost all the 
devices and procedures cited with varying frequencies 
which can be attributed to a cluster of factors including: 

their recognition of the advantages of technology for EFL 
learning, and the availability and easy access to those 
devices and procedures as is shown in table three:

Table(3): Frequency of the Integration of Technology
                 in Learning Activities

Items Never Always Often Sometimes
Digital dictionaries 02.53% 68.35% 08.86% 20.25%
E. Books 11.39% 07.59% 08.86 72.15%
Computers 02.53% 74.68% 11.39% 11.39%
Blogs 91.13% 01.26% 05.06% 02.53%
Wikis 77.21% 02.53% 12.65% 07.59%
Smart Phones 01.26% 91.13% 02.53% 05.06%
Internet 00.00% 83.54% 07.59% 08.86%
E. Mails 20.25% 06.32% 58.22% 15.18%
Social Networking 07.59% 68.35% 12.65% 11.39%
E. Learning 07.59% 07.59% 17.72% 67.08%
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Table(4): Students’ Recognition of the Benefits of Technology for EFL Learning

Items Percentages

a-It saves time 07.59%
b-It makes you more autonomous 01.26%
c-It makes access to information quick and easy 31.64%
d-It makes communication with students and teachers quick and easy 01.26%
a+c 17.72%
a+d 01.26%
b+c 02.53%
b+d 02.53%
c+d 16.45%
a+b+c 01.26%
a+c+d 10.12%
b+c+d 01.26%
a+b+c+d 06.32%

-What do you think about the use of technology for 
EFL learning?

Students’ attitudes towards the use of technology for EFL 
learning are miscellaneous. The proposed items received 
varying percentages, as indicated in table five. This can 
relatively indicate that EFL learners in this department are 
rather aware of the infinite opportunities that technology 
offers for EFL learning. Consequently, we venture to say 
that having positive attitudes and lucid perceptions so far 
as instructional technology is concerned, EFL learners 
demonstrate their readiness for adopting any serious 
attempts for the incorporation of technology in EFL 
learning and teaching.

Table(5): Students’ Attitudes towards the Use
                of Technology for EFL Learning

Items Percentages

a-Necessary 37.97%
b-Useful 26.58%
c-Interesting 08.86%
d-Boring 00.00%
a+b 13.92%
a+c 02.53%
b+c 02.53%
a+b+c 07.59%

3–3–Teachers’ Questionnaire

-Is ICT (information and communication technology) 
included in your subject?

The findings demonstrated that EFL teachers in this 

department tend to support ICTs and include it in their 
various subjects,as66.66% of the participants reported so. 

-If yes, is it because:

The majority of the teachers who answered ‘yes’ in the 
first question )75%) consider the use of ICT a necessary 
teaching tool. This result indicated that EFL teachers 
stand in favor of the adoption of the use of instructional 
technology. Nonetheless, the obtained results could be just 
meaningless if the workplace )in our case the university) 
does not provide the necessary media or support the 
approach in question.

-Is there any ICT training at your university?

All the participants mention the university’s valuable 
attempts to promote E. learning. Moreover, newly 
recruited teachers are concerned with special training 
in the program, which contains sections on the use of 
information and communication technologies.

-Does your university (teachers and administrative 
staff) support the use of technological toolsin teaching?

When asked about this issue, 66.66% of the respondents 
claim that their university supports the use of instructional 
technology. This would initially suggest that the teaching 
context is rather suitable for the implementation of such a 
procedure. 
-How would you evaluate the use of technology for 
educational purposes at your university?

The use of technology for educational purposes in this 
department is said to be low as is shown in table six:
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Table(6): Degree of Technology Integration 
                 in EFL Instruction

Items Percentages

a-Intensive 00%
b-Moderate 25%
c-Low 66.66%
d-Null 08.33%

-Do you use technological devices in your teaching 
activities?

As far as the incorporation of instructional technology 
in teaching activities is concerned, the responses reveal 
that 66.66% of the informants try to use technology in the 
classroom. 

-How many years ago did you start integrating 
technology in your teaching?

The obtained results show that a big part of the subjects 
report to have started integrating technology in their 
teaching more than four years ago. 
-How often do you integrate the following devices and 
procedures in your teaching activities?

The use of technology is solely restricted to computers, 

E. learning, the internet and electronic references, as is 
demonstrated in table seven:

-Which of the following domains of educational 
technology would be more useful?

Technology can be exploited in either teaching or learning 
depending on the degree of its purposes. As a teaching tool, 
it is reported by our teachers to be more useful (62.50%).

-What are your students’ attitudes towards the use of 
technology in the classroom?

Students have positive attitudes towards the use of 
technology in the classroom, as is reported by 75% of the 
participants.

-Do you think that students would depend more 
on themselves in language learning with the use of 
technological devices?

In the same vein, 75% of the respondents agree with 
what is suggested in research in relation to the possibility 
of developing learning autonomy through the use of 
technology.

Table(7): Frequency of Integrating Technological 
                   Devices and Procedures in Teaching Activities

Items Never Always Often Sometimes
Digital Feedback 100% 00.00% 00.00% 00.00%

E. portfolios 100% 00.00% 00.00% 00.00%
E. references 50.00% 00.00% 12.50% 37.50%

Wikis 87.50% 00.00% 12.50% 00.00%

Blogs 75.00% 12.50% 12.50% 00.00%

Internet 50.00% 12.50% 37.50% 00.00%

E- mails 37.50% 12.50% 25.00% 25.00%

Social networking 75.00% 12.50% 00.00% 12.50%

E. learning 00.00% 62.50% 12.50% 25.00%
Mobiles 62.50% 12.50% 12.50% 12.50%

Computers 00.00% 75.00% 25.00% 00.00%
Overhead projectors 62.50% 25.00% 12.50% 00.00%

Interactive whiteboards 100% 00.00% 00.00% 00.00%

Language laboratories 50.00% 37.50% 12.50% 00.00%

-If your answer to item 6 is “No”, is it because

It is calculated that 75% of the category of teachers who 
said that they do not utilize technological tools in their 
teaching argue that no technological means are available 
in their institution and the remaining part (25%) claim that 
there are no pedagogical models on how to use technology.

3–4–Discussion and Analysis of Results 

What can be drawn from the data above is that using 
technology for EFL learning can be said to be non-
systematic. In fact, the whole issue is restricted to the use 
of computers, E. learning, digital dictionaries installed 
on smartphones and the internet in order to have access 
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to social networks and information. What is more, only 
08.86% of the students considered the use of technology 
for EFL learning ‘interesting’. This clearly indicates that 
they were not fully motivated for integrating the procedure 
under study. One more thing is that their perception of the 
benefits of technology for EFL learning is unfortunately 
confined to ‘having easy and quick access to information’; 
an element that is only part of the whole learning process. 
Successful and fruitful integration and implementation of 
EFL teaching and learning in the arms of technology can 
be assisted by many factors including:

-The availability of technological devices and media;

-An encouraging learning environment that recognizes the 
core and essential advantages of instructional technology;

-Learners’ awareness and recognition of the various 
benefits of technology if positively exploited in the field 
of EFL learning;

-Training teachers and learners on the use of various 
technological procedures and techniques.

Conclusion
With the aim of exploring the extent to which technology 
is incorporated in EFL teaching and learning in one of 
Algeria’s higher institutions, the reasons behind this and 
teachers and learners’ attitudes towards instructional 
technology, the findings revealed that technology is partly 
integrated into the educational context. That is to say,a 
traditional flavor still dominates EFL classrooms in the 
sense that both teachers and learners rely on ordinary 
tools and materials in the teaching/learning process; 
something that they are familiar with. The integration of 
technology for educational purposes is neither intensive 
nor systematic. Of course, the reasons behind this are 
many and varied; so far, the problem arises as to the 
ways of changing the present situation in order to cope 
with the new emerging and more sophisticated teaching 
methods and techniques imposed by the spread of 
Covid-19. Educational decision-makers are also called 
upon to exploit research findings regarding educational 
technology, and teacher training should be expanded to 
include the use of ICTs for educational purposes.
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التكنولوجيا لألغراض التعليمية: تدريس وتعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في التعليم 
العالي الجزائري

ملخص
الكلمات املفتاحية
التعليم المبني على التكنولوجيا
تعليم وتعلم اإلنجليزية كلغة أجنبية
التعليم العالي
أدوات تكنولوجية

تتمحــور الدراســة الحاليــة حــول موضــوع معاصــر مرتبــط باســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة فــي تعليــم وتعلــم 

اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة فــي التعليــم العالــي فــي الجزائر.لقــد تــم بحــث مختلــف خصائــص اســتعمال التكنولوجيــا 

ألغــراض تعليمية.تهــدف الدراســة إلــى استكشــاف اســتخدام التكنولوجيــا وإدماجهــا فــي تعليــم وتعلــم تعلــم اللغــة 

اإلنجليزية في التعليم العالي الجزائري. يمكن أن يكون لهذا أهمية كبيرة لألساتذة والطالب الذين يتعرفون على 

دور التكنولوجيــا فــي التعليــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيطلــب منهــم أيًضــا تشــغيل األدوات والوســائط التكنولوجيــة 

وســيلة  طريــق  عــن  جمعهــا  تــم  عليهــا  المتحصــل  العالم.المعلومــات  أنحــاء  جميــع  فــي  المتغيــرة  للظــروف  وفًقــا 

االســتبيان.تظهر النتائج بأن إدراج التكنولوجيا في عملتي التعليم والتعلم مقتصر على بعض الوســائطوالطرق 

التكنولوجيةوالتعليــم عــن بعــد، فضــال عــن ذلــك فــإن هــذا االســتعمال يفتقــر إلــى التتابــع واالعتمــاد علــى نمــاذج 

تعليميــة معينــة قــد تســاعد علــى توجيــه وتحســين األداء

La technologie à des fins pédagogiques : Enseignement et apprentissage de l’ALE 
dans l’enseignement supérieur Algérien

Résumé

La présente étude soulève une question qui est liée à un débat actuel sur l’enseignement 
basé sur la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage de l’ALE dans 
l’enseignement supérieur algérien. Une enquête sur les différentes caractéristiques 
de l’utilisation de la technologie à des fins éducatives est menée. L’étude vise à 
explorer l’utilisation de la technologie et son incorporation dans l’enseignement et 
l’apprentissage de l’ALE dans l’enseignement supérieur algérien. Cela peut être d’une 
grande importance pour les enseignants et les étudiants qui auraient une idée de la 
place de la technologie dans l’éducation. De plus, ils sont également tenus d’exploiter 
les outils technologiques et les médias en fonction de l’évolution des conditions dans le 
monde entier. Les données ont été collectées en s’appuyant sur le questionnaire comme 
outil de recherche. Les résultats révèlent que la question à l’étude est simplement limitée 
à certains dispositifs et procédures technologiques et à lʼenseignement à distance. De 
plus, la mise en œuvre est ni systématique ni basée sur des modèles d’enseignement ou 
d’apprentissage spécifiques pour l’orientation et l’amélioration.  

      Mots clés

Enseignement basé sur la 
technologie

enseignement et 
apprentissage de l’ALE
enseignement supérieur

dispositifs technologiques
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Analyse des slogans écrits du «Hirak algérien» 

 Analysis of the written slogans of «Algerian Hirak»  

Dr. Ourida Heddouche
د. وريدة هدوش
Université Mohamed Khider de Biskra, Algerie
ourida.heddouche@univ-biskra.dz

Résumé

Notre recherche vise à analyser les slogans écrits du Hirak algérien afin de mieux 
cerner le fonctionnement de l’écriture revendicatrice. Pour ce faire, il a fallu répondre 
aux questions suivantes: Pour qui, pourquoi et à qui s’adressent ces slogans? De quelle 
manière est construit ce discours manifestant? Quels sont les phénomènes mis en 
œuvre dans son élaboration? Nous considérons que ces slogans constituent un moyen 
de communication multidimensionnelle représentant des facteurs de configuration de 
nouvelles formes de production et créativité. Ils constituent également de nouveaux 
espaces de médiation reliant les manifestants et le monde. Notre travail se fonde 
sur l›analyse d’un corpus constitué de 300 slogans brandis lors des marches. Nous 
constatons que les manifestants utilisent des énoncés très riches au niveau de la forme 
et du fond. Ils présentent de nombreux aspects linguistiques et culturels permettant de 
repérer des renseignements intéressants.
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Date de réception: 30/0	/2020
Date d‘acceptation:12/05/2022

 Mots clés
 manifestation
slogan
médiation
discours

 Hirak algérien

Introduction 
Les revendications sociales et politiques, lieux témoins de 
l’affrontement entre les groupes, peuvent se transformer 
en véritables mouvements sociaux lorsqu’elles occupent 
une place importante dans l’espace public )Fillieule, 
Agrikoliansky & Sommier 2010). Ces mouvements 
sociaux se traduisent de différentes façons, notamment 
par des grèves, des manifestations et des discours 
revendicateurs, lesquels prennent souvent la forme de 
slogans oraux ou écrits comme le cas des manifestations 
qui ont marqué l’Algérie à partir du 22 février 2019. 

En effet, les manifestants de ce mouvement social ont 
utilisé des slogans politiques exprimant leur volonté de 
changement, leurs revendications sociales et politiques, 
leur colère contre le régime et leur rejet de la domination 
occidentale. Ce sont ces slogans revendicateurs écrits que 
nous avons retenus pour servir de support d’interrogation 
et d’approfondissement de notre réflexion. 

En partant d’observations des manifestations et en voyant 
ces slogans évoluent et se développent dans les sphères 

publiques, les médias et les réseaux sociaux, nous nous 
sommes posé les questions suivantes : Quelle est la 
manière dont les manifestants se sont positionnés dans 
ces espaces tout en représentant leur environnement 
socio-politique ? De quelle manière ces slogans sont-ils 
construits? Quels sont les phénomènes mis en œuvre dans 
l’élaboration de ce discours manifestant? 

Afin d’apporter une réponse à notre problématique, nous 
présupposons que les slogans représentent des facteurs 
de configuration de nouvelles formes de production et 
de créativité et même de nouveaux espaces de médiation. 
Ils tentent d’établir un dialogue entre les manifestants 
et l’autre, à savoir l’adversaire avec lequel ils sont en 
conflit et le monde entier pour aboutir à une solution 
plus rapidement et faire entendre leurs voix partout 
dans le monde. À ce propos, les slogans pourraient 
contribuer à la construction d’un espace de médiation 
linguistique et socio-culturelle. Aussi les manifestants 
pourraient s’identifier comme médiateurs de leur identité 
linguistique, sociale et culturelle avec le monde. 
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Notre attention se focalise sur l’aspect visible des 
expressions spontanées, produites par des acteurs de tous 
les âges. L’articulation entre slogan et médiation que 
l’on tente de mettre en évidence nous permet de décrire 
et de comprendre les rapports entre les membres d’une 
communauté et le monde qu’ils constituent )Jean Caune 
2017). 

Notre objectif est de faire une lecture critique du 
mouvement contestataire afin de mieux cerner le 
fonctionnement de l’écriture revendicatrice et d’envisager 
les slogans des manifestants comme moyen de médiation 
linguistique, sociale et culturelle reliant les manifestants 
et le monde. Ainsi, l’analyse des expressions nous révèle 
le contenu linguistique, social, culturel et identitaire des 
revendications sociales et politiques.

En revanche, cette action collective a offert l’occasion 
aux chercheurs en sciences humaines et sociales de 
mener plusieurs recherches. Les premières ont été menées 
récemment par quelques chercheurs algériens et étrangers. 
A titre d’exemple, nous citons l’ouvrage Vendredire 
en Algérie : humour, chants et engagement )AIT 
DAHMANE, 2019). Nous citons également les diverses 
contributions présentées dans un dossier spécial «Quand 
l’Algérie proteste» du numéro 21 de L’Année du Maghreb 
éclairent, à la manière des participants, différents pans 
de la réalité des mouvements de protestation en Algérie, 
en particulier, et au Maghreb, de manière générale. Nous 
citerons )Dirèche 2019), (Desrues & Gobe 2019), )Volpi 
2019), (Boissevain & Lesourd 2019), (Aït-Hamadouche & 
Dris 2019), (Boumghar 2019), (Zemirli 2019), )Belakhdar 

2019), (Fabbiano 2019) et )Saout 2019). La majorité de 
ces contributions comparent l’expérience algérienne de 
la contestation aux mobilisations connues par la Tunisie 
et le Maroc depuis les « Printemps arabes » de 2011 et 
interpellent la sociologie politique des mobilisations.          

1–Contexte du corpus 
Quelques éclaircissements et précisions s’imposent 
afin de permettre au lecteur de situer l’émergence et la 
parution des slogans retenus pour l’analyse. L’année 2019 
a été marquante en Algérie en ce qu’elle a vu naître les 
manifestations populaires les plus importantes de l’histoire 
du pays. Ces dernières ont pour origine l’annonce d’une 
nouvelle candidature du Président Abdelaziz Bouteflika 
pour un cinquième mandat à la tête du pays qui a eu lieu la 
10 février 2019. Rappelons que Abdelaziz Bouteflika, âgé 
de 81 ans, est au pouvoir depuis 1999. Malgré les séquelles 

d’un accident vasculaire cérébral subi en 2013, le président 
algérien Abdelaziz Bouteflika est le candidat du Front de 
libération nationale )FLN) à l’élection présidentielle de 
2019.

Cette décision provoque la colère des manifestants. 
Dès lors, ils prennent la tête de la mobilisation de 
réclamer un «vrai changement de régime». Les appels à 
la mobilisation se répandent notamment sur les médias 
et les réseaux sociaux. Partie d’Alger le 22 février, la 
contestation s’étend progressivement à toutes les villes. En 
effet, L’Algérie vit une période de tentions et d’explosion 
socio-politique où s’affrontent sur le terrain le peuple et 
le régime. Les manifestants insistent sur le changement.

Parallèlement et face à cette contestation inédite en vingt 
ans de pouvoir, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika 
démissionne de ses fonctions le mardi 2 avril 2019. Malgré 
cette décision, la contestation se poursuit tous les 
vendredis, à 14 heures après la prière. Les manifestants 
défilent par millions dans les rues du pays pour exprimer 
leur opposition à tout le système. Ainsi nous assistons à 
de nouvelles formes d’expression de la grogne populaire : 
manifestations diurnes et nocturnes quotidiennes à travers 
tout le territoire, manifestations dites nationales sans 
débordements et sans affrontement violent entre policiers 
et manifestants. La contestation se poursuit depuis des 
dizaines de semaines jusqu’à l’émergence de la pandémie 
du Coronavirus 2019.

2–Cadre théorique
Comme tout mouvement social et politique, la contestation 
a entraîné un grand nombre de discours dans la sphère 
publique, tant à l’oral - discours des différentes classes 
sociales du peuple, entretiens médiatiques avec les 
principaux acteurs du mouvement, prises de parole lors 
des manifestations etc. - qu’à l’écrit - tracts et manifestes, 
pancartes brandies par les manifestants, publication de 
lettres d’opinion dans la presse, utilisation des médias 
sociaux pour soutenir ou dénoncer les revendications etc. 

2–1–Slogan revendicateur écrit (Collette, 2013) 

Parmi cette importante production, les slogans 
revendicateurs des manifestants ont fait couler beaucoup 
d’encre : dits tour à tour inventifs et vulgaires, violents et 
originaux, ils ont fait l’objet de nombreuses discussions à 
titre d’exemple, Algérie : la contestation s’intensifie contre 
la pouvoir )Arroudj, 2019), C dans l’air )Bouteflika : la 
révolte algérienne )Roux & De Tarle, 2019), Bouteflika 
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lâché par l’armée... et après? )Nazir, 2019) … et beaucoup 
de journaux et chaines télévisées leur ont tous consacrés 
d’espaces et de dossiers spéciaux.

Plusieurs chercheurs se sont attachés à ce concept. Ainsi, 
la présence de ce signifiant dans le titre de divers ouvrages 
appartenant à des disciplines variées, communication, 
psychologie, sociologie, linguistique, le confirme en tant 
que tel. Le slogan est omniprésent dans la vie quotidienne 
de chacun. Nous le voyons à la télévision sur les panneaux 
publicitaires, l’entendons à la radio. Il est omniprésent, 
il pénètre dans notre univers et s’y installe de manière 
parfois durable. Il est arrivé en français par le biais de 
l’anglais, mais son origine remonte au gaëlique » sluagh-
ghairm », qui signifiait, dans l’ancienne Ecosse, le cri de 
guerre d’un clan )Bloch-Wartburg). Il est apparu en tant 
que tel en anglais au début du XVIe siècle pour devenir, 
au XIXe siècle, une devise nobiliaire et un mot d’ordre 
électoral. Il a fallu attendre 1830 afin de le voir attesté avec 
son sens publicitaire. Son emploi en France est beaucoup 
plus récent. 

Olivier Reboul )1975 : 14), dont les travaux sur le sujet 
sont d’ailleurs fondateurs, le présente comme » Le mot, 
qui en anglais était venu de la politique à la publicité, est 
passé en français de la publicité à la politique. Mais à une 
politique placée sous le signe de la propagande de masse». 
D’après le même auteur [O. Reboul, 1975], le slogan est 
une «formule concise et frappante, facilement repérable, 
polémique et le plus souvent anonyme, destinée à faire 
agir les masses».

Pour le Grand Dictionnaire Terminologique de la langue 
française )GDRLF, 1981), le slogan est défini comme 
étant une « Formule concise et frappante, utilisée par la 
publicité, la propagande politique, etc. ».

Pour sa part, le Trésor de la langue française )TLF) )1992, 
vol. 15, pp. 561-562) propose la définition suivante : «Une 
formule concise et expressive, facile à retenir, utilisée 
dans les campagnes de publicité, de propagande, pour 
lancer un produit, une marque, ou pour gagner l’opinion 
à certaines idées politiques ou sociales».

Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau )2002 : 
537) offrent la définition donnée par Reboul en 1975 et ils 
nous parlent de sloganisation, terme qui désigne le degré 
de figement et de répétivité que présente un texte.

En somme, nous avons affaire à un énoncé concis, 
accrocheur et capable de marquer l’esprit tout en ayant 

une forte dimension persuasive afin d’amener autrui à 
agir )mot d’ordre, exhortation, injonction, protestation, 
dénonciation, etc.( et qui, parmi les «phrases sans texte» 
)Maingueneau, 2012), est caractérisé par une forme 
particulière et par son appel aux émotions. Cette force 
persuasive repose en partie sur le recours au pathos ; 
le slogan doit toucher pour mobiliser )sur le rôle des 
émotions dans l’argumentation, voir notamment )Rinn, 
2008) et )Plantin, 2011). 

Il importe de signaler que le slogan se rapproche davantage 
du proverbe, par sa forme, aussi bien que par ses effets 
illocutoires. Sa formule est à la fois anonyme et à paternité 
connue puisque, sans être signé par son auteur, il émane, 
s’il est politique, d’un mouvement, d’une organisation 
ou d’un parti et, s’il est publicitaire, d’une société, une 
compagnie ou un organisme connus.

Parmi les types de slogans existants, le publicitaire et 
le politique, tous deux sont abondamment étudiés )voir 
entre autres )Grunig, 1990) et )Micheli et Pahud, 2012). 
Nous nous intéressons ici au slogan revendicateur 
)acte d’écriture appartenant au discours manifestant 
)Fraenkel 2007) écrit et brandi sur des pancartes lors de 
manifestations nationales algériennes. Il s’agit d’un acte 
d’écriture qui relève de la rhétorique de la revendication 
et des mouvements sociaux. Il vise, d’une part, à faire état 
d’une émotion « contre » et à appeler à la mobilisation et, 
d’autre part, à faire pression sur son opposant, le tout de 
manière à marquer les esprits. Il est à noter que le slogan 
écrit se différencie essentiellement du slogan oral. Par la 
durée de sa présence, par son impact visuel, le slogan écrit 
peut mobiliser davantage. 

2–2–Hirak

 Si Hirak ou Harak signifie « mouvement » en arabe
 classique, la dénomination «Hirak algérien» renvoie plus
 spécifiquement aux mobilisations qui ont cours depuis
 le 22 février 2019 en Algérie. En effet, le Hirak est un
 mouvement social contestataire qui est, selon l’historien
 Charles Tilly )2008), un ensemble de campagnes de
 revendications soutenues, destinées aux détenteurs
 du pouvoir, usant un répertoire d’action particulier
 et exprimant valeurs, unité, nombres et engagements
 collectifs. Sa première composante principale est sa
 dimension collective. C’est pourquoi, la notion d’action
 collective est généralement utilisée en synonyme de
mouvement social )Afeissa, 2013).

 A. Melucci )1980) voit que le mouvement social est
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 l’expression d’un conflit structurel, l’action collective
 implique la solidarité, le mouvement pousse le conflit
 au-delà des limites de compatibilité du système auquel il
 est fait référence. Pour lui, il représente une construction
 analytique et non un objet empirique. )Melucci, cité par
Le Saout, 1999).

 Vivant au rythme de mobilisations inédites depuis des mois,
 des millions d’Algériens ont investi les rues du pays, pour
 s’opposer au cinquième mandat du président Abdelaziz
 Bouteflika, avant de revendiquer un changement radical
 de régime. Il en a résulté une inflation d’analyses visant
 autant à définir le phénomène -insurrection, crise, révolte,
 Hirak, révolution- )Hammouche 2019 ; Ferhani 2019)
 qu’à réfléchir à ses conditions d’émergence )Aziri 2019 ;
 Mohamed Aziz 2019).

 Ce mouvement social est connu donc sous différentes
 appellations. Certains l’appellent «Mouvement Populaire»
 )Observ’Algérie ; El Watan), d’autres «Révolution»
 )Courrier International) ou «Hirak» )Algérie Presse
 Service). Dans son mot de présentation lors de deux
 journées d’étude »Le hirak algérien au regard des sciences
 humaines et sociales» consacrées au mouvement populaire
 du 22 février qui se sont tenues les mercredi 26 et jeudi
 27 juin sous les auspices de l’Université Alger 2 Abou
 El Kacem Saâdallah, Khaoula Taleb Ibrahimi explique
 : «Interpellés en tant qu’universitaires et spécialistes de
 sciences humaines et sociales par ce moment exceptionnel
 dans l’histoire de notre pays, nous voudrions, au-delà de
 l’engagement citoyen de chacune et chacun d’entre nous
 dans ce mouvement, proposer un regard croisé à l’aune
 de ces sciences sur ce qui est désormais connu sous
l’appellation de ‘‘hirak’’.».

 En dépit de ce panel de nominations, force est de remarquer
 que ce mouvement témoigne de la prise de conscience des
 Algériens envers le vécu politique à travers leur déficit de
 confiance à l’égard du pouvoir. Caractérisé par son aspect
 pacifique et civilisé des manifestations, le hirak témoigne
 de la vitalité du peuple algérien dans son interaction avec
les questions d’intérêt public. Il est qualifié d’«historique».

2–3–Médiation

La notion de médiation fait l’objet de plusieurs travaux 
et d’une certaine vulgarisation dans différents domaines 
d’études )sciences politiques, linguistique, anthropologie), 
depuis plusieurs années. Dans notre domaine, étant 
une notion centrale, elle )médiation) sous-tend toutes 
les situations et processus de contacts linguistiques et 

culturels facilitant )ou non) la circulation d’informations, 
les relations interpersonnelles et l’intégration sociale.

En effet, la médiation, dans le domaine de l’utilisation 
des langues, remplit une fonction importante, permettant 
aux personnes concernées de communiquer efficacement 
avec des locuteurs de langues différentes de la leur, de 
comprendre certains termes ou concepts ou de faire face à 
certaines situations ou idées nouvelles pour elles. 

Ainsi dans le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues, les activités de médiation constituent, de la 
même façon que les activités de compréhension )orale 
et écrite), d’expression )orale et écrite) et d’interaction, 
une activité communicative et basique, à travers laquelle 
l’utilisateur agit en tant qu’» intermédiaire entre des 
interlocuteurs incapables de se comprendre en direct. 
Il s’agit habituellement )mais non exclusivement) de 
locuteurs de langues différentes. » )Conseil de l’Europe, 
2001).

Dans notre article, nous présupposons que les slogans 
présentent de nouveaux espaces de médiation reliant les 
manifestants et le monde. Ils tentent d’établir un dialogue 
entre les manifestants et l’autre, à savoir l’adversaire avec 
lequel ils sont en conflit et le monde entier pour aboutir à 
une solution plus rapidement et faire entendre leurs voix 
partout dans le monde.

3–Analyse du corpus 
Les slogans du Hirak algérien représentent une forme 
d’appel au positionnement, à la mobilisation, à l’action 
et au changement afin qu’une vraie démocratie s’installe 
en Algérie. Ils sont devenus avant tout un véritable outil 
de communication multidimensionnelle transmettant 
la connaissance des événements qui se produisent dans 
la société et à tenter de les expliquer. Trois manières 
apparaissent pour concevoir la communication : la 
communication comme support de transmission de 
l’information, la communication comme instrument 
au service de la manipulation des opinions, la 
communication comme illusion. Dans notre travail, nous 
nous intéressons aux deux premières conceptions. Et tout 
acte de communication, en plus son aspect linguistique, 
peut être considéré comme un phénomène social et 
culturel qui se caractérise par le fait que les personnes 
cherchent à entretenir des relations les uns avec les autres, 
à établir des règles de vie commune, et à construire une 
vision commune du monde. Tout cela se fait à travers le 
langage sans lequel il n’y aurait pas de société humaine. 
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Le langage, en mettant les individus en relation entre eux, 
crée du sens, et ce dernier crée du lien social.

Nous avons pu analyser le contenu de ces slogans à partir 
de deux catégories de variables à savoir les supports 
d’expression, d’un côté, et la médiation d’un autre côté. 

Pour rendre compte du premier, il a fallu apporter des 
réponses aux questions suivantes : pour qui, pour quoi 
et à qui s’adresse-t-on ? Contre qui et à quoi? Que lui 
demande-t-on? Avec quelles suggestions et quelles visées 
politiques ?

Pour le deuxième, il a fallu déterminer la médiation 
linguistique, socio-culturelle )nationale, régionale, 
religieuse, laïque ou occidentale) et idéologique 
)nationalisme, islamisme…) des termes, notions, lexique 
et représentations présents dans chacun des slogans. Pour 
ce faire, il a fallu répondre aux questions suivantes : 
De quelle manière construit-on ces slogans? Quels sont 
les phénomènes mis en œuvre dans l’élaboration de ce 
discours manifestant? Rappelons que répondre à ces 
questions permettra de mieux cerner le fonctionnement 
de l’écriture revendicatrice et d’envisager les slogans des 
manifestants comme moyen de médiation linguistique, 
sociale et culturelle reliant les manifestants et le monde.

À cette fin, nous avons retenu un corpus de 300 slogans, 
rédigés en différentes langues et inscrits sur des pancartes 
photographiées lors des manifestations entre février et 
décembre 2019. Une multitude de banques de photos des 
manifestations existent en ligne )journaux, réseaux sociaux, 
etc.), et c’est à partir de celles-ci que notre corpus a été 
constitué. Ce dernier est restreint par rapport à la quantité 
innombrable et la diversité de slogans ayant émergé durant 
les manifestations, néanmoins suffisamment étendu pour 
répondre à notre questionnement.

3–1–Destinateurs 

Si le slogan vise à faire agir, on peut se demander qui est 
appelé à l’action, par qui et pourquoi? Qui tente plutôt 
d’amener le pouvoir à faire le changement? Et pourquoi ?

L’ensemble des slogans interpellent le peuple )l’opposant) 
et l’autre qui peut être l’opposé, l’étranger ou l’ennemi. 
Tout d’abord, nous constatons que l’émetteur des 
slogans est le peuple algérien par toutes les catégories 
d’âges : enfants, adolescents, étudiants, jeunes, adultes, 
hommes, femmes... même les malades ont participé aux 
manifestations. L’émetteur s’adresse avant tout à ses pairs 
et ses compagnons de lutte pour soutenir sa cause et lance 

un appel à la mobilisation et à l’action. 

Nous constatons la présence du «soi» dans l’ensemble des 
slogans, à travers :

-Les revendications collectives )je, moi, nous, peuple…« 
Le peuple veut la chute du régime», «On ne va pas s’arrêter 
!», «on lave le linge sale en famille», « l’Afrique aux 
africains», «Argaz tamettut add-nehyu tamurt» (Hommes 
et femmes on va ressusciter l’Algérie), «un slogan unique 
pour ce vendredi 23/03/2019 : nous sommes unis, vous êtes 
finis») ; 
-L’expression d’une appartenance/possession 
)mon, notre… «mon pays», «de Tizi un seul cœur qui bat 
pour notre Algérie»,) ; 
Le vocabulaire nationaliste )patrie, pays, nation, peuple, 
Algérie…«pour la première fois, j’ai (je n’ai) pas envie de 
quitter mon Algérie», «un seul héro le peuple», «un seul 
héro le peuple, un seul zéro votre système») ;
-Le refus total («Dégagez tous», «Partez», «Non au 
cinquième mandat !», «Non au cinquième mandat. Non 
au système mafieux», «nous n’avons plus de slogans 
dégagez», «FLN, dégage», «dégoût total» et un «ras-le-
bol général» [de voir leur pays couler avec eux]. « Il y en 
a marre », « Pouvoir assassin », «Non à la prolongation 
du 4ème mandat, it’s enough (c’est assez)» ; 
-Le double refus, triple même («Ni Macron, ni Poutine, 
ni Azraine ne peuvent vous sauver», «Ni oligarchie, ni 
ploutocratie pouvoir au peuple», «Ni printemps arabe, 
ni influence occidentale, notre lutte est algérienne», 
«Révolution algérienne : ni armes, ni violence et 
sans haine. Par le peuple et pour le peuple») «ni 
couronne, ni bridge… l’extraction !», «Ni détartrage, ni 
plombage, système dégage» ;
-Le caractère pacifique des revendications )»Pacifiques ! 
pacifiques !», «La révolution du sourire»

À titre d’exemples, nous retenons les slogans suivants :

-Un petit enfant relevant son slogan «L’Algérie, c’est 
nous ;
-Un jeune enfant handicapé sur son fauteuil roulant 
participant à la marche pour dire «Moi aussi, je veux me 
soigner en Suisse» ;
-Une jeune femme exprime la raison pour laquelle elle 
se manifeste en écrivant «Ryan, c’est pour toi que je 
marche» ;
-Une jeune étudiante écrit un message en rédigeant «Mr le 
président, je m’adresse à vous avec une langue comprise 
pour vous dire simplement et clairement que l’état…» ;
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-Un groupe d’étudiante préfère de s’exprimer en anglais 
«woman’s place is in the resistance «;
-Une femme enceinte marche en portant sur son dos ce 
slogan pour sa sécurité «Attention bébé à bord» ;
-Une femme âgée sur son fauteuil roulant rassure les 
martyrs en soulevant cette expression «Ben M’hidi, tu 
peux reposer en paix, tes fils sont là» ;
-Une autre femme âgée sur son fauteuil roulant nous 
informe sur son combat continu «J’ai fait mon devoir en 
1954 en 2019 je dois continuer à le faire» ;
-Une jeune femme communique sa vision à travers cette 
expression «L’Afrique aux africains» ;
-Un jeune homme évoque l’âge des responsables militaires 
en écrivant «Rappel aux généraux : La retraite est à 60 
ans» …

3–2–Destinataires 

Si les slogans visent à faire mobiliser l’opposant en 
l’incitant à joindre le mouvement et à poursuivre la lutte, ils 
veulent aussi persuader l’opposé d’agir en changeant son 
comportement et sa politique. Ce cas de figure est présent 
dans les slogans de type «Système dégage». Ce type de 
slogans représente un appel à la démission )dégager) 
où le groupe ou la personne appelés sont clairement 
identifiables. On peut alors se demander contre qui et à 
quoi? Que lui demande-t-on? Avec quelles suggestions et 
quelles visées politiques ?

Les slogans mettent en scène le président Bouteflika et 
aussi les membres de son gouvernement, particulièrement 
les noms des ministres, respectivement le premier ministre 
Ahmed Ouyahia, ministres de l’Éducation et des Finances 
…), mais également l’étranger tels que la France et ses 
responsables, les États Unis... Les slogans prennent alors 
une dimension plus personnalisée, et ce sont les noms des 
ministres et du président qui deviennent l’objet de paroles 
revendicatrices.

À titre d’exemples, nous retenons les slogans suivants pour 
identifier les différents destinataires qui sont :

-En premier lieu le régime )«le système, dégage», en 
langue kabyle »N NAD D AQLA3 MAČČI DALEQEM )On 
va vous déraciner. On ne va pas vous greffer(», «Pouvoir 
assassin» ; « Libérez l’Algérie », «Jmiɛ liman ar ţruḣem en 
langue kabyle qui veut dire en arabe et en français )Wallah 
ghir trouhou/ Vous allez partir on le jure(» ;

-En première position de ce régime le président algérien 
à travers les expressions suivantes «Bouteflika, dégage», 

«Votre crédit de vie est insuffisant pour effectuer ce 
mandat», »Tu prolonges le mandat on prolonge le 
combat», … ;

Des ministres tels que la ministre de l’éducation Mme 
Benghabrite «Sauvez-moi de Benghabrite» )l’élève 
algérien);

-Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire )ANP) le général-
major Ahmed Gaïd Salah »Gaid Salah, la plus posture 
algérienne» ;

-Les Etats Unis d’Amérique et leurs partenaires «Dear 
USA et CO Algeria is not your bisness» )cher USA et CO 
l’Algérie ce n’est pas vos affaires) ;

-La France «France : Rendez-nous nos intellectuels, 
récupérez vos déchets (harkis)», «Chère France, il ne reste 
plus de pétrole sauf si vous voulez du l’huile d’olive» ;

-Des politiciens français, à leur tête le président français 
Macron «MACRON occupe-toi plutôt de tes gilets 
jaunes», «Macron #mèle_toi_de_tes_oignons.», «Azul 
Mr. Macron ! On vous a compris», «Macron occupe-toi de 
ta maman. L’Algérie est plus grande que toi.», «Macron 
avant de choisir un président choisissez votre femme», «Ta 
(t’as) le droit d’épouser une vieille. Par contre, ta (t’as) 
pas le droit de nous imposer un vieillard…» ;

-La députée européenne de nationalité française Marine 
Le Pen »Mme Marine Le Pen quand ça vient de si bas le 
peuple algérien tire la chasse» ;

-Le président russe Poutine «Ni Macron, ni Poutine, ni 
Azraine ne peuvent vous sauver» ;

-Les ennemis de l’Algérie à travers des appels anonymes 
tels que «À ce qui pensent que nous allons vers le chaos. 
Dites-leur qu’on se prépare pour le prix Nobel de la 
paix» «L’Algérie fleurie mais sans vous !»  «Un peuple 
indépendant qui ne veut plus un président dépendant».

3–3–Présence de l’identité culturelle propre

En observant le contenu identitaire des slogans, il convient 
de souligner que toutes les références nationales, identité 
collective, patrimoine, islamité, algérianité, amazighité… 
sont évoquées dans les slogans telles que :

-Algérianité et appartenance: Comme dans «Ni 
printemps arabe, ni influence occidentale, notre lutte est 
algérienne», «Vos intérêts sont en ALGERIE, mais nous 
notre intérêt c’est L’ALGERIE, là est toute la différence», 
»L’Algérie n’est pas morte», «l’Afrique aux africains», 
«Qué vergüenza intimidad al pueblo argelino pidiendo 
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ayuda… )en langue espagnole : Quelle honte intimité au 
peuple algérien demandant de l’aide»( ;

-Islamité : Tels que «Le vendredi en Algérie c’est l’appel 
à manifester», «Ayisar Rebbi allamma yesray wakal  )Que 
DIEU nous couvre de sa bénédiction jusqu’à notre mort(» ;  

-Amazighité : Nous citons »Comment se fait-il qu’un pays 
dirigé par une femme «DIHIA» est devenu aujourd’hui un 
enfer pour les femmes» en utilisant les propos de Kateb 
Yacine, »Ce qui se passe en Algérie sans racisme c’est le 
printemps de l’amazigh pas le printemps arabe» ;

-Patrimoine : Prenons comme exemple «Ben M’hidi ! Tu 
peux reposer en paix. Tes fils sont là !», »J’ai fait mon 
devoir en 1954 en 2019 je dois continuer à le faire )les 
propos d’une compatriote(», «Comment se fait-il qu’un 
pays dirigé par une femme «DIHIA» est devenu aujourd’hui 
un enfer pour les femmes» les propos de Kateb Yacine, 
»Pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure» 
les propos de Matoub Lounes, »Pardon aux harragas 
d’avoir mis autant de temps à vous défendre», »We are the 
daughters of Hassiba Ben-bouali» ;

-Détermination : Les manifestants s’expriment avec 
une détermination sans précédent tels que les propos 
d’un jeune handicapé manifestant sur sa chaise roulante 
»Aujourd’hui, je marche», «On ne va pas s’arrêter !», 
»Argaz tamettut add-nehyu tamurt )Hommes et femmes 
on va ressusciter l’Algérie(», «Algérie : ton peuple te 
protège», «Un seul gaid le peuple», «Peuple connecté, 
système déconnecté», «Si vous êtes loups nous serons 
chasseurs» ainsi que l’expression d’un vieux «Si je 
marche suivez-moi, si je m’arrête poussez-moi, si je recule 
tuez-moi» ; 

-Union et solidarité : Messages renforçant les liens de 
solidarité afin de faire des manifestants une masse en 
fusion psychique et corporelle. Nous prenons comme 
exemple »Restons unis ce n’est pas fini», «Nous devons 
apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous 
allons mourir ensemble comme des idiots» ; 

-Pacifisme : Sans leaders, le peuple algérien s’exprime 
en disant «non» massivement, calmement et fermement 
»Révolution en Algérie : ni arme, ni violence et sans 
haine. Par le peuple et pour le peuple», «CHUUUUUT, on 
prépare un attentat poétique.», «Pacifique ! Pacifique !», 
«La révolution du sourire» »A ceux qui pensent que nous 
allons vers le chaos. Dites-leur qu’on se prépare pour le 
prix Nobel de la paix».

Nous remarquons aussi des expressions renvoyant à 
l’espoir et à l’avenir comme dans celles provenant d’une 
sage-femme »Poussez madame Algérie poussez !!! 
Le système va sortir !!! Allez encore un effort !!!», 
«L’Algérie fleurie mais sans vous !», »Ne kkni d asi rem 
n uze k ka )nous sommes l’espoir de demain », «Pour une 
université publique, gratuite et de qualité». 

3–4–Représentation de l’autre

-Représentation des dirigeants du pays : Nombreux 
sont les slogans contenant des noms propres et des 
adjectifs qui désignent les dirigeants afin de dénoncer leur 
alliance avec l’étranger et leur trahison vers leur peuple 
comme en témoigne l’injonction clé de ce soulèvement 
»yatnahaw ga )qu’ils s’en aillent tous !(», «Pays des 
héros, dirigé par les zéros», «Un seul Héro le peuple, 
un seul Zéro votre système», «Pouvoir assassin», «Miss 
Lahrame» en parlant du premier ministre Mr. Ouyahia, 
»FEEЯ AY AJṚAD TAMURT-IW» an langue kabyle 
signifiant )Oh criquets dévastateurs, quittez mon pays), 
«dégoût total» et un «ras-le-bol général» de voir leur 
pays couler avec eux, «Il y en a marre» ; «FLN, dégage»,  
«libérez l’Algérie»,«Pour une deuxième république», 
«Le peuple veut la chute du régime», «Non au cinquième 
mandat !», »Non au cinquième mandat. Non au système 
mafieux», «on lave le linge sale en famille», «We need a 
government not a mafia game over» )nous avons besoin 
d’un gouvernement et non d’une mafia) …

-Représentation de l’étranger

L’étranger est explicitement et massivement désigné par 
les slogans. La France vient en premier lieu, l’Amérique 
et les autres viennent derrière. Cet étranger est perçu 
comme un ennemi redoutable. Cette représentation de 
l’étranger s’exprime sous forme de dénonciation, de rejet 
de la domination étrangère et de condamnation comme 
dans : «France : Rendez-nous nos intellectuels, récupérez 
vos déchets (harkis)», »We have 40 million ideas we 
do not need external ideas» )Nous avons 40 millions 
d’idées, nous n’avons pas besoin d’idées externes), «Dear 
USA et CO Algeria is not your bisness» )chers USA et 
CO l’Algérie ce n’est pas vos affaires), «Ni Macron, ni 
Poutine, ni Azraine ne peuvent vous sauver»
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Conclusion
Presque une année après le début de la contestation, on 
assiste à un face-à-face inédit entre le peuple algérien 
et le pouvoir. Grandiose par son ampleur, sa durée, son 
enracinement national, son pacifisme et sa créativité, le 
hirak algérien a pu donner une nouvelle image celle de 
renouveler la relation de toute une société à elle-même, 
à son passé et à son avenir. Que ce soit en Arabe, en 
Amazigh, en dialectal, en Français, en Anglais, en espagnol 
ou parfois simplement avec l’image, les manifestants ont 
laissé libre cours à leur imagination chacun dans son 
domaine de prédilection, animés par la recherche de la 
liberté et la dignité.

Nous nous sommes efforcés, tout au long de ces lignes, 
d’offrir des éléments d’explication afin de comprendre et 
connaitre la dynamique linguistique, sociale, culturelle 
et idéologique de la société algérienne. Ainsi, l’analyse 
des expressions nous révèle le contenu linguistique, 
social, culturel et identitaire des revendications sociales 
et politiques.

Notre analyse d’une multitude de slogans nous a 
montré que tous ces derniers constituent un espace de 
communication, de médiation reliant les manifestants et 
le monde, des mots qui en disent beaucoup. Des mots, du 
fond du cœur, courts, précis, impératifs, expressifs, ces 
slogans analysés s’avèrent révélateurs des revendications 
du mouvement populaire. Par le recours à ces formes 
scripturales pourtant concises, les manifestants font état 

de ce qu’ils reprochent au système, aux dirigeants du pays 
et ennemi, de leurs émotions et de leurs demandes, et ce, 
sans avoir recours à de longs discours. 

De même, par l’analyse de ces expressions retenues, il est 
possible de rendre compte des différentes revendications 
qui ont été au cœur du mouvement protestataire, ce qui 
permet de mieux comprendre le soulèvement. Elle a permis 
de faire état des différents destinateurs, destinataires, 
l’identification du «soi» et de l’autre, la présence des 
références nationales et culturelles et la représentation de 
l’autre.  

Qu’il s’agisse d’un message politique, d’un fait de société 
qui dérange, d’une revendication, d’un soulèvement, 
le hirak via ses slogans prend les allures du miroir 
d’une communauté, du reflet de ce que les manifestants 
ressentent et pensent. Pour les uns, c’est une simple 
expression de ressentiment, d’un dérangement émotionnel 
créé par multiples situations. Pour les autres, c’est une 
appartenance à un groupe spécifique constituant un 
message très clair et très fort envers un autre collectif. 

Enfin en termes de perspectives, ce travail demande 
néanmoins à être approfondi, il peut s’élargir pour traiter 
d’autres aspects du Hirak. Loin d’être des énoncés 
habituels, les slogans du Hirak algérien ont soulevé 
une série d’interrogations et méritent d’être considérés 
comme des objets d’étude à part entière dans l’analyse des 
discours de l’appel à l’action collective et de la rhétorique 
des mouvements sociaux.
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تحليل شعارات الحراك الجزائري

ملخص
الكلمات املفتاحية
مظاهرة
شعار
وساطة
خطاب
الحراك الجزائري

يهــدف بحثنــا إلــى تحليــل شــعارات الحــراك الجزائــري مــن أجــل فهــم أفضــل لعمــل كتابــة االحتجــاج. للقيــام 

بذلــك؛ كان ال بــد مــن اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة: لمــن ولمــاذا وضــد مــن توجــه هــذه الشــعارات؟ ومــا غايتهــا؟ 

تــم بنــاء هــذا الخطــاب؟ ومــا هــو محتــواه؟ اعتبرنــا أن هــذه الشــعارات تشــكل وســيلة تواصــل متعــدد  كيــف 

األبعــاد، كمــا أنهــا تمثــل عوامــل تكويــن ألشــكال جديــدة لإلنتــاج واإلبــداع، ومســاحات جديــدة للوســاطة تربــط 

300 شــعار كتبهــا المتظاهــرون وتــم  مــن  بالعالــم. اعتمــد عملنــا علــى تحليــل مجموعــة مكونــة  المتظاهريــن 

بهــا خــالل المظاهــرات، الحظنــا أن المتظاهريــن اســتخدموا عبــارات غنيــة جــًدا شــكال ومضمونــا،  التلويــح 

تضمنــت العديــد مــن الجوانــب اللغويــة والثقافيــة، وقدمــت معلومــات مثيــرة لالهتمــام.

Analysis of the written slogans of «Algerian Hirak»

Abstract

Our research aims to analyze the written slogans of the Algerian Hirak in order to 
understand the functioning of protest writing. To do this, the following questions had to 
be answered: For whom, why and to whom are these slogans addressed? How did this 
manifesting discourse construct? What are the phenomena involved in its development? 
We consider that these slogans constitute a means of multidimensional communication, 
we presupposed that they represent configuring factors of new forms of production and 
creativity; and new spaces of mediation connecting the demonstrators and the world. 
Our work is based on the analysis of a corpus made up of 300 slogans brandished during 
the manifestations. We found that the demonstrators use very rich statements in terms of 
form and substance. They present many linguistic and cultural aspects allowing to locate 
interesting information.  

      Keywords
manifestation

slogan
mediation

speech
Algerian Hirak
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