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كٍفٍت تمذٌى انًمبالث 

ػ٠ِ  ٛللخص ٝ رٔٔخكش ٝحٟلش ر٤ٖ حُٔطَ ٝ حُٔطَ، ٝ إٔ ٣ظَى ٛخٖٓ رؼ٬ع ْٓ ٣10ـذ أ٫ ٣ِ٣ي ػيى ٛللخص حُزلغ ػٖ 

 حُِٔوٚ رِـش حُٔوخٍ  ٝ .ٓويٓش حُ٘ظخثؾ، حُٔ٘خه٘ش ٝ حُوخطٔش: ٣ٌظذ حُٔوخٍ رط٣َوش ٓ٘ظٔش.  حُٜللشًَ ؿخٗذ ٝ ٖٓ ح٧ػ٠ِ ٝ ٖٓ ح٧ٓلَ

. رِـظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ إ أٌٖٓ

دجى انخط 

 Simplified Arabic 12Gحُؼ٘خ٣ٖٝ حُـِث٤ش    Simplified Arabic 14 G            حُؼ٘ٞحٕ

  Simplified Arabic 10حُٜٞحٖٓ Simplified Arabic  12                 حُٔظٖ 

 Simplified Arabic 12ح٩كخ٫ص ٝ حَُٔحؿغ ٓلِٜش ٝ رـ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص طٌٕٞ ك٢ آهَ حُٔوخٍ 

انتىثٍك و انتهًٍش 

٤٘٣َ ا٠ُ حُٜٔيٍ أٝ حَُٔؿغ  (5)٣ـذ إٔ طًٌَ حَُٔحؿغ ىحهَ حُ٘ٚ ُ٪ٗخٍس ا٠ُ ٍهٜٔخ ك٢ حُلَّٜ ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ، ٓؼخٍ

حُٔٔظويّ ك٢ حُزلغ  

 ".آهَٕٝ"رؼزخٍس ػ٘يٓخ ٣٘ظَٔ حَُٔؿغ ػ٠ِ أًؼَ ٖٓ ٓئُل٤ٖ ٣ًٌَ حْٓ حُٔئُق ح٧ٍٝ ٓظزٞػخ

. اًح ًخٕ حَُٔؿغ ٓوخ٫ طًٌَ أٓٔخء حُٔئُل٤ٖ، حْٓ حُٔـِش ٝ ٍهٜٔخ، ٓ٘ش حَُ٘٘ ٝ ػيى حُٜللخص حُٔٔظـِش ك٢ حُزلغ

أٓخ رخُ٘ٔزش ٌُِظذ ك٤ًٌَ ك٢ ح٩كخُش ا٠ُ حَُٔؿغ حْٓ حُٔئُق، ػ٘ٞحٕ حٌُظخد، حْٓ حُ٘خَٗ، ٌٓخٕ حَُ٘٘، ٓ٘ش حُطزغ ٝ ٍهْ حُٜللخص 

. حُٔٔظويٓش ٖٓ حٌُظخد

ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حَُٔؿغ أٗـخٍ حُِٔظو٤خص حُؼ٤ِٔش كبٕ ح٩كخُش طظ٠ٖٔ حْٓ حُٔئُق أٝ أٓٔخء حُزخكؼ٤ٖ، حُٔ٘ش ُِظؼ٣َق رخُِٔظو٠، ٝ طلي٣ي ٌٓخٗٚ 

. ٝ كظَطٚ، حْٓ حُ٘خَٗ ٝ حُٜللش ح٠ُٝ٧ حُوخٛش رٔ٘خه٘ش حُ٘ظخثؾ
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 القراءة و النص

 بف لحسف عبد الرحمف.  أ

  جامعة بشار 

 القراءة   

نما قراءة قراءة التي يمكنيا أف تتعدد إلى  لعؿ القبض عمى القراءة ليس باألمر الييف كال بالحكـ النيائي، كا 

أكثر مف مفيـك حسب رؤية القارئ، كذكائو الثاقب، كحسب طرائؽ المعالجة ليذه القراءة أك تمؾ، كال يمكف بأية حاؿ 

نما  مف األحكاؿ الكصكؿ كالكشؼ النيائي عف مقاصد المبدع أك الشاعر، كاألغراض كالدكافع التي يسعى إلييا، كا 

كفي ... مجرد رأم قد يككف صائبان كقد يككف خاطئان، كمف الحيؼ كالغركر كالظمـ الجـز بالحكـ عميو أك الظفر بو

مف السذاجة أف نزعـ أننا نبمغ مف النص الذم نقرأه منتياه إذا كقفنا مف ما " ىذا المضمار يقكؿ عبد الممؾ مرتاض 

مف أجؿ ذلؾ تميؿ ... حكلو مسعانا عمى منظكر نفساني فقط، أك منظكر اجتماعي فقط، أك بنيكم فقط مثبلن 

االتجاىات المعاصرة إلى التركيب المنيجي لدل قراءة نصيا، مع محاكلة تجنيس التركيبات المنيجية حتى ال نقع 

في التمفيقية، كقد دأبنا نحف في تعاممنا مع النصكص التي تناكلناىا عمى محاكلة المزاكجة أك المثالثة أك المرابعة 

بيف جممة مف األجناس باصطناع القراءة المركبة التي ال تجتزئ بمنظكر أحادم إلى النص ألف مثؿ ذلؾ المنظكر 

يديكلكجية، ك جمالية، كنفسية  (1)." ميما كاف كامبل دقيقا، فمف يبمغ مف النص كؿ ما فيو مف مركبات لسانية، كا 

ف كاف ىذا التشابؾ كذاؾ التعقيد يقعاف  (2)" عالـ ضخـ متشعب، متشابؾ، معقد "      كالنص  حتى كا 

ذا كنا قد سجمنا رفض  لممنيج الجاىز الذم يأتي بو صاحبو " عبد الممؾ"بعيدان عف منشئو، كلكنو عالـ متشعب، كا 

 إلى النص كما يحمؿ الميكانيكي عمبة أدكاتو، فؤلف المعاشرة النصكصية     

  جامعة بشارحوليات
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أكدت لمباحث أف األداة الكاحدة التي كانت صالحة في عيف المكضع، في نص مقارب أك مشابو تصبح 

ف تشابيت تركيباتيا كأدكاتيا البنيكية، يستحيؿ أف تتشابو  عاجزة كؿ العجز أماـ المكقؼ الجديد، ككأف المكاقؼ كا 

شحناتيا العاطفية، كالداللية، لذلؾ كاف إجراء المنيج الكاحد في نصكص متعددة مختمفة امتيانا لحؽ ىذه 

عبد الممؾ " لقد كتب . بحقيقة النص ك األثرالنصكص، كاعتسافا شديد الغمطة، يركبو ذكؽ ىجيف عمى جيؿ مطبؽ 

إف النص األدبي عالـ منغمؽ، كلكنو قابؿ لبلنفتاح، بيد أف -: " كما ينعتو البعض-في كتابو البنيكم الشكبلني " 

." مفتاحو ال نأخذه في يدنا ك نمضي لنفتح أبكابو ك نستكنو أسراره، ك إنما نبحث عف ىذا المفتاح في ثناياه ذاتيا

الختبلفنا في الذكؽ، كالختبلفنا في مستكيات : " كيرجع ىذا األخير اختبلؼ القراءات كتنكعيا عند القراء (3)

كما يجعؿ اختبلفنا في إدراؾ المكحة الزيتية  (4)" المخزكف الثقافي، كالختبلفنا في درجات التحسس بالجماؿ العظيـ 

ىك التصنيؼ الذم ...  إلى السف ك المغة كالتجربة ك الثقافة كاأليديكلكجية ك الميكؿ كاليكايات–باعتبار قراءة - يعكد

يكحي بكجكد مستكيات لمقراءة تقابميا مستكيات لمقراء ككما يقابؿ المستكل في ىذا الشطر المستكل المماثؿ في 

صفة الدرجة، كصفة المكف، مادامت الدرجة تعني الثقافة، ك : الشطر الثاني، فإف الحديث عف القراءات يأخذ صفتيف

 .  الذكؽ كالسف ك التجربة، ك االىتماـ اإليديكلكجي

رسـ تقاببلت بيف مستكيات المعرفة، كمستكيات القراءة التابعة ليا، " حميد لحميداني"       لقد حاكؿ 

 : كتحديد الكظيفة القائمة كراء كؿ قراءة، متجاكزا اعتبارات الذكؽ، كالسف، كالتجربة فكاف ىذا الجدكؿ

كال ينبغي االعتقاد بأف ىذه القراءات جزر متباعدة، بحيث ال : ".....كيستدرؾ الباحث عمى جدكلو قائبل

فالقراءة المعرفية قد ال تستغني عف القراءة الحدسية، كلكف حدس الناقد ليس . يمكف أف تمتقي أك تتداخؿ فيما بينيا

ىناؾ إذف . في مستكل حدس القارئ العادم، أك حدس دارس األدب المتييب مف المنيج، كمف كؿ معرفة منظمة

 الكظيفة مستكيات القراءة مستكيات المعرفة

المعرفة الحدسية-   

  األيديكلكجيةالمعرفة- 

المعرفة الذىنية-   

المعرفة االبستمكلكجية-   

القراءة الحدسية-  

القراءة األيديكلكجية-   

القراءة المعرفية-   

القراءة المنياجية-   

التذكؽ، المتعة-   

المنفعة-   

التحميؿ-   

التأكيؿ، المقارنة، إدراؾ األبعاد-   
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ف كاف التمايز بينيا تفرضو ىيمنة إحداىا في كؿ مستكل مف مستكيات تمقي  التقاء ممكف بيف جميع المستكيات، كا 

 ( 5). النص األدبي

      كىك استدراؾ ال يكحي بتعدد القراءات كتمكنيا، بقدر ما يشير إلى قراءة كاحدة، ينتقؿ فييا االىتماـ مف 

عمى اعتباره تدرجا -  مف زاكية الجشطالت –المتعة إلى المنفعة إلى التحميؿ ثـ التأكيؿ، كىك تصكر يمكف قبكلو 

 . قائما، يقدـ الحدس لتممس سطح الصنيع بحثا عف ثغرات التكلج إلى صميمو

ال يبلمس القراءة الكاحدة، ك إنما يتجو صكب االختبلؼ فييا، فيرده إلى " عبد الممؾ "      بيد أف حديث 

الذكؽ، كالثقافة ك السف، ك االىتماـ األكلي كىي خانات يمكف أف تصنؼ فييا قراءة عدديف، كأف يجعؿ لكؿ قارئ 

ف تساكت الدرجات بينيا ذكقا، كثقافة، كسنا، كأماـ تعذر ... خانة، عمى اعتبار اختبلفو ضركرة عف غيره، حتى كا 

إلى جية القراءة ليجعميا ألكانا يعرضيا كاشفا عف كظيفة كؿ كاحدة منيا " عبد الممؾ"مثؿ ىذا التصنيؼ  يمتفت 

(6 .) 

إلى إصدار األحكاـ، كتقكيـ القراءات ألف ذلؾ مف -  أبدا–        كمف ىنا نقكؿ أف قراءة القراءة ال تسعى

عانة القراء عمى تممس مكاطف الجدة فييا،  شأف النقد كحده، كلكنيا تعمؿ جاىدة عمى تثميف القراءة األكلى، كا 

نتاجية الغمكض غير أف  قراءة " كتمكيف تعدد األصكات ككجيات النظر، كفتح حدكد النص عمى شعرية االنفتاح، كا 

الحد مف غمكاء السمطة الصارمة القاصمة التي كاف النقد يتصؼ " ألنيا تسعى إلى " نقد النقد " ليست ىي " القراءة 

إف القراءة ىي اإلسياـ في النفاذ إلى دكاخؿ النص الشعرم كرصد قكانيف التي :كمف ىنا نقكؿ (7)" بيا عبر تاريخو

تديره كتبني شعريتو، كىي قكانيف متكتمة عمى نفسيا في صميـ ذلؾ النص ذاتو، متسترة في أقاصيو كأغكاره تتراءل 

فتستعصي، تبعا لذلؾ عمى التحديد كالضبط، كلما  (أقاصي النص كأصقاعو)أحيانا إيماء كلمحا تـ تتكارل في نبعيا 

فإنو مف الطبيعي أف تظؿ تمؾ القكانيف مقفمة عمى نفسيا، "كاف النص ال يمنح مف شعريتو إال بالقدر الذم يحجب، 

متسترة غاية التستر كأنو مف الطبيعي أيضا أف يتطمب الكشؼ عنيا تسميما مف الدارس بأف النص ليس شيئا مكاتا، 

بؿ إنو كياف زاخر بالحركة طافح باليدير ك االندفاعات، أم أنو ليس مجرد كعاء الذم يحمؿ معاني تمنح نفسيا 

لمقراءة ميما كانت عادية كمتعجمة، بؿ إنو ىك الذم يبتني معانيو، مف صميمو يستميا كمف حركاتو، حركات كمماتو 

يقاعو ك شعريتو  ( 8)". كصكره كرمكزه يبني داللتو، كا 
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      مف ذلؾ أف الكممات في النص ليست مجرد كسائؿ يستخدميا الشاعر كما اتفؽ، كليست مجرد خكاء 

، إنيا ليست مجرد جسد  ذلؾ أف المعنى إنما ينتج كيككف فيما  (المعنى)تسكنو الركح  (لفظ)يسكنو معنى محدد معمـك

يتـ إنتاج الكممات كنيكض النص أم تأسسو كحضكره بيننا، ألف معاني النص ليست في ظاىر لفظو، كسطحو ليس 

غكره، إنو عبارة عف حشكد مف األبعاد المتناكبة، بعضيا يطفح بو السطح، فيما يظؿ البعض  اآلخر رابضا في 

كبذلؾ فإف قراءة النص باالستناد إلى منيج مسبؽ معمـك أك . العمؽ، متسترا يستعصي عمى المسؾ كينتظر الكشؼ

نظرية محددة مسقطة عميو مف خارجو، أمر في غاية الخطكرة، إذ أنو يجعؿ الدارس يمارس عمى النص نكعا مف 

 القير كاإلقصاء،  إذ الدارس سيبحث فيو عما  يفي بحاجات ذلؾ المنيج المسبؽ،

 

ك ما يستجيب لرغبات  تمؾ النظرية سكاء كانت تمؾ النظرية مستمدة مف نظرية العرب القدامى في الشعر 

كالشعرية أك كافدة مف المناىج المبتدعة في الثقافة األكركبية،  كيككف كقتيا قد ألغى النص فيما ىك يدعي أنو إنما 

 .يقـك بقراءتو كمحاصرة شعريتو

       كمف ىنا يتبيف لنا أف القراءة ليست فعبل بريئا، كينكشؼ لنا في اآلف نفسو أنيا عبارة عف فعؿ ال 

يمكف أف يفتح مجراه إال داخؿ حشكد مف المخاطر تظؿ تترصده،  كحشكد مف المزالؽ تظؿ تجتذبو مف المحتمؿ أف 

يتردل فييا، فيمكف أف تمارس القراءة عمى شعرية النص المدركس ضربا مف الحجب في أغمب األحياف، فيما ىي 

ذلؾ أف شرط تشكؿ النقد كشرط نيكضو كإسياـ في عممية اإلبداع إنما ىك الكقكع عمى سر " تدعي الكشؼ عنيا، 

يقاعو  قكة النص المدركس كالكقكؼ عمى مككناتو البانية لشعريتو كحركاتو الحاضنة ليكيتو، حركات رمكزه كصكره كا 

إف القراءة ليست مجرد شرح لمنص المدركس أك تقييـ لو، بؿ إنيا تعني الكقكؼ عند األسئمة " ككذلؾ  (9". )

 (10)". المركزية التي يثيرىا حضكر نص ما في ثقافة ما عبر مجمؿ تاريخيا

سكاء كاف قديما أك معاصرا إشكالي بطبيعتو، إنو  إف النص الشعرم األصيؿ المؤسس"       ك مف ىنا 

 :طريقتيف في الكجكد كالحضكربمعنى أكثر كضكحا يمتمؾ 

الطريقة األكلى ىي التي بمكجبيا يككف متنزال في التاريخ مستجيبان لمتطمبات لحظتو التاريخية، كىذا       

بالتدقيؽ ما يجعمو يفي بحاجات معاصريو، إنو يتضمف مف األبعاد حشكدان تفي بمتطمبات تمؾ المحظة، تأتي الطريقة 
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الثانية متناقضة لؤلكلى تمامان كىي التي تؤمف لمنص بقاءه كاستمراره، فبل يطالو البمى، كتضمف لو اإلفبلت مف 

يظؿ يفتف قراءه كمتمقيو عبر أكثر مف عصر ىذا ما يفسر بقاء ... سمطاف التاريخ فيكجد تبعان لذلؾ كجكدان ال تاريخيا

تفتف ... نصكص امرئ القيس كالمتنبي كالمعرم مثبل، كاستمرارىا عالقة مف ذاتنا كالكشـ في قاعيا، دائمة الفعؿ

 ( 11)" شعراء الحداثة أنفسيـ 

مصطمح بعيد عف التحديد كاالنضباط، كىي  (القراءة)      ك بالتالي يصعب تحديد مفيـك القراءة، ذلؾ أف 

فقارئ التسمية يعد قارئان، ككذلؾ قارئ الركايات : تتراكح بيف تيجي الحركؼ، كقراءة األدب عبر مستكيات متعددة

البكليسية، كقارئ الفمسفة، كقارئ الكتاب المدرسي، كلكف نتائج ىذه القراءات تختمؼ، كمع تسميمنا بضركرة القراءة 

الصبكرة، المتأممة الكاشفة عف القيـ المغكية  (القراءة الفاحصة)في أم مجاؿ كاف، كفي أم زماف كمكاف، فإننا ندعك

كالكصفية في النص األدبي، كعف الرمكز المستخدمة فيو، كعف المعنى الحقيقي الكامف في النص، كعندئذ نككف قد 

امتمكنا النص، بعد أف يككف ىك قد امتمكنا في مرحمة القراءة، كبالطبع فإف ىذه القراءة الصعبة ينبغي أف ترفدىا 

 .ثقافة كاسعة

      ىكذا يمكف القكؿ إف القراءة إذا لـ تتـ عمى نحك مف التأمؿ، كالشركد، كالتذكر، كالتداعي، فيي ليست 

أكثر مف تتبع لمسكاد عمى البياض أك التقاط ألفكار النص فحسب، كالمطمكب ىك أف تككف الكممات المكتكبة 

 محرضان كمثيران النطبلؽ الفكر كالذىف في آفاؽ المعرفة كراء تفرعات المكضكع، أما االكتفاء بما ىك مكتكب، فميس

 . أكثر مف قراءة أحادية تستمد دكف أف تتفاعؿ، كتذخر مف أجؿ قراءات مستقبمية

الكاعية لمنص األدبي ىي كحدىا القادرة عمى سبر ككامنو عف طريؽ تفكيؾ جسد " القراءة"        إف 

ف اعتمدت التذكؽ الجمالي، فإنيا ترفض  النص، مف أجؿ إعادة بنائو مف جديد، كبشكؿ آخر، كمثؿ ىذه القراءة، كا 

كىكذا تتداخؿ في نظرية " االنطباعية الساذجة، كتعتمد المكضكعية، مف أجؿ اكتشاؼ جماليات النص كمفاتنو 

 : القراءة ثبلثة حقكؿ ىي

باعتباره مجمكعة مف الدكاؿ التي ينبغي تأكيميا ذلؾ أف النص ال كجكد لو إال بكجكد القراءة، : (النص)- 1

M.Otten ف التأكيؿ ال يبدأ إال بعد أف يستحكذ القارئ عمى النص، كيرل ميشيؿ أكتاف سيميائية )في مقالو .  كا 

مكاضع اليقيف، كمكاضع الشؾ، أما مكاضع : أف ما يحسف تحديده في النص يتمحكر حكؿ قطبيف ىما (القراءة
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اليقيف فيو األمكنة األكثر كضكحا كجبلء في النص، كىي التي ينطمؽ منيا القارئ لبناء التأكيؿ، كتختمؼ مكاضع 

 .(12 )اليقيف باختبلؼ العصكر األدبية، كباختبلؼ سياقات التمقي

المككف مف نصكص سابقة كمعاصرة، كمف رمكز ال متناىية أصميا مكجكد أك مفقكد، : (نص القارئ)-2

ذا كاف التصكر الكبلسيكي لمقارئ  فكؿ معارؼ القارئ كرمكزه كرغباتو تشترؾ في عممية التأكيؿ التي تعقب القراءة، كا 

يركز عمى ضركرة السيطرة عمى الرمز المغكم، فإف المنظكر المعاصر لمقراءة يظير قصكر ىذا المكقؼ، عمى 

يشيع فييا االستشياد كالمحاكاة، كأف القارئ مدفكع إلى استخداـ مجمكعة  (رمزية)اعتبار أف لغة األدب ىي لغة 

 .(نص القارئ)غير محددة مف الرمكز الثقافية التي تشكؿ جزءان كامنان في

فمف خبلليا يتـ تكضيح ىذا المقاء، كاستخبلص النتائج كتفسير الدالالت، : (العالقة بيف النص والقارئ)-3

كفيـ أم نص يقتضي فرضية تتضمف أف ىناؾ معرفة ضمنية بالنص، أك بمجمكعة مف النصكص السابقة المقركءة 

 .كالمفيكمة مف قبؿ

 كجداني ك إدراكي، كقراءة العمؿ األدبي تتـ بمشاركة ىذيف الجانبيف،:         كلمقراءة جانباف

كمعمـك أننا ال نستطيع أف نستمر في قراءة العمؿ األدبي إذا لـ نشعر بشيء مف االندماج الكجداني معو، 

 (.13)" في الكقت نفسو  (إدراؾ)ك ىذه المشاركة الكجدانية ىي. كنحس بأننا مشارككف فيو، كمعجبيف أك ساخطيف

كليذا طالب النقاد بقراء ممتازيف فقاؿ .       كمف ىنا تصبح القراءة عمبلن إبداعيان يكازم إبداع النص نفسو

الذم يضعو الكاتب في اعتباره أثناء  (القارئ المرتقب)، كقاؿ ككلؼ بػ (القارئ الضمني أك المضمر)أيزر  بػ 

الذم يختزف عددان  (القارئ غير البرمء)، كبارت بػ(القارئ المثالي)كفيش بػ (القارئ المتفكؽ)الكتابة، كطالب ريفاتير بػ

ال نيائيان مف النصكص كاإلشارات، كالكاقع أف القارئ ىك مفتاح األثر األدبي الخالد الذم ال يستمر خمكده إال ألنو 

يظؿ قادران عمى إحداث ردكد فعؿ كاقتراح تأكيبلت لدل القراء، فخمكد اآلثار األدبية يأتي مف فاعميتيا في نفكس 

 .القراء في كؿ زماف كمكاف

فالقراءة عممية بصرية ذىنية تحكؿ الرمز صكرة كالسياؽ معنى، كالمعنى معاف،  فثمة معنى لكؿ        " 

تتبدؿ داللة ىذه العبارة باالقتراف، فإذا قيمت لؤلب،  (آه مف شكقي)حالة، زد عمى ذلؾ تبدؿ الداللة في االقتراف، مثبل

إذا قيمت لؤلخت الصغرل، لمزميمة، لمخطيبة، فالسياؽ يغير شحنات الداللة، فبل بد مف مناسبة بيف القراءة كالداللة، 



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 10 

نص القراءة، نص القارئ، ففعؿ القراءة عممية ممارسة يتفاعؿ القارئ : باعتداد المعنى حصيمة التقاء نصيف اثنيف

 : مع النص استنادا إلى معارفو كتقاليده كرغبتو أيضا، بحيث تجرم القراءة كفؽ المستكيات التالية

 .النص في حد ذاتو بكصفو مجمكعة دكاؿ ينبغي تأكيميا- 1

 .نص القارئ باعتداده نصا - 2

 (14)". التقاء النص كقارئو إلنتاج الداللة - 3

إلى استنباط تعدد "   النشأة كالتحكؿ –فعؿ القراءة "       كلقد تطرؽ حبيب مكنسي بخرجة أخرل في كتابو 

واهلل أخرجكـ " لقد عرض القرآف الكريـ طبيعة ىذا الفيـ في آيات كريمات، كفي قكلو عز كجؿ : " القراءة في قكلو

كيترتب الشكر  (15 " )مف بطوف أمياتكـ ال تعمموف شيئًا، وجعؿ لكـ السمع واألبصار واألفئدة لعمكـ تشكروف

نما قدـ منافذىا حساسة، كرتب أكلكياتيا، فجعميا -  عز كجؿ - كلـ يقدـ اهلل . عمى نعمة مسداة المعرفة جاىزة، كا 

سمعان يشترؾ فيو جميع الناس أماـ الصكت، كجعميا أبصاران تتعدد لممنظكر الكاحد مف طرؼ الفئة مف الناس، ككأف 

كؿ بصر سيسمؾ زاكية خاصة تجعؿ إبصاره خاصا بو، يختمؼ عف غيره، ككما عدد البصر عدد األفئدة ألنيا مناط 

الخصكصية في كؿ ذات، بيد أف ما يجعمنا نعتقد أنيا منافذ قراءة أكلية، ىك مقابميا لدالالت محايثة ليا عمى النحك 

 :التالي

 (... المشافية– الركاية –الخبر)السمع             التمقي               - 

 (... النصية– العبلمة –الخط  )األبصار           القراءة               - 

دراؾ العمؿ)األفئدة             الفقو               -   (...معرفة األسباب، كا 

( ال تعمموف شيئاً )ىذا المكف مف القراءة مرتبطان بمكتكب، كلكنو ربطو بالعمـ - عز كجؿ - كلـ يجعؿ اهلل 

 (16)" يجعؿ الكتابة تقييدان في حدكد الخط، كضيؽ مجالو - عمى ىذا النحك - كسبؽ القراءة 

في نظريات " تحميؿ عممية الفيـ" اصطمح عمييا" قراءة " تستكجب بدكرىا " القراءة "       ك الناتج أف 

بصكرة جديدة كأقرب ما تككف إلى التحميؿ النفسي لمذىنيات " تاريخ األدب " التمقي، كالتي ىي أقرب ما تككف إلى 

 . كالمكاقؼ كالفيـ
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      ىكذا نرل أف مفيـك القراءة غير محدد نظريا كمنيجيان، كال يمكف تعرفو أك التعريؼ بو إال ضمف حالة 

إنجاز تترجـ عبلقة ما بالنص، فيك تبعان لذلؾ ال يخصص النقد بمنيج أك نظرية، كلكنو يقحمو في مجاالت تحاكؿ 

أف تشمؿ النقد أك تريد مف النقد أف يحتكييا، مما يضيؼ إلى اإلشكاؿ األصمي تعقيدات جديدة أقكل مظاىرىا دخكؿ 

كىذه الشبكة الدالة عمى إمكانات تعريؼ إذا " القراءة " ضمف شبكة مفيكمية خاصة بمصطمح " النقد" مصطمح 

 : اقترنت بالنقد خمقت احتماالت القكؿ

؛ إف النقد قراءة كالقراءة نقد: بالترادؼ- 1

 ؛ال كجكد لقراءة دكف اعتبارىا نقدان، كال كجكد لنقد إال ألنو قراءة: التماىي- 2

؛ القراءة شكؿ مف النقد، كالنقد شكؿ مف أشكاؿ القراءة: التفرع- 3

؛ القراءة بديؿ النقد: التعارض- 4

 .القراءة ممارسة ال صمة ليا بالنقد، ممارسة عممية نكعية: الخالفية- 5

       إف ىذه االحتماالت يمكف أف يحتمميا النقد كيدعميا بسبب اإلشكاؿ األصمي الذم شرحناه سابقان، 

" كلعؿ تكاتر مصطمح قراءة في تسمية عدد مف الممارسات التي تنتسب إلى النقد ما يؤكد ذلؾ، بحيث تصير 

 (17)عدة كأجيزة لمنقد، كلمتعامؿ مع النقد نفسو لقراءة القراءة " القراءة 

       كمف ثـ فمفيـك القراءة متعدد ليس لو أدكات كاضحة كال مرجعية قارة، كال مكضكع خاص، كيمكف أف  ¶

يظير في كؿ مرة ضمف احتماؿ مفيكمي ضمف االحتماالت المذككرة، مما يعني أف اقترانو بالنقد يزيد في تقكية 

قراءة تشريحية، قراءة سيميكلكجية، قراءة بنيكية، قراءة : درجة اإلشكاؿ كال يحمو قط، كجبله في صكرة بدائؿ مثؿ

ككؿ قراءة تعمؿ ضمف ... الخ... نقدية، قراءة سياسية، قراءة سكسيكلكجية، قراءة أسمكبية، قراءة مكضكعاتية

 : خطاطة أكلية

 النص                 القراءة                النص                          القارئ 

 قراءة نفسية         (صكرة أكلى)                 ثقافة      النص

 مقكمات            قراءة اجتماعية      صكرة ثانية- رصيد          مرجعية       

 عناصر            قراءة لغكية   -                 آليات          



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 12 

                سياؽ                                 قراءة سياسية

 استيراتيجية   أفؽ انتظار                            قراءة تشريحية      

               أىداؼ                                        

 

       ىذا إضافة إلى أف كممة قراءة حظيت ببريؽ خاص تنعكس عميو آثار الحداثة النقدية الغربية التي 

أغرت عددان مف النقاد العرب كمنظرم النقد باالىتماـ بالقراءة كنماذج القراءة، مما سرب إلى النقد العربي مفاىيـ 

تكتر المعرفة النقدية، كخاصة حيف شغؼ عدد مف الدارسيف كالكتاب بتقديـ خطابات لتعريؼ القراءة، كالقراءة النقدية 

 . عمى كجو مخصكص

إف ىذا النكع مف خطابات التعريؼ لقضايا القراءة كمناىجيا، اكتفى بخطاب العرض كتقديـ       " 

ركالف " التصكرات األساسية المتداكلة في اآلداب األكركبية كخصكصان لدل الذيف مارسكا أنكاع القراءة مف أمثاؿ 

، كعرجكا بعد ذلؾ عمى أنكاع أخرل مف القراءات التي "ريفاتير" ك " طكدكركؼ" كمقاالت  S/Zفي كتابو " بارت

، (لينيارت)أك سياسي (غكلدماف)أك سكسيكلكجي تككيني  (إسكاربيت)تعاممت مع النص مف منظكر سكسيكلكجي

 كانتػيت أحيانان إلى مدرسػة ككنستػاس ممثػمة في

                                                       (.18)" ايزر" ك" ياككس"  الباحثيف األلماف أمثاؿ 

ىك تعدد مقاربات أم خمؽ قراءات، كؿ كاحدة متفردة بأسئمتيا " القراءة "         إف التعدد الذم يتحقؽ مف 

كرؤيتيا كأدكاتيا، غير ممزمة بشركط مسبقة سكل ما يمكف أف يبكح بو النص، فيي قراءة متفردة بنصيا كقكاعدىا 

 . الخاصة التي تعطييا المعقكلية

فيي تحاكؿ أف تميز نفسيا عمى أشكاؿ النقد " -  النص"  ترجمة اكتشاؼ –         كككف القراءة ىنا 

المألكفة التقكيمية كالتفسيرية، لكنيا ال تبتعد كثيران عنيا كال تؤسس منيجا يمكف اقتفاؤه كرسـ حركتو بالضبط ، ألنيا 

تفتقر إلى أدكات كاضحة، كال تسمي إجراءاتيا بدقة، فيي قراءة كاقفة بيف النقد التقميدم كالنقد البنيكم الشكمي، 

نما ىك غاية تتأثر بأساليب  كتجتمع فييا القيمة كالشكؿ أك التشكيؿ الجمالي كالمعرفة، إذ االكتشاؼ ليس منيجان كا 
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جراءات ال حصر ليا  كيقتضي ربطو بآليات منيجية مخصكصة كالتي يقترحيا مف يتبنى البنيكية كما ىي، أك " كا 

 : يتبنى التشريحية كما يفيميا، فتككف القراءة جممة خطكات منيجية مثؿ

؛ قراءة عامة لكؿ أعماؿ الشاعر، كىي استكشافية تذكقية- 1

مصحكبة برصد المحاكالت مع محاكلة اسػتنباط النماذج األساسية التي  (نقدية)قراءة تذكقية- 2

؛ العمؿ، أم النكل األساسية (صكتيمات)تمثؿ

بمعارضتيا مع العمؿ، عمى أنيا كممات شمكلية تتحكـ في  " النماذج " قراءة نقدية تعمد إلى فحص - 3

؛ تصريؼ جزئيات العمؿ الكامؿ الذم ىك مجمكع ما كتبو الشاعر

  ؛دراسة النماذج عمى أنيا كحدات كمية- 4

كبعد ذلؾ تأتي الكتابة، كىي إعادة البناء التي يتحقؽ بيا النقد التركيبي، إذ يصبح النص ىك التفسير - 5

مفيكما يشيد إلى يكمنا ىذا ما زاؿ " قراءة القراءة " ك ىكذا يمكننا أف ندعي أف مفيـك  (19)". كالتفسير ىك النص 

فيك في بدء األمر كغايتو، مثؿ كؿ المفاىيـ التي ليا حياة تنتقؿ مف التسميات كالتصكرات العامة، كتمر . كيبنى

 .بمراحؿ الصقؿ كاالختبار قبؿ أف تستقر عمى مدلكؿ اصطبلحي مخصص 

كفي ظني أنيا قضية . نقد القراءة، ىذه مسألة تكاد تككف غائبة عف مجاؿ اىتمامنا األدبي"        فػ 

-  حتى  تفقدىا -  أساسية ممحة ال بككنيا نكعا مف نقد النقد كحسب،  بؿ إف لمقراءة أيضا جماليات خاصة تفقد 

 ( 20)". جدكاىا كقيمتيا 

 مستويات القراءة

       قبؿ التطرؽ إلى آلية ىذه القراءة، البد أف نقؼ عند بعض القضايا ك التي تكضح لنا المعالـ العامة 

لعممية القراءة كالشرح، كتككف معبرا لمكصكؿ إلى ىذه اآلليات التي كظفيا الشارح في عممو، فمنا أف نتساءؿ كيؼ 

 .؟، ما ىي مكانة المتمقي كدكره في إبداع النص األدبي؟(شرح)تتـ عممية القراءة 

      فكانت الشركح الشعرية، كمازلت مكردا خصبا لمنقاد كلدارسي األدب، يرجعكف إلييا كمما دعتيـ إلى 

ذلؾ ضركرة، بؿ لنقؿ إنيا مف أىـ مصادر التراث الذم خمفو السابقكف، كيمكف العكدة إليو عند القياـ بأية دراسة، 

ألف لبلتجاىات التي قادتو دكرا ميما في إثرائو، كلمرجاؿ الذيف اىتمكا بيذه االتجاىات دكر ىاـ كذلؾ، فيناؾ مف 
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اىتـ بجانب النحك كالنحاس، كىناؾ مف اعتنى بالمغة كابف األنبارم، كىناؾ مف كاف اتجاىو نقديا أكثر مف باقي 

االتجاىات كالمرزكقي كغيره، كعمى الرغـ مف ىذا فإننا النعدـ عند أم طرؼ جانبا مف تمؾ االتجاىات، فشركح 

 (21). المرزكقي عمى سبيؿ المثاؿ حكت المغة كالنحك كأمكرا أخرل

      كىكذا تتعدد مستكيات القراءة مف قارئ إلى آخر، حسب ثقافة القارئ الفنية، كخبرتو الجمالية، حتى لقد 

قيؿ إف ىناؾ عددا مف القراءات يساكم عدد القراء أنفسيـ، بؿ إف بعضيـ ليذىب إلى أف القارئ الكاحد نفسو يقدـ 

في كؿ قراءة قراءة جديدة تختمؼ عف قراءتو األكلى، كذلؾ بحسب الزماف كالمكاف كالسف، كيؤكد تكدكركؼ أف القراءة 

كفعالية مكضكعيا النص، كىدفيا إظيار أنساقو كبنياتو، ككظيفتيا، ينبغي أال تقتصر عمى تقديـ اىتماـ متساك 

 بجميع عناصر النص، بؿ ينبغي أف تعطي اىتماما أكثر لبؤر النص المييمنة،   

نما مف دكرىا في النص األدبي . ال انطبلقا مف مكقعيا في نفس المؤلؼ، أك اعتمادا عمى معايير خارجية، كا 

ذا كاف األدب ال يتحقؽ إال بالقارئ، فإف القراءة تصبح عممية تقرير مصيرم بالنسبة لمنص، كمصير النص إنما  كا 

يتحدد حسب  استقباؿ القارئ لو، كالقراءة فعالية ثقافية ذات نكعية ىامة، كماداـ ينتج عنيا تقرير مصير النص، فإف 

 .مف الضركرة أف نعرؼ أنكاعيا التي تستطيع تحقيؽ ميمتيا بقدر مف الكفاءة يؤىميا لمحكـ الصحيح

 (235: شعرية النثر ص– تكدكركؼ)(كيؼ نقرأ؟)كلعؿ إسياـ تكدكركؼ في مقالة    "

 : ال يقؿ عف إسياـ بارت في ىذا المجاؿ، كقد عرض تكدكركؼ ثبلثة أنكع مف القراءة ىي

النص، كلكنيا تمر مف   كىي نكع مف القراءة التقميدية، ال ترتكز عمىProjectivité: القراءة اإلسقاطية- 1

خبللو، كمف فكقو، متجية نحك المؤلؼ، أك المجتمع، كتعامؿ النص كأنو كثيقة إلثبات قضية شخصية أك اجتماعية 

 أك تاريخية، كالقارئ فييا يمعب 

 .دكر المدعي العاـ الذم يحاكؿ إثبات التيمة

 كىي قراءة تمتـز بالنص، كلكنيا تأخذ منو ظاىر معناه فقط، Commentary: قراءة الشرح أو التعميؽ- 2

كتعطي المعنى الظاىرم حصانة يرتفع بيا فكؽ الكممات، كلذا فإف شرح النص فييا يككف بكضع كممات بديمة أك 

 . تكريران ساذجان يجتر نفس الكممات بخبلؼ القراءة التي تقـك عمى عبكر النص إلى ما كراءه
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.  كىي قراءة النص مف خبلؿ شفراتو، بناء عمى معطيات سياقو الفنيPoetica: القراءة الشاعرية- 3

كالنص ىنا خمية حية تتحرؾ مف داخميا، مندفعة بقكة ال ترد لتكسر كؿ الحكاجز بيف النصكص، كالقراءة الشاعرية 

 كىذا ما يجعميا أقدر عمى تجمية حقائؽ . تسعى إلى كشؼ ما ىك في باطف النص، لتقرأ فيو أبعد مما ىك في لفظو

  (22). التجربة األدبية، كعمى إثراء معطيات المغة

                           القراءة التفسيرية 

  (الناقد أكبر مف النص=قراءة الشرح)                                       

 

 

        القراءة التأكيمية                       القراءة اإلسقاطية 

 (الناقد يفترض النتيجة قبؿ السبب  )        (النص يحتمؿ أكثر مف قراءة )

      قد نجد ىذه األنكاع الثبلثة في شرح كاحد، يجكؿ الشارح بينيا، فتارة يفسر كيشرح، كتارة يحكـ كيقرر، 

 ...كتارة أخرل يحتمؿ كيقترح

 .كال يمكنو االستغناء عف ىذه الثبلثة، فبل بد أف يمر عمييا كلك عرضان، كتمتمسيا في الشركحات

كتبدك القراءة العميقة التي ينبغي التفسير .        كىكذا تبدك القراءة جيدان تحكيميا يتمثؿ الرمكز كالعبلمات

اجتيادان كفتحان كانتياكان، كيبدك النص غير ذم كجكد بمعزؿ عف القارئ الذم يعطيو قيمتو عندما يفؾ مغاليقو، لقد 

كقد تدرج االىتماـ . فالنص نداء كالقراءة تمبية ليذا النداء. أصبح لمقراءة ثقميا في إبراز ىكية النص كتجسيد بنيتو

بالقراءة مف مركزية مؤلؼ النص كعصره، كمف تصكر القارئ مستيمكان لمنص في المناىج النقدية التي تدرس األدب 

مف خارجو، إلى نقؿ ىذه المركزية إلى النص كحده، لينفعؿ بو القارئ كما في المناىج النقدية ما بعد الحداثية، تمؾ 

نما ىي فعؿ خبلؽ . التي لـ تعد ترل القراءة مسحان بصريان لمنص، أك تفسيران معجميان أللفاظو، أك استنباطا لمعانيو كا 

 .كنشاط إبداعي كالكتابة نفسيا

        لقد جاء االىتماـ بالمتمقي كدكره الفاعؿ في إبداع النص األدبي رد فعؿ عمى ىيمنة المؤلؼ في 

إلى أىمية القارئ،  (ما بعد الحداثة)المناىج النقدية الحديثة، كعمى سمطة النص في المناىج المعاصرة، فتنبو نقاد

تكبيم فً شرح 

 وادذ
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إف كجكد القصيدة ىك في : "إليكت الذم يقكؿ. س. عمى الرغـ مف أف بذكر ىذا االىتماـ قد كجدت قبؿ ىذا لدل ت

. كلدل سارتر الذم شبو العمؿ األدبي بخذركؼ دكار بيف المؤلؼ كالقارئ (23)." منطقة ما بيف الشاعر كالقارئ

كالعمؿ . كرأل أف القارئ يكشؼ كيخمؽ في الكقت نفسو، فيكشؼ بكساطة الخمؽ، كيخمؽ بكساطة الكشؼ (24)

 .األدبي بالنسبة لمقارئ معيف ال ينضب

قابؿ لمخمؽ بكساطة  كالعمػؿ األدبي ذاتو. كالقارئ يقرأ كيعيد القراءة دكف أف يمسؾ بالمقركء بشكؿ نيائي

 .كدكف قراءة يظؿ العمؿ األدبي مجرد عبلمات عمى الكرؽ.القراءة

       كىكذا حظيت عممية القراءة في ىذا العصر باىتماـ لـ تحظ بو مف قبؿ، في النقد القديـ، عمى يد 

ليبقى القارئ كحده، كجيان  (مكت الكاتب)ثـ جاء التفكيكيكف فأخذكا بمقكلة بارت . النقاد األلماف، كالبنيكييف الفرنسييف

ف كؿ تفسير ىك تفسير . لكجو، أماـ النص األدبي، كقالكا إف كؿ قراءة ىي أساءة قراءة، تمغييا القراءة التالية كا 

 .خاطئ يمغيو التفسير البلحؽ

. الرأس الثالث لممثمث الذىبي األدبي (القارئ)إلى  (النص)ك (الكاتب)       كىكذا انتقمت سمطة األدب مف 

ىكذا أصبح النص ال كجكد لو دكف قارئ يمنحو بنياتو كعبلقاتو كداللتو، كأصبح ". مكت الكاتب"بعد أف أعمف 

النص بناء ينتظر القارئ الذم يخمؽ منو الذم يريده، كلـ يعد القارئ مجرد متمؽ سمبي، أك مستيمؾ خاضع لسمطة 

نما ىك خالؽ النص جماليات )كبيذا تصبح القراءة عممية إنتاجية، ال عممية تمؽ دكف فعؿ، كليذا جاءت . النص، كا 

 .لتؤكد تعدد قراءات النص الكاحد، كال نيائية داللتو، حتى لدل القارئ الكاحد (التمقي

ىؿ يقرأ قارئ الشعر مف أجؿ أف يفيـ شيئان معينا؟، أكمف أجؿ أف يعمؽ :             كمف ىنا نقكؿ كذلؾ

يناس قمبو؟ أـ أنو يقرأ الشعر مف أجؿ أف  متاع ركحو، كا  معرفتو، كيكسع ثقافتو؟ أـ يقرأ مف أجؿ صقؿ ذكقو، كا 

 عف النص – مع الشاعر–يتناص، كيتشرب، كيتساءؿ كيمؤل الفراغ الذم لـ يتمكف النص المقركء مف ممئو، كيبحث

 الغائب كعف البلمقكؿ كعف البلمفكر فيو أثناء الكتابة؟

، كبيف التأكيؿ مف حيث ىك (الناص)      ككثيران ما يقع االختبلؼ بيف التأكيؿ بحثان عف مقصدية التأليؼ 

 .(تمقي النص)لمقصدية القراءة - أك إمبلء- ، كبيف التأكيؿ مف حيث ىك فرض(النص)بحث عف مقصدية اإلبداع 

 :       كيحتدـ النقاش الكبلسيكي مف حكؿ االختبلؼ بيف برنامجيف اثنيف
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 ىؿ يجب البحث في النص كما كاف المؤلؼ يريد قكلو؟- ا

ذا كقع عف مقصديات ىذا المؤلؼأـ ىؿ يجب البحث في النص كما يقكلو المؤلؼ فعبلن، بمعزؿ - ب ؟ كا 

 :التسميـ باالحتماؿ الثاني، فإف االعتراض سيحدث حينئذ بيف

ىؿ يجب أف نبحث في النص كما يقكلو ىك باإلحالة عمى نسقو السياقي، كباإلحالة عمى كضع أنساؽ - ا

 الداللة التي يحيؿ عمييا؟ 

أك باإلحالة عمى /أـ ىؿ يجب البحث في النص كما يجده فيو المتمقي باإلحالة عمى أنساؽ داللتو، ك- ب

 رغباتو، أك ميكلو، أك مشيئاتو؟ 

ف مف الجائز كجكد جماليات لبلتأكيمية القائمة عمى محدكدية النص الشعرم المتكافؽ مع سيميائية         كا 

كما يمكف أف تكجد سيميائية لمتأكيؿ القائـ عمى أحادية النصكص التي تنفي . التأكيؿ المرتبطة بمقصدية المؤلؼ

 .عمى كؿ حاؿ الكفاء لمقصدية المؤلؼ مع حؽ اإلحالة عمى مقصدية اإلبداع

      كفعبل، فإنو يمكف قراءة نص ما، عمى أساس أنو قابؿ لمتأكيؿ إلى ما ال نياية لو مف الكجكه، بينما 

كما . مؤلفو لـ يقدمو إال عمى أساس أنو كحيد المعنى، كما ىك الحاؿ بالقياس إلى قراءة جاؾ دريدا لنص صارؿ

. يمكف قراءة نص ما عمى أنو قابؿ لمتأكيؿ إلى ما ال نياية بينما ىك كحيد المعنى فيما يعكد إلى مقصدية اإلبداع

كيمكف قراءة نص . بينما يمكف قراءة نص ما عمى أنو كحيد المعنى مف حيث كاف مؤلفو يريد أف يؤكؿ ببل حدكد

 مفتكح عمى أساس أنو كحيد 

  (25). المعنى، كتخضعو مع ذلؾ لتأكيبلت مختمفة مف حيث كجية نظر مقصدية اإلبداع

      كيمكف أف نستنتج مف ىذه الصكر المتعددة لتأكيمية النص عبر مراحمو المختمفات، أف القراءة األدبية 

 ". ڤريماس"ما يككف ليككف ليا حدكد معينة تنتيي لدييا، كما يزعـ ذلؾ 

     إف النص الخصيب مفتكح عمى عدة قراءات كالتي كمما تكالت عميو زادتو خصكبة كأعماقا كأبعادا 

 (26). كثراء... كغزارة
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 يبكح عف نفسو كيستدعي – شفكم أك كتابي–(نص)     كىذا يعني أف كؿ قراءة تؤدم بالضركرة إلى إبداع 

ظيار، ككؿ مظير فيك ):-  كما يقكؿ ثعمب في المجالس–كالنص. قراءة لمكشؼ عف كنيو النص كشؼ كا 

ظيار، كيأتي الدارس أك الناقد ليقـك بكشؼ الكشؼ، أم بالقراءة، : ، فالنص مف ىذا المنظكر(منصكص  كشؼ كا 

كىذه الثنائية عمى غرار ما ذىب إليو عبد المالؾ مرتاض كمكنسي حبيب متبادلة األسبقية، فقد أنطمؽ مف 

 القراءة ألبدع نصا، كقد أنطمؽ مف الكتابة ألقرأ نصا، غير أف

 :ىذه الثنائية تظير في شكؿ معادلتيف متعاكستيف عمى النحك التالي

 (كتابة)قراءة ػػػػػػػ نص + (تحميؿ الظاىرة)                  فكر

  (تحميؿ )قراءة ػػػػػػػػػػػ فكر  + (كتابة)                  نص

  (27). كىذا يعني أف القراءة في المعادلة األكلى ىي التركيب اإلبداعي، كفي الثانية ىي التحميؿ الكشفي

 :ىكامش البحث

  . 49:  ص1985 بيركت – دار اآلداب – سياسة الشعر –أدكنيس  - 1

 .45: النقد األدبي في شركح الشعر العربي ص– محمد تحريشي: ينظر- 2

 1992-145:ص2 ـ5 مجمة عبلمات ج–التحميؿ السيميائي لمخطاب الشعرم- عبد الممؾ مرتاض- 3

 .42: النص األدبي ص–عبد الممؾ مرتاض - 4

 .53:  النص األدبي ص–عبد المالؾ مرتاض - 5

 . 15:  القراءة بيف قيد النظرية كحرية التمقي ص–عبد المالؾ مرتاض -6

 1992– 6: مستكيات التمقي، القصة القصيرة نمكذجا مجمة، دراسات سيميائية أدبية عدد–حميد لحميداني-7

 . 99:المغرب ص

 153، 152:   كتاب فعؿ النشأة كالتحكؿ ص–حبيب مكنسي :  ينظر– 8

 .184:   القصة في األدب العربي ص–عبد الممؾ مرتاض - 9

 .05:  كتاب المتاىات كالتبلشي في النقد كالشعر ص–محمد لطفي اليكسفي - 10

 .07، 06:   كتاب المتاىات كالتبلشي في النقد كالشعر ص–محمد لطفي اليكسفي - 11
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 .07: نفسو ص- 12

 .08: كتاب المتاىات كالتبلشي في النقد كالشعر ص- محمد لطفي اليكسفي - 13

 (1995 عاـ 06محمد خير البقاعي مجمة البحريف الثقافية عدد : ترجمة): ميشيؿ أكتاف- 14

 . 21/08/2004:  تاريخ 920 جريدة األسبكع األدبي العدد – النقد بيف النص كالتمقي –محمد عزاـ  - 15

 .293:  الخطاب اإلبداعي الجاىمي كالصكرة الفنية ص–عبد اهلل الصائغ  - 16

 .78: اآلية-  سكرة النحؿ - 17

 .156، 155:  النشأة كالتحكؿ ص– كتاب فعؿ القراءة –حبيب مكنسي - 18

 . 272:  نقد النقد ك تنظير النقد العربي المعاصر ص–محمد الدغمكمي  - 19

 .274:  نقد النقد ص–محمد الدغمكمي  - 20

 . 89:  ص1985 جدة – نادم جدة األدبي –الخطيئة كالتكفير - عبد اهلل محمد الغذامي - 21

، جامعة كمبردج - تكدكركؼ: ينظر- 22  النقد بيف النص – ككذلؾ محمد عزاـ1982األدب الفرنسي اليـك

 .كالتمقي

 .38:  ص1982يكسؼ نكر عكض، بيركت :  فائدة الشعر كفائدة النقد، تر–إليكت. س. ت- 23

، تر- سارتر- 24  120:  ص1961جكرج طرابيشي، بيركت : األدب الممتـز

 .1996الثالث :  العدد8:  مجمة إبداع ص–عبد المالؾ مرتاض- 25

 .56:  ما األدب، استشيد بو حسيف الكاد ص–جاف بكؿ سارتر-26

  .60:  في القراءة كالمنيج، مجمة إبداع ص– جيبللي حبلـ-27
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 Appia 1862-1928آدولؼ أبيا 

عبداهلل حسف الغيث.  د  

 

سويسري نفذ عددًا كبيرًا مف مشروعات الديكور وأخرج بعض أوبرات »مخرج مسرحي كصاحب نظرية  

.  (1)«فاجنر وكاف لكتاباتو عف فف المسرح أثر ىاـ

ككاضح أف آبيا اىتـ بجزئيتيف أساسيتيف ىما الديككر أم المنظر المسرحي كىك ما سيستتبعو استخدامات  

. اإلضاءة بالطبع ككذلؾ النصكص المكسيقية خاصة أعماؿ فاجنر كىي ما تعطيو فرصة لتحقيؽ مسرحو الشاعرم

 (سيناريو) كتيبًا بعنواف إخراج درامات فاجنر ضمت بالفعؿ تفصياًل لمشاىد 1891نشر آبيا في » فقد 

 نشر أىـ أعمالو الموسيقي الذي أوضح فيو تفاصيؿ اقتراحاتو لبعث الحياة في فف التصميـ 1895الحمقة وفي 

.   (2)«المنظري وفي ىذا الكتاب دعى أبيا إلى مسرح الجو بداًل مف مسرح المظير

لقد ساىـ كريج بجيد تنظيرم كبير لكنو في الجزء التطبيقي كانت إسياماتو محدكدة لمغاية لكف آبيا ساىـ  

. بجيد كافر في الجانب التطبيقي فيك في خبلؿ تاريخ المسرح يعتبر مفكران كمنظران مسرحيان 

 كيعتبر أسمكب كؿ مف جكردكف كريج كآدكلؼ آبيا الطميعي ىك نتاج منطقي لمتيار الذم سبقيـ كىك تيار 

. الرمزية ذلؾ التيار الذم كاف قد ساد األدب كالمسرح كما كاف عند آبيا دكران بارزان نتيجة األعماؿ المكسيقية لفاجنر

. لقد كجده فييـ مفتاح تحرر الفناف ؟؟؟ المشاىد

                                                 

 .362ت، ص.أوديت أصبلن، فن ادلسرح، سامية أسعد، األصللو، القاىرة، ب (1)

 .48ت، ص.ادلسرح التجرييب من ستانسبلفسكي إذل اليوم، فاروق عبد القادر، دار الفكر ادلعاصر، القاىرة، ب: جيمس روس، إيفانز (2)

  جبيعت بشبردىنٍبث
Annales de l’Université de Bechar 

N°12, 2011,  12انعذد     
ISSN : 1112-6604 
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فمـ .  يعد آدكلؼ آبيا كاحدان مف أىـ المسرحييف الذيف ترككا أثران كبيران في تطكر حركة المسرح في العالـ

يكف آدكلؼ آبيا مجرد فناف لو تركيز عمى عنصر كاحد مف عناصر العرض المسرحي فيك المخرج كمصمـ الديككر 

بؿ ىك الذم نادل بشاعرية المسرح منطمقان مف رؤيتو ألعماؿ فاجنر المكسيقية معتبران أف كافة عناصر العرض ىي 

عناصر تساىـ في تحقيؽ فكرة شاعرية المسرح كلذلؾ أكلى اىتمامات كبيرة بالديككر كاإلضاءة كىك ما يجعمو 

. يتقرب في أعمالو مف مفيـك السينكجرافيا المعاصر

 كرغـ أف آبيا يرتبط اسمو باسـ المخرج كمصمـ الديككر كالمنظر المسرحي كريج إال أف ىناؾ اختبلفان 

إحساسو بالجماؿ مزيفًا في العزلة اإلنجميزية وكاف جميوره اإلنجميزي يرى »أساسيان بينيما حيث نجد أف كريج 

. رغبتو في االىتماـ بالمسرح بوصفو كيانًا يحتوي بداخمو الجماليات الخاصة بو يراىا الجميور شديدة الراديكالية

وبالنسبة ألبيا كاف العيش في ظؿ نيتشو وشيممر وشوبنيور وجوتو وفاجنر والمناقشة والتحميؿ والنظريات 

كاف ديف أبيا األساسي لفاجنر الذي اشتقت لغتو مف النصوص . الجمالية، كانت  بالفعؿ قوة ثقافية ميمة

.   (3)«النظرية مثؿ العمؿ الفني في المستقبؿ يتسرب بصعوبة إلى نثره

كلقد كانت إضافات أبيا لممسرح في عنصر الديككر تنطمؽ مف رؤيتو لممسرح كرفضو لمكاقعية الشديدة  

القميؿ أو الخفض في تقديـ المسرح الواقعي خاصة في الرسـ الواقعي لخشبة المسرح »التركيز حيث كاف يرل 

.   (4)«حيث يشار فقط إلى عناصر العرض وال يتـ التعبير عف الحياة الداخمية لمدراما

: الموسيقػػػػػى

وىذه الدراسة تنصب بشكؿ كامؿ عمى » كما قمنا كانت أكؿ دراسة ألبيا بعنكاف إخراج الدراما الفاجنرية 

دور المخرج في صياغة العرض المسرحي لذلؾ اعتبر مف أىـ مف ساىموا في تشريع وتوصيؼ وتنظير وظيفة 

.  (5)«المخرج المعاصر

وجد حريتو في الموسيقى لتشديدىا عمى الجانب »لقد كجد أبيا نفسو في ىذا النكع مف األعماؿ فقد  

العاطفي أكثر مف الجانب الواقعي وبذلؾ أمدت الموسيقى الفناف بنموذج يستطيع التقرب منو إلى أف تكوف 
                                                 

نظريات حديثة يف األداء ادلسرحي، تررتة إديان حجازي، إصدارات مهرجان القاىرة الدورل للمسرح التجرييب، القاىرة، الدورة : جان ميلنج، جرىام رل (3)
 .49، ص2004، 16

 .49ادلرجع السابق، ص (4)

 .106ادلخرج يف ادلسرح ادلعاصر، عادل ادلعرفة، الكويت، وزارة اإلعبلم، ص: سعد أردش (5)
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مف ضرورة إعادة إنتاج  (المشاىد)فكاف البد مف تحرير الصورة المسرحية . إعداداتو معبرة عمى مستوى مماثؿ

خمفيات الفعؿ كاف عمييا أف تغير مظيرىا، حتى يجسد كؿ عنصر منيا العواطؼ المراد إثارتيا كجزء ال يتجزأ مف 

 . (6)«شكميا ولونيا وصميميا العاـ

 كالكاضح أف المكسيقى بإيقاعيا كىارمكنيتيا كلغتيا الساحرة التي تأخذ اإلنساف إلى عالـ خيالي آخر بعيدان 

عف ذلؾ العالـ الكاقعي كالتي تجعؿ اإلنساف يحمؽ في خياالت ىذا العالـ بجكارحو كعكاطفو ىي األسباب التي 

جعمت فاجنر يتجو إلييا كىي األسباب التي جعمت أبيا يحذك حذكه بعيدان عف األسمكب الكاقعي كتطكيران لؤلسمكب 

الموسيقى تجد تعبيرىا في قموبنا مستعماًل المصطمح التقميدي ليخمص الجوىر العاطفي »فكما يقكؿ أبيا . الرمزم

لوجودنا وىذا ما يحدث مباشرة حتى أف التعبير عنو مقدس غير ممموس فحيف تتخذ الصور المسرحية أشكااًل 

.   (7)«فضائية تممييا إيقاعات الموسيقى ال تعود ؟؟؟ بؿ عمى الضد تغدو متصفة بصفة الحتمية

 كأبيا ينطمؽ في مفيـك الدراما المكسيقية مف ككنيا تستطيع الكصكؿ إلى الحقيقة عف طريؽ إدراؾ األلكاف 

. كاألصكات كالكممات

.  كبذلؾ فإف أبيا يصؿ عف طريؽ المكسيقى إلى فكرة ىامة ىي فكرة العمؿ الفني المتكامؿ

: العمؿ الفني المتكامؿ والفف الحي

يقكؿ أبيا ليس معنى استنباط عرض مسرحي مف المكسيقى أف األصكات المكسيقية نفسيا تصبح مصدران  

لمفكرة الدرامية إف المكسيقى كسيمة الستبطاف الصكرة الداخمية لئلحساس بالمكسيقى مع التسميـ بادئ ذم بدء أف 

كألف الفف الكاقعي عاجز عف التعبير عف الحياة الخبيئة فيك . المؤلؼ قادر عمى التعبير عف المعاني الخبيئة لمحياة

.  (8)«ينادم في فكرتو عف الفف الحي بالمشاركة الكجدانية

 لقد أراد أبيا لمعمؿ الفني تكامؿ عناصره كما ىك الحاؿ في ذكباف النغمات المكسيقية مع بعضيا البعض 

إف نظرة أبيا ىي أساسان فكرة تجعؿ مف كؿ عناصر العرض المسرحي مجمكعة . إلخراج مقطكعة مكسيقية جميمة

يقاع معيف لتخرج لنا مسرحان جميبلن مسرحان  مف النغمات التي تتكافؽ مع بعضيا البعض في نسيج ىارمكني كا 

                                                 

 .13نظرية ادلسرح احلديث، يوسف عبد ادلسيح، الشئون الثقافية، وزارة الثقافة واإلعبلم، العراق، ص: إريك بنتلي (6)

 .15ادلرجع السابق، ص( 7)

 .107سعد أردش، مرجع سابق، ص (8)
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شاعريان يبرز دكاخمنا كعكاطفنا كال يصكرنا مف الخارج كيعد ذلؾ ثكرة عمى الكاقعية كىك ما نجده بالفعؿ صراحة في 

الفف الدرامي المسرحي يبدأ بحركة والباقي ال : رفضو أي تفسير واقعي لمدراما مف خالؿ كتاباتو عف الفف الحي»

يزيد عمى أمر ضروري ال شؾ أنو شائؽ ومف ثـ فإف لدينا مف جية مبنى منصة المسرح واألزياء ومف جية 

والفف الدرامي أواًل وقبؿ كؿ شيء ىو فف . أخرى كائنات حية متحركة ىـ الممثموف الذيف بدونيـ ال يوجد مسرح

الحياة وىذه الحياة يمكف التعبير عنيا بدوف مباف وبدوف ديكورات بغض النظر عف عالمي الزماف والمكاف وتحت 

.   (9)«تأثير الرياضة مرورًا بالرقص نفسو تدريجياً 

: اإلضػػػػػػاءة

 كاف الضكء بالقياس إلى أبيا رساـ المشاىد األسمى فقد أعمف أف الشاعر المكسيقي ىك الذم يرسـ 

.  (10)«بالضكء

 كيرجع ذلؾ إلى أف الضكء كسيمة شاعرية يرسـ بيا الفناف بعيدان عف قيكد االتجاه الكاقعي الذم يرفضو أبيا 

الضوء »فيك يرل أف . كلكف أبيا نفسو يحذر مف سكء استخداـ ىذه اإلضاءة مسرحيان ألف ليا عكاقبيا الكاضحة

حتى إذا كانت أىميتيا النسيبة ليست . والموسيقى وحدىما يستطيعاف التعبير عف المظاىر الباطنية لكؿ المظاىر

دائمًا األىمية نفسيا فإف تأثيرىما متماثؿ كالىما يقتضي موضوعًا يستطيع أف يضفي عمييما شكاًل إبداعيًا وأف 

.   (11)«يكوف مظيره سطحيًا تمامًا فالشاعر يقدـ الموضوع لمموسيقى بينما يقدـ الممثؿ اإلعداد المسرحي لمضوء

إف أبيا نظر لئلضاءة نظرة خاصة باعتبارىا لغة خاصة ليا طبيعتيا كما ىك الحاؿ في المكسيقى كلذلؾ  

كانت اإلضاءة عند أبيا أىـ مف رسـ المناظر فاإلضاءة وحدىا تحدد وتكشؼ وطبيعة استجابتنا االنفعالية يمكف »

.   (12)«التحكـ فييا بالتحكـ في درجة الضوء عمى الخشبة ونوعو

 إف أبيا يحاكؿ أف يتناكؿ مستكيات اإلنساف الخفية كالبلشعكر بعيدان عف مظاىره كبعيدان عف األسمكب 

الكاقعي كاستخدـ اإلضاءة ككسيمة في ذلؾ باعتبار أنيا تطكير لممذىب الرمزم كأنيا يمكنيا الرسـ ككشؼ أغكار 

. النفس البشرية بصكرة كاضحة عكس غمكض المنظر المرسـك أك الديككر
                                                 

 .88، ص1989عبقرية اإلخراج ادلسرحي، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، : أزتد زكي (9)

 .27س، ص.نظرية ادلسرح احلديث، م: إريك بنتلي (10)

 .27ادلرجع السابق، ص (11)

 .49س، ص.ادلسرح التجرييب، م: جيمس روس (12)
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 كلذلؾ رفض أبيا المنظر المرسـك كألنو يريد استخداـ أسمكب المكسيقى في كؿ شيء في المسرح خاصة 

أف الفف يجب أف يكوف ذا إيقاع وليس صحيحًا أف يترؾ األمر »ميزة اليارمكني كاإليقاع فإف أبيا في نظريتو يرل 

يماءاتو  عمى عواىنو لمممثؿ مستندًا إلى ما يسمى باإليياـ إذ أف األصؿ أف تكوف خطوط جسـ الممثؿ وحركاتو وا 

أم أف اإلضاءة ىنا تمعب دكران . (13)«متسقة تمامًا مع خطوط الديكور حتى يتـ االتحاد بينيما في إيقاع مميز

. إيقاعيان مف خبلؿ حركتيا عمى الديككر كتأكيداتيا المطمكبة في أماكف معينة كمحددة

إف الضوء ».  فمقد كجد أبيا في استخداـ الضكء الحرية التي قدمتيا المكسيقى لمشاعر حسب نظره

المنضبط والموجو ىو النظير المتمـ لممقطوعة الموسيقية فتشكيمتو وسيولتو وتركيزه المتقمب تمدنا بالفرصة 

  .(14)«نفسيا إلثارة القيـ العاطفية في التمثيؿ أكثر مف القيـ الواقعية األخرى

 كمف كجية أخرل ال يتكقؼ أبيا عند حدكد ككف الضكء رأسيان لممشاىد فقط بؿ إنو يرل أف الضكء أيضان 

فالضكء عند ابيا ضكء مفسر يرشد المصمـ كيعينو عمى رصد األعداد . يمعب كظيفة أخرل ىي الكظيفة التفسيرية

. كما يشاىده في الكاقع نفسو، كالمفترض أف يجده الممثمكف فيو

 إف حدس أبيا األسمى يتمثؿ في إدراكو لما يستطيع الضكء القياـ بو مف دكر مباشر في عف طريؽ 

حساسيتنا بتنكعات الضكء في المسرح قياسان عمى تأثرنا بالمكف كالشكؿ كالصكت فاستجابتنا العاطفية لمضكء ىي 

.  (15)«أسرع مف أية كسيمة مسرحية معبرة أخرل

 لـ يقؼ أبيا في مفيكمو كاستخدامو لمضكء كعنصر ىاـ كأساس عند ىذا الحد بؿ اعتبر الضكء بانيان 

يستطيع أف يبرز الصور المتالشية المالمح إلى المالمح »فقد كاف أكؿ مف فكر في تمكيف الضكء كبذلؾ . لممشيد

.   (16)«البارزة

كقد كاف ليذا المبدأ دكران في إعطاء الضكء معنى جديدان حيث أصبح المكف قادران عمى تركيب كؿ العناصر  

. كالتكفيؽ بينيا في كحدة كاحدة
                                                 

 .89س، ص.أزتد زكي، عبقرية اإلخراج، م (13)

 .27س، ص.إريك بنتلي، نظرية ادلسرح احلديث، م (14)

 .33ادلرجع السابق، ص  (15)

 .37ادلرجع السابق، ص (16)
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استطاع التنبؤ بنظـ »حيث .  كأخيران بالنسبة لمضكء استطاع أبيا أف ينظـ ما يسمى بأكركسترا الضكء

إضاءتنا المسرحية التقنية الحديثة فمقد قسـ مصادر الضوء عمى المسرح إلى نظاميف نظاـ منتشر ونظاـ عاـ 

يطغى عمى المسرح بإنارة متناسبة تدعى إلنارة الجارفو في يومنا ىذا، مركزًا ضوءًا متحركًا يدعى اليـو الضوء 

المسمط عمى خشبة المسرح إف ىذا الضوء ىو الضوء الميـ الذي أشار أبيا إليو بعد أف كاف مصدر الضوء 

.   (17)«يصبو اإلىماؿ

 ىذا األسمكب الذم طرحو أبيا يعتمد فيو عمى إمكانات التعبير بالضكء كىك األمر الذم يجعؿ مف أفكار 

منيجا نظريًا لوظيفة الضوء في المسرح لإلمكانات الحديثة المتاحة لإلضاءة اإللكترونية عمى وجو »أبيا كأسمكبو 

.   (18)«األخص

كىك ما يمكف االستفادة منو بشكؿ كبير في المسرح المعاصر نظران لئلمكانيات الضخمة التي تتيحيا 

. التكنكلكجيا الحديثة التي تفكؽ القدرات البسيطة كتستطيع أف تعبر عف الخياؿ الجامح مكظفان الضكء في العرض

يحقؽ تأثيرًا مزدوجًا يحقؽ كؿ مف اإلضاءة العامة »االستفادة مف أفكار أبيا عف الضكء بما يراه مف أنو 

.   (19)«ووحدات الضوء المركزة عمى مكاف بعينو والتي تسمح لممصمـ بأف يشكؿ الفراغ مستخدمًا الظؿ

منح الشعاع الذي يركز »ىذا األسمكب لدل أبيا يحقؽ الخياؿ الجامح كما يحقؽ التجسيد ثبلثي األبعاد حيث 

عميو ضوءًا حيًا ألنو كاف يستخدـ بصورة مباشرة ليضيء الممثؿ وكاف بذلؾ مرتبطًا بكؿ حركة عمى المسرح 

كؿ ذلؾ يتـ بفعؿ تقنيات تكظيؼ . (20)«موجيًا لتحقيؽ استيعاب الجميور لمفراغ المسرحي، لفراغ ذي أبعاد ثالثية

. الضكء

: الديكػػػػػػػور

 الديككر عند أبيا ىك تصكر فمسفي ينبع مف عنصريف تشكيمييف ىما النكر كالظؿ مف ناحية تصكير الكتؿ 

فمكي يعطي حركة الممثؿ فرصة لمتطكر يجب أال يتحرؾ  (نحت)التكعيبية التي تككف مستكيات رأسية في الفراغ 

                                                 

 .34ادلرجع السابق، ص (17)

 .55س، ص.نظريات حديثة يف األداء، م: جان ميلنج، جرىام رل (18)

 .55ادلرجع السابق، ص (19)

 .55ادلرجع السابق، ص (20)
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عمى أرضية مسطحة بؿ داخؿ تركيب مف السبللـ كالمنحدرات كىك ما نعبر عنو بتقييـ البعد الرأسي في الفراغ 

.  (21)«المسرحي

يمجأ إلى  » إف فكرة المنحدرات كالسبللـ ىي محاكلة تقـك عمى البعد عف األسمكب الكاقعي كلذلؾ فإننا نجده

التصوير مف خالؿ درجات الموف الواحد دوف أف يتجاوز ذلؾ إلى تصوير وحدات زخرفية وىو المعب بالظؿ 

.  (22)«والنور

 إف ذلؾ األسمكب يؤكد عمى البعد عف الكاقعية فما يرغب أبيا فيو ليس تصكير لمجك الكاقعي بؿ الكصكؿ 

. بالمتفرج إلى اإلحساس بذلؾ الجك

أف ميمة المصمـ » لقد أكضح أبيا أف المشكمة الجمالية لتصميـ المناظر ىي مشكمة تشكيمية، فيك يرل 

تتضمف في إقامة عالقة سببية بيف األشكاؿ في الفضاء تمؾ األشكاؿ التي يمتاز بعضيا بالسكوت وبعضيا 

: وقد حمؿ أبيا العناصر التشكيمية في التصميـ المشيدي إلى أربع عناصر ىي. بالحركة

. األرضية األفقية- 2.  المشيد المرسوـ المتعامد الخطوط- 1

.   (23)«الفضاء المضاء الذي يشمؿ الجميع- 4.   الممثؿ المتحرؾ- 3

إف أبيا في طريقو إلى شاعرية المكسيقى في المسرح أدرؾ أف عناصر اإلخراج التشكيمية تظؿ مرتبكة  

دكنما إصبلح لك تركت لحاليا فعمؿ عمى إصبلح ذلؾ ليصبح الجميع عناصر متناغمة ذات إيقاع منتظـ 

يبحث عف معمار مسرحي يكتسب مف الحركة والموسيقى واإلضاءة نوعًا مف »كذلؾ مف خبلؿ أنو . كىارمكني

باعتبار أف المسرح ىك عالـ سحرم يكلد . (24)«أنواع السحر الذي يوحي بالمناخ النفسي والحسي لمصراع الدرامي

. مف أنصاؼ ظبلؿ كخياالت تخمؽ منو اإلضاءة رمكزان تقـك فييا المكسيقى بدكر ضابط اإليقاع

                                                 

 .113س، ص.ادلخرج يف ادلسرح ادلعاصر، م: سعد أردش (21)

 .113ادلرجع السابق، ص (22)

 .22س، ص.إريك بنتلي، م (23)

 .113س، ص.ادلخرج يف ادلسرح ادلعاصر، م: سعد أردش (24)
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يقارف أبيا فف المسرح بالرسـ والنحت والشعر وىي » كذلؾ يرتبط برؤية أبيا لجماليات المسرح حينما 

األشكاؿ الفنية التي يتوحد فييا محتوى أعماليا مع شكميا وبذلؾ يتكافأ اليدؼ مف التعبير مع الوسيمة 

.   (25)«المستخدمة لتوصيميا إلينا

: منيػج أبيا في المسرح الشاعري

 إذا كاف أبيا قد كجد ضالتو في أعماؿ فاجنر المكسيقية تمؾ األعماؿ التي تجمع في رأسو شاعرية المسرح 

لما تشممو مف كافة العناصر الشاعرية مف مكسيقى كشعر كغيرىا األمر الذم يجعؿ ىذا العمؿ عمبلن شامبلن ييتـ 

لقد »لذلؾ فإف أبيا رأل أف أعماؿ فاجنر باحت لو بأسرارىا كمف ىنا كاف منيجو الذم اعتمد كما يقكؿ . بالخياؿ

تبعت ما أممتو عمى بصيرتي، وبعد ذلؾ فقد كنت أدرؾ األسباب التي جعمت مف الممكف إقامة نظرية إنيا البصيرة 

.   (26)«وأحيانًا ما تكتسب طابعًا روحانيًا، ودائمًا ما تكوف ذات طبيعة غنية بالمجاز

كيرتبط ذلؾ بالطبع برغبتو في تجاكز الكاقعية السطحية التي تسعى إلى مجرد مشابية الكاقع بينما يسعى  

ىك إلى البحث عف أعماؽ ذلؾ الكاقع األمر الذم يتيح الفرصة لمخياؿ كالذم يتطمب بالفعؿ ما يسميو أبيا بالبصيرة 

التي تيتـ باألعماؽ كترتبط بالشفافية كلعؿ ذلؾ يظير في التصميمات التي كضعيا كأعماؿ فاجنر كفي النياية 

وجود جسد الممثؿ والتواصؿ معو ىو الذي يجعؿ كؿ العناصر األخرى لخشبة المسرح »يصؿ أبيا إلى أف 

.   (27)«حية

األمر الذم يؤكد رؤيتو السينكجرافية المتكاممة لمعرض المسرحي حيث يعد الممثؿ عنصران أساسيان في  

. الصكرة المرئية

: خاتمػػػػػػػػػػػة

 لقد كاف أبيا ثكرة عمى المفيـك الكاقعي كتطكيران لممفيـك الرمزم مف خبلؿ فكرة المكسيقى التي ىي شكؿ 

. مف أشكاؿ الفف العمكم أك ىي التعبير النقي الذم تعبر بو عف العكاطؼ كالمكنكنات كليس عف الظكاىر

.  كلذلؾ فيك لـ ييتـ بالتصكير الظاىرم بؿ عمد إلى إظيار الحاالت النفسية كالصراع الدرامي

                                                 

 .55س، ص.نظرية حديثة يف األداء ادلسرحي، م: جان ميلنج، جرىام رل (25)

 .51ادلرجع السابق، ص  (26)

 .66س، ص.نظريات حديثة يف األداء ادلسرحي، م: جان ميلنج، جرىام رل (27)



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 28 

 كلذلؾ نجده قد أحدث ثكرة في مفيـك اإلضاءة كفي استخدامو ليا باعتبارىا كالشعر بالنسبة لممكسيقى 

فاإلضاءة عند أبيا كانت كسيمتو لتحقيؽ غايتو في مسرح شاعرم استطاع أف يرسـ بيا كأف يعبر مف خبلليا عف 

كيقاؿ أف . المحظات الدرامية كما ساعده في ذلؾ استخدامو لؤللكاف الضكئية ككذلؾ لمدرجات المكنية في الديككر

المخرجيف اىتدكا إلى خمؽ الظبلؿ المختمفة بأجكاء العركض المسرحية بدالن مف إضاءتيا إضاءة مسطحة كمممة 

.  (28)«بكحي مف نظريات أبيا

.  كما أف أبيا استطاع تخميص المسرح مف المناظر المرسكمة ليحؿ محميا ديككرات ذات أبعاد ثبلثة

 لقد كاف أبيا بنظرياتو شاعران مسرحيان أحدث ثكرة كميد لبلحقيو أشياءن كرثكىا كطكركىا كاستفادكا مف 

. نظرياتو في أعماليـ فيما بعد
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َطٍج انتكرار بٍٍ انجًبنٍت وانىظٍفت فً انشعر األَذنطً 

- أًَىرجب" شبعر انذًراء " دٌىاٌ ابٍ زيرن - 

عبذ انهطٍف دًُ  :                                                                                      انذكتىر

انًركس انجبيعً ببنطبرف  

HENNI2006@GMAIL.COM     

: ِٓوٚ

 

٣ٔؼ٠ ٌٛح حُٔوخٍ ا٠ُ حُٞهٞف ػ٠ِ ظخَٛس أِٓٞر٤ش ُٜخ أػَٛخ ك٢ ٗوَ ح٧كٌخٍ ٝارَحُ حُٔؼخ٢ٗ، 

أ٫ ٢ٛٝ حُظٌَحٍ رٞٛلٚ آ٤ُش ٝأىحس ك٢ ٣ي حُٔزيع ٣ظٞحَٛ رٜخ ٓغ حُٔظِو٢، ٣ِٝلض حٗظزخٛٚ رٜخ ا٠ُ رئٍ 

حُٔؼ٠٘ ًٝؼخكش حُي٫ُش، ٓلخ٤ُٖٝ ً٘لٚ ك٢ ى٣ٞحٕ ٗخػَ حُلَٔحء حرٖ َُٓى أكي أػظْ ٗؼَحء ر١٬ 

ىُٝش ر٢٘ ح٧كَٔ ك٢ ح٧ٗيُْ، ُٔخ ػٌٔٚ ٗظخؿٚ حُ٘ؼ١َ ٖٓ ًلخءطٚ ك٢ ط٣َٜق حُٔؼخ٢ٗ ٝط٤٤ٌق 

ح٧ٓخ٤ُذ، ٓٔخ ؿؼِٚ ؿ٤٘خ رخُـٔخ٤ُخص حُل٤٘ش ٝحُظٞحَٛ ح٧ِٓٞر٤ش، ٖٝٓ أٜٛٔخ حُظٌَحٍ ح١ٌُ حػظٔي 

 .ػ٤ِٚ ٗخػَٗخ ك٢ ػَٝ ٟٓٞٞػخص حُٔيف ٝح٫ٓظؼطخف ٝح٫ػظٌحٍ ٝحُٞٛق ٝحُـٍِ 

. حُظٌَحٍ، رئٍ حُٔؼ٠٘ ، ًؼخكش حُي٫ُش ، حُ٘ؼَ ح٧ٗي٢ُٔ ، ٗخػَ حُلَٔحء: حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش 

Abstract: 

This contribution attempts to identify the phenomenon of stylistic 

have an impact in the transfer of ideas and to highlight the meanings, 

namely, redundancy as a mechanism and a tool in the hands of the creator, 

after all with the recipient, and draws attention to the hotbeds of the 

meaning and intensity of significance, trying to detect in the Office of Poet 

"Ibene-Zemrak" One of the greatest poets of tile state of "Bani-Alahemare" 

in Andalusia, as reflected in his poetry of efficiency in the conduct of 

meanings, and adapt the methods, which made him rich austere artistic 

phenomena stylistic, and most importantly the frequency with which relied 
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upon by the poet in View Topics of praise and propitiation and apology and 

description and spinning 

: انتكرار انًفهىو وانىظٍفت : أوال 

٣ؼي حُظٌَحٍ ٤ِٓٝش طؼز٣َ٤ش ٝأِٓٞر٤ش ُ٪ُلخف ػ٠ِ حُلٌَس ٝط٤ًٞيٛخ، ٌٝٛح حُٜيف ًخٖٓ ٍٝحء 

ًَ طٌَحٍ ِٗٔٔٚ ك٢ حُوطخد حُ٘ؼ١َ، ٧ٗٚ ٣ًَِ ػ٠ِ ٗوطش ٓؼ٤٘ش ك٢ حُؼزخٍس ٣ٝلخٍٝ حٓظ٘طخهٜخ 

ٖٓ ه٬ٍ ًؼَس ٓٔخءُظٜخ ٝٓلخىػظٜخ، ًٔخ أٗٚ ٣ٌ٘ق ػٖ حٛظٔخّ حُٔظٌِْ رٜخ ٝٓيٟ ّٗي حٗظزخٛٚ ُٜخ، 

ٝرٌٜح حُٔلّٜٞ كخُظٌَحٍ ًٝ ى٫ُش ٗل٤ٔش ه٤ٔش
(i)

، ػ٘يٓخ ٣َطز٢ رٌلخءس ٝهيٍس حُ٘خػَ حُل٤٘ش، ك٬ ٣لْٜ 

ٖٓ حُظٌَحٍ ك٤ِش ُلظ٤ش ٝط٤ٗٞق ٗؼ١َ ٝحكظلخء ط٢٘٤٣ِ رخُ٘ٚ، رَ ٛٞ آ٤ُش ٝطو٤٘ش طلظخؽ ا٠ُ هزَس 

 ح٢ُ٘ء ًًَ ٛٞ ٝحُظٌَحٍ حُؼخّ، رخُٔؼ٠٘ ٝػ٤ن ح٫ٍطزخ١ ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢ حٌٍَُٔ حُِلع إٔ اً» ٝىٍح٣ش 

«ح١٩٘خد رخد ك٢ ٠ٗغ حُظٌَحٍ إٔ ٗٔظط٤غ كٜخػًيح ٌُٜٝح َٓط٤ٖ
(ii)

 .

ٝػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ ٗظَص حُز٬ؿش حُؼَر٤ش ُِظٌَحٍ ٖٓ ُح٣ٝش حُظ٤ًٞي ٝػيطٚ آ٤ُش ُظ٤ًٞي 

 كٖٔ»حُٔؼخ٢ٗ ٝط٤َٓن حُلٌَس ُيٟ حُٔظِو٢، ٝٗي حٗظزخٛٚ ُو٤٠ش ٓؼ٣ٞ٘ش ٓؼ٤٘ش ٣ٜيف ا٤ُٜخ حُ٘ٚ، 

«رخ٧َٓ حُؼ٘خ٣ش رلٔذ  ح٩ر٬ؽ اٍحىس ٓ٘ٚ ٝحُـَٝ ٝح٩ػخىس، حُظ٣ٌََ ٖٓ٘ حُؼَد
(iii)

، ؿ٤َ إٔ 

رؼ٠ْٜ ػّيٙ ػ٤ذ ٖٓ ػ٤ٞد حٌُظخرش، اًح كيع ك٢ حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ كبٗٚ ٣ٌٕٞ ٬ٔٓ ٫ ٣ؤط٢ رـي٣ي، 

«رؼ٤٘ٚ حُو٫ٌٕ كٌُي ؿ٤ًٔؼخ ٝحُٔؼ٠٘ حُِلع طٌٍَ كبًح ىٕٝ حُٔؼخ٢ٗ، ح٧ُلخظ ك٢ ٣وغُع »ك٤ـذ إٔ 
(iv)

 .

ٝحُظٌَحٍ ٛٞ أكي أْٛ ح٧ٓخ٤ُذ حُظؼز٣َ٤ش حُظ٢ طؼ٤ٖ حُ٘خٙ ػ٠ِ طؤ٤ًي ٬ًٓٚ ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

أكٌخٍٙ، ٝهي ًؼَ طٞظ٤لٚ ك٢ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ٝحُلي٣غ ح٣َُ٘ق رٌَ٘ ِٓلض ٬ُٗظزخٙ، ٓٔخ ىػخ 

حُز٬ؿ٤٤ٖ ٝحُِـ٤٣ٖٞ ا٠ُ حُٞهٞف ػ٘يٙ ًظخَٛس أِٓٞر٤ش ُٜخ ى٫٫طٜخ ك٢ حُٔؼ٠٘، ٝكخُٝٞح حُظل٤َٜ 

ك٤ٚ ٖٓ ك٤غ أٌٗخُٚ ٝأٗٞحػٚ ٍٝٛٞٙ حُظ٢ ٣ؤط٢ ػ٤ِٜخ ٓغ ا٣َحى ٧ػَٛخ ك٢ ر٘خء حُٔؼ٠٘ حُؼخّ، ًٔخ 

حػظزَ رٜخ حُٔلَٕٔٝ ك٢ حٓظ٘زخ١ ح٧كٌخّ حَُ٘ػ٤ش، ٝحٓظٜ٘يٝح رخُظٌَحٍ رٞٛلٚ أىحء ُـ٣ٞخ ُٚ ٓوٜي 

. ك٢ ح٬ٌُّ

٣ٝؼظزَ حُظٌَحٍ أكي ح٧ىٝحص ح٧ِٓٞر٤ش ٝح٤ُ٥خص حُظؼز٣َ٤ش حُظ٢ رخٓظطخػظٜخ ً٘ق أؿٞحٍ 

حُ٘ٚ، ٝرٞحٓطظٜخ ٗظؼٔن ك٤ٔخ ٍٝحء ًحطٚ ٝحٓظـ٬ء ٓوظِق ح٧كخ٤ْٓ ٝحُٔ٘خػَ حُوز٤جش ك٢ ٗلْ 

اٗٚ اكيٟ حَُٔح٣خ حُؼخًٔش ٌُؼخكش حُ٘ؼٍٞ حُٔظَحًْ ٤ُ٘ٓخ ػ٘ي حٌُحص حُٔزيػش، ٣ظـٔغ ك٢ »حُٔزيع 

«رئٍس ٝحكيس ٤ُئى١ أؿَحٟخ ػي٣يس
(v)

 . 

ٝحُلو٤وش إٔ حُظٌَحٍ أِٓٞد ٣ظلٜٖ رٔوظِق حُويٍحص حُظؼز٣َ٤ش حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ طٞحكَٛخ ك٢ 

«٣ـ٢٘ حُٔؼ٠٘ ٣َٝكؼٚ ا٠ُ َٓطزش ح٧ٛخُش »أ١ أِٓٞد طؼز١َ٤ آهَ، كٜٞ
(vi)

، حُظ٢ ط٣ِي هٞطٚ 

اػَحء حُؼخ١لش ٍٝكغ ىٍؿش طؤػ٤َٛخ، ٝط٤ًَِ »ٝطظَٓن ك٢ كٌَ حُٔظِو٢، ًٔخ ٣ؼَٔ حُظٌَحٍ ػ٠ِ 
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«ح٣٩وخع ٝطٌؼ٤ق كًَش حُظَىى حُٜٞط٢ ك٢ حُو٤ٜيس
(vii)

ٓٔخ ٣ٔ٘لٜخ ػو٬ ٓؼ٣ٞ٘خ، ٝأىحء ٓظ٤ِٔح 

 أٝ حُٔؼ٠٘، ًظو٣ََ ىحّ ُلٌٔٚ ٓخ ٣ُخىس ٣ٌٕٞ ٫ كخُظٌَحٍ »ٓ٘لٞٗخ رخُؼٔن ٝحُظٞحُي حُل١ٌَ، ٝػ٤ِٚ

َّٔخ٢ٛ، هطخد «حُلخؿش  ٣ـخُٝ ٓويحٍ ُْ ٓخ رؼ٤ّذ ٤ُْ ح٧ُلخظ طَىحى إٔ ًٔخ حُ
(viii)

  .

ٝحُظٌَحٍ رخػظزخٍٙ ظخَٛس ك٤٘ش ٤ُْ ٤ُٝي حُو٤ٜيس حُلي٣ؼش رَ ػَف ػ٘ي حُويٓخء، كوي ٝظلٞٙ 

ك٢ ٗظْٜٔ ٝٗؼَْٛ ٝحٓظويٓٞح ؿَ أٌٗخُٚ ٝأٗٞحػٚ حُظ٢ ٜٓ٘خ حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ٝحُز٤ض، ُٝؼَ حُو٤ٜيس 

حُلي٣ؼش حٓظيػض أٌٗخ٫ اٟخك٤ش ؿي٣يس ٖٓ ه٬ٍ طؼخِٜٓخ ٓغ ٓٔظـيحص ػَٜٛخ، ٝحٍطٌِص ػ٠ِ 

حُظٌَحٍ ًز٤٘ش طؼز٣َ٤ش طل٢٠ رٞحٓطش حٌُؼ٤َ ٖٓ أَٓحٍٛخ، ٝطلٜق رٚ ػٖ حُؼي٣ي ٖٓ ٓو٫ٞطٜخ، ٌُُي 

حُز٤٘ش ح٧ًؼَ ىٍٝحٗخ ك٢ ٗؼَ حُليحػش ػخٓش، ٝهي طٔظـَم أك٤خٗخ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ » ٣َحٙ حُيحٍٕٓٞ 

«رٌخِٓٚ 
(ix)

 .

: ابٍ زيرن شبعر انذًراء : ثبٍَب 

ػَكض ر٬ى ح٧ٗيُْ ػيس ك٠خٍحص كِٜٔخ ا٤ُٜخ حُؼَد ٝؿ٤َْٛ، كخُىَٛص رٔوظِق حُٔؼخُْ 

حُل٠خ٣ٍش ٝحُؼوخك٤ش، ًٝخٗض ؿَٗخ١ش ٖٓ أٝكَ حُٔيٕ كظخ ٖٓ طٞحكَ ٌٛٙ حُٔؼخُْ ُطز٤ؼش ٓٞهؼٜخ 

 ٛـ، ك٤غ حُىَٛ ك٤ٜخ 637ح٤ُِٔٔ ٝح٫ٓظَحط٤ـ٢، ٝك٢ ٌٛٙ حُظَٝف ٗ٘ؤص ىُٝش ر٢٘ ح٧كَٔ ٓ٘ش 

ح٧ىد ٫ٓظوَحٍ ح٧ٟٝخع ٤ٗٝٞع ح٧ٖٓ ٝحَُهخء، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ظَٜ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء أرَُْٛ 

رَرٞ حُز٤خ٣ُٖ حُٞحهغ ك٢ حُ٘خك٤ش حُ٘ٔخ٤ُش »ّ 1333-ٛـ733ٗخػَٗخ حرٖ َُٓى ح١ٌُ ُٝي ٓ٘ش 

حُـَر٤ش ٖٓ ؿَٗخ١ش طـخٙ حُلَٔحء، ًٝخٕ حٓٔٚ ٓلٔي رٖ ٣ٞٓق رٖ ٓلٔي رٖ ٣ٞٓق ح٣َُٜل٤ٖ 

َٓى رلظق حُِح١ أٝ ٟٜٔخ ُُع «٤ً٘ٝظٚ ػزي هللا ٝحُٔؼَٝف رخرٖ َُٓى أٝ 
(x)

، ٗ٘ؤ ك٢ ػخثِش كو٤َس، 

ٝحطـٚ ا٠ُ حُيٍحٓش كظلَى رٔٞٛزظٚ ٝػِٔٚ ًًٝخثٚ ك٢ ٗظ٠ حُؼِّٞ، ٝحٓظلخى ًؼ٤َح ٖٓ حُلَحى حُؼ٢ِٔ 

آٌٗحى، طَىى ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ ح٤ُ٘ٞم ٝحُٔؼ٤ِٖٔ، ٝط٘وَ ر٤ٖ حُٔيٕ ح٧ٗي٤ُٔش ٝٓخكَ ا٠ُ حُٔـَد 

ُظَٝف ٤ٓخ٤ٓش، ٫ُّ ِٓٞى ر٢٘ ح٧كَٔ ٝػ٤ٖ ٣َُٝح ٝهخٛش حُـ٢٘ رخهلل ًٝخٕ ٛي٣وخ ٓوَرخ ا٤ُٚ، 

كِٜي ك٢ ؿ٘ق ح٤َُِ ك٢ ؿٞف ىحٍٙ ػ٠ِ ٣ي »ٝٗظ٤ـش حٓظٜخٗٚ ح٤ُٔخٓش ًخٕ ُٚ أػيحء ٤ٌ٣يٕٝ ُٚ 

ٓويٝٓٚ طِوخٙ ػ٘ي حُيهٍٞ ػ٤ِٚ ٝٛٞ رخُٜٔلق ٍحكغ ٣ي٣ٚ كـيُظٚ ح٤ُٔٞف ٝط٘خُٝظٚ حُلظٞف كو٠٠ 

«ٛـ795ػ٤ِٚ أٓخّ َٓأٟ أِٛٚ ٝػ٤خُٚ، ٝهي طْ ًُي ػخّ 
(xi)

 .

ػَف حرٖ َُٓى رًٌخثٚ ٝكٌ٘ظٚ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓـَى ٣َُٝ ك٢ ىُٝش ر٢٘ ح٧كَٔ ك٢ ظَ حُلٌْ 

ح١َُٜ٘ طلض آَس حُـ٢٘ رخهلل رَ ط٤ِٔ رخُ٘خػ٣َش، كؤطوٖ حُ٘ظْ ٝكٖ حُٔٞٗلخص، ٝأريع ٗؼَح ك٢ 

ًَ ح٧ؿَحٝ ٓلٔ٘خ ٝٓظو٘خ كظٔخ٣َ ُ٘ـٔخص هٞحك٤ٚ هٍٜٞ حُلَٔحء ٝحٗلظلض أٓخٓٚ أرٞحرٜخ، كظٌٖٔ 

ٖٓ هِٞد ٓؼـز٤ٚ ِٝٓذ ُزْٜ ٝهخٛش حُِٔي حُـَٗخ٢١ ح١ٌُ ٫ ٣لخٍهٚ أريح، كوِيص أٗؼخٍٙ ػ٠ِ 
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ٌٝٛح ٓخ أىٟ حُٔٔظَ٘م ؿخٍػ٤ٚ ؿٞٓخص »أرٞحد حُوٍٜٞ ٗو٘خ ٣ُ٘ض رٜخ حُٔلخكخص ٝحُيٍٝ حُؼخٓش 

«ا٠ُ ط٤ٔٔش حرٖ َُٓى ر٘خػَ حُلَٔحء 
(xii)

       

: يظبهر انتكرار فً شعر ابٍ زيرن : ثبنثب 

حٓظؼخٕ حرٖ َُٓى رخُظٌَحٍ ُظلو٤ن أؿَحٝ ًؼ٤َس طظَحٝف ر٤ٖ حُـٔخ٤ُش ٝحُٞظ٤لش، ٜٓ٘خ ُلض 

حٗظزخٙ حُٔظِو٢ ٝٗيٙ ا٠ُ ػخُْ حُو٤ٜيس، ٝاظٜخٍ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ََٙ ك٢ حُ٘لْ، ٝحُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُٔوخ١ذ 

ك٢ أؿَحٝ ح٫ٓظؼطخف حُؼظخد، ًٔخ ٓخػيٙ ػ٠ِ ٟز٢ ح٣٩وخع حُيحه٢ِ ُِ٘ٚ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓؼٔخٍ 

حُز٤ض حُ٘ؼ١َ، ٝطلخى١ حَُِٔ ح١ٌُ هي طليػٚ ٍطخرش ح٣٩وخع حُوخٍؿ٢، ٝهي طـ٠ِ حُظٌَحٍ ك٢ ٗؼَ حرٖ 

:  َُٓى ك٢ ٖٓ ه٬ٍ ح٬ُٔٓق ح٥ط٤ش 

:  االضى انًىصىل -1   

كخٍٝ حُ٘خػَ ٖٓ ه٬ٍ طٌَحٍ ح٫ْٓ حٍُٔٞٛٞ ٗوَ حُٔظِو٢ ا٠ُ ػخُٔٚ حُ٘ؼ١َ ٝاىٓخؿٚ ك٢ 

٤ْٔٛ طـَرظٚ حُ٘ؼ٣َش ٍْٝٓ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ ٗلٔٚ
(xiii )

حُظؼز٤َ ػٖ " ٓخ"ك٤غ ٣ٔؼَ ح٫ْٓ حٍُٔٞٛٞ 

ٓؼخ٢ٗ ح٩ٗؼظخم ٌُِٔخٍ ٝحُـٔخٍ ح١ٌُ ٣طٔق ُٚ ٝحُٔظو٤َ ػ٘يٙ، ٌٝٛح ٓخ ِٗلظٚ، ٝٛٞ ٣ٔظؼطق 

حُِٔطخٕ أرخ حُلـخؽ
(xiv)

: ، ك٤غ ٣وٍٞ 
(xv)

    

رٔخ هي كِص ٖٓ ًَّ حُو٬ٍ         رٔخ أىًٍض ٖٓ ٍطذ حُـ٬ٍ 

رٔخ هُٞض ٖٓ ى٣ٖ ٝى٤ٗــخ         رٔخ كِص ٖٓ َٗف  حُـٔخٍ 

رٔخ أ٤ُٝض ٛ٘غ ؿ٤ٔـــَ         ٣طخرن ُلظٚ ٓؼ٠٘ حٌُـٔـخٍ 

طـٔي٢ٗ رل٠ِي ٝحؿظلـَٛخ         ًٗٞرخ ك٢ حُلؼخٍ ٝك٢ حُٔوـخٍ 

ٝحػظٔي ػ٠ِ طٌَحٍٙ ُِي٫ُش ػ٠ِ كخؿظٚ حُظ٢ ٣ِق " ٓخ"ُوي ٝظق حرٖ َُٓى ح٫ْٓ حٍُٔٞٛٞ 

٬ُٓظـخػش ٝطز٤خٕ ح٠ُؼق ح١ٌُ ُلوٚ، ك٤غ حكظظق حُو٤ٜيس رـ " حُزخء"ػ٤ِٜخ، ٓيه٬ ػ٤ِٚ كَف حُـَ

ٓؼيىح ك٠خثَ ٌٝٓخٍّ حُِٔطخٕ حُظ٢ ٍكزض ح٧ٍٝ ٝكخهض حُو٤خٍ، ٤ُوِٚ ك٢ ح٧ه٤َ ا٠ُ " رٔخ"

حُظ٢ طٟٞق كخؿش حُ٘خػَ ا٠ُ ػطق ٓٔيٝكٚ " طـٔي٢ٗ"حُٜيف حَُٔؿٞ حُؼلٞ ٝحُـلَحٕ رٞحٓطش 

. ٍٝأكظٚ رٚ، ٝهي طلون ًُي رٞحٓطش ح٫ْٓ حٍُٔٞٛٞ ِٝٛظٚ 

٫ٗي إٔ ٌٛح حُظٌَحٍ ؿؼَ حُٔظِو٢ ٣َْٓ ٍٛٞس ك٢ ه٤خُٚ ك٤٘ش ؿ٤ِٔش ٓظٌخِٓش طظٌَ٘ ٖٓ ًَ 

ٓؼخ٢ٗ حُـٔخٍ ٝحُوٞس ٝح٤ُٔطَس حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ ٌٛح حُِٔطخٕ، ٝرٌُي حٓظـَ حرٖ َُٓى ٌٛٙ ح٣٩ـخر٤ش 

ُٜخُلٚ ٝحػظزَٙ ٓيهَ ٫ٓظٔخُض هِذ حُِٔطخٕ كظ٠ ٣ؼلٞ ػ٘ٚ ٝهي ٍٝٝ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ٝح٧كٌخٍ 

.  رٞحٓطش ح٫ْٓ حٍُٔٞٛٞ 
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:  أضهىة انُذاء -2

حُ٘يحء ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش ٣ٝوٜي رٚ ١ِذ حُٔظٌِْ اهزخٍ حُٔوخ١ذ ػ٤ِٚ رلَف ٖٓ كَٝف 

حُٔ٘وٍٞ ٖٓ حُوزَ ا٠ُ ح٩ٗ٘خء ٓلِٚ، ٝ هي كٌف كَف حُ٘يحء، " أٗخى١"حُ٘يحء، ٓلَ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع 

اًح كْٜ ٖٓ ح٬ٌُّ، ٣ِهَ حُ٘يحء رخُلَحى حُِـ١ٞ ك٢ رؼيٙ حُٞظ٤ل٢، كبًح ًخٕ حُوزَ ٣ـٔي حُِـش ك٢ 

ؿخٗزٜخ حُوخٍ، ٠ٓٝٔٞٗٚ ٣لظَٔ حُٜيم ٝحٌٌُد ٌُحطٚ كبٕ ح٩ٗ٘خء ٣ٔؼَ ؿخٗزٜخ حُٔظلَى
( xvi)

 .

ًٔخ ٣ؼي حُ٘يحء ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش حُٜٔٔش ك٢ حُوطخد ح٧ىر٢، ُي٫ُظٚ حُز٬ؿ٤ش ٝٓٔخٛٔظٚ 

حُلؼخُش ك٢ طٌؼ٤ق حُٔؼ٠٘ ٝٗوِٚ، ٌُُي ًخٕ ك٠ٍٞٙ حُٔظ٤ِٔ ٝحُظخَٛ ٝحُِٔلض ٬ُٗظزخٙ ك٢ ى٣ٞحٕ حرٖ 

. َُٓى، ٝأٟل٠ ػخ٬ٓ أٓخ٤ٓخ ك٢ طَح٤ًزٚ حُِـ٣ٞش ٝأىحءحطٚ ح٧ِٓٞر٤ش 

 ٝهي حٓظؼخٕ حرٖ َُٓى رظٌَحٍ حُ٘يحء ك٢ أؿَحٝ حُٔيف حُلوَ ٝح٫ٓظؼطخف، هخٛش طٌَحٍ 

حْٓ حُٔٔيٝف ٝحُظ٤ًَِ ػ٤ِٚ ٝؿؼَ رئٍس حُو٤ٜيس طيٍٝ ػ٤ِٚ، رـ٤ش حُظ٣ٞ٘ٚ رٚ، ٝح٩ٗخىس رًٌَٙ 

ٝطلو٤ٔخ ٌُٔخٗظٚ ٝاٗخػش حٓٔٚ ٝؿخٛٚ ك٢ حُوِٞد ٝح٧ٓٔخع، ٣ٝظَٜ ًُي ك٢ ٓيف حُـ٢٘ رخهلل
(xvii)

 ،

: ك٤غ ٣وٍٞ 
(xviii)

 

٣خ حرٖ ح٩ٓخّ حرٖ ح٩ٓخّ حرٖ ح٩ٓخ        ّ حرٖ ح٩ٓخّ ٝهيٍٛخ ٫ ٣ـَٜ 

كخُ٘خػَ ٣ئًي " حرٖ ح٩ٓخّ"ٖٓ ه٬ٍ حُظٌَحٍ حُلخَٛ ك٢ حُز٤ض حُ٘ؼ١َ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ػزخٍس 

ػ٠ِ أ٣ُٞٝش حُـ٢٘ رخهلل ُِو٬كش ٝأكو٤ظٚ ربٓخٓش ح٤ُِٖٔٔٔ، ٝهي أٟخف حُظٌَحٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُو٤ْ 

ُِِٔطخٕ كَكغ ٖٓ ٗؤٗٚ، ٝػظْ ُِٓ٘ظٚ، ٝأًي ػ٠ِ َٗػ٤ش كٌٔٚ ٧ٗٚ حرٖ آخّ ٝؿيٙ آخّ حرٖ آخّ، 

. كخُِٔطخٕ ٤َِٓ ػخثِش كخًٔش 

٣ٝلؼَ حرٖ َُٓى طٌَحٍ حُ٘يحء ُٞٛق ؿٔخٍ كز٤زظٚ ح١ٌُ أًَٛ ًَ ٖٓ ٍآٙ، ك٬ ٣ٔظط٤غ أ١ 

: اٗٔخٕ إٔ ٣ظـخِٛٚ اًح َٓ رٚ، ك٤غ ٣وٍٞ 
(xix)

 

٣خ ٓطِــغ  ح٧ٗــٞحٍ         ًْ ك٤ي ٖٓ َٓأٟ ؿ٤َٔ 

ٝ ٣خ ِٗٛــش  ح٧رٜخٍ         ٓخ َٟ ُٞ ط٘ل٠  حُـ٤َِ 

٣خ ٍٟٝــش ح٧ُٛـخٍ        ٝػَكٜخ ٣ز١َ  حُؼ٤ِــَ    

كخرٖ َُٓى ٣ظَٜ حٗزٜخٍٙ ٝاػـخرٚ رـٔخٍ كز٤زظٚ، ٖٓ ه٬ٍ حُظٌَحٍ حُلخَٛ ك٢ آىحس حُ٘يحء 

حُٔظٜيٍس ٓطِغ ح٧ر٤خص حُؼ٬ػش، ك٤غ ٍٛٞ ُ٘خ ٓٞهق ٓلخؿجظٚ رَإ٣ظٜخ، ٌٝٛح ٓخ طظَٜٙ " ٣خ"

. ح٫ٓظؼخٍحص حُٔظظخ٤ُش حُيحُش ػ٠ِ حٟطَحرٚ، كٌخٕ حُظٌَحٍ حُٞحٛق حُٔ٘وٚ ٌُٜٙ حُلخُش

: أضهىة انشرط -3

ح١َُ٘ ًَ كٌْ ٓؼِّٞ ٣ظؼِن رؤَٓ ٣وغ رٞهٞػٚ، ك٤ظلون ح٧َٓ رظلون أَٓ آهَ، ٝحُظ٤ًَذ 

ح٢١َُ٘ ط٤ًَذ ػَر٢ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ؿِٔظ٤ٖ ك٢ ح٧َٛ، ؿِٔش ح١َُ٘ ٝؿِٔش ؿٞحد ح١َُ٘ ٝحُـِحء، 
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أٝ حٍطزخ١ حُـخ٣ش رخ٤ُِٓٞش، أٝ حٍطزخ١ حُؼِش رخُٔؼٍِٞ
(xx)

، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ًُي ا٫ رٞحٓطش أىٝحص طظزخ٣ٖ 

ٓلخُٜخ ح٩ػَحر٤ش رلٔذ ١ز٤ؼظٜخ حُ٘ل٣ٞش، ًٌُٝي حٓظؼٔخ٫طٜخ حُز٬ؿ٤ش حُظ٢ طظَٜ ك٢ ٓوخّ 

حُي٣ٞحٕ
(xxi)

 . 

ٝرٌُي ٣ٌٕٞ أِٓٞد ح١َُ٘ ٣ؼظٔي ػ٠ِ أٓزخد ٍُِٞٛٞ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ ٗظخثؾ ٓظٞهؼش، كٜٞ 

أِٓٞد ٤ٔ٣َ ا٠ُ حُؼوَ ٝحُظيحٍٝ حُٔ٘طو٢، ٝهي ٝظلٚ حرٖ َُٓى ك٢ ٗؼَٙ ُ٪ه٘خع ٝطلو٤ن ٓخ ك٢ 

ٗلٔٚ ٖٓ ٓؼخٕ، هخٛش ك٢ ٤ٛـش حُظٌَحٍ حُظ٢ ُحىص ٖٓ كؼخ٤ُش ح١َُ٘ ٝؿؼِظٚ ٣ظل٠ِ رو٤ٔش 

كـخؿ٤ش ٝطؤ٤ًي٣ش ٛخٍٓش، ٣ٝظَٜ ك٢ طؼز٤َ حُ٘خػَ ػٖ كِٗٚ حُ٘ي٣ي ُلوي ُِٔطخٗٚ حُـ٢٘ رخهلل، كِْ 

٣ـي ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ٓطٞحػخ ٟٓٞ أِٓٞد ح١َُ٘ ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ كٔلش ُِزٞف رٔخ ٣ٌ٘ٚ ُِٔطخٗٚ، ك٤غ 

: ٣وٍٞ 
(xxii)

  

 ُجٖ ؿَد حُزيٍ حُٔ٘ــ٤َ ٓلٔــي      ُوي ١ِغ حُزيٍ حٌُٔٔـَ ٣ٞٓـق 

 ٝإ ٍى ٤ٓق حُِٔي ٛــٞطخ ُـٔيٙ      كوي َٓ ٖٓ ؿٔي حُو٬كش َٓٛق 

ٝإ ١ٞص حُزَى ح٤ُٔخ٢ٗ ٣ــي حُزِـ٠     كوي َٗ٘ حُزَى حُـي٣ـي حُٔلـٞف 

ٝإ ٠ٗذ حُٞحى١ ٝؿــق ٓؼ٤٘ـٚ      كوي كخٝ رلَ رخُـٞحَٛ ٣وـٌف 

ٝإ ٛٞف حَُٝٝ ح١ٌُ ٣٘زض حُـ٠٘      كوي أٗزذ حَُٝٝ ح١ٌُ ٛٞ ٣وِق 

ٝإ أهِؼض ٓلذ حُل٤ـخ ٝطو٘ؼـض      كوي ٗ٘ؤص ٜٓ٘خ ؿٔــخثْ ًٝـق 

 ْٕ ََل  ٛيع ٝا ْٔ َّٔ ٟ     ٣يُع  حُـ٤ٔغَل  حُ َٞل   ٣ظؤُّـق  حُٔ٘ـظِي١  ِ  كوَ    ر٤ٞٓق حَُ٘ـّ

 ْٕ ْؼ٢ُع  حُي٣َّٖ هِذَل  ٍحع ٝا ِٚ  َٗـل ـ ِٓ َِّ  كوي         آـخ ْؼطـق  رخُز٘ــخٍسِ  ُٓ٘ٚع  ُٛع َٓل

ُجٖ ؿَد، إ ٍى، ٝإ ١ٞص، إ ٠ٗذ، إ )ُـؤ حرٖ َُٓى ُظٌَحٍ أِٓٞد ح١َُ٘ 

٤ُؤط٢ رخ٧ىُش ٝحُزَح٤ٖٛ ػ٠ِ ُٛخء ٍٝٗي كٌْ ِٓطخٗٚ ح١ٌُ ُْ ٣ٜ٘ي ٓؼِٚ ُٓخٗخ ٌٝٓخٗخ،  (...أهِؼض

٢ٛ كَف ١َٗ ٬ُٓظوزخٍ، ٝهي " إ"ٝٛٞ ٣و٤ي حُلؼَ رخ١َُ٘ ٝ»٫ٝ ٣ٔظط٤غ أكي إٔ ٣ظٔؼِٚ، 

«طٔظويّ ُِظلخإٍ
(xxiii)

 .

ك٘ـْ حُظلخإٍ ٣ظَىى ا٠ُ ؿخٗذ ٗـْ حُلِٕ ك٢ أر٤خص حرٖ َُٓى ٖٓ ه٬ٍ طٌَحٍ أِٓٞد 

، كخُ٘خػَ ٣ؼ١ِ ٗلٔٚ "كوي"حُٔوَٝٗش رلخء حَُر٢ " هي"ح١َُ٘، ٝهخٛش ك٢ حُـٞحد ح١ٌُ طٜيٍطٚ 

رؤٕ ِٓطخٗٚ ػظ٤ْ ك٢ ك٤خطٚ ربٗـخُحطٚ ٝكٌٔٚ حَُحٗي، ٝػظ٤ْ ك٢ ٓٔخطٚ رؤٕ ٍٝع ٌِٓٚ ُو٤ِلش 

ٛخُق ٝهخىٍ ػ٠ِ ح٫ٍطوخء رٌٜح حُٔـي ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُيُٝش ٝكٔخ٣ش أًٍخٜٗخ ٝحُظٌلَ رؤػزخثٜخ، ًَ 

ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ٝأهَٟ ٛخؿٜخ ُ٘خ حرٖ َُٓى رٞحٓطش آ٤ُش حُظٌَحٍ ح١ٌُ أظَٜ كِٗٚ حُؼ٤ٔن ػ٠ِ 

. كويٙ، ٝك٢ حُٔوخرَ أظَٜ طلخإُٚ حُٔٔظزَ٘ رٔٞحِٛش ػٜي ِٓطخٗٚ ٖٓ ١َف ٢ُٝ ػٜيٙ
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ٝك٢ ٝٛق ٗـخػش ٝاهيحّ  كَٓخٕ حُِٔطخٕ حُٔوظل٤ٖٔ ٓخكخص حُٞؿ٠ ؿ٤َ ٓزخ٤ُٖ 

ًُٝي رًٌَٛخ طخٍس ٣َٛلش ٝأٟخٍٛخ طخٍس أهَٟ، ٓلخ٫ٝ " إ"رخُٔوخ١َ، ٣لؼَ أِٓٞد ح١َُ٘ رـ

حُظ٤ًٞي ػ٠ِ هٜخُْٜ ٝٗٔخثِْٜ حُلَر٤ش ٝكٔخٓظْٜ ك٢ حُظ٠ل٤ش ٧ؿَ ٛيكْٜ، ٓٔخ ٣ـؼِْٜ ٣ظليٕٝ 

حُٔٞص، ٬٣ٝهٞٗٚ رظَكخد ىٕٝ هٞف أٝ ًػَ ٣و٤٘خ ْٜٓ٘ أْٜٗ حُلخثِٕٝ رخَُٜ٘ أٝ حُٜ٘خىس ك٢ ٓز٤َ 

: هللا، ك٤وٍٞ 
(xxiv)

 

أٓخى ِٓلٔش اًح ًَ ٓ٘ـٔــَ      ىهِٞح ٖٓ ح٧َٓ حُٔؼوق ؿ٤ـ٬ 

إ َٗٔٝح ٣ّٞ حُلَٝد ٣ًُْٜٞ      ٓلزٞح ٖٓ حٍُِى حُٔلخٝ  ًر٫ٞ 

أٝ هَٜٝح ٣ّٞ حُطؼخٕ ٍٓخكْٜ      ِٝٛٞح رٜخ حُوطٞ حُٞٓخع ٬٣ٞ١ 

ًٔخ ٣ٔظؼ٤ٖ ٗخػَٗخ رظٌَحٍ أىحس أهَٟ ١َُِ٘ طئى١ حُٔؼخ٢ٗ ٗلٜٔخ، ٝطٜيف ا٠ُ ٓيف حُـ٢٘ 

: رخهلل رخُ٘ـخػش ٝح٩هيحّ، ك٤غ ٣وٍٞ 
(xxv)

 

اًح أٗض ُْ طِؽ حُـ٘ٞى ا٠ُ  حُؼ٬       كبٕ ؿ٘ٞى هللا ػ٘ي طوخطـَ 

ٝاًح ُْ طوٜٞٓخ ٜٓخٓخ ٣َٓ٘ــش        إ ٜٓخّ هللا ػ٘ي ط٘خٟـَ  

ط٣َٖ ُي ح٧هيحٍ أْٜٓ أٓـؼـي        طٜخد رٜخ ُِيحٍ ػ٤ٖ ٓوخطَ 

حُظ٢ أكخىص حٍطزخ١ ػيّ ٗـخف ٝهيٍس حُِٔطخٕ " اًح"كخُ٘خػَ حػظٔي ك٢ حُٔوطٞػش ػ٠ِ طٌَحٍ 

ك٢ حُلَد رخُظؤ٤٣ي ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ٝحَُٜ٘س ٖٓ ٬ٓثٌظٚ، ٌٝٛح ٌُٔخٗظٚ ٝػيٍ كٌٔٚ ٝأكو٤ش ٣٫ٝظٚ، 

كخُ٘خػَ حٓظلخى ٖٓ حُويٍس حُظؼز٣َ٤ش ٧ِٓٞد ح١َُ٘ ك٢ ٍرطٚ ح٧ٓزخد رخُٔٔززخص، ٝكؼَ ٖٓ ًلخءطٚ 

رٞحٓطش حُظٌَحٍ ح١ٌُ ًٍِ ػ٠ِ حُلٌَس ٝأًيٛخ ٝٓخهٜخ ؿ٤ِش ٤١ؼش ُِٔظِو٢ ُظٌَ٘ حٍُٜٞس حُٞحٟلش 

حٌُٔظِٔش ُِِٔطخٕ ك٢ ٓو٤ِظٚ، ٢ٛٝ إٔ حُٔؼ٢ حُل٤ٔي ٝحُـ٤َِ ُِـ٢٘ رخهلل ك٢ ٓز٤َ اػ٬ء ًِٔظٚ 

 ٗخَٛح ؿ٤ٞٗٚ ٝٓؼُِح هٞطٚ ػ٘ي ح٠ٍَُٝس ٤ُؼِْ ٝحُظ٤ٌٖٔ ُي٣٘ٚ ػِٔٚ رٔؼَ ٓخ ػخَٓ رٚ حُ٘ز٢

.  ح٧ػيحء إٔ هٞس هللا ٢ٛ حُؼ٤ِخ

:  االضتفهبو-4

ح٫ٓظلٜخّ ٖٓ أرَُ ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش حُطِز٤ش
(xxvi)

، ٣ٝوٜي رٚ ١ِذ حُؼِْ ر٢٘ء ُْ ٣ٌٖ 

ٓؼِٞٓخ ٖٓ هزَ
(xxvii)

، أٝ ٓطِٞرخ ؿ٤َ كخَٛ ٝهض حُطِذ
(xxviii)

 .

ٝهي ٝظق حرٖ َُٓى ح٫ٓظلٜخّ رٔوظِق أىٝحطٚ حُٔظ٘ٞػش، ٝحُظ٢ طوَؽ ا٠ُ أؿَحٝ ر٬ؿ٤ش 

حٌٍُٝس حُٔٔ٘ٞٗش ُِٔٞهق حُ٘ؼ١َ طظلٍٞ ك٤ٚ حٌُِٔخص ا٠ُ »ٓظؼيىس طٔظلخى ٖٓ ٤ٓخم ح٬ٌُّ، ك٢ٜ طٔؼَ

ٟٝغ ًحَٛ ٓظََٓ طؤهٌ ٤ٛجش حُ٘ؼَ ك٢ طلي٣ي حُوطخد ٝطظ٘ٞع حُي٫ُش ٝا٬١م َٓحف حُِـش ٖٓ 

« ٓـٖ حُظو٣ََ
(xxix)

. 
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ػٖ أؿَحٝ أهَٟ ًؼ٤َس ٜٓ٘خ »٣ٝزيٝ إٔ حُ٘خػَ ُـؤ ا٠ُ طٌَحٍ أىٝحص ح٫ٓظلٜخّ ُِظؼز٤َ 

«حُظؼـذ ٝحُظو٣ََ ٝح٩ٌٗخٍ
(xxx)

: ، ٣ٝظَٜ ٌٛح ؿ٤ِخ ك٢ ٓيف ُِِٔطخٕ حُؼ٢٘ رخهلل 
(xxxi)

 

 ْٖ َٖل  ِٓ ِٚ  ٓ٘طنٌق  ُِْ٘ٔ ح٤َُ٘ٔسِ  أ٣ ٍُّر         رز٤خٗـ َُع  حٌُــ٬ّ ىُع َّٜ   ٣ل

 ْٖ َٖل  ِٓ ُٕع  روَ اًح         طٔوٞ ٍحكش ح٤َُ٘ٔسِ  ُِْ٘ٔ أ٣ َُع  حُِٓخ ِل ْٔ ُٔع  حُ

ٖ َٖل  ِٓ ٌَق  ح٤َُ٘ٔ ُِزيٍ أ٣ زخ ر٣َّخٛخ         ط١َٔ ٗٔخثـ َّٜ ٍُع   حُ َّ٘ٔؤ  ٝحُ

ٖ َٖل  ِٓ ط٠٠٘ رـٜخىٛخ         ٓ٘خهـذٌق  ح٤َُ٘ٔ ُِزيٍ أ٣ َُع  حُٔط٢ُّر   ُع َُّ ُِع حُـ

حُٔٔزٞم رلَف حُـَ ُـَٝ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٓٔٞ حُٔٔيٝف " أ٣ٖ" ِٝٗلع طٌَحٍ حْٓ ح٫ٓظلٜخّ

ٝطلَىٙ رٜلخص حُـٔخٍ حُظ٢ ًًَص، ُوي طَى طٌَحٍ حْٓ ح٫ٓظلٜخّ ٗـٔخ ٓظٞحطَح ك٢ ح٧ر٤خص ٓٔخ 

ٓخػي ػ٠ِ ح٫ٗٔـخّ ك٢ ٓؼٔخٍٛخ حُل٢٘، ٝٗي حٗظزخٙ حُٔظِو٢ ا٠ُ ٍٛٞس رخٍُس ٝظخَٛس ٢ٛ حُٔٔيٝف، 

ًٔخ ٓخْٛ ك٢ ٗوَ ح٧كٌخٍ ٝحُٔ٘خػَ ٝح٫ٗلؼخ٫ص، ٓٔخ ُحى ك٢ ط٤ٟٞق حٍُٜٞس ٝٓخػيٗخ ػ٠ِ 

. ط٤ٌِٜ٘خ ك٢ ٓو٤ِظ٘خ ٝطٍٜٞٛخ ك٢ أٗلٔ٘خ ٌُٜح حُِٔطخٕ

–٣ٝٞحَٛ حُ٘خػَ ٓيكٚ ُِِٔطخٕ حُـ٢٘ رخهلل رٞٛلٚ ٖٓ ٬ُٓش ح٧ٜٗخٍ ح٣ٌُٖ أ٣يٝح حُ٘ز٢ 

ٝٓخٗيٝٙ ك٢ ىػٞطٚ ٝحُـَٜ رٜخ ٝحٓظوزِٞٙ ك٢ ٓي٣٘ظْٜ ٝٓ٘لٞٙ ر٤ٞطْٜ، ػ٘يٓخ - ػ٤ِٚ ح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ

: ًخٕ ٓطخٍىح ٠ٓطٜيح ٖٓ ه٣َٖ، ك٤غ ٣وٍٞ 
(xxxii)

  

ٖٓ ٓزِؾ ح٧ٜٗخٍ ٓ٘ٚ ر٘ـخٍس         ػَ حُز٘خثَ رؼيٛخ  طٔظََٓ 

ٖٓ ٓزِؾ ح٧ًٝحء ٖٓ ٣ٖٔ ْٝٛ          هَٔح ٓؼي حُو٤ِلش ٣ٌٔــَ 

ٖٓ ٓزِؾ هلطخٕ آٓخى حَُٟ٘          ٓخ ؿخرٜخ ا٫ ح٤ُٗٞؾ حٌُرـَ 

حٓظطخع إٔ ٣َطو٢ " ٖٓ" كخُ٘خػَ رٜٔخٍطٚ حُظؼز٣َ٤ش ًٝلخءطٚ حُ٘ؼ٣َش رظٌَحٍ حْٓ ح٫ٓظلٜخّ 

 ٝكن حُِٔطخٕ إٔ رٔٔيٝكٚ رَكغ ٗٔزٚ ا٠ُ ح٧ٜٗخٍ ح٣ٌُٖ َٗكٞح رخُيػٞس ٝحُٞهٞف ا٠ُ حٍَُٓٞ

إٔ ٨ُٜٗخٍ إٔ ٣لظوَٝح رلن ٌُٕٞ حُـ٢٘ رخهلل ٛٞ حُو٤ِلش حُل٣َي ه٤َ ًَ »٣لظوَ رٌٜح حُ٘ٔذ، ًٔخ 

«ٓخ ٣ظٔ٘خٙ ح٧ٜٗخٍ ٤ُوّٞ ٓوخْٜٓ ٣ٌٕٝٞ ٓٔؼِْٜ
(xxxiii)

 .

٤ُْٝ ػ٠ِ ح٧ٜٗخٍ حُلوَ رَ ػ٠ِ ِٓٞى ح٤ُٖٔ إٔ ٣ٔؼيٝح رخُو٬كش حُظ٢ أٟلض ر٤ْٜ٘ 

رٞحٓطش حُـ٢٘ رخهلل ًٌُٝي هلطخٕ، ٖٝٓ ه٬ٍ طٌَحٍ حْٓ ح٫ٓظلٜخّ ػٔن حُ٘خػَ كٌَس ح٧َٛ 

ح٣َُ٘ق ُِٔطخٗٚ، اً ؿٔغ ُٚ ًَ حُِٔح٣خ ٝحُٜلخص ٝحُظخ٣ٍن ٝح٧َٛ ٢ٌُ ٣ئِٛٚ ػ٠ِ ٍأّ حُو٬كش 

هي حهظخٍٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ ك٢ ح٧ٍٝ ُِو٬كش ٌٓ٘ أٓي - ك٢ ٗظَ حرٖ َُٓى-ىٕٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُ٘خّ كخهلل 

: رؼ٤ي، ك٤غ ٣وٍٞ 
(xxxiv)

  

آخّ حُٜيٟ هي هٜٚ رو٬كش            اُٚ ك٢ هِوٚ ح٢ُٜ٘ ٝح٧َٓ 
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ٖٓ ه٬ٍ ح٧ر٤خص حُٔخروش ٣ظز٤ٖ ُ٘خ إٔ حُ٘خػَ ٣ؼظٔي رٌَ٘ ٝحٟق ػ٠ِ ظخَٛس حُظٌَحٍ 

ُـَٝ طؼ٤ٔن ى٫٫طٚ ٝط٤ًٞي ٓؼخ٤ٗٚ حُٔيك٤ش، ًٔخ ٠٣ل٢ ػ٠ِ ٗظٔٚ ٛلخص ٛٞط٤ش ٖٓ ٗؤٜٗخ 

حُظؤػ٤َ ك٢ ِٓحؽ حُٔظِو٢ كظؤَٓٙ ك٤٘خ ٝطزَٜٙ ك٤٘خ آهَ ٌٌٝٛح طليع حُٔظؼش ٝح٫ٗظ٘خء رخ٧كٌخٍ 

. ٝحُٔؼخ٢ٗ حُٔظ٘خِٓش ٖٓ ه٬ٍ ُهْ حُظؼخر٤َ ٝٝٛؾ حُظَح٤ًذ

ٝططخٍ حُظؼخر٤َ حُظٌَح٣ٍش ُ٘خػَٗخ حرٖ َُٓى ح٧ىٝحص ح٫ٓظلٜخ٤ٓش ح٧هَٟ، ك٘ـيٙ ٣لؼَ حْٓ 

ك٢ ٜٓ٘ي طٌَح١ٍ ؿَٟٚ اريحء ح٩ػـخد ٝحُيٛ٘ش ٖٓ ىحٍ ح٤ٓ٧َ أر٢ ػزي هللا ٗو٤ن " ًْ"ح٫ٓظلٜخّ 

:  حُِٔطخٕ حُـ٢٘ رخهلل، ك٤غ ٣وٍٞ 

ٝهلل ٓز٘ـخى حُـ٤ٔـَ كـبٗـٚ        ٣لٞم ػ٠ِ كٌْ حُٔـؼٞى حُٔزخ٤ٗخ  

كٌْ ك٤ٚ ٨ُرٜخٍ ٖٓ  ٓ٘ظـِٙ        طـي رٚ ٗلـْ حُل٤ِـْ  ح٧ٓخٗـ٤خ 

ًْٝ كِش ؿِِظــٚ رل٤ِـظـٜخ        ٖٓ ح٢ُٗٞ ط٠ٔ٘ حُٔخر١َ ح٤ُٔخ٤ٗخ 

ًْٝ ٖٓ ه٢ٔ ك٢ ًٍحٙ طَكؼض        ػ٠ِ ػٔي رخٍُ٘ٞ رخطض كـٞحُـ٤خ  

كظلٔزٜخ ح٧ك٬ى ىحٍص ه٤ٜٔخ         طظَ ػٔٞى حُٜزق اً ٫ف رخى٣ـخ  

٣طخُؼ٘خ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ح٩ػـخد ٝح٫ٗزٜخٍ ك٢ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ٖٓ هَٜ ح٤ٓ٧َ ٖٓ ه٬ٍ طٌَحٍ 

ػ٬ع َٓحص ك٢ ٓطخُغ ح٧ر٤خص، ٝحُظ٢ ىُض ػ٠ِ ٝؿٞى ؿٞحٗذ ك٤٘ش ٝؿٔخ٤ُش ك٢ حُوَٜ ٫ " ًْ"

طظٞحكَ ك٢ ٓٞحٙ ٖٓ حُٔزخ٢ٗ، ٢ٛٝ ػي٣يس ًٝؼ٤َس رل٤غ ٣ٜؼذ ح٩ُٔخّ رٜخ ٝطؼيحىٛخ، ٌُُي ٝظق 

حُظ٢ طل٤ِ٘خ ػ٠ِ ح٫ٓظلٔخٍ ػ٠ِ حُؼيى حٌُؼ٤َ ٝؿَٟٜخ ٛٞ اريحء حُيٛ٘ش ٝح٩ػـخد " ًْ"حُ٘خػَ 

. ٖٓ حُوَٜ حُـ٤َٔ ك٢ ٓز٘خٙ ٝٓؼٔخٍٙ ٝكِِٚ

: تكرار انعببراث -5

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٧ىٝحص حُظ٢ حػظٔي حرٖ َُٓى طٌَحٍٛخ ٝحُظ٢ كخُٝ٘خ حُظطَم ُٜخ، ًٍَ 

: حُ٘خػَ ًِٔخص ٓظ٘ٞػش ٛيف ٖٓ ه٬ُٜخ ا٠ُ طؤ٤ًي حُٔؼ٠٘ ٝحُظ٤ًَِ ػ٤ِٚ ٜٝٓ٘خ هُٞٚ 
(xxxv )

كٔذ حُو٬كش إٔ طٌٕٞ ٤ُٝـٜخ        ٝٓـ٤َٛخ ٖٓ ًَ ٖٓ  ٣ظوـ٤َ 

كٔذ حُِٓخٕ رؤٕ طٌٕٞ آخٓـٚ       كِـٚ رـٌُي ػِس ٫  طـٜـَٔ 

كٔذ حُِٔٞى رخٕ طٌٕٞ ػ٤ٔيٛخ       طَؿٞ حُ٘يٟ ٖٓ ٍحكظ٤ي ٝطؤَٓ 

كٔذ حُٔؼخ٢ُ إٔ طٌٕٞ ػٔخىٛخ       كؼ٤ِي أ١٘خد حُٔلخهـَ طٔـيٍ 

ٖٓ ه٬ٍ ح٧ر٤خص ِٗلع إٔ حُ٘خػَ حػظٔي ك٢ ر٘خءٙ ُٜخ ػ٠ِ طٌَحٍ ؿِٔش طَىىص ك٢ ٛيٍ 

، ٝهي هخٓض ٌٛٙ حُؼزخٍس ػ٠ِ ً٘ق ح٫ُٞء حُؼ٤ٔن ح١ٌُ "رؤٕ طٌٕٞ ...كٔذ"ح٧ر٤خص ح٧ٍرؼش ٢ٛٝ 

٣ٌ٘ٚ حُ٘خػَ ُِِٔطخٕ حُـ٢٘ رخهلل، ك٤غ ؿؼِٚ ك٢ َٓطزش ػخ٤ُش ٝػزؤٙ رخُو٤ْ حُـٔخ٤ُش، كٌخٕ ك٢ ٗظَٙ 

ٗو٤ٜش طؼظِ رٜخ حُو٬كش ٝطلَف ُٜخ ًٞٗٚ ٤ُٜٝخ ٝكخ٤ٜٓخ ٖٓ حُطخٓؼ٤ٖ، ٝحُِٓخٕ ًٌُي كَف ٝحػظِ 



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 38 

رؤٗي آخٓٚ ٝهخثيٙ كٜٞ ٫ ٣َٜٔ، ٝحُِٔٞى حٓظزَ٘ص رؤٗي ػ٤ٔيْٛ، كْٜ ٣َؿٕٞ حُو٤َ ٖٓ كٌٔي، 

ٝحُٔؼخ٢ُ أٗض ػٔخىٛخ ٍٝحكؼٜخ ٌُٕٞ أَٛ حُـٞى ٝحُٔلخهَ، ًَ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ٌٓ٘٘خ ٜٓ٘خ حُظٌَحٍ، 

ٝٓخػيٗخ ػ٠ِ ً٘ق ٗل٤ٔش حُ٘خػَ حُٔؼـزش رخُِٔطخٕ، كخُ٘خػَ ٣زيع ك٢ ٓيكٚ ٣ٝظؤٗن ك٢ أِٓٞرٚ 

. ٝطؼخر٤َٙ ٠٤ُلَ رخٍُٜٞس حُٔظٌخِٓش حُـخٓؼش حُٔؼزَس ػٖ كزٚ ٫ٝٝثٚ

: ٫ٝ ٣لخٍم ٗخػَٗخ أِٓٞد حُظٌَحٍ ك٢ ٓيك٤خطٚ أٝ ٍػخث٤خطٚ أٝ طٞؿؼخطٚ، ك٤وٍٞ 
(xxxvi)

 

أ١٫ٞٓ ُٞ ًخٕ حُليحء ٓٔٞؿخ      كي٣٘خى رخُي٤ٗخ ؿ٤ٔؼخ ٝٓخ ك٤ٜخ 

 ك٘خػَٗخ ٣زي١ أُٔٚ ٝكَٔطٚ ػ٠ِ َٓٝ حُـ٢٘ رخهلل، ٣ٝٔؼ٠ ؿٜيٙ ٧ٕ ٣ؼٞى ُٔخرن ػٜيٙ، 

ٝٓٔظؼي إٔ ٣يكغ حُ٘لْ ٝحُ٘ل٤ْ ُؼٞىس ػخك٤ظٚ ٝٛلظٚ، ٌُ٘ٚ ٣ؼِْ ػِْ ح٤ُو٤ٖ إٔ ًُي ُٖ ٣ظلون، ٝهي 

ُي٫ُظٜخ حُو٣ٞش ٝٗيس طؤػ٤َٛخ ك٢ ٗلٔٚ ٝه٤ٔظٜخ ٓٞظلخ ِٛٔس " حُليحء"أًي ٌٛٙ حُٔؼِٞٓش رظٌَحٍ ًِٔش 

، ٓٔخ ٣ٌ٘ق ػٖ ًحص ٓظؤُٓش ٓظلـؼش ػ٠ِ ٜٓخرٜخ ك٣ِ٘ش "أ١٫ٞٓ"حُ٘يحء ُِو٣َذ ٓخى٣خ ٝٓؼ٣ٞ٘خ

. ػ٠ِ كز٤زٜخ ح١ٌُ ٤ٓلخٍهٜخ 

ٌُٖ حُ٘خػَ ٣ؼِْ إٔ حُليحء ُٖ ٣ظلون، ٝإٔ حُِٔطخٕ ٓـخىٍح حُي٤ٗخ ٓوِلخ ُٚ ح٤ٗ٧ٖ ٝحُلِٕ 

ٝحُٞؿغ، ٝحٌٍُٛٞ ُٔخ ٓظؤط٤ٚ رٚ ح٣٧خّ ٖٓ كٞحىػٜخ حُظ٢ ٣ظٔخءٍ ٤ًق ٤ٓٞحؿٜٜخ ٝك٤يح ىٕٝ ٛي٣ن، 

: ك٤غ ٣وٍٞ 
(xxxvii)

     

ٝهي ًخٕ ظ٢٘ إٔ طٌٕٞ ؿ٘خُط٢         ٤٘٣ؼٜخ ٓ٘ي حَُٟخ ٣ٝٞح٣ٍٜخ 

ٝهي ػ٘ض كظ٠ ًهض كويى هِٔخ         طزِؾ ٓــخ ط٣َي  أٓخٗـ٤ـٜخ 

ح١ٌُ ٣ل٤ي طلون كخُش ًخٕ ٣ؼ٤ٖ حُ٘خػَ " هي"كخُ٘خػَ حػظٔي ػ٠ِ طٌَحٍ كَف حُلو٤ن 

٣ٝطٔق ا٤ُٜخ ٢ٛٝ ٬ُٓٓش ِٓطخٗٚ ٝحُؼ٤ٖ ٝحُٔٞص ٓؼٚ، ٌُ٘ٚ ؿخىٍ ٓزٌَح ٓوِلخ ا٣خٙ، كٌحم كويٙ 

ٝحًظٟٞ ر٘خٍ ٝكخطٚ، كخُظٌَحٍ ٣ل٤َ ػ٠ِ حُؼ٬هش حُٔظ٤٘ش حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُلذ ٝحُٞكخء ر٤ٖ حُ٘خػَ 

ٝحُِٔطخٕ ك٢ٜ ط٘لٞ ٓ٘ل٠ طٜخػي١ ٓظِ٘ٛش ػٖ حُي٫ُش حُٔخى٣ش ا٠ُ حَُٝك٤ش، كخُ٘خػَ ٣لذ 

. حُِٔطخٕ ُ٘وٜٚ ٝٛيهٚ ٝأهٞطٚ ُٚ ٫ ُـخٛٚ ٝٓخُٚ 

:  خبتًت 

ٖٓ ه٬ٍ ٓخ طويّ ٣ظز٤ّٖ ُ٘خ إٔ حرٖ َُٓى ٗؤٗٚ ٗؤٕ حُ٘ؼَحء ح٧ٗي٤٤ُٖٔ، ٓؼِض حُطز٤ؼش ُْٜ 

ٍحكيح ٍث٤ٔخ ٍُِٜٞ ٝح٧ه٤ِش، ٝٓؼ٤٘خ ٫ ٠٘٣ذ ٫ٓظِٜخّ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُٟٔٞٞػخص، كخًظٔض هَحثلْٜ 

رخَُهش ٝحُؼٌٝرش، ك٘خع ك٢ اريحػْٜ حُٞٛق ٝحُٔيف ٝحُلوَ ٝحُو٣َٔخص ٝٓوَص حُوٜخثي ؿَ 

ح٤ُ٥خص حُظ٢ طَطو٢ رخ٧كٌخٍ ٝطظٞحَٛ ٓغ حُٔظِو٢ كٌخٕ حُظٌَحٍ ح١ٌُ طِٞٗض رٚ هٜخثي حرٖ َُٓى، 

. كؤؿ٘خٛخ رخُي٫ُش ٝأًٔزٜخ طؤػ٤َح ُٝحىٛخ هٞس ٝػٔوخ ك٢ حُٔؼ٠٘
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ًٔخ ٓخْٛ حُظٌَحٍ ك٢ ر٘خء ح٤ُٓٞٔو٠ حُيحه٤ِش ُوٜخثي حرٖ َُٓى ٝحٗظظخّ ا٣وخػٜخ، ٝأرؼيٛخ ػٖ 

حَُطخرش ٝحَُِٔ، ٝؿؼِٜخ طظلَى رخ٣٩لخء ٝحُظؤ٣َٝ ٖٓ ه٬ٍ ح٧ُلخظ حٌٍَُٔس حُظ٢ ٫ طوق ػ٘ي ٓلّٜٞ 

ٝحكي رَ طوزَ حُؼي٣ي ٖٓ حُوَحءحص، ًٔخ ً٘ق ُ٘خ حُظٌَحٍ ػٖ ٗو٤ٜش حرٖ َُٓى حُٔلزش ُِِٔطخٕ 

حُـ٢٘ رخهلل، كَحف ٣٘ظْ ك٢ ٓيكٚ أؿَٔ حُوٞحك٢ ٣ٝـٔغ ك٢ ٝٛلٚ ًَ ؿ٤َٔ ٖٓ كيحثن ٝرٔخط٤ٖ 

هَٜ حُلَٔحء ٝؿَٗخ١ش، كؤكٖٔ حُظؼز٤َ ٝحُظ٣َٜٞ، ٝكخٍٝ إٔ ٣ظؼٔن رخُٔظِو٢ ا٠ُ أؿٞحٍ ٓؼخ٤ٗٚ 

.  رٞحٓطش حُظٌَحٍ ح١ٌُ َٗٔ ؿ٤ٔغ طَح٤ًزٚ ٝطؼخر٤َٙ
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 :الممخص

 De Saussure تطكرا كبيرا لمسانيات البنكية خاصة بعد نشر محاضرات دم سكسير 20    شيد القرف 

كترجمة كتابو إلى  معظـ لغات العالـ، فظيرت مدارس بنكية عديدة نتجت عنيا تيارات كمناىج  (1857-1913)

كقد أىممت ىذه  الدراسات في تحميميا المرجع . قامت بتحميؿ المغة كالبحث في أسرارىا كالكشؼ عف مككناتيا

كالسياؽ كالعكامؿ الخارجية المؤثرة في العممية التكاصمية القائمة بيف المكصؿ كالمتمقي، مما أدل إلى نشكء تيار 

الذم ينطمؽ مف "  La pragmatique"جديد مف الدراسات كالنظريات أطمؽ عميو الدارسكف مصطمح التداكلية 

    .كظيفة المغة كييتـ بالمغة اليكمية باختبلؼ مستكياتيا

 ح٧كؼخٍ -حٌُلخءس حُظٞح٤ِٛش- حُِٔٞى ٝحُلؼَ- السيميائية- التداكلية- المسانيات البنكية: الكممات المفتاحية  

 .حُظلخػَ ٝح٤ُٔخم - حُٞظخثق حُظيح٤ُٝش- حُِلـخؽ- حُِٔلٞظ٤ش- ح٧كؼخٍ ح٧ىحث٤ش- ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش- ح٤ٓ٬ٌُش
 

Résumé: 

      LE  XXème siècle a vu un grand développement, en particulier après  

la publication des cours De Saussure (1857-1913) et la traduction des ses écrits 

dans la plupart des langues de monde entier, l’apparition de plusieurs écoles 

constitutionnelles ont mis en évidence différents courants et disciplines qui ont 

analysé la langue et ses la et ses composantes.  
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      Ces études ont négligés dans l'analyse de la langue les références, les 

contextes les facteurs extrêmes qui influent sur la communication du processus 

entre l’émetteur et le récepteur, ce qui entraîne la naissance d’un nouveau 

courant issue des études et des théories appelé « La pragmatique», qui repose 

sur la fonction de la langue courante à travers ses différents niveaux. 

 De Saussure تطكرا كبيرا لمسانيات البنكية خاصة بعد نشر محاضرات دم سكسير 20    شيد القرف 

فظيرت مدارس بنكية عديدة نتجت عنيا تيارات كمناىج . كترجمة كتابو إلى  معظـ لغات العالـ (1857-1913)

 .قامت بتحميؿ المغة كالبحث في أسرارىا كالكشؼ عف مككناتيا

    كقد أىممت ىذه  الدراسات في تحميميا المرجع كالسياؽ كالعكامؿ الخارجية المؤثرة في العممية التكاصمية 

القائمة بيف المكصؿ كالمتمقي، مما أدل إلى نشكء تيار جديد مف الدراسات كالنظريات أطمؽ عميو الدارسكف مصطمح 

 (1).الذم ينطمؽ مف كظيفة المغة كييتـ بالمغة اليكمية باختبلؼ مستكياتيا"  La pragmatique"التداكلية 

 :مفيـك التداكلية- 1

    يكتنؼ مفيـك التداكلية كثيرا مف الغمكض، فيي محط اىتماـ المناطقة كالسيميائييف كالفبلسفة 

كبذلؾ فيي عمى مستكل التحميؿ، ال يمكف ... كالسكسيكلكجييف كالسيككلكجييف كالببلغييف كعمماء التكاصؿ كالمسانييف

 (2).أف نصنفيا في أم مف المستكيات كال تدرس جانبا محددا في المغة بؿ تستكعبيا جميعا

 في معجـ المسانيات الحديثة إلى شارؿ مكريس Pragmatiqueيعكد الفضؿ إلى إدخاؿ مصطمح 

Charles Morris في كتابو أسس نظرية العبلمات، حيث حدد ماىيتيا كجزء مف السيميائية كأحد 1938 في سنة 

.  العبلماتٌٛٙمككناتيا، تيتـ بدراسة العبلقة بيف العبلمات كبيف مستعممييا أم مفسرييا كتحديد ما يترتب عف 

براز François Recanatiكيعرفيا فرانسكاز ريكاناتي   بأنيا بحث ييتـ بدراسة استعماؿ المغة داخؿ الخطاب كا 

ك يمكف  (3).السمات التي تميزه، كتيتـ ببعض األشكاؿ المسانية التي ال يتحدد معناىا إال مف خبلؿ استخداميا

 (: 4)تصنيؼ مدكنة تعريفاتيا إلى حقكؿ ىي

 .تعريفات ترتبط بحقؿ نشأة التفكير التداكلي

 .تعريفات ترتبط بحقؿ مكضكع التداكلية ككظيفتيا
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 .تعريفات ترتبط بحقؿ التكاصؿ كاألداء

 .تعريفات ترتبط بحقؿ عبلقتيا بعمـك أخرل

فقيؿ براجماتيكا أك البراغماتية  Pragmatique،(5) تعددت المقاببلت العربية لممصطمح األجنبي 

: كما نجد مقاببلت عربية مترجمة لممصطمح مثؿ. كالبراغماتيؾ، البرجماتية كالبراجماتيؾ كمصطمحات معربة لو

الذم كضعو " التداكلية"غير أف المصطمح . التداكليات، التداكلية، المقامية، الكظيفية، السياقية، الذرائعية، النفعية

 في مكضكع خاص حكؿ الكظائؼ التداكلية في المغة العربية ىك الذم صار شائعا بيف 1985أحمد المتككؿ خبلؿ 

 (6)المختصيف كمستعمبل بينيـ،

   ال تكجد تداكلية كاحدة بؿ تداكليات متعددة يكحدىا العنصر الشكمي لممارسة سمطة المعرفة في إطار 

 (:8)ىده التداكليات ىي (7)استراتيجيات تكجو النقاش كالحكار،

 .تداكلية الببلغييف الجدد

 .تداكلية السيككلكجييف

 .تداكلية المسانييف

 .تداكلية المناطقة كالفبلسفة

 بعدما تأسست عمى معرفة متشعبة كمسيبة آثرت الدراسات 1980 بدأت التداكلية بالظيكر في فرنسا سنة 

 (9).المسانية، فأدخمت في حقؿ الدراسات األدبية كالعمـك االجتماعية

 :أشكبل تطىر انتذاونٍت- 2

    طٞؿي طٍٜٞحص ًؼ٤َس ٧ٌٗخٍ ططٍٞٛخ، ُٝؼَ ٖٓ أرَُٛخ ٓخ ٟٝؼٚ ًَ ٖٓ كَحٗٔٞحُ أ٤ٌٍٓ٘ٞ 

 :ٝٛخٕٗٔٞ ٝؿخٕ َٓك٢ٗٞ ٝطظِوٚ ٌٛٙ حُظٍٜٞحص ك٤ٔخ ٣ؤط٢

 (:10)ىما" المقاربة التداكلية"صنفيا في اتجاىيف في كتابو : تصكر فرانسكاز أرمينكك - أ

 :تداكلية المغات الشكمية كتداكلية المغات الطبيعية

   قامت التداكلية الشكمية بمعالجة العبلقة بيف التمفظ كممفكظو كبيف الجمؿ كسياقاتيا كاىتمت أيضا بدراسة 

شركط الحقيقة كقضايا الجمؿ كالحدس بيف المتخاطبيف كاالعتقادات المتقاسمة، في حيف اىتمت تداكلية المغات 

 .الطبيعية بدراسة المغة  بكصفيا كسيمة فريدة لمتعبير عف مشكبلت الفمسفة كالمجتمع
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 :تداكلية التمفظ، كتشمؿ

 .تدرسو مف حيث ىكصناعة أم كيفية صياغتو كتشكيمو:     تداكلية صنيعة التمفظ

تعالج العبلقة بينو كبيف الداللة، كتحدد السياؽ : التي تيتـ بشكؿ الممفكظ كعباراتو: تداكلية صيغ الممفكظ

 .المناسب لو

 :تصكر ىانسكف- ب

، هٜي ٖٓ ه٬ُٚ طٞك٤ي أؿِحثٜخ ػ٠ِ أٓخّ 1974ٟٝغ ٛخٕٗٔٞ طٍٜٞح ؿي٣يح ٧هٔخّ حُظيح٤ُٝش ك٢ ٓ٘ش 

 (:11)ىٍؿش طؼوي ح٤ُٔخم ٖٓ ؿِء ا٠ُ آهَ، كلَم ر٤ٖ

 : طيح٤ُٝش حُيٍؿش ح٠ُٝ٧

طيٍّ ٍُٓٞ حُظؼز٤َحص حُٔزٜٔش ه٬ٍ ظَٝف حٓظؼٔخُٜخ، ٝطوّٞ رظ٘خٍٝ ح٤ُٔخم ٝٓؼط٤خص حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ 

 .ٝحَُِٓ ٝح٩ٗخٍس

 :طيح٤ُٝش حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش

طَطٌِ ػ٠ِ ىٍحٓش ٓيٟ حٍطزخ١ حُٟٔٞٞع حُٔؼزَّ ػ٘ٚ رِٔلٞظٚ؛ كظٜظْ ر١َٝ٘ حُظٞحَٛ ٝحُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ 

 .(حُٟٔٞٞػ٢-حُلَك٢)، (ح٤ُٔخه٢-حُلَك٢)حُٔؼخ٢ٗ

 :طيح٤ُٝش حُيٍؿش حُؼخُؼش

ٍٍٞٓ ٍٙ ّٞ  .ٝطوٚ ٗظ٣َش أكؼخٍ حح٬ٌُّ، ٓٔخ هيٓٚ أٝٓظ٤ٖ ١ٝ

 (:12)٤ِٓ ر٤ٖ ػ٬ع ٝؿٜخص ٗظَ طظؼِن رخُظيح٤ُٝش رؼي أٝٓظ٤ٖ ٢ٛ: طٍٜٞ ؿخٕ َٓك٢ٗٞ-ؿـ

 :ٝؿٜش ٗظَ حُٝٝحُي ى٣ٌَٝ

 .طيٍّ حُِٔخٕ ٝ حُؼ٬هخص حُٔظزخىُش ر٤ٖ حُوٍٞ ٝ ح٬ُهٍٞ، ٝ طظؼَٝ أ٠٣خ ا٢ُ ىٍحٓش ح٠ُٕٔٔٞ ٝ حُلـخؽ

 : ٝؿٜش ٗظَ آ٫ٕ ر٣َ٤٘ي٤ٗٝٚ

، كٔلٜٞٓٚ ُِوٍٞ حُلخػَ ٛٞ ٓلّٜٞ ػخ٢ُ حٌُِلش، (حُوٍٞ ٛٞ حُلؼَ)     إ أ١َٝكظٚ ط٘خهٞ كٌَس أٝٓظ٤ٖ 

ك٢ٜ طٔظؼَٔ ٩ك٬ٍ ح٬ٌُّ ٓلَ حُلؼَ . ٝح٧كؼخٍ ح٩ٗـخ٣ُش ك٢ ٗظَٙ ٤ُٔض ٜٓٔظٜخ ح٩ٗـخُ، رَ ػيّ اٗـخُ كؼَ

 .حُٔخى١

 :ٝؿٜش ٗظَ ٍٓخٍطخٕ

 ، ٢ٛٝ ٗظ٤ـش ٤ُ٦ُش ظ     ٣ٌٛذ ا٢ُ إٔ ٓـخٍ حُزَحؿٔخط٤ش ٤ُْ حُـِٔش ، ٌُٜٝ٘خ طظيحهَ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُِٔلٞ

 .حُي٤ُ٫ش حُظ٢ طٌَ٘ ٌٛٙ حٌُِٔش ػ٬ٓش ُٜخ

  :١َٝٗ حٓظؼٔخٍ حُظيح٤ُٝش- 3
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 ١َٝٗ حٓظؼٔخٍ حُظيح٤ُٝش، ك٤غ ح ٝٛق.Maas.U/ Wunderlich.D( 1972)كٞٗي٤ٍُٖ / كخٍٝ ٓخّ

 :حٗظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ ُيٟ ًَ ٓظٞحَٛ هيٍحص ٖٓ حُ٘ٞع ح٧ط٢

إٔ  ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ ٓلّٜٞ ػٖ حُٞحهغ ٝػٖ حُؼٞحُْ حٌُٔٔ٘ش حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ حٓظزخ١ٜخ ٓ٘ٚ، كظ٠ ٣لَٜ ٓخ ٣َ٣ي إٔ 

 .  ٣ظٞحَٛ كُٞٚ

 .إٔ ٣٘٘ت حطٜخ٫ ٝإٔ ٣ٔظط٤غ كَٜٙ

ٝهيٍس ػ٠ِ حُظٞهغ أ٠٣خ رخُ٘ٔزش ٤ُٔخم ح٬ٌُّ، ٤ٓٝخم حُٔٞهق / إٔ ٣ٔظط٤غ ح٩ىٍحى، ٝإٔ ٣ٔظِي ًحًَس

 .حُٔٔظ٣َٖٔ

 .إٔ ٣ٔظط٤غ حُوٞٝ ك٢ أىٝحٍ حؿظٔخػ٤ش طـخٙ ح٥ه٣َٖ

 .إٔ ٣ٔظط٤غ اػخىس اٗ٘خء ١َٝٗ حؿظٔخػ٤ش

ٕ ٖٓ ه٬ٍ ًُي ٤ٛـخ ُـ٣ٞش ؿي٣يس ُِز٘خء ّٞ  .إٔ  ٣٘طن أر٤٘ش ٛٞط٤ش ٓ٘خٓزش، ٝإٔ ٣ٌ

 .إٔ ٣يٍى أر٤٘ش ٛٞط٤ش ٝإٔ ٣ٔظط٤غ كٜٜٔخ رخػظزخٍٛخ ٤ٛـخ ُـ٣ٞش ٝطؼز٤َح ػٖ ًَٓذ ُلؼَ ٢ٓ٬ً

 إٔ ٣ٔظط٤غ حٓظويحّ ٝٓخثَ ُـ٣ٞش ٜٓخكزش ٝٝٓخثَ ؿ٤َ ُـ٣ٞش حٓظويحٓخ ٓ٘خٓزخ ٝكٜٜٔخ كٜٔخ ٬ٓثٔخ

٣ؼي ًَ ٓ٘طٞم ُـ١ٞ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُظيح٤ُٝش  ٤ُْ ٓ٘طٞهخ ٖٓ ٠ٓخ٤ٖٓ كلٔذ، رَ ٛٞ ٓ٘طٞم ٖٓ 

، كخُٔ٘طٞم حُِـ١ٞ ٛٞ إً كؼَ ىحهَ ٓـ٣َخص كؼ٤ِش، ٣ٝـ٤َ ًَ كؼَ حُؼ٬هخص حُوخثٔش ر٤ٖ (13)حُٔوخٛي أ٠٣خ

 (14).ًَٗخء حُظٞحَٛ ٣ٝٞؿي ح١َُٝ٘ ٨ُكؼخٍ حُظخ٤ُش ًحص حُطز٤ؼش حُِـ٣ٞش ٝؿ٤َ حُِـ٣ٞش

 :حُٔلخ٤ْٛ ح٧ٓخ٤ٓش ٝحُظٍٜٞحص حُِـ٣ٞش حُظيح٤ُٝش حُٔل٣ٍٞش -4

 :حُِٔٞى ٝحُلؼَ - أ

حُظٞح٢ِٛ، ٝحُِٔٞى حُِـ١ٞ  (حُليع)حُِٔٞى حُظٞح٢ِٛ ٝحُلؼَ : طٞظق ك٢ حُظيح٤ُٝش ٜٓطِلخص ٓؼَ

 ٝح٧كؼخٍ ح٤ٓ٬ٌُش أك٤خٗخ ٓظـخٍٝس ر٬ حهظ٬ف، ٝأك٤خٗخ رٞٛلٜخ ٓلخ٤ْٛ ٓظؼيىس؛ حُِـ١ٞ ٝح٢ٓ٬ٌُ (حُلؼَ)ٝحُليع

 (حُلؼَ)ك٤ٔظويّ حُلؼَ ٝحُِٔٞى رٌَ٘ ُـ١ٞ ٓ٘ظَى، ٓظَحىكش أك٤خٗخ ػ٘يٓخ ط٤َ٘ ا٠ُ ػَٔ اٗٔخ٢ٗ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٔظؼَٔ

ك٤ٖ ٣طِذ ٖٓ آه٣َٖ إٔ  (حُِٔٞى)رٌَ٘ اؿٔخ٢ُ ك٤ٖ طَٟ حُٔزخىٍس ٓغ ح١ٌُ ٣لؼَ ٤ٗجخ، ر٤٘ٔخ ٣ل٠َ حٓظؼٔخٍ 

٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طٔظويّ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص حٓظويحٓخ طَحىك٤خ ك٢ حُوطخد حُؼ٢ِٔ، كِِٔلخ٤ْٛ حُؼ٤ِٔش ٠ٓخ٤ٖٓ . ٣لؼِٞح ٤ٗجخ

حُليع، حُوٜي، حُٔـِٟ، حُِٔٞى ح٩ػخ١ٍ : ٣َطز٢ رٌٜٙ حُٜٔطِلخص ٓلخ٤ْٛ ؿ٣َٛٞش ٓؼَ (15)ٓل٤ٜٓٞش ٓليىس،

 .ٝحُلؼَ حُوٜي١

 :حٌُلخءس حُظٞح٤ِٛش - د

طٞؿي طلي٣يحص ٓل٤ٜٓٞش ٓظزخ٣٘ش ٌُِلخءس حُظٞح٤ِٛش هخٛش ر٤ٖ حُٔـخ٤ُٖ حُظَر١ٞ ٝحُظيح٢ُٝ، ٌُٜٝ٘خ ط٘ظَى 

هيٍس اٗٔخ٤ٗش رخُـش حٍُ٘ٔٞ، طٜيف ا٠ُ »، ٝٛٞ (حُِـ٣ٞش)ؿ٤ٔؼٜخ ك٢ حُٔوٜٞى حٗط٬هخ ٖٓ ٓلّٜٞ ط٢ٌٔٓٞ٘ ٌُِلخءس

اىٍحى ًَٗخء حطٜخٍ حُٔٞهق حُظٞح٢ِٛ رؼٞحَٓ ٓؼَ حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ ٝحُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ا٠ُ حٓظويحّ ٝٓخثَ 

 (16).«حُظٞحَٛ ُظلو٤ن ح٧ٛيحف
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 :ح٧كؼخٍ ح٤ٓ٬ٌُش- ؿـ

٣ٔظويّ حُلؼَ ح٢ٓ٬ٌُ ؿخُزخ ُٞٛق حُظٞحَٛ ر٤ٖ حُ٘خّ، ٝطٔظؼَٔ ك٢ ح٧كؼخٍ حُٔلَىس ٝحُظٞح٤ِٛش حُوخٛش 

ٝحٌُٔٔ٘ش ر٤ٖ حُِـش ٓؼَ حُٔئحٍ ٝحُطِذ ك٢ حُـخُذ ٜٓطِق ح٧كيحع حُِـ٣ٞش أٝ ح٧كيحع ح٤ٓ٬ٌُش ٝط٘طِن طل٬٤ِص 

 :(17)حُلؼَ ح٢ٓ٬ٌُ ٖٓ كٌَس إٔ ٗوٜخ ٓخ ػ٘ي ح٬ٌُّ

 .   ٣ؼزَ ُـ٣ٞخ

 .   أٗٚ ٣وٍٞ ٤ٗجخ

 . أٗٚ ٓٞؿٞى ك٢ ٓٞهق ٬ًّ 

 .         ٣ظليع ا٠ُ ٗوٚ ٓخ- ػخىس–  أٗٚ 

 .٣ظؤػَ رخُٔٞهق حُظٞح٢ِٛ ٣ٝئػَ ك٢ ٣َٗي ح٫طٜخٍ- حُلؼَ ح٢ٓ٬ٌُ- كؼَ ح٬ٌُّ– أٗٚ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح ح٬ٌُّ 

 :  ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش-ى

      طٞؿي ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧كؼخٍ حُظ٢ ط٘ـِ ُـ٣ٞخ أٝ ؿ٤َ ُـ١ٞ ٖٓ ه٬ٍ حُلًَخص أٝ حُ٘٘خ١خص حُـٔي٣ش 

 :(18)ثَ ًزَٟ ٢ٛ،ٝهي هخّ حٝٓظ٤ٖ رظـ٤ٔغ ًَ ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش ك٢ هْٔ كٜخ

 ...كٌْ ػ٠ِ- هيٍ:ٓؼَ (verdictifs)ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش حُيحُش ػ٠ِ حُلٌْ 

 كٌٍ- ٠ٗؾ-ػ٤ٖ: ٓؼَ(exercitifs) ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش حُيحُش ػ٠ِ حُٔٔخٍٓش ٝ حُظطز٤ن 

 حُظِّ-ًلَ-ٝػي: ٓؼَ(compartatifs) ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش حُيحُش ػ٠ِ حُٞػي 

 ٛ٘ؤ-ٌَٗ: ٓؼَ(condutifs) ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش حُيحُش ػ٠ِ ح٤َُٔس 

 ٍى-حػظَف-حكظَٝ:  ٓؼَ(expositifs)ح٧كؼخٍ حُِـ٣ٞش حُيحُش ػ٠ِ حُؼَٝ

 :ح٧كؼخٍ ح٧ىحث٤ش- ٙ

٢ٛ أكؼخٍ ُـ٣ٞش طؼَٝ ٝطؼ٤ٖ ك٢ حُٞهض ًحطٚ، ٝرؼٞ ٌٛٙ ح٧كؼخٍ ح٩ؿَحث٤ش طَِٓ ا٠ُ أكؼخٍ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ 

ط٘ـِ ا٫ ٖٓ ه٬ٍ ٗطن طٞح٢ِٛ ٌُِِٔخص، ٝهي طٜلذ كًَخص ٓؼ٤٘ش ٌٛٙ ح٧كؼخٍ، ٢ٛٝ طوظِق رخهظ٬ف ح٢ُٓٞ 

 (19).حُؼوخك٢

 :٣َٝطز٢ رٔيٝٗش حُِٔخ٤ٗخص حُظيح٤ُٝش أ٠٣خ ٟٓٞٞػخص ٫ طوَ أ٤ٔٛش ػٔخ ًًَ، ٣ٝظؼِن ح٧َٓ رٔخ ٣ؤط٢

 :حُِٔلٞظ٤ش- ٝ

 ٣ٌٝظ٢ٔ طؼ٣َلٜخ حُطخرغ حُؼ٢ِٔ، L’énoncé ٢ٛ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُِٔلٞظ L’énonciationإ حُِٔلٞظ٤ش 

رٔخ ك٢ ًُي –ٌِٜٗخ ٓـٔٞػش حُؼٞحَٓ ٝح٧كؼخٍ حُظ٢ طَٜٔ اٗظخؽ حُِٔلٞظ صك٤غ طوخرَ حُظٞظ٤ق حُلؼ٢ِ ُِـش، ٝ 

 (20).ٝٛٞ كخُش هخٛش ٖٓ كخ٫طٜخ- حُظٞحَٛ ًحطٚ

 :حُِلـخؽ- ١
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 رخُلؼَ، ٝٛٞ رلغ ٖٓ أؿَ طَؿ٤ق ه٤خٍ ٖٓ ه٤خٍحص هخثٔش ٣Argumentationَطز٢ ٓلّٜٞ حُلـخؽ 

 (21).ٌٓٔ٘ش، رٜيف ٟٝغ كخػ٤ِٖ ٓؼ٤٘٘٤ٖ ك٢ ٓوخّ هخٙ ا٠ُ حُو٤خّ رؤػٔخٍ اُحء حُٟٞغ ح١ٌُ ًخٕ هخثٔخ

 :حُظلخػَ ٝح٤ُٔخم- ٕ

ِِٓٔش ٖٓ ح٧كيحع ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ػيس أٗوخٙ ْٛ حُٔؼ٤ٕ٘ٞ » ٤ٔ٣ِ حُظلخػَ ِٓٞى ح٩ٗٔخٕ ػٖ ؿ٤َٙ كٜٞ 

ٓٔظويّ حُِـش، حُليع، حُ٘ظخّ حُِـ١ٞ، ٓٞحهغ )٣َٝ٘ٔ ح٤ُٔخم حُٔل٢٤ حُِٔخ٢ٗ  (22)،«رٞٛلْٜ كخػ٤ِٖ ؿ٤َ ٓظِح٤ٖ٘ٓ

ػ٬ٓخص ٤ٌِٗش ك٢ حُٔل٢٤ »كوي ػَف ح٤ُٔخم رؤٗٚ . (ٓٔظوي٢ٓ حُِـش، أٗظٔش حُٔؼخ٤٣َ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي

 (23).«حُِٔخ٢ٗ حُلؼ٢ِ

 :حُٞظخثق حُظيح٤ُٝش- ٍ

طـخُٝ حُيٍّ حُظيح٢ُٝ كٌَس حُٞظ٤لش حُٞك٤يس ُِـش ٢ٛٝ حُظٞحَٛ، أ٢ُ طؼيى حُٞظخثق، ُٝؼَ أٜٛٔخ إٔ حُِـش 

ٝطليى حُٞظخثق حُظيح٤ُٝش  (24)ًحص ٝظ٤لش طؤػ٣َ٤ش ك٢ حُِٔٞى ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٝطز٠٘ ػ٤ِٜخ طـ٤َحص ك٢ حُٔٞحهق ٝح٥ٍحء،

ٟٝؼ٤ش ٌٓٞٗخص حُـِٔش رخُ٘ظَ ا٠ُ حُز٤٘ش ح٩هزخ٣ٍش ٝحُٔؼِٞٓخط٤ش، رؼ٬هش حُـِٔش رخُطزوخص حُٔوخ٤ٓش حُٔلظَٔ إٔ ط٘ـِ 

 (25).ك٤ٜخ

    ُوي أٛزلض حُظيح٤ُٝش َٓ٘ٝػخ ٛخٓخ ٝحٓغ ح٧كن ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ح٤ُٜ٘ش ٢ُٞ٣ أ٤ٔٛش هخٛش ٨ُهطخد 

ٝٓ٘خك٢ ح٤ُٜ٘ش ك٤ٚ، ك٤غ أٌٖٓ ٖٓ ه٬ُٚ ح٩ؿخرش ػٖ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ٓجِش حُظ٢  طظؼِن رخُظٞحَٛ ٝحُظلخػَ ١َٝٗٝ 

 .ح٧ىحء

 

 :اإلحػػاالت

 

ٓزخىثٜخ ٝٓ٘خٛؾ طل٤ِِٜخ ٨ُىحء حُظٞح٢ِٛ، ىحٍ آٍ -أػ٬ٜٓخ: أكٔي ػُِٝ، حُٔيحٍّ حُِٔخ٤ٗش: ٣٘ظَ .1

 224: ، 2008ٙ، 2:حَُٟٞحٕ، َٝٛحٕ، ١

ٓلٔي ٗلِش، آكخم ؿي٣يس ك٢ حُزلغ حُِـ١ٞ حُٔؼخَٛ، ىحٍ حُٔؼَكش حُـخٓؼ٤ش، َٜٓ، :  ٣٘ظَ .2

2002ٙ ، :10. 

ٓؼ٤ي ػِٞحٕ، ًَِٓ ح٫ٗظٔخء حُؼَر٢، : كَحٗٔٞحُ أ٤ٌٍٓ٘ٞ، حُٔوخٍرش حُظيح٤ُٝش، طَؿٔش: ٣٘ظَ- .3

ٙ :4. 

ه٤ِلش رٞؿخى١، ك٢ حُِٔخ٤ٗخص حُظيح٤ُٝش ٓغ ٓلخُٝش طؤ٤ِ٤ٛش ك٢ حُيٍّ حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ر٤ض :  ٣٘ظَ .4

 .75-67: ، 2009ٙ، 1: حُلٌٔش، حُـِحثَ ،١

5. -Pragmatique : ٣َؿغ طؤ٤ِٛٚ ا٠ُ حُِلع ح٤ُٞٗخ٢ٗpragma حُظ٢ طؼ٢٘ حُؼوَ أٝ حُليع 

action. 
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: ، 2000ٙهُٞش ١خُذ ح٩رَح٢ٔ٤ٛ، ٓزخىة  ك٢ حُِٔخ٤ٗخص، ىحٍ حُوٜزش، حُـِحثَ، : ٣٘ظَ- .6

176. 

 .228: أكٔي ػُِٝ، حُٔيحٍّ حُِٔخ٤ٗش، ٙ:  ٣٘ظَ .7

 .229: حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ: ٣٘ظَ- .8

 .231: حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، حُٔيحٍّ حُِٔخ٤ٗش، ٙ: ٣٘ظَ- .9

 .40-11: كَحٗٔٞحُ أ٤ٌٍٓ٘ٞ، حُٔوخٍرش حُظيح٤ُٝش، ٙ:  ٣٘ظَ .10

 .73-41: أكٔي ػُِٝ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ:  ٣٘ظَ .11

  ٝ ٓخ رؼيٛخ79: كَحٗٔٞحُ أ٤ٌٍٓ٘ٞ، حُٔوخٍرش حُظيح٤ُٝش، ٙ: ٣٘ظَ .12

ٗو٬  Maas.U/ Wunderlich.D. Pragmatik and apruchliches, 1972. P:90 :٣٘ظَ .13

 ٓؼ٤ي كٖٔ رل١َ٤، ٓئٓٔش :٬ٔ٤ُٔٗف ٝأ٣ٍُٝ٘خى، ٓيهَ ا٠ُ ػِْ حُ٘ٚ، ٬ٌ٘ٓص ر٘خء حُ٘ٚ، طَؿٔش: ػٖ

 .87: ، 2003ٙ، 1: حُٔوظخٍ، ١

 .87: حَُٔؿغ ٗلٔٚ،، ٙ: ٣٘ظَ- .14

ٓؼ٤ي كٖٔ رل١َ، ٓئٓٔش حُٔوظخٍ، : طَؿٔش. ى٣ظَرٞٗظ٘ؾ، حُٔيهَ ا٠ُ ػِْ حُِـش. ًخٍٍ:  ٣٘ظَ .15

 .290- 287: ، 2006ٙ، 2: حُوخَٛس، ١

 .293-292: حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ- .16

 235:  حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ٬ٔ٤ُٔٗف ٝأ٣ٍُٝ٘خى،:٣٘ظَ- .17

 240-239:حكٔي ػُِٝ حُٔيحٍّ حُِٔخ٤ٗش ٙ: ٣٘ظَ- .18

 .300: ى٣ظَرٞٗظ٘ؾ، حُٔيهَ ا٠ُ ػِْ حُِـش، ٙ–ًخٍٍ : ٣٘ظَ- .19

: ، 1998ٍٙٓ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُؼَر٢، : هخْٓ حُٔويحى:  ؿخٕ َٓك٢ٗٞ، حُِٔلٞظ٤ش، طَؿٔش- .20

7. 

ٝططٍٞٙ ك٢ حُز٬ؿش  (ر٤ًَٔخٕ)ٓلٔي ٓخُْ ُٝي ٓلٔي ح٤ٓ٧ٖ، ٓلّٜٞ حُلـخؽ ػ٘ي : ٣٘ظَ- .21

 .98: ، 2000ٙٓخٍّ - ، ٣٘خ28َ٣حُٔؼخَٛس، ٓـِش ػخُْ حُلٌَ، ح٣ٌُٞض، ٓؾ 

ٓلٔي ٓؼ٤ي حُزل١َ، : طَؿٔش ٝطؼ٤ِن.  كخٕ ىح٣ي، ػِْ حُ٘ٚ، ٓيهَ ٓظيحهَ ح٫هظٜخٛخص .22

١ ،َٜٓ :1 ،2001ٙ ، :128. 

23.  G. Mounin, Dictionnaire de la Linguistique, P83ٖه٤ِلش رٞؿخى١، ك٢ : ٗو٬ ػ

 .114: حُِٔخ٤ٗخص حُظيح٤ُٝش، ٙ

 .117: ك٢ حُِٔخ٤ٗخص حُظيح٤ُٝش، ٙه٤ِلش رٞؿخى١، : ٣٘ظَ- .24

، 1988أكٔي حُٔظًَٞ، حُـِٔش حًَُٔزش ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ٍٓ٘٘ٞحص ػٌخظ، حُٔـَد، : ٣٘ظَ- .25

ٙ :25. 
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 إشكالية تطور ظاىرة إجراـ المرأة في المجتمع الجزائري
                                                                                                  

 األستاذة بكشايب ركيمؿ نكاؿ 

                                                         جامعة باجي مختار عنابة 

                                                         

 :الممخص 
 

 المجتمع، ليذا البد مف رتعد الجريمة فعؿ اجتماعي ميـ نظرا ألثاره السمبية عمى استقرا

معرفة حجـ الجريمة، أشكاليا كتطكرىا ك ذلؾ لفيـ أفضؿ لمحالة اإلجرامية في المجتمع الجزائرم 

خاصة في العقكد األخيرة، كمف ثـ تسميط الضكء عمى أىـ العكامؿ االجتماعية التي ساىمت في 

تطكر الجريمة كالمتغيرات التي  تؤثر عمى زيادة أك انخفاض الجريمة عامة كالجريمة عند المرأة 

 .عمى كجو الخصكص  في المجتمع الجزائرم
 

مف الصعب جدا حصر جرائـ المرأة في المجتمع الجزائرم كاإللماـ بجؿ معطياتيا في ىذا 

البحث ، ألنو يتطمب مجيكدا كبيرا كتعاكف اكبر مف السمطات، حتى يمكف تجميع كؿ ما يتعمؽ 

ك  رغـ ذلؾ فقد حاكلنا االستعانة بإحصائيات الجريمة عند المرأة  لبلستدالؿ بيا بيذا المكضكع 

، مع تكظيؼ ىذه اإلحصائيات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ الجريمة عند المرأةلمعرفة تطكر 

  جبيعت بشبردىنٍبث
Annales de l’Université de Bechar 

N° 12, 2011, 12 العدد 
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 2009دراسة ميدانية قمنا بيا في مؤسسة إعادة التربية ببكزعركرة بكالية عنابة في الجزائر سنة 

 .مع التحميؿ

Abstract 

 

Crime is considered a very important social act because of its 

negative impacts on stability of society, so it is essential to know the 

crime bulk, its varieties and its development in order to understand 

better the state of criminality in Algerian society especially in the last 

decades and then to spotlight on the essential social factors that 

have contributed to the development of crime and all the variables 

that have influenced on the crime increase or decrease in general 

and especially on the women crime. 

 

 It is very hard to confine women crime in Algerian society and 

also to cover all data in this study because it needs a huge effort 

and collaboration from authorities in order to gather all what is 

concerned with this topic despite this, we have relied on women 

crime statistic to infer to know the women crime development with 

the use of these statistics which have been obtained from a study 

field in BOUZAAROURA jail in ANNABA _ ALGERIA in 2009 with 

analysis. 
   : المرأة  اإلحصاءات الجنائية عف إجراـ :  أكال 

لدل المرأة بنفس الطريقة التي يتككف بيا ىذا السمكؾ اإلجرامي  اإلجراميالسمكؾ  يتككف 

 يتأثرحيث ، ا لدل البشر عمكـالعمميات التي يتككف بيا السمكؾ السكمنفس  مف خبلؿ عند الرجؿ 

، كالجانب البيئي كاالجتماعي الذم يكجد فيو، تككيف السمكؾ بالجانب الذاتي ك النفسي في اإلنساف
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 كمتسقة  ينشا بصكرة تمقائية مف مجمكع العمميات البيكلكجية كالنفسية السمكؾ كحدة متكاممة،ؼ

 .  تتأثر بالثقافة المجتمعية السائدةلتشكؿ كبل متكامبلكاالجتماعية 

كليس ، كامؿقشكؿفيمو إال  في كأم سمكؾ بمثابة صكرة كمية ال يمكف اإلجرامي فالسمكؾ 

 تفسير بمفرده ألف كؿ عنصر في حالتو المفردة يعطي معنى أك قالنظر الى كؿ عنصر مف عناصر

  . الشكؿ الكمي في آف كاحد إلىيختمؼ عما ىك عميو عند النظر 

  عمى حده، كبجمع نتائج إجرامي مف خبلؿ دراسة كؿ نمط اإلجرامييمكف تفسير السمكؾ 

، كىذا مقبكؿ مف الناحية العقمية لكنو أمر في اإلجراميالدراسات نحصؿ عمى تفسير كمي لمسمكؾ 

 كتغير النتائج مف فترة  مف ناحية،اإلجرامية األفعاؿغاية الصعكبة مف الناحية العممية، بسبب كثرة 

عكامؿ الختبلؼ بيف لذالؾ يجب االخد بعيف االعتبار  زمنية ألخرل كمف بمد آلخر مف ناحية ،

 تفسير ما، بالتجربة إثبات يتـ أف إلىكثيرة كعميقة كذلؾ كىي  اإلجراميالنظريات المفسرة لمسمكؾ 

  . اإلنساني السمكؾتفسير العممية كىي معضمة 

كيعد إجراـ النساء أحد أبعاد اإلجراـ المعاصر في العالـ كقد ازداد في اآلكنة األخيرة في 

 تدريجيان في دائرة نشاط المرأةالبمداف النامية كالمتقدمة عمى حد سكاء كنتيجة غير مباشرة الندماج 

 في مياديف العمؿ كمنافسة الرجاؿ كقد جاء في دراسة مقدمة لممؤتمر الدكلي لمنع اتساعاأكثر 

ـ أنو بمجرد تكافر الفرص لمنساء التي كانت 1975الجريمة كمعاممة المذنبيف المنعقد في جنيؼ 

مقتصرة بحكـ العادة عمى الرجاؿ فإنيف يسعيف لمحصكؿ عمى مركز متساك مع الرجاؿ سكاء في 

   .فرص العمؿ المشركع أك فرص العمؿ اإلجرامي

 كمثمما قد يقع كالقكانيف،الجريمة النسائية مثؿ أم سمكؾ إجرامي ىي خركج عف النظـ 

اقؿ داللة إحصائية كاقؿ مف حيث لكف جرائـ المرأة .. الرجؿ في ارتكاب الجريمة كذلؾ تفعؿ المرأة
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السبب إلى صكرتنا الثقافية " الممارسة، كيرجع المختصكف في عمـ اإلجراـ ك عمـ اجتماع الجريمة 

كاف عدد النساء الذم يقع تحت طائمة ... كالمجتمعية عف المجـر انو ذكر خارج عف القانكف 

 (1) "القانكف اقؿ بكثير إذا ما قكرف بعدد الرجاؿ  

حيث الحظ العمماء كالباحثيف أف نسبة إجراـ المرأة بصفة عامة اقؿ بكثير مف إجراـ 

 15 كفي أمريكا %16 كفي ألمانيا الغربية %10الرجؿ، فيي حسب اإلحصائيات تبمغ في فرنسا 

 (2 . )%1 كفي الجزائر % 4 كفي مصر %3 كفي بمجيكا %

كفي إحصائيات أخرل  يمكف مبلحظة  أف  نسب جرائـ النساء بيف دكؿ العالـ تفاكت، 

ففي الكاليات المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ يبمغ عدد الذيف يقبض عمييـ سنكيان مف مرتكبي الجرائـ مف 

كفي الدانمرؾ بمغت نسبة النساء المجرمات إلى . الذككر عشرة أمثاؿ مف يقبض عمييف مف اإلناث 

أما بالنسبة لمدكؿ العربية التي تكافرت لدينا إحصاءات بشأنيا فقد تبيف % .14إجمالي المجرميف 

 جريمة يرتكبيا الرجؿ، كىي نفس 2744إف المرأة في الجزائر ترتكب جريمة كاحدة مقابؿ كؿ 

في بعض الدكؿ العربية تشير اإلحصائيات إلى أف كفي . النسبة تقريبان في كؿ مف المغرب كتكنس

فقط مف حجـ الجريمة كاف جرائـ المرأة في الدكؿ  % 6 إلى ترتكبيا المرأة تصؿ التينسبة الجرائـ 

إلى إجمالي % 5كفي مصر بمغت نسبة الجرائـ التي ترتكبيا إناث  . تفكؽ الدكؿ العربيةاألكركبية

% 4الجرائـ التي ترتكب سنكيان، كتنخفض ىذه النسبة في الجنايات فبل يزيد في اغمب األحكاؿ عمى 

( .3)  

ىذا كقد تبيف مف خبلؿ الدراسة الميدانية أف عدد الرجاؿ في مؤسسة إعادة التربية في 

 امرأة بمعنى اف عدد الرجاؿ 56 رجؿ مقابؿ 844 يقدر ب 2010 فيفرم 15بكزعركرة عنابة في 

 (4 ) . مرة في مؤسسة كاحدة 15يمثؿ ضعؼ عدد النساء ب
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 :  بمعنى أف اختبلؼ إجراـ المرأة عف الرجؿ اختبلؼ مف حيث 

ثبت أف إجراـ الرجؿ يفكؽ خمسة أمثاؿ إجراـ المرأة كفي بعض األحياف يصؿ  :  الكـ-  1

، اما الدراسة الميدانية في سجف بكزعركرة عنابة فقد ثبتت اف اجراـ الرجؿ إلي عشرة أمثاؿ إجراميا 

 أف نسبة إجراـ إلى ت بعض اإلحصائيات   أشار ، كما  أمثاؿ إجراميا15يفكؽ اجراـ المراة الى 

ترتكب في سنة كاحدة ، حيث تدؿ تقريبا مف مجمكع الجرائـ التي  % 16 الى  % 13المرأة تعادؿ 

  .الرجؿاإلحصاءات دائما عمى انخفاض إجراـ المرأة عف إجراـ 

ىا ئفقد دلت اإلحصاءات عمى أنو ىناؾ جرائـ ال تقع إال مف النساء أك يككف خط :  النوع   - 2

كجرائـ أخرل يقؿ كقكعيا مف مثؿ جرائـ قتؿ طفؿ حديث العيد بالكالدة منو كبير بالنسبة لمرجاؿ 

 فالمرأة تتفكؽ .كجرائـ أخرم يقؿ كقكعيا مف النساء النساء أك يككف حظيا منو كبير بالنسبة لمرجاؿ

عمى الرجؿ في جرائـ اإلجياض بينما يتفكؽ عمييا الرجؿ في جرائـ العنؼ كالسرقة باإلكراه كجميع 

 .الجرائـ التي يتطمب تنفيذىا قكة عضمية 

فيغمب عمى إجراـ النساء استخداـ الحيمة كالخديعة بينما  :  وسيمة ارتكاب الجريمة - 3 

 . استخداـ العنؼ  يغمب عميوإجراـ الرجاؿ

حاكؿ بعض العمماء إنكار كجكد  : تفسير اختالؼ إجراـ المرأة عف إجراـ الرجؿ: ثانيا 

اختبلؼ كمي بيف إجراـ كؿ مف الرجؿ كالمرأة فعمي الرغـ مف أف اإلحصائيات يؤكد ىذا االختبلؼ 

  الكمي إال أنيـ يركف أف السبب في ذلؾ يرجع إلي ما يأتي

:  

اإلحصاءات  تسقط مف حسابيا ما تمارسو النساء مف دعارة إذ ال يعتبر ىذا النشاط  أف -  1

جريمة في بعض الدكؿ كأنو إذا أضيفت جرائـ الدعارة لتساكم إجراـ المرأة مع إجراـ الرجؿ كلكف 
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ثبت دائما انخفاض إجراـ المرأة عف الرجؿ حتى في الببلد التي ىذا السبب ال يمكف األخذ بو ألنو 

إدخالو  المشرع ال يجـر في بعض الدكؿ ىذا النشاط فإف  كما اف، تعتبر فييا الدعارة جريمة 

ضمف السمكؾ غير المشركع يعتبر عمبل غير قانكني كليذا ذىب البعض إلي القكؿ بأف داللة 

اإلحصائيات عف ارتفاع إجراـ الرجؿ عف إجراـ المرأة يرجع إلي ما تنطكم عميو ىذه اإلحصائيات 

في كثير مف الجرائـ التي ترتكبيا المرأة  " المخفيالرقـ " مف عيكب كبصفة خاصة ما يتعمؽ منيا  

  ال تعمـ بيا السمطات المختصة بسبب قدرتيا عمى إخفائيا

حاكؿ البعض كذلؾ إرجاع الفارؽ بيف إجراـ الرجؿ كالمرأة إلي أف كثيرا مف الجرائـ  - 2

مف  % 40التي يرتكبيا الرجاؿ سببيا النساء فقد دلت اإلحصائيات عمى أف المرأة تككف السبب في 

مف جرائـ السرقة فإذا أضيفت ىذه النسب إلي  % 10 كمف جرائـ القتؿ  % 20ك جرائـ األخبلؽ 

لكف يبلحظ أف ىذا القكؿ يفتقر إلي . مجمكع جرائـ النساء لتغيرت النسبة بيف إجراـ الرجاؿ كالنساء 

السند القانكني فطالما أنو ال يمكف أف يسند إلي المرأة فعؿ يعده القانكف جريمة فبل يجكز االعتداد 

 (.5 )بو عند بياف حجـ إجراـ النساء

ذالؾ إلى أف المرأة أكثر خكفا مف الخركج عف المعايير كالقيـ  كىناؾ مف يرجع  - 3

كالصكرة التي رسميا ليا المجتمع ، كتككف أكثر حذرا في تصرفاتيا خاصة في البمداف العربية 

كاإلسبلمية التي تكضع تصرفات المرأة تحت المجير خاصة في مناطؽ معينة، مما يجعميا مقيدة 

كتخاؼ مف الكقكع في الخطأ الذم قد يكصميا إلى خسارة أىميا أك حياتيا ، لكف ىذا التفسير أيضا 

ال يمكف األخذ بو الف ىناؾ مف تنتمي إلى اسر جد صعبة كشديدة إال اف بعض النساء منيا قد 

 .تنجر إلى ارتكاب الجريمة 
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كفسر البعض قمة إجراـ المرأة عمى أساس كضعيا االجتماعي غالبا ما تككف في كنؼ - 4

ال تتعرض بالتالي ؼ كالرجؿفبل تنزؿ إلي معترؾ الحياة  (زكجيا – أخكىا  –كالدىا  )أحد أقربائيا 

يتضمف ىذا الرأم قدرا مف الصحة كلكنو ليس . اإلجراـلمعكامؿ الخارجية التي قد تدفعيا إلي 

صحيحا عمى إطبلقو إذ أنو ثبت أف إجراـ المرأة ما زاؿ أقؿ مف إجراـ الرجؿ حتى في الدكؿ التي 

نزلت فييا المرأة ميداف الحياة العامة كزاحمت الرجؿ في تحمؿ أعباء المعيشة كما أف منطؽ ىذا 

كقد  أف إجراـ النساء المتزكجات أقؿ مف إجراـ النساء غير المتزكجات مؤداهالرأم يؤدم إلي نتيجة 

 مف النزيبلت ىف % 50أثبتت الدراسة الميدانية في مؤسسة إعادة التربية بعنابة في الجزائر اف 

اإلحصاءات قد دلت عمى أف إجراـ المتزكجات أكثر مف إجراـ غير بعض كمع ذلؾ فإف عازبات 

 .المتزكجات

ذىب رأم أخير إلي القكؿ بأف اختبلؼ إجراـ الرجاؿ عف إجراـ النساء يرجع إلي  - 5

االختبلؼ في التككيف العضكم كالنفسي لكؿ منيما فالمرأة مف حيث التككيف العضكم أضعؼ مف 

الناحية النفسية  بأطكار تؤثر  فالمرأة مف تمرحيث  . الرجؿ كمف ثـ إجراميا يختمؼ كما نكعا عنو

عمى نفسيتيا كتدفعيا إلي ارتكاب الجرائـ كذلؾ في فترات الحيض كالحمؿ كالكضع كالرضاعة كبمكغ 

 التككيف العضكم كالنفسي أم أف. كحتى ىذا الرأم  ال يمكف التأكيد عميو بنسبة كبيرة سف اليأس 

جراـ الرجؿلممرأة   .ال يفسر االختبلؼ في الحجـ بيف إجراـ المرأة كا 

بؿ أف ىناؾ مف العمماء مف ذىب إلي القكؿ بأف المرأة ليست أضعؼ مف الرجؿ فمقد  

 المرأة أطكؿ منو لدم الرجؿ كما أف المرأة تقاـك األكبئة لأكدت اإلحصائيات أف متكسط العمر لد

  . كاألمراض أكثر مف الرجؿ كأف نسبة كفاة المكاليد مف اإلناث أقؿ منيا لدم الذككر

القكؿ أف الجنس ال يعد عامبل أصميا كمباشرا لئلجراـ أما االختبلؼ في إجراـ  في األخير يمكف 
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جميع التفسيرات التي سبؽ التطرؽ إلييا النساء عف الرجاؿ مف حيث الكـ كالنكع كالكسيمة فيفسره 

، انيا أكثر تقيد بمعايير  كاالختبلؼ في المركز االجتماعي،االختبلؼ في التككيف بينيمامف 

 تأثرا مف الرجؿ بالعكامؿ االجتماعية المحيطة بيا فقد لكف تبقى المرأة األكثر... المجتمع كقيمو،

  أف المرأة تكثر جرائميا في فترات الحركب ككذلؾ في األزمات االقتصاديةثبت عمى مر التاريخ

 . الصعبة كالظركؼ االجتماعية السيئة 

 :  في المجتمع الجزائري   تطور إجراـ المرأة :ثالثا 

إف تطكر إجراـ المرأة كظاىرة اجتماعية ارتبط بمراحؿ زمنية كاكبت التغيرات السياسية 

كاالجتماعية كاالقتصادية الحاصمة في الجزائر، كالتي أدت إلى تحكالت مختمفة كعميقة نتيجة ما 

شيدتو الببلد مف تطكرات في جميع النكاحي التي نتجت عنيا  تحكؿ بعض المفاىيـ الشكمية 

كالتربكية كظيكر مفاىيـ جديدة أثرت عمى المجتمع الجزائرم كأفراده مف رجاؿ كنساء كفرضت 

 ، كسكؼ نركز في ىذا الفصؿ عمى ةأسمكبا جديدا في السمكؾ في كؿ مرحمة مف مراحؿ التاريخي

 . السمكؾ اإلجرامي لدل المرأة الذم يعد مكضكع بحثنا

 الفرنسي دكرا كبيرا في تدىكر كضعية المرأة رلعب المستعـ: في مرحمة االستعمار - 1

في المجتمع الجزائرم، فقد ففرض  المجتمع الجزائرم عمييا البقاء في البيت كغيابيا عف ممارسة 

أم نشاط خارجي ، خكفا عمييا مف االتصاؿ المباشر باالستعمار خكفا مف التعدم عمى شرفيا 

       .كقتميا ، كىذا مف اجؿ حمايتيا، كحماية حرمة المنازؿ ك حماية المجتمع ككؿ مف االنحبلؿ 

يفسر المؤرخكف ىذا التصرؼ باعتبار المرأة في تمؾ المرحمة ليا الدكر األساسي في المحافظة   

عمى اليكية الكطنية كبذالؾ تراجعت مكانتيا بفعؿ التيميش كالحرماف مف كؿ مستمزمات العصر 

كأصبحت تعيش في الجيؿ كشتى أنكاع االضطياد كالعزلة مف اجؿ الحفاظ ... كالتعميـ كالعمؿ 
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عمى القيـ المككنة لمشخصية الجماعية مف خبلؿ المحافظة عمييا كجعميا بعيدة عف أم احتكاؾ أك 

كمع ذالؾ كرغـ القيكد التي فرضت عمى المرأة  فقد شاركت  (6).مكاجية مع المستعمر الفرنسي 

المرأة كمجاىدة حيث حممت السبلح كالتحقت بصفكؼ جيش التحرير الكطني أمثاؿ جميمة بحيدر، 

خفاء السبلح  أما اغمبيف فقد احتاج الثكار إلى مشاركتيف في الثكرة عف طريؽ  إيكائيـ كتضميدىـ كا 

ككضع القنابؿ كنقؿ المعمكمات كجمع األمكاؿ كالتمريض كاإلرشاد، لكف فرصة الجياد لـ تحظى بيا 

كؿ النساء بؿ فئة قميمة  فقط كذالؾ بسبب القيكد االجتماعية المتعددة كالمتنكعة كالقاسية التي 

تفرض عمييا مف أسرتيا كالمجتمع ككؿ، رغـ ذالؾ أثبتت جدارتيا في حرب التحرير ككفاءتيا في 

كالمرأة المجرمة في تمؾ الفترة غالبا تمثمت حسب كجية النظر الفرنسية في .الذكد عف الكطف 

المجاىدات المكاتي كف يدافعف عف استقبلؿ الجزائر، ككف عند القبض عمييف يعذبف كيقتمف مف بيف 

كىذا ما جعؿ ...المجاىدات الذيف اعتبرتيـ فرنسا مجرمات نذكر فضيمة سعداف كمريـ سعداف ك

 .الدكلة الجزائرية تعترؼ بدكر المرأة الياـ إباف ثكرة التحرير الكطني

أما عف ارتكاب المرأة  لجرائـ معينة خبلؿ ىذه المرحمة ىي غير معركفة ،لكف تجدر 

اإلشارة أف المجتمع الجزائرم بصفة عامة ىك مجتمع محافظ كتقميدم ، كالمرأة فيو محاطة بالمراقبة 

الخ فاف ... الشديدة كتحركاتيا محسكبة ،كاف انجرفت البعض منيف إلى اقتراؼ جريمة ما مثؿ الزنا 

يجاد الحمكؿ ليا بطريقة سرية ،كطبعا مع  أفراد المجتمع الجزائرم يفضمكف اإلبقاء عمييا مستترة كا 

مع أف بعض الباحثيف االجتماعييف أمثاؿ عمر السعيد رمضاف يرل أف  . حصكليا عمى عقاب شديد

أف نسبة إجراـ المرأة عمكما  يرتفع في أكقات الحركب خاصة في جريمة السرقة كذالؾ أف المرأة " 

 (7)" تأخذ عمى عاتقيا كثير مف أعباء الحياة التي كاف يتحمميا الرجؿ 
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إال انو لـ نحصؿ عمى إحصاءات أك معمكمات تفيد باف المرأة الجزائرية اتجيت إلى السرقة 

 .إباف ثكرة التحرير 

 عمى كؿ " بعد استقبلؿ الجزائرتـ اإلفراج  :1969 - 1962بعد االستقالؿ مف - 2

المساجيف مف رجاؿ كنساء الذيف سجنكا مف طرؼ االستعمار الفرنسي، كخبلؿ مفاكضات افياف تـ 

عفك جبية التحرير الكطني عف المتعامميف مع فرنسا كخاصة بالنسبة ألكلئؾ الذيف تعاممكا غصبا 

 . (8)عف أنفسيـ 

كخاصة ... كما بدا االىتماـ كاضحا بالطفكلة كالشباب كالنساء األرامؿ كمعطكبي الحرب 

 .الذيف ليس ليـ مف يعيميـ كيرعاىـ، ألنيـ معرضكف لخطر االنحراؼ كالجريمة

إذف فالمجتمع الجزائرم قد اتجو إلى االىتماـ بالمرأة بعد ما رآه منيا مف صبر كجمد 

كمساعدة إباف ثكرة التحرير، كدكرىا البارز في المحافظة عمى اليكية الكطنية كتقيدىا بالعادات 

كتقاليد كقيـ المجتمع بطريقة تفكؽ في أحيانا كثيرة تقيد الذكر بيا، مما جعؿ  قادة المجتمع 

تأثير المرأة  الكبير كالكاضح عمى استقرار المجتمع بدرجة ال تقؿ عف تأثير "الجزائرم يدرككف  

الرجؿ، ذالؾ أف المرأة تمعب دكرا جكىريا في حياة أسرتيا كفي إعدادىا كصبلحيا كفي تحديد نمط 

 (9)" سمككيا 

 نظاـ يتبلءـ كركح التقاليد كالعادات الجزائرية، إلقامةبدأت القيادة الجزائرية تخطط 

تكجيت الحككمة الجزائرية لمقضاء عمى مخمفات ،ؼباإلضافة إلى الرغبة في حماية مكاسب الثكرة

نتيجة % 70 تقدر ب في المجتمع الجزائرم بعد االستقبلؿ  كانت نسبة البطالةالذم"االستعمار 

  سياسة التيميش كالتفقير التي مارستيما السمطات الفرنسية عمى الجزائرييف  كما اتجيت لبلىتماـ
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 " %80 قطاع التعميـ جعمتو يحتؿ مكانة كبرل  بسبب نسبة األمية المرتفعة كالتي قدرت بنسبة

(10)%  

تاحة الفرصة لممرأة االلتحاؽ بالمدارس كالثانكيات كحتى الجامعات بالعمؿ كالمساكاة مع  كا 

الرجؿ كالحصكؿ عمى اجر نظير ىذا العمؿ كبالتالي فتح المجاؿ أماـ المرأة  لممشاركة االيجابية 

لبناء المجتمع إال أف ىناؾ الكثير مف النساء لـ تتمكف مف الحصكؿ عمى حقكقيف في التعميـ 

كالعمؿ بسبب العقكؿ الرافضة لمتغير كالغيرة مف أحقية المرأة في االعتراؼ بحقكقيا كفكرىا كقدراتيا 

كجعميا حبيسة العادات كالتقاليد البالية التي تجعميا أسيرة  المجتمع ك األسرة كالرجؿ، غير أنيا 

 .  الفعالة في بناء المجتمعةاثبت بالدليؿ  قدرتيا في  المساىـ

إال أف نسبة التسرب مف التعميـ األساسي خاصة مف " لكف رغـ جعؿ الدكلة التعميـ مجاني

قبؿ الفتيات خبلؿ ىذه الفترة كاف مرتفعا، كبخاصة في األرياؼ، كيرجع ذالؾ إلى النظرة القاصرة 

في تعميـ الفتاة كالى المسؤكليات التي تحمميا الفتاة الريفية عمى عاتقيا في سف مبكرة جدا مف 

 . أعماؿ منزلية كتربية إخكتيا األقؿ سنا منيا إضافة إلى الزكاج المبكر كالفقر في تمؾ المناطؽ 

 أعمنت الحككمة الجزائرية أف د جدا بعد االستقبلؿ، كؽضكقد كانت نسبة إجراـ المرأة منخؼ

 تظير عند النساء كما تظير مالجريمة لـ يحدد ليا عمرا معينا تبدأ منو، أك جنسا دكف أخر، فو

كتـ دخكؿ التشريعات الخاصة االنحراؼ كالجريمة عامة .عند الرجاؿ، بؿ تكجد عند األطفاؿ أيضا 

كطبقا لممادة األكلى مف قانكف العقكبات . 1966في الجزائر المستقمة حيز التنفيذ ابتداء مف سنة 

 (11 )"ال جريمة كال عقكبة أك تدابير امف بغير قانكف" الجزائرم فانو 
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، فيناؾ  كما كنكعا الجرائـ باختبلؼ مرتكبييالكف تـ األخذ بعيف االعتبار حقيقة اختبلؼ

جرائـ الرجاؿ، كىناؾ جرائـ النساء، كما أنيا تختمؼ أيضان باختبلؼ أعمار مرتكبييا، فيناؾ جنح 

. الخ..األحداث، كىناؾ جرائـ المراىقيف، كىناؾ جرائـ الكبار

 السمكؾ اإلجرامي، كلمكافحة الجريمة ت منذ االستقبلؿ سعبمعنى أف الدكلة الجزائرية قد 

 .رعيةش اإلخبلؿ بالنظـ كالقكانيف اؿإلى بالجريمة باعتبارىا فعبلن يؤدم تفاىتـ

خبلؿ ىذه المرحمة  اتجو الجزائريكف إلى اختيار  : 1979 إلى 1970الجزائر بيف  - 3

نمط التسيير االشتراكي، لتسيير الببلد، كاعتبارىا أف المكاطف ىك الغاية كىك محاكلة رفع مستكل 

كمف بيف األسباب التي أدت إلى جعؿ الكعي الكطني يتحكؿ إلى . المكاطف اجتماعيا كاقتصاديا 

كعي اشتراكي يتمثؿ في إدراؾ القادة الجزائرييف كالجماىير أف االستعمار كالرأسمالية مرتبطاف اشد 

طير داخمي أت سكء تسيير كنتج عنو لكف لؤلسؼ . االرتباط كاف احدىما ما ىك إال انعكاس لآلخر

 (12 ) ...رفف التسيي"  تبتعد كثيرا عفالعمؿ التي  نظرا لطرؽ لممؤسسات

 صراع مرير في كافة الجبيات خاضتو بعد االستقبلؿالجزائر إلى العيش  بىذا ما أدل 

قامة  الدكلة الجزائرية الناشئة مف اجؿ تثبيت دعائـ االستقبلؿ كبنائو عمى أسس متينة مف ناحية كا 

الدكلة الجزائرية  تتبع إستراتيجية فعالة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا التي كانت أىميا تحسيف مستكل 

 .المعيشي لممكاطف 

كفتحت المجاؿ كاسعا أماـ أبنائيا،مف بينيـ النساء مف الحصكؿ عمى حقكقيف في التعميـ 

كالعمؿ كبالتالي فسح المجاؿ ليـ لممساىمة في دفع كتيرة المجتمع اقتصاديا كاجتماعيا، فأصبحت 

 .المرأة تشارؾ أكثر في الحياة االجتماعية كدفع الكتيرة االقتصادية 
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لكف يمكننا القكؿ اف اتجاه المرأة إلى  المشاركة في الحياة االجتماعية  كاف  بنسبة قميمة 

،كىذا راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائرم فيك مجتمع ريفي تطغى عميو العادات  عمى العمـك

كالتقاليد التي تمنع المرأة مف العمؿ كاالختبلط بالرجؿ، فبرزت المرأة غالبا كربة بيت أك عاممة في 

المزرعة الخاصة بأسرتيا، أك خياطة في منزليا،أك ممرضة أك معممة،كارتبط تحركيا كخركجيا مف 

 فالمرأة الريفية عمميا كاف في مزرعة .البيت في الغالب لزيارة األقارب أك المعارؼ أك الصديقات

أما المرأة في المدينة فحظيا في المشاركة في  ...أىميا أك أىؿ زكجيا كاالىتماـ بالمكاشي كاألبقار

 كبرزت المرأة العاممة خاصة في  المجاؿ الطبي كالتعميمي كفي الحياة االجتماعية كاف أكسع

مما جعميا تحدث تغيرات ىامة في مكانتيا في المجتمع كفي الكقت نفسو .  المؤسسات كسكرتيرة 

حدثت تغيرات عمى مستكل األسرة عندما زاد اضطبلع المرأة بمسؤكليات كانت مف قبؿ حكرا عمى 

الرجؿ، مما زاد مف فرص اختبلط المرأة بالرجؿ في المجتمع الجزائرم سكاء عمى مستكل التعميـ 

كبدأت المرأة تحرر نفسيا  شيئا فشيئا مف . المتكسط كالثانكم كالجامعي أك عمى المستكل الميني

األحكاـ األخبلقية كالقيكد التي يفرضيا الرجاؿ كالمجتمع عمييا حيث رأل العالـ االجتماعي  بيؾ  

 (   13 ) . "انو كمما ازدادت المرأة استقبللية فإنيا تزداد إجراما "1976في سنة 

كفعبل بدأت مصالح الشرطة تبلحظ تزايد ممحكظ في نسبة إجراـ المرأة كالقبض عمييا في 

المجتمع الجزائرم، حيث كافتنا مديرية الشرطة أف أنماط الجريمة في الكسط النسكم خبلؿ الفترات 

 تمثمت في جرائـ الدعارة كالزنا كالسرقة كالنصب 1976حتى سنة 1971الزمنية مف سنة 

 امرأة سنة 364 قبض عمييف بتيمة ممارسة الدعارة ب م النساء المكاتدكاالحتياؿ حيث قدر عد

 (14 ). بالجزائر العاصمة كحدىا1976
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كما صاحب ىذه المرحمة ظاىرة تزايد الممفت لمسكاف الجزائر، فقد ارتفع عدد سكاف الجزائر 

 أف عدد سكاف الجزائر يتضاعؼ كؿ عشر أم (15) نسمة، 14.612000 إلى 1972في سنة 

سنكات، كالكثافة السكانية السريعة تعد مف عكامؿ االنحراؼ كالجريمة، كىذا ما أثبتتو نتائج بعض 

الدراسات التي تكصمت إلى أف الكثافة السكانية المرتفعة تعد احد أسباب ارتفاع عدد المجرميف 

 .كالمجرمات

   كما برزت بعض الجكانب األسرية التي أثرت عمى الكثير مف النساء في ىذه المرحمة

ففي في الكقت الذم احتـر بعض الرجاؿ المرأة العاممة، فاف نسبة كبيرة منيـ فضؿ بقائيا في 

 .البيت

  كخبلؿ فترة السبعينيات بدأت المرأة  تعيش بعض الضغكطات ك المشاكؿ االجتماعية 

التي نتجت بسبب حركية المجتمع، فأثرت عمييا في الكثير مف األسر فكثرت المشاكؿ كالتكترات 

األسرية، بسبب ظيكر الرغبة في االستقبللية، فبدا المجتمع الجزائرم يتجو إلى ترؾ األسرة الممتدة 

كاالتجاه إلى األسرة النككية  نتيجة التغيرات االجتماعية السريعة في المجتمع الجزائرم مما اثر 

عمى مكانة كادكار األفراد داخؿ المجتمع  كطرأت  تبدالت في األدكار مثؿ ادكار الزكج كالزكجة 

كالمعمـ كالطالب كالعامؿ  ألنيا خاضعة باستمرار  لتغيرات دائمة كعمى شاغميا أف يكاكب ىذا 

خاصة في المجتمعات (16)" التغيير كينسجـ مع المستجدات الطارئة كىذه عممية ليست بالسيمة 

التي يسبؽ فييا التطكر التشبع بالقيـ كالمعايير الجديدة التي تتماشى مع التطكر الحاصؿ مما 

يخمؽ نكع مف التناقض كالبلتكازف في المجتمع فتظير مشكبلت اجتماعية تؤثر عمى أفراد المجتمع 

 .عمكما كالمرأة خصكصا
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كأصبحت المرأة الجزائرية عمكما اقؿ صبرا عمى المشكبلت التي تكاجييا كما كانت في 

الماضي خاصة في محيطيا الزكجي مثؿ عدـ التكافؽ النفسي كاالجتماعي مع زكجيا بسبب كبر 

سنو أك زكاجيا منو دكف رضاىا، أك ىجرتو الطكيمة أك الغياب المتكرر، أك إىماليا كعدـ االىتماـ 

بيا كبأطفاليا، إضافة إلى رفض بعض النساء في ىذه المرحمة أف تعامؿ بطريقة قاسية كال إنسانية 

فيذه الظركؼ األسرية أدت إلى ظيكر ظاىرة الطبلؽ إضافة إلى دفع بعضيف إلى ارتكاب جريمة 

ما بسبب تأثير مثؿ ىذه الظركؼ عمى شخصيتيا كنفسيتيا كعقميا ،كاف كانت نسبة الجريمة في 

حيث أكدت االحصائيات أف حجـ ."الكسط النسكم رغـ كؿ ىذه العكامؿ  في تمؾ المرحمة تعد قميمة

ظاىرة اإلجراـ خبلؿ ىذه المرحمة في المجتمعات الغربية مقارنة بالمجتمع الجزائرم،يمكف القكؿ أنيا 

ال تمثؿ حجما كبيرا أك انتشارا كاسعا مقارنة بجرائـ الرجؿ، كيمكف اف نممس ىذا الفرؽ كاضح مف 

خبلؿ ما تعرضو المحاكـ في تكنس كالجزائر بحيث نجد أف النساء المتيمات في قضايا اإلجراـ 

 ( 17). " قميمة جدا

كيعكس الكضع االجتماعي  طبيعة إجراميا الذم يعد منخفضا مقارنة بإجراـ الرجاؿ، أما 

الجرائـ التي ترتكبيا فغالبا تككف بسبب الشجارات األسرية أك مع الجيراف في الحي،أك جرائـ زنا 

جياض التي تككف بسبب عبلقتيا مع شاب إما أف يككف مف أقاربيا أك مف جيرانيا أك أصدقاء  كا 

 .إخكتيا ، بمعنى مف الذيف يتردكف إلى البيت أك تردد ىي إلى بيتيـ

كما أف المرأة  الجزائرية تخشى عمى صكرتيا االجتماعية كاألسرية  مف التشكه إذا ما تـ 

القبض عمييا كىي تقـك بعمؿ إجرامي معيف كاف تسرؽ مثبل ، حيث تعد فضيحة خاصة لدل 

معارفيا حيث تنتشر كسرعة البرؽ كيصبح يتداكليا الكؿ مف رجاؿ كنساء ، كلذالؾ فيي تفضؿ 
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 إلى الجريمة أك أم شيء يؤدم بيا إلى الفضيحة الف ثمف الفضيحة في مجتمعنا ءعدـ المجك

 . الجزائرم بالنسبة لممرأة باىظة الثمف  تصؿ إلى تحطيـ حياتيا كميا

عرفت الجزائر في بداية الثمانينات تغيرات بنيكية   :1989 -1979الجزائر بيف   - 4

كتطكرات اجتماعية عميقة تمثمت في فشؿ كتيرة النمك االقتصادم كاالجتماعي  بالتالي عدـ تحقيؽ 

 حيف 1986ة فإلى غاية س"كاستمر الكضع .األىداؼ التنمكية، كال تحقيؽ مستكل معيشي مرتفع

ظيرت األزمة االقتصادية كاالجتماعية الخانقة التي حمت بالجزائر بعد انييار سعر النفط في 

إال  " المكاطف ىك الغاية كىك الكسيمة"كرغـ أف الدكلة الجزائرية قد اعتبرت  (18) ."السكؽ الدكلية

 معرفة تركيب المجتمع كصفاتو ألنيا أىممت اجتماعيا كاقتصاديا، مستكاه رفع أنيا لـ تتمكف  مف

فشمت في تسيير المؤسسات سكاء عمى المستكل المتكسط أـ . كدراسة المكاطف ككؿ ما يتعمؽ بو

األىداؼ  لـ تتمكف المؤسسات في تحقيؽ الذمالطكيؿ المدل أـ عمى مستكل التسيير اليكمي  

 ".ال يكجد دكؿ متخمفة بؿ ىناؾ دكؿ سيئة التسيير" Peter Druker كىذا ما يؤكده المنشكدة،

 بالغبف نتيجة عدـ تحسف أكضاعيـ كما كانكا مما أدل بشعكر األفراد رجاؿ كنساء 

 .يتكقعكف

مما أدل لعدـ مقدرة األفراد مف رجاؿ كنساء عمى التكيؼ مع المكاقؼ خاصة بسبب 

التغيرات الكبيرة كالسريعة كالمتبلحقة في ميداف التنمية في مختمؼ المجاالت كالتي أظيرت تأثيرات 

 .سمبية أىميا خطر تزايد الجريمة 

 بمغ 1982 صاحب ىذه المرحمة ارتفاع عدد السكاف حيث كصؿ في سنة 

خبلؿ عشر سنكات ، . قد تضاعؼ مرة أخرل فأم أف عدد الجزائريي.(19)   نسمة19.857000

 .كالف اإلنساف يتأثر منذ مكلده إلى غاية كفاتو بالتغيرات التي تطرأ عمى المجتمع الذم يعيش فيو
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يمكف القكؿ انو أحدث  فركقا كتفاكتا  فارتفاع عدد السكاف كانخفاض المستكل المعيشي  

بيف القيـ كالسمكؾ ،كبيف التطمعات كاإلمكانات المتاحة لتحقيقيا ،مما أدل  إلى بركز مجمكعة مف 

الظركؼ كالكقائع التي ال تتصؿ بشخص المرأة ، بؿ تتصؿ بالكسط الذم تعيش فيو، كالتي تؤثر 

البطالة كالفقر، مكاف السكف،البيئة األسرية،األصدقاء كالجيراف، إضافة : فييا بشكؿ كاضح منيا 

إلى التعميـ ككسائؿ اإلعبلـ كالعادات كالتقاليد، التي  قد تؤثر سمبيا عمى سمكؾ المرأة  كتجعميا 

 .تتجو إلى ارتكاب الجريمة  

مما جعؿ المرأة تعيش ضغكطات اكبر ناتجة عف المشاكؿ االجتماعية مقارنة بالسنكات 

الماضية، ربما بسبب أف األسرة النككية ال تتحمؿ مشاكميا لقمة تجربتيا ،كال تممؾ النضج الكافي 

 .لمكاجية المشكبلت

كمنو فاف عممية التنشئة األسرية تأثرت بظركؼ المجتمع كأصبحت تعيش تناقضا بيف القيـ 

كاالتجاىات كالمعايير االجتماعية السابقة كالجديدة التي اتجيت بالفرد إلى قيـ كاتجاىات سمبية 

اتجاه الكطف كاآلخريف،ك بدا مكضكع الجريمة كاالنحراؼ يتزايد في المجتمع، فاتجيت بعض النساء 

 امرأة 864 القبض عمى 1982حيث أحصت مصالح الشرطة خبلؿ سنة . إلى السمكؾ اإلجرامي

 (20)" الرتكابيا جريمة البغاء كالدعارة السرية في الجزائر العاصمة 

إضافة إلى انو في ىذه المرحمة ظيرت سمبيات النزكح الريفي التي عرفت تزايدا 

كىناؾ مف الباحثيف مف ربط ظاىرة الجريمة باليجرة الريفية الحضرية نتيجة لعكامؿ "ممحكظا،

اقتصادية، فعدـ نمك فرص العمؿ داخؿ المجتمعات الريفية بنفس النسبة لنمكىا الديمكغرافي أك 

السكاني يؤدم إلى ظيكر مشكمة العمالة ، كىذا ما يؤدم بالعديد مف المكاطنيف الريفييف إلى اليجرة 

: نحك المدف سعيا كراء العمؿ كلعؿ المشكمة تكمف في أف اليجرة تخمؽ بعض المشكبلت منيا 
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ازدياد السكاف، البطالة، اكتظاظ المساكف، اغمب المياجريف مف ذكم الدخؿ أك المستكل 

االقتصادم المنخفض فنجدىـ يقيمكف في مناطؽ تتجسد فييا سكء األحكاؿ السكنية كاالزدحاـ 

كالتخمؼ  كالظركؼ الصحية غير المبلئمة ، ما ينعكس عمى األمف كاألخبلؽ فترتفع في ىذه 

 ( 21) "المناطؽ معدالت الجريمة كاالنحراؼ 

كالذم كاف غالبا مف أسبابو انتمائيا إلى أسرة مفككة  مما زاد مف اتجاه المرأة إلى الجريمة

مثؿ حرمانيا مف عاطفة األـ أك األب أك إساءتيما إلييا، أك إساءة  احد إخكتيا  ليا، أك ىركبيا 

مف البيت مف اجؿ البحث عف الحب المفقكد في األسرة ، فيككف مصيرىا الشارع الذم يجعميا 

 عمييا مثؿ الذئاب كيجرفكنيا إلى  اضحية سيمة لمرجاؿ الذم يككنكف بانتظارىا بفارغ الصبر لينقذك

حيث تبثث الدراسات أف  البغاء مف " الجريمة كالرذيمة دكف رحمة أك شفقة خاصة جريمة البغاء 

أكثر الجرائـ ممارسة مف قبؿ المرأة ، يمييا جريمة اإلجياض التي قمما تكشؼ المرأة لفعميا ، 

 .كبعدىا جرائـ السرقات التي كثيرا ال يبمغ عنيا شفقة عمييا كتستر عمييا

 مستكل عارتؼ المر دكدية كقمة الفاعمية المؤسسات في ضعؼكع الكضع ككؽمع زيادة تأـز 

انخفض مستكل ،ؼتسريح العماؿ ك البطالة في الجزائر كالعجز عف خمؽ مناصب عمؿ جديدة ، 

 تزايد األمر تفاقـ عندما تكقفت فرص تشغيؿ األفراد كالعجز عف خمؽ فرص كالمعيشي لؤلفراد ، 

كذالؾ   مما زاد مف حدة الظركؼ المعيشية السيئةعمؿ لتكظيؼ القكل العاممة التي تعاني البطالة

تغيرات بنيكية كتطكرات اجتماعية عميقة تمثمت في فشؿ كتيرة النمك االقتصادم كاالجتماعي  نتيجة 

 (22 ). " تحقيؽ مستكل معيشي مرتفععدـبالتالي عدـ تحقيؽ األىداؼ التنمكية، ك

كقد أكد بعض المكظفيف القدامى في مجمس عنابو انو خبلؿ الثمانينات كثرت ظاىرة 

السرقة بشكؿ كبير كممفت لمنظر خاصة في المناسبات بسبب التركيب االجتماعي كالسكاني خاصة 
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  – 1980حيث قدمكا إحصائيات تقريبية تفيد باف جرائـ النساء مابيف     .في المناطؽ الحضرية

 سجينة في كالية عنابة  كىذا  الف المرأة خبلؿ ىذه المرحمة ازداد إجراميا كاف 70 ال تتعدل 1989

   (  23). كاف منخفضا مقارنة بالرجاؿ

الجزائرية المرأة  ؼنسبة الفعؿ اإلجرامي النسائي متدنية قياسان بالجرائـ الرجالية، كمع تبقى 

 في بعض  بعض الجرائـ الذككرية تككفأفاقؿ اقترافان لمجريمة مف الرجؿ رغـ كانت كالزالت 

حيث أشارت اإلحصائيات في بمداف متعددة ،كأزمنة مختمفة إلى .األحياف بسبب المرأة أك ألجميا 

ؿ تبمغ في الرجفاف الجرائـ التي يرتكبيا .ؿ الرجأف نسبة إجراـ المرأة تقؿ كثيرا عف نسبة إجراـ 

 (. 24) .عددىا أربعة أك خمسة أضعاؼ الجرائـ التي ترتكبيا المرأة

 كفي بداية التسعينات ازداد تأـز الكضع في المجتمع  :2000 - 1990الجزائر بيف -  5 

الجزائرم بظيكر اإلرىاب الذم جعؿ الجزائر تعيش عمى فكىة بركاف منفجر ، فكثر القتؿ كالسرقة 

كاالغتصاب كاأللـ كالدمكع  بمعنى اإلجراـ كالعنؼ أصبحت ميزة الحياة  في  المجتمع الجزائرم ، 

ك استمر تأـز األكضاع أكثر كأكثر كاستمر العجز المالي لممؤسسات كغمؽ باب التشغيؿ كعدـ قدرة 

المؤسسة عمى خمؽ مناصب شغؿ جديدة  إلى جانب التدىكر البارز في خدمات القطاع الصحي ، 

كعجز قطاع التعميـ في مكاجية التدىكر المستمر في المستكل ككذالؾ حدكث اضطرابات ناتجة 

زيادة اليجرة الريفية نتيجة التصعيد  إضافة إلى ... عف مشكؿ السكف كتدىكر مستكل المعيشي 

الخطير في المناطؽ النائية كالريفية كما ناليـ مف تيديد كسمب لؤلمكاؿ ك عمميات القتؿ الجماعي  

ك التخريب عمى يد اإلرىاب ، كالتعدم عمى شرؼ النساء كاغتصابيف كقتميف ،مما أدل إلى انتشار 

البيكت القصديرية في المدف كغياب ادني شركط الحياة الضركرية ىربا مف اإلرىاب فازدادت في 

كظيرت المرأة في ىذه المرحمة كمجني عمييا "المقابؿ حاالت اإلجراـ كاالنتحار كاألزمات النفسية ، 
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حيث أطمؽ عمى ىذه المرحمة بالمرحمة الدمكية أك . ( 25 ) "خاصة في عمميات القتؿ كاالغتصاب 

 .العشرية السكداء ، التي عرفت بارتفاع نسبة القتؿ كالتخريب كاليمع بيف صفكؼ الجزائرييف 

كيمكف القكؿ أف الجزائر شيدت خبلؿ ىذه المرحمة تطكرا ممحكظا في السمكؾ اإلجرامي 

كفي الطرؽ كاألساليب  المتبعة في تنفيذه ، كاف كانت مشاركة المراة الجزائرية فييا محدكد حيث 

األدكار القيادية كالتنفيذ كالقتؿ في الجماعات اإلرىابية  فيك مف اختصاص الرجاؿ كنادرا "نجد أف 

لكف شاركت .  ( 26)ما نجد امرأة تشارؾ في تنفيذ العمميات اإلرىابية أك قيادة الجماعات اإلرىابية 

 .بعضيف بإخفائيف أك تقديـ الماؿ ليف سكاء خكفا أك كرىا

فمك تتبعنا  ما عاشو  الشعب الجزائرم مف مشكبلت مثؿ   الفقر كالبطالة ك أزمة السكف 

كاف عمى الجزائر أف تحاكؿ إتباع إستراتيجية فعالة ... كانخفاض مستكل المعيشة كاإلرىاب  

لمكافحة العنؼ بمختمؼ إشكالو المادية كالمعنكية، ألنو مف شركط التقدـ االقتصادم كاالجتماعي 

لمبمد البد مف تكفر االستقرار كلف يككف ىذا إال بتكفير األمف في إطار القانكف كحقكؽ اإلنساف، في 

فأنشئت مصالح متخصصة لمكافحة اإلرىاب كمصالح .ربكع الكطف شماال كجنكبا كشرقا كغربا 

تتكفؿ بالبيئة كالتعمير كما أف ىناؾ تخصصات في الميداف العممي كمصالح تقنية عديدة أخرل 

تتماشى مع تنكع كتطكر الجريمة بما فييا الميندسكف في اإلعبلـ اآللي كاإللكتركنيؾ كاليندسة 

 .المعمارية كاألطباء كاألخصائيكف النفسانيكف كاالجتماعيكف كتخصصات أخرل 

كما أصبح القضاء ال يتسامح مع القضايا اإلرىابية بحث كانكا يتعرضكف إلى عقكبات 

كقع الكثير مف النساء ضحايا لجرائـ المختمفة ،كخاصة " قاسية مقارنة بالجرائـ األخرل ،حيث 

جرائـ العنؼ ، كتعتبر أكثر جرائـ العنؼ استيداؼ لمنساء جرائـ القتؿ العمدم كغير العمدم 

 " كاإليذاء الجسماني كاالغتصاب 



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 68 

الذم صكت عميو الشعب في سنة " بالمصالحة الكطنية"كمع ذالؾ فقد قاـ الرئيس بكتفميقة 

 كقبمو اغمب  الجزائريكف في حيف رفضو اخريف بسبب اضرر الدم  لحؽ بيـ مف جرائـ 2000

القتؿ كالتخريب التي مارسيا اإلرىاب كالتي اتسمت بالكحشية، كفي إطار المصالحة الكطنية تـ 

العفك عمى الذيف نزلكا مف الجباؿ كسممكا أنفسيـ ،كالكثير منيـ عاد لمزاكلة أعماليـ ،فانخفضت 

 .شدة اإلرىاب في الجزائر كاف لـ تنتيي نيائيا 

كخبلؿ ىذه المرحمة برزت ظاىرة ممارسة البغاء كالزنا بشكؿ ممفت نكعا ما سكاء في الريؼ 

أك المدف ، كذالؾ باتجاه النساء إلى ممارسة ىذا النكع مف الجريمة بغية الحصكؿ عمى الماؿ ، 

 .....بسبب الفقر ، كالبطالة ،كاإلرىاب الذم قتؿ الكثير كترؾ الكثير مف النساء دكف عائؿ 

 كصؿ عدد النساء السجينات بكالية عنابة إلى  1999-1990فخبلؿ الفترة الممتدة بيف 

 (. 27 ) . سجينة اغمبيف كانت جريمتيف  البغاء كالزنا 100

 الدعارة كالبغاء ةكلذالؾ يمكننا القكؿ أف ظاىرة اإلرىاب قد ىيئ مناخا التجاه المرأة لمممارس

،خاصة بعد أف كثر االعتداء عمى النساء كاغتصابيف ، فادل ببغضيف إلى ىجر سكناتيف ىربا 

مف الفضيحة كأخريات لـ يعد ليف ما يخفف عميو بعد أف ضاع شرفيف، إضافة إلى انتشار 

االنحبلؿ الخمقي الناتج عف ضعؼ التماسؾ كالتكافؿ األسرم ، خاصة عمى مستكل مناطؽ معينة 

 .في المدف الذم جر خمفو اجترارىف إلى الرذيمة كالخطيئة 

حيث  لكحظ أف إجراـ المرأة يتضاعؼ عندما تنخرط في العمؿ كالحياة االجتماعية لمكاجية 

ظركؼ الحياة في غياب العائؿ ،كعمى األخص في أزماف الحركب كالمجاعات ،كىك أمر يبلحظ 

في زيادة نسبة إجراـ النساء غير المتزكجات عف النساء المتزكجات كالتي يفترض كجكد عائؿ ليف 

( ".28 .) 
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 : 2010إلى -2001الجزائر بيف  -1

عرفت ىذه المرحمة تكجو الدكلة الجزائرية إلى محاكلة تحسيف المستكل المعيشي 

لممكاطنيف كالقضاء عمى الفقر ، إال أف ذالؾ لـ يكف باألمر السيؿ بؿ ازداد الفقر نتيجة ارتفاع 

األسعار المتكاصؿ خاصة في الغداء ، حيث أصبح األفراد يميثكف كراء لقمة العيش ، كازدادت 

 ك منو فالجزائر خبلؿ ىذه ،... نسبة البطالة ، مما جعؿ الشباب يشعر باأللـ ككره الببلد

المرحمة افتقدت التكازف ، كابتعدت عف االلتزاـ األخبلقي ،كزيادة األنانية كالمصمحة الخاصة، 

ألنو برزت قيـ .... كزيادة التعدم عمى حقكؽ الغير، كالتقصير الكاضح في أداء الكاجبات 

الصراع ، كأعطت لمفرد حرية اكبر في التصرؼ كاستخداـ الكسائؿ المختمفة لمثراء السريع  

أف التغير كالتطكر يمر بمراحؿ عديدة منيا مرحمة إدراؾ :حيث يؤكد جماؿ الديف لعكيسات ،

 سيركرةالحاجة لمتغيير تمييا مرحمة البداية في التخطيط لمتغيير كأخيرا مرحمة إدماج التغيير في 

كيبدكا أف الجزائر لـ تاخد ىذه المراحؿ باالعتبار (  29) .المنظمات كالرجكع إلى حالة التكازف 

كدكف إدراؾ   اتجاه  يسيرأمبؿ تجاىميا المسئكليف كسارت في طريؽ التغيير دكف إدراؾ في 

 .آلليات التغيير كتطبيقيا 

ىذه األكضاع أدت إلى بركز ، في المجتمع الجزائرمتأـز األكضاع كيبدكا أف استمرار 

صاحبيا تطكرات ظاىرة المصمحة كاألنانية كطغت المادة عمى حياة األفراد فبرزت ظكاىر كثيرة  

خطيرة عمى المستكل االجتماعي كالتي تتمثؿ في ظاىرة األميات العازبات إلي أنشئت ليـ الدكلة 

الجزائرم مأكل أطمقت عميو األميات العازيات ، كانتشار ظاىرة التشرد األسرم ككذا تشرد األطفاؿ 

 .بما في ذالؾ الفتيات 
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كما صاحب ىذه المرحمة تزايد ممفت لمنظر كىي ظاىرة األطفاؿ غير الشرعييف حيث 

ليس ىذا فقط بؿ ازدادت ظاىرة البطالة حدة حيث بمغت ذركتيا .امتؤلت المراكز الجزائرية  بيـ 

 ، كظاىرة الفقر التي عرفت بركز ال يصدؽ حيث اختفت الطبقة الكسطى 2005خبلؿ سنة 

كالذم ابرز ظاىرة أخرل كىي .كأصبحت لدينا الطبقة الغنية ك الطبقة الفقيرة ك الطبقة تحت الفقر 

خاصة في الكاليات .... أمتار تجد متسكال  10ظاىرة التسكؿ لدل النساء كما لدل الرجاؿ  فكؿ 

 .الكبرل 

كعمى ىذا األساس نستطيع القكؿ أف طبيعة التغيرات التي مر بيا المجتمع الجزائرم أدت 

إلى خمؽ فجكة كبيرة كعميقة بيف فئات االجتماعية ، بما فييا فئة النساء حيث كاف حجـ التغير 

غير مصاحب لمتكيؼ كاالنسجاـ مع ىذه التغيرات ، مما اثر ذالؾ عمى قيـ أفراد المجتمع 

كاستبداليا بقيـ أخرل يعتقد انيا تحقؽ التكيؼ المطمكب ، إال أنيا في الحقيقة قيـ لعبت دكرا في 

 .زيادة الجريمة كاالنحراؼ في المجتمع الجزائرم بما في ذالؾ الجريمة النسكية 

حيث أثبتت الدراسة الميدانية التي أجريناىا أف تغير األكضاع في السنكات األخيرة عمى 

أكثر مف صعيد في المجتمع  ، العامؿ المادم كاف مف أىـ األسباب التي أدت بالنساء المتكاجدات 

بالسجف إلى ارتكاب الجريمة ، فاغمبيف بطبلت كبالتالي ليس ليف دخؿ مادم يمبي حاجياتيف كىذا 

 : التحكؿ في تفسير أسباب الجريمة لدل المرأة قد  يرجع إلى 

  كطغياف ةمنيا تعقد الحياة العصرية ،تغير العبلقات االجتماعي:  أسباب العامة ،

 .المادة كالركح االستيبلكية عمى العبلقات في نمط الحياة 

  تغير (تخمي األسرة عف دكرىا  )منيا ضعؼ الضبط األسرم : أسباب الخاصة ،

 .،التفكؾ األسرم  (مف األسرة الممتدة إلى النكاة )شكؿ األسرة 
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انطبلقا مف التنشئة االجتماعية التي أصبحت تزكد أفراد المجتمع باتجاىات سمبية تجعؿ 

الفرد يعارض الظركؼ الصعبة التي يعيشيا في مجتمعو ، كتجعمو في المقابؿ غير قادر عمى 

 .مكاجيتيا مما اثر عمى الكثيريف فاتجيكا إلى ممارسة السمكؾ اإلجرامي 

حيث كشفت اإلحصائيات كالدراسات عف ارتفاع حاالت تكرط المرأة في الفعؿ اإلجرامي 

الذم يرجع في الغالب إلى الظركؼ االجتماعية الصعبة كالفقر كضعؼ المستكل التعميمي حيث 

 منيف ليف مستكل تعميمي اقؿ مف % 98اثبتت الدراسة الميدانية اف نزيبلت مؤسسة إعادة التربية 

 أميات ، إضافة إلى  % 14 تقراف كتكتبف ك % 25 مستكاىف التعميمي متكسط ك% 36جامعي ك

أف النساء المكاتي تتعرضف . التعسؼ العائمي الذم تتعرض لو مف طرؼ الزكج أك األب أك األخ

لمعنؼ مف قبؿ أفراد العائمة تحاكلف التخمص مف ىذا الكضع بممارسة العنؼ، فامرأة   لف تتكاف في 

البؤس . قتؿ زكجيا الذم يعتدم عمييا بالضرب المبرح حينما تتاح ليا فرصة اقتراؼ ذلؾ الفعؿ

كالظركؼ االجتماعية المزرية يجعؿ المرأة ترتكب مثؿ ىذه األعماؿ عندما تجد المرأة نفسيا 

ا ما تـ \مضطرة إلعالة أبنائيا كىي ال تممؾ مصدر رزؽ تككف مضطرة الرتكاب أفعاؿ إجرامية كه

 .التكصؿ اليو مف خبلؿ المقاببلت المتكررة معيف

 عف عدد النساء المكقكفات في بعض 2004حيث أحصت مصالح األمف الكطني خبلؿ 

 ( 30)  - : 1جدكؿ رقـ - كاليات الكطف 

  

حُ٘ٔزش   ح٣٫ُٞش حُٔٞهٞكخص ػيى حُ٘ٔخء

 َٝٛحٕ 158 33%

 حُـِحثَ حُؼخٛٔش 121 25%

 رخط٘ش 65 14%
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 هٔ٘ط٤٘ش 33 7%

 ٓٔظـخْٗ 24 5%

 ؿ٤ـَ 18 4%

 ؿَىح٣ش 17 4%

 ؿ٤ِِحٕ 15 3%

 رٍٞؽ رٞػ٣َ٣َؾ 5 1%

 حُ٘ؼخٓش 5 1%

 حىٍحٍ 5 1%

 حُطخٍف 4 1%

 حُـِلش 3 1%

 ح٫ؿٞح١ 3 1%

 طَٔ٘حٓض 1 

 حُٔـٔٞع 477 100%

 

حيث تكشؼ أرقاـ ىذا الجدكؿ ، أف إجراـ المرأة قد عرؼ تناميا خطيرا في المجتمع 

ذا كاف اإلجراـ سابقا صفة ذككرية كما ارتكبتو النساء يكاد يعتبر استثناءا، إال أف الجزائرم ،  كا 

الجزائر تشيد أمرا خطيرا يتمثؿ في إقباؿ العنصر النسكم عمى ارتكاب الجرائـ عمى اختبلفيا، كما 

لك أف األمر يتعمؽ بالعنؼ المضاد أك عممية انتقاـ، حيث لـ تعد المرأة ضحية العنؼ كالجريمة 

نما ممارسة ليا . فحسب كا 

كذالؾ بسبب ما عرفو المجتمع الجزائرم خبلؿ السنكات القميمة تغيرا في شتى مجاالت 

 الحياة 
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شيد اإلجراـ تناميا خطيرا، كزج المجرميف في السجكف بسبب طيشيـ كارتكابيـ لجرائـ 

خطيرة ، كبعد أف كاف المجتمع الجزائرم يعيب عمى المرأة دخكؿ السجف كيعتبره لمرجاؿ فقط تغيرت 

المرأة التي كانت " ىذه النظرة بعد أف أصبحت المرأة تدخؿ إلى السجف ، كأصبح يتداكؿ مؤخرا أف 

تعرؼ بالحشمة كالشرؼ أصبحت تجر إلى المحاكـ مكبمة األيدم ، حيث أصبحت تقكد عصابات 

كيشربف الخمر إلى حد الثمالة كينافسف الرجاؿ في ... الفسؽ كالدعارة ك كعصابات تركيج المخدرات

استيبلؾ المخدرات ، حيث صرحت مصالح األمف الكطني بالجزائر العاصمة عف تزايد مستمر في 

 ( 31)" قضايا حيازة النساء لممخدرات بيدؼ استيبلكيا  

 

أظيرت الدراسة الميدانية،كجكد تقبؿ اجتماعي كاضح لكجكد الرجؿ اك الشاب في السجف 

حيث يضحى باىتماـ العائمة كزيارتيا كتكفير لو اإلمكانات المادية البلزمة مف مصركؼ كاكؿ 

زيادة عمى ما تكفره المؤسسة العقابية ،أما المرأة  فمازاؿ المجتمع الجزائرم ال يتقبؿ ... كلباس 

دخكليا السجف كيظير ذالؾ مف خبلؿ مقاطعة الكثير مف األسر لبناتيف عند دخكليف السجف ،أك 

زيارة كالدتيا ليا سرا كتيديد كالدىا أك أخكىا ليا بالقتؿ ، كاف حضيت  بعض السجينات باىتماـ 

 حيث بدا يظير نكع مف  التقبؿ عمى المستكل األسرم ، لكف  عمى المستكل االجتماعي ةالعائؿ

 .مازاؿ يقابؿ دخكؿ المرأة إلى السجف بالرفض 

كأظيرت الدراسة الميدانية أيضا أف اغمب المجرمات المكجكدات بالسجف ، يعشف في اسر 

غير متماسكة ، يكثر فييا العبلقات السيئة بيف أفراد األسرة ، كتعاني الفقر  حيث تمثؿ نسبة 

 . تعيش في بيئة سكنية سيئة % 27، ك % 68النزيبلت الفقيرات  
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فمكقع المرأة في أسرتيا لو انعكاساتو عمى شخصيتيا كسمككيا ، فكجكدىا في أسرة متكترة 

أك يكثر فييا المشكبلت كالصراعات ،كتيميش المرأة كاالستبلء عمى حقكقيا ، أك المعاممة السيئة 

ليا مف طرؼ شخص اك عدة أشخاص في األسرة ، كتعرضيا إلى اإلىماؿ مف األب أك مف أفراد 

 .  كميا أسباب تجرؼ المرأة إلى الجريمة .... أسرتيا 

 اكت  أنو تـ اعتقاؿ حكالي 15حيث كشفت دراسة أصدرىا الدرؾ الكطني الجزائرم في 

 خبلؿ النصؼ األكؿ مف 530 كتـ تكقيؼ أزيد مف .2001 ألؼ امرأة لتكرطيا في اإلجراـ منذ 12

 . فيما كصفتو الشرطة ظاىرة متزايدة2006

 2009- 2005الذم يعبر عف النساء المسجكنات مف :   كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي 

 . في كالية عنابة فقط 

  -2جدكؿ رقـ –

حُ٘ٔزش ػيى حُٔـ٤٘خص حُٔ٘ٞحص 

2005 20 
9% 

2006 22 
10% 

2007 30 
14% 

2008 40 
19% 

2009 44 
21% 

2010 56 
26% 

 212حُٔـٔٞع 
100% 

 2010مصدر الجدكؿ الدراسة الميدانية مجمس قضاء عنابة                                
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حيث يكضح الجدكؿ المكالي أف كالية عنابة كعينة أك كحدة مف كاليات الكطف تعرؼ تزايدا 

ممحكظا في إجراـ المرأة ، حيث كشفت آخر اإلحصائيات لمشرطة الجزائرية عف تزايد عدد النساء 

المكاتي يحترفف اإلجراـ في الجزائر، كطالبت الشرطة بإجراء بحث في الظاىرة كقدـ ممثمكف عف 

حيث تقـك الشبكات اإلجرامية بتجنيد نساء لتيريب السبلح كالمتفجرات  المجتمع المدني آراءىـ ، 

حيث أظيرت بعض النساء الجزائريات خبلؿ السنكات األخيرة تخؿ عف (32... )كالمخدرات

الحشمة كالحياء كاتجيت إلى ارتكاب األخطاء كاألفعاؿ الفاحشة أماـ المبل إضافة إلى تميز 

بعضيف بالعنؼ مما جعؿ الكثير مف الجزائرييف يستنكر ىذه الصكرة في الكقت الحاضر ، كصمت 

تشتـ رجاؿ األمف بأقبح العبارات ، كذالؾ بشيادة " بيف الجرأة إلى اىانة الغير مثؿ رجاؿ االمف 

رجاؿ الشرطة الذيف كقعكا ضحايا لبعض الشابات ، كقد تـ عرض بعضيف أماـ العدالة بتيمة 

 ( 33.) "اىانة ىيئة عمكمية 

كفعبل فأثناء إجراء الدراسة الميدانية كجدنا امرأة مسجكنة في سجف عنابة  بنفس التيمة 

 .كىي اىانة ىيئة عمكمية  بعد ضرب شرطية أثناء تأدية مياميا 

 

 امرأة 1878فقد تـ تسجيؿ ماال يقؿ عف الكطنييف،  كالدرؾ األمف  إحصاءاتحسب أخر

 امرأة 83 ، كتتصدر كالية سطيؼ بػ 2009الجريمة خبلؿ األشير العشرة األخيرة لسنة  تكرطت في

،   إمرأة ، أغمبيف متكرطات في التيريب كالشعكذة كالدعارة78كتأتي كالية عيف تمكشنت بػ  ،

 45الخامسة بػ  إضافة إلى كاليتي مستغانـ ك تممساف بغرب الببلد ،بينما تحتؿ العاصميات المرتبة

التيريب كممارسة الدعارة كحيازة  إمرأة متكرطة في التزكير كاستعماؿ المزكر كاالنتماء الى جماعات
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 644أفادت مصادر قضائية بكجكد أكثر مف  كما.كاستيبلؾ كمتاجرة بالمخدرات كالمؤثرات العقمية

كىك ماتستعرضو المحاكـ  .2009الجريمة عاـ   صنؼ مف أنكاع119إمرأة تكرطت في في حكالي 

ىذا القبيؿ ، إذ يكاد يمر يـك كاحد إال كتككف فيو إمرأة  الجزائرية في معالجتيا لقضايا عديدة مف

 حاضرة مف بيف المكقكفيف
 (34 ) 

لممرأة إف الرجؿ غالبا ما يستغؿ ظركفيا القاسية  كثبت مف خبلؿ االتصاؿ برجاؿ األمف 

مثؿ حاجاتيا إلى العمؿ لكي يزج بيا في ىذا المجاؿ خاصة تجارة المخدرات كمختمؼ أصناؼ 

دكف أف "التيريب، كأضاؼ أنو رافع لعدة حاالت نساء في المحاكـ دخمنا ميداف الجريمة المنظمة 

لكف ىذا الينفي كجكد نساء  اتجيف الى ممارسة الجريمة عف قصد حيث ". يعممف بذلؾ كدكف قصد

 في قضايا اليجرة السرية نحك أكركبا، كممارسة الدعارة، ثـ تمييا قضايا متعمقة أصبحت تتكرط 

بعض النساء تعرضف لبلعتقاؿ لتكرطيف في . بالمخدرات كالتيريب كالتزكير في المحررات الرسمية

كتشير المعمكمات المقدمة مف طرؼ المؤسسات العممية كالبحث . ( 35 )قضايا اعتداء كقتؿ

التطبيقي كمنظمة العفك الدكلية إلى أف مرتكبي جرائـ القتؿ أك السطك أك االغتصاب مع 

كليذا فإف الجرائـ التي ارتكبكىا كأدينكا . عقد االجتماعيةاؿ ...الخ، غالبان ما كانكا يعانكف مف...القتؿ

بيا قد ارتبطت مباشرة بتمؾ العمؿ كاألكضاع االجتماعية التي كانكا يعانكف منيا كيعيشكف تحت 

  كطأتيا

 : خالصة الفصؿ 

أف االىتماـ بدراسة السمكؾ اإلجرامي لدل المرأة  ككيفية تأثره بالتغيرات االجتماعية 

كاالقتصادية لمببلد في األبحاث السكسيكلكجية يسمح لنا باف نطؿ عمى التأثيرات التي تحدثيا عمى 

فالمراة كفرد مف المجتمع تندمج كفؽ طبيعة المجتمع الذم تعيش .سمكؾ المرأة كشخصيتيا ك قيميا 
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فيو ، كجدير بالذكر أف التغيرات السريعة التي يعرفيا المجتمع الجزائرم عمى جميع األصعدة يؤثر 

كثيرا عمى تطكر المرأة ،كما إجراميا إال نتيجة حتمية لجممة التغيرات الحاصمة كالتي تطرقنا الييا 

خبلؿ ىذا الفصؿ حيث سمحت  لنا بفيـ خصائص كمميزات السمكؾ االجرامي النسكم كمف تـ 

جراميا   .معرفة إمكانيات انحرافيا كا 

 : المراجع 

 ،ص 1999 ، القاىرة ، 1عمـ اجتماع المراة ،دار الفكر العربي ،ط: سامية حسف الساعاتي  (1)

194
 
  

المكجز في عمـ االجراـ ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، قسنطينة ، بدكف سنة :دردكس مكي  (2)

 .59ف ص 

(3 )  www.islammemo.com    2010 فيفرم 15، تاريخ التصفح ، : حسف الساعاتي  سامية 

194 ،ص 1999 ، القاىرة ، 1عمـ اجتماع المرأة ،دار الفكر العربي ،ط
 .   

  .2010مصدر اإلحصائيات مؤسسة إعادة التربية بكزعركرة عنابو  ، فيفرم  (4)

  http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=6128 (5)، تاريخ 16/02/10

 (6)  M.Boucebci : psychiatrie, société et développement en ALGERIE, 

Alger, 1987, p139 
، 1972 النيضة العربية، بيركت، لبناف، ردركس في عمـ اإلجراـ، دا: عمر السعيد رمضاف (7)

55ص 
  

 المطبكعات الجامعية، الجزائر، سبتمبر، فاتفاقيات أيفياف، ديكا: بف يكسؼ بف خده (8)

86،ص1989
  

http://www.islammemo.com/
http://www.islammemo.com/
http://www.islammemo.com/
http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=6128
http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=6128
http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=6128
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 ، ص 1978الجريمة كالمجتمع، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، : محمد شفيؽ (9)

23.  

القيادة كتسيير المكارد البشرية ، دار اليدل لمطباعة كالنشر،عيف مميمة ، بدكف : ركيمؿ نكاؿ (10)

 . 27 ،ص2009ط ،

112،ص 1991باتنة ، الجزائر ، قانكف العقكبات ،الدار المغاربية ،: عمي بمقاسـ  (11)
 
. 

 .مرجع سبؽ ذكره: ركيمؿ نكاؿ  (12)

المرأة كالجريمة ، ترجمة ريياـ حسف ابراىيـ ،المجمس األعمى لمثقافة :  فرانسيس ىيدسكف  (13)

9،ص 1999القكمي لمترجمة ،مصر ،بدكف ط ،
 . 

 .1982 جكيمية 18ع : مجمة الشرطة     (14)

سيككلكجية الفرد كالمجتمع ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر ، الجزائر ، : عبد الرحماف الكافي  (15)

 .38 ، ص1996

 ، ص 2005 ،1التفكؾ االجتماعي ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، ط: معف خميؿ عمر   (16)

59.  

دركس في عمـ االجراـ ،دار النيضة العربية ،بدكف ط ،بيركت ،لبناف : عمر السعيد رمضاف  (17)

 .50 ،ص1972،

  .5النظاـ الدستكرم الجزائرم ، مرجع سبؽ ذكره  ، ص : العيفا اكيحي  (18)

سيككلكجية الفرد كالمجتمع ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر ، الجزائر ، : عبد الرحماف الكافي  (19)

 .38 ، ص1996

 .1982،.الجزائر –اإلحصاءات الجنائية الكطني :  المديرية العامة لؤلمف الكطني  ( .20)
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حسف عبد الحميد رشكاف ، مشكمة المدينة ، المكتب العممي ، االسكندرية ،مصر ،   (21)

 .76،ص 1997

 ، دراسات نظرية ك تطبيقية ، ديكاف المطبكعات نحو عمـ اجتماع نقدي: العياشي عنصر  (22)

  .60 ، ص 1999الجامعية ، 

 .2009 مجمس قضاء عنابة أكتكبر   ( 23)

عمـ اجتماع المرأة ،المكتب الجامعي الحديث : حسيف عبد الحميد احمد، احمد رشكاف   ( 24)

  . 187 ،ص 1998،بدكف ط ،القاىرة ، 

 .2009 /9/ 5في مجمس قضاء عنابة ، يـك : حسب تصريح نائب األكؿ مساعد  ( 25)

 ، 1998عمـ اجتماع المرأة ، المكتب الجامعي الحديث ، : حسيف عبد الحميد، احمد رشكاف  (26)

  .190القاىرة ، بدكف ط ،   ص 

 .2009قضاء عنابة اكتكبر   مجمس ( 27)

عمـ اجتماع المرأة ،المكتب الجامعي الحديث : حسيف عبد الحميد احمد، احمد رشكاف   (28)

 .187 ،ص 1998،بدكف ط ،القاىرة ، 

  .65 ،مرجع سبؽ ذكره ، ص السموؾ التنظيمي والتطوير اإلداري:جماؿ الديف لعكيسات  ( 29)

(30 (http://armpoli.montadarabi.com/montada-f2/topic-t4989.htm ، 21 جانفي 

2010. 

(31 ) ,  16/8/2009                                                           

www.roknalabd3.com/vb 
(32) ,  21/10/2009                                                           

www.ennaharonline.com       

http://armpoli.montadarabi.com/montada-f2/topic-t4989.htm
http://www.roknalabd3.com/vb
http://www.ennaharonline.com/
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(33 ) www.roknalabd3.com/vb   مكقع سبؽ ذكره ، . 

(34 (http://armpoli.montadarabi.com/montada-f2/topic-t4989.htm ،21 جانفي 

2010. 

(35 )www.magharebia.com   ،26 2009 أكت. 
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  الحاضنة و الشغؿ

 في التشريع والفقو المقارنيف

                                                                                 

 سعداوي محمد :    الدكتور 

                                                                                 جامعة بشار

 ممخص 

. الحضانة ىي رعاية الكلد كتعميمو كالقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو كالسير عمى حمايتو كحفظو صحة كخمقا 

 األـ األكلى بحضانة كلدىا ثـ األب ثـ الجدة الـ ثـ الجدة آلب دّد كيشترط في الحاضف أف يككف أىبل لمقياـ بذلؾ تع

 .ثـ الخالة ثـ العمة ثـ األقربكف درجة مع مراعاة مصمحة المحضكف 

  . مصمحة المحضكف–الرعاية - الحضانة   : الكممات المفتاحية

Résume 

(hadana) Le droit de garde consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducation de 

l'enfant dans la religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa sante physique et 

morale . 

Le titulaire de ce droit doit être apte a en assurer la charge. 

Le droit de garde est dévolu d'abord a la mère de l'enfant ,puis au père,  puis a la 

grande mère maternelle…au mieux de l'interet de l'enfant. 

Les mots clefs: droit de garde- l'entretien  - l'intérêt de l'enfant 

   

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 
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كاألسرة أساس المجتمع ك نكاتو،ك داخؿ األسرة يصنع ، بو تتحرؾ الحياة اإلنساف محكر الحضارة ك مدارىا،

ك يرعى .كمف ثـ كاف طبيعيا أف يحرص المشرع عمى أف يكفؿ القانكف حماية الطفؿ ك األمكمة  .إنساف الغد

 .تنشئتيـ التنشئة الصحيحة ؿاألطفاؿ ك يعمؿ عمى تييئة الظركؼ المناسبة 

يو ذلؾ مف شرح لمركزه فإف اإلحاطة بحقكؽ الطفؿ إحاطة عممية تتطمب بيانا لحقكقو األسرية بما يع 

 المجتمع كحقو في الرعاية الصحية ك االجتماعية ك حقو في إزاءالقانكني في أسرتو كما تتطمب بيانا لحقكؽ الطفؿ 

. التعميـ ك الثقافة ك رعاية الطفؿ المعاؽ ك تأىيمو ك حمايتو مف االنحراؼ

 في رؤية متكاممة بؿ األسرةك ألف الطفؿ ىك المستقبؿ عنيت التشريعات عناية خاصة بجكانب تربيتو داخؿ 

 قضية دستكرية كما فعؿ المشرع الجزائرم حيث نص في مكاضع مختمفة األبناء جعؿ قضية إلىك ذىبت بعضيا 

.  منو65 ك مثاليا المادة األبناء عمى 1996في دستكر 

 فاف الكضع يككف ادعى األسرة أىميا كانت الحككمات تكلي عناية كبيرة لمجيؿ ضمف مؤسساتيا ك إذاك 

 تارة ك تارة اإلىماؿ عرضة األبناء ك كقع انفصاؿ الزكجيف حيث يككف اآلسرة تشتتت إذالمتأمؿ  ك االىتماـ البالغ 

 ىذا المكضكع لمبحث فيث الجاد ك ىك ما دفعنا حرة البئصميف حيث ىنا داؼ عرضة لبلنتقاـ بيف الزكجيف المفأخرل

. 

  ابتداء بعناية ميمة مف خبلؿ نظاـ الحضانة حيث عيد بيا أحاطومف اجؿ ذلؾ تابع المشرع الطفؿ ك 

ك لعؿ ىنا تثكر   مقصد المشرع في ىذه المرحمةإلىلبلـ لما فييا مف ميزات تحقؽ مصمحة المحضكف ك تكصؿ 

 التي يريدىا المشرع كراء ذلؾ؟ األىداؼ بالذات ك ما ىي األـلماذا :   بحثنا التي تبدأ في صكرة سؤاؿ ممحإشكالية

 جكار إلى الرعاية التي استيدفيا المشرع في ىذه المرحمة يمكف تحصيميا نظرا لمتكاجد الفعاؿ لبلـ إف

المحضكف تقـك عمى شؤكنو ك تربيتو ك لكف كيؼ يككف الحاؿ حيف تدخؿ الحاضنة عالـ الشغؿ حيث تصبح بعيدة 

فيؿ يتحقؽ مقصد المشرع مف الحضانة ىنا ك ىؿ لمشغؿ اثر عمى المحضكف .عف المحضكف معظـ ساعات اليـك

ك مستقبمو؟  

 

 : مقاصد إسناد الحضانة لالـ :األوؿالمبحث 
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 كانت الحضانة لغة مأخكذة مف الحضف ك ىك الجنب فاف في كممة الحضف معنى الحب المتدفؽ ك إذا

 في االصطبلح فيي تربية الكلد كرعاية شؤكنو لمف لو حؽ الحضانة حتى يبمغ سنا معينا ك قد  أماالحماية الكافرة،

رعاية الكلد ك تعميمو ك القياـ بتربيتو عمى ديف " ىي زائرمجاؿ األسرة انكف ؽ62عرفيا المشرع الجزائرم في المادة 

".  ك السير عمى حمايتو ك حفظو صحة ك خمقاأبيو

 عمى ضركرة قياـ اآلباء عمى رعاية أبنائيـ ك تنشئتيـ تنشئة صالحة فاف أجمعت كانت التشريعات قد إذاك 

بعض ىذه التشريعات أكلت ذلؾ عناية كبيرة لمالو مف اثر عمى مستقبؿ المجتمع ك استقراره فأقرت ذلؾ في 

يجازم القانكف اآلباء عمى : 1996 في دستكر 65دساتيرىا كما ىك الحاؿ مع المشرع الجزائرم في نص المادة 

. القياـ بكاجب تربية أبنائيـ ك رعايتيـ

ك الكلد منذ يكلد محتاج لمف يعتني بو ك يقك ـ عمى تربيتو ك حفظو ك تدبير كؿ ما يمزمو في حياتو ألنو "

 ألنيما بكالدم الصغير األمر ىذا أناطك الشارع قد  عاجز عف القياـ بمصالحو غير مدرؾ لما يضره ك ما ينفعو،

 عف تربيتو ك رعاية شؤكنو في المرحمة أما عمييما كؿ فييا يصمح لو األعباء في ىذه الحياة ك كزع إليوأقرب الناس 

  (.1)"لؤلب  عف كالية التصرؼ في نفس الكلد ك حالو فقد جعميا أما فقد جعميا لؤلـ ك األكلى

 األسرة داخؿ باألبناء ىذا القدر مف كاجب العناية إلى يشير أفك اذا كانت الضركرة اقتضت مف المشرع 

 فكيؼ تككف المحافظة عمى مستقبؿ المجتمع األسرةفاف الكاجب يصبح اكبر حيف تنحؿ الرابطة الزكجية ك تتشتت 

؟ األبناءمف خبلؿ متابعة 

 إسناد المشرع كاف أرادىا التي األىداؼك مف اجؿ تحقيؽ  مف اجؿ ذلؾ جاءت التشريعات بنظاـ الحضانة،

؟ أكلى األـ الحضانة لبلـ ك لماذا كانت إسنادفما ىك الدليؿ عمى . األـ إلى ابتداءالحضانة 

تقديـ المرأة عمى الرجؿ في حضانة الصغير قاعدة شرعية تستجيب مع كاقع الحياة ك تكافؽ تككيف المرأة " 

. (2)"ك الحاجات الطبيعية لمصغار

يا رسكؿ اهلل "  فقالت أبيوأنو جاءتو امرأة بشأف نزاع حكؿ ابنيا مع  (ص)ك مف دلؾ ما ركم عف الرسكؿ " 

 ينتزعو مني فقاؿ الرسكؿ صمى أف أبكه ابني ىذا كاف بطني لو كعاءا ك حجرم لو حكاء ك ثديي لو سقاءا ك زعـ إف

 (.3)"لـ تتزكجي  بو ماأحؽ  أنت:اهلل عميو ك سمـ
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ك ثار نزاع بينيما بشأف عاصـ فخاصميما  ( عاصـأـ) عمر بف الخطاب فارؽ زكجتو  أف:اإلجماعك مف 

ك قد شيد .ريحيا ك مسكيا خير لو مف الشيد عندؾ: بكرأبكفقاؿ لو  ،(عاصـ) بكر ليأخذ منيا أبيعمر بيف يدم 

.  بكرأبيىذا المجمس عدد مف الصحابة ك لـ ينكركا ذلؾ عمى  

، أشفؽ ك إليو اقرب  ألنيا: في كتابو المغني بقكلوابتداء الحضانة لبلـ إسنادك قد سبب ابف قدامة المقدسي 

 أمو امرأتو ك إلى يدفعو إنما،ك ليس لو مثؿ شفقتيا ك ال يتكلى الحضانة بنفسو ك أبكه إالك ال يشاركيا في القرب 

. أبيو بو مف امرأة أكلى

 ؼ ا ج أف القانكف الجزائرم بعد أف أعطى حؽ 64يتضح لنا مف المادة :"  العربي بمحاج ك يقكؿ الدكتكر

ف ليا مبتدئا بجية األـ ك األصؿ في حضانة األـ أنيا أعطؼ عمى صغيرىا ك أكثرىـ ستحقيالحضانة لؤلـ رتب الـ

ك " (.4)."مف فرؽ بيف الكالدة ككلدىا فرؽ اهلل بينو ك بيف أحبيو يـك القيامة: (ص)تحمبل لمتاعب رعاية لقكلو 

 التربية كأصبر عمى القياـ بيا ك أشد إلى أليؽ بيا ألنيف أشفؽ ك أىدل اإلناثالحضانة نكع كالية ك سمطة لكف 

مبلزمة لؤلطفاؿ فادا بمغ الطفؿ سنا معينة كاف الحؽ في تربيتو لمرجؿ ألنو أقدر عمى حماية ك صيانتو ك تربيتو مف 

 (.5)"النساء

ك تتميز  .األـ تتكالىا األكلىالمرحمة :  ىنا عمى أف الحضانة مرحمتيف في حياة الطفؿاإلجماعك يقع 

 الحماية إلى فيحتاج فييا األب الثانية التي يتكالىا أما صبر عمى تصرفاتو ك بداية اكتشافو لعالمو إلىبحاجة الطفؿ 

. ك المساعدة

 قد اجتمعت ليا شرائط األـ الفقو مادامت أىؿ ال يعرؼ فيو خبلؼ بيف األب بالطفؿ مف أحؽ األـك ككف 

 صبرا عمى احتماؿ األكثر شفقة كاألكثر قمبا ك األحنى ألنيا.ره بينيماتخييـ بالكلد كصؼ تقيضي يؽالحضانة ك لـ 

. الصغير ك مطالبو

 ": فيإجماالك لكي تتكلى المرأة ىذه المسؤكلية اشترط الفقو فييا شركطا نكردىا 

العقؿ -1

البمكغ  -2

. القدرة عمى تربية المحضكف ك القياـ عمى شؤكنو ك ىي القدرة عمى صكف الصغير في خمقو ك صحتو-3
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فبل حضانة لمفاسقة ك ال لمميممة المضيعة الف الطفؿ تنطبع :  ك كذا االستقامةاألخبلؽ عمى األمانة-4

.  التي يراىا ك يشيدىا فينشأ عميياتالسمككيافيو 

.  ك ىك شرط عند الشافعية اإلسبلـ-5

.  ال تتزكج بأجنبيأف-6

.  تككف ذات محـر مف الطفؿأف-7

. (6)"  ال تقيـ بو في بيت يبغضو ك يكرىوأف-8

 فما الذم يريده المشرع مف ذلؾ؟ األسباب ليذه األـ إلى ابتداء كاف المشرع قد اسند الحضانة    فإذا

:  الحضانة لالـإسناد التي يقصدىا المشرع مف األىداؼ:المطمب الثاني

 62في تعريفو لمحضانة اكتفى المشرع الجزائرم في نص المادة  : الجانب العاطفيأكالضابط المعنكم  -1

. ىي رعاية الكلد:بقكلو

 ىذه السف ك ىك تحتاجو الجانب الذم أىمياك لفظ الرعاية يفيد العناية بالمحضكف مف جكانب عدة ك 

 قصكل في أىميةمف اخطر مراحؿ نكه لما ليا مف   مف حياة الطفؿاألكلىتعتبر السنكات الست "الجانب العاطفي ك 

 الطفؿ في ىذه أفتككيف شخصيتو بصكرة تترؾ طابعيا عمى نفسو ك سمككو طكاؿ مراحؿ حياتو في المستقبؿ ذلؾ 

 .(7)"  تأثرا بالعكامؿ التي تحيط بوأكثرالمراحؿ يككف 

 عمى األثر الذم يمده بالحب ك الحناف قد يككف لو بالغ أمو حضف إلىك افتقاد الطفؿ في ىذه المرحمة 

 ىك عدـ قدرتو عمى األكلىعف عكاقب حرماف الطفؿ مف العطؼ ك الحناف ك المحبة في السنكات "حياتو حيث انو 

 (.8)" تمقي المحبة منيـ فيما بعدأك اآلخريفمحبة 

  حرماف المحضكف مف الجانب العاطفي يكلد عنده عدكانية ال إرادية مع الكسط الذم يعيش فيو كما ينشأإف

.  سمككية غير سكيةأنماطعمى 

.  ك حضنيا الذم يكفر عمى المجتمع كؿ ىذا العناءاألـجؿ ذلؾ كاف البد مف أمف 

 إسنادىا الحضانة يراعى في أف ك كذا القضاء في األسرة قانكف إليو أشارىك ما :ضابط االستقرار - 2

. تكافر مصمحة المحضكف
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 في يد حاضف يدرؾ ىذه المسؤكلية الممقاة عمى المحضكف يكضع أفلكي تتحقؽ ىذه الغاية يجب " ك 

 بالطمأنينة ك دؼء الشعكر ك يتيح ليـ أصحابو البيت المتمتع بجك عائمي ىادئ ىك البيت الذم يمد أفعاتقو،ذلؾ 

 .(9)" حرية فردية ينظميا التفكير التعاكني ك الرغبة في رعاية حقكؽ الغير

 كما انو األمافىذا الجك اليادئ ىك الذم ينشئ الطفؿ عمى مشاعر الرضا ك الثقة بالنفس ك التكازف ك 

. الجك الذم يساعده عمى التعمـ ك االندماج االجتماعي ك ىي مقاصد عميا قصدىا المشرع ىنا

ؼ في ع ذلؾ يضأف إال األخر يككف الطفؿ ضحية انتقاـ احد الكالديف مف األحيافلذلؾ ففي كثير مف 

.  العطؼ عمى ابنيا ك حمايتوإلى التي تدفعيا غريزتيا األـجانب 

( األـلبف ) المبف الطبيعي ألىمية لما األـك ىك ضابط مقصكد في حضانة :ضابط الصحة الجسمية - 3

.  مستكل المناعة الذم يكفره المبف الطبيعيإلى االختصاص الذيف يشيركف أصحابمف فائدة صحية لمطفؿ بشيادة 

 انتزع إال جكار ابنيا ك متابعتيا لو تكفر لو جكا صحيا متكامبل ك إلى ك نظرا لتكاجدىا المستمر األـ أفكما 

. المحضكف مف يدىا بناءا عمى مصمحتو

 ضابط الرعاية الصحية ال تتحممو األـ لكحدىا ك إنما تتقاسمو معيا الدكلة لما تكفره مف مراكز صحية ك إف

.  ك مف اجؿ صحة المحضكف اشترط الفقو اإلسبلمي سبلمة الحاضف مف أم مرض معدأدكيةحمبلت تكعية ك 

 كاف طفؿ اليـك ىك إذا مرىكف بمدل سيادة األخبلؽ النبيمة فييا ك األمـ بقاء  إف:األخبلقيالضابط  - 4

.  المستقبؿإدارةرجؿ الغد الذم يصنع القرار فانو حسف تربيتو ىك مف حسف 

 مف أخبلقيا المحضكف ك جعمكا فساد أخبلؽ الحاضنة عمى أمانة اإلسبلميمف اجؿ ذلؾ اشترط الفقو 

 . عنيامكجبات سقكط الحضانة 

 ك الطمأنينةك تنشئتو في جك مف ، مؿء الطفؿ بمشاعر الحب ك االحتراـ ك العطؼ  إف:ك خبلصة القكؿ

مقاصد األمة ، بما ينسجـ مع ركح أخبلقوك ضبط ، ك رعايتو صحيا مف صحة نفسية ك جسدية األمفالسكينة ك 

 أخرلتحديات  (المرأة) األـ أماـ تطرح أخرل انو ك مف جية إال.  الحضانة لؤلـإسناد المشرع مف خبلؿ أرادىاكبرل 

  . خبرتيا ك كفاءتيا في عالـ الشغؿإلى كحاجة المجتمع ا تككف حاضرة فيوأفتتطمب عمييا 

  الحاضنة في عالـ الشغؿ وأثر ذلؾ عمى المحضوف:المبحث الثاني
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:   في عالـ الشغؿ الحاضنة:األوؿالمطمب 

بأس  تمثؿ النساء نصؼ السكاف النشيطيف ك تككف مصدرا ال :1976جاء في الميثاؽ الكطني لسنة      

 أف عمى ضعؼ االقتصاد ك تأخر التطكر االجتماعي،عمى إالبو لقكة العمؿ بالببلد بحيث يككف تجميدىا ال يدؿ 

 تعتبر فيو الضغكط المتصمة بدكرىا كأـ ك كزكجة في بناء أف ينبغي اإلنتاج المرأة الجزائرية في مسالؾ إدماج

 تشجع المرأة عمى العمؿ في مكاطف الشغؿ التي أفالعائمة كتدعيميا باعتبارىا خمية تأسيسية لمكطف ك عمى الدكلة 

 مف مراكز التدريب ك التأىيؿ الخاصة بعمؿ المرأة اإلكثار نفسو ك عمييا ضمار في الـكفاءتياتستجيب لقدراتيا ك 

 إدخاؿ ك عمى الدكلة األسرة ك استقرار األمكمة ضماف حماية إلىكما انو مف كاجبيا كضع قكانيف دقيقة تيدؼ 

.  ك المجتمعاألسرةاـ ح التي تمارسيا النساء بحيث يككف عمؿ المرأة عنصر التاألنشطةيرات الضركرية عمى مالتغ

المرأة في البيت نحك التقمص ك  مع التنمية ك التغيرات البنيكية لبلقتصاد تتجو الخدمات المنزلية ك تكاجد 

 جديدة مف أنكاعتحؿ محميا الخدمات االجتماعية كمصدر ميـ لمزيادة في الطمب عمى عمؿ المرأة ك تتكافر 

 مثؿ أفضؿالكظائؼ كنتيجة حتمية الستقرار المجتمع ك ازدياد االرتباط  بالمجمكعة الدكلية كما تتكافر شركط عمؿ 

 العامة ك كذا المنافسة التي يطرحيا القطاع الخاص كالذم يجعؿ المرأة عنصرا ميما فيو اإلدارة المكتبية ك األعماؿ

 مجتمعنا العربي الذم إف ." ك ما يطرحو مف خدمات مغرية مما يجذب قسما اكبر مف النساء لبلشتراؾ بسكؽ العمؿ

 تبقى المرأة أف كؿ القكل العاممة لديو ك مف غير المعقكؿ إلىيحاكؿ بكؿ طاقاتو المحاؽ بالدكؿ المتقدمة ىك بحاجة 

 .(10)" اإلنتاج غير مشاركة بشكؿ فعاؿ في عممية أكك ىي تككف قسما ال يستياف بو مف مكارده البشرية معطمة 

 زادت نسبة مشاركة المرأة في حياة الشغؿ في الكطف العربي عمكما ك الجزائر خصكصا تحت ضغط 

 أخرلصيحة التحرر ك الديمقراطية التي تسكد العالـ مف جية ك مف جية الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية ككذا 

فأقرت الدساتير كميا ىذا الحؽ ك   المتحدة بشأف التنمية البشرية في دكؿ العالـ الثالث،األمـتحت ضغط تقارير 

 أىـ مف ا قضية عمؿ المرأة كاحدأصبحتعممت عمى تجسيده بما ينسجـ مع ما يدكر في الساحة الدكلية حيث 

. اإلنسافممفات حقكؽ 
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 إلى حتمية تتطمبيا حاجة المجتمع أصبح كاف عمؿ المرأة اليـك  إذا: الذم يطرح ىنا ىكاإلشكاؿك لعؿ  

 فانو البد مف مقاربة بيف كؿ ىذا ك ما تريده أخرلالمرأة مف جية ك ما تفرضو المجمكعة الدكلية مف جية 

.  ذلؾإلى اإلشارةالتشريعات مف نظاـ الحضانة ك كيفية تحقيؽ المقاصد المرجكة منو كما سبقت 

 عمى المحضوف الحاضنة عمؿ أثر: المطمب الثاني

  :أتي  ما ماألمر المبادئ التي ىي مدار أىـمف 

 أمكف ك التكفيؽ ىنا كاجب متى األبحؽ الصغير ك حؽ الحاضنة ك حؽ  :الحضانة حقكؽ ثبلثة  -1

 مدار الحضانة عمى نفع المحضكف ك مصمحتو كما أف ك ألف مصمحة الصغير ىي المقدمة باعتبار إليوالكصكؿ 

.  بكلدىااألـ بكلده ك ال األبال يضار 

.  لـ يتحقؽ ذلؾ فبل يحكـ بيافمتى الغرض مف الحضانة ىك حفظ المحضكف  أف-2

 ما يفسد مصمحتو ك رعايتو سقطت الحضانة الف مدار الحضانة عمى نفع إلى تعرض المحضكف إذا-3

 الف آخر مصمحة طرؼ إلى بو دكف التفات األخذالمحضكف  فمتى تحققت مصمحة الصغير في كجو كجب 

األسرة  ؽ 65/02 مف غيره ك عمى ىذا معظـ التشريعات ك منيا التشريع الجزائرم في المادة أكلىالمحضكف 

 .الجزائرم 

؟ عنيا سقكط الحضانة أسباب مففيؿ عمؿ المرأة يشكؿ سببا 

 شرط إلىة الزحيمي في معرض الحديث عف شركط الحضانة الكاجب تكافرىا في المرأة بأشار الدكتكر كه

 كاف عمميا يمنعيا مف تربية الصغير ك إذا العاممة أكفالمرأة المحترفة "القدرة عمى تربية المحضكف حيث يقكؿ 

 كاف عمميا ال يحكؿ دكف رعاية الصغير ك تدبير شؤكنو ال يسقط حقيا إف لمحضانة ك أىبلالعناية بأمره ال تككف 

 الطبيبات ك المعممات ك نحكىف ال يسقط حقيف في الحضانة الف أففي الحضانة ك قد جرل العمؿ في مصر عمى 

 (.11) "ىاعف النائبة أك الطفؿ بنفسيا ك بالتعاكف مع قريباتيا أمر إدارةالكاحدة منيف تستطيع 

 كاف إذاك ال يعد العمؿ في ذاتو مسقطا لمحضانة بؿ تسقط :"يمي كما ذكر الدكتكر محمد احمد سراج ما

 يمقي بو في بيئة مصاحبة تؤثر عميو سمبا ك تثير الشككؾ حكؿ سبلمة تربيتو ك أكعمؿ الحاضنة ضارا بالصغير 

 (.12)"اإلىماؿالمناط في سقكط الحضانة مصمحة الصغير ك حمايتو مف الضياع ك صيانتو مف 
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 2005 فبراير 27 المؤرخ في 05/02 اآلمر مف 16 في التشريع الجزائرم فقد جاء في نص المادة أما

تسقط الحضانة باختبلؿ احد الشركط : بقكليا67 ك المعدلة ك المتممة لممادة األسرةالمعدؿ ك المتمـ لقانكف 

 سقكط الحؽ عنيا في ممارسة أسباب يشكؿ سببا مف أف ك ال يمكف لعمؿ المرأة 62المنصكص عمييا في المادة 

. الحضانة

. نو يجب في جميع الحاالت مراعاة مصمحة المحضكفأغير 

 ىنا ك ىك مصمحة المحضكف فمتى استطاعت المرأة احتراـ ـالمبدأ العا إعماؿك المقصكد مف المادة ىك 

. حضكف لـ يكف العمؿ سببا لفقدىا حؽ الحضانةـمصمحة اؿ

 كال تعكد  مثبلإدارياانو تثكر مشكمة دكر الحضانة ىنا بالنسبة لمف تمارس عمبل "إلىك يشير فضيؿ سعد 

 دار الحضانة أطفاؿ مساء ك مع ذلؾ تتمسؾ بحؽ الحضانة لتضع طفميا بيف يدم القائميف بتربية إال المنزؿ إلى

 ال؟ آـ مؤىمة أىي التي يثكر حكليا التساؤؿ

 التي مف بينيا األىمية عمـ الشركط ك حصرىا في إنمانص خاص في القانكف ك األمر لـ يرد بشأف ىذا 

ك عرؼ ،  لتككف بيا الحضانة كبل متكامبل62التفرغ لتربية الطفؿ ك تعميمو ك ىي جكانب نصت عمييا المادة 

 دكر إلى ميمة الحضانة أسندت إذا ةالقضاء المصرم ىذه الظاىرة منذ زمف ك رفض القكؿ بأىمية الحاضف

 بااللتزاـ طريقا لمحصكؿ عمى اإلخبلؿالتزامو نحك المحضكف يجعؿ ب الحضانة لمف يخؿ إسنادالحضانة الف 

 األـ عمى تحقيؽ مقصكد الحضانة مف أقدر تككف دار الحضانة أحيانا انو إال(.13)"كىي نتيجة غير مقبكلة .الحؽ

. تنشئة الكلد تنشئة صالحةؿ ال تتكافر عمى مستكل ثقافي معيف يؤىميا األـ كانت إذا

 خاتمة

 البديمة تحقيقا لمتكفؿ األسر بعض التشريعات تعرؼ ما يسمى بمشركع أف إلى األخير في اإلشارةتجدر  

  : الذيف ليس ليـ اسر معركفة ك الفئات المقصكدة ىنا ىياألطفاؿبفئات 

المقطاء  -

شرعييف الذيف يتخمى عنيـ ذككىـ اؿ غير  األطفاؿ-
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 ذكييـ ك تعجز السمطات المختصة عف االستدالؿ عف إلى اإلرشاد الضالكف الذيف ال يمكنيـ  األطفاؿ-

. إقامتيـمحاؿ 

 المسجكنيف ك أكالد مثؿ األصمية أسرىـالذيف يثبت مف البحث االجتماعي استحالة رعايتيـ في  األطفاؿ -

 العقمية ك الذيف ال يكجد مف يرعاىـ مف ذكم قرباىـ ك يشردكف نتيجة انفصاؿ اإلمراض نزالء مستشفيات أكالد

. الكالديف

كالناتج ىنا ىك أف الحضانة كاجبة كضركرية في حؽ الطفؿ الذم يعيش حياة عادية أما الذم ال يعيش 

 كيعتبر ىذا المشركع أحد الحمكؿ الممكنة لمتكفؿ بيؤالء . حياة عادية فاف االنتباه إلى رعايتيـ أكلى األكلكيات 

: ك اليدؼ مف ىذا المشركع ىك

 ك لؤلطفاؿتييئة البيئة المنزلية ك تزكيدىا بالخبرات البلزمة لمعاكنتيا عمى كفالة حياة طبيعية مبلئمة  -

. متابعة تنشئتيـ تنشئة صحيحة

.  البديمة ك خاصة في المجاالت الصحية ك النفسية لمطفؿاألسركعية تكضع ك تنفيذ برامج ثقافية ؿ -

                           

 :التيميشات  
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 النظاـ القانكني لمكػافحػػة التػدخيػػف

 مصطفػام أسمػاء

 جامعػة بشػار

 :ػ ممخػػص 

يعتبر التدخيف مف أكثر المحذرات المشركعة استيبلكا رغـ ما يسببو مف أضرار صحية تؤدم إلى كفاة 

المبلييف مف األشخاص سنكيا ؛ حيث ال تقتصر أثاره الضػارة عمى المدخنيف المباشريف فحسب بؿ تمتد إلى غير 

المستيمكيػػف المباشريف ليذه المادة ؛ ك ىك ما يطمؽ عميو مصطمح التدخيف السمبي ؛ ك سأبيف مف خبلؿ ىذا المقاؿ 

 .اآلليات التي كضعيا المشرع الفرنسي ك المشرع الجزائرم لمكافحة ىذه الظاىرة 

 

 : ػ مقدمػػة 01

 حينما قاـ كريستكؼ ككلكمبس بإحضار أكراؽ التبغ (1) 1492 إف تدخيف التبغ لـ يكف معركفا حتى سنة 

مف جزائر الباىاما ؛ ك شاع إنتشار التبغ في أمريكا ك أكربا ك جميع أنحاء العالـ ؛ ك قد عرؼ التبغ في فرنسا منذ 

 ميبلدية عف طريؽ جكف نيككت دك فيمماف ؛ ىذا األخير كاف سفير فرنسا في البرتغاؿ ك منذ ذلؾ 1560حكالي 

؛ كما ساىـ اإلشيار في (2)التاريخ أصبح التدخيف تدريجيا يستيكم كؿ طبقات المجتمع النبيمة منيا ك الشعبية 

                                                 
 (1) Y. martinet  A . Bohadana , le tabagisme : de la prévention au servage 3éme édition Masson , 2004 , p 

10 . 

 

 (2) C. Ferland , tabac et fumée : regards multidisciplinaires , indisciplinés sur le tabagisme xv-xx siècles 

édition presses de l'universite laval , 2007 p 17 . 
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 ك أصبح رمزا 1970 إلى 1925تكسيع قاعدة مستيمكي التبغ السيما المدخنيف ؛ حيث بمغ اإلشيار ذركتو بيف سنة 

  .(3)لمعصرنة 

 حجة المناىضيف لمتدخيف ك ىذا لظيكر عدة دراسات عممية 1970 إال أنو أصبح التدخيف السمبي منذ 

حكؿ مخاطر التدخيف السمبي ؛ ك مع بداية القرف الكاحد ك العشريف بدأ التدخيف يشكؿ رمزا لمجيؿ ك تـ إدراجو 

 ك بمناسبة الدكرة الرابعة ك العشركف لمنظمة الصحة 1971  ك في سنة les drogues récréativesضمف 

 بجعؿ مكافحة 1999العالمية أطمقت ىذه المنظمة برنامجا كاسعا لمكافحة التدخيف ك قامت مديرة ىذه المنظمة سنة 

 التدخيف ىدفا ىاما

 ؛ ك انضمت 2003ليذه المنظمة كىذا  نتج عف ىذا المصادقة عمى اتفاقية اإلطار لمكافحة التبغ سنة 

 مف الدكؿ ك أصبح لزاما عمييا تعييف منظمات تشريعية لمكافحة التدخيف فما مدل نجاعة القكاعد دإلييا العدم

المطبقة في مجاؿ مكافحة التدخيف سكاء عمى المستكل القانكف الفرنسي الجزائرم؟ ك ما ىي المسؤكلية المترتبة عف 

 اإلخبلؿ بيذه القكاعد ؟ ك ىذا ما سنتعرض لو مف خبلؿ 

 .منع التدخيف في األماكف العامة ك كسائؿ النقؿ الجماعية : ػ المبحث األكؿ 

 .منع التدخيف في األماكف العامة ك كسائؿ النقؿ الجماعية في القانكف الفرنسي : ػ المطمب األكؿ 

 .منع التدخيف في األماكف العامة ك كسائؿ النقؿ الجماعية في القانكف الجزائرم : ػ المطمب الثاني 

 .تنظيـ اإلشيار المتعمؽ بالتبغ ك منتجاتو : ػ المبحث الثاني 

 . تنظيـ اإلشيار المتعمؽ بالتبغ ك منتجاتو في القانكف الفرنسي : ػ المطمب األكؿ 

 . تنظيـ اإلشيار المتعمؽ بالتبغ ك منتجاتو في القانكف الجزائرم : ػ المطمب الثاني 

 .تنظيـ المتاجرة في التبغ ك منتجاتو في التشريع الجزائرم : ػ المبحث الثالث 

 .تعريؼ الشركة الكطنية لمتبغ ك الكبريت : ػ المطمب األكؿ 

 .االلتزاـ باإلعبلـ ك كاجب التحذير لممدخنيف : ػ المطمب الثاني 

 .تنظيـ صناعة ك تصدير ك إستراد التبغ : ػ المطمب الثالث 

                                                 
 (3) E . godeau , le tabac en Fiance de 1940 à nos jours , histoire d'un marché édition pups 2008 p 9 . 
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 .منع التدخيف في األماكف العامة ك كسائؿ النقؿ الجماعية : ػ المبحث األكؿ 

 إف اليدؼ مف منع التدخيف ليس حماية المدخف مف استعمالو الشخصي المفرط لمتدخيف فحسب بؿ تكفير 

 .حد أدنى مف الحماية لغير المدخنيف 

 .منع التدخيف في األماكف العامة ك كسائؿ النقؿ الجماعية في القانكف الفرنسي : ػ المطمب األكؿ 

 .منع التدخيف في األماكف العامة : ػ البند األكؿ 

 مف قانكف الصحة العمكمية الفرنسي عمى مبدأ عاـ لممنع مف التدخيف في 3511/7:  لقد نصت المادة 

ك ىك ما (1)المحبلت المعدة لئلستعماؿ الجماعي ك كذلؾ كسائؿ النقؿ الجماعية بإستثناء األماكف المعدة لمتدخيف 

( 2)تبناه قانكف فام الذم حدد مجاؿ المنع مف التدخيف في األماكف التي يشكؿ فييا التدخيف خطر عمى الصحة 

(2) . 

يمنع التدخيف "  مجاؿ المنع مف التدخيف بنصو في المادة األكلى عمى أنو 1992 ماس 29كما حدد مرسـك 

ك مف ىنا يتبيف أف ىذه المادة قد " في كؿ األماكف المغمقة ك المغطاة التي تستقبؿ الجميكر ك تشكؿ أماكف عمميـ 

 .استثنت األماكف غير المغمقة مثؿ الشكارع ؛ الساحات ؛ األسكاؽ المفتكحة أك غير المغطاة ؛ الشكاطئ 

كما نص ىذا المرسـك عمى أف المنع يشمؿ أماكف العمؿ ك كسائؿ النقؿ الجماعية ؛ أما بالنسبة لممدارس ك 

ك ىذا لتعزيز (1)الثانكيات فيمنع التدخيف حتى في األماكف غير المغمقة التي يرتادىا التبلميذ في فترة االستراحة 

 .حماية األجياؿ المستقبمية 

المنع " ك رغـ التشديد مف ىذا المنع إال أنو غير مطمؽ ؛ حيث نص ىذا المرسـك في مادتو الثانية عمى أنو 

ك يستخمص مف ىذا النص عمى أنو في حالة عدـ تكافر " مف التدخيف ال ينطبؽ في األماكف المعدة لمتدخيف 

فضاءات خاصة بالمدخنيف فإف المكاف يعتبر ممنكع فيو التدخيف ك ىذا ما أكده مجمس الدكلة الفرنسي في القرار 

؛ كما حدد ىذا المرسـك المعايير الصحية التي يجب أف تتكافر في األماكف المعدة (2) 2009الصادر في جكاف 

                                                 

 (1) F. caballero Y. bision droit de la drogue 2éme édition Dalloz 2000 p 32 
 

 (2) j . simon cayla , limitations légitimes de liberté de fumer revue de droit sanitaire et 

social 1994 p 30 .  
 

 (1) jo, 30 mai , p 7253 

 (2) ce 1
er

 et 6éme sous sections réunies – 10 juin 2009 n 3/8068 recueil dalloz 2007 . 
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 لتر في الثانية ك حجـ المكاف يجب أف يككف 7لمتدخيف ؛ حيث يجب أف يككف مقدار التيكية لكؿ مدخف محدد بػ 

 متر مكعب ك يجب أف يككف مفتكح عمى الخارج ؛ كما نص عمى ضركرة كضع إشارة تذكر بمنع التدخيف ك تبيف 7

فزيادة إلشتراطو عمى (3) 2006 نكفمبر 16األماكف المخصصة لممدخنيف ؛ أما فيما يتعمؽ بالمرسـك الصادر في 

ضركرة تكافر مكاف مغمكؽ أكتكماتيكيا بدكف إمكانية فتحو ؛ ك أف ال يشكؿ مكانا لمعبكر ؛ كما يجب أف تككف 

 مف المساحة اإلجمالية ك ىذه األخيرة يجب أف ال تتجاكز % 20المساحة المخصصة لممدخنيف تساكم أك تزيد عف 

 . ك يجب عمى المستخدـ أف يقـك بصيانة دكرية ألجيزة التيكية 2ـ35

أماكف أخرل يمنع فييا التدخيف كالمؤسسات التعميمية (4) 1977 ديسمبر 12كما حدد قانكف فام ك مرسـك 

ك الثقافية  ك الترفييية ؛ ك كذلؾ المؤسسات التي تصنع المكاد الغذائية ك القاعات التي تحتضف المباريات الرياضية

ك أماكف العمؿ ذلؾ ألنو يكجد أكثر مف مميكف عامؿ  (البمديات ؛ مكاتب البريد ؛ اإلدارات  )؛ ك البنايات العمكمية 

 مف أكقاتيـ في العمؿ % 75معرضيف لمتدخيف السمبي أثناء تكاجدىـ في أماكف العمؿ بحكـ أنيـ يقضكف أكثر مف 

؛ لذلؾ طرحت محكمة النقض الفرنسية مبدأ لحماية العماؿ مف التدخيف السمبي مف طرؼ المستخدـ ؛ حيث يقع 

ك في نفس التكجو قررت الغرفة االجتماعية لمحكمة (1)عميو التزاـ بسبلمة العماؿ ك ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة 

النقض الفرنسية بأف المستخدـ مطالب بالسعي بعد التشاكر مع طبيب العمؿ ك لجنة الكقاية ك األمف ك شركط 

العمؿ ك في حالة غيابيا تتشاكر مع ممثمي العماؿ إلى صياغة خطة تنظيـ ك تييئة أماكف مخصصة لغير 

كفي نفس السياؽ صدر (2)المدخنيف ك عدـ االكتفاء بدعكة العماؿ لعدـ التدخيف في حضكر عماؿ غير مدخنيف 

قرار مف محكمة النقض الفرنسية في قضية مشابية عندما اعتبرت أف المستخدـ قد أخؿ بكاجب السبلمة ك تحقيؽ 

نتيجة الذم فرضتو أحكاـ قانكف العمؿ ك قانكف الصحة العمكمية لحماية العماؿ مف التدخيف السمبي ك ىذا لعدـ 

مراعاتو لمتشريع الخاص بمكافحة التدخيف ك ىذا بتعريضو ك بشكؿ دائـ ألحد عمالو لمتدخيف السمبي ؛ حيث 

                                                 
)

 (3) le décret n 2006 – 1386 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux 

affectés à un usage collectif et public .  
)

 (4) jo 17 septembre p 4609 .   

 (1) Alexis Bugada : protection contre le tabagisme dans les entreprises consécration 

d'une obligation parentale sécurité de résultat recueil Dalloz 2005 p 2565 . 
 

 (2) cass-social – arrét n 1698 19 juin 2005 . 
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ك طالما أف مكافحة التدخيف أصبحت اليـك (3) أكرك 2500إعترؼ ىذا القرار بأحقية العامؿ في تعكيض قدره 

تشكؿ ىدفا لحماية الصحة العمكمية ؛ فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأف التدخيف في أماكف العمؿ يشكؿ خطأ 

 .(4)جسيـ يستكجب الطرد

 كما اعتبرت المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف أف تعرض سجيف لمتدخيف السمبي يعتبر معاممة 

 ؛ حيث فتحت آفاؽ جديدة في حماية األشخاص 2010 سبتمبر 14: ميينة في قرارىا الصادر بتاريخ 

المكقكفيف ألنيا في ىذا القرار طرحت إشكالية ىامة متعمقة بالتدخيف السمبي في المؤسسات العقابية ؛ حيث 

 كاستفاد مف 2002تتعمؽ ىذه القضية بمكاطف مف ركمانيا حكـ عميو بأربعة سنكات ك نصؼ حبس في أكتكبر 

 ؛ قبؿ دخكلو السجف كاف يعاني مف التياب مزمف في الكبد ك ارتفاع ضغط 2005اإلفراج المشركط في فبراير 

الدـ ؛ ك أدت ظركؼ حبسو إلى تدىكر حالتو الصحية ؛ حيث كاف ىناؾ اكتظاظ في القاعػة التي كػاف 

تدفئة غير كافيػة ؛ عػػدد األسرة محػػدكد ؛ كجكد عدد  (² ـ55 شخص في غرفة 120  إلى 110 )مسجكنا فييا 

ك تـ إدخالو المستشفى ثبلثة مرات إال أف صحتو لـ تعرؼ تحسنا ك حتى .كبيػػػر مف المدخنيف في القاعػػػة 

ظركؼ تكاجده في المستشفى لـ تؤدم إلى تحسيف كضعيتو الصحية ؛ فيناؾ أيضا تأثر بالتدخيف السمبي 

لكجكد مدخنيف معو في الغرفة ؛ كما أكدت الخبرة الطبية أف األمراض التي كاف يعاني منيا قبؿ دخكلو السجف 

 يدعي أماميا بأنو ما آلت إليو 2004ازدادت خطكرة ؛ قاـ ىذا األخير برفع دعكل أماـ محكمة ركمانيا سنة 

حالتو الصحية ناتجة عف سكء الظركؼ داخؿ المؤسسة العقابية إال أنو لـ يتحصؿ عمى أم تعكيض فمجأ إلى 

رفع دعكل إلى المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف ك قد جعؿ مف التدخيف السمبي الذم تعرض إلضرار مف 

السجناء اآلخريف كجيا مف األكجو األساسية لدفاعو ك قد اعترفت لو بالحؽ في التعكيض بناء عمى المادة 

 (1)الثالثة مف االتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف 

                                                 

 (3) ) cass-social – arrét n 65103 du 10 octobre 2010 . 
 

 (4) B. ines tabagisme et faute grave du salarie – Dalloz actualité 10 juillet 2008 p 

2427 . 
 

(1) Philippe mouron , l'exposition détenu au tabagisme passif , revue de droit 

sanitaire et social 2011 p 86 . 
 



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 97 

 .منع التدخيف في كسائؿ النقؿ الجماعية : ػ البند الثاني 

إف قكة االكتظاظ بيف المدخنيف ك غير المدخنيف في فضاء ضيؽ يجعؿ مشكمة التدخيف السمبي أكثر 

 ) منع التدخيف فيالنقؿ البرم 1977 ديسمبر 12ليذا فإف المرسـك الصادر في (2)تأثير عمى غير المدخنيف 

المادة ) ك النقؿ الجكم  ( 12المادة ) ك النقؿ البحرم  ( 10المادة ) ك النقؿ عبر السكؾ الحديدية  ( 7المادة 

األحكاـ (3) بعض 1992؛ كما نظـ مرسـك (3) ( 9 ك 8المادتاف ) ك النقؿ عبر المصاعد ك التميفريؾ  ( 11

ك  ( 12المادة ) ك البكاخر  ( 11المادة ) ك الطائرات  (10المادة  )المتعمقة بالمنع مف التدخيف في القطارات 

؛ أما قانكف فام فد ميز بيف مختمؼ القطارات ؛ حيث  ( 10المادة  )محطات السكؾ الحديدية ك القطارات 

 بفرنسا ؛ أيف نجد المنع المطمؽ مف التدخيف ك غيرىا مف القطارات التي lileيفرؽ بيف النقؿ لمدينة ليؿ 

فإف  (TGV) لممدخنيف ؛ ك فيما يتعمؽ بالقطارات فائقة السرعة % 30تتضمف أماكف جمكس تخصص فييا

األماكف المخصصة لغير المدخنيف تككف في قاطرات منفصمة ؛ زيادتا عمى ىذا فإف المنع مف التدخيف ال 

ينطبؽ في األركقة ؛ أما فيما يخص القطارات الدكلية فإف اإلتحاد الدكلي لمسكؾ الحديدية يكصي بإلزامية 

احتراـ تخصيص أماكف لممدخنيف في حدكد الثمث ك ىي نسبة متكافقة مع احتياجات ىذا الصنؼ مف 

 المستعمميف

 

 

ك في ىذا السياؽ أقرت محكمة النقض الفرنسية بمناسبة قضية رفعيا مسافر بأف الشركة السكؾ الحديدية 

ممزمة بفرض إحتراـ ىذا المنع تحت طائمة العقكبات ك إقامة مسؤكليتيا المدنية عمى أساس الخطأ ؛ غير أنو في 

حالة ياـ المراقب بتحرير محضر مخالفة ال يعتبر ىذه الشركة إرتكبت خطأ ؛ إال أف ىذا المنع ال يطبؽ في قاعة 

 . الذم ينص عمى كجكب كضع قاعات إنتظار تحت تصرؼ المدخنيف 1992اإلنتظار ك ىك ما ذىب إليو مرسـك 

                                                 
(2) D. isabelle , le droit à réparation des victimes directes du tabagisme recueil Dalloz 1998 p 167 

 

 (3) F. caballero – Y . bisiou , op – cit p 180 . 
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 الذم منع جزئيا التدخيف في 1977فيما يتعمؽ بالنقؿ الجكم ؛ ىناؾ تنظيمات قيدت حؽ التدخيف كمرسـك 

الطائرات التجارية الفرنسية ؛ ذلؾ ألنو ال يمكف تخصيص مساحة لممدخنيف بشرط أف ال تتجاكز نصؼ األماكف 

 كاف أكثر صرامة حينما نص عمى المنع المطمؽ مف التدخيف في 1992المتاحة لكؿ درجة ؛ إال أف مرسـك 

 .(1)الرحبلت الداخمية التي تدـك أكثر مف ساعتاف

 أكجب عمى كؿ الشركات الفرنسية التي 1977 ديسمبر 12أما فيما يخص النقؿ البحرم ؛ فإف مرسـك 

تستغؿ البكاخر التجارية لتخصيص نصؼ حجرىا الجماعية عمى األقؿ مف كؿ درجة لغير المدخنيف ؛ أما بالنسبة 

لممساحات األخرل لمبكاخر ذات اإلستعماؿ الجماعي كقاعات األلعاب ؛ المطاعـ ؛ المقاىي ؛ المبلىي الميمية فإنيا 

 مف مرسـك 12تخضع إلى قاعدة التقسيـ بالمناصفة عمى األقؿ بيف المدخنيف ك غير المدخنيف كما نصت المادة 

 عمى أنو ينبغي عمى متف الناقبلت التجارية البحرية ك كسائؿ النقؿ األخرل عبر المياه التي تستقبؿ الجميكر 1992

 مف مجمكع المساحة المستعممة لمترفيو ك الراحة ك يككف بيذا % 30أف تييء أمكنة خاصة بالمدخنيف في حدكد 

 . عمى األقؿ مف الفضاءات المتاحة في البكاخر % 70المقتضى اذف ممنكع التدخيف في 

 1991ك تجدر اإلشارة أنو منذ صدكر قانكف فام المتعمؽ بمكافحة التدخيف إلى صدكر قانكف افيف عاـ 

المتعمؽ بمكافحة التدخيف كالكحكؿ فإف األماكف المخصصة لغير المدخنيف قد إزدادت مف النصؼ إلى الثمثيف ك ىك 

 .(2)تقدـ ال يستياف بو في مكافحة التدخيف

 .الجزاء مخالفة المنع مف التدخيف : ػ البند الثالث 

إف جزاء مخالفة المنع مف التدخيف يستيدؼ مف جية مستغمي المحبلت العمكمية ك كسائؿ النقؿ الجماعية 

التي ال تحتـر بعض اإللتزامات المفركضة عمييا ك مف جية أخرل المدخنيف الذيف يخرقكف المنع مف التدخيف في 

 .(3)األماكف العامة

 :الجزاء المتعمؽ بمستغمي المحبلت ك كسائؿ النقؿ العمكمية : أكال 

                                                 

 (1)l . derepas , l'interdiction de fumer dans les lieux affecté à un usage collectif R F 

D A 2007 édition Dalloz 2011 p 157 . 
 

 (2) Egodeau O P . C I T P 153 . 
 

 (3) F. caballero , Y . Bisiou O P . C I T P 181 



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 99 

 فرنؾ ك ىي مخالفة 10000 مستغمي المحبلت ك كسائؿ النقؿ العمكمية بغرامة قدرىا 1992يعاقب مرسـك 

 مف ىذا المرسـك ك المتمثمة 14مف الدرجة الخامسة في حالة عدـ احتراـ االلتزامات المنصكص عمييا في المادة 

 :في

 .ػ تخصيص مكاقع لممدخنيف ال تتطابؽ عمى األحكاـ القانكنية 

 .ػ عدـ احتراـ المعايير المتعمقة بالتيكية ك المساحة المخصصة لكؿ مدخف 

 .ػ عدـ احتراـ كضع اإلشارات المنصكص عمييا قانكنا 

 :الجزاء المتعمؽ بالمدخنيف : ثانيا 

 خرؽ المنع مف التدخيف في القاعات العامة مخالفة مف الدرجة األكلى 1977 ديسمبر 12لقد اعتبر مرسـك 

 فرنؾ ؛ ك تعتبر عقكبة رمزية بالنظر إلى جسامة الفعؿ ؛ أما 80 إلى 40ك عاقب عمييا بغرامة تتراكح ما بيف 

قانكف العقكبات فكاف أكثر صرامة حينما اعتبرىا مخالفة مف الدرجة الثالثة ك عاقب عمييا بغرامة حدىا األدنى 

 .(1) فرنؾ3000

 .منع التدخيف في األماكف العامة ك كسائؿ النقؿ الجماعية في القانكف الجزائرم : ػ المطمب الثاني 

عمى أنو يمنع تعاطي التبغ في (2) المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا 05/85 مف قانكف 63نصت المادة 

 .األماكف العامة ك تحدد قائمة األماكف ك كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ 

 المؤرخ في 01/285: ك لقد تـ تحديد األماكف التي يمنع فييا تعاطي التبغ بمكجب المرسـك التنفيذم ـر 

 ؛ حيث تتمثؿ األماكف العمكمية التي يمنع فييا التدخيف في المؤسسات المدرسية ؛ ك مؤسسة 2001 سبتمبر 14

 (3)التعميـ التحضيرم ك التعميـ الميني ك األماكف المستخدمة إلستقباؿ القصر ك إيكاءىـ 

                                                 
 (1) F. caballero , Y . Bisiou O P . C I T P 181 

. يتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا 1985 فبراير 16 المؤرخ في 58/05قانكف  (2)   
 يحدد األماكف العمكمية التي يمنع فييا تعاطي التبغ ك كيفيات تطبيؽ 2001 سبتمبر 24 مف المرسـك التنفيذم المؤرخ في 3المادة  (3)

 ىذا المنع
  .55الجريدة الرسمية العدد 

  .01/285 مف المرسـك التنفيذم 5المادة  (4)

  .01/285 مف المرسـك التنفيذم 5المادة  (5)
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ك مؤسسات التككيف ك التعميـ ك مؤسسات الصحة ؛ ك القاعات التي تقاـ فييا التظاىرات الرياضيػػة ك 

الثقافية ك العممية ك الترفييية ك كؿ األماكف المغمقة ك المغطاة ك غير المغطاة التي يرتادىا التبلميػذ ك الطمبة ؛ ك 

تجدر اإلشارة إلى أف ىذه األماكف تخضع لممنع المطمؽ مف التدخيف حيث ال تخصص فييا أماكف لممدخنيف 

 )زيادة عمى ىذا ىناؾ أماكف عمكمية يمنع فييا التدخيف ك ىي أماكف العمؿ المخصصة لمعماؿ ك تتمثؿ في (4)

محبلت اإلستقباؿ ك اإلطعاـ الجماعي ؛ ك قاعات اإلجتماعات ك كذا المحبلت الصحية ك الطبية ؛ النقؿ العمكمي 

البرم ك بالسكؾ الحديدية ك البحرم ك الجكم ؛ المحبلت التجارية التي تستيمؾ فييا المكاد الغذائية ؛ قاعات 

 .(5)اإلنتظار ك تخصص فييا أماكف لمتدخيف

ك عمى غرار التشريع الفرنسي ؛ فإف ىذا المرسـك لـ يقتصر عمى غير المدخنيف فحس بؿ كسع مف مجاؿ 

ىذه الحماية لتشمؿ حتى المدخنيف ك مف خبلؿ كضعو لمعايير صحية التي يجب أف تتكافر في المحبلت التي 

 .تخصص فييا مكاضع تحت تصرؼ المدخنيف مف حيث التيكية ك المساحة 

حيث يجب أف تتكافر ىذه األماكف عمى تيكية دنيا بسبعة لترات في الثانية لمشخص الكاحد بالنسبة لممحبلت 

التي تتـ فييا التيكية بصفة ميكانيكية أك طبيعية عف طريؽ الناقؿ أك سبعة أمتار مكعبة لمشخص الكاحد بالنسبة 

 (1)لممحبلت التي تتـ فييا التيكية عبر منافذ خارجية 

مع كضع إشارات ظاىرة تذكر بالمنع مف التدخيف في األماكف التي تخضع لممنع مف تعاطي التبغ ك تبيف 

 .(2)عند اإلقتضاء المكاضع التي جعمت تحت تصرؼ المدخنيف

ك تجدر المبلحظة عمى أنو رغـ كضكح ىذا المرسـك المحدد لؤلماكف العمكمية التي يمنع فييا التدخيف إال 

أنو تنعدـ الصرامة في تطبيقو ك دليؿ عمى ذلؾ إنتشار التدخيف عمى مستكل مختمؼ األماكف العمكمية دكف أم 

 .رادع

                                                 

 
 

 
(1)

  .55 الجريدة الرسمية العدد 01/285 مف المرسـك التنفيذم 5المادة  
 
(2)

 01/285 مف المرسـك التنفيذم 6المادة  
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إلى جانب كؿ ىذا فإف الجزائر لـ تمتـز ببنكد اإلتفاقية اإلطارية لمكافحة التدخيف التي صادقت عمييا سنة 

 . دكلة في العالـ بنكد ذات اإلتفاقية فإف الجزائر تجاىمتيا 194ففي الكقت الذم إحترمت (3) 2006

ك ىذا ما أدل إلى تسجيؿ آالؼ الكفيات سنكيا بسبب مضاعفات التدخيف ك يبقى الحؿ ضركرة كضع 

 .قكانيف صارمة ك ذلؾ بسف عقكبات مالية باىظة لكؿ مف يدخف في األماكف العمكمية ك يضر بصحة الغير 

 جزاء مخالفة المنع مف التدخيف في القانكف الجزائرم: ػ البند الثاني 

 عمى عقكبات جزائية ك إكتفى فقط 285 ػ 01عمى خبلؼ التشريع الفرنسي لـ ينص المرسـك التنفيذم 

بالنص في الفصؿ الثالث منو عمى عقكبات إدارية ك تأديبية ؛ ك ىذا ما يبرر إنعداـ الصرامة في تطبيؽ ىذا 

 .المرسـك ك إنتشار التدخيف في مختمؼ األماكف العمكمية التي مف المفركض أف تخضع لممنع مف التدخيف 

حيث تتمثؿ العقكبات اإلدارية ضد الييئات ك المؤسسات المخالفة ليذا المرسـك في اإلنذار أك السجف 

؛ أما العقكبة التأديبية التي يتعرض ليا المستخدمكف الذيف يخالفكف (1) يكما 15المؤقت لرخصة الممارسة لمدة 

 .(2) أياـ03أحكاـ ىذا المرسـك فتتراكح بيف اإلنذار ك اإليقاؼ عف العمؿ مف يـك إلى 

كما تجدر المبلحظة أف ىذا المرسـك لـ يتضمف أم جزاء يتعمؽ بالمدخنيف الذيف يدخنكف في األماكف العامة 

التي تخضع لممنع مف التدخيف ك ىك فراغ قانكني نأمؿ مف المشرع أف يتداركو في أقرب كقت لتعزيز حماية غير 

 .المدخنيف ك حماية الصحة العامة 

 تنظيـ اإلشيار المتعمؽ بالتبغ ك منتجاتو : ػ المبحث الثاني 

 مما الشؾ فيو أف لئلعبلف دكر كبير في تنمية األنشطة التجارية ؛ بإعتباره كسيمة فعالة في تركيج السمع ك 

ك بما أف التبغ يعتبر مف المنتكجات الخطيرة التي تمحؽ ضرر بالصحة فإف (3)زيادة إقباؿ المستيمكيف عمييا 

                                                 
(3)

 الجريدة 2006 مارس 12 المكافؽ لػ 1427 صفر 12 المؤرخ في 120 ػ 06بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  
.الرسمية   

 
(1)

  .01/285 مف المرسـك التنفيذم 8أنظر المادة  
 
(2)

  .01/285 مف المرسـك التنفيذم 9أنظر المادة  
 
(3)

  .23 ص 2006أحمد محمد المصرم ؛ اإلعبلف ؛ مؤسسة الشباب جامعة اإلسكندرية طبعة  
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اإلعبلف عمى ىذا النكع مف المنتجات يخضع إلى قكاعد محكمة ؛ ك يرجع ىذا إلى حكـ إتصاليا بالصحة العامة 

 .(4)التي تستمـز قدرا كبيرا مف الحيطة ك الحذر

بالرجكع إلى قانكف فام المتعمؽ بمكافحة التدخيف نجد أنو قد منع اإلشيار المباشر ك غير المباشر لمتبغ ك 

منتجاتو ؛ كما نص عمى منع الرعاية الرياضية ك الثقافية بالنسبة لئلشيار المباشر؛ بالنسبة لئلشيار المباشر قد 

 عمى منع الرعاية ك اإلشيار لمتبغ ك منتجاتو في الحصص 02 حيث نصت المادة 07 ك 02تضمنتو المادتاف 

اإلذاعية ك التمفزيكنية ؛ ك اإلعبلف في األماكف العمكمية ك قاعات العرض ؛ ك الممصقات ك كذلؾ األماكف العامة 

ك مع ىذا التجديد (5)األخرل أك المفتكحة لمجميكر ؛ ك تعتبر الرعاية ك اإلعبلف في ىذه الكسائؿ ممنكعة منعا باتا 

الذم جاء بو قانكف فام فإف ظيكر العبلمة التجارية لمتبغ بيدؼ تركيج المبيعات في التمفاز ك السينما أك عف 

طريؽ الممصقات أك الصحافة الخاصة بالشباب يعتبر محظكرا ؛ غير أف ىذا المنع كثير ما يتـ التحايؿ عميو بشتى 

الطرؽ فبالنسبة لمتمفاز فإف ظيكر العبلمة التجارية لمسجائر كانت متعددة السيما عند بث المسابقات الرياضية 

  . (كرة القدـ ؛ التزحمؽ عمى الثمج  )المختمفة 

كما نص عمى اإلشيار غير المباشر في المادة الثالثة كإنتاج كالعات أك عكد قاب في شكؿ عمبة سجائر ؛ 

ك ييدؼ ىذا المنع إلى الحيمكلة دكف التحايؿ عمى منع كؿ إشيار لمنتكج التبغ عف طريؽ المبلبس ؛ الساعات ؛ 

األحذية ك التي كثيرا ما لجأ إلييا المصنعكف رغـ كثرة اإلدانات القضائية التي تسمط عمييـ ؛ كما نص عمى منع 

كؿ تكزيع لميدايا بدافع اإلشيار عف طريؽ عرض أك تسميـ أك التكزيع المجاني لميدايا التي تحمؿ إسـ أك عبلمة 

 .(1)تجارية أك شعار إشيارم لمنتجات أك منتج التبغ كمف أمثمة اليدايا التركيجية كالحقائب ك القمصاف ك القبعات

 منتجي التبغ ك المصنعيف ك التجار مف 10أما فيما يتعمؽ بالرعاية فقد منع ىذا القانكف بمكجب المادة 

رعاية التظاىرات الرياضية كما منعت ظيكر إسـ أك عبلمة تجارية أك إشيارية لمنتجات التبغ في التظاىرات 
                                                 

دراسة معمقة في  (دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي  ) محمد بكدالي ؛ حماية المستيمؾ في القانكف المقارف (4)
  .199 ص 2006القانكف الجزائرم دار الكتاب الحديث طبعة 

 

 (5) J . Simon , la lutte contre le tabagisme , revue de droit sanitaire et social  édition 

Dalloz1996 . 
 

 (1) J . simon cayla , la publicité indirect en faveur du tabac , revue de droit sanitaire 

et social édition Dalloz 2011 p 541 .  
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الرياضية ؛ إال أنو أكرد عمى ىذا المنع إستثنائيف ؛ اإلستثناء األكؿ يتعمؽ بالصحافة المكتكبة الخاصة بالبالغيف ك 

 .الثاني يتعمؽ بالرياضات الميكانيكية 

 :اإلستثناء الخاص بالصحافة المكتكبة : أكال 

إف ىذا اإلستثناء لـ يكف مطمقا بؿ كاف مقيد كما ك مضمكنا ؛ حيث أنو كاف ىناؾ تميص المساحات 

 المساحة التي يمكف 1978اإلعبلمية الخاصة بمنتجات التبغ ك لقد حدد المرسـك  الصادر في أكؿ مارس 

إستعماليا لئلشيار بالنسبة لمصحؼ اليكمية ك المجبلت األسبكعية ك الشيرية ك في حالة تجاكز المساحة المسمكح 

بيا في ىذه النشريات الثبلث فإنو يتـ معاينة المخالفات بمكجب قرار مشترؾ بيف كزير العدؿ ك كزير الصحة ك 

يعرض المخالؼ لمعقاب ؛ رغـ ىذا إال أنو كانت ىناؾ عدة إنتياكات ليذا القرار ؛ حيث تنامت الميزانيات اإلشيارية 

 سنكيا دكف أف يككف % 30لمصنعي التبغ في الصحافة بنسب معتبرة ك بمغت نسبة تجاكز المساحات المسمكح بيا 

 .أم تدخؿ مف اإلدارات المعنية 

أما فيما يتعمؽ بمضمكف الرسالة اإلعبلنية فقد تـ إخضاعيا لقيكد ميمة ؛ حيث نصت المادة الثامنة عمى 

... المعمكمات األكلية التي يجب أف يتضمنيا اإلعبلف كإسـ المنتكج ك إسـ المنتج ك العبلمة التجارية ك التعميب 

 .إلخ 

 :اإلستثناء الخاص برعاية الرياضات الميكانيكية : ثانيا 

إف رعاية التظاىرات الخاصة بالرياضة الميكانيكية تخضع مف جانبيا لمجمكعة مف القيكد ؛ حيث يتـ تحديد 

 مارس 09قائمة التظاىرات التي تستفيد مف ىذا اإلستثناء بمكجب قرار كزارم ؛ حيث نص عمييا القرار الصادر في 

 ك البطكلة F1 ك قد نصت بعض مسابقات السيارات ك الدراجات النارية ك تدخؿ ضمنيا بطكلة فكرميبلكاف 1979

 بمكجب قرار بارزاكا تـ تكسيع ىذه القائمة لتشمؿ سباؽ باريس داكار 1986 ديسمبر 06ك في (2)الفرنسية لمرالي 

 .حيث كاف ييدؼ ىذا القرار إلى حماية منظمي الرالي مف دعاكم جمعيات مكافحة التدخيف 

 la loi Evinتنظيـ اإلشيار في قانكف أفيف : البند الثاني

                                                 

 (2) C. marcala interdiction de la publicité en faveur du tabac l'exception de diffusion 

d'images de compétition de sports mécaniques à l'étranger ne s'entent pas à la 

rediffusion revue de science criminelle 2009 édition Dalloz 2011 p 384 . 
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لقد حقؽ قانكف إفيف تقدما ال يستياف بو في مكافحة التدخيف ألنو عمى خبلؼ قانكف فام الذم سمح 

فإف قانكف أفيف الذم أدمجت   (29)باإلشيار المباشر لصالح الصحافة المكتكبة مع إخضاعيا لبعض الشركط

نصكصو في قانكف الصحة العامة طرح مبدأ عاما لمنع كؿ تركيج أك إشيار مباشػػػر أك غير مباشر  لفائدة التبغ أك 

منتجاتو كما منع كؿ تكزيع مجاني ليا باستثناء البلفتات المتعمقة بمحبلت التبغ ح داخؿ المؤسسات كالمنشكرات 

 .المكجية إلى محترفي التبغ

كلقد تـ تكسيع نطاؽ ىذا المنع ليشمؿ الصحافة المكتكبة كالتمفيزيكف كالسينما كالممصقات كالراديك ككؿ 

 .كسائؿ  اإلعبلـ األخرل

إضافة إلى ىذا فقد منع أم عممية مف عمميات الرعاية الرياضيػة كالثقافية كالتي يكػكف ىدفيػا أك مف نتيجتيا 

التركيج أك اإلعبلف المباشر أك غير المباشر لمتبغ أك منتجاتو، كما منع رعاية األحداث الرياضية التي تحدث في 

خارج فرنسا حيث تمـز المحطات التمفزيكنية باتخاذ تدابير لمنع ظيكر  فرنسا كاألحداث التميفزيكنية التي تبث مف

 .اإلعبلنات خاصة بالتبغ

عبر مختمؼ   عف طريؽ حضره لمحمبلت اإلعبلنية التي يقكمكف بيا ( 30)كما منع اإلشيار غير المباشر

األلبسػػة ،الساعػات، األحذية،  )كسائػؿ اإلعػبلـ الصحافػة، التمفيزيكف، سينمػا، الممصقات، أك مختمػؼ المنتكجػات 

 (.ككاالت السفر، السياحة، خدمات االتصاالت عف بعد)أك الخدمات  (األمتعة

رغـ أف معظـ ىذه الكسائؿ اإلشيارية كانت منصكص عمييا في قانكف فام باستثناء الصحافة المكتكبة 

 .كالرعاية الرياضية إال أف ىذا المنع الذم جاء  بو قانكف افيف لقي معارضة مف طرؼ البعض

كقد  (31)كتـ الطعف فيو أماـ المجمس الدستكرم بحجة انو يشكؿ تيديد لمحرية المحمية مف طرؼ الدستكر

 الذم أقر بأف ىذا القانكف لـ يمنع 1991 جانفي 8رفض المجمس الدستكرم ىذا الطعف بمكجب قرار الصادر في 

ال إنتاج كال تكزيع ك ال بيع المنتجات التبغ أما منع اإلشيػار ك الدعاية فيجد مبرره في حماية الصحة العمكمية التي 

 .تكتسي قيمة دستكرية 

                                                 
29

 N. le professeur Hazan, la publicité en faveur du tabac en France et en Europe, http:// 

dea-dtcom.u paris2/Fr/cours hazan. 24/2/2011 14 :15 
30

 Art n35/4 du code de la santé public 
31

 P. Tedeschi la lutte contre tabagisme et l’alcoolisme recueil Dalloz 1992 p 197  
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 تنظيـ اإلشيار حكؿ التبغ في القانكف الجزائرم: المطمب الثاني 

عمى خبلؼ التشريع الفرنسي نجد أف المشرع الجزائرم رغـ تنظيمو لنشاطات منع التبغ كتكزيعو كشركط 

لـ يبدم اىتماما كبيرا بتنظيـ اإلعبلف أك   (1)استرداده إضافة إلى تحديد األماكف التي يمنع فييا تعاطي التبغ

 المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا عمى منع 05-85اإلشيار  الخاص بالتبغ كمنتجاتو حيث اكتفى بالنص في قانكف 

 .دكف أف يبيف الجػزاء المترتب عمى مخالفة ىذا المنع (2)اإلشيار ألنكاع التبغ كالكحكؿ

 عمى القكاعد المطبقة عمى اإلشيار التمفزيكني كألـز عمى أف تككف 91/101كما نص في مرسـك التنفيذم 

الرسائؿ اإلعبلنية خالية مف التحريض عمى السمكؾ الضار بصحة كسبلمة األشخاص كما منع الرسائؿ اإلعبلنية 

الخاصة ببعض المنتجات أك الخدمات كما ىك الحاؿ بالنسبة لممشركبات الكحكلية كالتبغ بغرض حماية الصحة 

كمػا نص عمى كجكب عدـ رعاية الحصص التمفزيكنيػػة مف قبؿ المؤسسات التي يتمثؿ نشاطيا الرئيسي   (3).العامة

في إنتاج كبيع المنتجات الكحكلية كمنتجات التبغ كاألدكية التي ال يمكف الحصكؿ عمييا إال بناء عمى كصفة طبية 

 .أك العبلج الطبي، الطاعات الطبية كجراحة األسناف أك األحزاب السياسية كالمنظمات النقابية المينية كالدينية

 جزاء مخالفة التنظيمات المتعمقة باإلشيار في القانكف الجزائرم

رغـ نص المشرع الجزائرم عمى منع اإلشيار في قانكف حماية الصحة كترقيتيا كرغـ انضماـ الجزائر 

 إال انو ال يكجد أم نص قانكني ينص عمى جزاء مخالفة المنع مف 2006لبلتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ في 

 . اإلشيار لمتبغ ك منتجاتو كىذا فراغ قانكني ينبغػػػي عمى المشرع تداركو

 جزاء مخالفة التنظيمات الخاصة باإلشيار كالرعاية : البند الثالث

 أكال في قانكف فام

 فرنؾ كفي 300000 إلى 30000كؿ شخص يخرؽ األحكاـ المتعمقة باإلشيار كالرعاية يعاقب بغرامة مف 

 .حالة العكد ترفع العقكبة إلى الضعؼ 

                                                 

 204مرجع سابؽ ص-  ػمحمد بكدالي1
  كالمتعمؽ بحممة الصحة كترقيتيا1985فيبراير 16 المؤرخ في 05-85 مف قانكف 65 ػ المادة 2
  205ص- مرجع سابؽ-  ػ محمد بكدالي3
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كما يجكز لممحكمة أف تمنع لمدة تتراكح مف سنة إلى خمس سنكات ببيع منتجات التبغ التي تـ اإلعبلف 

 .عنيا

أما بالنسبة لئلعبلنات غير المشركعة التي تتـ عف طريؽ الحصص اإلذاعية كالتمفزيكنية كالتسجيبلت فاف 

المتابعات تمارس ضد األشخاص المسؤليف عف ىذه الحصص كالمتمثمكف في رؤساء كمسيرك المؤسسات التي تبث 

 . ىذه الحصص التمفزيكنية كاإلذاعية خارج فرنسا كتـ استقباليا في فرنسا

أما إذا كانت الجرائـ المتعمقة باإلشيار غير الشرعي تـ ارتكابيا عف طريؽ الصحافة فإف المتابعات تمارس 

  مف قانكف العقكبات كبنفس الشركط المنصكص عمييا في ىذه المادة185ضد األشخاص المحدديف في المادة 

بمعنى يعتبر كفاعميف أصمييف في ىذه الجريمة مدير النشر كالناشركف كالمكزعكف كالطابعكف كالمصدركف 

 (1)المستكردكف كالناقمكف الذيف شارككا في ىذه الجنحة 

 مف قانكف الصحة 3511فقد أدمجت أحكامو ضمف قانكف الصحة ك قد نصت المادة ثانيا في قانكف افيف

 أكرك في حالة الدعاية كاإلشيار المحظكريف فإف الحد 200.000العمكمية عمى عقكبة تتمثؿ في غرامة قدرىا 

  مف مبمغ المصاريؼ المكرسة ليذا اإلشيار غير المشركع كفي حالة %50األقصى لمغرامة ممكف أف يتجاكز نسبة 

التي كانت محؿ اإلشيار (2) سنكات بيع منتجات التبغ 5العكد يجكز لممحكمة أف تمنع لمدة تتراكح مف سنة إلى 

لى جانب ىذا فإف قانكف افيف ينص عمى إمكانية رفع دعكل مدنية مف طرؼ جمعيات مكافحة  غير المشركع كا 

ك في نفس االتجاه أدانت المحكمة األكربية (3)   سنكات عمى األقؿ مف يـك ارتكاب الكقائع5التدخيف في مدة 

 ك  Action Auto التي رفضت بمكجبيا دعكل مجمتيف 2009 مارس 5لحقكؽ اإلنساف في قراريف صادريف في 

moto et entrevue ىاتيف المجمتيف تـ إدانتيما في فرسا بتيمة اإلشيار غير المشركع لمنتجات التبغ بعد نشرىا 

 تمت Entrevue ك ىك يرتدم مبلبس تحمؿ العبلمة التجارية لمتبغ فضبل عف ىذا فإف مجمة F1لصكر سائؽ 

                                                 
(1)

 E –Godeau, op. cit. p423 
(2) 

D∙ Roets , le besoin social impérieux de lutter contre le tabagisme : un but très légitime justifiant une  

ingérence dans le droit à la liberté d’expression revue de science criminelle 2009p668 
 

  224محمد بكدالي ػ مرجع سابؽ ػ ص  (3)
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معاقبتيا لنشرىا صكر ساخرة تحرؼ البيانات المدكنة عمى عمب السجائر كقد بررت محكمة العدؿ األكربية في 

 رفضيا لمدعكييف السابقتيف بالرغبة في حماية الصحة العمكمية ك صكرة مكافحة التدخيف 

 تنظيـ المتاجرة في التبغ : المبحث الثالث 

 تعريؼ الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت: المطمب األكؿ

تعتبر الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت مف بيف أكبر الشركات الجزائرية، فيي تتضمف تغطية شاممة لمسكؽ 

الكطنية مف مكاد تبغية، كزيادة عمى ذلؾ فيي تتطمع لدخكؿ السكؽ العالمية التي تخضع لمنافسة كبيرة مف طرؼ 

 .الشركات العالمية المعركفة

، في مشركع 1992كفي إطار السعي لدخكؿ األسكاؽ العالمية دخمت الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت لسنة 

 بالجزائر، تكزع مف طرؼ التكنسييف كمصنكعة بمكاد أكلية  Cristalشراكة مع تكنس لصناعة سجائر كريستاؿ 

تكنسية، كما تكجيت الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت منذ سنكات باتجاه أسكاؽ فرنسا كليبيا حيث حصمت عمى تكزيع 

منتجاتيا في ىذه األسكاؽ كقد أعطت لشركة أىمية كبيرة ليذا التعاكف نظرا لكجكد أفاؽ ىامة باتجاه أكركبا، خاصة 

  (1).مع تكاجد الجالية الجزائرية كالمغاربية بكثرة في أكركبا

 كشركة كطنية 4/11/1963 المؤرخ في 427/63أنشأت الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت تحت األمر 

 كىي مكزعة مف أجؿ ضماف تسيير (2) متخصصة في إنتاج كتكزيع التبغ كالكبريت عمى مستكل القطر الكطني

 :ذمتيا المالية التي يضعيا ضمف االحتكار ليذا القطاع المتمثؿ في

 ػ انتاج التبغ كالكبريت                       

 ػ تسكيؽ المنتجات كممحقاتيا الميمة

 ػ الحيازة عمى المكاد األكلية كتكريد المنتجات

كتعمؿ الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت في قطاع يتميز بكجكد فرع صناعي منظـ خاضع الحتكار كمي  

 ".ماكمة اليبلؿ"لمدكلة ىذا إلى جانب كجكد قطاع تقميدم كحرفي مختص في إنتاج 
                                                 

زغدار أحمد التحالؼ اإلستراتيجي كخيار لممؤسسات الجزائرية دراسة حالة مؤسسة التبغ ك الكبريت أطركحة في العمـك االقتصادية  (1)  
  2004/2005جامعة الجزائر 

1963 نكفمبر 4 المؤرخة في 82الجريدة الرسمية رقـ 
(2) 
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بالنسبة إلى المكاد األكلية لمتبغ، فإف زراعة التبغ كانت مقسمة إلى قطاعيف، القطاع األكؿ خاص بالتبغ 

" ماكمة اليبلؿ"المخصص لمتدخيف،تسيطر عميو  شركات كبرل كالقطاع الخاص بالتبغ المخصص لصناعة التبغ 

 .تسيطر عميو شركات جزائرية صغيرة

المبلديك ىذا المرض الذم كاف le maladio  تأثرت زراعة التبغ بمرض1961قبؿ االستقبلؿ بسنة كاحدة 

 .بمثابة كارثة عمى مستقبؿ التبغ في الجزائر، كليذا تعقدت ميمة الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت

لقد كرثت الشركة الكطنية لمتبغ كحدات إنتاج متدىكرة كبديكف كبيرة كليذا ما كاف عمى الشركة أف تنظـ 

 (1).كتسير كسائؿ اإلنتاج بصكرة عقبلنية لتحسيف اإلنتاج كتدعيـ عنصر النكعية

لقد عممت الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت في مكاجية الطمب المتزايد عمى منتجاتيا عمى استعماؿ كؿ 

القدرات اإلنتاجية المتكفرة لدييا مع تدعيـ المستمر ليذه القرارات بكسائؿ كمعدات جديدة،كخبلؿ فترة الثمانينات التي 

تميزت باألزمة التي ضربت كؿ القطاعات االقتصادية، عرفت الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت كضعية مالية صعبة 

تفاقمت كثيرا مف التخفيضات المتكررة لمدينار الجزائرم، األمر الذم انعكس سمبا عمى تكازف الشركة كيظير ذلؾ 

 (2).بقيت عمى عاتقيا ديكف كبيرة كمكمفة1989مف كثرة ديكنيا حتى سنة 

 دج كمع 10.000.000 شيدت الشركة اتجاىا نحك االستقبللية مع رأس ماؿ يقدر ب 1990مارس 13كفي 

 ليصبح رأس ماليا يقدر ب 2002دج، ثـ عرؼ ارتفاعا ثاف في 500.000.000دعـ مف طرؼ الدكلة قدر ب 

دج، لقد سمحت ىذه اإلصبلحات التي تمت عمى مستكل الييكؿ التسييرم كالمالي لمشركة في 5000.000.000

 (3).تحسيف كضع الشركة، كتجمى ذلؾ في النتاج االيجابية المحققة خبلؿ نياية عدة دكرات خبلؿ السنكات األخيرة

إلى جانب ىذا استطاعت الشركة تشجيع زراعة التبغ محميا لتخفيض التبعية لمخارج في ميداف التسيير 

لممكاد األكلية، لقد سمحت السياسة المنتيجة في ىذا اإلطار كالتي قامت عمى رفع أسعار التبغ المخصص 

                                                 
(1)

  142 زغدارأحمد ،مرجع سابؽ ص 
143زغدارأحمد ،مرجع سابؽ ص(2)

  
(3)

  144زغدارأحمد ،مرجع سابؽ ص 
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لمصناعة، إضافة إلى مساعدة المزارعيف مف ناحية تمكيف بالبذكر كالمساحة التقنية بإعادة إحياء زراعة التبغ في 

 (4).الجزائر

 االلتزاـ باإلعبلـ في القانكف الجزائرم: المطمب الثاني 

إف القانكف الجزائرم مثؿ نظيره الفرنسي أكجب أف تتضمف عمب أك أظرؼ أك أكياس أك رـز التبغ عمى 

عبارة التدخيف مضر بالصحة حيث لقي قانكف حماية الصحة كترقيتيا عمى أنو يخضع بيع أنكاع التبغ إلثبات عمى 

 (1) العمبة عبارة التدخيف مضر بالصحة

 عمى مجمكعة مف البيانات التي يجب أف تتضمنيا عمب السجائر 396-01كما نص المرسـك التنفيذم 

، كفيما يخص عمب "التدخيف مضر بالصحة"كىي مقدار القطراف كالنيككتيف، منع بيع لمقصر، اإلنذار العاـ 

 ".المكمفة بالصحة"السجائر إنذار عاـ إضافي صادر عف الكزارة

 مف كؿ مساحة كبيرة مف العمبة كأف يشمؿ عمى %15كقد حدد المسافة التي يجب أف يعطييا التحذير ب 

أحد التحذيرات التدخيف يسبب السرطاف، التدخيف يسبب أمراض القمبية، التدخيف يضر برئتيكـ، التدخيف يقمؿ مف 

 (2) .قدراتكـ، التدخيف يضر بمحيطكـ، كألـز أف تككف ىذه التحذيرات متعاقبة

كما نص عمى ضركرة  أف تتضمف العمب أك األظرؼ أك األكياس التي تحتكم عمى تبغ النشؽ أك المضغ 

، منع بيعو لمقصر كأكجب أف "التدخيف مضر بالصحة"بالغتيف الكطنية كالفرنسية بحركؼ مقركءة  جدا اإلنذار العاـ 

  (3).تكتب في قسيمة الصقة كأف تكضع بشكؿ كاضح عمى العمب أك األظرؼ أك األكياس

كما يجب أف يمصؽ عمى كؿ عمبة أك كيس أك رزمة مطبكع يسجؿ عمى كؿ طرؼ منيا الكزف الصافي 

متبكعة " بياع في الجزائر"لمتبغ كعدد السجائر أك السيجارة، ككذا بالنسبة لمتبغ المكجو لكضعو في السكؽ عبارة 

 (32).بتعييف سمطة الضبط

 تنظيـ استيراد كصناعة كتكزيع التبغ: المطمب الثاني

                                                 
(4)

  143زغدارأحمد ،مرجع سابؽ ص 

 
(1)

  المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا 05 – 85 مف قانكف 66 المادة  
(2)

   المتضمف تنظيـ نشاطات صنع التبغ كتكزيعو2001ديسمبر9 المؤرخ في 396-01 مف المرسـك التنفيذم 37المادة  
(3)

396-01 مف المرسـك التنفيذم 38المادة  
  

  396-01 مف المرسـك التنفيذم 11 المادة 32
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 تنظيـ استيراد التبغ: البند األكؿ 

 المتعمؽ بتحديد شركط استيراد التبغ المصنع مف قبؿ 01/397المادة األكلى مف المرسـك التنفيذم 

 :األشخاص المعنكييف الحائزيف عمى اعتماد صبغة صانعي التبغ كتتمثؿ ىذه الشركط فيما يمي

 االستيراد ال يشمؿ إال العبلمات المكردة لمتصنيع في الجزائر 

  االستيراد ال يمكف أف يتـ إال بنسب ككميات محدكدة مف طرؼ السمطات التنظيمية المحدثة

 2001 مف قانكف المالية لسنة33بمكجب المادة 

 (1)االستيراد ال يمكف أف يتـ إال بمكجب قرار ترخيص االستيراد مسمـ مف السمطات التنظيمية 

 مف نفس المرسـك عمى أنو يجب أف تشترفي 3كىناؾ شركط مرتبطة بالكضع في السكؽ حيث تنص المادة 

العمب كاألظرؼ ك كاألكياس أك رـز التبغ المستكردة عمى شركط الكضع في السكؽ ال سيما تمؾ المنصكص عمييا 

 كالمتعمؽ بتنظيـ نشاطات اإلنتاج 2001ديسمبر 9 المؤرخ في 01/396 مف المرسـك التنفيذم رقـ 11في المادة

 (2)كالتكزيع الخاص بالتبغ

 مف المرسـك سابؽ الذكر فإف أم عمبة أك كيس أك رزمة يجب أف تحمؿ معمكمات 11كبذلؾ كحسب المادة 

حكؿ التعميب الكزف الصافي لمتبغ عدد السجائر المكجكدة، المنشأ، ككذلؾ التبغ المكجو لبلستيبلؾ يجب أف يتضمف 

 فعند كؿ عممية استيراد فإف الصانع يجب أف يقـك خبلؿ 01/397كحسب المرسـك التنفيذم .عبارة بياع في الجزائر

 (3).ساعة بتصريح بالكصكؿ لدل مفتشية الضرائب المختصة إقميميا48

ساعةابتداءا مف استبلميا تصريح بالكصكؿ لتقـك باإلطبلع عمى الكميات 48كلمفتشية الضرائب ميمة 

  (4).المستممة كبعد انقضاء ىذا األجؿ ال يمكف لصانع التبغ التصرؼ بحرية في المنتجات المستكردة

كتجدر اإلشارة أنو مع بداية االنفتاح كاإلصبلحات االقتصادية التي عرفتيا الجزائر لتحكؿ نحك اقتصاد 

 السكؽ، رأت الشركة الكطنية لمتبغ ضركرة تنكيػع عرضيا المكجو إلشباع 

                                                 
75 الجريدة الرسمية رقـ 75، ج ر 2001 ديسمبر 9المؤرخ في 01/397 مف المرسـك التنفيذم 2المادة (1)

  
(2)

  75الجريدة الرسمية رقـ  
(3)

  4المادة 
(4)

01/397 مف المرسـك التنفيذم 4المادة  
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 1995الطمب العاـ الداخمي بكميات مختمفة مف السجائر العالمية، كشرعت في ذلؾ مع بداية شير ديسمبر 

 ,Winston, Camel: مع أىـ الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التبغ عف طريؽ استيراد المنتجات التالية

Gold caast, Stricke Dunhill international, Roth mass King Size, Gauloises Blondes, 

Gitanes filitres et sans filitres, Malbore,  chester field, Dunhill menthol, poter 

stuyvesant, Benson, et hedge, Kent et Luncky. 

مف أجؿ الشركع في تصنيع السجائر  تحت الماركات العالمية في مصانع جزائرية تابعة لمشركة الكطنية 

 1995  في سنة   wiston كMalbore ككذا  Roth massلمتبغ كالكبريت، حيث أبرمت عقدا مع كؿ مف 

شيدت إمضاء عقد بيف الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت ككذا الشركة الكطنية لمنقؿ البحرم كالخطكط الجكية 

 (1).الجزائرية بغرض بيع منتجات الشركة الكطنية لمتبغ كالكبريت عمى متف البكاخر كالطائرات

 تنظيـ صنع التبغ:  البند الثاني 

 حيث أف صنع التبغ برجع فقط لؤلشخاص المعنكيكف 02/396لقد نظـ صنع التبغ كتكزيعو مرسـك التنفيذم 

 (2). عمى األقؿ مف األمكاؿ العمكمية%51كالمؤسسكف في شكؿ شركات ذات أسيـ تتككف رؤكس أمكاليا مف

كصنع التبغ يجب أف تنظـ في شكؿ شراكة لمساىـ كاحد عمى األقؿ  يثبت استغبللو لعبلمة ذات سمعة 

 . كتجدر اإلشارة أف ىذا الشرط ال يطالب بو صانعك تبغ النشؽ كالمصنع(3)عالمية

إلى جانب ىذا فإف القياـ بنشاط صناعي لمتبغ يخضع إلى اعتماد تسممو سمطة الضبط سكؽ التبغ كالمكاد 

يكما ابتداء مف تاريخ 30التبغية اعتمادا بعد اكتتاب صاحب طمب  دفتر الشركط كيسمـ ىذا االعتماد في أجؿ 

اكتتاب دفتر الشرط كيمكف سحب ىذا االعتماد في حالة مخالفة األحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا أك عدـ 

احتراـ االلتزامات المتعيد بيا كالمتعمقة بالنشاط كذلؾ في أجؿ شير مف إنذار الصانع كال يمكف أنيتـ السحب إال في 

 (4).ىذه المدة

 

                                                 
  167مرجع سابؽ ص-  زغدار أحمد(1)

(2)
01/396 مف المرسـك التنفيذم 2المادة  

  
(3)

01/396 مف المرسـك التنفيذم 3المادة  
  

 396-01 مف مرسـك التنفيذم 4المادة  (4)
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 تنظيـ تكزيع التبغ: البند الثالث 

 صانعي التبغ يمكف اعتمادىـ تحت صنؼ 01/396فيما يتعمؽ بالتكزيع فإف بحسب المرسـك التنفيذم 

 (1).المكزعيف

زيادة عمى الصانعيف ال يمكف أف يعتمد بصفة مكزع التبغ إال األشخاص الطبيعيكف مف جنسية جزائرية 

 (2)المقيمكف في الجزائر، أك الشركات التي يككف شركائيا أك مساىمكىا مقيميف في الجزائر كمف جنسية جزائرية 

  كقد أكرد ىذا المرسـك مجمكعة مف االلتزامات (3)ضؼ إلى ىذا فإف اعتماد مكزعي التبغ يتـ كفقا لدفتر الشركط

 : كتتمثؿ فيما يمي(4)التي تتعمؽ بتكزيع المكاد التبغية

ػ عمى المكزعيف كضع حساب جرد لممنتكجات التبغية لدل كؿ مركز تكزيع كسجؿ في ىذا الحساب بالكزف 

الكميات عند أكؿ جرد الفائض المسجؿ خبلؿ الجرد، الكميات التي تـ شراءىا مف عند الصانعيف أك )الصافي لمتبغ 

 .الكاردة مف مركز آخر لمتكزيع

ػ ينبغي عمى المكزعيف التبغ أف يصنعكا كجكبا في متناكؿ بائعي التبغ المعتمديف قانكف مف اإلدارة الجبائية 

ضافة مكجية لكضعا في السكؽ  .مجمكع عبلمات التبغ كا 

  أشيػر  كشؼ لمزبائف                      3ػ يجػب عمػى مكزعػي التبغ أف يرسمػكا عند نيايػة كؿ 

عمى اسـ كلقب كعنكاف كؿ زبكف كرقـ قيده في السجؿ التجارم كرقـ تعريفو الجبائي عدد األظرؼ كاألكياس 

أك الرـز حسب صنؼ التبغ كعبلمتو التي يتـ تسميميػا لمزبكف كما يجب أف يككف لمصانعيف المعتمديف بصفة 

 .مكزعيف محبلت تجارية منفصمة فيما يخص كؿ نشاط

 الخػػاتمػػػة 

 سنة ك 36لقد خمصنا مف خبلؿ ىذا البحث إلى أف المشرع الفرنسي قد تنبو لمخاطر التدخيف منذ حكالي 

 المتعمؽ بمكافحة التدخيف 1976ىذا مف خبلؿ صدكر عدة نصكص قانكنية في ىذا المجاؿ مف قانكف فام 

                                                 
  01/396 مف المرسـك التنفيذم 5أنظر المادة (1)

(2)
01/396 التنفيذم المرسـك مف 6 المادة أنظر 

  
01/396 التنفيذم المرسـك مف 7 المادة أنظر(3)

  
(4)

   مف نفس المرسـك28، 27، 26، 25أنظر المكاد  
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كصدكر عدة قكانيف ك مراسيـ بعده تنظـ مختمؼ الجكانب المتعمقة بمنع التدخيف في األماكف العامة ك منع اإلشيار 

 ك لتعزيز الحماية تـ النص عمى عقكبات جزائية تطبؽ في حالة مخالفة ىذا المنع 

أما مف جانب القضاء فقد رأينا أف ىناؾ العديد مف األحكاـ القضائية الصادرة في مجاؿ تعكيض ضحايا 

التدخيف السمبي ك قمع إشيار غير المشركع لمتبغ ك منتجاتو ك في المقابؿ قد الحظنا نقصا في تنظيـ ىذه الجكانب 

 ك نصو 01/285مف قبؿ المشرع الجزائرم إذ رغـ نصو عمى منع التدخيف في األماكف العامة بمكجب مرسـك 

أيضا عمى منع اإلشيار المتعمؽ بالتبغ ك منتجاتو في قانكف حماية الصحػة ك ترقيتيا إال أف ىذه النصكص تفتقر 

لمجانب الردعي إذ لـ ينص عمى أم عقكبات جزائية تطبػػؽ في حالة مخالفة ىذا المنع ك ىك فراغ تشريعي ينبغي 

تداركو أما بالنسبة لممتاجرة في التبػغ ك منتجاتو فقد نظـ المشرع صنع ك استيراد ك تصدير التبغ كما نص عمى 

 .ضركرة إعبلـ المستيمكيف بأضرار التدخيف ك مخاطره 
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 تمٍٍــــــــى يُبفــــــع يطتخذيـــً انطــــــرق

دغًبٌ زوبٍر. أ  

 جبيعت ضىق أهراش

doghmnezoff@hotmail . com     

:يهخص   

إف قياس المنافع مف مشاريع النقؿ أصعب بكثير مف قياس التكاليؼ الف بعض المنافع مف الصعب 

تقكيميا بالماؿ مثؿ الراحة الناتجة عف مشاريع تحسيف الطرؽ كما أف بعض المنافع مثؿ تخفيض تكاليؼ النقؿ 

مكزعة عمى عدد كبير مف الناس ك عمى فترة طكيمة مف الزمف مما يجعؿ مف الصعب القياـ بتنبؤات بعيدة المدل 

كما أف بعض المنافع غير مباشرة كالنمك االقتصادم المترتب عمى تحسف النقؿ إذا انو لكي تتحقؽ ىذه المنافع 

يحتاج األمر عادة إلى استثمارات أخرل فتتمثؿ حسابات عناصر التكمفة التي يتحمميا مستخدمي الطريؽ مف جراء 

استعماليـ في تنقبلتيـ احد المككنات االساسية البلزمة لتقدير منفعة ىذا الطريؽ بالنسبة إلييـ فإجراء حسابات 

 .تكمفة مستخدمي الطريؽ لبدائؿ المشركع لبلختيار فيما بينيا كالمقارنة بينيا يساعد عمى تقييـ منفعة الطريؽ

Résume : 

Mesurer les avantages des projets de transport est beaucoup plus difficile à 

mesurer parce que les coûts de certains des avantages est difficile à évaluer, comme le 

confort avec l'argent de projets visant à améliorer les routes et certains avantages tels 

que la réduction des coûts de transport réparties sur un grand nombre de personnes et 

sur une longue période de temps qui le rend difficile à faire prévisions de long 

terme et certaines prestations indirectement, tels que l'impact de la croissance  

économique de l'amélioration des transports si elle afin d'obtenir ces avantages sont 

généralement tenus, d'autres investissements, ils comprennent les comptes des 

éléments de coût encourus par les usagers de la route à la suite deleur utilisation dans le 

mouvement l'une des composantes de base nécessaires pour évaluer le bénéfice de cette 
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route pour eux Mener les comptes du coût des usagers à des alternatives du projet de 

choisir parmi eux et de les comparer pour aider à évaluer le bénéfice de la route. 

:مقدمة   

تمثؿ حسابات عناصر التكمفة التي يتحمميا مستخدمي الطريؽ مف جراء استعمالو في تنقبلتيـ احد المككنات 

االساسية البلزمة لتقدير منفعة ىذا الطريؽ بالنسبة إلييـ فإجراء حسابات تكمفة مستخدمي الطريؽ لبدائؿ المشركع 

ك المقارنة بينيا يساعد عمى تقييـ  (بما فييا البديؿ الذم يمثؿ الكضع الحالي  )المطركحة لبلختيار فيما بينيما 

منفعة الطريؽ ك في ىذه الدراسة سنحاكؿ تبكيب عناصر التكمفة ىذه ك البحث في كيفية تقدير كؿ منيا كميا 

 .بالكحدات النقدية

 :                         ىدؼ الدراسة 

عرض الصكرة الشاممة  لكافة بنكد التكمفػػػة المتداكلة في ىذه  محاكلة ىك المقاؿ ىذا في أىدافنا ضمف مف كاف

األحكاؿ ك تبكيب عناصر التكمفة لمستخدمي الطرؽ ك البحث في كيفية تقدير كؿ منيا كميا بالكحدات النقدية ك 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بمكرة حقيقة أىمية مشركعات الطرؽ  التي تعد مف المشركعات البنية االساسية البلـز 

 .تكفيرىا بدءا قبؿ تحقيؽ أم تنمية اقتصادية 

  :مشكمة الدراسة 

ما ىي أىـ المفاىيـ األساسية ك الجكانب :  التالية االشكالية طرح يمكف كعميو المكضكع اىمية تظير ىنا كمف

 النظرية في تقييـ منفعة مستخدمي الطرؽ ؟

 :التالية  األسئمة تتفرع أف يمكف التساؤؿ ىذا مف كانطبلقا

  ما المقصكد بعناصر التكمفة ك كيفية تقديرىا ؟1

  كيؼ يتـ حساب تكاليؼ مستخدمي الطرؽ  باستخداـ األسمكب الرياضي ؟2

  ما ذا نعني بمناىج التقييـ الكمي ألثر االزدحاـ الطريؽ عمى تكاليؼ تشغيؿ المركبات ؟3

 :فرضية الدراسة 
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  تقكيـ المشركعات كجكد مبررات مفادىا أساسية فرضية مف االنطبلؽ يتـ التساؤالت ىذه عف اإلجابة اجؿ كمف

ذات الطابع االجتماعي كمشركعات الطرؽ الذم شاع فيو اسمكب تحميؿ المنافع ك التكاليؼ كتحسب  االستثمارية

 .المنافع عمى أساس مالي ك أخر اقتصادم  

 :خطة الدراسة 

 ؟ التالية المحاكر المقاؿ يناقش التساؤالت ىذه عمى كلئلجابة

   عناصر التكمفة : المحكراالكؿ 

 . كيفية تقدير عناصر التكمفة  :الثاني المحكر

 الحساب الرياضي ألىـ بنكد مستخدمي الطرؽ :الثالث المحكر

 اثر ازدحاـ الطريؽ عمى تكاليؼ تشغيؿ المركبات: المحكر الرابع

 : منيج الدراسة

 يعتمد ىذا البحث عمى منيج تحميمي رياضي مف خبلؿ  استخداـ أساليب رياضية التي يحتاجيا المخطط 

االقتصادم ك ذلؾ بتقدير سعة الطريؽ ك استخداميا في الحسابات البلزمة لتأكيد الجدكل االقتصادية لمشركعات 

الطرؽ  بأم مف الكسائؿ المتبعة في مثؿ ىذه االحكاؿ كتحميؿ عناصر التكمفة ك العائد اك تحميؿ فعالية التكاليؼ اك 

 .ماشابو ذلؾ 

 :عناصر التكمفػػػػػة : أكال

ىناؾ عدة كسائؿ لتبكيب عناصر تكمفة مستخدمي الطريؽ تختمؼ فيما بينيا اختبلفا بسيطة ك يمثؿ التبكيب الذم 

نعرضو لو ىنا الصكرة الشاممة لكافة بنكد التكمفة المتداكلة في ىذه األحكاؿ ك التي قد تختمؼ في بعض جزئياتيا 

عف المناىج الشائعة المتبعة في ىذا الصدد كما سيتبيف في األجزاء البلحقة ك قبؿ البدء في عممية تقدير التكمفة 

يجب أكال تقسيـ الطريؽ إلى أقساـ متجانسة ك تقسـ أنكاع المركبات المتدفقة إلى مجمكعات متماثمة ثـ يصار إلى 

تقدير العناصر التالية لكؿ قسـ مف أقساـ  الطريؽ بمعمكمية نكعية سطحو ك ذلؾ بالنسبة إلى كؿ نكعية مف أنكاع 

 (1).المركبات 

 :تكاليؼ أساسية - 1
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يطمؽ تعبير التكاليؼ األساسية  لكؿ قسـ مف الطريؽ عمى عنصريف أساسييف ىما تكاليؼ تشغيؿ المركبات 

المتدفقة عمى ىذا القسـ باإلضافة إلى تكمفة كقت السير التي يتحمميا مستخدمي ىذه المركبات ك ذلؾ في ظؿ تكفر 

 :ظركؼ مثالية لمتشغيؿ مف حيث االنحناءات ك تغير السرعات أم إف التكمفة األساسية تتككف مف العناصر التالية 

 (2): تكاليؼ التشغيؿ المتغيرة - أ

 كىي تتكقؼ عمى عكامؿ عديدة ك تعتبر متغيرة ألنيا تعتمد عمى المسافة المقطكعة ك تتككف ممايمي 

 تكمفة الكقكد                           لكؿ كمـ - 

 تكمفة إىبلؾ المركبة                  لكؿ كمـ - 

 تكمفة زيت المحرؾ                   لكؿ كمـ - 

 تكمفة إىبلؾ اإلطارات                لكؿ كمـ - 

 تكمفة الصيانة ك اإلصبلح            لكؿ كمـ - 

 

 :تكمفة كقت السير - ب

 تكمفة كقت سائؽ ك ركاب سيارات الرككب في رحبلت العمؿ        لكؿ ساعة لممركبة - 

 تكمفة كقت المركبة في حالة المكرم                                   لكؿ ساعة لممركبة - 

 تكمفة كقت السمعة المنقكلة  في حالة المكرم                        لكؿ ساعة لممركبة - 

 باعتبار إف السمعة تككف رأسماال عاطبل خبلؿ كقت الرحمة 

 :تكاليؼ إضافية - ج

 :ك ىي الزيادات التي تطرأ عمى بنكد التكمفة األساسية نتيجة الختبلؼ ظركؼ التشغيؿ عف الظركؼ المثالية مثؿ 

 الزيادة في التكمفة األساسية نتيجة لممنحنيات عمى الطريؽ  - 

 الزيادة في التكمفة األساسية نتيجة لتغيير السرعات  عمى الطريؽ- 
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كما  )الزيادة في التكمفة األساسية في حاالت االزدحاـ التي ينتج عنيا تكقؼ اضطرارم لممركبات عمى الطريؽ - 

الخدمة التي F.أم عند مستكيات مما تنتج عنو تكمفة أعطاؿ إضافية  (ىك الحاؿ عند التقاطعات ك اإلشارات 

 يطمؽ عمييا مستكل 

 (3): تكاليؼ التشغيؿ السنكية الثابتة - 2

 تراخيص ، ضرائب ، إجازات - 

 تاميف زيكت تشحيـ - 

  (لممركبات التجارية فقط  )أجكر عمالة - 

 (لممركبات التجارية فقط  )تكاليؼ إدارية  - 

 المككنة الثابتة لئلىبلؾ - 

 :تكاليؼ الحكادث - 3 

 ك أحيانا ما يعبر عنيا بكحدات نقدية لكؿ كـ طكلي لمطريؽ 

إف حساب السرعة المتكسطة لمتشغيؿ عمى المسارات األفقية ك المستقيمة يمثؿ حجر الزاكية الذم يتطمب حسابو أكال 

لمكصكؿ إلى عناصر التكمفة المتغيرة لمتشغيؿ ك عناصر التكاليؼ اإلضافية لمتشغيؿ نتيجة لكجكد منحنيات عمى 

الطريؽ أك عدـ كجكده كفقا لممعطيات األكلى لممشركع  كما اف تكاليؼ التشغيؿ المتغيرة يتـ حسابيا أما عمى 

 .السطكح األفقية أك السطكح المائمة كفقا لممعطيات األساسية لممشركع 

 (4)كيفية تقدير عناصر التكمفة  : ثانيا 

 :طريقة الجمعية األمريكية  لمسؤكلي النقؿ ك الطرؽ - 1

قدمت الجمعية األمريكية  لمسؤكلي النقؿ ك الطرؽ في دليميا عف تحميؿ منافع مستخدمي الطرؽ     مجمكعة مف 

البنكد المتعمقة بالتكاليؼ األساسية ك التكاليؼ اإلضافية ألم قسـ مف أقساـ الطريؽ ك ذلؾ بمعمكمية المدخبلت أك 

 :المعطيات التالية 

 نكع ك طراز المركبة - 

 نكع الطريؽ كطبيعة سطحو - 
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  النسبة - V/C.  لحركة النقؿ أك السرعة المتكسطة لمسير 

 .ميؿ الطريؽ عمى ىذا القسـ- 

 .السرعة التصميمية- 

 . مقدار االنحناء- 

 .قيمة الكقت لممركبة في الساعة - 

 (5): طريقة جاف دم كيؿ - 2

يعتبر مرجع  لجاف دم كيؿ الذم كضعو جاف دم كيؿ في أكائؿ الستينات احد المبلمح اليامة عمى ىذا الطريؽ 

الذم مازالت تمجا إليو بيكت الخبرة االستشارية كمما تعرضت لحسابات تكاليؼ مستخدمي الطريؽ في قطر مف 

أقطار الدكؿ النامية ك يقدـ ىذا المرجع جداكؿ أساسية تمثؿ أرقاـ االستيبلؾ الفعمية لمبنكد الستة التالية مف تكاليؼ 

 :التشغيؿ 

 استيبلؾ الكقكد        - 

 استيبلؾ زيكت المحرؾ                  - 

 استيبلؾ اإلطارات - 

 إىبلؾ المركبات               - 

 الصيانة- 

 قيمة كقت سائؽ المركبة - 

 :ك تعطي جداكؿ مرجع جاف دم كيؿ  أرقاـ استيبلؾ العناصر السابقة كفقا لمظركؼ التفصيمية التالية 

 مرصكؼ ، حصكم ، ترابي : نكعية السطح - أ

  المركبات التجارية  4 سيارات ، 3: سبعة أنكاع مف المركبات - ب

 أربعة قيـ مختمفة لمسرعة منيا سرعة التشغيؿ المتكسطة - ج

ك يجدر ىنا مبلحظة النقاط التالية لممنيجية  التي اتبعيا مرجع السابؽ لجاف دم كيؿ ك التي يجب أف تؤخذ في 

 :الحسباف قبؿ الشركع في محاكلة تطبيعيا عمى مشركع بعينو ك ىذه المبلحظات ىي
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إف الجداكؿ التي يقدميا ىذا المرجع ال تأخذ في االعتبار اثر االزدحاـ في الطريؽ عمى تكاليؼ التشغيؿ ك - 1

عمى ىذا فاف جداكؿ ىذا المرجع ال تفيد في األحكاؿ التي يككف مف أىداؼ ك منافع المشركع تحت التقييـ التخمص 

مف التخمص مف ازدحاـ الحركة عمى الطريؽ الحالي ك ىذه عمى أم األحكاؿ حاالت نادرة ال تظير عادة في 

 .مشركعات الطرؽ التي تربط المدف في الدكؿ النامية 

إف منيجية دم كيؿ ك أف كانت قد أخذت بعيف االعتبار تكمفة كقت سائؽ المركبة عمى أنيا احد مككنات -  2

تكاليؼ التشغيؿ إال أنيا لـ تعتبر كقت الركاب ككقت السمعة ذاتيا كلـ تعط أية تقديرات ليا عمى أساس أنيا تخرج 

 .عف إطار تكاليؼ التشغيؿ ك أف كاف المرجع يعترؼ بأىميتيا مف حيث ككنيا جزءا أصيبل في منفعة الطريؽ 

كما أف المرجع أيضا لـ يدرج أيضا في حساباتو اثر المشركع عمى انخفاض معدالت الحكادث لمصعكبة - 3

اال أف ىذا البند جرت العادة أيضا عمى أف تكضع قيـ كمية لو كفقا "الحياة البشرية " المنيجية في تقدير قيمة 

 . لمحاكالت ك اجتيادات مختمفة يتـ اعتبارىا احد منافع المشركع 

 ( 6)الحساب الرياضي ألىـ بنكد مستخدمي الطرؽ : ثالثا

 :أ تكاليؼ التشغيؿ المتغيرة عمى الطرؽ المرصكفة 

ك المقصكد بالتكاليؼ المتغيرة ىنا ىك ذلؾ الجزء مف تكاليؼ التشغيؿ المركبات الذم يعتمد مباشرة عمى المسافة 

المقطكعة أم انو ال يدخؿ في االعتبار ىنا التكاليؼ السنكية الثابتة لتشغيؿ المركبات مثؿ التاميف ك التراخيص 

السنكية ك ما إلى ذلؾ ك تتككف عناصر التكاليؼ المتغيرة مف مجمع تكاليؼ الكقكد ك االىبلؾ ك زيكت المحرؾ ك 

االطارات ك ذلؾ الجزء المتغير مف تكاليؼ الصيانة ك اإلصبلح ك فيما يمي النماذج الرياضية المستخدمة في تقدير 

 .كؿ عنصر مف العناصر السابقة 

 :تكاليؼ الكقكد - 1

يمكف استنباط  استيبلؾ المركبة مف الكقكد مف خبلؿ الدالتيف الرياضيتيف التاليتيف لكؿ مف المركبات الخفيفة 

 :كسيارات الرككب ك المركبات الثقيمة كالمكرم بمعمكمية سرعة التشغيؿ المتكسطة ك ذلؾ عمى النحك التالي 

 :المركبات الخفيفة  

F(V) = 20.8304- 0.5841V + 0.00002V3 

 : المركبات الثقيمة 



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 121 

F(V) = 59. 3667- 2.071V +0.3152V2 - 0.00013V3 

 : حيث 

  Vساعة /سرعة التشغيؿ المتكسطة بالكمـ = 

 F(V) كمـ 100/ استيبلؾ الكقكد بالمتر  = 

  ك الدكاؿ السابقة تعطي فقط العبلقة بيف كؿ مف F(V)،V ك ال تصمح لبلستخداـ بطريقة مطمقة في ىذه

 F0 الصكرة بؿ يجب أف يسبؽ استخداميا تعديؿ معامبلتيا ك ذلؾ بمعرفة استيبلؾ المركبة مف الكقكد  

  V0 ك ىك ما يمكف الحصكؿ عميو مباشرة مف مكاصفات المركبة المعنية فعند ىذه السرعة فاف 

  F0يمكف إف تساكم F(V0)  فقط عند ضرب معامبلت الدالة في المقدار   F0 /F(V0) فإذا ما 

ىذا فيمكف حينئذ استخداـ المعامبلت الجديدة لممعادلة مع سرعة التشغيؿ المتكسطة عمى ىذا القسـ مف الطريؽ 

 (7). كمـ100/لتحديد القيـ المطمقة الستيبلؾ الكقكد بالمتر 

 : تكاليؼ اإلىبلؾ- 2

نظرا الف عناصر تكاليؼ التشغيؿ ىنا يتـ حسابيا بالنسبة لكحدة المسافة المقطكعة سكاء أكانت كيمكمتر أك ميؿ 

فمف ىنا يصبح مف الضركرم أكال حساب المسافة المقطكعة بيذه المركبة سنكيا ك لنبدأ ليذا الغرض مف البيانات 

 :المتعمقة بالسير الحر ليذه المركبة أم بدكف ازدحاـ عمى ىذا الطريؽ فإذا كانت 

 V0سرعة السير الحر لممركبة عمى الطريؽ  = 

 A0المسافة المقطكعة سنكيا بافتراض سير السيارة بالسرعة = 

 Y0العمر االقتصادم لمسيارة في الظركؼ السابقة = 

 فاذا اختمفت الظركؼ الفعمية لمتشغيؿ عف الظركؼ السابقة ك كاف ىناؾ ازدحاـ عمى الطريؽ بحيث 

 كانت سرعة التشغيؿV اقؿ مف سرعة السيرV0 ك بافتراض تساكم عدد ساعات التشغيؿ فتككف  

 المسافةA المقطكعة حينئذ اقؿ مف المسافة A0 ك تتحدد بالمعادلة التالية 

(                                               1 )A = A0 V*/ V0  ,  V‹V0 

 أما إذا افترضنا جدال إف السرعة  V اكبر مف سرعة السير الحر V0 ك بالتعكيض في المعادلة السابقة

 تككف A اكبر مف A0 ك لكف نظرا الف سير المركبة اكبر مف سرعة السير الحر ىك افتراض غير كاقعي
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V0 مف الكقت بينما تسير المركبة بسرعتيا(P)  لجميع أكقات السير بؿ يككف صحيحا فقط في جزء 

 في الجزء المتبقي مف الكقت  (p-1)حيث يتـ تحديد مقدار الكسر(p) بكاسطة الشخص الذم يدرس   

  ك يحمؿ النظاـ فتتحدد حينئذ المسافة المقطكعة  A: عمى النحك التالي 

(                                         2)A = A0 ( 1-P+ P* V/ V0)  ,  V›V0                                            

  ك مف ىاتيف المعادلتيف ك حسب الظركؼ السائدة يمكف حساب العمر االقتصادم Y المناظر لممسافة

 المقطكعةA: كما يمي 

(                                                                  3)Y=Y0* A0/ A                               

  ك تككف تكاليؼ االىبلؾ السنكيةD: كما يمي

(                                       4)      D = C             r                                                           

                             

      ( 1 + r ) y -1                                                                   
 Cتكاليؼ إحبلؿ المركبة عند انقضاء عمرىا االقتصادم = 

 Rنفقة الفرصة البديمة أك سعر راس الماؿ السائد = 

 ك إذا ما أدخمنا في تكمفة االىبلؾ السنكية تكمفة راس الماؿ أيضا فيككف القسط النيائي لبلىبلؾ في 

Rحيث تتحدد R بالنسبة لمكيمكمتر أك الميؿ الكاحد ىي (تكمفة راس الماؿ + إحبلؿ )إطار ىذا المفيـك 

 :عمى النحك التالي 

(5)                                                               R = (D+ Cr)*1/ A                              

  

 (8): تكاليؼ زيت المحرؾ - 3

عمى الرغـ مف أف تكاليؼ استيبلؾ زيت المحرؾ تعتمد نظريا عمى السرعة ك مف ثـ المسافة المقطكعة ك ىك 

المنيج الذم اتبعتو الجمعية األمريكية لمسؤكلي النقؿ ك الطرؽ في الدليؿ الذم أعدتو عمى منافع مستخدمي الطريؽ 

إال أف تاثير السرعة عمى استيبلؾ السيارة مف زيت المحرؾ يعتبر تأثير بسيط األمر الذم يمكف معو إدراج ىذا 

 .البند ضمف بنكد التكمفة السنكية الثابتة بدكف الكقكع في خطا كبير نتيجة ليذا االفتراض أك ىذا التقريب 
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 :تكاليؼ استيبلؾ االطارات  - 4

 إذا افترضنا إف المركبة تسير بسرعة السير الحرةV0 ك إف عمرىا االقتصادم عند ىذه السرعة ىك

 Y0  فيمكف حينئذ حساب قسط استيبلؾ اإلطار الكاحدTC بمعمكمة تكمفة إحبلؿ ىذا اإلطار CT بنفس

 :الطريقة التي تـ إتباعيا عند حساب قسط اإلىبلؾ لمسيارة كما في المعادلة التالية 

(                   6 )  TC    =      r                                                                                

         

                                       (1 + r ) y0  - 1                                                                  
                 

 :   حيث 

 TCالتكمفة السنكية لبلطار الكاحد = 

 CTتكمفة إحبلؿ اإلطار = 

 Rسعر راس الماؿ= 

 Y0العمر االفتراضي لئلطار عند السرعة  = 

 أما إذا كانت السرعة Vك ليستV0 نتيجة لبلزدحاـ عمى الطريؽ مثبل فينتج عف ذلؾ إف المسافة 

  المقطكعة سنكيا A سكؼ تختمؼ عف تمؾ المسافةA0 التي يقطعيا اإلطار عف السرعة V0 ك يككف

 العمر االفتراضي لئلطار حينئذ ىكY: حيث

(                                                                    7)Y = Y0* A0/ A               

  ك عمى ذلؾ تككف تكمفة استيبلؾ اإلطارات T: لكؿ ميؿ أك كمـ عمى النحك التالي

   

 T   =    CT * T * N            e  ( V – V0)        

         1 – A ( 1 + T )    
 :حيث 

 Tتكمفة استيبلؾ  اإلطارات لكؿ كحدة مف كحدات المسافة = 

 Nعدد اإلطارات في المركبة الكاحدة = 
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 X:معامؿ يتكقؼ عمى نكعية السطح ك تتحدد قيمتو مف الجدكؿ التالي = 

 

  مركبات ثقيمة مركبات خفيفة 

 طريؽ مرصكؼ 0،0225 0،0265

 طريؽ حصكم 0،0080 0،0087

 طريؽ ترابي 0،0036 0،0033

 

 :تكاليؼ الصيانة كاإلصبلح- 5

حتى أالف صياغة رياضية دقيقة لو = عمى الرغـ مف أىمية ىذا العنصر مف عناصر تكمفة التشغيؿ إال انو ال تكجد

تبيف ىذا البند كدالة لعمر المركبة ك كؿ ما ىك متاح أالف ىك تقدير ىذه المككنة اعتمادا عمى الخبرة عمى أف يتـ  

الفصؿ ما بيف الجزء الخاص بتكمفة قطع الغيار ك ذلؾ الخاص بالعمالة كي يتسنى استخداـ أسعار الظؿ الخاصة 

 :بالعمالة أم أف 

                              (                                                     9)M = MP + M1* S1 

 :حيث

  Mتكمفة الصيانة لمسيارة لكؿ ميؿ أك كمـ  = 

 MPتكمفة قطع الغيار لكؿ ميؿ أك كمـ = 

 M1تكمفة العمالة لكؿ ميؿ أك كمـ = 

 S1سعر الظؿ بالنسبة لعنصر العمؿ  = 

 (9): تكمفػػػػػػػة كقت السير- ب

 تتطمب معالجة ىذا البند مف بنكد التكمفة التفرقة بيف سيارات الرككب ك المركبات التجارية أك المكريات بعبارة أخرل 

 :تكمفة كقت سائؽ ك ركاب المركبة في رحبلت العمؿ لسيارات الرككب- 1
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في حالة سيارات الرككب يقتضي األمر مرة أخرل التفرقة بيف الرحبلت المنتجة ليذه السيارات أم الرحبلت 

كالترفيو عمى سبيؿ المثاؿ فيذه الرحبلت  (غير العمؿ )ألغراض العمؿ ك الرحبلت التي تتـ ألغراض غير منتجة 

 األخيرة ال تمثؿ أم نفقة مف الكجية االقتصادية القكمية 

 :ك يمكف التعبير عف تكمفة كقت سائؽ ك ركاب سيارة الرككب في رحبلت العمؿ بالمعادلة التالية 

TP =  ( DIP SDIPPDI + INP SPPP ) / V  

 :حيث 

  TPتكمفة كقت سائؽ ك ركاب السيارة  = 

 DIPدخؿ كقت سائؽ السيارة في الساعة   = 

 SDIPمعامؿ سعر الظؿ ألجر سائؽ السيارة  = 

 PDIنسبة السائقيف الذيف يقكدكف سياراتيـ في رحبلت متعمقة بالعمؿ  = 

 Iمتكسط دخؿ راكب السيارة في الساعة    = 

 NPمتكسط عدد ركاب السيارة الكاحدة = 

 SPمعامؿ سعر الظؿ ألجر ركاب السيارة  =

 PPنسبة الركاب الذيف يستخدمكف السيارة في رحبلت متصمة بالعمؿ  = 

 (10): تكمفة كقت سائؽ ك العماؿ في الرحبلت المنتجة لممركبات التجارية  - 2

عادة ما يتـ إدراج تكمفة أجكر الساؽ لممركبات التجارية ك المالييف ضمف بنكد تكاليؼ السنكية الثابتة لممركبة 

التجارية حيث يتقاضى ىؤالء أجكرىـ عادة عمى أساس شيرم ثابت قد ال يعتمد مباشرة عمى المسافة المقطكعة ك 

 سكاء أكانت المركبة مشغكلة بالفعؿ في عممية منتجة أـ  متفكقة عف العمؿ 

 :تكمفة كقت المركبة التجارية ذاتيا - 3

ك ىك ما يعبر عنو بتكمفة الفرصة البديمة فإذا لـ تكف مركبة قد استخدمت في عممية النقؿ الراىنة فمربما كانت قد 

استخدمت خبلؿ نفس الكقت في عممية أخرل مربحة ك لكانت قد حققت عائدا يمكف اعتباره ىك تكمفة الفرصة 

 .البديمة 

 (11): تكمفة كقت السمعة المنقكلة - 4
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تعتبر قيمة السمعة المكجكدة في المركبة التجارية أثناء النقؿ راس ماؿ عاطبل عف الدكراف خبلؿ الكقت التي 

   فاف تكمفة كقت النقؿ بالنسبة لمسمعة  vcتستغرقو عممية النقؿ فإذا كانت القيمة المتكسطة لمسمعة المنقكلة ىي 

VTC تتحدد عمى النحك التالي باستخداـ معامؿ استرجاع 

                                                    :راس الماؿ

    *            1     *    VC                                                                         VTC   =   r ( 1 + r ) 

y 

                               A                                ( 1 + r ) 

y 

 (12)اثر ازدحاـ الطريؽ عمى تكاليؼ تشغيؿ المركبات  :رابعا 

 يؤدم ازدياد االزدحاـ عمى الطريؽ إلى تقميص سرعة تشغيؿ المركبات ك تداخميا مما يؤدم إلى زيادة تكاليؼ 

التشغيؿ فإذا ما زاد االزدحاـ إلى الدرجة التي تؤدم إلى تكقؼ لمسيارات بيف الحيف ك األخر فينا يككف ارتفاع 

التكاليؼ ممحكظا بدرجة كبيرة كىناؾ عدة مناىج لمتقييـ الكمي ألثار االزدحاـ عمى تكاليؼ التشغيؿ مف أىميا ذلؾ 

المنيج المتبع في دليؿ سعة الطرؽ في الكاليات المتحدة األمريكية كىك المنيج الذم سنعرض لخطكطو العريضة 

 .في األجزاء التالية 

يعتمد المنيج المذككر في تقدير اثر االزدحاـ عمى تكمفة التشغيؿ عمى حساب قيمة كمية ليذا االزدحاـ تأخذ كما 

 ىي سعتو ك c ىي حجـ حركة النقؿ عمى الطريؽ ك Vحيث  V/Cىك متبع في مثؿ ىذه األحكاؿ صكرة النسبة 

 .يبرز ىنا عمى الفكر نقطتاف يجب التغمب عمييما ىما 

 عدـ تجانس المركبات المتدفقة عمى الطريؽ - 

 كجكد عكامؿ عديدة تؤثر سمبا عمى سعة الطريؽ - 

ك يقدـ الدليؿ المذككر في سعة الطريؽ أنفا الكسائؿ المناسبة لمتغمب عمى ىذه العقبات فعد تجانس المركبات يتـ 

التغمب  عميو بحساب مكافئ حجـ الحركة عمى الطريؽ كما إف العكامؿ التي تؤثر سمبا عمى سعة الطريؽ تأخذ ىي 

 .األخرل في الحسباف لحساب السعة المتاحة لمطريؽ 

 (13): مكافئ حجـ الحركة عمى الطريؽ - أ
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بما يكافئيا مف إعداد  (الحافبلت ك المركبات التجارية  )يتـ في ىذه الطريقة التعكيض عف إعداد المركبات الثقيمة 

بحيث يمكف اعتبار الحجـ الذم يتـ الحصكؿ عميو مكافئا لحجـ الحركة مككنة (سيارات الرككب  )المركبات الخفيفة 

مف مركبات خفيفة متجانسة ك ليا نفس التأثير عمى الطريؽ كما لمحجـ األصمي الغير متجانس تتكقؼ قيـ ىذا 

 :  عمى نكع الطريؽ ك طبيعة األرض كما ىك مكضح في الجدكؿ ECالمكافئ

      طريؽ ذا مساريف       طريؽ متعدد المسارات 

 ارض مستكية 2،5 2

 ارض منحدرة 5 4

 ارض جبمية 10 8

 

 ك يتطمب تقييـ اثر االزدحاـ التعبير عف حجـ الحركة بالساعة ك ليس حجـ الحركة اليكمية المتكسطة 

 ADT:ك التي تككف عادة متاحة مف تعدادات المركر فإذا كانت 

   Vحجـ حركة النقؿ في الساعة   =   

  ADTحجـ حركة النقؿ اليكمي المتكسط =   

 :فاف 

V  =  ADT 
15.4 

 :ك ىذه المعادلة تنتج مباشرة مف المعادلة التالية 

V  =  V0 (1 + T2)  

 V0  2                      
 :بالتعكيض التالي 

T= 0.75 V0  

 V0حجـ الحركة المتكسط في الساعة = 

 T االنحراؼ المعيارم لحجـ الحركة في الساعة= 

 Vحجـ الحركة في الساعة = 
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 (14): السعة المتاحة لمطريؽ - ب

تمثؿ سعة الطريؽ احد المفاىيـ األساسية التي ينبغي السعي إليجادىا ك التعبير عنيا بطريقة محددة ك بكحدات 

كمية فمصمـ الطريؽ ييدؼ مف ناحيتو إلى اختيار مكاصفات الطريؽ ك تحديد أبعاده بالكيفية التي تكفر السعة 

البلزمة الستيعاب حركة النقؿ المتكقعة عميو مستقببل كما أف المخطط االقتصادم يحتاج لتقدير سعة الطريؽ 

الستخداميا في الحسابات البلزمة لتأكيد الجدكل االقتصادية لمشركعات الطرؽ بأم مف الكسائؿ المتبعة في مثؿ 

ىذه األحكاؿ كتحميؿ التكمفة ك العائد آك تحميؿ فعالية التكاليؼ أك ما شابو ذلؾ ك عمى ذلؾ يمكف التعبير عف 

 :السعة في الصكرة الرياضية التالية 

C  =  D .V   =    1000*V                                                 

                     L                                                         

 :حيث 

 = C سعة الطريؽ معبرا عنيا بعدد المركبات في الساعة 

 = D كثافة حركة النقؿ عمى الطريؽ معبرا عنيا بعدد المركبات المتكاجدة عمى الكيمكمتر الكاحد مف الطريؽ. 

 = V سرعة سير المركبات بالكمـ في الساعة .  

 = L الطكؿ البلـز لكؿ سيارة عمى الطريؽ ك ىك ما يساكل الطكؿ الفعمي لمسيارة باإلضافة إلى المسافة التي تفصؿ

 .بينيا ك بيف السيارة التي أماميا 

ك مف البدييي أف تتكقؼ مسافة األماف التي تفصؿ بيف كؿ السيارة ك السيارة التي أماميا عمى سرعة السيارات 

حيث يحتاج سائؽ السيارة إلى مسافة أماف اكبر كمما زادت السرعة ك العكس صحيح ك  عمى ذلؾ يمكف تفصيؿ 

 :ليتـ التعبير عنيا عمى النحك التالي  L  المسافة 

L = LV + Lb + Ls                                                           

 : حيث 

 = LV الطكؿ الفعمي لممركبة. 

 = Lb المسافة التي يحتاجيا السائؽ منذ لحظة اتخاذ قرار الكقكؼ إلى التكقؼ الفعمي لمسيارة ك ىي مسافة تتكقؼ

 .عمى سرعة رد الفعؿ لدل السائؽ 
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 = LS مسافة أماف إضافية فبعد التكقؼ الفجائي لمسيارة يجب أف تبقى مسافة تفصميا عف السيارة أماميا لتبلفي

 .االصطداـ بيا 

معظميا عمى شكؿ ( L ) ك( V) يتضح مما سبؽ  أف المعادلة السابقة أف السعة تتكقؼ عمى كؿ مف السرعة 

 ك تكقيعيا عمى شكؿ منحنيات ك منيا يتضح V) ,(C)معادلة مف الدرجة الثانية مف خبلؿ إيجاد العبلقة ما بيف 

أف السعة  تزداد تدريجيا بازدياد حتى تصؿ إلى قيمة عظمى تبدأ بعدىا في االنخفاض التدريجي مع استمرار ازدياد 

 .السرعة 

 

 :انتظاـ السرعة مع زيادة حجـ حركة النقؿ -ج 

كرد سابقا الحديث عف السرعة بطريقة يفيـ منيا إف ىذه السرعة منتظمة ك مف ثـ فاف تدافع المركبات عمى الطريؽ 

قد يشبو إلى حد ما تدفؽ السكائؿ في األنابيب ك ىك افتراض غير كاقعي كغير سميـ فما ىك السمكؾ الذم تسمكو 

السرعة مع ارتفاع حجـ النقؿ ك ما مدل صحة افتراض انتظاـ ىذه السرعة ؟ إذا تصكرنا جدال أننا قمنا بتجربة 

 (15)فعمية عمى احد مقاطع طريؽ ما حيث قمنا خبلؿ كحدة زمنية معينة ك لتكف الساعة مثبل بقياس كؿ مف 

 .عدد المركبات التي مرت عبر ىذا المقطع خبلؿ الساعة أم حجـ حركة النقؿ - 1

 .سرعة كؿ مركبة عمى حدا- 2

إف ىذه البيانات تمكننا مف حساب السرعة المتكسطة لممركبات عبر ىذا المقطع ك إذا أردت أف تعبر عف ىذا فانؾ 

تستطيع أف ترسـ منحنى التكزيع التكرارم لسرعة المركبات حكؿ السرعة المتكسطة ك ىك تكزيع يأخذ شكؿ المنحنى 

الطبيعي حيث تتكزع قيـ السرعات حكؿ قيمة متكسطة بتشتت معيف يعبر عنو بمقدار االنحراؼ المعيارم ليذا 

 .التكزيع 

إذا ما تكررت التجربة السابقة ألحجاـ نقؿ مختمفة فسكؼ يمكننا حينئذ مبلحظة أف تشتت سرعات السيارات حكؿ 

السرعة المتكسطة سكؼ يقؿ تدريجيا بازدياد حجـ حركة النقؿ عمى الطريؽ كبالتالي تصبح السرعة أكثر انتظاما ك 

تفسير ذلؾ كاضح ك بسيط ك ىك أف قائد أم مركبة نقؿ حريتو في اختيار سرعة القيادة كمما ازداد االزدحاـ عمى 

 .الطريؽ حيث يككف مطالبا حينئذ بالقيادة بسرعة تعتمد عمى سرعة السيارات التي أمامو ك تمؾ التي خمفو
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 :خاتمة 

يتبيف مف خبلؿ ىذا المقاؿ الذم استيدفنا منو استجبلء بعض الجكانب في مكضكع تقييـ منافع مستخدمي 

الطرؽ مف خبلؿ دراسات جدكل اقتصادية لمشركعات الطرؽ  ك ذلؾ باستخداـ أسمكب تحميؿ عناصر أساسية 

الزمة  تخص تكمفة مستخدمي الطرؽ بمجرد قياس التكاليؼ ك تقديرىا فيمكف كضع النتائج في إحدل 

 : صكرتيف

نسبة القيمة الحالية لممنافع إلى القيمة الحالية لمتكاليؼ ك يعتبر المشركع اقتصاديا إذا كانت ىذه النسبة أكثر - 

 .مف الكاحد الصحيح

معدؿ الفائدة الداخمي فإذا كاف ىذا المعدؿ اكبر مف معدؿ الربح العائد مف البنؾ اعتبر المشركع اقتصاديا ك - 

يتـ تحديده عمى مستكل االقتصاد الكطني أك القطاع " المعدؿ الصحيح " قد تتـ مقارنة ىذا المعدؿ بمعدؿ عاـ 

، ك في خاؿ عدـ كجكد ىذا المعدؿ الصحيح يتـ ترتيب المشاريع تنازليا حسب معدؿ العائد الداخمي ك يكتفي 

 .بالمشاريع التي تستكعب حجـ االستثمار المتاح 

ك في ضكء تقكيـ مشاريع الطرؽ التي في حاجة إلى استكماؿ يمكف ترتيبيا حسب أكلكيتيا ك ذلؾ لمبدء - 

بالمشاريع األكثر فائدة أك التي أثبتت دراسات الجدكل أفضميتيا عمى غيرىا ك قد يتـ تحديد ىذه المشاريع لمبدء 

 .بيا في ضكء حجـ التمكيؿ المتاح

ك مف المناسب اف تككف ىناؾ خطة زمنية ك قد تككف خمسية اك اكثر ك يتكلى الصندكؽ المقترح إنشاءىا في 

 .ضكء حجـ المكارد المحتممة ك ما تظيره دراسات الجدكل االقتصادية 

كعميو فاف األمر ال يقتصر عمى مجرد تدبير المكارد في ظؿ ما سبؽ أف قدمناه مف مقترحات بؿ ينبغي أف تتـ 

أيضا دراسات الجدكل االقتصادية لمشاريع الطرؽ المقترحة لتحديد ما يمكف البدء بو  ال سيما أف حجـ التمكيؿ 

 . المقترح ليذه المشاريع ضخـ  جدا 

إف قياس المنافع مف مشاريع النقؿ أصعب بكثير مف قياس التكاليؼ الف بعض المنافع مف الصعب تقكيميا - 

بالماؿ مثؿ الراحة الناتجة عف مشاريع تحسيف الطرؽ كما أف بعض المنافع مثؿ تخفيض تكاليؼ النقؿ مكزعة 

 .عمى عدد كبير مف الناس ك عمى فترة طكيمة مف الزمف مما يجعؿ مف الصعب القياـ بتنبؤات بعيدة المدل 
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كما أف بعض المنافع غير مباشر كالنمك االقتصادم المترتب عمى تحسف النقؿ إذا انو لكي تتحقؽ ىذه المنافع 

 :يحتاج األمر عادة إلى استثمارات أخرل ك المنافع الممكنة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب سيكلة قياسيا ىي 

 خفض تكاليؼ النقؿ - 

 التقميؿ مف الحكادث- 

 الكفر في الكقت بالنسبة لمركاب ك البضائع -

 .الزيادة في النمك االقتصادم - 

يعتبر خفض تكاليؼ النقؿ اكبر المنافع المباشرة الناتجة عف المشاريع الجديدة أك مشاريع التحسيف ك أكثرىا - 

سيكلة في القياس ك إف كانت فائدتيا تعكد بالدرجة األكلى عمى الذيف يستخدمكف تسييبلت النقؿ إال أف 

المنافسة ك الرغبة في تحقيؽ اكبر ربح تؤدياف بيـ إلى اقتساـ ىذه الفائدة بدرجات متفاكتة ك جماعات أخرل 

كالمنتجيف ك المستيمكيف ك بعد مدة ليست بطكلية نرل أف خفض تكاليؼ النقؿ ال يقتصر أثره عمى الذيف 

يستخدمكف تسييبلت النقؿ بؿ يمتد ليشمؿ مستكل االقتصاد الكطني كمو ك أفضؿ طريقة لقياس خفض 

التكاليؼ ىك حساب تكاليؼ النقؿ باستعماؿ التسييبلت الجديدة ك حساب النقؿ دكف التسييبلت الجديدة ك 

الخطكة األكلى في قياس المنافع الناتجة مف خفض تكاليؼ النقؿ ىي تقدير حجـ الحركة التي ستنقؿ حسب 

الحركة :تسييبلت النقؿ الجديدة خبلؿ عمرىا االقتصادم ك يمكف تصنيؼ حركة النقؿ ثبلثة أصناؼ ىي 

 .العادية ك الحركة المحكلة ك الحركة العاممة 

  :حَُٔحؿغ ٝ حُٜٞحٖٓ  

 166ٙ- 1994 ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش –ٛ٘خػش حُ٘وَ ٝ ظَٝكٜخ ح٫هظٜخى٣ش - حكٔي أرٞ آٔخػ٤َ - 1

 95ٙ- 1986 ر٤َٝص – ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش – ىٍحٓخص ؿـَحك٤ش ك٢ حُ٘وَ –حكٔي كز٤ذ ٍٍٓٞ - 2

3, -«  A  Manual of Benefit Analysis of Highway and Bus Transit Improvements 

1977  AASHTO P77 

 طَؿٔش ىًظٍٞ ٓؼ٤ي ػزي حَُكٔخٕ حُوخ٢ٟ ٝ حُيًظٍٞ أ٤ْٗ ػزي هللا – ٓويٓش ك٢ ٛ٘يٓش حُ٘وَ –ٝٛخ١ . ٤ُٝخّ  -4

 61 ٙ – 1999-  ؿخٓؼش حُِٔي ٓؼٞى –حُظ٤٘ــــَ ٓطخرغ 

- ىحٍ حُٜلخ َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ ػٔخٕ ح٧ٍىٕ -  ٓزخىة طوط٢٤ حُ٘وَ حُل١َ٠–ىًظٍٞ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ ػ٢ِ - 5

2000 – ٙ 113 
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 طَؿٔش حُيًظٍٞ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ ك٣ِٖ ٝ حه٣َٖ ىًظٍٞ ١خٍم – ٛ٘يٓش حُطَم –حٝؿِٔز٢ . ٛــ .٬ًًٖٔ - 6

ٙ - 2009 – ٤ٍٗٞى – ىحٍ ؿٕٞ ٝ حر٘خثٚ – حُ٘خَٗ –٣ٞٓق ح٣َُي١ ٝ حُيًظٍٞ ٓلٔي ٬ٛف حُي٣ٖ حُٜٞح١ٍ 

211 

 26 ٙ – 1985 – ٛ٘يٓش حُ٘وَ ٝ حٍَُٔٝ ىحٍ حَُحطذ حُـخٓؼ٤ش –ٓلٔي طٞك٤ن ٓخُْ - 7

 كًَش حُظـخٍس حُؼَر٤ش حُز٤٘٤ش –ٓلٔي ٓلٔٞى ٣ٞٓق ح٩ىحٍس ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش ُظٌخ٤ُق حُ٘وَ ٝ ىٍٝٛخ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش - 8

 33ٙ - 2003-  حُوخَٛس َٜٓ–ٍٓ٘٘ٞحص حُؼَر٤ش ُِظ٤ٔ٘ش ح٩ىح٣ٍش –

-حُظ٤ْٜٔ  حُظوط٢٤ حُٜ٘ي٢ٓ ُِطَم حُل٣َ٠ش ٝ حُو٣ِٞش ىحٍ حَُحطذ حُـخٓؼ٤ش - ه٤َِ حكٔي أرٞ حكٔي . ى- 9

2007 - ٙ17 

- ؿخٓؼش ٗخ٣ق حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ ح٤٘ٓ٧ش -  ح٥ػخٍ ح٫هظٜخى٣ش ُلٞحىع حٍَُٔٝ –ٍح٢ٟ ػزي حُٔؼط٢ ح٤ُٔي - 10

 48 ٙ –ح٣َُخٝ 

 39 ٙ – 2002َٜٓ - ٤َٔٓس حرَح٤ْٛ أ٣ٞد حهظٜخى٣خص حُ٘وَ حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش حُـي٣يس ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش - 11

12 - « Francis Kuhn Saïd Hayat «  la qualité de service application aux transports 

collectifs urbain – juillet - 1999-p 44    - 

13 - Athènes cote Borg les villes et leurs transports OCDE paris 1998- p76 

14 -Emile Quinet principes d’économie- des transports Economica France-  -p 32 

1998 -  

15 -kanafani Adib Transportation Demand Analysis MC graw-Hill Book company 

USA 1988 -p 11 
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 ثقافة المنظمة و مػدى فعالية التغيير الثقافي فػي تطبيؽ الجودة الشاممة 

 ناصرم نفيسة

بكثمجة جماؿ عبد الناصر. د  

مكمف مزكرم .  أ  

 :الممخص

 لتحقيؽ مما يشكؿ دعامة متينة في إدارة أعماؿ المنظمات، ا إستراتيجيمركزاطريقة الجكدة الشاممة     تحتؿ 

 ألنماط إطار خاصؿ م تشؾك في تكجيو سمكؾ أفراد المنظمة أىمية بارزة لثقافة المنظمةكما أف  .البقاء ك اإلستمرار

 يساعد األمر الذم  تعديميا ك تغييرىا  مفيمكففاف ىذا ىذه الثقافة بشكؿ مستمر،  نظرا لتطكر السمكؾ المختمفة، ك

تغيير القيـ ك المعتقدات الراسخة التي تكمف في ذلؾ في صعكبة غير أف اؿعمى تحسيف أداء ك فاعمية المنظمة، 

الى نزاعات تدىكر النشاط ك إلىيؤدم سالتغير الثقافي مركنة يتمسؾ بيا أفراد المنظمة بدرجة عالية، ك أف عدـ 

 العراقيؿ ك القيكد التي إزالةتحرير عممية التفكير ك يعمؿ عمى  أف قبكؿ التغيير غير. ختبلالت كظيفيةإخطيرة ك 

.  القدراتتضعؼ الطاقات ك

 .ثقافة المنظمة، الجكدة الشاممة، التغيير الثقافي، األفراد، بيئة العمؿ: الكممات المفتاحية

Résumé: 

      La méthode de la qualité totale occupe une place stratégique dans la gestion des 

entreprises, ce qui constitue une base solide pour la survie et la continuité. Egalement que 

la culture de l'organisation a une grande importance dans l'orientation des comportements  

des membres de l'organisation et faisant partie des schémas particuliers de comportement 

différents, et compte tenu de l'évolution de cette culture sur une base continue, cela peut 
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être modifié et changé, ce qui contribue à améliorer la performance et l'efficacité de 

l'organisation, mais la difficulté qui se trouve c'est la  changement dans les valeurs et les 

croyances profondément ancrées par des membres de l'organisation avec un haut degré, et 

que le changement culturelles inflexibles conduira à une détérioration de l'activité et à des 

conflits et de dysfonctionnements graves. Toutefois, l'acceptation du changement travaille 

sur la libéralisation du processus de réflexion, et de supprimer les obstacles et les 

contraintes qui affaiblissent les énergies et les capacités. 

Les Mots Clés: la culture d'organisation, la qualité totale, changement organisationnel, 

les individus, environnement de travail.     

  :لمقدمةا

تظير األىمية البالغة لتطكير المؤسسة باعتبارىا فاعبل ىاما لتحقيؽ التغير االجتماعي، ك مساىما رئيسيا 

ضماف بقائيا ليس  أف نجاح المؤسسة ك  إذفي التنمية االقتصادية في ظؿ التغيرات التي يفرضيا المحيط الجديد،

تعبئة كؿ المكارد عف طريؽ العامؿ اإلنساني يعتمد أساسا عمى مكاردىا المالية ك المادية، ك إنما بكفرة فقط مرىكنا 

لمكاقؼ ا تساىـ في مركنة تغيير ختيار ك إعداد استراتيجيات إ المؤسسة ق عمى ليذا فاف. البشرية التي تتكفر عمييا

بنشر الكعي  إال يتحقؽ ىذا كلف ، لفاعميف االجتماعييف بحيث تجعؿ ميمة التحكؿ أمرا سيبلؿ السابقةسمككيات اؿك 

مع أىداؼ التي تمتقي ك سيا بأىمية الدكر الذم يمكف أف تمعبو في تحقيؽ أىدافيا مالفئات المختمفة ك تحسداخؿ 

ببيئة تميز مقد حظيت ثقافة المنظمة باىتماـ الباحثيف، خاصة في الكقت الحالي الذم  . ك ال تختمؼ معياالمؤسسة

 التأثير عمى أداء المنظمات ك تحقيؽ أىدافيا، ك لكي تستطيع المنظمة أف ق مف شافأعماؿ سريعة التغير الذم

تضمف كالء أفرادىا كجب كجكد اتفاؽ بيف أىدافيا ك قيـ ك ثقافة ىؤالء األفراد، ك إيجاد ثقافة تنظيمية قادرة عمى 

. خمؽ ذلؾ الكالء باعتبارىا المحرؾ األساسي لمطاقات ك القدرات

:  و تطورىا التاريخيىاالثقافة التنظيمية مفيـو(-1

مفيـك ثقافة المؤسسة بمفيـك الثقافة في المجتمعات، ك تتضمف الثقافة األفكار المشتركة بيف يرتبط  

مفيـك ثقافة المؤسسة أكؿ مرة في  قد ظير .مجمكعات األفراد ك كذا المغات التي يتـ مف خبلليا إيصاؿ األفكار بيا
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، ك استعمؿ مصطمح الثقافة المنظمة ألكؿ مرة مف 1981المؤلفات المتعمقة باإلدارة في أمريكا الشمالية في سنة 

أدرجت حيث   Business Week المجمة االقتصادية األمريكية عبر، 1980طرؼ الصحافة المتخصصة سنة 

، الى Corporate Culture عنكاف يتناكؿ مكضكع الثقافة التنظيمية ك يحمؿ ر كنا خاصا Fortuneمجمة 

 (Corporate Culture) كتاب تحت عنكاف 1982 سنة (A.A Kennedy & T.E.Deal)  الباحثافقدـأف 

ينتشر  إف مصطمح الثقافة التنظيمية لـ Hostfideفيما يذكر ،(xxxviii)كاضعيف بذلؾ المبنة األكلى ليذا المفيـك

ثقافة المنظمة :  ذلؾ لكتابيف اثنيف ىماHostfideإال في حمكؿ الثمانينات الميبلدية، ك يحيؿ استعمالو 

(Corporate Culture A.A Kennedy & T.E.Deal 1982 ) لبترز و  ك كتاب البحث عف االمتياز

 ك في مطمع التسعينات تزايد   (In Search Of Excellence: Peters & Waterman 1982) ووترماف

 عمى يؤثر العمؿ، مما ميما في بيئة باعتبارىا عامبل "الثقافة التنظيمية" اىتماـ عمماء السمكؾ التنظيمي بقضية 

. (xxxix)سمكؾ األفراد ك مستكيات إنتاجيتيـ ك إبداعيـ

: تعريؼ الثقافة التنظيمية-أ

:  الثقافة التنظيمية عمى أنياEdgar Morinيعرؼ 

ذلؾ النظاـ الذم ينقؿ التجربة المكجكدة لدل األفراد ك المعرفة الجماعية المركبة التي تتمثؿ في " 

االتجاىات 

، القيـ ك المعايير السائدة بيف الجماعات، األساطير ك تاريخ المنظمات ك الطقكس (المعتقدات ) 

. (xl)"الجماعية

:  أفElliot Jacquesك يرل 

ثقافة المؤسسة ىي طريقة التفكير ك السمكؾ االعتيادم ك التقميدم، ك تككف مقسمة ك مشتركة بيف " 

. (xli)"أعضاء المنظمة ك تعمـ شيئا فشيئا لؤلعضاء الجدد مف اجؿ قبكليـ في المنظمة

: أنيا" استراتيجيات المؤسسة و عدـ التأكد مف المحيط: "  يعرفيا في كتابوHéléne Denisأما 

تمؾ المجمكعة التي تربط كؿ مف طريقة التفكير، الشعكر، الحركة بطريقة مقننة، حيث تتقاسـ ك تكزع " 

 (.xlii )"بكاسطة أغمبية األفراد، ك اف ىذه الطرؽ تركب ىؤالء األفراد في مجمكعة متعاكنة خاصة ك متميزة



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 136 

: أىمية ثقافة المؤسسة-ب

: (xliii) أربع كظائؼ كالتاليفي لثقافة ا ق يمكف حصر أىميةأفPederson & Scrensen يرل كؿ مف 

 . تساىـ في فيـ التنظيمات االجتماعية المعقدةحيثلباحثيف، ا  مف طرؼالثقافة أداة تحميميةأف  .1

 . التطكر التنظيميفي عممية لمتغيير ككسيمة انيا أداة .2

 . المخرجات االقتصادية لممؤسسة ك تطكير الثقافة أداة إدارية لتحسيفأف .3

 . البيئة الخارجية المضطربةما يدكر فيتستخدـ كأداة حس إدراكي لدل أعضاء المؤسسة عأنيا  .4

: مكونات ثقافة المؤسسة-ج

 عمى سمكؾ األفراد داخؿ المؤثرةيتككف مف مجمكعة العناصر متكامبل تعتبر الثقافة التنظيمية نظاما 

دراؾ األفراد العامميف بالمنظمة ، ك تتمثؿ ىذه العناصر (xliv)المنظمة، كالتي تشكؿ المحصمة الكمية لطريقة تفكير كا 

: في 

  تقكد لتحقيؽ التي  ىي ما يتعمؽ باألفكار كالمعتقدات كالفمسفة التي يقتسميا األفراد ك:القيـ

 أساس النجاح الدائـ ك المستمر ك يمكف أف تتخذ بيتر و ووترمافاإلنسجاـ الذم يعكس كفاءة المؤسسة ك يعتبرىا 

: القيـ شكميف ىما 

. برز في خطابات المؤسسة م كؿ ما ككه : يالشكؿ القوؿ- 

 (.xlv)كىك ما يبرز في باقي متغيرات المؤسسة: الشكؿ غير القولي- 

  عبارة عف أفكار مشتركة حكؿ طبيعة العمؿ كالحياة اإلجتماعية في بيئة مكه: المعتقدات 

 في صنع القرار ك المشاركة  المرؤكسيفمعتقدات تجد مساىمةاؿالعمؿ، كطريقة إنجاز األعماؿ كالمياـ ، كمف بيف 

. (xlvi)في العمؿ الجماعي

  مممكسة التي يمتـز بيا اؿ يقصد باألعراؼ تمؾ المعايير المدركة غير :األعراؼ و التوقعات

ككلكجي غير المكتكب كالذم يعني مجمكعة م التكقعات تتمثؿ في التعاقد البس أما.(xlvii)العاممكف داخؿ المنظمة

. تنبؤات التي يحددىا الفرد أك المنظمة كؿ منيما عف اآلخر خبلؿ فترة العمؿ بالمنظمة اؿ
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  لباس، المكافئات كتمثؿ اؿنظاـ الثقافي لممنظمة كنكع اؿتعمؽ بميمثؿ الرمز معنى خاص : لرموزا

. (xlviii)الرمكز مرجعية المؤسسة في تكيفيا مع البيئة الخارجية

  المكاضيع التي يجب عدـ الخكض فييا ك كؿ ىي كك ىي ما تكد المنظمة إخفاءه : لطابوىاتا

طراب في صكرة العامميف ك صكرة ض مف شأنيا إحداث إكالتي تككف نتاج تجارب مأسكية مرت بيا المنظمة 

. (xlix)اـالمنظمة مما يؤثر سمبا عمى أداء كميو

 يعتنقيا الناس كيعيشكف بيا أك مف التي مبادئ اؿقيـ ك اؿمعتقدات المشبعة باؿ كىي : األساطير

كؿ النشاط في آف  عف الصكرة الفكرية المعقدة التي تتضمف ةبعيداؿاجميا كيرتبط كؿ مجتمع بنسؽ مف األساطير 

. lاإلنساني 

  تخص الطقكس حجـ معيف مف األفعاؿ اليكمية كىك ما يجعؿ أغمب :الطقوس و الشعائر 

. النشاطات اليكمية يمكف أف تككف شعائرية 

  تعتبر أخبارا ال أساس ليا مف الصحة تككف في شكؿ سيناريكىات خيالية تكفر نكعا :اإلشاعات 

زالة القمؽ كحالة عدـ اليقيف لذا العامميف في المنظمة عف النفس التركيحمف .  كا 

: أنواع الثقافات التنظيمية-د

عمكما يمكف تصنيؼ ثبلثة ، كيركز الكتاب عمى كجكد عبلقة مباشرة بيف الثقافة ك النجاح االقتصادم

 : (li)أنكاع مف الثقافات

 الثقافات القوية  :

 ك liiإف المؤسسة ذات الثقافة القكية ترتكز عمى مجمكعة مف المبادئ ك التطبيقات الكاضحة ك المحددة

:  (liii)تتمتع الثقافة القكية بمجمكعة مف الخصائص منيا

. تشير إلى الدقة ك التيذيب ك كحدة الذىف ك التي تعتبر كأىـ عكامؿ تحقيؽ إنتاجية عالية : الثقة -

متينة مع األفراد داخؿ المنظمة مف خبلؿ اإلىتماـ كدية تنتج مف خبلؿ إقامة عبلقات  : األلفة ك المكدة- 

. بحيث يككنكف عائمة كاحدةبيـ كدعميـ كتحفيزىـ 
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تشجيع كتحفيز النزعة نحك التصرؼ، مع التأكيد عمى اإلستقبللية ك المبادأة ك تشجيع المكظفيف ك - 

  .(liv)تحمؿ المخاطر

بغية تعظيـ العمؿ كصقؿ مياراتيـ  بدؿ جيكدىـ لتحفيز المكظفيف عؿؿ يؤدمإرساء تصميـ تنظيمي  -

. اإلنتاجي

  ثقة اؿ ىي الثقافة التي ال يتـ اعتناقيا بقكة مف أعضاء المنظمة ك ال تحظى ب:الثقافة الضعيفة

تمسؾ المشترؾ بيف أعضائيا بالقيـ ك اؿك القبكؿ الكاسع مف معظميـ، ك تفتقر المنظمة في ىذه الحالة إلى 

. (lv)المعتقدات، كىنا سيجد أعضاء المنظمة صعكبة في التكافؽ مع المنظمة ك أىدافيا كقيميا 

 الثقافات المتطكرة بأنيا تمؾ الثقافة التي ترتكز عمى رالؼ كيممفلقد كصؼ  :الثقافات المتطورة 

فمسفة المنظمة ك عمى الثقة ك حب العمؿ ك عمى التصكرات ك تذكؽ المخاطر، فاألفراد في ىذا النكع  مف الثقافات 

 أف الثقافة المتطكرة ىي التي تعتمد تـو بيترزيرل  ك.شكؿ تمقائيبيكحدكف جيكدىـ لحؿ المشاكؿ ك تنفيذ الحمكؿ 

آخذة في االعتبار  ك يفسر الثقافة مف منظكر المستيمكيف ك بالتالي ىي دائما تدخؿ تغييرات مستمرة (lvi)عمى الزبكف

. ألجؿ تحقيؽ ذلؾ ك ىك ما يسمح لممؤسسة بالتطكرتغير أذكاؽ المستيمكيف ك احتيااتيـ 

: ثقافة المنظمة و التغيير(-2

 حدكد ك تصكرات مطمقة ألنماط التسيير بالنظر لمحركية الجدلية كضع ك التنظيمات األفرادلـ يعد بإمكاف 

 الفرعية داخؿ المؤسسة ك المحيط الخارجي سكاء كاف محميا أك عالميا مما يفرض ضركرة التبلـؤ ك المفاصؿبيف 

 اذا أبدل األفراد نجاحيماتحقيؽ التغيير بالنسبة لؤلفراد أكال ثـ التنظيمات ثانيا، ألف التحكؿ ك التغيير ال يمكف 

. تحقيؽ جكدة األداءتسيؿ ضركرة أف تؤسس التنظيمات بنى مرنة بإمكانيا  Tofflerك يرل . مقاكمة شديدة

 تشكؿ ثقافة المؤسسة قكة إنتاجية كاقعية حقيقية، ألف فعالية المؤسسة ك كفاءة أدائيا ال يتعمؽ حيث

 فحسب، ك انما بطبيعة القيـ ك المعايير التي يتبناىا الفاعمكف ة ك التنظيميةالتكنكلكجيكانب المادية كبالج

منظكمة القيـ المرتبطة باألنماط السابقة في التسيير ليست ك تحميؿ االجتماعيكف فييا، لذا فاف عممية تفكيؾ 

ك عميو فعدـ . (lvii)بالعممية السيمة خاصة إذا أدركنا ك جكد ميؿ طبيعي لدل األفراد ك التنظيمات لمقاكمة التغيير

محددة مف اجؿ تسيير أم تغيير قد يظير في حياتيا يجعميا عرضة لمحاكالت مرنة امتبلؾ المؤسسة إلستراتيجية 
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إعادة التكازف ك االستقرار أكثر منيا  لمحاكالت تجسيد التغيير، خاصة اذا كاف ىذا األخير يمس شبكة العبلقات ك 

اف  .الخ...المنافسة، المخاطرة، المبادرة ك الشراكة: المصالح ك السمككيات عمى أساس جممة مف القيـ الجديدة مثؿ

 عمى أساس إرادة حقيقية لمختمؼ الفاعميف االجتماعييف لتحقيؽ االنسجاـ تبنىعمميات تغيير مثؿ ىذه يجب اف 

 .(lviii)الداخمي ك مكاجية تحديات ك أخطار المحيط الخارجي الذم ىك في تحكؿ مستمر

: التغيير في المنظمة-أ

لقد بينت العديد مف الدراسات السكسيكلكجية في مجاؿ عمـ االجتماع التنظيـ ك في مجاؿ اإلدارة ك التسيير 

اف فشؿ المؤسسات الصناعية في مجتمعنا يرجع أساسا إلى تبني المسيريف ك كذا العماؿ لقيـ ثقافية قديمة ك تقميدية 

 في احد أبحاثو عنصرك بيذا الصدد يشير . ال تتماشى مع العصرنة ك الحداثة التي تفرضيا العكلمة كمنطؽ السكؽ

أىـ التناقضات التي أفرزتيا عممية التصنيع تمؾ التي كقعت بيف الشركط الضركرية لقياـ قاعدة ": إلى أف مف

صناعية معتمدة عمى عقبلنية صكرية ك نفعية مف جية، ك بنى اجتماعية ال تزاؿ تعتمد في حركتييا عمى قيـ ك 

. (lix)...."معايير ذات جذكر راسخة في منظكمة ثقافية قديمة مف جية ثانية

اف نقطة البداية في التغيير ىي تحديد جكانب السمكؾ ك األداء المتكقع ك دفعيا داخؿ أرجاء التنظيـ، بناءا 

عمى تشخيص دقيؽ لمكضع الحالي لئلطار الثقافي، مف خبلؿ تحميؿ سمككيات األعضاء ك الطرؽ التسييرية، ك 

عمى ضكء النتائج المتكصؿ إلييا يجرم التفكير في انسب الطرؽ إلحداث تغيير يساعد عمى تجديد نظاـ القيـ 

تعتبر عممية التشخيص الثقافي  .السائدة ك إحبلليا بقيـ ك ثقافة كقائية تككف معدة لتتبلءـ مع التحكالت المستمرة

  ك عبلج األخطاء الثقافية اك تغييرىا كمياىاخطكة أساسية لمعرفة مستكل الثقافة السائدة بغية تدعيميا اك تصحيح

(lx). 

اضافة الى ذلؾ فاف االكتشاؼ السريع ك الذكي لؤلمراض التنظيمية ك تدعيـ المناعة التنظيمية يككف مف 

عف طريؽ اف التشخيص الكامؿ يتعرض لجميع العناصر الداخمية كالخارجية , (lxi)شانو بناء مناخ تنظيـ ايجابي

تقييـ ، كتقييـ مدل شمكؿ ك تكامؿ كظائؼ الثقافة التنظيمية ك ة التنظيمية السائدةمتقييـ مدل صحة المنطمقات الثقاؼ

 التغيير يحتاج الى بيئة ديمقراطية  إف.لمنظمةا لتطكير كظائؼ جديدة تتناسب مع التغيرات في بيئة تياقابميمدل 

. (lxii) المؤسسات إدارةشفافة مدعمة آلليات التنافس مع العمؿ لخمؽ جيؿ جديد ك قيـ ثقافية جديدة في 
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 : الثقافيالجوانب التي يمسيا التغييرأىـ  -ب

 : (lxiii )يمس التغيير الثقافي الجكانب التالية

عف طريؽ كضع تقييـ إجمالي لطريقة التسيير المنتيجة داخؿ : إعادة النظر في طرؽ وأساليب العمؿ -1

  .اطار المنظمة ك تشجيع ماىك ايجابي ك تصحيح ماىك سمبي

 .عف طريؽ حصر جميع المتغيرات البيئية ك تقييـ مدل تأثيرىا عمى مخرجات المنظمة:بيئة العمؿ -2

اف تقنية المعمكمات جعمت مف المكظؼ العادم يستطيع القياـ بما يقـك بو الخبراء  :تقنية المعمومات -3

  . المركزية كالبلمركزية لما تكفره تقنية المعمكمات كاالتصاالت مف ربح كبيراإلدارةلمجمع بكفاءة بيف 

:  التغيير الثقافيإلحداثالخطوات العممية - ج

: (lxiv) التغيير الثقافي، مف أىماإلحداثيجب اتباع مجمكعة مف الخطكات، 

تفادم الخمط  بيف العبلقات االنسانية ك الشخصية ك اىداؼ ك ك  القديمة العاداتتغيير السمككات ك - 

. مصالح المنظمة مع التاكيد عمى اىمية التقكيـ المستمر

دراسة ك تشخيص الثقافة السائدة قصد تحديد الجكانب االيجابية ك السمبية، العمؿ عمى تطكير ماىك - 

. ايجابي ك القضاء عمى ماىك سمبي

مساىمة القيادات االدارية بالسمككات االيجابية باعتبارىـ القدكة داخؿ المنظمة، كتغيير نظرتيـ الى -

. العامميف باعتبارىـ كمكرد في المنظمة ك ليس كتكمفة

. العمؿ عمى تغيير المعتقدات ك الممارسات الخاطئة داخؿ االدارة الى مبادئ كممارسات ايجابية- 

. التعرؼ عمى رصيد ك معارؼ ك تجارب المنظمات الرائدة ك تنشيط ك تفعيؿ الندكات ك الممتقيات- 

. كضع نظاـ فعاؿ لبلتصاؿ داخؿ المنظمة لتسييؿ انسياب األفكار داخؿ المنظمة- 

: عوامؿ نجاح التغيير الثقافي-د

: (lxv) تتطمب نجاح عممية التغيير الثقافي عدة عكامؿ منيا

عممية التغيير الثقافي ك مدل تكفرىـ عمى الميارات ك القدرات مسايرة قدرة القادة ك المسيريف عمى - 

المناسبة 
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العمؿ عمى نشر ك تبني قيـ سميمة ك جديدة في المنظمة بيف االدارة ك المرؤكسيف مما يساعد عمى - 

.  في تحقيؽ النتائج االيجابية المرجكةرغبةتكجيو عممية التغيير الثقافي الى كجية صحيحة 

 ك تفادم االتجاىات االيجابي منياستغبلؿ المحاكلة االدارة التقرب مف المرؤكسيف كمعرفة اتجاىاتيـ  -

. السمبية

 بعممية التغيير ك دفعيـ لتقديـ افضؿ انجازاتيـ، ك ىذا ال إقناعيـمحاكلة كسب كالء المرؤكسيف ك  -

. يتحقؽ اال بمعرفة دكافعيـ ك حاجاتيـ ك رغباتيـ ك العمؿ عمى محاكلة اشباعيا

: وسائؿ التغيير الثقافي-ىػ

 مصطمحات إدخاؿ التغيير في المنظمة يرافقو إحداث المعمكمة، فاف إيصاؿ أداة العتبار المغة :المغة-

جديدة تحمؿ قيما ك مبادئ جديدة، ك بالتالي يجب اف تككف مصطمحات المغة اكثر مركنة ك سيكلة ك قبكال لدل 

. جميع العامميف، لضماف فعالية التسيير

 ا عممية التغيير يتطمب تككيفإحداث جديدة في المنظمة نتيجة إداريةني فمسفة ب تإف :التعميـ و التكويف-

.  الحديثةاإلداريةلمعامميف ك تعميميـ مبادئ ىذه األساليب 

اف عممية االتصاؿ الفعاؿ تسيؿ عممية التغيير داخؿ المؤسسة ك ذلؾ باحاطة العامميف بكؿ :االتصاؿ-

.  في تقبؿ التغيير بعد فيميو جيدارغبتيـالمعمكمات الضركرية حكؿ عممية التغيير ك بالتالي زيادة 

اف التيديدات ىي مف اىـ األخطار التي تكاجو المنظمة، لذا فاف النظرة الثاقبة لمقادة : التوقع و الرؤية-

ك قدرتيـ عمى تكقع األسكأ ك تنبيو المرؤكسيف اليو امر ميـ في ضماف تسييؿ ك تكاصؿ عممية التغيير بازالة كؿ 

. العكاقب في طريقيا

 يقصد يو عممية نقؿ ما تنتظره المنظمة مف العامميف مف انجازات عمى جميع :االنتظار المعياري-

. المستكيات، ك ال يتـ ذلؾ اال مف خبلؿ كضع المعايير ك الممارسات الضركرية ك تحديدىا ليتقيد العامميف بيا

شيد تعدد المكضات االدارية م ك التسيير، الذم اإلدارةيقصد بيا األفكار ك اآلراء في ميداف : الموضة-

 . التغيير يكمنا ىذا، اذ يجب اف تككف ىذه المكضة جريئة ك فعالة بما يكفي الحداث إلى اإلدارةمنذ ظيكر مبادئ 
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كجكد قدكة صالحة في المنظمة لبلقتداء بيا امر ضركرم لبليماف بالتغيير مف طرؼ :األمثمة و النماذج-

. إنجاحوالمرؤكسيف ك العمؿ عمى 

منيا األداء الجيد، االلتزاـ ببرامج العمؿ ك احتراـ عممية التنفيذ في الكقت : أخرى أدواتوسائؿ و -

 .اإلدارمالمحدد، العمؿ الجماعي، ك القيـ ك المبادئ األساسية في العمؿ 

عوامؿ فشؿ التغيير الثقافي في المؤسسة -و

يفرض منيج ادارة الجكدة الشاممة احداث تغيير ثقافة المؤسسة لتكحيد الطاقات كاإلمكانيات نحك تحقيؽ 

: (lxvi)اىداؼ استراتيجية المؤسسة غير اف ىذا المبتغى ال يتحقؽ نظير تعرضو لمجمكعة مف الحكاجز منيا

 ، ك الثقافة التنظيمية لممؤسسةاألفرادتجاىؿ قيـ كمفاىيـ - 

 ،االكتفاء بالنتائج المتكاضعة التى تحققيا المؤسسة في بداية انتياج اسمكب ادارة الجكدة الشاممة- 

 ،التراجع المبكر في منيج ادارة الجكدة الشاممة- 

 ،عدـ البدء بعمميات التغيير كتبينيا مف قبؿ قمة اليـر االدارم- 

  ،دفف اىداؼ عمميات التغيير كسط جداكؿ اعماؿ- 

. محاكلة تنفيد عمميات التغيير مع محاكلة ارضاء الجميع بما يتعارض مع االىداؼ - 

: الجودة الشاممة والتغيير(-3

: الجودة الشاممة-أ

 إلى أف مفيـك إدارة الجكدة الشاممة كغيره مف المفاىيـ اإلدارية التي تتبايف بشأنو جابمونسكييشير 

إال أف ىذا التبايف الشكمي في المفاىيـ يكاد يككف "المفاىيـ كاألفكار كفقان لزاكية النظر مف قبؿ ىذا الباحث أك ذاؾ 

متماثبلن في المضاميف اليادفة إذا أنو يتمحكر حكؿ اليدؼ الذم تسعى لتحقيقو المنظمة كالذم يتمثؿ بالمستيمؾ مف 

".  خبلؿ تفاعؿ كافة األطراؼ الفاعمة في المنظمة

: تعريؼ إدارة الجودة-ب
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إف تبايف مفاىيـ كأفكار إدارة الجكدة الشاممة كفقان لزاكية النظر مف قبؿ الباحثيف انعكس بشكؿ كاضح عمى 

. الجودةعدـ كجكد تعريؼ عاـ متفؽ عميو مف قبميـ إال أف ىناؾ بعض التعاريؼ التي أظيرت تصكر عاـ لمفيـك 

 :كيمكف مبلحظة التعاريؼ التالية

أنيا الفمسفة اإلدارية لممؤسسة التي تدرؾ مف خبلليا تحقيؽ : "منظمة الجودة مف وجية النظر البريطانية

 ".كؿ مف احتياجات المستيمؾ، ككذلؾ تحقيؽ أىداؼ المشركع معان 

إدارة الجكدة الشاممة ىي فمسفة كخطكط عريضة كمبادئ : "ىا كما يميوجية النظر األمريكية فتعرؼأما 

تدؿ كترشد المنظمة لتحقيؽ تطكر مستمر كىي أساليب كمية باإلضافة إلى المكارد البشرية التي تحسف استخداـ 

المكارد المتاحة ككذلؾ الخدمات بحيث أف كافة العمميات داخؿ المنظمة تسعى ألف تحقؽ إشباع حاجات 

".  المستيمكيف الحالييف كالمرتقبيف

 : (lxvii)ىي عناصر سبعةثمة  الشاممة الجودة إدارة مفيـو ولتحقيؽ

 .المنظكمة إطار في اعمؿ فريؽ أىداؼ ك كعمؿ فكر تحكـ التي الكمية الرؤية كتعني :اإلستراتيجية- 1

 تغيير إعادة مف ذلؾ يتضمنو بما االستراتيجية لتحقيؽ المناسبة اإلدارية التشكيبلت استخداـ :الييكمة- 2

 .كالعمؿ العبلقات في السائدة األنماط

 .كاالبتكار بالمركنة ذلؾ كيتـ صحيحة بصكرة األعماؿ تؤدم لكي : النظـ 3-

 الكظيفيؾ باالشرا الذاتية الرقابة أسمكب يدؾبتأ الشاممة الجكدة تحقيؽ في عنصر أىـ كىـ :العامموف 4-

 .باألىداؼ كاإلدارة

 . منظكمة في األفراد لدل كالكامنة الحالية الميارات ؿؾ استثمار ضركرة أم :الميارات 5-

 .األفضؿ إلى المستمر لمتغيير فييا كالتطكر االبتكار كتشجيع العمؿ

 . .النظاـ في الجكدة إدارة يقكد الذم القيادة نمط كيعني : النمط 6-

 تنظيمية ثقافة في الشاممة الجكدة بمفيـك تؤمف أف يجب التي السائدة القيـ نظـ كىي : المشتركة القيـ 7-

 .األىداؼ عف انحراؼ أم مف كقائية معايير بمثابة كتككف عمييا، يتفؽ

: التغيير الثقافي و الجودة الشاممة-ج
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 ففي (lxviii )تظير الدراسات المعاصرة طبيعة العبلقة التداخمية بيف ثقافة المؤسسة ك تحسيف األداء

 منيـ اف 43 نسبة رأت مديرا في بعض منظمات األعماؿ الدكلية في الكاليات المتحدة األمريكية 615استقصاء لػ 

 الثقافة المؤسسية تتشكؿ مف أفك بما  . ك متمـ لمجكدة ك تحسيف األداءأساسيالتغيرات في ثقافة المؤسسة ىي جزء 

رسالة المؤسسة، مبادئيا، ادكاتيا، : المعتقدات ك التكقعات المشتركة لمدراء ك قادة المؤسسة ك التي تشكؿ باألساس

فقط لكحظ اف المؤسسات الدكلية تعمؿ عمى تصميـ تكقعات تنظيمية تحدد مسارىا الكظيفي، ، استراتيجية المؤسسة

 الجكدة الشاممة تغييرا ىاما في الثقافة إلدارةيتطمب التطبيؽ الفعاؿ ، كخصكصا المنظمات متعددة الجنسيات

 المنظمة ك جزءا إدارة في أساسياالتنظيمية المرتبطة بسمكؾ المرؤكسيف في المنظمة، كي تصبح ىذه الجكدة نظاما 

. مف الممارسات اليكمية لكظائؼ المنظمة

 مجمكعة مف القيـ ذات الصمة بالجكدة التي يتـ تعمميا بشكؿ مشترؾ بيايقصد : تعريؼ ثقافة الجودة-

. (lxix )مف اجؿ تطكير قدرة المنظمة عمى مجابية الظركؼ الخارجية التي تحيط بيا ك عمى ادارة شؤكنيا الداخمية

: التغييرات الثقافية المطموبة بغرض تطبيؽ ادارة الجودة الشاممة-د

لتطبيؽ مفيـك ادارة الجكدة الشاممة داخؿ ادارة المنظمة البد مف احداث التغييرات الضركرية في الثقافة 

اف عممية ارساء ثقافة الجكدة داخؿ المنظمة  ،(lxx )التنظيمية لضماف فعالية تطبيؽ ىذا المفيـك االدارم الحديث

ك .ليست باألمر الييف، ألف ذلؾ يحتاج الى كجكد قيادة ادارية محنكة تعمؿ عمى ترسيخ  فكرة الجكدة داخؿ المنظمة

: يمي تتطمب عممية نشر ك ترسيخ ثقافة الجكدة جيكدا ميمة يمكف حصرىا فيما

. سبعة عناصر السابقة الذكراؿك ال يتحقؽ ذلؾ اال مف خبلؿ تكافر :  خمؽ ثقافة ادارة الجودة الشاممة1

تقع ىذه المسؤكلية عمى عاتؽ ادارة المنظمة، ك لتحقيقيا ال  : نشر و ترويج ثقافة ادارة الجودة الشاممة2

:  أىمياالتزاماتعدة بد مف الكفاء ب

 ،تحسيس الفرد ك اشعاره باىميتو داخؿ المنظمة- 

 ،اف يككف القائد قدكة مثمى لؤلفراد داخؿ المنظمة- 

 ،ايجاد قيـ مشتركة لتطكير ركح التعاكف بيف الجميع في المنظمة- 

 ،تغيير الرمكز بما يجسد خمؽ التغيير الثقافي الذم يعتبر اساس تطبيؽ ادارة الجكدة الشاممة- 
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 ،شرح قكاعد مفيـك ادارة الجكدة الشاممة ك تشجيعيـ عمى العمؿ بيا -

 ،االتصاؿ المستمر بيف العامميف داخؿ المنظمة ك تحفيزىـ ك تشجيعيـ لزيادة خدمة الزبائف- 

 ،تشجيع العمؿ الجماعي مف خبلؿ فرؽ تحسيف الجكدة- 

حث العامميف عمى تفادم كمنع نقؿ الخطا الى المرحمة التالية، ك التركيز عمى تسميـ الجكدة مف مرحمة  -

. ألخرل

: ادارة الجودة الشاممة ومقاومة التغيير-ىػ

قد تككف ىذه كيكاجو مقاكمة مف طرؼ بعض العامميف، قد اف تطبيؽ ادارة الجكدة الشاممة في المنظمة 

. غير مفيدة األمر الذم يحتـ عمى االدارة معالجة ىذه المقاكمة كمحاكلة احتكائيا أك المقاكمة مفيدة

 :(lxxi)مقاومة العامميف الدارة الجودة الشاممة -1

قد ترجع ىذه المقاكمة لجيؿ العامميف بحقيقة كاىداؼ ادارة الجكدة الشاممة، اك لعدـ مشاركة العامميف في 

التخطيط ك صناعة ادارة الجكدة الشاممة، اك لرضاىـ عف الكضع الحالي ك عدـ كجكد ضركرة لدخكؿ غمار 

. التحكيؿ

 :التعامؿ مع مقاومة التغيير -2

ف استخداـ ثقافات ك مفاىيـ جديدة قائمة عمى مبادئ الجكدة يجب اف يسبقو تقبؿ الجميع لمبرنامج ك ا

: التغمب عمى مقاكمتيـ المتكقعة لمتغيير، كىذا ال يتحقؽ اال بػ

 العامميف عكضكح رؤية ك استراتيجية المنظمة كتفيميا آلراء جمي- 

التركيز عمى التدريب ك التعميـ لمعامميف ك المشرفيف داخؿ المنظمة - 

تطكير ركح القيادة ك المسؤكلية داخؿ جماعات األفراد - 

االتصاؿ داخؿ المنظمة كالمشاركة الجماعية ك تككيف فرؽ تحسيف العمميات -

 االلتزاـ باخبلقيات العمؿ  كتحسيف بيئة العمؿ كاالىتماـ بالحكافز ك المكافآت- 

 :الخاتمة
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اف قبكؿ التغيير يبدأ مف خبلؿ  مراجعة كمساءلة كثير مف الممارسات، السمككيات ك المكاقؼ بيدؼ 

ات ك تيميشيا ك اضعاؼ ءتحرير عممية التفكير، كمف اجؿ تحطيـ األطر الصمبة التي لـ تؤد اال لتقييد الكفا

االطارات بالدرجة األكلى الذيف تقع المسؤكلية فئة القدرات،ال بد مف التركيز عمى البدء في عممية التغيير عمى 

عمييـ في مكاجية التحديات المطركحة، كمف اىـ ىذه التحديات ادارة الجكدة الشاممة التي تعتبر منيج شامؿ 

لمتغيير، حيث اف تطبيقو يحدث تغييرا في جميع الجكانب بدءا مف المنظمة نياية باألفراد، اف ادراة الجكدة الشاممة 

تعد مف اىـ مداخؿ التغيير في المنظمة حيث اف العمؿ بيا يؤدم الى اتخاذ انسب القرارات لتطكير ك تحسيف 

اف االلتزاـ مف قبؿ ام منظمة بتطبيؽ منيج ادارة الجكدة الشاممة يعني قابميتيا لتغيير سمككيات األفراد رغبة . األداء

. منيا في تحقيؽ رضا العميؿ

: كبيذا الصدد يقترح البحث التكصيات التالية

بو اثناء ممارساتيـ لكاجباتيـ عمى اختبلؼ الكظائؼ ك  تطكير ميثاؽ اخبلقي يمـز االدارييف التقيد- 

 ، في المنظمةايجابي ام تغيير لتقبؿالمسؤكليات األمر الذم يييء األفراد 

 ،االستفادة مف المدارس المختمفة في مجاؿ التدريب ك التكظيؼ ك تطكير راس الماؿ البشرم-

 ،تكييؼ انظمة قكانيف في مجاؿ مسؤكليات المكظؼ ك حقكقو في القطاعيف العاـ كالخاص-

 .االىتماـ بتككيف األفراد ك المرؤكسيف داخؿ المنظمات بغرض تحسيف مستكياتيـ ك صقؿ مياراتيـ- 
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 التنشئة االجتماعية لمتمميذ المراىؽ والنظاـ االيديولوجي بالوسط الريفي

 

 مييكبي اسماعيؿ. أ
 -تبسو–جامعة العربي تبسي 

Mihoubi.smail@yahoo.fr 
  :ممخص

، كتظير المراىقة  خبلؿ مراحؿ النمك المتباينةيرتبط مصطمح التنشئة االجتماعية بالنمك االجتماعي لمفرد

ك إيديكلكجيا،  اجتماعيا، معرفيا، نفسيا، ثقافيا:  معالـ شخصية الفرد في جكانبيا المختمفةتبرز خبللياكمرحمة ىامة 

ككميا تؤدم أدكار تأثيرية متبادلة بينو كمع مجتمعو، كتظير نتائجيا عمى مستكيات الحياة المختمفة تبعا لطبيعة 

المجتمع المحمي الذم ينتمي إليو الفرد، كمنو المجتمع المحمي الريفي الذم تحكمو منظكمة ايككلكجية كثقافية 

تمارس فيو النظـ االجتماعية تأثيراتيا عمى حياة األفراد كالجماعات، السيما النظاـ اإليديكلكجي الذم كمترابطة، 

 التنشئة االجتماعية لمتبلميذ المراىقيف عمىيعتبر حمقة كصؿ بيف النظـ االجتماعية المختمفة، كيؤثر بشكؿ مباشر 

 .خاصة في مسار تعمميـ المدرسي

Résumé : Associé à la socialisation terme pour développer le social à l'individuel 

à travers les étapes de la croissance, différenciées, et montrer une étape adolescente, une 

évidence importante qui dispose de la personnalité individuelle dans ses différents 

aspects: social, cognitif, psychologique, culturel et idéologique, qui tous les rôles 

principaux de la mutuelle sympathie entre lui et avec sa communauté, et de montrer des 

résultats sur les niveaux de vie différentes selon  la nature de la communauté dans 

laquelle l'individu appartient, et de la communauté rurale qui est régi par le système, 

interdépendants écologique et culturel, et exercés par l'impact social des systèmes sur la 

vie des individus et des groupes, en particulier l'idéologique, qui est un lien entre les 

différents systèmes sociaux, et influe directement sur la formation  adolescents sociale 

notamment pour les élèves au cours de leur apprentissage à l'école. 

  جبيعت بشبردىنٍبث
Annales de l’Université de Bechar 

N°10, 2011, 10العدد    
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يرل سكسيكلكجيك التربية أف تنشئة األفراد ال يمكف تحقيقيا إال في إطار عبلقات تبعية متباينة : مقدمة

interdépendants بيف جميع مككنات المؤسسات التكجييية الساىرة عمى التنشئة، كيصمكف في األخير إلى  

المؤسسة األسرية ك المدرسية ألىميتيما التربكية البالغة، دكف أف نتناسى أدكار : اختزاؿ ىاتو المؤسسات في اثناف

 .  باقي المؤسسات

كأماـ التغير الذم عرفتو المجتمعات البشرية مف خبلؿ تغيير الكظائؼ كاألدكار التربكية لؤلسرة، كجدت ىاتو 

كانت حاجة المجتمع إلى المدرسة األخيرة نفسيا غير قادرة بؿ أماـ مفترؽ طرؽ في ممارسة أدكارىا التربكية، ؼ

 .كمكمؿ ىاـ ألدكار األسرة ك أىدافيا

كجدت المدرسة كإحدل مؤسسات المجتمع المدني التي تنتظـ في نسؽ كمي كفؽ قكاعد محددة، كتخصصت 

تاريخيا في مجاؿ الممارسة التربكية كالثقافية، كقد نشأت في المجتمع البشرم الذم عرؼ تقسيـ العمؿ كتشكؿ الدكلة 

، كىي تؤدم دكرىا ىذا المنكط بيا تحت الثقافيةالتربكية كتمقيف النشء مختمؼ المعارؼ في لتككف رديفا لؤلسرة 

ىيمنة الدكلة كالطبقة السائدة، فيي إحدل أجيزة الدكلة اإليديكلكجية في مجاؿ الفعؿ التربكم، كىي تمارس دكرا 

أساسيا في إعادة إدماج العبلقات االجتماعية السائدة في المجتمع محققة ىيمنة الدكلة كسيادتيا بكاسطة اإلقناع 

، أك بكاسطة عنؼ كقسر يختمؼ عف عنؼ الدكلة المادم بككنو عنفا رمزيا حسب غرا مشيكالتراضي حسب تعبير 

 .بورديو

، ىي عبلقة المؤسسة المدرسية  إف اإلشكالية التي تطرح نفسيا كبإلحاح داخؿ حقؿ سكسيكلكجية التربية اليـك

عادة إنتاج ذاتيا في الزمف، إلى االجتماعيبمحيطيا  ، ككيؼ يمكف تحكيميا مف مجرد آلة لتككيف أطر الدكلة كا 

  .مؤسسة تعميمية تعمؿ عمى إعداد أفراد فاعميف كمندمجيف داخؿ المجتمع

إف البلمساكاة في الحظكظ المبلحظ مف خبلؿ النتائج الدراسية، كعدـ تكافؤ الفرص بيف الذكر كاألنثى، بيف 

الريفي كالحضرم، كبيف مختمؼ أبناء الفئات كالشرائح االجتماعية يطرح عبلقة اإليديكلكجيا بالتنشئة التعميمية عامة، 

كفي الريؼ عمى كجو الخصكص لما يتميز بو ىذا الكسط مف خصكصيات كمرجعيات ثقافية كاجتماعية تصقؿ 
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شخصية التبلميذ فييا السيما المراىقيف، فتبنى خبلليا شخصياتيـ االجتماعية التي تحدد تكجياتيـ الفكرية ثـ 

 .طمكحيـ المعرفي فالميني فيما بعد

االيديكلكجيا إذف مرتبطة بعبلقة جدلية كطيدة بالمؤسسة المدرسية حيث تحدد أىداؼ التربية كغاياتيا 

إف اإلنتاجية الخاصة بالعمؿ البيداغكجي تقاس مكضكعيا : بورديوكمناىجيا كأغراضيا القريبة كالبعيدة المدل، يقكؿ 

 في نفس االتجاه حينما يؤكد أف المدرسة ترسؿ آالف تراف، كيذىب (1)بدرجة أثرىا الخاص في التمقيف اإليديكلكجي

القيـ كأف طبيعة ىذه القيـ ترتبط في أىداؼ معينة قد تككف تدعيما لقيـ معينة أك تأصيبل لقيـ جديدة تتماشى كالتغير 

 .(2 )االجتماعي

ف كانت المدرسة في المجتمعات الميبرالية تبني أىدافيا انطبلقا مف المشركع االجتماعي كاإليديكلكجي  كا 

حيث تسعى لتعزيز القيـ الميبرالية كمفاىيـ الفردية كالحرية الشخصية كتكرس العقمية العممية، فيؿ ىي كذلؾ بالنسبة 

 لدكؿ العالـ الثالث؟

سنحاكؿ خبلؿ ىذا العرض اإلجابة عمى تساؤؿ اإلشكاؿ الذم يتضمف مدل تأثير النظاـ اإليديكلكجي  

لمتبلميذ المراىقيف معتمديف عمى تسمسؿ  (التعميمية خاصة) السائد بالكسط الريفي عمى عممية التنشئة االجتماعية

 :األفكار اآلتي

التنشئة االجتماعية مصطمح لمفيـك يشتمؿ عمى عمميات  :التنشئة االجتماعية عممية اجتماعية -1

تتداكؿ  مختمفة كمتعددة أىميا تككيف األنا، كمف المصطمحات البديمة ليذا المفيـك التطبيع أك التطبع االجتماعي،

األسرة، المدرسة، الجماعات المرجعية، جماعات الرفاؽ، مختمؼ الكسائؿ : مؤسسات مختمفة مراحميا صيركرةفي 

 كسيمة يتعمـ عف طريقيا الفرد كيفية إشباع حاجاتو  كىياإلعبلمية ك مراكز الخدمات كالنشاطات االجتماعية،

 مف عادات ق يشمؿكما (اإلطار المرجعي(األساسية كيتعمـ المعاني كيدرؾ المفاىيـ كيككف حصيمتو االجتماعية 

كتقاليد كأعراؼ كمثؿ كأخبلقيات، كبناءا عمى الخبرات التي يستقييا الفرد مف األسرة كالمدرسة كالمجتمع يكتسب 

          . المكاقؼمختمؼإدراكا مميزا لمختمؼ المكاقؼ التي تمكنو مف اختيار الطرؽ التي يتصرؼ كيتعامؿ بيا مع 
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 Socialisationباعتباره مف األكائؿ الذيف ذكركا مفيـك التنشئة االجتماعية Durkheimدوركايـ ناكؿ  ت

باعتبارىا عممية انتقاؿ الفرد مف حالتو  (التنشئة االجتماعية)في سياؽ حديثو عف العممية التربكية ىذا المفيـك 

البلاجتماعية البيكلكجية إلى حالتو االجتماعية الثقافية، فكظيفة التنشئة تتمثؿ في إزاحة الجانب البيكلكجي مف تركيبة 

الفرد لصالح النماذج الخاضعة لمسمكؾ االجتماعي المنظـ، كتعمؿ التنشئة عمى تككيف الضمير الجمعي لبلندماج 

ف   ال عمى حساب ما حددتو الطبيعة إنما عمى حساب ما يريده المجتمع، كىي الفردفي الحياة االجتماعية، فيي تككّد

                                           .الكسيمة التي يستخدميا المجتمع إلعادة إنتاج شركط الحياة االجتماعية كالثقافية

نتاج التفاعؿ بيف البيكلكجي كالمعطيات فيي  Henri Mondraا موندركحسب                                    

 كتعتبر تجربة التفاعؿ التي يسمييا التاريخ الشخصي مكضكع التنشئة، كىي نتاج ثبلث ،االجتماعية الثقافية

                                                                                                                                                       .المعطى البيكلكجي، المعطى الثقافي كالسيرة الذاتية لمفرد: معطيات

 في تحميمو التنشئة االجتماعية عمى المفاىيـ األكلية خاصة ما تعمؽ بمفيكمي Max weberماكس فيبر اعتمد كما

حيث تتعمؽ الجمعكية بعبلقة اجتماعية مف خبلليا  ،Sociation كالمجتمعكية Communalisationالجمعكية 

يرتكز تنظيـ الفعؿ االجتماعي عمى الشعكر الذاتي لبلنتماء إلى نفس المجمكعة، أما المجتمعكية فيي تتعمؽ بعبلقة 

اجتماعية يرتكز فييا تنظيـ الفعؿ االجتماعي عمى حكـ المصمحة المبررة عقبلنيا أك عمى إشراؾ مجمكعة مصالح 

 في طرفي نقيض شكميف عاميف لتكجيو سمكؾ الفرد فيبرمبررة بنفس الطريقة، ك مف خبلؿ ىذيف المفيكميف يضع 

 أك عممية الدخكؿ في الجماعة كالذم Communautaireاتجاه سمكؾ اآلخر، ما يسميو مف جية بالفعؿ التشاركي 

 أك عممية الدخكؿ في sociétaireيترجـ في شكؿ التنشئة التشاركية، كما يسميو مف جية أخرل بالفعؿ المجتمعي 

 .                                   المجتمع كالتي يمكف أف تترجـ في شكؿ التنشئة المجتمعية

بناء عمى ما سبؽ ذكره فإف التنشئة االجتماعية عممية تراكمية كتراتبية تؤسس إلنجاح أىدافيا 

 .مؤسسات متنكعة كمنيا المدرسة

 تعني  مف المغة اليكنانية التيلغويااشتقت كممة المدرسة : المدرسة مؤسسة تنشئة اجتماعية- 1-1

                                                              .(3)الفراغ
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األسرة  المدرسة مؤسسة اجتماعية ضركرية تيدؼ إلى ضماف عممية التكاصؿ بيف فرديناند بوبسوفيعرفيا 

عنده  المدرسة تورستاف أما، (4) مف أجؿ إعداد األجياؿ الجديدة كدمجيا في إطار الحياة االجتماعيةك المجتمع

مؤسسة اجتماعية رسمية تقع تحت سيطرة الكصاية المباشرة لمسمطة السياسية تعيد إنتاج اإليديكلكجيا الغالبة كيتكاجد 

 لممدرسة باعتبارىا تعبيرا امتيازيا لممجتمع الذم دوركايـ، كجاء تعريؼ (5)ىذا النكع مف المدارس في العالـ الثالث

دماجيـ في بيئتيـ  يكلييا بأف تنقؿ إلى األطفاؿ قيمة ثقافية كاجتماعية يعتبرىا ضركرية لتشكيؿ الراشديف كا 

 مكاف يجتمع فيو أشخاص مف سف معينة حكؿ معمـ ك ىـ مجبركف عمى عنده فالمدرسة إليتش بينما، (6)ككسطيـ

تباع بعض البرامج  (8) لممدرسة عمى أنيا منظمة اجتماعية ذات طابع خاصىربرت سبنسر كينظر (7)الحضكر كا 

فيرل  ديويأما كالصراع،  ليست لمتعميـ فحسب بؿ تمارس ألكانا مف التفاعؿ االجتماعي كالتعاكف كالتفاعؿ كالتنافس

كالفردية معا كالعمميات   المدرسة مؤسسة اجتماعية أساسا لذلؾ يجب أف تشمؿ عمى األىداؼ االجتماعيةفي

إعدادا لمحياة بؿ ىي  االجتماعية داخؿ المدرسة ينبغي أال تختمؼ جيكدىا عف العمميات خارجيا فالمدرسة ليست

 بأنيا مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لتقابؿ حاجة مف حاجاتو األساسية كىي النجيحي، كيعرفيا (9)الحياة نفسيا

 كاحدة مف فالمدرسة ب دمبرجي أما ، (10)تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا يجعؿ منيـ أعضاء صالحيف في المجتمع

 ،المؤسسات االجتماعية التي أككؿ ليا المجتمع رسميا ميمة التربية كالتي يستمد منيا المتمدرسكف معالـ ىكيتيـ

 .تعيد إنتاج خطابيا اإليديكلكجيككنيا رفاؽ التي تتبنى التقميد في عممية التمقيف جماعة اؿعف األسرة أك  فيي تختمؼ

لقد أجمعت ىاتو التعاريؼ كجيات نظر تؤكد الدكر الياـ لممدرسة كمؤسسة اجتماعية مخكلة بتطبيع التبلميذ 

ف كانت تبعا لمنظكمة مجتمعية محيطة تسعى لتحقيؽ أىدافيا ضمف إطار التنشئة االجتماعية ليـ،   كذلؾ فييكا 

 ك دكف أف نميز مرحمة عف أخرل، تبقى المراىقة مف المراحؿ اليامة في لمتبلميذتختمؼ تبعا لمتسمسؿ العمرم 

        .خبللياتككيف شخصية الفرد ك تحقيؽ اجتماعيتو 

تعتبر المراىقة مرحمة جديدة بالنسبة لمفرد الذم تجاكز مرحمة الطفكلة، حيث  :المراىقة– 2

 كيحقؽ مف خبلليا تزداد أىمية العبلقات االجتماعية بالنسبة لو ك تتفاقـ صراعاتو ك تتغير انفعاالتو

، إف (12 ) فترة معقدة مف التحكؿ كالنمكىيك  كما أنيا مرحمة االنتقاؿ مف الطفكلة إلى الشباب،(11)ذاتو

 :نا نقؼ عند كؿ نكعؿمراحؿ النمك ىاتو تجع
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يقصد بو تمؾ المرحمة التي تبدأ مف بداية البمكغ أم بداية النضج  الجنسي حتى اكتماؿ : مالنمك البيكلكج

 .                                                                   (13)نمك العظاـ

يعبر عف ذلؾ باالتجاه نحك التمايز الذم يكسب حياة الفرد أنكاعا مف الفعالية  تساعده عمى : مالنمك العقؿ

يؤدم اكتماؿ تطكر العقؿ المكازم لمنضج  ك(14)إعداد نفسو لمتكيؼ الصحيح مع البيئة االجتماعية التي يعيش فييا

حيث تختمج نفس : مالنمك االنفعاؿ.                                                    (15)إلى سمكؾ راشد

 .                                                    (16)المراىؽ ثكرات تمتاز بالعنؼ كاالنفعاؿ، كما تساكره مف كقت آلخر أحاسيس بالضيؽ كالتبـر كالزىد

يفسر عمى أنو فترة مف حياة الفرد تبدأ مف نياية طفكلتو كتنتيي عند بداية بمكغو سف : مالنمك االجتماع

الرشد، كىي فترة انتقالية يمر المراىؽ مف خبلليا إلى االستقبلؿ عف أسرتو، إلى  أف يصبح شخصا مستقبل 

يتطمب تكافقا جديدا تفرضو ضركريات التمييز بيف ك، غير أف ىذا االنتقاؿ يعتمد كؿ االعتماد عمى أسرتو، (17)بذاتو

              .سمكؾ الطفؿ كالراشد

 ايرل بأنوؼ النفسية االنفعالية كاالجتماعية في تحديده مفيـك المراىقة تيفبيف الناحي  Stanley hallيربط

فترة عكاطؼ ك تكتر ك شدة تكتنفيا األزمات النفسية كتسكدىا المعاناة، اإلحباط، الصراع، القمؽ كالمشكبلت 

 كمف ىذا المنطمؽ فيي عممية بيكلكجية عضكية في بدايتيا كظاىرة اجتماعية في نيايتيا، ،(18)كصعكبات التكافؽ

ت البيكلكجية كالفيزيكلكجية التي يمر بيا المراىؽ تؤدم إلى سمسمة مف التغيرات النفسية تدفعو حكال مجمؿ التكما أف

كلما كانت المراىقة مشحكنة بجممة مف . إلى االستقبلؿ عف أسرتو كتككيف ركابط كعبلقات اجتماعية مع اآلخريف

 ، نفسي ك اجتماعي عقمي،التحكالت الممتدة حسب أطكارىا المختمفة فإنيا تشكؿ مرحمة حساسة ذات أثر بيكلكجي

 تتميز بخصائص معينة تبنى عمى أساسيا ىيكعف طريقيا ينتقؿ الفرد مف مرحمة الطفكلة إلى الرشد، ك كاضح،

تختمؼ تبعا لطبيعة المجتمع المحمي الذم أنيا  كماالتي يرد عمييا المراىؽ بسمككات معينة، شخصية الفرد  معالـ

 .                                                                                                       الريفيالمجتمع المحمي ينتمي إليو المراىؽ كمنو 

يشير المجتمع المحمي إلى جماعة مف األفراد يصنفكف طبقا لمعيار  :المجتمع المحمي الريفي- 3

 أف المجتمع المحمي كحدة نفسية يكتسب األفراد مف خبلليا B.Brownell وبراونؿ  R.Nisebtنيسبتيرل  معيف،

ىك تمؾ الرقعة المكانية التي يرتبط حسبو فالمجتمع المحمي  أموس ىاوليشعكرىـ باالنتماء كاالستقرار النفسي، أما 
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                                                                       .بيا األفراد كالتي مف خبلليا يتـ التكامؿ كاستجابة متطمباتيـ اليكمية كخصائصيا

 أف المجتمع المحمي حيز لمحياة المشتركة كالعامة بما يحكيو ىذا الحيز مف عكامؿ فيزيائية، بيكلكجية، ؤكد مماكيفر

يؤدم إلى تشابو بيف األفراد الذيف يعيشكف بداخمو كيشكمكف طريقة لمحياة كخصائص اجتماعية، كنفسانية ك

 .(19)مشتركة

 في دراستو لو مف عبد الرحماف بف خمدوفلما كاف الريؼ جزءا مف المجتمعات المحمية انطمؽ  ك        

العكامؿ االقتصادية كمف خبلليا ربط جميع التفاعبلت االجتماعية ك نكعية الركابط بيف األفراد، ك يبقى في نظره 

االقتصاد يمثؿ العصب الحقيقي لمتجمعات السكانية كنكع النشاط االقتصادم ىك الذم يحدد طبيعة العبلقات 

 كما يترتب عمى ذلؾ مف بناء القرابة كالسمطة كالدفاع إلى غير ذلؾ مف األمكر االستيبلكية كاالجتماعية،السمككية 

، كما تطبع البيئة حياة الريفييف في عبلقاتيـ كسمككاتيـ حيث تسكدىـ طبائع الرضا (20)األخرل كاألسعار كالتنظيـ

 متانة العبلقات بف خمدوفا كالقناعة كالتعاكف فيما بينيـ كاعتمادىـ عمى األرض ك تأسيسا عمى ذلؾ يقرر

إف خصائص الحياة  الريفية  االجتماعية التي تربط األفراد، كما أنيـ  يعزفكف حياة الترؼ ك طمب الكماليات،

ة جماعاؿتنعكس عمى ثقافتيـ فتصبح ىاتو األخيرة متكاضعة، بسيطة كأكلية، كلكنيا معبرة أصدؽ تعبير عف حياة 

، إال أنو يجب أف ننكه بأف ىاتو الخصائص خاضعة لكؿ أنكاع التغير التي يعيشيا ةحيااؿىا في كؿ مجاالت في

المجتمع، فالتحكالت ال تمس الجكانب المادية فقط بؿ ىي تصيب الجكانب الثقافية ك االجتماعية لممجتمع المحمي 

.                                                                                    أك الكمي

، فكصؿ إلى أف ( الحضرم-الريفي– البدائي  ) فتكجو إلى كضع المتصؿ الريفي الحضرم ريدفيمدأما 

كفي كؿ المجاالت، كما أنو  يتطمع  إلى  الحياة  (البدائي )المجتمع الريفي ىك درجة متقدمة بالنسبة لؤلكؿ 

ره في تككيف مكما اىتـ بالجانب الثقافي كتأثالحضرية كما تشتمؿ عميو مف صناعة ك تجارة ك معرفة متنكعة، 

الشخصية ألنو يعتقد أف البعد الثقافي ذك أىمية بالغة في ترابطات الجماعة ضمف عبلقات معينة يمكف كصفيا 

إلى ثقافة عامة معقدة أكثر (folkالشعبية )، فالمجتمع في اعتقاده يتجو مف ثقافة بسيطة دعاىا  أك المتينةبالسطحية

كتفكيؾ رمكزىا  كعميو يمكف كشؼ السمات التي تتككف منيا الظاىرة الريفية ،اتساعا كتنكعا تمثؿ حياة المدينة

، (الريؼ)تنشئة التبلميذ السيما المراىقيف بيذا الكسطفي المعقدة في إطار مجمكعة نظـ اجتماعية مختمفة تؤثر 
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إذا عدنا إلى المدلكؿ المغكم االشتقاقي لكممة إيديكلكجيا ذات األصؿ  :االيديولوجيا- 4 .اإليديكلكجيكمنيا النظاـ 

ديستوت  كمبتكر لفظة إيديكلكجيا ىك الفرنسي ،فيي تعني عمـ األفكار (عمـlogos=) ك=idea)فكرة(اليكناني

 كتعني عنده العمـ الذم يدرس األفكار بالمعنى الكاسع لكممة أفكار، أم مجمؿ Destutt de Tracyيدوتراس

 .(21)كاقعات الكعي مف حيث صفاتيا كقكانينيا كعبلقتيا بالصفات التي تمثميا

يركرة يقـك بيا المفكر المزعـك عف صكلكجيا ميدإلف اأكلكجيا حيث قاؿ ميدإل تحديدا مكسعا ؿ انجمزعطىأ

ال فإننا ال نككف تجاه صيركرة  كعي ببل شؾ، كلكنو كعي خاطئ، أما القكل الحقيقية التي تحركو فتظؿ خفية عميو كا 

كقد تضمف تعريؼ                                                                   .          (22)إيديكلكجية

 ك (23)كلكجيا كميا  ترد إما إلى تصكر خاطئ ليذا التاريخميدإلاؼ األفراد، بتاريخ  اىتماموكلكجياميدإل ؿكارؿ ماركس

 .(24)إما إلى عممية تجريد كاممة ليذا التاريخ

تساكم الفمسفة كالنظرة الككنية الشاممة أم مجمؿ األفكار التي حسبو كلكجيا ميدإلاؼ نطونيو غرامشيأأما 

 يعتبر غرامشيكلكجيا كعيا زائفا فإف ميدإل اماركس، كفي حيف يعتبر (25)تحرؾ مجتمعا ما كتشمؿ القيـ كالمعتقدات

.                                                                                              أف ليا كجكدا مكضكعيا مثؿ االقتصاد، كتعبر عف كجكدىا في مؤسسات كأجيزة مختمفة يتـ الصراع عمى أرضيتيا

إف الصراع اإليديكلكجي يجرم في المجاؿ الفكرم كالسياسي كالقيمي كاألخبلقي مف خبلؿ األجيزة اإليديكلكجية 

عمى الكصكؿ إلى السمطة، تساعد  التيكبالتالي يمكف أف تتحقؽ سيطرتيا المعبرة عف المرحمة التاريخية الجديدة 

 .(دكؿ العالـ الثالث خاصة)كلكجيا في األخير ىي سيطرة طبقة عمى أخرل، طبقة حاكمة ك أخرل تابعة ميدإلألف ا

التبعية إذف ىي ظرؼ مكضكعي تشكؿ تاريخيا ينطكم عمى مجمكعة عبلقات اقتصادية، ثقافية، سياسية، 

عسكرية كتربكية تعبر عف شكؿ مف أشكاؿ تقسيـ العمؿ عمى الصعيد الدكلي يتـ بمقتضاىا تكظيؼ مكارد مجتمع 

 .(26)خر أك مجتمعات أخرل مجتمعات متقدمة صناعيا خاصةآمعيف مجتمع متخمؼ أك تابع لخدمة مصالح مجتمع 

 كف لبمداف العالـ الثالث، أيف ىجر الفبلح(الريؼ)الفبلحيكبخاصة في القطاع مبلمح التبعية تضح ت

 تدريجيا أراضييـ كنزحكا إلى كا المناطؽ الريفية بحثا عف لقمة العيش خارج نطاؽ القطاع الريفي كفقدكا كترؾـقمضاأر

المناطؽ الحضرية سكاء في الداخؿ أك في الخارج بمعنى العمؿ في مناطؽ أخرل غير مجتمعاتيـ، كتحكلكا إلى ما 

(27 )تعيش خارج نطاؽ النسؽ اإلنتاجي في المجتمع" بركليتاريا ىامشية"يمكف أف نطمؽ عميو 
.                                                                       
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إف خبرة الصراعات اليكمية عمى المستكل المحمي أك ما يمكف أف نطمؽ عميو إعادة إنتاج 

 مف شأنيا إتاحة الفرصة لتشكيؿ ك بمكرة Reproduction of Social Conflitالصراع االجتماعي

المشتركيف في عمميات الصراع، كىي بذلؾ تؤثر الريفييف الكعي االجتماعي لدل مجمكعات الفبلحيف 

                                     . ةالتربكمأفكارىـ كتطمعاتيـ  ل خاصة في مستكتيـفي مستكيات عدة عمى حيا

إف أم فكر تربكم أك أم ممارسة تعميمية تعبر بالضركرة عف فئة أك طبقة أك مجتمع ك تخدـ مصالحيا، 

في حقيقتيا تعبر عف  (سياسية، اقتصادية، أخبلقية أك غير ذلؾ )بؿ إف أم فكر أك ممارسة اجتماعية 

مصالح فئة أك طبقة اجتماعية معينة، كالتنشئة االجتماعية بمؤسساتيا المختمفة خاصة المدرسة ليست 

 أدلجة، كىنا تتـ عممية اتقدـ لفمحايدة، ىك بحد ذاتو إيديكلكجية - المدرسة–حيادية فالتأكيد بأف التربية 

لممعرفة كالقيـ التي يتـ تمقينيا لمتبلميذ بالمدارس، فالمدرسة تؤكد أف المعرفة التي تقدميا لؤلفراد تساعد 

 كما أنيا تقدـ في آف كاحد المعرفة كالقيـ التي تبثيا كتضفي عمييا ،عمى المشاركة في قيادة المجتمع

عبلكة عمى ذلؾ طابع كصفة الشرعية، كمف ىنا فميست المدرسة كمؤسسة اجتماعية مجرد كسيط 

أك مكاف يتـ فيو االتصاؿ ما بيف المعرفة كالتبلميذ، بؿ ىي - كلكجيامااليد-لنشر المعرفة كالعمـ  (محايد)

          .كنشرىا كلكجيا السائدة كأحد األدكات اليامة لتعميميامتعبير عف االيد

محاصرا بيف جياز الدكلة العائمي، ك جياز الدكلة المدرسي ك أكثر طكعية تمميذ يجد نفسو اؿؼ

، التاريخ الطبيعي، الحساب،)كلكجيا المسيطرةميدإلكخنكعا لممكاد الممتصقة با أك  (اآلداب العمـك

ثـ حكالي المراىقة يتكجو  (األخبلؽ، التربية، الفمسفة، المنطؽ)كلكجيا المسيطرة في حالتيا الصامتة ميدإلا

 منيـ اآلخر- القسـ- إنيـ العماؿ أك الفبلحكف الصغار، كيتابع الجزء، اإلنتاجإلىجزء كبير منيـ 

دراستو، ك يجتاز بأم ثمف مرحمة ليقع في الطريؽ كيستعيض عف ذلؾ بمراكز المناصب المتكسطة 

 أنكاعيـ اختبلؼ البكرجكازييف عمى ،المكظفيف المتكسطيف كالصغار، (28) المستخدميف(:الصغيرة)

 )مثقفي العمؿ الجماعي، ككبلء االستغبلؿ: كيتكصؿ القسـ األخير إلى القمة ليقع شبو عاطؿ عف العمؿ

كلكجيا ميدإل، محترفك ا(عسكريكف، رجاؿ بكليس، سياسيكف، إداريكف ) ككبلء القمع  (رأسماليكف تقنيكف

                                                               .(مدنيكف، مثقفكف)
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                                                                    : لمتمميذ المراىؽ التعميميةتنشئةاؿبالريؼ وأثرىا عمى ديولوجيا يإلا- 5

 بؿ كانت اإليديكلكجي،لـ تكف التنشئة االجتماعية ممثمة في التعميـ الرسمي خاصة غائبة عف تكجيات النظاـ 

عمى اعتبار أنيا مكضكع كؿ أسرة تنشغؿ بو كتنفعؿ معو كقد خاصة في دكؿ العالـ الثالث،  قحاضرة في عمؽ كعي

تبمكر ذلؾ مف خبلؿ سياسات كخطط التعميـ المتكالية مكازاة مع التحكالت االجتماعية المحمية كالدكلية كما رافقيا مف 

 .بركز ظكاىر اجتماعية كاختفاء أخرل

تمثؿ المراىقة مرحمتي التعميـ المتكسط كالثانكم عمى كجو الخصكص، : واقع تعميـ المراىؽ بالريؼ- 5-1

تضمنت مفاىيـ التنشئة  (التبلميذ ذكك األصكؿ الريفية)كفي دراسة قاـ بيا الباحث لتبلميذ الريؼ الطكر الثانكم

 إلى أف خصائص الظركؼ التعميمية الريفية تختمؼ عنيا في  تكصؿ(29)االجتماعية، كالنظـ المجتمعية بيذا الكسط

التكاجد المحدكد لممؤسسات التعميمية، غمبة الطابع الحككمي عمى ىاتو المؤسسات، غياب : كسط آخر مف خبلؿ

مدارس التككيف التقني كتعميـ المغات، غياب الكسائؿ التدريسية  الحديثة السيما المتعمقة بالمكاد الطبيعية كالتقنية في 

ككذا غياب مراحؿ التعميـ المختمفة خاصة المتكسط ك الثانكم، عدـ مبلئمة المنيج إمكانيات التبلميذ بيذا الكسط، 

 االجتماعييف كالتنظيمات المجتمعية المدرسية الداخمية كالخارجية كالتي تبقى مقتصرة عمى جمعية أكلياء يفاألخصائي

التبلميذ كتنظيـ ىيكمي يفتقد إلى عناصر مثقفة تفيـ كتستطيع استغبللو االستغبلؿ األمثؿ لتحقيؽ أىدافو التي أسس 

ألجميا، ككذا بعض المباني الخاصة بالشباب كدكر الثقافة كالشباب التي تبقى مراكز لمتسمية كلمتجمع دكف سكاىا 

 .مف األىداؼ التربكية كالتثقيفية التي أسست ألجميا ك المكممة ألىداؼ التنشئة التعميمية

إف ىاتو الخصائص التي يحكييا النظاـ التعميمي تنعكس عمى سير العممية التربكية لمتبلميذ المراىقيف بيذا 

الكسط عمى مستكيات عدة تظير نتائجيا في نتائج تحصيميـ الدراسي، كفي التجانس ثقافتيـ الفرعية بكسطيـ مع 

ثقافة المدرسة، كفي تكجييـ نحك تخصصات ذات الطابع األدبي كاالبتعاد عف تخصص المغات، كعدـ ممارستيـ 

أنشطة تربكية ذات طابع تثقيفي، كما أف غياب التنظيمات المجتمعية المدرسية مف جية كال فعاليتيا مف جية أخرل 

يؤدم إلى عدـ إسياميا في مد تكاصؿ عممية التنشئة بيف أسرىـ كمدارسيـ، باإلضافة إلى األدكار الثانكية التي تقـك 

بيا ىاتو التنظيمات كالتي ال تتناسب مع األىداؼ المرجكة منيا كيظير أثرىا في عدـ ممارسة األنشطة الثقافية 

 .كالتربكية بداخؿ المدرسة أك بخارجيا
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كعميو فإف محدكدية خصائص النظاـ التعميمي بالكسط الريفي تؤدم إلى تنشئة اجتماعية تمتاز بنكع مف 

الستاتيكا كعدـ مكاكبة التطكرات المتسارعة اجتماعيا نتيجة غياب كسائؿ التنشئة مف جية ك عدـ أدائيا ألدكارىا مف 

     . جية أخرل

كفي ظؿ ىاتو الظركؼ التعميمية تمارس اإليديكلكجيا بيذا الكسط أدكارىا المؤثرة بؿ المييمنة لتؤسس 

 .   شخصية التمميذ المراىؽ ثـ الراشد فيما بعد

 :االيديولوجية التربوية بالريؼ- 5-2

 ،إف مفيـك ديمقراطية التعميـ ىك ترجمة حقيقة لديمقراطية النظاـ السياسي: ديمقراطية التعميـ- أ

 يتحدد شعار ديمقراطية التعميـ في إطار الحركة العامة (دكؿ العالـ الثالث)  المتخمفةالمجتمعاتكفي 

 دكرا طبقيا ةلمصراع االجتماعي كالسياسي في المجتمع حيث تمعب مؤسسات التنشئة كخاصة التعميمي

يتـ المختمفة في المجتمع، كفي ظؿ التعددية السياسية كالتي مف المفترض أف تمثؿ التيارات االجتماعية 

تحديد حقيقة كطبيعة ديمقراطية التعميـ مف خبلؿ فتح أبكاب التعميـ بمختمؼ مراحمو أماـ األفراد كبكجو 

،غير أف ديمقراطية التعميـ ال (30)خاص أماـ الفئات الكادحة ك المحركمة بحكـ كضعيا الطبقي المتدني

تعنى بتعميـ التعميـ في فئات كاسعة تككف متزايدة بيف ضيقة بؿ تنحصر فقط تعميمو في بنية اجتماعية 

                                                                                . أبناء الطبقات الكادحة بشكؿ خاص السيما في الريؼ

إف تعميـ التعميـ يقضي عمى األمية بمقدار ما يتطمب ذلؾ تطكر اإلنتاج االجتماعي في إطار التجدد 

اليتش و ىذا ما دفع بعض المفكريف أمثاؿ   يدفع كيؤكد البلمساكاة االجتماعية،كماالمتكسع لمرأسماؿ، 

 الدعكة إلى إلغاء المؤسسات المدرسية التي تقؼ عقبة في كجو أبناء الفئات االجتماعية ماؾ لوىاف

إف المجتمع الذم يخمك مف المدرسة سيخمك مف العقبات التي تقؼ في كجو أبناء : ليتشإالمحركمة يقكؿ 

الفئات االجتماعية المحركمة، إف الدعكة إلى مشركع تربكم متكافئ كعادؿ ما ىي إال ىراء ك حماقة 

، في إشارة إلى الكضع االجتماعي فإف ىذه الفكرة في البمداف المستقمة حديثا ىي مفيـك (31)بكرجكازييف

 ألف المكاقؼ االجتماعية غير مبمكرة ك ،غير عممي نظرا لمتجربة الصغيرة لممدرسة في العالـ الثالث

 فإف نمط التنمية االقتصادية كاالجتماعية المطبؽ عالـ الثالثكاضحة مقارنة بمكقؼ النظاـ، ففي بمداف اؿ
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في أطكار مف طرؼ النظاـ السياسي كديمقراطية التعميـ سمحت معظـ األطفاؿ في سف التمدرس بالتعمـ 

 ىذا ما يجعؿ األصؿ االجتماعي كارتباطو بالمدرسة يةالريؼ كتراجع األمية حتى في المناطؽمختمفة 

ذا كاف .                                                        اكالنجاح المدرسي غير كاضح عممي  كا 

السمـ الحالي لمقيـ الخاصة بالنظاـ العالمي الحالي زيادة عمى النظاـ التربكم عكامؿ شكىت الدكر 

م لمتعميـ حيث أف ىذا األخير أصبح شبو نظاـ ميني مختص ذك فكائد محجكزة ألسراالجتماعي كا

كإنتاج مكجو لؤلقمية المحظكظة مقابؿ بقية المجتمع الذم يتحمؿ نتائجو السمبية في الغرب، فإف السمـ 

القيمي في بمداف العالـ الثالث لـ يكفر لديمقراطية التعميـ الدكر االجتماعي المبلئـ فكؿ ما يحيط 

مف الخطأ اعتبار أف التربية كظيفة خاصة : محمد مزياف يقكؿ ،بديمقراطية التعميـ يعمؿ ضده

بالمؤسسات التعميمية بؿ ىي عممية كاممة، كيؼ نفسر اعتقاد شباب ثانكياتنا أنو بكاسطة العمـ يمكف أف 

نكسب النجاح في المجتمع كىذا األخير يسير بقكاعد تشكبيا البزنسة كاألعماؿ غير المنتجة، كيؼ نربي 

فييـ اإلخبلص كالعمؿ كالعالـ الخارجي عكسو؟ إف التخمؼ يبقى جاثما مالـ تتغير الذىنيات التي تعرقؿ 

 :تكافؤ الفرص في الحياة و التعميـ -ب                                              .(32)التنمية

                                                                                :تحدد ىذا المفيـك مستكيات عدة

يشكؿ التعميـ الخاص ك األجنبي كمدارس المغات إىدارا أساسيا : مدارس المغات الخاصة ك األجنبية- 

 كما يشكؿ ثنائية في تشكيؿ كعي المكاطف كفي خمؽ ،لديمقراطية التعميـ كلمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية

 ثقافة :نمطيف مف الحياة ك مف األفراد، فكما أف ىناؾ نمطيف مف المدارس فيناؾ نمطيف مف الثقافة

 كثقافة الصفكة ك تتكالىا المدارس الخاصة (متكاجدة بالريؼ كالمدينة) العامة ك تتكاله المدارس الرسمية

اىتماما زائدا مستقببل  التعميمية اتالسياستسعى ، ك (غير متكاجدة بالريؼ) كاألجنبية كمدارس المغات

 كتدعيـ الركابط بيف نخب بمداف المركز في شكؿ  بيذا النكع مف التعميـ عمى اعتبار أنو تعميـ لمنخبة

 .يديكلكجيإك تكحد ثقافي

ال جداؿ في أىمية التعميـ الفني في أم مجتمع يتطمع إلى : التعميـ الفني كديمقراطية التكزيع- 

تطكير إنتاجو كتحقيؽ قدر أكبر مف االستغبلؿ كاالعتماد عمى الذات كال جداؿ في أف تكافر تعميـ فني 
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في سميـ ىك أحد الشركط الضركرية ك إف كانت غير كافية الستزراع تقنية محمية ك لفتح آفاؽ اإلبداع 

 .مجاالت عدة

إف االىتماـ بالتعميـ الفني كالميني ليس أمرا معيبا أك سيئا في حد ذاتو كىي الصكرة التي تـ 

 كىي دعـ لفكرة ،في فترات مختمفةلدكؿ العالـ الثالث عرضيا مف خبلؿ برامج اإلصبلح التربكم 

 ،المسارات عمى مستكل التعميـ انطبلقا مف المتكسط حيث سيككف ىناؾ المسار الميني مف المتكسط

 إف .  كالمسار الميني مختمؼ عف األكاديمي الذم يؤىؿ الطالب لمتعميـ الثانكم ثـ الجامعي مستقببل

الشيء األكيد أف ىذه المسارات المينية تصطبغ بالصبغة الطبقية حيث أف األبناء القادريف يتبعكف كافة 

 ال يجدكف  كخاصة بالريؼما أبناء الفقراءأالكسائؿ التي تمكنيـ مف عدـ الدخكؿ في ىذه المسارات 

. أماميـ سكل الدخكؿ في ىذه المسارات المينية نظرا إلمكانياتيـ المادية المحدكدة

تنعكس ممارسات الفعؿ : تأثير اإليديولوجية بالريؼ عمى التنشئة التعميمية لممراىؽ -5-3

اإليديكلكجي عمى التمميذ المراىؽ بيذا الكسط عمى مستكيات عدة تتعمؽ بجانب تككينو التعميمي أكال، ثـ 

.                                                       تجاه شخصيتو المعرفية الثقافية التي تكجو ميكلو ك طمكحو الفكرم كالميني بعد ذلؾ

إف انحصار مصادر الكعي اإليديكلكجي لمتمميذ المراىؽ بالكسط الريفي في العناصر التقميدية كاألسرة 

مثبل، كغياب الحركات كالمنظمات االجتماعية ك دكنيا ذات الطابع اإليديكلكجي، كانصراؼ التبلميذ عف 

اقتناء الجرائد السيما تمؾ المكتكبة بالمغة األجنبية، كعزكؼ أغمبيـ عف مشاىدة القنكات ذات الميكؿ 

اإليديكلكجية، كاقترابيـ مف كسط جماعات رفاؽ ال تمارس الفعؿ اإليديكلكجي بشكؿ عميؽ، كغياب 

في مرحمة المراىقة بيذا  تمميذكؿ ىاتو الظركؼ التي ينشأ فييا اؿمظاىر اإليديكلكجية بالكسط التمدرسي، 

 كيبقى  محدكد في معظموإيديكلكجيتنعكس عمى عممية تنشئتو االجتماعية فينشأ فرد ذك مستكل الكسط 

دراؾ القيـ االجتماعية التي تبنى انطبلقا مف فيـ األدكار اإليديكلكجية التي يجب عمى  بعيدا عف فيـ كا 

 في استبلـ أدكار ةاألفراد بما فييـ التبلميذ ممارستيا سكاء بمدارسيـ أك في محيطيـ الخارجي، كالبلمباال

المسؤكلية، كالبلكعي الكامؿ في ممارسة قيمتي اإليثار كالحكار، كالتفرد بالرأم مع الجماعة كالبلإدراؾ 

التاـ الحتراـ الممكيات العامة، كما أف غياب أدكار الفعؿ اإليديكلكجي داخؿ المؤسسات التعميمية أدل 
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إلى مخرجات سمبية كالتسرب، كمحدكدية مستكيات التدرج التعميمي لمفتيات، كالتكجو نحك تخصصات 

عممية كمينية معينة تتماشى ك ذىنية الريفييف، كانتشار النظرة المادية كسط التبلميذ ثـ المجتمع ك 

 .    (33)إىماؿ مكانة المثقفيف

إف كؿ ىاتو المعطيات تؤكد محدكدية كعدـ إدراؾ الفيـ الحقيقي لمدكر اإليديكلكجي بالكسط 

 التعميمية مف خبلؿ قكاعد التنشئة االجتماعيةلمتبلميذ المراىقيف فيـ الكامؿ اؿيحكؿ دكف الريفي الذم 

الممارسات الغير كاعية التي يبدكنيا كالتي تظير نتائجيا السمبية مستقببل سكاء في مسار تدرجيـ 

                                                                             .المدرسي أك حتى أثناء تكقفيـ عنيا كفي محدكدية ارتقائيـ االجتماعي أيضا

لمتمميذ المراىؽ مرتبطة  (التعميمية خاصة)التنشئة االجتماعية  أف نخمص في األخير: الخاتمة

ارتباطا كثيقا بالتأثير المباشر لئليديكلكجيا السائدة بالكسط الريفي، كدكف أف نتناسى األدكار التربكية ك 

 لتؤكد أفمظاىر غياب ديمقراطية التعميـ كانتقاء مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية التعميمية لممدرسة تبرز 

أف  ذلؾ اإليديكلكجي،أزمة النظاـ ب بؿ تابعة كمرتبطة مستقمة في دكؿ العالـ الثالث غيرأزمة التعميـ 

ف حؿ المشكبلت التربكية لف يككف إال بحؿ التناقضات أمشكبلت النظاـ التعميمي تكمف خارج بنيتو، ك

 .ىاتو المجتمعاتالقائمة في 

 كفي ظؿ العكلمة أفرز ىاتو الدكؿ السيما بكسطيا الريفي،إف التغير االجتماعي الذم تعيشو 

 الكاقع االجتماعي، كنتج عنوبيف القيـ النظرية كالرؤل  ض تذبذب كتناؽأدت إلى معاييركثيرا مف اؿ

لمتبلميذ المراىقيف خاصة عمميا كفكريا   كالسمككي كفي التكجو االجتماعياضطرابات في النمك األخبلقي

أنماط السمكؾ التي بيف  يةالقيـالمعايير  ثـ مينيا، نتيجة عدـ كضكح الدكر اإليديكلكجي كضبابية

 .عميـ كبيف الكاقع الذم يحيكنو  بيذا الكسطىا في مختمؼ مؤسسات التكفيتعمـ

إف التنمية التعميمية في المجتمع التي تنطمؽ مف مبدأ ديمقراطية التعميـ ليس مف أىدافيا الحراؾ 

ف كاف مف أىـ أىدافيا الذم،االجتماعي فقط يغير حركة األفراد أك الجماعات مف كضع اجتماعي   كا 

 بعيدا عف التناقضات التي تطرحيا  كىك يعبر عف الجانب الدينامي لنسؽ التدرج االجتماعي،آلخر

ف الدكر اإليديكلكجي المناط بالنظاـ التعميمي ىك التكعية بتمؾ إكمف ىنا ؼ المسألة االجتماعية،
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 االرتقاء بغيةالتناقضات كمحاكلة كشؼ التمكيو الطبقي الكامف خمؼ مقكالت تطكير السياسة التعميمة 

 ما يسمح باكتشاؼ الطاقات المعرفية لمتبلميذ انطبلقا مف مراحؿ بالمنظكمة التربكية كتحقيؽ ديمقراطيتيا

كمف ثـ تكجيييا تبعا لخصائصيا  (المراىقة في مراحميا المختمفة)التعميـ األساسي كالثانكم ثـ الجامعي 

ك إمكانياتيا السيما بالمناطؽ الريفية التي أثبتت التجارب أنيا تحكم الكثير منيا ليتـ استغبلليا في 

ألجؿ تحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة  (عف طريؽ التنشئة االجتماعية السميمة)األخير استغبلال أمثبل 
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 المػرأة الجزائرية و تحدياتيا

 دريدم نكرة . أ

 :ممخص

إف الحديث عف المرأة الجزائرية ك تحدياتيا المعاصرة بعد حديث عف مشكمة فكرية ك كاقعية ليا ماضييا ك 

 . أىميتيا ك خطكرتيا عمى كافة األصعدةدجذكرىا الفكرية ك التاريخية، األمر الذم يؤؾ

، لكف ىؿ ىي "األـ، األخت، الزكجة، كالزميمة في العمؿ :"فيي  فصحب أف المرأة ىي نصؼ المجتمع،

 .فعبل النصؼ بالنسبة لممجتمع الجزائرم بكؿ ما لو مف خصكصيات سياسية ك ثقافية؟

 ىذا الطرح ليس دعكة لمساكاة تضر بالمرأة أكثر مما تنفعيا ألنيا ليس رجؿ ناقص عمى حد التعبير 

لكعييا بدكرىا في مجتمع داخؿ عالـ متغير نحك العكلمة ىذه األخيرة التي تعمؿ عمى تخريؽ الخصكصيات " فركيد"

الحضارية، ك تفريغ المجتمعات مف ركحيا، ليذا فإف المرأة الجزائرية التي تبكأت مياـ ىامة أثبتت لمجميع عمى أنيا 

العنصر الفعاؿ في تحرير الببلد ك القياـ بأعباء التسمية بعد ذلؾ مطالبة بالكقكؼ أماـ مختمؼ تحديات العصر 

 .    الراىنة ك المطالبة لمعكلمة  داخميا ك خارجيا، فيؿ ستكقؼ المرأة الجزائرية في ذلؾ؟

 :تمييد 

 إف مكضكع المرأة مف المكاضيع القديمة ك الجديدة ك المتجددة، فقديمة ألف تناكليا في عمـ االجتماع كاف 

بتناكؿ المجتمع، باعتبارىا جزء منو لو مف الخصائص ك المميزات ما يجعؿ الكقكؼ عندىا بالتناكؿ أمرا ال مفر 

أما الجديدة المتجددة فككنو يحاكؿ  في كؿ مرة تغطية جانب مف جكانب حياة ىذه المرأة بما فييا مف تحديات .منو

تختمؼ باختبلؼ الزماف ك المكاف، فالمرأة الجزائرية التي ناضمت ك كافحت قديما ك حديثا فساعدت عمى تحرير 

ببلدىا ك تحررىا مف قيكد االستعمار، عممت بعد االستقبلؿ عمى التحرر االقتصادم ك المشاركة في المسيرة 
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 بيا كنصؼ لممجتمع، ألف العناية ةالتنمكية ك دخكليا بقكة في عالمي العمـ ك العمؿ ك مع ىذا لـ تنؿ مكانتيا البلئؽ

بيذا النصؼ ك االىتماـ بو ك بتحدياتو مف المكاضيع المتجددة ك المتنكعة كؿ حسب اختصاصو، ىدفو ك غايتو 

 ك اسكاء نفسية محددة في خصكصياتيا ك طمكحاتيا ك أماليا، أك اجتماعية بما في ذلؾ التأثير عمى مردك ديتو

أدائيا ،كقد يتعمؽ األمر بعبلقاتيا ك اتصاالتيا،ما ينعكس مباشرة عمى المجتمع ك تنميتو إف لـ نقؿ تكازنو ك 

استمراره فتتغير أدكار المرأة ك تحدياتيا يتغير بأكضاع مجتمعيا المضطر إلى تغيير في أكضاعو، فمجتمع ما بعد 

ألفيف ليس نفسو مجتمع العيد التركي ك ال مجتمع االحتبلؿ الفرنسي ك ال حتى فترة حداثة االستقبلؿ، لكف ىؿ 

 .الذىنية الجزائرية سكاء لممرأة أك الرجؿ إزاء المرأة تغيرت أـ بقيت ذاتيا ؟

، ك المطالب ك التشريعات، ال يزاؿ التغير في مركز المرأة ك دكرىا تحديا محددا في ت فرغـ تنكع الكتابا

ككف المرأة الجزائرية ىؿ ىي تمؾ : ك الدليؿ ىك التساؤؿ عف ..ذات المرأة ك في ذىنية الرجؿ ك مكاقفو ك اتجاىاتو

اشر ك القرل  الجزائرية ك .المتكاجدة في العمؿ في الجامعة أـ في المدف الكبرل؟ أـ ىي تمؾ المتكاجدة في المد

مناطقيا النائية؟ ك التي ال تعرؼ سكل الرجؿ كسند قكة ك سمطة مطمقة ألنيا ال ترل سكل أميا ك زكجيا ك فقط؟ 

 .لنقؿ ىؿ التحديات نفسيا في الحالتيف؟؟

  :(النظرة الدونية لممرأة )-إشكالية المرأة

إف الحديث عف المرأة الجزائرية ك تحدياتيا المعاصرة يعد حديثا عف مشكمة فكرية ك كاقعية ليا مفاىيميا ك  

ليتكاجد بذلؾ مدافعيف عف .جذكرىا الفكرية ك التاريخية ،األمر الذم يؤكد أىميتيا ك خطكرتيا عمى كافة األصعدة

مطالب المرأة كما كاف ليا دكما معارضيف ك رافضيف لفكرة الحقكؽ ك الكاجبات كنكع مف أنكاع التحدم، فالمنطمؽ 

الفكرم يبدك قديما بقدـ تكاجد المرأة، فإذا عدنا لمحديث عنيا قديما لكجدنا أف النظرة الدكنية لممرأة كانت عامة ، 

 : ، ىذا التعريؼ الذم يمكف تحميمو في إطاريف مقمكبيف(1)حيث أف فركيد يعّدرؼ المرأة بأنيا رجؿ ناقص 

اعتبار المرأة رجبل، ك ىك انتقاص ليا ك طمس لحقكقيا في أف تككف مختمفة عف الرجؿ، ىذا األخير الذم :  األوؿ

 .سيصبح نمكذجا ك محكا، فبل ترتقي لتصبح أصبل متميزا عنو

اعتبار المرأة رجبل ك لكف رجبل ناقصا، فحتى ىذا التشبيو يستكثره فركيد ك أتباعو عمى المرأة لتبقى بذلؾ  :الثاني

 .    مجرد صكرة باىتة ك مشكىة ك تتسـ بالنقصاف أماـ الرجؿ الكامؿ
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مف كؿ ىذا ك حسب ىذه الذىنية نجد أف ىناؾ فقط رجؿ كامؿ ك آخر ناقص بمعنى ال كجكد لممرأة،  

فأيف المرأة إذا؟ بذلؾ نجد المرأة مشكمة نكع، إذ أنيا ضحية نكعيا الذم جعميا دكف الرجؿ حظا في القكة العضمية 

،ك افتقادىا لذلؾ ىك سبب كمالو ك نقصانيا، فكثيركف ىـ الذيف يكافقكف فركيد في تحميمو اعتمادا عمى الفركؽ 

 .البيكلكجية

 ك بيذا يككف الحكـ (2)" كما أف ىناؾ مف يرل بأف دماغ المرأة ىك أقؿ قابمية في السعي ك القكل العقمية

عمى تحديد دكر المرأة في الحياة، أيف ال تحتاج عمى جيد فكرم، لتتأكد مقكلة المرأة رجؿ فاشؿ ليس بحاجة 

 . لمتفكير

 ك الدليؿ عمى ذلؾ ما (3) أما في الثقافة الحديثة فجرل النظر إلى العقؿ بكصفو ذكرا، فحبل، قكيا، منتصرا

،بيذا تككف المرأة (4)"رأيت العقؿ يمتطي جكادا:"في رؤيتو لنابميكف عمى رأس جيكشو إذ عبرّد قائبل" ىيجؿ"استكحاه 

ك بيذا تبقى ىذه الرؤية الدكنية لممرأة كرجؿ ناقص .لممرة الثانية اقؿ حظا مف الرجؿ في ميزة أخرل أال ك ىي العقؿ

لتتأكد فكرة معاناة المرأة .مف حيث القكة البدنية ك حتى العقمية، لتبقى مجرد طفؿ كبير يحجر عمى آرائيا ك أفكارىا

 .مف شعكر الرجؿ بالتفكؽ عمييا، ك بالتالي معاممتو عمى ذلؾ األساس

 ك ىذه الحقائؽ عف الصكرة الدكنية لممرأة ال تقتصر عمى مكاف محدد، بمعنى أف ىذه الرؤية تتأكد بانتقالنا 

مف مجتمع آلخر حتى نصؿ إلى المجتمع الجزائرم الذم قد اختمؼ مكانيا ك تقاطع زمانيا مع ىذه الرؤية ك التي قد 

تككف خفت حدتيا مع مجيء اإلسبلـ إال أنيا لـ تمغى نيائيا خصكصا في مجتمع مف عاداتو ك تقاليده ك عرفو 

 .التفكؽ المطمؽ لمرجؿ، ىذا التفكؽ قد يرد إلى تمؾ الخصائص ك السمات المميزة لممرأة عمكما

 :خصائص المرأةػ 

 :نحاكؿ الكقكؼ عند أىميا تحديدا في الجانب النفسي فنذكر

 :       النرجسيػة- 1

مف سمات المرأة أنيا قد تككف مرنة في أم مجاؿ إذا شعرت بأنيا محبكبة ، حيث أنيا قادرة عمى إظيار  

فيي تطمب الحب ك التقبؿ . ابتكارات دكف الدخكؿ في صراعات تنافسية بمجرد مكافأتيا ك لك معنكية شفكية

مع استقبلليا التاـ في .كتعكيض عف تنازليا عف بعض اتجاىاتيا اإليجابية، ك ىي في أمس الحاجة إلى الحماية
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التفكير ك المشاعر المتعمقة بحياتيا الداخمية، ىذه النرجسية التي تختمؼ مف امرأة إلى أخرل قد تثرم الحياة النفسية 

ك تؤدم في بعض الحاالت إلى أمراض خطيرة، بمعنى أف المرأة مف نرجسيتيا قد تصؿ إلى حالة التطرؼ في 

مشاعرىا ك يرجع ذلؾ إلى اختبلؼ كضع ك مكانة المرأة مف مجتمع آلخر، فأحيانا قد يككف سمبيا ك أخرل إيجابيا 

 أنكاع التدريب الذم تتمقاه المرأة خبلؿ مراحؿ حياتيا، ك مسالة القدرة عمى الثقافة التي تناليا المرأة إلى بك ذلؾ حس

 .جانب استعداد المجتمع لتقبؿ أم نشاط يمكف أف تساىـ بو ىذه المرأة

 :  المازوكيػة- 2

 ٖٓ أْٛ هٜخثٚ حَُٔأس حُ٘ل٤ٔش ا٠ُ ؿخٗذ حَُ٘ؿ٤ٔش ٝ حُلْ حَُٔٛق ٗـي حٓظ٘ؼخٍٛخ رخ٧ُْ، ٝ ٌٛح ٍحؿغ ا٠ُ 

ٝ هي حكظوخى حَُٔأس ُوٞحٛخ حُ٘ل٤ٔش ٝ حُـٔي٣ش ٣ِ٣ي ٖٓ اكٔخٜٓخ رخ٠ُؼق ٝ .كٔخ٤ٓظٜخ حُ٘ي٣يس حطـخٙ أ١ ٓئػَ هخٍؿ٢

 . حُو٫ٌٕ أٓخ ٓوظِق ح٩ٍٛخهخص ٝ كظ٠ ح٤ٜٗ٫خٍحص حُؼٜز٤ش حًؼَ رٌؼ٤َ ٖٓ حَُؿخٍ

 :الغيػػرة-3

 مف سمات المرأة أيضا نجد الغيرة التي مف المؤكد أنيا عند المرأة أكثر منيا عند الرجاؿ، ك منطمؽ ذلؾ 

 كالغيرة ىذه تعدت !!... قد يككف حبيا الدائـ لممقارنة ببقية النساء ك إرادتيا القكية بمعرفة قيمتيا الحقيقية عند الرجؿ

حدكدىا تصبح مف الصفات المنقصة لممرأة، ليذا يقاؿ أف المرأة أكثر عاطفة بينما الرجؿ أكثر مكضكعية ك 

إذ يعتمد الرجؿ عؿ التفكير في مكاجية المشاكؿ ك لكف المرأة تعتمد عمى الحكاس، فيرد البعض عمى ىذا . منطقية

باستعراض بعض اإلنجازات الفعمية لممرأة المعاصرة في مقابؿ األخطاء الفادحة لمرجؿ المعاصر، ك ىذا يؤدم إلى 

ليقاؿ أف المرأة تختمؼ عف لرجؿ اختبلفات جذرية، قكم .كجكد اختبلؼ في السمكؾ العاطفي ك العقمي بيف الجنسيف

 :بطبيعتو،ك بعاطفة أقؿ قكة مف المرأة، ليذا يمكف القكؿ بأف

 . ـ حَُٔأس أًؼَ طٔل٬ ٩ٍٛخم حُ٘ل٢ٔ ٖٓ حَُؿَ

 . ـ حَُٔأس أًؼَ طل٬ٔ ُِٜيٓخص ٖٓ حَُؿَ ُوٞس ػخ١لظٜخ ٍؿْ َٗؿ٤ٔظٜخ ٝ ؿ٤َطٜخ 

 . ـ حَُٔأس طٔظخُ رٌحًَس ه٣ٞش رخػظزخٍ حٌُحًَس ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُظوزَ

 .ـ حَُٔأس ط٤َٔ ا٠ُ هيٓش ح٥ه٣َٖ ٝ ٤ُْ ٗلٜٔخ ٝ ُٝؿٜخ كو٢

 ٌٛٙ رؼٞ ٓؼط٤خص حَُٔأس ػٔٞٓخ حُظ٢ أ٤ًي طظوخ١غ رٜلش ؿي ًز٤َس إ ُْ ٗوَ أٜٗخ ط٘طزن ػ٠ِ حَُٔأس 

 . حُـِحث٣َش، ٝ ٌٛح ٓخ ٓ٘لخٍٝ حُظؤًي ٓ٘ٚ ك٢ رو٤ش ٌٛح حُٔوخٍ
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 :انًرأة انجسائرٌت و يكبَتهب

هي٣ٔــخ ًخٗض حَُٔأس حُـِحث٣َش َٓ٘هش، ك٤غ طٔظؼض رخ٫كظَحّ ٝ حُظوي٣َ كٌخٗض ٓلظَٓش حُـخٗذ ٓٔٔٞػش حٌُِٔش 

ٝ هي ؿؼِظٜخ هٞطٜخ ٝ طٔظؼٜخ رلوٞهٜخ هخػيس ٨َُٓس حُـِحث٣َش حُوي٣ٔش، ُوي ًخٗض ط٘خٍى ك٢ ًَ ٛـ٤َس ٝ ًز٤َس ، كظًَذ 

 .حُو٤َ ٝ طٔخْٛ ك٢ حٍُِحػش ٝ حُلَد ٓؼِٔخ طؼظ٢٘ رطلِٜخ ٝ أَٓطٜخ ك٢ ٓـظٔغ طٔٞىٙ حُو٤ْ حُؼخ٤ُش ٝ ٣ؼ٘ن حُل٣َش

 ُٔخ طظٔظغ رٚ ٖٓ ٗـخػش ٝ   ٝ ٛ٘خى ٗٔخًؽ ك٤ش ػٖ ٌٛٙ حَُٔأس حُـِحث٣َش ًخٌُخٛ٘ش حُظ٢ ؿِٔض ػ٠ِ حُؼَٕ

ٝ ٫ طلٞط٘خ ح٩ٗخٍس ػ٠ِ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ حُٔخٍس حُـِحث٣َش ٓٞحء ك٢ حُؼٜي حَُٓظ٢ٔ أٝ حُلٔخى١ أٝ حُٔٞكي١ ٝ . ًًخء

ح٣ُِخ٢ٗ أ٣ٖ طزٞأص ٌٓخٗش ٤ٓخ٤ٓش ٝ ػ٤ِٔش ٝ كو٤ٜش ٝ ٗؼ٣َش، كظ٠ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ُْ ططْٔ ٗو٤ٜظٜخ ٝ ُْ ٣ِـ٠ 

٤ًخٜٗخ رَ ظَٜص رٟٞٞف ٌٓخٗظٜخ ٝ ىٍٝٛخ
(6)

ٝ ٣ؤط٢ رؼي ًُي ح٫ٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ ُظزَُ ُِٞؿٞى ٗٔخء ٓلٌ٘خص ٜٖٓ٘ .

كوخ إٔ ٌَُ أٓش ؿخٗيحٍى: ػِـ٤ش ر٘ض ػ٣ِِ ٤ٗوش هز٤ِش حُل٘خٗ٘ش حُظ٢ هخٍ ػظٜخ ٍكخُش ٓٔظَ٘م
(7)

ًٔخ ًخٗض ٛ٘خى .

 حُٔؼَٝكش رخ٬ُٜف ٝ حُلٌٔش ٝ حُؼِْى٤ٓيحص ٓظؼِٔخص ٝ ػخُٔخص ًٌَٗ ٜٖٓ٘ ح٤ُٔيس َُٛحء ر٘ض حُؼَر٢ رٖ أر٢ ىحٝ ٝ
(8)

 

ٝ ح٧ٓٔخء ًؼ٤َس ٫ ٣ٌٔ٘٘خ .، ٝ رخ٣ش ر٘ض أكٔي كٔخٕ هخٍثش حُوَإٓ ٝ حُٔظو٘ش ُؼِّٞ ًؼ٤َس، ٝ ٫ُش كخ١ٔش َٗٔٞٓ ٝ رطُٞظٜخ

ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ٌُٖ حُظؤَٓ ٌُٔخٗش حَُٔأس حُـِحث٣َش ػزَ حُظخ٣ٍن ٣وَؽ ر٘ظ٤ـش ٓلخىٛخ حٕ حَُٔأس حُـِحث٣َش ًحص ٛلخص ػخرظش 

ًٔخ أٜٗخ طؼ٘ن حُل٣َش ٝ ط٠ل٢ ٧ؿِٜخ . حُوٞس، حًٌُخء، حُ٘ـخػش، كٖٔ حُظير٤َ ٝ حُلٌٔش: ك٤ٜخ ػزَ حُؼٍٜٞ ٝ ٢ٛ

ٝ اٜٗخكخ ُِٔـظٔغ حُـِحث١َ آٌٗحى ٗوٍٞ رؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ِٓط٣ٞخ طـخٙ حَُٔأس أٝ ػ٠ِ ح٧هَ رخٌَُ٘ ح١ٌُ . رخُ٘لْ ٝ حُ٘ل٤ْ

ُٔخ كٌٔظٚ حَٓأس، ٝ ُٔخ هخىص ؿ٤ٞٗٚ .٣ظٍٜٞٙ حُزؼٞ، كِٞ ًخٗض ٣ٌظذ ١ٔٞكٜخ ٣ٝؤي أٗلخٜٓخ حُظٞحهش ُِؼِْ ٝ حُؼَٔ

ٌُٖ ٤ًق ٛخٍص ٌٛٙ حٌُٔخٗش ٓغ حكظ٬ٍ ؿخْٗ ؿخء أٓخّ ُطْٔ ح٣ُٜٞش . حَٓأس، ٝ ُٔخ أَٗهض ػ٠ِ ُٝح٣خٙ حَٓأس

 .حُـِحث٣َش ٖٓ ه٬ٍ ٛيّ ٓوٞٓخص حُ٘و٤ٜش ٝ ُلظَس رخ٤ُٜ٘ش، كٔخًح ٓ٘ـي؟

 : انًرأة انجسائرٌت أثُبء االضتعًبر انفرَطً

ُوي رلغ حٌُظخد حُل٤٤َٖٔٗ ك٢ ٟٝغ حَُٔأس حُـِحث٣َش حُِٔٔٔش ٓل٣َٖٔ ًُي حُٟٞغ ك٢ حٓظوَحء ٌٓخٗظٜخ، ُظؤط٢  

طل٤َٔحطْٜ َٟرخ ك٢ ٓٞح١ٖ هٞس ح٤ٌُخٕ حُـِحث١َ ٖٓ ه٬ٍ حُظ٤ٌ٘ي ٝ حُظلو٤َ َٓؿؼ٤٤ٖ ٓزذ طوِق حُٔخٍس حُـِحث٣َش 

ا٠ُ حُي٣ٖ ٖٓ ه٬ٍ ؿؼِٜخ ٟل٤ش ُِظؼخ٤ُْ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًوٞحٓش حَُؿَ ػ٤ِٜخ ٝ ٓ٘ق كوٞم حُط٬م َُِؿَ،ُظٌٕٞ حَُؿَ ٝ 

ٟل٤ش حُظوِق ٝ ح٤ٓ٧ش ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ حػظزَٛخ ٗٔطخ ٝحكيح ٓٞحء ك٢ حُٔي٣٘ش أٝ ح٣َُق رٌٜٞٗخ ٓـَى هخىٓش ر٤ٖ ٝ آُش ؿ٤َٔ 

ٝ رخػظزخٍ ح٫ٓظؼٔخٍ . ٝ كخٟ٘ش أ١لخٍ ٝؿزخُش كطذ ٤ٌُٕٞ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ رٌُي ٓـظٔؼخ ٍؿخ٤ُخ ٫ ٌٓخٗش ك٤ٚ َُِٔأس

ا٫ أػط٠ حُٔؼَ ح٤ُٔت ك٢ ح٫ػظيحء ػ٠ِ حُلَٓخص ٝ حُظوخ٤ُي ٝ ح٧ػَحف ٓٔخ -ػ٠ِ كي طؼز٤َْٛ–حُل٢َٔٗ ٗخهَ ك٠خ١ٍ

ُحى ك٢ ططز٤ن حُو٘خم حُٔخٍس حُـِحث٣َش، ٌُٖ ٌٛح ُْ ٣ٔ٘غ رؼٞ حُـِحث٤٣َٖ ػٖ طؼ٤ِْ ر٘خطْٜ، ٧ٕ حَُٔأس حُـِحث٣َش ُْ طٌٖ 

ٝ رٌُي ػخٗض حَُٔأس حُـِحث٣َش آٌٗحى كخُش ٖٓ . ٖٓ ٓ٘طِن إٔ حُظؼ٤ِْ ًخٕ ٓٔؼ٤خ ٫ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٗظخّ حُٜ٘خىحص.ؿخِٛش طٔخٓخ

ح٫ؿظَحد هٜٞٛخ رؼي كظق حُٔٔظؼَٔ ٍُٞٗخص طؼ٤ِْ حُ٘ٔخء ٫ٓظـ٬ٍ ٜٓخٍحص ك٢ ٛ٘خػخص حٍُِحر٢ ٝ ح٤ُٔ٘ؾ ُِظزخ٢ٛ 

ٝ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ططٍٞ ح٫ٛظٔخّ رخَُٔأس اً حٗظَ٘ حُظؼ٤ِْ ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘، ٝ طٔض . رٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ٓ٘ظـخص ك٤َٔٗش

 .حُلًَش ح٤٘١ُٞش رظؼ٤ِْ حَُٔأس رخػظزخٍٛخ ػ٠ٞح ك٢ ا٬ٛف حُٔـظٔغ
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 :        انًرأة انجسائرٌت أثُبء انثىرة

ّ ٓـَى حَٓأس ػخى٣ش، رَ أٛزلض ٓـخٛيس رٌَ ٓخ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٚ 1954ُْ طزو٠ حَُٔأس حُـِحث٣َش رؼي حٗي٫ع ػٍٞس  

حٌُِٔش ٖٓ ٓؼخ٢ٗ ح٠ُ٘خٍ ٝ ح٩ه٬ٙ، حُٜزَ ٝ حُلخػ٤ِش ًظؼز٤َ ػٖ ٝػ٤ٜخ حُؼ٤ٔن رو٤٠ظٜخ ح٤٘١ُٞش،ٌٛح حُٞػ٢ ح١ٌُ ُْ 

٣٘ؤ ٖٓ ػيّ، ٝ ح١ٌُ ٣٘ل٢ ٓوُٞش إٔ حُٔخٍس حُـِحث٣َش ُْ طٌٖ َٟٓٔش، اً ٫ ٣ـ٤َ ًُي ٖٓ رطُٞظٜخ ٝ ٫ ٣٘وٚ ٖٓ 

 :ػظٔظٜخ ، ٌُح ٗـي إٔ ٌٓخٗش حَُٔأس ٝ طلي٣خطٜخ هي هٔٔض ػ٠ِ

 . هْٔ ٣ٔؼَ كخُش حُظوِق ٝحُـَٜ ٝ حُلَٓخٕ هزَ حُؼٍٞس: أ٫ٝ

هْٔ ٣ٔؼَ حُل٣ٞ٤ش ٝ ح٩ٍحىس ٝ ح٣٩ٔخٕ حُلؼخٍ أػ٘خء حُؼٍٞس، ٓٔخ ٣ـؼِ٘خ أٓخّ ١لَس حؿظٔخػ٤ش ٝ ػوخك٤ش ٝ ٤ٓخ٤ٓش، ٫ : ػخ٤ٗخ

كلـْ طِي . ك٤ٌق ٌُٜٙ حُٔخٍس إٔ طٔظل٠َ ٝػ٤خ رٌُي حُؼٔن ٝ طِي حُلخػ٤ِش. ٣ٌٖٔ ُٜخ ك٢ أ١ كخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ إٔ طٍِٝ

ٝ ُوي حػظزَ كَحْٗ كخٕٗٞ ٓ٘خًٍش حُٔخٍس ك٢ حُؼٍٞس حٓظويحٓخ ُٜخ ًؼَٜ٘ ١ً أ٤ٔٛش .حُظ٠ل٤خص أػ٘خء ػٍٞس حُظل٣ََ

٬ُٔءٓظٜخ،ٝ كؼخ٤ُظٜخ ، ٝ ٤ُْ ٍؿزش أ٤ِٛش ك٢ طل٣ََٛخ ٝ حُي٤َُ ػ٠ِ ًُي ٛٞ ٜٗٞٙ ٟٝؼٜخ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ
(9)

.  

 ٝ ًلِٞٛش ٌَُ ٓخ ٓزن ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حَُٔأس حُـِحث٣َش طظٔظغ رٜلخص ػخرظش ك٤ٜخ ٝ ًُي ٖٓ ه٬ٍ هَحءس 

 طئًي ػ٠ِ إٔ ٓوظِق ح٧ٓٔخء ح٣ُٞٔ٘ش حُظ٢ رَُص ك٢ طخ٣ٍن حُـِحثَ ٣ؼي حُلي٣غ ػٜ٘خ كي٣ؼخ ػ٠ِ حُٔخٍس ٝحكيس سطخ٣ٍو٢

ٝ ؿ٤َٖٛ ًؼ٤َحص ٫  (ٓٞحء طؼِن ح٧َٓ رخٌُخٛ٘ش، ٫ُش كخ١ٔش َٗٔٞٓ، ٣ُ٘ذ ٓلٔي هخْٓ ٝ ك٤ِٜش ٓؼيحٕ ٝ ؿ٤ِٔش رٞك٤َى

٣ٔٔق حُٔـخٍ رؼيٖٛ ٝ كَٜٖٛ ً٘ٔخًؽ َُِٔأس حُٞحػ٤ش، حُو٣ٞش ٝ حُلخػِش، كوي طوظِق ح٧ٓٔخء ٝ طظـ٤َ حُٔٞحهق ٌُٖ طزو٠ 

حُٜلخص ٝ ح٤ُِٔحص حُٔظؤِٛش ك٤ٜخ ٢ٛ ًحطٜخ، ٌٛح ػٖ حُٔخٍس حُـِحث٣َش هزَ ٝ ارخٕ ح٫كظ٬ٍ حُل٢َٔٗ ٝ كظ٠ أػ٘خء حُؼٍٞس، 

 .كٔخًح ػٜ٘خ ٝ ػٖ طلي٣خطٜخ رؼي ًُي؟

  : المرأة الجزائرية بعد االستقالؿ 

 إف ما قدمتو المرأة لثكرة التحرير يمقي عمييا بتبعات كبيرة، إذ أف المحممكف يتحسركف عمى تراجع دكرىا ك 

فمنيـ مف بعيده لعدـ االعتراؼ بكجكدىا ك جيكدىا مف قبؿ . عدـ مكاصمتيا لذلؾ الدرب الذم شقتو بدميا ك دمكعيا

صناع القرار بعد االستقبلؿ، ك لككف المرحمتيف المتعاقبتيف قبؿ ك بعد االستقبلؿ ليست ميكانيكية ك مرد ذلؾ عمى 

عكامؿ عديدة في مقدمتيا نجد الخيارات  السياسية ك االقتصادية ك الفيزيكلكجية، إف نجد أنو بعد االستقبلؿ لـ 

يبلحظ أم تحسف جذرم لكضعية ك مكانة المرأة لتتغير تحدياتيا، حيث تـ إبعادىا مف ساحة اتخاذ القرارات، ك 

فبالقدر الذم كاف اإلعجاب بدكرىا أثناء حرب التحرير، كاف األسؼ عمى ىذا . تحمؿ المسؤكليات لتعاد إلى البيت

الدكر ك عدـ تقدمو ك تطكره فقد يككف مرد ذلؾ لسكء التقدير لمنطمقات المرأة في تأدية دكرىا أثناء الثكرة باعتقاد 

لكف األمر أبعد مف ذلؾ، ألف تحرؾ المرأة الجزائرية . أنيا تحركت آنذاؾ إيمانا منيا بقضيتيا كامرأة إلثبات ذاتيا
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ك يبقى مف حؽ المرأة أف تتساءؿ، ىؿ كاف إسياميا في حرب . كاف إيمانا منيا بقضيتيا الكطنية تماما كالرجؿ

التحرير نابع عف ىذا اإليماف ؟ أك ىك مجرد استغبلؿ لطاقاتيا ك ركحيا الكطنية ؟ فحتى ك إذا قيؿ أنيا قد فقدت 

حقكقيا في المساكاة بعد االستقبلؿ فإنو  اليـك عمى كاقع المرأة أف تجيب ك تحدد مفاىيـ كثيرة ك عمى رأسيا المساكاة 

ك المشاركة في صنع مصير ببلدىا ك ىي النقاط التي سنحاكؿ الكقكؼ عمييا في بقية ىذه الكرقة بالتطرؽ إلى 

 .العنصر المكالي

 : المرأة والتنمية في المجتمع الجزائري

ك التنمية كعممية تككف في جميع األنسؽ ك .  تعد المرأة نصؼ المجتمع البشرم في أم نسؽ اجتماعي

حيث أف التنمية الفعمية تتطمب حسف استغبلؿ مكاردىا المادية ك . البنية االجتماعية لمرجؿ ك المرأة ك بيما معا

البشرية معتبرة المرأة مكردا بشريا ال يستياف بو إطبلقا في عالـ الشغؿ خاصة بعد التطكر الذم مس كافة مياديف 

ك عميو فالمرأة  دكرا مكمبل لدكر الرجؿ في تحقيؽ ىذه التنمية بنفس الحقكؽ ألف . الحياة ليغير في البناء االجتماعي

دكرىا ىك المحدد لحقكقيا ك بالتالي مكنتيا في النسؽ االجتماعي ك ىك ما يؤكد اقتحاميا لعالـ الشغؿ بمعناه الكاسع 

متخطية بذلؾ دكرىا التقميدم الذم عرفت بو، ك ليس في ذلؾ أدنى تقميؿ ليذا الدكر الذم ميزىا كزنيا تؤدم أنبؿ 

المياـ أال ك ىي تربية األجياؿ، إلى جانب احتبلؿ مراكز قيادية ىامة لتصبح في مكاقع اتخاذ القرارات لمتسيير ك 

 .التكجيو في مختمؼ اإلدارات

 لكف ىذه األدكار التي أككمت ليا ال تخمك مف الصعكبات بالنظر عمى مجتمع جزائرم تحكمو ضكابط ك 

تقاليد ك أعراؼ مازالت تقيد المرأة، ك كدليؿ بسيط عمى ذلؾ ىذه المعطيات اإلحصائية ىف المشاركة السياسية 

 : لممرأة الجزائرية منذ االستقبلؿ 

 – 1962 مف مجمكع أكؿ مجمس كطني تأسيسي %5.07 منتخبا أم بنسبة 197نساء نكاب  مف أصؿ 10ػ 

1964. 

ك . 1987 – 1982 – 1977 في أكؿ مجمس شعبي كطني %1.57 منتخبا أم بنسبة 127مف اصؿ  (2)ػامرأتاف 

 .ىذا ما يؤكد ما سبؽ ذكره حكؿ تراجع مكانة المرأة ك دكرىا بعد االستقبلؿ
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 في ثالث مجمس شعبي كطني، ك في أم كاحدة منيف في الدكر %2.37 منتخبا أم بنسبة 295نساء مف أصؿ 7ػ

 امرأة مف 53، ك 2002 – 1997 في خامس مجمس كطني شعبي %3.15 امرأة نائب أم بنسبة 12األكؿ، ك 

 نساء منتخبات ك 3، ك 1997 المجمكع لسنة %0.4 منتخبا في المجالس الشعبية البمدية أم بنسبة 13123مجمكع 

 .1982 امرأة مناصب كزارية منذ 12، ك قد شغمت %5.5 معينات في مجمس األمة بنسبة 5

مف خبلؿ ما سبؽ عرضو حكؿ المرأة الجزائرية انطمقا مف إشكاليات الفكرية  ك النظرة الدكنية لممرأة 

عمكما ك التي قد تصؿ ببعض المجتمعات الصغيرة لممجتمع الجزائرم إلى أف نحاكؿ إعطاء تتبع كركنكمترم 

 .لتحدياتيا في المجتمع الجزائرم منذ القدـ ك إلى كقتنا الحالي

ىذا الطرح ليس دعكة لمساكاة تضر بالمرأة أكثر مما تنفعيا ألنيا ليست رجبل ناقص عمى حد تعبير 

فركيد، لكنيا دعكة لمنظر ك التكازف الداخمي لممرأة لكعييا بدكرىا في مجتمع داخؿ عالـ متغير ينحك نحك العكلمة 

التي تعمؿ عمى تخريؽ الخصكصيات الحضارية ك تفريغ المجتمعات مف ركحيا، ليذا فإف المرأة الجزائرية التي 

تبكأت  مياـ  ىامة أثبتت لمجميع أنيا العنصر الفعاؿ في تحرير الببلد ك القياـ بأعباء التنمية بعد ذلؾ مطالبة 

فيؿ ستكفؽ المرأة . داخميا ك خارجيا   بالكقكؼ بعد ذلؾ أماـ مختمؼ تحديات العصر الراىنة ك المصاحبة  العكلمة

 الجزائرية في ذلؾ ؟

  :اليوامػش ػ 
، ٙ 1982، 1حُل٤خس حُـ٤ٔ٘ش، طَؿٔش ؿٍٞؿطَحر٢٘٤، ىحٍ حُط٤ِؼش  َُِ٘٘، ر٤َٝص، ُز٘خٕ ١: ٤ٓـٞ ٓٞٗي ك٣َٝيى / 1

25 

 .17، ص 2 ط1982مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف / المرأة في القديـ ك الحديث: عمر رضا كحالة / 2

حَُٔأس ٝ حُِـش ك٢ ػوخكش حُْٞٛ، ٓوخٍرش كٍٞ حَُٔأس ٝ حُـٔي ك٢ حُِـش، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، : ػزي هللا ٓلٔي حُـٌح٢ٓ / 3

 66، 1ٙ 1988١ر٤َٝص 

، دط، ص 1982في سبيؿ ارتقاء المرأة، ترجمة جبلؿ مطرجي، دار األدب، بيركت، لبناف : رجاء غاركدم / 4

142 
ه٠خ٣خ ح٧َٓس ر٤ٖ حُٔزخىة ح٤ٓ٬ٓ٩ش : ٝهلخص ٓغ حَُٔأس حُـِحث٣َش، ٓئطَٔ حُـِحثَ كٍٞ حَُٔأس، : ػزي حُل٤ٔي هخُي١ / 5

 1999  أًظٞرَ 11/12/13ٝ ٓؼخُـخص حُوٞح٤ٖٗ حُٟٞؼ٤ش، حُـِحثَ، حُٔـِْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ح٧ػ٠ِ 
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 1995 نكفمبر 8نماذج عف مكانة المرأة خبلؿ العيد العثماني، مجمة التراث، الجزائر، العدد : جميمة معاشي /6

 20ص 

 21المرجع السابؽ ص / 7

 3 دط ص1998، 6تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب العربي، ج: أبك القاسـ يعد اهلل / 8

9/ Frantz fanon : sociologie d’une révolution, petite collection, Maspero, FM, Paris 

1975 pp 4850 

 .1999 مارس 4جريدة الخبر / 10
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 البعد البشري والبعد البيئي للتنمية

 غزال آسية.أ

 ملخص

يف العقد األخَت من القرن ادلاضي تنامي الوعي بقيمة اإلنسان، ىدفا و وسيلة يف منظومة التنمية الشاملة، وبناء 

على ذلك كثرت الدراسات والبحوث وادلؤدترات اليت عقدت لتحديد تنمية البشرية وحتليل مكوناهتا وأبعادىا كإشباع 

احلاجات األساسية ولرفع مستوى ادلعيشة، وحتسُت نوعية احلياة، وتستند قيمة اإلنسان يف ذاتو وبذاتو إذل منطلقات تنص 

على كرامة اإلنسان والذي جعلو اهلل خليفة يف أمتو ليعمرىا باخلَت والصبلح، ولقد ترسخ االقتناع بأن احملور الرئيسي يف 

عملية التنمية ىو اإلنسان، ففرض مصطلح التنمية البشرية تقٍت، ومع التطور التكنولوجي، والنشاط ادلتزايد لئلنسان داخل 

البيئة اليت يعيش فيها، ونتيجة لآلثار ادلًتتبة عن ىذا النشاط على ادلستوى البشري وادلستوى البيئي، ظهر مفهوم جديد، 

 .حياول الًتكيز على اإلنسان والتوازن البيئي أال وىو التنمية ادلستدامة

 تمهيــــــــــد

يتواتر يف السنوات األخَتة، مفهوم التنمية البشرية، باعتباره ادلعيار اجلوىري يف تقييم اجلهود اإلمنائية، ويف - 

 .إمكانات تطورىا يف أي رلتمع من اجملتمعات

ولقد حظي ىذا ادلفهوم مبصداقية ىائلة خبلل ما حتتويو مضامينو وعملياتو من مفاىيم، النمو االقتصادي وتنمية - 

ادلوارد البشرية، وتكوين رأس مال البشري، والتنمية التعليمية والعلمية والصحية، أو التكنولوجية، ويف احتوائو لتلك ادلفاىيم 

 .فهو بذلك يتجاوز مفرداهتا يف كليتو   وغايتو وأمهيتو

  جبيعت بشبردىنٍبث
Annales de l’Université de Bechar 

N°10, 2011,10 العدد    
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إن التنمية البشرية يف طرحها للقضايا تعترب جزء من الكل، فهي دل تطرح مستقلة حبد ذاهتا، بل أن مفهومها - 

ينطلق من االقتناع ادلتنامي بكل أبعاده ومكوناتو نتيجة خلربات التنمية يف العقود الثبلثة األخَتة، وىو اقتناع مستمد من 

 .القيمة ادلطلقة لئلنسان ولقيمتو اجلوىرية يف تفعيل موارد التنمية

 :تطور مفهوم التنمية البشرية: أوال

لقد استخدم مفهوم التنمية البشرية، للداللة على مفهوم تنمية البشر فلقد استخدم يف البداية مثبل، تعبَتات - 

اخل، إذل أن ".....التنمية االجتماعية"أو " تنمية ادلوارد البشرية"أو " تنمية الرأمسال البشري"أو " تنمية العنصر البشري"

استقر حاليا عند استخدام ىذا ادلفهوم بالشكل الذي حدده برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي الذي برز مع بداية التسعينات 

 .عرب إصدار تقرير التنمية البشرية، وبالطبع كان مضمون التنمية البشرية خيتلف باختبلف التسميات ادلعتمدة

أن "يبدو أن الفكر التنموي احلديث، بعد أكثر من أربعة عقود من النقاش عاد ليكتشف احلقيقة البديهية وىي - 

دتاما كما كان فبلسفة اليونان قد اكتشفوا ذلك من قبل، وخصوصا " البشر ىم صانعوا التنمية جيب أن يكون ىدفها

إنو من الواضح أن الثروة ال دتثل اخلَت الذي يسعى إذل حتقيقو، فهي رلرد شيء مفيد للوصول إذل "أرسطو عندما قال 

إن اإلنسان غاية رتيع ما يف الطبيعة، وكل ما يف الطبيعة مسخر "أو كما ذكر ابن خلدون يف مقدمتو 33"شيء آخر

 .34"لو

ومن خبلل تتبع مسَتة مفهوم التنمية البشرية، ومضموهنا كما وردت يف أدبيات األمم ادلتحدة، سوف نتأكد - 

 .فعبل أن اإلنسان ىو صانع التنمية وىدفها وغايتها

 :التنمية البشرية قبل التسعينات- 1

                                                 

 ص 2009التنمية اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا، إداريا، بشريا، مؤسسة شباب الجامعة : حسين عبد الحميد احمد رشوان: 
14. 33

 

.24 ص 1999دراسات في التربية والثقافة في التنمية البشرية وتعليم المستقبل، مكتبة الدار العربية للكتاب، : حامد عمار:  34 
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لقد ساد يف اخلمسينات النموذج االقتصادي ادلتمحور حول تكوين رأس ادلال والقائل بأن عمليات التنمية حتتاج - 

أساسا إذل دتويل خارجي، وأن شأن تراكم رأس ادلال ادلستمر أن يعكس إجيابا عاجبل أم آجبل على سلتلف الفئات 

 .االجتماعية

ضمن ىذا النموذج، ينظر إذل العنصر البشري كوسيلة للتنمية، مت إغفال أن ىذا العنصر ىو ىدف التنمية، حبجة - 

 .أن النمو االقتصادي، ادلستمر كاف، حبد ذاتو لتوفَت ادلكاسب االجتماعية ألفراد اجملتمع كافة

ومع بداية الستينات اجتهت مناذج النمو االقتصادي إذل االستثمار يف البشر، من خبلل إعطاء أولوية التعليم - 

حيث مت االلتفات إذل أمهية عنصر " تنمية ادلوارد البشرية"و" رأس ادلال البشري"والتدريب، وظهر يف تلك الفًتة مفهوم 

القوى العاملة يف رلمل عوامل اإلنتاج بعد أن كانت قوى العمل ال حتظى بتقديرىا، على اعتبار أهنا متاحة دائما من 

 .حيث الكم والنوع ادلطلوب

 على نتائج مذىلة حول أثر حتسُت 35"تستولًت"و" كندريك"ولقد دلت بعض الدراسات التطبيقية اليت قام هبا - 

 من ذلك التحسن يف النمو اإلنتاجي، يعود إذل حتسُت قدرات %90قدرات البشر يف النمو االقتصادي حبيث أن 

 .36اإلنسان ومهاراتو وادلعرفة، فالقدرة اإلنسانية، وليس رأس مال ىي العنصر الدافع رقم واحد

وىكذا يتضح أن مفهوم تنمية ادلوارد البشرية، الشائع يف تلك الفًتة قد أوذل البشر عناية خاصة من حيث توفَت - 

 .ادلستلزمات، الضرورية لتمكينهم من مزاولة إنتاجهم ورفع إنتاجيتهم

ومع ذلك فإن السياق االقتصادي ذلذا ادلفهوم دل يتعد يف نظرتو إذل اإلنسان او العامل غَت كونو رلرد مورد - 

اقتصادي، شأنو شأن ادلال واألرض، والتكنولوجيا وأن ىدف االستثمار فيو ىو تعظيم قدراتو اإلنتاجية وبقي بعيدا يف 

 .النظر إذل أن البشر بصفتهم ىدف التنمية النهائي

                                                 

.170، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ص 1990البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية :  35 
، المكتب 2003الصندوق العربي اإلنمائي واالقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية البشرية لعام : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 2

.19 – 18اإلقليمي للدول العربية، األردن ص ص   
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األوذل تتعلق بعدالة توزيع الدخل وظاىرة الفقر، : ومع بداية السبعينيات عاجل الفكر التنموي مسألتُت مهمتُت- 

ألفراد اجملتمع كافة، ولقد لقيت ىاتان ادلسألتان دعما قويا من خبلل " احلاجات األساسية"والثانية ترتبط بأمهية تامُت 

 .تبنيهما من قبل منظمة العمل الدولية والبنك الدورل

قد بدأ يتضح أكثر فأكثر وإن بقي األمر مقتصر على توزيع " البشر ىم ىدف التنمية"لقد تبُت أن جانب - 

 .األذتار ادلادية للتنمية دون التطرق إذل النواحي والسياسية والنفسية والثقافية

أما يف منتصف الثمانينات، فبدأ ىذا ادلسار اإلجيايب للفكر التنموي االضلراف عن مساره، ومت تغليب ادلقاربة - 

االقتصادية من جديد وركنت البشر يف الصف الثاين وأصبح اذلّم منصبا من جديد على النمو االقتصادي حبد ذاتو من 

 .دون النظر إذل آثار ىذه السياسات على الفئات االجتماعية ادلختلفة

وقد زتل : يتعارضان بالنسبة للتنمية البشرية األول: وبدا واضحا أن ىناك تيارين رئيسيُت على ادلستوى الدورل- 

لواءه صندوق النقد الدورل يركز على النمو االقتصادي أساسا، إذ أنو يف غياب ىذا النمو ال ديكن توزيع سوى الفقر 

حبسب اعتقاده، وبالتارل فإنو يرجئ االىتمامات البشرية كافة إذل مرحلة الحقة، والثاين وقد زتل لواءه برنامج األمم 

 .ادلتحدة اإلمنائي، حياول جاىدا أن يضع البشر أوال يف صلب العملية التنموية

 :التنمية البشرية تقارير برنامج األمم المتحدة- 2

 حصلت قفزة نوعية يف الفكر 1990قد ال تكون مبالغة منا إذا قلنا أنو مع صدور تقرير التنمية البشرية لعام - 

التنموي، من حيث معاجلتو للتنمية البشرية، فإذا كان مفهوم تنمية ادلوارد البشرية، قد تطور حىت هناية الثمانينيات، ليشمل 

جوانب تشكيل القدرات البشرية كافة الستخدامها، يف العملية اإلنتاجية، فإن مفهوم التنمية البشرية، قد ركز باإلضافة إذل 

 ".اإلنسان ىو صانع التنمية وىدفها"ذلك على االنتفاع بالقدرات البشرية حبيث أعيد التوازن للمقولة إذل أن 

ويستهدف مفهوم التنمية البشرية وضع اإلنسان يف موقع الصدارة، ويف بؤرة الًتكيز، ىدفا هنائيا، ومسهما فاعبل - 

يف جهود التنمية ومن مث استدعى األمر تصحيحا يف النظرة إليو وباعتباره رلرد رأس مال، أو موردا بشريا يف عمليات 

 .اإلنتاج
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التنمية "، ىي 1990فالتنمية البشرية كما طرحها برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي يف تقاريره، وذلك منذ عام - 

 وىذه اخليارات ىي أساسا غَت زلدودة، لكنو جيب 37،"البشرية ىي عملية هتدف إذل زيادة اخليارات ادلتاحة أمام الناس

أن حييا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتبوا ادلعرفة وإن حيصلوا على ادلوارد "التميز بُت خيارات أساسية وىي 

البلزمة لتحقيق مستوى حياة كردية وتتسع اخليارات لتشمل احلريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتوفَت فرص 

 38.اإلبداع واحًتام حقوق اإلنسان

إن ربط التنمية البشرية بزيادة اخليارات ادلتاحة أمام البشر قد أضفى على ىذا ادلفهوم ديناميتو، إذ أن اخليارات - 

 .البشرية، غَت زلدودة، وتتطور باستمرار مع تغَت ظروف احلياة

وللتنمية البشرية جانبان األول، ىو تشكيل القدرات البشرية مثل حتسُت ادلستوى الصحي وادلعريف، وادلهارات، - 

 .والثاين ىو انتفاع الناس بقدراهتم ادلكتسبة إما للتمتع بوقت الفراغ أو يف األغراض اإلنتاجية أو الشؤون الثقافية

فالتنمية البشرية إذن تستهدف إذل وضع اإلنسان يف نوقع الصدارة وفاعبل يف جهود التنمية، فاإلنسان غاية - 

وىو " أن اإلنسان ىو صانع التنمية"وىدف التنمية البشرية وعليو ومع ىذه ادلقولة، نتعرف إذل طريف ادلعادلة الداعية 

، وىو ما تعكسو أساسا "اإلنسان ىو ىدف التنمية"تعكسو أساسا مسألة تشكيل القدرات واالستثمار يف البشر، وكذلك 

 .مسألة انتفاع البشر بقدراهتم ادلكتسبة

ويوضح مفهوم التنمية البشرية ادلقدم من قبل برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي حدود عبلقاتو مع ما سبقو من - 

مفاىيم فهو يوافق على أمهية النمو االقتصادي ادلستمر، غَت أنو ال يوافق النموذج االقتصادي الذي يرى يف ىذا النمو 

ىدفا حبد ذاتو، حبيث يكون كفيبل بتوزيع ذتار التنمية على أوسع الفئات االجتماعية، بل يعترب ىذا النمو مبثابة الشرط 

 .الضروري وغَت الكايف

                                                 

.34 ص 2008مقاالت في التنمية البشرية، سلسلة العلوم االجتماعية، مكتبة األسرة، القاهرة : حامد عمار:  37 
.130 ص 2001التنمية في عالم متغير، دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، دار الشروق القاهرة، : إبراهيم العيسوي:  38
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كذلك حيدد ىذا ادلفهوم ادلسافة بينو وبُت نظريات تكوين رأس ادلال البشري وتنمية ادلوارد البشرية، من حيث أن - 

ىذه النظريات تركز أساسا على تشكيل القدرات البشرية على اعتبار البشر وسيلة العملية اإلنتاجية، وهتمل إذل حد بعيد 

 .اجلانب اآلخر ادلتمثل يف انتفاع البشر بقدراهتم ادلكتسبة وبكوهنم اذلدف النهائي للتنمية

كما يوضع ادلفهوم ادلسافة بينو وبُت مفاىيم الرفاه االجتماعي البشري اليت تركز أساسا على االنتفاع بالقدرات - 

البشرية ادلكتسبة وتغفل جانب اكتساب القدرات وعملية االستثمار يف البشر ويبُت منهج توفَت احلاجيات األساسية للبشر 

 .....الغذاء، ادلأوى، ادللبس، الرعاية"من رلموع السلع واخلدمات اليت حتتاجها الفئات السكانية احملرومة، مثل 

 من حتقيق إنسانيتو وأن – كل إنسان –فالتنمية البشرية تستهدف إذل توفَت الشروط البلزمة اليت دتكن اإلنسان - 

 .ىذا التحقيق لذاتيتو، اإلنسان مبختلف مقوماهتا وخصائصها، وىو خط البداية يف تصور مطالب اإلصلاز اإلمنائي

ويتطلب حتقيق ذاتية اإلنسان مقومات إنسانيتو، اإلدراك ادلتكامل لكينونتو وصَتورتو وما يتطلبو ذلك من الوفاء - 

باحتياجاتو، البيولوجية والعقلية، والوجدانية واالجتماعية، والثقافية واعتبارىا متوحدا، فاإلنسان يف كل الظروف ويف كل 

 .وقت كائن بيولوجي وعقبلين متفرد واجتماعي، يسعى إذل حتقيق طموحاتو

ومع ىذا التوسع يف مفهوم القدرات اإلنسانية يزداد االلتفاف إذل أمهية كوهنا مركبا كليا، ودلا كانت تنمية تلك - 

القدرات تتطلب توفَت االحتياجات البلزمة إلشباعها، فقد مت تقسيم االحتياجات إذل احتياجات مادية، واحتياجات غَت 

 .مادية، وتعترب األخَتة من اخلصوصيات اليت ينفرد هبا اإلنسان يف دتييزه عن سائر الكائنات احلية األخرى

ومن بُت االحتياجات اإلنسانية اليت جيب أن تكون، من أجل احلصول على التنمية ادلتكاملة لقدرات اإلنسان، - 

 :وطاقاتو ىي

 39:وتشمل: احتياجات النمو البدني- أ

 . زتاية اجلسم من االعتداء– السكن – الصحة والعافية – الكساء – ادلاء –الغذاء - 

 40:تشمل: احتياجات النمو المعرفي- ب
                                                 

.40، ص 1998مقاالت في التنمية البشرية، األحوال والبيئة الثقافية، الدار العربية للكتاب : حامد عمار:  39 
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 إنتاج ادلعرفة – التعليم الذايت – منو ادلواىب – اكتساب ادلهارات – الثقافة ادلشًتكة –التعليم واكتساب ادلعرفة - 

 .وجتديدىا

 :وتشمل: احتياجات النمو االجتماعي- ج

 .التواصل االجتماعي- 

 .ادلشاركة التأثَت يف صياغة احلاضر وادلستقبل- 

 .تأمُت العمل ادلفيد- 

 .طمأنينة اإلنسان على عملو، أسرتو حاضرا ومستقببل- 

 .القدرة على التنقل إذل ادلواقع اليت يريدىا- 

 .الًتويج واالستمتاع بوقت الفراغ- 

 :احتياجات النمو النفسي السيكولوجي، وتشمل- د

 .الطمأنينة وإبعاد عوامل اخلوف- 

 .احملبة والتحاب داخل اجملتمع شلا يؤدي إذل الشعور بالراحة- 

 .التقدير لئلنسان لذاتو، واالعًتاف بقيمتو- 

 .االنتماء والوعي باذلوية، وإدراك دوره، يف اجملتمع، وعبلقتو مع اآلخرين- 

 :احتياجات النمو الروحي والمعنوي، وتشمل- هـــــ

 .حرية العبادة وشلارسة الشعائر الدينية، واحًتام عقائد الغَت- 

 .حرية التعبَت والتنظيم- 

                                                                                                                                               

.41مقاالت في التنمية البشرية، مرجع سابق ص : حامد عمار:  40
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 .ادلساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص يف حقوق ادلواطنة و واجباهتا- 

 .إبعاد الطلب الذي قد يقع على الفرد واجلماعة- 

 .التمتع حبقوق اإلنسان اليت أقرهتا شرعية حقوق اإلنسان لؤلمم ادلتحدة، وإعبلنات حقوق الطفل وادلرأة- 

 :العالقة بين االحتياجات اإلنسانية- 3

ينبغي ضرورة إدراك طبيعية ادلركب الكلي ذلذه االحتياجات، وعناصرىا، وذلك يعٍت أن إشباع حاجة معينة، أو - 

بعض عناصرىا ال يغٍت عن إشباع االحتياجات األخرى، والتأكيد على اعتبار االحتياجات اإلنسانية كبل موحدا يقتضي 

ضرورة الوفاء هبا كمجموعة متكاملة، وضمن ىذا ادلفهوم يتعارض مع ما ظهر من أدبيات، تركز على ما اصطلح على 

 .تسميتو احلاجات األساسية واحلاجات الكمالية، أو احلاجات الولية واحلاجات الثانوية

لكن ما ىو واضح أنو من أجل تنمية قدرات اإلنسان فاالحتياجات كلها أساسية وضرورية وىذه االحتياجات - 

متشابكة ومتكاملة ومتفاعلة مع بعضها البعض، حبيث أصبح كل منها ىدفا و وسيلة، يف الوقت ذاتو، يف إطار منظومة 

 .احلاجات اإلنسانية

إن إشباع احلاجة إذل الطعام مثبل ىدف يف حد ذاتو، وىو وسيلة إذل التعلم اجليد وإذل توفَت مقومات الصحة، - 

 .وتوفَت فرص التعليم ىدف يف حد ذاتو، و وسيلة التغذية السليمة وإذل معرفة قواعد الصحة الشخصية والبيئية

 :عناصر التنمية البشرية- 4

 :التمكين- أ

جيب أن تكون التنمية من صنع الناس، وليس من أجلهم فقط ومن مث جيب أن يشارك الناس مشاركة كاملة، يف - 

القرارات والعمليات اليت تشكل حياهتم فالتنمية تعتمد بصفة أساسية على ادلشاركة الشعبية وىذا يعٍت ضرورة أن يساىم 

رتيع أفراد اجملتمع وأعضاء اجملتمع يف كل مراحل التنمية إبتداءا من التخطيط للتنمية حىت آخر مراحلها، وذلك حىت تأيت 

ادلشاريع التنموية زلققة ألىداف أفراد اجملتمع ومعربة عن احتياجاهتم العقلية وآماذلم وتطلعاهتم، فادلشاركة ىي السبيل 
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الوحيد إلتاحة الفرصة أمام أعضاء اجملتمع لكي يسامهوا بصورة فعالة يف صنع القرارات اليت تتعلق جبوانب حياهتم 

 .االقتصادية واالجتماعية

ويرتبط التمكُت بالتقوية ويركز على إتاحة الفرص وبصفة خاصة للفئات األقل قوة وتأثَت يف اجملتمع، كالفقراء - 

 .......وادلرأة، وذوي االحتياجات اخلاصة

ويتأتى التمكُت من خبلل تقوية رتيع أفراد اجملتمع مبختلف فئاتو وشرائحو، يف مشاركتهم وإتاحة الفرص - 

واخليارات، اليت تساىم بشكل أو بآخر على دتكُت ىؤالء من تقرير مصَتىم بأنفسهم ومشاركتهم الفاعلة يف اختاذ 

 .القرارات اليت تؤثر يف حياهتم خاصة أو حياة اجملتمع عامة

 

 : اإلنتاجية- ب

وىي دتكُت األفراد داخل اجملتمع من زيادة إنتاجيتهم ومن ادلشاركة الكاملة يف عملية توليد الدخل من خبلل إتاحة 

فرص العمل واحلصول على أجر مبلئم نظَت ما يقومون بو من أعمال، فالتنمية البشرية موجهة إذل اإلنسان باعتباره 

العنصر البشري الفعال الذي يساىم يف عملية تنمية اجملتمع، كما أن عملية التنمية هتدف يف حد ذاهتا إذل حتقيق الرفاىية 

 .االقتصادية لئلنسان أي أن اإلنسان وسيلة التنمية وغايتها

 :اإلنصاف- ج

جيب أن يكون بإمكان رتيع أفراد اجملتمع احلصول على فرص متساوية ومن مث جيب إزالة رتيع احلواجز اليت حتول - 

دون احلصول على الفرص االقتصادية والسياسية لكي يتمكن األفراد من ادلشاركة يف ىذه الفرص ومن مث االستفادة منها، 

فالتنمية ال تسعى إذل حتقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية لطبقة أو فئة معينة دون أخرى، ولكنها تنطوي على استغبلل 

كافة إمكانات اجملتمع وموارده ادلادية والطبيعية والبشرية، من أجل صاحل الكل وخاصة تلك الفئات االجتماعية اليت 

 .حرمت طويبل من فرص النمو والتقدم

 :الحريات والديمقراطية- و
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يرتبط حدوث التنمية البشرية وهنوضها على توافر احلريات الدديقراطية الصحيحة يف بيئة رلتمعية تساعد األفراد على 

القيام مبسؤولياهتم وضمان حقوقهم وتساىم بشكل أو بآخر يف حتقيق العدالة وادلساواة بُت ادلواطنُت والتوزيع العادل لعائد 

 .التنمية وتعترب ادلواطنة كمقومات التنمية البشرية

إن قياس الدديقراطية الصحية مسألة ذات أمهية للغالبية العظمى من الناس الذين يتفقون على أن الدديقراطية - 

الصحيحة ىي مكون ىام من مكونات التقدم والرفاىية، لكن نادرا ما صلد مقاييس تقيس صحة الدديقراطية، يف ادلؤشرات 

 .القومية اليت يضعها اجملتمع وىذا يرجع إذل كون مثل ىذه ادلقاييس موضع خبلف كبَت

ولكن النظر إذل الدديقراطية كفكرة وكممارسة ويف إطار سياق اجتماعي أكثر اتساعا قد يعٌت وجود أربعة - 

 :مستويات أو أبعاد يف غاية األمهية بالنسبة للدديقراطية وىي

 (.......وجود بردلان)ادلستوى ادلؤسسايت - 1

 الفاعلية احلقيقة من جراء شلارسة احلقوق الدديقراطية يتمتع اجلميع هبذه احلقوق- 2

 ....."كاجملتمعات احمللية، ادلدارس"ادلستوى البلمؤسسايت أو الغَت رمسي 

آخر مستوى وىو ال يقل عن ادلستويات السابقة يتمثل يف ثقافة الدديقراطية على اعتبار أهنا إحدى أىم القيم - 3

 .السياسية وعملية ديناميكية تتيح لؤلفراد الفرصة للمشاركة يف اإلدالء بأصواهتم وبآرائهم يف سلتلف رلاالت احلياة

 :المواطنة- هـــــ

 :ترتبط ادلواطنة ارتباطا مباشرا حبقوق اإلنسان يف اجملتمع وتعتمد ادلواطنة على متغَتين أساسيُت كشروط ومها

 .الدديقراطية- أ

 .أن يكون اجملتمع ادلدين مفتوحا وحرا وتسمح احلكومة باستيعابو و وضع الشروط البلزمة- ب

وتشَت ادلواطنة إذل حالة األفراد يف رلتمع حر دديقراطي لكل أفراد حقوق متساوية، باعتبار أن األفراد مواطنُت - 

 .تابعُت للمجتمع ورلربين على طاعة القوانُت واإلجراءات اليت وضعوىا ألنفسهم ومن مث ترتبط باحلقوق وااللتزامات
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 .وعليو فادلواطنة ترتبط بادلساواة واحلقوق والواجبات، وعدم التميز

 :نوعية الحياة- و

دل تعد ادلؤشرات القددية دلعدل الوفيات ومتوسط العمر ومعدل وفيات األطفال الرضع، مؤشرات حقيقة دلتابعة 

 .الصحة السكانية بالرغم من استخدامها أكثر من مائة عام

ولذا جيب اجلمع بُت معدل  (كمؤشر نوعي وليس كمي)بل جيب أن تشمل ىذه ادلؤشرات مؤشرات نوعية احلياة 

الوفيات ومؤشرات نوعية احلياة يف مؤشر واحد يعكس متوسط سنوات السبلمة الصحية ويشمل مفهوم الصحة مفاىيم 

 .السبلمة البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية

وبعد الرضا عن نوعية احلياة وجود احلياة ومؤشراهتا ادلختلفة للفرد داخل اجملتمع كمؤشرات للتقدم يف حُت ديتد - 

مفهوم نوعية احلياة ليشمل نوعية العمل، ويتضمن أمان الوظيفة والثقة يف الدخل واستمراريتو، واليت تؤثر على شعور الناس 

 .باألمان

 .وإشباع الوظيفة ألسباب احلياة الكردية، وفرص توفَتىا باإلضافة إذل منو الثقة بالذات وادلرونة وبناء القدرات

 :التنمية المستدامة: ثانيا

لقد مت استخدام مفهوم التنمية ادلستدامة أو ادلتواصلة ألول مرة يف اإلحتاد الدورل للحفاظ على البيئة ولقد طرح يف - 

 41:ىذا ادللتقى قضايا عدة كان من أبرزىا

 .احلفاظ على العمليات اإليكولوجية- 

 .االستخدام الدائم وادلتجدد للموارد- 

 .احلفاظ على التنوع الوراثي- 

                                                 

التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة، التحدي العربي، سلسلة دراسات التنمية البشرية، األمم : عاطف عبد اهلل قبرصى: 1
.55، ص 2000المتحدة، نيويورك   
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ودل مت طرح ىذا ادلفهوم نتيجة لبلىتمام بضرورة احلفاظ على البيئة، حيث أدت التكنولوجيات احلديثة إذل تلوث - 

البيئة وإحلاق أضرار بالغة بادلوارد ادلتاحة وباألخص األرض وادلياه واذلواء كما تعترب التنمية ادلستدامة زلورا أساسيا دلستقبل 

 .البشرية

وترتبط التنمية ادلستدامة باإلنسان الذي يعترب الركيزة األساسية لبناء التنمية واالنطبلق مبعدالهتا، وتوجيهها - 

لصاحلو، وذلك من خبلل أنشطتو ادلتعددة وادلتزايدة وجهوده ادلتواصلة والتنظيمات اليت يقوم بإدارهتا والواقع السياسي 

 .واالقتصادي واالجتماعي الذي يعيش يف إطاره، وعائد أنشطتو يف إبعاد ىذا الواقع إجيابيا أو سلبيا

ويتوقف قوة ونوعية ىذا العائد على استمرار التنمية وتواصلها من خبلل التوازن بُت أنشطة اإلنسان يف اجملتمع - 

والبيئة اليت يعيش يف إلطارىا بنظمها ادلختلفة وتنظيماهتا وتنمية استخدامو للموارد البيئية ادلتاحة، أو تلك اليت ديكن 

إتاحتها مستقببل من خبلل إسًتاتيجية واضحة زلددة ألىدافها التنموية على ادلدى القصَت أو ادلدى البعيد واليت حتقق 

 .التوازن البيئي ادلنشود

إن التنمية ال حتدث فقط من أجل اجليل احلارل ولكن جيب أن تنطلق من حاضر تنموي إذل مستقبل أكثر - 

 .معدالت يف التنمية

ويرتبط كل ذلك بشكل مباشر بالتخطيط حلدوث التنمية من أجل حاضر و واقع أكثر ارتباطا حباجات اإلنسان - 

ومستوى معيشي ودرجة ومستوى من الرفاه تتوافق مع إنسانية اإلنسان ومستقبل أكثر إشراقا يف مقابلة حاجاتو ومستوى 

 .أرقى من ادلعيشة والرفاىية

ومن مث تتسم التنمية بالًتاكم ادلستمر ويتوقف كل ذلك على قدرات وطاقات اإلنسان وأنشطة وجهوده يف حسن - 

 .استثمار إمكانات اجملتمع، وإحداث التوازن ادلنشود بُت جهوده ادلتعددة والبيئة

لقد بدأ ىناك إدراك متزايد بأن الفقر يعد من أشد العوامل ادلسببة لتهديد وجتريب البيئة وباألخص يف البلدان - 

النامية، إذ يؤدي الفقر إذل اإلسراف يف قطع أشجار الغابات وإذل إضعاف الًتبة يف الزراعة، كما يؤدي إذل استخدام ادلياه 

ادللوثة، غَت ادلأمونة والتعرض إذل أخطار ادلبيدات الزراعية ومن مث إىدار صحة األفراد، وعليو أصبح ىناك تناقض يف قاعدة 
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ادلوارد اليت تعيش عليها الدول النامية باإلضافة إذل االنتقاص فرص منوىا يف ادلستقبل ومن ىنا برز مفهوم التنمية 

 42.ادلستدامة

 :مفهوم التنمية المستدامة- 1

تتعد مفاىيم التنمية ادلستدامة وال يوجد اتفاق عام حول ىذا ادلفهوم بالرغم من االتفاق على الًتكيز على اإلنسان 

تامُت وتلبية احتياجات احلاضر دون اإلخبلل أو "والتوازن البيئي بُت أنشطتو وجهوده والبيئة بوقائعها ادلختلفة ويقصد هبا 

 43.االنتقاص من قدرات األجيال ادلقبلة أو القادمة على تلبية احتياجاهتا

والسبيل إذل ذلك ليس فقط من خبلل االستخدام الرشيد للموارد احلالية واحلفاظ عليها أخطار التلوث والتبديد 

والتخريب، ولكن من خبلل األخذ يف االعتبار حق األجيال ادلقبلة يف التنمية وذلك بالعمل على تنمية ادلوارد احلالية، كما 

أن أي خطط لتحسُت البيئة جيب أن تتضمن برامج للحد من الفقر يف البلدان النامية باعتباره سببا مباشرا من أسباب 

ختريب البيئة وىكذا برزت من جديد مسألة القضاء على الفقر وحتسُت وتوزيع الدخل لصاحل الفئات الفقَتة وذلك ليس 

 44.من منظور العدالة االجتماعية فحسب بل من أجل احلفاظ على البيئة وزتايتها وحتقيق التوازن بداخلها

التنمية احلقيقية ذات القدرة على االستقرار واالستمرار والتواصل من منظور "وحتدد التنمية ادلستدامة بأهنا - 

واليت ديكن أن حتدث من خبلل إسًتاتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط ذلا، ذلك 45استخدامها للموارد الطبيعية 

التوازن الذي ديكن أن يتحقق من خبلل النظم السياسية واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية اليت حتافظ على اإلطار البيئي 

 .من خبلل استخدام األساليب العلمية، والعملية اليت تنظم استخدام ادلوارد البيئية وتعمل على تنميتها يف نفس الوقت

                                                 

، 125المنطقة العربية الحالة الراهنة والتحديات المستقبلية، مجلة شئون عربية، العدد  التنمية المستدامة في: نوزاد عبد الرحمن: 1
 103 ص 2006

.65، ص 2003التنمية االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية : محمد عبد الفتاح محمد:  43 
، ص 2004التنمية البشرية في المجتمعات النامية المتحولة، دار النهضة العربية : علي أحمد الطراح، غسان منير حمزة سنو: 

50. 44
 

.83، القاهرة، مركز األهرامات للترجمة والنشر ص 1999مؤشرات التنمية في العالم : البنك الدولي:  45 
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كما ديكن أن حتدد التنمية ادلستدامة بأهنا أساليب علمية سلططة لتحقيق التوازن البيئي بُت أنشطة اإلنسان - 

 بأبعادىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية من خبلل إسًتاتيجية واضحة، وحسن إدارة وتنظيم وتنمية 46وجهود والبيئة

 .واستخدام اإلنسان دلوارد البيئة ادلتاحة واليت ديكن إتاحتها لتحسُت فرص احلياة لئلنسان، يف اجملتمع حاضرا ومستقببل

 :من خبلل ادلفاىيم السابقة يتضح أن التنمية ادلستدامة تطرح عدة قضايا وىي- 

أن التنمية ادلطلوبة ال تسعى لتقدم بشري يف أماكن قليلة ولسنوات معدودات بل للبشرية رتعاء وعلى امتداد - 1

 .ادلستقبل البعيد

 .إشباع حاجات األجيال احلاضرة دون ادلساس بقدرة األجيال القادمة على توفَت حاجياهتا- 2

إن مستويات ادلعيشة اليت تتجاوز احلد األدىن من االحتياجات اليت ال ديكن إدامتها إال عندما تراعي مستويات - 3

 .االستهبلك

إن االحتياجات كما يتصورىا األفراد تتحدد اجتماعيا وثقافيا ومن مث فإن التنمية ادلستدامة تتطلب انتشار القيم - 4

 .اليت تشجع مستويات االستهبلك اليت ال تتخطى حدود ادلمكن بيئيا

إن التخطيط الفعال للموارد اجملتمعية ادلتاحة واليت ديكن إتاحتها يتضح من خبللو إدارة فاعلي، ومنظمة - 5

الستخدام أنسب األساليب لتحقيق أىداف التنمية القريبة والبعيدة ادلدى، لبلنتقال باجملتمع من وضع إذل آخر أفضل منو 

 .يف فًتة زمنية زلددة

حتقيق التوازن البيئي ادلنشود بُت جهود وأنشطة اإلنسان والبيئة اليت تعيش يف إطارىا وحتدد آثارىا اإلجيابية - 

والسلبية، جلهود اإلنسان يف البيئة وتدعيم اإلجيابية والتغلب على السلبية اليت حتدث خلبل يف التوازن البيئي ومنح استنزاف 

اإلنسان دلوارد البيئة خاصة الطبيعية بصورة تؤثر على التوازن والتكامل البيئي، ومستقبل التنمية يف اجملتمع ومن مث تواصل 

 .واستمرارية التنمية

                                                 

.200، ص 2007التعليم والتنمية البشرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية : إبراهيم أحمد السيد إبراهيم:  46 
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وجود إسًتاتيجية زلددة و واضحة لتحقيق أىداف التنمية القريبة والبعيدة ادلدى، وترتبط ىذه اإلسًتاتيجية بوقائع - 

اجملتمع ادلختلفة وظروفو االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ويتطلب ذلك وجود خطط واقعية قصَتة وطويلة 

 .ادلدى، تنبثق من إسًتاتيجية عامة للتنمية ادلستدامة لتحقيق التوازن البيئي الطبيعي للعناصر وادلوارد الطبيعية يف اجملتمع

إدارة فاعلة للمنظمات البيئية اليت دتكن وتساعد اإلنسان على حسن استثمار وتنظيم وتنمية استخدامو للموارد - 

 .البيئية وعدم استنزافها بصورة حتدث خلبل بيئيا على حاضر ومستقبل التنمية ومن مث تواصلها واستمراريتها

 :عناصر التنمية المستدامة- 2

 . من خبلل االستغبلل األمثل للموارد الطبيعية وحتقيق معدالت مرتفعة يف الناتج القومي:النمو االقتصادي- أ

 من خبلل حتسُت أحوال البشر وحتسُت سبل احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية :العدالة االجتماعية- ب

 .واحًتام حقوق اإلنسان

 . وذلك باحلفاظ على ادلوارد الطبيعية وحسن استغبلذلا وزتايتها من التدمَت وسوء االستخدام:حماية البيئة- ج

 :أهداف التنمية المستدامة- 3

 .إن لئلنسان احلق يف احلياة مبستوى الئق حاضرا ومستقببل يف إطار تنمية حقيقية- 

ليس من حق اإلنسان يف اجملتمع تبديد أو استنزاف ادلوارد اجملتمعة ادلتاحة لصاحل التنمية حاضرا، شلا يؤثر على - 

 .التوازن البيئي ادلنشود بُت جهوده وأنشطتو والبيئة اليت يعيش يف إطارىا، ومن مث استمرارية التنمية ومستقبلها

يتوقف استمرارية وتواصل التنمية يف اجملتمع على قدرات اإلنسان الفاعلة وتنظيمو الستخدام ادلوارد اجملتمعية - 

وتنميتها ومن مث فإن اإلنسان يف اجملتمع من أىم موارده وثرواتو، ومن ىنا جيب الًتكيز على التنمية البشرية كمدخل 

أساسي وضروري إلحداث التنمية ادلستدامة، باعتباره طاقة رلتمعية وزلور عملية التنمية ال تتم إال بو، وال ىدف ذلا سواه، 

وىو الذي يسَت للمجتمع السلع واخلدمات البلزمة إلحداث التغَتات الوظيفية واذليكلية اليت تسهم يف بقاء اجملتمع، 

 .وتنميتو وتقدمو
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العمل على تشجيع النمو االقتصادي القادر على إجياد فائض يف القيمة إلشباع احلاجيات األساسية لؤلفراد - 

 .وتوفَت ادلعرفة الفنية من خبلل استخدام التكنولوجية حديثة غَت ملوثة للبيئة

 .إشباع احلاجات األساسية لؤلفراد، وحتقيق ادلشاركة الشعبية الواسعة لكل فئات اجملتمع- 

 .احملافظة على التوازن بُت ادلوارد ادلتاحة واحلاجات األساسية للبشر رتيعا على ادلدى البعيد- 

وضع سياسات سكانية واحلفاظ على معدالت منو ثابتة حىت يتماشى معدل النمو االجتماعي مع معدل النمو - 

 .االقتصادي

 .وضع خطط التنمية للموارد الطبيعية ادلتجددة وغَت ادلتجددة يف إطار زمٍت حيقق العدالة بُت األجيال- 

 .ترشيد استغبلل كافة ادلوارد و وضع أولويات لبلستخدامات ادلختلفة- 

 .دمج القضايا البيئية واالقتصادية يف عمليات صنع القرار- 

 .إدارة ادلخاطر واألزمات من خبلل االستخدام الرشيد للتكنولوجيا- 
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 لراءة يمبصذٌت فً انًُهج انُبىي وأعًبل انصذببت

 زالفً عبذ انذًٍذ: أ

  جبيعت بشبر

hzelafi@yahoo.fr 

ِٓوٚ 

ّٖٔ٘ حُوَ ٢ٗ، ك٢ رؼيٙ حُٔوخٛي١، كٜٔخ َُٝف حُٞك٢ آ٫ ٗي ٲٕ حُٜٔ٘ؾ حُ٘ز١ٞ ٛٞ حٓظيحى ُِ

،ٝٓؼخ٤ٗٚ ،ٝحُز٤جش حُٔل٤طش رٚ ، ٖٝٓ ػْ  ًخٕ ٜٓ٘ـٚ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝكن ٤ِٓحٕ طَؿ٤ل٢ ٓطَ 

ٲىٝحطٚ حُٜٔ٘ؾ حُظطز٤و٢ حُ٘ز١ٞ ك٢ ٲػٔخُٚ ٝٓٞحهلٚ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٝٓ ٓظخَٛ ٌٛح ح٤ُِٔحٕ 

طَى حُلؼَ ُٔآٍ ٍحؿق حُلٔخى ػ٠ِ حُِٜٔلش حُٔوٜٞىس رٚ، ًخٓظ٘خػٚ ر٘خء حٌُؼزش ػ٠ِ ٲٓخّ ارَح٤ْٛ 

ًٔخ ط٤ِٔ ػَٜ حُٜلخرش ػ٤ِْٜ حَُٟٞحٕ رظؼز٤ض ىػخثْ حُلوٚ حُٔوخٛي١ ك٢ كْٜ . ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ

حُٜ٘ٞٙ، ٝحٓظ٤ؼخد ٓؼخ٤ٜٗخ ٍٝكغ حُظؼخٍٝ ر٤ٜ٘خ، ٖٝٓ ٲػ٬ّ حُظَؿ٤ق حُٔوخٛي١ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ 

 .ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ٝأرٞ رٌَ حُٜي٣ن ٝػَٔ حرٖ حُوطخد ٝػؼٔخٕ ٝػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘

Résumé : 

Il ne fait aucune doute que la méthodologie du prophète Mohammed 

(que ALLAH le bénisse) suivent le chemine de Quarrant sur le du 

Macassid les toute Qurani avec une connaissance de esprit révélation est 

avec notre connaissance de environnement de texte du Quran et en cours le 

méthode de prophète Mohammed (que ALLAH le bénisse) sur le plan 

préférence le  Macassid sur touts sur le plan pratique  .Et même remarque 

été prendre des compagnons du prophète Mohammed (que ALLAH le 

bénisse) ce distante sur le plan préférence le  Macassid. 

:  انكهًبث انًفتبدٍت

 يعُى انُص-  انفمه انًمبصذي – انتعهٍم – روح وانىدً – انًمبصذ – انترجٍخ 

ّٖٔ٘ حُوَ ٢ٗ، ك٢ رؼيٙ حُٔوخٛي١، كٜٔخ َُٝف حُٞك٢ آ٫ ٗي ٲٕ حُٜٔ٘ؾ حُ٘ز١ٞ ٛٞ حٓظيحى ُِ

،ٝٓؼخ٤ٗٚ ،ٝحُز٤جش حُٔل٤طش رٚ ، ٖٝٓ ػْ  ًخٕ ٜٓ٘ـٚ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝكن ٤ِٓحٕ طَؿ٤ل٢ ٓطَ 
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ٲىٝحطٚ حُٜٔ٘ؾ حُظطز٤و٢ حُ٘ز١ٞ ك٢ ٲػٔخُٚ ٝٓٞحهلٚ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٝٓ ٓظخَٛ ٌٛح ح٤ُِٔحٕ 

طَى حُلؼَ ُٔآٍ ٍحؿق حُلٔخى ػ٠ِ حُِٜٔلش حُٔوٜٞىس رٚ ، ًخٓظ٘خػٚ ر٘خء حٌُؼزش ػ٠ِ ٲٓخّ 

٫ُٞ كيحػش هٞٓي رخٌُلَ » :ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  ٝ ػَِ ٌٛح ح٫ٓظ٘خع ُؼخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ كوخٍ

٣ٝٔظلخى ٓ٘ٚ طَى ››:هخٍ حرٖ كـَ‹‹ ...ُ٘و٠ض حُز٤ض ػْ ُز٤٘ظٚ ػ٢ِ أٓخّ ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ 

‹‹ حُِٜٔلش ٧ٖٓ حُٞهٞع ك٢ حُٔلٔيس 
﴿1﴾

كويّ حُ٘ز٢ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ِٜٓلش كلع حُي٣ٖ ُلي٣غ 

ػٜي رخ٬ٓ٩ّ ػ٠ِ ِٜٓلش ر٘خء حٌُؼزش ػ٠ِ هٞحػي ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ، ٌٝٛح طَؿ٤ق ٓوخٛي١ ٓ٘ٚ 

٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝك٢ طَؿ٤ق حُِٜٔلش حُؼخٓش ػ٠ِ حُِٜٔلش حُوخٛش ٠ٜٗ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

‹‹٫ طِوٞح حًَُزخٕ ، ٫ٝ ٣ز٤غ كخَٟ ُزخى›› :ػٖ طِو٢ حًَُزخٕ كوخٍ 
﴿2﴾

 ٝهي ر٤ٖ حُ٘خ١ز٢ ٝؿٚ 

ٝٛٞ ٖٓ رخد طَؿ٤ق حُِٜٔلش حُؼخٓش ػ٠ِ حُِٜٔلش ››:حُظَؿ٤ق ك٢ ٤ٜٗٚ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ كوخٍ 

‹‹حُوخٛش 
﴿3﴾

 ٝ ػ٘ي حُىكخّ حُٔلخٓي ٗـي إٔ حُ٘ز٢ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ـ  ِْٝٓ ٣َؿق حُلؼَ حُٔ٘ظَٔ ػ٠ِ 

ٍى ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٢ِ ػؼٔخٕ رٖ ٓظؼٕٞ حُظزظَ ، ›› ٓلٔيس ُيكغ ٓلٔيس أػظْ ٓ٘ٚ ، ٌُٜٝح 

‹‹ ُٝٞ ٲًٕ ُٚ ٫هظ٤ٜ٘خ 
﴿4﴾

 كوي حػظوي رؼٞ حُٜلخرش إٔ كلع حُ٘لْ ٖٓ حُٞهٞع ك٢ حُِٗخ ػ٘ي 

حُٔزخػيس ػٖ حُي٣خٍ ٝ ح٧َٛ ٣ٌٕٞ رخ٫هظٜخء ، كٲرخٕ ُْٜ حُ٘ز٢ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ إٔ حُلؼَ 

حُٔلَّ حُٔ٘ظَٔ ػ٠ِ كٔخٍى ٍَٟٝ ٫ ٣يكغ رآهَ ٲٍر٠ ٝ ٲػظْ ٓ٘ٚ كٔخىح ٍَٟٝح ٧ٕ ك٢ 

ٝ طؼط٤َ ٓ٘لؼظٚ ٝ حُ٘خٍع ؿخء رخُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘لْ  ٝ حَُ٘ٔ  ٌُح كوي ‘ ح٫هظٜخء ٳط٬ف حُؼ٠ٞ 

ىُْٜ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ػ٠ِ كؼَ َٓ٘ٝع ٣يكغ رٚ ٌٛح حُؼخٍٝ ٝ ٛٞ ُٝحؽ حُٔظؼش ػْ ٗٔن ٌٛح 

كخُوٜخء روٜي حُظزظَ ٝ طَى ح٫ٗظـخٍ ر٬ٔرٔش ››: ّ ٳ٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش هخٍ حُ٘خ١ز٢ ِّحُِٝحؽ ٝكَ

‹‹حُ٘ٔخء ٝ حًظٔخد ح٧َٛ ٝ حُُٞي َٓىٝى ٌّٓٓٞ ٝ ٛخكزٚ ٓؼظي ؿ٤َ ٓلزٞد ػ٘ي هللا 
﴿5﴾

 ٖٓ ٝ 

‹‹ىكغ أػظْ حُٔلٔيط٤ٖ ٝ ُٞ رخكظٔخٍ ٲىٗخٛخ ›› ططز٤وخطٚ ُوخػيس 
﴿6﴾

 ك٢ ٓٞهلٚ ٖٓ ح٧ػَحر٢ ح١ٌُ رخٍ 

ك٢ حُٔٔـي ، كوي ٲَٓ أٛلخرٚ رخٌُق ػ٘ٚ ُِِٜٔلش حَُحؿلش ٢ٛٝ ػيّ ط٘ل٤َٙ ٖٓ ح٬ٓ٩ّ ٲٝ ه٤٘ش 

هخّ أػَحر٢ كزخٍ ك٢ حُٔٔـي  كظ٘خُٝٚ حُ٘خّ ، ›› : ح٫ٍطيحى كوي ٍٟٝ أرخ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كوخٍ

ٲٝ ًٗٞرخ ٖٓ حُٔخء – ىػٞٙ ٝ ٣َٛوٞح ػ٠ِ رُٞٚ ٓـ٬ ٖٓ حُٔخء : كوخٍ ُْٜ حُ٘ز٢ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

 ››
﴿7﴾.

ٝك٤ٚ ىكغ أػظْ ح٣ٍَ٠ُٖ ›› : ٝهي ر٤ٖ ح١ُٝٞ٘ ٝؿٚ حُظَؿ٤ق ك٢ ٌٛح حُٔٞهق حُ٘ز١ٞ كوخٍ

ٝٛخط٤ٖ حُِٜٔلظ٤ٖ ٳكيحٛٔخ أٗٚ ُٞ : رخكظٔخٍ ٲهلٜٔخ ُوُٞٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ﴿ىػٞٙ ﴾ هخٍ حُؼِٔخء

.  هطغ  ػ٤ِٚ رُٞٚ ط٠ٍَ ٝ ٲَٛ حُظ٘ـ٤ْ هي كَٜ كٌخٕ حكظٔخٍ ٣ُخىطٚ  أ٠ُٝ ٖٓ ٳ٣وخع ح٠ٍَُ رٚ 

ٲٕ حُظ٘ـ٤ْ هي كَٜ ك٢ ؿِء ٤ٔ٣َ ٖٓ حُٔٔـي كِٞ أهخٓٞٙ ك٢ ٲػ٘خء رُٞٚ ُظ٘ـٔض : ٝحُؼخ٤ٗش 

‹‹ ػ٤خرٚ ٝ ريٗٚ ٝٓٞحٟغ ًؼ٤َس ٖٓ حُٔٔـي
﴿1﴾

 ٗوِٚ إٔ ٗٲٕ حٍَُٓٞ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ػ٘ي 

طؼخٍٝ حُٜٔخُق ٓغ حُٔلخٓي كبٗٚ ٣َؿق حُِٜٔلش حُؼخٓش ػ٠ِ حُِٜٔلش حُوخٛش ، ٣َٝؿق 
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حُِٜٔلش حٌُزَٟ ػ٠ِ حُِٜٔلش حُٜـَٟ ٝ ٣يكغ أػظْ حُٔلٔيط٤ٖ رخكظٔخٍ ٲ٣َٔٛٔخ ٝػ٘ي طؼخٍٝ 

حُٔلٔيس حٌُزَٟ ػ٠ِ  حُٜٔخُق ٓغ حُٔلخٓي ٣َؿق حُِٜٔلش  حٌُزَٟ ػ٠ِ حُٔلٔيس حُٜـَٟ ،٣ٝيٍأ

ؿِذ حُِٜٔلش حُٜـَٟ  ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أٗٞحع حُظَؿ٤ق حُٔوخٛي١ ، كٴًح ًخٕ ٗٲٕ حٍَُٓٞ ٢ِٛ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًٌُي كٔخ ٛٞ ٗؤٕ ٛلخرظٚ ػ٤ِْٜ حَُٟٞحٕ ؟ 

ط٤ِٔ ػَٜ حُٜلخرش ػ٤ِْٜ حَُٟٞحٕ رظؼز٤ض ىػخثْ حُلوٚ حُٔوخٛي١ ك٢ كْٜ حُٜ٘ٞٙ ، ٝ 

حٓظ٤ؼخد ٓؼخ٤ٜٗخ  ٍٝكغ حُظؼخٍٝ ر٤ٜ٘خ ، ٖٝٓ ٲػ٬ّ حُظَؿ٤ق حُٔوخٛي١ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ ػخث٘ش 

حُظ٢ ٍىص هزَ حرٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ك٢ إٔ ح٤ُٔض ٣ؼٌد رزٌخء ٲِٛٚ ػ٤ِٚ  ‘ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ 

ٳٕ هللا ٤ُؼٌد حُٔئٖٓ رزٌخء أِٛٚ ػ٤ِٚ  : ٍكْ هللا ػَٔ ٝهللا ٓخ كّيع ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ›› :كوخُض

‹‹ 38حُ٘ـْ  ‹‹ ٫ٝ طٍِ ٝحٍُس ٍُٝ ٲهَٟ ›› :ٕ آكٔزٌْ حُوَ: ٝهخُض 
﴿2﴾

 كَؿلض ػخث٘ش ٢ٍٟ 

٫ٝ طٍِ ٝحٍُس ٍُٝ ›› ٢ٗ ٝٛٞ طلو٤ن حُؼيحُش ر٤ٖ حُ٘خّ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ آهللا ػٜ٘خ ٍٝف حُ٘ٚ حُوَ

ٌٝٛح ٓوٜي ٢ًِ ٍحؿق ػ٠ِ حُٔوٜي حَُ٘ػ٢ ٖٓ هزَ حرٖ ػَٔ، ٝٛٞ ٲًٟ حُٔخٓؼ٤ٖ ‹‹ أهَٟ 

. ح٣ٌُٖ ٣ظؤًٕٝ رخُؼ٣َٞ ػ٠ِ ح٤ُٔض ٲٝ روطغ حُط٣َن ػ٠ِ ٝٓخّٝ حُ٘لْ رخ٫كظـخؽ ػ٠ِ هيٍ ح٤ُٔض

ًٔخ ٍؿق أرٞ رٌَ حُٜي٣ن ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٓلخٍرش ٓخٗؼ٢ حًُِخس ٍؿْ ٗطوْٜ رخُٜ٘خىط٤ٖ ، 

٣خ ٲرخ رٌَ ٤ًق طوخطَ حُ٘خّ ٝهي هخٍ : ٌُُٝي حٓظٌَ٘ ٌٛح ح٧َٓ ػ٠ِ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كظ٠ هخٍ 

أَٓص ٲٕ أهخطَ حُ٘خّ كظ٠ ٣وُٞٞح ٫ ٳُٚ ا٫ هللا كٖٔ هخٍ ٫ ٳُٚ ا٫ هللا ػْٜ ›› :ٍٍٓٞ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

‹‹ ٢٘ٓ ٓخُٚ ٝٗلٔٚ ٳ٫ رلوٚ ٝ كٔخرٚ ػ٠ِ هللا 
﴿1﴾

ٖٓ كَم ر٤ٖ َّٝهللا ٲلهخطِٖ›› :، كَى أرٞ رٌَ ٝ هخٍ 

ح٬ُٜس ٝ حًُِخس كٴٕ حًُِخس كن حُٔخٍ ، ٝهللا ُٞ ٓ٘ؼ٢ٗٞ ػ٘خهٔخ ًخٗٞح ٣ئًٜٝٗخ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

‹‹ ...ػ٤ِٚ ِْٝٓ ُوخطِظْٜ ػ٠ِ ٓ٘ؼٜخ 
﴿2﴾

 ٧ٕ أىحس حًُِخس ِٜٓلش ٣ٍَٟٝش طويّ ٓوٜي كلع حُي٣ٖ 

ُِٜٔلش كلع حُي٣ٖ، كبًح طؼخٍٝ ١ٍَٟٝ حُي٣ٖ ٓغ ٌِٓٔٚ  ٝحُٔخٍ ٝ حُ٘طن رخُٜ٘خىط٤ٖ ٌَٓٔ

ٖٝٓ طَؿ٤لخص ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ حُٔوخٛي٣ش طَؿ٤لٚ ُٔوٜي كلع حُ٘لْ  ،٣َؿق ١ٍَٟٝ حُي٣ٖ 

« ٝ ًظز٘خ ػ٤ِْٜ ك٤ٜخ إٔ حُ٘لْ رخُ٘لْ » : ٝ ٕٛٞ حُيٓخء ػ٠ِ ظخَٛ حُ٘ٚ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

ُٞ طٔخ ٧ػ٤ِٚ أَٛ » :  كؤَٓ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ روظَ ٗلَ حٗظًَٞح ك٢ هظَ ٝحكي ٝهخٍ 47حُٔخثيس 

«ٛ٘ؼخء ُوظِْٜ ؿ٤ٔؼخ 
﴿3﴾

كَؿق ػَٔ حُٔوٜي ٖٓ حُوٜخٙ ٝٛٞ كلع حُ٘لّٞ ٢ٛٝ طظلون روظَ ، 

 كِٞ ُْ ٣َؿق ،حُوخطَ ًخٕ ٝحكيح أٝ ؿٔخػش، رَ إٔ هظَ حُـٔخػش حُٔ٘ظًَش ك٢ حُوظَ أرِؾ ك٢ حُِؿَ 

ا٠ُ ٤ٟخع  حُيٓخء ٝ حُل٤خس حُظ٢ »ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٌٛح حُٔوٜي ٝ طٞهق ػ٘ي كَك٤ش حُ٘ٚ ٧ىٟ 

ؿؼِٜخ هللا ك٢ حُوٜخٙ ك٤غ ٫ ٣ؼيّ ًَ ػيٝ إٔ ٣ـٔغ ُؼيٝٙ حُؼيى حٌُؼ٤َ ٤ُوظِٞح ٓـظٔؼ٤ٖ اًح ػِٔٞح 

«أْٜٗ ٗخؿٕٞ ٖٓ حُوظَ 
﴿4﴾

، كٜٞ ُْ ٣ٜيٍ ى٫٫ص ٌٛح حُ٘ٚ ُْٝ ٣ؼطِٚ، ٝ اٗٔخ  ٗظَ ا٠ُ  ٍٝف 

ػيّ هظَ حُـٔخػش رخُٞحكي ٧ٜٗخ ٤ٓوض ٩ٌٗخٍ ٓخ ًخٕ » رَ ٌٛٙ ح٣٥ش ٫ ٣لْٜ ٜٓ٘خ ،حُظ٣َ٘غ ٝٓوٜيٙ 
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« ػ٤ِٚ حُؼَد ك٢ ؿخ٤ِٛظْٜ ٖٓ هظَ ح٧ر٣َخء آؼخٗخ ك٢ حُظ٘ل٢ ٝ حُظؼخظْ 
﴿1﴾

 ٝػ٠ِ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ٓ٘غ ، 

٢ٗ هخٍ طؼخ٠ُ آػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ اػطخء ْٜٓ حُٔئُلش هِٞرْٜ ٖٓ حًُِخس، ٍؿْ ٝؿٞى حُ٘ٚ حُوَ

كوي  – 60حُظٞرش ح٣٥ش « ...̣اٗٔخ حُٜيهخص ُِلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ  ٝحُؼخ٤ِٖٓ ػ٤ِٜخ ٝ حُٔئُلش هِٞرْٜ »

 اًح حُؼِش ٖٓ اػطخثْٜ ٛٞ طؤ٤ُق كِٞرْٜ ٝحطوخء ٍَْٗٝٛ ،ػِش حُ٘ٚ ٫ ا٠ُ ظخَٛٙ » :ٗظَ ػَٔ ا٠ُ 

« ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ح٬ٓ٩ّ ٟؼ٤لخ ٝ ٣ٌٕٞ ك٢ كخؿش ا٤ُْٜ 
﴿2﴾

 ٝاًح ػِ حُي٣ٖ ٝ ه٣ٞض ًٗٞش ح٤ُِٖٔٔٔ كِْ 

طؼي ٛ٘خى كخؿش  ا٠ُ طؤ٤ُق هِٞرْٜ ،ًخٕ ٌٛح ػِش ك٢ ٓ٘غ ػَٔ ْٜٓ حُٔئُلش هِٞرْٜ ، ٖٝٓ ػْ ٍؿق 

حؿظٜخى هخثْ ػ٠ِ حُظؼ٤َِ حُِٜٔل٢ ٓغ ػيّ حُٞهٞف ػ٘ي » ػَٔ ٓوٜي حُ٘ٚ ػ٠ِ ظخَٛٙ  ٝٛٞ 

«حُظؼزي حُظخ١َٛ 
﴿3 ﴾

 

  ٖٝٓ طَؿ٤لخص ػؼٔخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ حُٔوخٛي٣ش طَؿ٤لٚ ُِِٜٔلش حُؼخٓش ػ٠ِ حُِٜٔلش 

 أٗٚ ىهَ ػ٠ِ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٝٛٞ ،حُوخٛش  كوي ٍٟٝ ػز٤ي هللا رٖ ػي١ رٖ ه٤خٍ 

:  ٢ِٜ٣ٝ ُ٘خ آخّ كظ٘ش ٝ ٗظلَؽ  ؟ كوخٍ ، ٍِٝٗ ري ٓخ َٟٗ ،اٗي آخّ ػخٓش » :ٓلٍٜٞ  كوخٍ 

« كبًح أكٖٔ حُ٘خّ كؤكٖٔ ٓؼْٜ ٝاًح أٓخإٝح كخؿظ٘ذ آخءطْٜ  ،ح٬ُٜس أكٖٔ ٓخ ٣ؼَٔ حُ٘خّ 
﴿4﴾

 

 ِٜٓلش ُؿَ ،كٌٜح حُظخرؼ٢  حُـ٤َِ ٣ٔؤٍ ػؼٔخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك٢ أَٓ طؼخٍٟض ك٤ٚ ِٜٓلظخٕ 

 كَؿق ػؼٔخٕ رٖ ، ِٜٝٓلش ٝكيس حُٜق ك٢ أكي ٓؼخُٜٔخ ٬ٛس حُـٔخػش ،حُزـخس ٝ ح٩ٌٗخٍ ػ٤ِْٜ 

ٝرٌُي ٟل٠ ػؼٔخٕ «  أكٖٔ »ػلخٕ أْٛ حُِٜٔلظ٤ٖ ًٔخ ٣يٍ ػ٤ِٚ حٓظؼٔخُٚ ٤ٛـش حْٓ حُظل٤٠َ 

. ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

 ُْٝ ٣ؤَٓ أٜٗخٍٙ ٖٓ أؿَ حُيكخع ػ٘ٚ كَٛخ ػ٠ِ ىٓخء ،    رل٤خطٚ ٖٓ أؿَ  حُِٜٔلش حُؼخٓش 

 كٜزَ كظ٠ حٓظٜ٘ي ،ح٤ُِٖٔٔٔ إٔ طَحم رخ٠ٗٔخّ ح٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ ًَ ٖٓ حُل٣َو٤ٖ ٝ ٣ظٞٓغ حُوظخٍ 

 طَى حُٔٔظلذ اًح ًخٕ ك٢ ،٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ  ٖٝٓ طَؿ٤لخص حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ حُٔوخٛي٣ش 

 ٖٝٓ أٓؼِش ًُي اٌٗخٍٙ ػ٠ِ ػؼٔخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ اطٔخّ ح٬ُٜس ،كؼِٚ كٔخىح ٍحؿلخ ػ٠ِ ِٜٓلظٚ 

٤ِٛض ٓغ ٍٍٓٞ هللا » :ك٢ حُٔلَ كظ٠  حٓظَؿغ ُٔخ ه٤َ ًُي ٫رٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػْ هخٍ 

 ٤ِٛٝض ٓغ ػَٔ رٖ ،٤ِٛٝض ٓغ أر٢ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ر٠٘ٔ ًٍؼظ٤ٖ ،ػ٤ِٚ ِْٝٓ ر٠٘ٔ ًٍؼظ٤ٖ 

«حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ًٍؼظ٤ٖ ك٤ِض كظ٢ ٖٓ أٍرغ ًٍؼخص ًٍؼظخٕ ٓظوخرِظخٕ 
﴿1﴾

 ٬ٗٝكع أٗٚ ُٔخ 

ه٢٘ حرٖ ٓٔؼٞى إٔ ٫ ٣ـِة ح٧ٍرغ كخػِٜخ ٝطزغ ػؼٔخٕ » : هخٍ حرٖ كـَ ،٢ِٛ هِلٚ أطْ ح٬ُٜس 

«ًَحٛش ُو٬كٚ 
﴿2﴾

«ػ٘يٙ ٖٓ ٓوخُلش ح٠ُٝ٧ » ٍؿْ ٓخ ٝهغ 
﴿3﴾

 كَؿق حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

. طَى ِٜٓلش حُٔٔظلذ ٝٛٞ حُظو٤َٜ ر٠٘ٔ اً إٔ ك٢ كؼَ ٌٛح حُٔٔظلذ ٓوخُلش ح٩ٓخّ ٢ٛٝ ٓلٔيس 

 

 



         Annales de l’Université de Béchar   N°12 2011          12بشار      العدد   جامعةحكليات

      

 

 193 

 انًراجع

 ، ِْٝٓٔ ك٢ ًظخد حُلؾ ، 1/387، ؽ126 ٝ ١َكٚ 1585ك٠َ ٌٓش ٝ ر٤٘خٜٗخ ٍهْ حُلي٣غ : ًظخد حُلؾ ، رخد – ﴾ حُزوخ١ٍ  1

 4/97رخد ٗوٞ حٌُؼزش ٝ ر٤٘خٜٗخ ؽ

ّ 2003ٟزطٚ ٝ ٛللٚ ٓلٔي ػزي ح٬ُّٔ ٗخ٤ٖٛ حُطزؼش حٲل٠ُٝ – كظق حُزخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ – ﴾ حرٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬ 1

 1/315ؽ– ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ر٤َٝص – 

 2/28ؽ- 2158رخد َٛ ٣ز٤غ كخَٟ ُز٬ى١ رـ٤َ أؿَ َٝٛ ٣ؼ٤٘ٚ ٲٝ ٣ٜ٘لٚ ٍهْ حُلي٣غ – ًظخد حُز٤ٞع – ﴾ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ 2

  2/357ؽ– ح٫ػظٜخّ – ﴾ َٓؿغ ٓخرن 3

 3/358ؽ- 5073رخد ٓخ ٣ٌَٙ ٖٓ حُظزظَ ٝ حُوٜخء ٍهْ حُلي٣غ – ًظخد حٌُ٘خف – ﴾ٛل٤ق حُزوخ١ٍ 4

 301-2/300ح٫ػظٜخّ ؽ– ﴾ َٓؿغ ٓخرن 5

 2/18ٓلظخف ىحٍ حُٔؼخىس ؽ– ﴾ َٓؿغ ٓخرن 6

 1/67ؽ220ًظخد حُٟٞٞء رخد ٛذ حُٔخء ػ٠ِ حُزٍٞ ك٢ حُٔٔـي ٍهْ حُلي٣غ – ﴾ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ 7

اإلدبالث 

رخد هظَ ٖٓ أر٠ هزٍٞ حُلَحثٞ ٝٓخ ٗٔزٞح ا٠ُ حَُى ٍهْ حُلي٣غ – ًظخد حٓظظخرش حَُٔطي٣ٖ ٝ حُٔؼخٗي٣ٖ ٝ هظخُْٜ – حُزوخ١ٍ - ﴾1

6924 

رخد هظَ ٖٓ أر٠ هزٍٞ حُلَحثٞ ٝٓخ ٗٔزٞح ا٠ُ حَُى ٍهْ حُلي٣غ – ًظخد حٓظظخرش حَُٔطي٣ٖ ٝ حُٔؼخٗي٣ٖ ٝ هظخُْٜ – ﴾ حُزوخ١ٍ  2

6925 

 461ًظخد حُؼوٍٞ رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُـ٤ِش ٝ حُٔلَ ٙ – ح١ُٞٔؤ – ٓخُي - ﴾3

 68طؼ٤َِ ح٧كٌخّ ٙ – ﴾ َٓؿغ ٓخرن 4

 

 3/191ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ ر٤َٝص ؽ– َٗف ٛل٤ق ِْٓٔ – ح١ُٝٞ٘  ﴾1

ًخٕ حُ٘ٞف ٖٓ ٓ٘٘ٚ  ٳًح‹‹ ٣ؼٌد ح٤ُٔض رزؼٞ رٌخء أِٛٚ ػ٤ِٚ›› رخد هٍٞ حُ٘ز٢ ٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ – ًظخد حُـ٘خثِ – حُزوخ١ٍ  ﴾2

 .1288ٍهْ حُلي٣غ 

 134-133ٟٞحر٢ حُِٜٔلش  ٙ– ﴾ َٓؿغ ٓخرن 1

 75ىحٍ حٌُظخد حُلي٣غ ٙ– حُٔيهَ ُِلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ – ﴾  َٓؿغ ٓخرن 2

 298ٙ –ٗظ٣َش حُٔوخٛي – ﴾ َٓؿغ ٓخرن 3

 .695رخد آخّ حُٔلظٕٞ ٝ حُٔزظيع رَهْ – ًظخد ح٧ًحٕ – ﴾ حُزوخ١ٍ 4

 1084رخد ح٬ُٜس ر٠٘ٔ ٍهْ حُلي٣غ – ًظخد طو٤َٜ ح٬ُٜس - ﴾ حُزوخ1١ٍ

 917/ 1كظق حُزخ١ٍ ؽ– ﴾ َٓؿغ ٓخرن 2

 699ٙ- ﴾ حَُٔؿغ ٗلٔٚ 3

ٟزطٚ ٝ ٛللٚ ٓلٔي ػزي ح٬ُّٔ ٗخ٤ٖٛ – كظق حُزخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ – ﴾ حرٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬ 1

 1/315ؽ– ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ر٤َٝص – ّ 2003حُطزؼش حٲل٠ُٝ 

رخد َٛ ٣ز٤غ كخَٟ ُز٬ى١ رـ٤َ أؿَ َٝٛ ٣ؼ٤٘ٚ ٲٝ ٣ٜ٘لٚ ٍهْ حُلي٣غ – ًظخد حُز٤ٞع – ﴾ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ 2

 2/28ؽ- 2158

 2/357ؽ– ح٫ػظٜخّ – ﴾ حُ٘خ١ز٢ 3

 2/18ٓلظخف ىحٍ حُٔؼخىس ؽ– ﴾ ارٖ حُو٤ْ 4

 3/191ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ ر٤َٝص ؽ– َٗف ٛل٤ق ِْٓٔ – ح١ُٝٞ٘  ﴾5

ىحٍ حَُكخد حُـِحثَ - ٟٞحر٢ حُِٜٔلش  – ﴾ ٓلٔي ٓؼ٤ي حُز٢١ٞ 6

ىحٍ حٌُظخد حُلي٣غ  – حُٔيهَ ُِلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ – ﴾  ٓلٔي ٬ّٓ ٓيًٍٞ 7
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  ىحٍ حٌُِْ حُوخَٛس َٜٓ–ٗظ٣َش حُٔوخٛي ػ٘ي ح٩ٓخّ حُ٘خ١ز٢ – ﴾ أكٔي ح٢ٗٞٔ٣َُ 8

 ًظخد حُؼوٍٞ رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُـ٤ِش ٝ حُٔلَ – ح١ُٞٔؤ – ٓخُي - ﴾9

 طؼ٤َِ ح٧كٌخّ – ﴾ ٓلٔي ِٗز٢ 10

 

 

                                                 
i
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أرٞ حُلـخؽ ٣ٞٓق ح٧ٍٝ حُٔئ٣ي رخهلل ححُِٔي ح١َُٜ٘ حُٔخرغ ٖٓ أَٓس ر٢٘ َٜٗ، ٣ؼي ٖٓ أػظْ -

ّ، ػَف رخُؼِْ 1333/ٛـ733ِٓٞى ر٢٘ َٜٗ ٝأرؼيْٛ ٛٔش ٝأٍكؼْٜ ٌٓخٗش، حٍطو٠ حُؼَٕ ٓ٘ش 
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. 52، ٙ 2003، 01حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، ١ حٌُظذ ٣ٞٓق حُط٣َٞ، ىحٍ: طلو٤ن

xv
، 01ح٢ٓ٬ٓ٩، ر٤َٝص، ١  حُـَد ح٤ُ٘لَ، ىحٍ ٓلٔي :حُي٣ٞحٕ، طلو٤ن  َُٓى، ٓلٔي حرٖ-

1997 ٙ ،327   . 

xvi
 .106، ٙ 2ر١ٌَ ٤ٗن أ٤ٖٓ، حُز٬ؿش حُؼَر٤ش ك٢ ػٞرٜخ حُـي٣ي، ؽ: ٣٘ظَ-

xvii
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أػظْ حُِٔٞى آٌٗحى، ط٤ِٔ رخُوزَس ٝحُلٌ٘ش ٝحًٌُخء، ٝحٓظِي ػوخكش ٝحٓؼش، ٝحَٛ ٣َ١ن ٝحُيٙ ك٢ 
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