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إلى روح أمي الطاهرة رحمها اهلل ،التي أرضعتني طيب األخالق ،وسعة البال،
وتعبث ألجلي كثيرا  ،إلى والدي الكريم أطال اهلل في عمره على كل ما فعله
ألجلي  ،إلى زوجتي الف اضلة المخلصة األنيسة إيناس التي أعانتني كثيرا
وشجعتني على إنجاز بحثي هذا .
إليكن بناتي سما ،رشا وأمينة  ،أنتن نجماتي الساطعات المضيئات ،..إلى كل
أفراد عائلتي الكبيرة أهدي هذا النتاج العلمي .

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانى يفقه قولى
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو ف أعفوا عنا  ،اللهم أغفرلي ولوالدي ولسائر المؤمنين
يوم يقوم الحساب  ،اللهم قرب الينا الخير  ،وأبعد الشر عنا  ،اللهم أسترنا فوق األرض
وتحت األرض ويوم العرض.
يارب إذا جردتني من المال اترك لي األهل ..وإذا جردتني من النجاح اترك لي قوة
العناء حتى اتغلب على الفشل.
وإذا جردتني من الصحة اترك لي نعمة اإليمان
يارب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة االعتذار ،وإذا أساء الي الناس أعطيني
شجاعة العفو .
اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما.
أمين يارب العالمين

إن أول الشكر والثناء وآخره هلل سبحانه وتعالى على ما انعم علي من فضله وهداني إليه
من الخير ،ف الحمد هلل ملء السماوات واألرض وملء ما بينهما .
واعتراف ا بالفضل ألهله أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي الف اضل الدكتور عبد اهلل
بوخلخال ،ولتفضله بقبول اإلشراف على بحثي هذا ،ولتوجيهاته القيمة ومالحظاته التي
أف ادني بها ولصبره علي  ،فجزاه اهلل عني خيرا ونفع الجزائر وكل المسلمين بعلمه .
كما اتقدم بالشكر ألساتذتي األف اضل وتقديرا لهم لبذلهم وعطائهم ،وللسادة أعضاء
لجنة المناقشة المحترمين  ،الذين تكرموا بقراءة البحث وإسداء النصح والتوجيه .
كما اشكر الق ائمين على ادارة قسم اللغة العربية بكلية اآلداب واللغات بجامعة قسنطينة 1
تقديرا لمجهوداتهم  ،وكذا عمال مكتبة جامعة األمير عبد الق ادر للعلوم اإلسالمية ومكتبة الجامعة
المركزية بقسنطينة وكل من ساعدني في إنجاز هذا البحث .

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على البين حممد خامت األنبياء و املرسلني والسالم على عباده
الذين اصطفى.
فهذه دراسة هلا عالقة باأللفاظ وتطورها الداليل ،يف حيز زماين ومكاين حمدد ،حبث حول األلفاظ
اليت برزت وتداولت بكثرة يف اجلزائر خالل عشرية املأساة الوطنية  ،حبث موسوم ب :
" األلفاظ السياسية وتطورها الداللي في الجزائر"0222-9191
مل يكن من السهل مجع عينات من األلفاظ السياسية يف جزائر التعددية  ،بالرغم من أن الفرتة كانت
حمددة بني سنيت (، )0222-9191وذلك بالنظر لكثرهتا بالدرجة األوىل  ،وقد حاولت أن أورد
األلفاظ اليت تداولت يف األوساط اإلعالمية والسياسية على نطاق واسع  ،منطلقها األزمة اليت
ولدت ألفاظا وأحيت أخرى ،وقد توصلنا إىل ورود ألفاظ جديدة مل تستعمل من قبل سواء يف تاريخ
اللغة العربية أو حىت يف خمتلف هلجاهتا  ،كما أوردنا ألفاظا مركبة  ،وقد اكتفيت مبائة لفظة اعتربهتا
األكثر استعماال وبروزا.
وتطور ،حبكم
تبديل
ٌ
والعربية كغريها من اللغات البد أن تنال ألفاظها ومفرداهتا ومصطلحاهتا تغيَ ٌر و ٌ
اتساع جماهلا وثرائها.ومن دون شك أن احلياة السياسية ليست مبنأى عن التطور اللغوي وهو ماحدث
خالل األزمة السياسية اليت مرت هبا اجلزائر ،فلكل زمان مصطلحاته السياسية وكل مصطلح له داللته
اخلاصة .وقد ارتأيت أن أقوم بدراسة تعتمد على تلك األلفاظ واملفردات اللغوية اليت أطلقت عليها
األلفاظ السياسة ،مبينا شرح معانيها واشتقاقها ورصد داللتها املتطورة وتنظيم وتصنيفها يف جمموعات
داللية مع وضع ما يقابلها باللغة الفرنسة وحىت اإلجنليزية بالنسبة لأللفاظ األكثر تداوال وورودا .
ويرجع التفكري يف اختيار األلفاظ السياسية ألزمة اجلزائرية كموضوع هلذا البحث ،نتيجة اإلدراك
حلاجة العربية إىل مفردات جديدة معاصرة ،وإبراز أغلب املفردات دورانا يف الكالم وأكثرها تداوالعلى
األلسنة يف تلك الفرتة اليت ميزها العنف واخلوف والالأمن ،والبحث عن خمرج ألزمة أضرت العباد

والبالد ،كما يعود اختياري هلذا املوضوع إىل ندرة الدراسات يف هذا امليدان ،وال أزعم انين أحطت
املوضوع من مجيع جوانبه أو استوفيت كل مسائله ،وإمنا حسيب أن يكون هذا العمل قطرة يف حبر
وتقوم ما قد أعو َج منه .
وخطوة أرجو أن تتبعه خطوات أخر تكمل ما فيه من نقص ٌ
وواضح أن ربط األلفاظ السياسية يف اجلزائر باجملال الداليل خالل األزمة السياسية واألمنية يف
التسعينات ،يعترب عمال جديدا يف الدرس اللغوي ،وهو ما جعل موضوع البحث بكرا والغوص فيه
ليس باألمر اهلني.
ويف دراسيت لأللفاظ كان لزاما علي أن اعود وأتصفح أشهر املعاجم والقواميس العربية ويف مقدمتها
املعجم الكبري واملعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ،واملختار من صحاح اللغة وحميط احمليط وهو
قاموس مطول للغة العربية واملعجم الداليل بني العامي والفصيح للدكتور عبد اهلل اجلبوري ومقاييس
اللغة.. .
ويف دراسيت للجانب الداليل ،ملست أن االستعمال اللغوي وكثرته كانا من أقوى اسباب التطور
الداليل لأللفاظ ،ووجدت أسبابا كثرية عملت على صنع التطور ،اغلبها عوامل مباشرة وغري مباشرة
هلا عالقة بأحوال اجملتمع ،ومطالب السياسة ،ومنها ظواهر لغوية اختصت هبا العربية كاملشرتك اللفظي
والرتادف والتضاد واالشتقاق.
وما جيدر ذكره يف شأن التطور الداليل أللفاظ ،أن ألفاظا ظهرت ألول مرة ودخلت القاموس
معظمها لسياسيني  ،فربزت ألفاظ جديدة مل تكن معروفة من قبل وهي وليدة األزمة السياسية
واألمنية يف اجلزائر مثل شاقوريست ،وخنجريست ،والشورى قراطية ،واحملشوشة وتداولت بكثرة الفاظ
مثل :اإلرهاب ،الشمولية ،الظالمية ،الالئكية ،اإلغتيال ،التعزير ،االستئصال،احلوار والوفاق ،الوئام
واملصاحلة الوطنية...
ولقد قمت جبمع األلفاظ السياسية من خطابات رؤساء اجلمهورية اجلزائرية الذين تداولوا على احلكم
خالل ما يعرف بالعشرية السوداء( ) 0222/9112خاصة الرئيس ليامني زروال والرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ،بالنظر لطول مدة حكمهما مقارنة بفرتة رئيس اجمللس األعلى للدولة علي كايف ،وكذا
الرئيس حممد بوضياف رمحهما اهلل وملبادراهتما ومساعيهما احلثيثة إلخراج البالد من األزمة ،ومن
تصرحيات وخرجات زعماء األحزاب وبيانات اجلماعات املسلحة ووثائق اخرى دون نسيان ما تداولته
الصحف العمومية واملستقلة .

وقد كانت الرحلة يف األلفاظ ممتعة ،قربتين أكثر من أعالم اللغة العربية قدميا وحديثا ،وعرفتين عن
معاين هذه األلفاظ ،وكيف وردت يف كتاب اهلل القرآن الكرمي ويف أي سياق.
وال أنكر أن مثة صعوبات واجهتين أثناء البحث ،أبرزها قلة املراجع بالنظر لطبيعة املوضوع حمل
البحث وإرتباطه بالراهن اجلزائري يف فرتة حمددة متيزت بالعنف وعدم االستقرار ،كما أنين مل أجد
التجاوب الذي كنت أطمح إليه خاصة من لدن لغويني معروفني على املستوى الوطين ألسباب هلا
عالقة رمبا مبوضوع البحث يف حد ذاته أو ألسباب أخرى ،عكس ما حدث مع سياسيني وإعالميني
قدموا أراءهم وبينوا طروحاهتم ونظرهتم لأللفاظ اليت عرضت عليهم ،ولو أن الدراسة من الناحية
اللغوية والداللية واللسانية كانت عائقا بارزا ألغلبهم .
إن البحث يف األلفاظ ظهر منذ القدم عند اللغويني اهلنود والفالسفة اليونانيني والعرب ،فقدموا اللفظ
وعالقته باملعىن على وجه اخلصوص بشكل موسع  ،إال أن اغلب األلفاظ
املنتقاة يف حبثي مل تدرس بالشكل الكايف  ،خاصة ألفاظ وليدة األزمة السياسية يف اجلزائر ،وهو ما
جعلنا نأخذ معانيها من أفواه اصحاهبا ،كما حدث مع عدد من رجاالت السياسة ،أو من خالل
مقاالت وتغطيات صحفية وحوارات نشرت يف الصحف الوطنية ،وقد فضلت أن أعود جلريدة
"النصر" والنهار التابعة هلا يف التسعينات وجريدة "اخلرب" املستقلة وغريها .حىت أمل بكل طروحات
ورؤى ساسيني بالدرجة األوىل خبصوص مجلة من األلفاظ موضوع الدراسة ،على اعتبار أن لكل
جريدة خطها االفتتاحي سواء كانت عمومية أو مستقلة .
وكان للحراك السياسي الذي شهدته اجلزائر طيلة عشرية كاملة إتسمت يف معظمها بالعنف واإلرهاب
اهلمجي ،أزمة هددت كل الروابط والبىن االجتماعية بالتفسخ واالهنيار ،أزمة مست كل شيئ وأي
شيئ ومل يسلم منها شيء ،دورا بارزا يف حتديد األلفاظ موضوع الدراسة ،حراك ساهم يف والدة
كلمات مل تكن معروفة يف قواميس اللغة لعربية كما سبق ذكره ،أو ألفاظ بدالالت جديدة إحنذرت
إىل األسفل كلفظة األمري اليت تنازلت عن السمو واإلمارة ،إىل أمري سالح وقائد إجرام .
وإين رجعت يف مواضع ليس القليلة إىل أمهات املؤلفات اللغوية واملعاجم العربية ،إضافة إىل جمالت
ومواقع الكرتونية ،وما جرى يف محالت انتخابية ،جتمعات سياسية وملتقيات متعددة خالل الفرتة
احملددة املذكورة سابقا.
ب

وقد التقيت ميدانيا برجاالت سياسة وعدد من الباحثني واللغويني واإلعالميني ،أبانوا أهنم وظفوا
بشكل كبري معظم األلفاظ السياسية موضوع الدراسة يف كتاباهتم وخطاباهتم  ،وقد بدا ذلك جليا من
خالل مقاالت صحفية ،وتغطيات إعالمية ،وخطابات رؤساء للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
أو زعماء أحزاب سياسية وشخصيات وطنية كما سبق ذكره  ،وهو ما أعطى للبحث متعة إضافية.
ويسعى البحث إىل الكشف عن معاين األلفاظ ،وعن االشتقاق وكيف تطور مفهوم األلفاظ ،ومعرفة
اجملموعات الداللية هلذه األلفاظ.
ويهدف البحث إىل توفري املعلومات األساسية اليت هلا عالقة بألفاظ األزمة السياسية يف اجلزائر اليت
عرفت جتربة دميقراطية رائدة يف العامل العريب ،وكانت السباقة يف التفتح السياسي واإلعالمي.
ويوضح كيفية العالقة بني جمموعة من األلفاظ قدميا وحديثا يف لغتنا العربية الثرية  ،وبينها وبني ألفاظ
سياسية جديدة  ،نتاج هذه التجربة الدميقراطية .
فاللغة من خالل ألفاظ برزت أو تداولت بكثرة كانت حاضرة هي األخرى يف أزمة اجلزائر
ويكفي أن لفظة اإلرهاب مثال صارت تردد يوميا على كل األلسنة ويتداوهلا حىت
األطفال ،فاللفظة صارت رمزا للرعب والذعر واخلوف والقتل والتنكيل ،وما إىل ذلك من صور
اهلمجية والوحشية ،اليت حولت يوميات اجلزائريني إىل أحزان ودمار وختريب ودماء.
كما يهدف إىل حتقيق مايلي:
 /9معرفة األلفاظ السياسية األكثر تداوال يف اجلزائر خالل الفرتة احملددة وبيان ما هو عريب أصيل
منها  ،وما هو أجنيب دخيل  ،وما هو مبتكر أو نادر االستعمال .
/0الوقوف على ما أضافته األلفاظ إىل اللغة العربية ودالالهتا اجلديدة.
 /3حماولة الكشف عن ألفاظ جديدة حتمل دالالت جديدة أيضا ،مل تكن معروفة يف لغتنا العربية .
 /4الوقوف على التطور الداليل لأللفاظ موضوع الدراسة .
ولقد اقتضت طبيعة البحث املزاوجة بني املنهج الوصفي االستقرائي واملنهج التارخيي لرصد التطور
الداليل ،ويعد املنهج الوصفي أحد أهم املرتكزات األساسية املهمة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،وهو
ما جعلين أعرف اللفظة مث أتطرق إىل مدلوهلا ومن أين اشتقت ،بالرجوع إىل مراجع غاية يف األمهية
ومعاجم لغوية شهرية إىل جانب كتب أجنبية لدي سوسري وأندري مارتيين وغريمها.
ج

وقد اعرتض البحث إشكاليات منها:
أ /طبيعة األلفاظ السياسية
ب /هل هناك دالالت جديدة برزت
ج /على أي مستوى حصل التطور الداليل .
وقد جاء البحث مشكال يف مبناه من مقدمة وثالثة فصول وخامتة
الفصل األول  :عالقة اللفظ بالمعنى

أوال :عالقة اللفظ باملعىن بني املعجم واالستعمال .
ثانيا  :عالقة اللفظ باملعىن عند القدماء
ثالثا :عالقة اللفظ باملعىن عند احملدثني.
وقد حاولت أن أجيب على عدة أسئلة خبصوص،ملاذا اعترب اللفظ واملعىن قضية ؟ على أي
مستوى؟ -ومن أي منظور؟  -هل القضية جزئية خاصة أم كلية (عامة)؟ -مستمرة أم منتهية ؟-
متفق بشأن كوهنا قضية؟ أو خمتلف فيها ؟-هل اآلراء متقاربة أم متباعدة ؟  -ما الفائدة املرجوة أصال
من اعتبار اللفظ واملعىن قضية؟  -ما طبيعة عالقة اللفظ باملعىن؟ هل العالقة ثابتة أم متغرية؟ ما مدى
تثبيت املعىن عن اللفظ؟ -هل ميكن رسم مجيع أبعاد املعىن بوضوح ؟
كما حاولت أن أقدم تعريفا للفظ واملعىن ،الدال واملدلول ،اللغة والفكر ،و تطرقت يف هذا الفصل
أيضا إىل املدارس الفلسفية والفكرية ،وكيف اهتمت باللفظ واملعىن كقضية ،وعالقة اللفظ باملعىن عند
القدماء واحملدثني
الفصل الثاني :األلفاظ السياسية وتطورها الداللي
أوال  :األلفاظ السياسية يف جزائر التعددية بني  0222-9191املعىن واالشتقاق
ثانيا  :األلفاظ السياسية عند السياسيني واإلعالميني
ثالثا  :التطور الداليل لأللفاظ السياسية .
د

ويف هذا الفصل الذي أعتربه لب البحث حاولت أن أقدم صورة عن األلفاظ السياسية اليت برزت
بشكل ملحوظ مع ذكرها والتطرق إىل معانيها بالعودة إىل أمهات املعاجم والقواميس العربية ،وإىل
ظاهرة االشتقاق ،مث كيف ينظر إليها سياسيون وإعالميون ،وكيف وظفوها ويف أي سياق .وكيف
وردت هذه األلفاظ يف القرآن الكرمي ،وبأي صيغة وما داللتها ،فلفظة اإلرهاب بكل مشتقاهتا
وردت مبعان خمتلفة يف كتاب اهلل إثىن عشرة مرة على سبيل املثال.
ويأيت التطور الداليل أللفاظ منتقاة ،تعترب األكثر تداوال وشيوعا ليبني كيف ختصصت ،وعلى أي
مستوى حدث التطور ،فوجدت أسبابا كثرية عملت على صنع هذا التطور،كما سجلت أن ألفاظ
برزت هي يف الواقع جديدة ومل يسبق وأن ذكرت من قبل  ،وكانت مدلوالهتا واضحة صارت متداولة
لدى العامة ومستساغة بشكل ملحوظ ،ألفاظ أبتكرها يف الغالب سياسيون فنسبت إليهم .
كما بدا جليا أن هذه األلفاظ صارت تستعمل يف الصحافة على وجه اخلصوص وكأهنا فصيحة،
رغم كوهنا عامية وجديدة.
الفصل الثالث :المجموعات الداللية لأللفاظ السياسية

أوال :اجملموعة الدالة على اإليديولوجية والفكر
ثانيا  :اجملموعة الدالة على العنف واإلجرام
ثالثا  :اجملموعة الدالة على السلم واملصاحلة .
ويف هذا الفصل عدت إىل األلفاظ وحاولت تقسيمها إىل ثالث جمموعات داللية ،وقبل الغوص يف
هذه اجملموعات فضلنا يف البدء معرفة أقسام الداللة ،قبل أن حناول ولوج جمال احلقول الداللية حىت
نستنبط أكثر التطور الداليل لأللفاظ حمل البحث ،وال ميكن ألي باحث لغوي أن ينكر أن "فرديناند
دي سوسري" يعترب حبق واحدا من أبرز علماء اللغة الذين تعمقوا يف فكرة احلقول الداللية من خالل
نظريته البنيوية الشهرية .
وكانت خامتة البحث ملخصا يف الواقع ألهم النتائج اليت توصلت إليها بعد رحلة شاقة وشيقة يف
الوقت نفسه مع األلفاظ السياسية يف جزائر التعددية ،أوهلا تطور داللة كثري من األلفاظ موضع
الدراسة ،فاكتسبت دالالت جديدة مل تكن هلا يف الفصحى القدمية ،وهذا التطور الداليل ليس على
درجة واحدة فهناك تفاوت ملحوظ يف درجات هذا التطور بني لفظة وأخرى ونتائج أخرى.
هـ

وأخريا نرجو أن يكون هذا العمل نافعا ومفيدا ،وأن يساهم يف فتح اجملال أكثر لدراسات لغوية
أخرى.
ونتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدنا يف إجناز هذا البحث وخنص بالذكر األستاذ املشرف الدكتور
عبد اهلل بوخلخال الذي صرب معي كثريا  ،وكان أول املشجعني ،حيث مل يبخل علي بتوجيهاته
السديدة ونصائحه القيمة اليت أعانتين كثريا على تقدمي هذا البحث .والشكر موصول أيضا إىل كل
السياسيني الذين مجعتنا معهم لقاءات مباشرة ،ومل يبخلوا عين بتقدمي أرائهم  ،وخاصة الذين نسبت
إليهم بعض األلفاظ اليت ولدهتا األزمة  ،وإىل إعالميني وكل من ساعدين من قريب أو بعيد.

ومن هللا أستمد العون ،وهو ولي التوفيق
اليزيد سلطان
قسنطينة يوم  22جوان 2102

و

أوال  :عالقة اللفظ بالمعنى بين المعجم

واالستعمال .

ثانيا :عالقة اللفظ بالمعنى عند القدماء

ثالثا  :عالقة اللفظ بالمعنى عند المحدثين
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عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

الفصــــــل األول:

أوال:عالقة اللفظ بالمعنى بين المعجم واالستعمال
أ -قضية اللفظ والمعنى
ما مييل إليه املرء بطبيعته أن يبدأ من منطلقات بديهية أثناء أعمال الذهن يف ما يكون قد قصده ،وال
أدل على ذلك من عملية متثل الداللة كمعرفة تشمل ما متثله من دال ومدلول أو لفظ ومعىن ،أو لغة
وفكر.
إن يف الثنائية القائمة على االختيار لتقارهبا يف ما تتضمنه ناجتة عن اتصال العقل مبوجودات العامل
اخلارجي ،غري أن املنطلقات البديهية ال يكتفي هبا عادة وإال توقف الذهن عن أي نشاط ،إمنا تستخدم
فقط كقاعدة تدفع املرء إىل توجيه الذهن توجيهات خمتلفة تتناسب وطبيعته واملوضوع الذي يشغل الذهن
أو ذاك .
إن الرغبة يف التمدد تصادف أسئلة تتطلب التوصل إىل حقائق يوثق هبا العقل يف اتصاله بالعامل
اخلارجي عن طريق احلواس حيدث صورا تصري من حمتوياته ،وهذه الصور هي ما يطلق عليه عادة املعاين
يف ارتباطها مبا ميثلها من ألفاظ يف اللحظة اليت ترتبط فيها باأللفاظ ،ومن هنا أمكن التوصل إىل اللفظ
الذي ال اعتبار له بدون ما ميثله من معىن قد ارتبط به ،ولكن ما وظيفة هذا االرتباط ؟
إن حتديد الوظيفة يعود إىل االرتباط احلتمي يف طبيعته ،مبعىن أن االرتباط يثبت حمتويات الذهن
(الصور) يف ألفاظ ال تفلت منه بغية جتسيدها أي نقلها إلحداث عملية االتصال بالنجاح أو الفشل
على حد سواء .مىت حيدث التطابق بني اللفظ واملعىن؟ وما مدى ضرورة ذلك؟ وما يرتتب عنه من أسئلة
من نوع آخر وهي  :ما طبيعة هذه العالقة ؟ هل هي ثابتة أم متغرية ؟ هل ميكن رسم مجيع أبعاد املعىن
من حيث الشدة والعمق واالتساع طلبا للدقة يف انتظار التطابق؟.
إن الرتاث الفكري لإلنسانية خبصوص الثنائيات السابقة ينم عن انشغال كبري يدل على أن هذه
القضية ميكن اعتبارها معضلة مل جتد هلا حال هنائيا بعد وإن كان املفكرون قد قطعوا أشواطا كبرية يف
2

الفصــــــل األول:

عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

إزاحة الغموض الذي يلف املسألة العويصة ،وألهنا كذلك فقد اختلفت االجتهادات واآلراء فيما خيص
اإلجابة عن األسئلة اليت سبق طرحها وفقا للمدارس الفلسفية والفكرية املتعاقبة بدءا من املفكرين اليونان
إىل يومنا هذا .
الشك يف أن أي قضية على اإلطالق إذا امتدت معاجلتها أحقابا وأحقابا حيدث التفاوت يف االهتمام
هبا واختالف األداء حوهلا ،كما يدل هذا على أن هناك منوا وتطورا ومن مثة جيب رصده .وللحديث عن
اللفظ واملعين وجب طرح مجلة أسئلة أبرزها :
ب /لماذا اعتبر اللفظ والمعنى قضية ؟ على أي مستوى؟
 ومن أي منظور ؟ . هل القضية جزئية خاصة أم كلية (عامة)؟. مستمرة أم منتهية ؟. متفق بشان كوهنا قضية ؟ أو خمتلف فيها ؟.هل اآلراء متقاربة أم متباعدة ؟. ما الفائدة املرجوة أصال من اعتبار اللفظ واملعىن قضية ؟.هل القضية مزدوجة أي متعلقة باللفظ واملعىن أم بأحدمها دون اآلخر ؟.هل اعترب اللفظ واملعىن قضية بالنظر إىل الوظيفة اليت يؤديها ارتباطهما؟. ما وظيفة ارتباط اللفظ باملعىن ؟(االتصال ،اإلبالغ ،حتقيق خمتلف األغراض ،التواصل الفكري)النجاح املطلق أم النسيب ؟.
 هل كان األمر متعلقا بالتطابق بني اللفظ واملعىن ؟(العوامل املؤثرة املساعدة على حدوث التطابق واليتحتول دون حدوثه)
3

الفصــــــل األول:

عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

 ما طبيعة عالقة اللفظ باملعىن؟ هل العالقة ثابتة أم متغرية؟ ما مدى تثبيت املعىن على اللفظ ؟ هل ميكن رسم مجيع أبعاد املعىن بوضوح ( والوضوح بالنسبة إىل من ؟)  :أفقيا وعموديا  :جوهرالشيء ،ماهيته ،خصائصه ،صفاته من حيث اخلصوص والعموم .
 هل األمر يتعلق بقصور اللغة من جهة وبنمو الفكر من جهة أخرى أم هبما معا؟. هل األمر يتعلق مبحدودية العقل (إدراكا أو جتريدا) أم باحلواس أم هبما معا؟. هل يتعلق األمر مبا اصطلح على تسميته بالداللة املركزية أم اهلامشية أم هبما؟.ب /تعريف اللفظ والمعنى ـ الدال واملدلول ـ اللغة والفكر
ج /المدارس الفلسفية والفكرية :كيف اهتمت باللفظ واملعىن كقضية من خالل بعض األعالم
تعرف الكلمة على أهنا وحدة من وحدات اللغة ،واللغة جمموعة من القواعد والصيغ ،سواء كانت هذه
القواعد صوتية أم صرفية أم حنوية وسواء كانت هذه الصيغ قوالب صرفية أم كلمات معجمية ،أما الكالم
فوحدته "املنطوق" أو بعبارة أخرى هي جمموعة قواعد وصيغ صامتة ،فأما القواعد فصمتها واضح ،وأما
الصيغ والكلمات فألهنا يف بطون الكتب ،وحنن ال نتكلم بالكلمات املفردة ولكن الكالم مركب من
دفعات نطقية أو منطوقات قد يكون أحدها مركبا من كلمة واحدة أو من عدة كلمات ،ونتساءل هنا
هذا املنطوق لنرى خصائصه الرمزية وندرس العالقة بني هذا اللفظ وبني مدلوله من وجهات نظر
خمتلفة. 1
تعريف اللفظ
إن اللفظ يدل على املعىن من ثالثة وجوه :
 – 1المطابقة:
 11د.متام حسان اللغة بني املعيارية والوصفية دار الثقافة الدار البيضاء  0891ص
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الفصــــــل األول:

عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

وهو داللة اللفظ على متام املعىن كداللة الدار على مجيع الغرف واألبواب والشبابيك والسياج فيها .
 -2التضامنية :
داللة اللفظ على جزء من املعىن كداللة السياج فقط على الدار فلو بعت الدار وقلت السياج ليس من
ضمنها الحتج عليك املشرتي.
 -3االلتزام :
وهي داللة اللفظ على معىن خارج عن معىن املوضوع كداللة الدواة على القلم فإذا قال لك شخص
ائتين بدواة فإنه يعين القلم ويشرتط يف االلتزام الذهين عدم التوسط .
ويقسم اللفظ إىل:
 -1المختص :
وهو اللفظ الذي ليس له إال معىن واحد مثل احلديد .
 -2المشترك :
وهو اللفظ الذي تعدد معناه مثل عني ،فقد تعين حاسة النظر أو تعين عني ماء .
-3المنقول :
وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه مسبوق بالوضع لآلخر مع مالحظة املناسبة بني املعنيني ،مثل
الصالة كانت تعين الدعاء مث نقلت إىل الشريعة اإلسالمية فكانت األفعال من قيام وركوع وسجود .
 - 4الحقيقة والمجاز :
حيث األول استعمال اللفظ يف املعىن املوضوع له الذي قامت بينه وبني اللفظ عالقة لغوية بسبب
الوضع ،أما اجملاز فهو استعمال اللفظ يف معىن آخر كما لو قلت عن شخص أسد فإنك تعين شجاعته.

5
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عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

اجلوهري يقدم أوال الداللة العامة للمادة (لفظ) وهي الرمي من الفم " :لفظت الشيء من فمي لفظته
لفظا" ،مث يعدد الداللة املخصصة إذ يكون امللفوظ من الفم كالما " :لفظت بالكالم وتلفظت به أي
تكلمت به" ،وبعدها يعني املفردة بأهنا "اللفظ أحد األلفاظ" ،ويذكر أن الصيغة ذاهتا تستعمل مصدرا
للفعل لفظ ،وجلي أن اهتمام اجلوهري انصب على الناحية الصوتية يف املادة ومل يعر هذا الصوت أي
انتباه . 1
أما ابن فارس يف املقاييس ،فهو يقول إن املادة (لفظ) تعين أوال الداللة على الطرح املطلق ويغلب أن
عليها أن تكون من الفم ،مث خيصص الفعل فنقول "لفظ الكالم يلفظ لفظا" ،وبعددها يورد واحدا من
املشتقات ،ما حيتمله من دالالت "الالفظة " فهو الديك ويقال للرحي واجلر وظاهر لنا معىن الصوت يف
الديك والطرح يف الرحي للحبوب املطحونة وكذلك يف البحر إذ خيرج أشياء كثرية من جوفه وال
خيتلف منحى (املقاييس ) كما هو يف ( الصحاح) إذ ال ربط بني هذا الصوت = اللفظ ومدلوله أي
معناه

2

أما األزهري يف التهذيب فيأيت بداللة الرمي من الفم على أهنا األوىل " فاللفظ هو أن ترمي بشيء كان
يف فيك  ،والفعل لفظ يلفظ لفظا " مث خيصص املادة بالكلمات "واللفظ لفظ الكالم" ،قال اهلل عز
وجل  " :وما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد "
وبعد ذلك يورد عبارة كنائية هي ( لفظ فالن عصبه) إذا مات وعصبه  :ريقه الذي عصب بفيه أي
عزي به فيبس ،ويؤكد األزهري ما ذهب إليه صاحبا الصحاح واملقاييس ويبحث عن املقابلة بني لفظة
ومدلوهلا وال جيد يف صريح نصوصهم للمادة (لفظ) .
تعريف المعنى
 1اجلوهري إمساعيل بن محاد الصحاح أليب نصر حتقيق أمحد عبد الغفور العطار لقاهرة  0891دار الكتاب العريب مادة (لفظ)
2أمحد بن فارس مقاييس اللغة حتقيق عبد السالم هارون القاهرة 0730ه  1أجزاء دار األحياء الكتب املصرية مادة (لفظ)
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الفصــــــل األول:

يطالعنا اجلوهري بداللة عامة "عنوت الشيء أخرجته وأظهرته" ،مث يلتفت إىل التخصيص فيورد الفعل
اليائي الالم "عنيت بالفعل كذا أعين عناية أي أردت وقصدت" ،مث حيدد الصيغة (معىن) أي الفحوى.
ومعىن الكالم ومعناته واحد كقول " :عرفت ذلك يف معىن كالمه ويف معناه كالمه أي فحواه" ،ونلحظ
هنا أن ربط القصد واإلرادة يتم يف حالة اجلمع ( القول والكالم ) أي جممل ما يتحدث به املتكلم .
وابن فارس يسرد يف أول املادة داللتها سواء أكانت واوية االعتالل أم يائية ،فثم "القصد للشيء
بانكماش فيه وحرص عليه ،والثاين دال على خضوع وذل ،والثالث ظهور الشيء وبروزه ،ومنه عنيان
الكتاب وعنوانه وتفسريه أنه البارز منه إذا ختم" ،ويردف بقوله " :ومن هذا الباب (معىن
الشيء ) ،ويذكر أن اخلليل مل يزد على أن قال يف هذا اجملال "معىن كل شيء حمنته وحاله اليت يصري إليه
أمره" .

1

ويعود ابن فارس ليحدد ما يدل عليه قياس اللغة بشكل عام أوال "فاملعىن هو القصد الذي يربز ويظهر
يف الشيء إذا حبث عنه" ،مث يشرحه بعبارة أخرى :يقال" :هذا معىن الكالم ،ومعىن الشعر أي الذي يربز
ويظهر يف الشيء إذا حبث عنه"

2

مث يشرحه بعبارة أخرى :يقال :هذا معىن الكالم ،ومعىن الشعر أي الذي يربزه من مكنون ما تضمنه
اللفظ ،وأخريا يذكر أن عنوان وعينان كما يقول اخلليل مشتق من املعىن وهذا الشرح اللغوي يظل غائما
فيما يتعلق باملفردات ،فاحلديث يدور حول (معىن الكالم) و(معىن الشعر) .
أما األزهري فيذكر نقال عن الليث الذي يتصل باخلليل اشتقاق عنوان الكتاب من املعىن ،مث يورد داللة
العناية يف املادة (عىن) :عناين هذا األمر يعنيين عناية ،فأنا معين به وقد اعتنيت بأمره يقول عن الليث،

 1اجلوهري الصحاح مادة (لفظ)
 2املرجع نفسه مادة (لفظ)
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ومعىن كل شيء حمنته وحاله اليت يصري إليها أمره ،وبعدها يقول األزهري :واملعىن والتفسري والتأويل
واحد ،وهاهنا جند اإلمجال السريع يف العبارة األخرية الشارحة (املعىن).
وإذا ما قلبنا ما أورده هؤالء املعجميون يف املادة املعجمية (كلم) فإننا واجدون أقرب الصور إىل ذلك
التقابل بني املفردة ومعناها أي ما تدل عليه هي أوال ،واجلوهري يف الصحاح مييز بني ما تنطق عليه
الصيغتان :الكالم والكلم ،فاألوىل اسم جنس يقع على القليل والكثري ،أما األخرى فال تكون أقل من
ثالث كلمات ويستشهد باستعمال سيبويه كما إذا قال يف الكتاب" :هذا باب علم ما الكلم من العربية
ألنه أراد نفس ثالثة أشياء :االسم والفعل واحلرف وترك ما ميكن أن يقع على الواحد
واجلماعة ،وحنن نفيد اإلشارة إىل أفراد الكلمات ههنا ،أي الكلمة اليت ينبئ اجلوهري أهنا تدل كذلك
على القصيدة بطوهلا.
عالقة اللفظ بالمعنى
إن تعريف اللفظ واملعىن أوصلنا إىل أن املنطوق إذا رمز مركب يساق للداللة على معىن مركب كذلك،
وأن تركيب هذه الداللة يبدو يف صورة مزيج من املستويات الداللية بعضها صويت والبعض حنوي أو
معجمي أو داليل ولكل مستوى من هذه املستويات اللغوية نصيب من الداللة ،وتتجه الدراسة إىل
مجيعها بتحليل يشبه ألوان الطيف الضوئي ،وتسمى هذه املستويات جمتمعة باسم الطيف اللغوي .
إن كل دراسة لغوية البد أن تتجه إىل املعىن ،فاملعىن هو اهلدف املركزي الذي تصوب إليه سهام
الدراسة.1
ما العالقة إذا بني الكلمة ومعناها؟ إن معىن الكلمة خيتلف عن معىن اجلزئي التحليلي من حيث إن
معىن اجلزئي التحليلي وظيفي ومعىن الكلمة معجمي والعالقة بني اجلزئي ووظيفته لدى املتكلم نفسه كما
ذكرنا ،ولكن ما العالقة بني الكلمة ومدلوهلا ال يكاد يصدق عليها هذا الوصف إال عند دراسة العالقة
1متام حسان اللغة بني املعيارية والوصفية ص 003
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الفصــــــل األول:

بني األفكار والكلمات  ...فالعالقة بني الكلمات وبني معانيها عالقة عرفية حمدودة  ،1لكن هذا العرف
املعجمي عرف يتضمن صفتني يبدو ألول وهلة أهنما ال تتفقان مها  :املعيارية وعدم التخصيص .فأما
املعيارية يف إطالق الكلمة فواضحة وضوحا تاما يف حتديد معىن هلا ال تتعداه يف االستعمال ،ولو أراد
إنسان أن خياطر باستعماهلا استعماال غري عريف فسوف جيد نفسه وجها لوجه أمام سلطة املعايري
املعجمية اليت ال ترحم واليت تتمثل يف معظم األحوال يف املعاهد واملؤسسات اليت تقوم على رعاية اللغة،
ومنها الكليات اللغوية يف اجلامعات ،أما عدم التخصيص يف الداللة فمرجعه إىل أنه بالرغم من كون
العرف هو الذي يربط بني الكلمة وبني معناها جنده يسمح للكلمة الواحدة بعدد من املعاين ،وهلذا
كانت الداللة املقصودة للكلمة حباجة إىل حتديد العنصر االجتماعي يف االستعمال بذكر اجملريات ونوع
املناسبة واألثر على حنو ما الحظناه يف حتليل املنطوق من قبل ،فالعرف الذي ربط بني الكلمة ومعناها
املعجمي عرف عام أو عرف تارخيي متوارث (غري اجتماعي) ،إن صح هذا التعبري ،وإمنا يأتيه املعىن
االجتماعي من حتليل املنطوق ،فالعالقة بني املنطوق وبني معناه هي اليت ميكن إذا أن توصف بأهنا عالقة
اجتماعية ،وارتبط وصفها هبذا الوصف أن العرف داخل فيه أي أن وصفها بأهنا اجتماعية يدل على
كوهنا عرفية بطريق الداللة التضمنية.2

ثانيا :عالقة اللفظ بالمعنى عند القدماء
اللفظ والمعنى عند القدماء
أ/الفالسفة اليونان
األمر يف سقراط هو أننا ال ندري عنه الكثري ،فليس من سبيل إىل الشك كذلك يف أنه حوكم وحكم
عليه باملوت مث نفذ فيه اإلعدام سنة  933ق .م .ملا كان يبلغ من العمر حنو السبعني ،وكذلك ليس من
1متام حسان .اللغة بني املعيارية والوصفية ص021
2املرجع نفسه ص 023

9

الفصــــــل األول:

عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

سبيل إىل الشك يف أنه كان رجال بارزا يف أثينا كتب عنه اثنان من تالميذه مها بزينوفون ،وهو رجل
عسكري ،وأفالطون  .أفالطون وأرسطو مها أعمق الفالسفة أثرا قدميا ووسطا وحديثا ،وأفالطون أعظم
أثرا من أرسطو يف العصور اليت جاءت بعدمها.
حتدث اليونانيون يف أحباث السفسطائية اخلاصة باللغة واخلطابة والنحو بوجه أخص ،إذ أرجعوا
التصور إىل اللفظ ..مما يسر هلم أن جيعلوا من اجلدل وسيلة لالنتصار على اخلصم ،ومن اخلطابة العلم
األول  .والقول اخلطايب عندهم ال يقصد منه حسن الكالم فحسب وإمنا هو احلقيقة اجلديدة اليت قالوا
هبا نسبية يف مقابل احلقيقة املطلقة اليت مل يعرتفوا هبا ،ومل يكن إمياهنم بقوة الكالم إال إمياهنم بقوة الفكر
..ففن االقتناع هو بعينه فن التفكري ..أي أن السفسطائية قد حبثت يف اللغة فأوصلها هذا البحث إىل
املنطق ..وقد وصل أرسطو إىل كثري من التصنيفات املنطقية بواسطة دراسته للغة وحنوها ،فهو يرى أن
الكالم يعرب بدقة عن أحوال النفس أو الفكر ،ويف وسع املرء أن يستعني بالصور اللغوية لكي يكشف
عن أحوال الفكر ..فاللغة تنظر إىل األلفاظ من ناحيتني  :من ناحية وجودها مفردة فتقسمها إىل أمساء
وأفعال وحروف اخل ..ومن ناحية ارتباطها على هيئة مجلة ،وكذلك احلال يف الفكر قسمه إىل األفكار
املفردة وهي التصورات ،واألفكار املرتبطة وهي القضايا أو التصديقات ،فالتقسيم املنطقي األول إىل
تصورات وتصديقات قد أخذه أرسطو إذن من اللغة ..ولوحة املقوالت هي األخرى قد أخذها من اللغة
يف رأي كثري من املؤرخني ..فرتند لنربج على سبيل الذكر يقول إن
لوحة املقوالت األرسطالية تقوم على تقسيم الكالم إىل أجزائه ..فاجلوهر يقابل صيغ التفصيل ..واألين
واملىت يقابالن ظروف املكان والزمان ، 1.وقد اسرتعت اللغة نظر املفكرين من اليونان القدماء فراحوا
يتساءلون عن أسرارها ،ويعجبون لتلك اجملموعات الصوتية اليت ينطق هبا املرء فتعرب له عن ما يدور يف
خلده ،وحتقق له غرضا دنيويا نافعا بل وتصله ببين جنسه صلة وثيقة جتعل منهم جمتمعا إنسانيا ومتفامها
ومتيزهم عن سائر
1عبد الرمحان بدوي ظروف املكان والزمان ط 7مكتبة النهضة املصرية  0819ص27
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املخلوقات األخرى ..وكان أوضح ما اسرتعى انتباههم فتساءلوا عن تلك املشكلة التقليدية يف الربط بني
اللفظ ومدلوله ،وهل تلك الصلة طبيعية كاليت بني األسباب الكونية وما يتسبب عنها ،هل هي كالصلة
بني النار واالحرتاق ،واخلصب والنماء ،وككل تلك القوانني الكونية من مغنطيسية وكثافة أو ضوء وما
يرتتب عنه من استقرار األشياء فوق سطح األرض..وبدا من سحر األلفاظ يف أذهان بعضهم وسيطرهتا
على تفكريهم أن ربط بينها وبني مدلوهلا ربطا وثيقا وجعلها سببا طبيعيا للفهم واإلدراك فال تؤدي
الداللة إال به ،وال ختطر الصورة يف الذهن إال حني النطق بلفظ معني ومن أجل هذا أطلق هؤالء
املفكرون على الصلة بني اللفظ ومدلوله الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية .
ونلحظ هذا االجتاه يف التفكري يف ما يرويه أفالطون يف حماوراته عن أستاذه سقراط الذي كان يف ما
يبدو مييل إىل هذا الرأي ،وملا تبني هلم غموض هذه الصلة بني ألفاظ لغتهم اليونانية ومدلوالهتا ومل
يستطيعوا أن يقدموا هلا تعليال مقبوال تسرتيح إليه النفس وتطمئن إليه العقول ،أخذوا يفرتضون أن تلك
الصلة الطبيعية كانت واضحة سهلة التفسري يف بدء نشأهتا مت تطورت األلفاظ ،ومل يعد من اليسر أن
نتبني بوضوح تلك الصلة وجند هلا تعليال وتفسريا.1
وأخذ سقراط يف حماوراته يتحدث عن اللغة املثالية اليت تربط بني ألفاظها ومدلوالهتا ربطا طبيعيا ذاتيا،
كتلك األلفاظ املشتقة من أصوات الطبيعة من حفيف وخرير وزفري..وكان جبانب هؤالء املفكرين طائفة
أخرى من فالسفة اليونان يرون أن الصلة بني اللفظ واملعىن أو الداللة ال يعدو أن تكون صلة اصطالحية
عرفية تواضع عليها الناس..وتزعم هذا الفريق فيما بعد أرسطو الذي وضح آراءه عن اللغة وظواهرها يف
مقاالت حتت عنوان" :الشعر واخلطابة" وبني فيها عرفية الصلة بني اللفظ ومعناه.
وظلت كلمتا "الطبيعة أو العرفية " حمور اجلدل والنقاش زمنا طويال بني مفكري اليونان ولغويني وفالسفة،
وكان كل من الفريقني يؤسس رأيه على جمرد املغامرة الفكرية دون سند علمي من مالحظة دقيقة أو
 1إبراهيم أنيس داللة األلفاظ مكتبة االجنلواملصرية القاهرة الطبعة الثانية  0817ص 17
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استقراء للحقائق ..ولكنهم مجيعا كما يصفهم ستيوردت شاس يف كتابه "طغيان الكلمات" بقوهلم ":
أهنم مناطقة أقوياء يندر نظراؤهم يف العامل إال أهنم مل يزالوا على مقربة من املقدمات البدائية فلم تتخلص
عقوهلم من سحر الكلمة وحسبوا ذات قوى كامنة فيها كما قد حتسب الطفل أو معتقد الشعوذة ..ولوال
ذلك كما أقاموا كل شيء عن اللوغس وشغلوا القول والنفوس هبذه الفكرة.
ب /أراء علماء البالغة العربية في العالقة بين اللفظ والمعنى
ورث علماء العرب عن اليونان هذا النوع من التفكري فشطرهم إىل فريقني أيضا  :أولئك الذين كانوا
ينتصرون للفكرة الطبيعية الذاتية وأشهر من عرف عنهم هذا الرأي من مفكرين عرب "عباس بن سليمان
الصيمري" أحد املعتزلة فريوى أنه كان يقول " :إن بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على
أن يضع ،وإال كان ختصيص االسم املعني باملسمى املعني ترجيحا من غري مرجح" وكان بعض من يرى
رأيه يقول ":إنه يعرف مناسبة األلفاظ ملعانيها فسئل ما مسمى " إدغاغ" وهو بالفارسية احلجر ،فقال
أجد فيه يبسا شديدا وأراه احلجر.
ومع أن معظم اللغويني من العرب ال يأخذون هبذا الرأي ترى كثريا منهم يربطون يف مؤلفاهتم بني
األلفاظ ومدلوالهتا ربطا وثيقا يكاد يشبه الصلة الطبيعية أو الذاتية  .ولعل السر يف هذا االجتاه هو
اعتزازهم بتلك األلفاظ العربية وإعجاهبم هبا وحرصهم على الكشف عن أسرارها وخباياها .
فابن جين يف كتابه اخلصائص يعقد فصوال أربعة يف حنو ستني صفحة من كتابه ،وحياول يف تلك
الفصول أن يكشف لنا عن شيء بني تلك الصلة اخلفية بني األلفاظ وداللتها .1
 /1ففي فصل عنوانه "في تالقي المعاني على اختالف األصول والمباني" يربط ابن جين بني كلميت
املسك والصوار ،فيقول  :إن كال منهما جيذب حاسة من يشمه أي أن املسك يف رأيه أمنا مسي كذلك
ألنه ميسك حباسة الشم وجيذهبا ،ويتخذ ابن جين دليال على قوله من كلمة املسك بالفتح ومعناها اجللد
 ،ألن اجللد ميسك ما حتته من جسم.
1ابراهيم انيس داللة االلفاظ ص 16
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 /2وفي الفصل الثاني يتحدث ابن جني عما أسماه باالنشقاق األكبر الذي فسره لنا بأن الكلمة
مهما قلبتها تشمل على معىن عام مشرتك ،ويضرب لنا مثال مبادة "جرب" فيقول  :جربت العظم والفقري
إذا قويتها ،واجلربوت القوة ،واجلرب األخذ بالقهر والشدة ،ورجل جمرب إذا مارس األمور فاشتدت
شكيمته ومنه اجلراب ألنه حيفظ ما فيه والشيء إذا حفظ قوي واشتد ...اخل .
/3ويف فصل عنوانه " :تصاقب األلفاظ لتصاقب املعىن" يعيد ابن جين احلديث عن االشتقاق األكرب ،مث
يزعم أن جمرد االشرتاك يف بعض احلروف يكفي أحيانا لالشرتاك يف الداللة ويقارن بني الكلمتني "دمث"
و"دمرت" فاألوىل من دمث املكان كفرح وسهل والن ومنه دماثة اخللق أي سهولته .والثانية معناها السهل
من العارض واجلمل الكبري اللحم ،ومع اعرتاف ابن جين أن كلمة "دمثر" رباعية األصول يرى أن جمرد
االشرتاك يف احلروف الثالثة األوىل أدى إىل االشرتاك يف الداللة ،بل يعقد املقارنة بني رباعي ومخاسي
فيقول إن كلمة "دردبت" تشرتك مع كلمة "دردبيس" يف املعىن والدردبيس كما تنص املعاجم هو الداعية
والشيخ والعجوز والفانية ،ولسنا ندري أي هذه املعاين يشرتك مع ما تذكره.1
ويرى ابن جين أن هذه الظاهرة ال تقتصر على احلاالت اليت احتدت فيها األصوات ،بل قد تظهر أيضا
حني تتقارب األصوات يف خمارجها أو صفاهتا فيقول ما نصه ( وقالوا الغدر كما قالوا اخلتل  ..واملعنيان
متقاربان واللفظان مرتاسالن ...فاملعىن أخت اخلاء والدال أخت التاء والراء أخت الالم ) ( ،وقالوا أفل،
كما قالوا "غري " ألن آفل غاب ،والغابر غائب أيضا ...فاهلمزة أخت الغني والفاء أخت الباء والالم
أخت الراء ).
 /4أما الفصل الرابع فعنوانه  ":يف أمساس األلفاظ أشباه املعاين" أي وضع األلفاظ على صورة مناسبة
ملعناها ،وهنا يفرتض لنا أن صيغة "الفعالن" تفيد االضطراب كالغليان والفوران وأن صيغة "الفعللة "
تفيد التكرير مثل صرصر اجلندب أي كرر يف تصويته ،وأن صيغة "الفعلى" تفيد السرعة مثل اجلمزى" .

1املرجع نفسه ص19
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كما يبحث هنا أيضا يف مناسبة احلروف يف اللفظ لصوت احلدث مثل الفعل "قضم" حني يقارن
بالفعل "خضم" نرى أن األول يستعمل يف أكل اليابس ،يف حني أن الثاين يستعمل يف أكل الرطب،
ويرى ابن جين صلة وثيقة بني القاف الشديدة والصوت الناشئ عن أكل اليابس ،كما يرى مناسبة
واضحة بني اخلاء الرخوة والصوت الناشئ عن أكل الرطب ...وقد أغرم بعض اللغويني القدماء بتلمس
هذا الربط بني اللفظ ومدلوله فنراهم يقولون مثال إمنا مسي اإلنسان إنسانا ألنه مشتق من النسيان وكثريا
ما ينسى اإلنسان ،وبلغ بابن دريد وعنايته هبذه الناحية االشتقاقية أن وضع كتابا مساه االشتقاق ،وحاول
فيه تعليل األعالم العربية كأمساء القبائل واألمكنة يف جزيرة العرب فيقول مثال إن "قضاعة" مسيت كذلك
ألهنا رحلت من جنوب اجلزيرة إىل مشاهلا فهي مشتقة من انقضع الرجل عن أهله أي انفصل .ووضع ابن
فارس معجما مساه  :مقاييس اللغة ،طبع حديثا يف ستة أجزاء ،وجه فيه كل عنايته الستنباط الصالت
بني األلفاظ وداللتها على حنو ما عاجلها به ابن جين يف فصوله األربعة السابقة ،غري أن ابن فارس قد
بلغ الذروة يف معجمه فغاىل وأسرف يف استنباطه ،وتلمس من الصالت ما ال خيلو من التعسف
والتكلف .فهو يسوق يف معجمه الكلمات اليت تشرتك يف أصول ثالثة ويشرح معانيها مع ذكر تقلبات
تلك األصول فيقول مثال إن "امليم والراء والضاد مادة ميكن أن تنشأ منها صورة متعددة ( مرض ،رمض،
ضرم ،ضمر،رضم ومضر ) ،مث حياول تلمس الصلة بني معاين كل هذه الصور مستنبطا معىن عاما هلذه
املادة .ويف بعض األحيان يسوق كلمات كثرية ال تشرتك يف حرفني ،وحياول أيضا أن يبني معانيها على
أساس االشرتاك يف هذين احلرفني.
ويبدو أن هؤالء االشتقاقيني قد اقتبسوا فكرة تقلبات األصول من معجم العني وأمثاله ،فقد سلك
صاحب العني وصاحب اجلمهرة وغريمها مسلكا عجيبا يف ترتيب الكلمات ،فكان كل منهم حني
يعرض لشرح كلمة يذكر معها تقلباهتا ،ويذكر معىن كل صورة من صورها دون التعرض للربط بني
دالالت تلك الصور .
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اللفظ والمعنى عند بشر بن المعتمر  :جند أوىل النظريات يف اللفظ واملعىن يف صحيفة بشر بن املعتمر
البالغية اليت يعتربها الباحثون املعاصرون أول صحيفة بالغية  1صاحبها عن اللفظ واملعىن "واحبب لكل
عني وغرة ،من لفظ شريف ومعىن بديع " ،مث يقول" :وإياك والتوعر ،فإن التوعر يسلمك إىل التعقيد،
والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشني ألفاظك  ...ومن أراع معىن كرميا فليلتمس له لفظا كرميا،
فإن حسن املعىن الشريف اللفظ الشريف". 2
يتضح لنا جبالء من عبارات بشر بن املعتمر أنه يسوى بني اللفظ واملعىن يف اجلمال البالغي ،وال
ينتصر ألحدمها ،وال ينظر إىل طرف دون اآلخر ،بل مها عنده يف منزلة واحدة من حيث االهتمام ،إذ
مها يف الفن األديب أو العملية األدبية اإلبداعية وحدة متكاملة ال يفصل
أحدمها عن اآلخر ،فاملعىن الكرمي له اللفظ الكرمي ،واملعىن الشريف له اللفظ الشريف فرتبتهما واحدة
عنده واإلجادة فيهما من األديب جيب أن تكون لالثنني معا ،فيهما تظهر براعته ويكون يف األخري
احلكم له أو عليه حسب إجادته الفنية فيها ،وعلى هذا ومن خالل مفهوم بشر بن املعتمر لقضية اللفظ
واملعىن ودورمها يف العملية اإلبداعية واجلمال البالغي نستطيع أن نقول :
 إن نظراته تعترب أوىل النظرات الصائبة املسوية بني اللفظ واملعىن يف الرتبة والتقدير للجمال البالغي ،الحتيز فيها وال نصرة ركن على ركن آخر ،ونقول أيضا يف الوقت نفسه:
هل النقاد والبالغيون الذين أتوا بعده ساروا يف الطريق نفسه أم أهنم احنازوا وتعصبوا ونصروا عنصرا على
آخر ..؟.
اللفظ والمعنى عند عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى عام  222هجرية

1بدوي طبانة  :دراسات يف نقد األدب العريب دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ص069
2اجلاحظ البيان والتبيني  02حتقيق عبد السالم هارون نشر مكتبة اخلاجني القاهرة ومكتبة اهلالل بريوت طبعة _ 0818 -0799
ص 071-079
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لقد حاولت هنا أن أحتدث أيضا عن عالقة اللفظ واملعىن عند عبد القاهر اجلرجاين وقد جتدين من حني
آلخر أورد أقوال صاحب دالئل اإلعجاز من منطلق أن الرجلني متفقان يف النظرة واملفهوم للعالقة بني
اللفظ واملعىن ويؤكدان عدم الفصل بينهما.
إن أول من فصل اللفظ واملعىن وأول من فتح الباب ،وعلق شعار التمييز والتعصب لأللفاظ والطرح
واإلمهال للمعاين ،مث صار النقاد والبالغيون بعده بني مؤيد ومناصر ومرتدد ومتناقض ،وبني معارض
ونقيض له يف الرأي والفهم ،وعلى سبيل املثال ال احلصر أذكر بعض أقوال الباحثني املعاصرين يف
اجلاحظ .
يقول األستاذ عبد الكرمي جماهد " :واجلاحظ من أقدم من نصر اللفظ على املعىن عند العرب يف مقولته
املشهورة" :واملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي واملدين وإمنا الشأن يف
إقامة الوزن وختري اللفظ ،وسهولة املخرج ،وكثرة املاء ،ويف صحة الطبع وجودة السبك ،فإمنا الشعر
صناعة ،وضرب من النسج ،وجنس من التصوير" ،والعبارة صرحية كل الصراحة يف احنياز اجلاحظ لكل
من مال بعده إىل اجلمال من الناحية اللفظية" .1ويقول الدكتور بدوي طبانة" :إنه ال يسعنا إال التنكر
لزعمه أن املعاين مطروحة يف الطريق ،يعرفها العريب والعجمي والقروي والبدوي ،فإن هذا من الشطط
الذي مل يقده إليه إال تعلقه مبذهب الصنعة التعلق الذي أعماه عن تقدير املعىن"

2

من خالل أقوال الباحثني املتقدمة نرى أهنم يؤكدون الفصل التام بني اللفظ واملعىن عند اجلاحظ ويؤكدون
أيضا حتيزه لأللفاظ واإلعالء من قيمتها ،وإمهاله املعاين والتغاضي عنها ،وللتأكد من صحة ما ذهبوا إليه
كان لزاما علينا أن نرتك اجلاحظ نفسه يتحدث عن مفهومه للفظ واملعىن ،ونستقرئ مجيع مقوالته فيهما
مث يأيت حكمنا يف األخري له أو عليه .
يذكر اجلاحظ بيتني من الشعر أليب عمرو الشيباين استحسنهما هذا األخري معىن وطلب تسجيلهما .
1اللفظ والمعنى عند النقاد والبالغيين العرب مجلة األقالم عدد  11دار الجاحظ بغداد  _ 1891ص 62
 2بدوي طبانة دراسات في نقد األدب العربي من الجاهلية إلى غاية القرن الثالث ص612
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حسبن الموت موت البلى فإن َما الموت سؤال الرجال
ال تَ َ
كالمنهما موت ،ولكن ذا

أفظ َع ذا من ذاك لدل

مث يعلق عليهما بقوله :وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتني ال يقول شعرا أبدا .ولوال أن أدخل يف
احلكم بعض الفتك واجملون ،لزعمت أن ابنه ال يقول شعرا أبدا" ،مث يقول ص  022يف البيان والتبيني:
"وذهب الشيخ إىل استحسان املعىن واملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي
واملدين ،وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ ،وسهولة املخرج وكثرة املاء ،ويف صحة الطبع وجودة
السبك ،فإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير" .
يتضح لنا من مقولة اجلاحظ أنه ال يستجيد ذلك النوع من األشعار الذي يعتمد املعاين ويلبسها أي
لفظ كان دون مراعاة الصياغة الفنية املطلوبة فالشعر ليس مبعانيه فقط وال بألفاظه فقط ،إمنا هو هبما
معا يكون مع مراعاة العناصر الفنية فيه اليت أشار إليها اجلاحظ كإقامة الوزن وختري اللفظ ،وسهولة
املخرج وكثرة املاء ،وصحة الطبع وجودة السبك ...
إن اجلاحظ يف نقده املوجه أليب عمرو الشيباين ال يفهم منه أنه أمهل املعاين وأسقطها جملرد اإلمهال ،أو
أنه أمهل األلفاظ ألجل اإلمهال أيضا بقدر ما نقول :إنه حبكم خربته وبصريته الناقدة جبيد الشعر
ورديئه جاء حكمه هذا على التبيني وهذا ينطبق على كل ناقد ذواق يتعامل مع النص األديب ويفرز غثه
من مسينه.
جيب أن منيز يف نظرة اجلاحظ ومفهومه للفظ واملعىن بني مستويني للعالقة بني اللفظ واملعىن .1
 /1العالقة بينهما على المستوى اإلفرادي .
 /2العالقة بينهما على المستوى التركيبي .
 1أنظر حبث األستاذ جعفر دك الباب الذي ألقاه يف امللتقى الدويل للدراسات البنيوية جبامعة قسنطينة ديسمرب  0891وعنوانه :
نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللغوية وتطبيقاهتا يف النقد األديب
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فبالنسبة للمستوى األول أكد كل من اجلاحظ وعبد القاهر اجلرجاين على التالزم بني اللفظ واملعىن
وهذا ما قصده يف قوله" :واملعاين مطروحة يف الطريق ..اخل إنه يقصد بالطرح يف الطريق أو اإلمهال :مجيع
الكائنات اليت متأل الفضاء وتعمره أي املعاين الواسعة اليت ال هناية
هلا ويشرتك مجيع الناس يف معرفتها  ،1ولنأخذ مثاال احلصان أنه معىن موجود يف كل مكان يراه العريب
والعجمي ويعرفه ،إمنا الفرق واالختالف يكمن يف كيفية تسميته وتعيينه هنا وهناك.
ومما يؤكد التالزم بني اللفظ واملعىن يف الكلمة املفردة عند اجلاحظ وعدم فهم ما يقصده من مقولته
قول عبد القاهر نفسه الذي ينتصر له مرة أخرى يف قوله الذي بدأه ببيان الغلط الذي دخل الناس يف
حديث األلفاظ وأنه كالداء الذي يسري يف العروق يأيت ليقول :وذلك ملا جهلوا الصورة وضعوا ألنفسهم
أساسا وبنو على قاعدته فقالوا " :إنه ليس إال املعىن واللفظ وال ثالث وأنه الذي كان كذلك وجب إذا
ألحد الكالمني فضيلة ال تكون آلخر مث كان الغرض من أحدمها هو الغرض من صاحبه أن يكون مرجع
تلك الفضيلة إىل اللفظ خاصة ،وأن ال يكون هلا مرجع إىل املعىن من حيث أن ذلك زعموا يؤدي إىل
التناقض وأن يكون معناها متغايرا وغري متغاير معا .
وملا أقروا هذا يف نفوسهم محلوا كالم العلماء ويف كل ما نسبوا ابتعوها نسبتهم الفضيلة إىل اللفظ مثل
قوهلم  :لفظ متمكن غري قلق وال ناب به موضعه إىل سائر ما ذكرناه قبل فيعلموا أهنم مل يوجبوا للفظ ما
أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس احلروف ،ولكن جعلوا كاملواضعة فيما بينهم أن
يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة اليت حتدث يف املعىن واخلاصة اليت حدثت فيه ويعنون الذي عناه
اجلاحظ ،حيث قال" :وذهب الشيخ إىل استحسان املعاين واملعاين مطروحة وسط الطريق يعرفها
العجمي والعريب واحلضري والبدوي وإمنا
الشعر صياغة وضرب من التصوير  ،1إذن املعاين مطروحة يف الطريق عند اجلاحظ هي اليت تكون يف
املستوى اإلفرادي ،أما املعاين اليت تكون يف املستوى الرتكييب ففي الصورة اليت جهل أمرها أصحاب
 /1بناين حممد الصغري النظريات اللسانية والبالغية عند اجلاحظ ديوان املطبوعات اجلامعية  0886ص 060 _ 073
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اللفظ وظنوا أن الكالم لفظ ومعىن ال ثالث هلما .وعلى هذا فاجلاحظ وعبد القاهر اجلرجاين متفقان يف
النظرة واملفهوم وكما عبد القاهر اجلرجاين يؤكد عدم الفصل بني اللفظ واملعىن وينظر إليهما على أهنما
متالزمان ال انفصام بينهما فكذلك اجلاحظ.
يقول عبد القاهر اجلرجاين يف اللفظ واملعىن والعالقة بينهما على املستوى اإلفرادي للكلمات" :من أين
يتصور أن يكون هاهنا معىن عار من لفظ يدل عليه؟ ،مث من أين يعقل أن
جييء الواحد منا ملعىن من املعاين بلفظ من عنده إن كان املراد باللفظ نطق اللسان  ..ويقول" :ال تراد
األلفاظ ألنفسها بل لتجعل أدلة على املعاين ،وليس للدليل إال أن يعلمك على ما يكون عليه "

2

"وليت شعري هل كانت األلفاظ إال من أجل املعاين؟ وهل هي إال خدم هلا ومفرقة على حكمها؟ أو
ليست هي مسات هلا أوضاع قد وضعت لتدل عليها؟ فكيف يتصور أن تسبق املعاين وأن تتقدمها
يف تصور النفس؟ إن جاز ذلك أن تكون أسامي األسياد قد وضعت قبل أن عرفت األشياء وقبل أن
كانت "

3

ويقول" :ألن األلفاظ ال تراد ألنفسها ،وإمنا تراد لتجعل أدلة على املعاين"

4

وهل يتصور أن يكون

بني اللفظني تفاضل يف الداللة حىت تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما
هي موسومة به حىت يقال إن "رجال" أدل على معناه من "فرس" على ما مسي به ؟" .

 1عبد القاهر الجرجاني دالئل اإلعجاز تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية دار الفكر ص 229- 223
 2المرجع نفسه ص228
3المرجع نفسه ص 261
4المرجع نفسه ص 111
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"إن األلفاظ إذا كانت أوعية للمعاين فإهنا ال حمالة تتبع املعاين يف مواقعها ،فإذا وجب ملعىن أن يكون
أوال يف النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله يف النطق"  ، 1هكذا جند عبد القاهر يؤكد التالزم
بني اللفظ واملعىن من خالل أقواله الكثرية املبثوثة يف كتابه دالئل اإلعجاز واليت توضح لنا أن مفهومه ال
خيرج عما ذهب إليه اجلاحظ يف فكرة التالزم بني اللفظ واملعىن على املستوى اإلفرادي .
أما على املستوى الرتكييب فيقصد اجلاحظ كما سبق أن وضح عبد القاهر الصورة ألن املعاين املطروحة
وسط الطريق عنده يف املستوى اإلفرادي ال تقابلها األلفاظ ألهنا األخرى معنية بالطرح ،واإلمهال عنده
أو الطرح بعبارة أدق يعين األلفاظ واملعاين قبل صياغتها وتركيبها يف النظم.
وهذا ما يؤكده األستاذ حممد الصغري بناين يف كتابه النظريات اللسانية والبالغية واألدبية من خالل البيان
والتبيني:
"ما يقصد بالطرح يف الطريق للمعاين أو األلفاظ هو حاهلا اليت تكون عليها قبل تركيبها وتنظيمها يف
مجل للتفاهم ،وطرحها يف الطريق أشبه باحلالة اليت تكون عليها يف قوائم املعجمات فهي مبثوثة هنا
وهناك تنظر تركيبها وصوغها يف مجل مفيدة صاحلة للتخاطب ،ويؤيد هذا الرأي أن اجلاحظ بعد عبارته
املذكورة عقب قائال ...إمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري األلفاظ وسهولة املخرج وكثرة املاء ويف صحة
الطبع وجودة السبك ،فإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير فما يقابل املعاين
املطروحة يف هذه النظرية ليست األلفاظ ألهنا هي األخرى معنية بالطرح والسقوط وإمنا يقابلها السبك
والنسج والتصوير يعين الرتكيب" .2
وإىل هذا الفهم ذهب أيضا الدكتور جعفر دك الباب يف حبثه الذي ألقاه كما سبق ذكره يف امللتقى
الدويل للدراسات البنيوية جبامعة قسنطينة يف ديسمرب  ،1391إذ يقول بعد أن يثبت أن العالقة بني
اللفظ واملعىن يف مستوى الكلمات املفردة هي عالقة جدلية وأهنا تكون وحدة ال انفصام فيها عند عبد
1عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز ص 719- 713
2حممد الصغري بناين النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ ص .060-061
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القاهر اجلرجاين ،وجتدر اإلشارة هنا إىل تبين هذا الفهم للعالقة بني اللفظ واملعىن ميكن من الفهم
الصحيح ملوقف اجلاحظ من مسألة العالقة بني اللفظ واملعىن .وقد ذكر الدكتور دك الباب آراء اجلرجاين
يف ذلك وكيف انتصرت ملقولة اجلاحظ وأنصفتها مزيلة اللبس وسوء الفهم الذي وقع فيه معاصروه.
إن فكرة الفصل بني املعاين واأللفاظ املزعومة وفكرة اإلمهال للمعاين والغض من شأهنا ،والرفع من قيمة
األلفاظ والتحيز هلا فكرة ثبت عدم صحتها ...
وتقول أيضا إن اجلاحظ قد حتدث عن األلفاظ واملعاين أكثر من مرة ومل يظهر حتيزه ال لأللفاظ وال
للمعاين بل كانت نظرته إليهما نظرة واحدة ال يعلو فيها على اآلخر يف الناحية البالغية.
يقول اجلاحظ يف توازن اللفظ واملعىن ومساواهتما:
"وقال بعضهم وهو أحسن ما اجتبيناه ودوناه ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه
لفظه ولفظه معناه ،فال يكون لفظه إىل مسعك أسبق من معناه إىل قلبك "

1

إنه يؤكد التالزم بني اللفظ واملعىن والتساوي بينهما من الناحية البالغية ،فال يفصل أحد وال يتقدم على
اآلخر بل التقدم هلما معاين حتققت هلما الناحية اجلمالية والصواف الفين املسبوك والطبع الصحيح البعيد
عن التكلف والتصوير القوي والرباعة يف العمل األديب ...وهذا يظهر جبالء عندما يؤكد على الطبع ويذم
التكلف ويوحد العالقة بني اللفظ واملعىن يف األعمال األدبية ،يقول" :وأحسن الكالم ما كان قلبه يعنيك
عن كثريه ومعناه يف ظاهر لفظه ،وكان اهلل عز وجل قد ألبسه اجلاللة ،وغشاه من نور احلكمة على
حسب نية صاحبه وتقوى قائله ،فإذا كان املعىن شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع بعيدا من
االستكراه ،ومنزها عن االختالل مصونا عن التكلف صنع يف القلوب ضيع الغيث يف الرتبة الكرمية ومىت
فصلت الكلمة على هذه الشريطة ،ونفدت من قائلها على هذه الصفة ،أصحبها اهلل من التوفيق

 1اجلاحظ.البيان والتبيني ج 0ص 009
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ومنحها من التأييد وال يتمنع معه من تعظيمها صدور اجلبابرة ،وال يذهل عن فهمها معه عقول اجلهلة
...

1

ويقول أيضا واصفا األلفاظ واملعاين ودورها يف العمل اإلبداعي مبينا التحامهما واحتادمها" :اندركم حسن
األلفاظ ،وحالوة خمارج الكالم فإن املعىن إذا اكتسى لفظا حسنا وإعارة البليغ خمرجا سهال .. ،صار يف
قلبك أحلى ،ولصدرك أمأل واملعاين إذا اكتسبت األلفاظ الكرمية ،وألبست األوصاف الرفيعة ،حتولت يف
العيون عن مقادير صورها وأربت على حقائق أقدارها  ،بقدر ما زينت وحسب ما زخرفت ،فقد صارت
األلفاظ يف معاين املعارض ،وصارت املعاين يف معىن اجلواري"..

2

ومما يزيدنا تأكيدا على أن اجلاحظ ال يفصل بني اللفظ واملعىن وال يعلى قيمة األلفاظ دون املعاين وال
من املعاين دون األلفاظ نظرته هذه اليت كررها كثري من البالغيني والنقاد بعده ،يقول :
" واألمساء يف معىن األبدان ،واملعاين يف معىن األرواح ،اللفظ للمعىن بدن واملعىن للفظ روح "

3

قلت إن قوله األخري هذا كرره كثري من البالغيني والنقاد بعده وجنده على سبيل املثال عند ابن رشيق
يف عمدته .4ومع ذلك حيكم الباحثون املعاصرون على أن ابن رشيق يسوي بني
اللفظ واملعىن يف الرتبة البالغية وال يفصل بني الطرفني ،بينما حيكمون على اجلاحظ باإلمهال للمعاين
والفصل بينهما وبني اللفظ مع أن القول واحد عند االثنني ...أيبقى لنا بعد هذا شك يف أن اجلاحظ ال
يعطي أية قيمة للمعاين أو أنه يفصل بينها وبني األلفاظ .
 1اجلاحظ.البيان والتبيني ج 0ص 97
2املرجع نفسه ص296
 3اجلاحظ رسالة يف اجلد واهلزل حتق عبد السالم هارون نشر مكتبة اخلاجني القاهرة  0796ه  0816م
4إبن رشيق العمدة ج 0حتق حممد حمي الدين صبحي دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة ط بريوت لبنان  0610ه  0890م
ص026
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إن اجلاحظ يف قوله السابق يؤكد على الرتابط التام بني اللفظ واملعىن وينظر إليهما على أهنما وحدة
فنية ال انفصام فيها ،فهو يف مجيع أقواله سالفة الذكر يعلي من قيمة األلفاظ واملعاين وينظر إليهما على
أهنما عنصر واحد يف العملية األدبية ،فكما ال ميكننا أن نفصل بني اجلسد والروح ،ال نستطيع أن هنمل
واحدا منهما أو نفضل أحدمها على اآلخر ،فكذلك ال نستطيع أن نفصل بني اللفظ واملعىن ،أو هنمل
أحدمها ونعلي اآلخر ،بل جيب االعتناء هبما معا ،فاملعاين بدون ألفاظ ،أرواح بال أجساد واأللفاظ بال
معان أجساد هامدة وال أرواح فيها.
ويقول يف موضع آخر" :حق املعىن أن يكون االسم له طبا وتلك احلال له وفقا ،يكون االسم له فاضال
وال مفضوال وال مقصرا ،وال مشرتكا ،وال مضمنا.1 "..
تلك هي نظرة اجلاحظ يف العالقة بني اللفظ واملعىن اليت تقوم حسب رأينا على الوحدة بينهما يف العمل
األديب ،وعلى أساس الرتكيب يف معرض النظم والتأليف ..
وما نظرية املعاين املطروحة يف الطريق اليت كانت موضوع العديد من الدراسات إال املعاين األولية
بألفاظها قبل أن تدخل حيز النظم والتأليف ،فهي أشبه بالفضة أو الذهب تنتظر من يصوغ منها سوارا
أو خامتا أنيقني ،إذ أهنا قبل أن تصاغ يعرفها مجيع الناس ،فكذلك
الفضة أو الذهب من منا ال يعرف أن هذه فضة وهذا ذهب وذاك حناس وتلك حديد إىل غري ذلك؟
لكن هل يف مقدورنا مجيعا أن نصوغ منها ما نشاء ،وهل تكون صياغتنا يف مستوى فين واحد أم أن
املوهبة والتجربة والطبع الفين تلعب دورا كبريا يف اإلجادة الفنية وعدم اإلجادة ؟ فكذلك األلفاظ
واملعاين.

 1اجلاحظ البيان والتبيني ج 0ص 87-82
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ويقول الدكتور جميد عبد احلميد ناجي.." :وأن إنعام النظر فيما كتبوه حوهلا  -مسألة اللفظ واملعىن-
يكشف عن عدم فصلهم بني اللفظ واملعىن ،أو الشكل واملضمون ،بل مها يشكالن يف نظرمها جسدا
عضويا مرتابطا.
فاجلاحظ ينقل أن من حق املعىن أن يكون االسم له طبقا وتلك احلال له وفقا ،ويكون االسم له ال
فاضال وال مفضوال وال مقصرا  ..وإن الكالم البليغ القادر على أداء دوره يف إيصال التجربة الشعرية هو
الذي يكون معناه يف طبقة لفظة ومل يكن لفظه إىل مسعك بأسرع من معناه إىل قلبك

1

كما يرى الدكتور حممد السعدي فرهود أن اجلاحظ متهم يف قضية اللفظ واملعىن ظلما حيث إنه مل يهتم
باللفظ واملعىن ومل يهمل املعاين كما قيل عنه. 2
العالقة بين اللفظ والمعنى عند ابن قتيبة
يأيت ابن قتيبة املتويف سنة  071هـ يف كتابه الشعر والشعراء ليقسم الشعر على أربعة أضرب:
 /1ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه كقول أيب ذؤيب :
والنفس َراغبة إذا رغبتها وإذا تَرد إلى قليل تقنـع
يذكر أنه روي عن األصمعي أنه قال :هذا أبدع بيت قالته العرب
وكقول القائل يف بعض بين أمية :
في ك ـفه خيزران ريحة عبق

من كف أروع في عرنينه شمم

يغض حياء ويغض من مهابته ف َما يكلم إال حي َن يبتسم
1جميد عبد احلميد ناجي .األسس النفسية ألساليب البالغة العربية .املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط 0بريوت لبنان
 0616ه  0898ص 18
2حممد زكي العشماوي .قضايا النقد األديب احلديث .دار النهضة العربية للطباعة والنشر الطبعة :االوىل  ... 0838ص 71
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ويقول يف هذين البيتني " :مل يقل يف اهليبة شيء أحسن منه".
 /0وضرب منه حسن لفظه وحال ،فإذا أنت فتشته مل جتد هناك فائدة يف املعىن ،كقول القائل
ولما قضينا من منـ ـى كل حاج ـ ـة

ومسح باألركان من هو ما سح

وشدت على حدب المهارى وحللنا وال ينظر الغادي الذي هو رائـ ـح
أخ ـ ـ ـ ـذنا بأطراف الحديث بين ـنا و َسالت بأعناق المطي األباط ـ ـح
مث يعلق على هذه األبيات بقوله :هذه األلفاظ كما ترى ،أحسن شيء خمارج ومطالع ومقاطع ،وإن
نظرت إىل ما حتتها من املعىن وجدته :وملا قطعنا أيام مىن الرائح ،ابتدأنا يف احلديث وسارت املطي يف
األبطح . 1"..
إال أن عبد القاهر اجلرجاين ال يرضى بنظرة ابن قتيبة يف األبيات السابقة ويرى أن أمحدهم وإثناءهم هلا
مل يكن إال إىل االستعارة اليت وقعت موقع األلفاظ وأصابت غرضها أو إىل حسن ترتيب تكامل معه
البيان ،حىت وصل املعىن إىل القلب مع وصول اللفظ إىل السمع  2أسرار البالغة البن جين ص 11
تصحيح وتعليق السيد حممد رشيد رضا دار املعارف بريوت لبنان.
/9وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه .
كقول لبيد بن ربيعة :
ب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح.
ما عات َ
يقول :هذا البيت كان جيد املعىن والسبك فانه قليل املاء والرونق

3

1إبن قتيبة الشعر والشعراء ج 0حتق وشرح امحد شاكر دار املعارف  0811م ص 13- 11
2املرجع نفسه ص 13- 11
3املرجع نفسه ج 0ص 19
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 /4وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه كقول األعشى يف امرأة
وفوها كأقاحي غداه دائم الهطل

كما شيب براع بارد من عسل النحل

وكقوله:
أن محال وأن مرتحال وأن في السفر ما مضى مهالن
وكقوله :
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مثل شلوش شلشل شول.
وهذه األلفاظ األربعة يف معىن واحد وكان قد يستغىن بأحدمها عن مجيعها .ويزيد هذا البيت لألعشى أو
ينقص .1
تلك هي تقسيمات ابن قتيبة للشعر على أساس اللفظ واملعىن ..
والسؤال هل كانت نظرته اجلمالية مقصورة على اللفظ دون املعىن أو على املعىن دون اللفظ يف الناحية
البالغية ؟ نظرة متساوية ؟ .
إننا نالحظ أن نظرته إليها من حيث امليزة البالغية أو القيمة اجلمالية كانت نظرة مساوية سوى فيها
بني اللفظ واملعىن ،وال يقصر اجلمال البالغي على اللفظ دون املعىن وال على املعىن دون اللفظ ..أهنما
يف مستوى واحد فضل ألحد على األخر واجلودة واحلسن يكمن يف االثنني معا.
كما أن فكرة تقسيمه للشعر إىل أربعة أضرب واليت قد توحي بالفصل بني اللفظ واملعىن كما ذهب
بعض الدارسني احملدثني  2واعتربوها بالدرجة األوىل فكرة تقدمي قسم مبوجبها الشعر من حيث اإلجادة

1إبن قتيبة الشعر والشعراء ج 0ص18
2يوسف بكار بناء القصيدة العربية دار األندلس  -بريوت  -ص 029
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واحلسن وال اعتربها فكرة فصلت بني اللفظ واملعىن بقدر ما هي كالنظرة اجلزيئية للنص األديب والتعليمة
يف الوقت نفسه عند الدراسة طبق عليها كثريا من الشواهد الشعرية وبني جيدها من رديئها ،أما ما قيل
عنه بأنه يفضل املعاين األخالقية واحلكيمة يف
الشعر فهل تفضيله للمعاين هذه على أهنا جمردة من ألفاظها أم أهنا بألفاظها؟ وما عيبه إذا كان فضل
األخالق واحلكمة على باقي األنواع األخرى؟ أليس هذا هو اهلدف األمسى الذي جيب أن يكون
مضمونا يبلغه الشعراء إىل القراء يف قالب فين مجيل.
إن نظرة كل من اجلاحظ وابن قتيبة يف اللفظ واملعىن كانت نظرة مساوية ،فاللفظ واملعىن عندمها
متحدان ملتحمان ،وال قيمة للمعىن أو املضمون إذا كان منفصال عن لفظه أو شكله ،ألن امليزة الفنية
اجلمالية تظهر يف واحد دون اآلخر يف العمل إلبداعي بل تظهر يف تالمحها معا ،وهنا تظهر امليزة
البالغية املتمثلة يف قدرة األديب الذي جيعل من اللفظ واملعىن وتالمحهما خلقا فنيا ثانيا وال يتم هلما يف
حالة انفرادمها وانفصاهلما...
وقد أشار اجلاحظ إىل هذا التالحم والتساوي بني اللفظ واملعىن كما رأينا سابقا.
اللفظ والمعنى عند أحمد بن طباطبا العلوي
نظرة ابن طباطبا املتويف عام  900هـ يف كتابه عيار الشعر واضحة كل الوضوح إذ يقول:
"والكالم ال معىن له كاجلسد الذي ال روح فيه كما قال بعض احلكماء ...للكالم جسد وروح فجسده
النطق وروحه معناه ..

1

1حممد أمحد بن طباطبا العلوي عيار الشعر شرح وحتقيق عباس عبد الستار ومراجعة نعيم زرزور دار الكتب العلمية ط 0بريوت لبنان
0612ه  0892م ص 03
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إن العالقة بني اللفظ واملعىن عند ابن طباطبا كالعالقة بني اجلسد والروح من حيث االرتباط والتالحم،
فال يتصور أن تكون روح بال جسد أو جسد بال روح ،فهما من حيث األمهية متساويان وال ميكن بأي
حال من األحوال االحنياز إىل واحد وإمهال اآلخر أو ميكن الفصل بينهما.
ومما يؤكد لنا أن ابن طباطبا يسوى بني اللفظ واملعىن قوله يف عملية التأليف:
" فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة ،لطيفة ،مقبولة ،حسنة ،جمتلية حملبة السامع له
والناظر بعقله إليه ،مستدعيه لعشق املتأمل يف حماسنه ،فيحسه جسما وحيققه روحا ،أي يتقنه لفظا
ويبدعه معىن ،وجيتنب إخراجه على ضد هذه الصفة فيكسوه قبحا ويربزه مسخا ،بل يسوى رونقه
اختصارا ويكرم عنصره صدقا ويفيد القبول رقة وحيصنه جزالة ،ويدنيه ساللة وينأى به إعجازا .1 "...
نرى أنه يؤكد على التناسب بني األجزاء واإلتقان واإلبداع يف اللفظ واملعىن معا ،ويدعو بأن خيرج
الشعر على هذه الصفة اليت ذكرها.
ويقول أيضا :
"فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة املعىن وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر
مت قبوله له واشتماله عليه وإن نقص جزء من أجزائه اليت يعمل هبا وهي :اعتدال الوزن ،وصواب املعىن،
وحسن األلفاظ ،وكان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه" .2
إذن من أجزاء التأليف عند ابن طباطبا اللفظ واملعىن وهو يؤكد حسنهما وصواهبما وائتالفهما معا وال
نستطيع أن نقول :إنه ينحاز إىل جانب اللفظ أو إىل جانب املعىن بل إن نظرة املساواة عنده بينة

1ابن طباطبا العلوي عيار الشعر ص 021
2املرجع نفسه .ص 20

28

عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

الفصــــــل األول:

واضحة ال يفضل فيهما أحد على آخر مما يؤكد لنا أيضا أنه يسوي بني اللفظ واملعىن قوله يف املشاكلة
بينهما من حيث احلسن واجلمال والقبح:
" وللمعاين ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح يف غريها ،فهي هلا كاملعرض للجارية احلسناء اليت تزداد
حسنا يف املعارض دون البعض ،وكم من معىن حسن قد شني مبعرضه الذي أبرز فيه وكم معرض حسن
قد ابتذل معىن قبيح ألبسه "

1

وقوله هذا هو تقريبا القول نفسه عند اجلاحظ:
"اتذركم حسن اللفظ ،وحالوة خمارج الكالم  ...إىل أن يقول :فقد صارت األلفاظ يف معاين املعارض
وصارت املعاين يف معىن اجلواري"..

2

وقوله " :ولكل ضرب من احلديث ضرب من اللفظ وكل نوع من املعاين نوع من األمساء فالسخيف
للسخيف واخلفيف للخفيف واجلزل للجزل"..

3

وال خيرج عن تقسيمه ابن قتيبة للشعر كما رأينا من قبل .4
وعلى كل فابن طباطبا مل خيرج عن رأي اجلاحظ أو ابن قتيبة يف املساواة بني اللفظ واملعىن وإال أن
بعض الباحثني يرون أن ابن طباطبا كان أكثر إيضاحا لفكرة الوحدة العضوية بني الشكل واملضمون
حيث يقول :
"ولو عربنا اجلاحظ إىل ابن طباطبا لوجدناه أكثر صراحة وإيضاحا للوحدة العضوية بني الشكل
واملضمون حيث يقول :
1ابن طباطبا العلوي عيار الشعر ص 06
2اجلاحظ البيان والتبيني ج 0ص 296
3اجلاحظ احليوان حتقيق عبد السالم هارون دار إحياء الرتاث العريب بريوت ج  7ص 78
4إبن قتيبة الشعر والشعراء ص 11وما بعدها
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الفصــــــل األول:

"إن الكالم الواحد جسدا وروحا ،فجسده النطق وروحه الكالم ". 1
وحنن نقول :إن فكرة الوحدة العضوية اليت قال هبا ابن طباطبا وقد سبقه إليها اجلاحظ وهي الفكرة
نفسها ،يقول اجلاحظ :
"واألمساء يف معىن األبدان واملعاين يف معىن األرواح ،واللفظ للمعىن بدن واملعىن للفظ روح . 2 "...
وعلى هذا نقول إن ابن طباطبا قد تابع اجلاحظ يف فكرة الوحدة العضوية بني الشكل واملضمون وما
يزيد فكرة الوحدة العضوية بني الشكل واملضمون إيضاحا قول ابن طباطبا:
"جيب أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة يف اشتباه أوهلا بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ
ودقة معان وصواب تأليف "

3

ج /العالقة بين اللفظ والمعنى عند األصوليين
إن العالقة بني اللفظ ومدلوله كانت مشكلة دارت حوهلا مناقشات املفكرين يف القدمي واحلديث وكان
لألصوليني مع تقدمهم فيها رأي .
وملا كانت الداللة هي ركيزة العمل األصويل ،فقد حال علماء األصول وراءها أيا كان مكاهنا ،وعرضوا
هلا سواء كان ذلك على مستوى اللفظ املفرد أم على مستوى الرتكيب.
ويعترب اللفظ أداة لتلك الداللة ،ولذا فهو يرتبط يف مفهومهم هبا فنجدهم يعرفون اللغة على أهنا ألفاظ
دالة الرتباطها بالفكر اإلنساين ارتباطا وثيقا ،وتعترب واسطة يف توصيل هذا الفكر ،فالداللة اليت ليس هلا
لفظ ال وجود هلا .
1جميد عبد احلميد ناجي األسس النفسية لألساليب البالغية العربية ص 18
 2اجلاحظ رسالة يف اجلد واهلزل ضمن رسائل حتق عبد السالم هارون  .ص 212
3ابن طباطبا عيار الشعر ص 070
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ومل يقتصر مفهوم اللفظ عند األصوليني على عملية النطق فحسب ،سواء أفادت أم مل تفد ،كما هو
معروف عند اللغويني الذين يقولون بأن اللفظ الدال جتتمع فيه ظاهرتان :ظاهرة تتعلق بالصوت وظاهرة
تتعلق بالداللة.
وهنا نلحظ فرقا يف مفهوم اللفظ عند اللغويني إذ ميكن أن يكون اللفظ صوتا غري دال ،وإمنا هو عند
األصوليني مرتبط بالداللة دائما ،فاللفظ والكلمة والكالم كلها مبعىن واحد عند األصوليني ،ويذهب
غالبيتهم إىل أن الكلمة الواحدة تسمى كالما ...وهم يف ذلك خيتلفون مع
النحاة أيضا ،الذين يستشعرون مع اللفظ عملية النطق وكيفية صدور األصوات ...يقول ابن مالك
النحوي يف الفيته" :كالمنا لفظ مفيد ...ومن ذلك يتضح أن النحاة يفرقون بني الكالم والكلمة ..فهم
خيضعون الكالم مبا يتضمن كلمتني باإلسناد حبيث يفيد إفادة تامة.1
فاللفظ يف التصور األصويل دليل الفكر ،وهو خاضع للتطور والتعبري ولذا فقد نال اللفظ ومدلوله من
األصوليني عناية فائقة حماولني يف ذلك حتديد داللته .يف تلك العالقة يقول الغزايل" :فاعلم أن كل من
طلب املعاين .2
وهذا االجتاه جنده عند أحد علماء الغرب وهو العامل االجنليزي ستيفن أوملان الذي يرجع الفضل يف ذلك
إىل عاملني غربيني من علماء اللغة ومها " أ,جدن" و" ريتشاردز".
إذ يقول :فالدورة (وهي عملية التعبري عن املعىن ) جيب أن تبدأ عن طريق الفكرة ،أي عن طريق
احملتوى العقلي الذي تستدعيه الكلمة والذي يرتبط بالشيء ،وسوف تعرف اللفظ حينئذ بأنه الصيغة
اخلارجية للكلمة ،أما املدلول فهو الفكرة اليت يستدعيها اللفظ .

1

1أمحد عبد الغفار التصور اللغوي عند األصوليني جامعة اإلسكندرية –جامعة الرياض شركة مكتبات عكاظ ط0سنة  0830ص
36-37
2الغزايل املستصفى يف علم األصول ، :حتقيق عبد السالم الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل.
0607هـ0887/ج 0ص 20
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وإن كان يوضح لنا العالقة بني اللفظ ومدلوله عالقة متبادلة ،فليس اللفظ وحده هو الذي يستدعي
املدلول ،وإمنا املدلول أيضا ميكنه أن يستدعي اللفظ .
وقد مثل لذلك :أنه حني يفكر يف ( منضدة ) فسوف ينطق بالكلمة اليت تدل عليها ،وأن مساعه هلذه
الكلمة جيعله يفكر يف ( املنضدة ) فهذه العالقة املتبادلة بني اللفظ ومدلوله هي ما ميكن أن يطلق عليها
مبصطلح ( املعىن ) ،فيعرف املعىن بأنه العالقة املتبادلة بني اللفظ واملدلول ،عالقة متكن كل واحد منهما
من استدعاء اآلخر.
ومهما يكن من أمر تلك العالقة وتبادهلا ،فإن ذلك ال ينكر وجود الفكرة ،وقد نبه إىل ذلك اإلمام
الغزايل متناوال تلك الدورة اليت تتم بني اللفظ واملدلول ،ويتضح هذا من خالل تعريفه للحد.
فقال" :إن الشيء يف الوجود له أربع مراتب أوهلا حقيقة يف نفسه ،وثانيها ثبوت مثال حقيقة يف الدهن
وهو العبارة الدالة على املثال الذي يف النفس ،ورابعها تأليف رقوم تدرك حباسة البصر دالة على اللفظ
وهو الكتابة ،فالكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه ،واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه ،والعلم تبع للمعلوم إذ
يطابقه ويوافقه ،إال أن األولني وجودان حقيقيان ال خيتلفان ألهنما موضوعان باالختيار ولكن األوضاع
وإن اختلفت صورها فهي متفقة يف أهنا قصد هبا مطابقة احلقيقة"  ،2وتلك حماولة يهدف هبا ربط
األلفاظ القابلة للتغري والتطور تبعا الختالف الزمان واملكان حبقيقة الشيء نفسه واليت تتميز بالبقاء
والثبات ،وأنه مهما اختلفت تلك األلفاظ يف صورها فإهنا تدل على مسمياهتا وتطابقها ،وإن كنت ال
أقصد يف هذا الفصل تناول تلك العالقة ،إال أنين أردت اللفت إىل أن املدرسة األصولية مل هتمل تلك
العالقة بني اللفظ ومدلوله ،وإمنا أدلت فيه بدلوها ،كما رأينا عند اإلمام الغزايل .وإمنا املقصود هنا هو
العالقة بني اللفظ واملعىن ،وما أطلقه األصوليون من مصطلحات على بعض األلفاظ تبعا لدرجات ظهور
املعىن فيها أو درجات خفائها.
1ستيفن أوملان دور الكلمة يف اللغة ترمجة كمال حممد بشر دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع ,ط  0812ص 98و11
2الغزايل املستصفى ج 0ص 22
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أما الذي يرتبط بوضوح املعىن فذلك هو  :اخلفي واملشكل واجململ املتشابه.
وإذا ما تناولنا األلفاظ الواضحة املعىن ظهرت لنا دقة التفكري األصويل يف تصور الداللة اللفظية ،وذلك
َح َّل اللَّه البَـي َع َو َح َّرَم
ك بأَنَّـهم قَالوا إنَّ َما البَـيع مثل ِّ
من خالل نظرهتم إىل قوله تعاىل ََٰ ﴿ :ذل َ
الربَا َوأ َ
1
الربَا فَ َمن َجاءه َم ْو ِعظَة ِّمن ربِِّه
أ
و
"
هو
هنا
املتبادر
املعىن
ألن
ا
ر
ظاه
الربَا ﴾
ِّ
َحل اللّه الْبَـْي َع َو َحرَم ِّ
َ َ
َص َحاب النا ِر ه ْم فِ َيها َخالِدو َن" فأحل اهلل البيع
ف َوأ َْمره إِ َىل اللّ ِه َوَم ْن َع َاد فَأ ْولَـئِ َ
فَانتَـ َه َى فَـلَه َما َسلَ َ
كأْ
وحرم الربا معىن يتضح مبجرد مساعه ،ومبدلوله اللفظ يف الرتكيب دون إعمال فكر أو تأمل ..
وقد عرف اآلمدي الظاهر بأنه" :ما دل على معىن بالوضع األصلي أو العريف وحيتمل غريه احتماال
مرجوحا2 ".فهو ما ظهر منه املراد بلفظه ،وقد احرتز بقوله ( :احتماال ال مرجوحا)
عن املشرتك الذي يدخل يف داللته أكثر من معىن دون ترجيح ألحدمها ،وهبذا املفهوم فالظاهر ال حيتمل
التأويل .
كما أهنم يطلقون العبارة نفسها ( وأحل اهلل البيع وحرم الربا) نصا وذلك بالنظر إىل معىن آخر زائد
على املعىن املتبادل من مدلول الصيغة ،وهذا املعىن الزائد هو ( التفرقة بني البيع والربا) وهو معىن قصد
إليه الشارع لزيادة الوضوح يف معرض الرد على من قالوا ( :إمنا البيع مثل الربا) واليت تدل ألفاظها على
متثيل البيع بالربا وقصد الشارع هو أيضا التفرقة بينهما.
فالنص فيه زيادة وضوح ،إذ يفهم منه معىن مل يفهم من الظاهر .والكالم هنا ظاهر يف معىن( ..وهو
أحل البيع وحرم الربا)

1سورة البقرة اآلية 239
2ابو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي (املتوىف170 :هـ) األحكام يف أصول األحكام .احملقق:
عبد الرزاق ج 0مطبعة املعارف مصر ص 089

33

الفصــــــل األول:
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اب
وقد يأيت الكالم ظاهرا ونصا باعتبار اللفظ ،ومثال ذلك ما جاء يف قوله تعاىل ﴿ :فَانكحوا َما طَ َ
ث َوربَاع ﴾  1فاجلزء األول من اآلية (فانكحوا ما طاب لكم من النساء(
ِّساء َمثـنَى َوثالَ َ
لَكم ِّم َن الن َ

ظاهر من ناحية اللفظ يف حل النكاح ،أما اجلزء األخري ( مثىن وثالث ورباع) فإنه نص يف حتديد العدد
ومفهوم األول هو حل النكاح على اإلطالق ،وهو من قبيل الظاهر ،أما اجلزء األخري فمن قبيل النص

لداللته على معىن التحديد ،وهو معىن مستفاد من إثبات العدد ،ومقصد الشارع هنا من وراء لفظة (
فانكحوا) هو إثبات العدد بالتحديد ،فاألمر مل يكن للوجوب وإمنا جاء لغرض آخر وهو اإلثبات.
ويف ضوء ما أوضحنا جيوز أن يكون اللفظ ظاهرا ونصا يف آن واحد لظهور املعىن املتبادر من ناحية
زيادة وضوحه وداللته على معىن زائد من ناحية أخرى ،إال أن الظاهر أعم من النص مبعىن أن كل نص
ظاهر وال عكس.
وقد كان اإلمام الشافعي يسوى بني الظاهر والنص كما يتضح ذلك فيما أورده اإلمام الغزايل عند قوله:
"ما أطلقه الشافعي فإنه مسي الظاهر نصا وهو منطبق على اللغة وال مانع منه يف الشرع ،والنص يف اللغة
مبعىن الظهور وتقول العرب :نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته "

2

ومن املعروف أن اإلمام الشافعي كان يقيم نظرياته وتقسيماته يف الدراسة األصولية على هدي من
خصائص اللغة وحسه هبا ،مما جعله يسوى يف ذلك بني الظاهر والنص التفاقهما يف املعىن اللغوي.
ولكن اإلمام الغزايل يشري إىل أن النص يطلق يف تعارف العلماء على ثالثة أوجه ميكن تلخيصها فيما
يلي :
االول  :أنه مساير للظاهرة كما قال الشافعي.
الثاين :أنه ما ال يتطرق إليه احتمال أصال.
1سورة النساء اآلية 7
2الغزايل املستصفى ج 0ص796
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الثالث :أنه التعبري بالنص عما ال يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل.
ويطلق األصوليون كذلك على كل لفظ ظهرت داللته على معناه بشكل قطعي ال يرتك معه احتمال
املعىن آخر ( مفسرا) كما يف قوله تعاىل﴿ :وقاتلوا المشركين كافة"﴾  ،1فلفظ (كافة) مفسر ألنه
يوضح معىن وهو نفي التخصيص يف املشركني.
واملفسر يزداد وضوحا على النص كما جاء يف قوله تعاىل﴿ :فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ 2فلفظ العدد
هنا ال حيتمل زيادة أو نقصا ،وال حيتمل شيئا سوى مدلوله.
ومن هنا نلحظ أنه يلحق باملفسر كل ما فسر بقطعي من ظاهر أو نص أو خفي أو مشكل أو جممل،
وه ي ما حتتاج إىل حتديد بالنسبة للنوع األول والثاين واإليضاح بالنسبة للباقي ،وكلها أنواع حتتمل
التأويل ،ويطلق املفسر أيضا على النص الذي يتوىل تفسري نص آخر وتوضيحه كاألحاديث النبوية املبينة
لكيفية الصالة مثال.
وأما أقوى مراتب الظهور يف املعىن ( احملكم) وهو اللفظ الذي يدل على معىن يف نفسه دون أي
احتمال لتبديل أو تأويل ،فداللة احملكم واضحة ثابتة .ومن األمور املسلم هبا اليت ال يتطرق إليها أي
شبهة يف داللتها.
د  -اللفظ والمعنى عند اللغويين:
نزع اللغويون منزع النقاد والبالغيني يف حماولة عقد الصلة بني اللفظ واملعىن ،وحبث طبيعة هذه الصلة،
مبا يتناسب ومناهج اللغويني واهتماماهتم ،فهذا ابن جين خيصص فصلني يف كتابه (اخلصائص) ملعاجلة

1سورة النور االية 6
2سورة األنفال االية 39
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هذه القضية ،مها (باب يف تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين) ، 1و(باب يف إمساس األلفاظ أشباه
املعاين) .2وعن هذه العالقة الرابطة بني اللفظ واملعىن يقول يف باب آخر مساه (يف الرد على من ادعى
على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفاهلا املعاين)" :اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية وأكرمها
وأعالها وأنزهها ، ،ويذهب يف االستحسان له كل مذهب بك ،وذلك أن العرب كما تعىن بألفاظها
فتصلحها وهتذهبا وتراعيها وتالحظ أحكامها بالشعر تارة وباخلطب أخرى ،وباألسجاع اليت تلتزمها
وتتكلف استمرارها ،فإن املعاين أقوى عندها وأكرم عليها ،وأفخم قدرا يف نفوسها" .3وعالقة اللفظ
مبعناه عند اللغويني حتتمل أكثر من وجه ،فقد تكون نوعا من التطابق التام بني اللفظ واملعىن ،حبيث ال
حيتمل اللفظ الواحد إال معىن واحدا ،وقد حيتمل اللفظ الواحد أنواعا من املعاين ،واملعىن الواحد ألفاظا
عديدة ،وقد أشار (ابن فارس) يف مالحظة جامعة ألنواع هذه العالقات بني اللفظ ومعناه بقوله
"ويسمى الشيئان املختلفان باالمسني املختلفني ،وذلك أكثر الكالم كرجل وفرس ،وتسمى األشياء
الكثرية باالسم الواحد ،حنو عني املاء وعني السحاب ،ويسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة ،حنو
السيف واملهند واحلسام…ومن سنن العرب يف األمساء أن يسموا املتضادين باسم واحد ،مسوا اجلون
لألسود واجلون لألبيض" ،حيدد ابن فارس هبذه املالحظة عالقة اللفظ مبعناه يف مستويات أربعة ،هي:
1ـ ألفاظ ذات معان خمتلفة كرجل وفرس ،وهو أكثر الكالم -0 .اللفظ الواحد يطلق على معان متعددة
ومتنوعة كعني املاء وعني السحاب ،وهو ما يسمى باملشرتك اللفظي -9 .ألفاظ متعددة ومتباينة تطلق
على معىن واحد كالسيف واملهند واحلسام ،وهو ما يسمى بالرتادف -4 .اللفظ الواحد يطلق على
معنيني خمتلفني متناقضني كإطالق لفظ اجلون على األبيض واألسود ،وهو ما يسمى بالتضاد.

1إبن جين أبو الفتح عثمان ،ت782.هـ) اخلصائص .حتقيق حممد علي النجار ،دار الكتاب العريب بريوت لبنان 069/2 .وما
بعدها.
2املرجع نفسه 092/2 :وما بعدها.
3ابن جين اخلصائص.209/0 :
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وقد اختلف اللغويون العرب اختالفا واسعا حول وقوع هذه الظواهر اللغوية اليت تؤطر العالقة بني
اللفظ ومعناه ،فأنكر فريق منهم وجودها يف اللغة ،وأثبتها فريق آخر.
فبخصوص قضية الرتادف فقد اختلف اللغويون العرب اختالفا واسعا حول وقوعها يف اللغة فأنكر
فريق منهم وجودها وأثبتها فريق آخر .والواقع أن هذا االختالف بني اللغويني مرده إىل خالف مذهيب
بني الفريقني حول موضوع (نشأة اللغة) .فقد انقسم علماء اللغة القدماء حول هذه النشأة إىل فرقني:
فريق ميثله (ابن فارس) ويذهب إىل أن اللغة توقيف ووحي ،وفريق آخر ميثله (ابن جين) ويذهب إىل أن
اللغة تواضع واصطالح .والقول بتوقيفية اللغة معناه أن اهلل تعاىل قد أوحى آلدم وأوقفه على أمساء
األشياء كلها بكل اللغات مباشرة أو بواسطة بعد أن علمه النطق .1ودليلهم على ذلك قوله تعاىل
﴿وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة﴾ .2ومعىن علم اهلل آدم األمساء كلها ،أي علمه
هذه اللغة املألوفة لدينا ،ومن مث فالعالقة بني األلفاظ ومعانيها هي من وضع اهلل تعاىل ووحيه ،ويستشهد
ابن فارس على صحة مذهبه بتفسري(ابن عباس) للفظ (األمساء) يف اآلية بقوله "فكان ابن عباس يقول
علمه األمساء كلها،
وهي هذه األمساء اليت يتعارفها الناس ،من دابة وأرض وسهل وجبل ومجل ومحار ،وأشباه ذلك من األمم
وغريها".3
أما نظرية االتفاق أو املواضعة ،فمؤداها أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع واالتفاق ،ومن مث
فالعالقة بني األلفاظ ومعانيها عالقة اتفاقية تقوم على ما يتفق عليه الناس ،أو يصطلحون على
استخدامه ،وذلك "كأن جيتمع حكيمان فصاعدا فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء املعلومات ،فيضعوا
 1عزمي إسالم مفهوم املعىن دراسة حتليلية ،حوليات كلية اآلداب جامعة الكويت ،احلولية السادسة ،الرسالة احلادية والثالثون.
0619هـ0899/م .ص28 :
2سورة البقرة اآلية 70
3إبن فارس الصاحيب يف فقه اللغة ص 70
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لكل واحد منهما مسة ولفظا إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز من غريه…فكأهنم جاؤوا إىل واحد من
بين آدم ،فأومأوا إليه وقالوا إنسان ،إنسان ،فأي وقت مسع هذا اللفظ علم أن املراد به هذا الضرب من
املخلوق".1
وقد كان هلذا املوقف من أصل اللغة أثر كبري يف حتديد موقف كل فريق من قضية الرتادف ،فأصحاب
التوقيف ينكرون وجود الرتادف يف اللغة ،ومن هؤالء (أمحد بن فارس) (ت933.هـ) ،ويعرب عن هذا
الرأي بقوله "والذي نقوله يف هذا ،أن االسم واحد وهو السيف ،وما بعده من األلقاب صفات".2
فحمل الرتادف على الوصف ،فجعل ألفاظا مثل املهند واحلسام صفات تدل على خصائص السيف ،ال
على السيف نفسه ،ولكل صفة منها معىن خاص خيالف معىن الصفة األخرى .وال ينطبق هذا على
األمساء وحدها ،وإمنا يشمل األفعال كذلك ،حنو معىن ذهب وقعد وجلس ونام ورقد ،فلكل فعل معىن
خاص متفرد ،وإذا شارك فعل فعال يف
جانب الداللة خالفه يف جانب ،وهذه املخالفة جتعله فعال آخر ذا مدلول آخر .ويوضح (ابن فارس)
هذا املوقف من الرتادف بقوله "ففي قعد معىن ليس يف جلس ،وكذلك القول فيما سواه ،أال ترى أننا
نقول (قام مث قعد) و(أخذه املقيم واملقعد) و(قعدت املرأة عن احليض) ،ونقول للناس من اخلوارج (قعد)،
مث نقول (كان مضطجعا فجلس) فيكون القعود عن قيام ،واجللوس عن حالة هي دون (اجللوس) ألن
(اجللس) (املرتفع) ،فاجللوس ارتفاع عما دونه ،وعلى هذا جيري الباب كلـه".3وتعود األسباب احلقيقية
إلنكار الرتادف عند ابن فارس إىل إميانه بتوقيفية اللغة واعتبارها إهلية املنشأ ،فاهلل تعاىل قد مسى األشياء
بأمسائها ،فسمى كل شيء باسم واحد وليس أكثر ،ألن تسمية الشيء بغري اسم واحد يدل على تعدد
الواضع ،وهذا يتناىف مع حكمة الوضع .فاللغة عند ابن فارس وضعت ناضجة بتاركيبها النحوية ،وأوزاهنا
1إبن جين اخلصائص.66/0 :
2ابن فارس الصاحيب .ص .83
3املرجع نفسه .ص .88-89

38

الفصــــــل األول:

عــــالقة اللفـــظ بالمعــــنى

الصرفية ،مما قاده إىل نفي التطور والتجدد ،وإغالق باب االبتكار ،واعتبار اللغة العربية أفضل اللغات،
وبذلك حرم الوضع على الناس حفاظا على دالالت األلفاظ األوىل ،وخوفا على املعاين من االختالط
والضياع .1أما املثبتون للرتادف فريون أن أهم ما تتصف به لغتنا العربية تعدد املفردات الدالة على معىن
واحد ،وهذا ما وسع يف طرق استعماهلا ،وجعلها حتتل الصدارة يف التعبري ،ويف توسيع دائرة التواصل،
واحتجوا لوجودها بأن مجيع أهل اللغة "إذا أرادوا أن يفسروا اللب قالوا هو العقل ،أو اجلرح قالوا هو
الكسب ،أو السكب قالوا هو الصب وما أشبه ذلك ،وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء،
وكذلك اجلرح والكسب والسكب والصب وما أشبه ذلك".2
والقول بتعدد اللفظ للمعىن الواحد يتوافق مع النظرة االصطالحية للغة ،فإذا كانت اللغة قد استحدثت
بالتواضع واالتفاق ،أي ما يتفق عليه الناس من ألفاظ إذا اجتمعوا فاحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء
املعلومات ،فال مانع أن جيتمع حكيمان أو أكثر يف مكان ما ،فيتواضعون على لفظ ملعىن ما ،وجيتمع
آخرون يف مكان آخر فيتواضعون على لفظ آخر للمعىن نفسه .فنظرية االصطالح ال تتعارض مع إعطاء
املعىن الواحد أكثر من اسم واحد لتعدد الواضع لألمساء .وإىل جانب قضية الرتادف ،جند قضية االشرتاك
اللغوي اليت لفتت أنظار علماء اللغة القدامى كظاهرة لغوية تتصل بعالقة اللفظ مبعناه ،وحدها "أن جتد
للمعىن الواحد أمساء كثرية ،فتبحث عن أصل كل اسم منها ،فتجده مفضي املعىن إىل معىن صاحبـه".3
وتعدد معاين اللفظ ظاهرة لغوية جندها يف مجيع اللغات الشائعة ،ألن منشأها وسبب وجودها يف اللغة
هو تنوع االستعمال الذي يدفع حتما إىل تنوع املعىن ،وذلك إما لتفاوت البيئة اللغوية ،وإما الختالف
املستعملني ،وال خالف بني اللغويني حول وجود املشرتك اللفظي يف
1غازي طليمات خمتار نظرات يف علم دالالت األلفاظ عند أمحد بن فارس ،حوليات كلية اآلداب ،جامعة الكويت احلولية احلادية
عشرة ،الرسالة الثامنة والستون ،السنة احلادية عشرة0601 .هـ0881/م .ص96 :
 2أبو هالل العسكري الفروق يف اللغة ،حتقيق حسام الدين القدسي ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان0610 .هـ0890/م .ص:
07
3إبن جين اخلصائص.007/2 :
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اللغة ،وإن كان هناك من العلماء من ال يقر بوجوده إال على نطاق ضيق ،وحجتهم يف ذلك أن األلفاظ
إمنا وضعت أصال لتحديد املعىن وفهمه ،فإذا وضع لفظ ملعان كثرية حدث اإلهبام وقلما يفهم املراد
منها ،ومن هؤالء اللغويني (ابن درستويه) (ت947.هـ) الذي يقول "لو جاز وضع لفظ واحد للداللة
على معنيني خمتلفني أو أحدمها ضد اآلخر ،ملا كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية ،ولكن قد جييء الشيء
النادر من هذا العلل…فيتوهم من ال يعرف العلل أهنما ملعنيني خمتلفني وإن اتفق اللفظان…وإمنا جييء
ذلك يف لغتني متباينتني ،أو حلذف أو اختصار وقع يف الكالم،
حىت اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع" .1فاالشرتاك حسب ابن درستويه يعود ألسباب
حمددة خلصها يف ثالثة هي :اختالف اللهجات ،وعدم إدراك السامع للفروق الداللية بني الكلمات ،أو
بسبب احلذف أو االختصار يف الكالم ،وقد وافق الدكتور إبراهيم أنيس من اللغويني احملدثني (ابن
درتسويه) يف إنكاره معظم تلك األلفاظ اليت عدت من االشرتاك ،ومحل عددا منها على اجملاز "فكلمة
اهلالل حني تعرب عن هالل السماء ،وعن حديدة الصيد اليت تشبه يف شكلها اهلالل ،وعن قالمة الظفر
اليت تشبه يف شكلها اهلالل ،وعن هالل النعل الذي يشبه يف شكله اهلالل ،ال يصح أن تعد من املشرتك
اللفظي ،ألن املعىن واحد يف كل هذا ،وقد لعب اجملاز دوره يف كل هذه االستعماالت".2
وعلى العموم ميكن أن جنمل أسباب االشرتاك يف اللغة يف عوامل كثرية نقتصر على ذكر بعضها:
 -1االختالف يف اللهجات ،حيث تستعمل الكلمة بداللتني يف بيئتني أو هلجتني خمتلفتني فينتج تعدد
املعىن للفظ الواحد.
 -0التغري الداليل ،وهو ما يعرب عنه باحلقيقة واجملاز ،حيث يكون للفظ مدلول ،مث يشيع استعماله يف
مدلول جمازي أو أكثر ،وتبقى سائر الدالالت مستعملة.
1جالل الدين السيوطي املزهر يف علوم اللغة وأنواعها :حتقيق حممد أمحد جاد املوىل /حممد أبو الفضل إبراهيم /علي حممد البجاوي،
املكتبة العصرية صيدا بريوت0619 .هـ0898/م .ص799/0 :
2إبراهيم أنيس داللة األلفاظ. ،ص206 :
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 -9حيدث االشرتاك نتيجة لتغري طرأ على داللة الكلمة ،وحيدث هذا التغيري الداليل بطريقة مقصودة
كما حدث يف كثري من "مصطلحات الشرع ،حيث يكتسب اللفظ يف البيئة اخلاصة
مدلوال مغايرا عن أصل مدلوله اللغوي ،وإن كان متصال به بسبب .بيد أن هذا املدلول األخري قد يصبح
أكثر شيوعا واستعماال كما هو مالحظ يف مصطلحات الشرع".1
 -4التغري الصويت وهو تغري يصيب أحد أصوات اللفظ مما جيعله يتفق مع لفظ آخر يف صورته الصوتية،
فينتج عن ذلك لفظ واحد له داللتان خمتلفتان أو أكثر ،كما يف كلمة (الفروة)
تطلق على جلد الرأس والغىن ،وأصل الكلمة باملعىن الثاين (الثروة) ،مث قلبت التاء فاء فيقال فالن ذو
فروة وذو ثروة.2
نكتفي هبذه األسباب اليت أدت لوقوع االشرتاك يف اللغة لننتقل إىل قضية داللية أخرى تؤطر عالقة
اللفظ مبعناه عند اللغويني ،وهي قضية التضاد ،ومعناه أن تؤدي اللفظة الواحدة معنيني خمتلفني متناقضني
داخل اللغة مثل إطالق لفظ اجلون على األبيض واألسود ،يقول رمضان عبد التواب "فعالقة الضدية من
أوضح األشياء يف تداعي املعاين ،فإذا جاز أن تعرب الكلمة الواحدة عن معنيني بينهما عالقة ما ،فمن
باب أوىل جواز تعبريها عن معنيني متضادين ،ألن استحضار أحدمها يف الذهن يستتبع عادة استحضار
اآلخر".3
وقد اختلفت وجهات نظر العلماء حول التضاد ،كما سبق وأن اختلفوا حول الرتادف واملشرتك اللفظي،
ما بني مقر لوجوده ومنكر لوقوعه ،وأغلب علماء العرب القدماء أقروا بوجوده ،واعتربوه خاصية مميزة
1طاهر سليمان محودة دراسة املعىن عند األصوليني ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،اإلسكندرية .ص99-93 :
2أمحد نعيم الكراعني علم الداللة بني النظرية والتطبيق ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان ،الطبعة األوىل.
0607هـ0887/م .ص008 :
3رمضان عبد التواب فصول يف فقه اللغة ،مكتب دار الرتاث القاهرة .الطبعة األوىل0833 .م .ص.771 :
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للغة العربية عن غريها من اللغات ،ويعد ابن األنباري (ت909.هـ) من أهم املثبتني للتضاد يف اللغة
العربية ،ويبدو ذلك جليا من خالل كتابه (األضداد) الذي ضمنه ما يقرب من أربعمائة كلمة ،حيث
يقول "إن كالم العرب يصحح بعضه بعضا ،ويرتبط أوله بآخره ،وال يعرف معىن اخلطاب منه إال
باستيفائه واستكمال مجيع حروفه ،فجاز وقوع اللفظة على املعنيني املتضادين ألهنا يتقدمها ويأيت بعدها
ما يدل على خصوصية أحد املعنيني
دون اآلخر" .1وكأن ابن األنباري خيشى وقوع الغموض واإلهبام يف املعىن بسبب إطالق لفظني متضادين
على املعىن الواحد ،ألن اهلدف من وضع األلفاظ إمنا هو اإلبانة عن املعاين ،وهذا ما يستند إليه منكرو
التضاد يف اللغة ،ولذلك يشري ابن األنباري إىل دور السياق يف حتديد املعىن كما يف قول الشاعر:
كل شيء ما خـال الموت جـلل *** والفتى يسعى ويلهـيه األمـل.
فكلمة اجللل يف البيت تطلق على الشيء العظيم ،وعلى الشيء اليسري ،والسياق هو الذي حيدد املعىن
املراد من الكلمة .يقول ابن األنباري "فدل ما تقدم قبل (جلل) وتأخر بعده ،على
أن معناه :كل شيء ما خال املوت يسري ،وال يتوهم ذو عقل ومتيز أن (اجللل) هاهنا معناه عظيم
وكما أنكر ابن درستويه قضية االشرتاك يف اللغة ،أنكر كذلك ورود التضاد يف العربية ،وأن تكون لفظة
واحدة لشيء وضده حيث يقول "النوء االرتفاع مبشقة وثقل ،ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع ،وزعم
قوم من اللغويني أن النوء السقوط أيضا ،وأنه من األضداد ،وقد أوضحنا احلجة عليهم يف ذلك يف كتابنا
إبطال األضداد"

2

1األضداد ،ابن األنباري حممد بن القاسم ،ت723.هـ حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الرتاث الكويت0811 .م .ص 2
2جالل الدين السيوطي املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.781/0 :
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وكما وافقه الدكتور(إبراهيم أنيس) يف موقفه من قضية االشرتاك ،جنده يوافقه كذلك يف موقفه من قضية
التضاد ،حيث أنكر وجوده بالكثرة اليت ذهب إليها (ابن األبناري) وغريه من العلماء ،ذلك أن كثريا من
األمثلة اليت ظن هؤالء العلماء أهنا من قبيل األضداد ،ميكن تأويلها على وجه آخر خيرجها عن هذا
الباب ،فمثل هذه الكلمات "لو غربلت وحبثت حبثا علميا صحيحا ،النتهى األمر إىل أن ما يصح أن
يسمى منها باألضداد ال يكاد يعدو عشرين كلمة".1
ومهما يكن من أمر هذا االختالف ،فإن التضاد – أو شبه التضاد – قضية لغوية موجودة ومازالت
حتتل مكانا يف الدرس اللغوي ،وقد أرجع العلماء نشأة التضاد يف العربية لعوامل كثرية نذكر منها:
 -1اختالف اللهجات ،وذلك أن تستعمل إحدى اللهجات كلمة مبعىن ،مث تستعمل هلجة أخرى
الكلمة نفسها يف املعىن املضاد ،وعند مجع اللغة مل يفرق اللغويون بني اللهجات فوقع التضاد.
 -0وقد ينشأ التضاد عن أسباب اجتماعية ،كالتشاؤم والتفاؤل واحلسد والتهكم وغري ذلك ،فقد
يتشاءم اإلنسان من ذكر كلمة ،فيحمل معانيها السيئة أو املخيفة على ألفاظ أخرى تدل على اخلري
واألمل ،ومثال ذلك كلمة (املفازة) فمعناها األصلي النجاة من اهلالك ،وجاء إطالقها على الصحراء،
وهي تدل على اهلالك واملوت عند العرب من قبيل التفاؤل.
وقد يدفع احلسد إىل استعمال الكلمات يف معان متضادة ،فيطلق العريب على الفرس اجلميلة (شوهاء)
وعلى املرأة العاقلة الكاملة (بلهاء).2
وهكذا نالحظ أن بيئة اللغويني مل تأل جهدا يف دراسة طبيعة العالقة بني األلفاظ ومعانيها ،والكشف
عن بعض جوانبها ،وقد حاولوا من خالل معاجلة هذه العالقة إبراز الوظائف الداللية اليت تلعبها قضايا

 1إبراهيم أنيس داللة األلفاظ .ص 20
2رمضان عبد التواب فصول يف فقه اللغة ،ص 782
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كربى يف اللغة العربية ،كالرتادف واملشرتك اللفظي والتضاد ،باعتبارها خصائص فاعلة يف تنويع وتوسيع
مساحة التعبري يف اللغة العربية ،اليت من خالهلا نتمكن من االستيعاب الكلي للداللة الشاملة لأللفاظ.
9

 -األثر املذهيب يف تصور العالقة بني اللفظ واملعىن ،فمن األمور الثابتة اليت ال مراء فيها أن القرآن

الكرمي أصل جلميع العلوم العربية اإلسالمية ،انطلقت منه للكشف عن وجوه إعجازه الذي كان الدافع
إليه يف بعض احلاالت ،رد مزاعم الطاعنني ،وجال احلقيقة أمام املشككني الذين خفيت عنهم أسرار بيانه
ولطائف نظمه .وأهم مالحظة تستوقفنا عند هذه الدراسات اليت قدمها علماؤنا عن قضية اللفظ
واملعىن ،نظرية الفصل اليت سيطرت عليهم يف تصورهم هلا ،حيث أخذ البحث عندهم اجتاهني متوازيني،
أحدمها اهتم باللفظ والصياغة ،واآلخر وجه عنايته للمعاين وأحوال الرتاكيب ،ومما يعزز هذا الرأي أن
األصوليني وهم "الذين أعطوا أكثر من غريهم صورة ناضجة عن دراسة املعىن ،كانوا يرون أن كل وصف
لساين جيب أن يضع يف االعتبار تقدمي املعىن املتعلق بقصد املتكلم على حمتوى القضية اليت حيملـها".1
فإذا تتبعنا آراء العلماء على اختالف بيئاهتم العلمية جند فكرة الفصل سائدة ومسيطرة يف تصورهم منذ
البداية ،ويف مقدمة هؤالء اجلاحظ باعتباره أول بالغي وناقد أثار جدلية اللفظ واملعىن 2بقولته املشهورة
"املعاين مطروحة يف الطريق" ،وقد زكى عبد القاهر اجلرجاين هذه النظرية بقوله" :وكيف يتصور أن
يصعب مرام اللفظ بسبب املعىن ،وأنت إن أردت احلق ال تطلب اللفظ حبال ،وإمنا تطلب املعىن ،وإذا
ظفرت باملعىن ،فاللفظ معك وإزاء ناظرك" .3وإذا انتقلنا إىل بيئة اللغويني واألصوليني ،فإن هذا الفصل
يظل مسيطرا وسائدا ،كذلك يقول ابن جين "إن العرب كما تعىن بألفاظها فتصلحها وهتذهبا
وتراعيها…فإن املعاين أقوى عندها وأكرم عليها
1حممد املالكي دراسة الطربي للمعىن من خالل تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، :منشورات وزارة األوقاف مطبعة فضالة
املغرب0803 .هـ0881/م .ص62 :
2عبد العزيز محودة املرايا املقعرة ،حنو نظرية نقدية( ،سلسلة عامل املعرفة ،عدد ،)232 :مطابع الوطن الكويت0622 .هـ2110/م.
ص239 :
3عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز ص .12
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وأفخم قدرا يف نفوسها" ،1أما الغزايل من األصوليني فيقول" :فاعلم أن كل من طلب املعاين من األلفاظ
ضاع وهلك…ومن قرر املعاين أوال يف عقله مث أتبع املعاين األلفاظ فقد اهتدى".2
ويف احلقيقة إن هذا التفضيل للمعىن على اللفظ ،أو اللفظ على املعىن ،ليس سوى انعكاس خلالف
جوهري مذهيب ،فمعظم هؤالء العلماء على اختالف بيئاهتم العلمية ،كانوا يتوزعون بني أشهر مذهبني
كالميني عرفهما التاريخ اإلسالمي ،ومها املذهب املعتزيل واملذهب األشعري ،فكان كل عامل من هؤالء
العلماء وهو حيدد موقفه من قضية اللفظ واملعىن ،ينطلق من أصول مذهبه الكالمي وحياول أن ينتصر
آلراء هذا املذهب ،وينقض آراء خصومه وخمالفيه ،ومن مث فإن هذا التفضيل للمعىن أو للفظ ،ليس يف
احلقيقة سوى انتصار للمذهب وأفكاره ،وذلك ما سنخصه بالبحث يف دراسة مستقلة الحقا.
وحيث إن قضية اإلعجاز عاشت حياهتا األوىل يف أكناف املتكلمني إذ كانوا ميثلون جبهة الدفاع عن
اإلسالم مبا يثار حوله من شكوك ،فإن ثنائية اللفظ واملعىن قد ارتبطت هبذه القضية عند علماء الكالم
وأصبحت لصيقة هبا ،وأصبحت حمط اهتمام خمتلف العلماء ،بل ميكن القول إن قضية اللفظ واملعىن مل
تكن لتكتسب أمهيتها عند البالغيني واللغويني لوال اتصاهلا بقضية اإلعجاز القرآين اليت كانت الشغل
الشاغل جلميع البيئات العلمية ،فقد ربط هؤالء العلماء ما بني قضية اإلعجاز وثنائية اللفظ واملعىن
لكشف أسرار القرآن الكرمي وإبراز سر اإلعجاز اللغوي فيه ،فاهتم الفريق األول باللفظ والصياغة
إلثبات إعجاز القرآن ،واهتم الفريق الثاين باملعاين وأحوال اإلسناد إلثبات اإلعجاز.
ومهما يكن من أمر هذا الفصل الذي اتسمت به رؤية العلماء العرب القدامى لعالقة اللفظ مبعناه ،فإن
القارئ املنصف للرتاث العريب اإلسالمي ،ال يسعه إال أن ينظر بإجالل إىل ما تركه هؤالء العلماء ،من
دراسات لغوية تتصل هبذه الثنائية ،فقد نظروا إىل األلفاظ واملعاين وطبيعة العالقة القائمة بينهما من زوايا
خمتلفة ،وأبعاد متنوعة ،مما يدل على أن هؤالء العلماء األفذاذ ،كانوا ميتلكون وعيا نظريا كامال عنهما،
1إبن جين اخلصائص.209/0 :
 2الغزايل املستصفى يف علم األصول ص90 :
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وكان من نتائج هذا الوعي أن تركوا لنا "مفاهيم ومصطلحات لغوية ونقدية ،يقف اإلنسان أمامها بكثري
من اإلعجاب والعجب .فاإلعجاب ألن البالغي العريب ابتداء من اجلاحظ يف القرن الثالث اهلجري ،بل
ابتداء بسيبويه يف القرن الثاين ،وانتهاء بالسكاكي يف مطلع القرن السابع ،مل يغفل جانبا واحدا من
جوانب علم اللغة احلديث كما قدمه (سوسري) يف بداية القرن العشرين ،بل إن الكثري من التطورات
اجلذرية اليت أدخلها التفكيكيون بقيادة (دريدا) فيما بعد على علم اللغة السويسري ،كان هؤالء
البالغيون العرب قد تطرقوا إليها بطريقة أو بأخرى"

1

ثالثا :عالقة اللفظ بالمعنى عند المحدثين
إن االعتزاز بالرتاث ال يعين العزوف عن االستضاءة واالستفادة مما توصل إليه البحث اللغوي يف
العصر احلديث ،حيث توسع البحث يف جمال الدراسات اللغوية وتعددت املناهج يف دراسة هذه العلوم
بفضل التغريات اليت فرضتها عوامل النمو الفكري فأصبح علم اللغة "يف حبثه مجيع ما يبحث يصدر عن
مبدإ عام أو مبادئ عامة ،ويقفوا منهجا فردا ،ويستهدي وسائل معينة ،فدراسته مرتابطة متكاملة
يسودها روح العلم وأسلوبه" .2فإذا توجهنا حنو علماء اللغة واألسلوب والنقاد األوربيني يف العصر
احلديث ،فإن عنايتهم هبذه الثنائية مل تكن أقل من عناية علمائنا ،حيث درسوها ووقفوا على مظاهرها.
وحنن وإن كنا ال ننكر أن الدراسة اللغوية يف العصر احلديث قد أصبحت أكثر ختصصا وعلمية من
سابقاهتا عند العرب ،إال أن الدراسات اللغوية العربية القدمية يف هذا اجملال تبقى رائدة ،فقد تطرقت
جلميع املواضيع اليت متس ثنائية اللفظ واملعىن بالدراسة والتحليل من قريب أو بعيد .ويبقى للعامل الزمين
أثره على التصور الفكري واملنهجي يف الدراسات الداللية احلديثة ،فالدراسة اللغوية العربية هلذه الثنائية
 1عبد العزيز محودة املرايا املقعرة ،ص218-219 :
2حممود السعران علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب ،دار النهضة العربية بريوت .ص.08 :
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قدميا ارتبطت خبدمة النص القرآين ،والبحث عن مواطن اإلعجاز فيه ،ومحاية لغته من اللحن واالحنراف،
يف حني بدأ االهتمام بدراسة هذه الثنائية (أو ما يسمى علم الداللة) عند األوربيني يف فرتة جد متأخرة
عن العرب "فكلمة داللة( )Semanticsظهرت ألول مرة يف اإلجنليزية يف القرن السابع عشر يف كتاب
(جون سبنسر) مث استعملها اللغوي الفرنسي (ميشيل بريل) ( ،)M.Brealبينما يقـول (ليش) إن
مصطلح ( )Semanticsظهـر ألول مرة سنة 1322م يف ترمجـة (بريل)

(M.Breal

) ،وأن مـا قاله

( )Leachحيـدد تاريخ استعمال ( )Semanticsالداللة باعتباره مصطلحا لغويا".1ويعترب اللغوي (دي
سوسري) رائد االجتاه البنيوي من علماء اللغة احملدثني ،الذين درسوا اللغة باعتبارها بناء اجتماعيا متكامال
تلغى فيه الفروق الفردية ،وحتصر اجلهود يف الظواهر ،العامة ،ومبعىن آخر فإن (سوسري) درس اللغة
باعتبارها نظاما جيمع عناصر ترتبط فيما بينها ضمن عالقات معينة ،فهو يشبه الدوال واملدلوالت ،أو
األلفاظ واملعاين باجلسم اإلنساين الذي يتكون من جسد وروح ،أو باملاء الذي يتكون من أوكسجني
وهيدروجني ،فلو أخذ كل عنصر على حدة ملا كانت أليهما خصائص املاء ،يقول (سوسري) "ال يتصور
وجود الكيان اللساين إال باجتماع الدال واملدلول وترابطهما.
فإذا تناولنا عنصرا واحدا من هذه العناصر اختفى الكيان وتالشى ،وبدل أن حنصل على شيء مشخص
مل جند أمامنا إال جتريدا خالصا .ولذلك فنحن خنشى يف كل وقت أال ندرك غري جزء واحد من هذا
الكيان ،بعد أن سبق إىل ومهنا أننا أحطنا به يف كليته" .2إن ما يريده (دي سوسري) هنا أن الكل
ملموس ،أما األجزاء اليت يتألف منها الكل ،فهي جمردة إذا عد كل جزء يف ذاته ،ومبعىن آخر فإن عناصر
الرتكيب إذا انفصلت عن بعضها ال تعود تعرب عن خصائص املركب ،وهو بذلك يشري إىل احتاد الدال
واملدلول (اللفظ واملعىن) وعدم الفصل بينهما .وفكرة التأليف بني اللفظ واملعىن وعدم الفصل بينهما
واعتبارمها شيئا واحدا متالزما مالزمة الروح للجسد قد نادى به كثري من علماء العرب القدامى ،ويف
طليعة هؤالء ابن رشيق بقوله "اللفظ جسم وروحه املعىن ،وارتباطه به كارتباط الروح باجلسم ،يضعف
1أمحد نعيم الكراعني علم الداللة بني النظرية والتطبيق  ،ص 98 :
2فردناند دي سوسري حماضرات يف علم اللسان العام ، ،ترمجة عد القادر قنيين ،إفريقيا الشرق 0893م .ص 071
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بضعفه ويقوى بقوته" .1وكذلك العتايب بقوله "األلفاظ أجساد واملعاين أرواح ،وإمنا تراها بعيون القلوب،
فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت منها مقدما ،أفسدت الصورة وغريت املعىن كما لو حول رأس إىل
موضع يد ،أو يد إىل موضع رجل".2
ويعد دي سوسري من أشهر املعارضني ألصحاب الصلة بني األلفاظ والدالالت ،إذ يراها اعتباطية ال
ختضع ملنطق أو نظام مطرد .مع اعرتافه بتلك الصلة يف األلفاظ اليت تعد مبثابة الصدى ألصوات الطبيعة،
يقرر أهنا من القلة يف اللغات ،ومن االختالف والتباين باختالف اللغات اإلنسانية ،حبيث ال يصح أن
تتخذ منها أساسا لظاهرة لغوية مطردة أو شبيهة باملطردة ،هي إذن يف رأيه جمرد ألفاظ قليلة تصادف أن
أشبهت أصواهتا دالالهتا.

3

واألمر الذي مل يبد واضحا يف عالج كل هؤالء الباحثني هو وجوب التفرقة بني الصلة الطبيعية
والذاتية والصلة املكتسبة ،ففي كثري من ألفاظ كل لغة نلحظ تلك الصلة بينها وبني
دالالهتا ،ولكن هذه الصلة مل تنشأ من تلك األلفاظ أو تولد مبولدها ،وإمنا اكتسبتها اكتسابا مبرور األيام
وكثرة التداول واالستعمال .وهي يف بعض األلفاظ أوضح منها يف البعض األخر ،ومرجع هذا إىل
الظروف اخلاصة اليت حتيط بكل كلمة يف تارخيها ،وإىل احلاالت النفسية املتباينة اليت تعرض املتكلمني
والسامعني يف أثناء استعمال الكلمات ،فإذا تصادف أن عىن أحد املتكلمني بأصوات لفظ من األلفاظ،
واسرتعى انتباهه أكثر من غريه ،ال يلبث أن
يعقد الصلة بينه وبني داللته ،ويتصور نوعا من املناسبة بني تلك األصوات وما تدل عليه ،وحياول نقل
شعوره إىل غريه ما استطاع إىل ذلك سبيال .
1ابن رشيق (احلسن بن رشيق القريواين ،ت691.هـ) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده :حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
دار اجليل بريوت لبنان .الطبعة اخلامسة0610 .هـ0890/م.026/0 .
2إبن هالل العسكري الصناعتني املكتبة األدبية :ص . 013
3ابراهيم انيس داللة االلفاظ ص 30
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فاأللفاظ هي يف الواقع اصطنعها اإلنسان للتعبري عما خيطر يف ذهنه ،غري أهنا اكتسسبت مع الزمن
صفة ليست يف غريها من الرموز االصطالحية ،ومن اجملازفة أن ينظر إىل تلك األلفاظ اآلن على أهنا جمرد
رموز ،فقد ارتبطت بالفكر اإلنساين ارتباطا وثيقا وأصبح من الصعب أن نتصور أي نوع من التفكري بغري
هذه األلفاظ.
وإذا توجهنا حنو املدرسة االجتماعية السياقية اليت محل لواءها اللغوي اإلجنليزي فريت

Firth

وجدناه

يؤكد على الوظيفة السياقية للغة ،حيث نظر إىل السياق على أنه جزء أصيل يف عملية التحليل اللغوي،
واعترب دراسة البنية اللغوية مقطوعة عن سياقها ذات تأثري واضح على تعدد املعىن وغموضه ،وإذا كان
األمر كذلك فإن دراسة معاين الكلمات واأللفاظ تتطلب حتليال للسياقات واملواقف اليت ترد فيها ،سواء
كانت سياقات لغوية أو ثقافية أو عاطفية ،حيث يقول" :إن الوحدات احلقيقية للغة ليست األصوات
وال طريقة الكتابة أو املعاين ،ولكنها العالقات اليت متثلها هذه األصوات واألساليب واملعاين…أي
العالقات املتبادلة أو املشرتكة داخل السلسة الكالمية والصيغ الصرفية والنحوية" 1وال مبعرفة اجلملة ذاهتا
والسياق الذي قيلت فيه .فمثال إذا أخذنا كلمة  goodاإلجنليزية (هي كلمة حسن بالعربية) فإن هلا
معاين متعددة حسب السياق اللغوي الذي تقع فيه "فإذا وردت يف سياق لغوي مع كلمة (رجل) كانت
تعين الناحية اخللقية ،وإذا وردت وصفا لطبيب ،كانت تعين التفوق يف األداء وليس الناحية األخالقية،
وإذا وردت للمقادير ،كان معناها الصفاء والنقاوة" .2وهكذا فحسب  ،Firthفإن كل لفظ حييل على
معىن ما ،وهذا املعىن يظل غامضا إىل درجة ما ،وال يتضح إال عن طريق مالحظة استعماله يف سياق
معني ،والواقع أن االهتمام باملقام أو السياق ضروري للوصول إىل املعىن الدقيق ،ألن الكلمة إذا أخذت
منعزلة عن السياق ال معىن هلا وال قيمة ،وهي حمتملة لصنوف من املعاين.

1

 Firth Papers in linguistiquesنقال عن علم الداللة بني النظرية والتطبيق:ص .80

2أمحد خمتار عمر علم الداللة ،عامل الكتب القاهرة ،الطبعة الثانية0899 .م .ص31 -18 :
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على أن فكرة داللة السياق ليست وليدة علم اللغة احلديث ،وإمنا هي فكرة قدمية عرفها علماء املسلمني
وفطنوا إليها وسبقوا األوربيني إليها بعدة قرون ،وحنن ال نزعم أن علماءنا األفذاذ كان هلم وعي نظري
كامل جبميع القضايا اللغوية ،إال أن متابعة أعماهلم متابعة متأنية ودقيقة تكشف عما كان هلم من سبق
وريادة يف جمال الدراسات اللغوية ،إذ أدركوا أمهية داللة السياق يف فهم املعىن .يقول السكاكي" :ال
خيفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام التشكر يباين
مقام الشكاية ،ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ،ومقام املدح يباين مقام الذم ،ومقام الرتغيب يباين مقام
الرتهيب ،ومقام اجلد يف مجيع ذلك يباين مقام اهلزل…وارتفاع شأن الكالم يف باب احلسن والقبول
واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادقة الكالم ملا يليق به وهو الذي نسميه مقتضى احلال".1
ولو نظرنا إىل ما قاله األصوليون لوجدناهم من أكثر البيئات العلمية وعيا وفهما ملا لداللة السياق من
أثر يف إجالء املعىن ،فقد حرصوا على استقراء وجوه الداللة وعالقة داللة األلفاظ بعضها ببعض مضافا
إىل ذلك إرادة املتكلم وقصده ،فاللغة حسب األصوليني إمنا هي ظاهرة اجتماعية نشأت تلبية حلاجات
اإلنسان يف حياته االجتماعية.2
وإذا توجهنا حنو بيئة النقاد احملدثني ،فإننا جندهم قد حبثوا يف العالقة بني اللفظ ومعناه وأدركوا على حنو
جيد أمهية املعاين وشدة ارتباطها باأللفاظ ،فاملعىن يستلزم اللفظ ،واللفظ يستدعي معناه ،وهذا ما يؤكده
الناقد الفرنسي (دي جورمون) إذ يقول" :إن األسلوب والفكر شيء واحد وإن من اخلطأ حماولة فصل
الشكل عن املادة" .3وهذا املنهج الذي اختطه (دي جورمون) هو نفسه الذي ارتضاه نقاد آخرون
غربيون وعرب ،يقول إبراهيم سالمة" :فاملعىن يستلزم اللفظ ،واللفظ الدال على معناه ال يفهم وحده
1السكاكي :يوسف بن أيب بكر حممد بن علي ،ت121.هـ .مفتاح العلوم حتقيق نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان.
الطبعة األوىل 0617هـ0897/م .ص018 -019 :
2طاهر سليمان محودة دراسة املعىن عند األصوليني :ص229
3وليم فان أوكونور النقد األديب ، ،ترمجة صالح أمحد إبراهيم ،دار صادر بريوت لبنان0811 .م ص.012 :
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فهما جتريديا ،وإمنا يستدعي غريه ،وسواء أجلب اللفظ املعىن ،أو جلب املعىن اللفظ ،فالتالزم مطلب يف
كل تعبري منطقي".1
ويلخص جسربسن آراء احملدثني يف الصلة بني األلفاظ والدالالت فيعرض أوال ملقال "مهبلت" الذي يزعم
فيه أن اللغات بوجه عام تؤثر التعبري عن األشياء بواسطة ألفاظ أثرها يف اآلذان يشبه أثر تلك األشياء يف
األذهان ،أي أن "مهبلت" كان من أنصار املناسبة الطبيعية
بني األلفاظ والدالالت ،وقد عارضه يف هذا الرأي "مدفيج" وساق له كثريا من الكلمات اليت ال تتضح
فيها هذه الصلة ،غري أن "مدفيج" يف رأي جسربسن كان متجنيا على "مهبلت" ألنه مل يدع أن مثل هذه
الظاهرة تطرد يف كل كلمات اللغة ،ألنه بني يف ثنايا هذا الرأي أن الكلمات بدأت واضحة الصلة بني
أصواهتا ودالالهتا مث تطورت تلك األصوات ،أو تلك الدالالت وأصبحت الصلة غامضة علينا.

2

ويؤكد لنا "جسربسن" أن األلفاظ اليت تعرب عن الصوت الطبيعي قد تنتقل وتصبح معربة عن مصدر
هذا الصوت ،وذلك كأن يصبح الزئري امسا من أمساء األسد ،ففي أوروبا طائر يظهر يف الربيع ويصيح
(كوكو) ،وكان من املمكن أن تقنع هذه اللفظة بالتعبري عن صوت هذا الطائر ،ولكنها تستعمل اآلن
للطائر نفسه .كذلك قد تسمى حركات اإلنسان مبا ينبعث عنها من أصوات فصوت املشي قد يطلق
على املشي نفسه .والصفع مثال كلمة بدأت فيما يبدو مبثابة صدى لوقع اليد على الوجه ،فهي حكاية
صوت لتلك احلركة اإلنسانية ،مث أصبحت تعرب عن نفس احلركة.
ويبدو جليا أن هذا النوع من األلفاظ يكثر يف اللغات البدائية ،أو بني األمم املتخلفة ،فقد الحظ بعض
الباحثني يف لغات وسط إفريقيا أن الفعل الواحد قد يوصف بكثري من األلفاظ املعربة عن حاالته
املتعددة .ويشري "جسربسن" كذلك إىل ما عرف عند علماء العربية من أن زيادة املبىن تدل على زيادة

1براهيم سالمة بالغة أرسطو بني العرب واليونان ، :مكتبة األجنلواملصرية0892 .م.ص.791 :
2ابراهيم انيس .داللة االلفاظ .ص 19
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املعىن ،فحني نقارن بني "صر اجلندب" و"صرصر اجلندب" مثال ،نرى أن صيغة "صرصر" تفيد تكرير
الصوت ،وحني نقارن بني "كسر" و"تكسر" نرى أن التضعيف يف الصيغة الثانية قد زاد عن داللتها.

1

ويعترب أفرام نعوم تشومسكي ( )Avram Noam Chomskyاملولود يف  7ديسمرب  8291بفيالدلفيا،
پنسلفانيا) ،وهو أستاذ جامعي مدى احلياة يف اللغويات يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أبرز
اللغويني العامليني الذين صالوا وجالوا كما يقال يف علم اللغة  .وهو صاحب نظرية النحو التوليدي،
واليت كثرياً ما تعترب أهم إسهام يف جمال اللغويات النظرية يف القرن العشرين ،وقد أسهم كذلك يف إشعال
شرارة الثورة اإلدراكية يف علم النفس من خالل مراجعته للسلوك الفعلي ،والذي حتدى املقاربة السلوكية
لدراسة العقل واللغة واليت كانت سائدة
يف اخلمسينيات ،مقاربته الطبيعية لدراسة اللغة أثّرت كذلك على فلسفة اللغة والعقل ،ويعود إليه كذلك
فضل تأسيس ما أصبح يعرف بـ تراتب تشومسكي ،وهي تصنيف للغات الرمسية حسب قدرهتم التولدية.
وحسب فهرس مراجع الفنون واإلنسانيات ،بني  8211و 8229ذكر اسم تشومسكي كمرجع أكثر من
أي شخص آخر حي ،وكثامن شخص على اإلطالق.
يف عام  8297نشر مؤلفه اهلام "البناء السياقي" الذي أحدث ثورة يف علم اللغويات احلديث ،واعترب
التجاوز األساسي للبنيوية يف جمال اللغويات .ومن أهم أعماله األخرى يف هذا اجملال سنجد "اللغة
والعقل" و"بعض جوانب نظرية السياق" و"القواعد والتمثيالت" و"دراسات سيمانطيقية يف النحو
التوليدي".
وتتسم نظرية تشومسكي اللغوية املعروفة باسم النحو التوليدي أو التحويلي أو الكوين بعدة مسات
أمهها :أن النحو عند تشومسكي هو جمموعة القواعد اليت مت ِّكن اإلنسان من توليد جمموعة من اجلمل
املفهومة ذات البناء الصحيح .وينتقد تشومسكي عملية الكفاءة الرصدية اليت اتسم هبا النحو التقليدي؛
1ابراهيم انيس .داللة االلفاظ ص 18
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أي القدرة على الرصد الكمي للبيانات دون حماولة تقدمي منوذج تفسريي يفسر قدرة املتكلم مستخدم
اللغة وحدسه اللغوي .فتشومسكي يفرق بني القدرة اليت هي ملكة معرفة اللغة ،حيث ميكن للفرد إنتاج
عدد غري حمدود من اجلمل وفهمه ،وحتديد اخلطأ ،وتلمس الغموض الكامن يف الناتج اللغوي ،وبني
األداء الذي هو عملية استخدام هذه القدرة يف نسق حمدد .وينعي تشومسكي على التقليديني اهتمامهم
باألداء وانصرافهم عن القدرة.
ويشابه تشومسكي هنا اللغويني اإلسالميني يف صدر اإلسالم مثل :ابن جىن والعسكري واجلرجاين يف
رؤيتهم للغة على أهنا هبة من اهلل لإلنسان ،حيث يرى تشومسكي أن لغة الفرد العادية هي عملية
إبداعية ،وأن كل كالم هو جتديد يف ذاته ،فاللغة ملكة إنسانية،
أيضا.
وهي ملكة تؤنس اإلنسان ً
وجه اعرتاض "تشومسكي" على األلفاظ البنيوية هو أهنا مل تول خاصية يعتربها أساسية من خواص اللغة
االهتمام الكايف ،وهي خاصية اإلبداعية ،أي إمكانية املتحدث/املستمع على إنتاج وتأويل كافة مجل
اللسان ،وال شيء غري هذه اجلمل اليت ال حدود هلا ،وذلك استنادا على عدد حمدود من املقوالت
والقواعد ،اليت تشكل كفاءة ذلك املتحدث /املستمع؛ وإليضاحها فإن القواعد التوليدية تستبدل:
 املفهوم الساكن للغة مبفهوم آخر حركي. إدراك الوقائع فقط على مستوى مقطوعات املورفيمات والفونيمات ،بفرضية جمموعة من املستوياتالواقعة حتت جمموعة من قاعدات التحويل لالنتقال من البنية العميقة إىل البنية السطحية.
 الوصف البنيوي ملادة حبث حمددة ،بسلسلة تصورية على شكل اشتقاقات ذات نسق رياضي (ومن مثافرتاضي /استنتاجي) من العمليات املنظمة تكون نتيجتها عبارة ما.
إن مفهومي (املستوى) و(العملية) اللذين يشكالن جزءاً من النظام املفهومي األساسي للقواعد التوليدية
جندمها يف بعض نظريات امللفوظية ،لكن هذا التماثل يف املصطلح ال يعين أن "تشومسكي" يعتمد
منظوراً ملفوظياً.
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أ" -املتحدث /املستمع املثايل" ال نتصوره أبداً كموضوع للملفوظية ترتبط به توجيهات خمتلفة قادرة على
التأثري احلاسم يف معىن امللفوظ .إنه جتريد صرف ،ونوع من اآللة اليت تتحقق من قواعدية اجلمل ،وهو
غري قادر على الدخول يف نسق موقعي أو اجتماعي أو نفسي أو حتليلي نفسي.
ب -املنظور امللفوظي -وهذا هو املهم  -يتميز ،قبل كل شيء ،مبوقف أقل تعقيدا من موقف البنيوية
يف حتليل املعىن ،أي أنه يتميز بفهم موسع لعلم املعىن .عند هذا املستوى نرى أن األلفاظ الـ
"تشومسكية" ال تتجاوز األلفاظ البنيوية على اإلطالق .فأعمال كاتز وفودور اليت عاد "تشومسكي"
إليها يف اجلزء الثاين من نظريته كما عرضها يف كتابه( :أوجه النظرية الرتكيبية) ال متثل أبداً سوى االندماج
يف النموذج التوليدي للتحليل املدلويل والتحليل الداليل ،أبعد ما يكون عن أن يكفي إليضاح معىن
اإلنتاج اللغوي احلقيقي ،أي ذلك اإلنتاج غري املنفصل سطحياً عن شروط اإلنتاج.

1

يف هذه احلالة ،فإن اهتمام التوليديني يف ربط املعجم بعلم الرتاكيب (وهو علم مل يكن مؤسسا عند
البنيويني) قد ميكن اعتباره مبثابة نقلة ظاهرة .لكن ،يف واقع األمر ،هذا االهتمام يرتجم بإعداد هيكل
للحل املعجمي ويف العادة يظهر هذا اهليكل بشكل زائد أو يبدو مفتعال.
ج  -نعرتف أن "تشومسكي" يف أحدث مراحل نظريته قد قام بتعديل وجهة نظره حول تكوين املعىن
ليقدم يف منوذجه مكاناً لظواهر مثل :التخمني اجلاهز ،والرتكيز ،وحتويل مكون اجلمل إىل موضوع بارز
للقارئ (إظهار) ،ومن مث االقرتاب هبذا النمط من اإلشكالية اليت هتمنا؛ لكن – من
حتور النظرية اليت أنشأها منذ سنة  8297والقائلة بـ :أنه من املفضل
وجهة نظره  -فتلك إضافات ال ّ
وضع البنية الرتكيبية يف أبعد نقطة تنطلق منها االشتقاقات اليت تؤدي إىل العبارة.
هلذا ترانا نرتد عائدين إىل "تشومسكي" بشكل خاص ،حينما نقرأ يف مقدمة كتاب برنار بوتييه
(األلفاظ العامة) ما يلي .." :إن ندهش من املكانة اليت آل إليها علم املعىن فمن غري املعقول أن
احلس السليم هو الذي انتصر
استطاعت بعض املدارس اعتبار علم الرتاكيب أساساً الهتماماهتا ،لكن ّ

يف حقيقة األمر

 / 1جان سريفوين جملة واتا للرتمجة واللغات  ،صناعة اللفظ تأليف ترمجة د:هاين حجاج عدد جانفي  2110وهي جملة علمية
إلكرتونية فصلية تصدر عن اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب
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هكذا كانت نظرة اللغويني احملدثني لعالقة اللفظ مبعناه ،فهي عالقة عضوية حتمية ملتحمة ،فاللفظ
واملعىن حقيقتان متحدتان ،فالعناية بأحدمها عناية باآلخر ،واالهتمام جيب أن يقسم بالتساوي بينهما إذ
ليست منزلة املعىن دون منزلة اللفظ ،والعكس صحيح .وفيما نرى ،فلعل ستيفن أوملان أستاذ علم اللغة
جبامعة ليدز بإنكلرتا قد صاغ داللة األلفاظ بإطار موجز واضح ،فاللفظ عنده :الصيغة اخلارجية للشكل،
واملدلول :الفكرة اليت يستدعيها اللفظ.

1

وقد أوجد هبذا مقارنة سليمة بني املصطلحني ،فالحظ أن بينهما عالقة متبادلة ،فليس اللفظ وحده هو
الذي يستدعي املدلول ،بل إن املدلول أيضاً قد يستدعي اللفظ ،وهذه العالقة املزدوجة هي القوة اليت
تربط الدال باملدلول ،أي الصيغة اخلارجية للكلمة باحملتوى الداخلي هلا.
وقد أيد هذا املذهب اللغوي الفرنسي أندريه مارتينيه  ،فذهب إىل أن اللفظ ال ميكن له أن ميثل
الوحدة العضوية الصغرى يف الكالم ،ألن اللغة اإلنسانية تقوم بإزاء تلفظ مزدوج مركب من اللفظ امل ّكون
من جمموعات صوتية ومن املدلول يف إعطاء املعىن ،فاللفظ دال ،ومعىن ذلك اللفظ مدلول.
ومضافاً إىل اقتناعنا هبذا املنهج ،فإن احملدثني من علماء الداللة األوروبني ،مقتنعون أيضاً ولكن
بصعوبة حتديد الكلمة يف شىت اللغات ،غري أهنم جممعون أن األساس الصويت وحده ال يصلح لتحديد
معامل الكلمات وأنه ال بد أن تشرتك معه الكلمة أو وظيفتها اللغوية ليمكن حتديدها .وقد اتضح للعامل
املشهور ساپري ( )sapirأن حتليل الكالم إىل عناصر أو وحدات ذات داللة ،يقسم هذا الكالم إىل
جمموعات صوتية منها ما ينطبق على الكلمة ،ومنها ما ينطبق على جزء من الكلمة ،ومنها ما ينطبق
على كلمتني أو أكثر.

Martinet, Eléments de Linguistique General, Paris. 1970. p.161
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وطبيعي أن مفهوم ساپري هلذه الداللة ينطبق على األحداث واألمساء واحلروف ،وداللة اإلضافة يف
وحدة املضاف ،واملضاف إليه مما يعين تغايراً حقيقياً بني مفهومه ومفهوم القدامى العائلني  « :الكلمة
قول مفرد ،أو لفظ مفرد ».1
فهل أل التعريف من هذا القول؟ وهل الباء كحرف جر من هذا اللفظ؟ وهل الضمائر املتصلة كالتاء
منه على وجه ما؟ وهي مع اندماجها يف األفعال ...هل تشكل قوالً مفرداً أم قولني؟ أو لفظاً مفرداً أم
لفظني؟
إن استقاللية األلفاظ يف اللغة العربية تعين الفصل يف الداللة ،فلكل من األفعال واألمساء واحلروف
والضمائر دالالت خاصة.
ومع هذا التغاير ،فإن الفهم النحوي للكلمات عند القدامى خيتلف عن املفهوم النقدي والبالغي
عندهم يف الدالالت.
وقد كشف األستاذ مطاع صفدي عمق الفروق بني النظرية والتطبيق.
على أن احملدثني من األوروبيني خيتلفون يف أولوية الداللة بني اللفظ واملعىن وينقسمون يف ذلك إىل
مدرستني نقديتني؛ « املدرسة التحليلية » اليت ترى أن املعىن ميكن حتليله إىل عناصره ووحداته األساسية،
و« املدرسة العملية » اليت ترى أن الكلمة ترمز إىل فكرة أو إشارة وأخرياً إىل جممل املعىن العام يف اجلملة
أو التعبري ،وتدرس هذه املدرسة الكلمات ذاهتا مرتبطة حبدثها وعالقاهتا العلمية مع غريها دومنا اهتمام
مباشر باملعىن قبل الكلمة.
وهذه النظرة اليت ترمجها لنا عن األوروبيني الدكتور عناد غزوان حيللها بقوله« :واختالف املدرستني يعود
إىل مدى اهتمامهما بالقارئ ،السامع قبل املتكلم ،أو باملتكلم قبل السامع ،فعالقة اللغة بالفكر ليست
من القضايا البسيطة لتداخلهما من جهة ،ألهنما روح احلضارة اإلنسانية من جهة أخرى ،فما ينشأ عن
 1إبراهيم أنيس  .داللة األلفاظ  :ص  62وما بعدها .
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هذه العالقة من غموض أو وضوح من إشارة أو رمز ،من صواب أو خطأ ،من حقيقة أو جماز يتوقف
على قدرة اللغة يف توصيل فكرها إىل اآلخرين ويف اإلفصاح عن تلك التجربة األدبية.
ومهما يكن من أمر فإن طبيعة البحث الداليل يف نظرية احملدثني من عرب وأوروبيني ال تعدو إطار
التعريف لكل من الدال واملدلول وعالقة األلفاظ واملعاين ،ومشاركة هذه العالقة يف إرساء دعائم احلضارة
اإلنسانية ضمن إشارات ثقافية وملسات منهجية بأسلوب تغلب عليه السالسة حيناً ،والنعومة حيناً
آخر ،والتعقيد يف املؤدى ثالثاً ،وتزاحم األلفاظ ،وتغاير التعبريات ،وتراكم الصيغ بني هذا وذاك يف كثري
من األحيان.
وإذا كان أمر ثنائية اللفظ واملعىن عند احملدثني على ما وصفنا ،فإن ما جيب االعرتاف به ،هو أصالة
علماء العرب املسلمني وسبقهم يف دراسة هذه الثنائية ،وتأسيس نظرية لغوية تشهد بعبقرية العقل العريب،
وقولنا هذا ال يعين أننا ممن يلتمسون النظريات احلديثة يف الرتاث ،أو يبحثون هلا عن أصول بدعوى
السبق والريادة ،ولكن النظرة املوضوعية النزيهة إىل ما كتبه هؤالء العلماء حول هذه الثنائية ،وكيف
تصوروها ،وكيف رصدوا مظاهرها ،مث مقارنتها مبا قدمه علماء اللغة احملدثني ،تثبت أنه ال تكاد توجد
قضية لغوية حديثة أو معاصرة مل تتوقف عندها الدراسات العربية اإلسالمية قدميا .والغريب يف األمر أن
كثريا من الدارسني العرب احملدثني يديرون ظهورهم هلذا الرتاث العظيم كله ،ويقبلون على ما قدمه علماء
اللغة احملدثني يف أوربا وأمريكا من مفاهيم ومصطلحات معتقدين أن احلداثة ال تتم إال بتحقيق القطيعة
املعرفية مع الرتاث ،واملوقف الصحيح يفرض علينا الرجوع إىل الرتاث واإلقبال عليه فهما ودراسة وحتليال،
مع االستفادة من منجزات الدراسات اللغوية احلديثة ،واالستفادة من مناهجها ومفاهيمها ومضامينها،
وحىت كبار اللغويني احملدثني يف الغرب أبانوا أن العرب واملسلمني درسوا وتعمقوا يف عالقة اللفظ واملعىن
واعرتفوا بفضلهم على اإلنسانية قاطبة يف هذا اجملال.
إن عالقة اللفظ واملعىن هي يف الواقع قضية لغوية متشعبة ،وحبرها واسع ومل يكن من اهلني حصرها وقد
حاولت يف هذا الفصل التطرق إليها بنوع من اإلملام ،فكانت البداية بطرح قضية تساؤلية إن صح
التعبري ،مفادها ملاذا اعترب كل من اللفظ واملعىن قضية يف الدراسات القدمية واحلديثة؟ مث عرفت اللفظ
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واملعىن ،قبل أن تكون االنطالقة من آراء القدماء والفالسفة فيهما ،مرورا باألصوليني واللغويني والبالغيني
العرب ،ووصوال إىل آراء احملدثني ،وقد فضلت أن يكون هذا الفصل مدخال ومنطلقا لبحثي.
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أوال  :األلفاظ السياسية في جزائر التعددية بين  9191و ،0222
المعنى واالشتقاق.
ثانيا :األلفاظ السياسية عند السياسيين واإلعالميين.
ثالثا  :التطور الداللي لأللفاظ السياسية.
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أوال :االلفاظ السياسية في جزائر التعددية بين  9191و ، 0222المعنى واالشتقاق
أ /االلفاظ السياسية في جزائر التعددية بين  9191و0222
مل يكن من السهل مجع عينات عن األلفاظ السياسية يف جزائر التعددية  ،بالرغم من أن الفرتة كانت
حمددة يف  11سنة ( ،)0222- 1191وذلك بالنظر لكثرهتا بالدرجة األوىل  ،وقد حاولت أن أمل
ب األلفاظ األكثر تداوال يف األوساط اإلعالمية والسياسية واليت كان منطلقها األزمة اليت ولدت ألفاظا
وأحيت أخرى ،وقد توصلت اىل ورود ألفاظ جديدة مل تستعمل من قبل سواء يف تاريخ اللغة العربية أو
حىت يف خمتلف هلجاهتا  ،كما أوردت ألفاظا مركبة .
و مل يكن من السهل أيضا ،اإلملام بكل األلفاظ اليت برزت خالل الفرتة احملددة اليت إتسمت بأزمة
سياسية معقدة وبعنف مل تشهدها من قبل بالدنا ،حيث أن السياسيني على وجه اخلصوص أبدعوا يف
خلق إن صح التعبري ألفاظا غري مألوفة يف اجملتمع  ،وال توجد يف قامو العربية  ،وهو ما حاولت جتنبه
قدر املستطاع واالكتفاء بعينات فقط إلبراز ما ظهر  ،وقد حاولت خالل دراسيت هذه مجع األلفاظ
األكثر تداوال يف األوساط السياسية واإلعالمية وحىت عند عامة اجلمهور كما سبق ذكره  ،وهي ألفاظ
هلا دالالت عن ما جيري يف الساحة الوطنية من أحداث  ،سواء تعلق األمر مبارد العنف  ،أو كيفية
جماهبته  ،أو ما الزمهما معا و فضلت الغوص اكثر يف خطابات السياسيني  ،وكتابات اإلعالميني جلمع
األلفاظ اليت أعتربها تداولت كثريا  ،وهو ما حتم علي االتصال مبسؤويل أحزاب وشخصيات وطنية  ،إىل
جانب النهل من أرشيف عديد الصحف الوطنية املكتوبة باللغتني العربية والفرنسية.
و أن أحصر هذه األلفاظ يف العدد مائة ( ،) 122مع التعمق اكثر يف األلفاظ اليت استعملت بكثرة
وشاعت على نظاق أوسع لدى السياسيني واإلعالميني على وجه اخلصوص .ألفاظ ظهرت ايضا يف
خطابات زعماء التشكيالت السياسية  ،والشخصيات الوطنية وصار هلا وجود حىت على املستوى
الشعيب واجلماهريي.
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ولقد تبني أن األلفاظ األكثر تداوال ،هي تلك األلفاظ اليت كانت هلا تأثريات على املتلقي بالدرجة
األوىل كما أهنا ظهرت وتكررت يف كتابات الصحفيني واإلعالميني الذين عايشوا تلك الفرتة اليت عرفت
بالعشرية السوداء أو احلمراء كما حيلو للكثري تسميتها.
وقبل اخلوض يف التطور الداليل لأللفاظ السياسية اليت شاعت سواء كانت اليت سبق وان تضمنتها
املعاجم العربية أو اليت تعترب جديدة من منطلق أهنا مل تكن معروفة من قبل يف اللغة العربية  ،فضلت أن
اعرض املائة لفظة اليت  م إختيارها لعدة إعتبارات ابرزها  ،كثرة توظيفها يف اخلطابات والوثائق  ،ومدى
استعماهلا يف سياق األحداث اليت شهدهتا اجلزائر يف الفرتة املذكورة سابقا ،وألن العربية لغة اإلشتقاق
كما يقال  ،فانين رأيت أنه ال مناص يف أي دراسة لغوية أو داللية معرفة معاين األلفاظ وإشتقاقاهتا ،
فكانت العودة إىل أشهر املعاجم والقواميس اللغوية ايل أولت إهتماما خاصا ملعاين األلفاظ  ،وهو ما
قربين أكثر من هذه املراجع اهلامة
األلفاظ السياسية
األلف :االختطاف ،اإلرهاب ،األزمة ،اإلستفتاء ،االستئصال ،اإلسالموية  ،اإلصالحوية ،األصولية،
االعتقال ،االغتيال ،االقرتاع  ،األمن ،األمري ،اإللتفاف ،اإلنتخاب ،االنفالت ،اإلئتالف.
الباء  :البهتان .التاء  :التائب ،التخريب ،الرتشيح ،التطرف،التعذب ،التعزير  ،التغيري  ،التكفري
،التمشيط التنكيل  ،التنوير .الجيم  :اجلبهة ( اجلهة اإلسالمية لإلنقاذ  ، )FISاجلماعة (اجلماعة
اإلسالمية املسلحة (GIA

اجلهاد ،اجليش(اجليش اإلسالمي لإلنقاذ  ، (AISالحاء  :احلجز ،

احلزبية  ،احلس الوطين ،احلوار  ،احلوار الوطين  .الخاء  :خنجريست  ،اخلوف  ،اخلونة .
الدال :الدعم  ،الدعم اللوجيستيكي  ،الدموي ،الدميقراطية ( الدميقراطية املصادرة) .الذال  :الذبح
.الراء  :الرجعية  ،الرمحة  .السين :السلفية  ،السلم  ،السوداوية الشين  :شاقوريست  ،الشبكة ،
الشرعية ،الشفافية  ،الشمولية  ،الشورى (الشورى قراطية ) الصاد  :الصلح  .الضاد  :الضالون .الطاء
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 :الطاغوت  ،الظاء  ،الظالمية  .العين  :العفو  ،العفو الشامل  ،العقد  ،العقد الوطين ،عقد روما ،
العنف  ،العنف اإلرهايب .،القاف  :القتل .الكاف  :الكازمة  ،الكتيبة  ،الالم  :الالئكية .الميم :
اجملتمع (اجملتمع املدين) ،اجملزرة  ،احملشوشة  ،املرنزقة  ،املصاحلة ( املصاحلة الوطنية )  ،ملظاهرات ،
املعارضة .املغرر هبم  ،املفخخة  ،املفقودون  ،امليثاق ،املؤامرة .النون  :النورانية .الهاء  :اهلبهاب ،
اهلمجي  ،اهلدنة .الواو :الوئام  ،الوئام املدين  ،الوحشي  ،الوفاق  ،الوفاق الوطين.
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ب/المعنى واالشتقاق
/9المعنى:
لقد حتدثنا يف الفصل األول بشكل موسع عن املعىن وعالقة اللفظ باملعىن ،وكيف نظر إليه الفالسفة
والقدماء واملعاصرون ،وفضلنا أن نربز هنا معاين بعض األلفاظ موضوع الدراسة ،وهي األلفاظ األكثر
تداوال كما سبق ذكره ،باالعتماد على معاجم عربية مشهورة بالدرجة األوىل.
االختطاف :
ِ
ف ،مصدر َخطْف.
فََ ،يْط ُ
)خ ط ف ( ( .فعل  :ثالثي الزم متعد )َ .خطَ َ
ف َع ْقلَهُ  :اِ ْستَ لَبَهُ  ،اِ ْجتَ َذبَهُ .
َ . 1خطَ َ
احلَ ِّي َ :سَرقَهُ .
ف َولَ ًدا ِم ْن َو َس ِط ْ
َ . 0خطَ َ
اختطف
اِ ْختِطَاف :مصدر
َ
ضت الطَّائِرةُ لِالختِطَ ِ
تَعَّر ِ
اف وِهي ِيف طَ ِر ِيقها إِ َىل فرنسا أي اِستَوَىل علَي ها قَر ِ
اصنَةُ اجلَِّو َو َح َّولُوا َم َس َارَها .
َ ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
اختطاف:
إقدام شخص أو ع ّدة أشخاص على خطف أحد األفراد ألهداف قد تكون سياسيّة أو اجتماعيّة أو
ماليّة .
وخطََفانًا َ :مَّر َس ِر ًيعا .
َخطَ َ
فِ َخطْ ًفا َ ،
ف الشيءَ َخطْ ًفا  :جذبه وأَخذه بسرعة .
و َخطَ َ
استَ لَبَهُ واختلسه.
و َخطَ َ
ف ْ
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صَر  :ذهب به .
ويقال َ :خطَ َ
ف البَ ْر ُق البَ َ
استَ َرقَه  .اختطفه  :خطفه
ف َّ
وخطَ َ
َ
الس ْم َع ْ :

1

اإلرهاب:
ترمجة حرفية للكلمة الفرنسية
للكلمة اإللجنليزية

Terrorism

Le Terrorisme

اليت استخدمت إثناء الثورة الفرنسية وترمجة حرفية

 ،واألرهاب هو إستخدام العنف والتهديد إلثارة اخلوف والرعب

والذعر  ،يعمل اإلرهابيون على قتل النا

وإختطافهم  ،كما يقومون بتفجري القنابل وإختطاف

الطائرات وإشعال النريان وإرتكاب غري ذلك من اجملازر اخلطرية ..وقد ظهر اإلرهاب إىل الوجود إبان
الثورة الفرنسية  ، 1911/1919وقد عرف حكمها باسم عهد اإلرهاب.

2

عرفت خمتلف املعاجم العربية اإلرهاب تقريبا بنفس التعاريف ،كما ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرة ،
ومعجم الرائد ومعجم الوسيط ومعجم الغين.
فوِ
اب "ََ :يَ ُ ِ
ِ ِ
اف ِمن ا ِإلرَه ِ
القيَ ِام بِأ َْع َم ٍال ََتْلُ ُق
ب )ََ ،يَ ُ َ ْ
اف م ْن ُمَُ َار َسة العُْن َ
)ر ه ب( ( .مصدر أ َْرَه َ
ب والفزع والذعر ِيف النَّ ْف ِ
س.
ُّ
الر ْع َ
مصدر  .أرهب رعب حتدثها أعمال عنف كالقتل وإلقاء املتفجرات أو التخريب
إرهاب :جمموع أعمال العنف اليت تقوم هبا منظّمة أو أفراد قصد اإلخالل بأمن َّ
الدولة وحتقيق أهداف
دويل :أعمال
سياسيَّة أو َّ
خاصة أو حماولة قلب نظام احلكم " ضحايا اإلرهاب"وهناك أيضا إرهاب ّ
وُمارسات غري ُمربَّرة  ،متارسها منظمات أو دول  ،تستثري رعب اجلمهور أو جمموعة من النا ألسباب
 1الدكتور ابراهيم مصطفى وآخرون جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط الطبعة االثانية دار املعارف مبصر.اجلزء االول ص 022
2اهلادي قطش -عبد الرمحان أمحد ادريس .أطلس اجلزائر .مفاهيم ومصطلحات متداولة .دار اهلدى اجلزائر .طبعة  0212ص
222
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سياسيّة بصرف النظر عن بواعثه املختلفة ولنعد إىل حتديد مفهوم الكلمة حىت نعطيها بعدا إضافيا
فهناك من يرى أيضا أن كلمة إرهاب من الناحية اللغوية ينحدر أصلها من اللغة الالتينية  ،مث انتقلت
فيما بعد إىل لغات أخرى لدرجة أن أصبحت مشتقاهتا  :اإلرهايب ،األعمال اإلرهابية  ،اإلرهاب
وهي كلمة واسعة االنتشار ،الرهبة تعرف على أهنا ذعر أو رعب أو فزع أو حالة ذهنية تسببها اخلشية
من حلوق ضرر جراء حادث أو مظهر معاد أو متعود أو هي خوف يسببه ظهور خطر 1اإلرهاب كلمة
مشتقة من الفعل أرهب ،يقال أرهب أي خوف وفزع.

2

األزمة :
الضيق .و األ َْزمة الشدِّة  .يقال  :أَزمة مالية  ،وأزمة سياسية  ،وأزمة َمَرضيّة .و
األ َْزمة  -أ َْزمة :األ َْزمةِّ :
األ َْزمة القحط .و ا احلِ ْميَة .و األ َْزمة ( يف علم الطب )  :هناية فجائية حتدث يف مرض حاد كالتهاب
حادة يف سري مرض مزمن .
الرئة َ.و ِّ
احلميات كالتيفو والراجعة .و األ َْزمة هبَّة ّ
و األ َْزمة ( يف علم األَحياء )  :دور اضطراب أَحيائي كالبلوغ 2أزمة  -ج  ،أزم وإزم وأزمات:أزمة -
ِ
يب بِأ َْزَم ٍة قَ ْلبِيَّ ٍة "  :نَ ْوبٍَة .
أ َْزَمة  ":أُص َ
" يعِيش ِيف أ َْزم ٍة مالِيٍَّة "  :ضائَِق ٍة  " .أ َْزمة اقْتِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َي
َ
صاديَّة " " أ َْزَمة سيَاسيَّة " " .يَع ُ
َ
َ ُ
يش أ َْزَمةً نَ ْفسيَّةً "  :أ ْ
َ
َ َ
ِ
ِْ
ضْيقاً ِ ،ش َّد ًة.
اضطَراباً نَ ْفسيّاً َ ،
أزم.األزمة  :الشدة والقحط ،وأزم عن الشيئ  :أمسك عنه  ،وبابه ضرب ويف احلديث أن عمر رضي
اهلل عنه سأله احلارث بن كلدة ما الدواء :فقال  :اآلزم :يعين احلمية .واملأزم  :املضيق وكل طريق ضيق
بني جبلني مأزم .وموضع احلرب أيضا مأزم
1ثامر إبراهيم اجلهماين مفهوم األرهاب يف القانون الدويل دراسة قانونية نافذة ص9
 2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط ..اجلزء االول .ص 11
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اإلستفتاء:
اإلستفتاء هي يف األصل كلمة جاءتنا من ( ف.ت.ى)  ،والفىت  :الشاب ،والفتاة  :الشابة ،والفتوة يف
توى مجعها الفتاوى :
اللغة السخاء والكرم  ،يقال  :هو فىت ًبني الفتًوة ،وإستفتاه يف مسألة فأفتاه .وال ُف ً
عما ألقي عليه من
إسم من أفىت العامل ً
إذابني احلكم  ،واملفيت  :الفقية الذي يعطي الفتوى وجييب ً
1

املسائل املتعلقة بالشريعة .

االستئصال
ِ ِ
صال
استئصال  -ا ْستْئ َ
ِ
ِ ِ
ال َش َجَرٍة  :قَ ْلعُ َها  ،اِ ْجتِثَاثُ َها ِم ْن ِج ْذ ِرَها
صُ
ص َل .ا ْستْئ َ
(أ ص ل ) .مصدر ا ْستَأْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ضاء َْ ,حمق ,
ا ْجتثَاث  -اقْتالع  ,ا ْستئْصال إبَ َادة  ,ا ْجتثَاث  ,ا ْجتيَاح  ,ا ْستْئصال  ,طَ ْمس  ,فَ ْتك  ,قَ َ
َْحمو.

االستئصال يف اللغة هو االقتالع او االجتثات او البثر.

2

لكن االستئصال اكثرهم يعين قطع الشيئ من جدوره .اللفظة برزت بكثرة يف خطابات السياسيني
خاصة يف أوساط ما يعرف بالتيار الالئكي  ،فاإلستئصال عندهم إجتثاب األرهاب وحىت األحزاب اليت
ينظر إليها بأهنا ظالمية ومشولية.

األصولية :
1محد حمي الدين عبد احلميد وحممد عبد اللطيف الشبكى 1املختار من صحاح اللغة ص 291
2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء الثاين ص 719
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ال لجند ذكرا هلذه الكلمة يف معاجم اللغة ،بل لجند َجذرها اللغوي وهي كلمة( :أصل) ،والنسبةُ إليها:
َصلتُه تأصيالً :جعلت له أصالً ثابتاً يُبىن عليه.
َص َل النسب أصالةَ :ش ُر َ
ف ،فهو أصيل .وأ ّ
أُصويل ،وأ ُ
ُصل
األصل :العقل .و
األصيل :العشي ،واجلمع :أ ُ
ُ
َصل له وال فَصل ،أي :احلسب والنسب ،و ُ
وقوهلم :ال أ َ

َصلَة :من دواهي احليات ،قصرية عريضة .واستأصلتُه :قلعته بأصوله .ومنه قيل :استأصل اهلل
وآصال .واأل َ

الكفار :أهلكهم مجيعاً.

ص َل الشيء :جعل له أصال ثابتا يُبىن عليه.
َصل الشيء أصال :استقصى حبثه حىت عرف أَصله .و ّ
وأ ّ
َصل الشيء :أساسه الذي
واألَصالةُ يف الرأي :جودته .ويف األسلوب :ابتكاره .ويف النسبَ :عراقَتهُ وأ ُ
نشؤه الذي ينبت منه .واألُصول :أصول العلوم وقواعدها اليت تبىن عليها األحكام والنسبة
وم ُ
يقوم عليهَ ،
1

إليه أصويل.
اإلعتقال :

إعتقال  -اِ ْعتِقال :
[ ع ق ل ] ( .مصدر اِ ْعتَ َق َل ) .املعتقل  :احملبس.

2

مجع اعتقاالت
ُّ
مي ُ - ،م َع ْس َكر االعتقال  :مكان جيمع فيه وقت احلرب املشتبه فيهم واملدنيّون
اعتقال ُّ
في  :حتك ّ
تعس ّ
العدوة أو معتقلون سياسيّون .
من رعايا الدول ّ
إعتقال  ،وقف  ،إيقاف  ،حجز  ،إلقاء القبض علي  ،ضبط  ،حجز  ،إحتجاز  ،إيقاف  ،حبس. ،
ويقال اعتقل لسانه إذا مل يقدر على الكالم وعقل فالن بعد الصبا أي عرف اخلطأ الذي كان عليه .
1جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ::ج :1ص02
2نفس املرجع ص 119
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واعتقل الفار رحمه  :وضعه بني ركابه وسرجه  ،واعتقل الرجل السرج.

1

الشخص وحبسه من غري صدور احلكم.
اإلعتقال إصطالحا  :القبض على ّ
ُّ
مي ُ ،م َع ْس َكر االعتقال  :مكان جيمع فيه وقت احلرب املشتبه فيهم
ويقال اعتقال ُّ
في :حتك ّ
تعس ّ
العدوة أو معتقلون سياسيّون .إعتقال زعماء اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ باجلزائر
واملدنيّون من رعايا الدول ّ
االغتيال :
ص ْرع  ,قَ ْتل
مشتقة من اجلذر اللغوي غول  - :اجملال :ع ام ) َ :
الغول ،وتغولتهم الغيالن  :أضلتهم عن احملجة  .وفالن يغتال من مير به  ،وقتله غيلة ،
غول  :غالته ُ
وأخاف غائلته أي عاقبة شره .

2

االغتيال هو القتل غيلة  :اي على غري توقع من املقتول
وجاء يف لسان العرب إلبن منظور يف مادة ( غول ) غاله الشيءُ َغ ْوالً وا ْغتاله أَهلكه وأَخذه من حيث
ِ
ِ
وخ ْفية.
مل يَ ْدر والغُول املنيّة وا ْغتاله قَتَله غيلة  ،قَتل فالن فالناً غيلة أَي يف ا ْغتيال ُ
األفتراع :
املعىن اللغوي (قرع) الباب  ،أي  :دقه
وقرع قرعته بالقرعة واملقارع  ،قال النابغة :
قُعُود َعلَى آل ال َوجيه والحق
1الزخمشري .أسرار البالغة دار الفكر للطباعة والنشر بريوت لبنان ط  0221ص 222
 2املرجع نفسه  .ص 271
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الفصل الثاني :

يُقي ُمو َن َحولياتُ َها بال َم َقارع
وقارعه بالرمح  ،وقارعه ،وشهدت مقارعة األبطال وقراعهم  ،وتقارعوا بالرماح ،وقارعته فقارعته :
أصابتين القرعة دونه.
و قرع السهم و الغاية  :أصابه  ،و قارع الرجل قراعا و مقارعة  :سامهه  ،فقرعه  :غالبه يف القرعة  ،و
أصابته القرعة دونه و تقارع القوم  :ضربوا القرعة (أقرع) بني القوم  :ضرب القرعة  ،و اقرتع القوم على
كذا  ،ضربوا قرعة .

1

ومنه االقرتاع وهو يف العرف السياسي أن يديل املواطن بصوته يف تصويت أو انتخاب.
األمن :
اللفظة تدل يف معناها العام على الطمأنينة والسلم.
و أصل األمن :طمأنينة النفس وزوال اخلوف .واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر وجيعل األمان
ؤم ُن عليه اإلنسان
تارة امسا للحالة اليت يكون عليها االنسان يف األمن  ،وتارة امسا ملا يُ َ
األمن  :ضد اخلوف

2

3

األمير:
أمر  :االمر الشأن ،ومجعه أمور ،ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا ،وهو لفظ عام لألفعال

4

 1الزخمشري .أسرار البالغة ص722.
2ابو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن.دار احلوزي طبعة  0210القاهرة .ص01
3حممد حمي الدين وعبد احلميد حممد عبد اللطيف .املختار من صحاح اللغة ص 19
4الراغب االصفهاين.املفردات يف غريب القرآن .ص 09
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الفصل الثاني :

األمري :من يتوىل اإلمارة و من ولد يف بيت اإلمارة (ج) أمراء املشور وأمري املؤمنني  :لقب خلليفة
1

املسلمني .االمارة  :العالمة و املوعد والوقت األمارة  :نصب األمري وجزء من األرض حيكمه أمري .
من كان له الرئاسة ( الوالية ) على قوم فهو أمري.
االلتفاف :

لف الشيء يف ثوبه ن ولف رأسه يف ثيابه والتف يف ثيابه وتلفف  ،ومن اجملاز  :التفوا عليه وتلففوا
2

أي اجتمعوا ومنه االلتفاف.

ِِ
ِ
لف رأسه يف ثيابه
األلف أيضا السمني الثقيل البطيئ من النا  ،و ً
االلف الذي يتداىن فخذاه من مسنه  ،و ً
ُ

أعتل
 ،والطائر رأسه حتت جناحه ،واللفيف من النا اجملتمعون من قبائل شىت فسمي اخلليل كل كلمة ً
3
منها حرفان أصلني لفيفا.
وااللتفاف عندنا هو اجتماع خمتلف فئات الشعب و شرائحه املختلفة على أمر جامع و بطريقة طوعية
من اجل تأييد أو نصرة قضية معينة.
اإلنتخاب :
ِ
ِ
نظامه ووقته ومكانُه يف دستور أو الئحة ليُختار
خاب:
االختيار و االنْت ُ
االنْت ُ
خاب إجراء قانوينّ ُحي ّد ُد ُ
ُ
أكثر لرئاسة جملس أو حزب أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها  ،أو حنو ذلك.
على مقتضاه شخص أو ُ

1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء األول ص 01
2الزخمشري .أسرار البالغة .ص 711
3الرغب االصفهاين  .املفردات يف غريب القرآن ص 211
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االنتخاب يف اللغة االنتقاء أيضا  ،كما تدل على ذلك املعاجم العربية  ،ومنه النخبة  ،واجلمع
خنب،جاء يف خنب أصحابه أي يف إخبارهم و النخب  :النزع ،واالنتخاب االنتزاع و االنتخاب كما
سبق ذكره االختيار و االنتقاء و منه النخبة وهم اجلماعة َتتار من الرجال  ،الصفوة .
و االنتخابات مجع انتخاب  :هي املظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الشعب الختيار ُمثليهم
يف اجملالس املختلفة  ،بلدية والئية أو وطنية كانت  ،وهي الطريقة الوحيدة لتجسيد الدميقراطية يف ظل
1

تزايد إعداد السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع الكامل ألفراد الشعب .
اإلنفالت:

 .اِنْ ِفالت  [:ف ل ت ] .فلت الشيئ – فلتا َ :تلص فهو فالت .افلت منه  :لجنا وَتلص ( مصدر

ِ
ت)
انْ َفلَ َ

2

( ف ل ت ) .مصدر اِنْ َفلَت ،اِنْ ِفالت األم ِر ِمن ب ِ ِ
صه ِمن َْحت ِ
ت َسْيطََرتِِه  .و
ُ ْ ْ َْ
َ
روجهُ َ ،متَلُّ ُّ ُ ْ
ني يَ َديْه ُ :خ ُ
ِِ
ِِ
ِ ٍ
ِِ
ِِ
ِِ
جيزةٍ  .أفلت الشيئ وأنفلت مبعىن
الت اهلَواء م ْن العجلة  :ا ْخن ُ
الت الغا ِز :انْسيابُهُ  .انْف ُ
انْف ُ
فاضهُ مبُدَّة َو َ
3
مبعىن أفلته غريه .
" اِنْ ِفالت األم ِر ِمن ب ِ ِ
صه ِمن َْحت ِ
ت َسْيطََرتِِه .
ُ ْ ْ َْ
روجهُ َ ،متَلُّ ُّ ُ ْ
ني يَ َديْه " ُ :خ ُ
ِِ
الت الغا ِز "  :اِنْ ِسيابُهُ .
" انْف ُ
ِِ
ِ ٍ
ِِ
ِِ
جيزةٍ .
الت اهلَواء م ْن  : "...ا ْخن ُ
" انْف ُ
فاضهُ مبُدَّة َو َ
إنفالت أمين أو فلتان أمين  :عدم التحكم يف األمن .
1عبد الكايف .د.إمساعيل عبد الفتاح ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية مركز اإلسكندرية للكتاب ص 22
2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء الثاين ص 111
 3حممد حمي الدين وعبد احلميد حممد عبد اللطيف ملختار من صحاح اللغة ص 221
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الفصل الثاني :

اإلئتالف :
ألف  :أنس به و أحبه  ،آلف اجلمع إيالفا  :صار ألفا  ،ألف الشيء = وصل بعضه ببعض
ائتلف النا  :اجتمعوا و توافقوا
1

األلفة  :االجتماع و اإللتئام .

و اإلئتالف  :هو عملية التعاون السياسي بني جبهتني و التضامن بينهما لتحقيق أغراض مشرتكة
ويظهر عندما ال حيرز حزب واحد على األغلبية الالزمة لتشكيل احلكومة  ،فيضطر اىل التحالف و
اإلئتالف مع غريه من االحزاب اليت تتقارب مع الرؤى و األفكار.
البهتان :
هبت  -و هبتان :
 مصدر هبت  - .كذب  - .باطل  - .إفرتاء .هبتان  -بُ ْهتَان :
ع ِر َ ِ ِ
ب واالفِْرت ِاء  ،اِ ْختِالَ ُق ال َك ِذ ِ
ان ب ْ َ ِِ ِ ِ ِ
ب.
ُ
ني ُزَمالئه "  :بال َكذ َ َ
ف بالبُ ْهتَ َ
" أَتَى الب هتَا َن "  :الب ِ
ف.
اط َل َّ ،
الزيْ َ
ُْ
َ
علي البهتان ظلم
فرتى َّ ،
هبتان :باطل  ،كذب ُم ً
تقول ّ
2

هبت هبته  :أخذه بغتة .

1جممع اللغة العربية – املعجم الوسيط اجلزء االول ص 02
 2املختار من صحاح اللغة ص 29
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الفصل الثاني :

التائب :
وتتكون هذه اللفظة حسب ما ذكرته خمتلف املعاجم اللغوية من :
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َعلَى َما اقْ تَ رفَهُ ِم ْن َذنْ ٍ
وخ ِطيئَ ٍة " .
ني  :م َن النَّادم َ
اب )َ .وَكا َن م َن التَّائبِ َ
ب َ
(ت و ب ) ( .فاعل م ْن تَ َ
َ
ِ
وه َد َل َخائِب كما يقال يف املثل العريب الشائع.
اب تَائب َ
تَ َ
ب  ،تَ ْوبًا وتَ ْوبَةً  ،فهو
تاب عن .ت َ
تاب على و َ
تاب إىل و َ
تاب َ ،
تائب :اسم فاعل من َ
اب يَتوب  ،تُ ْ
تائب  ،واملفعول متوب إليه :تاب املذنب  :تاب املذنب إىل اهلل ِ
ندم على ما صدر عنه  ،ورجع عن
َُ
ُ
ُ
للرجوع عن املعصية
املعصية  ،تاب العاصي من ذنوبه الكثرية  ،تاب اهللُ عليه  :تاب اهللُ عنه  :وفّقه ُّ
1

وص َفح عنه " التوبة النصوح أن يتوب العبد عن الذنب وال يعود إليه .
و َغ َفر له َ

تاب .توبا وتوبة ومتابا رجع عن املعصية فهو تائب فاهلل تواب والعبد تائب .استتابه طلب منه ان
يتوب ،والتوبة االعرتاف والندم واالقالع والعزم على ان ال يعاود اإلنسان ما اقرتفه ومنه قوهلم " التوبة
2

تذهب احلوبة " .
التخريب:

يب  :إِ َىل إِتْالَ ٍ
صنَ ِع إِ َىل ََتْ ِر ٍ
ف،
ضْ
ب.تعَّر َ
ت آالَ ُ
ت الْ َم ْ
خريب ََ -تْ ِريب  ( :خ ر ب ) .مصدر َخَّر َ
ِ
ك بِِإح َد ِ
اث َعطَ ٍ
ب فِ َيها .
َوذَل َ ْ
ث اجلُْن ُد ََتْ ِريباً ِيف ال َق ْريَِة  :تَ ْد ِمرياً .
َح َد َ
أْ
اخلراب  :نقيض العمار .التخرب  :صار ال يبايل باخلراب .
خراب األرض :فسادها َ ،
 1أمحد خمتار عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب القاهرة طبعة  0229ص17
 2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء االول ص 12
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العدو
ب .تدمري للممتلكات أو إعاقة للعمليّات املعتادة من قبل
ََتْريب :مصدر َّ
ّ
خر َ
املدنيني أو عمالء ّ
إفساد النِّظام والعبث به  .والتخريب يف اللغة معناه
يب النِّظام :
ُ
يف احلرب " سياسة التَّخريب "َتر ُ
اخلراب ن واخلراب ضد العمران  ،واخلارب اللص  ،واخلرب :الفساد يف الدين.

1

خرب  :يقال َخ ِرب املكان َخراباَ وهوضد العِمارِة  ،واخلربة شق واسع يف األذن تصورا انه قد خرب أذنه
ب وامرأة خرباءُ حنو أقطع وقطعاء  ،مث شبه به اخلرق يف أذُن املزادةِ فقيل  :خ ِربة املزادة
أخر ُ
 ،ويقال رجل َ
ِ
بسارق اإلبل  ،واخلرب ذكر احلبارى ومجعه
اخلارب خمتصا
وجعل
ُ
ن وإستعارة ذلك كإستعارة األذن له ُ ،
2

خربان .

التطرف :
ف  .ويقال  :تَطََّرفَ ِ
تنحى .و
ت
ف منه َّ :
ت للغروب .و تَطََّر َ
ف  :أَتَى الطََّر َ
ف :تَطََّر َ
طََّر َ
الشمس َ :دنَ ْ
ُ
جاوَز َّ
حد االعتدال ومل َّ
َخذَ من أَطرافِ ِه .و تَطََّر َ
يتوس ْط .و تَطََّر َ
تَطََّر َ
ف الشيء  :أ َ
ف َعدَّهُ
ف يف كذا َ :
استفاده حديثًا  3.تطرف  -تطرفا :تطرف  :جاوز حد االعتدال  « :تطرف يف آرائه ،
ف
طري ًفا .تطََّر َ
َ
ف ِيف الْمواقِ ِ
ف
ف .يقال َ :ما َه َذا التَّطَُّر ُ
تطرف يف أعماله تطرف  -تَطَُّرف  (:ط ر ف ) .مصدر تَطََّر َ
ََ
ِ
ِِ
ِ
طرف يف
 :الْ ُمبَالَغَةُ َوا ِإلفْ َرا ُ
االعتِ َد ِال  .تَطََّر َ
ط َوَجتَ ُاوُز َح ِّد ْ
ف تَطَُّرفاً الَ َح َّد لَهُ عْن َد َما َكا َن يُ َداف ُع َع ْن َآرائه ّ .

متطرف  -تسعى ال ّدولة جاهد ًة يف
يتوسط  ،حزب
إصدار أحكامه :جاوز ح ّد االعتدال ومل ّ
سياسي ّ
ّ
التطرف.
حماربة ّ

 1الراغب االصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص 102
2املعلم بطر البستاين .حميط احمليط .مكتبة لبنان بريوت ص 111
3جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء الثاين ص 777
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التعزير :
تعزير :من عزر يعزر تعزيرا  ،ولغة ; عزر فالنا أي المه وأدبه  ،وعزر فالنا أي نصره  .تعزير .مصدر
عزر .عزر فالنا عزرا  :المه .عزره  :عاقبه مبا دون احلد  .وأدبه .وعزر القاضي املذنب  :عاقبه مبا هو
َّ
دون احلد الشرعي  .والتعزير النصرة مع التعظيم  ،وهو ضرب دون احلد وذلك يرجع إىل األول فإن
ذلك تأديب والتاديب نصرة ما ن لكن األول نصرة بقمع ما يضره عنه ،والثاين نصرة بقمعه عما
يضره .
1

التعزير شرعا  :تأديب ال يبلغ احلد الشرعي كتأديب من شتم بغري قذف .

واصطالحا ; التعزير هو العقوبة اليت يفرضها احلاكم على املذنب مبا يراه مناسبا ُما دون احلد الشرعي ،
فهو عقوبة غري حمددة.
التكفير:
تكفري  :مصدر كفََّر.كفر يكفر تكفريا  ،ولغة كفر لسيده  :احنىن ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه

كالركوع تعظيما له  ،وكفر الشيء غطاه وسرته وكفر فالنا نسبه إىل الكفر  .واصطالحا ; كفر إذ أدى

الكفارة  ،وهو مأخوذ من املعىن اللغوي الثاين  ،ألن يف التكفري سرت للذنب وتغطية له .
كفر الشيء و كفره غطاه  ،يقال كفر السحاب السماء و كفر الليل بظالمه ،ليل كافر و لبس كافر
2

الذروع و هو ثوب يلبس فوقها  .و ك َفره نسبة إىل الكفر و ك َفر اهلل عنك خطاياك.
حموها وإزالتها.

1األصفهاين  ،املفردات يف غريب القرآن ص219
2الزخمشري ،أسا البالغة ص 729
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التمشيط:
ط .مشط الشعر مشطا  :رجله  ،ويقال  :مشطت املاشطة املرأة  :سرحت
(م ش ط ) مصدر َم َّش َ

َّع ِر  :تَ ْسرحيُهُ شعرها باملشط  .و
مشط الشيء  :خلطة .يقال مشط املاء باللنب  .املشط متَْشي ُ
ط الش ْ
ط ِ
تيشهُ تَ ْفتيشاً جزء القدم .يقال انكسر مشط قدمه  ،وقاموا على أمشاط أرجلهم
متَْشي ُ
املكان "  :تَ ْف ُ
1
َدقيقا
ٍ
ملنطقة ما ؛ هبدف البحث عن مطلوبني لدى الشرطة  .قامت
متشيط  :تفتيش دقيق ومسح شامل
الشرطةُ حبملة متشيط واسعة للقبض على اإلرهابيّني.
التنكيل :
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يب والتَّع ُّس ِ
ف
تنكيل  -تَ ْنكيل  (:ن ك ل ) .مصدر نَ َّك َلَ .جاءَ للتَّ ْنك ِيل بِه  :ل ُم َم َار َسة أنْ َو ِاع الت َّْعذ ِ َ َ
َعلَْي ِه  .نكل ينكل تنكيال  ،ونكل به عاقبه بشدة  ،ونكل الشيء قيده ؛ ونكل فالنا عن الشيء حرفه
عنه نكل به عاقبه مبا يردعه ويروع غريه .املنكل ما ينكل باإلنسان.

2

التنوير:
ٍ
( ن و ر ) .مصدر نَ َّور ".تَ ْن ِوير الب ي ِ
ت ِمبَ َ ِ
إضاءَتُهُ .
يح ُملَ َّونَة " َ :
ُ َْ
صاب َ
َ
" َع ِمل َعلَى تَ ْن ِوي ِر فِ ْك ِرهِ "  :ج ْعلِ ِه متَ نَ ِّوراً  ".حرَكةُ التَّ ْن ِوي ِر "  :حرَكة قَام ْ ِ
ُوروبَّا تَ ْعتَ ِم ُد فِكَْرةَ التَّ َقدُِّم
ََ َ
َ ُ
ت بأ ُ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
وقت
َّخلِّي َع ْن أفْ َكا ِر الْ َماضي  .تن ِو ُير  -تن ِو ُير :التن ِو ُير ُ :
الع ْق ِل ِيف فَ ْه ِم َواق ِع الْ ُم ْجتَ َم ِع َوالت َ
َوإِ ْع َمال َ

1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء الثاين ص 991
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صلَّى ال َف ْجَر يف التَّ ْن ِوير  .االنور افعل تفضيل من النور واملنار موضع النور
إِسفار الصبح .ويقال َ :
ويقال النورانية من النور .1
الجبهة :
جم يقال له جبهة تصورا أنه اجلبهة للمسى باألسد  ،ويقال
اجلبهة موضع السجود من الرأ ..والنُ ُ
ألعيان النا جبهة وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه  ،وروي عن البين صلى اله عليه وسلم أنه قال
 " :ليس يف ِ
اجلبهة صدقة " 2 .جبهة ذات هبجة ،ورجل أجبه  :عريض اجلبهة  ..ومن اجملاز  :هو جبهة
قومه  ،كما يقال وجههم  ،وجاءت جبهة اخليل خليارها  ،قال بعض بين فزارة :
طر َخيلهم وواج ُهوا بأسد قابلوا أس َدا
وليت َجب َهة َخيلي َش َ
وجبههُ :لقيه مبا يكره  ،ولقيت منه جبهة ،أي م ًذلة وأذى  ،وجبهنا املاء  :وردناه وال آلة سقي  ،فلم
ً
3
يكن لنا إال النظر إىل وجه املاء  ،ومنه جبهنا الشتاء  :جاءنا ومل نتهيأ له .
الجماعة .:
اجلماعةُ  :العدد الكثري من النا والشَّجر و ِ
النبات اجلَ َماعةُ طائفة من النَّا َْجيمعُها غرض
َ ُ
ََ
ِ
ِ
وعة ُ ،زْمَرة ،
اعة ِم َن ِّ
مجاعة طائفة من النا واحليوان والنبات .مجاعة .الْتَ َق ْ
الر َج ِال  :ف ْرقَة َْ ،جم ُم َ
ت َمجَ َ
ٍ ِ ٍ
طَائَِفة وصلُوا َمج ٍ
اعةُ احلَيَ َو ِان
َي بِأ َْع َداد َكث َرية َ .ك َما تَ ِرُد ِيف َغ ِْري النَّا ِ َ .مجَ َ
ََ ََ
اعات َوأْفَ َراداً ُ :زَمراً  ،أ ْ
4
" َمجاعةُ النَّح ِل " " َمجاعةُ الشَّج ِر " " َمجاعةُ النَّب ِ
ات".
ََ
ََ ْ
ََ َ
َ
1جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط اجلزء الثاين  ،ص 110
2الراغب األصفهاين.املفردات يف غريب القرآن.ص 19/11
 3الزخمشري .أسا البالغة .ص 90
 4جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء االول ص 127
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الجماعة اإلسالمية المسلحة :

)Groupe islamique armé (GIA

تعين جمموعة إرهابية مسلحة  ،تتبع املذهب التكفريي  ،برزت سنة  1110أقرتفت أبرز اجلرائم الوحشية
سنوات األزمة  .من أبرز ما يعرف بأمرائها قوامسي وعنرت زوابري ومجال زيتوين كلهم  م القضاء عليهم
تباعا يف صراعات داخلية أو من قبل اجليش الوطين الشعيب .
الجهاد:
1
ود
ن
اجل
ج
ر
خ
).
د
اه
ج
مصدر
(
].
د
ه
ج
[
اجلهاد (شرعا) قتال من ليس هلم ذمة من الكفار.
َ
ُ
ََ َ ُ ُ
ََ
لِْل ِج َه ِاد :لِْل ِقتَ ِال ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه .واجلهد املشقة .والنهاية والغاية.والوسع والطاقة .ويقال جهد جاهد

الصلبة
َرض ُّ
(للمبالغة) ،اجلَ َهاد  :األَرض املستوية أَنْبَتت أَو مل تنبت .و اجلَ َهاد َّ
الصحراءُ .و اجلَ َهاد األ ُ
.ويقال  :أرض َجهاد .و اجلَ َهاد مثر األَراك  .واجلمع ُ :ج ُهد
الجيش:

اجليش  :اجلُند ،وقيل جند يسريون حلرب أو غريها  ،قال بشار :
ف بال َعصا
وجيش كجنح الليل يزح ُ
سيف والخطى حمر تعالبُه
وبال َ
وقال املتنيب:
ك َجانبيه
يهز الجيش حول َ
ٌ
قاب
كما ن ًفضت َجنا َحيها العُ ُ

1جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط اجلزء االول ،ص 120
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واجليش  :مجاعة من النا يف احلرب (ج) جيوش  ،وذات اجليش  :واد قرب املدينة بينها وبني العقيق
1

حنو  2كلم  ،وهو أحد منازل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
الحوار:

القصصي  ،أو بني ُمثلَ ْني أو أَكثر على
شخص ْني أو أكثر يف العمل
ِحو ُار واحلِو ُار  :حديث ْجيري بني
َ
ّ
ِ
فصل واجلمع
املسرح وحنوه حمدثة احلُو ُار ُ -حو ُار احلُو ُار  :ولد النَّاقة من وقْت َ
فطم ويُ َ
والدته إىل أن يُ َ
أحورة ،حوار :مصدر حاور  ،حديث بني شخصني  :احلوار عنصر هام من عناصر القصة والتمثيلية
ْ :
2

،حوار بضم احلاء -أحورة وحريان  ،حوار :ولد الناقة من وقت والدته إىل وقت فطامه

يقال َ :جَرى بَْي نَ ُه َما ِح َوار  :نَِقاش ِ ،ج َدال 3ملْ يَ ُك ِن احلَِو ُار َم َعهُ ُْجم ِدياً "  :الْ ُم َح َادثَةُ اِ ْعتَ َم َد ِح َو ُار
ِ
الرواي ِة وما َشابه َذلِ َ ِ
ِ
الرواي ِة علَى اجلِ ِّديَِّة و ُّ ِ
ِ
ٍ
صر
ِّ َ َ َ
الس ْخ ِريَةَ :ما تَتَ َح َاوُر بِه َشخصيَّ ُ
ات ِّ َ َ َ ََ
ك م ْن َكالم  " .احل َو ُار عُْن ُ
َ
ِمن العنَ ِ
الرَوايَِة ِحوار ،مجع حوارات
اص ِر ال َفنِّ يَّ ِة لِْل ِق َّ
ص ِة َوالْ َم ْسَرِحيَّ ِة َو ِّ
َ َ
خنجريست :
ما يقال تقريبا عن شاقوريست ينطبق على خنجريست  ،فالشيخ حنناح جاءنا هبذه اللفظة ليعرب اكثر
عن مدلول املصطلح فلفظة اخلنجر اليت مزجت مع إيست الفرنسية للنسب صارت مسلكا دمويا ورمبا
منهجا دعويا يف نظر من جلأوا للخنجر للذبح والسلخ واإلعتداء واألرهاب

1عبد الصمد علي وآخرون .املعجم الكبري.جممع اللغة العربية .الطبعة األوىل 1201ه 0222-م ص 901
2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء االول ص027
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وعكس الشاقور اخلنجر موجود يف القامو العريب ،اخلِْن َج ُر لغة ِ -خْن َج ُر ِ :خْن َج ُر  :اخلَْن َجر  .واجلمع :
ِ 1
خناجر .اخلَْن َجر ِّ :
السكني  ،أو السكني العظيمة  .واجلمع  :خناج ُر.
ُ
ُ
الخونة :
مفردها :خائن  -ج  ،خونة وخانة وخوان:خائن  :غادر  .اخلائن  :الذي يبيع وطنه وينصر أعداءه عليه
خان الشيئ .خونا وخيانة وخمانة  :نقصه .يقال :خان احلق ،وخان العهد  ،وخان األمانة
وخان فالنا  :غذر به وخان النصيحة  :مل َيلص فيها  .وخان غالنا  :نسبه إلالى اخليانة واخلونة أهل
الغذر زويقال خون نه بتشديد الواو وخان فالنا  :نسبه إىل اخليانة واهتمه باخليانة

2

يقال  :اخليانة

الكربى واخليانة العظمى خانه يف كذا َيونه خونا وخيانة  ،وخانه وخمانة :أؤمتن فلم ينصح  ،والعهد
نقضه ،يقال  :خانه العهد واألمانة واجلمع خونة أي خانوا العهد واألمانة  ،ويقال أيضا خان عهده
وأمانته وخان الرجل خونا كان به خون أي ضعف .خونة نسبة إىل اخليانة

3

الدعم:
( د ع م ) .فعل  :ثالثي متعد .دعمت  ،أدعم  ،اِدعم  ،مصدر دعم .دعم اجلِ َدار بِ َدعائِم ِمن ح ِد ٍ
يد
َ َ َ ْ َ
ََْ ُ ْ َُ ْ َْ
َْ َََ
ِ
ِ ِ
ِ
أي
أسنَ َدهُ ليَظَ َّل قَائماً َ .د َع َم َآراءهُ  :أ ْ
"ْ :
َسنَ َدها  ،أيَّ َدها  ،نَ َ
ومةُ الْ َم َو َّاد الغ َذائيَّةَ ْ :
صَرها ...تَ ْد َع ُم احلُ ُك َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
يما  ،فهو ُم َد ِّعم
ني .دعَّ َم ِّ
صْن ُدوق الْ ُم َو َازنَة لتَظَ َّل ِيف ُمتَنَ َاوِل الْ ُم َواطن َ
تَ ْدفَ ُع ُج ْزءاً م ْن َمثَن َها م ْن ُ
يدعم  ،تَ ْدع ً
ط وغريه دعمه َّ ،قواه وثبتَه.دعم يدعم  ،د ْعما  ،فهو ِ
ِ
داعم  ،واملفعول
 ،واملفعول ُم َدعَّم :دعَّم احلائ َ َ َ
ّ ََ َ َ َ ً
دعم مرشَّح احلكومة يف االنتخابات ُ - ،مَرشَّح َم ْدعوم من
َّخص أعانَه َّ
وقواه وسانده َ ،
َم ْدعومَ :
دعم الش َ
1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء األول ص 299
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السمن .يقال ٍ :
َّعم املال الكثري .و َّ
لفالن َد ْعم .وال
َّعم َّ :
القوة .و الد ْ
َّعم َ -د ْعم :الد ْ
ِحزبه .الد ْ
الد ْعم ِّ َ ُ
َد ْع َم بفالن  :مل تكن به قوة وال ِمسَن .وفالنة ذات َد ْعم  :شحم وحلم 1 .د ع م َ :د َعم الشيء من
باب قطع و ال ّد َع َامةُ بالكسر عماد البيت وقد َّاد َع َم إذا اتكأ عليهامساندة ؛ دعم ؛ غطاء،ودعم يدعم
2

 ،ساند يساند  ،آزر يؤازر  ،عاضد يعاضد  ،قرض يقرض.

الدعم اللوجستي:
الدعم اللوجسيت تعين اإلمداد غري املباشر أي ان الدولة تشارك حليفتها باحلرب عن طريق اإلمداد
باملعلومات االستخباراتية والتقنية وقد يصل الدعم إىل الدعم املادي وباألسلحة ولكن سرا
معين الدعم اللوجسيت مبعجم أوكسفورد للغة اإلنكليزية بأهنا" :فرع من العلوم العسكرية َتتص بتدبري
الس ْوقِيَّات هو فن وعلم إدارة تدفق
ونقل واحلفاظ على املواد ،األفراد والوسائط ".ما يعرف بالعربية فَ ُّن َّ
البضائع والطاقة واملعلومات واملوارد األخرى كاملنتجات اخلدمات وحىت البشر من منطقة اإلنتاج إىل
منطقة السوق.
الديمقراطية:
لفظ الدميقراطية مشتق من كلمتني يونانيتني  Demoأي الشعب و  Kratiaوتعين السلطة ،
وبذلك تعين الدميقراطية يف مدلوهلا العام حكومة الشعب أي إختيار الشعب حلكومته 3وميكن تعريف
الدميقراطية من جانبني مهمني كذلك سياسيا واجتماعيا .سياسيا  :هي إحدى صور احلكم اليت تكون
السيادة فيها للشعب ،اجتماعيا  :أسلوب يف احلياة يقوم على أسا املساواة وحرية الرأي والتفكري،
1جمم اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء األول ص 091
2حممد حمي الدين عبد احلميد وحممد عبد اللطيف الشبكى.املختار من صحاح اللغة  .ص 110
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وهذا التعريف يف الواقع يعرب عن القاعدة اإلسالمية اليت تقوم على الشورى وحق النا يف اختيار من
حيكموهم .
الرجعية :
الرجعِيَّ ِة ِ :ص َفة لِمواقِف ِس ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ث بِتَ َقالِيد
ياسيَّ ٍة تَتَ َشبَّ ُ
ََ َ
استُهُ بِ َّ ْ
َر ْجعيَّة (ر ج ع ) .مصدر صنَاع ّي .تَتَّس ُم سيَ َ
السي ِ
يو ِ ِ
السلَ ِ
اس ِّي ،البقاء على القدمي يف
ف َوأفْ َكا ٍر ُحمَافِظٍَة َحتُ ُ
َّ
ول ُدو َن التَّ َقدُِّم احلَ َ
ضا ِر ِّ َ ْ
االجت َماع ِّي َو ِّ َ
األفكار والعادات دون مسايرة التطور (حمدثة) .رجيع مردود إىل صاحبه .يقال :خرب رجيع  ،كالم رجيع
مردود إىل صاحبه .الرجعي  :نسبة إىل الرجعة والطالق الرجعي  :ما جيوز معه للزوج .رد زوجته إىل
عصمته

1

 .والرجعية حال من ال يساير الزمان فيكون متمسكا بالقدمي البايل من األفكار واملبادىء

السياسية واالجتماعية واألخالقية وغريها.
والرجعية عند السياسيني تعين سياسة تتسم مبعاكسة التقدم احلضاري والتنوير السياسي  ،والتشبث
بتقاليد قدمية .
الرحمة :
الراء واحلاء وامليم أصل
تدور مادة ( :ر ح م ) حول معىن الرقَّة ،والعطف ،و َّ
الرأفة .قال ابن فار ّ :
واحد ،يدل على :الرقة والعطف والرأفة .يقال من ذلك :رمحه يرمحه إذا َّ
الر ْحم
رق له وتعطَّف عليه ،و ُّ
2

مبعىن .
واملرمحة و َّ
الرمحة ً

ويعرفها بعضهم بأهنا :إرادة إيصال اخلري  1ويعرفها آخرون بأهناُ :خلق مركب من الود واجلزع .وال تكون

إال ملن تظهر منه لرامحه خلَّة مكروهة ،فالرمحة هي حمبة للمرحوم مع جزع من احلال اليت من أجلها ُرحم
1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .دار الفكر .اجلزء األول ص 221
2إبن فار مقاييس اللغة .حتقيق عبد السالم حممد هارون .دار الفكر ج 2ص219
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إيصال املنافع واملصاحل إىل العبد ،و إن
قال ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل " :إن الرمحةَ صفة تقتضي
َ
نفسه وشقَّت عليها .فهذه هي الرمحة احلقيقية ،فأَرحم النا من شق عليك يف إيصال مصاحلك
كرهْتها ُ
التأدب بالعلم والعمل ،ويشق عليه يف ذلك
ودفع املضار عنك ،فمن رمحة األب بولده :أن يُك ِرههُ على ُّ
بالضرب وغريه ،ومينعه شهواته اليت تعود بضرره ،ومىت أمهل ذلك من ولده كان لقلة رمحته به،وإن ظن أنه

2
ي :الرمحة حالة وجدانية تعرض غالباً ملن به رقَّة القلب ،وتكون مبدأ
يرمحه ويرفِّهه ويرحيه" قال ال َك َف ِو ُّ

لالنعطاف النفساين الذي هو مبدأ اإلحسان ، 3رمحة .رمحا ومرمحة  :رق له وعطف عليه تراحم القوم :

رحم بعضهم بعضا .ترحم عليه  :رمحه .ودعا له بالرمحة (اسرتمحه) سأله الرمحة .الرمحان  :كثري الرمحة
وهو وصف مقصور على اهلل عز وجل وال جيوز أن يقال لغريه  .الرمحة  :اخلري والنعمة .الرحيم :الكثري
الرمحة  . 4قانون الرمحة  :قانون لرمحة املغرر هبم جاء به الرئيس اجلزائري ليمني زروال سنة . 1111
السلفية :
ف  :مجع سالِ ٍ
السن
َّمك من آبائِك وذ ِوي قرابتِك يف ِّ
ف .و َّ
ف َّ :
َّ
ف ُّ
السلَ ُ
السلَ ُ
ف َ -سلَ ُ
السلَ ُ
كل من تقد َ
ُ
كل ٍ
ِ
ف ( يف
أَو
ِّم من الثم ِن على املبيع .و َّ
صاحل قد َّْمتَه .و َّ
الفضل .و َّ
ف ُّ
السلَ ُ
السلَ ُ
السلَ ُ
ف ما قُد َ
عمل َ
ِ
ِ
وسالَّف
ف بيع َّ
للمقرض فيه .و َّ
املعامالت )  :القرض الذي ال منفعةَ
السلَ ُ
السلَم  .واجلمع أ ْ
َسالف ُ ،
5

.السلفي من يرجع يف االحكام الشرعية إىل الكتاب والسنة ويهدر ما سوامها .

1علي بن حممد اجلرجاين .التعريفات ،دار الكتب العلمية مصر ص112
2إبن القيم اجلوزية  .إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان حتقيق حسن عبد احلميد احلليب األثري دار ابن اجلوزي 192/0 ،
 3أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي .الكليات ،حتقيق :د .عدنان درويش  -حممد املصري مؤسسة الرسالة .ص 291
4جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء األول ص 227
5املرجع نفسه ص 222
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الفصل الثاني :

السلفية :نسبة إىل السلف وقد نص عليها السلف جاء من أحاديث النيب ما ُّ
يدل على ذلك  :من
ذلكم  :قوله عليه الصالة والسالم البنته فاطمة رضي اهلل عنها (( :فإنه :نعم السلف أنا ِ
لك)) رواه
مسلم وكلمة (السلف) دارجة عند أئمة السلف:
قال البخاري :باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من اخليل وقال راشد بن سعد كان السلف
يستحبون الفحولة ألهنا أجرى وأجسرقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل مفسراً كلمة السلف" :أي من:
1

الصحابة ومن بعهدهم" .
شاقوريست :

لفظة مكونة من شاقور وإيست الفرنسية للنسب والشاقور  :لفظ عامي يطلق عندنا يف اجلزائر وحىت
يف بلدان من املغرب اإلسالمي الكبري على آلة حادة تستعمل لقطع اللحم وحنوه .تستعمل خاصة عند
عامة النا يف عيد األضحى لتقطيع حلم األضحية من أغنام وابقار  ..وكم كانت فراسة الشيخ حنناح
صادقة  ،حيث ظهرت خالل األزمة أعمال غريبة وعجيبة ومهجية للفظة شاقوريست فسالت دماء
األم ُر امل ِهم .و
الش ْق ُر :
الش ْق ُر َ -ش ْق ُر َّ :
وقطعت رؤو  ،لكن للبشر  .ويف املعجم الوسيط لجند لفظة َّ
ْ ُ
2
ومه  .وكما نالحظ ال عالقة هلذا
مه
إليه
شكا
:
ه
ور
ق
ش
َّه
ث
ب
:
ويقال
السُّر  .واجلمع ُ :ش ُقور .
َّ
ُ
ُ
الش ْق ُر ِّ
ُ
َ ُ َُ
َُ
املعىن مبعىن شاقور عند الشيخ .
شبَ َكةَ:
ال َ
اجلذر :شبك والشبكة َجمموعة ٍ
ٍ
أشخاص ،والشَّْبكةُ  :اهلديةُ يقدِّمها
أشياء أو
اخلطيب إِلىخطيبته إِعالناً
ُ َ
ُ
ِ
للخطْبة.شبك :اشتبكت الرياح  ،واشتبكت النجوم ،وشبك أصابعه  ،ورأيته ينظر من الشباك  ،ورأيت
1اإلمام امحد بن علي إبن حجر العسقالين .فتح الباري يف شرح صحيح البخاري .جملد .1ص11
2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط جلزء االول ص171

84

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

على املاء الشباك وهم الصيادون بالشبك .ومن اجملاز اشتبكت األرحام  ،وبينهم أرحام مشتبكة
1

ومتشابكة .وهجمنا على شبكة وشباك وهي آبار متقاربة .
الشرعية :

الشرعية من شرع  :فعل يفيد البدء يف الشيء ،الشرع لغة  :البيان ،اصطالحا  :جتويز الشيء أو حترميه
2

أي جعله جائزا أو حراما  ،و الشارع مبني األحكام الشرعية و الطريقة يف الدين .

و الشرعية  :املورد أو املشرب و من الشريعة اإلسالمية و يف القرآن جاء يضع املذهب املستقيم.
الشفافية :
الشف :و يكسر ِ ،
الشف  :الثوب الرقيق و شف الثوب  :يشف شفيفا :رق فحلى ما حتته  ،و
استشف الثوب نشره يف الضوء .و الشفافة :بقية املاء يف اإلناءن وشربت شربا ليس فيه شفوف  :قلة
3
ِ
مشرب ** غدا مث شرب ليس فيه شفوف .
.قال ابو متامة بن عازب وقلن اال تعشار أول َ
شفافية :وضوح ويقابلها يف الفرنسية

transparence

الشفافية  :لفظة تداولت بكثرة لدى مسؤويل الدولة و زعماء التشكيالت السياسية يف اجلزائر وقد أعين
هبا  :وضوح الفكرة واالجراءات  ،و خطوات السري املتبعة دون تعتيم  ،أو غموض  ،حوار شفاف :
حوار واضح و صريح  ،انتخابات شفافة انتخابات صحيحة  ،غري مزورة .

1الزخمشري .أسا البالغة .ص202
2األنصاري زكرياء بن حممد بن زكرياء احلدود األنيفة و التعريفات الدقيقة حتقيق :دمازن املبارك  ،دار الفكر املعاصر  ،بريوت ط -1
 1112م 11./1-
3الزخمشري .أسا البالغة ص222.
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الفصل الثاني :

الشمولية :
الدكتاتوري
ُّمويل :
ّ
ويل اسم منسوب إىل ُمشول  " :نظر إىل املوضوع نظرة مشوليّة  ،احلُكم الش ّ
ُمش ّ
الشمولية لغة تعين :االحتواء والتضمني ،ومشله مبعىن احتواه وعمه وتضمن
ومشولية اإلسالم تعىن :احتواء وتضمن رسالة اإلسالم لكل ما ميكن أن حيتاجه اإلنسان  ،شرط إن حيسن
فهم مضمون ومقاصد مفردات الرسالة.
وهو كرمي الشمائل  .وما ذلك من مشايل  :من خلقي وليس بشمايل أن اعمل بشمايل  ،وليلة مشمولة:
باردة ذات مشال .قال لبيد :
ث منهم
ُهم قومي وقد ان َكرت ُ
َشمائل بدلُوها من ش َمالي
وتقول  :ليس من مشايل أن أصل بشمايل  ،وأمشلنا  :دخلنا يف الشمال

1

الشورى قراطية :
وهي مركبة من الشورى وقراطية  ،وهو تعبريجديد مبتكر مل يسبق وأن ذكر من قبل أن أبدعه حنناح ،
فبعد الصراع بني اإلسالميني والعلمانيني يف األزمة بني املناداة بالدميقراطية والالئكية من جهة  ،والشورى
اإلسالمية من جهة ثانية  ،جاءنا الشيخ بالشورى قراطية  ،وقد أعلن رمحه اهلل من خالل هذه اللفظة
عن مزاوجة شرعية بني املفهومني  ،وهو يقصد وراء ذلك دعوة الطرفني املتنازعني ليستلهمان من الشورى
اإلسالمية وقيمها ومبادئها األخالقية وليقتبسان من الدميقراطية الغربية آلياهتا وإجراءاهتا الفنية.

1الزخمشري .أسا البالغة ص229
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الضالون:
الضال  :كل من ينحرف عن دين اهلل
املطر ِمنه
ّ
املخطئون  ،الض ُ
الس ْد ُر البَ ِّر ُّ
َّال َّ :
ي  ،أَو ما يسقيه ُ
1
ضاالا :تَائِهاً ُ .مْن َح ِرفاً َع ِن الطَِّر ِيق الْ ُم ْستَ ِقي ِم.
ضالَّل وضالون َ .و َج َدهُ َ
احلنيف ..واجلمع ُ :
ِ
َع َاد االبْن الض ُّ
ود َة .
ضالَّتَهُ َ :ما َكا َن َم ْف ُقوداً لَ َديْه َ ،ما َكا َن يَ ْس َعى َوَراءهُ َ .و َج َد َ
َّال َ :و َج َد َ
ضالَّتَهُ الْ َمْن ُش َ
ُ
ِ
يقال َ :علِّموا أ َْوالَ َد ُكم اليَ ْوَم َِجت ُدوا َ َّ
ضالَّةُ الْ ُم ْؤِم ِن .
ْمةُ َ
ضالتَ ُك ْم َغداً  ،ويقال أيضا :احلك َ
ُ
ُ
ضل ِ ْ ،
ِ
ضال  ،واملفعول مضلول.
وضاللةً  ،فهو ّ
ضل َّ ،
َّ
وضالالً َ
ضالا َ
اضل ْل ِ ،ض َّل َ ،
ضل عن َ
ضلَْل ُ
ت  ،يَ ّ
الشيء ومل ِ
َّخص َّ
يهتد إليه  ،احنرف عن الطريق الصحيح
َّ
زل عن ّ
ضل الش ُ
ِ
َّ
َّ
ضل عن
ض َّل َ
َ.
ضل الطَّر َ
يق ّ :
ضالَالً ُمبينًا :كفر .ضلت احلَقيقةُ  :ضلت عنه احلَقيقةُ  :غابت  ،وخفي ّ
ضل ِوجهةَ أمره  :مل ِ
ِ
يهتد إىل مقصده.
الطَّريق  :تاه  ،مل يهتد إليهَ ْ َّ .
الطاغوت:
كل رأُ يف الضالل يصرف عن طريق اخلري
وت ُّ
وت  :الطاغي املعتدي  ،أو كثريُ الطغيان و الطّاغُ ُ
الطّاغُ ُ
ِ
وت كل ما عُبِ َد من دون اهلل
وت
الساحر و الطّاغُ ُ
وت الكاهن و الطّاغُ ُ
وت الشيطان و الطّاغُ ُ
و الطّاغُ ُ
ُ
ِ ِ ِ ِ
ك
استم َس َ
 ،من اجلن واإلنس واألصنام  .ويف التنزيل العزيز"فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بالطاغوت ويُ ْؤم ْن باهلل فَ َقد ْ
ِ ِ
الصنَ ِم  ،يستوى فيه الواحد وغريه واملذكر واملؤنث  .واجلمع  :طَو ِ
اغيت ،
بيت َّ
الوثْ َقى "الطّاغُ ُ
وت ُ
ُ
َ
بالعُْرَوة ُ
و طََواغ والطاغية  :العظيم الظلم الكثري الطغيان والتاء للمبالغة والصاعق ويف لتنزيل العزيز " :فأمامتود
2

أهلكوا بالطاغية "والطغيان جتاوز احلد يف الظلم .

كل رئيس لعقيدة
كل َم ْن عُبد من دون اهلل تعاىل من اجلن واإلنس واألصنام  ،و ُّ
الطاغوت :شيطان  ،أو ُّ
1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط  .اجلزء األول ص722
2جممع اللغة العربية املعجم الوسيط  .اجلزء الثاين ص 771/779
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الفصل الثاني :

املذكر واملؤنَّث " جعلت النار ملن عبد الطاغوت ،طاغية ظامل ٍ
ضالل  ،يستوي فيه الواحد وغريه و َّ
ومعتد
ُ
ُ

غاشم ( للمذ ّكر واملؤنّث )  ،إنه حاكم طاغوت -كان فرعون طاغوتًا يُقتّل األبناء  ،ويستحيي النساء
1

 - ،املستبدُّون هم طواغيت هذا العصر.

الطاغوت يف اللغة مشتق من الطغيان وهو جماوزة احلد ،وجماوزة احلق إىل الباطل ،وجماوزة اإلميان إىل
الكفر وما أشبه ذلك ،والطواغيت كثريون ،وكل طاغوت فهو كافر بال شك.
طغا طغوا من باب قال وطغى طغى طغيت ويف التهذيب ما يوافقه ،قال الطاغوت تاؤها زائدة مشتقة
من طغا والطاغوت يذكر ويؤنث ،واالسم الطغيان وهو جماورة احلد  ،احلد يف العصيان فهو طاغ وأطغيته
2

جعلته طاغيا والطاغوت الشيطان .
الظَالميَّة :

اسم مؤنَّث منسوب إىل ظَالم  :ظلم الليل ظلما  ،أسود فهو ظليم  ،ويقال أظلم الشعر  ،وأظلم
البحر  ،وأظلم القوم  :دخلوا يف الظالم  ،وأظلم الثغر  :كان به ظلم ن الظلماء :الظلمة وقال  :ليلة
3

ظلماء  ،ليلة ظلمة  :مظلمة ن الظلمة  :ذهاب النور وظالمات البحر  :شدائده .
وحىت يف الدارجة نقول الظلمة وليلة ظلمة أي ليلة سوداء

ظالميَّة .:مصدر من ظَالم  :غموض وَتبُّط يف الفكر وعشوائيَّة يف ِّاَتاذ القرار " تنتشر الرجعيَّة
عامة الشَّعب وتعليمهم ويظهر من
والظالميَّة يف دول العامل الثالث" مذهب من ال يستحسنون تثقيف َّ

1أمحد خمتار عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب القاهرة طبعة  0229ص 122
2العالمة أمحد بن حممد بن علي القيومي املقري .املصباح املنري دار احلديث القاهرة ط 0222ص 002
3جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط.اجلزء الثاين ص 79
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خالل تركيبة املوضوع ،أن الظالمية تشكل نقيضا للتنوير ،وأن التنوير يشكل نقيضا للظالمية.
فالظالمية نسبة إىل الظالم .والظالم هو كل ما حيول دون قيام رؤية واضحة للمحيط الذي نتواجد فيه،
العفو :
الع ْفو – ع ْفو ،الع ْفو من املال  :ما زاد على النفقة و الع ْفو من ِ
املاء  :ما زاد على الشَّاربة وأ ِ
ُخ َذ بال
َُ
َُ َُ َُ
َرض الغُ ْف ُل اليت مل
ُك ْل َفة وال ُمَز َ
الع ْف ُو األ ُ
الع ْف ُو املعروف  .و َ
كل شيء وأَجوده .و َ
امحة .و َ
الع ْف ُو خيار ّ
أعفاء ويف التنزيل  " :كان اهلل عفوا غفورا "  1.عفا عنه
تُوطَأَ وليست هبا آثار  .واجلمع ِ :عفاء  ،و ْ
وعفا له دنبه وعن دنبه يعفو عفوا  :أي صفح عنه وترك عقوبته وهو يستحقها ،وأعرض عن مؤاخذته.

2
الع ُف ُّو  :الكثري العفو .ما فضل عن قدر احلاجة.
و
ف
ع
–
و
ف
الع
ُّ
ُّ
ُ
ُ
َ َ
وعفا اهلل تعاىل عن فالن :حما ذنوبه َ .

تيسر من أخالق النّا .العفو :الصفح .العفو عن الذنب  :حموه .العفو عن الزاين:
العفو ما عفا و ّ
إعفاؤه من العقوبة
القصاص  ،يعفو عن السيئات مع
الع ْفو أحب إىل العبد من َ
وما يهمنا من لفظة العفو يعين الصفح و َ

كمال قدرته على املؤخذة  ،ويعفو عن اجلانني مع قدرته على االنتقام

وجاء العفو الشامل  ،أي العفو الكلي  ،الصفح عن كل من أخطأ يف حق وطنه وشعبه  ،وجاء قانون
العفو الشامل.
العقد :
إصر  ,اِتّفاق  ,اِتّفاقِيّة َ , ,ع ْقد  ,قَبَالَة ُ ,م َق َاولَة .العقد  :ما عقد
اه َد  ,تَ َعاقَ َد َ ,ع َق َد اتّ َفاقاً ْ
عقد ،تَ َع َ
من البناء و العهد .اعقد :اتفاق بني طرفني يلتزم مبقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه ،كعقد البيع
1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط.اجلزء الثاين .ص110
2املعلم بطر البستاين .حميط احليط .مكتبة لبنان بريوت  .ص111/117
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والزواج وعقد العمل  1.هو توافق أرادتني أو أكثر على ترتيب أثر قانوين  ،سواء كان هذا األثر هو
إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انقضاؤه .من أمثلة إنشاء التزام  :عقد البيع وعقد اإلجيار من أمثلة
نقل التزام :عقد احلوالة أو الدين من أمثلة تعديل التزام  :أتفاق على مد أجل الوفاء بااللتزام أو تعليقه
على شرط من أمثلة انقضاء التزام :أتفاق أو خمالصة بالوفاء تنقضي هبا الديون
وقد يكون العقد بتوافق أرادتني (عقد بيع – عقد إجيار عقد شركة – عقد شراكة...إخل) وقد يكون
توافق أكثر من إرادتني حبيث يقوم العقد بتوافق أطراف متعددة مثل عقد الشركة .وال يكفي لقيام العقد
جمرد توافق اإلرادتني أو أكثر إمنا يلزم أن تتجه اإلرادة إىل ترتيب أثر قانوين.
عقد روما  :اتفاق روما خبصوص األزمة اجلزائرية  ،عقد بني جمموعة أحزاب وشخصيات اجتمعت يف
العاصمة اإليطالية روما مبا فيهم عدد من ُمثلي حزب اجلبهة اإلسالمية لإلننقاذ احمللة (الفيس).
العنف :
تنحدر من كلمة يونانية violencia

واليت تعين العنف أو السمات العنيفة والوحشية  ،وكلمة

عنف تعين كذلك موضوع الضرب واملعاملة السيئة اليت هي أمر ظاهري بصمات ويشري العنف إىل
الشدة والقهر والضرب  2.ويعرف قامو العلوم اإلنسانية العنف بأنه فعل خشن وفظ يهدف إىل
الضغط وعزل اآلخرين.ويقال عنُف ِبه  ،وعليه عنُفُ عْن ًفا  ،وعنافَةً  :أَخذه بشدةٍ وقسوةٍ
َ َ
َ
َ َ َ ُ
ُ
المه و َغيَّ َرهُ ،فهو َعنيف  .واجلمع  :عُنُف  .3عنيف  :شديد  ،خالف رقيق ولني  -عنيف
و َعنُ َ
ف َ
.عنف  -و عنف .عنف هباو عليه  :عامله بشدة وقسا عليه عنف – تعنيفا _ (ع ن ف) :فعل :
الر ُج ِل َ :ملْ يَ ْرفَ ْق بِِه ،
ف بِ َّ
ف  ،مصدر عُْنف َ ،عنَافَة َ .عنُ َ
ت  ،أ َْعنُ ُ
ثالثي الزم  ،متعد حبرفَ .عنُ ْف ُ
1جممع اللغة العربية  .املعجم الوسيط اجلزء الثاين ص 112
2اهلادي قطش .عبد الرمحان أمحد ادريس .أطلس اجلزائر والعامل  .ص 222
3جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط  ،اجلزء الثاين ص 121
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َعاملَهُ بِ ِشدَّةٍ وعُْن ٍ
َّف يعنِّف  ،تعني ًفا  ،فهو ُمعنِّف  ،عنَّفه على األخطاء النَّحويَّة - ،
ف أ َْو الََمهُ َو َعيَّ َرهُ عن َ
َ
َ

اهنال عليه تعني ًفا  1.يقال  :مسلسل العُْنف  :تتابع أعمال العنف.
القتل :

قتل  -يقتل  ،قتال وتقتاال -:قتله  :أزهق روحه  ،أماته قتله قتال  :أماته .ويقال  :قتل اهلل فالنا  :دفع
شره .وقتل جوعه أو عطشه :أزال أمله بطعام أو شراب .قتل اجلوع أو الربد  :كسر شدته وقتل غليله :
شفاه  .وقتل اخلمر  :مزجها باملاء ليكسر حدهتا ..اقتله عرضه للقتل  .قاتله مقاتلة ،وقتاال  :حاربه .
ويف التنزيل العزيز" قاتلهم اهلل أين يوفكون " قتل فالنا بتشديد التاء  :قتله ومثل جبثته .مبالغة يف القتل
...ويقال تقاتل القوم  :اقتتلوا 2.قتله اهلل :أي لعنه قتل  :قتل غليله :أي سقاه فشفى غليله  -و قتله
اهلل عين أي صرفه عين  -قتل  :قتله اهلل فإنه صاحب شر :أي دفع اهلل شره .
الالئكية:
لفظة أعجمية خالصة و كصياغة عربية مشتقة من لفظ أجنيب التيين هو " "laicusوهو بدوره مأخوذ
من اللفظ اليوناين  laosومعناه "الشعب" .غري أن استعماله الالتيين قد َتصص يف قسم من "الشعب"
وبالتايل ال يدل على الشعب بإطالق ، ،وإمنا يدل على "الشعب" باملعىن الوطيء للكلمة..

3

المجتمع:
اجلمع  :تأليف املتفرق  ،و التجميع مبالغ اجلمع  ،و اجتمع ضد تفرق و جتمعوا  :اجتمعوا احملفل:
اجملتمع .و يف لسان العرب  :اجلمع هو نتيجة ضم شيء إىل شيء  ،و هو مرادف لكلمة مجاعة من
1أمحد خمتار عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ،ص 217
2جممع اللغة العربية.املعجم الوسيط اجلزء الثاين ص 917
3حممد عابد اجلابري .اإلصالح تبيئة املفاهيم" :العلمانية" منوذجاً ...ويكبيديا املوسوعة احلرة
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النا ،واجلمع أيضا هو القوم اجملتمعون  ،و يف العلوم العربية اإلسالمية استعملت كلمة (اجلمع)
استعماال اصطالحيا فاجلمع عند احملاسبني هو زيادة عدد إىل عدد آخر  ،و عند علماء أصول الفقه أن
جيمع بني األصل والفرع لعلة مشرتكة بينهما ليصبح القيا  ،و عن النحويني له معانيه و صورة املختلفة
1

 ،و املصطلح نفسه لجنده عنده علماء البديع و غريهم من أصحاب العلوم .
المجزرة:

مذحبة أو عمليّة قتل مجاعة من النَّا بوحشيَّة " َْجمَزرة يف معسكر األسرى  - ،وقعت جمزرة بني

العائلتني بسبب الثأر .جمزرة بن طلحة باجلزائر وقعت ليلة االحد  02سبتمرب  1119ذبح خالهلا مئات
املواطنني على يد جمموعات إرهابية كانت األعنف ،امل ْجَزَرةُ – َْجمَزَرةُ امل ْجَزَرةُ  :امل ْجَزُر  ،واجلمع َجمَا ِزُر
َ
َ
َ
،جزر اجلزور – إذا حنرها وجلدها  .اجملزر كاجمللس :موضع جزرها  .وجتمع اجملازر موضع اجلزر  ،الواحدة
2

جمزرة .جزر املاء  :نضب  ،واجلزر  :ضد املد  ،وهو رجوع املاء إىل اخللف .
المحشوشة :

ش اجلنني  :يبس يف بطن أمه ،ومنه
حش
وحنوهَّ :
َّ
وح َ
َ
جزه ومجعهَ ،ح َشت يدهُ  :يَبِستَ .
احلشيش َ
أحشك أي أُطعمك احلشيش .وإنك مبحش صدق فال تربح  ،وهو املوضع الذي
احلشيش.ويف مثل ُ :
ُحيًش فيه .وأحتش لدابته  .وما بقي منه إال ُحشاشة ،قال ذو الرمة :
فلما رأين الليل والشمس حيةٌ
ً
إلي تقضي ُحشاشة نازع
حياة َ

1السيد :د صربي ابراهيم املصطلح العريب.االصل واجملال الداليل .دار املعرفة اجلامعية .جامعة عني مشس طبعة  1111ج 1ص 9
1حممد حمي الدين عبد احليد وحممد عبد الطيف الشبكى املختار يف صحاح اللغة  .ص91
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حش النار :أطعمها احلطب ،وقصد فالن يف احلُش واحلِش وهو البستان  1.ومن احلش
ومن اجملازَ :
جاءتنا لفظة احملشوشة  :سالح ناري استعمله اإلرهابيون يف اجلزائر خالل عمليات اشتباك مع قوات
األمن واجليش  ،أو قتل األبرياء  ،وهي عبارة عن بندقية صيد تقطع ماسورهتا ما جيعل قذفها قوي
وفتاك.
المرتزقة :
اجلنود امل ْرتَ ِرقَةُ  :هم الذين
َصحاب ِجَرايات ورواتب مق ّدرة  .و
ُم ْرتَ ِزقَةُ ،امل ْرتَ ِزقَةُ امل ْرتَ ِزقَةُ يقال  :هم ُم ْرتَ ِزقَة  :أ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
2
حياربون يف اجليش على سبيل االرتزاق  ،والغالب أَن يكونوا من الغرباء .اجلنود الغرباء املستأجرون
للحرب املرتزقة  :بضم فسكون وكسر الزاين من ارتزق  ،القوم الذين أخذوا أرزاقهم.
المصالحة :
صاحل  -مصاحلة وصالحا :زال عنه الفساد ..صلح بضم الالم وصلوحا  :صلح فهو صليح أصلح يف
عمله أو أمره  :اتى مبا هو صاحل ونافع وأصلح الشئ  :أزال فساده .وأصلح بينهما :أزال ما برينهما من
عداوة وشقاق .ويف التنزيل العزيز " :وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا ،فأصلحوا بينهما " و " :اتقوا اهلل
وأصلحوا ذات بينكم ".
صا َحلَة  .سلك
صاحله  :سامله  ،عقد معه صلحا  - .صاحله على الشيء  :وافقه عليه .مصاحلة – ُم َ
3
صا َحلَِة  :الْ ُم َسالَ َمةُ ،
صا َحلََ .س َاد ال ِوئَ ُام بَ ْع َد الْ ُم َ
مسلك املساملة يف االتفاق ( .ص ل ح ) .مصدر َ

1الزخمشري .أسرار البالغة ص 109
2جممع اللغة العربية.املعجم الوسيط  .اجلزء األول ص 220
3جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء األول ص 701
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الْمصافَاةُ وإِزالَةُ ُك ِّل أ ِ ِ
ص ِام  .صاحلَ يصاحل ُ ،مصا َحلةً  ،فهو ُمصالِح  ،واملفعول ُمصا َحل ونقول
ُ َ ََ
ْ
َسبَاب اخل َ
ِ
عدوه ،
ُ :م َ
صا َحلَة َوطَنيَّة أي مساملة وطنية .صاحل الش َ
َّخص سامله وصافاه  ،خالف خاصمه صا َحل ّ
ذمتِه من
صاحله على َدفْع الغرامة  :سلك معه مسلك املساملة يف االتّفاق  :صاحله على ما تب ّقى يف ّ
َديْن"1.مصاحلة :عملية جعل طرفني يف نزاع يقبلون حال يرضي كليهما ويكون الوسيط بينهما طرفا ثالثا

ليس طرفا يف النزاع  .ويكون االتفاق عن حمض اإلرادة إذ أن عملية املصاحلة خبالف التحكيم ال تلزم
املتنازعني على قبول احلل املقرتح.

المظاهرات:
ظهر الشيء يظهر ظهورا  ،فهو ظاهر  ،إذا انكشف و برز  ،تظاهر النا

تظاهرة  ،و مجعه تظاهرات

أي  :اجتمعوا و خرجوا إىل الشوارع متعاونني يطالبون بأمر يريدونه  .و تظاهروا :تعاونوا و جتمعوا ليعلنوا
2

رضاهم أو سخطهم يف أمر يهمهم .
المغرر بهم:

ِ
ِ
الغر ُارغفلة مع غفوة
غرر :يقال غررت فالنا اصبت غ ُرته ونلت منه ما أريده  ،والغَرةُغفلة يف اليقظة  ،و َ
ِ
ِ
وغره كذا
وأصل ذلك من الغُر وهو األثر الظاهر من الشيء ومنه غًُرةُ الفر  .وغرار السيف أي حده ً ،
3
غرة.
غرورا كأمنا طواه على َ

1أمحد خمتار عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ،ص 292
2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط ص 799
3األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص212

94

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

صبحهم اجليش وهم غارون أيؤ غافلون ويقال  :أغر من ظيب مقمرألنه َيرج يف الليلة ملقمرة يرى أنه
النهارُ وأغرته األمر  :اتاه على ِغًرة  .ويوم أغر :شديد احلر ،وغرة املال :اجلمال واخليل والعبيد أي
خياره  1.املغرر هبم  :يعين تعرضوا لغسل دماغ ،و يعين  م اغراؤهم وهو ما يهمنا يف مقامنا هذا.
المفقودون:
ف.ق.د :فقده من باب ضرب ،وفِقدانا بكسر الفاء وفُقدانا بضم الفاء  ،وأفتقده مثله وتفقده طلبه
2

عند غيبته.

املفقودون :غائبون مل يظهر عليهم ي خرب  ،واملفقودون تطلق على من افتقدوا يف الزمة اجلزائرية خلل
التسعينات
الميثاق :
اق :اشتقت كلمة ميثاق من َوثِ َق أي الوثاق ،وثق به يثق ثقة ووثوقا وموثقا  ،ووثق الشيء يوثق
ِميثَ ُ
وثاقة قوي وثبت وكان حمكما فهو وثيق  ،وثق األمر توثيقا أحكمه  ،وواثقهُ مواثقة ووثاقا أي عاهده
ِ 3
ياثيق  ،ومياثق .
وم ُ
،والوثاق ما يشد به من قيد أو حبل واملوثق وامليثاق العهد واجلمع  :مواثيق َ ،
النورانية:
النورانية :اسم مؤنَّث منسوب إىل نُور .والنور :الضوء املنتشر الذي يعني على اإلبصار ،وذلك ضربان
ُخروي ،فالدنيوي ضربان  :ضرب معقول بعني البصرية  ،وهو ما أنتشر من األمور اإلهلية كنور
دنيوي وأ َ
النريات،
العقل ونور القرآن  ،وحمسو بعني البصر  ،وهو ما انتشر من األجسام النرية كالقمر ،والنجوم و ً
1الزخمشري .أسا البالغة ص229/229
2حممد حمي الدين عبد احلميد – حممد عبد اللطيف السبكي .املختار من صحاح اللغة. .ص222
3بطر البستاين .حميط احمليط .ص 179 /171
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ور ما يتخذ للوشم يقال نُ ًورت املرأة يدها وتسميته بذلك لكونه مظهرا لنور العضو  ،والنار والنور
والن ُ
1

من أصل واحد وكثريا ما يتالزمان لسكن النار متاع للمقوين يف الدنيا والتنور متاع هلم يف اآلخرة .

هبهاب :
هبهاب  :سريع  .هبهاب  :صياح  - .هبهاب  :سراب (ه ب ه ب) هبهاب َ -هْب َهاب ِ ،ذئْب
الص ْحَر ِاء َ :سَرابُ َها َ .مجَل َهْب َهاب َ :س ِريع ،هبهب :أسرع .وهبهب :
اب َّ
َهْب َهاب َ :
صيَّاح َ .هْب َه ُ
انتبه من النوم  .وهبهب السراب  :ملع  .وهبهب التيس :هاج ،هتبهب :تزعزع يف حركته  .اهلبهب :
السريع اخلفيف .يقال  :مجل هبهب وذئب هبهب.اهلبهيب :السريع اخلفيف واملاهر يف ُمارسة مهنة ما
2

كالرسام والقصاب والطباخ .

هبهاب :حجر واصله من بالد افريقيا وجيد هبهاب افغاين وهو

يستخدم يف صنع اخلوا م.
اهلبهاب :نوع من السالح تقليدي الصنع يشبه سالح اهلاون  ،على شكل أنبوب ميأل باملتفجرات
ويربط خبيط كهربائي مث يوضع يف بطرية شحن سالب وموجب لتبعث القديفة  ،استعمله األرهابيون
خالل األزمة األمنية والعشرية السوداء لقصف مواقع قوات النظام وقوافل اجليش يف اجلبال خاصة اثناء
عمليات التمشيط
الهمجي:
ِ
وحشي
جي.
ّ
مهجي :متوحش َمهَج ّي :مجع َمهَج  ،مجع اجلمع أمهاج :اسم منسوب إىل َمهَج  :عمل َمهَ ّ
الش َفقة والعاطفة .
غري
متحضر رجل َمهَ ِج ّيُ :مفتقر للطِّيبة و َّ
ِّ

1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص 712/710
2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء الثاين ص 192
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الهدنة :
اصل اهلدنة يف اللغة العربية :السكو ُن بعد اهلَْي ِج ،و َه َد َن يَ ْه ِد ُن ُه ُدوناًَ :س َكن و َه َدنَه أَي َّ
سكنه ،يأيت
َ

هادنَةً :صال حه ،واالسم منهما ا ْهلُْدنة ،ومعىن اهلدنة يف االصطالح "أن يعقد
هادنه ُم َ
الزما ومتعديا و َ
1
اإلمام أو نائبه عقدا على ترك القتال مدة ،ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة" و اهلُْدنَةُ الدَّعةُ
والسكون واجلمعُ :ه َدن وهو ما أتفق عليه يف املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية.
واهلدنة يف السياسة تعين املصاحلة بعد احلرب.
الوئام:
ِوئام  :اسم علم مذكر ويؤنث عريب  ،وهو مصدر الفعل وأ ََم .معناه  :املوافَ َقة  ،االتفاق  ،املباهاة .معىن

الوئام احلب و الود ،الوئام تعين التوافق  ،الوفاق  ،السالم  ،التفاهم  ،الوئام املدين تعين السلم املدين

قيل لوال الوئام هلكت ُجدام وروي الئام واألنام ،أي لو ان الكرام وأهل اخلري حيكيهم غريهم ويتشبهون
هبم لكان اهلالك .

2

الوحشي:
(.و ح ش) َو ْح ِش ٌّي ،الوحش  :مجع وحشي وهوما ال تستأنس من دواب الرب( يذكر ويؤنث) ج
ِ ِ ِ
الو ُح ِ
وش  .أ َْع َمال َو ْح ِشيَّة َ .ج ِرميَة َو ْح ِشيَّة
.وحوش و وحشانَ .ع َمل يَتَّس ُم بأ َْع َمال ُ
الوحشي تعبري عن اجلانب الذي يضاد اإلنسي  ،الوحش خالف االنسان وتسمى احليوانات اليت ال
أنس هلا باإلنس وحشا ومجعه وحوش.
1علي بن سليمان املرداوي عالء الدين أبو احلسن الدمشقي الصاحلي (املتوىف 997 :ه ) .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف.
دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان الطبعة األوىل سنة  1119مج 2ص 011
2الزخمشري .أسا البالغة .ص 112
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أرض كثرية الوحش والوحوش ،وهذا محار و ِ
حش ،ومحار وحشي ،ويقال إذا أقبل الليل استأنسى كل
وحشي واستوحش كل إنسي وأرض موحوشة ذات وحش ،ومكان موحش ،ومتوحش ووحشي خال من
ووحش املهزوم ثيابه وسالحه َتففا ،رمى به بعيدا  1ويقال حيوان وحش
اإلنس  ،وباتوا وحاشا :جوعا َ

س.
أي َحيَ َوا ُن البَ ِّر َ ،ما الَ يُ ْستَأْنَ ُ

َع َمل َو ْح ِش ٌّي َ :ر ُجل َو ْح ِش ٌّي ُ :متَ و ِّحش  ،فَ ٌّ
ظ َ ،ش ِر .ووحشي حقلها الداليل واسع وهلا جمموعة
َ
مرادفات نذكر منها  :بغيض ,بشع ,شنيع ,ضخم ,مروع ،غري متمدن , ,متوحش ,بربري ,مهجي،
صلب ,متحجر القلب ,قا صلب ,عنيف ,فظ  ،جهنمي ,خطر
الوفاق :
وفاق :مصدر وافق  .إتفاق يف الرأي والعمل  .وفاق ِ -وفَاق  ( :و ف ق )َ .كا َن علَى ِوفَ ٍ
اق َم َعهُ :
َ
ِّ ٍ
وع َّما ِ " .سياسةُ ال ِوفَ ِ
ِ ٍ
اق "  "،الوفاق
ضٍ
ءم ٍة َم َعهُ ِيف َّ
الرأْ ِي َح ْوَل َم ْو ُ
َعلَى انْس َجام َ ،علَى احتَاد َوُمالَ َ
َ َ
الوطين"  "،ندوة الوفاق الوطين"  " ،ال ِوفَ ُ ِ
يل ُ"  ،إِ ْن َملْ يَ ُك ْن ِوفَاق فَِفَراق ".
اق الد َّْو ّ
اق ( يف القانون الدويل )  :اصطالح يُطلَ ُق على خمتلف االتفاقات َّ
َي صورةٍ كانت
الدوليَّة يف أ ِّ
اق ال ِوفَ ُ
ال ِوفَ ُ

 ،ولو بتبادل اخلطابات مثال .والوفاق املعلم بضم اليم وكسر العني  :إتفاق يوقع مفوضو الطرفني
2

باحلروف االوىل من امسائهم وهو ال يقيد إال املوقعني دون غريهم .

1الزخمشري .أسا البالغة ص 119
2جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .اجلزء الثاين  .ص 1229
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/0االشتقاق :
يف القامو هو أخذ شق الشيء ,األخذ يف الكالم ويف اخلصومة ميينا ومشاال ،وأخذ الكلمة من
الكلمة.
ويف االصطالح أن جتد بني اللفظني تناسبا يف املعىن والرتكيب فرتد أحدمها إىل اآلخر  ،وقيل هو أن
تأخذ من اللفظ ما يناسبه يف الرتكيب فتجعله داال على معىن يناسبه معىن  ،وقيل رد لفظ إىل آخر
ملوافقته إياه يف حروفه األصلية ومناسبته له يف املعىن  ،وقيل ما وافق أصال حبروفه االصول ومعىن بتغيري
ما.
االشتقاق يف اللغة :مصدر «اشتق الشيء» إذا أخذ شقه ،وهو نصفه .ومن اجملاز «اشتق يف الكالم»
إذا أخذ فيه ميينا ومشاال وترك القصد ،ومنه مسي أخذ الكلمة من الكلمة اشتقاقا .واالشتقاق يف
االصطالح أخذ كلمة من أخرى أو أكثر ،مع تناسب املأخوذة واملأخوذ منها يف اللفظ واملعىن.
والكالم يف االشتقاق قدمي  ،يرجع العهد به إىل زمان األصمعي وأيب احلسن األخفشي ،وكلهم قد الف
يف هذا الفن.

1

ولكن ابن دريد بدأ النجاح الكبري بتأليف كتاب االشتقاق وتبناه ابن فار بتأليف املقاييس،واالشتقاق
عند علماء الغرب " أحد فروع علم اللغة  ،اليت تدر املفردات  ،وينحصر جماله يف أخذ ألفاظ القامو
كلمة كلمة  ،وتزويد كل واحدة منها  ،مبا يشب أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيها  :من أين جاءت
؟ مىت وكيف صيغت ؟ والتقلبات اليت مرت هبا .فهو إذن علم تارَيي ،حيدد صيغة كل كلمة  ،يف أقدم
2

عصر تسمح املعلومات التارَيية بالوصول إليه  ،من جهة املعىن  ،أو من جهة االستعمال" .

1السيوطي  .املزهر يف علوم اللغة .حتقيق فؤاد علي منصور ج  1ص271
2دكتور رمضان عبد التواب .فصول يف فقه اللغة  .ص 012
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وهو عند علماء الغرب هذا املعىن  ،علم نظري عملي  ،يعين بتاريخ الكلمة  ،ويتبع حياهتا عرب العصور
املختلفة  ،كما أن االشتقاق عند العرب هو علم عملي تطبيقي  ،ألنه عبارة عن "توليد لبعض األلفاظ
من بعض والرجوع هبا إىل أصل واحد  ،حيدد مادهتا  ،ويوحي مبعناها املشرتك األصيل  ،مثلما يوحي
1

مبعناها اخلاص اجلديد ".

وهناك نوعان من االشتقاق دار احلديث حوهلما يف ملفات القدماء من اللغويني العرب االشتقاق
األصغر  ،واالشتقاق األكرب

ولو أن هناك من قسمه إىل أربعة أقسام :الصغري ،والكبري ،واألكرب،

والكبار (بضم الكاف وتشديد الباء)
/9األصغر
االشتقاق األصغر أخذ كلمة من أخرى بتغيري يف الصيغة مع تناسبهما يف املعىن واتفاقهما يف حروف
املادة األصلية وترتيبها .ومنه اشتقاق صيغ األفعال جمردها ومزيدها ،واشتقاق املشتقات السبعة املشهورة
جمردها ومزيدها وهي :اسم الفاعل ،والصفة املشبهة ،واسم املفعول ،واسم التفضيل ،واسم الزمان ،واسم
املكان ،واسم اآللة ،واشتقاق غري هذه األمساء املشتقة .مثل :ضرب ،أضرب ،ضرب ،ضارب ،تضرب،
تضارب ،استضرب ،ضارب ،ضروب ،مضروب ،أضرب منه ،مض ِرب ،مضَرب ،مضراب ،ضريب،
ضراب ،ضرب ،ضريبة .فهذه املشتقات وغريها من هذه املادة (ض ر ب) احتفظت برتتيب حروفها،
ومعناها سار يف مجيع ما يشتق منها .وقد أخذت من الضرب ،وهو مصدر ،واملصدر أكرب أصول
االشتقاق يف العربية.وهو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقها معىن  ،مادة أصلية ،وهيئة تركيب هلا  ،ليدل
بالثانية على معىن األصل ،بزيادة مفيدة  ،ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة  ،كضارب من ضرب وحذر من
حذر بفتح الراء .

2

1الشيخ صبحي الصاحل .دراسات يف فقه اللغة .دار العلم للماليني ص 192
2ويكبيديا املوسوعة احلرة  ،باب إشتقاق لسانيات
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واشتقت العرب من غري املصدر من أصول االشتقاق أيضا .فأكثرت االشتقاق من أمساء األعيان
كالذهب والبحر والنمر واإلبل واخلشب واحلجر ،فقالوا :ذهب وأحبر وتنمر وتأبل وَتشب واستحجر.
ورأى جممع اللغة العربية بالقاهرة قياسية هذا الضرب من االشتقاق لشدة احلاجة إليه يف العلوم ،فقال:
«اشتق العرب كثريا من أمساء األعيان ،واجملمع جييز هذا االشتقاق للضرورة يف لغة العلوم» ،مث رأى
«التوسع يف هذه اإلجازة جبعل االشتقاق من أمساء األعيان جائزا من غري تقييد بالضرورة».
واشتقوا من أمساء األعيان املعربة كالدرهم والفهر  ،فقالوا :درهم وفهر  ،ويقال من الكهرباء والبلور:
كهرب وبلور .ووضع اجملمع قواعد االشتقاق من االسم اجلامد العريب واالسم اجلامد املعرب.
وقرر اجملمع أيضا أنه «تصاغ مفعلة قياسا من أمساء األعيان الثالثية األصول للمكان الذي تكثر فيه هذه
األعيان ،سواء أكانت من احليوان أم من النبات أم من اجلماد» ،فيقال :مبقرة ومقطنة وملبنة.
اشتقت العرب أيضا من أمساء األعضاء ،فقالوا :رأسه وأذنه وعانه :إذا أصاب رأسه وأذنه وعينه .ورأى
اجملمع أن هذا االشتقاق قياسي ،فقال« :كثريا ما اشتق العرب من اسم العضو فعال للداللة على
إصابته ..وعلى هذا ترى اللجنة قياسيته"'

1

واشتقوا من أمساء الزمان ،فقالوا :أصاف وأخرف وأربع وأصبح :إذا دخل يف الصيف واخلريف والربيع
والصباح ،ومن أمساء املكان ،فقالوا :ألجند وأهتم وأشأم :إذا أتى لجندا وهتامة والشأم .ومن أمساء األعالم،
فقالوا :تنزر وتقيس :إذا انتسب إىل نزار وقيس .ومن أمساء األعداد ،فقالوا :ثنيته :جعلته اثنني ،وثلثت
القوم :صرت هلم ثالثا .ومن أمساء األصوات ،فقالوا :فأفأ :ردد الفاء ،وجأجأ بإبله :إذا دعاها لتشرب
بقوله :جئ جئ .ومن حروف املعاين ،فقالوا :سوف والىل وأنعم :إذا قال :سوف وال ونعم.
وقد استعملت العرب املصدر الصناعي بقلة وأخذته من أمساء املعاين واألعيان ،كاجلاهلية والفروسية
واللصوصية واأللوهية ،ورأى اجملمع قياسية صنع هذا املصدر لشدة احلاجة إليه يف العلوم والفنون ،فقال:
1دكتور رمضان عبد التواب .فصول يف فقه العربية  ..ص 011
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«إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء» ،فيقال االشرتاكية واجلمالية والرمزية
واحلمضية والقلوية .واألصولية.
 /0األكبر
االشتقاق األكرب هو أن يكون بني الكلمتني تناسب يف املعىن واتفاق يف بعض حروف املادة األصلية
وترتيبها سواء أكانت احلروف املتغايرة متناسبة يف املخرج الصويت أم مل تكن .مثل ثلب وثلم ،ونعق
وهنق ،ومدح ومده ،وصرير وصريف ،وخرب وخرق ،وهديل وهدير ،وكشط وقشط ،وكد وكدح ،وهذر
وهذى ،وكع وكاع ،وطم وطمى ،وغري ذلك من األلفاظ اليت يوردها القائلون بالثنائية املعجمية ،وهي أن
األصل يف األلفاظ العربية ثنائي ال ثالثي وأن احلرف الثالث زيد تنويعا للمعىن العام الذي يدل عليه
األصل الثنائي .ويعرف هذا االشتقاق باإلبدال .وميكن أن يلجأ إىل االشتقاق األكرب يف املصطلحات
العملية عند الضرورة ،مثل التأريث والتأريف وهذان االشتقاقان الكبري واألكرب ليسا قياسيني ،ومها غري
معتمدين يف اللغة ،وال يصح أن يستنبط هبما اشتقاق

1

وقد أولع باالشتقاق األكرب ابن جين  ،وهو الذي مساه يف كتابه " اخلصائص" هبذا االسم  ،يف باب
طويل بعنوان  " :باب يف االشتقاق األكرب"  ،وقال يف أوله  " :هذا موضع مل يسمه أحد من أصحابنا
 ،غري أن أبا علي رمحه اهلل  ،كان يستعني به وَيلد إليه مع إعواز االشتقاق األصغر  ،لكنه مع هذا مل
يسمه  ،وإمنا كان يعتاده عند الضرورة  ،ويسرتوح إليه  ،ويتعلل به  ،وإمنا هذا التلقيب لنا حنن  ،وسرتاه
فتعلم أنه لقب مستحسن "

2

1ويكبيديا املوسوعة احلرة  ،باب إشتقاق لسانيات
2إبن جين .اخلصائص .ج  0ص 121/122
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وقد عرفه ابن جين بقوله  " :وأما االشتقاق األكرب فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية  ،فتعقد
عليه وعلى تقاليبه الستة معىن واحدا  ،جتمع الرتاكيب الستة  ،وما يتصرف من كل واحد منها إليه  ،إن
تباعد شيء من ذلك عنه  ،رد بلطف الصنعة والتأويل له "

1

وقد ضرب ابن جين على االشتقاق أمثلة كثرية منها قوله  " :فمن ذلك تقليب (ج.ب.ر) ،فهي أين
وقعت للقوة والشدة منها ( :جربت)العظم والفقري  ،إذا قويتهما وشددت منهما  ،واجلرب  :امللك ،
لقوته وتقويته غريه ومنها رجل (جمرب) إذا جرسته األمور ولجنًدته فقويت منًته ،واشتدت شكيمته ،ومنه
اجلراب ،ألنه حيفظ ما فيه ،وإذا حفظ الشيء وروعى ،اشتد وقوى"

2

ويقر ابن جين نفسه بأن هذا االشتقاق األكرب ،صعب التطبيق على مجيع نصوص اللغة .
والنحت يف اللغة أيضا من ضروب االشتقاق  ،وهو أن تعمد إىل كلمتني  ،أو مجلة فتنزع من مجوع
حروف كلماهتا  ،كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه اجلملة نفسها .
ولعل السبب يف نشوء بعض املنحوتات يف اللغة  ،أن املتكلم قد يعسر عليه أن " يفضل بني كلمتني ،
وردتا يف ذهنه دفعة واحدة ،ورمبا تتداخل الكلمتان  ،بينهما تداخال تاما  ،والنتيجة الطبيعية ملثل هذه
الزلة  ،وجود كلمة هي خليط من عناصر خمتلفة  ،أو صريورة الكلمتني كلمة واحدة عن طريق النحت
Contamination

أو تكوين كلمة صناعية  ،مشتملة على مزيج من أصوات كلمتني أخريني ،

وجامعة ملعنييهما  ،وأكثر الكلمات اليت تتكون هبذه الطريقة  ،ذات عمر قصري  ،غريا ،قدرا غري يسري
منها ،قد يكتب له البقاء  ،فيستقر يف اللغة كلمات جديدة "
وينقسم النحت يف اللغة إىل أربعة أقسام :
1إبن جين .اخلصائص .ج 0ص 122
2دكتور رمضان عبد التواب .فصول يف فقه العربية ..ص012
3املرجع نفسه ص 221
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أ -النحت الفعلي  :وهو أن تنحت من اجلملة فعال  ،يدل على النطق هبا مثل " :جعفل" إذا قال آلخر
 :جعلت فداءك  ،و"بسمل " إذا قال  :بسم اهلل الرمحن الرحيم "
ب -النحت الوصفي :وهو أن تنحت من كلمة واحدة تدل على صفة مبعناها أو بأشد منه  ،مثل" :
ضبطًر" للرجل الشديد من  " :ضبط" و" ضرب " ويف  " :ضرب" معىن الشدة والصالبة.
ج-النحت االمسي :وهو أن تنحت من كلمتني امسا  ،مثل  " :جلمود" من  " :مجد" و"جلد"
د -النحت النسيب  :وهو أن تنسب شيئا أو شخصا إىل بلدته " :طربستان" و" خوارزم" مثال ،فتنحت
من امسيهما امسا واحدا  ،على صيغة اسم املنسوب  ،فتقول  " :طربخزي " وحنو ذلك

1

وقد حنت

الشيخ حنناح كلمة شاقوريست وخنجريست حنتا مبتكرا فجاء باخلنجر  ،السكني الكبري  ،والشاقور ،
ويركب مع يست النسبية يف اللغة الفرنسية ليأتينا بكلمتني جديدتني وبدالالت لغويتني غاية يف الدقة
 ،فأبتدع شاقوريستوخنجريست.

1رمضان عبد التواب .فصول يف فقه العربية ص 220
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وقد فضلت أن أبرز المعاني واالشتقاق واالشواهد لعدد من االلفاظ موضوع الدراسة

الشواهد

االشتقاق

الكلمة

المعنى

الرحمة

والرأفة رح َم ،رحوم ،رحمان ،رحيم
الرقَّة ،والعطفَّ ،
بهت،بهتانا ،باهت

وردت في القرآن " َونُنَ ِّز ُل م َن الْ ُق ْرآن َما ُه َو ش َفاءٌ
ين " االسراء اآلية 90
ْم ْؤمن َ
َوَر ْح َمةٌ لل ُ
وردت في القران الكريم " :ولوال اذ سمعتموه

بهتان

الكذب،االفتراء

القذف

يلقي القول رجما بالظن قذف ،قاذف قاذفة  ،قذائف ،وردت في القرآن "وقد كفروا به من قبل ويقذفون

قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا
بهتان عظيم" النور 91

يقذفون

بالغيب من مكان بعيد" البقرة 911

ب ،الرهبة  ،الرهبان
أ َْرَه َ

وردت في القرآن

اإلرهاب

الع ْنف َوالقيَام
م َم َار َسة ُ
بأَ ْعم ٍ
ب
ال تَ ْخلُ ُق ُّ
َ
الر ْع َ

العنف

شدة وقسوة

ف َ ،عنَافَةٌ
ُع ْن ٌ

الشمولية

االحتواء والتضمين

ُشمول ،شمال ،شمائلن شموليون

وإياي فارهبون"
"وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم
ّ
البقرة اآلية 02

في النَّ ْفس

"العنف ال يولد إال عنفا  ،ونحن ال نريد إال سلما
والصلح خير"خطاب الشيخ نحناح بقسنطينة
فيفري9111
لنظام الشمولي الريعي سبب المتاعب  ،وال بد من
التغيير"
الهاشمي الشريف في حصة حوار اليوم اإلذاعة
الوطنية بتاريخ  91ديسمبر "0222
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يقال "الظالم الحالك  ،شدة الظالم  ،افكار

ظَالم ،ظَلم ظلمات

ظالمية عكس نورانية ،وردت في القرآن

الفكر وعشوائية في
اتِّخاذ القرار

"اهلل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى
النور" البقرة األية 011

المصالحة المسالمة،صالح
َّ
خص سالمه وصافاه
الش َ

وردت في القرآن لفظة الصلح عن المصالحة

َح ،صلح ،صلوح
َ
صال َ

"والصلح خير "..النساء909:

النورانية

إشراقة ولمعان

النور  ،النورانيون ،أنوار

الجماعة

وعةٌُ ،زْم َرةٌ،
ف ْرقَةٌَ ،م ْج ُم َ

جمع ،جماعات،مجموعة

الهدنة

المصالحةُ بعد الحرب ،هدن ،مهادنة،

وردت في القرآن (ومن لم يجعل اهلل له نورا فما
له من نور) النور 02

طَائ َفةٌ ،مشتقة

في بلجيكا .النصر ص  00عدد 66621

اجنَ ْح ل ََها َوتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّه
" َوإ ْن َجنَ ُحوا ل َّ
لسلْم فَ ْ
يم األنفال 69
يع ال َْعل ُّ
إنَّهُ ُه َو َّ
السم ُ

الدَّعةُ والسكون
التطرف

الجماعة اإلسالمية المسلحة تلقت ضربة موجعة

جاوز حد االعتدال ،

ف ،طارف  ،الطارف ،متطرفون" ،إن التطرف لن يزيد الوضع إال تعفنا"
طََّر َ

التعصب ،التشدد

متطرف

األمير

َمنَ تَولَّى اإلمارة

أمر ،األمر،اآلمر ،أمراء

السلم

السلم

سلم ،السالم  ،سلميون ،

الرئيس زروال  0جويلية 9116
فقلت والدار أحيانا يشط ** صرف األمير على
من كان ذا شجن .زهير بن أبي سلمى
أنه بات من واجب كل مواطن و كل مواطنة أن
يدلي بدلوه في إشاعة السل م و األمن و في

بكسر أوله وسكون

ت حقيق ال مصال حة الوطنية .وثيقة مشروع الميثاق

ثانيه  ،الصلح والسالم

من أجل السلم والمصالحة الوطنية

ضد الحرب
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َح َاوَر ،يحور ،محاور  ،تحاور

ور)
قال تعالى ( :أنه ظن أن لن ُ
يح َ
سورة اإلنشقاق 90

الطاغوت

الساحر،
الكاهن،
ُ

طغيان  ،طواغيت

وردت في القرآن "فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بالطَّاغُوت َويُ ْؤم ْن
ك بال ُْع ْرَوة ال ُْوثْ َقى"البقرة 016
سَ
باهلل فَ َقد ْ
استَ ْم َ

الدعم

قواه وثبّتَه
َّمَّ ،
دع َ

دعم ،الدعوم  ،دعامات
ً

أبرز صور محاولة التدخل االجنبي الذي انتهجته

الطاغي:المعتدي،
الشيطان

دعم َّ
خص أعانَه
َ
الش َ

وقواه وسانده
َّ
الميثاق

العهد ،المواثقة:
المعاهدة

الشرعية

وتقديم الدعم اللوجيستيكي للعمليات االرهابية
الجزائر المنشودة .نحناح
"وأخذنا منهم ميثاقا غليظا"(. )3

َوث ًق ،مواثيق

سورة النساء اآلية .910

مصدر الشرع أي اتباع الشرع،

"ان الجزائر دولة مستقلة لها سياستها و تتعامل

القانون والشرع

مع الشرعية الدولية وفق القوانين ".
الرئيس بوتفليقة .خطاب لالمة  9.نوفمبر 9111
"إ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما ب َق ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما بأَنْ ُفسه ْم"

التغيير

التحويل أو التبديل

غيًر ،يغيًر ،مغير

التمشيط

التفتيش ،المسح

شط  ،يمشط ،تمشيطا
مً

سورة الرعد اآلية 99

الشامل

قامت القوات المشتركة بعملية

في المكان

المسمى لبازيز باالربعاء تبعتها اخرى وقد ادت
الى توقيف العديد من االشخاص واكتشاف
مخابئ كانت تاوي االرهابيين.
النهار عدد  619ليوم  0جوان 9113
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ثانيا  :األلفاظ السياسية عند السياسيين واإلعالميين
كان للحراك السياسي يف اجلزائر ،بعد إقرار التعددية احلزبية واإلعالمية سنة  1191دور بارز يف ظهور
ألفاظ سياسية  ،فيها املتداول  ،وغري املعروف  ،كما كان لكثرة نشاط رؤساء األحزاب والتشكيالت
السياسية والشخصيات الوطنية والباحثني واملفكرين دور هام أيضا يف ماهية هذه األلفاظ اليت سبق
ذكرها  ،ورغم أن معاين األلفاظ هي تقريبا نفسها لدى خمتلف املعنيني الذين كانت يل اتصاالت
مباشرة معهم من خالل تنشيطهم حلمالت انتخابية  ،أو لقاءات جوارية وندوات صحفية وحىت من
خالل مقابالت خاصة  ،إال أن ما ميكن التنويه به  ،هو أن هناك ألفاظا جديدة كانت تتداول بكثرة
لدى سياسيني  ،فنسبت إليهم .
فلفظة مثال شاقوريست كانت إن صح التعبري "ماركة" للشيخ حنناج رمحه اهلل  ،والظالمية أو الشمولية
للهامشي الشريف رمحه اهلل ،وقد حاولت أن أعرض إن صح التعبري بعض األلفاظ اليت تداولت بكثرة
على سياسيني وإعالميني وجامعيني دون غريها.وقد أعاد الرئيس زورال إحياء جمموعة من األلفاظ كادت
أن تنسب له  ،فجاءنا باخلونة واملرتزقة والدمويني  ،حيث كان يردد هذا الثالثي اللفظي يف كل خطاباته
السياسية وهي ذات دالالت واضحة عند الرجل الذي مل يهمل أيضا لفظة اإلرهاب " :الزم علينا
نقطع هذه اآلفة اإلرهاب من اجلذور حىت ال يعرفها أبناؤنا عندما يزدادو حبول اهلل ال يعرفون هذه
1

األشياء اليت رانا عايشينها  ..إن اإلجرام واإلرهاب يقوم به خونة ومرتزقة وجمرمون دمويون ".

وإن جئنا إىل كلمة اخلونة الدالة على اخليانة  ،لجند أهنا عند الرئيس زروال َتصصت يف أشخاص خانوا
الوطن وتضحيات شهدائه  ،فهؤالء اخلونة هم من صنفوا ضحاياهم من اجملاهدين وأبناء الشهداء وكل
الوطنيني يف خمتلف الوقائع والنخب  ،واملرتزقة كان يعين هبا إرهابيون وظفوا لقتل أبناء بلدهم إىل جانب
تورط أجانب يف اجملازر اجلماعية الرهيبة والوحشية  ،والشواهد كثرية أيضا ويكفي أن النسبة الكبرية من
1رئيس اجلمهورية ليامني زروال .خطاب لألمة  1نوفمرب 1111
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حوادث احلرق والتخريب اليت طالت املؤسسات هي نتيجة تواطؤات من داخل املؤسسة نفسها  ،كواقعة
حرق مصنع تالغ لألجهزة الكهرومنزيلية الذي كان مفخرة للجزائر  ،تواطؤات أسهمت يف اجلرمية انتقاما
أو طمعا مبقابل مادي  ،أو خيانة بالتواطؤ مع جهات أجنبية وأوساط مشبوهة  ،ونذكر "بغيون "
الفرنسي الكافر الذي جاء من أجل إقامة الدولة اإلسالمية يف اجلزائر وغريه من املغربيني واملالطيني
واألفغانيني  ،فهذا جعفر األفغاين  ،وذاك علي الباكستاين و الطاهر املروكي  ،وهذه بلكور .حتولت إىل
كابول  ..جمرمون دمويون  ،لفظتان وظفهما أيضا الرئيس زروال بكثرة  ،ويكفي هنا االستدالل ببشاعة
أعمال اإلرهابيني وجرائمهم ملعرفة دالالت األلفاظ  ،فهم الذين اغتصبوا الفتيات  ،وانتهكوا احلرمات ،
ونكلوا باجلثث وفجروها بالديناميت  ،واغتالوا الشيوخ والعجزة واألطفال األبرياء  ،فلفظة جمرمون اتسع
جمال حقلها الداليل لتصبح تدل على االغتصاب والقتل والتنكيل واالغتيال كذلك .
أما رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي اعتلى سدة احلكم سنة  ، 1111فقد كان لتفعيل
قانون الرمحة واملصاحلة الوطنية دور بارز يف إعطاء جمموعة من األلفاظ دالالت جديدة  ،فاإلرهاب
عنده مارد جيب القضاء عليه بكل الوسائل  ،وهو ما برز يف خطاباته الكثرية وخرجاته امليدانية يف نطاق
محالته االنتخابية  ،وحىت يف حتركاته خارج الوطن ونورد هنا  " :لقد كان لقائي بالرئيس بوش لقاء مهما
للغاية  ،فإنه مسح لنا بتبادل وجهات النظر بشأن مواضيع ذات االهتمام املشرتك  ،وذلك بوجه خاص
حول ما ألجنز من تطورات عن االعتداءات اإلرهابية املقرتفة يوم  11سبتمرب املاضي ..إن اجلزائر تتفهم ،
ورمبا أكثر من غريها ما تكبدته أسر ضحايا  11سبتمرب من آالم ومعاناة  ،ومن البديهي أهنا عازمة على
االضطالع مبا تعهدت به وحتمل مسؤولياهتا كاملة يف مقارعة اإلرهاب  ،ألهنا تعرف متام املعرفة ضرورة
وأمهية الكفاح الذي خاضته وحدها بال معني وال جمري  ،طيلة عشرية مأساوية رهيبة ".

1

واملالحظ من خالل ما سرده الرئيس أنه وظف لفظة اإلرهاب يف سياقات خمتلفة  ،اعتداءات إٍرهابية،
مقارعة اإلرهاب  ،عشرية مأساوية رهيبة ،تصب مجيعها يف آفة أرهبت مواطنني كما يف اجلزائر يف
1الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس اجلمهورية .تصريح أمام الصحافة عند خروجه من البيت األبيض واشنطن يوم  7نوفمرب 0221
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أمريكا .. " .إن شعبنا َيوض منذ أكثر من عشر سنوات كفاحا ضد اإلرهاب  ،إرهاب حاول التسرت
حتت ستار ديننا احلنيف  ،وأراد من خالل فظاعة أعماله اإلجرامية  ،أن يعطي عن اجلزائر صورة تبعث
على التقزز واالمتعاض  ،لقد كان الكفاح طويال ومريرا  ،وأسفر عن سقوط عدد هائل من القتلى وأتى
على ُمتلكات الكثري من العائالت  ،وتسبب يف تدمري الكثري من منشآت الدولة ..ورغم ذلك بادرت
إىل سياسة الوئام الوطين من أجل وضع حد للعنف  ،والسياسة هذه ترمي إىل فتح باب الصفح أمام
زبانية اإلرهاب  ،أولئك الذين غررت هبم دعاية كاذبة  ،ووجدوا أنفسهم مكرهني أو كانوا متورطني يف
إرهاب ال يبقي وال يذر..إن سياسة الوئام املدين هذه الزلت أواصل تطبيقها  ،مل نضع حدا هنائيا
1

لإلرهاب  ،لكن هذه األعمال ميكن ألي كان أن يالحظ أهنا باتت نادرة وسائرة يف طريق التالشي"

ويف هذه الفقرة من خطاب الرئيس وجدنا أنه وظف أربعة ألفاظ موضوع الدراسة وهي  :اإلرهاب ،القتل
 ،العنف والوئام املدين  ،وكرر اإلرهاب ثالث مرات  ،وهو ما يربز مدى تأثري اللفظة على نفسية الرئيس
كوهنا السبب وراء توظيفه لباقي األلفاظ فلوال اإلرهاب مبدلوله اللغوي الدال على الرهب والرتهيب
والفزع والذعر ملا كان القتل وال العنف وملا ظهرت سياسة الوئام الوطين يف اجلزائر خالل تلك الفرتة .
ويرى الشيخ حنناح املتويف يف  11جوان

0222

أن لفظ شاقوريست وليدة العنف واإلرهاب ،وملا سألته

رمحه اهلل خالل لقاء نشطه مبناسبة احلملة االنتخابية لرئاسيات

1117

اليت كانت من أبرز إلجنازات

حنناح يف الساحة السياسية اجلزائرية ،حيث فاز حينها باملرتبة الثانية يف االنتخابات الرئاسية إىل جانب
فوز حركته بعدة مقاعد وزارية يف احلكومات اجلزائرية املتعاقبة بشأن لفظ شاقوريست  ،أجاب مبتسما :
" ملاذا اخرتت هذا البحث إننا نريد أن نبارح العنف" ،مث قال لنشرح الكلمة شرحا بسيطا  ،فأنا أردت
أن أبرز أكثر دموية العنف ،فجئت بشاقوريست وهي مركبة من "شاقور"  ،سالح معروف لدى

1الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاب أمام اجلالية جلزائرية املقيمة يف بلجيكا  9أوت سنة 0222
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اجلزائريني و"يست" من الفرنسية وهي للنسب كأن تقول ترابانديست مثال ،وأضاف حنناج أنه كان يرى
يف شاقوريست أكثر مدلوال على أشخاص راحوا حيملون السالح يف وجه أبناء وطنهم"

1

الشيخ حمفوظ حنناح رمحه اهلل الذي انتقل إىل جوار ربه وترك منهجا حركيا سياسيا متميزا ،منهجا
أثبتت األيام والتجارب وخمتلف الشهادات أنه صواب  ،وبعيد عن لغة العنف السياسي ،فقد اتبع الرجل
منهجا روحه الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر متسما يف عمومه بطابع "الوسطية
واالعتدال" ،وقد أوذي رمحه اهلل كثريا واستهدف عشرات املرات مبحاوالت اغتيال ومل نسمعه يوما يرد
بكلمة نابية أو يدعو إىل الرد إال باألفكار واحلجج،
وكان يوصي بالقول املشهور" :كونوا كالشجر يرمونه باحلجر فريميهم بالثمر" وهو َياطب يف الغالب
مناضلي حزبه ،وال غرابة يف أن الرجل كان يوظف ألفاظه أيضا جللب االنتباه وهو ما حدث مع
شاقوريست اليت تعين عنده من يسعى إىل العنف وحيمل السالح لضرب من يعارضونه يف الفكر
واملشروع  ،وكان حينها يقصد عناصر التنظيم اإلرهايب املعروف آنذاك باجلماعة اإلسالمية املسلحة
"اجليا" .
وقد فضلنا أيضا االتصال بطرف آخر  ،نقيض للشيخ حنناح ولكل من يتبعون ما يعرف باملعسكر أو
التيار اإلسالمي معتدال كان أو متشددا ،فكان لنا لقاء مع اهلامشي الشريف رئيس احلركة الدميقراطية
االجتماعية اجلزائرية  ،حيث وقبل أن جييبنا عن ألفاظ عرف بتوظيفها يف كل خطاباته ،وهي الظالمية
والشمولية واألصولية ،أوضح بأن اخلروج من األزمة ال يكمن يف جتديد جتربة انتخابية يعتزم احلكم
إقامتها قريبا بل يف إيقافها وإقامة مرحلة انتقالية جديدة تقودها كتلة تعمل من أجل القطيعة مع احلركة
األصولية والنظام الريعي ويقف ضد املصاحلة اليت يقر بأهنا أطالت عمر األزمة وبينت تناقضات احلكم.

1لقاء مع الشيخ حنناح بقسنطينة يوم  2فيفري 1119
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وقال األمني العام للحركة االجتماعية الدميوقراطية السيد اهلامشي الشريف ،زعيم التيار الشيوعي يف
اجلزائر وأحد أبرز خصوم التيار اإلسالمي واحملافظني يف نظام احلكم يف اجلزائر املتويف عن عمر  12عاما
يوم

9

مار

0227

إثر مرض عضال ،إن اإلرهاب يف اجلزائر نتاج منطقي لكيان احلركة األصولية يف

هذه الفرتة التارَيية.
مل يوجد اإلرهاب من قبل هذه الفرتة مع تواجد احلركة اإلسالموية ألهنا مل تكن قد بلغت بعد مستوى
من التنظيم ميكنها من أن تنطلق صوب االستيالء على احلكم وسيزول اإلرهاب بزوال األسباب اليت قام
من أجلها يعين إمكانية قلب نظام احلكم اجلمهوري وإحالل الدولة الدينية حمله ،وأن الظالمية تعتمد
تأويل النص الديين ،انطالقا من األهداف اليت حيددها الظالميون ،سواء تعلق األمر بتنميط اجملتمع
1

املتدين ،أو بإقامة الدولة الدينية .

كما ربط الكلمة بطريقة إقامة الطقو الدينية .وهي أهداف ،إذا تأملناها جيدا ،سنجد أهنا تنفي،
وبصفة هنائية ،ما نسعى إىل حتقيقه ،عندما يتعلق األمر باحلرية ،والدميقراطية ،والعدالة ،واملساواة ،وحقوق
اإلنسان ،كما هي يف املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،الذي يفقد قيمته.
وذهب األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطين السابق املرحوم عبد احلميد مهري هو اآلخر إىل حماولة
الربوز بألفاظ سياسية نسبت يف الغالب إليه ،أبرزها املهادنة واملغالبة ،فهو الذي كان يف معظم خطاباته
يدعو إىل املهادنة وجتاوز املغالبة ،وله مقولته الشهرية " :ال غالب وال مغلوب  ،والغلبة للجزائر" ،فكان
الرجل من دعاة املصاحلة وأحد املتحمسني هلا ،واملهادنة عنده  ،تكمن يف اللجوء إىل وقف العنف واتباع
أسلوب التهدئة ،وقد مجعتين هبذا السياسي لقاءات عديدة سواء من خالل نشاطاته السياسية وجتمعاته
اجلماهريية خالل احلمالت االنتخابية املختلفة ،وحتدث حينها عن ألفاظ عديدة ومعانيها كاإلرهاب

1اهلامشي شريف  .ندوة صحفية نشطها باملركز الثقايف عبد احلميد بن باديس كلية الشعب سابقا بتاريخ  7نوفمرب 0222
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والعنف واملغالبة واملهادنة ،وهي ال َتتلف يف مدلوالهتا عن معانيها عند سابقيه من مسؤويل األحزاب
السياسية.
وبرز الشيخ عبد اهلل جاب اهلل مؤسس حركة النهضة مث اإلصالح الوطين والذي يرأ

اليوم جبهة

العدالة والتنمية يف التسعينيات بتوظيفه هو اآلخر لعدة ألفاظ سياسية  ،فهو كان ينظر أللفاظ  :العنف
واإلرهاب واحملشوشة كوليدة لألزمة  ،فاإلرهاب عنده وكغريه من أتباع ما يعرف بالتيار اإلسالمي نتج
كردة فعل ومن مثة فمدلوله قد يأخذ أبعادا أخرى ليس بالضرورة كالذي تطرقت إليه خمتلف املعاجم
العربية  ،بل هو طريق أو مسلك السرتجاع ما أخذ  ،رغم أنه كان يدعو هو اآلخر إىل احلوار ،وركز يف
خطاباته على أن العنف مثال وليد عنف مضاد إال أن الرجل سار يف اجتاه مغاير لدعاة االستئصال،
وهنا تربز طروحات رئيس احلكومة األسبق رضا مالك ،فاإلرهاب عنده مثال أشد درجات احلقد والقتل
والتقتيل ،فكان يسميه إرهابا أعمى ،ال يفرق بني الصغري والكبري  ،املرأة والرجل  ،العامل واجلاهل فكان
اإلرهاب األعمى رؤية و أطروحة للقتل دون متييز ،وإرهابا وحشيا وإرهابا دمويا رمزا للدماء والقتل
العشوائي الظامل ،والدليل عنده جمازر شهرية وقعت يف اجلزار ،فولد كلمات جديدة مركبة تربز أكثر
مدلوالت اللفظة  ،ومدى وحشية من يتبع طريق الظاهرة ،وكانت مقولة رضا مالك "اخلوف جيب أن
يغري وجهته"  ،La peur doit changer son campوهي الفرتة اليت كانت أكثر دموية ووحشية وحتوال
يف مكافحة اإلرهاب خالل التسعينيات أو ما يغرف يف الوساط اإلعالمية خاصة ب " فرتة املفقودين"
.وأكدت الدكتورة خولة طالب اإلبراهيمي ،الباحثة يف اللسانيات واللغة العربية جبامعة اجلزائر
أن الصراع اللغوي يف اجلزائر هو واجهة َتفي العديد من الصراعات اخلفية وغري املعلنة ،منها قضايا
جوهرية كمكانة املرأة ودورها  ،الدين ،كيف نتعامل بالدين مع السياسة ،التعدد الثقايف واللغوي وغريها
من القضايا  ،وقد عرضت عليها يف لقائي اخلاص هبا جبامعة اجلزائر استبيانا وجمموعة ألفاظ ملعرفة رأيها
هذه املرة ليس كباحثة يف اللغة وإمنا كمتتبعة للشأن السياسي الوطين ،فعرفت اإلرهاب باخلوف والفزع

113

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

والرتهيب ساردة ما جرى خالل سنوات التسعينيات ،ولألمانة العلمية فإهنا مل تبد حتمسا للتعاون معنا
يف هذا اجملال.
وإن جئنا إىل رؤى اإلعالميني ورؤيتهم أللفاظ عرضت عليهم  ،فإن األغلبية قدمت معاين ال َتتلف
كثريا ،عن تلك اليت عرضناها سابقا  ،ويرى مدير حترير جريدة "النصر" ،سليم بوفنداسة" ،أن اإلرهاب
عادة ما يشار هبذا املصطلح إىل الفعل الذي يستهدف فرض الرأي بالعنف املسلح ،وأصبح املصطلح
لصيقا باجلماعات اإلسالمية املسلحة .لكن املمارسة اإلرهابية برأيي قدمية قدم التجمعات البشرية ،كما
أن اإلرهاب ليس لصيقا بإيديولوجيا أو ديانة معينة .وقد متار الفعل اإلرهايب دول كما حصل أكثر من
مرة يف التاريخ احلديث (إرهاب الدولة) بل وحىت جمموعات دولية كما يالحظ اليوم وتستغل أحيانا حىت
هيئات كاألمم املتحدة لتربير تدخالت عسكرية غري مشروعة.وال ميكن حصر اإلرهاب يف نشاط مسلح
جلماعة أو مجاعات بل ميكن احلديث عن أنواع خمتلفة لإلرهاب كاإلرهاب الفكري الذي يتمثل يف فرض
أفكار بالقوة أو اإلرهاب العقائدي واإلثين اليت تسعى من خالله جمموعات أو إثنيات إىل فرض هويتها
أو أفكارها على جمموعات أخرى بالقوة.
وجتدر اإلشارة إىل أن املصطلح قابل للتأويل ،فما كان يعرف باإلرهاب املاركسي الذي مارسته مجاعات
يسارية ،اعترب على نطاق واسع نشاطا ثوريا ،فيما اعترب كثريون إرهاب اجلماعات اإلسالمية
جهادا.لذلك يبقى مصطلح اإلرهاب متوقفا على نوايا مستعمليه ومقاصدهم يف استخدامه واليت تكون
يف الغالب سياسية".
ويرى  " :أن الظالمية عادة ما يشار هبذا املصطلح إىل التيارات املنغلقة اليت ترفض التطور واالنفتاح
وتربر انغالقها مبربرات دينية .ويستخدم هذا املصطلح عادة يف اإلعالم اجلزائري والعريب لنعت التيارات
الدينية اإلسالمية.واملصاحلة سلوك تلجأ إليه اجملتمعات تسوية ألزمات عميقة ،كاحلروب األهلية .ويف
اجلزائر استخدم املصطلح لوصف السياسة اليت انتهجتها الدولة جتاه اجلماعات املسلحة اليت نزلت من

114

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

اجلبال وَتلت عن العمل املسلح مقابل شروط ،لكن املصطلح قد يستخدم استخداما سياسيا وجيري
تأويله ،فالتصاحل يقتضي توبة أطراف عن اخلطأ وفتح صفحة جديدة
وهو أشبه ما يكون بعقد اجتماعي جديد .لكن املصطلح قد يستخدم خارج مدلوله اللغوي والعريف
حني يطلق على إجراءات أو سياسات ال حتمل من الصلح إال االسم".
ويرى الصحفي حسني بن الربيع ،أحد الصحفيني الذين اشتهروا بتغطياهتم ملا يعرف بالربيع العريب" ،أن
العفو سلوك يتخلى مبوجبه الطرف القوي أو الدولة أو اجملتمع عن معاقبة أو مالحقة طرف خمطئ.
و استخدم املصطلح يف احلقلني السياسي واإلعالمي اجلزائري يف اإلشارة إىل إمكانية العفو عن
املتورطني يف العمل املسلح ومتكينهم من مجيع احلقوق السياسية واملدنية .وميكن أن يكون العفو إجراء
مكمال للمصاحلة يف البلدان اليت تعرف حروبا أهلية ومواجهات عنيفة يتغاضى مبوجبه الطرف املنتصر
عن خطأ الطرف املنهزم .كما أن مفهوم اإلرهاب يعين فرض الرأي بالعنف املسلح  ،واتباع أساليب
الرتهيب والتخويف والوصول إىل القتل دون رمحة وال شفقة ،تطلق كلمة “إرهاب” اليوم على كثري من
اجلرائم العادية الواقعة ضممن إطار احلق العام وعلى أعمال العنف املختلفة اليت يقوم هبا األفراد
كمحاوالت االغتيال اليت يتعرض هلا أشخاص هلم صفة سياسية أو معنوية أو أنا عاديون أبرياء،
وعلى أعمال التخريب اليت تتعرض هلا املمتلكات اخلاصة أو العامة .كما تطلق كلمة “إرهايب” أو
“إرهابيون” على األشخاص الذين يقومون بتلك األعمال وعلى اجملموعات السياسية واألقليات اإلثنية
اليت تضرب من تعتربه عدوا هلا ،بشكل دموي رهيب مث َتتفي عن األنظار بسرعة ،أو تقاوم طويال على
ساحة الصراع وترغم أعداءها على خوض غمار صراع صعب ،باهظ الثمن وطويل األمد.
وقد برزت كذلك جمموعة من األلفاظ موضوع الدراسة بكثرة خالل سنوات األزمة ،خباصة مع هناية
التسعينيات ،يف الصحف الوطنية ويكفي أن كلمة اإلرهاب وإرهايب  ،واإلرهابيون ،واالغتيال كانت
حاضرة يوميا على صدر الصفحات األوىل من أعداد صحف ،ومنها "النصر" سنة  ، 1119ومثال
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ذلك  " :بعد سقوط  19إرهابيا يف البحرية احلمراء بسعيدة .قوات اجليش تالحق  22جمرما يف جبل
2

مرزوق ،1اغتيال سبعة أشخاص بأوالد بن عبد القادر بالشلف .

وال ميكن بأي شكل من األشكال عدم ذكر جمازر خطرية تناولتها الصحف الوطنية ،أبرزها جمزرة حامة
بوزيان ليلة  19و 19أكتوبر من سنة  ، 1119حيث استيقظ اجلزائريون على عناوين مثل  :يف عملية
3

إرهابية جبانة  ،اغتيال سبعة أشخاص يف حامة بوزيان بقسنطينة .

1النصر.اجلمعة السبت  2/0اكتوبر  1119عدد  212ص2
2املصدر نفسه األربعاء  9أكتوبر . 1119العدد  219ص1
3املصدر السابق  19أكتوبر  1119عدد  291ص 02
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ثالثا  :التطور الداللي لأللفاظ السياسية
/9التغير الداللي لأللفاظ
اللغة هي نتيجة عمل عقلي  ،قامت به أجيال متوالية من النا

 ،ومن شأهنا أن تسري يف طريق

اإلصالح املستمر  ،فهي يف حركة دائبة حنو غاية مثالية  ،وإن ظاهرة سري اللغة حنو التغري والتجديد
مرتبطة بتطور احلضارة فاللغة انعكا للضمري البشري  ،وهي تعرفنا صورة النفس اليت حتملها  ،ونفس
املتحضر أكثر قابلية للتجديد من نفس اإلنسان البدائي.1
ومن هنا نتصور أن الداللة ظاهرة شائعة يف كل لغات املعمورة يلمسها كل دار ملراحل منوها وتطورها
التارَييني ،ودار التطور الداليل يف لغة ما يستعرض أمامه (فيلما) من األحداث التارَيية لتلك األمة
اليت تتكلم هبذه اللغة .وتلقي دراسته ضوءا قويا على تطور حياهتا االجتماعية،ألن دالالت ما تنطق به
من ألفاظ تتضمن كل ما لدينا من فنون وعلوم وحرف ومهن كل مظاهر حياتنا العامة

2

وان جئنا للتغيري يف حد ذاته لجند له أنواعا :
أ /التغيير التلقائي  :وهو الذي يلحق اللغة دون أن يكون ألفراد اجلماعة دخل فيه وال ميكنهم الوقوف
أمامه ،فاللغة ظاهرة اجتماعية ال جيري تبعا لألهواء واملصادفات أو وفقا إلرادة األفراد وإمنا َيضع يف
سريه لقوانني جربية ثابتة مطردة النتائج واضحة املعامل  ،فليس يف قدرة األفراد أن يوقفوا تطور لغة ما أو
جيعلوها جتمد يف وضع خاص او يسريوا هبا يف غري السبيل اليت رمستها هلا سنن التطور الطبيعي.
ب /التغير المقصود وهو الذي تلجأ إليه اجلماعة للحاجة  ،فقد حتتاج إىل وضع مصطلحات لغوية
ملخرتعات يف جماالت العلوم والفنون ،ويتم ذلك على يد املختصني كعلماء اجملامع اللغوية اآلن.
1الدكتور جرجي زيدان .اللغة العربية كائن حي .دار اهلالل ص9
2د.رجب عبد اجلواد ابراهيم .دراسات يف الداللة واملعجم .دار غريب ص91
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/0أسباب التغير الداللي :
أ /كثرة االستعمال تؤدي اىل تغيري مدلول الكلمة  ،وذلك ألن االلفاظ مل َتلق لتحبس يف خزائن من
الزجاج فرياها النا من وراء تلك اخلزائن مث يكتفون بتلك الرؤية العابرة  ،ولو أهنا كانت كذلك لبقيت
جامدة على حاهلا جيال بعد حيل دون تغري أو حتول  ،ولكنها وجدت ليتم تداوهلا بني ملتكلمني يف
حياهتم االجتماعية متاما كما يتبادل النا العملة والسلع  .ولك ان تنظر إىل كلمة مثل  :اجلامعة اليت
تعين يف املعاجم العربية الغل أو القيد ،مث انظر إىل معناها اآلن ،وقس على ذلك اجلمهورية  ،احلكومة،
الدولة ،النظام ،الصحيفة  ،اجلريدة  ،املقال  ،الكاتب

1

ب/غموض مدلول الكلمة يؤدي إىل تقلبها وضعف مقاومتها لعوامل االحنراف نظرا لقلة شيوعها او
اقتصار استعماهلا على أساليب معينة فتصبح أكثر تعرضا لالحنراف يف الداللة من األلفاظ األخرى.
ج /التطور الصويت يتبعه أحيانا التطور يف الداللة فكلمة "كماش :الفارسية مبعىن نسيج من قطن خشن
قد تطورت فيها الكاف اىل قاف فشاهبت الكلمة العربية "قماش" مبعىن أراذل النا

وما وقع على

االرض من فتات االشياء ومتاع البيت  ،فاصبحت الكلمة العربية ذات داللة جديدة على املنسوجات

2

د/قد يتغري معىن اللفظ ايضا لسبب نفسي  ،فاالداب االجتماعية واحلياء واالمشئزاز والتشاؤم والتفاؤل
وكلها اسباب نفسية تدعو اىل جتنب كثري من األلفاظ والعدول عنها اىل غريها من األلفاظ اليت يكىن هبا
عن األشياء اليت يستحي من ذكرها او َياف او يتشاءم من التلفظ بامسائها .ومعلوم ان اللغة العربية
التمست بعد اإلسالم احسن االلفاظ واقرهبا اىل احلشمة

1رجب عبد اجلواد ابراهيم دراسات يف الداللة واملعجم ص12
2رجب عبد اجلواد ابراهيم دراسات يف الداللة واملعجم ص 11
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واالدب يف التعبري عن العورات واالعمال الواجب سرتها فلجأت اىل اجملاز يف اللفظ واستبدلت الكناية
بصريح القول  :القبل  ،الدبر  ،قارب النساء  ،ملس امرأته  ،قضى حاجته..
و /قد تكون للدعاية السياسية او االقتصادية حافز كبري لتوليد تلك األلفاظ اجلديدة الداللة  ،فأصحاب
اإلعالنات التجارية ال يألون جهدا يف َتري األلفاظ وصبغها بدالالت جديدة جذابة رغبة يف رواج
منتجاهتم وأسواقهم ،فصاحب حمل املشروبات مثال قد يطلق على حمله "جنة الفواكه" ،واخلياط قد يطلق
على دكانه "دار األناقة " ،وهو ما حدث مع عدة ألفاظ وليدة األزمة ،حيث وجدنا فندق املصاحلة،
وجزار الوئام.
ه /تغيري مدلول اللفظ لكثرة استعماله يف موضع معني جبوار ألفاظ معينة ،فلفظ "اتقى" مبعىن " وقى
نفسه" ،مث استعمل مبعىن إجيايب أعم من املعىن األصلي ،فالتقوى غدت تفيد العمل الصاحل  .كما أن
هناك أسبابا أخرى للتغري الداليل لأللفاظ كسوء الفهم حيث لجند مثال كلمة عتيد تطورت يف أدهان
النا إىل عتيق  ،وتغري طبيعة الشيء فاجلريدة اليت تعين النخل الذي كان يكتب عليه تطورت إىل
الصحيفة  ،وهناك أسباب هلا عالقة بتأثري اللغات األجنبية واستعارة اللفظ األجنيب واختصار العبارة
وتبدل العادات خالل العصور التارَيية.
كما أن هناك ايضا اجتاهات للتغري الداليل وأبرزها :
ا/تخصيص الداللة  :ونعين هبا حتويل املدلول العام للفظة إىل مدلول خاص فمثال كلمة "شجرة" تطلق
على كل ما يف الكون من اشجار وهو مدلول عام  ،فإذا قلنا " شجرة تفاح"استبعدنا آالفا أو ماليني
من األنواع االخرى.
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ب /تعميم الداللة  :وتعين حتويل املدلول اخلاص للفظة إىل مدلول عام ونورد لفظة" البأ " يف األصل
1

كانت خاصة باحلرب مث اصبحت تطلق على كل شدة .

ج /انحطاط الداللة  :وتعين أن تصاب الداللة ببعض االهنيار والضعف ،فنراها تفقد شيئا من أثرها يف
األذهان أو تفقد مكانتها بني األلفاظ اليت تنال من اجملتمع التقدير واالحرتام ،ومن ذلك لفظة
"الكرسي" اليت استعملت يف القرآن الكرمي مبعىن العرش يف قوله تعاىل '':وسع كرسيه السموات
واألرض'' ،غري أن هذه اللفظة احنطت داللتها بعد ذلك لتصبح تطلق على
كرسي املطبخ  .وهو ما حدث مع لفظ األمري يف حبثنا  ،فبعد أن كانت تدل على السمو والرفعة ،
احنطت إىل محل صفة رجل دموي وللداللة على إرهايب خارج القانون إمارته يف اجلبل بدل القصر.
إىل جانب ذلك هناك اجتاهات هلا عالقة برقي الداللة ،وتعين ان تقوى وترتقي الداللة يف بعض
األلفاظ ،فلفظ "مارشال" احندر إلينا من لفظة "خادم اإلسطبل" األملانية .وكذلك تغري جمال االستعمال
ويعين استعمال اللفظ من معىن جمازي ،مثل كلمة املعاقرة فمعناها احلقيقي السباب واهلجاء ،لتطلق يف
ما بعد على سبيل اجملاز على شرب اخلمر .
/3المجاز ودوره في التطور الداللي
إن للمجاز وأشكال استخدامه أكرب األثر يف إلجناز عملية التطور الداليل يف اللغة العربية عرب التاريخ ،و
ذلك من خالل عدد من السبل يسلكها اجملاز ،فيبين وجيدد ويغين .من ذلك( :إن استعمال اللفظ يف
معىن جمازي ،يصبح لطول العهد به حقيقياً ،فال يذكر معه املعىن األصلي إال بالرجوع إىل قواميس اللغة،
أو املتخصصني من علمائها

1رجب عبد اجلواد ابراهيم دراسات يف الداللة واملعجم ص 11
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ومن أمثلة ذلك كلمات مثل :اجملد ،الوغى ،العقيقة ..فاملعىن األصلي احلقيقي الذي كانت تستعمل فيه
كلمة (اجملد) هو( :امتالء بطن الدابة بالعلف) ،وبعد تقدم العرب استعمل يف معىن جمازي هو السمو
والرفعة ،بعالقة املشاهبة يف االمتالء ،وقد كثر استعمال لفظ (اجملد) يف هذا املعىن اجلديد حىت نُسي معناه
القدمي.
و(الوغى) معناه احلقيقي( :اختالط األصوات يف احلرب) مث أُطلق على احلرب نفسها على سبيل اجملاز
من باب إطالق اجلزء على الكل ،وشاع استعماله فيها.
و (العقيقة) هي يف األصل الشعر الذي َيرج على الولد من بطن أمه ،مث نقل إىل الذبيحة اليت تنحر
عند حلق ذلك الشعر على سبيل اجملاز بعالقة اجملاوزة الزمانية .
ويف تفريق العلماء والفقهاء خاصة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي شكل من أشكال التطور
الداليل ،كما أن تطور أصوات اللفظ شكل من أشكال التطور الداليل( ،فإذا تعرضت أصوات اللغة
للتغري فإن ذلك أدعى حلدوث مثله يف داللتها).
كما أن خفاء اللفظ أو نسيان طرائق استعماله له أثر يف تطور املعىن أيضاً واجملاز حىت وإن فقد إحياءاته
يف بعض األحيان يعمل يف إنتاج التطوير اللغوي ،فثمة استعماالت جمازية لكنها أضحت مألوفة بسبب
كثرة تداوهلاُ ،ما جعلها يف مصاف الكلمات ذات الداللة احلقيقية ،األمر
الذي نزع صفة اجملاز عنها ،وقد أصبح اجملاز امللحوظ فيها نوعاً من اجملاز املعريف ،من مثل قولنا :يد
اهلاون ،كتف النهر ،رأ الشارع ،بطن الوادي ،ذراع اآللة ،ظهر اخلزانة ،أذن اإلبريق ،أشعل الكهرباء،
لقم البندقية أو املدفع..إهنا جمازات فقدت إحياءاهتا كما نرى ،فال ظالل للكلمات فيها على الرغم من
أصوهلا اجملازية ،وهناك اجملاز الفين ،وهو األسا يف العمل اجملازي اللغوي املتضمن استعارات وكنايات
وتشبيهات متنوعة ،من ذلك :مأ م الشمس ،كبد األفق ،الدمعة احلمراء ،غادة الليل ،أثواب الفجر،
أنامل الظالمُ ..ما يكثر وروده يف الشعر خاصة ويشكل عملية جتديد لغوي مستمر ومتواصل.
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إن ما يف األدب من إمكانات االستعمال اجملازي ،يشكل عامالً من أهم العوامل اليت تدفع على طريق
التطور الداليل .ويف هذا املنحى نستطيع أن نتحدث عن دالالت مركزية وأخرى هامشية ،بينها فروق
قتص ُر يف شأهنا على الدالالت املركزية
كتلك اليت ما بني احلقيقة واجملاز( .فكلمة (الربيع) مثالً ،حني يُ َ
تصبح كما يصفها علماء الطبيعة بقوهلم مثالً :الربيع أحد فصول السنة حيل ألسباب طبيعية خاصة ،ويف
شهور معينة ،وتصحبه خضرة يف األشجار واعتدال يف الطقس ،ولكن الربيع يف رأي األديب حني
يستغل عاطفته ويشحن دالالته بصفات هامشية يصبح شيئاً آخر.
وهكذا حتدثوا عن ربيع النفس ،وربيع أسود ،والربيع العريب حديثا  ،وربيع طلق َيتال ضاحكاً ،والربيع
هو الشباب الثاين ..فما يقدمه األديب يف مسألة التطور الداليل الشيء الكثري عرب القناة اليت تنقل
احلقيقة إىل اجملاز ،وقد حبثت أصول اجملاز عند القدماء مبا يفيد مسات فاصلة ُميزة له عن احلقيقة،
(فاحلقيقة ال تعدو أن تكون استعماالً شائعاً مألوفاً للفظ من األلفاظ ،وليس اجملاز إال احنرافاً عن ذلك
املألوف الشائع.
واحلقيقة أن اللغة العربية متتلك طاقة جمازية هائلة وتكاد تنفرد هبذه السمة بني اللغات األخرى ،فكل
لغة تعتمد يف دالالهتا على قدر ُما يعرف بالكليات وقدر آخر من اخلصوصيات .والكليات يف اللغة
هي املقومات العامة واملقوالت املشرتكة ،وهي أسا التفاعل بني اللغات ،وهذه ميكن ترمجتها واستعارهتا
من لغة إىل لغة أخرى ،بل ميكن استخالصها من اللغة املدروسة وتعميمها على مجيع اللغات اليت مل
تدر  ،إذ أثبتت التجربة صبغة الكلية فيها .أما خصوصيات اللغة فهي تلك اخلصائص املميزة للغة
والداللة ،هي تلك األساليب الفنية اليت حتفل هبا النصوص األدبية ،تلك اليت تستعصي عموماً على
الرتمجة ،وتعد مشكلة يف حد ذاهتا .وإمنا ينقل املرتجم يف النص األديب الكليات من أمناط لغوية ومعان
وأغراض وأجنا  ،ويعجز عن ترمجة اخلصائص اليت تتجوهر فيها أدبية األدب.
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/0اللغة وعملية اإلحياء :
ومن وسائل التطور الداليل أن تعمد اللغة إىل األلفاظ ذات الدالالت املندثرة فتحيي بعضها ،وتطلقه
على مستحدثاهتا .وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من األلفاظ القدمية الصورة اجلديدة
الداللة ،كما يف مثل :املدفع والقنبلة والدبابة واللغم والطيارة والطراد والسيارة والربيد والقاطرة والقطار
والثالجة والسخان واملذياع والذبذبات والتسجيل واجلرائد والصحف واجملالت ،واحملافظة واألقسام
واملرور ..وغري ذلك من آالف األلفاظ اليت أحياها النا أو اشتقوها ،وخلعوا عليها دالالت جديدة
تطلبتها حياهتم اجلديدة.
وتتم هذه العملية عادة عن طريق اهليئات واجملامع اللغوية ،أو قد يقوم هبا بعض األفراد املوهوبني يف
صناعة الكالم كاألدباء والكتاب والشعراء ،مث تفرض تلك األلفاظ يف وضعها اجلديد على أفراد اجملتمع
للتداول والتعامل هبا .غري أن بعضها يصادف القبول فيذيع ويشيع ،ويصبح بعد حني من الكلمات
املألوفة واملعروفة ،ويلقى بعضها الصعاب واالعرتاض فال يكاد يظهر حىت َيتفي من االستعمال ..وقد
يصل الشيوع بالداللة اجلديدة حداً تنسى معه الداللة القدمية نسياناً تاماً ،فال يبقى هلا أي أثر يف أذهان
النا  .فمن منا اآلن إذا مسع كلمة (السيارة) أو (القاطرة) َيطر يف ذهنه صورة القافلة يف الصحراء ،أو
الناقة األوىل اليت تسري القافلة على هديها؟.
/1اللفظ وموقعه في السياق :
وقد يدل اللفظ الواحد على أكثر من معىن حبسب السياق واملوقع الذي يكون فيه ..فاللغة ال تعمد إىل
تغيري اللفظ كلما تغري املعىن ..مثال ذلك كلمة( :عملية) ذات الدالالت املتنوعة ،فهي يف البيانات
العسكرية َتتلف عنها يف الطب ،أو عند طالب الرياضيات ،أو عند اجملرم أو السارق ،أو يف قولنا:
(قضية عملية) غري ما نعنيه بالنظرية اليت حتتاج إىل تنفيذ وإجراء ،ويف قولنا (إنسان عملي) نقصد أنه
معين بالتنفيذ وليس مبجرد القول ..وعندما نقول عملية إرهابية فإننا نقصد اإلجرام ،وعملية جراحية.
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وكلمة (خط) فعندما نقول :على الطالب يف املدرسة أن يعتين خبطه ،نعين الكتابة ورسم الكلمات،
ونقول أيضاً :خط السكة احلديدية ،وخطوط اإلنتاج يف املصانع ،وخطوط الطول والعرض ،واخلط
الفكري لفالن ،ونعين اجتاهه وآراءه ،ويف األزمة اخلطوط احلمراء أي خطوط ال ميكن جتاوزها.
وإن جئنا إىل ألفاظ األزمة السياسية موضوع الدراسة فنسجل أن ألفاظا تغريت داللتها وأخرى احنطت،
كما أن هناك الكثري من األلفاظ طاهلا التعميم وأخرى  م إحياؤها وهو ما سنحاول عرضه والتطرق إليه
بالتفصيل .
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االختطاف Enlèvement :
لقد سبق وأن بني يف معاين لفظة االختطاف  ،أن خطف الشيء  :استلبه  ،وخطف الربق البصر :
ذهب به  ،وخطف الشيء خطفا  :جذبه وأخذه بسرعة
وإن جئنا إىل لفظة (االختطاف) لجند اهنا تداولت بكثرة خالل األزمة السياسية يف اجلزائر  ،وقد برزت
عموما بشكل واسع وملحوظ مطلع التسعينيات ،وتعود بدايتها إىل عام
الظهور بقوة هناية سنة

1112

1110

بشكل حمتشم قبل

وحتديدا بعد عملية اختطاف طائرة األيرباص ،التابعة للخطوط اجلوية

الفرنسية " آر فرانس" ،يوم  02ديسمرب  " ، 1112كانت متوجهة من اجلزائر إىل فرنسا و على متنها
192

راكبا من بينهم موظفون يف السفارة الفرنسية يف اجلزائر و أفراد شرطة و أطفال و نساء من طرف

مجاعة مسلحة تنشط حتت لواء اجلماعة اإلسالمية املسلحة "اجليا" حتت إمارة مجال زيتوين يف حدود
الساعة السادسة مساء.
اخلاطفون قالوا إهنم "جنود الرمحن" وقتلوا رهائن للتقرب من اهلل ،وهم عاصميون كانوا َياطبون مسؤويل
األمن والعدالة ب "يا الشباب" و"يا حماينك" و "طلع النيفو"،أحد اخلاطفني قال خماطبا والدته  " :ميا
..سأدخل اجلنة بقتل الطاغوت و أعداء اهلل"
تفيد مراجع إعالمية أن وزير الداخلية آنذاك عبد الرمحان مزيان الشريف قاد املفاوضات و كانت
مطالب اخلاطفني متعلقة بإطالق سراح شيوخ جبهة اإلنقاذ عباسي مدين وعلي بن احلاج وَيلف
شراطي ،الذي قتل يف أحداث سركاجي عام  ،1117وعبد احلق لعيايدة املفرج عنه يف إطار ميثاق السلم
1

و املصاحلة بعد احلكم عليه باإلعدام ".

كما برزت عمليات اختطاف األجانب يف الصحراء اجلزائرية مع طلب الفدية  ،وهو ما تعارضه بشدة
اجلزائر بل حترمه وتسعى يف احملافل الدولية منذ سنوات ملنع الفدية  ،وقد لجنحت مؤخرا بعد أن انضمت
1جريدة النهار اجلديد ليوم  02جانفي 0229
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أكرب قوة يف العامل الواليات املتحدة األمريكية إىل صفها  ،كما حتول مطلب االختطاف من السياسي
إىل االجتماعي ،ونورد هنا اختطاف رجال األعمال واألثرياء  ،مث ظاهرة اختطاف األطفال  ،كاختطاف
الطفلني هارون وإبراهيم بقسنطينة يف
مار  ، 0212وغريها من عمليات االختطاف اليت استهدفت الرباءة كان وراءها جمرمون ن حتولوا إىل
وحوش بشرية.
وخالصة القول إن االختطاف ظاهرة إجرامية بأبعاد سياسية واجتماعية  ،وهي وإن قلت بشكل الفت
بعد إقرار قوانني املصاحلة الوطنية والرمحة مث العفو الشامل.
و ال ننكر أن الظاهرة مازالت يف الصحراء على وجه اخلصوص وتستهدف العمال األجانب  ،ال سيما
من الفرنسيني واإليطاليني واإلسبانيني بغرض االستفادة من األموال لدعم األرهاب يف إمارة الصحراء ،
وقد دفعت بلدان كفرنسا وإيطاليا ماليني من األورو لتحرير رهائنها  ،باملقابل تفضل اجلزائر التعامل مع
مثل هذه القضية بالتدخل العسكري كما حدث يف عملية تقنتورين الشهرية  ،بعد مهامجة مصنع للغاز
جبنوب شرق اجلزائر من قبل  20إرهابيا و م السيطرة على املنشأة البرتولية خالل ساعتني بعد تصفية
حار جزائري وموظفني فرنسي وبريطاين ،ويوم  11جانفي   0212م مهامجة مصنع للغاز جبنوب
شرق اجلزائر من قبل  20إرهابيا و م السيطرة على املنشأة خالل ساعتني بعد تصفية حار جزائري و
موظفني فرنسي و بريطاين  ،ويف يوم  19جانفي   0212م اإلعالن عن بدء عملية عسكرية من قبل
اجليش اجلزائري باستخدام القصف املروحي مع وفاة  17إرهابيا و  27رهينة أجنيب ،وهي العملية اليت
انتهت بنجاح يوم  01جانفي مع اإلشادة باحرتافية اجليش الوطين الشعيب  ،حيث  م القضاء على كل
اإلرهابيني وحترير أغلب الرهائن لكن أنه  م تسجيل وفاة  27رهينة أيضا .قالت جملة اجليش ،لسان
حال وزارة الدفاع الوطين" ،إن عملية حترير الرهائن يف منشأة الغاز بتيقنتورين يف  11و  11جانفي
املاضي  ،ناجحة بكل املقاييس العملياتية والسياسية والدبلوماسية و اإلعالمية" k 1و قالت اجمللة يف
ردها على بعض من الموا اجلزائر بشأن تدخلها السريع لتحرير العمال اجلزائريني واألجانب من أيدي
1جملة اجليش لسان حال وزارة الدفاع الوطين عدد فيفري 0212
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و01

خمتطفيهم يف املنشأة النفطية بعني أمينا قبل أسبوعني واليت أسفرت عن مقتل  29رهينة أجنبية
مسلحا "إن اجلزائر اليت مل ترضخ أبدا طيلة تارَيها مع اإلرهاب لتهديدات ومطالب وإمالءات اجملرمني،
بل كانت دائما تتصرف وفق ما متليه السيادة الوطنية واملصلحة العليا للدولة بعيدا عن الضغوط اخلارجية
والتدخل األجنيب .حتت عنوان عريض ،اجلزائر تصر على مكافحة اإلرهاب بكل حزم :ال تفاوض مع
اإلرهابيني  ،لقد تصرفت اجلزائر مع اهلجوم اإلرهايب على مركب الغاز بتيقنتورين بكل مسؤولية واحرتافية
 ،حيث كان التدخل السريع و احلاسم للجيش الوطين الشعيب هو اخليار الوحيد يف هذه الظروف ودون
تفاوض حىت ال يتحول اجملرمون والقتلة إىل مفاوضني" .1وسردت اجمللة تفاصيل اهلجوم اإلرهايب ،وطريقة
معاجلة السلطات هلا،
ضمت إنشاء خلية أزمة وطنية وأخرى حملية ،ملتابعة األحداث ،مشرية إىل أن األحداث تطورت بسرعة
يف ظل متسك اجلزائر مببدأ عدم التفاوض مع اإلرهابيني وإصرار اجملرمني على الفرار خارج الوطن مع
الرهائن وتفجري مركب الغاز بعد أن قاموا بتلغيمه .ووصفت هذا السيناريو بأنه هتديد خطري لسيادة
اجلزائر واستهداف ملوقع إسرتاتيجي يعد عصب االقتصاد الوطين مؤكدة "وجود إرهابيني كنديني،
وآخرين من جنسيات جزائرية وتونسية ومصرية ومالية وموريتانية ونيجرية"  ، 2كما اتسعت الظاهرة
االجتماعية باختطاف رجال األعمال واألثرياء وأبنائهم  ،خاصة يف منطقة القبائل الكربى  ،تيزي وزو
حتديدا.
وميكن تصنيف عمليات االختطاف إىل ثالثة أصناف :
-1عمليات اختطاف تقوم هبا عناصر إرهابية متطرفة  ،هدفها سياسي.
 -0عمليات تقوم هبا جمموعات وعصابات إجرامية منظمة لالبتزاز
 -2عمليات اختطاف هدفها اجتماعي  ،كاختطاف األطفال.

1جملة اجليش لسان حال وزارة الدفاع الوطين عدد فيفري 0212
2املصدر السابق
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أما امللمح الداليل للفظة (االختطاف) وهو ما يهمنا أكثر يف البحث  ،فإنه يتضح من جمال
االستعمال يف خطابات السياسيني واإلعالميني وحىت بيانات اجملموعات اإلرهابية قد ضاق معناها
وَتصصت داللتها  ،لتصبح حمصورة يف اختطاف األشخاص أجانب كانوا أو جزائريني  ،بعد أن كانت
اللفظة واسعة املعىن دالليا  ،فكلمة اختطاف هي يف احلقيقة تطلق على أي شيء َيتطف أو يسلب
بالقوة  ،مث َتصصت داللتها خالل األزمة.
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اإلرهاب Terrorisme :
ترمجة حرفية للكلمة الفرنسية

 Le Terrorismeاليت استخدمت أثناء الثورة الفرنسية وترمجة

حرفية للكلمة اإللجنليزية  ، Terrorismواإلرهاب هو استخدام العنف والتهديد إلثارة اخلوف
والرعب والذعر  ،يعمل اإلرهابيون على قتل النا واختطافهم  ،كما يقومون بتفجري القنابل واختطاف
الطائرات وإشعال النريان وارتكاب غري ذلك من اجملازر اخلطرية .وقد ظهر اإلرهاب إىل الوجود إبان
الثورة الفرنسية  1911/1919وقد عرف حكمها باسم عهد اإلرهاب

1

عرفت خمتلف املعاجم العربية اإلرهاب تقريبا بنفس التعاريف ،كما ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرة
اف ِمن ا ِإلرَه ِ
اب ":
ب )ََ ،يَ ُ َ ْ
ومعجم الرائد ومعجم الوسيط ومعجم الغين .ر ه ب ( .مصدر أ َْرَه َ
فوِ
ِ
ََيَ ُ ِ
ِ
ب ِيف النَّ ْف ِ
س ،يف دراستنا هذه ،حناول فهم ظاهرة
القيَ ِام بِأ َْع َم ٍال ََتْلُ ُق ُّ
اف م ْن ُمَُ َار َسة العُْن َ
الر ْع َ

اإلرهاب وشرحها وفلسفتها انطالقا من جذورها الفكرية معتمدين على تطورها التارَيي ،من أجل فهم
هذه الظاهرة العنفية واإلحاطة بعناصرها املكونة ومدلوالهتا على الصعيدين االجتماعي واألخالقي.
واعتمادنا على التاريخ ال يهدف اىل تاريخ ظاهرة اإلرهاب بل يهدف اىل استخراج معانيها انطالقا من

الوقائع التارَيية وربطها بالظروف االجتماعية والسياسية اليت نشأت فيها واليت سامهت يف تطور معانيها
وفلسفاهتا ،فلفظة اإلرهاب اصاهبا التعميم بشكل كبري فأصبحت تدل على كل ما يرمز للعنف اهلمجي
والقتل والتنكيل  ،هو اجلانب احلالك والفصل املاساوي من جوانب االزمة  ،وإذا كان العنف الدموي
املسلح هو اكثر مالمح اإلرهاب واشدها بشاعة وقسوة  ،فإن هنالك امناطا واصنافا اخرى من اإلرهاب
تتسم دون استعمال سالح او سفك دماء ،لكنها حتدث نفس اخلسائر وترتك نفس االثار وحتدث ذات
املآسي واآلالم  ،من هذه األصناف ما تعلق بالظواهر اليت تساهم يف توسيع اهلوة بني الشعب والنظام
ومنها ما تعلق باإلرهاب الذي مارسته بعض وسائل االعالم بتصرفاهتا الالمسؤولة الداعية اىل التصعيد

1اهلادي قطش -عبد الرمحان أمحد ادريس .أطلس اجلزائر .مفاهيم ومصطلحات متداولة  .ص 222
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وانتهاج األساليب واحللول االستئصالية وكاإلرهاب الذي متارسه بعض القوى السياسية بدعوهتا املتكررة
إىل اقصاء اآلخر وحل
وحظر بعض القوى السياسية االخرى  ،وهناك اصناف وانواع اخرى من اإلرهاب الفكري واإلداري
1

والنفسي ..

إن عملية مجع أشتات العناصر السياسية اليت دخلت تباعا على معىن اإلرهاب ،ستمر مبراحل ثالث:
كرسته املعاجم الكربى يف
سنعمد يف املرحلة األوىل اىل اظهار املعىن االصلي اللغوي املتعارف عليه ،والذي ّ

لغة املنشأ ،اي اللغة الفرنسية ،دون ان هنمل مقارنة مدلوهلا يف اللغة العربية ،ذلك الن امهية هذه املرحلة
تقوم باالسا على دراسة تطور معىن اإلرهاب يف اللغة الفرنسية اليت نشأ فيها واكتسب من خالهلا ،ومن
خالل تارَيها االجتماعي والسياسي ،املضمون الذي تبنته كل اللغات مبا فيها اللغة العربية .أما يف املرحلة

الثانية فسنحاول إبراز ما قدمته الثورة الفرنسية وايديولوجيتها من مضامني سياسية واضحة املعامل
والدالالت ،وسنعرض يف املرحلة االخرية ملا استجد يف معىن اإلرهاب بفضل ما قدمته اهم حركتني ثوريتني
يف تاريخ اوروبا احلديث ،ونعين هبما احلركة الفوضوية واحلركة العدمية او النيهيلية الروسية .إال ان هذه
املرحلة االخرية ستدعونا ايضا اىل دراسة اإلرهاب يف التجربة الثورية البولشفية ،خالل مرحلتني :االوىل قبل
تسلم السلطة .وفيها يتمثل إرهاب الضعفاء ،والثانية بعد وصول البالشفة اىل السلطة وفيها يتمثل إرهاب
االقوياء ،وهذا ما نود معاجلته الحقا.
وجيب التمييز بني “اإلرهاب” ذي الطابع االيديولوجي اي السياسي وبني “االرهاب” الفردي املتعلق
باحلق العام ،اي املرتبط باعمال االجرام واللصوصية واالبتزاز و”اخلوض يف اختصاص القانون اجلنائي
رغم اطالق كلمة إرهاب عليها ،ألن تعريف اإلرهاب “كاستعمال العنف او التهديد باستعماله لبلوغ

1حمفوظ حنناح  .اجلزائر املنشودة  ،املعادلة املفقودة  ...اإلسالم  ،الوطنية  ،الدميقراطية الطبعة االوىل  1111دار النبأ اجلزائر ص
20
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هدف معني” يؤدي بنا حتما اىل القيا

مبقيا

واحد اعمال العنف اليت متارسها احلكومات

واجلماعات واألحزاب السياسية  -خصوصا يف دول العامل الثالث.
وأصل

Terrorisme

من مصطلح

يطلق هذا املصطلح بالتعريف:

Terreur .Terror

La terreur

الذي يعين الشعور العنيف باخلوف .وكان

الدالة على كل َتطيط يهدف إىل زعزعة استقرار بلد أو

نظام ،باللجوء إىل العنف واهلدم والتخريب ،وإشاعة الفوضى وتغليط الرأي العام ،وقد يبدأ بالرتهيب
الفكري والنفسي واإلنذار املرعب املعتمد على زرع اهللع واخلوف ،مث ال يلبث أن يتحول إىل الفعل
القائم على العنف بكل املستويات اليت مير منها هذا الفعل ،واليت تصل إىل قتل األبرياء وتدمري
املمتلكات العامةُ.ما جتدر اإلشارة إليه – بأسف شديد – أن معجم املرادفات مليكروسوفت ويندووز
( )1119كان أعطى كلمة « عريب » ترمجةً ومرادفاً ملصطلح إرهايب ( ،)Terroristeوهو ما اضطر إىل
حذفه واالعتذار عنه بعد أن تلقى عدة احتجاجات  .كما أن أعداء اإلسالم يصفون اإلسالم ب
(اإلرهاب) خاصة بعد أحداث  11سبتمرب  .0221هناك خالفات متعددة حول حتديد مفهوم دقيق
وواضح ملصطلح « اإلرهاب » نظراً الختالف نظرة كل جمتمع من اجملتمعات ملفهوم اإلرهاب
واإلرهابيني .ففي نظر البعض اإلرهاب » نضال من أجل احلرية والدين ،ويف نظر بعضهم اآلخر اجرام
وانتهاك حلقوق االنسان ،وقد كانت اجلماعات اإلرهابية يف اجلزائر خالل التسعينايت تنظر إىل اإلرهاب
مبدلول واحد وهو نضال إلسقاط النظام.
ولفظة اإلرهاب ،اليت شاعت بكثرة خالل األزمة اجلزائرية ومازالت وتوظف ،ذكرت يف القرآن فورد يف
ب أو أحد مش تقاته اثنيت عش رة مرة يف عش ر س ور قرآنية ،هي :البقرة ،املائدة،
الرَه َ
القرآن الكرمي لفظ َ
األعراف ذكرت فيها مرتني  ،األنفال ،التوبة ذكرت فيها مرتني  ،النحل ،القصص ،األنبياء ،احلديد،
احلشر
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وردت لفظة الرهب يف قوله تعاىل﴿ :يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف وا

بعه دي أوف بعه دكم وإي اي ف ارهب ون﴾  1بصيغة فعل األمر املطلق الدال على اخلوف والرهبة ،أي :
وأياي فأخشون
0

وردت لفظ ة الرهب يف قوله تعاىل﴿ :لتجدن أش د الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهب ان ا وأنهم ال
يستكبرون﴾  2بصيغة اسم الفاعل اجلمع·
2

وردت لفظة الرهب يف قوله تعاىل﴿ :ق ال ألق وا فلما ألق وا س حروا أعين الناس واس ترهبوهم

وج اؤوا بس حر عظيم﴾  3بصيغة فعل املاضي املزيد الذي يفيد املطاوعة.
2

وردت لفظ ة الره ب يف قوله تعاىل﴿ :ولما سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح وفي نسختها

هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾ 4بصيغة فعل املضارع من األفعال اخلمسة·
7

وردت لفظة الرهب يف قوله تعاىل ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ت رهب ون به

عدو اهلل وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم وما تنفقوا من ش يء في س بيل اهلل

1سورة البقرة اآلي ة 22
2سورة املائ دة اآلي ة 90
3سورة األعراف اآلية 111
4السورة نفسها اآلية 172
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يوف إليكم وأنتم ال تظلمون ﴾  1بصيغة فعل املضارع من األفعال اخلمسة املبين للمجهول الدال على
ترهيب العدو وإفزاعه وإحداث الذعر يف صفوفه وإخافته.
1

وردت لفظ ة الره ب يف قول ه تعاىل﴿ :اتخ ذوا أحب اره م ورهب ان ه م أربابا من دون اهلل والمسيح ابن

مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون ﴾

2

ويف قوله تعاىل:

﴿يأيها الذين آمن وا إن كثيرا من األحب ار والرهب ان ليأكل ون أم وال الناس بالباطل ويص دون ع ن

س بيل اهلل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في س بيل اهلل فبش رهم بع ذاب أليم﴾

3

بصيغة اسم الفاعل وهي صفة مجع لراهب.
9

وردت لفظ ة الره ب يف قوله تعاىل﴿ :وقال اهلل ال تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي

فارهبون﴾  4بصيغة فعل األمر املطلق· أي اخافوين
9

وردت لفظة الرهب يف قوله تعاىل﴿ :فاستجبنا له ووهبنا له يحي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا

يس ارع ون في الخيرات ويدعونن ا رغب ا ورهب ا وكانوا لنا خاشعين﴾  5بصيغة املصدر األصلي للكلمة
الدالة على عدم القبول.

1سورة األنفال اآلية 12
2سورة التوب ة اآلي ة 21
 3نفس السورة اآلية 22
4سورة النحل اآلي ة 7
5سورة األنبي اء اآلية 12
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ضاء من غَير س ٍ
ض ُم ْم
وء َوا ْ
اسلُ ْ
ك يَ َد َك في َج ْيب َ
وردت لفظة الرهب يف قول ه تعاىلْ ﴿ :
ك تَ ْخ ُر ْج بَ ْي َ َ ْ ْ ُ

الرْهب فَ َذان َك بُ ْرَهنَن م ْن َربِّ َك إلَ ٰى ف ْر َع ْو َن َوَملَئه إنَّ ُه ْم َكانُوا قَ ْوًما فَاسق َين﴾
ك م َن َّ
اح َ
إلَْي َ
ك َجنَ َ

1

بصيغة املصدر األصلي املعرف للكلمة·
يسى ابْن َم ْريَ َم
 12وردت لفظ ة الره ب يف قوله تعاىل﴿ :ثُ َّم قَ َّف ْي نَا َعلَ ٰى آثَاره ْم ب ُر ُسلنَا َوقَ َّف ْي نَا بع َ
َّ
اها َعلَْيه ْم إ َّل
وها َما َكتَْب نَ َ
ين اتَّبَ عُوهُ َرأْفَةً َوَر ْح َمةً َوَرْهبَانيَّةً ابْ تَ َدعُ َ
يل َو َج َعلْنَا في قُلُوب الذ َ
َوآتَ ْي نَاهُ ْاإلنْج َ
ض َوان اللَّه ﴾  ،2مصدر صناعي مؤنث.
اء ر ْ
اابْتغَ َ
11

ك بأَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم َال
ص ُدوره ْم م َن اللَّه َٰذل َ
وردت لفظ ة الره ب يف قول ه تعاىلَ ﴿ :ألَنْ تُ ْم أَ َش ُّد َرْهبَةً في ُ

يَ ْف َق ُهو َن﴾  3اسم مصدر دال على اهليئة.
يتضح ُما سبق أن لفظة اإلرهاب تطورت دالليا بشكل الفت فاإلرهاب الذي يعين لغويا استخدام
العنف والتهديد إلثارة اخلوف والرعب والذعر صار له مدلوال جديدا.
وإن كانت اللفظة قد وردت يف القرآن الكرمي بدالالت خمتلفة كما أوردنا  ،فاإلرهاب حتول مدلوله
ليصري رمزا للرهب والفزع والرتهيب والقتل الوحشي ،وكانت اللفظة ومن كثرة تغري داللتها وسقوطها حنو
األسفل أن املرء زمن العشرية السوداء أو عشرية الدم والدمار ،كما حيلو للبعض تسميتهاَ ،يشى حىت
نطقها ،فاإلرهايب يف نظر من حيمل الصفة قد يكون جماهدا ومن مثة فاللفظة تعين اجلهاد وهو مدلول
خاطئ .
1سورة القصص اآلي ة 20
2سورة احلديد اآلي ة 09
3سورة احلشر اآلية 12
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كما أن اجلماعات املتطرفة تسمي (إرهاهبا) نضاال وقتاال ،وهذا أيضا يعترب من منظور اللغويني
املعاصرين خاطئا  .فاللفظة وبعد تعدد دالالهتا كما سبق وأن أوردنا من خالل رؤى سياسيني أو يف
النص القرآين طاهلا التخصيص الداليل  ،حيث أهنا صارت اليوم تدل على العنف اهلمجي الذي
جتاوز كل احلدود ،عنف هنايته قتل بأبشع الطرق وَتريب وإزهاق األرواح دون أدىن رمحة .
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األزم ة Crise :
الضيق  .واأل َْزمة الشدِّة  .يقال :أَزمة مالية ،وأزمة سياسية ،وأزمة َمَرضيّة .واأل َْزمة القحط
األ َْزمةِّ :
احلميات
واحلِ ْميَة  .واأل َْزمة ( يف علم الطب )  :هناية فجائية حتدث يف مرض حاد كالتهاب الرئة َ .و ِّ

حادة يف سري مرض مزمن .واأل َْزمة ( يف علم األَحياء )  :دور
كالتيفو والراجعة  .واأل َْزمة هبَّة ّ
1
اضطراب أَحيائي كالبلوغ
وما يهمنا يف هذا املقام  ،األزمة باملفهوم السياسي  ،وهي موقف حيدث فيه صراع أو تضارب يف
األهداف أو املصاحل َيلق حالة من الصدام السياسي قد يصل إىل الصدام العسكري .واألزمة السياسية
هي حالة من عدم االستقرار السياسي تؤدي إىل ضعف أو تعطل عمل املؤسسات واهليئات الرمسية يف
الدول ،غالبا ما تظهر هذه احلالة بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على قضايا حمورية وجوهرية هامة ،
واألزمة السياسية اليت برزت يف التسعينيات كنت وليدة إلغاء املسار االنتخايب سنة .1112
واألزمات أنواع :
األزمة الدستورية  :هي مرحلة ناشئة عن التناقض احلاصل بني الوضع السياسي يف البالد ودستورها املعلن
 ،أو بني نصوص الدستور وتطبيقها  ،وهناك األزمة االقتصادية  ،وأزمة النفط  ،و األزمة الصحية
واألزمة املالية  ،وأزمة اخلليج اليت نتجت كما هو معلوم عن قيام العراق يف أوت  1112بغزو الكويت
على خلفية خالف حدودي .وقد برزت يف اجلزائر خالل التسعيينات ومطلع األلفية اجلديدة أزمات
عديدة  ،أبرزها األزمة السياسية اليت و ًلدت صراعات وعقدت الوضع أكثر  ،واألزمة األمنية اليت أقصد
هبا الفلتان أو االنفالت األمين اخلطري  ،وقد ذكرت األزمة السياسية كثريا يف خطابات الرؤساء الذين
تداولوا على سدة احلكم أو على ألسنة رؤساء وزعماء التشكيالت السياسية  " .إن اجلزائر جتاوزت
األزمة األمنية وتعيش بسالم ،وقد لجنحت يف استعادة األمن والسلم املدين بعد سنوات من األزمة
1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط ..اجلزء االول .ص 11
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األمنية الدامية اليت شهدهتا اجلزائر يف التسعينات...واجلزائر مل تتمكن اليوم من استعادة السلم و الوئام
1

املدين فحسب ،بل عززت كذلك قدراهتا املالية الداخلية واخلارجية".

واملالحظ أن كلمة أزمة طاهلا التعميم  ،وذلك بعد أن نقلت من معناها اخلاص بالشدة والضيق إىل
معىن عام وأمشل فصارت تدل يف االستعمال السياسي واإلعالمي خالل األزمة األمنية اجلزائرية على كل
ما يعرقل تطور البلد  ،فكان اإلرهاب أزمة  ،والتبعية لصندوق النقد الدويل أزمة  ،ومعاجلة الوضعية
األمنية والسياسية للبلد أزمة  ،وما إىل ذلك من الدالالت هلذه اللفظة اليت تداولت بشكل كبري وعلى
نطاق واسع .

1الرئيس بوتفليقة يف حوار جلريدة لوموند الفرنسية مبناسبة مخسينية اإلستقالل عدد  2جويلية 0210
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االستفتاء Référendum :
االستفتاء هي يف األصل كلمة جاءتنا من ( ف.ت.ى)  ،والفىت  :الشاب ،والفتاة  :الشابة ،والفتوة
توى مجعها
يف اللغة السخاء والكرم  ،يقال  :هو فىت ًبني الفتًوة ، ،واستفتاه يف مسألة فأفتاه .وال ُف ً
عما ألقي
الفتاوى  :اسم من أفىت العامل إذا ًبني احلكم  ،واملفيت  :الفقية الذي يعطي الفتوى وجييب ً

عليه من املسائل املتعلقة بالشريعة

1

واالستفتاء مبفهومه احلديث هو صورة مهمة من صور الرجوع إىل الشعب يف املسائل املهمة ألمن الوطن
ومستقبله  ،وفيه تطرح املسائل بشكل مباشر على الناخبني ليعلنوا موافقتهم أو رفضهم هلذا األمر،
ويرتبط االستفتاء عادة حبق االنتخاب العام وحق االستدعاء وكلها أساليب دميقراطية ملعرفة رأي
2
ت قَاط َعةً أ َْم ًرا
الشعب ويف القرآن الكرمي قال تعالى ﴿ :قَالَ ْ
ت يَا أَيُّ َها ال َْم َألُ أَفْ تُوني في أ َْمري َما ُك ْن ُ

َحت َّٰى تَ ْش َه ُدون﴾
لرْؤيَا
ُك ْنتُ ْم ل ُّ

اي إ ْن
 3أي حىت حتضرون وتشريون وقال أيضا ﴿ :يَا أَيُّ َها ال َْم َألُ أَفْ تُوني في ُرْؤيَ َ

تَ ْعبُ ُرو َن﴾4

ويعرف االستفتاء أيضا  ،بأنه إجراء سياسي قانوين ألخذ رأي الشعب يف قضية ما  ،من خالل
التصويت لفائدة القضية املطروحة أو ضدها  ،ومن أهم القضايا اليت تطرح لالستفتاء اعتماد الدستور
أو تعديله  ،وقد حصل هذا خالل األزمة اجلزائرية مع الدستور  ،وكذا قانون املصاحلة وقانون الرمحة .

1املختار من صحاح اللغة ص 291
2عبد الكايف .د.إمساعيل عبد الفتاح ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية مركز اإلسكندرية للكتاب ص 00
2سورة النمل اآلية 20
2سورة يوسف اآلية 22
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ففي سنة  1111عند انتخاب رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبالد  ،طرح على
رأ أولويات برناجمه السياسي واألمين مبادرة الوئام املدين كحل وحيد ملعاجلة األزمة اليت خلفت يف ظل
تضارب اآلراء أكثر من  172ألف قتيل و 0222مفقود" ،وهي املبادرة اليت حظيت بتأييد غالبية
اجلزائريني يف استفتاء شعيب عام   ،م بعد سنة واحدة أي عام  0222حيث عقبه قرار عفو رئاسي على
مقاتلي ما كان يعرف باجليش اإلسالمي لإلنقاذ الذي أعلن عن حله مباشرة بعد صدور قرار العفو"

1

وكذا االستفتاء حول ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية بتاريخ  01سبتمرب  ،0227وهو استفتاء شعيب
بطلب من رئيس اجلمهورية حيث صوت اجلزائريون بنسبة  19.29باملائة بنعم .
واملالحظ أن لفظة االستفتاء مل يتغري مدلوهلا وبقت يف سياقها من خالل ما تضمنته الوثائق واخلطابات
السياسية وحىت يف كتابات اإلعالميني ،فانت تعين الرجوع إىل الشعب يف املسائل املهمة ألمن الوطن
ومستقبله فقد استعملت لالستفتاء على الدستور كما سبق ذكره وعلى ميثاق السلم وملصاحلة الوطنية .

1أمحد.ج  ،اجلزائر  ،من قانون الرمحة إىل ميثاق املصاحلة الوطنية  ،جريدة البالد  ،عدد اإلثنني  22مار 0221
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االستئصالEradication :
االستئصال يف اللغة هو االقتالع او االجتثاث او البرت كما سبق وأن قدمناه يف مبحث املعىن ،لكن
االستئصال اكثرهم يعين قطع الشيء من جذوره  ،وهناك استئصال الزائدة الدودية أو الوالدة ،وكما سبق
ِ
ِ ِ
ال َش َجَرةٍ  :قَ ْلعُ َها ،
صُ
ص َل .ا ْستئْ َ
وأن رأينا يف معىن اللفظة  ،فهي من ( :أ ص ل ) .مصدر ا ْستَأْ َ
اِ ْجتِثَاثُ َها ِم ْن ِج ْذ ِرَها.
االستئصال يف العرف السياسي فكر يرفض األفكار االخرى ويتخيل أنه الوحيد الذي ميلك مفاتيح
احلقيقة .هو االستبدادية يف الرأي والتعصب ليسود فكر او مصلحة بالقوة غري العادلة ،وهو استبعاد
الغري واستئصاله مع فكره وحقوقه وثقافته.
ولقد برزت اللفظة بشكل كبري يف التسعينيات  ،فكانت تتداول على نطاق واسع بني زعماء خمتلف

األطياف السياسية  ،فربزت يف اخلطابات وكذا يف الكتابات الصحفية  ،فكانت إىل جانب النقيض
إحْياء ََ ،تْليص  ،إِبْقاء حاضرة بقوة يف املشهدين السياسي واللغوي يف اجلزائر  ،ولكن عادة ما تربط
اللفظة عند السياسيني على وجه اخلصوص بلفظة املصاحلة ،فسجلنا دعاة االستئصال يقابلهم دعاة

املصاحلة  .وللفظة االستئصال مرادفات أبرزها  :إبَ َادة  ،إِ ْهالك َْ ،حمق َ ،س ْحق  ،إِفْناء  ،إَِزالَة َْ ،حمو.
يتضح ُما سبق أن مصطلح االستئصال  ،مل َيتلف كثريا عن معناه احلقيقي خالل األزمة اجلزائرية ،
فجاء مرادفا لإلبادة والسحق واحملو ،فكانت اللفظة عند دعاة االستئصال أو االستئضاليني ،كما حيلو
للكثري من السياسيني واملتتبعني للشأن اجلزائري وقتذاك تسميتهم  ،يدعون صراحة الستئصال اإلرهاب
واجلماعات اإلرهابية استئصاال شامال دون منحهم أدىن فرصة للعودة جمددا إىل اجملتمع  ،أي سحقهم
وحموهم هنائيا  ،وكان أبرز املدافعني عن هذا الطرح رضا مالك وسعيد سعدي ومصطفى األشرف
وغريهم من الشخصيات السياسية والثقافية على وجه اخلصوص ،وكانوا معارضني معارضة شرسة خليار
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املصاحلة وهامجوا بقوة قانون الرمحة الذي سنه الرئيس اليمني زروال وقانون الوئام املدين الذي جاء به
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  ،والذي رقاه يف ما بعد بقانون خاص يعرف بقانون املصاحلة الوطنية .
وكان الرئيس زروال الذي يعرف برجل احلوار والنار قد فضل االستغناء عن رضا مالك كرئيس للحكومة
خالل بداية حكمه  ،بعد أن أظهر الرجل متسكا غري مسبوق خبيار
االستئصال حىت مسي يف األوساط السياسية الداعمة خليار املصاحلة عراب االستئصال والالئكية دون
منازع  ،ليخلفه مقداد سيفي الذي أظهر نوعا من االنسجام والليونة يف تعامله مع امللف األمين .
فاللفظة وإن كان جماهلا االستعمايل واسعا ،فإهنا َتصصت دالليا يف حمو اجلماعات اإلرهابية وسحقا
وحماربتها دون هوادة  " :إن اإلرهاب األعمى جيب أن حيارب بكل قوة لقطع دابره هنائيا واستئصاله
استئصاال كليا من جمتمعنا ..أنا أوجه نداء إىل أبناء اجلزائر التائهني واملغرر هبم حىت يستعيدوا رشدهم ،
ومكانتهم يف وطنهم "

1

وقال رضا مالك رئيس احلكومة السابق يف رده على انتقاد أبو جرة سلطاين للتيار االستئصايل ،إن هذا
األخري موجود اليوم على الساحة السياسية بفضل هذا االجتاه "االستئصال هو من أتى بكم إىل الساحة
السياسية" مضيفا أن اإلسالميني “جيب أن يشكرونا ،حنن أوقفنا الفيس فعاشوا هم ،لو مل حنل الفيس
ملا بقي أليب جرة وأمثاله وجود" .

2

1ليامني زروال .ندوة الوفاق الوطين  17سبتمرب 1111
2رضا مالك.رئيس احلكومة السابق .منتدى صحيفة الشروق 01سبتمرب 0212
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اإلسالموية Islamisme :
تتأرجح أبعاد بعض املصطلحات املستخدمة بني املفكرين واملثقفني بني احتماهلا ألبعاد إجيابية أو
حمايدة وأخرى حتتمل جوانب سلبية.
من بني هذه املصطلحات ،مصطلح ''اإلسالموية'' و''اإلسالمويون'' الذي شاع أخريا عرب وسائل
اإلعالم ،الغربية والعربية ،ودار حوله جدل وخالف كبريان.
وبني أنه عند استخدام
حتدث الدكتورالسعودي املثري للجدل تركي احلمد ،عن استخدام املصطلحات ّ

املفاهيم واملصطلحات يف اللغات األوروبية ،فإنه يف الغالب األعم يكون هناك تفريق بني الوصف اجملرد
والوصف املؤدجل ،حبيث ميكن التفريق ،ومن جمرد قراءة املفهوم أو املصطلح ،يبني وصف احلالة كحالة
ووصفها حني حتميلها محوالت أيديولوجية معينة.
يقول احلمد( :بطبيعة احلال ليست هناك موضوعية مطلقة ،فاملوضوعية مسألة نسبية مثل أي شيء

آخر ،لكن هنالك هامشا ُمعينا من هذه النسبية تتدرج حوله وضمنه مواقع املصطلحات واملفاهيم .وعند
احلديث عن اإلسالم وما يتفرع عنه من مفاهيم وصفات ،لجند الصفات واملصطلحات التالية باللغة

اإللجنليزية األكثر استعماال وتداوال يف العامل مثالً" :
Islamization

Islam, Muslim, Islamic, Islamism, Islamist,

كل واحد من هذه املصطلحات له معىن خمتلف عن اآلخر ،وبذلك ميكن التفريق بني

الفرد املسلم  Muslimسياسية يكون التعبري واضحاً أيضاً ،فاإلسالم ديناً هو  Islamواملنتمي إليه مسلم
 ,Muslimأما اإلسالم بوصفه أيديولوجيا فهو

Islamism

واملنتمي إليه إسالموي  ,Islamistوليس

إسالمياً  ,Islamicكما هو شائع يف أدبياتنا السياسية ،وبذلك فإن إطالق صفة ''اإلسالموية'' على
احلركات واألفراد الذين يُسيسون اإلسالم أو يؤدجلونه ليس فيه انتقاص أو تعظيم ،بقدر ما أنه يعرب عن
املسار الذي يتخذونه ،يف الوقت ذاته الذي نطلق فيه صفة املسلم على من اعتنق دين اإلسالم ،ولفظ
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اإلسالمي على منتجات احلضارة اإلسالمية ،وليس على األشخاص ،وهو ما نقع فيه من خطأ مفهومي
يؤدي إىل خلط يف املعاين ميكن جتنبه".

1

وحني أخذ اإلسالميون يف مواجهة االجتياح االستعماري الغريب يطالبون بإعادة االعتبار لدور اإلسالم
أصروا على أن
يف احلياة على اعتبار أنه دين ودنيا ،رفض املستغربون يف العامل اإلسالمي هذا الفهم و ّ
الدين شعائر فقط وأن حماولة إعادة االعتبار لدوره يف احلياة هي أدجلة ال صلة هلا بالدين ،فأطلقوا على
دعاة اإلسالم إسالمويني وعلى برناجمهم إسالموية .
و مصطلح " إسالموية" غري موجود ال يف الكتاب والسنة وال يف الرتاث اإلسالمي ،وليس هناك إال
مسلم وغري مسلم .والواقع أن دعواهم بعدم وجود ذلك يف الرتاث دعوى تنقصها الدقة واملوضوعية ،مث
مشوهة لبعض املصطلحات اإللجنليزية والفرنسية
هل البديل الذي جاءوا به نطق به الوحي أم هو ترمجة ّ
حول اإلسالم وحضارته ودعاته؟!. .

واجلزائريون حيسون مبرارة وهم يتذكرون جتربة العشرية احلمراء ،أي فرتة ال  12وما را فق ها من دماء
ودموع ،ساهم فيها اجلميع إسالمويون من فصائل ال تؤمن باحلل الدميقراطي وتفضل املواجهة والعنف،
أو استئصاليني والئكيني اختاروا هم أيضا لغة اجملاهبة والصدام  ،وقد برزت اللفظة مع األسف بشكل
واضح يف اجلزائر خاصة خالل سنوات األزمة األمنية أو العشرية احلمراء  ،كما يفضل الكثري تسميتها
 ،فظهرت يف خطابات زعماء تشكيالت معينة بشكل الفت أبرزهم اهلامشي الشريف زعيم حركة
التحدي وسعيد سعدي زعيم التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية (األرسيدي) ورئيس احلكومة
األسبق رضا مالك احملسوب على التيار العلماين االستئصايل.

 1تركي احلمد  .السياسة بني احلالل واحلرام .كتب الفلسفة والفكر االسالمي .اململكة العربية السعودية  .طبعة . 0221ص
112-127
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واعترب اهلامشي الشريف بعد استقباله من طرف الرئيس زروال يوم

 21أوت1111

" ان السلطة مل

تتزحزح عن موقفها ،وأن الوضع خطري جدا ،وأنه ليس هناك حاجة للتسرع يف اَتاذ القرارات احلامسة
فيما َيص مستقبل البالد  ،فالفصل بني السياسي والديين قضية أساسية وليس بذخا أو معتقدا جاما ،
وأن حل األزمة مستحيل ببقاء اإلسالموية ،وجيب أن يتم بوسائل ثورية "  ، 1ونالحظ هنا أن اللفظة
عند الرجل ربطها بأحزاب إسالمية  ،وهو يقصد اليت تنشط سياسيا على غرار حركة اإلصالح الوطين
جلاب اهلل وقتذاك وحركة محس للشيخ حنناح  ،فهي عنده ذات داللة َتص دعاة اإلسالم وبرناجمهم
وهو ما ال َيتلف مع املفهوم الغريب للفظة اإلسالموية  ،حيث يُ فضل العديد من الالئكيني وصف
احلرك ات اإلس المية ب"اإلسالموية" كن اية عل ى استغالهلم الدين ألغ راض سياسية.
وعن مصطلح “اإلسالموية” قال رئيس احلكومة السابق رضا مالك “املسلم هو من سلم النا من
لسانه ويده واإلسالموي هو الذي يستعمل الدين أداة خلدمة أغراض ومصاحل ليس هلا عالقة بالدين،
والقرآن نفسه حيث على عدم الغلو يف الدين”.

2

يبدو أن مصطلح " اإلسالموية " أصبح حمببا ل دى قطاع واسع من الالئكيني  ،ويكفي أن باحثا
ومفكرا معروفا كمختار بنعبدالوي يفضل استعم ال "احلركات اإلسالموية" بديال عن الصحوة اإلسالمية
و اإلسالم السياسي  ،أم ا خليل عبد الكرمي الكاتب املصري الذي ألف كتبا كثرية حول اإلسالم،
وخاصة الفرتات األوىل منه ،املولود يف جانفي  1122واملتويف يف جانفي  0220الذي عمل كمحام
وكان عضوا ناشطا يف حزب التجمع الوطين التقدمي الوحدوي اليساري  ،لكن خلفيته مل تكن شيوعية
على العكس من ذلك كانت خلفيته إسالمية بدليل انتمائه إىل مجاعة اإلخوان يف مصر وسجن
مرتني ،فيتحدث عن اإلسالمويني والقباب املقدسة حسب قوله و يصفهم بأهنم هم  " :الذين

1جريدة اخلرب .عدد  1922ليوم  12أوت  1111ص 2
2رضا مالك .منتدى جريدة الشروق يوم  01سبتمرب 0212
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يستظلون بالقباب املقدسة والذين يتعبدون النصوص و الذين يعتربون النقل ه و مرجعهم األول و
األخري"

1

ويتضح ُما سبق أن لفظة اإلسالموية يف القامو السياسي اجلزائري ال َيتلف كثريا معناها عن
مفهومها الغريب الذي يطلق صفة ''اإلسالموية'' على احلركات واألفراد الذين يُسيسون اإلسالم أو
يؤدجلونه..

1خليل عبد الكرمي .اإلسالم بني الدولة الدينية و الدولة املدنية.سينا للنشر مصر ص11:
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اإلصالحوية Correctionnel :
اللفظة مشتقة من اإلصالح مصدر للفعل أصلح ،وهي قريبة من اإلصالحية ،وجاء يف املعجم
الوسيط كما سبق وأن أوردنا يف معاين األلفاظ موضوع الدراسة  ،معىن كلمة (صلح) – صالحا –
وصلوحا  :زال عنه الفساد  ،والشيء ،كان نافعا أو مناسبا يقال هذا الشيء يصلح لك  ،وأصلح يف
عمله أو أمره أي أتى مبا هو صاحل ،ومفيد !!
ويقال  :إصالح ذات البني أي ردم اهلوة النامجة أثر خالف ما بني طرفني يف أقل تقدير ،وإعادة املياه
إىل جماريها ،ومن األمثال الشعبية املعروفة ( اليصلح العطار ما أفسده الدهر ) ومن هنا أطلق على من
ميتهن بعض احلرف اليدوية تسمية املصلح ،وترادف كلمة اإلصالح ،الرتميم ،أي رأب الصدع الذي
يصيب الشيء ،أو إصالح اخللل الذي أصابه !! ونذكر حركة اإلصالح الوطين  ،حزب سياسي جزائري
ظهر بعد التعددية احلزبية لزعيمه عبد اهلل جاب اهلل ظهر على أنقاض حزب النهضة ،والصلح متجذر
يف الشريعة اإلسالمية ،وذلك من خالل القرآن الكرمي و السنة النبوية اللذين يعتربان املصدرين األولني
للتشريع.
وردت يف القرآن الكرمي لفظة اإلصالح والصالح والصلح ومل لجند اإلصالحوية  ،وكانت بدالالت
حمتلفة أبرزها اإلصالح وإعادة الصالح  ،والصالح هي فطرة اخللق األوىل  ،بينما اإلفساد االحنراف عن
ض ب ع َد اِ ِ
ِ
ت اللّ ِه قَ ِريب ِم َن
صالَح َها َو ْادعُوهُ َخ ْوفاً َوطَ َمعاً إِ َّن َر ْمحَ َ
تلك الفطرة ( َوال تُ ْفس ُدوا ِيف االَْر ِ َ ْ ْ
1
ِِ
ني )
الْ ُم ْحسن َ
ذكرت كلمة "صلح" ثالث مرات يف آية صغرية بيانا ألمهية الصلح يف حياة النا .

1سورة االعراف اآلية 71
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س ُّ
ْحا َو ُّ
الش َّح َوإن تُ ْحسنُواْ
ح َعلَْيه َما أَن يُ ْ
ْح َخ ْي ٌر َوأ ْ
صل َحا بَ ْي نَ ُه َما ُ
صل ً
الصل ُ
﴿فال ُجنَاْ َ
ُحض َرت األَن ُف ُ
َوتَ تَّ ُقواْ فَإ َّن اللّهَ َكا َن ب َما تَ ْع َملُو َن َخب ًيرا﴾ .1

والفطرة تقتضي ان تكون العالقة بني الزوجني عالقة إجيابية  ( .السكن  ،واملعروف ،واإلحسان ،
والتشاور  ،هي مسات هذه العالقة)  .فإذا كانت عالقة شقاق  ،فاألمر حباجة اىل إصالح  ،لكي تعود
اىل سابق صفائها .قال اهلل سبحانه  ﴿ :وإ ْن خ ْفتُ ْم ش َقا َق بَ ْينه َما فَابْ َعثُوا َح َكماً م ْن أ َْهله َو َح َكماً م ْن
صالَحاً يُ َوفِّق اللَّهُ بَ ْي نَ ُه َمآ إ َّن اللَّهَ َكا َن َعليماً َخبيراً ﴾  2ولعل
أ َْهل َهآ إن يُري َدآ إ ْ
التوفيق ( وتأليف القلبني ) هو معىن اإلصالح هنا  ،الن اهلل سبحانه قد جعل الزوجني بعضهما سكناً
لآلخر  ،وجعل بينهما مودة ورمحة .
والتعارف والتعاون وااللفة  ،هي مسات اجملتمع اإلسالمي  .فاذا شجر الصراع والقت ال
بني طائفتي ن منهم  ،فعليهم ان يبادروا باإلصالح إلعادة احلال ة األوىل  .قال ربنا سبحانه َ ﴿ :وإن

اه َما َعلَى االُ ْخ َرى فَ َقاتلُوا الَّتي تَ ْبغي
صل ُحوا بَ ْي نَ ُه َما فَإ ْن بَغَ ْ
ت إ ْح َد ُ
ين اقْتَتَ لُوا فَاَ ْ
طَآئ َفتَان م َن ال ُْم ْؤمن َ

ين*
صل ُحوا بَ ْي نَ ُه َما بال َْع ْدل َوأَقْسطُوا إ َّن اللَّهَ يُح ُّ
آء ْ
ت فَاَ ْ
ب الْ ُم ْقسط َ
يء إلَى أ َْمر اللَّه فَإن فَ َ
َحتَّى تَف َ
3
صل ُحوا بَ ْي َن أَ َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن ﴾
إنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إ ْخ َوةٌ فَاَ ْ

1سورة النساء ،اآلية 109
 /2نفس سورة اآلية 27
3سورة احلجرات اآلية  1و12
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واإلصالح يناقض اإلفساد  ،والنية مهمة فيه  ،واهلل هو الذي يعلم املفسد من املصلح  .فال يغين جمرد
ح
ادعاء اإلصالح الذي يطلقه املنافقون دوماً  .قال اهلل تعاىل َ ﴿ :ويَ ْساَلُونَ َ
ك َعن الْيَتَامى قُ ْل إ ْ
صالَ ٌ
صلح ﴾
وه ْم فَإ ْخ َوانُ ُك ْم َواللّهُ يَ ْعلَ ُم ال ُْم ْفس َد م َن ال ُْم ْ
لَ ُه ْم َخ ْي ٌر وإن تُ َخالطُ ُ

1

ونستوحي من اآلية ؛ ان خمالطة اليتامى بقصد إصالح أمرهم مطلوبة  ،ويف مثل هذا األمر تعترب الرقابة
الذاتية مهمة جداً.
وهكذا رد القرآن الكري م ادعاء املنافقني بأهنم مصلحون  ،ونعتهم باإلفساد  .قال اهلل تعاىل ﴿ :وإ َذا
صل ُحو َن اَآل إنَّ ُه ْم ُه ُم ال ُْم ْفس ُدو َن َولَك ْن الَ
يل لَ ُه ْم الَ تُ ْفس ُدوا في األ َْرض قَالُوا إنَّ َما نَ ْح ُن ُم ْ
ق َ
يَ ْشعُ ُرو َن ﴾، 2فاإلصالح هنا ليس بالتمين  ،وامنا باتباع حدود اهلل وقيم احلق .
ولعل أحد أبرز جتليات اإلصالح ،وجود معايري ثابتة عند املصلح ،بينما املفسد يتبع هواه  .وقد خشي
املستضعف من بين اسرائيل ان يقتله موسى  ،فزعم انه ليس مصلحاً .
وسى أَتُري ُد
ش بالَّذي ُه َو َع ُدو لَ ُه َما قَ َ
فقال اهلل سبحانه عن قصتهما  ﴿ :فَ لَ َّمآ أَ ْن أ ََر َ
اد أَن يَ ْبط َ
ال يَا ُم َ
ساً باالَ ْمس إن تُري ُد إآلَّ أَن تَ ُكو َن َجبَّاراً في االَ ْرض َوَما تُري ُد أَن تَ ُكو َن م َن
أَ ْن تَ ْقتُ لَني َك َما قَ تَ ل َ
ْت نَ ْف َ
ين ﴾  3ربط اهلل تعاىل الصلح بتقوى اهلل تعاىل ،فالذي ال يؤمن باهلل وال يتقيه لن جينح
ال ُْم ْ
صلح َ
ين﴾  .4ذم اهلل
َصل ُحواْ ذَ َ
للصلح...﴿.فَاتَّ ُقواْ اللّهَ َوأ ْ
ات ب ْين ُك ْم َوأَطيعُواْ اللّهَ َوَر ُسولَهُ إن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ٍ
تعاىل النجوى إال يف بعض املواقف منها اإلصالح بني النا بِ ٍ
ني النَّا ِ .
صالَ ٍح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
َ
1سورة البقرة اآلية 002
2نفس السورة اآلية  11و 10
3سور القصص اآلية 11
4سورة األنفال ،اآلية 1
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َج ًرا
س ْو َ
ك ابْ تَ غَاء َم ْر َ
اه ْم إالَّ َم ْن أ ََم َر َوَمن يَ ْف َع ْل ذَل َ
﴿.ال َخ ْي َر في َكثي ٍر ِّمن نَّ ْج َو ُ
ف نُ ْؤتيه أ ْ
ضات اللّه فَ َ
1
ت َوَما
استَطَ ْع ُ
يما﴾  .والتوفيق واإلصالح لن يكون إال باهلل ﴿...إ ْن أُري ُد إالَّ اإل ْ
ح َما ْ
صالَ َ
َعظ ً
يب ﴾
تَ ْوفيقي إالَّ باللّه َعلَْيه تَ َوَّكل ُ
ْت َوإلَْيه أُن ُ
َّ
ين﴾ .3
س ُكو َن بالْكتَاب َوأَقَ ُامواْ َّ
ين يُ َم َّ
َج َر ال ُْم ْ
يع أ ْ
الصالَةَ إنَّا الَ نُض ُ
صلح َ
تعاىل َ ﴿ :والذ َ
2

واملصلحون هم املؤمنون املتمسكون بشرع اهلل قال

يف احلديث النبوي :أولت السنة النبوية للصلح أمهية كبرية تتجلى يف أحاديث كثرية نذكر منها«:أال
أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا :بلى يا رسول اهلل ،قال :إصالح ذات البني»
(رواه الرتمذي وصححه).
وبالعودة إىل لفظة اإلصالحوية  ،فإننا نسجل أهنا استعملت خالل األزمة اجلزائرية للداللة على
اإلصالح واالبتعاد قدر اإلمكان عن النقيض اإلفساد فربزت خاصة يف خطابات أتباع ما يعرف بالتيار
اإلسالمي  ،ونعىن األحزاب اإلسالمية على غرار النهضة واإلصالح وحركة جمتمع السلم وقبل ذلك
الفيس احملل .
وقدمت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ (الفيس) مذكرة إىل رئيس اجلزائر الشاذيل بن جديد تتضمن مبادئها
وبرناجمها السياسي واالجتماعي ،وُما حتوي املذكرة ما يلي:
ضرورة التزام رئيس الدولة بتطبيق الشريعة اإلسالمية طاملا أنه حيكم شعباً مسلماً.
إصالح النظام التعليمي.
محاية كرامة املرأة اجلزائرية وحقوقها يف البيت ومراكز العمل.
1سورة النساء ،اآلية 112
2سورة هود ،اآلية 99
3سورة األعراف ،اآلية 192
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حتديد جماالت لإلصالح ،ووضع جدول زمين لذلك.

1

ويتضح أن مسؤويل اجلبهة مل يذكروا اإلصالحوية يف املذكرة ،ولكن وجدت لفظة اصالحي هو شخص
تابع جلماعة معينه تعىن باإلصالح ،فإن اإلصالحوية لفظة جديدة وليدة األزمة  ،وقد عرب عنها مبعىن
واضح اهلامشي الشريف زعيم حركة التحدي حني صرح بعد استقباله من قبل الرئيس زروال يوم 1
سبتمرب

9116

بقوله " :ان السلطة مل تتزحزح عن موقفها ..الوضع خطري جدا وأنه ليس هناك حاجة

للتسرع يف اَتاذ القرارات احلامسة فيما َيص مستقبل البالد  ،فالفصل بني السياسي والديين  ،قضية
أساسية وليس بذخا أو معتقدا جامدا ..إن حل األزمة لن يكون برسائل إصالحوية بل يتم بالوسائل
الثورية "

2

وترادف كلمة اإلصالح ،الرتميم ،أي رأب الصدع الذي يصيب الشيء ،أو إصالح ال
كالَيلل  ،غري أن اإلصالحوية لفظة جديدة مل تستعمل من قبل وهي إضافة جيدة للقامو العريب .

1مذكرة جبهة اإلسالمية لإلنقاذ املرسلة ىل رئيس اجلمهورية يف  9مار 1191
2جريدة اخلرب عدد  1922ليوم  12اوت  1111ص2

150

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

الفصل الثاني :

األصوليةFondamentalisme :
ال لجند ذكرا هلذه الكلمة (األُصولية) يف معاجم اللغة ،بل لجند َجذرها اللغوي وهي كلمة( :أصل)،
َصلتُه تأصيالً :جعلت له أصالً ثابتاً
َص َل النسب أصالةَ :ش ُر َ
ف ،فهو أصيل .وأ ّ
والنسبةُ إليها :أُصويل  ،وأ ُ

األصيل :العشي،
األصل :العقل .و
ُ
َصل له وال فَصل ،أي :احلسب والنسب ،و ُ
يُبىن عليه .وقوهلم :ال أ َ
َصلَة :من دواهي احليات ،قصرية عريضة .واستأصلتُه :قلعته بأصوله .ومنه
ُصل وآصال .واأل َ
واجلمع :أ ُ

أص َل
َصل الشيء أصال :استقصى حبثه حىت عرف أَصله .و ّ
قيل :استأصل اهلل الكفار :أهلكهم مجيعاً )وأ ّ
الشيء :جعل له أصال ثابتا يُبىن عليه .واألَصالةُ يف الرأي :جودته .ويف األسلوب :ابتكاره .ويف النسب:

نشؤه الذي ينبت منه .واألُصول :أصول العلوم
وم ُ
َصل الشيء :أساسه الذي يقوم عليهَ ،
َعراقَتهُ وأ ُ
1
وقواعدها اليت تبىن عليها األحكام والنسبة إليه أصويل
منذ أن ظهرت احلركات اإلسالمية على الساحة السياسية ،وأخذت تعمل للعودة باإلسالم إىل قيادةِ
ُ
اجملتمع ،أخذ الغرب ُُمثالً بالواليات املتحدة األمر ِ
ينظر بعني ال ِريبة واحلذ ِر
يكية على وجه اخلصوص
ُ
ُ
ٍ ٍ
ِ
ص منها ،أو على األقل أن حيتويَها ،لذلك
إليها ،ومل يتوا َن عن استخدام أيَّة طريقة ُمكنة لكي يتخلّ َ
َّهم اإلسالم
تتهم اإلسالم واملسلمني ،فتارةً يُت ُ
ظهرت كثري من االهتامات الغربية واألمريكية الباطلة ،اليت ُ
بط احلر ِ
ِ
كات اإلسالمية باحلركة األُصو ِ
بأنه إرهايب ،وأصويلٌّ ،ومتطرف ،ومتعصب ،يف حماو ٍلة لر ِ
املسيحية
لية
ّ
ِ
املتعصبة ،اليت خاضت صداماً طويال مع الكنيسة ،انتهى بغلبة السلطة املدنية ،وحتديد دور الكنيسة،
وحتجي ِم دورها ،واألصولية َتتلف وتتمايز عن هذه املفردات مجيعا وتشكل داللة مذهبية وأيديولوجية
خاصة مبعىن أهنا الرؤية اليت تتخذ من األصل سواء أكانت نصوصا دينية.أم مذهبا دينيا أم سياسيا أم
جذرا عرقيا ،مرجعا أساسياً وسنداً مطلقا هنائيا يف مفاهيمها وسلوكها .فليست كل مرجعية إىل

1جممع اللغة العربية املعجم الوسيط ::ج :1ص02
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أصل ثابت تتسم باألصولية .وإمنا تصبح هذه املرجعية أصولية إذا تكررت هذه املرجعية واحتكرت

وطغت بشكل مطلق أصبحت منهجا مسيطرا " يف حني فسرت "رابعة جليب" مصطلح األصولية بأنه
"َيتلف داللته حبسب بنية الثقافة اليت تستخدمه ،إذ يعين التمسك بأصول الدين واالحتكام إليها يف
املدلول
اإلسالمي ،يأخذ هذا املصطلح معاين حديثة ترتكز على املفهوم الغريب ،فهذه التسمية كانت تطلق على
تيار حمافظ يف الالهوت الربوتستانيت.1
ومن خالل هذا املفهوم يستخدم هذا املصطلح للداللة على االجتاهات املتشددة عموما ،وليس
لالجتاهات اإلميائية فقط ،كما أنه أصبح يف اآلونة األخرية مصطلحا داال على مجاعات اإلرهاب
السياسي ذات البعد الديين ،ولذلك فإن املصطلح َتتلف دالالته من ثقافة إىل أخرى ،ومن اجتاه إىل
أخر ،ومن شخص إىل أخر حبسب ثقافته.
ونذكر هنا بعض التعاريف اليت وردت على لسان كثري من املفكرين والسياسيني العرب والغربيني حول
األصولية ورأيهم فيها سلبا أو إجيابا ،إذ ّعرفها "يوسف احلسن" قائالً" :األصولية تطلق على االجتاهات

الدينية املتشددة يف مسائل العقيدة واألخالق ،واملؤمنة بالعصمة احلرفية للكتاب املقد  ،سواء العهد

القدمي أم العهد اجلديد ،واملقتنعة بأنه يتضمن توجيهات جململ احلياة مبا يف ذلك الشؤون السياسية "

2

أما الكاتب "حممود اهلامشي" فقد عرب عن معىن األصولية قائالً " :أن مصطلح األصولية مصطلح
جديد يف كل لغات العامل ظهر يف بداية القرن العشرين ،وهو يف اللغة العربية ترمجة للكلمة الفرنسية
fondamentalisme

وللكلمة اإلنكليزية "  "fundamentalismوكلمةاألصويل " "fundamentalist

1حممد رمضان سعيد البوطي وطيب تيزيين.اإلسالم والعصر (حتديات آفاق) ط 1دار الفكر سوريا  1119ص021
2يوسف احلسن ،البعد الديين يف السياسة األمريكية اجتاه الصراع العريب  -الصهيوين( ،دراسة يف احلركة املسيحية األصولية األمريكية)،
مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت ،1112 ،ص12
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مأخوذة من اسم جملة برزت يف سياق هذا االجتاه تدعى (األصول) "  "fundamentalsمبعىن األسس
والقواعد ،وقد ظهرت بني سنة  ،1117-1112فاألصويل ،يف بداية األم ر ،اعترب مؤيدا ملا تدعو إليه هذه
اجمللة… وهكذا راح يطلق مصطلح (األصويل) على من ميتلك احلقائق الرمسية من خالل التقييد احلريف
بالنص" 1يف حني ربط املفكر الشيعي الشيخ "حممد حسني فضل اهلل " األصولية بالسلفية بقوله" :عندما
نستنطق األصولية كمصطلح غريب ،فإننا نالحظ أن الغربيني حياولون أن يعطوا األصولية أكثر عناصر
السلفية ألهنم جيعلوهنا يف دائرة االستغراق يف اجلذور من دون االنفتاح على األفاق ،اليت ميكن أن تنمو
فيها حركة هذه اجلذور على األرض ،كما حياولون أن يعطوها صفة العنف اليت تنطلق يف إلغاء األخر
باملستوى الذي تبتعد فيه عن االنفتاح عليه يف دائرة احلوار ،لذا أن األصولية هي حركة عنف تعمل على
2

تغيري الواقع ملصلحة اإلسالم بطريقتها اخلاصة".

ويرى رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي ،وهو أحد أقطاب احلركة اإلسالمية ،أن هذه
الظاهرة – مجاعات التشدد – هامشية وعابرة ،وهي رد فعل على ضروب القهر اليت متارسها بعض
القوى الغربية وأنصارها يف املنطقة ضد أصحاب املشروع اإلسالمي وتقدمي كل ضروب الدعم ضد
اإلسالم ودعاته حيثما كانوا ،األمر الذي ولد ويولد لدى هؤالء شعورا مرا من القهر والغنب أنتج مناخا
مناسبا لتقبل حمدود لفكر التشدد والتكفري وإحياء بعض مرياث اخلوارج ،ولكن مدرسة االعتدال
3

اإلسالمي ستهمش هذا الفكر كما مهشت أسالفه من قبل.

1حممود منقذ اهلامشي ،الكارثة املنتظرة "التيارات األصولية يف الفكر الغريب املعاصر" ،يف جمموعة باحثني ،العنف األصويل (نواب
األرض والسماء) ،ط ،1دار الريس للنشر والتوزيع ،بريوت ،1117 ،ص ص.071-077
2غسان بن جدو .خطاب اإلسالميني واملستقبل ،حوار مع مساحة الشيخ حممد حسني فضل اهلل ،ط ،1دار املالك للطباعة ،بريوت،
 ،1117ص.02
3ياسر الزعاترة ،حوار املرحلة مع راشد الغنوشي ،ط ،1منشورات فلسطني املسلمة ،لندن ،1111 ،ص.29
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ويذهب املتخصص قي قضايا الفكر اإلسالمي "فهمي هويدي" إىل انتقاد املصطلح ويرى أنه " :جيب
ضبط املصطلح ألن ضبط املصطلح يعين ضبط مسار احلوار يف هناية املطاف ،ومشكلتنا مع األصولية أن
هذا التعبري -أساسا -ال اصل له يف اللغة العربية ،وال اصل له يف اخلطاب اإلسالمي ،ولذلك هو ترمجة
لكلمة "فندمنتاليزم" اليت هلا أصوهلا املسيحية الربوتستانتية املعروفة.
وأن احلالة اإلسالمية فيها درجات ال تستطيع أن تصفها كلها بأهنا أصولية ،هناك معتدلون ومتطرفون
وأن كأن االنطباع الذي ساد هو أن كل من حتدث عن اإلسالم كمشروع ،أو ما يسمى باإلسالم
1

السياسي قد صنف أصوليا ".

وهذه التعاريف واملفاهيم السابقة اليت ذكرناها آنفا تعرب عن رأي البعض حول األصولية فضال عن أن
هناك من الغربيني من عده أنسب املصطلحات لوصف الظاهرة اإلسالمية ،من أمثال "دكمجيان" الذي
يرى أن أنسب املصطلحات للظاهرة اإلسالمية هو "األصولية اإلسالمية" من حيث أنه يشري إىل
البحث عن أصول العقيدة وعن أسس الدولة اإلسالمية وقواعد نظام احلكم الشرعي .وهذا الرتكيب
يؤكد البعد السياسي للحركة اإلسالمية أكثر من جانبها الديين.
ويف اإلطار ذاته ذكر "فريد هاليداي" بقوله " :وإزاء ميل املسلمني أنفسهم ومن يكتبون عن اإلسالم إىل
معاملته كظاهرة واحدة وفريدة سيكون من احلكمة من اآلن فصاعدا التدقيق يف أي تعميم عن اإلسالم
2

باملقارنة مع ُمارسات من يستخدمون ديانات أخرى غري اإلسالم بطريقة سياسية ُماثلة.

1عمرو عبدالسميع ،املتطرفون (ندوات ودوائر حوار) ،دار نوبار للطباعة ،القاهرة ،1112 ،ص.272
2فريد هاليداي :األمة والدين يف الشرق األوسط ،ترمجة :عبد اإلله النعيمي ،ط ،1دار الساقي ،بريوت ،0222 ،ص ،121وكذلك
ص021،122
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يتضح ُما سبق أن مصطلح األصولية هو مصطلح فضفاض واسع ،فالدالالت اللغوية السابقة غري
موجودة وليس هلا عالقة باملفهوم احلديث للفظة األصولية  ،فال األصل  :أي العقل وال األصيل :
شرف وال األصالة يف الرأي  :أي جودته كما ورد يف املعاجم العربية يدل
العشي  ،وال ُ
أصل النسب ُ :
على معىن األصولية أو يربطه برابط لغوي ،فالكلمة جاءتنا من الغرب عموما والواليات املتحدة خصوصا
 ،وحتاول أن تلصق باحلركة اإلسالمية ظلما ألنه عند مساع األصولية  ،فإنه يتبادر نوع من الكراهية
الشديدة ،ملا الزم تلك احلركة األصولية من تعصب وتطرف ،لذلك جيب أن يوضع فرق بني احلركة
اإلسالمية واحلركة األصولية املسيحية الختالف ظروف كل منهما من حيث النشأة والفكر والعقيدة،
ولكن لألسف هناك من العرب من يتغىن هبذه اللفظة ،خاصة زعماء األحزاب اليسارية ومنهم
سياسيون يف اجلزائر كما حصل خالل األزمة اجلزائرية ،فتخصصت داللتها يف التطرف وألصقت باحلركة
اإلسالمية  ،فكان زعماء أحزاب كاهلامشي شريف وسعيد سعدي وحىت شخصيات وطنية كرضا مالك
ينظرون لكل التشكيالت السياسية اإلسالمية بأهنا أصولية وال يفرقون بني املعتدل منها كحركة جمتمع
السلم اليت شاركت السلطة ووجلت خمتلف احلكومات ،أو من اختاروا طريق العنف كاجلبهة اإلسالمية
لإلنقاذ واجلماعات اإلرهابية املعروفة .
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الفصل الثاني :

االعتقال Arrestation :
ُّ
مي ُ - ،م َع ْس َكر االعتقال  :مكان جيمع
الشخص وسجنه .اعتقال ُّ
اعتقال :القبض على ّ
في :حتك ّ
تعس ّ
العدوة أو معتقلون سياسيّون .اعتقال زعماء
فيه وقت احلرب املشتبه فيهم واملدنيّون من رعايا الدول ّ
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ باجلزائر.
املالحظ أن لفظة االعتقال مل يتغري مدلوهلا من خالل النصوص واخلطابات السياسية واإلعالمية خالل
فرتة التسعينيات ،رغم كثرة تداوهلا  ،وهو املصطلح الذي طالته عملية اإلحياء لغويا  ،فكان حقلها
واسعا  ،وقد ارتبطت اللفظة أحيانا بالعنف  ،فكانت تأيت يف سياق حماولة معاجلة خملفات األزمة
األمنية  ،واتسعت دائرة االعتقاالت أكثر منتصف التسعينات  ،بعد أن  م اعتقال اآلالف من
األشخاص املتورطني يف العنف أو الذين تعاطفوا مع دعاة العنف واجلهاد  ،خاصة بعد اعتقال عباسي
مدين وعلي بلحاج وغريمها من قادة احلزب احملل  ،كما ظهرت معتقالت يف الصحراء يف الفرتة ما بني 1
فرباير

1110

و 0ديسمرب  ،1117أبرزها معتقالت عني أمقل وتيربغامني بآوقروت بتمنراست ورقان

بأدرار ،ووادي نامو ببشار .
ومل يتغري معىن االعتقال  ،حيث اتسمت بالتخصيص والداللة على احلبس دون حماكمة  ،وأبرز داللة
للفظة  ،ومثال هذا املدلول اعتقال عباسي مدين يف جوان سنة  ، 1111ووضعه رهن احلبس إىل غاية
حماكمته يف الساد عشر من جويلية  ، 1110وحكمت عليه احملكمة العسكرية يف البليدة بالسجن

10

سنة بعد إدانته ب "املس بأمن الدولة" ،قبل أن يطلق سراحه سنة  1119ألسباب صحية ،لكن بقي حتت
اإلقامة اجلربية حىت انقضاء مدة سجنه سنة

،.0222

ذكرنا.ومل توجد لفظة االعتقال يف القرآن الكرمي.
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االغتيال Assassinat :
االغتيال هو القتل غيلة  :أي على غري توقع من املقتول ،أما عندما نقول قتل فالن فذلك حيتمل أنه
قتل يف مواجهة او حادث او عقاب او اغتيل  ،فقولنا  م اغتيال فالن ففيه حتديد اكثر لطبيعة القتل.
وهناك من ينظر إىل لفظة االغتيال على أنه القتل املفاجئ .
جاء يف لسان العرب كما ذكرنا يف معىن اللفظة يف مادة " ( غول ) غاله الشيءُ َغ ْوالً وا ْغتاله أَهلكه
ِ
ِ
وخ ْفية.
وأَخذه من حيث مل يَ ْدر والغُول املنيّة وا ْغتاله قَتَله غيلة  ،قَتل فالن فالناً غيلة أَي يف ا ْغتيال ُ
َيدع ا ِإلنسان حىت يصري إِىل مكان قد استخفى له فيه َمن يقتله  ،يقال غاله يَغُوله إِذا
وقيل هو أَن َ
ا ْغتاله وكل ما أَهلك ا ِإلنسان فهو غُول  ،ومن هنا تأيت لفظة غول املتداولة لتخويف األطفال ..والغول
يف األصل غري موجود.
كما تطرق بعض املفكرين إىل استعمال كلمة اغتيال يف السرية النبوية  ،فكثري من الكتاب جتدهم
يكتبون يف السرية وحني التطرق اىل مسألة قتل بعض الكفار أفرادا ،ككعب بن األشرف وسالم بن أيب
احلقيق وعصماء بنت مروان واألسود العنسي ،يستعملون مصطلح االغتيال السياسي .
لقد كان هؤالء الذين قتلوا ،وعلى رأسهم اليهودي كعب بن األشرف ،يف حكم احلربيني وكانوا
يعلمون أهنم مقتولون جلرائمهم اليت ارتكبوها يف حق اإلسالم واملسلمني ،ولذلك فإن ركن القتل غيلة ال
يتوفر يف حوادث قتلهم .
واملتفق عليه أن كلمة االغتيال السياسي أضحت مصطلحا تركيبيا شائعا وحري مبن هو يف جمال
دراسة السرية أن يتعفف عن مثل هذه املصطلحات والرتاكيب ،فما يضري أن يسمي األشياء مبسمياهتا:
القتل.
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وقد كانت اجلزائر خالل التسعينيات على وجه اخلصوص ساحة لالغتياالت اليت طالت يف البداية
النخب وصفوة اجملتمع  ،مث يف مرحلة ثانية الشبان اجملندين من أبناء اخلدمة الوطنية ،وشرائح عديدة من
اجملتمع يف ما بعد  ،فكان اجلزائريون يستيقظون يوميا على أنباء
االغتياالت الفردية واجلماعية  ،ويكفي أنه  م تسجيل جمازر باجلملة وأشهر عملية اغتيال يف اجلزائر
املستقلة وجزائر األزمة كان الشعب اجلزائري شاهدا عليها ،من خالل متابعة أحداث مأساة اغتيال
رئيسهم مباشرة على اهلواء ،وقد كان ذلك مؤملا للغاية ،فالطيب الوطين ،وهو اللقب الذي أطلق على
بوضياف خالل الثورة اجلزائرية ،اغتيل مبدينة عنابة يف

01

جويلية  ،1110رميا بالرصاص وهو يلقي

خطابه  .وقد تابعنا مجيعا كيف  م اغتياله من قبل مالزم يف القوات اخلاصة يدعى بومعرايف الذي " فر
صوب أقرب مبىن سكين من قصر الثقافة بعنابة  ,ويف الطابق األرضي ,طرق على باب أول شقة
وجدها .حيث فتحت له امرأة الباب عندما شاهدت البذلة اخلاصة والسالح يف يده معتقدة أنه من
رجال الشرطة .مل يطلب منها بومعرايف سوى االتصال بالشرطة وإبالغهم ان قاتل الرئيس بوضياف يريد
ان يسلم نفسه.وصلت الشرطة بسرعة اىل عني املكان فيما أبلغ مسؤول أمن الوالية (عنابة) الضباط
املسؤولني عن فرق التدخل اخلاصة وكذلك مصاحل األمن الرئاسي باعتقال بومعرايف الذي سلم نفسه دون
مقاومة".

1

وحينها خرجت الصحف بعناوين خمتلفة  :إغتيال الرئيس بوضياف يف عنابة ،إغتيال رئيس األمل
..بوضياف مد يده فأغتاله بومعرايف ...
ومن أشهر االغتياالت يف عاملنا العريب لجند اغتيال الشيخ أمحد ياسني ،زعيم املقاومة اإلسالمية محا يف
غزة ،من قبل القوات اإلسرائلية عن عمر يناهز  11عاما عقب أدائه صالة الفجر ،وذلك يوم  00مار
0222

 ،واغتيال الشيخ حسن البنا مؤسس حركة اإلخوان املسلمني يف مصر قبله ،يوم

1جريدة اخلربليوم  21جويلية 1110
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الفصل الثاني :

فيفري ،1121واغتيال امللك فيصل  ،ملك السعودية ،يف صباح يوم الثالثاء

07

مار 1197م ،وهو

يستقبل زواره مبقر رئاسة الوزراء بالرياض ،وكان يف غرفة االنتظار وزير النفط الكوييت الكاظمي ،ومعه
وزير البرتول السعودي أمحد زكي مياين ،قبل وصول قاتله األمري فيصل بن مساعد بن عبد العزيز ابن
شقيق امللك فيصل ،طالبا الدخول للسالم على عمه .وعندما هم الوزيران بالدخول على امللك فيصل
دخل معهما ابن أخيه األمري فيصل بن مساعد ،وعندما هم امللك فيصل بالوقوف له الستقباله،
كعادته مع الداخلني عليه للسالم ،أخرج األمري مسدساً كان َيفيه يف ثيابه ،وأطلق منه ثالث
رصاصات ،أصابت امللك يف رأسه .لينقل على وجه السرعه إىل املستشفى املركزي بالرياض ،ولكنه تويف
من ساعته

1

وقد شهدت سنوات التسعينات يف اجلزائر إغتياالت باجلملة ألفراد جليش واألمن الوطنيني ومثقفي
ورجال إعالم وسياسيني إىل جانب جمازر باجلملة يف حق املواطنني  ،وكان أمراء اإلرهاب يتسرتون خلف
فتاوى علماء كبار كذبا وهبتانا  ،وهو ما كذبه أكرب علماء األمة  " ،قال العالَّمة األلباين رمحه اهلل :حنن
الرد على هؤالء اخلارجني على احلُ َّكام ،والذين َحيُثُّون املسلمني على اخلروج على
كل َمن يدعو إىل ِّ
نؤيِّد َّ

َّ
قلت هلم :يغتالون
احلكام  ،وقال العالَّمة ابن باز رمحه اهلل :إن كان أحد من الدعاة يف اجلزائر قال ِّ
عينُ :
الشرطة ،أو يستعملون السالح يف الدعوة إىل اهلل هذا غلط ليس بصحيح ،بل هو كذب

فكل ما
السالح وإلقاءُ َّ
وضع ِّ
السالم ،وإالَّ ُّ
ب عليهم ُ
ابن عثيمني حفظه اهلل :نرى أنَّه َجي ُ
وقال العالَّمة ُ
اغتصاب ٍ
ِ
وهن ِ
نساء َّ
يرتتَّب على بقائهم من ٍ
جل،
ب أمو ٍال و
قتل َ
فإهنم مسؤولون عنه أمام اهلل َّ
عز و َّ
اجب عليهم الرجوع ".
والو ُ

0

1ويكبيديا املوسوعة احلرة
0عبد املالك بن أمحد رمضاين اجلزائري. .فتاوى العلماء األكابر فيما أُهدر من دماء يف اجلزائر  .أصحاب الفضيلة العلماء :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حممد ناصر الدين األلباين ،حممد بن صاحل بن عثيمني .الناشر :مكتبة األصالة األثرية  -جدة  -الطبعة:
الثالثة  -سنة الطبع 1200 :ه  0221مص2
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يتضح ُما سبق أن لفظة اإلغتيال بقت وفية للجذر اللغوي (غول ) غاله الشيءُ َغ ْوالً وا ْغتاله أَهلكه
ِ
ِ
وخ ْفية، .
وأَخذه من حيث مل يَ ْدر والغُول املنيّة وا ْغتاله قَتَله غيلة  ،قَتل فالن فالناً غيلة أَي يف ا ْغتيال ُ
اللفظة  م تداوهلا على نطاق واسع سواء على املستويني الرمسي واإلعالمي أو حىت على املستوى الشعيب
 ،وهو ما أعطها شيوعا مل تعرفه من قبل  ،ولو أن معناها احلقيقي مل يتغري على املستوى اللغوي  ،لتدل
على القتل غيلة .كما كان للفظة مدلول من اجلانبني النفسي واالجتماعي  ،ومل يعد مفهومها مقتصرا
على اللغويني واملثقفني  ،فحىت األطفال يرددون يف الشارع لفظة اغتيال . .
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الفصل الثاني :

االقتراعScrutin :
االقرتاع مصدر اقرتع ،و هو يف العرف السياسي أن يديل املواطن بصوته يف تصويت أو انتخاب ،
وهناك االقرتاع السري العام املباشر  :يعين االنتخابات العادية اليت للفرد فيها سرية التصويت وقت تسليم
الورقة بدون أي تأخري وهو عام ألنه يتم على مستوى الدولة ،ومن هنا يتبني أن االقرتاع هو التصويت
واالنتخاب .
وإن عدنا إىل املعىن اللغوي (قرع) الباب  ،أي  :دقه و قرع السهم والغاية  :أصابه  ،وقارع الرجل
قراعا و مقارعة  :سامهه  ،فقرعه  :غالبه يف القرعة  ،وأصابته القرعة دونه و تقارع القوم  :ضربوا القرعة
(أقرع) بني القوم  :ضرب القرعة  ،و اقرتع القوم على كذا ،ضربوا قرعة .
القرع  :السبق  :أي ما يرتاهن عليه املتسابقون .
يتبني ُما سبق أن االقرتاع له معنيان السهم و النصيب  ،و السبق و الرهان و يقصد باالقرتاع أية وسيلة
تتبع ألخذ رأي قطاع معني حمدد من الشعب يف أمر أو مشكلة ما .
و االنتخاب هو الشكل و الشائع املعروف لالقرتاع والوقوف على موقف الرأي العام من موضوع ما

1

و قد ورد مصطلح االقرتاع يف خطابات السياسيني التصويت  :إنكم مطالبون بالتوجه بقوة إىل صناديق
االقرتاع للرد على كل املشككني

2

وجاء املصطلح يف الدستور يف السياق اآليت  :ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق االقرتاع العام املباشر
والسري

1

1عبد الوهاب الكيايل  ،موسوعة السياسة .املؤسسة العربية للداسات والنشر .ط 1112 0ج 1ص .027
2أمحد أوحيي  .تصريح يوم  9افريل  0221عشية الرئاسيات لوسائل اإلعالم

161

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

و استنتاجا من كل ما سبق يالحظ أن االقرتاع مل يأت بتاتا يف التسعينيات مبعناه اللغوي األول الدال
على السهم و النصيب أو ضرب القرعة  ،و إمنا جاء مبعناه اللغوي اآلخر الدال على السبق و الرهان
عرب األداة االنتخابية املعروفة  ،صناديق االقرتاع  ،و مشتقا من مفهومه االصطالحي فكانت للفظة
دالالت سياسية أيضا غري بعيدة عن املعىن اللغوي الثاين املذكور فدلت على االنتخاب والتصويت
وغالبا ما يكون مقرونا بالسرية و مالزما هلا.

1دستور 1191
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األم ن Sécurité :
اللفظة تدل يف معناها العام على الطمأنينة والسلم ،و أصل األمن :طمأنينة النفس وزوال
اخلوف .واألمن واالمانة واالمان يف االصل مصادر ،وجيعل األمان تارة امسا للحالة اليت يكون عليها
ؤم ُن عليه اإلنسان
االنسان يف االمن  ،وتارة امسا ملا يُ َ

1

وال أحد ينكر أن هذه اللفظة تداولت على نطاق واسع خالل األزمة األمنية يف التسعينيات ،وتظل
تتداول كذلك بالنظر ملكانتها ليس لغويا فحسب بل على كافة املستويات ،فنجد  :األمن الوطين ،
احلكومي الذي يهدف إىل
العام  :النَّشاط
واألمن الغذائي الذي يؤمن الغذاء للشعوب واألمم ،و األمن ّ
ّ

القومي  :تأمني كيان َّ
الدولة واجملتمع ضد األخطار اليت تته ّددها
استقرار األمن يف البالد  ،و األمن
ّ
داخلياا وخارجياا وتأمني مصاحلها وهتيئة الظروف املناسبة اقتصادياا واجتماعياا لتحقيق التَّنمية الشَّاملة
لكل فئات اجملتمع  ،و رجال األمن ونعين بذلك رجال الشرطة والدرك الذين يسهرون على سالمة
ّ
مكونة من ُمثِّلني عن مخس عشرة دولة  ،مخس
النا  ،وجملس األمن  :هيئة دوليّة تابعة لألمم املتّحدة ّ ،

السالم واألمن َّ
الدوليَّني
منهم أعضاء دائمني  ،والبقيّة ينتخبون مل ّدة سنتني  ،وأبرز أهدافه احلفاظ على َّ
وما إىل ذلك ُ.ما يثري االنتباه يف كتاب اهلل عز وجل أن هذا اللفظ (أي األمن) مل يَِرْد إال يف مخسة

اء ُه ْم أ َْم ٌر م َن األ َْمن
مواضع :ثالثة منها وردت َّ
معرفة يف الصورة املطلقة وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإذَا َج َ
َّ
ين يَ ْستَ ْنبطُونَهُ م ْن ُه ْم﴾
ْخ ْوف أَذَاعُوا به َولَ ْو َردُّوهُ إلَى َّ
أَو ال َ
الر ُسول َوإلَى أُولي األ َْمر م ْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ

2
اف َما تُ ْشرُكو َن به إالَّ أَ ْن
اجهُ قَ ْوُمهُ قَ َ
َخ ُ
ال أَتُ َح ُّ
 ،وقوله تعاىلَ ﴿ :و َح َّ
اجونِّي في اهلل َوقَ ْد َه َدان َوالَ أ َ
اف َما أَ ْش َرْكتُ ْم َوالَ تَ َخافُو َن أَنَّ ُك ْم
َخ ُ
اء َربِّي َش ْيئًا َوس َع َربِّي ُك َّل َش ْي ٍء عل ًْما أَفَالَ تَ تَ َذ َّك ُرو َن َوَك ْي َ
يَ َ
فأَ
شَ

1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن..ص01
2سورة النساء اآلية 92

163

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

َّ
آمنُوا
أَ ْش َرْكتُ ْم باهلل َما لَ ْم يُنَ ِّز ْل به َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَانًا فَأ ُّ
ين َ
َي الْ َفري َق ْين أ َ
َح ُّق باأل َْمن إ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن الذ َ
ك لَ ُه ُم األ َْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن﴾  ، 1ومرتني ورد منكرا ،منها قوله
يمانَ ُه ْم بظُل ٍْم أُولَئ َ
سوا إ َ
َولَ ْم يَلْب ُ
َّ
ف
آمنُوا م ْن ُك ْم َو َعملُوا َّ
استَ ْخلَ َ
َّه ْم في األ َْرض َك َما ْ
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
ين َ
تعاىلَ ﴿ :و َع َد اهللُ الذ َ
َّ
َّه ْم م ْن بَ ْعد َخ ْوفه ْم أ َْمنًا﴾.2
ين م ْن قَ ْبله ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَ ُه ْم دينَ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
الذ َ
وورد على غري الصورة االمسية أضعاف ذلك سواء بصيغة املاضي أو صيغة املضارع أو يف صيغة املشتق
كاسم الفاعل املفرد أو اجلمع.
كما ذكر القرآن "آمن" إمنا يقال على وجهني :أحدمها متع ّديا بنفسه ،يقال :آمنته أي جعلت له األمن،
ومنه قيل هلل مؤمن؛ والثاين :غري متع ّد ،ومعناه صار ذا أمن...
واإلميان هو التصديق الذي معه أمن  ،أي مبعىن سكينة واطمئنان ،أي استقرار ال اهتزاز وال اضطراب
َّ
آمنُوا َوتَط َْمئ ُّن قُلُوبُ ُه ْم بذ ْكر اللَّه أ ََال بذ ْكر اللَّه
ين َ
وال قلق وال حرية ،ألنه مطمئن إىل ربه ﴿ الذ َ
3
َّ
يمانه ْم﴾ ،4
إ
ع
م
ا
ن
ا
يم
إ
ا
و
اد
د
ز
ي
ل
ين
ن
م
ؤ
ْم
ل
ا
وب
ل
ق
ي
ف
ة
ين
ك
س
ال
ل
ز
َن
أ
ي
ذ
ل
ا
و
ه
﴿
وب ﴾
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
ْ
ً
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
ُ َ َ
َ ََ َ
َ
ودلت على الطمأنينة اليت تأيت يف حقيقتها بعد نوع من القلق واالضطراب.

وتأيت بعد قدر من اخلوف ،وهذا اخلوف عرب عنه باخلوف نفسه ،وعرب عنه بالبأ  ،وعرب عنه بالفزع
5
﴿ َو ُه ْم م ْن فَ َز ٍع يَ ْوَمئ ٍذ آمنُو َن﴾
1سورة األنعام اآليات 90-91-92
2سورة النور اآلية 77
3سورة الرعداآلية28
4سورة الفتح اآلية 2
5سورة النمل اآلية 91
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هذه احلال هي نعمة من اهلل عز وجل ،وإذا ربطنا الكالم ببعضه ،فإننا لجند من أمساء اهلل احلسىن
"املؤمن" ،وقد فهم الراغب األصفهاين -كما مر يف نصه السابق -أن معىن اسم اهلل املؤمن :الذي مينح
األمن ويعطيه ،فهذه احلال -اليت هي نعمة من اهلل عز وجل -هو الذي يعطيها ..﴿ :الَّذي أَط َْع َم ُه ْم
ف﴾  1ومعىن آمنَ هم ِمن خو ٍ
وع وآمنَ هم من َخو ٍ
ف :أي أعطاهم األمن ،وللمكان
م ْن ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ ْ
َ ُ ْ ْ َْ
طبيعته اخلاصة ،وسره اخلاص ،وقد وصف القرآن الكرمي ذلك املكان يف مواطن متعددة بأنه "آمن"
اج َع ْل َه َذا الْبَ لَ َد آمنًا﴾
اج َع ْل َه َذا بَلَ ًدا آمنًا﴾ َ ﴿ ، 2وإ ْذ قَ َ
﴿ َوإ ْذ قَ َ
يم َر ِّ
يم َر ِّ
ب ْ
ب ْ
ال إبْ َراه ُ
ال إبْ َراه ُ

3

﴿ ،أ ََولَ ْم يَ َرْوا أَنَّا َج َعلْنَا َح َرًما آمنًا﴾  .4ذلك سر جعله اهلل يف ذلك املكان تفضال منه سبحانه
وتعاىل ،وإنا لنرى ذلك حىت الساعة ،إذ كيف نفسر -على سبيل املثال -هبوب رياح االستعمار الغريب
على مجيع ديار اإلسالم -تقريبا -ولكن مل حيدث هذا األمر بالنسبة للبلد احلرام ،ال ألن تلك املنطقة
كانت قوية ،فعسر على االستعمار أن حيتلها ،ولكن هناك سر اهلل عز وجل يف هذا األمر ،جعله آمنا
﴿ َوَم ْن َد َخلَهُ َكا َن آمنًا﴾

5

األمن مثرة من مثرات اإلميان  ،فالسبب األول لوجود األمن يف هذه األمة -وهو شرط يف نفس الوقت-
هو اإلميان .واألمر يف غاية الوضوح ،هناك عالقة بني اإلميان واألمانة واألمن ،وهذه األلفاظ الثالثة
تنتمي لنفس املادة .واألصل الذي يتفرع منه كل شيء هو اإلميان ،واإلميان يعطي األمانة ويعطي أداء
األمانة و"ال إميان ملن ال أمانة له" (رواه اإلمام أمحد).
1سورة قريش األية 4
2سورة البقرة اآلية 101
3سورة إبراهيم اآلية 27
4سورة العنكبوت اآلية 19
5سورة آل عمران اآلية 19
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َّ
ول َوتَ ُخونُوا
الر ُس َ
آمنُوا الَ تَ ُخونُوا اهللَ َو َّ
ين َ
واهلل أمر بأداء األمانات وحرم خيانة األمانات ﴿يَا أَيُّ َها الذ َ

أ ََمانَات ُك ْم َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن﴾  ،1وكل املسؤوليات أمانات ،فما نسميه اليوم باملسؤولية هو أمانة.

وهناك األمانة العظمى اليت أشارت إليه اآلية الكرمية بالنسبة آلدم وبنيه (أي لإلنسان) يف اآلية
الس َم َاوات َواأل َْرض َوالْجبَال فَأَبَ ْي َن أَ ْن يَ ْحملْنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن م ْن َها
ضنَا األ ََمانَةَ َعلَى َّ
املشهورة ﴿إنَّا َع َر ْ
وما َج ُهوالً﴾  .2هذه أمانة االستخالف العامة ،فاألمانة العامة هكذا
سا ُن إنَّهُ َكا َن ظَلُ ً
َو َح َملَ َها اإلنْ َ
على إطالقها هي أمانة االستخالف يف األرض.

وهناك يف الواقع معيات األمن ،أي ما يرتبط باألمن  ،إنه حني يوجد األمن توجد أشياء أخرى معه،
ب اهللُ َمثَالً قَ ْريَةً
وترافقه خريات وبركات ،لجند آيات تتحدث عن هذا املعىن منها قوله تعاىلَ ﴿ :و َ
ض َر َ
ت آمنَةً مطْمئنَّةً يأْت َيها رْزقُ َها رغَ ًدا من ُك ِّل م َك ٍ
ان﴾  3وقوله عز وجل﴿ :أ ََولَ ْم نُ َم ِّك ْن لَ ُه ْم َح َرًما
َكانَ ْ
ْ
َ
ُ َ َ
َ
ات ُك ِّل َش ْي ٍء رْزقًا م ْن لَ ُدنَّا َولَك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم الَ يَ ْعلَ ُمو َن﴾  4فمع وجود األمن يف
آمنًا يُ ْجبَى إلَْيه ثَ َم َر ُ
قلوب األفراد ويف اجملتمع ،تأيت خريات ويقع ازدهار اقتصادي وتقع حركة نشيطة يف التجارة .واليوم نرى
على سبيل املثال -أن األماكن واملناطق اليت يضطرب فيها األمن يفر املقاولون الكبار بأمواهلم منها،وال يستثمرون فيها ،بينما إذا حدث العكس فإهنم يطمئنون على أمواهلم ويتحركون بأمان .فهذا االزدهار
االقتصادي والراحة النفسية اليت تكون للنا  ،جتعلهم ميارسون حياهتم يف اطمئنان كامل ،آمنني على
أمواهلم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم ويقع السلم االجتماعي العام ،والعكس صحيح فعندما يغيب
األمن يكون اهلجران والتخلف والفقر والبطالة  ،وهو ما حدث سنوات األزمة أو خالل العشرية احلمراء
1سورة األنفال اآلية 09
2سورة األحزاب اآلية 90
3سورة النحل اآلية 110
4سورة القصص اآلية 79
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 ،حيث هجر اجلميع قراهم ومشاتيهم خشية اإلرهاب  ،وتوقف النشاط وهناك من فر بأمواله إىل اخلارج
 .إذن ،هذه النعمة اليت امسها "األمن" هي نعمة مشروط وجودها بوجود اإلميان وبوجود العمل الصاحل،
وترتفع تلقائيا إذا وجد العكس ،إنه ال يتبعض ،وهو يف القلب .وحينما نقول" :يف القلب" فهو تلقائيا
ميتد إىل باقي اجلوارح وإىل مجيع اجلسد على القاعدة املشهورة اليت أشار إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم بقوله" :أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال
وهي القلب" (متفق عليه) نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يكرمنا هبذه النعمة ،نعمة األمن ويكرمنا بأسباب
وجودها ،ويكرمنا بسبب استمرارهاُ، 1ما سبق يتضح أن لفظة األمن حقلها الداليل واسع ،فبعد أن كان
مدلوهلا العام يدل على الطمأنينة والسلم وإزالة اخلوف  ،وظف يف القرآن الكرمي كما سبق وأن ذكرنا
لالئتمان عليه﴿وت ُخونوا أ َمانتكم ﴾  ، 2واألمانة أي التوحيد وقيل العدالة وللداللة على األمن من النار

3
اسا) ﴾  4وعلى
أي َتطي نار جهن ﴿ومن دخلهُ كان آمنا ﴾  ،وللداللة على اهلناء (﴿ َأمنَةَ نُ َع َ
املنزل الذي فيه أمنه ﴿ثم أبلغهُ َم َأمنهُ ﴾  ،5ومن األمن لجند لفظة اإلميان للداللة على الشريعة ﴿إ َّن

َّ
َّ
آم َن باللَّه َوالْيَ ْوم ْاآلخر) ﴾  6كما دلت لفظة
ادوا َو َّ
ين َه ُ
الصابئُو َن َوالنَّ َ
ار ٰى َم ْن َ
ين َ
صَ
آمنُوا َوالذ َ
الذ َ

7
ين) ﴾ ويقال  :رجل أ ََمنَةُ
اإلميان على التصديق الذي معه أمن ﴿ َوَما أَنْ َ
ت ب ُم ْؤم ٍن لَنَا َولَ ْو ُكنَّا َ
صادق َ

1أ.د الشاهد البوشيخي  .مفهوم األمن يف القرآن الكرمي جملة حراء علمية ثقافية فصلية تركية عدد 12السنة الرابعة أكتوبر-
ديسمرب 0229
2سورة األنفال 09
3سورة آل عمرالن االية19
4آل عمران 172
5سورةالتوبة اآلية 1
6سورةاملائدة االية 11
7سورة يوسف االية 19
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ورها .آمني  :يقال باملد
ورَها وعُثُ َ
األمون الناقة ويُ َ
ؤم ُن به و ُ
أ َُمنَة يثق بكل أحد وأمني وأما ُن يُ َ
ؤم ُن فثتُ ُ
والقصر  ،وهو اسم للفعل حنو  :صه ومه .قال احلسن معناه استَ ِجب ،و ًأمن فالن إذا قال آمني وقيل
آمني اسم من أمساء اهلل تعاىل  1.ودلت اللفظة يف اخلطابات السياسية واللقاءات والتجمعات احلزبية
سنوات التسعينيات على األمن والسكينة والطمأنينة و إزالة الالأمن ،وعلى األمن الوطين التنظيم الذي
يسهر ليل هنار على توفري السلم ومحاية األشخاص واملمتلكات ،فكثر احلديث عن استثباب األمن "
إن قانون الرمحة خيار ال رجعة فيه  ،الستثباب األمن ..وال يسعنا إال أن ننوه تنويها مؤكدا بكل أبناء
اجلزائر الشرفاء  ،أعضاء اجليش الوطين الشعيب  ،وعناصر أسالك األمن واملواطنني واملواطنات العزل
2

الذين يعملون بكل التزام على حترير اجلزائر هنائيا من االبتزاز اإلجرامي والتدمري "

1الراغب األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص 22
2الرئيس زروال .خطاب أمام أشغال ندوة الوفاق الوطين يوم  17سبتمرب 1111
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الفصل الثاني :

األميرPrince :
أمر  :األمر الشأن ومجعه أمور ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا وهو لفظ عام لألفعال وعلى
األمر كله﴾  1وقال ﴿ :قل إن األم َر كله هلل يخ ُفون في أنفسهم ما
ذلك قوله تعاىل ﴿ :وإليه يُ ُ
رجع ُ

ال يبدو َن لك يقولون لو كان لنا من األمر كله ﴾  2للداللة على احلكم كله ويقال لإليداع ( أال له
الخلق واأل ْم ُر)

3

أطلقت هذه اللفظة يف العصر اجلاهلي للداللة على  :الزوج وعلى اآلمر وعلى قائد اجليوش  ،مث
َتصصت داللة اللفظة لتصبح مرادفة للوايل أو العامل.
الزوج :ويؤكد ذلك قول األعشى :
إذ هي الهم والحديث إذ** ت ْعصى الى األمير ذا األقوال
اآلمر :وذلك يف قول زهري بن أيب سلمى :
ت والدار أحيانا يشط ** صرف األمي ُر على من كان ذا شجن
فقل ُ
وقال شاعر
افعل
وأ ُ
َمرت نفسي أي أمر ُ
وقد ارتقت داللة هذه اللفظة يف العصر اإلسالمي بإطالقها على الرسول  ،بدليل قول حسان بن ثابت:
أمي ٌر علينا رسو ُل المليك **أحبب بذاك إلينا أميرا.
1هود االية 102
2آل عمران االية 172
3االعراف االية 72
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مث أطلقت على احلاكم بشكل عام يف العصر نفسه ،ويؤكد ذلك قول أيب بكر الصديق عندما حضرته
الوفاة ":وددت يوم السقيفة لو قذفت األمر يف عنق أحد الرجلني فكان أمريا وكنت وزيرا " ،مث أخذت
دائرة داللته تضيق يف العصرين األموي والعباسي حيث احنصرت يف  :ويل العهد  ،وكل من ينوب عن
السلطان يف حكم مقاطعة أو إقليم تابع للخالفة اإلسالمية  ،ويبلغ الضيق الداليل مداه بعد العصر
العباسي  ،حيث مل تدل هذه اللفظة إال على قائد اجلنود يف احلرب .

1

ويف العصر احلديث تعود هذه اللفظة يف االتساع حيث تدل على :من حيكم دولة أو بلدا حكما وراثيا،
ويل العهد أو املطاع يف القوم سيدهم ,فنجد األمري عبد القادر اجلزائري رمزا لتأسيس أول دولة يف اجلزائر
 ،وما يهمنا من اللفظة ،هو ما أخذته من تغري داليل يف األزمة اجلزائرية  ،حيث مل يسبق هلا وأن
احندرت إىل أسفل مكانة ،لتصبح رمزا للظلم والقتل والسيطرة واألمر ،فربز أمراء كثر  ،يرمزون إىل أبشع
صور العنف والتعنيف ،لتصبح اللفظة تدل على قائد جمموعة إرهابية يسكن اجلبل وحياط به عدد من
معاونيه َ ،يضعون لسيطرته ويتبعون أوامره وينفذون ما يصدره من قرارات  ،فكان األمري عندهم اآلمر
الناهي  ،فصارت اللفظة يف مدلوهلا رمزا حلمل السالح وللقتل واإلرهاب والرتهيب واإلغارة ليال وحماربة
نظام احلكم  ،ومل تعد لفظة األمري يف جانب من مدلوهلا " سيد القوم" بل احنصرت يف "سيد جمموعة
إرهابية"  ،فسمعنا  :أمري اجلماعة اإلسالمية املسلحة (اجليا) مجال زيتوين ،الذي قضى عليه اجليش
الوطين الشعيب سنة

1111

وخلفه السفاح زوابري  ،وأمري اجلماعة اإلسالمية للدعوة والقتال حسان

حطاب ،وأمري اجليش اإلسالمي لإلنقاذ مدين مزراق.
وعنرت زوابري هو الذي أمر أتباعه بالقيام مبجزرة بن طلحة رد فعل على ما اقرتفته مجاعات حمسوبة
على اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت أغارت على معاقل أحد اجلماعات التابعة هلم يف منطقة عشة
بالشريعة  ،وقتلت ما يقارب املئة من عناصرهم وأبادهتم بطريقة بشعة ،واملعلومات اليت كانت متوفرة
1رجب عبد اجلواد ابراهيم دراسات يف الداللة واملعجم ص 01
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لديهم أن الذين شاركوا يف العملية ينحدرون من بن طلحة ،وهو ما جعل زوابري يتوعد ويسب ويشتم
قائال" :سنبيد احلي الذي جاء منه هؤالء الكالب"  ،ومن ذلك الوقت بدأ التخطيط للمجزرة إىل أن
نفذت يف ليلة

00

/

02

سبتمرب

1119

وقد قادها عنرت زوابري شخصيا و اجملموعة كان عددها

017

عنصرا تلقت األمر من أمريها بإبادة اجلميع بال استثناء ولو كان رضيعا .فجرى الذبح والقتل بالفؤو
وبصورة ال
ميكن َتيلها .ونورد ذبح أطفال صغار وعجوز وهي أم أحد املسلحني الذين حيقد عليهم عنرت زوابري
كثريا ،حيث ملا وصلوا للبيت الذي لديهم كل املعلومات عنه تدخل األمري الوطين قائال" :دعوها يل" ،
حيث هشم رأسها بفأ كان يف يده وراح يبقر بطنها بسكني ويشرحها بطريقة جمنونة ،بل أنه كان يقول
هلم" :سأقطعها إربا إربا وأضعها يف مقالة ونتغذى هبا نكاية يف ابنها "عدو اهلل" ،1 .وقد أوردنا هذا
املثال احلي عن أمراء القتل والذبح بال رمحة لنربز ما آلت إليه اللفظة من احنطاط داليل .

1أنور مالك .خفايا اإلسالميني واإلرهاب يف سجون اجلزائر ،الشروق اليومي عدد  2أفريل 0212
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االلتف افTourbillonnant :
لف :ضد نشر  ،و لف الشيء ضمه ومجعه  ،و اجلمع  :اللفائف و اللفيف ما اجتمع النا من
اء َو ْع ُد ْاآلخ َرة
اس ُكنُوا ْاأل َْر َ
يل ْ
ض فَإذَا َج َ
قبائل شىت  ،و قوله تعاىل َ ﴿ :وقُلْنَا م ْن بَ ْعده لبَني إ ْس َرائ َ

ج ْئ نَا ب ُك ْم لَفي ًفا) ﴾

1
ومنضما بعضهم إىل بعض  ،و األشجار يلتف بعضها
خمتلطني
جمتمعني
أي
َ

2
ببعض ومنه قوله تعاىل  ﴿ :وجن ٍ
الساق﴾
السا ُق ب َّ
َّات أَلْ َفافًا﴾ وقال أيضا َ ﴿ :والْتَ َّفت َّ
ََ

3

ِِ
ِ
لف رأسه يف
األلف أيضا السمني الثقيل البطيء من النا  ،و ً
األلف الذي يتداىن فخذاه من مسنه  ،و ً

ثيابه  ،والطائر رأسه حتت جناحه ،واللفيف من النا اجملتمعون من قبائل شىت ومسي اخلليل كل كلمة
اعتل منها حرفان أصليان لفيفا
ً

4

التفوا عليه و تلففوا حوله  :اجتمعوا و تبني املعىن اللغوي ملصطلح االلتفاف هو اجلمع املختلط من
النا و اللفظة تأيت يف سياقات خمتلفة .
اجملال العسكري  :و يقصد به القيام حول مؤخرة القوات املعادية بقصد حصارها وتطويقها.
اجملال السياسي  :وهو ما يهمنا و نقصد به االلتفاف حول بعض املطالب أو اإلجراءات بأقوال أو
بقرارات 5وااللتفاف عندنا هو اجتماع خمتلف فئات الشعب و شرائحه املختلفة على أمر جامع وبطريقة
طوعية من أجل تأييد أو نصرة قضية معينة.
1سورة اإلسراء اآلية 122
2سوورة النبأ اآلية 11
3سورة القيامة االية 01
4االصفهاين  .املفردات يف غريب القرآن ص 211
5عبد الكايف املوسوعة امليسرة للمصطلحات ص 12
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و من خالل ما تضمنته اخلطابات تبني أن اللفظة استعملت يف اجملال السياسي ال العسكري.وكان
املرادف االلتفاف الشعيب حول مشروع الرئيس ليامني زروال ،وبعده حول مشروع الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ،حيث قال خماطبا يف ذلك شباب اجلزائر ككل عن طريق الشباب السطايفى  " :أؤكد
أمامكم اليوم على ضرورة االلتفات إىل تاريخ البالد ..البد أن نعرف من حنن حىت ال نكون غدا غرينا،
حافظوا على مكاسب اجلزائر ،جيلي طاب جنانو" 1ومن هنا يتبني أن املصطالح تطور دالليا فلم يعد
جمال داللته حمصورا يف االلتفاف و التحايل على اإلجراءات و القرارات و القوانني أو املؤسسات
الشرعية للدولة  ،وإمنا التفاف الشعب حول مشروع ما وحول تارَيه كما جاء يف كلمة الرئيس  ،فكان
جماله سياسيا خالصا وأوضحه كذلك قول الشيخ حنناح رمحه اهلل " :االلتفاف حول أحزاب متلك كل
مقومات احلزب احلقيقي – عقائد وتنظيم وإنضباط وانتشار  -..باالجهاض والتعتيم أو بالتشويه
والتقزمي والقفز على احلقائق  ،أحزاب برهنت اجلماهري أهنا متشبعة بأفكارها ومبادئها ومقرتحاهتا ودفع
مجعيات اجملتمع املدين ومنظماته للحيلولة دون فاعلية األحزاب احلقيقية "  ، 2وهنا يربز الشيخ حنناح
أن األتفاف يكون أيضا حول أحزاب.
كما أخذ املصطلح جماال أوسع وأعم  ،فااللتفاف يف اخلطابات هو التفاف الشعب اجلزائري و ليس
التفاف فئة أو مجاعة من النا .

1عبد العزيز بوتفليقة .خطاب لألمة مبناسبة ذكرى  9ماي  1127مبركب سطيف الرياضي يوم  9ماي 0210
2حمفوظ لجنناح .اجلزائر املنشودة .ص12
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االنتخاب Election :
ِ
ِ
نظامه ووقته ومكانُه يف دستور أو الئحة ليُختار
خاب :
االختيار ،و االنْت ُ
االنْت ُ
خاب إجراء قانوينّ ُحي ّد ُد ُ
ُ

أكثر لرئاسة جملس أو حزب أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها  ،أو حنو ذلك.
على مقتضاه شخص أو ُ

االنتخاب يف اللغة االنتقاء أيضا  ،كما تدل على ذلك املعاجم العربية  ،ومنه النخبة  ،واجلمع خنب،
جاء يف خنب أصحابه أي يف إخبارهم و النخب  :النزع ،واالنتخاب االنتزاع و االنتخاب كما سبق
ذكره االختيار و االنتقاء و منه النخبة وهم اجلماعة َتتار من الرجال ،الصفوة .
و االنتخابات مجع انتخاب  :هي املظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الشعب الختيار ُمثليهم
يف اجملالس املختلفة  ،بلدية أو والئية أو وطنية  ،وهي الطريقة الوحيدة لتجسيد الدميقراطية يف ظل تزايد
1

أعداد السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع الكامل ألفراد الشعب

كما يعرف االنتخاب بأنه ُمارسة دميقراطية تقوم مبقتضياهتا هيئة الناخبني مبمارسة حقها يف السيادة
باختيار احلكام عن طريق التصويت باالشرتاك يف اَتاذ القرارات السياسية عن طريق االنتخاب الديين
الذي يوفر للهيئة احلاكمة الوجود الشرعي.
و املتعارف عليه ان االنتخاب يعين مشاركة املواطن سياسيا يف اختيار من ميثله .
و أورد الدستور اجلزائري لفظة االنتخاب يف مواد خمتلفة نذكر منها :
املادة  : 12ال حدود لتمثيل الشعب إال ما نص عليه الدستور وقانون االنتخابات
املادة

12

 :اجمللس املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات

العمومية .

1عبد الكايف  ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ص 22
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املادة  :72لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب ويُنتخب.

1

ولفظة االنتخاب حتمل معنيني:
األول  :و هو التصويت و االختيار  ،فالشعب باالنتخاب َيتار شخصا او حزبا او برناجما.
الثاني  :هو التفويض  ،فعن طريق االنتخاب يفوض الشعب نواب سلطات السيادية .
و لالنتخاب يف اجلزائر أنواع متعددة و أشكال خمتلفة منها :
/9االنتخابات الرئاسية (ينتخب رئيس اجلمهورية من خالهلا لعهدة رئاسية ب 7سنوات من قبل اهليئة
الناخبة )
/0انتخابات المجلس الشعبي الوطني ( ينتخب املواطنون من ميثلوهنم يف الربملان  ،وقد وافق جملس
الوزراء يف فيفري

0210

برئاسة رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أمر يقضي برفع عدد املقاعد

باجمللس الشعيب الوطين من  389اىل  210مقعدا )
/3انتخابات مجلس األمة ( ينتخب أعضاء اجملالس املنتخبة حمليا – اجملالس الشعبية البلدية واجملالس
الشعبية الوالئية مثليهم يف جملس األمة الغرفة الثانية للربملان اجلزائري ويعني رئيس اجلمهورية ثلث
األعضاء ،ويبلغ عدد أعضاء جملس األمة حسب انتخابات

021 :0210

عضوا )

/2انتخابات المجالس المحلية ( ينتخب اجلزائريون يف هذه االنتخابات اليت جترى كل مخس سنوات
ُمثليهم يف اجملالس البلدية والوالئية

1دستور 1191
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أقيمت بالجزائر أربعة انتخابات رئاسية تعددية.
أول إنتخابات جرت يوم  96نوفمبر 9111
هذه اإلنتخابات عرفت مشركة ثاثة حزاب وهي ركةجتمع السلم مبرشحها الشيخ حموظ حنناح رمحه اله ،
وحزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية زعيمه سعيد سعدي وحزب التجديد اجلزائري باملرتشح
نورالدين بوكروح إىل جانب ليامني زروال كمرتشح حر
à

اسم المرشح

مرشح حر

اليمني زروال

حركة جمتمع السلم

حمفوظ حنناح

التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية سعدي سعيد
حزب التجديد اجلزائري

نور الدين بوكروح

وقد ربح هذه االنتخابات اليامني زروال حبصوله على نسبة  %11من إمجايل األصوات ،وكان الشعب
اجلزائري ينظر إىل هذا اإلستحقاق كونه باب كبري ألمل قد فتح  ،خاصة وان الرئيس زروال تعهد مبعاجلة
األزمة اجلزائرية ن والسعي إىل إستعادة األمن  ،كما ابان عن إرادة كبرية ألقامة حوار بناء مع خمتلف
التشكيالت السياسية  ،وهو ما برز من خالل ندوة الوفاق الوطين.
وقد أعطت مشاركة مرتشحني ينتمون ىل تيارات خمتلفة ومتباينة األفكار والطروحات نوع من املصداقية،
وقد وجل ليامني زروال هذه اإلنتخابات الرئاسية األوىل من نوعها بعد إقرار التعددية السياسية واإلعالمية
يف اجلزائر سنة 9191
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إنتخابات  96نوفمبر 9111

نسبة أصوات الناخبين

الحزب

اسم المرشح

73.79%

مرشح حر

عبد العزيز بوتفليقة
أمحد طالب

12.53%

اإلبراهيمي
حركة اإلصالح

3.95%

الوطين
جبهة القوى

3.17%

االشرتاكية

عبد اهلل جاب اهلل

حسني آيت أمحد

3.00%

مولود محروش

2.24%

مقداد سيفي

1.22%

يوسف اخلطيب

كانت نسبة الناخبني  %12.07من إمجايل املسجلني .وكانت نتيجة االنتخابات كالتايل
كل املرتشحني انسحبوا عشية االنتخابات وفاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
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رئاسيات  9أفريل 0220
كانت نسبة الناخبني  %79.29ويقدر عددهم ب 12,729,999من أصل 19,219,077
مسجلني ،وقدر عدد األوراق امللغاة ب .201,297وكانت النتيجة النهائية
عدد األصوات

نسبة أصوات

الحزب

الناخبين

8651723

84.99%

التجمع الوطين الدميقراطي

643951

6.42%

جبهة التحرير الوطين

511526

5.02%

حركة اإلصالح الوطين

197111

1.94%

101630

1.00%

حزب العمال

63761

0.63%

عهد 72

التجمع من أجل الثقافة
والدميقراطية
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اسم المرشح
عبد

العزيز

بوتفليقة
علي بن فليس
عبد اهلل جاب
اهلل
سعيد سعدي
لويزة حنون
علي
رباعني

فوزي

الفصل الثاني :
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رئاسيات  1أفريل 0221
كانت نسبة الناخبني  %92.11ويقدر عددهم ب 17,271,227من أصل 02,717,192
مسجلني ،وقدر عدد األوراق امللغاة  1,220,909ورقة .وكانت النتيجة النهائية
عدد األصوات

نسبة
الناخبين

أصوات

اسم المرشح

الحزب

العزيز

عبد

12911705

90.24%

مرشح ح ر

604258

4.22%

حزب العمال

لويزة حنون

330570

2.31%

اجلبهة الوطنية

موسى توايت

176674

1.37%

133129

0.93%

عهد 72

132242

0.92%

حر
مرشح ّ
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حركة

بوتفليقة

اإلصالح حممد

الوطين

جهيد

يونسي
علي

فوزي

رباعني
حممد السعيد

الفصل الثاني :
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يتضح ُما سبق ذكره أن لفظ االنتخابات مل تتغري داللته األصيلة  ،وقد ورد لدى السياسيني و
اإلعالميني ،و كذا يف الوثائق و اخلطابات السياسية والدستور اجلزائري وفق معناه اللغوي
وهو االختيار واالنتقاء  ،أما أنواع االنتخاب و أشكاله فتتعدد وتتنوع مبا يناسب وضع كل بلد و نظام
احلكم فيه.

180

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

الفصل الثاني :

االنفالتChaos :
( ف ل ت ) .مصدر اِنْ َفلَت  ،اِنْ ِفالت األم ِر ِمن ب ِ ِ
صه ِمن َْحت ِ
ت َسْيطََرتِِه  .و
ُ ْ ْ َْ
َ
روجهُ َ ،متَلُّ ُّ ُ ْ
ني يَ َديْه ُ :خ ُ
ِِ
ِِ
ِ ٍ
ِِ
ِِ
ِِ
جيزةٍ  .أفلت الشيء وانفلت مبعىن
الت اهلَواء م ْن العجلة  :ا ْخن ُ
الت الغا ِز :انْسيابُهُ  .انْف ُ
انْف ُ
فاضهُ مبُدَّة َو َ
1
أفلته غريه
وانفالت األمن  :ضياع األمن ويعين الفوضى األمنية  ،كما يعين االنزالق األمين أو الفلتان األمين،
وهكذا وردت اللفظة وتداولت لدى السياسيني واإلعالميني يف اجلزائر خالل العشرية السوداء .
وقد حبثنا عن اللفظة كما هي فلم لجند هلا تداوال أو توظيفا يف القرآن الكرمي ،وهو ما يدل على أهنا
جديدة وحقلها سياسي بالدرجة األوىل.
واالنفالت صارت تستعمل كثريا يف العرف السياسي  ،وتوظف تارة االنفالت األمين  ،وتارة أخرى
الفلتان األمين.
وقد استعملت اللفظة بشكل واسع خالل العشرية السوداء  ،خاصة لدى السياسيني واإلعالميني
الذين كانوا يوظفوهنا دوما عندما يتحدثون عن الوضع األمين اخلطري الذي ميز البالد يف التسعينيات،
فارتبطت بغياب األمن وبتدهور األوضاع األمنية  ،ولو أن السياسيني الرمسيني ،وعكس املعارضة ،كانوا
يتجنبون استعمال هذه اللفظة على نطاق واسع .
والعشرية السوداء وهي الفرتة اليت حدث فيها االنفالت األمين وظهر فيها اإلرهاب الذي أخذ يف
القتل والتدمري وأصبحت اجلرمية والعنف ميارسان جهارا هنارا ،ودمرت كل املكاسب اليت حققتها اجلزائر
املستقلة طيلة سنوات عديدة وشلت كل القطاعات مبا يف ذلك قطاع التعليم العايل ،وكغريهم من شرائح

1املختار من صحاح اللغة ص 221
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اجملتمع لجند أن املنشغلني بعلم االجتماع قد قدموا مثنا باهظا جراء تلك األوضاع األمنية فمنهم من قتل
ومنهم من سجن ومنهم من هاجر الوطن.
ويقال أيضا اخلوف من انفالت األمور عن جمراها أي فقدان السيطرة عليها.
ويتضح ُما سبق أن جمال استعمال اللفظة كان سياسيا  ،غري أن معناه يف السياق التوظيفي مل
َيتلف كثريا عن املعىن اللغوي الذي يعين فقدان السيطرة  ،ولو أن التطور الداليل برز بارتباط اللفظة
باألمن  ،وكان االنفالت غالبا ما يكون مقرونا باألمن  ،فوجدنا االنفالت األمين أي عدم االستقرار ،
وخروج الوضع عن سيطرة املسؤولني وحىت العسكريني ،فوجلت اللفظة حقل اإلرهاب والعنف والقتل
والتخريب .
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االئتالفCoalition :
ألف  :أنس به و أحبه  ،آلف اجلمع إيالفا  :صار أألفا  ،ألف الشيء = وصل بعضه ببعض
ائتلف النا  :اجتمعوا و توافقوا واأللفة  :االجتماع و االلتئام

1

و االئتالف  :هو عملية التعاون السياسي بني جبهتني و التضامن بينهما لتحقيق أغراض مشرتكة
ويظهر عندما ال حيرز حزب واحد على األغلبية الالزمة لتشكيل احلكومة  ،فيضطر إىل التحالف و
االئتالف مع غريه من االحزاب اليت تتقارب مع الرؤى و األفكار.
ولقد سجلنا يف اجلزائر ائتالفا حكوميا بني احلزب العتيد جبهة التحرير الوطين و التجمع الوطين
الدميقراطي الذي ألجنبته األزمة  ،فحصل ائتالف بني التشكيلتني و نتج عن ذلك حكومة ائتالف ترأسها
لسنوات األمني العام للتجمع الوطين الدميقراطي امحد اوحيي زمن رئاسة بوتفليقة العهدة األوىل مث
بلخادم يف الثانية مث عودة أوحيي يف الثالثة.
و املالحظ ان لفظة االئتالف اليت تعين التعاون السياسي بني جبهتني كما سبق ذكره قد تطور مدلوهلا
و محلت مدلوالت اساسية تربز يف الوفاق  ،التكتل  ،التحالف.
وقد حدث التكتل بني جمموعة أحزاب كما وقع حتالف بني ثالثة تشكيالت سريت احلكومة اجلزائرية
ألزيد من  1سنوات  ،و هذا التحالف احلكومي الذي ضم ثالثة أحزاب ،و هي جبهة التحريرالوطن
والتجمع الوطين الدميقراطي و حركة جمتمع السلم  ،لريتب بذلك االئتالف احلكومي بني تشكيلتني
سياسيتني إىل ثالثة أحزاب و تصبح اللفظة تدل على التحالف ،و هو ما حدث فعال حيث سجلنا
حكومة حتالفت فيها ثالثة أحزاب كانت مبثابة أكرب التشكيالت السياسية متثيال يف اجمللس الشعيب

1جممع اللغة العربية – املعجم الوسيط اجلزء االول ص . 02
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الوطين و اجملالس احمللية املنتخبة  ،من مث نالحظ أن اجلزائريني جربوا االئتالف احلكومي و التحالف
احلكومي.
والواقع أن أول ائتالف حكومي بعد التعددية اليت أقرها دستور  1191وقع يف  0222ويضم
حزب جبهة التحرير الوطين والتجمع الوطين الدميقراطي وحركة جمتمع السلم  ،وهو ائتالف أملته
الظروف اليت عرفتها اجلزائر ،فكانت لقاءات ثالثية بني بلخادم وأوحيىي والشيخ حنناح مث واصل املشوار
أبو جرة
سلطاين بعد رحيل زعيم محس  ،وهو ما مسح مبشاركة إسالميني ألول مرة يف احلكومة  ،وبرزت دعوات
حملاربة الرشوة والفساد  ،كما سجلنا تناوبا على رئاسة اجلهاز التنفيذي اجلزائري لسنوات بني حزيب جبهة
التحرير والتجمع الوطين الدميقراطي .
وبرز االئتالف مرة أخرى يف أعقاب الربملانيات اجلزائرية اليت جرت بتاريخ  19ماي  0229ليحافظ
االئتالف احلاكم على غالبية تسمح له بتسيري اجلهاز التنفيذي ،وبدخول فسيفساء أحزاب وُمثلني عن
املرشحني األحرار ،قبة اجمللس الشعيب الوطين  ،ومت ّك نت األحزاب الثالثة ،اليت يتشكل منها التحالف
الرئاسي ،أو االئتالف احلكومي املؤيد للرئيس بوتفليقة ،من احلصول على أغلبية املقاعد يف اجمللس
الشعيب الوطين اجلديد ( 021على  ،)291حيث حازت جبهة التحرير الوطين على  101مقعدا
1

والتجمع الوطين الدميقراطي على  11مقعدا وحركة جمتمع السلم على  70مقعدا.

يتضح ُما سبق أن الداللة األصلية ملصطلح االئتالف قد تطورت و توسع حقلها  ،فبعد أن كانت
تدل على وصل الشيء ببعضه البعض مث االجتماع ،تطور مدلوهلا بفعل اللغة وعوامل أخرى تتلخص يف
مقومات احلياة و مقتضياهتا  ،و من مث فقد وجدنا يف اخلطابات السياسية و كذا الكتابات اإلعالمية
1جريدة النصر ليوم  01ماي 0229
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أن اللفظة تدل أساسا على ائتالف منظم قائم بني أحزاب سياسية  ،بني حزبني أو أكثر جتمعهم
مصاحل مشرتكة و يتقاربون يف الفكر كتجربة االئتالف الثنائي بني حزبني وطنيني أو حتالف بني ثالثة
أحزاب فيهم حزب ينتمي إىل التيار اإلسالمي كما سبق ذكره .
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الفصل الثاني :

البهتانMensonge :
ب هت  :أدهش وحري ،هبته الشيء هبتا  :حرية وأدهشه َ ،هبِت الرجل – هبتا  :أ ِ
ُخ َذ باحلجة ،فشحب
َ
ََ َ
ِ
لونه ُِ ،
البهت  ،والبهتان  :الكذب
ش  ،تباهت القوم  :قَ َذ َ
ف بعضهم بعضا بالباطل ُ ،
وهب َ
ت الرجل ُ :ده َ
املفرتى  ، 1يقال ع ِر َ ِ ِ
ب واالفِْرت ِاء  ،اِ ْختِالَ ُق ال َك ِذ ِ
ان ب ْ َ ِِ ِ ِ ِ
ب .وللفظة أيضا
ُ
ني ُزَمالئه  :بال َكذ َ َ
ف بالبُ ْهتَ َ
معىن َع ِجزَ.

هبت :قال اهلل عز وجل ﴿فبُهت الذي َك َفر ﴾
﴿هذا بهتَا ٌن عطي ٌم﴾

3

2

 ،أي  :دهش وحتري وقد هبته  .قال عز وجل:

والذين يُؤذو َن المؤمنين والمؤمنات
أي كذب يبهت صاحبه لفظاعته﴿( .
َ

سبوا فقد احتَ َملوا بُهتاناً وإثماً ُمبيناً﴾  4وهنا إيذاء املؤمنني بال ذنب إّمنا يُع ّد من البهتان،
بغير ما اكتَ َ

مل بُهتاناً وإثماً ُمبيناً﴾
ومن يَكس ْ
﴿َ
ب َخطيئةً أو إثماً ثُ ّم يَ ْرم به بَريئاً فَ َقد احتَ َ

5

املفهوم
ويتضح هنا
َ

ٍ
شخص آخر ،قال اهلل تعاىل :
القرآين للبهتان يف أن ينسب اإلنسا ُن ما ارتكب من خطيئة أو إمث إىل

6
وأرجلهن﴾ كناية عن الزىن ،يعين أن تنسب املرأة إىل زوجها طفالً
ين ببُهتان يفتَرينَهُ بين أيديهن ُ
﴿يأت َ

1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط اجلزء األول ص 90
2سورة البقرة اآلية 079
3سورة النور اآلية 11
4سورة األحزاب اآلية79
5سورة النساء اآلية 110
6سورة املمتحنة اآلية 10
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الفصل الثاني :

يتعاطينَهُ باليد و ِ
الرجل من تناول ما الجيوز
لقيطاً أو ناشئاً من زنا  ،وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع َ
1
واملشي إىل ما يقب ُح ويقال جاء بالبهيتة أي الكذب
وقد وظفت لفظة البهتان يف خطابات اإلسالميني على وجه اخلصوص يف فرتة التسعينات ،حيث إن
اللفظة مل َترج عن مدلوهلا الدال على اإلفرتاء والكذب  ،وكان زعماء أحزاب إسالمية  ،كما هو احلال
بالنسبة حلركة النهضة وحركة اجملتمع اإلسالمي محا اليت حتولت إىل حركة جمتمع السلم يوظفوهنا للرد
على منتقديهم من العلمانيني والالئكيني  ،وحنو ذلك لجند قول الشيخ حنناح رمحه اهلل  " :إن ما تتعرض
له احلرك ة اليوم من هجوم فيه كثري من البهتان واخلداع وحماولة تغليط الرأي العام  ،إننا ندعو دوما إىل
احلوار ولجنادل غرينا باحلسىن"

2

1الراغب األصفهاين  .املفردات يف غريب القرآن ص 92
2حمفوظ حنناح .اجلامعة الصيفية حلركة محس  7أوت 1111
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التائب Repenti :
التائب يقال لبادل التوبة ولقابل التوبة ،فالعبد تائب اىل اهلل واهلل تائب على عبده والتواب العبد الكثري
التوبة .والتوب :ترك الذنب على أمجل الوجوه وهو أبلغ وجوه االعتذار  ،فإن االعتذار على ثالثة أوجه
ِ
عت وال رابع لذلك ،
 :إما أن يقول املُعتذر مل أفعل أو يقول  :فعلت ألجل كذا أو فَعلتُ وأسأت قد أقلَ ُ
وهذا األخري هو التوبة  ،والتوبة يف الشرع ترك الذنب ل ُقبحه والندم على ما فرط منه والعزمية على ترك
ِ
ِ
ِ
كمل شرائط
املَُع َاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعمال َ
باإلعادة ،فمىت اجتمعت هذه األربع فقد ُ
التوبَِة' 1وتاب إىل اهلل تذكر ما يقتضي اإلنابة حنو ﴿ َوتُوبُوا إلَى اللَّه َجم ًيعا أَيُّهَ ال ُْم ْؤمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم
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﴿
،
تُ ْفل ُحو َن﴾
َ
َ
يم﴾ ﴿ َحسبُوا أ ََّال تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ ُ
ٌ َ ٌ
ََ ْ ُ َ
4
اب
ص ُّموا َكث ٌير م ْن ُه ْم﴾ أي قبل توبتهم منه ﴿قَ ْد تَ َ
اب اللَّهُ َعلَْيه ْم ثُ َّم َع ُموا َو َ
ص ُّموا ثُ َّم تَ َ
فَ َع ُموا َو َ

اللَّهُ َعلَى النَّب ِّي َوال ُْم َهاجر َين َو ْاألَنْ َصار الَّذ َين اتَّبَ عُوهُ في َس َاعة الْعُ ْس َرة) ﴾
ليتوبُوا﴾﴿ ،6فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ .7
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4سورة املائدة 91
5سورة لتوبة اآلية 119
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الفصل الثاني :

وقال نعاىل ﴿ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى اهلل متابا ﴾  1أي  :التوبة التامة .
ويالحظ ُما سبق أن لفظة التوبة جاءت يف القرآن الكرمي مبعان خمتلفة  ،أبرزها العودة إىل اهلل ،والرجوع
عن الذنب ،ويتوب إىل اهلل متابا ،أي التوبة التامة كما سبق ذكره.
التائبون يدخلون أفواجا يف أبواب الرمحة " سلم أكثر من
العمومية ,من بينهم حوايل

122

722

إرهايب أنفسهم إىل السلطات

سلموا أنفسهم يف الفرتة الالحقة لالنتخابات الرئاسية فقط  ،أي بعد

فوز الرئيس زروال بالرئاسيات وتوجيهه نداء جمددا للشباب املغرر هبم للتوبة والعودة إىل شعبهم وأمتهم "
 2أي التوبة بعد أعمال وذنوب اقرتفوها يف حق أبناء الشعب والوطن  ،والتوبة تعين أيضا مبارحة أعمال
العنف واإلرهاب والرجوع إىل الصواب والعودة إىل الشعب واألمة  ،توبة مشروطة بصفح لكل املغرر
هبم الذين يلتزمون برتك النشاط اإلرهايب  ،وكل ما له عالقة بذلك.
ومل َيتلف لفظ التائب خالل تداوله بكثرة يف األزمة اجلزائرية عن معناه يف املعاجم العربية ،فكان معىن
التائب الراجع إىل طريق الصواب ،وإىل أحضان جمتمعه ،بعد أن كان عاصيا أو مغررا به بالتعبري الذي
برز أيضا يف خطابات السياسيني وخاصة خطابات رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  ،ومنها خطابه
أمام اإلطارات السامية للجيش الوطين الشعيب مبناسبة الذكرى  21لالستقالل ،حيث قال بوتفليقة وهو
يدعو الشباب املغرر هبم إىل "أن يتقوا اهلل ويعودوا إىل سبيل اهلدى ونور احلق ،إىل أحضان األهل
والوطن للمشاركة يف بناء بالدهم .. ،الدولة لن تتواىن يف التصدي بكل قوة وحزم لبقايا اإلجرام
واإلرهاب.كما أنه لن توصد أبواب الصفح دون الشباب أبناء هذه األرض إن هم سارعوا إىل التوبة"..

1سورة الفرقان اآلية 91
2جريدة النصر .عدد  1991ليوم  2ديسمرب.ص 1
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الفصل الثاني :

التخريب Sabotage :
التخريب يف اللغة معناه اخلراب ن واخلراب ضد العمران  ،واخلارب اللص  ،واخلرب :الفساد يف الدين
خرب  :يقال َخ ِرب املكان َخراباَ وهو ضد العِمارِة  ،واخلربة شق واسع يف األذن تصورا أنه قد خرب
أخربُ وامرأة خرباءُ حنو أقطع وقطعاء  ،مث شبه به اخلرق يف أذُن املزادةِ فقيل  :خ ِربة
أذنه  ،ويقال رجل َ
ِ
بسارق اإلبل ،واخلرب ذكر احلبارى
اخلارب خمتصا
وجعل
ُ
املزادة ،واستعارة ذلك كاستعارة األذن له ُ ،
1

ومجعه خربان .

َتْ ِريب  -تَ ْد ِمري َْ ,حت ِطيم وَتريب تقابلها بالفرنسية sabotage
َتريب له معىن مسح أو حذف ،خاصة ملا يتعلق باإلبداع.

ووردت لفظة اخلراب يف القرآن يف قوله تعاىل﴿ :

ساج َد اللَّه أَ ْن يُ ْذ َك َر ف َيها
َوَم ْن أَظْلَ ُم م َّم ْن َمنَ َع َم َ

ين) ﴾  2والسعي يف التخريب ال
اس ُمهُ َو َس َعى في َخ َراب َها أُولَئ َ
ك َما َكا َن لَ ُه ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُ َ
ْ
وها إ َّال َخائف َ
يقتصر على التخريب املادي ،وإمنا يشمل كل أنواع التعطيل املؤدي يف النهاية إىل هتميش املسجد وإماتته

يخربو َن بيُوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين﴾
وخربه يف قوله تعاىل ﴿ َ
وشل حركته .ومبعىن أخربه ً ،

3

وها
ت إ َّن ال ُْملُ َ
التخريب قد يعىن أيضا الفساد كما يف قوله تعاىل ﴿قَالَ ْ
س ُد َ
وك إذَا َد َخلُوا قَ ْريَةً أَفْ َ

َو َج َعلُوا أَع َّزَة أ َْهل َها أَذلَّةً َوَك َٰذل َك يَ ْف َعلُو َن﴾

4

1االصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص 102
2سورة البقرة االية 112
3سورة احلشر األية 0
4سورة النمل اآلية 22
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الفصل الثاني :

وللتخريب أنواع أبرزها
 َتريب اقتصادي َتريب صناعي َتريب سياسي (انتقامي).وظهر يف عصرنا احلايل َتريب إلكرتوين يستهدف املواقع وغري ذلك .
وأبرز اجلرائم اليت تستهدف دوال كثرية جرمية َتريب املنشآت النفطية ملا هلا من قوة فعل وتأثري واليت
تعين ذلك الفعل الواقع على املنشآت النفطية ،والذي جيعلها غري صاحلة للغرض الذي أعدت له ،
فيسبب هدرا لقيمتها االقتصادية ويطلق على هذا النوع من التخريب اإلتالف  ،وقد يكون التخريب
جزئيا ملنشأة ما  ،ويسمى هذا النوع التعييب .
وقد كثرت أعمال التخريب وسايرت األزمة اجلزائرية بشكل الفت ،حيث طالت أعمال التخريب
منشآت غاية يف األمهية كمنشآت النفط يف اجلنوب  ،ومؤسسة إنتاج األجهزة اإللكرتونية يف سيدي
بلعبا غرب اجلزائر وعديد املدار واملؤسسات التعليمية وحىت معاهد جامعية كانت وراءها يف الغالب
مجاعات إرهابية ضالة  ،ومل ترد لفظة التخريب يف دستور  1191الذي أقر التعددية احلزبية واإلعالمية ،
حيث ال وجود للفظة ال يف ديباجته وال يف مواده .
وقد وردت اللفظة كثريا يف خطابات الرئيس بوتفليقة ومنها نورد  " :لقد دفع الشعب اجلزائري مثنا
باهظا من أجل اسرتجاع أمنه واستقراره ولن تتساهل أو تتسامح أجهزة الدولة مع أي طرف حياول إثارة
الشغب أو الفوضى أو َتريب املمتلكات العمومية وأمالك املواطنني مهما يكن املربر وحتت أي غطاء
كان وستتصدى له بكل يقظة وحزم.

1

1الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  .خطاب ل ألمة .اذلكرى ال 64لعيدي الاس تقالل والش باب5.جويلية 8002
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يتضح ُما سبق أن لفظة التخريب اليت تعين لغة اهلدم والتدمري والتحطيم والفساد واللص ،مل يتغري
ويتطور مدلوهلا بالشكل الكبري  ،فكان مدلوهلا يف اخلطابات السياسية والكتابات اإلعالمية زمن األزمة
السياسية واألمنية يف اجلزائر خالل التسعينيات يعين أكثر التدمري فمالت إىل التخصيص  ،ولو أن
َتريب املنشآت فيه أيضا الفساد وفيه التهدمي والتحطيم .
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الترشي ح Candidature :
الرتشيح  :مصدر للفعل رشح أي عرف وفالن يرشح للوزارة ترشيحا  ،أي يرىب هلا ويؤهل هلا .وأصله
ترشيح الظبية ولدها  :تعوده املشي  ،فرتشح  ،وغزال راشح وقد رشح إذا مشى ورشح فالن ألمر كذا ،
و ترشح له ،ورشح الندى النبات و رشح ماله ،أحسن القيام عليه ،وأصابين بنفحه من عطائه  ،ورشحه
من مسائه  1 .تَ ِ
ب  :تَعيِني يف م ِ
رشيح لِم ِ
نص ٍ
ٍ
ب أو َمرَكز  Nominationترشيح لالنتخاب
نص
َ
َ
الرئَاس ِة مبعىن التَّربِيةُ والتَّهيِئةُ َهلا  .التَّرِشيح لِالنْتِخاب ِ
، Candidatureويقال التَّرِش ِ ِ ِ
ات
ََ
يح ل ْلخالفَة أَ ِو ِّ َ
َْ َ ْ َ َ ْ ُ
ْ ُ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
اب
ني  ،بَ ْع َد تَ َهيُّ ٍؤ ل َذل َ
َّسجيِ ِل ِيف قَائ َمة الْ ُمَرشَّح َ
ك َ .ما َز َال بَ ُ
ب الت ْ
ال َقاد َمة مبعىن املشاركة فيها وطَلَ ُ
التَّرِش ِ
ات م ْفتُوحاً .وهناك تَرِشيح َّ ِ
الص ْل ِ
العالِ ِق فِ ِيه .
ص ُل اجلِ ْس ِم َّ
السائ ِل " ( كيمياء )  :فَ ْ
ب َ
يح َ
ْ َ
ْ ُ
يتضح ُما سبق ان الرتشيح لغة  ،هو التقدم و التأهل للشيء  .و حيمل مصطلح الرتشح املعاين و
الدالالت اآلتية :الرشح ،العرق سواء أكان للجسد أم للحجارة ،و منه الزكام  .اسرتشح النبات  ،رباه
وانتظر ان يطول فرعاه  .و منه هو يرشح لوالية العهد  :أي يرىب و يؤهل هلا  ،وقد جتاوزت اللفظة هذه
الدالالت يف األزمة السياسية اجلزائرية لتساير املدلول احلديث فتخصص مدلوهلا يف التقدم لالنتخابات
والتهيئ هلا و يقال  :رشح نفسه لالنتخابات أو لغريها  ،أي قدم نفسه هلا وترشح الرجل لألمر تأهل
له  ،و املرشح هو من يرشح نفسه لالنتخابات ،ووجدنا الشيخ حنناح يرتشح لرئاسيات 1117
فمرشح الرئاسيات هنا من يقدم نفسه لالنتخاباتالرئاسية.وقد تداول مصطلح الرتشيح بكثرة يف
اخلطابات السياسية " :أعلن ترشحي رمسيا لالنتخابات الرئاسية اليت ستجرى بتاريخ  11نوفمرب"

1حسني ناصر امحد سرار .املصطلحات السياسية اليمنية ص 107
2ليامني زروال  .خطاب لألمة مبناسبة الفاتح نوفمرب 1117
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التطرف L'extrémisme :
وطرف الشيء جانبُه ويستعمل يف األجسام واألوقات وغريها ،وقد رأينا يف املعجم
مصدر للتشدد،
َ
ف .ويقال  :تَطََّرفَ ِ
تنحى  .و
ت
ف منه َّ :
ت للغروب  .وتَطََّر َ
ف  :أَتَى الطََّر َ
الوسيط أن تَطََّر َ
الشمس َ :دنَ ْ
ُ
جاوَز َّ
يتوس ْط.
حد االعتدال ومل َّ
تَطََّر َ
ف يف كذا َ :

املعىن الواضح واملتداول للتطرف هو لتعصب للرأي وعدم االعرتاف بالرأي اآلخر ،وحقيقة التطرف يف
اللغة هو الوقوف يف الطرف  ،بعيداً عن الوسطية واالعتدال كالتطرف يف الوقوف أو اجللو أو املشي ،
أو كالتطرف يف الدين أو الفكر أو السلوك  .ومن لوازم التطرف أنه أقرب اىل املهلك و اخلطر ،وأبعد
عن احلماية واألمان  .وإن أول دالئل التطرف هو التعصب للرأي تعصباً ال يعرتف معه لآلخرين بوجود
 .ومجود الشخص على فهمه مجوداً ال يسمح له برؤية واضحة ملصاحل اخللق وال ظروف العصر واليفتح
نافذة للحوار مع اآلخرين والعجب أن من هؤالء من جييز لنفسه أن جيتهد يف أعوص املسائل وأغمض
القضايا  .ويزداد األمر خطورة حني يراد فرض الرأي على اآلخرين بالعصا الغليظة  ،وهنا تكمن اخلطورة
ويلتهب الصراع بني بين البشر .
ومن املؤكد أن التطرف مل يأت ومل ينشأ جزافاً  .بل له أسبابه ودواعيه متعددة و متنوعة ومن هذه
األسباب ما هو ديين  .وما هو سياسي وما هو فكري وما هو نفسي وما هو اقتصادي وما هو خليط
من هذا كله أو بعضه وكل هذه املسميات للتطرف مردودها خطري على حياة األوطان واملواطنني ...
تتصف كثري من اجملموعات بالتطرف .وكثري من النا ال يفهمون ما معىن التطرف  .وهم كثريا ما
يفعلونه دون وعي وأن التطرف هو مسة الصقت اإلنسان منذ وجود الدين والقبيلة واجلماعة واحلزب .
التطرف هو أن تنسب الفضل والسمو والعدالة واحلق وكل شيء مجيل لنفسك أو جملموعتك وتنفيه
عن اآلخر ولو كنت تعلم علم اليقني أن ما تقوله خطأ .وأن تلصق الكفر والفساد وكل شيء سيء
لغريك رغم علمك مبا لدى غريك من احلقيقة أو الصالح أو غريه .وقد عمل مجيع أتباع الديانات
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السماوية وهذا ما يهمنا على التطرف الديين يف ما بني الديانات .كما عملت كل جمموعة من كل دين
على التطرف املذهيب يف ما بينها .وقد وجدت املذاهب يف كل دين  .يف اليهودية وفيها جانبان حق
وباطل وكذلك الديانة املسيحية تفرقت جلهتني خمتلفتني يف إحديهما احلق ويف األخرى الضالل ،وكذلك
يف اإلسالم فرقتان إحدامها على صواب. .

1

وكل دين نزل إىل البشر إال وكان له أتباع ومعارضون من كل أمة .ففي اليهودية من اليهود من قال
برسالة عيسى فكانت الفرقة الناجية  .ومن النصارى من ادعى الربوبية لعيسى عليه السالم وتلك هي
الفرقة الضالة  .ومنهم من قال إن عيسى رسول اهلل وعمل بالكتاب وما أفسد يف األرض وتلك الفئة
الصاحلة.
وقد قسم اهلل خلقه إىل ثالثة فرق :الذين أنعم عليهم باإلميان ففازوا بالدنيا واآلخرة وجتدهم من كل
دين أنزل اهلل  .والضالني و هم من آمنوا مث بدلوا أو ظلموا بعلم أو بغري علم أي ساروا وراء البعض دون
روية أو حتر وهم يشهدون أن ال إله إال اهلل وهم من كل دين .واملغضوب عليهم هم من أنذروا ومل يؤمنوا
بأي دين من الديانات اليت أنزل اهلل .
إن اهلل جعل يف كل دين سببا للفتنة يقع فيه من تصيبه الفتنة وقد جعل اهلل بعضنا لبعض فتنة قال اهلل
َس َواق َو َج َع ْلنَا
ام َويَ ْم ُ
العظيمَ ﴿ :وما أ َْر َسلْنَا قَ ْب لَ َ
شو َن في ْاأل ْ
ين إ َّال إنَّ ُه ْم لَيَأْ ُكلُو َن الطَّ َع َ
ك م َن ال ُْم ْر َسل َ
ض ُك ْم لبَ ْع ٍ
ك بَص ًيرا ﴾ .2
صب ُرو َن َوَكا َن َربُّ َ
بَ ْع َ
ض ف ْت نَةً أَتَ ْ
كذلك جعل اهلل فضله على خلقه فتنة وذلك ما يسبب التطرف يف القلوب  .ملا خلق اهلل آدم صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،أعطاه من فضله فكان عطاؤه فتنة إلبليس الذي كان من املالئكة ،فلم يقر مبا آتى
اهلل عبده آدم من الفضل فجره ذلك للفتنة فعصى  .وكل رسول أرسله اهلل للنا إال حسد وكان احلسد
1حممد عالم الدين بن التهامي .موفع اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب  10سبتمرب 0221
2سورة الفرقان اآلية 02
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سببا من األسباب اليت جعلت الكثري من النا يكفرون به ومل يتبعوه ،أي أن كل رسول أرسله اهلل فتنة
للنا ليميز اخلبيث من الطيب .فكان عزير وعيسى فتنة لليهود
وكان عيسى فتنة للنصارى وكان حممد وآله فتنة للعرب واملسلمني .أما العرب فكان الرسول فتنتهم فآمن
ٰ
َّ
اءةٌ
ارُك ْم َخ ْي ٌر م ْن أُولَئ ُك ْم أ َْم لَ ُك ْم بَ َر َ
منهم وكفر آخرون  .وقد قال العلي العظيم يف سورة القمر﴿ .أَ ُكف ُ
1
الزبُر﴾
في ُّ
متطرف" يطلقان بشكل دائم تقريبا من قبل اآلخرين ،بدال من جمموعة
إ ّن مصطلحي "التطرف" أو " ّ
معينة ميكن أن تعترب نفسها كذلك ،على سبيل املثال ،ليس هناك طائفة إسالمية أو مسيحية تدعو
متطرف يساري.
مبتطرف مييين أو ّ
نفسها باملتطرفة ،وليس هناك حزب سياسي يدعو نفسه ّ
من األقوال املتداولة "إن املتطرف برأي شخص هو 'مقاتل للحرية' برأي شخص آخر".
شعر من خالل االعتقادات السائدة يف وقت إطالق اللقب .التاريخ واالعتقادات
التطرف ُحيَ ُّ
س ويُستَ َ
ّ

قصة خمتلفة.
السائدة يف وقت آخر قد تروي ّ

تتضمن:
متطرفة من قبل الن ّقاد ّ
بعض من العقائد اليت تصنّف بأهنا ّ
النازية ،الفاشية ،محالت التكفري اإلسالمية ،احلمالت الصليبية  ،التفرقة بني الشخص األبيض وامللون،
باملتطرفني أحيانا ،بالرغم من أن مصطلح راديكايل يعىن به التوجه إىل
الراديكاليون السياسيون يدعون
ّ
جذر املشكلة أصال.
يشيع يف معظم األحيان عند الكثريين استخدام لفظ التطرف للداللة على اإلرهاب ،وإطالق املتطرفني
على اإلرهابيني ،رغم ما بني هذين املصطلحني من فارق كبري يف املدى ،األمر الذي يستلزم توضيح
العالقة بني املفهومني ورسم احلدود الفاصلة بينهما ،ذلك ألن طرق عالج اإلرهاب والتعامل معه َتتلف
1سورة القمر اآلية 03
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بال شك عن طرق حماربة التطرف ،وعلى هذا األسا سوف حناول حتديد مفهوم التطرف وعالقته
باإلرهاب  ،إذن فما املقصود بالتطرف؟ وما حدود العالقة بينه وبني اإلرهاب؟
تتعدد خصائص التطرف لتشمل كل تصرف َيرج عن حد االعتدال وذلك يف كافة صور السلوك،
ومنها :تعصب املتطرفني لرأي حبيث ال يتم السماح لآلخرين مبجرد إبداء الرأي ،أي اإلميان الراسخ بأهنم
على صواب واآلخرين يف ضالل عن احلقيقة  ،ألهنم وحدهم على حق
واآلخرون يف متاهات وضالالت .1العنف يف التعامل واخلشونة والغلظة يف الدعوة والشذوذ يف
املظهر.النظرة التشاؤمية والتقليل من أعمال اآلخرين واالستهتار هبا.االندفاع وعدم ضبط النفس.اخلروج
عن القصد احلسن والتسيري املعتدل .2
الفرق بين اإلرهاب والتطرف
إن التفريق بني اإلرهاب والتطرف هو مسألة جد شائكة  ،وذلك لشيوع التطرف واإلرهاب كوجهني
لعملة واحدة  ،ومع ذلك فالتفرقة ضرورية ،وميكن رسم أوجه االختالف بينهما من خالل النقاط التالية:
التطرف يرتبط بالفكر واإلرهاب يرتبط بالفعل كيف ذلك؟
إن التطرف يرتبط مبعتقدات وأفكار بعيدة عما هو معتاد ومتعارف عليه سياسيا واجتماعيا ودينيا دون
أن ترتبط تلك املعتقدات واألفكار بسلوكيات مادية عنيفة يف مواجهة اجملتمع أو الدولة ،أما إذا ارتبط
التطرف بالعنف املادي أو التهديد بالعنف فإنه يتحول إىل إرهاب ،فالتطرف دائما يف دائرة الفكر ،أما
عندما يتحول الفكر املتطرف إىل أمناط عنيفة من السلوك من اعتداءات على احلريات أو املمتلكات أو

1فرنسوا بورجا .ترمجة د.لورين زكر .اإلسالم السياسي صوت اجلنوب .مطبعة النجاح اجلدية ط  1112ص 21
2إمام حسنني عطا اهلل ،اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية  ،دار املطبوعات اجلامعية  0222ص 020
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األرواح أو تشكيل التنظيمات املسلحة اليت تستخدم يف مواجهة اجملتمع والدولة فهو عندئذ يتحول إىل
إرهاب .1
التطرف ال يعاقب عليه القانون وال يعترب جرمية بينما اإلرهاب هو جرمية يعاقب عليها القانون ،
فالتطرف هو حركة جتاه القاعدة االجتماعية والقانونية ومن  م يصعب جترميه ،فتطرف الفكر ال يعاقب
عليه القانون باعتبار القانون ال يعاقب على النوايا واألفكار  ،يف حني أن السلوك اإلرهايب اجملرم هو
حركة عكس القاعدة القانونية ومن  م يتم جترميه.
وَيتلف التطرف عن اإلرهاب أيضا من خالل طرق معاجلته فالتطرف يف الفكر  ،تكون وسيلة عالجه
هي الفكر واحلوار أما إذا حتول التطرف إىل تصادم فهو َيرج عن حدود الفكر إىل نطاق اجلرمية ُما
يستلزم تغيري مدخل املعاملة وأسلوهبا .2
إذن من خالل هذه التمييزات بني اإلرهاب والتطرف تطرح األسئلة التالية :هل التطرف هو دائما
مقدمة حتمية لإلرهاب؟ أال ميكن لشخص أن يتطرف يف فكرة دومنا اللجوء إىل العنف لتطبيق أفكاره
على أرض الواقع؟ ومن جهة أخرى أال توجد جمموعة من األشخاص ميارسون اإلرهاب مقابل املال فقط
وال يرتبطون بأي منظومة فكرية؟
إن حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة سوف توضح لنا جبالء بأن التطرف ميكن أن يكون أحد أسباب
اإلرهاب وليس هو اإلرهاب نفسه.

1

زكور يونس إلرهاب مقاربة للمفهوم من خالل الفقه والقانون .مشروع هناية الدراسة  ،حتت إشراف د .سعيد مخري-0227 ،

 ، 0221الكلية املتعددة التخصصات آسفي ،ص .12
2إمام حسنني عطا اهلل ،مرجع سابق  ،ص .027 - 022
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ويرى الكثري من العلماء والفقهاء أن عالج التطرف لن يتم إال بتمكني العلماء الربانيني املخلصني
واملشهود هلم بالعلم واإلخالص والتجرد وعدم التبعية أو التعصب من توجيه اجلماهري وفتح القنوات
اإلعالمية هلم وأن يكونوا مرجعية حقيقية صادقة خملصة للحاكم واحملكوم  .و إنشاء جلان تضم خرباء
من الشرعيني والنفسانيني واالجتماعيني واالقتصاديني واألمنيني واإلعالميني ملعاجلة ظاهرة التطرف يف
اجملتمعات  ،عرب دراسات علمية وميدانية جادة غري منحازة  .و حماسبة اجملتمع والدولة على ما يضخه
اإلعالم من احنراف خلقي وما َيالف العقيدة واآلداب ومنع املسا بالدين وأهله ومعرفة أن احلريات
املنفلتة ال تولد إال ردة فعل منفلتة غري منضبطة  .و حتسني األوضاع السياسية اخلارجية اليت جتلب على
الدول مواقف معادية ،والداخلية اليت تسمى باملواقف األمنية بعدم التضييق على حريات النا املنضبطة
واحرتام املخالف وإلغاء احملاكم الصورية اليت تغطي على رغبات النظام يف تصفية اخلصوم والتعسف يف
حقهم  .و حتسني الوضع االقتصادي للشباب بتوزيع الثروات بالشكل العادل وإتاحة فرص العمل
واإلبداع واملشاركة وإعادة تأهيل الشباب ليكون فردا صاحلا يف جمتمعه وأمته والقضاء على هاجس الرزق
وانتظار الفتات واستغالل هذا الفقر من قبل البعض لتجنيد الشباب لتحقيق أهداف وغايات غري
مشروعة  .ضرورة العدل وإعطاء النا حقوقهم  :سواء كانت حقوقا مالية أو سياسية أو اجتماعية أو
شخصية والقضاء على الظلم أو تقليصه ،فإن اجملتمعات ال ميكن أن يرتعرع فيها األمن وقد ساد الظلم،
ومن الظلم سرقة أقوات النا وأخذهم بالظنة
وتعذيبهم ومصادرة عقوهلم  ،وعد أنفاسهم وأخذهم جبريرة غريهم  ،فإن اهلل ينصر الدولة العادلة ولو
كانت كافرة وال ينصر الدولة املسلمة إذا كانت ظاملة .
النصوص اإلسالمية تدعو اىل االعتدال  ،وحتذر من التطرف  ،الذي يعرب عنه يف لسان الشرع بعدة
ألفاظ منها  " :الغلو " و" التنطع " و" التشدد".
والواقع أن الذي ينظر يف هذه النصوص يتبني بوضوح أن اإلسالم ينفر أشد النفور من هذا الغلو ،
وحيذر منه أشد التحذير .
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وحسبنا أن نقرأ هذه األحاديث الكرمية ،لنعلم إىل أي حد ينهى اإلسالم عن الغلو ،وَيوف من مغبته.
روى اإلمام أمحد يف مسنده والنسائي وابن ماجة يف سننهما  ،واحلاكم يف مستدركه عن ابن عبا
رضي اهلل عنه أن النيب (عليه الصالة والسالم ) قال  " :إياكم والغلو يف الدين  ،فإمنا هلك من قبلكم
بالغلو يف الدين ".
واملراد مبن قبلنا  :أهل األديان السابقة  ،وخاصة أهل الكتاب  ،وعلى األخص  :النصارى ،وقد
اء قَ ْوٍم
خاطبهم القرآن بقوله  ﴿ :قُ ْل يَا أ َْه َل الْكتَاب َال تَغْلُوا في دين ُك ْم غَْي َر ال َ
ْح ِّق َوَال تَ تَّبعُوا أ َْه َو َ
السبيل ﴾  ، 1فنهانا أن نغلو كما غلوا ،والسعيد
ضلُّوا َع ْن َس َواء َّ
َضلُّوا َكث ًيرا َو َ
ضلُّوا م ْن قَ ْب ُل َوأ َ
قَ ْد َ

من اتعظ بغريه .هنى اهلل عن الغلو يف القرآن ،بقوله تعاىل  ﴿ :يَا أ َْه َل الْكتَاب َال تَ ْغلُوا في دين ُك ْم َوَال
ْح َّق﴾  2وقد جاءت لفظة التطرف للداللة على اإلرهاب ،وإطالق املتطرفني على
تَ ُقولُوا َعلَى اللَّه إ َّال ال َ
اإلرهابيني ،رغم ما بني هذين املصطلحني من فارق كبري يف املدى

1سورة املائدة اآلية 99
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التعذيبTorture :
عذب :ماء عذب طيب بارد وأعذب القوم صار هلم ماء عذب ،والعذاب هو اإلجياع الشديد وقد عذبه
تعذيبا أكثر حبسه يف العذاب ،وقيل أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفها وقد قال
بعض أهل اللغة  :التعذيب هو الضرب  ،وقيل هو من قوهلم :ماء عذب إذا كان فيه ق ُذي وكدر
فيكون عذبته كقولك كدرت عيشه وزلُفت حياته وعذبةُ السوط واللسان والشجر أطرافها.

1

تعذيب:

مصدر َّ
عذب  .إحلاق الضرر اجلسدي عمدا  .كان التعذيب اجلسدي يف تاريخ الغرب طريقة مقبولة
للحصول على املعلومات واالعرتافات أو ببساطة كوسيلة للعقاب  .ولقد استعمل التعذيب عند اليونان
والرومان ويف اجملتمعات األوربية إىل غاية القرن الثامن عشر  .ومنع التعذيب يف الواليات املتحدة بنبذه
يف الدستور وخاصة التعذيب القاسي والعقاب غري املألوف ،كما رفض التعذيب كإجراء قانوين يف دول
أوروبا يف القرن التاسع عشر .لكن ظل التعذيب يف القرن العشرين ميار يف اجملتمعات االستبدادية ومل
يقض عليه حىت اآلن.وقد وردت اللفظة يف القرآن يف قوله تعاىل  ﴿ :الُ َعذبنه ع َذابا شديدا ﴾  2وقوله:

ت فيهم ﴾  3وقال  ﴿ :وَما ُكنا ُمع َذبين ﴾
﴿ َوَما َكان اهللُ ليعذبهم وأن َ
5
ب َواصب﴾
وقال تعاىل ﴿ ولهم ع َذا ٌ

6

1الراعب األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص 212
2سورة النمل اآلية 01
3سورة االنفال اآلية 22
4سورة اإلسراء اآلية 17
5سورة الشعراء اآلية 129
6اسورة الصافات اآلية 1
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يم ب َما َكانُوا يَ ْكذبُو َن﴾
اد ُه ُم اللَّهُ َم َر ً
ض فَ َز َ
وقال تعاىل ﴿ في قُلُوبه ْم َم َر ٌ
ضا َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ

1

التعذيب مصطلح مل يتداول على نطاق أوسع  ،كباقي ألفاظ األزمة السياسية موضوع البحث  ،وهو ما
يعين أن اللفظة مل تتطور دالليا بالشكل امللفت قد وجد مستعملوها أكثر داللة منها عن املسا
باجلسد البشري عمدا  ،فغالبا ما كانت النهاية القتل والتعزير والتنكيل باجلثة  ،وهو ما جعل اللفظة اليت
قد نوردها يف نفس احلقل الداليل مع األلفاظ املذكورة مل توظف كثريا لضعفها مقارنة بسائر األلفاظ
املنتمية جملموعة العنف واإلجرام .

1سورة البقرة االية 12
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التعزيرta'zir :
التعزير كما سبق وأن أوردنا يف معاين األلفاظ السياسية من عزر يعزر تعزيرا  ،ولغة ; عزر فالنا أي المه
وأدبه  ،وعزر فالنا أي نصره  .واصطالحا ; التعزير هو العقوبة اليت يفرضها احلاكم على املذنب مبا يراه
مناسبا ُما دون احلد الشرعي  ،فهو عقوبة غري حمددة.
فعزر فالناً أي نصره  ،و
و للتعزير معىن آخر خارج عن دائرة هذا املصطلح و هو التعظيم و النصرة ّ ،

َّ
ص ُروهُ َواتَّبَ عُواْ
آمنُواْ به َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
قد َوَرَد هذا املعىن يف القرآن الكرمي  :قال اهلل عز و جل  ﴿ :فَالذ َ
1
الن َّ
جل جالله أيضاً  ﴿ :لتُ ْؤمنُوا باللَّه َوَر ُسوله
ي أُنز َل َم َعهُ أ ُْولَئ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن ﴾  ،و قال َّ
َ
ُّور الذ َ
سبِّ ُحوهُ بُ ْك َرةً َوأَص ًيال ﴾ . 2
َوتُ َع ِّزُروهُ َوتُ َوقِّ ُروهُ َوتُ َ

ويرى الراغب األصفهاين أن التعزير ضرب دون احلد وذلك يرجع إىل األول  ،فإن ذلك تأديب
ِ ِ
يضرهُ ،فمن قمعته
صرةُ ما لكن األول نُصرة بِقمع ما ُ
يضرهُ عنه  ،والثاين نصرى بقمعه عما ُ
والتأديب نُ َ
يض ُرهُ فقد نصرته  .وعلى هذا الوجه قال حممد صلى اهلل عليه وسلم "انصر أخاك ظلما أو مظلوما"
عما ُ
قال نصره مظلوما فكيف أنصره ظاملا ؟ فقالُ " :كفهُ عن الظل ِم "  3وعزير يف قوله تعاىل  ﴿ :وقالت

اليهود عزير إبن اهلل ﴾

4

وليس للتعزير حد معني  ،لكن إذا كانت املعصية هلا حد مقدر من جنسها  ،فال يبلغ التعزير ذلك احلد
املقدر  ،كالشتم بدون قذف ال يبلغ فيه حد القذف .
1سورة األعراف  ،اآلية . 179
2سورة الفتح اآلية 1
3األصفهاين.املفردات يف غريب القرآن  .ص 219
4سورة التوبة اآلية 22
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وقد يصل التعزير إىل القتل إذا اقتضته املصلحة  ،ومل تندفع املفسدة إال به  ،كفعل خطري ميس أمن
الدولة وكياهنا واستقرارها ،وكقتل اجلاسو  ،والداعي إىل الفتنة وتفرقة مجاعة املسلمني  ،والداعي إىل
البدعة وحنوهم  .وهناك أنواع للتعزير ،أبرزها:
عقوبة القتل :األصل يف التعزير أنه للتأديب ،فال ينبغي أن يكون فيه مهلكة ال من قتل وال قطع،
ولكن الكثري من الفقهاء أجاز القتل استثناء للمصلحة العامة ،على أن يعني ويل األمر اجلرائم اليت جيوز
التعزير فيها بالقتل ،كاجملرم املعتاد ،والقتل باملثقل ،واللواط واملبتدع املرتد.
الفعال يف
عقوبة الجلد :وهي عقوبة مقررة يف احلدود ،ويف التعازير ،وهي املفضلة يف التعازير ألثرها ّ
ردع اجملرمني ولكوهنا حبدين يؤخذ منهما ما يالئم اجملرم وجرميته يف آن واحد.
الحبس :وهو على نوعني :حمدد املدة ،وغري حمدد املدة ،فاحملدد املدة جلرائم التعزير العادية ،واجملرمني
العاديني ،وأقل املدة يوم واحد وأعالها غري متفق عليه وإن كان يراه البعض ستة أشهر ،أو سنة كاملة،
ويرى اآلخرون أن تقدير حده األعلى لويل األمر .وجيوز اجلمع بني احلبس والضرب .وأما احلبس غري
احملدد املدة فيعاقب به اجملرمون اخلطرون ومعتادو اإلجرام ،ويستمر حبس اجملرم حىت تظهر توبته ،ومن
املتفق عليه أن مدة احلبس ال حتدد مقدماً ألنه حبس حىت املوت أو التوبة إىل جنب التغريب أو اإلبعاد
والصلب والوعظ وما دوهنا واهلجر والتوبيخ والتهديد والتشهري.
األصل يف الشريعة أن التعزير للتأديب  ،وأنه جيوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً  ،فينبغي أن ال
تكون عقوبة التعزير مهلكة  ،ومن مث فال جيوز يف التعزير قتل وال قطع .
كما يكون التعزير باألمور اآلتية :
 هدم أو َتريب البيت الذي يدار للفسق والفجور أو إغالقه -النفي للفجار املخنثني
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 إحراق بيت اخلمار كسر دنان اخلمر التشهري وجتريس السارق وحنوه والتسميع به وكذلك شاهد الزوروقال بعض الفقهاء أن التعزير ثالثة أقسام

1

2

 تعزير على المعاصي تعزير للمصلح لعامة في غير معصية تعزير للمخالفاتولكننا نرى أنه ليس هناك تعزير إأل على املعاصي فقط فقد استدلوا على وجود التعزير للمصلحة
العامة يف غري معصية باألدلة التالية  :حبس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال اهتم بسرقة بعري  ،وملا
ظهر يف ما بعد أنه مل يسرقه أخلي سبيله ووجه االستدالل أن احلبس عقوبة تعزيرية والعقوبة ال تكون إال
عن جرمية وبعد ثبوهتا ،والقاعدة القانونية الشهرية تقول :إن اجملرم بريء حىت تثبت إدانته ،فإذا كان
الرسول الكرمي قد حبس الرجل جملرد االهتام  ،فمعىن ذلك أنه عاقبه على التهمة ،وأسا العقاب هنا هو
املصلحة العامة للمسلمني ،وكما يف الشريعة اإلسالمية يف القانون الوضعي هناك نظام احلبس
االحتياطي ،فاحملبو احتياطيا يف أثناء التحقيق وهو شخص مل تثبت إدانته .
برزت اللفظة أيضا خالل األزمة اجلزائرية  ،وحتديدا لدى اجلماعات اإلسالمية املسلحة اليت كانت
تنشط يف اجلبال وتقوم بأعمال إرهابية  ،أمراؤها كانوا يعزرون العديد من الضحايا  ،فالتعزير خرج عن
معناه التأديب إىل التعذيب .
1د.أمحد فتحي هبنسي.التعزير يف اإلسالم .مؤسسة اخلليج العريب .العجوزة القاهرة .الطبعة الوىل سنة  1199ص 20
2عبد القادر عودة .التشريع اجلنائي اإلسالمي .دار الكتاب العريب القاهرة ص 109
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ويتضح ما سبق أن لفظة التعزير اليت وجدت يف معاجم اللغة العربية وأقرها جممع اللغة العربية ،جاءت
يف كتاب اهلل للداللة على نصرة الرسول  ،وهو ما يعين أن اللفظة أخذت منحى آخر غري معناها
األصلي ،كما وجدنا عزير اسم نيب لكن لجندها تدل على التأديب  ،والضرب دون احلد ،وحىت على
التعذيب الشديد لدى تداوهلا من قبل السياسيني واإلعالمني خالل سنوات األزمة األمنية يف اجلزائر ،
ومن مث فإن داللتها جتاوزت التخصيص يف التأديب إىل التخويف الشديد الذي قد يصل إىل القتل وحىت
التنكيل  ،وهو ما حدث مع العديد من املواطنني خاصة النخب  ،حيث إن أمراء اإلجرام واإلرهاب
تفننوا يف تعزيرهم  ،ليتجاوز بذلك حد التعزير يف أصل اللفظة الذي َيتص به اإلمام واملعلم والزوج
واألب والوصي .
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التغييرChangement :
غري  ،ومجعه تغيريات ،كما تعين أيضا التعديل والتحوير نقول
التغيري لغة هو التحويل والتبديل ،مصدره ً
قبل انتِقال
وعدل .وتدور َّ
حور ً
مادة ( َغيَّ َر) يف اللُّغة على ْ
أصلني ،مها ْ :
ً
غري ً :
إحداث شيء مل يكن َ
1
الشيء من ٍ
حالة إىل حالة أخرى
فمن األصل األولَ ( :غيَّ َره)َ :ج َعلَه َغْي َر ما َكا َن ،و(غَيَّ َره)َ :ح َّولَهُ وبَ َّدلَهُ
ومن األصل الثاين( :الغَِري)؛ أَي :تَغَُّري احلال وانتقاهلا من الصالح إِىل الفساد

2

والتغيري أنواع  :هناك التغيري السياسي ويقصد به عادة تغيري نظام احلكم ،ويقال تغيري راديكايل يف
احلكم أي تغيري جذري ،والتغيري االجتماعي ويقصد به التحول االجتماعي ،والتغيري الفكري وما إىل
ذلك .وقد ورد مفهوم (الت ْغيري) يف القرآن الكرمي يف أربعة مواضع ،موزَّعة على أربع سور ،ثالث مدنيَّة
النزول وواحدة مكية وهي الرعد  ،باالشتقاقات التالية:
(يُغَيِّ ُر َّن) (،يُغَيِّ ُر)(،يُغَيِّ ُروا)و (يَتَ غَيَّ ْر)
لكل موارد ل ْفظ التَّ ْغيري يف ال ُقرآن الكرمي ،إىل جمموعة من املعاين ُميكن ْترصي ُفها يف
ويقود التدبُّر العميق ِّ

الوحدات الدالليَّة التَّالية:
أ -ت ْغيير خلْق اهلل:

ْق اللَّه﴾
قال تعاىلَ ﴿ :وَآل َُم َرنَّ ُه ْم فَ لَيُ غَيِّ ُر َّن َخل َ

3

1اجلرجاين ،التعريفات باب التاء ،مادة (التغيري  -التغري).
2
مادة (غري).
لسان العرب ،ابن منظور ،حرف الراء َّ

3سورة النساء اآلية 111
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فهذه اآلية جاءت يف معرض حديثه  -تعاىل  -عن َغواية إبليس  -لعنه اهلل  -لعباد اهلل ودعائِه إيَّاهم
ِ
معارضه  -لعنه اهلل ْ -أمره
الكفر ح َّىت يزيلهم عن منهج الطَّريق ،ومن
وتزيينه هلم
َ
إىل طاعتهْ ،
الضالل و َ
للعباد بتغيري خلق اهلل.
الحسيَّة للخلق:
ب -تغْيير الصفات ِّ
ْق
َّه ْم َوَآل ُم َرنَّ ُه ْم فَ لَيُبَتِّ ُك َّن آ َذا َن ْاألَنْ َعام َوَآل ُم َرنَّ ُه ْم فَ لَيُ غَيِّ ُر َّن َخل َ
َّه ْم َوَأل َُمنِّيَ ن ُ
فقوله تعاىلَ ﴿ :وَألُضلَّن ُ
1
احلسيَّة للخ ْلق،
اللَّه﴾ :هو التَّغيري املتعلِّق بالظَّواهر ِّ
 ت ْغيري نعمة اهلل:ك بأ َّ
ك ُمغَيِّ ًرا ن ْع َمةً أَنْ َع َم َها َعلَى قَ ْوٍم ﴾ 2وظاهر النِّعمة :أنَّه ير ُاد هبا ما
َن اللَّهَ لَ ْم يَ ُ
قال تعاىل﴿ :ذَل َ
فتتغري هذه األحوال بإزالة َّ
الذات،
العزة والتَّمكني واخلصبَّ .
الرفاهية و َّ
يكون فيه العِباد من َسعة احلال و َّ
أضعِفت.
وقد يكون بإزالة الصفات ،فقد تكون النعمة
أسا وقد تكون قلِّلت و ْ
ْ
أذهبت ر ً
ج -تغيير ما بأنفس القوم:
قال تعاىل﴿ :إ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما ب َق ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما بأَنْ ُفسه ْم﴾ 3وهذه اآلية جاءت بعد أن ذَ َكر
سبحانه إحاطة ع ْل ِمه بالعباد و َّ
ات م ْن
أن هلم معقِّبات  -مالئِكة – حيفظوهنم؛ فقال تعاىل﴿( :لَهُ ُم َع ِّقبَ ٌ
ٍ
م﴾4
بَ ْين يَ َديْه َوم ْن َخلْفه يَ ْح َفظُونَهُ م ْن أ َْمر اللَّه إ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما ب َق ْوم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما بأَنْ ُفسه ْ
1سورة النساء اآلية 111
0سورة األنفال اآلية 72
 2نفس السورة واألية
2سورة الرعد اآلية 11
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املفسرين ُّ
يدل َّ
يغري ما هم فيه من النِّعم بإنزال االنتقام .فت ْغيِري ما باألن ُفس –
أن املراد :ال ِّ
فكالم َمجيع ِّ
القوم  -يراد به ت ْغيري ما هبا من األعمال
عليها العباد وقت مالبستِهم بالنعمة ،واتَّصفوا بعد ذلك مبا ينافيها
األحوال واألخالق ،اليت كان ْ
و ْ
بك ْفران نعم اهلل  -تعاىل  -وغمط إحسانِه وإمهال أوامره ونواهيه.
نغري.
يغري حىت ّ
نغري ،وإن كنا يف حببوحة فاهلل ال ّ
أي إن كنا يف حمنة فاهلل ال يغري حىت ّ
هذه حقيقة من عند خالق األرض والسماوات ،هذه احلقيقة تنطبق على األفراد واجلماعات ،وتنطبق
على األمم والشعوب.
وقال ابن أيب حا م  :حدثنا أبو سعيد األشج  ،حدثنا حفص بن غياث عن أشعت عن جهم عن
إبراهيم قال  :أوحى اهلل عز وجل إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل  :إن قال لقومه إنه ليس من أهل قرية
وال أهل بيت يكونون على طاعة اهلل  ،فيتحولون منها إىل معصية  ،إال حتول اهلل هلم ما حيبون إىل ما
يكرهون مث قال  :إن مصداق ذلك يف كتاب اهلل ( إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم )

1

قال اإلمام ابن تيمية (ت " :)909هذا التَّغيري يف اآلية الكرمية السابقة نوعان:
أحدمها :أن يُْبدو ذلك فيبقى قوالً وعمالً يرتتَّب عليه َّ
الذ ُّم والعقاب.
َّك والبغض ،ويعزموا على ترك فعل ما أمر
والثَّاين :أن ِّ
يغريوا اإلميان الذي يف قلوهبم بضدِّه من َّ
الريب والش ّ
اهلل به ورسوله ،فيستحقُّون العذاب هنا على ترك املأمور ،وهناك على فعل احملظور ،وكذلك ما يف النفس
ُمَّا يناقض حمبَّة اهلل ،والتوُّكل عليه ،واإلخالص له ،والشُّكر له ،يعاقب عليه؛ َّ
ألن هذه األمور كلها

1اإلمام إبن كثري .تفسري القرآن العظيم .اجلزء الثاين .دار ابن اهليثم القاهرة .ط  0227ص 1727
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استحق العذاب على ترك هذه الواجبات ،وهبذا
واجبة ،فإذا خال القلب عنها ،واتَّصف بأضدادها،
َّ
1
التَّفصيل تزول ُشبَه كثرية ،وحيصل اجلمع بني النصوصَّ ،
فإهنا كلَّها متَّفقة على ذلك
يغري عازا أو ذلَّة ،وال يغري مكانةً أو
بؤسا ،وال ِّ
قال صاحب الظالل (ت " :)1299ال يغري نعمةً أو ً
يغري النا  ...وبعد تقرير املبدأ يربز السياق حالة ت ْغيري اهلل ما ٍ
بقوم إىل السوء  ...ألنه
مهانة  ...إالَّ أن ِّ
ِّ
ْ
2
يستع ِجلون بالسيِّئة قبل احلسنة"
يف معرض الذين ْ
ويقول العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل  :اآلية الكرمية آية عظيمة تدل على أن اهلل تبارك وتعاىل
بكمال عدله وكمال حكمته ال يُغري ما بقوم من خري إىل شر ،ومن شر إىل خري ومن رخاء إىل شدة،

ومن شدة إىل رخاء حىت يغريوا ما بأنفسهم ،فإذا كانوا يف صالح واستقامة وغريوا غري اهلل عليهم
بالعقوبات والنكبات والشدائد واجلدب والقحط ،والتفرق وغري هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا .3
وقد َتصصت لفظة التغيري من خالل اخلطابات السياسية يف األزمة اجلزائرية يف الداللة على تغيري نظام

احلكم وحتويله  ،وهو ما عرب عنه الزعيم التارَيي جلبهة القوى االشرتاكية خالل ترشحه لرئاسيات 11
نوفمرب  1111قبل أن ينسحب رفقة مرشحني آخرين يف آخر حلظة " :إن النظام احلايل جيب أن
يتغري ،فالشعب يطالب بالتغيري وال غريه ،وليس من حق أي كان أن يقف يف وجهه  ،ولذا نتمىن أن
تكون االنتخابات املقبلة فعال شفافة ونزيهة"

4

1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ( ،)121/ 12مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ،جملدات التفسري ،طبعه
احلرمني الشريفني بإشراف املكتب العلمي السعودي باملغرب.
خادم َ
2يف ظالل القرآن ،لسيد قطب ( ،)99/ 7دار إحياء الرتاث العريب بريوت ،ط 1211 ،9ه 1191 /م
3املوقع الرمسي للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  www.binbaz.org.saيوم  17جويلية 0222
4حسني آيت امحد.زعيم جبهة القوى اإلشرتاكية .جتمع شعيب يوهران  9أوت 1117
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وهنا يربز زعيم هذا احلزب احملسوب على التيار االشرتاكي كونه عضو يف األُمية االشرتاكية أن الشعب
يطالب بتغيري احلكم وال غريه  ،ويريد انتخابات حرة وذات مصداقية  ،انتخابات حرة تربز إرادة الشعب
احلقيقية يف التغيري.
كما دلت أيضا عن التبدل يف املواقع السياسية من خالل ما أسفرت عنه نتائج االنتخابات التشريعية
يف اجلزائر " :التغيري والتبدل يف املواقع والشعبية بني حزب جبهة التحرير الوطين والتجمع الوطين
الدميقراطي من ناحية  ،واألحزاب اإلسالمية املستوعبة يف النظام من ناحية أخرى مثل حركة جمتمع
السلم "

1

وهي داللة أيضا عن التحول كما سبق وأن ذكرنا .

وتضمنت أيضا اخلطابات السياسية واإلعالمية لفظ التغيري اهلادئ الدال على السعي إىل تغيري نظام
احلكم دون حدوث هزات  ،كما حدث مع ما يعرف حديثا بالربيع العريب  ،وهناك أيضا حزب جبهة
التغيري  ،وكل دالالهتا ال َترج عن املعىن اللغوي للفظة .

1د.مصطفى بلعور .جامعة قاصدي مرباح ورقلة  .دفاتر السياسة والقانون عدد خاص أفريل 0211
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التكفير Takfir :
الزًراع لسرته البذر يف
فر يف اللغة  :سرتُ الشيء:
ُ
ووصف الليل بالكافر لسرته األشخاص  ،و ً
كفر :ال ُك ُ

األرض  .واصطالحا ; كفر إذا أدى الكفارة  ،وهو مأخوذ من املعىن اللغوي الثاين  ،ألن يف التكفري

سرت للذنب وتغطية له تكفري الذنوب بالصدقة  :حمو الذنوب بإخراج الصدقة وتكفري الذنوب  :حموها
وإزالتها  ،وكفر النعمة وُكفراهنا سرتها برتك أداء شكرها  ..والتكفري سرتة وتغطية ويقال  :كفرت
الشمس النجوم سرتهتا  ،ويقال  :الكافر للسحاب الذي يغطي الشمس والليل وأعظم الكفر ُج ُحود

النبؤة .والكفران يف جحود النعمة أكثر استعماال ،والكفر يف الدين أكثر
الوحدانية أو الشريعة أو ً

والكفور فيهما مجيعا ..والكافر على اإلطالق متعارف فيمن جيحد الوحدانية أو االنبوة أو الشريعة أو
ثالثتها  ،وقد يقال كفر ملن َيل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر اهلل عليه  .1كفر الشيء وكفره  :غطاه
يقال ك كفر السحاب السماء  ،وكفر الليل بظالمه ..وقيل للزراع الكفار  ، ..ويف الشام كفرا هو القرية

يقال كفر طاب  ،وكافرين حقي  :جحده 2وقد وردت لفظة الكفر لداللة على اجلحود يف آيات عديدة
من القرآن الكرمي ومنها قوله تعاىل﴿ :ليبلوني ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه  ،ومن
4
3
ك الَّتي
ْت فَ ْعلَتَ َ
كفر فإن ربي غني كريم﴾ وقال ﴿:واشكروا لي وال تكفرون﴾ وقوله َ ﴿ :وفَ َعل َ

ين ﴾
ْت َوأَنْ َ
فَ َعل َ
ت م َن الْ َكافر َ

5

حتريت كفران نعميت .
أي ُ

1الراغب األصفهاين.املفردات يف غريب القرآن ص 291
2الزخمشري .أسا البالغة ..ص 729
3النمل االية 22
4البقرة االية 127
5سورة الشعراء االية 11
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وقال﴿ :لئ ْن ش َك ْرتُم ألزيدن ُكم ولئ ْن كفرتم إن ع َذابي لشديد ﴾  1وقال ﴿ وال تَ ُكونوا أول كافر
2
ك هم
به﴾ أي ال تكونوا أئمة يف الكفر فيقتدى بكم وقوله ﴿ :وَم ْن َك َفر بعد ذلك فأوالئ َ

الفاسقون ﴾  3عين بالكافر الساتر للحق فلذلك جعله فاسقا  ،ومعلوم أن الكفر املطلق هو أعم من

الفسق ومعناه من جحد حق اهلل فقد فسق عن أمر ربه بظلمه4 .وقد ربط القرآن الكفر بالسحر قال
الشياطين كفروا يعلمون الناس الس ْح َر﴾
فر ُسليما ُن ولك َن
ً
تعاىل  ﴿ :وما َك َ

5

أي أن سليمان مل

يكن بكافر وإمنا الشياطني هم الذين كفروا يف واقعة اخلا م..عن ابن عبا قال  :كان سليمان عليه
السالم إذا أراد أن يدخل اخلالء أو يأيت شيئا من نسائه  ،أعطى اجلرادة وهي امرأته خامته  ،فلما أراد اهلل
أن يبتلي سليمان بالذي ابتاله به  ،أعطى اجلرادة ذات يوم خامته  ،فجاء الشيطان يف صورة سليمان

فقال  :هايت خامتي فأخذه ولبسه  ،فلما لبسه دانت له الشياطني واجلن واإلنس.قال  :فجاءها سليمان
فقال هلا  :هايت خامتي فقالت  :كذبت لست قال  :فعرف سليمان أنه ابتلى به قال  :فانطلقت
الشياطني فكتبت يف تلك األيام كتبا فيها سحر وكفر  ،فدفنوها حتت كرسي سليمان  ،مث أخرجوها
وقرؤوها على النا وقالوا  :إمنا كان سليمان يغلب النا هبذه الكتب .
ور ﴾
وقال تعاىل َ ﴿ :و ُه َو الَّذي أ ْ
سا َن لَ َك ُف ٌ
َحيَا ُك ْم ثُ َّم يُميتُ ُك ْم ثُ َّم يُ ْحيي ُك ْم إ َّن ْاإلنْ َ
املبالغ يف كفر ِان النعمة .
1سورة ابراهيم االية 9
2سورة البقرة 21
3سورة النور االية 77
4الراغب األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص 291
5سورة البقرة االية 120
6اسورة احلج االية 11
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الفصل الثاني :

شاء من محاريب وتَماثيل وج َف ٍ
ان َكالْجواب وقُ ُدوٍر راسي ٍ
ات
َ َ
ََ َ
وقال عكس ذلك ﴿ ي ْع َملُو َن لَهُ َما يَ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ي َّ
ور﴾  1وهناك أيضا الكفارة وتعين ما يغطي اإلمث
ا ْع َملُوا َ
آل َد ُاو َ
الش ُك ُ
يل م ْن عبَاد َ
ود ُش ْك ًرا َوقَل ٌ
ك
اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم َك َٰذل َ
ومنه كفارة اليمني حنو قوله تعاىل ٰ ﴿ :ذَل َ
ارةُ أَيْ َمان ُك ْم إذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
ك َك َّف َ
يُبَ يِّ ُن اللَّهُ لَ ُك ْم آيَاته لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن ﴾  ، 2والكافور هو الطيب يف قوله تعاىل َّ ﴿ :
إن ْاألَبْ َر َار
يَ ْش َربُو َن م ْن َكأ ٍ
ورا ﴾.
ْس َكا َن م َز ُ
اج َها َكافُ ً

3

وارتبط الفكر التكفريي بطروحات السيد قطب  ،فنشأة فكر التكفري بدأت بني شباب بعض اإلخوان
يف سجن القناطر يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات  ,وأهنم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته ,
وأخذوا منها أن اجملتمع يف جاهلية ..وبرز الفكر التكفريي يف اجلزائر بشكل الفت يف التسعينيات ،
حيث ظهرت مجاعات إرهابية تكفر كل من ال يساير هنجها ،أخطرها على اإلطالق اجلماعة اإلسالمية
املسلحة ،فكفروا رموز النظام وجنراالت اجليش وكل من حيارهبم  ،وهو رمبا ما جعل لفظة التكفري
تستعمل يف سياقات عديدة  ،وقد برز سنة

1112

علي بلحاج بفكره التكفريي ،فكان يرى أن النظام

طاغوت  " :القتال ال يكون إال بأداة إال بالسالح  ،دخلنا إىل هذا الصراع السياسي السلمي إذا مل
يبخسونا حقنا  ..أنا ال أنتظر الشاذيل أو خالد نزار يقولون علي بلحاج خارج عن القانون نعم أنا
خارج عن القانون لكنكم أنتم خارجون عن القرآن والسنة  ..ال أترك كالم اهلل وأتبع كالم البشر أو
الطاغوت والكفر"

4

1سورة سبإ اآلية12
2املائدة االية 91
3اإلنسان األية 7
4علي بلحاج .خطاب أمام أنصار الفيس احملل جتمع شعيب اجلزائر العاصمة يوم  19جوان 1111
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يتضح ُما سبق أن لفظة الكفر يف اللغة تعين السرت والتغطية .ورأينا كفر لسيده احنىن له وطأطأ الرأ
وأطلق الكفر على البحر  :لسرته ما فيه وعلى السحاب املظلم  ،ألنه يسرت الشمس  .وكفر يف الشام
تعين القرية .ويف الشرع تدل على جحود الوحدانية كما قال الراغب األصفهاين :الكافر على اإلطالق
متعارف فيمن جيحد الوحدانية  ،أو النبوة  ،أو الشريعة  ،أو ثالثتها وهو نقض اإلميان .ومدلول اللفظة
يف اخلطابات السياسية خالل التسعينيات خرج عن سياقه اللغوي والشرعي إىل توظيف خاطئ فكان
يدل على تكفري أبناء اجلزائر من الذين مل يسايروا دعاة الفتنة والتقتيل واإلرهاب اهلمجي والسري يف هنج
التكفرييني املمثلني أساسا يف اجلماعات اليت تسمي نفسها اجلهادية ويف مقدمتها اجلماعة اإلسالمية
املسلحة (اجليا)  ،وهو ما يربز أن
اللفظة ورغم اتساع سياق استعماهلا إال أهنا ضيقت دالليا إىل أبعد حد ،فصارت تعين الكفر الذي تؤمن
به مجاعة ضالة على مقاسها .
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التمشيط Ratissage :
ِ
املكان :
ط
َّع ِر :تَ ْسرحيُهُ ومنه جاءتنا املشطة .ومتَْشي ُ
جاء يف خمتلف معاجم اللغة العربية أن متْشي ُ
ط الش ْ
ٍ
ملنطقة ما ؛ هبدف البحث عن مطلوبني لدى مصاحل
تيشهُ تَ ْفتيشاً َدقيقاً  .والتمشيط مسح شامل
تَ ْف ُ
األمن وهذا هو املعىن الذي يهمنا يف البحث.

والتمشيط كلمة ترددت على لسان كل مواطن جزائري وقت األزمة ،ولألسف مل يفهم العديد معىن
هذه الكلمة أو باألحرى تغري معىن هذه الكلمة بعد حترير عدة مناطق خاصة يف اجلبال زمن األزمة ..
هناك نوعان من التمشيط  :متشط عام ومتشيط خاص  ،وشهدت اجلزائر خالل سنوات األزمة
عمليات متشيط واسعة لقوات اجليش والدرك الوطنيني واألمن  ،وهناك عمليات متشيط تقوم هبا ما عرف
بالقوات املشرتكة اليت جتمع كل األسالك األمنية مبا فيها املخابرات  ،وعادة ما كانت هذه العمليات
تستهدف اجلماعات اإلرهابية يف اجلبال  ،غري أنه  م تسجيل عمليات متشيط داخل املدن  ،وحتديدا
بأحياء كانت توصف بالساخنة  ،كحي بن طلحة وحي الكاليتو باجلزائر العاصمة وحي األمري عبد
القادر بقسنطينة  ،وهي عمليات اهلدف منها حماصرة اجلماعات املسلحة ومالحقة اإلرهابيني وقطع
الدعم اللوجيستيكي عنهم  ،كما كانت هذه العمليات جترى أحيانا بدعوة ُمثلي وسائل اإلعالم
والصحافة  ،وهناك نوع آخر من التمشيط يستهدف اجملرمني ،وذلك ملالحقة جتار املخدرات واللصوص،
وهي عمليات تقوم هبا مصاحل األمن من حني آلخر  ،وعندما يقتضي األمر ذلك  ،كأن تتوسع دائرة
اإلجرام يف حي ما  ،فيتم متشيطه أمنيا .
ولفظة متشيط وظفت على نطاق واسع يف اجملالني األمين واإلعالمي حتديدا وقلُت يف اخلطابات
السياسية  ،فالكلمة كانت تظهر يف بيانات األجهزة األمنية اليت تصدر عشية كل عملية وتوزع على
وسائل اإلعالم مبا فيها الثقيلة كالتلفزيون اجلزائري مثال  " :أفاد بيان
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صادر عن مصاحل األمن  ،أنه  م مساء أمس القضاء على أربعة إرهابيني مبنطقة بين عمران يف والية
بومردا  ،وأن عملية متشيط واسعة مستمرة ملالحقة عناصر أخرى "

1

كما برزت اللفظة أيضا يف سياق الكتابات الصحفية حيث سجلنا " :قامت مصاحل الدرك الوطين يف
الساعات املنقضية من القضاء على أربعة إرهابيني جببال الشريعة الواقعة يف البويرة  ،وهذا بعد عملية
متشيط واسعة ".و"باشرت أمس القوات املشرتكة عملية متشيط واسعة حلي بن شرقي بقسنطينة يف إطار
مكافحة اجلرمية" ،كما أن التمشيط قد تقوم به مصاحل أمن أجنبية ملالحقة جزائريني مطلوبني" ،علم من
مصدر مطلع أن محلة التمشيط اليت تقوم هبا السلطات الفرنسية ضد األشخاص املقيمني على تراب
بالدها بطرق غري شرعية مازالت متواصلة  ،فبعد احلملة اليت قامت هبا مصاحل الشرطة بباربا يف
باريس ،من املنتظر أن تنظم محالت متشيط ُماثلة يف عدد من املدن الفرنسية اليت يكثر هبا نشاط
املهاجرين غري الشرعيني ..للتذكري فإن املواطنني املوقوفني بباربا البال عددهم
نقلهم أمس إىل اجلزائر ال عالقة هلم بالنشاط اإلسالمي "

01

شخصا الذين  م

2

ولفظة التمشيط مل َترج من خالل استعماهلا ،سنوات األزمة األمنية يف اجلزائر ،عن املعىن املتعارف عليه
يف املسح الشامل ملنطقة ما حبثا عن إرهابيني خارجني عن القانون ،فلم يطلها أي تطور داليل على
املستوى اللغوي ،وهي مرادفة ملصطلح  Ratissageيف اللغة الفرنسية.

1جريدة النهار املسائية .مؤسسة النصر للصحافة .عدد  912يوم  02ديسمرب  1112ص 2
 2املصدر نفسه .عدد  912يوم  02ديسمرب  1112ص 2
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التنكيلAbuser :
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يب والتَّع ُّس ِ
ف َعلَْي ِه .
تَ ْنكيل ( ن ك ل ) .مصدر نَ َّك َلَ " .جاءَ للتَّ ْنك ِيل بِه "  :ل ُم َم َار َسة أنْ َو ِاع الت َّْعذ ِ َ َ

ونكل ينكل تنكيال  ،ونكل به عاقبه بشدة  ،ونكل الشيء قيده ؛ ونكل فالنا عن الشيء حرفه عنه
جام .وقال أبو عبيدة :النِك ِ
.النِكْل بالكسر :ال َقْي ُد .والنِكْل أيضاً :حديدةُ اللِ ِ
الربيد .ورجل نِكْل
ْل جل ُام َ
ُ
ُ
ُ
1
ونَ َكل ،كأنَّه يُنَ ِّك ُل به أعداؤهُ.
تنكيل جبثث املواطنني أي التمثيل والتنكيل جبثث القتلى  ,إضافة للسب والشتم والقدح والذم ,هذا ما
ال يقبله ديننا احلنيف وكافة الشرائع السماوية  ,كما يتناىف مع قيمنا وعاداتنا السامية وأخالق الشعب
اجلزائري ويتعارض مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان .
فاألصل أن التنكيل أو التمثيل بالقتلى من الكفار حرام ،فقد صح النهي عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،كما يف حديث بريدة رضي اهلل عنه قال" :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا َّأمر أمرياً على
جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ومبن معه من املسلمني خرياً مث قال :اغزوا باسم اهلل ويف
سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداً ...احلديث" (أخرجه
مسلم يف صحيحه) ،والتمثيل هو قطع أعضاء املقتول كأذنيه وعينيه وأنفه ،ومن التمثيل بقر بطنه  ،وهو
ما حدث يف اجملازر البشعة اليت هزت اجلزائر خالل أزمة التسعينيات ،ويكفي هنا أن نورد ما حدث
يف جمزرة بن طلحة الشهرية حيث  م بقر بطون نساء حوامل واستخراج األجنة و جرى تنكيل يف أبشع
صوره.
وإذا كان التمثيل بأبدان القتلى الكفار ال جيوز فمن باب أوىل أنه ال جيوز حتريقها ،لكن إذا كان
الكفار ميثلون بقتلى املسلمني جاز التمثيل بقتالهم؛ ويستند العديد من علماء املسلمني يف ذلك مبا

 1املختار من صحاح اللغة ص 729
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صبَ ْرتُ ْم لَ ُه َو َخ ْي ٌر
جاء يف كتاب اهلل قال تعاىلَ ﴿ :وإ ْن َعاقَ ْبتُ ْم فَ َعاقبُوا بمثْل َما عُوق ْبتُ ْم به َولَئ ْن َ
ين﴾ ، 1
ل َّ
لصابر َ
2

وهذا من باب ﴿فَ َمن ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدوا َعلَْيه بمثْل َما ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم ﴾
ف بَأ َّ
َّ
ين
﴿فَ َقات ْل في َسبيل اللَّه َال تُ َكلَّ ُ
سَ
ْس الذ َ
ك َو َح ِّرض ال ُْم ْؤمن َ
سى اللهُ أَ ْن يَ ُك َّ َ
ين َع َ
ف إ َّال نَ ْف َ
3
ْسا َوأَ َش ُّد تَ ْنك ًيال﴾
َك َف ُروا َواللَّهُ أَ َش ُّد بَأ ً
وقال تعاىل :

يتضح ُما سبق أن لفظة التنكيل اليت وردت يف معاجم اللغة مبعان خمتلفة أبرزها  :العقاب بشدة ،
وُمارسة أنواع التعذيب  ،والتعسف والتمثيل جبثث القتلى والنكل بكسر النون القيد و حديدة اللجام
كذلك ،غري أن اللفظة اليت تداولت بشكل ملحوظ يف التسعينيات ،خالل األزمة األمنية والسياسية
اجلزائرية ،كان جماهلا الداليل ضيقا حيث َتصصت يف التمثيل جبثث القتلى  ،خاصة الذين يقتلون
على أيدي اجلماعات اإلرهابية املسلحة اليت كان أعضاؤها الناشطون وأمراؤها ينكلون تنكيال بشعا
باجلثث فسجلنا قطع الرؤو واألطراف والرمي هبا يف الشوارع وعلى حواف الطرق ،ووصل األمر إىل
حد قطع األعضاء التناسلية ،كما حدث يف قضية مقتل صحفي بالتلفزيون اجلزائري يف قسنطينة
سنة .1111

1اسورة النحل اآلية 101
2سورة البقرة اآلية .112
3سورة النساء االية 92
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التنوير Lumières :
اللفظة جاءت هبا املعاجم اللغوية العربية مبعان خمتلفة ،فهي يف املعجم الوسيط كما سبق وأن رأينا
وقت إِسفار الصبح .ويقال  :صلَّى ال َفجر يف التَّ ْن ِوير ،تَ ْن ِوير الب ي ِ
ت ِمبَ َ ِ
وع ِم َل
يح ُملَ َّونٍَة:
َ
إضاءَتُهَُ .
ُ
ُ َْ
َ
صاب َ
َْ
َعلَى تَ ْن ِوي ِر فِ ْك ِرهِ َ :ج ْعلِ ِه ُمتَ نَ ِّوراً  ، 1 .ومن أخالقيات الصحافة أهنا وجدت لتنوير اجملتمع وإعالم الرأي
العام مبصداقية وموضوعية

وحدد إميانويل كانت لفظة التنوير ،وهو فيلسوف من القرن الثامن عشر ،أملاين من بروسيا ومدينة
كان ،آخر فيلسوف مؤثر يف أوروبا احلديثة يف التسلسل الكالسيكي لنظرية املعرفة ،خالل عصر التنوير
الذي بدأ باملفكرين جون لوك وجورج بركلي وديفيد ،يف مقالته الفلسفية الشهرية سنة ،1992
ومفهوم التنوير عنده  :خروج اإلنسان من قصوره الذي اقرتفه يف حق نفسه من خالل عدم استخدامه
لعقله إال بتوجيه من إنسان آخر .
عصر التنوير (بالفرنسية )Siècle des Lumières :مصطلح يشري إىل القرن الثامن عشر يف
الفلسفة األوروبية وغالبا ما يعترب جزءا من عصر أكرب يضم أيضا عصر العقالنية .املصطلح يشري إىل
نشوء حركة ثقافية تارَيية دعيت بالتنوير واليت قامت بالدفاع عن العقالنية ومبادئها كوسائل لتأسيس
النظام الشرعي لألخالق واملعرفة (بدال من الدين .ومن هنا لجند ان ذلك العصر هو بداية ظهور األفكار
املتعلقة بتطبيق العلمانية .رواد هذه احلركة كانوا يعتربون مهمتهم قيادة العامل إىل التطور والتحديث وترك
2

التقاليد الدينية والثقافية القدمية واألفكار الالعقالنية ضمن فرتة زمنية دعوها "بالعصور املظلمة".

وشاع خلط بني النا خبصوص مفهوم التنوير ،فهم يعتقدون أنه العصرنة باملعىن احلضاري الغريب واتباع
النهج الليربايل يف اجملال االجتماعي واالقتصادي واالنفتاح على العوملة وعامل السموات املفتوحة ،ونسي
1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط ، ،ج  0ص.110 :
2إميانويل كانت .ويكبيديا املوسوعة احلرة
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أصحاب هذا الرأي أن هذه الكلمة هي مشرتك بشري وقيمة كونية وجدت منذ األزل عند املشرعني
األوائل وموقظي الشعوب ومدشين يقظة احلضارات ،وأهنا ليست حكرا على العقل الغريب املتمركز حول
نفسه ،إذ هناك تنوير اقتصادي مزلزل يف
شرق آسيا وتنوير ماركسي يف الصني وأمريكا الالتينية وتنوير ديين عرفته احلضارة العربية اإلسالمية يف
عصور االزدهار وتنوير فلسفي عند اإلغريق وتنوير سياسي شيده العامل اهلندي يف مرحلة ما بعد
االستعمار الربيطاين وتنوير علمي تقين شهدته احلضارة القارية األوربية وامتد إىل العامل األلجنلوساكسوين
اجلديد .زيادة على أن التنوير هو باألسا
مفهوم فلسفي وقع نقله واستخدامه يف فضاءات معرفية وعملية أخرى وتعرض للتشويه واملسخ نتيجة
هذا االستخدام ،وحنن نعلم كيف تتقاذف مصاحل السياسة والدين واالقتصاد بطهارة الكلمات وتغلفها
بإيديولوجيا األنساق املطلقة واألقاويل الشعوبية املغشوشة.
ويقول الدكتور حممد السيد اجلليند يف كتابه "فلسفة التنوير بني املشروع اإلسالمي واملشروع التغرييب " :
العلمانية -وفد إلينا من الغرب ضمن جمموع املصطلحات اليت
إن مصطلح التنوير كغريه من املصطلحات َ
غزت ثقافتنا املعاصرة خالل حركة االتصال احلديثة بني العرب والعامل الغريب -خاصة فرنسا -خالل

القرنني األخريين.
ولقد نشأ هذا املصطلح يف ظروف تارَيية عاشتها دول أوروبا شرقاً وغرباً ،كانت ثقافة الشعوب يف
أوروبا خالهلا قاصرة على ما متليه عليهم سدنة الكنيسة ورجاهلا ،وكانت السيطرة الثقافية والالهوتية
وتفسري الظواهر الطبيعية خاضعة لرجال الالهوت الكنسي ،ال جيوز خمالفتها ،باعتبار ذلك وحياً ال جتوز
خمالفته...
ومن املعروف تارَيياً أن موقف الكنيسة وآراء رجاهلا كانت يف العصور الوسطى متثل اجلهل والتخلف
واخلرافة ،فلقد طلبوا من املسيحيني اإلميان واإلذعان آلرائهم يف تفسري الظواهر الكونية مدعني أن الدين
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( الكنيسة ) َيتص بتفسري هذه الظاهرة ،وأن اخلروج عليها كفر وإحلاد ،ويكون جزاؤه الطرد من رمحة
الكنيسة.
ومن املفيد أن ننبه هنا إىل أن موقف األديان من الكون وظواهره هو اإلميان مبا هو موجود على ما هو
عليه يف الوجود ،دون أن يفرض الدين تفسرياً معيناً هلذه الظاهرة أو تلك ،تاركاً ذلك كله ملنطق العلم
وما يصل إليه العقل من اكتشافات وعالقات بني األسباب والظواهر ،دافعاً للعقل أن يعمل ويكتشف
القوانني ويدرك العالقات ،جاعالً الكون كله خاضعاً لسلطان العقل حبثاً واكتشافاً وتسخرياً وتوظيفاً.
ومن هنا كان الكون كله آية دالة على خالقه ،وكان أكثر العلماء اكتشافاً لقوانني الكون وأكثرهم إدراكاً
للعالقات أشدهم خشية خلالق هذا الكون .هذه نقطة حتتاج إىل بسط وتفصيل أحسب أن له جماالً
آخر ،ولكن أردنا أن ننبه هنا إىل السقوط الذي وقعت فيه الكنيسة بفرض آرائها على العلماء ودعوى
احتكارها تفسري الظواهر الكونية ،ووجوب اخلضوع لتفسرياهتا وقبول آرائها يف تفسريهم للظواهر
الطبيعية ،وترتب على ذلك ميالد حركة التنوير الرافضة للكنيسة وآلرائها ،معلنة أن ما يدعيه رجال
الكنيسة باطل ال حق فيه ،جهل ال يسنده علم ،خرافة ال يقبلها العقل.

1

واخلرافة .وأصبح رجل الدين رمزاً لكل هذه املعاين .فهو داعية للجهل .حمارب للعقل .رافض للعلم ،وال
شك عندي  -أن هذه الكوكبة من العلماء اليت عاشت هذه املعركة كان ينقصها العلم بالدين الصحيح،
الذي نزل على عيسى عليه السالم ،فضالً عن جهلهم التام باإلسالم واحتضانه للعلم ،وتكرميه للعلماء،
وال شك عندي أيضاً أن رجال الكنيسة الذين أعلنوا هذه احلرب التارَيية على العلم والعلماء قد أساءوا
إىل املسيحية ،وأفسدوا مبوقفهم هذا حركة يف التاريخ املعاصر .فال انتصروا لدينهم ،وال حققوا النصر على
عدوهم ،بل كانوا مبوقفهم هذا الباب الطبيعي الذي فتح على مصراعيه لدعاة اإلحلاد والثورة على
الكنيسة والدين معاً ،حيث صوروا املوقف على أنه صراع بني الدين والعلم ،وليس بني رجال الكنيسة
والعلماء بني العقل واخلرافة ،بني النور والظالم بني التقدم والتخلف ،وكان مفهوم التنوير يعين التحصن
 /1حممد السيد اجلليند .فلسفه التنوير بني املشروع االسالمي و املشروع التغرييب .دار القباء مصر طبعة  1111ص 12/10
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مبنطق العلم والعقالنية ،ضد هذا الدين ورجاله .وكان مصطلح التنوير هو املعرب عن نتيجة هذه املعركة
اليت حسمها التاريخ والواقع لصاحل العلم والعقل والنور ضد الكنيسة وآرائها ،ولقد صورت املعركة كلها
على أهنا صراع بني الدين ،مبعناه العام ،وكل معاين التنوير اليت هي العقالنية والتقدم ،وانتقلت املعركة
بكل مالبساهتا وظروفها إىل عاملنا العريب بدون أن يفطن دعاة التنوير يف عاملنا العريب إىل أن اإلسالم
ليس هو الكنيسة ،وال عاملنا العريب هو أوروبا ،وال احلضارة اإلسالمية هي احلضارة األوروبية يف عصورها
املظلمة ،فليس الدين عندنا رافضاً للعلم ،وال حمارباً للعقل.

1

وأخذ دعاة التنوير عندنا يصورون املعركة يف بالدنا على أهنا صراع بني اإلسالم والعلم ،بني الدين
والعقل ،بني ضرورة التخلص من املاضي ،والنهوض باملستقبل ،وكان النموذج الغريب يف نظرهم هو املثل
والقدوة اليت ينبغي أن حنذو حذوها ،ونسري يف ركاهبا .
وأصبحت الثنائية التناقضية بني الدين والعلم عنواناً حلركة التنوير ،ومالزمة هلا يف بالدنا ،فكما رفض
العلماء يف أوروبا الكنيسة ،وأعلنوا احلرب عليها ،دليالً على التنوير ،أخذ دعاة التنوير عندنا بنفس املبدأ،
فأعلنوا احلرب على اإلسالم ورجاله ،لكي يعلنوا عن أنفسهم أهنم تنويريون ودعاة التنوير ،وهو ما حدث
فعال خالل األزمة األمنية اجلزائرية يف التسعينيات بظهور حركة التنويريني اليت كان يقودها اهلامشي شريف
ويسري يف فلكها سعيد سعدي وأتباعهما ،فحضرت اللفظة بقوة يف خطاباهتم وخرجاهتم السياسية
واإلعالمية كتصريح اهلامشي الشريف زعيم احلركة االجتماعية اجلزائرية لدى استضافته يف قناة اجلزيرة:
"األزمة يف اجلزائر منذ بدايتها كانت أزمة الدولة اهلجينة وأزمة النظام الريعي ..و اجملتمع اجلزائري اليوم يف
حاجة إىل حركة تنوير تضع حدا للظالمية وللمد اإلسالموي اجلارف،الذي يهدد كيان الدولة اجلزائرية"

2

وال َيتلف اثنان أن العالمة الشيح عبد احلميد بن باديس كان من أبرز دعاة التنوير مبفهومه اإلجيايب ،
حيث عمل طوال حياته على نشر العلم واملعرفة والتنوير ومكافحة اجلهل والتخلف والظالمية  ،فكان
1حممد السيد اجلليند .فلسفه التنوير بني املشروع االسالمي و املشروع التغرييب ص19
2بن جدو غسان.اإلجتاه املعاكس قناة اجلزيرة  09جانفي 1111
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حبق املصلح الكبري الذي نور بأفكاره وأضاء بطروحاته اجلزائر والعامل كله  .فكان رمزا لإلصالح والتنوير
وعاملا من علماء العرب الكبار ،وتكفي مقولة اإلمام الشيخ الغزايل رمحه اهلل يف الرجل" :ابن باديس
كبقية القادة العرب واملسلمني -مل يظفر بالتقدير الذي يستحقه ،ألن العرب مبتلون بالنسيان،
1

وخصوصا نسيان القادة الكبار"
ً

إن املستنري بنور اهلل سبحانه وتعاىل والقرآن واإلسالم والرسول صلى اهلل عليه وسلم واحلكمة والصالة
له (تنوير إسالمي)  ،اجلامع بني مصادر معرفة تنويرية متميزة ،فهو (تنوير مؤمن) باهلل ورسوله ودينه
وكتابه ،وجامع إىل هذه املصادر اإلهلية للتنوير اإلسالمى املؤمن( .نور احلكمة) -اليت هي اإلصابة يف
غري النبوة -أي الصواب البشرى القائم على العقل اإلنساىن والتجربة اإلنسانية ،وعلى (البصرية) اليت
توقد مصابيحها يف القلب اإلنساىن عبادة احلكيم ألحكم احلاكمني .فنحن إذن ،أمام (تنوير إسالمي
متميز ،لتميز اإلسالم ،ونسقه الفكرى .وتطور حضارته ،إنه مثرة إسالمية خالصة وخاصة ،وليس كالتنوير
الغريب رد فعل ناقد وناقض للدين) .2
مل يرد لفظ (التنوير) يف القرآن الكرمي ،وإمنا ورد مصدر التنوير ،وهو النور وتكرر ثالثا وأربعني مرة ،يقول
َّ
َّ
ين َك َف ُروا أ َْوليَا ُؤ ُه ُم
ين َ
آمنُوا يُ ْخر ُج ُه ْم م َن الظُّلُ َمات إلَى النُّور َوالذ َ
اهلل تعاىل  ﴿ :للَّهُ َول ُّي الذ َ
اب النَّار ُه ْم ف َيها َخال ُدو َن﴾  3وقال:
وت يُ ْخر ُجونَ ُه ْم م َن النُّور إلَى الظُّلُ َمات أُوٰلَئ َ
الطَّاغُ ُ
كأ ْ
َص َح ُ

الس َالم َويُ ْخر ُج ُه ْم م َن الظُّلُ َمات إلَى النُّور بإ ْذنه َويَ ْهديه ْم إلَ ٰى
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ
﴿يَ ْهدي به اللَّهُ َمن اتَّبَ َع ر ْ
4
صر ٍ
اط ُم ْستَق ٍ
يم﴾
َ
1حممد الغزايل .حماضرة ألقاها جبامعة االمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية أكتوبر 1199
 2د .حممد عمارة .اإلسالم بني التنوير والتزوير  .دار الشروق .القاهرة . 1117ص 09
3سورة البقرة اآلية 079
4سورة املائدة اآلية 11
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اء ُك ْم َر ُسولُنَا يُبَ يِّ ُن لَ ُك ْم َكث ًيرا م َّما ُك ْنتُ ْم تُ ْخ ُفو َن م َن الْكتَاب
.وقال تعاىل ﴿ يَا أ َْه َل الْكتَاب قَ ْد َج َ
ين ﴾ .1وبالتأمل ىف هذه اآليات القرآنية ،لجند أن
ور َوكتَ ٌ
َويَ ْع ُفو َع ْن َكثي ٍر قَ ْد َجاءَ ُك ْم م َن اللَّه نُ ٌ
اب ُمب ٌ

املشيئة اإلهلية هى الىت تتوىل إخراج اإلنسان من الظلمات (وليست الظلمة الواحدة) إىل النور (وليست

األنوار) وتلك هى اهلداية الربانية لإلنسان .ونالحظ ىف هذا السياق أيضا أن اخلروج من الظلمات إىل
النور .أى اهلداية ،ال يتم إال بإذن اهلل .فاملشيئة واإلذن اإلهليان وراء كل تنوير ،ألن اإلنسان الذى َيرجه
اهلل سبحانه وتعاىل من ظلمات اجلهل والشرك واخلرافة ،إىل نور اإلميان والعلم واملعرفة احلقة ،هو إنسان
منور العقل والبصرية والوجدان فالتنوير هبذا املفهوم ،وهو هداية اخلالق لإلنسان ،وبذلك يتالزم التنوير
ويرتبط بإرادة اهلل عز وجل.
وكما أن اهلل تعاىل قد قرن القرآن الكرمي بالنور فكذلك التوراة واإللجنيل ،قد جعلها اهلل هدى ونورا
2

ين ﴾
ور َوُم َ
يل فيه ُه ًدى َونُ ٌ
ْمتَّق َ
ص ِّدقًا ل َما بَ ْي َن يَ َديْه م َن الت َّْوَراة َو ُه ًدى َوَم ْوعظَةً لل ُ
﴿ َوآتَ ْي نَاهُ ْاإلنْج َ
َّ
الربَّانيُّو َن
ادوا َو َّ
ين َه ُ
ين أ ْ
﴿وإنَّا أَنْ َزلْنَا الت َّْوَراةَ ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
َسلَ ُموا للَّذ َ
ور يَ ْح ُك ُم ب َها النَّبيُّو َن الذ َ
استُ ْحفظُوا م ْن كتَاب اللَّه ﴾  .3فالقرآن الكرمي والتوراة واإللجنيل ىف أصلهما اللذين أنزهلما
ار ب َما ْ
َو ْاأل ْ
َحبَ ُ
اهلل تعاىل على موسى وعيسى عليهما السالم ،هدى ونور ،وهى كتب هداية أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل

على رسله ليخرجوا النا من الظلمات إىل النور.
وبذلك جعل اهلل اهلداية مرتبطة بالنور ،فال تكون هداية بال نور من اهلل ،وال نور يضيء قلب اإلنسان
السماوات و ْاألَرض مثَل نُوره َكم ْش َكاةٍ
وينري حياته إال بإذن من اهلل ألن اهلل تعاىل يقول ﴿ :للَّهُ نُ ُ
ور َّ َ َ َ ْ َ ُ
ٍ
ارَك ٍة َزيْ تُونٍَة َال
اج ٍة ُّ
اح الْم ْ
ف َيها م ْ
صبَ ٌ
الز َج َ
اح في ُز َج َ
اجةُ َكأَنَّ َها َك ْوَك ٌ
صبَ ُ
ب ُد ِّري يُوقَ ُد م ْن َش َج َرة ُمبَ َ
ور َعلَ ٰى نُوٍر يَ ْهدي اللَّهُ لنُوره َم ْن يَ َ
َش ْرقيَّ ٍة َوَال غَ ْربيَّ ٍة يَ َك ُ
ار نُ ٌ
س ْسهُ نَ ٌ
شاءُ
اد َزيْ تُ َها يُضيءُ َولَ ْو لَ ْم تَ ْم َ
1سورة المائدة اآلية 91
2انفس السورة اآلية 06
 3نفس السورة 00
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ٍ
يم﴾
ب اللَّهُ ْاأل َْمثَ َ
َويَ ْ
ضر ُ
ال للنَّاس َواللَّهُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ

1

وردت اللفظة مبشتقاهتا مخس مرات يف هذه

اآلية وحدها واملعىن أى هادى أهلها.

وهنا نالحظ أن النور يأتى ىف القرآن مفردا ىف كل احلاالت ،بينما تأتى الظلمات مجعا ىف كل األحوال
أيضا .وىف هذا منتهى الدقة ىف وصف هذه األحوال ،ألنه ما دام اهلل -سبحانه وتعاىل -هو النور ،وهو
املصدر الوحيد لكل نور ،فإن النور البد وبصورة قطعية ،أن يكون مفردا ،وأال يتعدد النور كما تتعدد
الظلمات ،وهذه مسألة ىف غاية األمهية .ننتهى إليها بالتأمل الطويل ىف كتاب اهلل والوصول إىل إدراكها
هو من منن الرمحن ولطائفه سبحانه وتعاىل.إن اإلنسان الذى هداه اهلل إىل النور ،وجعل له نورا يعيش
حالة من التنوير دائمة فهو ىف نور ال هناية له ،وال مصدر للنور إال اهلل سبحانه وتعاىل ،بقوله تعاىل :
َّ
ورا فَ َما لَهُ من نُّوٍر ﴾ 2فهل بعد نور اهلل من نور؟ وهل يستوى نور اهلل الذى
﴿ َوَمن ل ْم يَ ْج َعل اللَّهُ لَهُ نُ ً
يقذفه اخلالق ىف قلب املؤمن وىف عقله ووجدانه مع أى نور ،أو أنوار من أى مصدر؟

ُّور﴾
قال تعاىل ﴿ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَوي ْاألَ ْع َم ٰى َوالْبَص ُير أ َْم َه ْل تَ ْستَوي الظُّلُ َم ُ
ات َوالن ُ
تصرحيية ،حيث شبه احلق سبحانه وتعاىل الكفر بالظاملات ،واإلميان بالنور ،جاء ىف تلخيص البيان..( :
3

وهذه استعارة

وذلك من أحسن التشبيهات ،ألن الكفر كالظلمة الىت يتسكع فيها اخلابط ويضل القاصد ،واإلميان
كالنور الذى يؤمه اجلائر ويهتدي به احلائر ،وعاقبة اإلميان مضيئة بالنعيم والثواب ،وعاقبة الكفر مظلمة
باجلحيم والعذاب) .4
1سورة النوراآلية 27
2نفس السورة اآلية 22
3سورة الرعد اآلية 11
4حممد على الصابوىن تلخيص البيان ص  17نقال عن صفوة التفاسري .ج  1ص  ..112دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت
ص .11
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وليس أبلغ ىف الداللة على قيمة النور والتنوير ،من هذه املعاين السامية الىت صاغتها آيات القرآن الكرمي،
وىف ظلها ومنها ،نستمد املفهوم اإلسالمى للتنوير.
من حيث الداللة اللغوية ملصطلح التنوير ،جاء ىف املعجم الوسيط ،استتار :أضاء ،ويقال :استنار
الشعب :صار واعيا مثقفا به استمد شعاعه وعليه؛ ظفر به وغلبه ،ونور اهلل قلبه :هداه إىل احلق واخلري.
ويطلق اسم النور على اهلداية ىف قوله تعاىل ( َيرجهم من الظلمات إىل النور ) أى اهلداية ( أفمن كان
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ) أى هداية ( اهلل نور السموات واألرض) أى هادى أهلها.واألنوار تعين
األضواء  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " فتخرجون من األضواء " قال ابن األثري  :األضواء
القبور  ،وأصلها من الصوى  :األعالم فشبه القبور هبا.

1

وجاء ىف كتاب الكليات" :النور هو اجلوهر املضيء ،والنور من جنس واحد ،وهو النار خبالف
الظلمة :إذ ما من جنس من أجنا األجرام ،إال وله ظل وظله الظلمة ،وليس لكل جرم نور .وهذا
كوحدة اهلدى وتعدد الضالل ،ألن اهلدى سواء كان املراد به اإلميان أو الدين هو واحد ،أما األول
فظاهر ،وأما الثاين ،فألن الدين هو جمموع األحكام الشرعية ،واجملموع واحد ،والضالل متعدد على كال
التقديرين ،أما على األول ،فلكثرة االعتقادات الزائفة ،وأما على الثاين ،النتفاء اجملموع بانتفاء أحد
األجزاء .فيتعدد الضالل بتعدد االنتفاء .2ومصطلح التنوير يف السياسة يكمن يف العقالنية والتقدم، ،
وهو مصطلح جذاب وبراق ؛ كغريه من املصطلحات املشرتكة  ،محالة األوجه  ،اليت تُستخدم لتمرير
األفكار بنوعيها  ،فاحملق يعين هبا ح ًقا  ،واملبطل يعين هبا باطال .
ُ
وتطور املصطلح فجاء يف اخلطابات السياسية واخلرجات اإلعالمية ،خالل سنوات األزمة اجلزائرية،
للداللة حتديدا على خيار وطرح سياسي فارتبط باحلركة تارة  :حركة تنويرية ،وبنقيضها تارة أخرى :
1حممد متويل الشعراوي .أهوال يوم القيامة .املكتبة العصرية صيدا بريوت .ط  0211ص 29
2أبو البقاء الكويف .كتاب الكليات ،معجم ىف املصطلحات والفروق اللغوية .،مؤسسة الرسالة .بريوت .ص 121
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حركة ظالمية ،يف إشارة إىل األحزاب اإلسالمية  ،ورغم ذلك فإن اللفظة اليت كان حقلها واسعا من
حيث التوظيف والسياق  ،تطور مفهومها الداليل بشكل واضح ومل يكن استعماهلا السياسي مبعزل عن
مفهومها اللغوي أو الديين كما سبق وأن رأينا يف تصريح اهلامشي الشريف أو يف قول سعيد سعدي زعيم
حزب التجمع الوطين من أجل الثقافة والدميقراطية سابقا ." :ال ميكن بأي شكل من األشكال أن
نفسح اجملال لدعاة الظالمية حملاولة العودة بنا إىل الوراء فاجلزائر مطالبة اليوم بإتباع مسلك التنوير
والتطور"

1

ويقصد هنا التقدم  ،فكما وظفت للداللة على اإلضاءة والنور  ،استعملت للداللة على

العقالنية والتقدم.

1سعيد سعدي  .جتمع شعيب .قاعة إبن باديس قسنطينة  07أفريل 1111
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الجبهة Front :
جم يقال له جبهة تصورا أنه كاجلبهة للمسمَى باألسد  ،ويقال
اجلبهة موضع السجود من الرأ ..والنُ ُ
ألعيان النا جبهة وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه  ،وروي عن البين صلى اله عليه وسلم أنه
1
قال " :ليس يف ِ
اجلبهة صدقة "
جبهة ذات هبجة ،ورجل أجبه  :عريض اجلبهة  ..ومن اجملاز  :هو جبهة قومه  ،كما يقال وجههم ،
وجاءت جبهة اخليل خليارها  ،قال بعض بين فزارة :
شطر خيلهم وواجهوا بأسد قابلوا أسدا
وليت جبهة خيلي َ
وجبههُ :لقيه مبا يكره  ،ولقيت منه جبهة ،أي م ًذلة وأذى  ،وجبهنا املاء  :وردناه وال آلة سقي ،فلم
ً
2
يكن لنا إال النظر إىل وجه املاء  ،ومنه جبهنا الشتاء  :جاءنا ومل نتهيأ له .
ِ
ني
ويقال جابه واجه و تصدى  ،ومجع جبهة جباه  ،اجلَْب َهة اجلماعة من النا َ ،جْب َهةُ اإلنْ َسان َ :ما بَ ْ َ
احل ِ
ني إِ َىل الن ِ
اجبَ ْ ِ
َّاصيَ ِة.
َ
وقد وردت لفظة اجلبهة يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تعاىل ْ ﴿ :يوَم يُ ْح َم ٰى َعلَْي َها في نَار
3
ورُه ْم َٰه َذا َما َكنَ ْزتُ ْم ألَنْ ُفس ُك ْم فَ ُذوقُوا َما ُك ْنتُ ْم تَ ْكن ُزو َن﴾
َّم فَ تُ ْك َو ٰى ب َها جبَ ُ
اه ُه ْم َو ُجنُوبُ ُه ْم َوظُ ُه ُ
َج َهن َ
ويقال جبهة القتال أي خطوط املواجهة بني جيشني  ،وجبهة التحرير يف اجلزائر حزب سياسي  ،كما
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احمللة (الفيس)  ،وكما اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،وجبهة النصرة يف

1الراغب األصفهاين.املفردات يف غريب القرآن.ص 19/11
2الزخمشري .أسا البالغة .ص 90
3سورة التوبة اآلية 27
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بالد الشام  ،و اجلبهة الوطنية األفريقية بالسودان واجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب
املعروفة باسم البوليساريو.
ويتضح ُما سبق أن اللفظة اختلفت داللتها اللغوية واالصطالحية ،فهي الدالة على النجم وعلى
موضع السجود وعلى سيد القوم ووجههم  ،كما احندرت بشكل واضح لتدل على املذلة واألذى
واهلوان .أما مفهومها السياسي فقد يكون له عالقة مبعىن مجاعة من النا كما ورد  ،وهو ما يوضحه
توظيف اللفظة سياسيا يف جمال األحزاب فجاءتنا جبهة التحرير الوطين احلزب العتيد الذي تأسس جملاهبة
االستعمار الفرنسي  ،مث صار احلزب األوحد قبل إقرار التعدية احلزبية ،لتظهر جبانبه جبهة القوى
االشرتاكية اليت أسسها حسني آيت أمحد ،واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،وجبهات أخرى كجبهة العدالة
والتنمية لعبد اهلل جاب اهلل وجبهة التغيري لعبد اجمليد مناصرة فيما بعد .
وقد وظفت اللفظة على نطاق واسع يف اخلطابات والكتابات الصحفية للداللة تارة على أحزاب معنية
باحلراك السياسي الذي شهدته البالد يف التسعينيات ،وذكر عبد احلميد مهري ،يف جتمعني لألفاالن،
بقاعة ميزاب بغرداية ويف األغواط  " :أن اجلزائر مل تعرف التعددية احلزبية البارحة ،ومل تعرف تنظيم

انتخابات البارحة .و ال يوجد فرق بني جبهة التحرير الوطين واجلزائر .واجلزائر عصية على أن تنقاد على
األجندة الدولية ،وأهنم مهما حاولوا أن يركعوا اجلزائر فلن تركع "  1.وتارة أخرى للمجاهبة والتصدي:
"أعلن اليوم عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة ..علينا أن نكون جبهة قوية ملواجهة املؤامرات اليت حتاك
ضد الوطن"

2

1عبد احلميد مهري .جريدة النصر عدد  1911يوم  1ديسمرب  1117ص 2
2ليامني زروال .جريدة اخلرب يوم  10سبتمرب 1119
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الجماعة Communauté (Groupe) :
اجلماعة كما سبق وأن رأينا يف املعجم الوسيط هي الفرقة أو اجملموعة أو الزمرة أو الطائفة.
واجلماعة سياسيا مذهب وهي طائفة من النَّا َْجيمعُها غرض واحد .ومن اجلماعة اجلمع واجلوامع
واالجتماع  ،قال الفرزدق :
أولئك أبَائي فَجئني بمثلهم

إذا جمعتنَا يا جري ُر الجوامع

وهناك اجلامعة  :وهي صرح علمي جيمع طلبة العلم
تضم جمموعات من النا ذات مصاحل مشرتكة ،متار نشاطًا
ويقال مجاعات الضَّغط  :منظَّمات ّ
سياسياا أو اجتماعياا أو اقتصادياا بقصد التأثري املباشر أو غري املباشر على سلطة ِّاَتاذ القرار ،كما يقال :
املشرعني أو املسئولني الرمسيِّني
مجاعة ضاغطة أي جمموعة من األشخاص ُم َّ
همتهم حماولة التأثري على ِّ

من أجل قضيّة ُمعيَّنة ،وقد ترد مجاعة الضغط من كل قطاعات اجملتمع :من األعمال والتجارة أو من
املهنيني أو من العمال أو من املزارعني أو من قطاع الرتبية أو من مجعيات محاية املستهلك  .وترى
مجاعات الضغط أن مثل هذه املمارسة تتيح للنا العاديني من إمساع أصواهتم لدى احلكومة إال أن
هناك من يرى أن مجاعات املصلحة إذا ما اكتسبت قوة مفرطة تسيء إىل الدميقراطية ألن مصاحلها قد
تتعارض مع املصلحة العامة.وردت يف القرآن الكرمي ألفاظ للزوم اجلماعة  ،كاجتمعوا ومجع وجيمع
ومجعوا وجيمعكم وأمجعني ومجيعا وجمموع ،قال تعاىل َ ﴿ :وا ْعتَص ُموا ب َح ْبل اللَّه َجم ًيعا َوَال تَ َف َّرقُوا ﴾

1

أي اجلماعة ،وقال عز وجل َ ﴿ :و ُجم َع َّ
س َوالْ َق َم ُر﴾.2
الش ْم ُ

1سورة آل عمران اآلية 122
2سورة القيامة اآلية 1
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1
ْح ِّق
وقال تعاىل  ﴿ :الَّذي َج َم َع َم ًاال َو َع َّد َدهُ﴾ وقال ﴿ :قُ ْل يَ ْج َم ُع بَ ْي نَ نَا َربُّنَا ثُ َّم يَ ْفتَ ُح بَ ْي نَ نَا بال َ
يم ﴾  ،2قال ابن كثري  :أي يوم القيامة جيمع بني اخلالئق يف صعيد واحد مث يفتح بيننا
َو ُه َو الْ َفت ُ
َّاح ال َْعل ُ
3

باحلق  ،أي حيكم بيننا بالعدل  ،فيجزى كل عامل عمله  ،إن خريا فخري وإن شرا فشر

وقال عز

َّ
َّى
آمنُوا باللَّه َوَر ُسوله َوإذَا َكانُوا َم َعهُ َعلَ ٰى أ َْم ٍر َجام ٍع لَ ْم يَ ْذ َهبُوا َحت ٰ
ين َ
وجل َ ﴿ :ما ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
يَ ْستَأْذنُوهُ﴾  ،4أي أمر له خطر جيتمع ألجله النا فكان األمر نفسه مجعهم ،وقوله تعاىل ﴿ :إ َّن في

ك يَ ْوٌم َم ْش ُهو ٌد﴾  5أي مجعوا
ك َآليَةً ل َم ْن َخ َ
َّاس َو َٰذل َ
اب ْاآلخ َرة َٰذل َ
َٰذل َ
اف َع َذ َ
ك يَ ْوٌم َم ْج ُموعٌ لَهُ الن ُ
صال ًحا
ْج ْمع َٰذل َ
ك يَ ْو ُم التَّ غَابُن َوَم ْن يُ ْؤم ْن باللَّه َويَ ْع َم ْل َ
فيه .وقال تعاىل  ﴿ :يَ ْوَم يَ ْج َمعُ ُك ْم ليَ ْوم ال َ
ٍ
يم﴾
ين ف َيها أَبَ ًدا َٰذل َ
يُ َك ِّف ْر َع ْنهُ َسيِّئَاته َويُ ْدخلْهُ َجنَّات تَ ْجري م ْن تَ ْحت َها ْاألَنْ َه ُ
ار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
6
ْج ْم َعان فَبإ ْذن اللَّه
ل
ا
ى
ق
ْت
ل
ا
م
و
ي
م
ك
اب
َص
أ
ا
م
و
﴿
:
تعاىل
وقال
ومجاعة،
ومجيع
مجع
:
للجموع
ويقال
،
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َْ
ََ
ين﴾ .7
َوليَ ْعلَ َم ال ُْم ْؤمن َ

ويتضح ُما سبق أن مصطلح اجلماعة مل يأت يف القرآن الكرمي كما هو بل ورد بلزوم اجلماعة كما
رأينا و باالشتقاق وحىت بصيغ األفعال  ،غري أن الداللة كانت واضحة عن اجلماعة واجلموع واالجتماع
أيضا.أما يف اخلطابات السياسية والكتابات اإلعالمية اجلزائرية ،سنوات التسعينيات ،فقد َتصصت لفظة
1سورة اهلمزة اآلية 0
2سورة سبإ االية 01
3ابن كثري .تفسري القرآن الكرمي .اجلزء الثالث .ص 0221
/4سورة النور اآلية 10
5سورة هود اآلية 122
6سورة التغابن أآلية 1
7سورة آل عمران اآلية 111
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اجلماعة رغم تداوهلا على نطاق واسع للداللة على الطائفة ،فلم تشهد تطورا دالليا ،وارتبطت اللفظة
بالضغواحلراك السياسي ومجاعة الضعط  ،كما ارتبطت بلفظة اإلسالمية فجاءتنا:
الجماعة اإلسالمية المسلحة ،وهو تنظيم إرهايب برز بعد إلغاء املسار االنتخايب واستهدفت اجلماعة
اإلطاحة مبا تصفه "النظام العلماين" الذي أجهض حبسب ما تعتقده اجلماعة خيار الشعب اجلزائري
وتوجهه حنو إقامة دولة إسالمية ،أول من قادها شريف قوامسي مث بعد القضاء عليه من قبل اجليش
خلفه زيتوين الذي متت تصفيته من قبل مساعديه ليخلفه عنرت زوابري الذي كان أكثر دمويا من أسالفه
 .وإىل جانب ذلك فإن اللفظة كانت لصيقة أيضا باإلرهاب  ،حيث جاءتنا بصيغة اجلمع  :اجلماعات
اإلرهابية املسلحة ومجاعة مؤسسي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ " قررت مجاعة من اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
وبعض الدعاة تكسري جدار الصمت لتصدر نداء األخوة وهو بيان تنادي من خالله إىل األخوة
والتسامح وتدعو يف نفس الوقت إىل اَتاذ إجراءات عملية إلطفاء نار الفتنة "

1النهار .مؤسسة النصر للصحافة .عدد  721ليوم  2ديسمرب  1110ص 1
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الجه اد Jihad :
هد الطاقة واملشقة وقيل  :اجلهد بالفتح املشقة واجلهد الواسع وقيل اجلهد لإلنسان
هد واجلُ ُ
اجلَ ُ
واالجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقة يقال جهدت رأيي وأجهدته أتعبته بالفكر  ،واجلهاد
واجملاهدة استفراغ الوسع يف مدافعة العدو واجلهاد ثالثة اضرب  :جماهدة العدو الظاهر  ،وجماهدة
الشيطان  ،وجماهدة النفس .

1

ذمة من الك ّفار ِ ،جهاد اسم علم مذكر ومؤنث عريب  ،ذو طابع
اجلِ َهاد شرعاً ُ :
قتال من ليس له ّ
ديين يدل على اجلهاد يف سبيل اهلل  ،والقتال ضد الكفرة  ،النضال .
جهاد النفس  :بذل اجلهد يف إبعادها عن احلرام والسري هبا يف طريق احلالل.
اجلهاد عند إطالقه يراد به قتال الكفار ،وقد يراد به مقاومة الشر والسعي يف إبطاله واألمر باملعروف
والنهى عن املنكر بصوره املختلفة ،فليس حمصوراً يف القتال .قال ابن القيم رمحه اهلل يف بيان مراتب
اجلهاد ،فجهاد النفس أربع مراتب
إحداها :أن جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعادة يف معاشها ومعادها إال
به ومىت فاهتا علمه شقيت يف الدارين
الثانية :أن جياهدها على العمل به بعد علمه وإال فمجرد العلم بال عمل إن مل يضرها مل ينفعها
الثالثة :أن جياهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه وإال كان من الذين يكتمون ما أنزل اهلل من
اهلدى والبينات وال ينفعه علمه وال ينجيه من عذاب اهلل
الرابعة :أن جياهدها على الصرب على مشاق الدعوة إىل اهلل وأذى اخللق ويتحمل ذلك كله هلل
1الراغب االصفهاين .املفردات يف غريب القرآن  .ص 110
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مث ذكر جهاد الشيطان على مرتبتني يف دفع الشبهات ودفع الشهوات
مث جهاد الكفار واملنافقني أربع مراتب :بالقلب واللسان واملال والنفس ،وجهاد املنافقني أخص
باللسان ،وجهاد الكفار أخص باليد.
مث جهاد أرباب الظلم والبدع واملنكرات فثالث مرات
األولى :باليد إذا قدر ،الثانية :فإن عجز انتقل إىل اللسان ،الثالثة :إن عجز جاهد بقلبه
قال فهذه ثالثة عشر مرتبة من اجلهاد ،ومن مل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق

1

قال صلى اهلل عليه وسلم  " :جاهدوا أهواءكم كما جتاهدون أعداءكم " ،كما أن اجملاهدة تكون باليد
واللسان ،قال صلى اهلل عليه وسلم  " :جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم "

2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبيناً املفهوم العام للجهاد ما نصه":فاجلهاد حتقيق كون املؤمن مؤمناً ،وهلذا
روى مسلم يف صحيحه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو
مات على شعبة من نفاق ،وذلك أن اجلهاد فرض على الكفاية ،فيخاطب به مجيع املؤمنني عموماً ،مث
إذا قام به بعضهم سقط عن الباقني .والبد لكل مؤمن من أن يعتقد أنه مأمور به ،وأن يعتقد وجوبه،
وأن يعزم عليه إذا احتيج إليه وهذا يتضمن حتديث نفسه بفعله ،فمن مات ومل يغز ومل حيدث نفسه
بالغزو نقص من إميانه الواجب عليه بقدر ذلك ،فمات على شعبة نفاق".

3

 /1ياسر برهامي .فقه اجلهاد يف سبيل اهلل .موقع صوت السلف  0.أفريل 0222
2صحيح .أخرجه أبوة داوود برقم  0722والنسائي برقم  2110من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه وصححه الشيخ األلباين
يف صحيح السنن
3ابن تيمية .جامع املسائل .دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع اجلزء 211/1
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َّ
ين
ين م َن ال ُْم ْؤمن َ
ين يَلْم ُزو َن ال ُْمطَِّّوع َ
اجلهاد يف القرآن الكرمي ذكر  21مره نورد منها :قال تعاىل ﴿ :الذ َ
1
َّ
ْس ُم ْوا باهلل
في َّ
الص َدقَات َوالذ َ
ين َال يَج ُدو َن إ َّال ُج ْه َد ُه ْم ﴾ أي طاقتهم ،وقال عز وجل َ ﴿ :وأَق َ

ات ع ْن َد اهلل ﴾ 2أي حلفوا واجتهدوا يف
اءتْ ُه ْم آيَةٌ لَّيُ ْؤمنُ َّن ب َها قُ ْل إنَّ َما اآليَ ُ
َج ْه َد أَيْ َمانه ْم لَئ ْن َج َ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم في الدِّين م ْن َح َر ٍج﴾
احللف ،وقال َ ﴿ :و َجاه ُدوا في اللَّه َح َّق ج َهاده ُه َو ْ

4
3
َّ
آمنُواْ
ين َ
وقال ﴿ :انْف ُروا خ َفافًا َوث َق ًاال َو َجاه ُدوا بأ َْم َوال ُك ْم َوأَنْ ُفس ُك ْم في َسبيل اللَّه﴾ ﴿ ،إ َّن الذ َ
َّ
ت اللّه ﴾ ،5يقول ابن كثري أن هذه اآلية
اه ُدواْ في َسبيل اللّه أ ُْولَئ َ
ك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َ
اج ُرواْ َو َج َ
ين ه َ
َوالذ َ
الكرمية نزلت يف حق عبد اهلل بن جحش وأصحابه حني نزل القرآن طمعوا يف األجر فقالوا  :يا رسول

اهلل أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيه أجر اجملاهدين ؟ فوضعهم اهلل من ذلك على أعظم االرجاء ،قال
ابن إسحاق  :واحلديث يف هذا عن الزهري ويزيد بن رمان  ،عن عروة  ،وقد روى يونس بن بكري  ،عن
حممد بن إسحاق  ،عن يزيد بن رومان  ،عن عروة بن الزبري قريبا من هذا السياق ، 6وقال تعاىل﴿ :الَّ
ين غَْي ُر أ ُْولي الض ََّرر َوال ُْم َجاه ُدو َن في َسبيل اللّه بأ َْم َوالهم َوأَن ُفسه ْم
يَ ْستَوي الْ َقاع ُدو َن م َن ال ُْم ْؤمن َ
َّل اللّهُ
ين َد َر َجةً َوُك الًّ َو َع َد اللّهُ ال ُ
ين بأ َْم َواله ْم َوأَن ُفسه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
َّل اللّهُ ال ُْم َجاهد َ
ْح ْسنَى َوفَض َ
فَض َ
يما ﴾. 7
ين أ ْ
َج ًرا َعظ ً
ين َعلَى الْ َقاعد َ
ال ُْم َجاهد َ
1سورة التوبة االية 91
2سورة االنعام األية 121
3سورة احلج االية 99
4سورة التوبة االية 21
5سورة البقرة019 :
6ابن كثري .تفسري القرآن العظيم.اجلزء االول ص 279
7سورة النساء اآلية 17
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َّ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ اللّهَ َوابْ تَ غُواْ إلَيه ال َْوسيلَةَ َو َجاه ُدواْ في َسبيله لَ َعلَّ ُك ْم
ين َ
وقال تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
1
َّ
اه ُدواْ من ُك ْم َولَ ْم يَتَّخ ُذواْ
ين َج َ
تُ ْفل ُحو َن﴾  ،وقال تعاىل﴿ :أ َْم َحس ْبتُ ْم أَن تُ ْت َرُكواْ َولَ َّما يَ ْعلَم اللّهُ الذ َ

يجةً َواللّهُ َخب ٌير ب َما تَ ْع َملُو َن ﴾ ،2وقال عز وجل﴿ :فَ َال تُطع
ين َول َ
من ُدون اللّه َوالَ َر ُسوله َوالَ ال ُْم ْؤمن َ
ادا َكب ًيرا﴾ .3
ين َو َجاه ْد ُهم به ج َه ً
الْ َكافر َ

ولفظة اجلهاد وردت أيضا يف أحاديث نبوية عديدة  ،وهي اكثر من أن حتصر فمن ذلك :
عن أيب هريرة رضي اله عنه قال ك سئِ َل رسولُ اهللِ 'صلى اهلل عليه وسلم )أي األعمال أفضل ؟ قال :
"إميان باهلل ورسوله" مث ماذا؟ قال  " :اجلهاد يف سبيل اهلل " مث ماذا ؟ قال  " :حج مربور " متفق عليه

2

قتال
وواضح أن مفهوم لفظة اجلهاد ،من خالل النصوص القرآنية ،مل َيرج عن مفهوم اجلِ َهاد شرعاًُ :

ذمة من الك ّفار ،ومل َيرج أيضا عن مفهومه اللغوي الذي يعين بذل الطاقة واجلهد الواسع
من ليس له ّ
وهو ما تضمنته اآليات السابقة  ،وانطالقا من ذلك فإن اللفظة تطورت دالليا خالل األزمة اجلزائرية،
فصارت تدل عند التكفرييني ومن ينعتون ظلما وخطأ باجلهاديني قتال أبناء البلد الواحد من املسلمني،
وهو ما يتناىف والشرع  ،فصارت لفظة اجلهاد تعين إىل جانب معانيها املعروفة اإلرهاب  ،كما تعين القتل
 ،فالذين يسمون أنفسهم جهاديني هم عند غريهم إرهابيون وقتلة .

1سورة املائدة األية 27
2سورة التوبة اآلية 11
3سورة الفرقان األية 70
2الننووي(ابو بكر زكريا حيي الشريف)رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ص 211/212
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الفصل الثاني :

الجيشArmé :
ش مجاعةُ النَّا يف احلرب .واجلمع  :جيوش
ش كما وردت يف معاجم اللغة العربية تعين اجلُْند .واجلَْي ُ
اجلَْي ُ

املصدر جاش جييش  ،اجلند  ،والطائفة من النا يسريون إىل حرب ..اجليش Armée :بالفرنسية ،
ويقابلها باإللجنليزية

Army

وت َو ُجنُوده قَالُواْ َربَّنَا
وقد وردت اللفظة يف القرآن بصيغة اجلند ومنها قوله تعاىل َ ﴿ :ولَ َّما بَ َرُزواْ ل َجالُ َ

ين ﴾  1قال ابن كثري " :أي ملا واجه
أَفْر ْ
ص ْبراً َوثَبِّ ْ
ت أَقْ َد َامنَا َو ُ
غ َعلَْي نَا َ
انص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكافر َ

حزب االميان وهم قليل من أصحاب طالوت  ،لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كبري ( قالوا ربنا

أفرغ علينا صربا ) أي أنزل علينا صربا من عندك ( وثبت أقدامنا) أي يف لقاء األعداء وجنبنا الفرار
والعجز "

2

َنز َل ُجنُوداً لَّ ْم تَ َرْو َها
وقال تعاىل﴿ :ثُ َّم أَنَ َ
ين َوأ َ
زل اللّهُ َسكينَتَهُ َعلَى َر ُسوله َو َعلَى ال ُْم ْؤمن َ

3
عذ َ َّ
َو َّ
َنزلْنَا َعلَى قَ ْومه من بَ ْعده م ْن
ين َك َف ُرواْ َو َذل َ
ين﴾ وقال تعاىل َ ﴿ :وَما أ َ
ك َج َزاء الْ َكافر َ
ب الذ َ
جٍ
ين﴾  4أي جيش من السماء ويقصد املالئكة وقال عز وجل َ ﴿ :ال
ند ِّم َن َّ
ُ
الس َماء َوَما ُكنَّا ُمنزل َ

5
يل الْبَ ْح َر
ائ
ر
س
إ
ي
ن
ب
ب
ا
ن
ز
او
ج
و
﴿
:
تعاىل
وقال
ض ُرو َن﴾
َ
ْ
ص َرُه ْم َو ُه ْم لَ ُه ْم ُجن ٌد ُّم ْح َ
يَ ْستَطيعُو َن نَ ْ
ْ
َ
َ
َ َ
َ َ
ت به
وع ْدواً َحتَّى إذَا أَ ْد َرَكهُ الْغَ َر ُق قَ َ
آمنَ ْ
آم ُ
ودهُ بَ ْغياً َ
فَأَتْ بَ َع ُه ْم ف ْر َع ْو ُن َو ُجنُ ُ
نت أَنَّهُ ال إل هَ إالَّ الَّذي َ
ال َ

1سورة البقرة072
2ابن كثري.تفسري القرآن العظيم .الدزء األول  .ص 209
3سورة التوبة01
4سورة يس09
5سورة يس97
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الفصل الثاني :

1
ود َّ
ين ﴾  .وقال تعاىل ﴿ :و للَّه ُجنُ ُ
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض َوَكا َن اللَّهُ
يل َوأَنَاْ م َن ال ُْم ْسلم َ
بَنُو إ ْس َرائ َ

َعزيزاً َحكيماً﴾ .2

وقد  م تداول لفظة اجليش خالل األزمة اجلزائرية على نطاق واسع للداللة على اجليش الوطين الشعيب
الذي حتمل مسؤولية جسيمة تتمثل يف إنقاذ البالد يف أعقاب تدهور أمين خطري  ،فكان صمام األمان،
حيث لوال اجليش الوطين الشعيب وباقي األسالك األمنية الندثرت الدولة اجلزائرية  ،خاصة يف ظل
تنامي إرهاب مهجي وحشي يف الداخل ،وحصار فرض من اخلارج  " : ..و كانت ن جاة ال جزائر بفضل
ما ت حلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات ال جيش الوطين الشعيب وقوات األمن و كافة
الوطنيي ن الذي ن اض طلع وا ،بصرب وحزم ،بت ن ظي م مقاومة األمة ل مواجهة ذلكم العدوان اإلجرامي
الالإنساين".

3

كما استعملت أيضا للداللة على ما كان يعرف بالجيش اإلسالمي لإلنقاذ أحد الفصائل اإلرهابية
قبل أن جينح للسلم وفق اتفاق سنة  1111مع السلطة أطلق عليه إسم إتفاق اهلدنة.
وشاعت اللفظة على نطاق واسع يف الصحافة الوطنية " :مصرع أكثر من  97إرهابيا منذ تطبيق حظر
التجول..الزالت قوات األمن والدرك والوحدات اخلاصة للجيش الوطين الشعيب تواصل عملياهتا
لتفكيك شبكات اإلرهاب وخاصة بواليات البليدة واملدية وتيبازة وعني الدفلة وبومردا والبويرة اليت تعد
من الواليات الساخنة من حيث عدد جرائم القتل والتخريب املرتكبة  ،حيث قضت على أكثر من 97
إرهابيا منذ تطبيق حظر التجول "

4

1سورة يونس12
2سورة الفتح9
 3ديباجة مشروع ال ميثاق من أجل السل م و ال مصال حة الوطنية 12.أوت 0227
4جريدة النهار .مؤسسة النصر للصحافة .عدد . 102يوم  10مار 1112
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الفصل الثاني :

وقال األمري الوطين السابق ملا يسمى باجليش االسالمي لالنقاذ ،مدين مزراق ،يف رسالة شديدة اللهجة
وجهها اىل الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة والشعب اجلزائري إنه " يتعني على الرئيس بوتفليقة الوفاء بالتزاماته
املتعلقة بإقرار احلقوق السياسية للعناصر السابقة يف اجليش ولقادة ومناضلي اجلبهة احملظورة  ،وقال إن "
املصاحلة هي اتفاق والتزام " .

1

ويتضح ُما سبق أن مدلول اللفظة مل َيرج عن سياقه اللغوي الذي يعين اجلند ،يف اخلطابات والكتابات
الصحفية سواء تعلق األمر باجليش الوطين الشعيب أو اجليش اإلسالمي لإلنقاذ.

1ابن سلطان قابو البار .وكالة أنباء آسيا  7 .نوفمرب 0210
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الحجزSaisie :
احلجز املنع بني الشيئني بفاصل بينهما  ،يقال
يقول األصفهاين يف كتابه املفردات يف غريب القرآن ُ " :

حجز بينهما  ،واحلجاز مسي بذلك لكونه حاجزا بني الشام والبادية ،واحلجاز حبل يشد من حفو البعري

إىل رسعه وتصور منه معىن اجلمع فقيل احتجز فالن عن كذا واحتجز بإزاره ومنه حجزة السراويل  ،وقيل
إذا أرد م احملاجزة فقيل املناجزة أي املمانعة قبل احملاربة وقيل  :حجازيك اي احجز بينهما "

1

ِ
ف  ،وحجز  :حفظ وحجز  :صادر
وحجز تعين ا ْعتَ َق َل  ,أ َْوقَ َ
روج ِمْنها.
َح َجَزهُ يف غُْرفٍَةَ :حبَ َسهُ فيهاَ ،منَ َعهُ ِم َن اخلُ ِ
ت الْمح َكمةُ أَمالَ َكه :منَ عْته ِمن الت ِ
ِ
ت احلَ ْج ِز"َ .ح َجَز َعلَْي ِه مالَهُ َوأ َْمال َكهُ..
َّصُّرف فيهاَ ،و َ
ض َعْتها َْحت َ
َح َجَز َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ
طَلَب بِأَ ْن َحي ِجز لَه م ْقعداً يف القاع ِة :بِأَ ْن َحيت ِف َ ِ ٍ
ص َل بَْي نَ ُهما.
َْ
َ
ظ لَهُ مبَْق َعدَ .ح َجَز بَْي نَ ُهما :فَ َ
ْ َ َُ َ
َ
ارا َو َج َع َل لَ َها َرَواس َي َو َج َع َل بَ ْي َن الْبَ ْح َريْن
وقال تعاىل ﴿ :أ ََّم ْن َج َع َل ْاأل َْر َ
ض قَ َر ًارا َو َج َع َل خ َاللَ َها أَنْ َه ً
َحاج ًزا أَإ ٰلَهٌ َم َع اللَّه بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم َال يَ ْعلَ ُمو َن ﴾ 2أي فاصال بني البحرين  ،وقال عز وجل﴿ :فَ َما م ْن ُك ْم
من أ ٍ
ين ﴾ .2
ْ َ
َحد َع ْنهُ َحاجز َ
ويتضح جليا أن للفظة احلجز عدة معان لغوية وكذا اصطالحية  ،فهي تعين الفصل بني شيئني  ،أو
املنع بينهما بفاصل ،كما تدل على احلبس واملنع من اخلروج  ،وتعين كذلك االعتقال والتوقيف  ،وحىت
يف النص القرآين جاء معناها للداللة على الفصل بني شيئني كما ورد يف اآليتني الكرميتني  ،ورغم تعدد
دالالت اللفظة لغويا إال أهنا َتصصت بشكل واضح يف اخلطابات السياسية والكتابات اإلعالمية
1الراغب الصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص 102
2سورة النمل اآلية 11
 2سورة احلاقة اآلية 29
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اجلزائرية يف التسعينيات فكانت تدل على احلفظ واملصادرة  ،فسايرت اللفظة الواقع  ،حيث كثر
استعماهلا يف األوساط األمنية واإلعالمية على وجه اخلصوص  " :م ّكنت عملية عسكرية قامت هبا
وحدات تابعة للجيش الوطين الشعيب جببال سكيكدة من حجز أسلحة حربية مهربة من ليبيا ،ثبت أهنا
من صنع أملاين وتتمثل يف أسلحة رشاشة وبنادق صيد وسالح "األف أم" ،إضافة إىل كمية كبرية من
اخلراطيش ومناظري ليلية وهنارية وقنابل يدوية وقاذفات اهلبهاب ،وقد  م العثور على هذه األسلحة
ب "كازمة" عبارة عن ورشة لتصليح األسلحة املهرتئة " .

1جريدة النصر عدد  1990يوم  1ديسمرب 1117
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حزبية Partisane:
حزب  Partiهو جتمع الشيء  ،ومن ذلك احلزب  :اجلماعة والطائفة  ،احلزب  :تشكيلة سياسية،
واحلزب مجاعة من النا هلم مصاحل مشرتكة يتبعون مبادئ حمددة  ،وهناك أيضا احلزب يف القرآن
الكرمي .واحلزبية لالنتماء نقول  :احلسابات احلزبية الضيقة يف السياسة.
وقد وردت يف القرآن الكرمي﴿ :فَ تَ َقطَّعُوا أ َْمرُه ْم بَ ْي نَ ُه ْم ُزبُرا ُك ُّل ح ْز ٍ
ب ب َما لَ َديْه ْم فَر ُحو َن ﴾  1مبعىن
ً
َ
2
ين ر َج ٌ
ص َدقُوا
ن
م
ؤ
ْم
ل
ا
ن
م
﴿
ص ٰى ل َما لَبثُوا أ ََم ًدا ﴾
اه ْم لنَ ْعلَ َم أ ُّ
ْ
طائفة ﴿ ،ثُ َّم بَ َعثْ نَ ُ
َي الْح ْزبَ ْين أ ْ
َح َ
ال َ
َ ُ َ

ض ٰى نَ ْحبَهُ َوم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْنتَظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَ ْبد ًيال ﴾مبعىن اجملتمعون
اه ُدوا اللَّهَ َعلَْيه فَم ْن ُه ْم َم ْن قَ َ
َما َع َ
3
َّ
َّ
ب اهلل ُه ُم الْغَ لبُو َن﴾  4مبعىن أنصار
ين َء َامنُوا فَإ َّن ح ْز َ
حملاربة الرسول َ ﴿ ،وَمن يَتَ َول اهللَ َوَر ُسولَهُ َوالذ َ
اهلل.

ويتضح من خالل ما سبق ذكره أن احلزب له داللتان:
األولى :تدل على جهود فردية يقوم هبا اإلنسان.الثانية  :تدل على جهود مجاعية  ،تقوم هبا طائفة
من النا تربطهم عالقات عاطفية ودينية

5

يتقامسون الرؤى والطروحات .

1سورة املؤمنون اآلية 72
2سورة الكهف اآلية 10
3سورة األحزاب االية 02
4سورة املائدة اآلية 71
5ولد حسني .فاطمة  .األلفاظ السياسية يف ديوان حممد العيد آل خليفة –دراسة داللية -رسالة ماجيستري  1112ص 11
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الفصل الثاني :

وقد تطور مفهوم املصطلح من املعىن الديين واالجتماعي إىل املعىن السياسي ،فأصبح يطلق على تنظيم
سياسي يسعى إىل السلطة لكي حيقق مبادئ سياسية يف إطار منظومة الدميقراطية  ،وهو أداة لتنظيم
املمارسة السياسية واملشاركة بني الطبقات احلاكمة والطبقات احملكومة .1
وقد أقر دستور

1191

التعددية احلزبية حيث أورد " حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي"،

وهنا نالحظ عدم ذكر اجلمعيات احلزبية  ،وفضل استعمال اجلمعيات ذات الطابع السياسي  ،غري أنه  م
تدارك ذلك يف دستور . 1111
وقد وردت اللفظة يف خطابات السياسني بشكل واضح للداللة على االنتماء إىل تيار سياسي معني ،
حيث لجند حزب العمال  ،وحزب جبهة التحرير الوطين ،وحزب جبهة القوى االشرتاكية ،وغري ذلك من
األحزاب الناشطة يف احلقل السياسي اجلزائري ،كما جاءت بصيغة حزبية  ،للداللة على احلسابات
السياسية  ،فسجلنا نظرة حزبية ضيقة ،وآفاقا حزبية...
وقد جاء يف دستور

1111

ما يلي  " :حق إنشاء األحزاب السياسيّة معرتف به ومضمون وال ميكن

احلريات األساسية ،والقيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية ،والوحدة الوطنية،
ّ
التذرع هبذا احلق لضرب ّ
الشعب ،وكذا الطّابع ال ّدميقراطي واجلمهوري
وأمن الرتاب الوطين وسالمته ،واستقالل البالد ،وسيادة ّ

لل ّدولة ويف ظل احرتام أحكام هذا ال ّدستور ،ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أسا ديين أو
لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهين أو جهوي وال جيوز لألحزاب السياسية اللّجوء إىل ال ّدعاية احلزبية اليت
السابقة حيظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية
تقوم على العناصر املبيّنة يف الفقرة ّ
للمصاحل أو اجلهات األجنبية ال جيوز أن يلجأ أي حزب سياسي إىل استعمال العنف أو اإلكراه مهما

كانت طبيعتهما أو شكلهماحت ّدد التزامات وواجبات أخرى مبوجب قانون"
1عبد الكايف .املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ص 1
2دستور  1111املادة 20
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يتضح ُما سبق أن لفظة احلزبية حتمل معاين ودالالت متنوعة وجماالت واسعة تتجلى يف مايلي :
احلزب يعين اجلماعة أو األنصار أو الطائفة  ،أما األحزاب فتأيت للداللة على اجلنود من أهل الكفر
الذين جتمعوا حملاربة النيب حممد وأتباعه يف غزوة اخلندق .
كما أن لألحزاب واحلزبية مفهوما سياسيا ،ومن مث فقد تطورت داللة اللفظة من الديين إىل
االجتماعي ،إىل السياسي حديثا فأصبح جماهلا أوسع وأمشل  ،واحلزبية نسبة إىل احلزب .
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الفصل الثاني :

الحس الوطني Patriotisme :
مير قريبا.
تسمعه ُما ُّ
اخلفي و احلِ ُّ
اخلمس ،احلِ ُّ
احلِ ُّ
س ّ
س لغة ا ِإل ْدراك بِإحدى احلوا ّ ْ
س ما ْ
الصوت ّ
احلس :العني واألذن واللِّسان واألنف والبشرة.
ونقول احلوا اخلمسة ونقصد أعضاء ّ
والنفساء تشتكي حسا يف رمحها أي وجعا .1
احلس الوطين يعين سياسيا الوعي الوطين ،وهي عبارة تتداول حديثا على نطاق واسع يف خمتلف
اجملتمعات وتستعمل من قبل السياسيني بصورة أدق للداللة على ضرورة الوعي ،وقد ارتبطت لفظة احلس
بلفظة الوطن خالل األزمة السياسية واألمنية يف اجلزائر خالل التسعينيات  ،فجاءتنا مركبة  :احلس
الوطين  ،فكان السياسيون واإلعالميون يوظفون هذه اللفظة يف خطاباهتم وكتاباهتم بشكل الفت :
"اجلزائريون مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن يتحلوا باحلس الوطين  ،خاصة يف ظل التحديات
الراهنة  ،فالوعي مبقتضيات املرحلة احلالية يتطلب مزيدا من اليقظة والتكافل االجتماعي .إن الالمركزية
هذه ينبغي أن يرافقها اخنراط واسع ومسؤول للمواطنني فيها يعطي ملفهوم الرقابة الشعبية كل مدلوله
ومعناه .وتتوىل الدولة من جهتها تعزيزمساعيها الرامية إىل ترقية وتنمية احلس الوطين وثقافة املواطنة يف
أوساط الشبيبة وذلك على اخلصوص من خالل املقررات الرتبوية املعتمدة "

2

ويتضح ُما سبق أن اللفظة خرجت عن مدلوهلا اللغوي الذي يعين اإلدراك ،والضجيج ،والوجع إىل
نطاق سياسي مرتبط بثقافة املواطنة ،فربز احلس الوطين كلفظة سياسية ال ميكن جتاوزها عند احلديث عن
كل ما له عالقة مبفهوم املواطنة الشامل.

1الزخمشري .أسا البالغة .ص 101
2عبد العزيز بوتفليقة .خطاب لألمة عقب تاديته اليمني الدستورية  11أفريل 0221
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الفصل الثاني :

الحوارDialogue :
ور﴾  1مبعىن أنه لن
َح َوَر :تأيت مبعىن الرجوع  ،يقال  :حارا إذا رجع قال تعاىل ﴿ :أنه ظن أن لن ُ
يح َ

يعود ولن يرجع  ،ولن يبعث بعد ُماته

التحاور  :التجاوب  ،واحلوار  :حديث بني شخصني اثنني .
وقد حفل القرآن الكرمي بالعديد من احملاورات اليت عرضها كتاب اهلل مع إبليس لعنة اهلل عليه عندما امتنع
عن السجود آلدم عليه السالم  ،وكذا احملاورة اللطيفة للملكة بلقيس مع قومها بشأن سليمان عليه
السالم  ،وغريها من احملاور القرآنية  ،وقد وردت اللفظة بصيغ املضارع ثالث مرات  ،وبلفظ حياور
مرتني.
ثمر ،قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماال
حماورة أصحاب اجلنتني  ،قال تعاىل ﴿ :وكان له ُ
2

وأعز نفرا ﴾
ً

اورهُ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم
ويف السياق نفسه قال تعاىل ﴿ :قال له صاحبه وهو َ
يح ُ
3
من نطفة ثم سواك رجال ﴾
وبلفظ حتاور مرة واحدة  ،وذلك يف سياق دعاء املرأة اليت أتت الرسول جتادله وحتاوره يف زوجها قال
ك في َزْوج َها َوتَ ْشتَكي إلَى اللَّه َواللَّهُ يَ ْس َم ُع تَ َح ُاوَرُك َما إ َّن
تعاىل ﴿ :قَ ْد َسم َع اللَّهُ قَ ْو َل الَّتي تُ َجادلُ َ

يع بَص ٌير﴾ .4
اللَّهَ َسم ٌ
1سورة اإلنشقاق اآلية 12
2سورة الكهف 22
3نفس السورة 29
4سورة اجملادلة اآلية 1
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وقد برز احلوار بشكل الفت خالل األزمة اجلزائرية ،وأصبح اللفظ يدل على تبادل احلديث بني طرفني
أو أكثر من أجل إقناع الطرف اآلخر أو األطراف األخرى بوجهة نظر يف قضية سياسية ،فكان احلوار
الوطين وكانت ندوة احلوار الوطين.
واحلوار كان مبدأ أساسيا يف سياسة الرئيس ليامني زروال  ،وأهم مراحل مسعى احلوار الوطين من أجل
إجياد حل لألزمة منذ تسليم أول مذكرة يف جانفي

1117

لألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية

واملنظمات للتشاور حول مراجعة قانون االنتخابات واجلوانب السياسية املرتبطة باالنتخابات الرئاسية .
 06جانفي  :رئاسة اجلمهورية تعرض على الشخصيات الوطنية واألحزواب السياسية واملنظمات مذكرة
للتشاور حول مراجعة قانون اإلنتخابات.
 90فيفري  :رئيس اجلمهورية يشرع يف سلسلة حوارات أوىل حول االستشارة اإلنتخابية .
06

مارس  :السيد ليامني زروال ينصب األعضاء اجلدد للمجلس الدسرتي لفرتة جديدة ويصرح أن

اجمللس حمل كل الثقة.
0جويلية  :رئيس اجلمهورية يعرض على الشخصيات واألحزاب التصريح حول معايري إجراء انتخابات
شفافة وحرة .
 90أوت  :بداية جولة جديدة من احملادثات لبحث إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة ملرافقبة اإلنتخابات .
 00أكتوبر  :نشر برنامج السيد ليامني زروال املرتشح لرئاسة اجلمهورية .
96نوفمبر  :إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية مبشاركة بلغت  97.11باملائة.
 03نوفمبر  :السيد ليامني زروال ينتخب رئيسا للجمهورية ب  9ماليني و991ألف و1صوتا
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 01نوفمبر  :الرئيس زروال يودع لدى احملكمة العليا تصرحيا مبمتلكاته  ،وهو التاريخ ذاته لإلعالن عن
قرار غلق آخر مركز أمن أو معتقل بعني أمقل يف متنراست واإلفراج الكلي عن املعتقلني .

1

ويتضح من خالل مراحل احلوار الوطين أن لفظ احلوار ورد مبعىن احملادثات ،والتشاور ،واحلوارات .كما
سجلنا من خالل جلسات احلوار الوطين أن حدة النقاش ترتفع بني املتحاورين لتصل إىل اجلدل أو
اجلدال السياسي  ،وقد برز ذلك بشككل واضح بني ُمثلني لرئيس زروال وزعماء أحزاب إسالمية
والئكية على التحديد ،وقد أشار القرآن الكرمي أيضا إىل لفظة اجلدال قال تعاىل ﴿ :ا ْدعُ إلَ ٰى َسبيل
ض َّل َع ْن َسبيله
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ب َم ْن َ
س ُن إ َّن َربَّ َ
َربِّ َ
سنَة َو َجادل ُْه ْم بالَّتي ه َي أ ْ
ك بالْح ْك َمة َوال َْم ْوعظَة ال َ
َح َ
ْح َ
ين ﴾  ، 2أي حاورهم باليت هي أحسن وبرفق .وللحوار أسس حمددة وآداب كثرية ،
َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بال ُْم ْهتَد َ
أبرزها احرتام كل طرف لرأي اآلخر ،مهما كانت درجة التباين واالختالف .

وقد أكدت اخلطابات واللقاءات السياسية وجوالت احلوارالوطين خالل التسعينيات وحىت مطلع األلفية
اجلديدة يف أكثر من موضع على أسس احلوار  ،بوصفه وسيلة مثلى حلل كافة القضايا املرتبطة باألزمة
اجلزائرية  ،واإلشكاليات والتباينات اليت يفرضها واقع املمارسة الدميقراطية  ،وهو أمر طبيعي ال ينبغي
خشيته ،كما أن احلوار كأسلوب حضاري ،كان أنسب السبل للتغلب على كافة املشاكل العالقة
والصعاب والتحديات اليت تواجه مسرية الدميقراطية والتنمية  " .والريب أن احلوار الوطين الذي عمل من
أجله كل احلاضرين هنا قد قدم العديد من األجوبة لتطلعات األمة ..وقد مسح هذا احلوار ملا يتميز به
من تنوع شرعي لوجهات النظر وبنبذ بذور االنقسام وبرتجيح كفة االهتمام التوافقي للمبادئ "

1احلوار الوطين .جريدة النصر عدد  1119ليوم  10ماي  1111ص2
2سورة النحل اآلية 107
3ليامي زروال .خطاب إفتتاح ندوة الوفاق الوطين  17سبتمرب 1111
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الفصل الثاني :

واحلوار من املبادئ والقيم اإلنسانية اليت جسدها اإلسالم ويؤكد امليثاق الوطين وندوة الوفاق الوطين على
هذا السلوك .
ويالحظ ُما سبق أن احلوار والتحاور والتشاور أسلوب حضاري راق عرض له القرآن الكرمي ،وحث عليه
اإلسالم ،وتبنته اجملتمعات املتحضرة .
ولفظة احلوار من مصطلحات علم املنطق بفن اإلقناع يف احملاورات الكالمية ،كما أنه لون من ألوان
الصحافة احلديثة  ،فاحلوار أو احلديث صار ال ميكن جتاهله يف الصحافة سواء كانت مكتوبة أو
مسموعة أو مرئية .
واملؤكد أن الرتادف يف التطور الداليل للفظة واضح أيضا  ،فاحملاورة يف مدلوهلا هي املناظرة واملناقشة
واحملاجة  ،واحلوار هو اجلدل  ،واحلوار هو توافق املبادئ كما أورده الرئيس زروال  ،وحىت وإن إختلفت
مضامينه يف السياق إال أنه متفق عليه اصطالحا .
"وقد عرف معىن احلوار يف املعاجم اللغوية العربية تغريا دالليا كذلك  ،بانتقاله من معىن الرجوع إىل
معىن اجلواب  ،ولعل ذلك من باب االستعارة  ،حيث استعري الرجوع معىن مراجع الكالم وجتاوبه  ،مث
تطورت داللة املصطلح حبكم تطور اجملتمع وظروف العصر ومقتضياته فأصبح احلوار يدل على تبادل
اآلراء وخاصة يف السياسة"

1

ويبدو جليا أن معىن احلوار صار يدل أكثر على تبادل احلديث بني طرفني وأكثر يف شؤون السياسة
واالقتصاد والدين والثقافة ..وهو ما نسجله كذلك يف املناظرات  ،فتصبح اللفظة تدل على املناظرة ،
وأشهر املناظرات املناظرة الكربى  :هل اإللجنيل كلمة اهلل؟ بني الداعية االسالمي الكبري أمحد ديدات و
القس األمريكي جيمي سواجر

1حسني أمحد ناصر سرار .املصطلحات السياسية اليمنية .دراسة داللية ص 027
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ت Khanjriste :
يس ْ
خ ْنجر ْ
ِ ِ
ت  :لفظة مكونة من لفظ اخلنجر العريب و"إيست" األعجمية ابتدعها الشيخ حمفوظ حنناح
يس ْ
خْنج ِر ْ

رمحه اهلل .

اخلنجر كما أورد املعجم الوسيط جملمع اللغة العرببية  :السكني ،أو السكني العظيمة واجلمع خناجر .
الشيخ حنناح جاءنا هبذه اللفظة ليعرب أكثر عن مدلول املصطلح ،فلفظة اخلنجر العربية أصال مزجت
مع "إيست" الفرنسية للنسب صارت مسلكا دمويا ورمبا منهجا دعويا يف نظر من جلأوا للخنجر للذبح
والسلخ واالعتداء واإلرهاب .
الصْنعة النَّحتيّة
بديعا
تشهد له عند التّحقيق قواعد َّ
ُ
كأين ّ
و ّ
بالشيخ حنناح ق ْد حنت اللفظة حنتًا لغوياا ً
األعجمي ،حبيث
ائري ،واللّسان الفرنساوي
مج بني اللّسان ال ّدارج اجلز ّ
من فقه لغتنا العربيّة ،إذ قد ْأد َ
ّ
وم ْدرَكة عند كافّة اجلزائريني مبختلف طبقاهتم ،بل قد أصبح اخلنجر
صارت اللفظة بعد شيوعها سائغة ُ
مبفرده غري قادر على تبليغ املعىن قبل أن يطرأ عليه هذا النَّحت الظريف أو التَّ ْن ِسيب اللَّطيف.

الذكي العالمات الكربى ،واملآالت البعيدة
وقد ح ّدد رمحه اهلل تعاىل هبذا املصطلح املبتكر ومدلوله
ّ
لتلك الفنت اجلاهلة ،وهو ي ِ
نك ُر من خالله على "منكر" أولئك الذين جعلوا من اخلنجر مسلكا دموياا،
ُ
ومنهجا دعوياا.
حنناح وأتباعه كانوا ينعتون جبهة اإلنقاذ اإلسالمية باجلمود والسطحية؛ بل إن الشيخ حنناح نفسه
كان يصف جبهة اإلنقاذ يف بداية تأسيسها وينعت منتسبيها بأوصاف أبرزها قوله ( خنجريست ...
شاقوريست اخل  )..أي عشاق اخلناجر والسواطري  ،ولو أن قصده كان يعين أساسا أمراء اجلماعات
اإلرهابية وأتباعهم ..وقد ربط الشيخ حنناح اجلنجر باإلرهاب وهو يتحدث عن أسباب مشاركة حركته
يف احلكومة حيث قال" :إن مشاركتنا كانت للحفاظ على صورة اإلسالم من خالل تقدميه يف صورة
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خمالفة للصور املشوهة الدموية املرعبة اليت رمستها له خناجر اإلرهاب وكتابات الصحتافة املتغربة يف
الداخل ووسائل اإلعالم الغربية اجلاهلة أو احلاقدة أو املتآمرة ،صورة
مغايرة قائمة على االعتدال والوسطية والتسامح  ،وعلى العمل السلمي البناء  1"..ويتضح ُما سبق أن
لفظة خنجريست جديدة وليدة األزمة السياسية اجلزائرية.

1حمفوظ حنناح .اجلزائر املنشودة ص 11
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الخوف Peur :
اخلوف  :توقع مكروه عن أ َمارة مظنونة أو معلومة ،كما أن الرجاء والطمع توقع حمبوب عن أمارة
مظنونة أو معلومة ويضاد اخلوف  :األمن ويستعمل ذلك يف االمور الدنيوية واألخروية  ..واخلوف من
اهلل ال يراد به ما َيطر بالبال من الرعب كاستشعار اخلوف من األسد  ،بل إمنا يراد به الكف عن
املعاصي واختيار الطاعات ولذلك قيل  :ال يعد خائفا من م يكن للذنوب تاركا  ،والتخويف من اهلل
التحرز وهنى اهلل تعاىل عن خمافة الشيطان واملباالة بتخويفه  ..واخليفة احلالة اليت
تعاىل هو احلث على ً
1
عليها االنسان من اخلوف
لفظة اخلوف وردت يف النص القرآين يف حنو مخسة وستني موضعاً ،جاء بعضها بصيغة االسم ،كقوله
ف َعلَْيه ْم َوَال
اي فَ َال َخ ْو ٌ
تعاىل ﴿ :قُلْنَا ْاهبطُوا م ْن َها َجم ًيعا فَإ َّما يَأْتيَ نَّ ُك ْم منِّي ُه ًدى فَ َم ْن تَب َع ُه َد َ
ُه ْم يَ ْح َزنُو َن﴾ .2
َّ
الص ْيد
ش ْي ٍء م َن َّ
آمنُوا لَيَْب لَُونَّ ُك ُم اللَّهُ ب َ
ين َ
وجاء بعضها اآلخر بصيغة الفعل ،كقوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
يم ﴾ . 3
اح ُك ْم ليَ ْعلَ َم اللَّهُ َم ْن يَ َخافُهُ بالْغَْيب فَ َمن ا ْعتَ َد ٰى بَ ْع َد َٰذل َ
ك فَ لَهُ َع َذ ٌ
تَ نَالُهُ أَيْدي ُك ْم َورَم ُ
اب أَل ٌ
ادهُ يَا
ك يُ َخ ِّو ُ
وقال تعاىل  ﴿ :ل ُه ْم م ْن فَ ْوقه ْم ظُلَ ٌل م َن النَّار َوم ْن تَ ْحته ْم ظُلَ ٌل َٰذل َ
ف اللَّهُ به عبَ َ

عبَاد فَاتَّ ُقون﴾

4

1الراغب األصفهاين  .املفردات يف غريب القرآن ص191
2سورة البقرة اآلية 29
3سورة املائدة اآلية 12
4سورة الزمر اآلية 11
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وقال عز وجل ﴿ :إنَّ َما ٰذَل ُك ُم َّ
ين﴾
الش ْيطَا ُن يُ َخ ِّو ُ
اءهُ فَ َال تَ َخافُ ُ
وه ْم َو َخافُون إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ف أ َْوليَ َ

1

ت ال َْم َوال َي من َوَرائي َوَكانَت ْام َرأَتي َعاق ًرا
أي فال تأمتروا لشيطان وائتمروا هلل وقال تعاىل َ ﴿ :وإنِّي خ ْف ُ

2
ت
ب لَ ُكم َّمثَ ًال ِّم ْن أَن ُفس ُك ْم َهل لَّ ُكم ِّمن َّما َملَ َك ْ
ب لي من لَّ ُد َ
نك َوليًّا﴾ وقال عز وجلَ ﴿ :ر َ
فَ َه ْ
س ُك ْم﴾  3أي كخوفكم
أَيْ َمانُ ُكم ِّمن ُش َرَك َ
اء في َما َرَزقْنَا ُك ْم فَأَنتُ ْم فيه َس َواءٌ تَ َخافُونَ ُه ْم َكخي َفت ُك ْم أَن ُف َ

وَتصيص لفظ اخليفة تنبيها أن اخلوف منهم حالة الزمة ال تفارقهم ،والتخوف ظهور اخلوف من
ْخ َذهم َعلَ ٰى تَ َخ ُّو ٍ
يم﴾ 4ويف القرآن الكرمي ألفاظ
ف فَإ َّن َربَّ ُك ْم لََرءُ ٌ
اإلنسان قال تعاىل  ﴿ :أ َْو يَأ ُ ُ ْ
وف َرح ٌ
عديدة مرادفة للخوف ومنها اخلشية والرهبة والفزع واجلزع واهللع  ،وهي كلها ألفاظ ذكرت بصيغ خمتلفة
َّ
ساب﴾
وص َل َويَ ْخ َ
ين يَصلُو َن َما أ ََم َر اللَّهُ به أَ ْن يُ َ
قال تعاىل َ ﴿ :والذ َ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم َويَ َخافُو َن ُس َ
وء الْح َ

5
صبَ ْرنَا َما لَنَا م ْن َمح ٍ
يص﴾  .6وقال أيضا َ ﴿ :سنُ لْقي في قُلُوب
َجز ْعنَا أ َْم َ
وقال َ ﴿ :س َواءٌ َعلَْي نَا أ َ

َّ
س َمثْ َوى
ين َك َف ُروا ُّ
ب ب َما أَ ْش َرُكوا باللَّه َما لَ ْم يُنَ ِّز ْل به ُس ْلطَانًا َوَمأ َْو ُ
اه ُم الن ُ
قُلُوب الذ َ
الر ْع َ
َّار َوب ْئ َ
7
اح َوفي نُ ْس َخت َها ُه ًدى
بأَ
وسى الْغَ َ
ين﴾ وقال عز وجل ﴿لَ َّما َس َك َ
ت َع ْن ُم َ
َخ َذ ْاألَل َْو َ
الظَّالم َ
ضُ
ين ُه ْم ل َربِّه ْم يَ ْرَهبُو َن
َوَر ْح َمةٌ للَّذ َ

﴾8
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األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

أما األحاديث اليت تتضمن لفة اخلوف فكثر ومنها :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اله
بلغ ِ
املنزل ،أال إن سلعة اهلل غالية ،أال إن سلعة اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم  " :من خا َ
ف أدجلَ ،ومن أدجل َ

اجلنةُ"رواه الرتميدي وقال حديث حسن .

وقد سكن اخلوف خالل العشرية السوداء قلوب اجلزائريني نتيجة ما عانوه من إرهاب وحشي
واعتداءات خمتلفة نتيجة احلراك السياسي من جهة والفلتان األمين الرهيب من جهة ثانية  ،فصار
اجلزائري يف التسعينيات َياف من كل شيء وعلى كل شيء ،فكان النزوح الريفي واهلروب إىل املدن
خشية بطش اجلماعات األرهابية  ،كما كان اخلوف من جتاوزات النظام أيضا  ،خوف سبب أمراضا
نفسية ما زالت أثارها واضحة للعيان لدى الكثري من أبناء اجلزائر إىل يومنا هذا .ومل يطرأ على لفظة
اخلوف أي تغري داليل  ،فكان اخلوف مرادفا للهلع والرهبة واحلشية والفزع  ،ومل َيرج عن معناه اللغوي
رغم توظيفه بشكل كبري يف اخلطابات السياسية والكتابات اإلعالمية .وتعد السيدة مليكة بن حبيلس
احلائزة على عدة جوائز عاملية ،منها جائزة األمم املتحدة للمجتمع املدين ،واحدة من نساء اجلزائر الالئي
كسرن شوكة اخلوف واإلرهاب بتأسيسها لعديد اجلمعيات واخنراطها فيها  ،أبرزها  :مجعية ضحايا
اإلرهاب اليت ترأستها لسنوات ومجعية املرأة الريفية تقول " :املوت كان أمامي خالل سنوات التسعينات
ومل أكن أخاف منه ،حيث أنين كنت أزور عديد املناطق اخلطرية مثل األربعاء يف البليدة ومفتاح ،من
أجل املشاركة يف تشييع جنازات ضحايا اإلرهاب ،ومل أكن حينها أضع نظارات أو مخارا من أجل إخفاء
وجهي ألنين كنت أريد أن يعرف اجلميع أنين ذهبت ملؤازرة الضحايا 1 ".فهي تقول إن وجود خطر
املوت أمامها يوميا يف التسعينيات حبكم مواقفها ونشاطها مل يرهبها وأهنا مل
َتف من هذا املوت ومل يفزعها ،وهو ما يربز أن املعىن يف االستعمال السياسي مل يكن خمتلفا عن معناه
يف السياق اللغوي كما سبق ذكره .ويتضح ُما سبق أن للخوف دالالت متعددة ،فهو يعىن الفزع واهللع
واجلزع واخلشية والرهبة والرعب والذعر.
1مليكة بن حبيلس .حوار مع صحيفة صوت األحرار يوم  01جوان 0210
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الفصل الثاني :

الخونةTraîtres :
اخليانة :اإلخالل مبا اؤمتنت عليه من حق هلل أو للنفس أو للغري ،أو هي أن يؤمتن اإلنسان فال ينصح.
واخليانة يف اللغة نقض العهد  ،الغدر.
خان َيون خونا وخيانة فهو خائن وهم خائنون وخونة.
للخيانه معان كثريه فهى تشمل كل شىء يؤذى به طرف او شخص آخر مثل خيانه األمانه وخيانه
الصداقه وخيانه الوطن وخيانه الدين وخيانه احلب وخيانه العهد  ..........اخل
ويرى األصفهاين أن اخليانة والنفاق واحد إال أن اخليانة تقال اعتبارا بالعهد واألمانة والنفاق يقال
1

اعتبارا بالدين مث يتداخالن  ،فاخليانة خمالفة احلق بنقض العهد يف السر ،ونقيض اخليانة األمانة.

وخونه  :نسبه اخليانة ،وكان فالنا
هو خوان  ،وقوم خونة وكفاك من اخليانة أن تكون أمينا للخونة ُ ،

فتخون.ومن اجملاز  :خانه سيفه  ،نبا عن الضربة .
أمينا َ
وقال زهري :

غرب على بك َرة أو لؤلؤ قلق ** في السلك َخان به رباته النُظُ ُم

2

وردت لفظة اخليانة يف القرآن الكرمي يف عدة آيات ويف سياقات داللية خمتلفة قال تعاىل:
َت لُ ٍ
صال َح ْين
َت نُ ٍ
وح َو ْام َرأ َ
ين َك َف ُروا ْام َرأ َ
﴿َ
وط َكانَتَا تَ ْح َ
ت َع ْب َديْن م ْن عبَادنَا َ
ض َر َ
ب اللَّهُ َمثَ ًال للَّذ َ
3
َّ
َّار َم َع َّ
ين﴾
فَ َخانَتَ ُ
يل ا ْد ُخ َال الن َ
الداخل َ
اه َما فَ لَ ْم يُ ْغنيَا َع ْن ُه َما م َن الله َش ْيئًا َوق َ
1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص 192
2الزخمشري  .اسا البالغة ص 199
3سورة التحرمي اآلية 12
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واخلائنة اسم فاعل من خان أو مصدر جاء على فاعلة مثل العاقبة
ال تَطَّل ُع َعلَى َخائنَ ٍة م ْن ُه ْم ﴾ 1أي خيانة منهم أو علي نفس خائنة أو فرقة خائنة ،
وقال َ ﴿ :وال تَ َز ُ

ور ﴾ 2أي خيانة األعني ،خانه خيانة بيِنة،
ويف قوله تعاىل﴿ :يَ ْعلَ ُم َخائنَةَ األَ ْعيُن َوَما تُ ْخفي ُّ
الص ُد ُ
3
َّ
اب َعلَْي ُك ْم ﴾
س ُك ْم فَ تَ َ
وقال عز وجل َ ﴿ :عل َم اللهُ أَنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم تَ ْختَانُو َن أَن ُف َ

وقد وردت لفظة اخليانة واخلونة لتبيني خمالفة احلق بنقض العهد والوشاية" :اجلزأرة تتهم لعيادة باخليانة
..سقوط َيلف شراطي يف شباك رجال األمن كشف جمددا عن مدى الصراع الداخلي وسط احلركة
اإلسالمية املسلحة  ،مصداق ذلك ان أطرافا موالية جلماعة اجلزأرة اهتمت عبد احلق لعيادة باخليانة وأنه
هو الذي وشى بشراطي" .

4

وال َيتلف اثنان من املتتبعني للشأن اجلزائري يف التسعينيات أن رئيس اجلمهورية السابق ليامني زروال
هو من وظف أكثر لفظة اخلونة إىل جانب املرتزقة والدمويني ،فال َيلو خطاب من خطاباته أو تصريح
من تصرحياته من هذا الثالوث اللفظي  ،وكانت للفظة مدلوهلا املميز  ،فتخصصت للداللة على خيانة
عهد الشهداء وأمانة الوطن ،فتغريت من املدلول اللغوي إىل السياسي  ،فاخلونة عنده هم أمراء اإلرهاب
وكل أتباعهم وغريهم من الذين خرجوا عن أحضان وطنهم لريمتوا يف مستنقع القتل والغذر ،وقد
َتصصت اكثر من منطلق نوعية وأصناف ضحايا اإلرهاب اهلمجي يف العشرية السوداء من الوطنيني
واجملاهدين وأبناء الشهداء والنخب الذين اغتيلوا غدرا أو خطط الغتياهلم ..فرتكيبة هذا العنف تشكلت
أساسا من اخلونة واحلركى وأدناب االستعمار  ،ويبدو جليا أن زروال اجملاهد ال زالت يف ذهنه صور
1سورة املائدة اآلية 12
2سورة غافر اآلية 11
3البقرة اآلية 199
4جريدة النهار.عدد  119ليوم  7مار 1112
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اخلونة واحلركى خالل حرب التحرير املظفرة  ،وهو ما جعله مييل أكثر إىل استعمال لفظ اخلونة إليصال
رسائله ألبناء الشعب اجلزائري الرافض خليانة أمانة الوطن والشهداء  .وهو ما ذهب إليه وزير الشباب
والرياضة خالل حكم الرئيس زروال عبد القادر مخري  " :جيب إحداث القطيعة مع رموز النظام السابق
الذي أوصل البالد إىل ما هي عليه  ،نلح على فضح املافيا وإحداث القطيعة مع الفساد والرشوة
ومع السراقني الذين لو وجدوا الفرصة ألكلوا العباد وهنشوا البالد هؤالء هم احلركى ..فهناك لقاء بني
العمالة وأوالد القومية احلاقدين على مقومات الشعب اجلزائري وطموحاته "

1جريدة النهار .عدد  122ليوم  0أفريل 1112
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األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

ال َدعمSoutien :
دعم  :مصدر دعم  .ويعين قوة  ،مساندة و مساعدة  .دعم الشيء  :أسنده بشيء لئال يسقط
و دعمه  :أعانه وقواه ونصره.
ومن اجملاز هو دعامة قومه  :سيدهم وسندهم  ،قال األعشى :
ع د َعا َمة.
كال أبَ َوينَا كا َن فَر َ
وهم دعائم قومهم ،وأقام فالن دعائم اإلسالم ،ودعمت فالنا أعنته وقويته

1

وهناك أنواع عديدة من الدعم أبرزها :الدعم املايل وهو  :متويل تق ّدمه حكومة أو جهة أخرى بشروط
يقل عن سعر الفائدة السوقي ويعين بالفرنسية Le soutien financier
ّ
ميسرة أي بسعر فائدة ّ
والدعم السياسي  :دعم تقدمه أحزاب معينة للحكومة والسلطة القائمة إلحداث توازن سياسي ويعين
بالفرنسية Le soutien politique
ويقال  :ت ْدعم احل ُكومةُ الْمو َّاد الغِ َذائِيَّةَ "  :أي تَ ْدفَع جزءاً ِمن َمثَنِها ِمن صْن ُد ِ
وق الْ ُم َو َازنَِة لِتَظَ َّل ِيف
ْ ُ ُْ ْ َ ْ ُ
َ ُ ُ َ ََ
ِِ
ني .
ُمتَ نَ َاوِل الْ ُم َواطن َ
وهناك :الدعم اللوجيستيكي
تعين اإلمداد غري املباشر أي أن الدولة تشارك حليفتها باحلرب عن طريق االمداد باملعلومات
االستخباراتية والتقنية وقد يصل الدعم إىل الدعم املادي وباألسلحة ولكن سرا.

1الزخمشري .اسرار البالغة .ص 199
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معىن الدعم اللوجسيت مبعجم أوكسفورد للغة اإلنكليزية بأهنا" :فرع من العلوم العسكرية َتتص بتدبري
ونقل واحلفاظ على املواد ،األفراد والوسائط".
الس ْوقِيَّات ،هو
كلمة اللوجسىت ليس هلا ترمجة حرفية ىف اللغة العربية ويعرف حديثا عند العرب ب َف ُّن َّ

فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة واملعلومات واملوارد األخرى كاملنتجات واخلدمات وحىت البشر من
منطقة اإلنتاج إىل منطقة السوق.
بدأت فكرة الدعم اللوجسىت ىف احلرب العاملية الثانية عندما كانت هناك حاجة قصوى اىل إمداد
الصفوف االمامية املقاتلة بانواع الدعم املختلفة من األسلحة والذخائر والطعام واإلمداد الطىب
واإلسعافات ونقل املصابني على ان يتم ذلك على مراحل تزامنية متفاوتة  ،من مث بدأ العامل ىف التيقن
لفائدة استخدام الفكر اللوجسىت لتقليل التكلفة وضمان وصول السلعة او البضاعة او املنتج ىف الوقت
املناسب وبالكميات املناسبة.
وبرزت لفظة الدعم بشكل الفت خالل العشرية السوداء  ،وكانت تذكر يف اخلطابات منعزلة أو
مقرونة باللوجيستيكي  ،وحىت وإن حافظت على معناها اللغوي ،إال أن توظيفها يف السياق السياسي
مل َيرج عن دائرة دعم اإلرهاب  ،ومد اجلماعات اإلرهابية بالدعم اللوجيستيكي ،وهو ما يعين أن
اللفظة كان حقلها الداليل واسعا  ،فهي مرتبطة بالقوة والسند واملساعدة والرتهيب ،وقد وظفها الشيخ
حنناح رمحه اهلل وهو يتحدث عن االهنيار السياسي التام يف التسعينيات ،ميزها انفجار الوضع األمين
وانسداد سبل العمل السياسي الطبيعي ،لتهيمن الفوضى واالضطراب على كثري من القطاعات الرمسية
واحلزبية والشعبية وهو ما أدى إىل بروز توجهات مريبة كانت تستهدف تفجري حرب اهلية ووضع
البالد وطنا وشعبا حتت رمحة التدخل األجنيب حيث قال  " :أبرز صور حماولة التدخل األجنيب الذي
انتهجته بعض القوى الدولية جتاه بلدنا وجتاه املنطقة احلملة التشهريية باملركبات النووية يف الوطن،
وتشكيل قوة التدخل السريع االوروبية واملعدة للعمل أساسا يف جنوب البحر االبيض املتوسط ويف مشال
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افريقيا حتديدا وتقدمي الدعم اللوجيستيكي للعمليات اإلرهابية "

1

ويربز الشيخ حنناح أن الدعم

اللوجيستيكي للجماعات اإلرهابية مل يكن فقط من الداخل بل أيضا من اخلارج كما استعملت اللفظة
أيضا على نطاق واسع يف الصحافة الوطنية .. " :وحسب مصادر وصفتها جريدة لومتان الصادرة
صباح اليوم باملوثوقة فإن لعيادة وثالثة من مساعديه قد عربوا احلدود اجلزائرية املغربية سريا بعد ان هيأت
هلم األجواء من قبل شبكة دعم تابغة
للحركة االسالمية املسلحة تنشط بغرب البالد  ،على أن يتم إستقباهلم الحقا من قبل مغربيني "
ونسجل هنا شبكة دعم أي جمموعة إسناد للجماعات اإلرهابية

1حمفوظ حنناح .اجلزائر املنشودة .ص 11
2جريدة النهار  ..عدد  119ليوم  11جوان 1112
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الدمويSanglant :
ي ُ :س ِف َكت فيه الدِّماءُ ،ويقال :حاكم
اسم منسوب إىل َدم  ،صفة ُميّزة ملزاج الشَّخص ْ
عهد َد َم ِو ّ
اك ِد َماء.
وس ّفاحَ ،س ّف ُ
دموي :حاكم ظامل  ،بطاش  ،طاغية  ،إنسان دموي  :جمرم َ
الدموي صفة ألصقت بأمراء اإلرهاب وبالناشطني ضمن اجلماعات املسلحة اليت برزت بعد توقيف
املسار االنتخايب يف اجلزائر سنة  ،1110ولو أن الدمويني عرفوا على مر العصور والتاريخ اإلنساين.
وقد حذر اهلل عز وجل يف كتابه من سفك الدماء حيث قال عز وجل موجها خطابه لبين إسرائيل :
س ُك ْم م ْن ديَارُك ْم ثُ َّم أَق َْرْرتُ ْم َوأَنْ تُ ْم
﴿ َوإ ْذ أ َ
اء ُك ْم َوال تُ ْخر ُجو َن أَن ُف َ
َخ ْذنَا ميثَاقَ ُك ْم ال تَ ْسف ُكو َن د َم َ
األرض َخلي َفةً قَالُواْ أَتَ ْج َع ُل ف َيها َمن
تَ ْش َه ُدو َن ﴾  1وقال ﴿ َوإ ْذ قَ َ
ال َربّ َ
ك لل َْمالَئ َكة إنّي َجاع ٌل في ْ

2

ال إنّ َي أَ ْعلَ ُم َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن﴾
ك قَ َ
س لَ َ
يُ ْفس ُد ف َيها َويَ ْسف ُ
ك ال ّد َم َ
سبّ ُح ب َح ْمد َك َونُ َق ّد ُ
آء َونَ ْح ُن نُ َ
وقال﴿:إنَّ َما َح َّرَم َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيتَةَ َو َّ
ضطَُّر غَْي َر بَ ٍاغ َوال
الد َم َولَ ْح َم الْخ ْنزير َوَما أُه َّل به لغَْير اللَّه فَ َمن ا ْ

ٍ
يم﴾
َعاد فَال إثْ َم َعلَْيه إ َّن اللَّهَ غَ ُف ٌ
ور َرح ٌ
التسعينيات  ،حيث برزت بشكل واسع واستعملت يف سياقات داللية خمتلفة ،وقد ساعد تنامي ظاهرة
3

.وقد شهدت لفظة الدموي إحياء لغويا خالل أزمة

العنف اإلرهايب يف احلضور الواسع للفظة سواء يف خطابات السياسيني أو يف الكتابات الصحفية ،
فكانت لصيقة بالعنف " :اإلرهاب هو اجلانب احلالك والفصل املأساوي من جوانب األزمة  .وإن كان
العنف الدموي املسلح هو أكثر مالمح اإلرهاب ظهورا وأشدها بشاعة وقسوة  ،فإن هناك أمناطا
واصناف أخرى لإلرهاب تتم دون إستعمال سالح او سفك دماء لكنها حتدث نفس اخلسائر وترتك
نفس االثار وحتدث ذات املآسي واألالم  ..ومنها االرهاب الذي متارسه بعض وسائل االعالم اليت
1سورة البقرة اآلية 92
2نفس السورة االية 22
3سورة النحل اآلية 117
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تدعو اىل التصعيد وإتباع النهج االستئصايل  ،كاإلرهاب الذي متارسه بعض القوى السياسية وهناك
إرهاب فكري وغداري ونفي "  1.وقد وظف هنا الشيخ حنناح العنف الدموي وسفك الدماء وهو
يتحدث عن اإلرهاب وأنواعه .كما ربط الرئيس زروال الذي حكم اجلزائر يف التسعينيات الدموي
باإلجرام وهو يتحدث عن القتلة من اإلرهابيني وعن اإلرهاب ومن يقف خلفه ويؤجج نار الفتنة:
"..جمرمون دمويون ،ال ميكن بأي شكل من األشكال التسامح معهم  ،جيب إستئصاهلم هنائيا "..

2

،ويكفي هنا لالستدالل ببشاعة أعمال اإلرهابيني الدمويني وجرائمهم ملعرفة دالالت األلفاظ ،فهم
الذين اغتصبوا الفتيات  ،وانتهكوا احلرمات  ،وداسوا على شرف املشايت والقرى ،ويتموا األطفال ونكلوا
باجلثت وفجروها بالديناميت واغتالوا الشيوخ والعجزة واألطفال واألبرياء ،وجمزرة بن طلحة وغريها
شاهدة على مر التاريخ ..فهم دمويون متعطشون لسفك الدماء وللسلطة ،هم الطاغوت مبعانيه اليت
عرفناها .وألن اإلرهابيني دمويون  ،مل يرتدد اإلرهايب خمتار بلمختار ،املعروف باألعور قائد فصيل إرهايب
ينشط يف صحراء اجلزائر ومايل انفصل عن القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،من إطالق اسم "
املوقعون بالدماء " على كتيبته واقرتفت مجاعة "امللثمون" التابعة لفصيله جرائم إنسانية بشعة وهم من
كانوا وراء حادثة القاعدة البرتولية تيغنتورين الشهرية  ،وعدة جمازر يف مايل سنيت .0212/0210ويتضح
ُما سبق أن لفظة الدموي اليت  م إحياؤها بتداوهلا على نطاق واسع يف األزمة اجلزائرية َ ،تصصت
داللتها يف الشخص الدموي السفاح  ،السفاك للدماء  ،ويف اجملموعة الدموية كذلك وحىت يف الفرتة اليت
شهدت العنف اإلرهايب اهلمجي واالغتياالت ،فيطلق اليوم على سنوات التسعينيات العشرية احلمراء
نسبة إىل لون الدم الذي سال مبجرى الوادي بالنظر إىل كثرة ضحايا اإلرهاب واملأساة الوطنية اجلزائرية
.

1حمفوظ حنناح .إغتيال السلم .اجلزائر املنشودة ص 20
2الرئيس زروال  .تصريح .جريدة النصر .عدد  1902ليوم 11ديسمرب 1117
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الديمقراطية Démocratie :
لفظ الدميقراطية مشتق من كلمتني يونانيتني  Demoأي الشعب و  Kratiaوتعين السلطة،
1

وبذلك تعين الدميقراطية يف مدلوهلا العام حكومة الشعب أي اختيار الشعب حلكومته
وميكن تعريف الدميقراطية من جانبني مهمني كذلك ساسيا واجتماعيا
سياسيا  :هي إحدى صور احلكم اليت تكون السيادة فيها للشعب
اجتماعيا  :أسلوب يف احلياة يقوم على أسا املساواة وحرية الرأي والتفكري

2

وهذا التعريف يف الواقع يعرب عن القاعدة اإلسالمية اليت تقوم على الشورى وحق النا يف اختيار من
َّ
ور ٰى بَ ْي نَ ُه ْم َوم َّما
استَ َجابُوا ل َربِّه ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ين ْ
الص َالةَ َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
حيكموهنم .قال تعاىل َ ﴿ :والذ َ
اه ْم يُ ْنف ُقو َن﴾ 3والدميقراطية وليدة عمليات حتول طويلة األمد .وبداية تاريخ اللفظة يف دميقراطية
َرَزقْنَ ُ
أثينا وإسربطة ،وقد تطورت لفظة دميقراطية مع نظرية مونتيسكيو  Montiskioاملفكر الفرنسي
صاحب نظرية الفصل بني السلطات يف الدولة  ،وهو الذي أضفى على اللفظة معناها السياسي الذي
نعرفه اليوم  ،فالشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية  ،ومن مثة فإن احلكومة مسؤولة أمام ُمثلي
املواطنني  ،وهي رهن إرادهتم  .وقد ساهم بعد ذلك الكثري من املفكرين واملختصني يف القانون والعلوم
السياسية يف إكساب هذه اللفظة مشوليتها واتساعها إىل أن اصبحت تدل على النظام السياسي
واإلجتماعي الذي يضع مبدأ املساواة بني املواطنني ومشاركتهم احلرة يف صنع وصياغة التشريعات .
1داود :نبيلة  ،املوسوعة السياسية املعاصرة –مدار سياسية – مصطلحات  ،منظمات وهيئات  ،قضايا القرن العشريت دار غريب
القاهرة سنة  1111ص 09
2صربي إبراهيم السيد .األصل واجملاز الداليل دار املغرفة اجلامعية .جامعة عني مشس ط 027 /0. 1111
 3سورة الشورى اآلية 29
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كما ظهرت الدميقراطية الليربالية يف القرن الثامن عشر  ،حيث محل املفكرون األوروبيون لواء الدعوة إىل
املساواة وحق الشعب يف إختيار حكومته واإلشراف عليها

1

تقوم الليربالية على اإلميان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر و التسامح واحرتام كرامة اإلنسان و
ضمان حقه باحلياة واعتبار املساواة أساسا للتعاون و منطلقا الحرتام األفراد وضمان حريتهم و ال يكون
هناك أي دور للدولة يف العالقات االجتماعية أو األنشطة االقتصادية إال يف حالة اإلخالل مبصاحل الفرد
و اجملتمع.
و تقوم الليربالية أيضا على تكريس سيادة الشعب عن طريق االقرتاع العام وذلك للتعبري عن إرادة
الشعب و التخلص من الفساد يف اجملتمع و احرتام مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية و القضائية و
التنفيذية و أن َتضع هذه السلطات للتعديل من أجل ضمان احلريات الفردية ،و للحد من االمتيازات
اخلاصة ورفض ُمارسة السيادة خارج املؤسسات لكي تكون هذه املؤسسات معربة عن إرادة الشعب.
ويوجد نوعان من الدميقراطية مها  :الدميقراطية املباشرة والدميقراطية النيابية .
أما املباشرة فتعين أن الشعب يشارك يف اَتاذ القرارات بطريقة مباشرة ودون وساطة نواب عنه  ،وهو ما
طبقه سكان اثينا يف اليونان القدمية  ،حيث كانت متر أغلب القرارات اليومية عرب جملس يتكون من
مخسني مواطنا ،ونصت قواعد الدميقراطية اليونانية على تويل كل
مواطن من أصل ستة مسؤوليات عمومية ملدة سنة واحدة ُ ،ما يسمح لكل املواطنني مبمارسة مسؤوليات
عمومية على األقل مرة واحدة يف حياهتم .
ويف وقتنا احلاضر  ،وألسباب عديدة  ،مل يعد من املمكن العمل بتلك الطريقة مع اتساع مساحات
الدول وزيادة عدد سكاهنا ،الشيء الذي يتعذر معه اجتماع كل املواطنني يف وقت واحد للمناقشة أو
1داود.املوسوعة السياسية املعاصرة ص 09
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التصويت على كل قرار حكومي  ،غري أن هناك طرقا تنفع فيها الدميقراطية املباشرة مثلما هو احلال يف
اإلستفتاء ويف التجمعات .أما الدميقراطية النيابية (الربملانية ) فتعين أن الشعب ينتخب ُمثليه أو نوابه من
أجل سن القوانني ومراقبة تطبيقها من جانب السلطة التنفيذية  ،ليكونوا بذلك معربين عن إرادة األمة
ومسؤولني أمامها أيضا  ،وتعد االنتخابات الدورية مبثابة الفرصة احلقيقية اليت تسمح للشعب مبحاسبة
نوابه من خالل التصويت لصاحلهم أو ضدهم  ،كما توجد على رأ بعض الدميقراطيات النيابية أسر
حكمة يتوارث أبناؤها احلكم  ،وهو ما يعرف باسم " دميقراطيات امللكية الدستورية "  1كما ان هناك
أنواعا للحكم .الدميقراطي  :النظلم النيايب الربملاين  ،ينتخب فيه املواطنون ُمثليهم ونواهبم يف اجلهاز
التشريعي ويسمى عندنا اجمللش الشعيب الوطين (الربملان) ،مث َيتار هؤالء النواب شخصا يتوىل منصب
الوزير األول لقيادة احلكومة  ،وغالبا ما يكون من حزب األغلبية  .وهناك النظام الرئاسي  ،وفيه
استقالل تام بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويقوم الناخبون باختيار نواهبم وُمثليهم يف اهليئة
التشريعية مثلما ينتخبون املسؤول األول عن السلطة التنفيذية أي الرئيس .وهناك النظام املشرتك وهو
يعين نظاما دميقراطيا خمتلطا ومركبا من النظامني الربملاين والرئاسي وبرزت لفظة الدميقراطية بعد إقرار
التعددية السياسية واإلعالمية سنة  1191يف اجلزائر بشكل الفت فنجدها يف ديباجة دستور " : 1191
إن الشعب اجلزائري ناضل ويناضل دوما يف سبيل احلرية والدميقواطية ،ويعتزم أن يبين هبذا الدستور
مؤسسات دستورية ،وأساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية تسيري الشؤون العمومية ،والقدرة على حتقيق
العدالة اإلجتماعية واملساواة وضمان احلرية لكل فرد "  2كماأورد ذات الدستور  " :اجلزائر مجهورية
دميقراطية شعبية وهي وحدة ال تتجزأ " .3وشاعت اللفظة أيضا على كل املستويات  ،مبا فيها الشعبية ،
1مركز دراسة االسالم والدميقراطية مؤسسة سرتيت لو .االسالم والدميقراطية حنو مواطنة فعالة مطابع انرتناسيونال غرافكس مرييالند
الواليات املتحدة االمريكية ص 9
2دستور . 1191الديباجة
3نفس املصدر املادة 1
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ورغم أهنا لصيقة يف الدولة اجلزائرية املستقلة  :اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إال أن اللفظة
تطورت دالليا ومل حيكمها التخصيص  ،فصارت ال تقتصر معانيها على حكم الشعب نفسه بنفسه ،
بل أطلقت العنان لتأخذ معاين كثرية  ،أبرزها احلرية املطلقة يف العرف السياسي ،وعدم التقيد ومدلوالت
أخرى  ،فولدت األزمة دميقراطيات أخرى ،أبرزها الديمقراطية المصادرة وهي لفظة مركبة للشيخ حنناح
رمحه اهلل ،حيث يربز مدلول اللفظة يف التزوير وتصبح الدميقراطية تعاين املأساة الكربى يف رأيه "
فاملنظومة القانونية والدستورية اليت حتمل املبادئ والقواعد االساسية للنظام واملمارسة الدميقراطية يعتدى
عليها بطريقتني ،إما عن طريق وضعها يف قولب تفصل على مقا أشخاص حمددين وفئات معينة ،
وإما عن طريق جتاوزها بكل بساطة عندما تتعارض مع مصاحل بعض القابضني على زمام السلطة ..
واالنتخابات املزورة مازالت متثل املاساة الكربى للدميقراطية اجلزائرية واخلطر الكبري الذي يتهدد التجربة
الوليدة ، 1 "..وهناك دميقراطية يف إطار اإلسالم واإلسالم فقط ،وهي فكرة طرحها عباسي مدين رئيس
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ حيث قال وهو يرد على سؤال مفاده  :جاءت الدميقراطية لتؤطر األحزاب فإذا
جببهة اإلنقاذ جاءت لتؤطر الدميقراطية يف حزهبا ؟  " :الدميقراطية هي إفساح اجملال للشعب لكي َيتار
البديل الذي يريده والقيادة اليت متثله ،فإذا كانت الدميقراطية هبذه الداللة فنحن سنتخذها جماال أما
اإلدعاء بأننا نريد أن نستوعب الدميقراطية ونتجاوزها فهذا ما مل نطرحه " .2
وواضح أن لفظة الدميقراطية ورغم تعريفها الواضح لغويا واصطالحا ،إال ان األزمة اجلزائرية جعلتها
تأخذ أطرا أخرى ،ومنها  :احلرية املطلقة.

1حمفوظ حنناح .اجلزائر املنشودة ص 22
2عبا مدين .يف لقاء الصحافة حصة تلفزيونية 1112
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الذبح
شق ِ
حلق
َذبَ َح  Egorger :حنر وبالغ يف القتل  ،و ذبح احليوان  :قطع حلقومه .أصل الذبح ُ
ِ 1
احليوانات والذبح املذبوح  ،وتسمى األخاديد من السيل مذابح
ويقال ذحبه العطش  :جهده  ،مررت مبذبح النصارى ومبذاحبهم وهي حماريبهم ومواضع كتبهم  ،وحنوها
املناسك للمتعبدات .2
وقد وردت لفظة ذبح يف القرآن الكرمي للداللة على احليوان (كبش) قال عز وجلَ ﴿ :وفَ َديْناهُ بذبْ ٍح
َع ٍ
ظيم﴾  ،3وترتبط هذه اآلية بقصة سيدنا إبراهيم وولده إمساعيل  ،الذي افتداه اهلل سبحانه بكبش
عظيم  .وللداللة على القتل يف قوله

تعاىل َّ ﴿ :
إن ف ْر َع ْو َن َع َال في ْاأل َْرض َو َج َع َل أ َْهلَ َها شيَ ًعا
اء ُه ْم﴾  ، 4أي تك ًرب وجتبً َر وطغى ليستعمل بين
سَ
َويَ ْستَ ْحيي ن َ

اء ُه ْم
يَ ْستَ ْ
ضع ُ
ف طَائ َفةً ِّم ْن ُه ْم يُ َذبِّ ُح أَبْ نَ َ
إسرائل يف أخس األعمال ويكدهم ليال وهنارا يف أشغاله وأشغال رعيته ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي
نساءهم إهانة هلم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغالم الذي كان قد َتوف هو وأهل ُملكته منه
أن يوجد منهم غالم يكون سبب هالكه وذهاب دولته على يديه .وعلى النحر يف قوله عز وجل :
ال أَعُوذُ باللّه أَ ْن أَ ُكو َن
وسى ل َق ْومه إ َّن اللّهَ يَأ ُْم ُرُك ْم أَ ْن تَ ْذبَ ُحواْ بَ َق َرًة قَالُواْ أَتَ تَّخ ُذنَا ُه ُزواً قَ َ
﴿ َوإ ْذ قَ َ
ال ُم َ

ين ﴾. 5
م َن ال َ
ْجاهل َ

1أألصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص119
2الزخمشري .أسرار البالغة .ص020
3سورة الصافات اآلية 129
4سورة القصص األية 2
5سورة البقرة اآلية 19
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ويقال مذحبة  ،كما جمزرة  ،كمذحبة سربينيتشا بسراييفو وهي جمزرة بشرية رهيبة شهدهتا البوسنة سنة
1117

على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها حوايل  9آالف شخص ونزح عشرات اآلالف من

املدنيني املسلمني من املنطقة .تعترب هذه اجملزرة من أفظع اجملازر اجلماعية اليت شهدهتا القارة األوروبية منذ
احلرب العاملية الثانية.
وهناك مذحبة بن طلحة باجلزائر وقعت ليلة األثنني

00

سبتمرب إىل الثالثاء  02منه ,هجم مسلحون

جمهولون قارب عددهم مئتني على "حي اجلياليل" بقرية بن طلحة قرب براقي ,فقتلوا ما ال يقل عن
جزائري من النساء واألطفال والشيوخ والرجال مستعملني الفؤو

222

والسيوف واخلناجر والرصاص مث

أحرقوا وهنبوا ماشاؤوا من البيوت واملمتلكات وسبوا ما استطاعوا إليه سبيالً من النساء مث انصرفوا يف
هدوء ،ودامت املذحبة  1ساعات.
وقد تداولت اللفظة خالل سنوات األزمة يف اجلزائر للداللة على أبشع صور القتل اليت كان يقرتفها
اإلرهابيون ،فتطورت دالليا من اللغوي املتمثل يف قطع حلقوم احليوان ،وحما ِريب النصارى والنحر إىل
استعمال أوسع ليدل على املبالغة يف القتل  ،فاإلرهابيون مل يكتفوا بقتل من يضعوهنم كأهداف هلم من
أبناء اجليش والشرطة وحىت عامة املواطنني بالسالح بل كانوا يفضلون ذحبهم باخلناجر والسيوف لرتهيب
املواطنني  ،فكانوا يرتكبون مذابح حقيقية تبقى وصمة عار يف جبينهم .
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الر ْجعيِّةَ Réactionnaire :
َّ
،الر ْجعِيِّةَ  :البقاء على القدمي يف األَفكار والعادات ،دون
ِر ْجعِيِّةَ  :اسم مؤنَّث منسوب إىل َر ْجعة َّ
التطور  .رجعي  :لغة مأخوذة من رجع يرجع رجوعا إذا عاد  ،والرجعية حال من ال يساير
مسايرة ّ
الزمان فيكون متمسكا بالقدمي البايل من األفكار واملبادىء السياسية واالجتماعية واألخالقية وغريها.

واصطالحا الطالق الرجعي هو الطالق الذي جيوز للزوج من إرجاع زوجته أثناء العدة من دون عقد .
الرجعِيَّ ِة ِ :ص َفة لِمواقِف ِس ِ
ِ ِ
السلَ ِ
ول ُدو َن
ف َوأفْ َكا ٍر ُحمَافِظٍَة َحتُ ُ
ث بِتَ َقالِيد َّ
ياسيَّ ٍة تَتَ َشبَّ ُ
ََ َ
استُهُ بِ َّ ْ
يقال تتَّس ُم سيَ َ
السي ِ
يو ِ ِ
اس ِّي وهو ما ميهنا من هذه اللفظة  ،ويقال ايضا قَانُون لَهُ أَثَر ،
التَّ َقدُِّم احلَ َ
ضا ِر ِّ َ ْ
االجت َماع ِّي َو ِّ َ

ِ
أي يُطَبَّ ُق َعلَى َما قَ ْب لَهُ .
مَ ْفعُول رَجْعيٌّ ْ :

وقد وردت اللفظة يف القرآن الكرمي َّ ﴿ :
الر ْج َعى﴾
ك ُّ
إن إلَى َربِّ َ

، 1أي الرجعة واملآب هلل وحده بال

س ال ُْمط َْمئنَّةُ ْارجعي إلَى َربِّك َراضيَةً
شريك أو على اهلل املصري املرجع .وقال تعاىل  ﴿ :يَا أَيَّتُ َها النَّ ْف ُ
2
َّم ْرضيَّةً فَا ْد ُخلي في عبَادي َوا ْد ُخلي َجنَّتي ﴾
ويبدو جليا أن التطور احلاصل ملفردات اللغة جاء استجابة لظروف احلياة املتطورة  ،وعوامل التاريخ
املتجددة  ،ولواقع الراهن اجلزائري يف التسعينات اليت فرضت على املصطلح تطورا دالليا دون أن يفقد
خصائصه ومقوماته  ،فاجلذر اللغوي ( رجع) مازال حمتفظا مبادته وجودته وعوامل بقائه  ،كما يتبني ُما
ذكر آنفا وجود مناسبة مشاهبة بني مدلول اللفظة اللغوي رجع ومدلوله االصطالحي الرجعية  ،وهذه
املشاهبة تتمثل اساسا يف مراجعة الشيء سواء كانت تلك املراجعة عن داللة قدمية  ،البقاء على القدمي
الشامل " :إن الوضع السياسي منذ عشر سنوات بني مد وجزر كلما اقرتبنا من الفصل يف األزمة اال

1سورة العلق األية 9
2سورة الفجر من األية  01إلى األية 32
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وحدثت تراجعات داخل احلكم وسياسته أرجعتنا ايل نقطة الصفر ،من هذا املنطلق ميكن القول بأن
احلركة األصولية استمدت قوة استمراريتها من تناقضات احلكم ومن كونه له املصلحة يف
ذلك من اجل البقاء" ، 1أو عن إحدى اجلماعات كاألحزاب داللة حديثة ،فيقال حزب رجعي أي
السي ِ
يو ِ ِ
السلَ ِ
اس ِّي من منظور
ف َوأفْ َكا ٍر ُحمَافِظٍَة َحتُ ُ
ث بِتَ َقالِيد َّ
متَ َشبَّ ُ
ول ُدو َن التَّ َقدُِّم احلَ َ
ضا ِر ِّ َ ْ
االجت َماع ِّي َو ِّ َ
العلمانيني  ،الذين يرون يف األحزاب اإلسالمية أحزابا رجعية وظالمية .
ووردت يف الدستور يف سياق احلديث عن األثر الرجعي  ،أي يطبق على ما قبله " :ال جيوز أن حيدث
بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه"  ، 2واملالحظ أن املعىن اجلديد
للرجعية مستمد ومستوحى من اجلذر اللغوي األصيل رجع .

1اهلامشي الشريف .موقع احلوار املتمدن العدد  12 7ديسمرب 0221
2دستور  1111املعدل لدستور  . 1191املادة 12
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الرحمة pitié :
الَر ْمحَةُ  :الرمحة من صفات الرمحن  ،وهي السكينة اليت مينحها ذووا القلوب الكبرية ملن حيتاجون للود
والعطف واحلنان.
الراء
تعريف الرمحة يف اللغة :تدور مادة ( :ر ح م ) حول معىن الرقَّة ،والعطف ،و َّ
الرأفة .قال ابن فار ّ :
واحلاء وامليم أصل واحد ،يدل على :الرقة والعطف والرأفة .يقال من ذلك :رمحه يرمحه إذا َّ
رق له وتعطَّف
مبعىن .1
الر ْحم واملرمحة و َّ
عليه ،و ُّ
الرمحة ً
ي :الرمحة حالة وجدانية تعرض غالباً ملن به رقَّة القلب ،وتكون مبدأ لالنعطاف النفساين
قال ال َك َف ِو ُّ

الذي هو مبدأ اإلحسان .2

إيصال املنافع واملصاحل إىل العبد ،و إن
قال ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل  " :-إن الرمحةَ صفة تقتضي
َ
نفسه وشقَّت عليها .فهذه هي الرمحة احلقيقية ،فأَرحم النا من شق عليك يف إيصال مصاحلك
كرهْتها ُ

التأدب بالعلم والعمل ،ويشق عليه يف ذلك
ودفع املضار عنك ،فمن رمحة األب بولده :أن يُك ِرههُ على ُّ
بالضرب وغريه ،ومينعه شهواته اليت تعود بضرره ،ومىت أمهل ذلك من ولده كان لقلة رمحته به ،وإن ظن

أنه يرمحه ويرفِّهه ويرحيه" .3
والرمحة  :ما ينزل عليك من خري ونعم من اهلل تعاىل  .والرمحة  :املغفرة ،الرزق ،املطر ،القرآن .
ِ ِ
الرحم للقرابة  ،لكوهنم خارجني من رحم واحدة ،
وقال األصفهاين :الرحم َرح ُم املرأة  ،ومنه أستعري ُ
والرمحة رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم ن وقد تستعمل تارة يف الرقة
1مقاييس اللغة ،ابن فار

اجلزء الثالث ص 219

2أبو البقاء الكفوي .الكليات  .ص 291
3إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  ،ابن القيم 192/0
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اجملردة وتارة يف اإلحسا اجملرد عن الرقة حنو :رحم اهلل فالنا  .والرمحة من اهلل إنعام وإفضال  ،ومن
األدميني رقة وتعطًف

1

وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ذاكرا عن ربه  " :إنه ملا خلق الرحم قال له أنا الرمحان وأنت الرحم،
شققت امسك من امسي فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتته"
ويقال اِنتَ َقل إىل رمح ِ
فار َق احلَياة.
ن
ت
ق
ه
ز
,
اهلل
ة
َ
َ
َ
َ ََ
َ
فسهُ أو ُر ُ
وحهُ َ ,
ُ

2

لفظ الرمحة مفهوم إسالمي أصيل ،ورد ذكره يف القرآن الكرمي يف حنو مائتني ومثانية وستني موضعاً .وقد

ٍ
ورد يف أكثر مواضعه بصيغة االسم ،حنو قوله سبحانه﴿ :فَ تَ لَ َّق ٰى َ
اب َعلَْيه إنَّهُ
آد ُم م ْن َربِّه َكل َمات فَ تَ َ

ط
يم ﴾  ،3وورد يف أربعة عشر موضعاً بصيغة الفعل ،حنو قوله سبحانه َ ﴿ :ولَ َّما ُسق َ
اب َّ
ُه َو التَّ َّو ُ
الرح ُ
ين﴾. 4
ضلُّوا قَالُوا لَئ ْن لَ ْم يَ ْر َح ْمنَا َربُّنَا َويَغْف ْر لَنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن ال َ
في أَيْديه ْم َوَرأ َْوا أَنَّ ُه ْم قَ ْد َ
ْخاسر َ

وقد ورد يف النص القرآين على عدة معان ،نستعرض منها  -الرمحة اليت هي (صفة) اهلل جل وعال،
شي ٍء ﴾7
تثبت له على ما يليق جبالله وعظمته ،من ذلك قوله عز وجلَ ﴿ :وَر ْح َمتي َوس َع ْ
ت ُك َّل َ ْ

1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن  .ص 010/011
2أخرجه البخاري رقم  7199من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه بلفظ  :إن الرحم شجنة من الرمحان فقال اهلل من وصلك
وصلته  ،ومن قطعك قطعته .
3سورة البقرة أالية 29
4سورة األعراف األية 121
7نفس السورة 171
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شاءُ﴾ . 1
شأْ يُ ْذه ْب ُك ْم َويَ ْستَ ْخل ْ
ك الْغَن ُّي ذُو َّ
ف م ْن بَ ْعد ُك ْم َما يَ َ
الر ْح َمة إ ْن يَ َ
وقوله سبحانهَ ﴿ :وَربُّ َ
و(الرمحة) ك (صفة) هلل سبحانه هي األكثر وروداً يف القرآن الكرمي.
إن الَّذين َ َّ
اه ُدوا في َسبيل اللَّه
اج ُروا َو َج َ
ين َه َ
آمنُوا َوالذ َ
 -الرمحة مبعىن (اجلنة) ،من ذلك قوله تعاىلَ َّ ﴿ :

يم﴾
أُولَئ َ
ك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َ
ت اللَّه َواللَّهُ غَ ُف ٌ
ور َرح ٌ
بفضل رمحته إياهم.

2

 ،أي :يطمعون أن يرمحهم اهلل ،فيدخلهم جنته

ضل
 الرمحة مبعىن (النبوة) ،من ذلك قوله سبحانهَ ﴿ :واللَّهُ يَ ْختَ ُّشاءُ َواللَّهُ ذُو الْ َف ْ
ص ب َر ْح َمته َم ْن يَ َ
3
خص هبا حممداً صلى
ال َْعظيم﴾  ،قال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهَ :يتص برمحته :أي :بنبوتهَّ ،

ال
اهلل عليه وسلم .وهذا على املشهور يف تفسري (الرمحة) يف هذه اآلية .ومن هذا القبيل قوله تعاىل﴿ :قَ َ
ت َعلَ ٰى بَيِّ نَ ٍة م ْن َربِّي َوآتَاني َر ْح َمةً م ْن ع ْنده ﴾  ، 4أي :نبوة ورسالة.
يَا قَ ْوم أ ََرأَيْ تُ ْم إ ْن ُك ْن ُ
ك فَ لْيَ ْف َر ُحوا ُه َو َخ ْي ٌر
 الرمحة مبعىن (القرآن) ،من ذلك قوله تعاىل﴿ :قُ ْل ب َف ْضل اللَّه َوب َر ْح َمته فَب َٰذل َ
م َّما يَ ْج َم ُعو َن﴾  5ف الرمحة يف هذه اآلية القرآن.
َّ
اح بُ ْش ًرا بَ ْي َن يَ َد ْي َر ْح َمته﴾
 الرمحة مبعىن (املطر) ،من ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو الذي يُ ْرس ُل ا ِّلريَ َوالرمحة يف هذا املوضع :املط

6

1سورة األنعام اآلية 122
2سورة البقرة اآلية 019
3سورة البقرة اآلية 127
4سورة هود اآلية 09
5سورة يونس اآلية 79
6سورة األعراف اآلية 79
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ض بَ ْع َد َم ْوت َها﴾
ومن هذا القبيل قوله عز وجل﴿ :فأنْظُْر إلَ ٰى آثَار َر ْح َمت اللَّه َك ْي َ
ف يُ ْحيي ْاأل َْر َ

1

ض ِّره
ات ُ
ضر َه ْل ُه َّن َكاش َف ُ
ادن َي اللَّهُ ب ُ
 الرمحة مبعىن (النعمة والرزق) ،من ذلك قوله سبحانه ﴿ :إ ْن أ ََر َات َر ْح َمته﴾  2ومن هذا القبيل قوله عز من ﴿ :قُ ْل لَ ْو أَنْ تُ ْم تَ ْمل ُكو َن
ادني ب َر ْح َم ٍة َه ْل ُه َّن ُم ْمس َك ُ
أ َْو أ ََر َ
ورا ﴾  3أي :خزائن رزقه ،وسائر
سا ُن قَ تُ ً
س ْكتُ ْم َخ ْشيَةَ ْاإلنْ َفاق َوَكا َن ْاإلنْ َ
َخ َزائ َن َر ْح َمة َربِّي إذًا َأل َْم َ
نعمه.

اد ب ُك ْم
 الرمحة مبعىن (النصر) ،من ذلك قوله تعاىل ﴿ :ق ْل َم ْن َذا الَّذي يَ ْعص ُم ُك ْم م َن اللَّه إ ْن أ ََر َاد ب ُك ْم َر ْح َمةً ﴾ : 4أي :خرياً ونصراً وعافية.
وءا أ َْو أ ََر َ
ُس ً
الر ْح َمةَ أَنَّهُ َم ْن َعم َل
ب َربُّ ُك ْم َعلَ ٰى نَ ْفسه َّ
 الرمحة مبعىن (املغفرة والعفو) ،من ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :كتَ ٍَ
يم﴾ 5أي :أنه سبحانه يقبل من عباده
اب م ْن بَ ْعده َوأ ْ
وءا ب َج َهالَة ثُ َّم تَ َ
َصلَ َح فَأَنَّهُ غَ ُف ٌ
ور َرح ٌ
م ْن ُك ْم ُس ً

اإلنابة والتوبة .ومن ذلك أيضاً قوله تعاىل ﴿ :قُل يَا عبَاد َّ
َس َرفُوا َعلَ ٰى أَنْ ُفسه ْم َال تَ ْقنَطُوا م ْن
ين أ ْ
ي الذ َ
َ
ْ
َر ْح َمة اللَّه ۚ إ َّن اللَّهَ يَغْف ُر ُّ
يم﴾  ، 6أي :ال تيأسوا من مغفرته
ور َّ
الذنُ َ
وب َجم ًيعا إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
الرح ُ
وعفوه.

1سورة الروم اآلية .72
2سورة الزمراآلية 29
3سورة اإلسراء اآلية 122
4سورة األحزاب اآلية 19
5سورة األنعام اآلية 72
6سورة الزمراألية 72

275

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

الفصل الثاني :

َّ
ين َم َعهُ أَش َّداءُ َعلَى
 الرمحة مبعىن (العطف واملودة) ،من ذلك قوله سبحانهُ ﴿ :م َح َّم ٌد َر ُس ُول اللَّه َوالذ َ

ض َوانًا﴾ ،1أي  :متعاطفون متوادون
ض ًال م َن اللَّه َور ْ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَ ْبتَ غُو َن فَ ْ
الْ ُك َّفار ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر ُ
بعضهم لبعض ،كالولد مع الوالد.

َّ
السوء إ َّال َما
ارةٌ ب ُّ
 الرمحة مبعىن (العصمة) ،من ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َما أُبَ ِّر ُس َأل ََّم َ
ئ نَ ْفسي إن النَّ ْف َ

يم﴾  ، 2قال ابن كثري  :أي :إال من عصمه اهلل تعاىل.
َرح َم َربِّي إ َّن َربِّي غَ ُف ٌ
ور َّرح ٌ

وعلى اجلملة ،فإن لفظ (الرمحة) من األلفاظ العامة والشاملة ،اليت يدخل يف معناها كل خري ونفع يعود
إىل اإلنسان يف دنياه وآخرته؛ ومن هنا فال غرابة أن لجند يف كتب التفسري من يفسر لفظ (الرمحة) يف
موضع مبعىن من معانيه ،ويفسره آخر مبعىن آخر ،وحيكم ذلك كله يف النهاية سياق الكالم ِ
املفسر.
وع ْلم ِّ
ويتضح ُما سبق أن اللفظ اقتبس من القرآن الكرمي  ،ومعناه إسالمي أصيل وهو يف النص القرآين يدل
كما أوردنا آنفا على الرأفة والعطف واملودة واإلحسان واملغفرة والعفو والنعمة والرزق والنبوة واملطر ،
ورغم أنه أستعمل بكثرة خالل األزمة السياسية واألمنية يف اجلزائر  ،إال انه مل يفقد خصائصه ومقوماته
 ،فانتقاله من اللغوي إىل السياسي مل مينعه تطورا دالليا مغايرا بل أبقاه حمافظا على معانيه املتعلقة
بالرأفة والعطف وحىت املغفرة" :مرة أخرى متتد أيادي الرمحة والعفو ألبناء اجلزائر املغرر هبم بغية إنقاذهم
3

من اجلرمية والعنف  ،وإعادة إدماجهم يف جمتمعهم إلحتالل مكانتهم النصعة واالسهام يف بناء بلدهم"
أي أيادي املغفرة والعفو والرأفة

4

 ،كما دلت على سياسة العفو " :إن سياسة الوئام ال مدين ،على

غرار سياسة الرمحة اليت سبق ت ها  ،مكنت من تث بي ط ال مسعى ال شيطاين الذي كان يروم تشتي ت مشل
1سورة الفتح اآلية 01
2سورة يوسف األية 72
3من خطاب الرئيس زروال .جريدة النصر عدد  1997ليوم السبت ½ ديسمرب  1117ص2
4من خطاب الرئيس زروال .جريدة النصر عدد  1997ليوم السبت ½ ديسمرب  1117ص2
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األمة  ،كما مكن من حقن الدماء و استعادة استقرار ال جزائر سياسيا واقتصاديا وإجت ماعيا و
مؤسساتيا".

1

وهوما يربزه أكثر قانون الرمحة الذي أصدره الرئيس زروال سنة  ،1117والذي جاء بغرض العطف واملغفرة
عن أوالئك الذين مساهم باملغرر هبم ،الذين ارمتوا يف أحضان اإلرهاب اهلمجي  ،وهو القانون الذي رقاه
الرئيس بوتفليقة فور تسلمه مقاليد احلكم سنة  1111كما هو معلوم إىل قانون الوئام املدين الذي تضمن
إجراءات رمحة وعفوا الستعادة الوئام املدين

2

فالرمحة كلفظ إسالمي اصيل كما سبق ذكره ،مل يطله التخصيص دالليا  ،بل بقي وفيا ملعىن
اجلذراللغوي (رحم) ،ولو أن استعماله السياسي خاصة يف خطابات الرئيس زروال كان يدل أكثر عن
املغفرة والعفو والصفح .

1ديباجة مشروع ال ميثاق من أجل السل م و ال مصال حة الوطنية 12.أوت 0227
2
األول عام  1202املوافق  12يوليو سنة  ،1111املتعلق باستعادة الوئام املدينّ.
أنظر قانون رقم ّ 29 - 11
مؤرخ يف  01ربيع ّ
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السلفية Salafi :
السلَف  -بفتح السني والالم  -يكشف عنها يف مادة ( ل ف) وهو ما مضى
يف اللغة العربيةَّ :
السالَّف :املتقدمون  1وسلف الرجل :آباؤه املتقدمون .مجع سالف وهوكل َمن تقدمك
وانقضى ،والقوم ُّ

من آبائك وذوي قرابتك يف السن أوالفضل وقالوا :إنَّه كل عمل صاحل قدمته.2.

سلف :السلف املتقدم  ،والسلف ما قُ ِدم من الثمن على املبيع والسالفة والسالف املتقدمون يف حرب
أو سفر وسالفة اخلمر ما بقي من العصري والسلفةُ ما تقدم من الطعام  .ولفالن سلف كرمي أي أباه
3

متقدمون مجعه أسالف وسلوف

أما مصطلح السلف الصاحل فهو تعبري يراد به املسلمون األوائل من الصحابة والتابعني وتابعي التابعني
الذين عاشوا يف القرون الثالثة األوىل من اإلسالم .
السلفية هي تيار إسالمي ومدرسة فكرية سنية تدعو إىل العودة إىل "هنج السلف الصاحل" كما يرونه
والتمسك به باعتباره ميثل هنج اإلسالم األصيل والتمسك بأخذ األحكام من القرآن الكرمي واألحاديث
الصحيحة ،ويبتعد عن كل املدخالت الغريبة عن روح اإلسالم وتعاليمه ،والتمسك مبا نقل عن السلف.
وهي متثل يف إحدى جوانبها إحدى التيارات اإلسالمية العقائدية يف مقابلة الفرق اإلسالمية األخرى،4
ويف جانبها اآلخر املعاصر متثل مدرسة من املدار الفكرية احلركية السنية اليت تستهدف إصالح أنظمة
عموما إىل ما يتوافق مع النظام الشرعي اإلسالمي حبسب ما يرونه.
احلكم واجملتمع واحلياة ً
1حممد عبد اهلل اخلطيب .السلفية :حقيقتها ومكانتها يف احلركة اإلسالمية املعاصرة  -إخوان أون الين 0 ،يوليو 0227
 2عالء بكر .اجلذور التارَيية لظهور مصطلح السلفية  - -صوت السلف-09 ،يونيو0221-
3االصفهاين .املفردات يف القرآن  .ص010
4مصطفى بن حممد بن مصطفى .أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية  - -مكتبة صيد الفوائد 0222 ،ض 120
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برزت مبصطلحها هذا على يد أمحد بن تيمية يف القرن الثامن اهلجري ،وقام حممد بن عبد الوهاب
بإحياء هذا املصطلح من جديد يف منطقة لجند يف القرن الثاين عشر اهلجري واليت كانت احلركة الوهابية
اليت أسسها من أبرز ُمثلي هذه املدرسة يف العصر احلديث .ومن أهم أعالمهم :عبد العزيز بن باز
وحممد ناصر الدين األلباين وحممد بن صاحل بن عثيمني.
ورد لفظ سلف يف القرآن الكرمي للداللة على التقدم قال تعاىل﴿ :فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين ﴾

1

اءهُ َم ْوعظَةٌ م ْن َربِّه فَانْ تَ َهى
َح َّل اللَّهُ الْبَ ْي َع َو َح َّرَم ِّ
وقال تعاىل  ﴿ :إنَّ َما الْبَ ْي ُع مثْ ُل ِّ
الربا َوأ َ
الربا فَ َم ْن َج َ

ف َوأ َْم ُرهُ إلَى اللَّه ﴾  2فله ما سلف أي يتجاىف عما تقدم من ذبه  .وقال عز وجل يف
فَ لَهُ َما َسلَ َ
اء
ف إنَّهُ َكا َن فَاح َ
ِّساء إالَّ َما قَ ْد َسلَ َ
شةً َوَم ْقتاً َو َس َ
سورة النساء ﴿ َوالَ تَنك ُحواْ َما نَ َك َح آبَا ُؤُكم ِّم َن الن َ

َسبيالً﴾  ، 3إال ما قد سلف أي :ما تقدم من فعلهم فذلك متجاىف عنه  ،فاالستثناء هنا عن اإلمث وال
عن جواز الفعل .

يتضح ُما سبق أن لفظ السلفية حديث رغم ان اجلذر اللغوي سلف وجد يف القرآن الكرمي كما رأينا
مبعىن ما تقدم ،ومل َيرج عن معىن اللفظ اللغوي الذي يعين  :مضى وانقضى.
والداللة االصطالحية للفظ السلفية يعين عموما املسلمني األوائل من الصحابة والتابعني وتابعي
التابعني الذين عاشوا يف القرون الثالثة األوىل من اإلسالم ،غري أن اللفظة شهدت تطورا دالليا ملحوظا
خالل األزمة السياسية واألمنية يف اجلزائر فخرجت عن سياقها األصلي املعتاد لتدل على ما يعرف
باجلهاديني التكفرييني املمثلني يف اجلماعة اإلسالمية املسلحة (اجليا)  " :من بني ما مكروه  ،حماولتهم

1سورة الزخرف اآلية 71
2سورة البقرة االية 097
3

سورة النساء االية 00
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اإلستحواذ على هذه اجمللة ونشر أفكارهم وبدعهم وضاللتهم  ،كما وقع يف األعداد األوىل منها على
حني غفلة من اخواننا السلفيني ،بأمور أكرب  ،كما اصروا نشر نشريتني خبيثتني باسم اجلماعة اإلسالمية
املسلحة ومها الراية واإلعتصام  ،وكل من قرأمها تبني له مناقضة ما فيهما ألصول منهج اجلماعة
اإلسالمية املسلحة السلفي " 1احلديث لزوابري وهو ما يربز تصور التكفرييني أن اجلماعة اإلسالمية
املسلحة تتبع املنهج السلفي ،أي القائم على كتاب اهلل وسنة رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،وهو
افرتاء بالنظر لألعمال اإلرهابية واجملازر البشعة اليت اقرتفتها اجلماعة ،ويايت رد حنناح ليبني أهنم على
ضالل " إن اجلماعات السلفية التكفريية ال صلة هلا بالسلف الصاحل ،وهم يف الواقع خوارج  ،مجاعات
ضالة "  2والسلفيون يف اجلزائر كان أغلبهم ينتمون إىل تيار اجلزأرة الرافض خالل األزمة التعامل مع
حنناح بسبب مواقفه اللينة حسبهم وقبوله دخول احلكومة والربملان .
وكان اإلسالميون املعتدلون بقيادة حنناح َيوضون حربا شرسة شعواء مع اإلسالميني املسلحني الذين
كان من بينهم قياديون يف تنظيم "اجلزأرة" وسلفيون ،باإلضافة إىل تنظيم التكفري واهلجرة الذي مل يكن
أحد وراء نشأته سوى اجلهل واألمية
ويقول الشيخ سعيدي يف رده على أمحد مراين  " :ملا ظهر بن حاج ،حنناح كان يف السجن ،وملا خرج
وتوىل اخلطابة تبني لنحناح أن منهج بلحاج مل يكن واضحا وال مؤسسا ،فقد كان سلفيا حركيا ،مث
حتول إىل سلفي جهادي"  . 3ويربز هنا لفظ سلفي جهادي  :أي ينتمي إىل السلفيني اجلهاديني الذين
فضلوا محل السالح يف وجه النظام

 1اجلماعة .لسان حال اجلماعة اإلسالمية املسلحة .عدد سبتمرب 1111
 0الشيخ حنناح .لقاء سانت إجييديو بروما  .جانفي 1117
3عبد الرمحان سعيدي .رد على مراين .الشروق أون الين يوم  02.ديسمرب 0210
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السلم La Paix :
لم  :والسالمة التعري من األفات الظاهرة
الس ُ
السلم :بكسر السني تعين أ ََمان  ،طُ َمأْنينَة وأ َْمنً .
والباطنة  .والسالمة احلقيقية ليست إال يف اجلنة ،إذ فيها بقاء بال فناء  ،وغىن بال فقر  ،وعز بال ذل ،
وصحة بال سقم  .وقيل  :السالم اسم من أمساء اهلل تعاىل  ..وقالوا :سالما أي سدادا من القول..
السلم الصلح .وقيل ِ :
وِ
السلم بإزاء حرب  1أي ترك احلرب  .وقيل السلم ضد احلرب
وِ
السلم يف اللغة الفرنسية  la paix :ويقابل اللفظ يف اإللجنليزية The peace
وردت اللفظة يف القرآن الكرمي يف مواضع خمتلفة وسياقات عديدة ومنها قوله تعاىل﴿ :يَ ْوَم َال يَ ْن َف ُع
2
ال َوَال بَنُو َن * إ َّال َم ْن أَتَى اللَّهَ ب َقل ٍ
ْب َسل ٍ
َم ٌ
الدغل وقال ﴿ :إ ْذ
يم ﴾ هنا للداللة عن التعري من ً
يم
يُري َك ُه ُم اللَّهُ في َمنَام َ
ك قَل ًيال َولَ ْو أ ََرا َك ُه ْم َكث ًيرا لََفشلْتُ ْم َولَتَ نَ َ
از ْعتُ ْم في ْاأل َْمر َولَك َّن اللَّهَ َسلَّ َم إنَّهُ َعل ٌ
الص ُدور ﴾ 3وقال ﴿ :ادخلوها بسالم آمنين﴾ 4أي سالمة ،وقال أيضا َ ﴿ :واللَّهُ يَ ْدعُو إلَى
ب َذات ُّ
5
شاءُ إلَى ص َرا ٍط ُم ْستَق ٍ
الس َالم ع ْن َد َربِّه ْم َو ُه َو
يم﴾ وقال  ﴿ :لَ ُه ْم َد ُار َّ
َدار َّ
الس َالم َويَ ْهدي َم ْن يَ َ
َوليُّ ُه ْم ب َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ . 6

1األصفهاين.املفردات يف غريب القرآن.ص 012/012
2سورة الشعراء االية  99و91
3سورة األنفال االية 22
4سورة احلجر االية 21
5سورة يونس االية 07
6سورة االنعام االية 109
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ار ال ُْمتَ َكبِّ ُر ُس ْب َحا َن اللَّه َع َّما يُ ْشرُكو َن﴾
وقال عز وجل ﴿ :ا َّ
لس َال ُم ال ُْم ْؤم ُن ال ُْم َه ْيم ُن ال َْعز ُيز ال َ
ْجبَّ ُ
قيل  :وصف بذلك من حيث ال يلحقه العيوب اليت تلحق البش

1

َّ
ْجاهلُو َن قَالُوا
اد َّ
ين يَ ْم ُ
 .وقال تعاىل َ ﴿ :وعبَ ُ
شو َن َعلَى ْاأل َْرض َه ْونًا َوإ َذا َخاطَبَ ُه ُم ال َ
الر ْح َمن الذ َ
َس َال ًما﴾ 2اي تطلب منكم السالمة
َّ
السلْم َكافَّةً َوَال تَتَّبعُوا
آمنُوا ا ْد ُخلُوا في ِّ
ين َ
واألمان قيكون قوله سالما  .وقال  ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
3
ُخطَُوات َّ
اجنَ ْح لَ َها
الش ْيطَان﴾ مبعىن ادخلوا يف الصلح وقال عز وجل َ ﴿ :وإ ْن َجنَ ُحوا ل َّ
لسلْم فَ ْ
السميع الْعليم﴾ ،4أي إن مالوا إىل ترك احلرب ورغبوا يف مساملتكم ِ
َّ
فم ْل إىل
َوتَ َوَّك ْل َعلَى الله إنَّهُ ُه َو َّ ُ َ ُ

ض أمرك إىل اهلل ,وثق به .إنه هو السميع ألقواهلم,
ذلك -أيها النيب -وفَ ِّو ْ

وإىل جانب اإلرهاب الذي كان مبثابة حرب حقيقية ضد اجلزائريني ،فلفظة السلم سجلت حضورها
القوي يف اخلطابات السياسية والكتابات اإلعالمية ،حيث مل تغب اللفظة من يوميات اجلزائريني طيلة
العشرية احلمراء  ،فكان دعاة السلم واملصاحلة ال يفوتون فرصة لإلشادة مبساعي السلم والصلح بني
اجلزائريني  ،وقد برزت جمموعة نداء السلم وقع عليه حنو  12آالف جزائري من سياسيني ومثقفني
ومفكرين وإعالميني وذلك هناية  ،1111ويكفي أن الرئيس بوتفليقة قد أقر مشروعا خاصا عرف ب
" مشروع ال ميثاق من أجل السل م و ال مصال حة الوطنية" تضمن ديباجة مطولة ونصوصا وإجراءات ،
مشروعا وردت فيه لفظة السلم سبع عشرة مرة  ،وكانت مقرتنة باألمن مخس مرات وباملصاحلة الوطنية
تسع مرات  ،وهو ما يربز أمهية املسعى والسياقات اليت وظفت فيها لفظة السلم فجاءت مبعىن األمن :
1سورة احلشر االية 02
2سورة الفرقان االية 12
3سورة البقرة االية 029
 2سورة األنفال اآلية 11
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الفصل الثاني :

" من خالل تزكيته ل هذا ال ميثاق  ،يروم الشعب ال جزائري استتباب السلم و ترسيخ دعائم ال مصال حة
الوطنية"

1

فاستثباب السلم هنا مبعىن استقرار األمن  ،كما وردت يف سياق املصاحلة بني اجلزائريني

مبختلف انتماءاهتم السياسية  " :إنه يفوض لرئيس ال جمهورية أن يلتمس ،باسم األمة ،الصفح من مجي ع
منكويب ال مأساة الوطنية ويعقد من مثة السلم وال مصال حة الوطنية ،2 ".ووردت أيضا يف سياق إشاعة
األمن واملصاحلة معا  " :إنه بات من واجب كل مواطن وكل مواطنة أن يديل بدلوه يف إشاعة السل م و
األمن و يف ت حقيق ال مصال حة الوطنية !"3 .ويتضح ُما سبق ان لفظة السلم اليت تعين لغويا الطُ َمأْنينَة

واأل َْمن  ،ويف النص القرآين التعري عن الدغل ،وعن السالمة والدخول يف الصلح وترك احلرب تطورت

دالليا دون أن تفقد خصائصها ومقوماهتا  ،كون اجلذر اللغوي سلم مازال حمتفظا مبادته  ،وحتوله من
اللغوي إىل السياسي مل يغري كثريا يف معىن اللفظة  ،فحضر التخصيص ودلت أساسا خالل األزمة على
استثباب األمن وكان السلم مرادفا لألمن ،وجاء ذلك استجابة لظروف احلياة املتطورة ولواقع احلال

املتسم بالصراعات السياسية وجتاذبات وانفالت أمين رهيب ،فكان البحث عن البديل السلم واألمن،
وسجلنا حضور السلم املدين والسلم االجتماعي وغري ذلك.كما برزت لفظة جديدة مركبة من السلم
والشمول وهي :السلم الشامل وجاءت يف سياق احلديث عن السلم التام والكلي دون نقصان ":إن
قانون الوئام املدين ال يتناىف مع مبادىء وبرنامج التجمع الوطين الدميقراطي بل بالعكس ،إن موقف
احلزب واضح من ظاهرة اإلرهاب وإن كان قانون الرمحة وعلى الرغم من النتائج اإلجيابية اليت حققها مل
يصل إىل اهلدف املنشود أال وهو السلم الشامل ،هلذا نساند مبادرة فخامة رئيس اجلمهورية يف مسعاه
لتجسيد الوئام املدين"

4

1وثيقة مشروع ال ميثاق من أجل السل م و ال مصال حة الوطنية .يوم  12أوت 0227
2نفس املصدر
3نفس املصدر
/4عبد السالم بوالشعر .نائب مبجلس األمة  .اجللسة العلنية الرابعة عشرة ملناقشة مشروع قانون الوئام املدين 11جويلية 1111
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السوداوية Melancholia :
ً
سوداويَّة :اسم مؤنَّث منسوب إىل سوداء.سوداوية  :تَ َش ِ
اؤميَّة.
َْ
ُ
كي "
ويقال يف علم النفس سوداء :نوع من االضطراب
النفسي يتَّصف بالكآبة االنفعاليّة والكبت احلر ّ
ّ

أفكار سوداويّة " .والسواد اللون املضاد للبياض ،ويعرب به عن اجلماعة الكثرية فيقال  :عليكم بالسواد
1
األعظم
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو ُّد ُو ُجوهٌ فَأ ََّما
سود  ،قال تعاىل ﴿ :ي ْوَم تَ ْب يَ ُّ
وردت لفظة السواد يف القرآن على حنو تَ ً
َّ
اب ب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن ﴾  ،2فابيضاض
اس َود ْ
َّت ُو ُج ُ
ين ْ
يمان ُك ْم فَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
وه ُه ْم أَ َك َف ْرتُ ْم بَ ْع َد إ َ
الذ َ
دادها عبارة عن املساءة ،ومسودا ،قال عز وجل  ﴿:وإ َذا بُ ِّ
َح ُد ُه ْم
الوجوه عبارة عن املسرة واس ِو ُ
ش َر أ َ
يم﴾ . 3
ب ْاألُنْ ثَ ٰى ظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َودًّا َو ُه َو َكظ ٌ
ومل تذكر لفظة سوداوية يف كتاب اهلل ،وهو ما يربز أن اللفظة حديثة رغم أن جذرها اللغوي قدمي ،
قدم العربية .وقد حتول استعماهلا من اللغوي األسود وسوداء للداللة على الظلمة واالمشئزاز إىل السياسي
سوداوية ،خالل األزمة اجلزائرية يف التسعينيات ،فتداولت اللفظة للداللة على اآلفاق السياسية املظلمة
واملقلقة املشمئزة ،فوجدنا  :وضع سوداوي  ،وأفكار سوداوية ،ونظرة سوداوية ،اي النظره اليت متيل
للفشل او لالجتاه السليب .نظرة تشاؤمية ،واملتشائم كما هو معروف يرى الدنيا باللون األسود عكس
األبيض للتفاؤل  .ومن هذا املنطلق كان ينظر لالحزاب اإلسالمية على أهنا ظالمية وسوداوية األفكار ،
وأهنا ال حتمل مشروع دولة ،وهو ما حاول العلمانيون بالدرجة األوىل الرتكيز عليه وهو ما يربزه قول
اهلامشي الشريف يف تصريح ملمثلي وسائل اإلعالم بعد خروجه من مقر رئاسة اجلمهورية واستقباله من
1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص 091
2سورة آل عمران اآلية 121
3سورة النحل اآلية 79
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1111

 " :إن الوضع العام يف البالد خطري جدا ،واحلل لن يكون إال

بالوسائل الثورية وقطع الطريق أمام األحزاب الظالمية والتشكيالت السياسية اليت تتبىن األفكار
السوداوية"  ،1أي أن األحزاب اإلسالمية عنده ،وهو يضع املعتدلة واملتشددة يف سلة واحدة ،ظالمية
حتمل أفكارا تشاؤمية .

1جريدة اخلرب.عدد  1922ليوم  12أوت . 1111ص 2
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شاقوريست Chakoriste :
ِ
ِ
ب -يُطلق
شاقوريست :لفظة مركبة من الشاقور وإيست الفرنسية ،والشَّاقورلفظ عام ٌّي  -فيما أحس ُ
كانت فراسة الشيخ
كم ْ
عندنا يف اجلزائر على آلة ّ
حادة تُستعمل لقطع اللّحم وحنوه ،وكما خنجريستْ ،

عت
أعمال غريبة عجيبة للفظة !؛
حنناح صادقةً !؟ ،حيث ظهرت يف بالدنا ْ
فسالت بذلك دماء ،وقُطّ ْ
ْ
رؤو  ،وال حول وال قوة إال باهلل العظيم مرة أخرى.

اللفظة غري موجودة بتاتا يف القواميس واملعاجم العربية ،وهي وليدة األزمة مركبة من لفظتني بني الدارجة
اجلزائرية كما رأينا والفرنسية ،والشاقور تعين :سالح أبيض استعمل يف القتل والرتهيب.
اللفظة للشيخ حنناح الذي كان رمحه اهلل قد حنت هذه اللفظة حنتا لغويا بديعا ومبتكرا ،يشهد له عند
التحقيق قواعد الصنعة يف فقه اللغة العربية  ،إذ قد أدمج يف اللفظة بني اللسان الدارج اجلزائري واللسان
الفرنساوي األعجمي  ،حيث صارت لفظة شاقوريست سائغة ومدركة عند كافة اجلزائريني.
ت،
وإذا ابتعدنا قليالً اآل َن عن خطاب شيخنا الناطق بعالمات تلك الفنت ،اليت -حبمد هلل  -قد ولّ ْ

نقرتب ولو قليالً من بعض مناذج مكونات خطابه الواصف لبعض
ت ،وحاولنا أن
ت وأطلَّ ْ
بعدما َح ْل ْ
َ
وإعمال املوازنات احلَ ِرجة ،فإنّنا سنجده مثال ،حني
منطق النّسبية ْ
السياسيّة اليت كان حي ُكمها غالبًا ُ
مواقفه ّ
اختلفت فيها مواقف
السياسية اليت
قام يف النّا
ْ
ُ
يصف هلم ويشر ُح موقفه احلكيم يف بعض املنعرجات ّ
األحزاب إىل مواقف متباينة بني قائلني بضرورة املشاركة وقائلني بضرورة املقاطعة ومتيّز هو عنهم مبوقف
ٍ ٍ
الصحافة أن
الساسة ورجال ِّ
ثالث وسطَ ،
مجع بني حماسن تلك املواقف وتالىف سلبَها .وحني سأله بعض ّ
يقدم هلم بيانا دقيقا عن موقفه هذا ،الذي انفرد به ،حبيث أصبح -يف الوقت نفسه -مع هؤالء
فأجاهبم على بديهته واالبتسامة تعلو حمياه ،نعم حنن :م َش ِ
اطعني أي حنن
وض ّدهم ،ومع أولئك وض ّدهمَ ،
ّ
ُ
1
لنع ِرف األمر ،ولجنلو خربه ،مثّ مقاطعني بعد ذلك ملا ال ينسجم مع مبادئنا وثوابتنا
مشاركني ْ
1الشيخ حنناح  .أقوال وتصرحيات يف سانت إجييديو جانفي 1117
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شبَ َكةَ Réseau :
ال َ
ٍ
ٍ
اخلطيب إِىل
أشخاص ،والشَّْبكةُ  :اهلديةُ يقدِّمها
أشياء أو
وعة
الشبكة  :اجلذرَ :شبَك والشبكة َجم ُم َ
ُ
خطيبته إِعالناً ِ
للخطْبة .شبك :اشتبكت الرياح  ،واشتبكت النجوم ،وشبك أصابعه  ،ورأيته ينظر من
الشباك ،ورايت على املاء الشباك وهم الصيادون بالشبك  .ومن اجملاز اشتبكت األرحام ،وبينهم أرحام
مشتبكة ومتشابكة  .وهجمنا على شبكة وشباك وهي آبار متقاربة  ،قال جرير :
سقى ربي شباك بني ُكليب ** إذا ما الماءُ أُسكن في البالد

1

ِ ِ
اص ي ْش َِرتُكو َن وي ْشتَبِ ُكو َن ِيف أ َْع ٍ
يقال َ :شبَ َكةُ َجتَ ُّس ٍ
مال ِسِّريٍَّة .
س أي طَائ َفة م َن األ ْش َخ ِ َ
َ
وشبَ َكةُ إرهابية  :جمموعة عناصر وأشخاص ينتمون إىل جمموعة مسلحة تتخذ من اإلرهاب طريقا
َ
لسياستها وحرهبا .
وقد استعملت اللفظة يف سياق اجلرمية مبختلف أنواعها خالل األزمة اجلزائرية يف التسعينيات ،وبقت
حمافظة على هذا االستعمال إىل اليوم خاصة يف اجملال السياسي ،فوجدنا :تفكيك شبكة إرهابية ،
ووضع حد لنشاط شبكة تتاجر يف املخدرات  ،ويف سياق ذلك" :اجلماعات املسلحة تلقت ضربة
موجعة يف بلجيكا ..بلجيكا القاعدة اخللفية اليت يستخدمها املتطرفون لنقل االسلحة إىل اجلماعات
املسلحة يف اجلزائر ،وقد  م يوم االربعاء  1مار تفكيك شبكة للمتطرفني يف بلجيكا  ،أين  م القبض
على  10شخصا يف إطار عملية ضد شبكة للدعم اللوجيستيكي للجماعات املسلحة يف اجلزائر " ، 2
وهو ما يعين أن اللفظة ورغم عدم خروجها عن معناها اللغوي الذي يعين جمموعة أشياء أو اشخاص

1لزخمشري .أسا البالغة .ص202
2جريدة النصر .عدد  11212ليوم  2مار  1117ص 1
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كما ذكرنا آنفا  ،إال أن استعماهلا حتول إىل السياسي واالجتماعي بشكل ملحوظ خاصة يف اخلطابات
السياسية والكتابات الصحفية ،فكان التخصيص الداليل واضحا يف اجملموعة ال غريها  ،وتداولت أيضا
بكثرة كلمة اشتباك القريبة من شبكة  " :متكنت مصاحل األمن من التعرف على خمبئ حبي كرمي بلقاسم
تيليملي باجلزائر العاصمة كان يقيم به عدد من عناصر اجلماعة اإلسالمية املسلحة ،وقد دخلت معهم
يف إشتباك تويف على إثره الرائد عمار واملالزم طارق من قسنطينة ومها ينتميان إىل وحدات التدخل
اخلاص ".

1

1جريدة النهار .مؤسسة النصر .عدد  911ليوم  01أكتوبر 1112
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الشرعيةLégitimité :
الشرعية من شرع  :فعل يفيد البدء يف الشيء الشرع لغة  :البيان
اصطالحا  :جتويز الشيء أو حترميه اي جعله جائزا أو حراما  ،و الشارع مبني االحكام الشرعية و
الطريقة يف الدين .1و الشرعية  :املورد أو املشرب و من الشريعة االسالمية و يف القرآن جاء يضع
2
اك َعلَ ٰى
اجا ﴾ و مبعىن الطريقة  ﴿ :ثُ َّم َج َعلْنَ َ
املذهب املستقيم ﴿ل ُكل َج َعلْنَا م ْن ُك ْم ش ْر َعةً َوم ْن َه ً
3
َشر َيع ٍة من ْاأل َْمر فَاتَّب ْع َها وَال تَ تَّب ْع أ َْهو َّ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾
اء الذ َ
َ
َ
ََ

و الشرعية مشتقة من الشرع  ،و املشروع ما أظهره الشرع و الدين  ،و يطلق على الطاعة و العبادة و
اجلزاء  .و الشرعية باملعىن السياسي يعين قبول االغلبية العظمى من احملكومني حلق احلاكم يف أن حيكم و
أن ميار

السلطة .

والشرعية  :مفهوم سياسي مستمد من كلمة شرع (قانون أو عرف معتمد و راسخ ديين أو مدين) يرمز
إىل العالقة القائمة بني احلاكم و احملكوم املتضمنة اساسا توافق النهج السياسي للحكم مع املصاحل
االجتماعية للمواطنني مبا يؤدي إىل القبول الطوعي من قبل الشعب بقوانني و تشريعات النظام
السياسي و هكذا تكون الشرعية عالقة تبادل بني احلاكم واحملكومني
و نقول دار الشرع  ،اي دار القضاء او جملس القضاء او احملكمة  ،وهنا ايضا رمز للشرعية والعدالة
 ،و قد تستمد الشرعية قوهتا واندفاعها املادي من اهدافها كالشرعية الثورية أو االشرتاكية ،أو من
الشخصية القيادية كالزعيم.
1األنصاري زكرياء بن حممد بن زكرياء .احلدود األنيفة و التعريفات الدقيقة حتقيق :دمازن املبارك  ،دار الفكر املعاصر  ،بريوت ط
 1112-1م  1211ه 11./1-
2سورة املائدة اآلية 29
3سورة اجلاثية اآلية 19
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جاءت لفظة الشرعية خالل الفرتة موضوع البحث مبعىن القانون وكذا مبعىن احلكم تستمد من إرادة
الشعب  ،كما استعملت اللفظة دوليا " ان اجلزائر دولة مستقلة هلا سياستها و تتعامل مع الشرعية
1

الدولية وفق القوانني "

و يعتقد أستاذ التاريخ جبامعة اجلزائر  ،الدكتور حممد القورصو ،أن ظاهرة الشرعية الثورية يف اجلزائر
أوجدت حالة من الدوغمائية اليت حالت دون تقدمي كتابة موضوعية للتاريخ" ،والشرعية الثورية بعد
االستقالل كانت أمرا ضروريا ،و أن الشرعية الثورية من الناحية التارَيية ،هي امتداد طبيعي ملا كانت
متثله من تواصل للثورة ،من اجلانب النظري واجلانبني السياسي وااليديولوجي ،وكذلك تواصل الفاعلني،
أي األشخاص الذين كانوا وراء حصول اجلزائر على االستقالل ،وهم تقريبا نفس األشخاص الذين
سنجدهم بعد االستقالل على رأ أجهزة الدولة ،فالنخبة هي اليت أطلقت الثورة وهي اليت نفذهتا ،وهو
خوهلا ألن تكون بعد االستقالل املسؤولة ،على اعتبار أن هذه املسؤولية كانت امتدادا طبيعيا للنشاط
ما ّ

الثوري .من هذا املنطلق ،فإن الشرعية الثورية يف تلك الفرتة كانت أمرا ضروريا ،ألن الشباب الذي قام
بالثورة  ،آنذاك ،كان يف قلب املعارك ،سواء كانت الدبلوماسية أو السياسية وحىت العسكرية ،وبالتايل كل
هذه املعارك اليت خاضوها يف العمل امليداين منحتهم الشرعية 2 ''.ونالحظ هنا أن الشرعية اَتدت داللة
سياسية تكمن يف أحقية احلكم .
كما استعملت الشرعية كمصطلح ديين للداللة الشرعية اإلهلية  ،كما وردت اللفظة يف سياق
خطابات االحزاب اإلسالمية على وجه اخلصوص  " :نسعى اىل حتكيم شرع اهلل ،والشرعية احلقيقية ،
هي اليت ال تتعارض و اإلسالم " ، 3كما تضمنت املادة احلادية عشر من الدستور اللفظة  " :تستمد
1الرئيس بوتفليقة .خطاب لالمة  1.نوفمرب 1111
2ندوة اخلرب يوم  2جويلية 0210
3عبا مدين – جتمع شعيب ضخم بقسنطينة يف 1111
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الدولة مشروعيتهتا وسبب وجودها من إرادة الشعب "  ،1وقد وردت اللفظة أيضا يف ديباجة الدستور
اجلزائري  " :إن الدستور فوق اجلميع ،وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية
واجلماعية  ،وحيمي مبدأ حرية اختيار الشعب  ،ويضفي
الشرعية على ُمارسة السلطات ويكفل احلماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده
الشرعية  ،ويتحقق فيه تفتح اإلنسان بكل أبعاده "

2

و يتضح ُما سبق ان لفظة الشرعية مصطلح ديين فقهي  ،انتقل اىل حقل القانون و منه إىل حقل
السياسة فوجدنا الشرعية الدولية وشرعية احلكم مقابل الشرعية اإلهلية.

1دستور 1191
2دستور  1111املعدل لدستور 1191
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الشفافي ةTransparence :
الشف  :ويكسر ِ ،
الشف  :الثوب الرقيق و شف الثوب  :يشف شفيفا  :رق فحلى ما حتته ،
واستشف الثوب نشره يف الضوء .
و الشفافة :بقية املاء يف اإلناء ،وشربت شربا ليس فيه شفوف  :قلة .قال ابو متامة بن عازب
ِ
مشرب ** غدا مث شرب ليس فيه شفوف
وقلن اال تعشار أول َ

1

شفافية :وضوح ويقابلها يف الفرنسية transparance
الشفافية  :لفظة وظفت بكثرة من قبل مسؤويل الدولة و زعماء التشكيالت السياسية يف اجلزائر وقد
أعين هبا  :وضوح الفكرة واإلجراءات  ،و خطوات السري املتبعة دون تعتيم ،أو غموض  ،حوار شفاف:
حوار واضح و صريح  ،انتخابات شفافة انتخانات صحيحة ،غري مزورة .
إن اعتماد مبدأ الشفافية بني احلاكم و احملكوم و الشعب أمر يف غاية األمهية ،وتقع املسؤولية يف هذا
االمر على السلطة احلاكمة  ،و إن كانت املسؤولية مشرتكة بينها و بني املعارضة  ،إال أن األوىل مطالبة
أكثر من غريها باعتماد مبدأ الشفافية و الوضوح و عدم التعتيم أو إخفاء أشياء هلا عالقة بالشعب و
مصاحله .
وقد ورد لفظ الشفافية يف اخلطابات و اللقاءات السياسية مبعىن الوضوح فمن شفافية تبادل اآلراء قول
 ":إننا نلتزم بنتظيم إنتخابات حرة وشفافة ..إنتخابات نزيهة جترى يف كنف الشفافية "

2

من خالل استعمال الزعماء و السياسيني ملصطلح الشفافية يالحظ أنه انتقل من احملسو اىل اجملرد
الذهين املرادف للوضوح  ،و ما يقابله يف التضاد من الغموض ،فالداللة يف صورهتا االوىل مستمدة من
1الزخمشري .اسا البالغة ص222.
2الرئيس زروال .خطاب موجه إىل األمة  1 .نوفمرب1112
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مادهتا اللغوية األصلية كانت تعين الثوب الرقيق الشفاف الذي يستشف ما وراءه  ،مث انتقلت الداللة
اىل صورهتا احلالية املستمدة من سابقتها من اخلطابات السياسية ،حيث صارت تعين الوضوح يف
السياسة و عدم إخفاء أي شيء من قبل السلطة يف تسيري شؤون البالد يف خمتلف ميادين احلياة  ،و من
مث ينبغي ان تكون األنظمة السياسية شفافة واضحة جتاه شعوهبا وضوح الثوب الشفاف جمازا  ،و من
هنا يتضح طغيان الداللة املتطورة على سابقتها.
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الشمولية Totalitarisme :
الشمولية لغة تعين :االحتواء والتضمني ،ومشله مبعىن احتواه وعمه وتضمن ومشولية اإلسالم تعىن :احتواء
رسالة اإلسالم وتضمنها لكل ما ميكن أن حيتاجه اإلنسان ،شرط أن حيسن فهم مضمون مفردات
الرسالة ومقاصدها.
وهو كرمي الشمائل  .وما ذلك من مشايل  :من خلقي وليس بشمايل أن اعمل بشمايل ،وليلة مشمولة
 :باردة ذات مشال .قال لبيد :
هم قومي وقد ان َكرتث منهم
شمائل بدلوها من شمالي
1

وتقول :ليس من مشايل أن اصل بشمايل ،وأمشلنا :دخلنا يف الشمال

الشمولية بالفرنسية  Totalitarismeأو نظام اجملتمع املغلق  ،هي طريقة حكم ونظام سياسي
ميسك فيه حزب واحد بكامل السلطة ،وال يسمح بأية معارضة فارضاً مجع املواطنني وتكتيلهم يف كتلة
واحدة .وبعبارة أخرى فإن الشمولية أو نظام اجملتمع املغلق هو مصطلح يشري إىل نظام سياسي تكون فيه
الدولة حتت سلطة فرد أو فئة أو فصيل واحد ودون أن تعرف الدولة حدوداً لسلطاهتا وأن تسعى بكل
جد لتنظيم كل مظاهر احلياة العامة واخلاصة ما أمكنها .2ويطلق لفظ مشويل على نظام سياسي ينفذ

سياسة احلزب الواحد والعقيدة الواحدة  ،يف إطار السلطة الواحدة .3واملتعارف عليه حديثا  ،أن السلطة

1الزخمشري .اسا البالغة ص 229
Robert Conquest. Réflexions sur un siècle ravagé.2000 ISBN0-393-04818-7 Page

2

74
3عبد الكايف .املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ص 121
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تكون سلطة مشولية إذا اتصفت بثالث صفات رئيسية  :احتكار احلزب أو ما يعرف باألحادية السياسية
ووضع يد السلطة على احلياة االقتصادية واالستبداد .
وقد ورد مصطلح الشمولية يف اخلطابات السياسية على حنو يربز مدلوله السياسي كنظام من أنظمة
احلكم الذي كان سائدا قبل إقرار التعددية السياسية سنة

1191

" ما دامت الدولة تناور بني معارضة

االرهاب واليد املمدودة للحركة االصولية ستبقي االوضاع علي حاهلا ،يعين بقاء ضغط االرهاب يف
امليدان مع العجز يف قلب نظام احلكم ،فما دامت آفاق االستيالء على احلكم مفتوحة لصاحل احلركة
الشمولية ستواصل هذه احلركة نشاطها علي صعيد االرهاب وإن كان ذلك على سبيل املد واجلزر
1

حسب تطور موازين القوى وتوزيع االدوار ما بني خمتلف فصائل احلركة االصولية وذراعها املسلح".

يتضح ُما سبق أن كلمة الشمولية  ،كلمة عربية جاءت على سنن العربية فهي مصدر صناعي من
مشول بإضافة الياء والتاء  ،واللفظة تعين يف داللتها اللغوية مشولية الشيء ،بعد أن احتواه وعمه وتضمنه
كقوهلم  :هذا أمر شامل  ،ومجع اهلل مشلهم إذا دعا له بتآلف أموره ،غري أن داللة املصطلح يف العصر
احلديث تطورت وتوسعت بانتقاله إىل اجملال السياسي ،حيث أصبح يعين النظام الديكتاتوري أو السلطة
الفردية " ولعل هذا من باب استعارة األلفاظ لتقارب معانيها  ،حيث استعري الشمول لداللة اللفظ
على املعىن ،فشبه النظام الشمويل ذو احلزب الواحد الباسط نفوذه على مجيع مناحي احلياة السياسية
واالقتصادية والعقائدية بكساء يشتمل به  ،مبالغة يف مشوليته ومشولية كاملة وادعاء يف قوته وبسط نفوذه
على الشعب"

2

1اهلامشي الشريف .حوار موقع احلوار املتمدن عدد 1ليوم  12ديسمرب 0221
2حسن أمحد ناصر سرار .املصطلحات السياسية اليمنية.دراسة داللية.ص 19
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الشورى Shura :
الشورى لغة  :إبداء األمر و إظهاره  ،و عرضه تارة  ،و الشورى اسم من أشار عليه بكذا  ،مبعىن
استخراج الرأي ومنه أهل الشورى عند املولدين  ،و جملس الشورى بلفظ النسبة الديوان املنصوب
الستماع الدعاوي عرفيا  ،و قوهلم ترك عمر اخلالفة شورى أي متشاورا فيها ألنه جعلها يف ستة
أشخاص.
الشوار) ما يبدو من املتاع،
أما الراغب االصفهاين ،فقد أرجع كلمة الشورى إىل املصدر ( شور) ،ومنها ( ُّ
استخرجت َع ْد َوه تشبيهاً بذلك،
شرت الدابة أي
يكىن به عن املتاع ،ومنها ُ
ُ
ويكىن به عن الفرح كما ّ
ّ

الع َسل إذا اَتذته
والتشاور واملشورة واملشاورة استخراج الرأي مبراجعة البعض إىل البعض ،من قوهلم شرت َ

من موضعه واستخرجتهُ منه ،والتشاور واملشاورة واملشورة استخراج الرأي مبراجعة البعض إىل البعض .1
صاال َع ْن تَ َر ٍ
اض م ْن ُه َما
ورد لفظ الشورى يف القرآن الكرميَ ﴿ :و َعلَى ال َْوارث مثْ ُل َذل َ
ك فَإ ْن أ ََر َ
ادا ف َ

2
يوجهنا إىل أن نُشاور يف أدىن أعمال تربية الولد
اح َعلَْيه َما ﴾ .فإذا كان القرآن الكرمي ِّ
َوتَ َ
ش ُاوٍر فَال ُجنَ َ

وهو الفصل يف الرضاع ،فبشكل أوىل يوجهنا حنو االستشارة يف احلكم فال يبيح اإلسالم لرجل واحد أن

يستبد يف األمة .فق د أمرنا اهلل سبحانه رمح ة بالطفل أن تتشاور األم مع األب قبل أن يقررا فصله عن
الرضاعة  ،فكيف وأمر احلكومة وفيها مصري األمة بأسرها ،
ت
ت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َ
فرمحة باألمة َأمر اهللُ سبحانه وتعاىل احلكام بأن يتشاوروا﴿ .فَب َما َر ْح َم ٍة م ْن اللَّه ل ْن َ
استَ غْف ْر لَ ُه ْم َو َش اوْرُه ْم ف ي األَمْر ﴾.3.
فَظًّا غَلي َ
ك فَاعْ ُ
ظ الْقَلْب النْ َفضُّوا م ْن حَْول َ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
1ابو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب االصقهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص019
2سورة البقرة :اآلية 022
3سورة آل عمران :اآلية .171
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ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) " :اما أ ّن اهلل ورسوله لغنيان عنها
ولكن جعلها اهلل تعاىل رمحة ألميت ،فمن استشار منهم مل يُعدم ُرشداً ومن تركها مل يُعدم غيّاً" .فقد
كانت املشورة رمحة لعباده ،فقد حفظ عرب الشورى وحدهتم ،وجعل منهم شخصيات بارزة يف اجملتمع.
ت فَ تَ َوَّك ْل َعلَى اللَّه…﴾ ،1فيه رأيان ،رأي يقول بالعزمية على
والقسم االخري من اآلية ﴿فَإ َذا َع َزْم َ

رأيه (صلى اهلل عليه وآله وسلم).

ورأي ٍ
ثان يقول :إذا عزمت بعد املشاورة يف األمر على إمضاء ما ترجحهُ الشورى وأعددت له عدته
فتوكل على اهلل يف إمضائه ،وكن واثقاً مبعونته وتأييده لك فيه ،وهو الرأي األظهر يدعمه يف ذلك سرية

الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم ) يف بد ٍر وأُحد.

َّ
اه ْم يُ ْنف ُقو َن ﴾  .2واآلية
استَ َجابُوا ل َربِّه ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَ ْي نَ ُه ْم َوم َّما َرَزقْنَ ُ
ين ْ
الصال َة َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
﴿ َوالذ َ

يف وصف املؤمنني ويف حتديد واجباهتم ،ومن مجل ة تلك الواجبات الشورى ،ف قد وردت الشورى ب ني
أمور واجبة م نها إقامة الصالة واالنفاق .فاألوىل يف اجملال العبادي ،تزكية النفس وبناء الشخصية
اإلميانية ،والثانية :ف ي األمور العامة كبناء الدولة ون ظام احلكم  ،والثالثة يف اجملال االقتصادي… وه ي
ثالث حلق ات مرتابطة ،وه ي أركان للمجتمع اإلسالمي.
واستناداً هلذه اآليات الثالث يتضح ما يلي:
َيتص فقط يف اجملال السياسي بل حىت يف احلياة األسرية
 -1إ ّن الشورى مبدأ إسالمي عام ال
ّ
واالجتماعية.

1سورة آل عمران :اآلية . 171
2سورة الشورى :اآلية . 29
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 -0إ ّن للشورى جمالني ،األول :مشورة احلاكم املسلم للمسلمني يف األمور املتعلقة هبم ،والثاين :مشورة
املسلمني فيما بينهم على إدارة شؤوهنم ،فهي دعوة الطرفني إىل الشورى ،طرف احلاكم وطرف الرعية.
 -2مبدأ التشاور قائم يف األمور املتعلقة بشؤون املسلمني دون األحكام الشرعية اليت ورد فيها النص.
وأوصى الرسول صلى اهلل عليه و سلم حىت يف التدابري العسكرية ان يدير الشورى جلمع الرأي كما جاء
يف اآلية الكرمية من سورة آل عمران اليت سبق وأن ذكرناها ( و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من
حولك فأعف عنهم و استغفر هلم و شاورهم يف األمر ،فإذا عزمت فتوكل على اهلل إن اهلل حيب
املتوكلني.
والتشاور هو عملية سياسية  ،يقصد هبا طرح املوضوع على نطاق واسع لالستفادة من اآلراء و اخلربات
املتعددة  ،و الشورى مبدأ إسالمي أمرنا اهلل به لتشاور أصحاب الرأي وأصحاب احلل والعقد ،فالتشاور
يكون مع األب واألم داخل األسرة كما يكون مع رجاالت السياسة و األعمال وغري ذلك .

1

وقد ورد لفظ الشورى مقرتنا بالدميقراطية يف خطابات السياسيني على وجه اخلصوص خالل العشرية
السوداء.
التشاور ورد للداللة على معناه  ،حيث أصرت جلنة الوفاق لوطين على التشاور مع رئيس اجلمهورية
زروال .
و من خالل التسلسل التارَيي وتتبع الزمن للفظة الشورى يتضح أهنا بدأت مع حياة املسلمني فربزت
عبارة أهل الشورى ،مث ظهرت عبارة أهل احلل و العقد و بعدها أهل احلل و الربط بعد عهد الصحابة،
مث تطورت اللفظة يف العصر احلديث لتصبح جملسا كبريا يسمى جملس الشورى ،و هو رديف جملس
النواب أو الربملان
.1د الشاهد البوشيخي – جملة حراء عدد  12اكتوبر ديسمرب 0229
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و الواضح أن الشورى هي منهج حياة لتسيري نظام احلكم و إعانة احلاكم يف إبداء الرأي الصائب يف
خمتلف القضايا الوطنية ،وهي جوهر النظام السياسي اإلسالمي ،وجملس الشورى يوجد يف نظام األحزاب
اإلسالمية عند حركة جمتمع السلم مثال.ومن الواضح كذلك أن لفظة الشورى ،و إن تعرت عبارهتا
وألفاظها و وسائل حتقيقها وُمارستها أحيانا ،إال أن داللتها مل تتغري مبرور الزمان .
الشورى قراطية  :وهي مركبة من الشورى وقراطية  ،وهو تعبريجديد مبتكر مل يسبق وأن ذكر من قبل
أن أبدعه حنناح  ،فبعد الصراع بني اإلسالميني والعلمانيني يف األزمة بني املناداة بالدميقراطية والالئكية
من جهة  ،والشورى اإلسالمية من جهة ثانية  ،جاءنا الشيخ بالشورى قراطية  ،وقد أعلن رمحه اهلل من
خالل هذه اللفظة عن مزاوجة شرعية بني املفهومني  ،وهو يقصد وراء ذلك دعوة الطرفني املتنازعني
ليستلهما من الشورى اإلسالمية وقيمها ومبادئها األخالقية ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة
وأمرهم شورى بينهم﴾ ،1وليقتبسا من الدميقراطية الغربية آلياهتا وإجراءاهتا الفنية .وكال اللفظتني متثالن
يف زعمنا إضافة نوعية إىل القامو السياسي العريب  ،وحىت إىل قاموسنا اللغوي أيضا  ،ألهنما مصوغان
لغويا بشكل سليم وحيمالن دالالت سياسية وتربوية
كما وردت اللفظة يف دستور  1111حيث لجند " تقوم ال ّدولة على مبادئ التّنظيم ال ّدميقراطي والعدالة
االجتماعية.

2

1سورة الشورى األية 2
2دستور  1111املادة 1
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الضالون Prodigues :
الضال  :كل من ينحرف عن دين اهلل احلنيف..
سبق وأن رأينا يف املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ّ
الشيء ومل ِ
َّخص َّ
يهتد إليه ،احنرف عن الطريق الصحيح
ضالَّل وضالونَّ .
زل عن ّ
واجلمع ُ :
وضل الش ُ
ِ
َّ
َّ
ضل عن
ض َّل َ
َ.
ضل الطَّر َ
يق ّ :
ضالَالً ُمبينًا :كفر .ضلت احلَقيقةُ  :ضلت عنه احلَقيقةُ  :غابت وخفيّ ،
ِ
الطَّريق  :تاه  ،مل ِ
الل
الض ُ
يهتد إليهَّ .
ضل ِو ْج َهةَ أمره  :مل يهتد إىل مقصده .وقال األصفهاين ضل ً :
سهوا،
الض ُ
العدول عن الطريق املستقيم ويضاده اهلدايةُ ،ويقال ً
الل لكل عُدول عن املنهج عمدا كان أو ً
يسريا كان أو كثريا  ،فإن الطريق املستقيم الذي هو املرتضى صعب جدا
ً

1

وردت كلمة الضالني يف القرآن العظيم للداللة عن النصارى وكذا أشباههم يف الضالل ،وبني ذلك
قوله تعاىل ﴿ :صرا َ َّ
ين﴾  ،2كما وردت
ت َعلَْيه ْم غَْير ال َْم ْغ ُ
ين أَنْ َع ْم َ
ضوب َعلَْيه ْم َوَال الضَّالِّ َ
ط الذ َ
َ
ين ﴾ 3وعلى
املتعمدين يف قوله تعاىل ﴿ :قَ َ
ال فَ َعلْتُ َها إذًا َوأَنَا م َن الضَّالِّ َ
الضالني مبعىن املخطئني ال ّ
4
ضاال
ين﴾ وقال اهلل يف النيب الكرمي َ ﴿ :وَو َجد َك َ
معىن ذلك قال َ ﴿ :وا ْغف ْر ألَبي إنَّهُ َكا َن م َن الضَّالِّ َ

ف َه َدى﴾

5

ك
ض َالل َ
ك لَفي َ
أي غري مهتد ملا سبقك من النبوة.وقال يف يعقوب ﴿ :قَالُوا تَاللَّه إنَّ َ

6
ضالل ُمبين﴾ 7إشارة إىل شغفه بيوسف وشوقه إليه.
الْ َقديم﴾ وقال أوالده ﴿ :إ َن أَبَانا لفي َ

1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص209
2سورة الفاحتة اآلية 9
3سورة الشعراء اآلية 02
4نفس السورة أالية 91
5سورة الضحى االية 9
6سورة يوسف آلية 17
7نفس السورة اآلية 9
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وقال تعاىل ﴿ :قد َشغََف َها ُحبًا إنا لنراها في ضالل مبين﴾

1

ْح ِّق َوَال تَ تَّبعُوا
وترددت ثالث مرات يف آية واحدة ﴿ :قُ ْل يَا أ َْه َل الْكتَاب َال تَ ْغلُوا في دين ُك ْم غَْي َر ال َ
أَهو ٍ
السبيل﴾ 2وقوله ﴿ :أَلَ ْم يَ ْج َع ْل
ضلُّوا َع ْن َس َواء َّ
َضلُّوا َكث ًيرا َو َ
ضلُّوا م ْن قَ ْب ُل َوأ َ
اء قَ ْوم قَ ْد َ
َْ َ
ضل ٍ
يل﴾  3أي يف باطل وإضالل ألنفسهم.
َك ْي َد ُه ْم في تَ ْ
الضالل عند االصفهاين ضربان  :ضالل يف العلوم النظرية كالضالل يف معرفة اهلل
ووحدانيته ومعرفة النبوة وحنومها ،وضالل يف العلوم العملية كمعرفة االحكام الشرعية اليت هي العبادات ،
والضالل البعيد إشارة إىل ما هو كفر  4والضرب األول يربز يف قوله عز وجل َ ﴿ :وَم ْن يَ ْك ُف ْر باللَّه
5
َّ
ين َك َف ُروا
ض َّل َ
َوَم َالئ َكته َوُكتُبه َوُر ُسله َوالْيَ ْوم ْاآلخر فَ َق ْد َ
ض َال ًال بَعي ًدا﴾ والثاين يف قوله ﴿ :إ َّن الذ َ
ض َال ًال بَعي ًدا ﴾ 6أي قد جاروا عن قصد الطريق جورا شديدا.
ضلُّوا َ
ص ُّدوا َع ْن َسبيل اللَّه قَ ْد َ
َو َ

ويتضح أن املعىن اللغوي للفظة الضال كان مطابقا ملا ورد يف النص القرآين الدال عن االحنراف عن
الطريق الصحيح والعدول عن الطريق املستقيم ويضاده اهلدايةُ  ،ولو أن يف كتاب اهلل جاء يف سياقات
داللية خمتلفة كما ذكرنا آنفا منها املخطئني والكافرين  ،وغري املهتدين  ،وكذلك من كان يف باطل
وانتقال اللفظة من املعىن اللغوي والديين إىل السياسي يف اخلطابات والوثائق السياسية والكتابات
1سورة يوسف اآلية 22
2سورة املائدة اآلية 99
3سورة الفيل األية 0
4األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن ص209/209
5سورة النساء اآلية 121
6نفس السورة اآلية 119
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الصحفية خالل العشرية احلمراء يف التسعينيات اعطاها مدلوال جديدا  ،فاللفظة اليت وظفت بصيغة
اجلمع  :الضالون والضالني  ،ورغم أهنا مل تبتعد عن معىن العدول عن الطريق املستقيم  ،إال أن
التطور الداليل كان واضحا  ،فالضالون عند الرئيس زروال مجاعة ضالة من اخلارجني عن القانون غرر هبم
من قبل مجاعات إرهابية على ضالل ،فسلكوا طريقا غري مستقيم  ،طريق اجلرمية واإلرهاب األعمى ،
وهم حباجة إىل من حيكم بيدهم بغرض إعادهتم إىل جادة الصواب ،إىل أحضان وطنهم  " :سلم أكثر
من مخس مائة إرهايب أنفسهم إىل السلطات العمومية من بينهم حوايل مائة سلموا أنفسهم يف الفرتة
الالحقة لالنتخابات الرئاسية فقط أي بعد فوز زروال بالرئاسيات ،وتوجيهه نداء جمددا للضالني من
الشباب املغرر هبم للتوبة والعودة إىل شعبهم وأمتهم 1.كما وردت فكرة ضالة أي منحرفة وخاطئة " :
إن األيادي اليت نفذت اجملازر والتقتيل والتمثيل والتنكيل يف حق الشعب فإهنا مثرة طبيعية لفكرة منحرفة
وضالة وخطاب عنيف ،وما دخل الرفق يف شيء إال زانه وما دخل العنف يف شيء إال شانه كما يقول
الرسول صلى اهلل عليه وسلم .والضحية األوىل كما ترون السيد الرئيس هو اإلسالم ،والتوبة النصوح
تقتضي من الذين أفتوا باجلهاد يف اجلزائر وجبواز قتل اجلزائريني وزكوا أعمال العنف وبرروها تقتضي منهم
التوب ة أن يعلنوها شجاع ة كما أعلنتها امرأة العزيز – املرأة املصرية – يف عهد الفراعنة "اآلن حصحص
احلق" ،يقولوهنا صراحة أمام اهلل والعباد أهنم أخطأوا الطريق واإلسالم بريء من ذلك ".

1جريدة النصر .عدد  1991ليوم االحد  2ديسمرب 1117
2مصطفى بلمهدي.نائب جملس األمة.اجللسة العلنية الرابعة عشرة املنعقدة يوم األحد  11جويلية1111

302

2

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

الطاغوت Juggernaut :
الطاغوت يف اللغة كما سبق وأن أوردنا مشتق من الطغيان وهو جماوزة احلد ،وجماوزة احلق إىل الباطل،
وجماوزة اإلميان إىل الكفر وما أشبه ذلك ،والطواغيت كثريون ،وكل طاغوت فهو كافر بال شك ،كما
سبق ذكره والطواغيت كثريون ولكن أبرزهم إبليس  -لعنة اهلل  -فإنه رأ الطواغيت ،وهو الذي يدعو
إىل الضالل والكفر واإلحلاد ويدعو إىل النار فهو رأ الطواغيت .و من عبد من دون اهلل وهو ر ٍ
اض
بذلك ،فإن من رضي أن يعبده النا من دون اهلل فإنه يكون طاغوتًا .و من دعا النا إىل عبادة
نفسه ،وهذا كما يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية واملخرفني الذين يسيطرون على عباد اهلل ،وجيعلون
ألنفسهم مقام األلوهية يف أهنم ينفعون ويضرون ..وقد وردت يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ﴿ :فَ َم ْن
1
َّ
ين َك َف ُروا أ َْوليَا ُؤ ُه ُم
سَ
يَ ْك ُف ْر بالطَّاغُوت َويُ ْؤم ْن باللَّه فَ َقد ْ
ك بالْعُ ْرَوة ال ُْوثْ َقى﴾ وقالَ ﴿ :والذ َ
استَ ْم َ

2
َّ
ين أُوتُوا نَصيبًا
الطَّاغُ ُ
وت يُ ْخر ُجونَ ُه ْم م َن النُّور إلَى الظُّلُ َمات﴾ وقال عز وجل  ﴿ :الَ ْم تَ َر إلَى الذ َ
م َن الْكتَاب يُ ْؤمنُو َن بالْج ْبت َوالطَّاغُوت ﴾3وقال تعاىل ﴿ :يُري ُدو َن أَ ْن يَتَ َحا َك ُموا إلَى الطَّاغُوت َوقَ ْد

َّ
أُم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا به َويُري ُد َّ
آمنُوا
الش ْيطَا ُن أَ ْن يُضلَّ ُه ْم َ
ين َ
ض َال ًال بَعي ًدا ﴾  4وقال عز وجل  ﴿ :الذ َ
َّ
سبيل الطَّاغُوت ﴾ 7
ين َك َف ُروا يُ َقاتلُو َن في َ
يُ َقاتلُو َن في َسبيل اللَّه َوالذ َ

1سورة البقرة اآلية 071
2نفس السورة اآلية 079
3سورة النساء اآلية 71
2نفس السورة اآلية 12
7نفس السورة اآلية 91
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ب َعلَْيه َو َج َع َل م ْن ُه ُم
قل َه ْل أُنَبِّئُ ُك ْم ب َ
شر م ْن ٰذَل َ
ك َمثُوبَةً ع ْن َد اللَّه َم ْن لَ َعنَهُ اللَّهُ َوغَض َ
وقال ْ ﴿ :
1
وت ﴾ وقال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد بَ َعثْ نَا في ُك ِّل أ َُّم ٍة َر ُس ً
ْخنَاز َير َو َعبَ َد الطَّاغُ َ
الْق َر َدةَ َوال َ
وال أَن ا ْعبُ ُدوا اللَّهَ
َّاللَةُ ﴾
ت َعلَْيه الض َ
وت فَم ْن ُه ْم َم ْن َه َدى اللَّهُ َوم ْن ُه ْم َم ْن َح َّق ْ
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
َو ْ
3
وها َوأَنَابُوا إلَى اللَّه لَ ُه ُم الْبُ ْش َرى﴾ ..
اجتَ نَبُوا الطَّاغُ َ
وت أَ ْن يَ ْعبُ ُد َ
ْ

2

َّ
ين
وقال َ ﴿ :والذ َ

والطاغوت عبارة عن كل معتد وكل معبود من دون اهلل ويستعمل يف الواحد واجلمع  ..ومسي الساحر
والكاهن واملارد من اجلن والصارف عن طريق اخلري طاغوتا ووزنه فيما قيل فًعلُوت حنو ًجربُوت
وملكوت، 4وقد شاعت كلمة الطاغوت خالل األزمة اجلزائرية بكثرة بني الفرتة موضوع البحث ،خاصة
يف خطابات زعماء ما يعرف باألحزاب اإلسالمية ومنها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احمللة ،وكذا بيانات ما
يعرف باجلماعة اإلسالمية املسلحة ،ودلت كلمة الطاغوت على السلطة والنظام  ،وهي داللة خاطئة
من منظور أن من يسريون شؤون البلد ليسوا كفارا وال طواغيت  ،كما أن وجود مادة يف الدستور
اجلزائري  ،وهي املادة الثانية تقر بأن دين الدولة اإلسالم وهو ما يسقط داللة اللفظة لدى من
وظفوها يف خطاباهتم

5

ويربز مقتطف من بيان "إعذار وإنذار" للجماعة اإلسالمية املسلحة معىن الطاغوت يف نظرهم الذي
يتلخص يف النظام احلاكم بكل مكوناته الدفاعية  " :راح الطاغوت يسلط وحشيته اجلبانة على بعض
نساء املؤمنني مهتكا كل أستار الفضيلة واحلياء خارقا بكل القيم االسالميه واألعراف االنسانيه ناسيا أن
1سورة املائدة اآلية 12
2سورة النحل اآلية 21
3سورة الزمر اآلية 19
4األصفهاين.الغريب يف مفردات القرآن .ص 227
5دستور  1191املادة 0
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انتهاك عرض امرأة واحدة كانتهاك عرض كل مسلم ومسلمه  ,إن الطاغوت الذى يظن انه بفعلته هذه
سيحقق النكاية باجملاهدين ويكسر عزميتهم ويرهب عامه املسلمني ومينع تناصرهم
فاجلماعة االسالميه املسلحة احلاملة للراية الشرعية الوحيدة للجهاد واجملاهدين ىف اجلزائر قد سجلت عده
حاالت هلذه االنتهاكات ىف أكثر من مركز من مراكز الطاغوت على مستوى عده واليات ،حتدد
للنظام الطاغوتى املرتد يوم  1117 / 2/12كأخر اجل لفعل ما يلي:
_ إصدار قرار اىل كل أعوانه بكل شرائحهم يقرأ ىف اإلذاعة والتلفزه واجلريدة الرمسية يصرح فيه مبا يلى :
_ إطالق سراح كل أخت مسلمه حمتجزه عنده مهما كانت هتمتها وحيثما كانت إقامتها
_ توقيف كل املتابعات واحملاكمات للنساء املسلمات
_ حفظ وصيانة واحرتام أعراضهن وكرامتهن وُمتلكاهتن
وإذا مل يستحب النظام الطاغوتى املرتد للشروط املذكورة أعاله فان اجلماعة االسالميه املسلحة تقتص
لكل امرأة مسلمه ينتهك عرضها أو تظل رهن األسر ىف السجن  . .بقتل نساء الطواغيت من اجليش
والدرك والشرطة وأعواهنم من احلركة ".

1

ونسجل يف هذه الفقرة أن أمري اجلماعة اإلسالمية املسلحة (اجليا) أبو عبد الرمحن أمني املعروف
بزيتوين أحد أشهر الدمويني يف التسعينيات وظف اللفظة أربع مرات يف فقرة قصرية من بيانه املذكور
آنفا  ،مرة (الطاغوت) ويقصد به النظام  ،ومرتني (طاغويت) نسبة للطاغوت أي النظام ،ومرة بصيغة
اجلمع ( الطواغيت) ويقصد به كما أوضح اجليش والدرك والشرطة وأعواهنم.
وواضح أن معىن اللفظة وبالرجوع إىل معانيها كما أوردنا يف املعىن واالشتقاق أهنا سقطت هي األخرى
إىل أسفل مدوالهتا ،فالطاغوت أصال هو املعتدي الطاغي ،والساحر والكافر  ،وهو ما ال يوجد ،
1إعذار وإنذار .بيان للجماعة االسالمية املسلحة  .توقيع ا أمري اجلماعة  .أبو عبد الرمحن آمني يوم  22أفريل 1117
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ويكفي ان كل رموز النظام عند التكفرييني حتولوا إىل طواغيت ،فتغري معناها بشكل واضح  ،وضاق
حقلها الداليل ليدل عند مستعملي اللفظة من اجلماعات اإلرهابية على احلاكم الظامل " :و حنن ندعوكم
أيها املسلمون لنصرة اجلهاد و رفض املشاركة يف أالعيب الطواغيت و عدم االخنداع مبكرهم" 1وجاءت
هنا بصيغة اجلمع للداللة أكثر عن احلكام املعتدين الظاملني من منظور أمراء اإلرهاب ،وهو ما يلتقي
مع ما جاء على لسان أمري اجلماعة كما أوضحنا ،فالطواغيت عنده أيضا هم عناصر اجليش  ،والشرطة
والدرك وأعواهنم وهو ما يتعارض واللفظة من منظور الدين كما رأينا يف اآليات القرآنية  ،فهؤالء ليسوا
بكفار بل يدينون بالدين اإلسالمي احلنيف  ،فلفظة الطاغوت تطور مدلوهلا من الديين إىل السياسي
لتصبح تعين احلاكم الظامل  ،وعناصر أسالك األمن واعواهنم محاة الوطن .

1ن داء إىل املسلمني يف اجل زائر  :ارفضوا االستفتاء حول ميثاق السلم واملصاحلة .بيان اللجنة اإلعالمية للحماعة السلفية للدعوة
والقتال باجلزائر  02سبتمرب 0227
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الظالمية Obscurantisme :
ظَ ِ
الميَّة  :اسم مؤنَّث منسوب إىل ظَالم ،وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصر كما سبق وأن ذكرنا يف
صناعي من ظَالم  :غموض وَتبُّط يف الفكر وعشوائيَّة يف ِّاَتاذ
معاين األلفاظ أن ظالمية مصدر
ّ
القرار .
فالظالمية نسبة إىل الظالم .والظالم هو كل ما حيول دون قيام رؤية واضحة للمحيط الذي نتواجد
فيهُ ،ما جيعلنا معرضني لكافة األخطار ،اليت قد تؤدي بنا اىل اهلالك
وهذا املعىن هو املعىن احلقيقي للظالم ،وهو غري مراد ،كما يقول البالغيون
أما املعىن املراد بالظالم ،فهو املعىن اجملازي ،الذي جيعل الرؤيا الفكرية غري واضحة ،وغري عقلية ،وغري
واقعية ،ومستغرقة يف الغيب ،إىل درجة التيهان ،وفقدان البوصلة.
واإلنسان املروج للفكر املستغرق يف الغيب ،والذي ال ميكن إدراكه بالعقل ،يسمى الظالمي ،ألن
مهمته اليت ينجزها على مدار الساعة ،ومن خالل عالقاته ،هي إغراق املتلقي يف غياهب ظالم الغيب
الفكري.
الظالمية حركة فكرية ،تعتمد تأويل النص الديين املعتمد يف دين معني ،يؤمن به شعب معني ،إلقناع
املؤمنني به بتأويلهم للنص الديين ،الذي يتحول ،بدوره ،إىل نص ديين ،يقود الكفر به إىل الكفر بالدين،
ليقود ذلك الكفر إىل اإلقدام على تنفيذ ما يسمونه حبد القتل.
ومن خالل النص الديين ،تسعى الظالمية إىل تصنيف جمموعة من األحكام ،واحلدود ،لتجعل من
ذلك التصنيف مقيا االلتزام مبا تسميه "الشريعة" ،أو عدم االلتزام هبا ،لتجعل ذلك االلتزام مقياسا
لإلميان ،والكفر بدين معني ،حىت تبيح للظالميني تنفيذ القتل "املشروع" ،واملقرر يف النص الديين ،أو
حبكم تأويل النص الديين.
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ألفاظ الظلمات ،مظلمون يف قوله ﴿ :أَو َكظُلُم ٍ
ج ِّمن فَ ْوقه
ات في بَ ْح ٍر لُّ ِّجي يَغْ َ
ج ِّمن فَ ْوقه َم ْو ٌ
شاهُ َم ْو ٌ
ْ َ

ض َها فَ ْو َق بَ ْع ٍ
اب ظُلُ َم ٌ
ات بَ ْع ُ
ج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َر َاها َوَمن لَّ ْم يَ ْج َعل اللَّهُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ
َس َح ٌ
ض إذَا أَ ْخ َر َ
1
اح بُ ْش ًرا بَ ْي َن يَ َد ْي
من نُّوٍر﴾  ،وقال ﴿ :أ َْم َم ْن يَ ْهدي ُك ْم في ظُلُ َمات الْبَ ِّر َوالْبَ ْحر َوَم ْن يُ ْرس ُل ِّ
الريَ َ
2
اد ٰى في
ه
ذ
ذ
إ
ُّون
ن
ال
ا
ذ
﴿
:
وجل
عز
وقال
،
َر ْح َمته﴾ ..
ْ
َ
َ
ب ُمغَاضبًا فَظَ َّن أَ ْن لَ ْن نَ ْقد َر َعلَْيه فَ نَ َ
َ َ
ين﴾  3وقال أيضا َ ﴿ :وآيَةٌ لَ ُه ُم اللَّْي ُل
ت ُس ْب َحانَ َ
ك إنِّي ُك ْن ُ
الظُّلُ َمات أَ ْن َال إ ٰلَهَ إ َّال أَنْ َ
ت م َن الظَّالم َ

ار فَإ َذا ُه ْم ُمظْل ُمو َن﴾
نَ ْسلَ ُخ م ْنهُ الن َ
َّه َ

4

ومصطلح الظالميني كثري ما تردد حىت قبل إقرار التعددية السياسية واإلعالمية يف اجلزائر ،وبرز بقوة
بعد تشريعيات

1111

اليت فاز هبا احلزب احملل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،وقد اختفى بشكل ملحوظ

منتصف األلفية اجلديدة .
وأعتقد بأن الكثري من السياسيني واملثقفني واإلعالميني حتديدا ال َيفى عليهم معىن هذه اللفظة ،
فالرفاق كانوا يطلقوهنا على النا امللتزمني يف دينهم واحملافظني على صالوهتم يف املساجد  ،كنا نسمع
ذلك مبدارسنا ايام الطفولة وحىت يف اجلامعات عندما كانوا يصفون املتدينني بالظالميني  ،وهذه
العقليات املتحجرة مع األسف مازالت موجودة يف بالدنا.
يتضح ُما سبق أن لفظة الظالمية انتقلت من اللغوي الذي يعين الظالم .والظالم هو كل ما حيول دون
قيام رؤية واضحة للمحيط الذي نتواجد فيه  ،والديين املروج للفكر املستغرق يف الغيب ،والذي ال ميكن
1سورة النور االية 22
2سورة النمل االية 12
3سورة االنبياء االية 99
4سورة يس اآلية 29
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إدراكه بالعقل إىل السياسي خالل العشرية السوداء يف التسعينيات  ،فتطور اللفظ دالليا ليدل على
األحزاب السياسية املتشددة ،وعلى اجلماعات اإلرهابية املسلحة بكل فصائلها كاجلماعة اإلسالمية
املسلحة (اجليا) ،اليت حتمل مشروعا ظالميا يكفر ويبيح قتل النساء واألطفال والشيوخ " :إن الظالمية
الدينية قد اقرتفت جرمية قتل الطاهر جاووت ،جرمية أغضبت كل بالد القبائل " .1
كما وردت اللفظة يف مشروع ميثاق السلم واملصاحلة  " :ث م جاءت ثورة أول نوفمرب  1172ال مجيدة،
كالفلق الذي ي نبل ج يف الليلة الظل ماء  ،لتب ل ور تطلعات الشعب ال جزائري وت نري درب كفاحه من أجل
ان ت زاع حريت ه و استقالله. 2 ".
ويبدو جليا أن اللفظة ورغم تطورها بقيت وفية للمعىن اللغوي الذي له عالقة بالظالم والسواد واألفكار
املضادة للنور والتنوير.

Said sadi. Algerie L’heure De Verite.flamarion.paris1996 .page 221
2مشروع ميثاق السلم واملصاحل ديباجة  12اوت 0227
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العف وGRÂCE :
العفو :لغة القصد لتناول الشيء  ،يقال عفاه واعتفاه أي قصده متناوال ما عنده  ،وعفا النبت
والشجر قصد تناول الزيادة ،كقولك  :أخذ النبت يف الزيادة .
العفو خلق اسالمي عال ورفيع يدل على إعراض املتخلق به عن أعراض الدنيا وشهوات النفس
الدنيئة.
العفو هو التجاىف عن الذنب ،والعفو هو الصفح .وقوهلم يف الدعاء  :اسألك العفو والعافية أي ترك
العقوبة والسالمة  ،واعفيت كذا اي تركته يعفو ويكرب

1

ك َما َذا يُ ْنف ُقو َن قُل ال َْع ْف َو ﴾ ،أي فضل املال
يقال أعطيه عفوا من دون مسألة ﴿ َويَ ْسأَلُونَ َ

2

الع ُف ّو  :اسم من أمساء اهلل احلسىن  ،ومعناه  :الذي يُزيل آثار ُّ
الذنوب وميحوها  ،والذي يعطي الكثري
َ
3
ويهب الفضل ﴿إ َّن اهللَ َكا َن َع ُف ًّوا غَ ُف ْوًرا﴾
اح ِهم بِِإي َق ِ
ِ
ويقال  :أَص َدر رئِيس الدَّولَِة ع ْفواً علَى َِ
مجي ِع الْم ْعتَ َقلِ َ ِ
احلُ ْك ِم
اف عُ ُقوبَِة ْ
ْ َ َ ُ ْ َ َ
ني أي إطْالَ ُق َسَر ْ
ُ
الرب ثَالَ ُ ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ص ٍال ِمْن َها
ض ِل أ َْع َم ِال ِ ِّ
اه ُل  .ويف ديننا السمح م ْن أَفْ َ
َّس ُ
ثخ َ
َّس ُام ُح  ،الت َ
الصاد َرة يف َح ِّقه ْم  ،الت َ
ال َرّداً َعلَى ُش ْك ٍر ،
الع ْف ُو ِعْن َد القدرة ويقال كذلك َ :ع ْفواً يَا َسيِّ ِدي  :طَلَباً لِْل َم ْغ ِفَرةِ ِم ْن َخطٍَإ ،أ َْو تُ َق ُ
َ
وعند العرب خطَب ِيف النَّا ِ عن ع ْف ِو خ ِ
اط ٍر  :أَي بِارِجت ٍال ،دو َن إِ ْع َد ٍاد أَو َْحت ِ
ضري  ،والعفو  :إجراء
ْ َْ ُ
َْ َ َ
ْ
َ َ
تعفو بواسطته الدولة على اجلناة السياسيني وغريهم ويتم العفو عادة بصفة مجاعية  ،ويتخذ إجراء العفو
كمبادرة هتدف إىل الوفاق السياسي  .،كما قد يتم العفو أحيانا مباشرة بعد تغيري حكومة أو نظام ،ويف
1األصفهاين املفردات يف غريب القرآن ص 292
2الزخمشري أسا البالغة ص 209
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اجلزائر عادة ما يصدر العفو يف املناسبات الوطنية كعيد االستقالل يف اخلامس جويلية من كل سنة أو
عيد الثورة يف الفاتح نوفمرب من كل عام  ،وهناك العفو الشامل الذي طالب به ما يعرف باجليش
اإلسالمي لإلنقاذ مقابل الدخول
يف اهلدنة مع السلطة  ،وهو ما نتج عنه إطالق سراح األالف من املعتقلني والعفو عن مجاعات كانت
تتحذ من اجلبال مأوى هلا ومنطلقا لعملياهتا املسلحة.
و ُما تضمنه مشروع ما مسي باهلدنة :
 1إعالن اجليش اإلسالمي عن وضع السالح يقابله العفو عن عناصره.
 0تشكيل و تسليح مفرزات قتالية من عناصر اجليش اإلسالمي حتت إشراف إطارات ميدانية عسكرية
للقضاء على اجلماعات الدموية املتطرفة اليت كانت تستهدف عناصر اجليش اإلسالمي بصفة خاصة.
 2بعد التحكم يف العمل املسلح تتم مناقشة حق اجلبهة االسالمية يف النضال السياسي من أجل دولة
جزائرية يف إطار املبادئ االسالمية .و َيري عناصر اجليش االسالمي لإلنقاذ املشاركني يف استتباب األمن
بني االلتحاق باجليش اجلزائري أو االنتقال إىل احلياة املدنية
وقد وردت لفظة العفو يف القرآن الكرمي مبعان خمتلفة وذكرت باشتقاقاهتا يف مخسة وثالثني موضعا
وعلى وفق املعاين األتية :
 /9الصفح والمغفرة والتجافي عن الذنب
وقد ورد هذا املعىن يف أغلب ألفاظ العفو الواردة يف القرآن الكرمي  ،حيث ورد يف هذا املعىن يف إحدى
وثالثني آية ومن بني هذه اإلحصائيات ورود العفو كاسم من امساء اهلل احلسىن يف مخس آيات ،وجاء
ك لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾  ، 1وذكر فخر الدين الرازي
هذا املعىن يف قوله ﴿ :ثُ َّم َع َف ْونَا َع ْن ُك ْم م ْن بَ ْعد ٰذَل َ
1سورة البقرة اآلية 70
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أن العفو يف هذه اآلية الكرمية هو اسم السقاط العقاب املستحق  ،فأما اسقاط ما جيب إسقاطه فذلك
ال يعين عفوا ،أال ترى أن الظامل ملا مل جيز له تعذيب املظلوم  ،فإذا ترك ذلك العذاب ال يسمى ذلك
1
َ
ص ْرنَا َعلَى
ن
ا
ف
ا
ن
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و
م
ت
ن
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ا
ن
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ح
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و
ا
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ف
غ
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َّا
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ا
و
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﴿
:
تعاىل
له
و
وق
،
الرتك عفوا فكذا ههنا
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ َ َْْ
َْ
َ

2
امح عنا ذنوبنا واسرت سيئاتنا  ،فال تفضحنا يوم احلشر األكرب وارمحنا برمحتك
،أي
ين ﴾
الْ َق ْوم الْ َكافر َ
ُ
اليت وسعت كل شيء .والفرق بني العفو واملغفرة أن العفو يسقط عليه العقاب واملغفرة يسرت عليه جرمه
3
وه َّن م ْن قَ ْبل أَ ْن
صونا له من عذاب التخجيل والفضيحة  .وقال عز وجل َ ..﴿ :وإ ْن طَلَّ ْقتُ ُم ُ
ضتُ ْم إ َّال أَ ْن يَ ْع ُفو َن أ َْو يَ ْع ُف َو الَّذي بيَده عُ ْق َدةُ
تَ َم ُّ
ف َما فَ َر ْ
وه َّن َوقَ ْد فَ َر ْ
ص ُ
ضتُ ْم لَ ُه َّن فَر َ
يضةً فَن ْ
س ُ
ب للتَّ ْق َو ٰى﴾ ، 4معىن العفو أقرب إىل التقوى  ،أن العفو اقرب إىل صفة
النِّ َكاح َوأَ ْن تَ ْع ُفوا أَق َْر ُ

التقوى من التمسك باحلق  ،ألن التمسك باحلق ال ينايف التقوى لكن يؤذن بتصلب صاحبه وشدته،

والعفو يؤذن مساحة صاحبه ورمحته  ،والقلب املطبوع على السماحة والرمحة أقرب إىل التقوى من القلب
5
الس َعة أَ ْن يُ ْؤتُوا أُولي الْ ُق ْربى
ضل م ْن ُك ْم َو َّ
الصلب الشديد ،حنو ذلك قوله َ ﴿ :وال يَأْتَل أُولُوا الْ َف ْ

ور
ين في َسبيل اللَّه َولْيَ ْع ُفوا َولْيَ ْ
ص َف ُحوا أَال تُحبُّو َن أَ ْن يَ ْغف َر اللَّهُ لَ ُك ْم َواللَّهُ غَ ُف ٌ
ين َوال ُْمهاجر َ
َوال َْمساك َ
يم﴾ . 6
َرح ٌ

1فخرالدين الرازي.التفسريالكبريومفاتيح الغيب .دار الفكر للطباعة والنشر بريوت لبنان  .1117مج/0ج  /2ص92
2سورة البقرة اآلية 091
3رائد عماد أمحد .جملة أحباث البصرة .مج 29عدد  0سنة  0210ص 91
4سورة البقرة اآلية 029
5حممد الطاهر بن عاشور.التحرير والتنوير الدار التونسية للنشر ط  0229مج  0ص212
6سورة النور اآلية 00
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ب
وقال تعاىل ﴿ :والَ تَ َز ُ
اص َف ْح إ َّن اهللَ يُح ُّ
ال تَطَّل ُع َعلَ َى َخائنَ ٍة م ْن ُه ْم إالَّ قَل ْيالً م ْن ُه ُم فَا ْع ُ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
1

ال ُْم ْحسن ْي َن﴾ .

 /0الفضل من المال
ك يُبَ يِّ ُن اللَّهُ لَ ُك ُم
ك َماذَا يُنف ُقو َن قُل ال َْع ْف َو َك َذل َ
دلت لفظة العفو يف قوله تعاىل َ ..﴿ :ويَ ْسأَلُونَ َ
اآليَات لَ َعلَّ ُك ْم تَ تَ َف َّك ُرو َن﴾  2عن الفضل من املال ويقال عفو ملال ،أي ما يفضل عن النفقة أي انفقوا

ما تيسر انفاقه حلاجاتكم وما فُضل عنها فتصدقوا به ويف احلديث (خري الصدقة ما كان على ظهر

غىن وأبدأ مبن تعول)  ،فالبداية مبن يعول ضرب من اإلنفاق ألنه إن تركهم يف خصاصة احتاجوا إىل
األخذ من أموال الفقراء . 3إذن لفظة العفو يف هذه اآلية دلت على الفاضل من املال وإنفاق العفو أي
فضل من املال عن حاجة املرء يف نفقه على نفسه وأهله ،.وهو ما ورد يف أحاديث نبوية
التصدق مبا ُ
كثرية ،ومنها قول الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم " :يا ابن آدم انك إن تبذل الفضل خري لك وان
متسكه شر لك  ،ال تالم على كفاف  ،وابدأ مبن تعول ,اليد العليا خري من اليد السفلى "

4

 /3الترك
وردت لفظة العفو يف القرآن الكرمي على معىن الرتك وذلك يف قوله تعاىل  ﴿ :إ َّال أَ ْن يَ ْع ُفو َن أ َْو يَ ْع ُف َو
الَّذي بيَده عُ ْق َدةُ النِّ َكاح﴾  ،5معىن العفو يف هذه اآلية هو أن تعفو املرأة عن النصف الواجب هلا
1سورة املائدة اآلية 12
2سورة البقرة اآلية 011
3رائد عماد أمحد .جملة أحباث البصرة .مج 29عدد  0سنة  0210ص 99
4صحيح مسلم 12/2.
5سورة لبقرة اآلية 129
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فترتكه للزوج أو يعفو الزوج بالنصف فيعطيها الكل  .وقال الرازي يف تفسري اآلية  " :إال أن يعفون
املطلقات عن أزواجهن  ،فال يطالبهن بنصف املهر  ،وتقول املرأة :مرآين وال خدمته وال استمتع يب
فكيف أخذ منه شيئا ،أما قوله تعاىل ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يف اآلية قوالن  :األول أنه
الزوج وهو قول علي بن أيب طالب وسعيد بن املسيب وكثري من الصحابة والتابعني وهو قول أيب
حنيفة  ،والثاين انه الويل وهو قول احلسن وجماهد وعلقمة وهو قول أصحاب الشافعي "  1فمعىن بيده
عقدة النكاح الذي بيده التصرف فيها باإلبقاء أو الفسخ بالطالق ومعىن عفوة  :تكميلة الصداق أي
اعطاؤه كامال.
 /0الكثرة
َّى َع َف ْوا َوقَالُوا قَ ْد
وقد ورد العفو مبعىن الكثرة يف قوله تعاىل ﴿ :ثُ َّم بَ َّدلْنَا َم َكا َن َّ
سنَةَ َحت ٰ
السيِّئَة ال َ
ْح َ
اه ْم بَ ْغتَةً َو ُه ْم َال يَ ْشعُ ُرو َن﴾  2حىت عفوا أي كثروا ومنوا يف أنفسهم
َّراءُ َو َّ
اءنَا الض َّ
َم َّ
الس َّراءُ فَأ َ
َخ ْذنَ ُ
س آبَ َ
وأمواهلم.

 /1الفضل الذي يجئ بغير كلفة
وورد يف القرآن مبعىن القبول بأخالق النا مايل عفوا دون تكلف يف قوله تعاىل ُ ﴿ :خذ ال َْع ْف َو َوأْ ُم ْر
ين ﴾ ، 3فصفة العفو هنا ال عالقة هلا باملال وال الزكاة وال الكثرة إمنا هو
بالْعُ ْرف َوأَ ْعر ْ
ض َعن ال َ
ْجاهل َ

خطاب للرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ويعم مجيع أمته لالتصاف جبميع مكارم األخالق  ،أي
اقبل يا حممد من النا يف أخالقهم وأمواهلم مبا أتى عفوا دون تكلف والعفو هنا ضد اجلهد.

1التفسري الكبريومفاتيح العيب مج  .2ج .0ص172
2سورة األعراف اآلية 17
 3نفس السورة اآلية 111
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 /6العفو اسم من أسماء اهلل الحسنى
من امساء اهلل احلسىن الع ُف ِو ،وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله احملو والطمس كما رأينا
العفو ،وقد جاء اسم اهلل العفو يف مخسة مواضع ،منها ثالثة يف سورة النساء يف
آنفا  ،واهلل عفو حيب ً

قوله عز وجل َ ..﴿ :وإ ْن ُك ْنتُ ْم َم ْر َ
اء أ َ
ِّساءَ
ض ٰى أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر أ َْو َج َ
َح ٌد م ْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
ورا ﴾ ، 1
اء فَ تَ يَ َّم ُموا َ
س ُحوا ب ُو ُجوه ُك ْم َوأَيْدي ُك ْم إ َّن اللَّهَ َكا َن َع ُف ًّوا غَ ُف ً
فَ لَ ْم تَج ُدوا َم ً
صعي ًدا طَيِّبًا فَ ْام َ
وقوله﴿ :إ ْن تُب ُدوا َخي را أَو تُ ْخ ُفوه أَو تَ ع ُفوا عن س ٍ
وء فَإ َّن اللَّهَ َكا َن َع ُف ًّوا قَد ًيرا ﴾ 2وقال يف سورة
ْ
ًْ ْ
ُ ْ ْ َْ ُ
ص َرنَّهُ اللَّهُ إ َّن اللَّهَ لَ َع ُفو غَ ُفور﴾  3وقال يف
ب به ثُ َّم بُغ َي َعلَْيه لَيَ ْن ُ
ب بمثْل َما عُوق َ
احلج َ ﴿ :وَم ْن َعاقَ َ

َّ
ين يُظَاه ُرو َن م ْن ُك ْم
سورة اجملادلة ﴿ :الذ َ
ورا
َوإنَّ ُه ْم لَيَ ُقولُو َن ُم ْن َك ًرا م َن الْ َق ْول َوُز ً
العفو واملغفرة.

سائه ْم َما ُه َّن أ َُّم َهاته ْم إ ْن أ َُّم َهاتُ ُه ْم إ َّال َّ
الالئي َولَ ْدنَ ُه ْم
م ْن ن َ
ور﴾  4أي أن اهلل هو العفو القادر على
َوإ َّن اللَّهَ لَ َع ُفو غَ ُف ٌ

ويتضح ُما سبق أن للفظة العفو يف القرآن الكرمي ست معان خمتلفة هلا دالالت خمتلفة أيضا ،ورغم
اإلمجاع بأن العفو خلق اسالمي عال ورفيع ،إال أن التحول من اللغوي املتمثل يف القصد لتناول
الشيء ،والزيادة والنمو  ،إىل السياسي مل َيرج عن معناه االصطالحي املتمثل يف التجايف عن الذنب
والصفح من خالل توظيف اللفظة يف سياقات متعددة زمن األزمة اجلزائرية يف التسعينيات ،فكان العفو

1سورة النساء األية 22
2نفس السورة اآلية 121
3سورة احلج اآلية 12
4سورة اجملادلة اآلية 0
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يدل على الصفح  " :مرة أخرى متتد أيادي الرمحة والعفو ألبناء اجلزائر  ،املغرر هبم بغية انقاذهم من
1

اجلرمية والعنف ،وإعادة إدماجهم يف جمتمعهم "

وهو ما يربزه أيضا ورود اللفظة يف السياق التايل ":جاءت االنتخابات الرئاسية ،وبرزت شخصية عبد
العزيز بوتفليقة  ،الذي ق ّدر أن الوقت مناسب للقيام بدور ينسجم مع تطلعاته ،وكان بارعاً يف حركيته
وطروحاته  ،ومتكن من الظهور بثوب الزعيم الشعيب املدرك لآلالم واآلمال ،واملصمم على قيادة سفينة
اجلزائر إىل شاطئ االستقرار واألمن والتقدم .ومتكن من
انتزاع موافقة شعبية – تصل إىل شبه اإلمجاع على قانون الوئام الوطين ،الذي ينص على العفو عن
أولئك الذين محلوا السالح  ،وَتفيف األحكام عن مرتكيب اجلرائم البشعة ،إذا ألقوا السالح يف وقت
معلوم  ، 2 ".كما وظف أيضا للداللة على إيقاف عقوبة احلكم الصادر يف حق إرهابيني ومسلحني بعد
اتفاق اهلدنة.
وهناك العفو الشامل  Amnesty ،وهو مصطلح سياسي جديد وليد األزمة السياسية يف اجلزائر وظف
للداللة على الصفح الكلي الذي ال يستثىن أي كان من الناشطني ضمن اجلماعات املسلحة يف اجلزائر
وآخر مرة حتدث فيها الرئيس علنا عن إجراءات العفو الشامل كانت أثناء احلملة االنتخابية لرئاسيت
 ، 1111وُما قاله الرئيس  " :ارفض اَتاذ قرار بالعفو الشامل إال من خالل شرطني ،األول هو أن يغادر
مجيع املسلحني اجلبال ،والثاين هو أن يوافق الشعب ،من خالل استفتاء ،على خيار العفو"  ،3وهذا
1النصر.عدد  1997ليوم السبت  0ديسمرب 1117
2اجلزائر وقانون الوئام الوطين .جملة الرائد  .عدد  012شهر أكتوبر  ،1111وهي جملة تصدر عن الدار اإلسالمية لإلعالم ،
مؤسسة إسالمية مستقلة خلدمة اإلعالم اإلسالمي احلر تأسست سنة 1190م يف املانيا.
/3عبد العزيز بوتفليقة  .احلملة اإلنتخابية لرئاسيات أفريل سنة 0221
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يعين أن سياسة الباب املفتوح انتهت فعليا ،فمنذ نزول آالف املسلحني التابعني جليش اإلنقاذ املنحل
منذ أكثر من عقد مل تشهد اجلزائر أي عملية حل شامل لتنظيم مسلح ،ويبدو أن العفو الشامل أصبح
ورقة ميكن من خالهلا الضغط على عناصر اجلماعات اليت مازالت تتواجد يف اجلبال ،ولو أن نشاطها
بات غري مؤثر باستثناء ما تقرتفه من جرائم من حني آلخر يف منطقة القبائل حتديدا .
وما نستخلصه أن مصطلح العفو تطور بشكل ملحوظ من املنظور السياسي ،فأصبح له دالالت :
الصفح وإيقاف العقوبة مث جتاوز العقوبة بشكل شامل وكلي دون متابعات يف حق مجاعات معينة
ونقصد اجلماعات اإلرهابية مبختلف فصائلها.
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الً ًعق ُدContrat :
قد  :لغة اجلمع بني أطراف الشيء  ،ويستعمل ذلك يف األجسام الصلبة ِ
كعقد احلبل وعقد البناء
الع ُ
ً
ُ

مث يستعار ذلك للمعاين حنو عقد البيع والعهد وغريمها فيقال :عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت ميينه.
وقيل لفالن عقيدة ،وقيل للقالدة عقد  ،والعقد مصدر استعمل امسا فجمع العقود  ،والعُقدةُ اسم ملا
ِ
حبسة.
يعقد من نكاح أو ميني أو غريمها  ،وعُقد لسانه احتُبس وبلسانه عقدة أي يف كالمه ً

1

العقد باملعىن السياسي واالقتصادي وحىت االجتماعي اتفاق بني طرفَ ْني ي ْلتزم مبقتضاه كلٌّ منهما
وَ
تنفيذ ما اتفقا عليه وقد يكون العقد بني حزبني أو بني املعارضة والسلطة احلاكمة .وهناك عقد البيع
يعم َل يف
واإلجيار وعقد َّ
الزواج َ
وع ْق ُد العمل .يف االقتصاد السياسي يعين َع ْقد يَ ُ
لتزم مبوجبه شخص أَن َ

العشرةُ والعشرون إِىل
الع ْق ُد من األَعدادَ :
خدمة شخص آخر أو يف شركة أو مؤسسة ما لقاءَ أجر .و َ

التسعني ،واجلمع عُ ُقود.

وقد وردت لفظة العقد يف القرآن الكرمي يف سياقات خمتلفة ومبعان خمتلفة أيضا ال َترج عن ما سبق
َّ
ت أَيْ َمانُ ُك ْم
ين َع َق َد ْ
ال َْوال َدان َو ْاألَق َْربُو َن َوالذ َ
 2وقال أيضا َ ﴿ :ال يُ َؤاخ ُذ ُك ُم اللَّهُ باللَّغْو في

ذكره  ،قال تعاىل َ ﴿ :ول ُكل َج َعلْنَا َم َوال َي م َّما تَ َر َك
وه ْم نَصيبَ ُه ْم إ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَ ٰى ُك ِّل َش ْي ٍء شَهيدً﴾
فَآتُ ُ
ٰ
ين م ْن أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َن
ام َع َ
ارتُهُ إط َْع ُ
أَيْ َمان ُك ْم َولَك ْن يُ َؤاخ ُذ ُك ْم ب َما َع َّق ْدتُ ُم ْاألَيْ َما َن فَ َك َّف َ
ساك َ
ش َرة َم َ
أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َوتُ ُه ْم أ َْو تَ ْحر ُير َرقَ بَ ٍة  3 ﴾ ..أي مبا عقد م ,والعقد استعمل امسا فجمع حنو﴿ يا أَيُّ َها
َّ
يمةُ ْاألَنْ َعام﴾  4أي الوفاء بالعهود.
آمنُوا أ َْوفُوا بالْعُ ُقود أُحلَّ ْ
ين َ
ت لَ ُك ْم بَه َ
الذ َ
1األصفهاني .المفردات في غريب القرآن ص 311
2سورة النساء اآلية 33
3سورة المائدة اآلية 91
4سورة المائدة اآلية9
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َجلَهُ﴾ 1وردت اللفظة
وجاء مبعىن عقد زواج او ميني﴿َ ..والَ تَ ْعزُم ْوا عُ ْق َدةَ النِّ َكاح َحتَّى يَ ْب لُ َغ الْكتَ ُ
اب أ َ

ساني﴾  .2وقال أيضا َ ﴿ :وم ْن َش ِّر الن َّ
َّفاثَات في
أيضا مبعىن حبسة اللسان َ ﴿ :و ْ
احلُ ْل عُ ْق َدةً م ْن ل َ
3
الْعُ َقد﴾.

يتضح ُما سبق أن االنتقال من املعىن اللغوي ،اجلمع بني أطراف الشيء ِ
كعقد احلبل وعقد البناء مث
ُ
يستعار ذلك للمعاين حنو عقد البيع وعقد الزواج او النكاح والعهد ,إىل الديين ,مل يربز تطورا دالليا
كبريا ،حيث بقي اجلذر عقد حمافظا على وجوده ،وهو ما دلت عليه اآليات القرآنية سالفة الذكر ،فربز
املصطلح مبشتقات خمتلفة ومنها عقد م والعقود وعقدت وعقدة والع ِ
قد ،إال أن توظيف اللفظة يف
ُ
ُ
اخلطابات السياسية والكتابات الصحفية والوثائق خالل األزمة السياسية واألمنية يف اجلزائر سنوات
العقد يدل على االتفاق وعلى
التسعينيات ضاق حقله الداليل ومل يستعمل بدالالت كثرية  ،حيث كان ُ
العهد والضمان ال غري ,فكان االستعمال السياسي للفظة واضحا  " :نكررها ونقول  :الحوار والهدنة
وال مصاحلة وال عقد ذمة مع كل املرتدين ولن تتغري عقيدتنا هذه لنباح بعض الكالب املنافقني"..

4

والذمة يف اللغة هي العهد واألمان والضمان .فزوابري امري (اجليا) وظف عقد ذمة وعقيدتنا وكالمها من
العقد كما سبق وأن أوردنا آنفا للداللة على العهد والضمان وعلى التمسك بعقيدة اإلسالم .

العقد الوطني Contrat National :
برزت لفظة العقد الوطين يف الوثيقة اليت توجت لقاء سانت إجييديو بالعاصمة اإليطالية روما سنة
1117

 ،وهو اتفاق ومنطلق من اجل حل سياسي وسلمي لالزمة اجلزائرية توج لقاء أحزاب املعارضة

1سورة البقرة االية 027
2سورة طه اآلية 09
3سورة الفلق األية 2
4اجلماعة.لسان حال اجلماعة اإلسالمية املسلحة عدد سبتمرب1111
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اجلزائرية اجملتمعة يف مقر اجلمعية الكاثوليكية الشهرية سانت إجييديو املعنية بالسالم يف العامل  ،وأعلنت
يف الثالث عشر من جانفي  1117مجلة نقاط  م التعاهد بشأهنا .حيث جاء يف الوثيقة " :إن املشاركني
يف االجتماع يلتزمون على أسا عقد وطين يكون إطاره املبادئ التالية واليت بدوهنا ال ميكن قيام أي
تفاوض :تصريح أول نوفمرب  : 1172إعادة إقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية واالجتماعية يف إطار مبادئ
اإلسالم  ،رفض العنف كوسيلة للوصول إىل احلكم والبقاء فيه ،رفض كل ديكتاتورية أياً كان طابعها
وشكلها وحق الشعب يف الدفاع عن مؤسساته املنتخبة انتخاباً شرعياً ،و احرتام وتعزيز حقوق الشخص
البشري كما هي معلنة يف اإلعالن العاملي واالتفاقيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان واملعاهدة الدولية
ضد التعذيب ،واحرتام التناوب السياسي باالقرتاع العام ،احرتام الشرعية الشعبية ,و عدم تدخل اجليش
يف الشؤون السياسية وعودته إىل صالحياته الدستورية لصيانة وحدة األراضي الوطنية وعدم قابلية
تقسيمها ،وإن العناصر التكوينية للشخصية اجلزائرية هي اإلسالم والعروبة واالمازيغية 1 " .إىل جانب
مجلة إجراءات أبرزها اإلفراج الفعلي عن املسؤولني عن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ومجيع السياسيني,
وتأمني مجيع الوسائل والضمانات الالزمة لقادة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت تتيح هلم أن جيتمعوا حبرية
فيما بينهم ومع مجيع من يرون أن مشاركتهم ضرورية الَتاذ القرارات .فتح احلقل السياسي واإلعالمي.
إلغاء قرار حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ .إعادة إقامة نشاطات مجيع األحزاب إعادة تامة وضمانات
أخرى ,وهو العقد واللقاء الذي رفضته السلطة مجلة وتفصيال .ودل العقد من خالل الوثيقة على العهد
والضمان أيضا وهو مدلول سياسي ولد لفظة جديدة مركبة من اجلذر اللغوي عقد ومن الوطن.

1وثيقة العقد الوطين بروما  ،لقاء سانت إجييديو  12جانفي 1117
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العن ف Violence :
سبق وأن أوردنا يف املعجم الوسيط عنُ ِ
وعنافَ ًة  :أَخذهُ بشدةٍ وقسوةٍ ،
وعليه َعنُ َ
َ َ
ف عُْن ًفا َ ،
ف به َ ،
والعنف مصدر يعين الشدة  .وقال الزخمشري َ :ساق عنيف ،وقد عنُف به وعليه وعنًفهُ أي المه ً
وعريهُ
ومنه قول سيبويه :مل أعن َفهُ ،وقال طفيل :

فأصبحت قد عنفت بالجهل أهله ** وعري أفراس الصبا ورواحلهُ.
ُ
وكان ذلك يف عنفوان شبابه وأنفوانه وأعتنف الشيء مبعىن تقول  :هو يف عنفوان أمره وعنفوان عمره ،
وتقول  :لعنت حلية املنافق وعنفقته شر العنافق  1عُْنف ( اجلذر :عنف) ويعين ِشدَّة  ,قُ َّوة،
خالف رقيق ولني.
ويعرف العنف بأنه :السلوك املشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه ،وهو عادة سلوك بعيد عن
ّ
التحضر والتمدن تستثار فيه الدوافع والطاقات العدوانية ,وميكن أن يكون العنف فردياً يصدر عن فرد
واحد كما ميكن أن يكون مجاعياً ويصدر عن مجاعة أو عن هيئة أو مؤسسة تستخدم مجاعات وأعداداً
كبرية على حنو ما حيدث يف التظاهرات السلمية اليت تتحول إىل عنف وتدمري واعتداء أو استخدام
الشرطة للعنف يف فضها للتظاهرات واإلضرابات ,واىل جانب هذا  "..مل يكن العنف فطرياً بل كان
دوماً قدراً أمحقاً مكتسباً يف النفس البشرية .فلم يكن اإلنسان عنيفاً يوم ولدته أمه بل أن عنف الطبيعة
وعسر احلياة والرتبية وعنف اآلباء هو الذي يغرز العنف يف خاليا الدماغ حىت محلته صبغياته الوراثية
فكاد أن يكن موروثاً ،واىل جانب هذا ،فقد تكاثرت أعمال العنف الدامية اليت وصلت يف معظم
األحوال إىل حدود الالمنطق والالمعقول ،وباتت تشكل ظاهرة خطرية تلتهم أمن وطمأنينة اجملتمع
اإلنساين ،وتعطل أي استثمار عقالين جلهود النماء اإلنساين".

2

1الزخمشري .أسا البالغة .ص229
2األستاذ الدكتور زكريا حيىي الل .العنف يف عامل متغري .كلية الرتبية – جامعة أم القرى مبكة املكرمة .مقدمة الكتاب
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وتزايد االهتمام يف السنوات األخرية بدراسة العنف ،ويعزى السبب يف ذلك إىل إدراك أمهية فهم ظاهرة
العنف اليت تتفشى يف احلياة االجتماعية والسياسية بشكل ملحوظ وتفسريها ،فالعنف ال يقتصر على
اجلماعات الرافضة ،بل أصبح مسة ُميزة لنمط التفاعل يف احلياة العادية لألفراد ،وهذا التفاعل يكشف
عن أشكال متعددة من العنف وهى تتجلى على مستويات عديدة بدءًا من األسرة ،ومروراً بالتفاعالت

العادية يف األسواق والشوارع ووسائل املواصالت ،وانتهاءً بالتعامل مع مؤسسات الدولة  ،وتفاقم بشكل
ملحوظ أيضا العنف السياسي وعنف اجلماعات املسلحة ،كما حدث خالل األزمة السياسية واألمنية
يف اجلزائر ،وبرز بشكل ملحوظ العنف والعنف املضاد انطالقا من مقولة العنف ال يولد إال العنف،
وهناك أيضا العنف اللفظي أو ما يعرف يف السياسة باحلرب الكالمية الذي غالبا ما يسبق العنف

اجلسدي.
وقد كان مارد العنف هاجسا بالنسبة للسلطة يف اجلزائر  ،وقد  م إصدار قوانني للحد منه على غرار
قانون الوئام املدين الذي كان من أبرز ما تضمنه العمل على وقف العنف" :ال تطب ق األح كام املذكورة
أعاله يف قانون الوئام املدين  -إالّ عند االقتضاء  -على األشخاص املنتمني إىل املنظمات اليت ّقررت
تصرف ال ّدولة كليّا "  .1وهنا
بصفة تلقائية وإرادية حمضة إهناء أعمال العنف ووضعت نفسها حتت ّ

وظفت لفظة العنف يف سياق السعي لوضع حد لكل أعمال العنف ،غري أن التخصيص الداليل كان
واضحا واملقصود العنف املسلح  ،كما وظف يف سياق أعمال التدمري وما طال البالد من َتريب وقتل

وهنب وكلها تصب يف خانة العنف  " :إن التدمري والعنف الذي ساد يف بالدنا ليس له يف نظرنا أي
مربر سواء كان دينيا أو إيديولوجيا أو غريه .إننا طيلة هذه املدة واملرحلة قدمنا ووجهنا باستمرار عدة
اقرتاحات وحلول إلجياد خمرج لألزمة ،وحذرنا ونبهنا السلطة آنذاك من عواقب توقيف املسار االنتخايب
لكن صوتنا مل يسمع بل أكثر من ذلك وجهت لنا عدة اهتامات من طرف الذين يدعون اليوم إىل

1قانون الوئام املدين.املادة  .21توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ  12جويلية 1111
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1

وقد تضمنت وثيقة عقد روما يف بند اإلجراءات الواجب أن تسبق

التفاوض " تشكيل جلنة مستقلة تكلف بالتحقيق يف أعمال العنف واالنتهاكات اخلطرية حلقوق
اإلنسان"  2وهنا  م ربط أعمال العنف بإنتهاكات حقوق اإلنسان دون التطرق إىل مصدر العنف  ،كما
وردت اللفظة يف مناقشة مشروع قانون الوئام املدين مرتبطة بالسياسي  " :إن رئيس الدولة احلايل
اعرتف اليوم بأن توقيف املسار االنتخايب كان عنفا سياسيا ،وأنتم األغلبية اليت تساند السيد رئيس
الدولة ،ما هو موقفكم؟ إن كل االقرتاحات واحللول اليت قدمناها رفضت مجلة من طرف السلطة آنذاك
"

3

 ،والعنف السياسي هنا عنف السلطة املتمثل يف توقيف ااملسار االنتخايب سنة  .1110كما

سجلنا تداول لفظة العنف اإلرهايب على نطاق واسع" :لقد رفض الشعب اجلزائري هذا العنف اإلرهايب
الدينء بكل عزم ،وأن هذه الندوة اليت جتمعنا اليوم تدينه هي كذلك إدانة بال رجعة "  ، 4وهنا فضل
زروال ربط العنف باإلرهاب حىت يعطيه داللة اشد قسوة ومهجية .
ويتضح ُما سبق أن لفظة العنف اليت تعين لغويا الشدة والقوة ,خالف الرقة والليونة  ،وهو السلوك
املشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه مل َيرج خالل توظيفه يف اجملال السياسي عن ذلك ,فاجلذر:
عنف بقي وفيا يف التحديد اللغوي رغم أن اللفظة َتصصت يف التسعينيات من خالل النصوص
للداللة على العنف املسلح ،سواء كان من طرف اجلماعات املسلحة أو أسالك األمن مبختلف أنواعها
دون أن ننسى ورود العنف السياسي وكذلك العنف اإلرهايب .

1بوعالم عمري .نائب مبجلس األمة  .اجللسة العلنية الرابعة عشرة ملناقشة مشروع قانون الوئام املدين 11جويلية 1111
2وثيقة العقد الوطين بروما  ،لقاء سانت إجييديو  12جانفي 1117
3بوعالم عمري .نائب مبجلس األمة  .اجللسة العلنية الرابعة عشرة ملناقشة مشروع قانون الوئام املدين 11جويلية 1111
4الرئيس زروال.خطاب ندوة الوفاق الوطين  12سبتمرب 1111
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الكازمة Kasma :
الكازمة  :لفظة استعملت هي األخرى بكثرة خالل األزمة السياسية واألمنية يف اجلزائر يف التسعينيات
 ،وهي لفظة أعجمية وحتديدا فرنسية من حيث االستعمال اللغوي احلديث  ،غري أن هناك من اللغويني
من يعتربها عربية األصل  م جتنيسها جبنسية العائلة اليت أدخلت إليها ،السيما اللغة الفرنسية واعتقد
مستعملوها أهنا تنتمي إليهم مبىن ومعىن ,ويرون أن أصل اللفظة يعود إىل كلمة الكاظمة  ،وذلك
باعتبار أن (الكازمة) هي عبارة عن قبو أوحفرة حتفر يف األرض ،ويلجأ إليها أي هارب أومتخف من
خطر قد دامهه ،ومن األمثلة على ذلك( :الكازمات) اليت كان اجملاهدون اجلزائريون يستعينون هبا للتخفي
عن أنظار املستعمر الفرنسي ومالحقته هلم ،فابتدعوا هذه الوسيلة للتخفي واالختباء حني يتأكدون أن
ميزان القوى يف املعركة غري متكافئ ،وليست الفكرة عائدة إىل ابتداع فيتنامي كما قد يتوهم البعض،
فالفيتناميون يلجأون إىل التخفي داخل جذوع األشجار ،وإىل الغوص داخل مياه األهنار يتنفسون
بواسطة أنابيب القصب ،بينما الكاظمة ال تسمى كذلك إال يف عمق األرض ويف الكهوف واملغارات.
وقد جلأ اإلرهابيون خالل العشرية السوداء إىل حفر خنادق و خمابئ تسمى بالكازمة ومجعت على وزن
فاعالت (كازمات) لالختباء بداخلها من عمليات التمشيط واملتابعة اليت كان يقوم هبا أفراد اجليش
الوطين الشعيب وباقي القوات املشرتكة من رجال االمن والدفاع الذايت  ،ومنها ايضا على سبيل املثال
(احلفرة) اليت جلأ إليها الرئيس العراقي صدام حسني ،أثناء اجتياح القوات األمريكية للعراق سنة 0222
وقد وجدت قوات اجليش الوطين الشعيب يف اجلزائر صعوبات مجة يف تدمري الكازمات  ،كوهنا أقيمت
يف اجلبال يف أماكن صعبة للغاية  ،وغالبا ما يلجأ مستعملوها إىل إحاطتها بزرع ألغام قنابل تقليدية ،
وهو ما أدى إىل مقتل العديد من عناصر القوات املشرتكة أثناء عمليات التمشيط املختلفة اهلادفة إىل
متابعة اجلماعات املسلحة وتدمري هذه املخابئ أو الكازمات ،كما يوظفها الصحفيون ي كتاباهتم
وينطقها السياسيون أثناء لقاءاهتم
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"و باعتبار أن اللغة الفرنسية ال تتحمل النطق بالظاء ،فقد جلأت إىل أسهل طريقة حلل تلك املشكلة ،
بتخفيف حرف الظاء  ،وحتويله إىل سني أو زاي  ،فتصبح (كازمة) بدل كاظمة العربية ليصري نطق
الكلمة مناسبا ،ومن املعروف أيضا أن لفظ (كاظمة) قد جاء من كظم يكظم  ،أي حبس حيبس
غضبه ،ويكتم غيضه على مضض  ،يكظم امللتجئ إىل هذه الكاظمة غيظه وغضبه وسخطه ،يف انتظار
جميء الفرج ،أو األمر باخلروج من تلك احلالة النفسية السيئة  ،أويتخذ قراره بنفسه لإلفالت من حالة
كظم الغيض والغضب ،فيتنفس الصعداء ،بعد زوال دواعي التسرت اإلجباري ،اليت دعته إىل اهلرب
والفرار من بعض املخاطر واملخاوف( فهل هناك من يدخل (كاظمة) وهو فرح سعيد ؟! أم يدخلها وهو
كظيم؟ طبعا يدخلها على مضض أوغصبا عن إرادته  ،وهو املعىن الذي قد يؤديه اللفظ األعجمي إن
كان فعال أعجميا ".

Kasma1

ويذهب إىل هذا الرأي األصفهاين كذلك حيث أورد " :أن الكظم

خمرج النَ ِ
فس ،يقال أخذ ب َكظمه والكظوم احتبا النفس ويعرب به عن السكوت كقوهلم  :فالن ال
ِ
ِ
نفسه  ،وكظم الغيظ أي حبسه ،
يتنفس إذا وصف باملبالغة يف السكوت  ،وُكظم فالن ُحبس ُ
والكظائم خروق بني البئرين جيري فيها املاء" ، 2ويتضح من دالالت األصفهاين أن الكاظمة قريبة جدا
من لفظة الكازمة  ،ففي الكازمة حيبس الفرد نفسه وَيتبئ وقد يبالغ هناك يف السكوت خشية أن
اصب ْر ل ُح ْكم
يكتشف أمره  .وقد وردت لفظة الكظم مبشتقات خمتلفة يف القرآن الكرمي ،قال تعاىل﴿ :فَ ْ

وم﴾
َربِّ َ
ْحوت إ ْذ نَ َ
اد ٰى َو ُه َو َم ْكظُ ٌ
ك َوَال تَ ُك ْن َك َ
صاحب ال ُ

3

َّ
الس َّراء
ين يُ ْنف ُقو َن في َّ
وقال ايضا ﴿ :الذ َ

ين﴾
ين الْغَْي َ
ين َعن النَّاس َواللَّهُ يُح ُّ
َوالض َّ
ب ال ُْم ْحسن َ
ظ َوال َْعاف َ
َّراء َوالْ َكاظم َ

4

1موقع منتديات " ستار تاميز" أرشيف اللغات ةاللهجات  .اللغة العربية يف خدمة حفيداهتا  0ماي 0229
2األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص 299
3سورة القلم االية 29
4سورة آل عمران األة 122
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لفظة الكازمة وظفت خالل العشرية السوداء يف سياق داليل معني  ،وبصيغة املفرد كازمة اجلمع
كذلك كازمات  ،فكان التوظيف للداللة على املخبأ أو املخابئ اليت أقامها إرهابيون ومجاعات مسلحة
يف اجلبال  ،كما استعملوا كازمات سبق وأن جلأ إليها اجملاهدون خالل حرب التحرير املظفرة ،ويبدو
التطور الداليل واضحا من خالل التحول من املعىن اللغوي للفظ كاظم ومشتقاته مكظوم فالكظم
خمرج النَ ِ
فس ،والكظوم احتبا النفس إىل الديين املتمثل حبس الغضب الشديد كما جاء يف اآليتني
املذكورتني آنفا  ،مث إىل السياسي ليدل على مكان َيتبئ فيه شخص أو أشخاص حيبسون فيه أنفاسهم
حىت ال يراهم وال يسمعهم أحد  ،وهو ما دلت عليه لفظة الكازمة  ،وقد وردت يف سياق تدمري كازمة:
"متكنت قوات األمن املشرتكة بوالية البويرة ،من اكتشاف وتدمري كازمة لإلرهابيني باملكان املسمى
كاف احلصان الواقع باجلبال احلدودية بني بلدييت القادرية وسوق اخلميس خالل عملية التمشيط الواسعة
اليت قامت هبا خالل األسبوع الفارط جببال املنطقة وحسب مصدر موثوق ،فقد  م تدمري املخبأ الذي
عثر فيه على أفرشة و بعض املؤونة اليت كانت تقتات هبا بقايا اجلماعة اإلرهابية اليت فرت من املكان بعد
حماصرهتا من طرف اجليش والناشطة باملنطقة حتت لواء كتيبة الغرباء اليت استفاد معظم عناصرها من
الوئام املدين"

1

1جريدة النصر ليوم اجلمعة  09جانفي 0211

326

الفصل الثاني :

األلفاظ السياسية وتطورها الداللي

ال َكتيبَة Bataillon :
السَريَا حسب ما ورد يف املعجم الوسيط كما
ال َكتِيبَةُ  :الفرقةُ العظيمةُ من اجليش تشتمل على عدد من َّ

سبق وأن ذكرنا يف معاين األلفاظ  .ومجع كتيبة  :كتائب .و م تداول اللفظة بشكل الفت خالل العشرية

السوداء ،حيث برزت عدة كتائب أبرزها  :كتيبة التوحيد ،وكتيبة الفتح وكتيبة الفاروق وكلها تنشط
حتت إمارة اجلماعة السلفية للدعوة والقتال  ،كما برزت كتائب أخرى تنشط حتت لواء اجلماعة
اإلسالمية املسلحة وكتائب ناشطة حتت لواء اجليش اإلسالمي لإلنقاذ ،وكانت كتائب املوت كما تسمى
يف األوساط اإلعالمية والسياسية وراء أبشع اجملازر واملذابح اليت شهدهتا اجلزائر خالل العشرية السوداء
سنوات اجلمر والدمار.
بقت اللفظة حمافظة على مدلوهلا اللغوي ومل يتطور املعىن بشكل ملحوظ خالل التسعينيات ،غري أن
التخصيص الداليل طال اللفظة ليصبح مفهومها له عالقة واضحة بفرق تابعة للتنظيمات اإلرهابية
على وجه التحديد وليس للداللة على فرقة عظيمة من اجليش ،وقد وردت اللفظة يف سياق كتائب
اجليش اإلسالمي لإلنقاذ  " :قول النظام اجلزائري وجهازه االستخبارايت :إن رشيد أبو تراب أمري
اجلماعة االسالمية املسلحة  ،وهو متوهم يف إدراكه لألمور ألن أبو تراب كان أحد أمراء كتائب اجليش
االسالمى لالنقاذ  ،والذي هو اآلن يف هدنة مفتوحة  ،وليس أمري للجماعة االسالمية املسلحة "

1رشيد أبوتراب اجلزائري.بيان كتائب اجلهاد السين.اجليش اإلسالمى لإلنقاذ .األربعاء  7جانفي 0227
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الالئكية Laïcité :
الالئكية لفظة أعجمية خالصة و كصياغة عربية مشتقة من لفظ أجنيب التيين هو " ، "laicusوهو
بدوره مأخوذ من اللفظ اليوناين  laosومعناه "الشعب" .غري أن استعماله الالتيين قد َتصص يف قسم
من "الشعب" وبالتايل ال يدل على الشعب بإطالق ،وإمنا يدل على "الشعب" باملعىن الوطيء
للكلمة..

1

الالئكية هي "اعتبار الدين اختيار شخصي" و "ال دين للدولة" ..مثال االعياد الدينية غري معرتف هبا،
و رمضان مثل باقي االيام يف توقيت العمل و فتح املقاهي و املطاعم ،و تنظيم احلج ليس من
مشموالت الدولة ،و االرث متساو بني الرجل و املرأة ...يعين قطعا تاما مع الدين .ويف النهاية هي جزء
من العلمانيه والليرباليه.
العلمانية هي الفصل بني الدين والدولة  ،أي أهنا تعرتف بالدين و لكنها ال تعتمد عليه يف تشريعاهتا و
قوانينها.ومن الضروري يف هذا السياق التمييز منذ البداية بني مفهومي الالئكية ) (laicitéوالعلمانية
) ، (sécularismeفالالئكية مرتبطة أكثر حبالة من املواجهة بني قوى خمتلفة (سياسية ،اجتماعية،
ثقافية ،دينية )...حول السيطرة على مؤسسة الدولة هبدف أن تصبح احلَ َك َم النهائي يف تسيري خمتلف
املؤسسات مبا فيها الدينية.
وقد رفع لواء الالئكية يف اجلزائر بعض زعماء أحزاب يسارية علمانية إن صح التعبري ،ال حتوز على
التمثيل الشعيب ومنيت هبزائم نكراء يف كل االستحقاقات واالنتخابات اليت شهدهتا اجلزائر يف
التسعينيات وبعدها  ،وابرز هذه التشكيالت السياسية  ،التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية يف اجلزائر
(األرسيدي) الذي ترأسه سعيد سعدي منذ إقرار التعددية السياسية سنة  1191إىل غاية انسحابه سنة

1حممد عابد اجلابري .اإلصالح تبيئة املفاهيم" :العلمانية" منوذجاً ...ويكبيديا املوسوعة احلرة
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00

عاما من توليه مسؤولية القيادة ,إىل جانب حركة التحدي اليت كان يقودها

اهلامشي شريف قبل وفاته.
وظفت لفظة الالئكية يف النصوص والبيانات والوثائق ضمن سياقات داللية خمتلفة مل َترج عن
مفهومها الداليل العام الذي بيناه آنفا  " :ال أرى أن هناك عالقة بني احلرب احلالية وإمكانية تزوير
االنتخابات .كما ال أرى كيف يستغل ما تسميهم بالالئكيني للقيام بتزوير االنتخابات وهم ضحايا
تزوير االنتخابات ،ما عدا اذا كنت تعترب احلكم احلايل الئكيا وهو غري ذلك بل انه يكرر عداوته
لالئكية والالئكيني ،بل ان احلكم ما يزور االنتخابات سوى لصاحله ولصاحل احلركة االسالموية اليت
يعتقد اهنا َتول له شيئا من املشروعية الدينية والشعبية وهي يف احلقيقة ما َتول له شيئا"  ، 1يتضح من
تصريح اهلامشي الشريف هذا أنه وظف يف فقرة صغرية الالئكية ومشتقاهتا أربع مرات ,مرة للداللة على
احل كم وأخرى للداللة على املنهج ومرتني للداللة على من يتبعون الالئكية ونقصد الالئكني ،وهو
تطور داليل واضح للفظة اليت صارت عنده تعين منط احلكم الالئكي الذي كان حيلم به ومنهج أو
مذهب إن صح التعبري ,وذهب إىل أبعد من ذلك يف بيان أصدره خالل دعوة الرئيس زروال للحوار
والوفاق الوطين  " :ترى حركة التحدي يف بيان أصدرته يف مساعي السلطة حلل األزمة تفضيال لتوفيقات
سياسوية دون مبدأ اتفاق أو تنازل مع الطبقة السياسية احلالية ،مبا فيها املمثلون الرمسيون واحللفاء
املعروفون لألصولية والذين يعلم اجلميع املسؤولية اليت يتحملوهنا يف األزمة  ،فتجاوز األزمة يقول البيان
يكمن يف فصل ما هو سياسي عما هو ديين وأنه ال بديل عن الالئكية ".

2

فقد عاد بنا اهلامشي

الشريف هنا إىل املعىن الغريب لالئكية املتمثل يف فصل الدين عن السياسة ليؤكد أن ال وجود لبديل آخر
عن الالئكية إن أردنا فعال اخلروج من األزمة اليت هزت كيان الدولة يف التسعينيات .
1اهلامشي الشريف  .موقع احلوار املتمدن يسارية ،علمانية ،دميقراطية يوم 12ديسمرب 0221
2بيان حركة التحدي .جريدة اخلرب عدد  1921ليوم  19أوت 1111
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يتضح ُما سبق أن لفظة الالئكية اليت ال وجود هلا يف قواميس اللغة العربية ومعامجها وال يف الدستور
وامليثاق اجلزائريني  ،مل توظف على نطاق واسع يف خطابات رؤساء اجلمهورية املتعاقبني على احلكم بعد
إقرار التعددية احلزبية  ،وكانت حاضرة فقط يف خطابات زعماء األحزاب اليسارية والليربالية وعند
نقيضهم املتمثل يف األحزاب اإلسالمية.
وقد تطور مفهومها الداليل لتدل على منط احلكم تارة  ،وعلى النهج واملذهب الفكرى تارة أخرى
وعلى من يتبعون هذا النهج من الالئكيني أيضا .
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المجتمعCommunauté(Société) :
اجلمع  :تأليف املتفرق  ،و التجميع مبالغ اجلمع  ،و اجتمع ضد تفرق و جتمعوا :اجتمعوا احملفل:
اجملتمع و يف لسان العرب  :اجلمع هو نتيجة ضم شيء إىل شيء  ،و هو مرادف لكلمة مجاعة من
النا  ،واجلمع أيضا هو القوم اجملتمعون  ،و يف العلوم العربية اإلسالمية استعملت كلمة (اجلمع)
استعماال اصطالحيا فاجلمع عند احملاسبني هو زيادة عدد إىل عدد آخر ،وعند علماء أصول الفقه أن
جيمع بني األصل والفرع لعلة مشرتكة بينهما  ،وعند النحويني له معانيه و صورة املختلفة  ،و املصطلح
نفسه لجنده عنده علماء البديع وغريهم من أصحاب العلوم  1وقد تطور اجملال الداليل للفظة مجع ،

ويكمن هذا التطور يف بناء كلمات جديدة مثل اجلامعة :فضاء معرفيا مث معلما علميا تيارا سياسيا هو
اجلامع اإلسالمي ومنظمة دولية هي اجلامعة العربية ،اجلمعية  :مل يعرفها لسان العرب و ال املعاجم
القدمية وتستعمل اليوم استعماال اصطالحيا شائعا كاجلمعية العمومية جلمع الزكاة و اجلمعية الرياضية و
اجلمعية العامة ألمم املتحدة .
اجملتمع  :و هي اللفظة موضوع البحث و اتبعت باملنهج التارَيي لرصد تطوره ،ففي اللغة اليونانية
توجد كلمات مثل دولة أو مدينة ،كما يوجد تشابه كبري يف املدلول لكلمة جمتمع يف اللغة الفرنسية
 Sociétéو االلجنليزية  Societyو هي مجيعا تعرب عن االسم الدال على اكرب وحدة اجتماعية والكلمة
يف الثورتني الفرنسية األملانية وردت مبعىن صيحة احتجاج

2

أما املفهوم االصطالحي للمجتمع فلم

يتفق الباحثون على تعريف حمدد للمجتمع  ،إال أن هناك شبه اتفاق على املالمح األساسية للحياة
االجتماعية مبعناها الواسع  ،حيث يشري املصطلح إىل احلياة االجتماعية بني النا  ،ولعل مفهوم اجملتمع

1لسيد :د صربي ابراهيم املصطلح العريب.االصل واجملال الداليل.دار املعرفة اجلامعية جامعة عني مشي طبعة  1111ج 1ص 9
2حسني ناصر – امحد سرار – املصطلحات السياسية دراسة داللية ص 99
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مأخوذ من اجتماع اإلنسان مع أخيه اإلنسان وتشاركهم يف اللغة واملأكل واملشرب والعادات والتقاليد،
ولذا قيل :اإلنسان
كائن اجتماعي بطبعه ،ونقول  :معهد العلوم االجتماعية  ،وهو الفضاء العلمي الذي تدر فيه كل ما
له عالقة مبجتمع اإلنسان  .وقد وظفت األحزاب والسلطة لفظة
اجملتمع يف سياقات داللية خمتلفة تارة للداللة على الشعب ،وتارة أخرى للداللة على الدولة واجملتمع
الدويل قاطبة .
وقد ورد مبعىن الشعب يف " إن السياسيني هلم دور بارز يف توعية اجملتمع وإرشاد النا إىل جادة
الصواب وخدمة بلدهم  ..فاالستعمار حاول طمس شخصيتهم بنظامها السياسي والثقايف والقانوين اما
الطريقة املالئمة لتطبيق مغزاها على أرض الواقع فهي االندماج ،ادماج النخبة اليت يتم إختيارها لتحتوي
وتذوب يف اجملتمع الفرنسي  ،على ان يتم ذلك جبرعات بسيطة صغرية متباعدة تتوافق وقدرة اجملتمع
الفرنسي على اهلضم "  1وحنو ذلك " الصلح واجملتمع "إن مشروع قانون الوئام املدين املعروض علينا
اليوم للمناقشة يهدف إىل وضع تدابري وأسس إلقامة الصلح بني أفراد اجملتمع اجلزائري .إن اقرتاح هذا
النص من طرف فخامة السيد رئيس اجلمهورية يدل على صدق نواياه وإرادته الفوالذية وحتمل مسؤولياته
الكاملة أمام اجملتمع والتاريخ وذلك بغية إخراج البالد من حمنتها اليت طال أمدها"

2

كما جاء للداللة على الدولة مجيعا " :إننا ندعو اجملتمع الدويل إىل التحالف ضد اإلرهاب" .3وردت
لفظة اجملتمع مرتني يف ديباجة دستور  1119للداللة على البلد احلر" ,وفخر الشعب اجلزائري وتضحياته
1حمفوظ حنناح  .اجلزائر املنشودة ص 107
2مركز دراسات الوحدة العربية .اجملتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية  .حبوث ومناقشات بريوت لبنان ط1
 1110ص 972
2عثمان حاجي .نائب مبجلس األمة  .اجللسة العلنية الرابعة عشرة ملناقشة مشروع قانون الوئام املدين 11جويلية 1111
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وإحساسه باملسؤوليات  ،ومتسكه العريق باحلرية والعدالة االجتماعية متثل كلها أحسن ضمان الحرتام
مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إىل األجيال القادمة  ،ورثة رواد احلرية وبناة اجملتمع احلر "
1

ُما سبق ميكن استخالص املعاين والدالالت اآلتية:
أن اجملتمع يأيت مبعىن احملفل وامللتقى ،اجملتمعات أنواع متعددة ولكل جمتمع تقسيماته ،كما وظفت

اخلطابات السياسية لفظة اجملتمع للداللة على اجلزائر بلدا وعلى اجملتمع الدويل وبرز أيضا مصطلح
اجملتمع املدين  ،حيث تفرع من اجملتمع ونقصد به املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل عن السلطة لتحقيق أغراض متعددة  ،أبرزها أغراض سياسية
اهلدف منها املشاركة يف صنع القرار على املستوى القومي  ،ومثال ذلك األحزاب السياسية  ،ومنها
أغراض نقابية كالدفاع عن املصاحل االقتصادية واملهنية للعمال ومنها اغراض ثقافية كاحتادات الكتاب
واملثقفني ،ومنها أغراض اجتماعية  ،وبالتايل ميكن القول إن األمثلة البارزة ملؤسسات اجملتمع املدين هي:
االحزاب السياسية  ،النقابات العمالية  ،النقابات املهنية واجلمعيات االجتماعية والنقابية واجملتمع املدين
أصبح مسة العصر وحديث األنظمة الدميقراطية احلديثة ،إذ ال دميقراطية بال جمتمع مدين  ،كما يعترب
إحدى عالمات اخلطاب السياسي العريب اليوم ،واخلطاب اجلزائري ليس مبنأى عن اخلطاب العريب  ،بل
ميكن اعتباره اقواه ويكفي أنه كان سببا يف بروز التعددية احلزبية .

1دستور 1119
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المجزرة Massacre :
جزَر وامل ْجَزر ،موضع ذبح البهائم واجملزرة :مذحبة أو عمليّة قتل مجاعة من النَّا
اجملزرة اسم مكان من
َ
َ
بوحشيَّة حنو َْجمَزرة يف معسكر األسرى ،وقعت جمزرة بني العائلتني بسبب الثأر.
اجملزرة هلا أكثر من معىن وتطلق على القتل اجلماعي ملدنيني عزل يف احلروب ،وتصنف من جرائم
احلرب .و اجملزرة ترادفها املذحبة وهناك شبه إمجاع على أهنا قتل وتصفية  7أشخاص أو أكثر يف
مكان حمدد وعملية حمددة ألفراد غري قادرين عن الدفاع عن أنفسهم ،وهي َتتلف عن التطهري العرقي
واإلبادة اجلماعية.
اللفظة شاعت بكثرة خالل سنوات اجلمر العشرية السوداء من  1112إىل  0222لكثرة اجملازر واملذابح
اليت استهدفت أبناء الشعب اجلزائري أغلبهم من األبرياء  ،فال يكاد يوم مير خاصة يف سنوات

1112

و 1117و 1111دون أن يسجل اإلعالم جمازر مروعة تبقى وصمة عار يف جبني جتار وكتائب املوت من
اإلرهابيني وأمرائهم  .ويبدو أن املخرج اجلزائري رشيد بن حاج قد وثق بشكل جيد هلذه اجملازر عندما
قدم للجزائريني والعامل إبداعا سينمائيا راقيا عنوانه "عُطور الجزائر" وهو أول فيلم يُوثق جمازر العُشرية

السوداء وقد عرض ألول مرة يف صيف

0210

ومن أشهر اجملازر اليت وقعت يف العشرية السوداء مذحبة بن طلحة غري بعيد عن براقي بالعاصمة اليت
وقعت ليلة االثنني إىل الثالثاء

02 \00

سبتمرب

1119

وراح ضحيتها ما ال يقل عن

222

جزائري يف

قرية تقع على بوابة العاصمة وحماطة بالثكنات العسكرية ،يف هجوم قاده مسلحون ينتمون إىل اجلماعة
اإلسالمية املسلحة  ،فقتلوا ما استطاعوا من النساء واألطفال والشيوخ والرجال مستعملني الفؤو
واخلناجر والرصاص قبل أن ينصرفوا ،وهي أبشع مذحبة وجمزرة يف حق أبناء اجلزائر خالل العشرية السوداء
أذهلت العامل كله ،بالنظر لبشاعة هذه اجلرمية وللطريقة اهلمجية اليت اتبعها الدمويون يف قتل الضحايا
دون متييز وبوحشية ال نظري هلا .
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وهي اجملزرة اإلرهابية اليت تناولتها كل الصحف اجلزائرية بتاريخ
وقنوات أجنبية عديدة  " :اغتيال

97

02

سبتمرب

1119

ومعها صحف

مواطنا قي جمزرة بنب طلحة ..مهجية الوحوش فاقت كل

تصور..ايادي االرهاب احلاقدة تنتقم جمددا وبوحشية مل تسجل يف التاريخ لتضرب هذه املرة يف بن
طلحة احدى البلديات القريبة من براقي ضاحية العاصمة وحتصد  97قتيال من النساء واألطفال

و19

جرحيا اغلبهم يف حالة حرجة ،مجاعات الشر واإلرهاب ضربت وكعادهتا حتت جنج الظالم مستعملة كل
وسائل التقتيل والتخريب  ..اجملزرة اجلهنمية تواصلت طيلة 7ساعات  م فيها صب كل الفظائع وأشكال
1

العنف واحلقد"

لفظة جمزرة دلت من خالل النصوص والكتابات اإلعالمية واخلطابات السياسية على مذحبة  م اقرتافها
يف حق اجلزائريني من قبل اجلماعات اإلرهابية خالل األزمة اجلزائرية ،فكانت تدل على مقتل جمموعة من
املواطنني بوحشية كما دلت على املبالغة يف القتل والتنكيل .ورغم ما حلق اللفظة من تطور داليل إال أهنا
جزَر ،فاالنتقال من اللغوي اجملزر مكان و موضع ذبح البهائم إىل السياسي
ظلت وفية للجذر اللغوي َ
اجملزرة بزيادة تاء التأنيث مل َيرج اللفظة عن سياقها األصلي الذي له عالقة بالذبح فدلت على مذحبة
أو عمليّة قتل مجاعة من النَّا بوحشيَّة

1جريدة النصر.عدد  172ليوم  02سبتمرب 1119
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المحشوشة Mahchocha :
ش اجلنني  :يبس يف بطن أمه ،ومنه
حش
وحنوهَّ :
َّ
وح َ
َ
جزه ومجعهَ ،ح َشت يدهُ  :يَبِستَ .
احلشيش َ
حش النار :أطعمها احلطب ،وقصد فالن
احلشيش كما أورد الزخمشري يف اسرار البالغة ،ومن اجملازَ :
يف احلُش واحلِش وهو البستان  ،وقد يكون للفظة احملشوشة عالقة باحلش.
احملشوشة  :سالح ناري استعمله اإلرهابيون يف اجلزائر خالل عمليات اشتباك مع قوات األمن واجليش
 ،أو قتل األبرياء  ،وهي عبارة عن بندقية صيد تقطع (حتش) ماسورهتا ما جيعل قذفها قويا وفتاكا .وهي
سالح رئيس يف املدن والقرى  ،بدأ أول ظهور للبندقية مفصولة املاسورة ،أو مقطوعة املاسورة اليت تسمى
''حمشوشة'' ،خالل ثورة التحرير ،فقد جلأ اجملاهدون ،حسب روايات ثوار شاركوا يف حرب التحرير
،1110 72

إىل فصل ماسورة بنادق الصيد ،حىت يسهل عليهم إخفاؤها أثناء تنفيذ العمليات داخل

وتتحول
املعمرين ،لكنهم مل يسموها حمشوشة ،وكانوا يفضلون تسميتها باملكحلة
املدن ضد اخلونة و ّ
ّ
بندقية الصيد بعد فصل ماسورهتا إىل وسيلة فتك شديدة اخلطورة ،حيث تقذف كمية كبرية من شظايا
تشوهات خطرية يف أجسام الضحايا ،وهذا ما أكدته تقارير
العيارات النارية الصغرية اليت تؤدي إىل ّ
طبية ،قبل تسعينيات القرن املاضي ،مل يكن اجلزائريون يعرفون من األسلحة غري بندقية الصيد ،ويف
أحسن األحوال املسد اآليل (يب يا) ،أو ال ''مات  ،''21الرتباط األخرية على وجه اخلصوص باألسلحة
املتداولة خالل حرب التحرير .لكن مع بداية عشرية الدم والدموع ،أصبح اجلزائريون ،النساء ،الشيوخ
وحىت األطفال ،يعرفون كل أنواع األسلحة ،إىل درجة أهنم باتوا يعرفون نوع واسم السالح عندما
يسمعون الطلقة النارية ،ولو على بعد مئات األمتار.
وخالل عشرية الدم والدموع استعملت احملشوشة على نطاق واسع داخل املدن والقرى ،يف عمليات
التصفية اليت قامت هبا اجلماعات اإلرهابية ضد مدنيني أو رجال أمن .لكن استعمال ''احملشوشة'' تراجع
بعد سنة  ،1119بسبب حصول اجلماعات اإلرهابية على كمية كبرية من املسدسات اآللية ،على وجه
اخلصوص ،وبسبب احلوادث اليت تتسبّب فيها احملشوشة حلاملها ،ألهنا وسيلة غري آمنة بالنسبة حلاملها
336
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أيضا  ،كما أن جلوء مصاحل األمن إىل مصادرة بنادق الصيد اليت حيوز عليها مواطنون قلص أيضا من
استعمال احملشوشة .
وقد وردت اللفظة يف الكتابات الصحفية ودراسات وإحصاءات أعدهتا وزارة الدفاع الوطين "ابتكر
أصحاب نظرية املوت أسلحة مل تكن معروفة من قبل إمعانا يف زيادة عدد القتل والضحايا ،فاخرتعوا
''احملشوشة'' و''اهلبهاب'' ،وأسلحة أخرى قتلت ما بني  122و 022ألف شخص .لكن السالح األكث ر
شعبية يف األزمة األمنية اليت عاشتها اجلزائر يف عشرية الدم والدموع ،كان ومازال الكالشنكوف الروسي.
وتؤكد اإلحصاءات بأن السالح الرشاش كالشنكوف قتل من اجلزائريني املدنيني العزل ومن خمتلف
مصاحل األمن ،خالل عشرية الدم ،أكث ر من أي سالح آخر .ويق ّدر عدد ضحايا هذا الرشاش الروسي
من اجلزائريني ،يف السنوات بني عامي  1110و ،0212بأكث ر من

22

باملائة من جمموع عدد ضحايا ما

1

يسمى ''املأساة الوطنية'' أو احلرب ضد اإلرهاب يف اجلزائر "

كما وردت اللفظة يف سياق املوت احملتوم لشباب اجلزائر قي ظل األزمة  " :إن مظاهر العنف والفساد
اليت يعيشها اجملتمع اجلزائري جعلت من احملشوشة و احلرقة اللغة املفضلة عند الشباب اجلزائري ،بعضهم
سلّم حياته حلوت البحر و هو يردد :اهلربة تسلك وآخرون اختاروا اجلبل مأوى هلم و احملشوشة قانوهنم،
2

و ال فرق بني االثنني ما دام املوت واحد و لكل نفس أجل مهما اختلفت الطريقة و الكيفية "

ويتضح ُما سبق أن لفظة احملشوشة جديدة وغري موجودة يف القواميس واملعاجم العربية وهي مبتدعة
ووليدة العشرية السوداء ،حيث إن اجملاهدين خالل ثورة التحرير مل يسبق وأن ثبت إطالقهم هذه
التسمية على بنادقهم وكانوا يفضلون تسمية املكحلة.
1حممد بن أمحد .أسلحة فتكت باجلزائريني خالل عشرية الدم والدموع.الكالشنيكوف'' ..احملشوشة'' وال ''يب يا'' رم وز امل وت.اخلرب
يوم اجلمعة  19ماي 0212
2جريدة النصر .اخلميس  19جانفي 0229
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المرتزقة Mercenaires :
املرتزقة أي ِأجري – َمأْ ُجور.وجاء يف املعجم الوسيط كما سبق وأن أوردنا ،يقال  :شخص مرتزق .ويقال
اجلنود امل ْرتَ ِرقَةُ  :هم الذين حياربون يف اجليش على
َصحاب ِجَرايات ورواتب مق ّدرة ،و
 :هم ُم ْرتَ ِزقَة  :أ
ُ
َ
ُ
سبيل االرتزاق  ،والغالب أَن يكونوا من الغرباء .وكثريا ما نسمع يف نشرات األخبار عن كلمة املرتزقة -
امل ْرتَزق اسم يطلق على شخص َيدم يف القوات املسلحة لبلد أجنيب من أجل املال .و معظم الرجال و
ُ
النساء املرتزقة يفعلون ذلك من أجل املال أو ألهنم حيبون احلرب و املغامرة..
اللفظة شاعت واستخدمت يف بالد فار و اليونان و روما ،يف األزمنة القدمية ،و اتسع استخدامها
خالل الفرتة من القرن الثاين عشر حىت القرن الساد عشر امليالديني،
كلمة مرتزقة تعين الباحثني عن الرزق أو متلمسي الرزق  ،و اصطالحا ارتبطت كلمة مرتزقة يف إطار
التجارة غري املشروعة  ،فمع اتساع دوائر التسلط و النفوذ  ،و تنوع مسائل البحث عن الرزق و تعدد
وسائل حتقيق هذه الغاية  ،أصبح هذا املصطلح مرتبطا بشكل مباشر مبصطلحات ” شذاذ اآلفاق ” و
” قاطعي الطريق ”  ،و ذلك يعين أن املرتزقة هم أنا ال دية هلم ،ميتهنون القتل كوسيلة للرزق،
ويتفننون يف احرتافه جلين املزيد من املال .وقد أصبح هلم مؤسسات ووكالء وهيئات يف عدد كبري من
دول العامل ،على رأسها أفريقيا اليت تعاين من مشكالت ال تنتهي مع الفقر والبطالة واجلوع.
و تشري عدة تقارير أمنية إىل أن ظاهرة املرتزقة حتولت إىل صناعة عاملية حتت اسم ”الشركات العسكرية
اخلاصة ” يعمل هبا مئات اآلالف بشىت أرجاء املعمورة  ،لصاحل الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا و
إسرائيل و جنوب إفريقيا  ،...بينما ظهرت شركات أخرى أصغر يف أمريكا الالتينية وجنوب آسيا والشرق
األوسط ،وغالبا ما تعمل األخرية كمقاولني من الباطن لشركات كربى ،وقد الحظنا خالل أحداث ليبيا
اليت أطاحت مبعمر القذايف  ،كيف أن هذا األخري استعان جبنود مرتزقة من آسيا وإفريقيا وأوروبية خاصة
مرتزقة من أوكرانيا والنيجر ومن إفريقيا الوسطى .
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لفظة املرتزقة شأهنا شأن اخلونة وظفها الرئيس اجلزائري ليامني زروال يف خطاباته خالل فرتة حكمه يف
التسعينيات ،وكادت تكون "ماركة مسجلة " بامسه  ،وظفها للداللة على اخليانة والقتل والتخريب
والتدمري مقابل أجر والشواهد كثرية.
"يكفي أن

92

باملائة من حوادث احلرق والتخريب اليت طالت املؤسسات هي نتيجة تواطؤات من

داخل املؤسسة نفسها  ،هذه التواطؤات اسهمت يف اجلرمية انتقاما أو طمعا يف مقابل مادي ,أو خيانة
بالتواطؤ مع جهات أجنبية وأوساط مشبوهة ،ونذكر املرتزق بغيون الفرنسي الكافر الذي جاء ليجاهد
من أجل إقامة الدولة اإلسالمية يف اجلزائروغريه من املرتزقة الذين ضبطوا و م توظيفهم من قبل رجال
األمن واجليش تبني أهنم حيملون جنسيات أملانية ومغربية وعراقية وأفغانية  ،ومالطية " 1وأعطى زروال
للفظة داللة جديدة  ،فهي عنده ال تقتصر على اجلندي األجنيب الذي حيارب مقابل أجر بل يؤكد يف
خطاباته أن املرتزقة موجودون يف الداخل أيضا وهم من أبناء اجلزائر الذين غرر هبم  ،فخانوا أمانة
الشهداء والوطن وسلكوا طريق اجلرمية واإلرهاب اهلمجي  " :إن اجلزائر اليوم تواجه مؤامرة شرسة حيركها
خونة ومرتزقة  ،والشعب اجلزائري أكد رفضه لإلرهاب الدينء بكل عزم "

2

يتضح ُما سبق أن اللفظة تطورت دالليا لتتعدى معىن اجلنود الذين حياربون لصاحل بلد آخر مقابل أجر
أو راتب مايل معني  ،دلت إىل جانب مدلوهلا العام على خيانة أمانة الشهداء والوطن كما تضمنه
خطاب الرئيس زروال.

1جريدة النصر عدد  1992ليوم  9ديسمرب
2ليامني زروال .خطاب أمام املشاركني يف ندوة الوفاق الوطين  12سبتمرب 1111
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المصالحة Réconciliation :
ص ْلح ِ ,وفَاقُ ،م َسالَ َمة ُ ,مالَءَ َمة
املصاحلة مشتقة من الصلح وحقلها الداليل واسع ويكفي اهنا تعين ُ

و ُم َه َادنَة  ،كما سبق وأن ذكرنا يف معاين األلفاظ .

وقال األصفهاين  " :الصالح ضد الفساد ومها خمتصان يف أكثر االستعمال باألفعال وقوبل يف القرآن
تارة بالفساد وتارة بالسيئة  ،والصلح َيتص بإزالة النفار بني النا يقال منه اصطلحوا وتصاحلوا "

1

وحنو ذلك املصاحلة.
بني القرآن الكرمي أسا االختالف بني البشر ومنشأه وطرق جتاوزه يف الكثري من اآليات ،وَيصص
آيات كثرية للدعوة إىل املصاحلة بني النا جيعلها حتتل مكانة مرموقة ضمن مقاصده النبيلة ،ويعطيها
فقها خاصا ومتكامال ،ويبني معناها ويوضح مظاهرها املختلفة وجماالهتا املتعددة اليت تستغرق النا
مجيعا وتشمل جوانب احلياة مبختلف جوانبها .واملصاحلة تعين أيضا املهادنة واملساملة  ،قال تعاىل:
صال ًحا َو َ
﴿ َو َ
وب َعلَْيه ْم إ َّن اللَّهَ
سى اللَّهُ أَ ْن يَتُ َ
آخ ُرو َن ا ْعتَ َرفُوا ب ُذنُوبه ْم َخلَطُوا َع َم ًال َ
آخ َر َسيِّئًا َع َ
2
ص َالح َها َوا ْدعُوهُ َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا إ َّن
يم﴾  ،وقال سبحانهَ ﴿ :وَال تُ ْفس ُدوا في ْاأل َْرض بَ ْع َد إ ْ
غَ ُف ٌ
ور َرح ٌ
3
ت بينكم﴾ 4وقال تعاىل َ ﴿ :وإن
ين﴾ وقال تعاىل ﴿ :وأص ُحوا ذا َ
َر ْح َم َ
ت اللَّه قَر ٌ
يب م َن ال ُْم ْحسن َ

ْح
ْحا َو ُّ
ت م ْن بَ ْعل َها نُ ُ
ْام َرأَةٌ َخافَ ْ
وزا أ َْو إ ْع َر ً
شً
اح َعلَْيه َما أَ ْن يُ ْ
صل َحا بَ ْي نَ ُه َما ُ
صل ً
الصل ُ
اضا فَ َال ُجنَ َ
َخ ْي ٌر﴾،5أي أن الصلح أفضل لكم ،واإلصالح يكون بإزالة الفساد .
1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن.ص 212
2سورة التوبة اآلية 120
3سورة األعراف اآلية 71
4سورة األنفال اآلية 1
5سورة النساء اآلية 109
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ٍ
َّ
ْح ُّق م ْن َربِّه ْم َك َّف َر
آمنُوا َو َعملُوا َّ
آمنُوا ب َما نُ ِّز َل َعلَ ٰى ُم َح َّمد َو ُه َو ال َ
الصال َحات َو َ
ين َ
قال تعاىلَ ﴿ :والذ َ
َصلَ َح بَالَ ُه ْم﴾  ، 1كم وردت لفظة الثصالح ومشتقاته بكثرة يف األحاديث النبوية
َع ْن ُه ْم َسيِّئَاته ْم َوأ ْ
ومنها  " :عن أم كلثوم بنتعقبة بن ايب معيط رضي اهلل عنها قالت  :مسعت رسول اهلل (صلى اهلل عليه

وسلم ) يقول  " :ليس الك ًذابُ الذي يصلح بني النا ِ فينمي خريا " متفق عليه

0.

واملصاحلة عملية جعل طرفني يف نزاع يقبالن حال يرضي كليهما ويكون الوسيط بينهما طرفا ثالثا ليس
طرفا يف النزاع ،ويكون االتفاق عن حمض اإلرادة إذ إن عملية املصاحلة خبالف التحكيم ال تلزم املتنازعني
على قبول احلل املقرتح،
و برزت لفظة املصاحلة بقوة ووظفت على نطاق واسع يف التسعينيات لتجاوز األزمة السياسية واألمنية
اخلطرية اليت عرفتها اجلزائر ،فكان خيار املصاحلة يقابله خيار االستئصال ،بيد أن األول هو الذي كان
الفاصل خاصة بعد اعتالء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة احلكم وتأكيده يف أوىل خرجاته ,خالل
احلملة االنتخابية لسنة  1112العهدة األوىل اليت فاز هبا أنه رجل املصاحلة  ،وقبل ذلك كانت يف بداية
األزمة حماوالت إلقامة الصلح فظهر لقاء روما أو عقد سانت إجييديو الذي عرف مشاركة معارضني
للسلطة ،يتقدمهم ُمثلون عن "الفيس" احملل وأحزاب إسالمية إضافة إىل جبهة القوى االشرتاكية ،وهو
اللقاء الذي كان مصريه الفشل  ،مث برزت جمموعة السلم واملصاحلة اليت ترأسها أول رئيس للجزائراملستقلة
املرحوم أمحد بن بلة  ،غري أن مسار املصاحلة أخذ طريقا سويا مع قدوم الرئيس بوتفليقة إىل سدة احلكم
 ،فربزت الكلمة بقوة يف خطاباته لألمة أو يف مراسالته أثناء عقد خمتلف امللتقيات والتجمعات ،فكانت
املصاحلة تعين الصلح وامل َسالَ َمة  ,وامل َه َادنَة ومجع كل األطراف وتنازل طرف ألخر وهو مسلك أعطى
ُ
ُ
أكل ,ومن أقواله الشهرية يف املصاحلة" :إن املرحلة الراهنة تتطلب تعزيز مسار املصاحلة الوطنية وتعميقه،
1سورة حممد اآلية 0
0النووي رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ص91
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و نبذ العصبية العشائرية واملذهبية ،لن نرتاجع أو نتوقف عن مسار املصاحلة وأن اجلماعات اإلرهابية هذه
الفئات الضالة اليت تبتغي التشريع بالباطل ،بغري ما أنزل اهلل وما قالت شريعتنا السمحة ،فئة منحرفة
مآهلا ،ال حمالة ،اخلسارة النكراء ،تعمل على إغواء بعض الشباب بفتاوى كاذبة مغلوطة وشحنهم عن
جهل أو بال وعي ،بأفكار تكفريية إرهابية هدامة فتجعل منهم نقمة على أهلهم ووطنهم ،عارا على
دينهم وأمتهم" 1 .ولقي خيار املصاحلة دعما كبريا يف األوساط الرمسية والشعبية وداخل مؤسسات الدولة
رغم وجود مشوشني " :ميكن اعتبار عرض قانون الوئام املدين اليوم السبيل األكثر لجناعة ملواجهة
املشوشني على املصاحلة الوطنية ،سواء من أعداء السلم أو من املناورين هبذه القيمة املفقودة"

2

ولقي خيار املصاحلة اليت تكمن أساسا يف مصاحلة بني املسؤولني عن األزمة أي الدولة واجلماعات
اإلسالمية املسلحة لكن بشروط الدولة معارضة شرسة من نقيضني ,العلمانيني أو الالئكيني املتشددين،
الذين عرفوا باإلستئصاليني من جهة  ،واجلماعات اإلسالمية املتشددة األكثر تطرفا ،اجلماعة اإلسالمية
املسلحة (اجليا) ،ونورد هنا موقف أمري أخطر مجاعة مسلحة يف اجلزائر عنرت زوابري  .. " :أما مسألة
احلوار واهلدنة واملصاحلة مع املرتدين  ،فهذه مسالة فصل فيها ابو بكر الصديق رضي اهلل عنه وقد فصل
تكرر تقرر .ال حوار وال هدنة وال مصلحة
فيها شيخنا أبو عبد اهلل أمحد رمحه اهلل .ونكررها ونقل ألن ما َ

مع املرتدين"3وقد توجت مساعي املصاحلة مبشروع امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية الذي وقع
عليه رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم  12أوت

0227

وُما تضمنه  " :حىت يتسىن هنائيا تعزيز

السل م و األمن ،ال مناص من أن خن وض ،اليوم ،مسعى جديدا قصد ت حقيق ال مصال حة الوطنية ألنه ال

1الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاب يوم  7جويلية 0229
2نورية حفصي.نائب مبجلس األمة  .اجللسة العلنية الرابعة عشرة ملناقشة مشروع قانون الوئام املدين 11جويلية
1111
3عنرت زوابري .أمرياجليا .حوار مع جملة اجلماعة لسان حال اجلماعة اإلسالمية املسلحة عدد شهر سبتمرب  1111ص 9
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سبيل إىل اندمال ال ج روح اليت خلفتها ال مأساة الوطنية من دون ال مصال حة الوطنية "  1و" إن الشعب
ال جزائري ال مت مسك بدولة ال حق والقانون و بتعهدات ال جزائر الدولية يزكي ما يلي من اإلجراءات الرامية
إىل تعزيز السل م وت حقيق ال مصال حة الوطنية استجابة للنداءات اليت طال ما صدرت عن األسر ال جزائرية
اليت عانت من هذه ال مأساة الوطنية "

2

 ،وبعد ذلك دعا النظام اجلزائري يوم

01

سبتمرب

0227

اجلزائريني إىل االستفتاء حول ما أمساه ب "ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية".وحسب تصرحيات وزير الداخلية
فقد بلغت نسبة املشاركة يف هذا االستفتاء حوايل
ال 19

مليون ناخب .وقد صوت

%19,21

%92

من إمجايل عدد الناخبني الذين فاق عددهم

ب "نعم ل ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية من إمجايل الذين

شاركوا يف االستفتاء .وقد اعترب وزير الداخلية هذه النتائج لجناحا كبريا وتارَييا للرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ،كما كان لجناحا ملسعى املصاحلة وصفعة ألعدائها من اجلانبني املذكورين آنفا ,اجلماعة
اإلسالمية املسلحة واالستئصاليني من العلمانيني والالئكيني  .وتعدى صيت املصاحلة حدود الوطن
ليلقى دعما من كبار علماء األمة العربية واإلسالمية مبا فيهم من كان يستدل بأرائهم دعاة الفتنة وأمراء
اإلرهاب.ونورد هنا وثيقة نعتربها قيمة وفريدة وهي رد الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهلل على
اجلماعات املسلحة ونصيحته ملن حيملون السالح يف اجلبال هذا نصه املنقول حرفيا :
نصيحة الشيخ ابن عثيمين إلى الجماعات المسلحة بالجزائر
بسم اهلل الرمحن الرحيم.من حممد الصاحل العثيمني إىل إخواين يف اجلزائر الذين ما زالوا حيملون السالح يف
الرمال وفَّقهم اهلل لِما فيه اخلري والصالح.
اجلبال و ِّ
علي أن أُبدي النصيحة لكم؛ َّ
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .وبعدَّ :
ألن ذلك من الدِّين
فإن الواجب َّ

كما جاء يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلَّم َّ
أن « :الدِّين النصيحة :هلل
 1ديباجة مشروع امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية توقيع الرئيس بوتفليقة يوم  12أوت 0227
2املرجع نفسه
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وجتيبوا ما
الح وحتملوا السالمُ ،
وألئمة املسلمني َّ
ولكتابه ولرسوله َّ
وعامتهم » فنصيحيت لكم أن تُلقوا ِّ
الس َ
دعت إليه احلكومة من املصاحلة والسالم ،مثَّ جيري بني اجلميع التفاهم وحتكيم الكتاب والسنة ،وهذا

سيكون فيه خري كثري ،واخلالص من الفنت والقتال .وهذا أعين وضع السالح ومحل السالم واجب
على اجلميع .فاهلل اهلل أيُّها اإلخوة باملبادرة إىل املصاحلة والتفاهم! وأسأل اهلل لنا ولكم التوفيق وأن جيعلنا
احلق ،إنَّه جواد كرمي ،وصلى اهلل وسلَّم وبارك على نبيِّنا حممد وعلى آله وأصحابه
من دعاة اخلري وأنصار ِّ
والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدِّين.
كتبه الفقير إلى اهلل تعالى محمد بن صالح العثيمين .
في مكة المكرمة يوم األربعاء السادس عشر من ذي الحجة عام (9002ه ).

1

ويتضح ُما سبق أن لفظة املصاحلة كانت فاعلة يف األزمة اجلزائرية ،و م تداوهلاعلى نطاق واسع لدى كل
ص ْلحِ ,وفَاقُ ،م َسالَ َمةُ ,مالَءَ َمة و ُم َه َادنَة إىل
أطراف األزمة واملتسببني فيها  ،وتطور مدلوهلا من اللغوي ُ
الديين إصالح ذات البني  ،والعمل الصاحل ضد الفاسد إىل السياسي املتمثل يف مصاحلة بني اجلزائريني
مبختلف انتماءاهتم ،فكانت املصاحلة تعين مل الشمل وجتاوز األحقاد وترك اخلالفات  ،وهذا التطور
الداليل كانت له تفاعالت اجتماعية إن صح التعبري ،فسجلنا مقهى املصاحلة يف بلدية حامة بوزيان
بقسنطينة وفندق املصاحلة يف سكيكدة بالشرق اجلزائري.

 1عبد املالك بن أمحد رمضاين اجلزائري. .فتاوى العلماء األكابر فيما أُهدر من دماء يف اجلزائر  .أصحاب الفضيلة العلماء :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حممد ناصر الدين األلباين ،حممد بن صاحل بن عثيمني .الناشر :مكتبة األصالة األثرية  -جدة  -الطبعة:
الثالثة  -سنة الطبع 1200 :ه  0221م .ص9
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المظاهراتManifestations :
ظهر الشيء يظهر ظهورا  ،فهو ظاهر  ،إذا انكشف و برز  ،تظاهر النا

تظاهرة ،ومجعه تظاهرات

أي  :اجتمعوا و خرجوا إىل الشوارع متعاونني يطالبون بأمر يريدونه  .وتظاهروا :تعاونوا و جتمعوا ليعلنوا
رضاهم أو سخطهم يف أمر يهمهم  1و املظاهرة مسرية مجاعية وقد أقر جممع اللغة العربية باملظاهرة :
لفظة التظاهر و املظاهرة  .واملظاهرة هي نوع من التعبري السياسي عن الغضب أو التأييد  ،فيخرج النا
إىل الشارع ليعربوا عن مواقفهم  ،و يتظاهروا من أجل أهداف سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو
اقتصادية ،وهي شكل من أشكال االحتجاج على موضوع ما  ،أو للتعبري عن مطالب معينة ،و قد
يكون احتجاجا سلميا و قد يتطور للعنف و الدماء و يتحول األمر إىل انتفاضة و منه إىل ثورة.
أكرب املظاهرات اليت شهدهتا اجلزائر املستقلة هي تلك اليت قام هبا شباب منتفض يوم  7أكتوبر ،1199
كوهنا عمت كافة واليات الوطن وكانت هي يف األصل من سارعت إىل التفتح السياسي وإقرار التعددية
احلزبية سنة

1191

 .كما عاشت اجلزائر سنوات األزمة يف التسعينيات مظاهرات عديدة أغلبها ذات

أبعاد سياسية ،أوهلا املسرية الوطنية للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ حنو الرئاسة يف

02

أفريل  ،1112واليت

نظمت من أجل املطالبة بتحرير مجاعة بويعلي ،مبن فيهم احملكوم عليهم باإلعدام ،واملطالبة بالعفو
عنهم ،وقد قرر هذه املسرية عباسي مدين وعلي بلحاج للمطالبة بإطالق سراح كل من عبد القادر
شبوطي ،منصوري ملياين.
وأكرب املظاهرات وأخطرها جاءت يف أعقاب تأجيل االنتخابات التشريعية سنة  ،1111حيث
انتُِقدت القوانني االنتخابية بشدة من طرف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،وعارضت بذلك االنتخابات
التشريعية وانتهجت من أجل ذلك الدعوة إىل اإلضراب الشامل غري احملدود زمنيا والذي شرع يف تطبيقه
يف

07

ماي

1111

مع الدعوة إىل تنظيم مسريات شعبية مستمرة يف شوارع املدن وكانت العاصمة

1جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط ص 799
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ساحتها الرئيسية ومتكنت املسريات املتواصلة يف شوارع العاصمة واملدن األخرى من حشد عدد معترب من
األنصار .
كما نظمت مسريات أعقبت حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف  2مار  ،1110حيث عرفت اجلزائر ما
يعرف مبسريات الفيس  ،وهي مظاهرات مبشاركة مئات اآلالف كانت تطالب بإعادة الشرعية حسب
مفهوم القائمني عليها ومؤطريها ،غري أن االعتقاالت اليت طالت العديد منهم  ،مث مظاهرات معاكسة
وراءها التيار العلماين وما يعرف باالستئصالينن املؤيدين ملسعى حظر الفيس  ،مشى خالهلا حوايل

022

الف مواطن يف شوارع العاصمة منددين باإلسالميني.
وكانت اجلبهة االسالمية لإلنقاذ قد فازت ىف  01ديسمرب  1111ىف اجلولة األوىل بأغلبية  199مقعدا
من بني

222

التحرير ب

مقعدا ىف جملس النواب ،تالها حزب جبهة القوى االشرتاكية ب

11

07

مقعدا مث جبهة

مقعدا ،وهو ما أثار حفيظة القوى الالئكية "العلمانية" الىت ضغطت بقوة على اجليش

للتدخل ووقف اجلولة الثانية لالنتخابات لوقف تقدم اجلبهة االسالمية وهو ما حدث فعال يوم
جانفي

1110

11

(قبل مخسة أيام عن املوعد املقرر للجولة الثانية) ،أين  م إلغاء املسار االنتخايب لتعم

املظاهرات واالحتجاجات وتبدأ موجة االغتياالت.
كثرة االحتجاجات واملسريات بداية التسعينيات خاصة بعد إلغاء املساراالنتخايب وحل (الفيس) جعل
لفظة املظاهرة ومشتقاهتا كالتظاهر ومجعها املظاهرات توظف بقوة وتربز كمصطلح ميكن القفز عليه يف
أي خرجة سياسية أو إعالمية .
إن امللمح الداليل ملصطلح املظاهرات يكمن يف تطور استعماله وتوسع جماله ،فمن داللته األصلية عن
القوة و الربوز و الظهور ،إىل تظاهر النا و خروجهم إىل الشارع.
املظاهرة من الظاهرة ،الربوز فإن بنية اللفظة الصرفية ترشد إىل أن املصطلح عريب األصل ،جديد ،ويف
هذا داللة على أن اللغة العربية تساير روح العصر و مازالت تولد ألفاظا جديدة.
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المعارضةL'opposition :
عرض معارضة و عراضا و عارضه  :جانبه و عارضه الرجل  ،ناقض كالمه و قاومه وعارضه يف املسري :
اعرتض عليه :مل يوافقه  ،نسب إىل خطأ و يقال فالن ذو عارضة :أي ذو بيان و بديهة.
يدل ُما سبق أن املعارضة لغة هي املقابلة على سبيل املمانعة  .و يف االصطالح  :هي إقامة الدليل
على خالف ما أقام الدليل عليه اخلصم  1واملعارضة باملفهوم السياسي  :هي عبارة عن قوى سياسية هلا
إيديولوجيتها  ،و فلسفتها لنظام احلكم واملبادئ اليت ترتكز عليها .واملتعارف عليه أن املعارضة تشكل
عادة من حزب أو جمموعة أحزاب و تكون من خارج نظام احلكم ،وهي تستند على إيديولوجية
تتعارض مع طروحات النظام  ،و تسمح كما هو معلوم معظم الدول الدميقراطية لقوى املعارضة من
خارج النظام حبرية العمل ,و غاية املعارضة التغيري مبا يتماشى و أهدافها ,و هناك معارضة شكلية هي
يف الواقع ال حتمل من صنع املعارضة سياسيا سوى االسم  ،فتكون شكلية ووجودها من عدمها سيان.
وهناك معارضة ثالثة من داخل النظام و هي اليت ال تستند يف براجمها على إيديولوجية تتعارض مع نظام
احلكم القائم  ،وإمنا تؤمن بالنظام القائم و الدميقراطية مثال  ،وتستلهم براجمها منه ،و هلا رؤى و
تصورات ......مع احلزب احلاكم و تعتربها الطريقة املثلى للحكم  .ويرى كثري من السياسيني أن لجناح
النظام و الدميقراطية يتطلب ان تكون األحزاب الرئيسة والقوية تعارض من داخل النظام و ليس من
خارجه  ،و إذا كانت املعارضة يف النظم السياسية احلديثة هتدف اىل ازاحة السلطة وتعترب نظام احلكم
بالطرق املشروعة  ،فإن املعارضة احملقة يف اإلسالم ال تتجه مباشرة إىل هذه الغاية و ليس مبناه جمرد
احلق أو الرغبة يف تويل السلطة و لكن يقوم على الوالية املتبادلة بني املسلمني .
و قوله عليه الصالة و السالم " الدين النصيحة " قالوا ملن يا رسول اهلل قال " هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة
املسلمني وعامتهم" فإن الرأي املخالف أو احلق يف املعارضة يف االسالم اشرف غاية من جمرد الوصول
1اجلرجاين  ،التعريفات ص220
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اىل احلكم يف مكان سلطة قائمة يف اجملتمع  1واملعارضة احلقيقية والشرعية كما جاءت يف اخلطابات،
خالل التسعينيات ,هي املعارضة الشرسة اليت تبنتها أحزاب راديكالية مثل التجمع من اجل الثقافة و
الدميقراطية  ،وحركة التحدي  ،وهناك معارضة إسالمية متثلها احزاب إسالمية كالنهضة و هناك معارضة
معتدلة متار النقد البناء اهلادف للبناء و هي اليت تلتزم بالثوابيت الوطنية و ما تضمنه بيان أو نوفمرب
 ، 1172كما سجلنا معارضة داخلية  ،و طروحاهتا من طروحات نظام احلكم وهي احزاب التحالف
الوطين .وبداية ظهور املعارضة احلقيقية يف اجلزائر تعود إىل التسعينيات و الثمانينيات حيث ورغم عدم
وجود أحزاب سياسية  ،وهي جبهة التحرير الوطين  ،احلزب الواحد على احلكم ،إال أن تيارات كانت
تعارض ُمثليها تتبىن طروحات متناقضة  ،إسالمية و الئكية وقد زج بالكثري من أنصارها يف السجون .
و يتضح أن الداللة الدينية للفظة املعارضة تتمثل يف األمر باملعروف و النهي عن املنكر أو تقدمي
النصح ألويل األمر ولألئمة املسلمني و عامتهم ،كما تضمنه حديث الرسول الكرمي ،و انتقل اللفظ
من جماله اللغوي الدال على عدم املوافقة و البديهية و املناقضة إىل اجملال السياسي ،إذ أصبح يطلق
على حزب معني أو جمموعة األحزاب غري املشاركة يف احلكم .من هنا يتبني أن الداللة الدينية مازالت
تتحرك يف حميطها الديين شأن الداللة السياسية املعارضة ،فهي أيضا حية و فاعلة يف حميطها
السياسي .من هنا يتضح تعايش الداللتني جنبا اىل جنب مع احتمال طغيان الداللة السياسية املتطورة
املعارضة على سابقتها الدينية ،النصيحة

2

1د مجال الدين حممد .أصول اجملتمع االسالمي  ،احلرية و املساواة  ،الشورى  ،التكافل االجتماعي  ،الوسطى  ،االمر باملعروف و
النهي عن املنكر .دار الكتاب املصري القاهرة ط  1110.ص 122
2حسني  ،ناصر  ،أمحد سرار املصطلحات السياسية اليمنية  ،دراسة داللية ص191
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المغرربهم
ِ
ِ
الغر ُارغفلة مع غفوة ،
غًرر :يقال غررت فالنا اصبت غ ُرته ونلت منه ما أريده  ،والغَرةُ غفلة يف اليقظة ،و َ
ِ
ِ
وغره كذا
وأصل ذلك من الغُر وهو األثر الظاهر من الشيء ومنه غًُرةُ الفر  .وغرار السيف أي حده ً ،
1
غرورا كأمنا طواه على غرة .وغرر هبم تقابلها بالفرنسية Trompés
َ
َ
وقد وردت يف القرآن الكرمي لفظة غرر ومشتقاهتا (يغرنك) و(غرورا (و(الغرور) و(غرك) ومننذلك قوله
2
ك تَ َقلُّ َّ
ين َك َف ُروا في الْب َالد ﴾
ك الْ َكريم﴾ َ ﴿،ال يَغَُّرنَّ َ
سا ُن َما غَ َّر َك ب َربِّ َ
ب الذ َ
ُ
عز وجل﴿:يَا أَيُّ َها ْاإلنْ َ
4
كل نَ ْف ٍ
﴿، 3يَع ُد ُه ْم َويُ َمنِّيه ْم َوَما يَع ُد ُه ُم َّ
س ذَائ َقةُ ال َْم ْوت
ورا﴾  ،وقال تعاىل ُّ ﴿ :
الش ْيطَا ُن إ َّال غُ ُر ً
ْحيَاةُ ُّ
الدنْ يَا
ْجنَّةَ فَ َق ْد فَ َ
از َوَما ال َ
ح َعن النَّار َوأُ ْدخ َل ال َ
َوإنَّ َما تُ َوفَّ ْو َن أ ُ
ورُك ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة فَ َم ْن ُز ْحز َ
ُج َ

إ َّال َمتَاعُ الْغُ ُرور﴾

5

المغرر بهم :يعين تعرضوا لغسل دماغ  ،ويعين  م اغراؤهم وهو ما يهمنا يف مقامنا هذا ،وقد وردت يف
اخلطابات السياسية حتديدا للداللة على أوالئك الشبان الذين  م إغراؤهم ماديا ومعنويا  ،وقد سجلنا
سنوات العشرية السوداء خطابات اجلماعات املسلحة اليت تدعو الشبان إىل اخلروج عن احلكام
وااللتحاق مبعاقل املسلحني يف اجلبال طلبا للجنة اليت وعدوا هبا ،كما سجل اإلغراء املادي من خالل
عمليات النهب والسلب اليت تقرتفها اجلماعات ا ٍإلرهابية يف حق املواطنني واليت تعتربها مبثابة فدية وحق
وغنائم تقتسم فيما بني أمراء التنظيمات اإلرهابية وأتباعهم املغرر هبم .
1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص212
 /2سورة اإلنفطار االية 1
3سورة آل عمران اآلية 111
4سورة النساء اآلية 102
5سورة آل عمران اآلية 197
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وكانت هناك دعوات يف االجتاه املعاكس من قبل السلطة كما أوردنا سابقا لالستفادة من قوانني
الرمحة ،الوئام املدين مث السلم واملصاحلة الوطنية ،وهي كلها نداءات موجهة للمغرر هبم :
"إين أوجه نداء إىل أبناء اجلزائر التائهني واملغرر هبم حىت يستعيدوا رشدهم ،فمكانتهم يف وطنهم إن يد
الرمحة مازلت ُمدودة".كما برزت اللفظة أيضا يف سياق الكتابات الصحفية " :هل يدرج الفيس ضمن
املغرر هبم ؟! هذه األيام برز إىل سطح التحاليل سؤال جدير بالطرح واإلثارة يف نفس الوقت تتعدى
اإلقرار باحلديث عن األفراد املغرر هبم إىل حزب مغرر به  ،إين أحتدث عن الفيس  ،بدأ الكثريون
يعتقدون ان هذا احلزب نفسه مغرر به ومدفوع إىل اهلاوية وفق إسرتاتيجية تداخلت عواملها وتعدد
خمططوها.1 ".يتضح ُما سبق أن لفظة املغرر هبم ميكن نعتها بالسياسية ،ومل تستعمل خارج السياق
السياسي يف التسعينيات  ،وهو ما جعل التطور الداليل واضحا وامللمح يدل على ذلك ،فهي تعين دالليا
الشبان التائهني الذين تعرضوا لغسل دماغ  ،و م إغراؤهم من قبل الدمويني ومجاعات املوت ،فرغم أن
اجلذر اللغوي غَرر حافظ على جودته ووجوده واملعىن الذي يعين حيازة املقصد فيقال غررت فالنا اصبت
ِغ ُرته ونلت منه ما أريد  ،كما أورد األصفهاين ،فإن أمراء اإلرهاب نالوا ولألسف ما كانوا يريدونه من
الشبان التائهني بتجنيدهم يف صفوفهم مث توريطهم يف القيام باعمال إرهابية يف القتل والتدمري فحقت
فيهم كلمة املغرر هبم  ،والتوظيف الذي جاءنا به الرئيس زروال كان بليغا يف الداللة على معىن
املصطلح.

1جريدة النصر عدد  1991ليوم  1ديسمرب ص7/1
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الُ ُمف َخ َحة Piegés :
معرب من كالم العجم واجلمع فُخوخ وفِخاخ .ف خ خ  :ال َف ُّخ
ال َف ُّخ ْ
املصيَ َدة اليت يصاد هبا وقيل هو ّ
2
ِ
اخ بالكسر و فُ ُخوخ بالضم  1والفخ آلة يصاد هبا
املصيدة واجلمع ف َخ ُ
وقد برزت لفظة مفخخة و م تداوهلا بشكل ملحوظ يف األوساط السياسية واإلعالمية وحىت الشعبية يف
اجلزائر خالل التسعينيات من القرن املاضي ،وكانت لصيقة دوما بالعنف واإلرهاب والقتل والتدمري ،وهو
ما جعل حقلها الداليل واسعا ،وقد تطور مفهوم اللفظة دالليا ،حيث إن احملافظة على اجلذر اللغوي
فخخ مل يقف حاجزا يف ظهور مفهوم جديد فكان امللمح الداليل يكمن يف املصيدة والكمني  ،لكن
هبمجية ووحشية أكثر  ،فعند مساع اللفظة مباشرة تأيت صور القتل والدمار واالنفجار ،وما إىل ذلك من
دالالت القتل واإلرهاب ،ونظرا لشيوع اللفظة صار يعرف معانيها ومدلوالهتا الصغري كما الكبري واملثقف
كما األمي .وقد تسببت سيارات مفخخة واليت تعين ملغمة يف العديد من اجملازر واملذابح خالل
العشرية السوداء ،حيث كان اإلرهابيون ال يرتددون عن وضع جسم متفجر يف سيارة أو عجلة مث يتم
تفجريها ,قد تكون السيارة حتتوي على انتحاري أو قد يتم تفجريها عن بُعد .وهي سالح معروف يف

عمليات االغتيال ويف العمليات اإلرهابية وحرب العصابات وهو ما حدث واألمثلة كثرية  ،ومن أشهر
جمازر السيارات املفخخة نذكر للتاريخ تفجري املدرسة العليا للدرك ،وتفجري قصر احلكومة يوم 11

أفريل  0229الذي خلف  02قتيال و  000جرحيا ،و اعتداء باب الزوار الذي تسبب يف مقتل 11
شخصا وأكثر من  122جريح ،واجمللس الدستوري واستخبارات الشرطة ومقرات األمم املتحدة.

1حممد حمي الدين عبد احلميد  -حممد عبد اللطيف السبكي .املختار من صحاح اللغة .باب الفاء.ص 299
2بطر البستاين .حميط احمليط.ص 191
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المفقودون Les disparues :
ف.ق.د :فقده من باب ضرب ،وفِقدانا بكسر الفاء وفُقدانا بضم الفاء  ،وأفتقده مثله وتفقده طلبه
1
فقدهُ ،يفقدهُ ،فقدا وفِقدانا وفقدانا وفقودا،غاب عنه وعدمه فهو فاقد وذاك فقيد
عند غيبته َ ،
ومفقود ،أفقده اهلل الشيء اعدمه إياه وتفقد فالن الشيء أي طلبه عند غيبه  ،وتفاقد القوم فقد بعضهم
بعضا  ،وأفتقد املريض واستفقده اي عاده  2ومفقود تعين غائب  ،خمتفي وال وجود له.
هناك شبه إمجاع لدى املعارضة اجلزائرية وحىت الصحف على أن قضية املفقودين (املختفني) برزت يف
أعقاب عمليات املدامهات واالعتقاالت و التعذيب والتقتيل  ،حيث كانت ظاهرة االختطاف واالختفاء
جزءاً من يوميات األزمة  ،حيث كان يتم القبض على األشخاص يف الليل والنهار يف مساكنهم ويف
املقاهي واألسواق ويف أماكن عملهم مث يقتادون إىل مراكز قوى األمن أو إىل السجون قبل أن َيتفوا
هنائيا ،وقد برز جدل كبري يف التسعينيات ومطلع األلفية اجلديدة يف أوساط منظمات حقوق اإلنسان،
كالرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان والرابطة الوطنية حلقوق اإلنسان وحىت املرصد الوطين حلقوق اإلنسان
والسلطة ،حول ملف املفقودين يف اجلزائر هل هم خمتطفون أم أموات منسيون ،وكم هو عددهم ،فبني
 02ألف مفقود تصرحيات غري رمسية و 9آالف مفقود تأكيدات رمسية ،يبقى األهم أن املفقودين جزء
ال يتجزأ من املأساة الوطنية  ،وهو ما أقرته السلطة اجلزائرية  ،وأفرزه مشروع قانون السلم واملصاحلة
الوطنية.
و خصصت الدولة تعويضات ألهايل املفقودين وأكدت على أن امللف حيظى باهتمام الدولة ووصفته
باملأساوي « إن الشعب ال جزائري يذكر بأن ملف ال مفقودي ن حي ظى باهتمام الدولة م ن ذ عشر سن وات
خ ل ت و ه و م حل عن اية خاصة قصد مع ال ج ت ه بالكي ف ي ة ال م واتي ة .ويذكر كذلك بأن مأساة األشخاص
1املختار من صحاح اللغة .باب الفاء.ص222
2بطر البستاين .حميط احمليط ص 119
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ال مفقودي ن هي إحدى ع واق ب آفة اإلرهاب اليت أبت ل ي ت هبا ال جزائر  ..يعترب األشخاص ال مفقودون
ضحايا لل مأساة الوطنية ،ولذوي حقوقهم ال ح ق يف الت ع وي ض"

1

ويتضح ُما سبق أن لفظة املفقودون واملفقودين تطورت دالليا بشكل الفت وطاهلا التخصيص الداليل،
فالتحول من اللغوي افتقده أي عاده أو زاره  ،وأفقده أي أعدمه إياه وتفقده مبعىن طلبه عند غيبه كما
ذكرت املعاجم العربية  ،إىل السياسي جعل املفقود اليت كانت تطلق على كل غائب أو تائه أو ضائع
أوخمتفي َتصصت خالل تسعينيات القرن املاضي للداللة على فئة معينة من اجلزائريني ضحايا املأساة
الوطنية  ،وهم أوالئك الذين اختفوا هنائيا مع بداية األزمة بتعقيداهتا بعد إلغاء املسار االنتخايب  ،حيث
كان يتم القبض على األشخاص املشكوك فيهم يف مساكنهم ويف املقاهي واألسواق ويف أماكن عملهم
مث يقتادون إىل مراكز قوى األمن أو إىل السجون قبل أن َيتفوا هنائيا ،ومل يوجد هلم أي أثر إىل اليوم،
ولو أن مسعى املصاحلة عاجل هذا امللف وحاول التخفيف من آالم أهايل املفقودين ومعاناهتم بإدماجهم
ضمن ضحايا املأساة الوطنية و م تعويضهم ماليا .

1إجراءات دعم سياسة التكفل ب ملف ال مفقودي ن ال مأساوي.مشروع امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية  12.أوت 0227
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الفصل الثاني :

الميثَاق Charte :
َ
اشتقت كلمة ميثاق من َوثِ َق أي الوثاق  ،وهي يف األصل حبل أو قيد شديد األسري و يف القرآن
ين لَ َما آتَ ْيتُ ُك ْم م ْن كتَ ٍ
اب
امليثاق هو عقد مؤكد وعهد ،قال تعاىل َ ﴿ :وإ ْذ أ َ
َخ َذ اللَّهُ ميثَا َق النَّبيِّ َ
1
ٍ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
وجل ﴿ َوإ ْذ
عز
وقال
،
ص ُرنَّهُ ﴾..
ص ِّد ٌق ل َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤمنُ َّن به َولَتَ ْن ُ
ول ُم َ
ً
َوح ْك َمة ثُ َّم َج َ
ً
َخ ْذنَا م ْن ُه ْم ميثَاقًا
ك َوم ْن نُ ٍ
يسى ابْن َم ْريَ َم َوأ َ
ين ميثَاقَ ُه ْم َوم ْن َ
أَ
يم َوُم َ
َخ ْذنَا م َن النَّبيِّ َ
وس ٰى َوع َ
وح َوإبْ َراه َ

غَليظًا﴾ . 2

وقد نالحظ أن معىن امليثاق تطورمن احلبل أو القيد إىل العهد أو العقد  .وقال تعاىل ﴿وأوفوا بالعهد
إن العهد كان مسؤوال ﴾

3

وقال تعاىل ﴿ :وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم﴾

4

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " :أربع من
كن فيه كان منافقا خالصا  ،ومن كانت يف خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها  :إذا
5

خاصم فَ َجَر"
أؤمتن خان  ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر  ،وإذا َ

يف اجملال السياسي أخذ داللة أخرى و َتصص فأصبح يدل على املعاهدة السياسية على اعتبار أنه
مبثابة وثيقة إمجاع يلزم هبا كل األطراف  ،و هنا نسجل امليثاق الوطين

Charte nationale

وميثاق

1سورة آل عمران اآلية .91
2سورة االحزاب اآلية .9
3سورة االسراء االية 22
4سورة النحل اآلية 11
5االمام احلافظ أيب زكريا حيي بن شرف النووي .رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني .مراجعة وحتقيق خليل اخلطيب دار الكتاب
احلديث اجلزائر طبعة  0212ص 112
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السلم و املصاحلة الذي أقره الرئيس بوتفليقة وعرضه لالستفتاء بتاريخ  01سبتمرب  ،0227و الذي كان
ميثاق العفو الطارئ إلرساء السلم يف اجلزائر بنزول العديد من املغرر هبم من اجلبال .
وهنا نورد عقد روما ،عقد سانت إجيديو ،وهو إمجاع خلص بالتوقيع على ميثاق بني زعماء أحزاب
سياسية و شخصيات  ،أبرزهم أنور هدام عن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احمللة وعبد احلميد مهري عن
جبهة التحرير الوطين و حسني آيت أمحد عن جبهة القوى االشرتاكية  ،و ترأ وفد حركة النهضة عبد
اهلل جاب اهلل وحركة اجملتمع اإلسالمي محا

وقتذاك الشيخ حنناح رمحه اهلل وعلي حيي عبد النور

والشيخ الداعية احلسني السليماين أحد مهندسي اللقاء عن اجلانب اجلزائري وشخصيات أخرى .
كما حضر السكرتري الثاين يف سفارة الواليات املتحدة لدى الفاتيكان أعمال اليوم األول ,بينما حضر
عدد من املسؤولني اإليطاليني الرمسيني مثل رئيس بلدية روما ورئيس اللجنة اخلارجية يف جملس الشيوخ،
وحضر يف اليوم الثاين نائب وزير اخلارجية اإليطالية لشؤون إفريقيا.
وكان التوقيع يف األخري على عقد موثق لكن مل يلتزم به فيما بعد بالنظر لتعقدات األزمة اجلزائرية يف
التسعينيات  ،وهنا نرى كيف أن اللفظة تطورت أكثر لتصبح تدل على عقد موثق موقع بني
شخصيات سياسية وحقوقية حلل معضلة سياسية  ، 1.وقد وردت لفظة ميثاق يف اخلطابات السياسية
والنصوص التشريعية بكثرة ،حيث تضمن اللفظة مشروع امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية وكذا
ميثاق

1111

و من خالل ما سبق يتضح أن الداللة األصلية للفظة امليثاق املتمثلة يف احلبل و القيد مل تعد مستعملة
ليأخذ املصطلح داللة جديدة يف اجملال السياسي ،فأصبح يدل على املعاهدة السياسية أو عقد
اجتماعي.

1د .أمحد السليماين .سانت اجييديو ..قصة املصاحلة اليت أجهضها النظام جريدة الشروق اليومي 19أفريل 0212
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المؤام رةComplot :
تآمر القوم  ،تشاوروا  ،و مرين مبعىن أسر علي  ،و يقال أيضا ،أئتمر القوم أي تشاوروا ،واالئتمان :
املشاورة و كذلك التآمر  ،و آمره مؤامرة يف أمر ،شاوره وائتمروا بفالن ،مهوا به و أمر بعضهم بعضا
بقتله.
واصطالحا املؤامرة تعين حركة سرية ضد شخص أو أشخاص  ،أو ضد الدولة  ،أو ضد احلكم القائم
بعمل ٍ
فيها  ،وهي مكيدة للقيام ٍ
معاد إزاء حكم أو بلد أو شخص  ،ما يدبِّره أشخاص خفيةً
شخص أو مؤس ٍ
ٍ
سة أو أمن دولة.
ويصممون على تنفيذه ض ّد
ِّ
ّ

املؤامرة السياسية هي خطة يتم التخطيط هلا سياسيا يف اخلفاء و العمل على تنفيذها بوسائل غري
شرعية  ،و هي إحدى اآلليات اليت يتم غالبا استخدامها يف الدول اليت حتكمها أنظمة استبدادية
سواء من قبل السلطة أو قوى املعارضة و ينتج هذا النوع من اخلطط السياسية بسبب غياب املمارسة
1

السياسية العلنية ُ،ما يؤدي إىل ان تسلك القوى السياسية طريق املؤامرات لتحقيق أهدافها ومراميها

مل ترد لفظة "املؤامرة" يف القرآن الكرمي ،لكن وردت ألفاظ أخرى حتمل نفس املعىن واهلدف ك "الكيد"
و"املكر" و"الرتبص" واإلرصاد"..إن جل اآليات اليت وردت فيها مرادفات "املؤامرة" وهي كثرية جاءت
يف حق الكفار واملنافقني وأعداء األنبياء واملرسلني واملؤمنني منذ آدم عليه السالم إىل يومنا هذا.
وكيد الكفار وأعداء اإلسالم ومكرهم ومؤامراهتم وصدهم عن سبيل اهلل تعاىل مستمر إىل يوم القيامة...
وهنا أذكر بعض اآليات اليت وردت فيها هذه األلفاظ:

1حسني ناصر املصطلحات السياسية دراسة داللية .ص 097
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التَّربص:
َّ
ين
ين يَتَ َربَّ ُ
صو َن ب ُك ْم فَإ ْن َكا َن لَ ُك ْم فَ ْت ٌح م َن اللَّه قَالُوا أَلَ ْم نَ ُك ْن َم َع ُك ْم َوإ ْن َكا َن ل ْل َكافر َ
﴿ الذ َ
ين﴾  1وقال تعاىلَ ﴿ :وم َن ْاألَ ْع َراب َم ْن
نَص ٌ
يب قَالُوا أَلَ ْم نَ ْستَ ْحو ْذ َعلَْي ُك ْم َونَ ْمنَ ْع ُك ْم م َن ال ُْم ْؤمن َ
ص ب ُك ُم َّ
يم ﴾
الد َوائ َر َعلَْيه ْم َدائ َرةُ َّ
الس ْوء َواللَّهُ َسم ٌ
يَتَّخ ُذ َما يُ ْنف ُق َم ْغ َرًما َويَتَ َربَّ ُ
يع َعل ٌ

2

الكي د :
َّ
َّ
ين َك َف ُروا يُ َقاتلُو َن في َسبيل
ين آ ََمنُوا يُ َقاتلُو َن في َسبيل اللَّه َوالذ َ
 قال احلق جل وعال﴿ :الذ َضعي ًفا ﴾  . 3وقال ﴿ :ذَل ُك ْم َوأ َّ
الش ْيطَان إ َّن َك ْي َد َّ
اء َّ
الش ْيطَان َكا َن َ
َن اللَّهَ
الطَّاغُوت فَ َقاتلُوا أ َْوليَ َ

ين﴾ .4
ُموه ُن َك ْيد الْ َكافر َ
المكر:

َّ
ف
ين م ْن قَ ْبله ْم فَأَتَى اللَّهُ بُ ْن يَانَ ُه ْم م َن الْ َق َواعد فَ َخ َّر َعلَْيه ُم َّ
الس ْق ُ
قال اهلل عز امسه﴿ :قَ ْد َم َك َر الذ َث َال يَ ْشعُرو َن﴾ 5وقال ﴿ :وإ ْذ يَ ْم ُكر ب َ َّ
وك
ين َك َف ُروا ليُثْبتُ َ
اب م ْن َح ْي ُ
م ْن فَ ْوقه ْم َوأَتَ ُ
اه ُم ال َْع َذ ُ
ك الذ َ
َ
ُ
ُ
ين ﴾.6
وك أ َْو يُ ْخر ُج َ
أ َْو يَ ْقتُ لُ َ
وك َويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّهُ َواللَّهُ َخ ْي ُر ال َْماكر َ

1سورة النساء اآلية 121
2سورة التوبة اآلية .19
3سورة النساء اآلية 91
4سورة األنفال االية 19
5سورة االنحل اآلية 01
6سورة األنفال اآلية 22
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اإلرصاد :االنتظار والترقب واإلعداد
َّ
ادا ل َم ْن
صً
ين َوإ ْر َ
ين اتَّ َخ ُذوا َم ْسج ًدا ض َر ًارا َوُك ْف ًرا َوتَ ْفري ًقا بَ ْي َن ال ُْم ْؤمن َ
قال اهلل جلت عظمتهَ ﴿ :والذ َ1
ب اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ﴾
ار َ
َح َ
من خالل عرض املعاجم العربية للمعىن اللغوي للفظة املؤامرة ومفهومها السياسي ،وكذا من خالل
رصد التطور الداليل احلاصل للمصطلح عرب العصور املختلفة يالحظ أنه تطور من احملدود إىل املتسع
ومن التخصص إىل التعميم  ،و ذلك من خالل رصد تطوره الداليل اآلن .
المؤامرة :هلا داللتان ،مبعىن املشاورة (داللة قدمية ) ومبعىن الغدر و املكيدة (داللة حديثة)  ،وقد ورد
كثري هبذا املعىن يف اخلطابات السياسية و تصرحيات الزعماء السياسيني ورؤساء األحزاب املعتمدة" .
سيدي الرئيس ،إن اجلرح عميق واملؤامرة رهيبة وعلينا مجيعا أن نتحمل مسؤوليتنا أمام اهلل واألمة والتاريخ
وكلنا يعلم أن اجلزائر دفعت مثن مواقفها باعتبارها منربا للقضايا التحررية يف العامل:
اجلزائر جبهة الصمود والتصدي ،اجلزائر مع فلسطني ظاملة أو مظلومة ..هذه املواقف جلبت هلا صعابا
وتكالبت عليها قوى الشر من خارج وداخل الوطن ،من أجل إضعافها وإبعادها عن مركز القرار ومن
هنا نقول هل يوجد حل غري الوئام املدين " . 2

1سورة التوبة اآلية . 129
2السيد صاحل قايد .حمضر اجللسة العلنية الرابعة عشرة ،مناقشة مشروع الوئام املدين .جملس املة  11جويلية 1111
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ورانيَة:
النُ َ
النورانية :اسم مؤنَّث منسوب إىل نُور .ونوراين تقابلها بالفرنسية Lumineux
ُخروي ،فالدنيوي ضربان :
والنور :الضوء املنتشر الذي يعني على اإلبصار ،وذلك ضربان دنيوي وأ َ
ضرب معقول بعني البصرية  ،وهو ما انتشر من األمور اإلهلية كنور العقل ونور القرآن  ،وحمسو بعني
ور ما يتخذ للوشم يقال نُ ًورت
البصر ،وهو ما انتشر من األجسام النرية كالقمر ،والنجوم و ً
النريات ،والن ُ
املرأة يدها وتسميته بذلك لكونه مظهرا لنور العضو  ،والنار والنور من أصل واحد وكثريا ما يتالزمان
لسكن النار متاع لل ُمقوين يف الدنيا والنور متاع هلم يف اآلخرة  . 1ومن اجملازَ :نور اآلمر بينه وهذا أنور

من ذاك  :أبني  2ومنه اشتقت النورانية وكذلك اسم أنور .ومن النور اإلهلي قوله تعاىل ﴿ :يا أ َْه َل
اء ُك ْم
اء ُك ْم َر ُسولُنَا يُبَ يِّ ُن لَ ُك ْم َكث ًيرا م َّما ُك ْنتُ ْم تُ ْخ ُفو َن م َن الْكتَاب َويَ ْع ُفو َع ْن َكثي ٍر قَ ْد َج َ
الْكتَاب قَ ْد َج َ
3
ورا يَ ْمشي به في
ور َوكتَ ٌ
ين﴾ وقال تعاىل َ ﴿ :وَم ْن َكا َن َم ْيتًا فَأ ْ
م َن اللَّه نُ ٌ
اب ُمب ٌ
َحيَ ْي نَاهُ َو َج َعلْنَا لَهُ نُ ً
ُّ
ين َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ 4ومن
س ب َخار ٍج م ْن َها َك َٰذل َ
ك ُزيِّ َن ل ْل َكافر َ
النَّاس َك َم ْن َمثَ لُهُ في الظلُ َمات لَْي َ
احملسو الذي يعني البصر قال عز وجل ﴿ ُه َو الَّذي َج َع َل َّ
ورا َوقَ َّد َرهُ َمنَاز َل﴾
اء َوالْ َق َم َر نُ ً
س ضيَ ً
الش ْم َ

5

اجا َوقَ َم ًرا ُمن ًيرا﴾.6أي
ار َك الَّذي َج َع َل في َّ
وجا َو َج َع َل ف َيها س َر ً
الس َماء بُ ُر ً
وقال العلي القدير ﴿:تَبَ َ

ذا نور.

1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص 712/710
2الزخمشري .اسا البالغة  .ص 179
3سورة املائدة اآلية 17
4سورة األنعام االية 100
5سورة يونس اآلية 7
6سورة الفرقان اآلية 11
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ويقال الزاوية القادرية قبس نوراين  ،ويقال دقلة نوريف اجلزائر عن أجود أنوع التمور .
وقد وظفت لفظة النورانية يف اخلطابات السياسية خالل التسعينيات يف سياق احلديث عن أحزاب
سياسية ومناهجها " لن نشارك يف هذه االنتخابات وال يف غريها ما دامت تشمل االسالميني وحمافظي
النظام ،واألدوات السياسية من االحزاب االسالموية وأحزاب احلكم املمولني بنهب أموال الشعب
والدولة ،يعين ما دامت االنتخابات سوى فرصة النقاذ النظام بتحالفاته وإبقائه على حاله لن نشارك يف
أي استحقاقات انتخابية وعلى أي مستوي كانت ،فأحزابنا النورانية ستكافح الظالمية واألصولية .1 )..
واملؤكد أن لفظ النورانية كان جمال استعماله ضيقا ،ومل تكن من ألفاظ األزمة اليت  م تداوهلا بشكل
واسع ،سواء يف اخلطابات أو الوثائق وحىت يف الكتابات الصحفية ،وهو ما وقفنا عليه من خالل
رجوعنا إىل خطابات رؤساء اجلمهورية أو زعماء التشكيالت السياسية وحىت بيانات اجلماعات
املسلحة .ويبدو واضحا أن التطور الداليل للفظة النور بارز من خالل التحول من املعىن اللغوي الذي
يعين الضوء املنتشر وما يتخذ للوشم إىل الديين ضياء الشمس ونور القمر وكتاب اهلل املبني الذي ذكر
على أنه نور كما جاء يف اآليات املذكورة سالفا  ،غري أن اشتقاق لفظة النورانية من النور واستعماهلا يف
اجملال السياسي َتصص دالليا يف معىن األحزاب الرافضة للظالمية واألصولية.

1اهلامشي شريف  .مشروع احلركة االصولية يتجاوز العامل العريب واإلسالمي  ،موقع احلوار املتمدن ليوم 0221/10/12
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الهبهاب Alhbhab :
قال العرب َمجَل َهْب َهاب َ :س ِريع  ،وجاء يف معجم الوسيط جملمع اللغة العربية كما سبق وأن ذكرنا
يف معىن اللفظة  ،هبهب  :أسرع .وهبهب  :انتبه من النوم  .وهبهب السراب :ملع  .وهبهب التيس:
هاج  ،وهتبهب :تزعزع يف حركته  .اهلبهب  :السريع اخلفيف
املعرفة باأللف والالم فهي لفظة جديدة وليدة العشرية السوداء باجلزائر ،مل تكن معروفة
أما اهلبهاب ً

باملعىن الذي وظفت يف سياقه ومل لجند هلا أثرا يف القواميس واملعاجم العربية.

اهلبهاب  :نوع من السالح تقليدي الصنع يشبه سالح اهلاون  ،على شكل أنبوب ميأل باملتفجرات
وأنواع من احلديد ويربط خبيط كهربائي مث يوضع يف بطارية شحن سالب وموجب لتبعث القذيفة،
استعمله اإلرهابيون خالل األزمة األمنية يف التسعينيات لقصف مواقع قوات النظام وقوافل اجليش يف
اجلبال خاصة اثناء عمليات التمشيط ،ولألسف الشديد بقي هذا السالح يستعمل من قبل بقايا
اجلماعات ا ٍإلرهابية حىت خالل األلفية اجلديدة كما حدث سنة

0210

بالقرب من مدينة القل

بسكيكدة  " :اجليش اسرتجع أسلحة رشاشة وقذائف ”هبهاب” ببومردا  ..متكنت قوات اجليش
الوطين الشعيب ،هناية األسبوع املنصرم ،من إلقاء القبض على ثالثة إرهابيني بإقليم بلدية قدارة غريب
والية بومردا واسرتجاع ثالث قطع سالح .جاءت العملية ،يف أعقاب حماولة هجوم مسلح فاشل
لذات العناصر على ثكنة للجيش الوطين الشعيب جببال بلدية قدارة يف حدود الثانية من صباح يوم
األربعاء حيث أعقب اهلجوم اشتباك مل يدم كثريا ،لتتمكن قوات اجليش من القبض على اإلرهابيني
الثالثة واسرتجاع ثالثة أسلحة رشاشة وإبطال مفعول ثالث قنابل تقليدية الصنع من نوع ”هبهاب”
حاولت العناصر اإلرهابية استعماهلا يف اهلجوم 1 " .ويتضح أن اهلبهاب قذيفة أو قنبلة تقليدية الصنع .

1جريدة اخلرب عدد يوم  1أوت 1119
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وقد قتل هذا السالح الفتاك العديد من أبناء اجليش الوطين الشعيب يف أماكن جبلية خمتلفة عرب أرجاء
الوطن  ،كما استهدف قوافل قوات األمن واجليش يف الطرقات ،واهلبهاب استعمل من قبل اجلماعات
اإلرهابية دون غريها يف التسعينيات وكان سالحا مفضال لدى هذه اجلماعات بالنظر لقوة تأثريه،
وإمكانية قتل عدد من املستهدفني دفعة واحدة بشظاياه اخلطرية واحملرقة .
يتضح ُما سبق أن لفظة اهلبهاب اليت تدل لغويا على السرعة واخلفة واهليجان َتصصت للداللة على
سالح تقليدي فتاك (قذيفة ) ،وكانت لفظة جديدة من ألفاظ العشرية السوداء ،صار يعرفها اجلزائري
من خالل توظيفها يف الكتابات الصحفية على وجه التحديد.
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ال َه َمجيIndiscipliné (Barbare) :
ِ
متحضر ورجل
وحشي ،أي غري
جي
ِّ
ّ
مهَجي ّّ  :متوحش ،اسم منسوب إىل َمهَج ،يقال عمل َمهَ ّ
الش َفقة والعاطفة.
َمهَ ِج ّي أي ُمفتقر للطِّيبة و َّ
اهلمج ضرب من البعوض  ،وقيل الذباب الصغري الذي يقع على وجوه احلمري وأعينها ،وقيل دود يتفقأ
من ذباب وبعوض  ،ومن اجملاز  :ما هم إال مهج .1
لقد استعملت لفظة اهلمجي خالل األزمة األمنية والسياسية يف اجلزائر ونعين بذلك ما يعرف بالعشرية
السوداء يف سياق ما ألصق باإلرهاب من صفات الوحشية والدموية ،فكما كثر احلديث عن اإلرهاب
الدموي ،كان هناك جمال واسع لتوظيف اللفظة يف سياق اإلرهاب:
" إن هذا اإلرهاب اهلمجي الذي ابتلى الشع ب ال ج زائري وأصابه يف مقاتله طيلة عقد من الزمن يت ناىف
مع قي م اإلسالم ال ح ق ومثل السل م والتس ام ح والتضامن اإلسالمية" ،2وقد وظفت لفظة اإلرهاب
اهلمجي على نطاق واسع يف اإلعالم اجلزائري ،خاصة املكتوب منه .وقد كانت التجربة اإلعالمية
حمل إشادة يف احملافل الدولية حيث تصدى هلذه الظاهرة ،فالتجربة اإلعالمية
اجلزائرية يف حماربة اإلرهاب ّ

اجلزائرية يف عهد التع ّددية رغم عمرها الذي ال يتجاوز العشرين سنة ميكن أن تقيّم بالنّاجحة .حيث
ح ّقق اإلعالم اجلزائري نتائج إجيابية جتاوزت العديد من البلدان اليت سبقتها ،حيث صمد يف أصعب

خاصة خالل العشرية السوداء .و بقيت هذه الصحافة واقفة أمام اإلرهاب اهلمجي
األوقات واألزماتّ ،
وحتملت عبء التعبري عن رغبات اجملتمع املدين وآالمه وق ّدمت شهادات يومية
خالل عشرية بأكملها ّ
عن الفظاعات املرتكبة من قبل اجلماعات اإلرهابية الدموية.

1الزحمشري  .أسا البالغة.ص 921
2وثيقة مشروع ال ميثاق من أجل السل م و ال مصال حة الوطنية.ديباجة  12أوت 0227
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يتضح ُما سبق أن لفظة اهلمجي مل َترج من خالل االستعمال السياسي عن املعىن العام املعروف
للمصطلح ،فكانت تدل على وحشية اإلرهاب واإلرهابيني الذين يشبِهون الوحوش ،فهم يفتقرون
الش َفقة والعاطفة.
للطِّيبة و َّ
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الهدنَة Trêve :
ُ
ِ
وه َدنَه أَي َّ
سكنه ،يأيت
أصل اهلدنة يف اللغة العربية :السكو ُن بعد اهلَْي ِج ،و َه َد َن يَ ْهد ُن ُه ُدوناًَ :س َك َن َ

هادنَةً :صال حه ،واالسم منهما ا ْهلُْدنة ،ومعىن اهلدنة يف االصطالح "أن يعقد
هادنه ُم َ
الزما ومتعديا و َ
اإلمام أو نائبه عقدا على ترك القتال مدة ،ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة" 1و اهلُْدنَةُ الدَّعةُ والسكون
واجلمعُ :ه َدن وهو ما اتفق عليه يف املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية.

للصلح ،وهلا
العدوان ُّ
احلرب يتهيأُ فيها َّ
ب َ
اهلُْدنَةُ يف لغة السياسة تعين املصاحلةُ بعد احلرب ،أو فرتة تع ُق ُ

شروط خاصة .وهي وضع القتال أو ترك احلرب مدة مؤقتة بني مجاعتني متحاربتني  ،وأشهر هدنة خالل
األزمة السياسية اجلزائرية هي ما عرف باتفاق اهلدنة بني السلطة ُمثلة يف اجلنرال امساعيل العماري و
اجليش اإلسالمي لإلنقاذ بزعامة مدين مزراق ،هدنة بدأت يف أكتوبر

1119

 ،انتهت إىل حل تنظيم

اجليش اإلسالمي لإلنقاذ ،وكانت ناجحة مكنت من حتقيق املصاحلة الوطنية وأمثرت بوقف الفصيل
املسلح املذكور لكل عملياته ونشاطه املسلح وفق شروط أبرزها الصلح والعفو عن املغرر هبم من أبناء
اجلزائر بشروط ايضا ،وهو ما تضمنته وثيقة مشروع ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ،وقد وظفت اهلدنة
خالل مناقشة أعضاء جملس األمة ملشروع قانون الوئام املدين" :والواضح أيضا أن عرض قانون تفعيل
اهلدنة على الربملان يف هذا الظرف ومبثل هذه السرعة دليل على وجود جدية وإرادة حقيقية يف طي ملف
املأساة هنائيا ".

2

وجه الداللة هنا املصاحلة بعد احلرب كون اهلدنة واستنادا إىل الوثيقة تعين ما  م

االتفاق عليه بني السلطة وما يعرف باجليش اإلسالمي لإلنقاذ كما سبق ذكره
1علي بن سليمان املرداوي عالء الدين أبو احلسن الدمشقي الصاحلي (املتوىف 997 :ه ) .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف.
دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان الطبعة األوىل سنة  1119مج ص 011
/2نورية حفصي .عضو جملس األمة  .رد.اجللسة العلنية الرابعة عشرة املخصصة ملشروع الوئام املدين املنعقدة يوم  11جويلية
1111م مساء .
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الفصل الثاني :

كما وردت اللفظة يف سياق التحريض على القتل واإلثخان أي املبالغة يف القتل  " :فعليكم معاشر
اجملاهدين باهلدم اهلدم والدم الدم ،حىت منكن لدين اهلل يف األرض...فال حوار وال هدنة وال مصاحلة وال
عقد ذمة مع املرتدين"

1

وهنا وظفت اهلدنة ناكرة مسبوقة بال للداللة على رفض أي شكل من أشكال اهلدنة أو التصاحل مع
السلطة ،وهو موقف متطرف وراديكايل معروف لدى اجلماعة اإلسالمية املسلحة اليت ال جتادل وال حتاور
وال تتبع إال اسلوب القتل والتدمري والرتهيب واإلثخان والتنكيل  ..وهو ما سجلناه يف التسعينيات قبل
أن يسقط أمراء اإلرهاب وأذناهبم تباعا ويعم الوئام وتسود املصاحلة.
ويتضح ُما سبق أن االستعمال السياسي للفظة اهلدنة يف التسعينيات وحتديدا خالل العشرية السوداء
مل َيرج اللفظة عن معناها اللغوي ،فاجلدر َه َد َن حافظ على وجوده وجودته ،غري أن املعىن تطوردالليا
ليصبح يدل على املهادنة بني خصمني ونعين هبما السلطة واجليش اإلسالمي لإلنقاذ متهيدا لبلوغ
مصاحلة وطنية شاملة بني اجلزائريني واستعادة السلم واألمن واآلمان ،فكان التخصيص واضحا للعيان يف
داللة اللفظة اليت بقيت وفية ألصلها اللغوي.

1عنرت زوابري.أمري(اجليا) .حوار مع اجلماعة لسان حال اجلماعة اإلسالمية املسلحة .عدد سبتمرب 1111
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الفصل الثاني :

الوئَام Concorde :
ب اخلَْل ُق ،البَ َش ُر ،
ئام َهلَلَ َ
ك ُ
الوئام  :التوافق والتفاهم  ،وقدميا قالت العرب  :لَ ْوالَ ال ِو ُ
األنام :أي لَ َذ َه َ
ومن هنا تربز قيمة الوئام يف حياة األفراد واجملتمعات  ،واحلقل الداليل للفظة الوئام شاسع  ،فهي ايضا
حتوي ضمن معانيها احلب والود...
الوئام المدني  concorde civile :هو عبارة عن مشروع إصالحي اقره الرئيس اجلزائري عبد العزيز
بوتفليقة بعد توليه احلكم يف

12

جويلية سنة

1111

يشمل العديد من املواد  ،وذلك بغية النهوض

بالبالد من حالة الالأمن اليت كانت انذاك وإقامة مصاحلة وطنية شاملة متحو اثارعشرية سوداء مرت على
اجلزائر .وقد شاعت لفظة الوئام لوحدها ولفظة الوئام املدين على نطاق واسع خالل التسعينيات  ،وإن
كانت لفظة الوئام قدمية فإن لفظة الوئام املدين جديدة ،وهي وليدة العشرية السوداء اليت كانت عسرية
على الشعب اجلزائري ،دخلت خالهلا اجلزائر يف دوامة من العنف والفوضى ،وَتريب وتدمري للمنشآت
العمومية من تنفيذ اجلماعات اإلرهابية ،دام هذا الوضع املؤسف تقريبا عشر سنوات تداول خالله على
السلطة كل من حممد بوضياف وعلي كايف الذي مل تدم مدة حكمه فرتة طويلة وصوال إىل اليامني زروال
 ،عملوا كلهم على إمخاد نار الفتنة ،وذلك بإدخال بعض اإلصالحات االقتصادية قصد حتسني الظروف
املعيشية للمواطنني وبالتايل ضمان السلم واألمن واالستقرار ،لكن اغلب احملاوالت باءت بالفشل لعدم
توفر قاعدة صحيحة هلذه اإلصالحات وبناء اسرتاتيجة متينة للحوار مع أحزاب املعارضة واجلماعات
املسلحة وإخراج البالد من هذه الدوامة اليت اتت على األخضر واليابس .
ويف سنة  1111انتخب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا رابعا خالل هذه الفرتة املؤملة ،وضع الشعب اجلزائري
كل اآلمال فيه ليجد خمرجا سلميا هلذه األزمة ،وقد حاول منذ وصوله إىل سدة احلكم اجياد حلول فعالة
إلعادة السلم واألمن للبالد وكان هذا من أبرز الوعود اليت قاهلا للشعب عند انتخابه ،وبعد فرتة وجيزة
من توليه احلكم اصدر بوتفليقة قانون الوئام املدين .وصادق اجمللس الشعيب الوطين من قبل على قانون
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099

صوتا مؤيدا بينما امتنع

11

عضوا عن التصويت و مل يتم تسجيل أي صوت

معارض للمشروع.
وصادق جملس األمة على مشروع القانون حول الوئام املدين ب  121صوتا مؤيدا بينما امتنع  7أعضاء
عن التصويت و مل يتم تسجيل أي صوت معارض للمشروع .وبالتايل ،عزز الربملان بتصويته على مشروع
القانون باألغلبية الساحقة مبادرة الرئيس الرامية إىل إقرار الوئام املدين.
و جلأ رئيس اجلمهورية وفقا اللتزامه سابقا إىل تنظيم استفتاء شعيب من أجل تعزيز سيادة الشعب و
إبعاد أي حجة باطلة من شأهنا املسا مبصداقية الربملان بغرفتيه .ويف يوم

11

سبتمرب  ،1111متت

املصادقة على مشروع القانون حول الوئام املدين عقب تنظيم استفتاء أسفرت نتائجه على تصويت
الشعب "بنعم" بنسبة 1ر 19باملائة .

1

وقد وجه قبل ذلك البابا يوحنا بولس الثاين نداء عنونه ب  :نداء البابا من أجل عودة السلم والوئام
إىل اجلزائر " ُما جاء فيه  " :إن أنباء مؤسفة مازالت ترتدد من اجلزائر ،أنباء حول اغتيال أشخاص أبرياء
وهتديدات وتوترات خطرية تولد اضطرابات عميقة وال حل إال بعودة السلم والوئام "  2وقد وظف
البابا لفظة الوئام مع شريكتها السلم ،ألنه يدرك أن الوئام بدون سلم ،وال سلم بدون وئام.
كما وردت لفظة الوئام يف سياق املصاحلة واستعادة الوئام املدين " :يندرج هذا القانون يف إطار الغاية
السامية املتمثلة يف استعادة الوئام املدين ،ويهدف إىل تأسيس تدابري خاصة بغية توفري حلول مالئمة
يعربون عن إرادهتم يف التوقف ،بكل
لألشخاص املورطني واملتورطني يف أعمال إرهاب أو َتريب ،الّذين ّ

1جريدة النصر عدد يوم  19سبتمرب 1111
2جريدة النهار مؤسسة النصر عدد  912ليوم  02ديسمرب 1112
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الفصل الثاني :

وعي عن نشاطاهتم اإلجرامية ،بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح ،على هنج إعادة اإلدماج املدين
يف اجملتمع".

1

اللفظة تضمنها أيضا مشروع امليثاق من أجل السم واملصاحلة " :إن الشعب ال جزائري يعل م عل م
اليقي ن أن ال مصال حة الوطنية تعد بكل خري  ،وأهنا كفيلة بتعزيز ما يف يد ال جزائر الدي مقراطية
وال جمهورية من مكاسب ب ما َي دم مجيع م واطنيها ،إنه يعل م ذلك عل م اليقي ن منذ أن اعت ن ق ،عن بكرة
أبيه  ،سياسة الوئام ال مدين اليت قال ك ل مت ه ف ي ه ا بكل سيادة ..إن سياسة الوئام ال مدين  ،على غرار
سياسة الرمحة اليت سبق ت ها  ،مكنت من تث بي ط ال مسعى ال شيطاين الذي كان يروم تشتي ت مشل األمة ،
كما مكن من حقن الدماء واستعادة استقرار ال جزائر سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا و مؤسساتيا"

2

يتضح ُما سبق أن للفظة الوئام داللتني :
داللة قدمية تتمثل يف الوئام الذي يعين التوافق والتفاهم ،وداللة جديدة وليدة العشرية السوداء الوئام
املدين أي السلم واالستقرار ،وهنا يربز امللمح الداليل الذي تطور بشكل ملحوظ وحتول من اللغوي
الدال على التفاهم والتوافق واحلب واملودة إىل السياسي الدال على السلم والتصاحل واستعادة االستقرار،
فبعد الفوضى والدمار والتخريب وجنون اإلرهاب جاء الوئام وعم السالم واستعادت اجلزائر توازهنا
وعافيتها.

1الرئيس بوتفليقة .قانون الوئام املدين  12.جويلية  .1111املادة األوىل
2مشروع امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية  12.أوت 0227
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ال َوحش ُي Brutal :
الوحشي تعبري عن اجلانب الذي يضاد اإلنسي ،الوحش خالف االنسان وتسمى احليوانات اليت ال
أنس هلا باإلنس وحشا ومجعه وحوش  1أرض كثرية الوحش والوحوش ،وهذا محار ِ
وحش ،ومحار وحشي،
ويقال إذا أقبل الليل استأنسى كل وحشي واستوحش كل إنسي وأرض موحوشة ذات وحش ،ومكان
ووحش املهزوم ثيابه وسالحه َتففا،
موحش ،ومتوحش ووحشي خال من اإلنس  ،وباتوا وحاشا :جوعا َ

2
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ت﴾ 3أي ُِ
مجعت.
وش ُحش َر ْ
وقد وردت لفظة الوحوش يف القرآن الكرمي قال تعاىلَ ﴿ :وإذَا ال ُْو ُح ُ
برزت لفظة الوحشية ووحشي من خالل وصف االستعمار الفرنسي ،حيث سجل املؤرخون اجلزائريون
واألجانب وحشية الفرنسيني يف تعاملهم مع اجلزائريني ،وعرف اجلزائريون معىن الوحشية واهلمجية ،كما
اعرتف هبا ألول مرة الرئيس الفرنسي احلايل فرانسوا هوالند خالل الزيارة األوىل خارج فرنسا اليت قادته
إىل اجلزائر يف ديسمرب من سنة  ،0210حيث قدم يف خطابه اعرتافا ألول مرة جبرائم فرنسا وظلمها
واصفا النظام اإلستعماري بالوحشي  " :أن النظام الذي أخضعت له اجلزائر كان وحشيا"

4

أي

يتسم بالوحشية .
وقد وظفت اللفظة يف الوثائق واخلطابات السياسية خالل التسعينيات للداللة على القتلة الذين عاثوا
فسادا يف األرض وراحوا يذحبون ويرهبون أبناء الشعب بوحشية ال نظري هلا ،كما وظفت على نطاق
واسع للداللة على وحشية اإلرهاب اهلمجي  " :إن اجلزائر وقفت بكل عزم وشجاعة يف حماربة اإلرهاب
1األصفهاين.املفردات يف غريب القرآن ص 792
2الزخمشري .أسا البالغة ص 119
3سورة التكوير االية 7
4جريدة اخلرب عدد يوم  00ديسمرب 0210
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اإلجرامي والوحشي الذي استهدف شعبنا بأكمله بدون متييز وعليه نقف اليوم لنرتحم بكل خشوع على
أرواح شهداء الواجب الذين سقطوا ضحايا اإلرهاب كما أتوجه بالتقدير إىل كل الذين سامهوا بكل
قواهم يف مواجهة اإلرهاب الوحشي ليال وهنارا بشجاعة ثابتة" . 1
يتضح ُما سبق أن لفظة وحش اليت تعين لغويا كما سبق ذكره احليوان الذي ال يستأنس ،واملكان
املوحش ،واملتوحش والوحشي أي خال من اإلنس ،وجشي أي بشع ,شنيع ,ضخم ,مروع ،غري
متمدن , ,متوحش ,بربري ,مهجي ،صلب ,متحجر القلب ,قا صلب ,عنيف ,فظ  ،جهنمي ,خطر
دلت بعد حتوهلا إىل اجملال السياسي خالل األزمة اجلزائرية على صفة وحوش بشرية تارة يف إشارة إىل
دموية ومهجية أمراء القتل والتقتيل والتكفري من اإلرهابيني ونعين وحشي واجلمع وحوش ،وعلى اإلرهاب
اهلمجي ذاته  ،فربزت بشكل الفت لفظة اإلرهاب الوحشي  ،فالتخصيص واضح يف الداللة عن
اهلمجية و الرببرية املبالغة فيهما .

1عمر مزيان عضو جملس األمة  .حمضر اجللسة العلنية الرابعة عشرة .مناقشة مشروع قانون الوئام املدين  11جويلية 1111
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الفصل الثاني :

الوفَاق Accord :
صادقتُه واالتفاق مطابقةَ ، 1كا َن
وفق  :الوفق املطابقة بني الشيئني ،يقال وافقت فالنا ووافقت األمر َ
ِّ ٍ
ٍ
ِ ٍ
ضٍ
ءم ٍة َم َعهُ ِيف َّ
الرأْ ِي َح ْوَل َم ْو ُ
وع َّما ،ويقال  " :إِ ْن َملْ
َعلَى ِوفَاق َم َعهَُ :علَى انْس َجامَ ،علَى احتَاد َوُمالَ َ
يَ ُك ْن ِوفَاق فَِفَراق ".
وبرزت لفظة الوفاق يف التسعينيات ،حيث كانت حاضرة يف خطابات الرئيس زروال على وجه
اخلصوص وزعماء التشكيالت السياسية يف اجلزائر مبختلف توجهاهتم ،وكان توظيفها للداللة على
انسجام الطروحات والرؤى وتوافقها للخروج من األزمة ،مث ألصق الوفاق بالوطين  ،فشاعت لفظة الوفاق
الوطين على نطاق واسع يف األوساط الرمسية وحىت الشعبية بالنظر لكونه إحدى اخليارات القوية لتجاوز
األزمة األمنية والسياسية يف تلك الفرتة.

2

الوفَاق الوطني Accord nationalسياسة اتبعها الرئيس زروال ،ففي بداية جانفي

1112

انعقدت ندوة الوفاق الوطين ,وكان من املفروض أن ينصب عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للدولة ملرحلة
اضطر
السياسي ,حيث ّ
انتقالية ,لكنّه رفض أن يكون ّ
جمرد ديكور تتح ّكم فيه القوى الفاعلة يف النظام ّ
اجمللس األعلى لألمن تعيني اليامني زروال رئيسا للدولة والّذي أنشأ بدوره جملسا انتقاليا ميثّل كل
احلساسيات واألحزاب .لكن األحزاب الكبرية رفضت االنضمام إىل هذا اجمللس باستثناء حركة جمتمع
السلم2
ّ

1األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن.ص 797
2رابح لونيسي ، ،اجلزائر يف دوامة الصراع بني السياسيني و العسكريني .دار املعرفة ،اجلزائر ،،1111،ص079
2الرئيس ليامني زروال .خطاب لألمة  21.أكتوبر 1112
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وشرع زروال يف حوار سريع مع خمتلف األحزاب السياسية خاصة الفاعلة منها إلجياد خمرج لألزمة،
لكن كثريا ما كانت هناك مقاطعة للحوار من طرف االستئصاليني ,حيث علّق
الرئيس اليامني زروال
أغلب ّ
الشعب اجلزائري آماال واسعة على إلجناح مسألة احلوار الوطين الّذي شرع فيه ّ

يف صيف . 1112

ويف عشية االحتفاالت بالذكرى األربعني الندالع الثورة التّحريرية املسلحة أعلن زروال عن فشل احلوار
الوطين" :أعلن اليوم عن فشل احلوار الوطين ،وأن احلوار احلقيقي سيكون من اآلن فصاعدا مع الشعب
اجلزائري"  1بسبب اكتشاف رسالة من علي بلحاج إىل أمري اجلماعة اإلسالمية املسلحة (اجليا) الشريف
قومسي الذي قتل يف إحدى االشتباكات مع قوات األمن يف  01سبتمرب  ،1112هذه الرسالة املؤرخة يف
 19سبتمرب  ,1112يدعوه فيها علي بلحاج إىل مواصلة العنف املسلح ،ويقول فيها إنه سيلتحق باجليا
مبجرد خروجه من السجن. .
وقد جاء يف األرضية املتضمنة الوفاق الوطين" :احلفاظ على مكتسبات الندوة الوطنية وتطويرها وتعزيز
الوفاق الوطين ،وذلك بالسري املنسجم ملؤسسات املرحلة االنتقالية ،وتعبئة القوات احلية للمجتمع ومتابعة
احلوار الوطين"  ،2وهو ما يعين أن سياسة الوفاق أخذت يف سنة

1112

مسارا ليس من السهل القفز

عليه أو جتاوزه لبلوغ داللة االنسجام والتوافق بني كل الفعاليات السياسية ،وهو ما أكدت عليه وثيقة
رمسية تضمنها مرسوم رئاسي من خالل الرتكيز على ضرورة احلفاظ على مكتسبات ندوة الوفاق الوطين .
وواضح أن لفظة الوفاق يف بداية التسعينيات ومنتصفها ومعها الوفاق الوطين ،كانتا كما املصاحلة
الوطنية والوئام املدين يف هناية التسعينيات وبداية األلفية اجلديدة ،ألن أغلب السياسيني ،مبا فيهم رؤساء
اجلمهورية املتعاقبني على احلكم ،كانوا يرون أن ال حل لألزمة دون وفاق وطين ودون حوار وطين يف
1حممد تامالت ،اجلزائر من فوق الربكان ،الطبعة األويل (د ،د،ن) ،اجلزائر ،1111 ،ص 129
2مرسوم رئاسي رقم  22-12مؤرخ  01جانفي سنة  1112يتعلق بنشر األرضية املتضمنة الوفاق الوطين حول املرحلة االنتقالية
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البداية ،مث دون مصاحلة وطنية لتجاوز العنف السياسي والعنف الشعيب واألزمة املعقدة متعددة األطراف
اليت كلفت الدولة والشعب الكثري من التضحيات واخلسائر البشرية واملادية اجلسيمة .
وجاءت ندوة الوفاق الوطين الثانية اليت انعقدت يوم

 12سبتمرب1111

ورفض كل من االرسيدي

وحزب التحدي املشاركة فيها ،ألهنا ال تقصي التيارات اإلسالمية ،واَتذ حزب القوى االشرتاكية وحزب
العمال نفس املوقف بدعوى عدم مشاركة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ فيها.1
نشري أن اجلزائر يف هذه الفرتة عرفت عنفا مجاعيا غري مسبوق من خالل العديد من اجملازر مثل جمزرة
بن طلحة والرايس محيدو وجمزرة بين مسو .
وقع املشاركون يف ندوة الوفاق الوطين الثانية ،اليت تعهد فيها اجلميع باحرتام املبادئ األساسية
للدميقراطية ,وتشبه هذه الوثيقة وثيقة عقد روما يف الكثري من خطوطها العامة ومبادئها ،حيث أحلت
هذه الوثيقة على منع استعمال مقومات اهلوية الوطنية ألغراض حزبية ،و متت صياغة دستور

1111

على أسا هده الوثيقة ،الذي استفىت عليه الشعب يف نوفمرب  ،1111مث جرت انتخابات تشريعية يف 7
جوان  1119و م تشكيل حكومة ائتالفية ضمت مع التجمع الوطين الدميقراطي كال من جبهة التحرير
الوطين وحركة جمتمع السلم.2
يتضح ُما سبق أن لفظة الوفاق ،ومن خالل توظيفها يف السياقات املذكورة آنفا ،بقيت وفية للجذر
اللغوي وفق ،ورغم ما طاهلا من تطور داليل خالل العشرية السوداء ،إال أن امللمح الداليل كان ساطعا،
إن صح التعبري ،إلبراز معاين االنسجام والتوافق بني السلطة واألحزاب ،سواء كانت معارضة أو مساندة
من جهة وبني السلطة واألحزاب والشخصيات الوطنية املشاركة يف ندوة الوفاق وجلسات احلوار الوطين
1رابح لونيسي  ،مرجع سابق ،ص019
2محمد تامالت  ،مرجع سابق  ،ص151
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سنوات  1111/1117/ 1112على وجه التحديد من جهة أخرى ،فالداللة اجلديدة للفظة (توافق
الرؤى والطروحات على املستوى السياسي واحتاد أطراف احلوار ) كانت امتدادا للداللة القدمية
(االنسجام واملالءمة واملطابقة على املستوى اللغوي).
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أوال  :المجموعة الدالة على اإليديولوجية والفكر.
ثانيا :المجموعة الدالة على العنف واإلجرام.
ثالثا  :المجموعة الدالة على السلم والمصالحة.

376

الفصل الثالث:

المجموعات الداللية لأللفاظ السياسية

توطئة
جيمع اللغويون املعاصرون على أنه ال ميكن بأي حال من األحوال دراسة التطور الداليل لأللفاظ دون
اخلوض يف ما يعرف باحلقول الداللية  ،أو اجملموعات الداللية  ،أو اجملال الداليل وهي تسميات ملعىن
واحد وهو ما حاولنا إتباعه يف دراستنا هذه .
َّ
إن تطور العلوم واتساع إدراك اإلنسان ،وكثرة املفاهيم اليت تتوالد يوميًّا دفعت باإلنسان ،املهتم
باملعِّب األساسي عنه ،وهو اللغة إىل ابتداع ٍ
حماوال عن طريقها توظيف اللغة يف التعبري عن
طرق كثريةٍ ا
ر

علومه وإدراكاته ،مث عمد إىل جتميع مفرداهتا وفق ٍ
طرق تساعد على سرعة الوصول إىل معىن
َ
ٍ
جملموعة من العناوين
مبعىن عام ميثل العنوان األكِّب
الكلمات .من هذه الطرق رب ُ
ط الكلمات واأللفاظ ا
األصغر فاألصغر ،ومل تتوقف حىت أيامنا الدراسات والبحوث املتناولة هلذا الفن ،فتعددت األقوال
ِ
يات عدة أل ّن النظريات تتغري حبسب اجملال الذي تُستعمل فيه ،وهذا التغري
واآلراء وأُوجدت نظر ٌ
حول ٍ
طبيعي؛ َّ
مفهوم ثابت ،بل هي عرضةٌ للتوسيع والتضييق ،وهذا
ألن الدَّاللة ال ميكن أن تتمحور َ
ٌّ
التغري يؤدي إىل والدة آراء ونظر ٍ
يات جديدةٍ حتاول حصر املوضوعات املنثورة يف الكون .إذ َّ
إن الغاية
األساسية من نظرية احلقول الداللية ،توزيع الكلمات وفق عالقات تشابكية تعني الباحث على تعيني
دالالهتا ِ
وعدم اخللط بني املعاين.
وال ميكن ٍ
يبت يف اسم املخرتع األول لنظرية احلقول الداللية؛ رغم أن الكثري يرجع ذلك
ألحد أ ْن َّ
إىل دي سوسري دون إنكار فضل األملاين تراير وكذا سطور وبرالن وكاي وحىت العرب ،كون الثعاليب
قدم دروسا ال يستهان هبا يف اجملال الداليل يف كتاب فقة اللغة .
واعتبارا لكون األلفاظ السياسية خالل األزمة اجلزائرية يف تسعينات القرن املاضي موضوع البحث
كانت شاملة لكل خملفاهتا وتأثرت مب حدث يف اجملتمع اجلزائري على كافة املستويات ،فقد أرتأيت
إىل تقسيم اجملموعات الداللية لأللفاظ اليت تداولت بكثرة يف األوساط السياسية بالدرجة األوىل إىل
تالث جمموعات وهي :
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 /1المجموعة الدالة على اإليديولوجية والفكر
 /2المجموعة الدالة على العنف واإلجرام
 /3المجموعة الدالة على السلم والمصالحة
وقبل الغوص يف هذه اجملموعات فضلت يف البدء معرفة أقسام الداللة ،حىت تكون منطلقا لولوج
احلقول الداللية أو اجملال الداليل لأللفاظ موضوع البحث.
أقسام الداللة  :امجع اللغويون واللسانيون على املستويني العريب والغريب على أن للداللة ثالثة أقسام
هي:
أ – الداللة العقلية :
إذا كانت بني الدال واملدلول مالزمة ذاتية يف وجودها اخلارجي مثال ضوء الصباح اثر لطلوع قرص
الشمس فيكون ضوء الصبح داال على الشمس داللة عقلية.
ب – الداللة الطبيعية:
ومضموهنا اقتضاء املالزمة بني الدال واملدلول كطبع اإلنسان،كما لو قال شخص "أخ" أو "أي"
عند اإلحساس باألمل ،أو حركة رأس املدير إىل األسفل داللة على الرضا .
ج – الداللة الوضعية :
وهي املالزمة بني شيئني يكون احدمها دليال على وجود األخر كإشارات املرور لتعني االجتاه ولتقدير
املسافة وإشارات األخرس.
ولكن العالقة بني الدال واملدلول حتتاج اىل سبب.
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ويرى اللغويون ان تصور اللفظ سبب لتصوراملعىن وان عالقة السببية حتدد اللفظ وتصوراملعىن يف اجملال
الذهين ،ولكن السؤال  :كيف تكونت عالقة السببية بني اللفظ واملعىن؟.
وكيف اصبح اللفظ سببا لتصوراملعىن مع ان اللفظ واملعىن شيئان خمتلفان كل االختالف ؟
فاالصولويون مثال كما سبق وأن أوردنا يف الفصل األول حددوا اإلجابة باجتاهني
االتجاه األول :
يقوم على أساس االعتقاد بأن عالقة اللفظ باملعىن نابعة من طبيعة اللفظ ذاته ،وأن داللة اللفظ على
املعىن ذاته وليست مكتسبة من أي سبب خارجي.
االتجاه الثاني :
ينكر الداللة الذاتية ويفرتض ان العالقات اللغوية بني اللفظ واملعىن نشأت يف كل لغة على يد
الشخص األول الذي استحدث تلك اللغة وتكلم هبا ،وهذا هو الذي خصص ألفاظا معينة ملعان
معينة فاكتسبت
األلفاظ نتيجة لذلك التخصص وأصبح كل لفظ يدل على معىن معني وبذلك يسمى املمارس
(واضعا) واللفظ (موضوعا) واملعىن (موضوعا له) .
مفهوم الحقل الداللي
احلقل باملفهوم اللغوي يقصد به كما هو متعارف عليه املساحة من األرض املخصصة للفالحة ،وال
يعلم يقينا من هو أول من وصف ألول مرة مصطلح احلقل الداليل يف اللسانيات  ،ولو أن الكثري من
اللغويني ومن بينهم دوشاك يرون أن سطور يكون من األوائل الذين استعملوا املصطلح يف كتابه الذي
صدر سنة . 1 9191
Claude Germain. Sémantique fonctionnelle. Paris puf 1981 p 40-1
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و احلقل الداليل عبارة عن الئحة من املفردات أو الوحدات املعجمية اليت توحد بينها مالمح داللية
مشرتكة و بالتايل ميكن أن تصنف يف جمال عام جيمع بينها  ،فكلمات  :أم  ،أب  ،عم  ،عمة ،
خال  ،خالة  ،أخ  ،أخت  ... ،وغريها مثال تندرج ضمن مفهوم عام أو جمال واحد
هو حقل القرابة ،ومعلوم أن فكرة احلقول الداللية مل تتبلور إال يف العشرينات والثالثينات من القرن
العشرين على يد علماء سويسريني وأملان مث تطور "السيمانتيك" يف فرنسا باجتاه خاص ،حيث ركز
 motoreوأتباعه

()9191

على حقول تتعرض ألفاظها للتغيري و االمتداد و تعكس تطورا سياسيا و

اقتصاديا و اجتماعيا هاما.
عرف أوملان احلقل الداليل
َ
يعِّب عن جمال معني من اخلِّبة ،مفاده أن احلقل الداليل يشمل قطاعا دالليا مرتابطا  ،مكونا من
Le Champ Sémantique

بأنه " قطاع متكامل من املادة اللغوية

مفردات اللغة اليت تعِّب عن تصور أو رؤية أو موضوع أو فكرة معينة "

1

ويعرفه جون ليونز قائال " :إن احلقل الداليل هو جمموعة جزئية ملفردات اللغة .مؤداه أن احلقل
يتضمن جمموعة كبرية أو قليلة من الكلمات تتعلق مبوضوع خاص وتعِّب عنه "

2

ويرى جورج مونان أن حلقل الداليل هو " جمموعة من الوحدات اليت تشتمل على مفاهيم تندرج حتت
مفهوم عام حيدد احلقل " 3أي أنه جمموع الكلمات اليت ترتابط فيما بينها من حيث التقارب الداليل
وجيمعها مفهوم عام تظل متصلة ومقرتنة به وال تفهم إال يف ضوئه.
واحلقل الداليل يتكون من جمموعة من املعاين أو الكلمات املتقاربة اليت تتميز بوجود عناصر أو مالمح
داللية مشرتكة  ،وبذلك تكتسب الكلمة معناها يف عالقاهتا بالكلمات اخرى  ،ألن الكلمة ال معىن
1أمحد خمتار عمر.عل الداللة ص 97
2أمحد خمتار عمر.عل الداللة ص 97
1Georges Mounin .Dictionnaire De La Linguistique. P.u.f : paris 1979
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هلا مبفردها  ،بل أن معناها يتحدد ببحثها مع أقرب الكلمات إليها يف إطار جمموعة واحدة ، 1وعلى
هذا األساس فإن الكلمات ال تشكل وحدة مستقلة  ،بل إن بعض اللغويني يرفض وينكر أن
اكتساب اللغة يف شكل كلمات مفردة ،أو يكون املتكلم واعيا بالكلمات منعزلة أثناء الكالم  ،وإذا
بدا له ذلك يف بداية األمر  ،فإن االكتساب يكون انطالقا من تركيب م اقدر أو مضمر أو حمذوف
تفهم ضمنه الكلمة اليت يتعلمها الفرد .
وتتضح الفكرة أكثر حني تعلَم لغة أجنبية  ،فمها حفظ املرء مفرداهتا  ،فإنه يظل عاجزا عن فهم
نصوصها ومضامني خطاباهتا ،ما مل يتزود مبعرفة نظامها الرتكييب والنحوي والصريف والداليل وحىت
املعِّب عن جمال ما يف اللغة ليس نظاما أو تشكيال بسيطا
األسلويب  ،وهلذا " فإن اجلزء املعجمي َ
2
مكونا من وحدات مستقلة  ،فلو كان كذلك لتمكن الدارس أو املستعمل للغة أن يفهم هذا اجلزء"
وبناء على هذا االعتبار أعتمد أصحاب نظرية احلقول الداللية على الفكرة املنطقية اليت ترى أن
املعاين ال توجد منعزلة الواحدة تلو األخرى  ،فلفظ إنسان مثال يعتِّب مطلقا وبالتايل ال ميكن أن يعقله
إال بإضافته إىل حيوان  ،ولفظ قوي ال يفهم إال مبقارنته بضعيف ولفظ رجل ال نفهمه إال بإضافته
إىل امرأة وهكذا.
"والكلمات اليت تعِّب عن التقديرات اليت متنح يف جامعة من اجلامعات والصادرة عن التقومي
لالمتحانات ومناقشة الرسائل اجلامعية مثل  :مشرف جدا  ،مشرف ن ممتاز  ،جيد جدا  ،جيد ن
حسن ن مستحسن  ،متوسط  ،مقبول و وضعيف  ،ال ميكن فهم الواحدة منها إال بالنظر إىل
الكلمات اليت تفوقها أو يف مستواها أو دوهنا  ،أي خالل جمموعة الكلمات اليت تنتمي إليها "

3

واهلدف من ذلك هو مجع الكلمات اليت يرتكب منها احلقل الداليل مث استخراج العالقات الرابطة
1د.كرمي زكي حسام الدن .أصول تراثية يف علم اللغة.مكتبة اإلجنلو املصرية ط  1791ص 472
2د.أمحد عزوز  .اصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية .منشورات إحتاد الكتاب العرب .دمشق .4004ص 11
3د.رميون طحان .األسنية العربية .دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر والتوزيع طبعة  4سنة  1791ص 71
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بينهما ويصدق مما سبق على الكلمات اليت ترتبط داللتها ضمن مفهوم احليوانات األليفة أو املتوحشة
أو السكن أو السالح أو األلوان أو القرابة مثال .فكلمة اإلرهاب اليت تعد مصطلحا عاما جند حتتها
جمموعة من الكلمات اليت هلا عالقة فيما بينها كاإلرهاب اهلمجي  ،اإلرهاب الدموي إرهاب
الطرقات  ،إرهاب الفساد  ،إرهاب السياسة  ..وكلمة طاولة جند حتتها  :طاولة العمل  ،طاولة القاعة
 ،طاولة التنس ..
نظرية الحقول الداللية
بات من املؤكد أن موضوع احلقول الداللية أصبح من أهم املوضوعات اليت أوالها اللغويون واللسانيون
وعلماء الداللة اهتماما بالغا على مر العصور  ،وذلك لغرض فك رموزها وتفسري طبيعتها .وال خيتلف
اثنان يف أن منطلق احلقول الداللية يكمن أساسا يف معرفة معاين األلفاظ و أحسن طريقة لفهم معىن
الكلمة هو وجودها يف الرتكيب الذي يسهم يف ابراز معناها وجيعلها متباينة عن تلك اليت تقارهبا
يعِّبان عن
وتبدو متشاهبة هلا  ،باإلضافة إىل الوظائف الداللية ذات االرتباط باحمليط والثقافة اللذين َ

داللة اللفظ املستقلة عن كل كلمات اللغة 1 .فالعامل كما هو موجود ومتصور هوا نتاج لثقافة اجملتمع
ولنظام اللغة املعجمي الذي يتواصل به األفراد  ،وكل كلمة هلا مرجعها يف العامل اخلارجي يوظف يف
تراكيب ترتبط بالعامل أو جبزء منه بطريقة ختتلف عن الكلمات األخرى  ،فمعىن الكلمات حمدد وفق
قائمة مبفردات اللغة وترتبط فيا بينهما مبجموعة من الظواهر املتشاهبة والقابلة للمقارنة واالستبدال،
ويتحدد املعىن أكثر حني ظهوره يف بنية املعجم الذي ميتلكه املتكلم ،أو وفق التغريات اليت تطرأ على
معاين الكلمات املرتبطة باحلقل املعني .وبناء على ما سبق ميكن التعريف بني ملعجم واللغة ومفرداهتا .
_فاملعجم هو جمموع الكلمات اليت تضعه لغة ما يف متناول املتكلمني .

Robins Robert Henry. Linguistique General Une Introduction

1

Publication Paris.A. Colin 1973 p 70 /71
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_واملفردات هي جمموع الكلمات املستعملة من لدن تكلم معني يف ظروف معينة .
أما املعجم فهو حقيقة اللغة اليت يكتسبها الفرد عن طريق معرفة املفردات اخلاصة اليت تتوافر يف
تشكيل اخلطاب وبنائه  ،فاملعجم يتجاوز املفردات ولكن ال يبلَغ إال هبا  ،وال تكون املفردات إال
تكؤن معجم
بوجود املعجم ألهنا تع ٌد عينة منه  ،وعلى الرغم من أنه يصعب معرفة الكلمات اليت َ
اللغة  ،إال أن عددها حمدد نسبيا يف اللغة املعينة  ،وهو قابل لإلثراء واالزدياد واالفتقار . 1وكل لغة
متتلك صورة عن الوجود خاصة هبا  ،وتتميز نظرة الناطقني هبا غألى احلياة عن غريهم  ،الختالف
لغتهم عن اللغات األخرى  ،وجمموع كلماهتا يدل على اجلنس أو النوع أو اصناف املوجودات املادية
واملعنوية والكلمة الواحدة يف أية لغة تندرج حتتها جمموعة تطول أو تقصر من األلفاظ كاملكتب
والكرسي واحلزن والفرح والعنف والسلم  ،فكل لفظ من هذه األلفاظ يضم عددا من األفراد
واألحداث  ،مجعت حتت عنوان واحد وكونت صنف واحدا  ،ولذلك كانت مفردات كل لغة من
اللغات ضربا من اتصنيف للموجودات الذي يع ٌداساسيا لفهم العالقة بينها وهو إدراك بنظرية احلقول
الداللية والتصنيف هو تقسيم األشياء أو املعاين وترتيبا يف نظام خاص واضحة بني بعضها البعض
مثل تصنيف الكائنات وتصنيف العلوم . 2
إن مفردات اللغة العربية تدل على أن العرب صنفوا الوجود تصنيفا شامال دقيقا منطقيا يدعو إىل
الدهشة والتعجب ويدل على مستوى فكري قلما وصلت إليه األمم يف مثل هذا التطور املبكر من
تاريخ حياهتا.كما تقدم اللغة لكل فرد ألفاظا تدل على عموميات أو كليات وأنواع وأجناس  ،فإذا
قال قائل  " :قعدت حتت الشجرة " أو " ركبت السيارة " أو حزنت خلِّب مؤمل فاملخاطاب  -بفتح
الطاء -ال يتمكن جملرد مساعه هذه العبارات أن يتصور تلك الشجرة اليت أرادها بذاهتا وال هيئة
jacqueline Picoche.Precis De Communication Française. Éditions Vigdor,

1

2010.p44
2املعجم الفلسفي.جممع الغة العربية القاهرة اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية 1791م ص 21
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القعود ،وال السيارة املقصودة بعينها  ،والهيئة الركوب والدرجة احزن ،ألن األلفاظ عامة تندرج حتتها
أنواع ال حتصى من الشجر و السيارات واألخبار وهيئات القعود والركوب ودرجات احلزن واألمل .1
وليس من السهل كما هو متداول ومتعارف عليه  ،أن يتفق الدارسون على تعريف دقيق ملصطلح
من املصطلحات أو لفظة من األلفاظ  ،خاصة إذ تعلق األمر باملفاهيم واأللفاظ احلديثة الظهور
واالستعمال  ،وهو ما حدث مع مصطلح اإلرهاب الذي مل يتفق حلد اآلن على حتديد مفهوم موحد
ودقيق له.
ومن مث فإن تعريف احلقل الداليل تغري كغريه من املصطلحات اليت مل يتمكن الباحثون من التوصل إىل
إعطاء حتديداهتا وتعريفاهتا إال بعد أحباث عديدة وجهود مضنية  ،ومع ذلك فقد اتضح هلم " أن
التحليل الداليل لبنية اللغة من األمور الضرورية واألساسية لدراسة داللة الكلمة  ،سواء كانت الدراسة
تارخيية أو مقارنة أو تقابلية " .2
وليس مثة لبس أو خلط بني املنهج والنظرية حني التطرق إىل احلقول الداللية لن النظرية هي جمموعة
األفكار واآلراء والقوانني اخلاصة جملال معني ،أما املنهج فهو انتقال هذه األفكار والقوانني من جماهلا
النظري اجملرد إىل التطبيق واالختيار.
فحني القول بنظرية احلقول الداللية ،فاملقصود هو مستوى املادة اخلام اليت يستلهمها الدارس منهجا
جتريبيا على موضوع من املوضوعات اللسانية أو األدبية ،أي أن النظرية هي جمموعة منظمة متناسقة
من املبادئ والقوانني العلمية اليت هتدف إىل وصف وشرح جمموعة من األحداث أما املنهجية فهي

1حممد املبارك.فقه اللغة وخصائص العربية .دار الفكر للطباعة وانشر والتوزيع .دمشق ،ط1792 ،4ص 109
2د عمار شلواي .درعيات شاعر الليل أيب العالء –دراسة داللية – مطبعة عامل الكتب احلديث ٍ
األردن.الطبعة األوىل 4010
.ص 47/49
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جمموعة من القواعد واملبادئ واملراحل منظمة بطريقة منطقية وتعد وسيلة توصل إىل نتيجة معينة.

1

واحلقول الداللية تنقسم إىل معجمية ومفهومية وهي متكونة من وحدات متقاربة  ،ومعىن ذلك أن
كل مدلوالت اللغة تنتظم يف حقول داللية وكل حقل داليل متكون من عنصرين مها :
_ األول :حقل تصوري

champ conceptuel

_والثاني :حقل معجمي

champ lexical

وما يالحظ أن الدراسات العربية يف علم اللغة احلديث مل تعرف املصطلح إال بعد اطالعها على
الدراسات اللغوية الغربية  ،بل ميكن القول أن التعاريف املتناثرة يف تلك الدراسات متماثلة ومتشاهبة
على الرغم من أن الدراسة العربية قد عرفت احلقول الداللية تطبيقا واجراء يف أكثر من مصدر وعِّب
قرون متعاقبة .
نظرية الحقول الداللية عند العرب القدامى
ال شك أن اللغويني العرب القدامى قد اهتدوا يف فرتة مبكرة إىل تصنيف املدلوالت إىل حقول داللية
ومفهومية  ،فكانت هلم الريادة يف هذا اجملال وتأليفهم الرسائل و معاجم املعاين والفروق يف اللغة
دليل على طريقتهم التصنيفية والداللية ملعاين األلفاظ  .وما يثبت ما سبق أن الغربيني مل يؤلفوا معامجا
موضوعية إال يف أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كما سبق وأ ذكرنا ولكن ال ميكن
القول " إن نظرية احلقول الداللية تطورت على أيدي علمائها ومتت بعد جهودهم املتواصلة  ،لكن
عندما نؤرخ لنظرية احلقول الداللية  ،فإننا ال جند يف الرتاث اللغوي العريب ما يشري من بعيد أو قريب
إىل املصطلح  ،والذي يذكر بالضرورة هو أن اللغويني العرب القدماء تفطنوا تطبيقا وممارسة يف وقت

1د.أمحد عزوز  .اصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية .ص10
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مبكر إىل فكرة احلقول  ،وهو أمر ال جمال إلنكاره أو إغفاله على الرغم من أهنم مل يعرفوا النظرية
باملفهوم املتداول عند الدارسني العرب أو الغربيني يف العصر احلديث.

1

وقد عرف علماء اللغة القدامى احلقول الداللية انطالقا من اللغة نفسها إذ تضمنت تطبيقا شامال
أللفاظها منذ العصر اجلاهلي إىل ظهور اإلسالم  ،وهو ما يظهر يف تصنيف املوجودات مبجموعها
كالعامل بفتح الالم والعاملني ويشتمل على اخللف كلَه  ،والتقسيم للوجود إىل ما يدل على احلسن
والشهادة والرؤية وامللموس وما هو مغيب عن احلس،و جيد ألفاظا تدل على املوجود و العدم و
املكان و الزمان و الدهر و األبد و األزل ،ومنها ما يدل على انواع املوجودات كالباتات و احليوان ،
و للحيوان انواع منها االنسان و الوحوش و الطري ،و أنواع أخرى فيما عدا االنسان من السباع و
اهلوام و السوام و احلشرات و اجلوارح و البغات  ،و ضم هذا التصنيف األخالق و املشاعر مثل
الكالم و املثالب و احملاسن و املساوئ و الفرح و احلزن 2و يدل هذا التصنيف الذي يدعو اىل
الدهشة و اإلعجاب على املستوى الفكري الذي بلغته العقلية العربية  ،و اليت قلما وصلت إليها
األمم يف مثل هذا الطور املبكر من تاريخ حياهتا .3
و ما يِّبز أن فكرة التصنيف قدمية يف التأليف ما أورده اجلاحظ يف جانب من كتاب احليوان حني
صنف املوجودات الرئيسية يف الكون قائال« :إن العامل مبا فيه من األجسام على ثالثة أحناء:
متفق و خمتلف  ،متضاد  ،و كلها يف مجلة القول :مجاد و نام  ،مث النامي على قسمني :حيوان و
نبات  ،و احليوان على اربع أقسام  :شيء ميشي  ،و شيء يطري  ،و شيء يسبح  ،و شيء ينساح ،

 /1د.أمحد عزوز  .اصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية.ص44
2حممد املبارك.فقه اللغة وخصائص العربية ص 41
3املرجع نفسه ص 41
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إال أن كل طائر ميشي  ،و ليس الذي ميشي  ،و ال يطري يسمى طائرا  ،و النوع الذي ميشي على
اربع أقسام ،ناس ،و هبائم  ،و سباع و حشرات .1
و يتضح ان اجلاحظ مبدع لغويا من خالل هذا التصنيف اجملتمع وقد وقف على التحليل التكويين
للمعىن الذي أصبح منهجا متداوال لدى كثري من الباحثني.
و الريب ان اللغويني العرب القدامى حني مجعوا اللغة من مصادرها األصلية و منابعها الصافية ،و
متييزهم بني أرباب الفصاحة و اشتهائهم من البحث امليداين غلبت عليهم نزعة التصنيف و
التنظيم و التبويب ،فأخذ كل عامل جيمع مادته من املوضوع الذي َيود التصنيف فيه .
وقد جند ذلك فيما عرف مبرحلة الرسائل الكثرية اليت احتوت كل واحدة منها على ألفاظ خاصة يف
جمموعات داللة صغرية تتعلق كل منها مبوضوع مفرد و هي رسائل نعدها من صميم احلقول الداللية
 ،حىت إن مل يثر القدماء إىل املصطلح.
وشكل رسائل "اللنب" و "املطر" أليب زيد األنصاري و " النبات و الشجر"و" خلق االنسان "
لألصمعي" و " اخليل" أليب عبيدة معمر بن املدين أهم االعمال اليت طبعت مرحلة تدوين اللغة،
فكاتب اللبنة األوىل كما عرفت فيما بعد .
باإلضافة اىل رسائل يف البخل و الكرم و الشاء و االبل و امساء الوحوش و اجلبل و النباتات و
الشجر .
و تتابعت الرسائل املوضوعة فعمدت بعضها إىل التصنيف الصريف و كثرت الرسائل اللغوية يف
االبدال و األبنية ليونس بن حبيب ابن مرار الشيباين كرسائل اهلمز و االبنية حنو(فعلت) و( افعلت)

1اجلاحظ.احليوان.ج 1ص 49/49
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الفراء ايضا  ،مث تطورت الرسائل اىل التفريغ الصريف املبين على االصوات
و ألف يف هذه املواضيع َ

الذي اضحى يف ضوء النظرية الداللية مقياسا يعول عليه يف توزيع النظام اللساين اىل جمموعات
متميزة ،كما ظهرت رسائل البلدان و املواضيع كجبال العرب خللف األمحر و منازل العرب البن

املطرف و البلدان البن هشام الكليب مث جاءتنا جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر وسحر البالعة وسر
َ

الِّباعة وفقه اللغة للثعاليب .1

وقد حاولت أن أجل ايضا يف حبثي هذا جمال احلقول الداللية حىت نستنبط أكثر التطور الداليل
لأللفاظ حمل البحث مع االكتفاء بعينات فقط على اعتبار أن دراسة التطور الداليل مشلت كل
األلفاظ السياسية لألزمة اجلزائرية.
وقد رأينا يف الفصل الثاين كيف حدث التطور الداليل وعلى أي مستوى كان ويف أي سياق .وعرضنا
أمثلة ومناذج أللفاظ تداولت على نطاق واسع يف األوساط السياسية واإلعالمية على وجه اخلصوص،
كما ظهرت عديد األلفاظ اليت مل تكن معروفة يف السابق  ،وهو ما جيعل حقوهلا الداللية غري معروفة
يف الدراسات العربية والغربية على السواء بالنظر ملعانيها اجلديدة .
نظرة الحقول الداللية عند المحدثين
(DIACHRONIE

) ،والدراسة الوصفية

وقد ّفرق دي سوسري بني الدراسة التارخيية التعاقبية
( ) SYNCHRONIEللغة اليت أوالها أمهية قصوى من البحث ،حيث رأى أ ّن اهلدف من علم
اللغة املتزامن العام هو إقامة املبادئ االساسية لكل نظام لغوي. .

واعتبار اللغة نظاما من العالمات ترتبط بعالقة عضوية فيما بينها ابتكار حديث ،وثورة لسانية قام هبا
كل عنصر ال تتعلق بسبب
دي سوسري على منهج دراسة اللغة وحتليل ّ
مكوناهتا ،ذلك أ ّن قيمة ّ
1د أمحد عزوز  .اصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية  .ص 41 /44
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طبيعته أو شكله اخلاص ولكن بسبب مكانه وعالقاته ضمن اجملموع وأوحت فكرة القيمة بتصنيف
املدلوالت إىل حقول داللية طبقا ملبادئ دي سوسري اللسانية وذلك بوضع حتديد وصفي بنائي
أقر بوجود عالقة داللية بني عدد من مدلوالت األلفاظ يف النسق اللغوي أمساه يف فصل من
للمعىن،و ّ

كتابه "العالقات السياقية والعالقات الرتابطية والقيمة اللغوية

1

تبين هذه النظرية على املفهوم

احلقلي ،وهو املفهوم الذي يندرج حتته جمموعة من العناصر اليت تربطها عالقة ما  ،ألن املفهوم قاعدة
تصنيفية ،تصنف من خالهلا أشياء الكون و عناصره وفق قواعد معينة. 2
وكما سبق ذكره عرف مونان احلقل الداليل

Champ Sémantique

بأنه جمموعة من الوحدات

املعجمية اليت تشمل على مفاهيم تندرج حتت مفهوم عام حيدد احلقل أي هي جمموعة من
الكلمات ترتبط داللتها وتوضع حتت لفظ عام جيمعها .وتعتِّب منهجية حتليل احلقول الداللية هي
األكثر حداثة يف علم املعاين (علم الداللة) فهي ال تسعى إىل حتديد البيئة الداخلية ملدلول الكلمات
فحسب ،و إمنا إىل الكشف عن بيئة أخرى تسمح بالتأكد من أن هناك قرابة داللية بني مدلوالت
عدد من الكلمات  ،وال تصنف هذه الطريقة مدلول الكلمات يف حقول داللية مبنية على الرتادف و
التماثل فقط مثل :طالب تلميذ  .وإمنا تكون كذلك مبنية على التضاد مثل الطويل  -القصري،
األبيض – األسود ،الصغري -الكبري أو على عالقة التدرج  ،أو على عالقة السبب باملسبب.
باإلضافة إىل ذلك فقد تكون العالقة يف احلقل الداليل مبنية على األوزان االشتقاقية والتصنيفات
النحوية ،أو احلقول .
إن هذا التحليل األويل للحقول الداللية تتبعه امتدادات فمن جهة:
 التقابل الكلي :ليل  /هنارDe Linguistique Générale. Ferdinand de Saussure. Edition Talantikit

1 Cours

Bejaïa 2002 . p 123/171
2أمحد خمتار عمر .علم الداللة  .ص19
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 التقابل اجلزئي :يوم  /هنار التدرج :هزيل  /ضامر السبب واملسبب :سحاب  /مطر .رصاص/قتلإن أصحاب هذه النظرية (نظرية احلقول الداللية) يذهبون إىل أن فهم معىن كلمة ما يقتضي فهم
جمموعة الكلمات اليت ترتبط هبا دالليا  ،و لذا يعرف أحد العلماء معىن الكلمة بأنه حمصلة عالقاهتا
بالكلمات األخرى داخل احلقل الداليل و املعجم. 1
ِ
الداللة املعجمية للكلمة ،إال َّ
أن
أهم ما جاءت به نظريةُ احلقول الداللية هو التصنيف القائم على
و َّ
السياق يبقى له اعتباره أيضا يف در ِ
أنصار هذه النظرية
يذهب إىل ذلك
اسة الكلمة؛ كما
َ
ُ ا
ُ
ُ
أنفسهم.2وهناك مجلة من املبادئ تتعلق هبذه النظرية هي:
 -9ليست هناك وحدة (لغوية معجمية) تنتمي إىل أكثر من حقل
 -2ليست هناك وحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معني
 -1ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة.
 -4يستحيل أن تدرس املفردات مستقلة عن تركيبها النحوي.
وهذا ال يعين سهولة تصنيف الكلمات يف حقول داللية ،فقد يستعصي أحيانا إدراج بعض الكلمات
يف حقل داليل معني و هلذا تبدو مشكلة تصنيف املعجمات وفقا للحقول الداللية مستعصية احلل،
و يظهر ذلك فيما يلي:

 1أمحد خمتار عمر .علم الداللة  .ص97
 12املرجع نفسه ص90
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 -9صعوبة حصر احلقول الداللية  ،أو املفاهيم املوجودة يف اللغة و تصنيفها .
 -2صعوبة التمييز بني الكلمات األساسية ،و الكلمات اهلامشية داخل احلقل ن فالكلمة األساسية
هي الوحدة املعجمية املفردة ،و ال ميكن التنبؤ مبعناها من خالل معىن أجزائها فقد يعتمد التمييز على
االستقراء و اإلحصاء للكلمات األكثر استعماال.
 -1صعوبة حتديد العالقات بني الكلمات داخل احلقل والعالقات هي :الرتادف – االشتمال –
التضاد – التنافر.1 )...
أنواع الحقول الداللية
يقسم الدارسون للغة احلقول الداللية إىل أنواع وهي كاآليت :
 /1التضاد :هو وجود كلمتني متشاهبتني يف معظم املكونات الداللية ما عدا وحدة أو اثنتني ختتلفا
سلبا وإجيابا( :طويل  :قصري) (،أسود  :أبيض).
أنواعه:
أ /تضاد حاد ،وهو أن يقتسم جمال املعىن كلمتان ليس بينهما درجات:
ذكر ↔ أنثى

أعزب ↔ متزوج

حي ↔ ميت

رجل ↔ امرأة

صح ↔ خطأ

مسافر ↔ مقيم

ب /تضاد متدرج :وهو التضاد الذي يكون بني طرفيه درجات:
سهل  ،صعب (بينهما درجات من السهولة أو الصعوبة)
بارد  ،حار (بارد ،فاتر ،دافئ ،ساخن ،حار).
قريب  ،بعيد (بينهما درجات من القرب والبعد)

1
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ج /التضاد العكسي :وهو التضاد الذي يكون بني كلمتني تدالن على معنيني متالزمني،
مثل:
أب

ابن

زوج

زوجة

باع

اشترى

أعطى

أخذ

علّم

تعلّم

والدة

مولود

رئيس

مرؤوس

فائز

مهزوم

د /التضاد العمودي:
إذا كانت الكلمات املتضادة من مفردات االجتاهات ومنها ما يقع عموديا على خط األخرى:
فـ (مشال  ،شرق) متعامدان ،و(جنوب ،غرب)
متعامدان ،و(غرب  ،مشال) متعامدان.
ومن ذلك أيضا (أمام  ،ميني) ،و(مشال  ،خلف).
هـ /التضاد االمتدادي :وهو إذا كانت الكلمتان تقعان
على خط واحد من جمموعة االجتاهات مثل( :مشال
وجنوب) ،و(شرق وغرب)( ،فوق  ،حتت)
والتضاد العمودي واالمتدادي يسميان أيضا التضاد االجتاهي.

1

توزعت عالقة التضاد يف حقول فقه اللغة ،فكان يذكر املتعاكسني ضمن حقل من احلقول اليت مل
تبطة بفصل من الفصول ( ٍ
تعنون بعناوين مرتبطة بالتضاد ،إال أنَّه بعد ذكره لكلمات مر ٍ
مفهوم من

املفاهيم) يذكر َّ
الص ِد ِيق ،التَـَرح ِض ُّد ال َفَرح
الع ُد ُّو ِض ُّد َّ
ضد كلمة من الكلمات كما يف األمثلة اآلتية َ :

1ويكبيديا املوسوعة احلرة .احلقول الداللية.
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احلقِ ،
وض ُّد اجلَور .إال أنه حتدث عن التضاد ،وكيفية صنعه يف
الرجل الصاحل ،و ُّ
،والعدل :القيمة ،و َّ
اللغة بوساطة حرف من حروفها ،وخصه بفصل مستقل ومسه ب ـ ـ« :فصل يف الفرق بني ضدَّين حبرف
ي :من الدَّاء
أو حركة»  .وقال« :ذلك من سنن العرب كقوهلمَ :د ِو َ
ط :إذا
أقس َ
وتَداوى :من الدواء .و ْ
أجارَ ،
أخ َفَر :إذا َ
وخ َفَر :إذا نقض العهد .وقَ َسط :إذا جار ،و َ
عدل .وأقْذى عينه :إذا ألقى فيها القذى َّ
وقذاها :إذا نزع عنها القذى.
ض َحكة
رج ٌل لُ َعنَةٌ :إذا كان كثري اللَّعن ولُ ْعنَة :إذا كان يـُْل َعن وكذلك ُ
وما كان فرقه حبركة كما يقالُ « :

وض ْحكة» .1
َ

ًّ
مستقال
فصال
ومما يدرج ضمن عالقة التضاد ،ما يُعرف يف علم البديع بالطباق ،فقد أفرد له الثعاليب ا

معنوناا به:فصل في الطِّباق ،وقد ُوجدت عالقة الطباق يف القسم الثاين من الكتاب وهو سر العربية،
مع أنه ينتمي إىل احلقول الداللية اليت وردت يف فقه اللغة ،إال أن الثعاليب ،أدرجه يف مباحث القسم
كثريا) التوبة22/
ض َحكوا قَليالا َولِيَْبكوا َ
الثاين قائالا :واجلمع بني ضدين كما قال تعاىل( :فَلِيَ ْ
قود) الكهف  ، 92وكما قال عز وجل :
وكما قال عز وجل َْ ( :
وحت َسبُـ ُه ْم أيقاظا وهم ُر ٌ
وجل( :ولَ ُكم يف ِ
الق ِ
صاص َحياةٌ )
( َْحت َسبُـ ُهم َمجيعا وقُلوبـُ ُه ْم َش َّىت) احلشر اآلية ، 94وكما قال َّ
عز َّ
البقرة.971/
ِ
َّت اجلنَّةُ بِاملكا ِرهِ والن ِ
َّاس نِيام فإذا ماتوا
ومما جاء يف اخلِّب عن سيرد البشرُ " :حف َ
ُ
َّار بالشَّهوات" " ،الن ُ
"،
ِ
ِ
انتَبَهوا" َّ " ،
ب من
ق
ال
ت
ل
ب
ج
"
َ
لوب على ُح ر
خيل يف َحياتِِه و َّ
ُ
ْ
الس َّ
إن اهللَ يـُْبغ ُ
ُ
خي بَـ ْع َد موته ُ
ض البَ َ
أح َس َن إلَيها وبـُ ْغ ِ
ض من أساءَ إلَيها" " ،اح َذروا من ال يـُْرجى َخْيـ ُرهُ وال ْيؤَم ُن َشُّرهُ " .2
ْ

1الثعاليب ،فقه اللغة ،ج917/4
2الثعاليب ،فقه اللغة  ،ج /4ص .997
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التنافر  :وهو إذا كانت الكلمات من حقل وكل واحدة ال تضاد األخرى وال تشتمل على معناها:
أنواعه:
أ /التنافر الجزئي :أن تكون إحدى الكلمتني جزءا من كتلة أخرى :غالف  -كتــاب ،مقود –
سيارة ،غصن –شجرة ،نافذة  -غرفـة  ،إصبع –يد  ،رجل – جسم  ،ساق  -قدم
ب /التنافر الدائري :وهو الذي يكون بني كلمات تدل على فرتات متعاقبة دائريا ،كل واحدة تصلح
أن تكون البداية أو النهاية:
أيام األسبوع :سبت  ،أحد  ،اثنني ،ثالثاء أربعاء ،مخيس ،مجعة.
الفصول :الشتاء ،الربيع ،الصيف ،اخلريف.
األشهر :حمرم ،صفر ،ربيع األول ،ربيع الثاين ،مجادى األول .... ،إخل.أو جانفي  ،فيفري  ،مارس ،
أفريل  ،ماي  ،جوان… إخل
ج /التنافر الرتبي :وهي اليت تدل على معان متدرجة من أعلى إىل أسفل أو العكس ،ومن أمثلته:
الرتب العسكرية :جندي ،عريف ،رقيب ،مالزم ،نقيب ،رائد ،مقدم ،عميد ،لواء.
مراتب أساتذة اجلامعة :حماضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ.
مراحل العمر :جنني ،طفل ،شاب ،رجل ،كهل ،شيخ.
د /التنافر االنتسابي :وهو انضواء جمموعة من الكلمات حتت معىن عام:
تفاح ،برتقال ،موز (فواكه)
بقرة ،نعجة ،عنز ،مجل (حيوانات أهلية)
كتاب ،صحيفة ،جملة ،موسوعة (مطبوعات).
ذهب ،حديد ،حناس ،فضة ،رصاص (معادن)
سيارة ،شاحنة ،طائرة ،سفينة ،قطار (وسائل نقل)
الترادف :داللة عدد من الكلمات املختلفة على معىن واحد:
عام ،سنة ،حول.

طريق ،درب ،سكة ،سبيل

صديق ،صاحب
مجيل ،وسيم

فرحُ ،سّر ،انشرح ،ابتهج
بالغ ،راشد

ابتاع ،اشرتى

سهل ،يسري

394

الفصل الثالث:

المجموعات الداللية لأللفاظ السياسية

ميثرل الرتادف إحدى العالقات اليت جتمع الكلمات حتت مفهوم واحد يف احلقل الداليل ،ويتحقق
تضمن من اجلانبني ...كما يف كلمة أم ووالدة )1
الرتادف يف احلقل الداليل حني يوجد
ٌ

الرتادف منذ بدايات التَّدوين ،فقد ورد ذكره عند سيبويه الذي أطلق عليه
حتدَّث اللغويون العرب عن َّ
أكثر من موضع ،من ذلك
مصطلح( :اختالف اللفظني واملعىن واحد) ورد الرتادف يف فقه اللغة يف َ

ما ذكره يف فصل ترتيب مراتب السرور ،فعدَّد املرادفات اآلتية« :اجلَ َذل ،مث االستبشار ،مث االهتزاز،
مث االرتياح ...مث الفرح ،مثّ املرح.2

السيف ع ِريضا فَـهو ِ
ِ
ِ
ص ِقيالا فَـ ُه َو َخ ِشيب"
"إذا َكا َن َّ ْ ُ َ
يحةٌ ،فإذا َكا َن لَطيفا فَـ ُه َو قَضيب ،فإذا َكا َن َ
َُ َ
صف َ
ئ طَْبـعُهُ ومل ُحي َك ْم َع َملُهُ  ،فَإذا َكا َن َرقِيقا فَـ ُه َو َم ْهو ،فإذا َكا َن فِيه ُخ ُزوز
وه َو أيْضا الّذي بُ ِد َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
وجراز
صل وخمْ َ
عن َمْتنه فَـ ُه َو ُم َفقَّر (ومْنهُ ُمسر َي ذو ال َفقار) ،فإذا َكا َن قَطَّاع ا فَـ ُه َو م ْق َ
ُمطْ َمئنَّة َ
ضل وخمْ َذم َ
ِ
ِ
ص رم ٌم...إخل" .
وع ْ
َ
ب و ُه َذ ٌام ،فإذا َكا َن ميَُُّر يف العظَام فَـ ُه َو ُم َ
ضب وحسام وقَاض ٌ

3

االشتمال :
هو انتماء عنصر أو جمموعة إىل جمموعة عليا .واجملموعة العليا تسمى شاملة ،والعنصر األسفل يسمى
يضم طرفاا آخر ،حبيث يكون اللفظ املتض رمن
مشموال،وهناك من يعرفه بأنه يتحقق بأن يكون ٌ
طرف ُّ
املتضمن كما يف لفظ فرس فإنه ينتمي إىل لفظ حيوان .4
أعلى من اللفظ
َّ
ٍ
كلمات معدودة
مل تظهر هذه العالقة يف حقل مستقل من حقول فقه اللغة ،واكتفى الثعاليب بذكر
 1أمحد خمتار عمر ،علم الداللة  ،ص99
2الثعاليب ،فقه اللغة ،ج /1ص 471
3الثعاليب ،فقه اللغة ،ج /4ص 242
4د .أمحد خمتار عمر ،علم الداللة ،ص 97
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تنتمي إىل معىن أعم يشملها ،وهذا ما ظهر يف أسنان الرجال والنساء ،ففي فصل ترتيب سن املرأة
ليدةٌ إِذَا َحتَّرَكتُ ،مثَّ َك ِ
ِ ِ
اعب إذا
صغِ َريةاُ ،مثَّ َو َ
َ ْ
يذكر الثعاليب الكلمات اآلتية " :ه َي ط ْفلَة َما َد َام ْ
ت َ
ِ
َكعب ثَ ْديـهاُ ،مثَّ نَاهد إذا َزادُ ،مثَّ مع ِ
صا ِرُ ،مثَّ َخ ْود
ت َع ْن َح رد ْ
تُ ،مثَّ َعانس إذا ْارتَـ َف َع ْ
صر إذا أ َْد َرَك ْ
َ
ْ
اإلع َ
َ َ َُ
ِ
اب"  ،1فالكلمات السابقة الدَّالة على املراحل العمرية كلها تنتمي إىل كلمة أعلى
إذا تَـ َو َّسطَت الشَّبَ َ
ِ
العش ِر إىل
هي املرأة ومن ذلك ا
أيضا "فصل يف مجاعات الضَّأن واملعز ،إذا َكانَت الضَّأ ُن َما بَـ ْ َ
ني َ
ِ
األربعِني فَ ِهي ِ
ِ
وز ،فإذا بـلَغَ ِ
ِ
الضاْ ُن
ت َّ
الف ْزُر ،و ُّ
الصبَةُ ِم َن امل ْعز ِمثْ ُل ذَل َ
ني فَ ِه َي األ َْمعُ ُ
ك ،فإذا بـَلَغَت الثَالَث َ
َ
َْ َ َ
َ
مئةا فَ ِهي ال َقوطِ 2.
كلمات ترتبط مع الضَّأن واملاعز بعالقة اشتمالَّ ،
ألن الضَّأن
الصبة وال َق ْوط
فالفزر و ُّ
ٌ
َ ْ
تشتمل على ِ
الفزر.
فرديناند دي سوسير وفكرة الحقول الداللية
وال ميكن ألي باحث لغوي أن ينكر أن "فرديناند دي سوسري" يعتِّب حبق واحدا من أبرز علماء
اللغة الذين تعمقوا يف فكرة احلقول الداللية من خالل نظريته البنيوية الشهرية .
ففي جمال اللغة برز "فريدنان دي سوسري" الذي يعد الرائد األول للبنيوية اللغوية الذي قال ببنيوية
النظام اللغوي املتزامن ،حيث أن سياق اللغة ال يقتصر على التطورية  ،Diachronieأن تاريخ الكلمة
مثالا ال يعرض معناها احلايل ،وميكن يف وجود أصل النظام أو البنية ،باإلضافة إيل وجود التاريخ،
وجمموعة املعاين اليت تؤلف نظاما يرتكز على قاعدة من التمييزات واملقابالت ،إذ إن هذه املعاين
تتعلق ببعضها ،كما تؤلف نظام ا متزامن ا حيث أن هذه العالقات مرتابطة.وهو الذي يرى ان
اجملموعات املكونة من قبل العقل ال تقتصر على التوفيق بني الشروط اليت تقدم شيئا مشرتكا.

1الثعاليب ،فقه اللغة ،ج /1ص .120
2السابق ،ج /4ص 199
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فالعقل جيسد ايضا طبيعة العالقات اليت تربط هذه اجملموعات اللغوية يف كل حالة مت إنشاؤها
وقد قدم احلقول أو اجملموعات بشكل واضح من خالل نظريته ا البنيوية الشهرية

1

،

théorie

 .structuralisteفاجلذور النظرية للحقول الداللية تعود إىل دي سوسري ونظريته البنيوية ،اليت تنص
على أن اللغة نظام متكامل من العالمات اليت حيد بعضها بعضا ومنه تكتسب قيمتها ،هذا ميثل
عناصر النظام الصويت والصريف والنحوي وكذلك املعجمي ،بالنسبة لألخري بني دي سوسري سبب
اختالف الكلمة اإلجنليزية

mutton

”حلم الضأن“ عن الكلمة الفرنسية

mouton

”نعجة“،

وبالرغم من أن الكلمتنب تعودان إىل أصل واحد ومعىن واحد ،إال أن اختالف معنييهما اآلن يعود
إىل طبيعة احلقل الذي تشغله كل منهما ، ،فالفرنسية قد تفردت باملساحة ،أما اإلجنليزية فشاركتها
كلمة ” sheepالضأن احلي“ وأصبحت  muttonمقصورة على ”حلم الضأن“ .أما الفرنسية فتفيد
املعنيني كليهما.
تراير  Trierونظرية الحقول
يقر علماء اللغة أن النقلة النوعية يف قضية احلقول الدَّاللية حتققت على يد العامل األملاين (ترير)
ِ
مفردات اللغة األملانية اخلاصة باملعرفة يف القرنني الثّاين عشر
صب جهده على
( )Trierالذي َّ
والثّالث عشر ،وقد جعل املرحلتني موزعتني على حقلني ،فوضع يف حقل املرحلة األوىل الصفات
اجليدة ،والصفات غري اجليدة ،ويف حقل املرحلة الثانية مجع الكلمات املرتبطة باخلِّبة الدينية ،واملعرفة،
والفن ،2لكنه مل يستعمل مصطلح احلقول الداللية ،وإمنا استعمل بدالا منه مصطلحات :احلقل

1 Cours De Linguistique Générale. Ferdinand de Saussure. Edition Talantikit
Bejaïa 2002. p 150
2

باملر ،علم الداللة ،ترمجة ،حممد عبد احلليم املاشطة،جامعة املستنصرية ،بغداد ،1791 ،ص .99
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الفصل الثالث:

املعجمي ،احلقل املفهومي ،الدائرة املفهومية ،...ورأى بعض الباحثني أن سطور( )A. Storهو أول
من استعمل هذا املصطلح .1ويعود الفضل إىل األملاين تراير يف بلورة نظرية احلقول الداللية وإخراجها
نظرية متكاملة .وقد قدمت هذه النظرية عددا من املقوالت املهمة:
املعجم مبين من جمموعات من املفاهيم الوثيقة الرتابط متثلها جمموعات من املفردات .وهذه
اجملموعات املفهومية تتدرج من األعم إىل األخص .ومعاين الكلمات داخل كل حقل حتدد وتُعني بناء
على ما يشاركها من مفردات أخرى يف احلقل.
األول :مفهومي .والثاين :معجمي يغطي مساحة األول.
مكون من عنصرين مهاَّ :
كل حقل داليل ّ
ّ

حقول
مفهومية
مفردات معجمية

قرابة

آنية

مالبس

أب

قدر

ثوب

جد

صحن

معطف

أخ

كأس

رداء

1د .أمحد عزوز ،أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية ، ،ص 11
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الفصل الثالث:

واحلقل املفهومي خيتلف عن احلقل املعجمي؛ ألن األول رمبا يُغطى من عصر إىل آخر ومن لغة إىل

خَت ختَنة ”أقرباء الزوجة“  :حم محاة
حم محاة ”أقرباء الزوج“ َ
أخرى حبقلني معجميني خمتلفنيُ :
الجنس أقرباء الزوج أقرباء الزوجة
مذكر

حم

مؤنث حماة

ختَن
ختنة

أقرباء الزوج أقرباء الزوجة
حم
حماة

يتكون من جمموعة من املعاينِ أو الكلمات املتقاربة اليت تتميّز بوجود عناصر أو مالمح
احلقل الداليل ّ
داللية مشرتكة ،وبذلك تكتسب الكلمة معناها يف عالقاهتا بالكلمات األخرى ،فال يفهم معاين
مفردات التقديرات :ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،مقبول إال مبقارنتها ببعضها.كلما كثرت املفردات يف
احلقل قلت مساحة كل منها ،وكلما قلت زادت مساحة معىن كل منها.كل لغة هلا نظام وعدد من
املفردات لتغطية احلقول املفهمومية :قارن حقل الضمائر املنفصلة يف العربية واإلجنليزية .إ ّن الكلمات
داخل احلقل الواحد ليست ذات وضع متسا ٍو َّ
أهم مميزات احلقول َّأهنا تنقسم إىل أقسام أو
ألن من ّ

ختصه ،مثّ تدخل حتت كل قسم من األقسام،
تصنيفات ،وكل حقل منها حيتوي على اجملموعة اليت ّ
تزودنا بالبنية الداخلية هلذه احلقول كالفضاء
تتفرع عن الكبرية .وأخرى هامشيةّ ،
أقسام صغرى ّ
والزمن والكم والعلّة.
خيتلف حجم احلقول الداللية وحيّزها املكاين باختالف جماالت واهتمامات اإلنسان ،ويع ّد جمال
اجملردات ،ويف آخر املراتب ما
الكائنات واألشياء من أكِّب اجملاالت ،ويليه جمال األحداث ،ويتبعه ّ
يتّصل ويرتبط بالعالقات .هناك ّاجتاهات متع ّددة حول افرتاض وجود أطر مشرتكة أساسية للتصورات
يصح أن تدعى
واملفاهيم بني لغات البشر ،إذ تتقاسم اللغات مجيعها عددا من
التصورات اليت ّ
ّ
حسي" و"معنوي" ،و"بشري" ،و"غري
حي" ،و"غري حي" ،و" ّ
تصنيفات ومفاهيم داللية عاملية مثل " ّ
بشري" ،وهو منهج مطبّق يف التحليل التكويين للمعىن.
ّ
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الفصل الثالث:

_نظرية برالن و كاي Berlin Et Kay
لقد درس برالن وكاي األلوان يف كثري من اللغات وقد وجدا أن هناك عددا حمدودا من األلوان
األساسية وهذه األلوان منظمة يف شكل هرمي متدرج .وقد أظهرت دراستهما أن اللغات ختتلف يف
عدد ما متيزه بألفاظ لغوية .وهي تبدأ متدرجة من لونني إىل سبعة على النحو التايل:

عدد
األلوان
1

أبيض

2

أبيض أسود

3

أبيض أسود أحمر

4

أبيض أسود أحمر أخضر
أزرق

5

أبيض أسود أحمر أخضر أصفر

6

أبيض أسود أحمر أخضر أصفر أزرق

7

أبيض أسود أحمر أخضر أصفر أزرق بني

وهذا اجلدول ميكن أن يقرأ على أن اللغة إذا كان هبا لفظان فقط لأللوان فسيكونان األبيض
واألسود ،وإن كان هبا ثالثة فسيكونان األبيض واألسود واألمحر وهكذا.
ومن اللغات اليت وجد هبا لونان فقط هي لغة منطقة  Jaléبغيانا اجلديدة اليت هبا كلمتان فقط
لأللوان:
” holoأبيض“ ” sing ،أسود“.
ومن اللغات اليت وجد هبا ثالث كلمات لأللوان إحدى لغات البانتو بإفريقيا:
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” iiأسود“” pupu ،أبيض“ ” nyianأمحر“

1

عزوز أن "ترتيب الكلمات يف جمموعات يرتبط بفطرة اإلنسان ،ومن خصائص
يرى الدكتور أمحد ّ
تكون أجزاء هذه
العقل اإلنساين الذي من طبيعته امليل حنو التصنيف والبحث عن العالقة اليت ّ
اجملموعة أو تلك ،حىت يتسىن لنا فهمها ووضع قوانينها مث احلكم عليها واالستنتاج

2

وقد فضلت يف دراسيت للحقول الداللية لعينات األلفاظ املنتقاة بالنظر لكثرة استعماهلا وتداوهلا خالل
األزمة اجلزائرية يف تسعينيات القرن العشرين أن أورد مجيع الكلمات اليت يتكون منها احلقل الداليل
والعالقات اليت تربط بينها  ،مث أقسام هذا احلقل وأعين الرتادف والتضاد والتنافر واالشتمال وأجريت
تطبيقات على ثالثة ألفاظ عن كل جمموعة داللية  ،واعتمدت على الحقل الداللي :يتضمن جمموع
دالالت الكلمات القاموسية كما وردت يف املعجم العريب حبسب اجلذر اللغوي لتحديد وظيفة
احلروف اجلارة ومعانيها ومعرفة األجناس والتمييز بني احلقيقة واجملاز ودراسة الصورة البيانية وقيمتها يف
أداء املعىن  ،مث الحقل المعجمي جمموعة ألفاظ يف النص تدور حول موضوع معني يليها املرتادفات
واالشتقاقات والتضاد واالشتمال إن وجد كما سبق ذكر،وقسمت اجملموعات الداللية كاأليت:
/1المجموعة الدالة على االيديولوجية و الفكر
اإلسالمية  ،اإلصالحوية  ،األصولية  ،التطرف ـ التكفري  ،اجلبهة  ،اجلبهة اإلسالمية إلنقاذ ،
الدميقراطية  ،الرجعية ـ السلفية  ،السوداوية  ،الشفافية ـ الشمولية ،
الشورى قراطية  ،الظالمية  ،الالئكية ،النورانية .

1ويكبيديا املوسوعة احلرة .احلقول الداللية.
2د .أمحد عزوز ،أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية ،ص11
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/2المجموعة الدالة على العنف واإلجرام
االختطاف  ،اإلرهاب ،االستئصال  ،االعتقال  ،االغتيال  ،التخريب  ،التعذيب  ،التعزير ،
التقتيل ،التمشيط التنكيل  ،احلجز  ،خنجريست  ،الدموي ،الذبح  ،شاقوريست  ،الطاغوت ،
العنف  ،العنف اإلجرامي ،اجملزرة  ،احملشوشة  ،املفخخة  ،اهلبهاب  ،اهلمجي الوحشي
 /3المجموعة الدالة على السلم والمصالحة
األمن،االلتفاف ،االنتخاب  ،االئتالف  ،التائب  ،التغيري اهلادئ  ،احلس الوطين  ،احلوار  ،احلوار
الوطين  ،الرمحة  ،السلم  ،الصلح  ،العفو  ،العفو الشامل  ،العقد ،
املصاحلة الوطنية  ،امليثاق اهلدنة ،الوئام  ،الوئام املدين  ،العفو ،العفو الشامل .
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الحقول الداللية لمجموعة ألفاظ سياسية
 /1أ -التطرف
ف
تطر َ
طرف،املصدر  :ا
اجلذر اللغوي :ا
ف َ ،غالَ ،
َسَر َ
تنحى  ،اتعصب ،ا
تشدد ،جاوز احلد،أَفْـَر َط  ،أ ْ
املعىن :أيت الطرف ،الوقوف يف الطرف ،ا

َعتَا َ ،ش َّ
ط .تنطع أما إذا ارتبط التطرف بالعنف املادي أو التهديد بالعنف فإنه يتحول إىل إرهاب ،

فالتطرف دائما يف دائرة الفكر أما عندما يتحول الفكر املتطرف إىل أمناط عنيفة من السلوك من
اعتداءات على احلريات أو املمتلكات أو األرواح أو تشكيل التنظيمات املسلحة اليت تستخدم يف
مواجهة اجملتمع والدولة فهو عندئذ يتحول إىل إرهاب وهو ما يعين أن اإلرهاب وحىت العنف بكل
أشكاله قد يدخل يف احلقل الداليل للفظة التطرف.
ف ،طارف ،الطارف ،استطرف ،متط ِرف ،متطرفون.
تطر َ
طرف  ،ا
مشتقات اجلذر اللغوي َ :

استقام
ط،
ف :اِ ْعتَ َد َل  ،تَـ َو َّس َ
أضداد كلمة تَطََّر َ
َ
/1ب  -الشمولية
اجلذر اللغوي :مشل
ِ
ض ُّمن  ,اِ ْحتِواء  ،إحاطة ُ ،كلريَّة ،ديكتاتورية
املعىن  :إِ ْمجاليّة  ،عُ ُموميّة ،تَ َ
مشتقات اجلذر اللغوي :مشال  ،اشتمال  ،الشملة  ،املشمل،الشمول  ،شامل  ،أمشل ،مشلة ،
ومشالل ،مشولية.
ولكل مشتق للجذر اللغوي معىن فالشمال عكس اليمني واملِ
شم ُل كساء  ،واملشمل كنية للسيف
َ
َ
ومشالل سريغ ومنه ناقة َِمشلاة ومشالل سريعة ()9
خاصة  ،فَـرِدية َ ،ش ِ
خصيّة.
اضداد الشمولية ّ ْ ٌّ ::
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/1ج  -الظالمية
اجلذر اللغوي :ظَالم
املغىن :غموض ،سوداوية ،ختبُّط يف الفكر،عشوائيَّة يف راختاذ القرار ،والظالمية قريبة من الظٌلمة
مشتقات اجلذر اللغوي  :ظالم  ،ظالمة  ،ظَ ِ
المي ،ظاالميُون  ،ظالميات ،ظالمية .
أضداد كلمة ظالمية  :تنوير  ،النور ،الضياء ،اإلشعاع.
/2أ -االختطاف
ف
اجلذر اللغوي َخطَ َ
املعىن  :اِنْتِزاع ،استيالء  ،اختالس  ،اغتصاب ،سلب ،سرقة (وكل هذه املعاين تتطلب السرعة لتدل
أكثر على االختطاف باملعىن األدق )
فَ ،خيطفَ ، ،خطْ افا  ،خاطف  ،خطااف  ،خاطفون ،خمَْطوف ،خمتطف
مشتقات اجلذر :خطَ َ
 ، ،خمطف  ،اخلطيف  ،خاطفون ،خطاطيف.
ِ
ص َد َق َ ،ح َّق
أضداد كلمة خطف :أَم َن  ،أ ْ
ص َ ،و ََف َ ،
َخلَ َ
/2ب – اإلرهاب
من أكثر املصطلحات شيوع ا اآلن َف كل وسائل اإلعالم العاملية اإلرهاب ،ورغم هذا ال يوجد اتفاق
على حتديد تعريف دقيق لإلرهاب  .ال جند أي استخدام لكلمة إرهاب يف اللغة العربية نصا  ,ولكن
هناك استخدام جلذر الكلمة أرهب ورهب ،واحلقل الداليل هلذه اللفظة واسع وشاسع ويتضح يف ما
يلي:
اجلذر اللغوي :أرهب
رهب  ،أما
خو َ
وفز َ
ع وهو نفس املعىن الذي يدل عليه الفعل املضغف ا
ف ،ا
معىن الفعل املزيد أرهب  :ا

ب تعين خاف ،أما الفعل املزيد بالتاء وهو ترهب من نفس املادة
الفعل اجملرد من نفس اجلذر َرَه َ
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فيعين القطع للعبادة ويستعمل الفعل ترهب مبعىن توعد ،وتستعمل العربية كذلك صيغة استفعل من
نفس املادة فتقول استرهب أي رهبه

9

ويالحظ أن القرآن الكرمي كما سبق وأن ذكرنا يف معاين األلفاظ والتطور الداليل مل يستعمل
مصطلح اإلرهاب باملعىن الشائع َف الغرب وهو استخدام القوة ألهداف سياسية  ،وإمنا اقتصر على
استعمال صيغ خمتلفة االشتقاق من نفس املادة اللغوية ،بعضها يدل على اخلوف والفزع ،والبعض
اآلخر يدل على الرهبنة والتعبد ،حيث وردت مشتقات املادة رهب سبع مرات َف مواضع خمتلفة َف
الذكر احلكيم لتدل على معىن اخلوف والفزع
أخريا رهبانية
كما ورد لفظ الرهبان رهباناا ولفظ رهباهنم و ا
يتضح مما سبق معاين ومرادفات لفظة اإلرهاب كثرية ومنها  :اخلوف ،الفزع  ،الرعب ،الذعر,،
التَـ ْرِويع
ِ
ورْهب ا  ،اسرتهب  ،الرهب  ،الرهبان  ،رهابنة ،
ب َرْهبَةا ُ
مشتقات اجلذر اللغوي َ :رهب  ،يَـ ْرَه ُ
رهابني أرهاب  ،يرهبون  ،أرهبون  ،ترهبون.
ِ
ب  :أ َِم َن  ،اِطْ َم َّ
تاح َ ،ر ِض َي َ ،ه َدأَ
أن  ،ار َ
أضداد لفظة َره َ
كما ميكن أن يدخل يف حقل اإلرهاب :إرهاب الطرقات  ،إرهاب الفساد ،
كلها ألفاظ جديدة .
احلقل الداليل واملعجمي يشمل (اخلوف ،الفزع  ،الرعب ،الذعر ,،التَـ ْرِويع

إرهاب املال  ،وهي

ِ
ب َرْهبَةا
َرهب  ،يَـ ْرَه ُ
ورْهبا  ،اسرتهب  ،الرهب  ،الرهبان  ،رهابنة  ،رهابني أرهاب  ،يرهبون  ،أرهبون  ،ترهبون  ،أ َِم َن
ُ
 ،اِطْ َم َّ
تاح َ ،ر ِض َي َ ،ه َدأ  ،إرهاب الطرقات  ،إرهاب الفساد  ،إرهاب املال)
أن  ،ار َ

9األصفهاين .املفردات يف غريب القرآن .ص 219/214
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/2ج -عُ ْنف
اجلذر اللغوي :عنف
ِ
عاب َ ،وبَّ َخ َ ،ع َذ َل
معىن َعن َ
َّف َ :
الم  ،انْـتَـ َق َد َ ،
ِ
ساوة ،وهناك ألفاظ هلا عالقة بالعنف :العدوان
معىن عُْنف  :شدَّة  ،قُـ َّوة َ ،
صالَبَة  ،بَأْس  ،قَ ْس َوة  ،قَ َ
والقهر واإلكراه.

رف ،عنيف  ،عنفا ،عنفة  ،عنفوان َ ،عنافَةا
مشتقات اجلدر اللغوي :عنف ،أ َُعن ُ
أضداد كلمة عنف  :رقيق ولني
ِ
ِ
صالَبَة  ،بَأْس ،
عاب َ ،وبَّ َخ َ ،ع َذ َل  ،شدَّة  ،قـُ َّوة َ ،
احلقل الداليل واملعجمي جيمع َ (:
الم  ،انْـتَـ َق َد َ ،
رف ،عنيف  ،عنفا ،عنفة  ،عنفوان َ ،عنافَةا ،رقيق
ساوة ،العدوان والقهر واإلكراه عنف ،أ َُعن ُ
قَ ْس َوة  ،قَ َ
ولني)

وميكن لكل هذه األلفاظ أن توضع يف خانة احلقل الداليل للجدر اللغوي عنف وهو شاسع كما
رأينا
 /3أ– الحوار
حاور
معناه العام يف اللغة يشمل كل مناقشة بني اثنني أو أكثر يف اي موضوع كان اجلذر اللغوي َ :

اش  ،اجلِ َد ٌال  ،الْ ُم َح َادثَةُ املناظرة،املنَاقَ َشة ،
املعىن  ، :اجملاوبة ،اجملادلة ،املراجعة ،احلديث ،النِ َق
ٌ
ُ
ِ
اجلَة
الس َجال،املُ َس َ

حاور ُ ،حيا ِور ،حماورة ،أحورة ،حريان ،حوارات  ،حتاور  ،حتاور  ،حياورون
مشتقات اجلذر اللغوي َ :
أضداد كلمة ِحوار :تَـ َوافُ ٌق  ،اِنْ ِس َج ٌام  ،اِترـ َفا ٌق ُ ،مالءَ َمةٌ
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/3ب -األمن
اجلذر اللغوي :أمن
ِ
السالم  ،الد َعة ،آمن باهلل :أسلم له وانقاد وأذعن،و آمن
املعىن  :االطمئنان  ،السكينة  ،السلم َ
ِ
فالناا  :دفع عنه
َ
وص َّدقَهُ
اخلوف وأعطاه أماناا ،و َآمن به َ :وثق َ ،
مشتقات اجلذر اللغوي ِ :أم َن  ،يَ َأمن  ،يُؤمن ْ ،أمناا وأماناا وأ ََمنَةا وأ َْمنةا وأمانةا  ،آمن وأمني  ،مأمون،
أَمناا  ،إِمنا  ،وأَمنَةا  ،م ِ
ؤمن
َ ْ
َ ُ
ف َ ،خ ْشيَةٌ  ،اِ ْحِرتاس  ،فَـَزعٌ  ،اِترقاءٌ ُ ،حماذَ َرةٌ.
أضداد لفظة أَمن َ :خ ْو ٌ
احلقل الداليل واملعجمي جيمع األلفاظ التالية  :االطمئنان  ،السكينة  ،السالم  ،السلم  ،الد َعة،
اإلذعان التصديقِ ،أم َن  ،يَ َأمن  ،يُؤمن ْ ،أمناا وأماناا وأ ََمنَةا وأ َْمنةا وأمانةا  ،آمن وأمني  ،مأمون ،أ ََمناا ،
إِمن ا  ،وأَمنَةا  ،م ِ
ف َ ،خ ْشيَةٌ  ،اِ ْحِرتاس  ،فَـَزعٌ  ،اِترقاءٌ ُ ،حماذَ َرةٌ.
ؤمنَ ،خ ْو ٌ
ْ
َ ُ
/3ج -الرحمة
الراء واحلاء وامليم أصل
تدور مادة ( :ر ح م ) حول معىن الرقَّة ،والعطف ،و َّ
الرأفة .قال ابن فارسّ :

واحد ،يدل على :الرقة والعطف والرأفة .يقال من ذلك :رمحه يرمحه إذا َّ
رق له وتعطَّف عليه ( أنظر
التطور الداليل للفظة الرمحة )
اجلذر اللغويَ :ر َح َم
ِ
املودة،
املعىن  :الرقة َ ،
العطْف ،املغفرة ،اخلريُ والنعمةُ ّ ،
الرأْفَة  ،احلَنَان  ،احلُنُـ ّو َ ،
الش َف َقة  ،الرقَّة َ ،
الرزق  ،املطر  ،القرآن
رحم يرحم  ،رمحةا ور ْمحا  ،ر ِ
ِ
احم َ ،م ْرحوم  ،الرمحان
مشتقات اجلدر اللغوي ُ َ َ َ َ :ا
أضداد لفظة الرمحة:قَ ْس َوةٌ ،ظُْل ٌم َ ،ج ْوٌر  ،عُتُـ ٌّو  ،بَـ ْغ ٌي

407

الفصل الثالث:

المجموعات الداللية لأللفاظ السياسية

يتضح مما سبق أن احلقل الداليل للفظة الرمحة شاسع  ،وقد أبرزنا التطور الداليل للفظة
واختالف داللتها يف النص القرآين وكذا يف اخلطابات السياسية.
ِ
الرأْفَة  ،احلَنَان ،
وجيمع حقلها الداليل واملعجمي األلفاظ التالية  ( :الرقة َ ،
الش َف َقة  ،الرقَّة َ ،
ِ
ور ْمحاا ،
العطْف ،املغفرة ،اخلريُ والنعمةُ ّ ،
احلُنُـ ّو َ ،
املودة ،الرزق  ،املطر  ،القرآن ،رح َم يَ َ
رحم َ ،رمحةا ُ
رِ
احم َ ،م ْرحوم  ،الرمحان ،قَ ْس َوةٌ ،ظُْل ٌم َ ،ج ْوٌر  ،عُتُـ ٌّو  ،بَـ ْغ ٌي.
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نموذج من قاعدة البيانات المعجمية
رقم

1

الصورة الصورة الوزن
الجذر
الحيادية الواردة الصرفي

أرهب إرهاب رهبـانـا
9

السياق القرآني

فعالن ذلك بأن منهم قسيسين
ورهبـانـا وأنهم ال يستكبرون

المعنى
السياقي

الحقل
الداللي
اإلرهاب

صفة

املائدة 22
أرهب إرهاب ترهبون
2

تفعلون وأعدوا لهم ما استطعتم من
قوة ومن رباط الخيل فعل مضارع
تـرهبـون به عدو اهلل
إخافة عدو
وعدوكم
اهلل واملسليمن

اإلرهاب

األنفال اآلية 66
أرهب إرهاب

رهبة

ألنتم أشـد رهبـة في
صدورهم من اهلل ذلك
بأنهم قوم ال يفقهون الفزع الشديد

فعلة

1

اإلرهاب

الحشر 13
4

9

6

لح
َ
ص َ

صلح
ُ

صلح إصالح إصالحا
َ

صلح أصلَح أصلحوا
َ

ْح َخ ْيـر
َو ُّ
الصل ُ

فُعل

النساء 121

خالف
الفساد

اإلصالح

صالَحاً يـُ َوفِّ ِق اللَّهُ الصلح ورأب اإلصالح
فِ ْع َالن إِن يُ ِري َدآ إِ ْ
بَـ ْيـنَـ ُه َمآ.
الصدع بني
الزوجني
النساء 35
إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة
َخ َويْ ُك ْم
صلِ ُحوا بَـ ْي َن أ َ
فَاَ ْ
الحجرات 16

أفعلوا

ِ
اء ُه ْم أ َْمر ِم َن األ َْم ِن
َوإذَا َج َ

أألخوة يف اإلصالح
الدين تقتضي
الصلح بعد
االختالف
واالقتتال
صورة مطلقة
عن الطمأنينة

 1مت اقتباس حمتويات هذا النموذج من ظاهرة األمراض اللغوية وعالقتها بعلم اللسانيات لعيسى محيداين مع إجراء بعض التغيريات
اليت تناسب قاعدة البيانات.
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رقم

الصورة الصورة الوزن
الجذر
الحيادية الواردة الصرفي

2

أَ ِو الْ َخو ِ
ف أَذَاعُوا بِ ِه
ْ

أمن

أمن
ٌ

األ َْم ِن

فَـ َعل

أمن

أمن

األم ِن

فعل

أمن

أمن

ِآمنا

فاعال

هبت

بـُ ْهتَان

بـُ ْهتَانا

فُـ ْع َالن

أمر

أمر

األم ِر

فَـ ْعل

7

السياق القرآني

91

99

األ َْمن

النساء 13

َح ُّق بِاأل َْم ِن
فَأ ُّ
َي الْ َف ِري َق ْي ِن أ َ
إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن
األنعام 11

1

المعنى
السياقي

الحقل
الداللي

ومن د َخلَه َكا َن ِ
آمنًا
ََ ْ َ ُ
آل عمران 77

ْخ ُذونَهُ بُـ ْهتَانًا َوإِثْ ًما ُمبِينًا
أَتَأ ُ

يقصد فريق
الشرك وفريق
اإلميان

األمن

على غري
الصورة االمسية
أي أمن من األمن
القتال ومن
التشفي
واالنتقام
ظلم

الظلم

النساء 26
قل إن األمر كله هلل يخفون
في أنفسهم ما ال يبدون لك للداللة على
احلكم كله
آل عمران 164
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الصورة الصورة الوزن
الجذر
الحيادية الواردة الصرفي
غياـَر

سلم

غري

ِسلم

يغري

ال رس ْل ِم

سلم

ِسلم

ت ْغيري ما
إِ َّن اللَّهَ َال يُـغَيِّـ ُر َما بَِق ْوٍم
َحتَّى يُـغَيِّـ ُروا َما بِأَنْـ ُف ِس ِه ْم باألنفس من
األعمال
الرعد 11
األحوال
و ْ
واألخالق

يفعل

فعل

91
بسالم

السياق القرآني

َّ ِ
آمنُوا ا ْد ُخلُوا مبعىن أدخلوا
ين َ
يَا أَيـُّ َها الذ َ
السل ِْم َكافَّةً
فِي ِّ
يف الصلح
ادخلوها بسالم آمنين

فعال

الحجر 46

94

99

شريعة

ع
َشَر َ

شرع
َ

شور

شاور َشا ِورهم

ضلَّ
َ

ضل

فعيلة

ِ
فاعل

استَـغْ ِف ْر ل َُه ْم
فَاعـْ ُ
ف َع ْنـ ُه ْم َو ْ
و َشـا ِورُهم فِـي األَمـ ِر خذ مبشورهتم
ْ
َ ْ ْ
ورأيهم
آل عمران 157

التعيري

ِ
السلم
السلم

الشرع

الشورى

الضالل

فعال
إن أبانا لفي ضالل مبين إشارة إىل
شغفه بيوسف
وشوقه إليه

97

92

سالمة وأمان

ثم جعلناك على شريعة من أي يا حممد
اتبع ما أوحي
االمر فاتبعها
إليك من ربك
الجاثية 11
وأعرض عن
املشركني

96
ضالل

المعنى
السياقي

الحقل
الداللي

َع َفا

عفا

عفونا

فَعنا

َع َق َد

عقد

العقود

فعول

ثُ َّم عَ َف ْونَا َع ْن ُك ْم ِم ْن بَـ ْع ِد
َٰذَلِ َ َّ
ك ل ََعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن صفحنا عنكم

العفو

البقرة 52
91

َّ ِ
آمنُوا أ َْوفُوا (
ين َ
يا أَيـُّ َها الذ َ
بِالْع ُق ِ
ود
ُ
الوفاء بالعهد
المائدة 1
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التعليق على هذا النموذج:
تتكون قاعدة البيانات املعجمية من:
العمود األول :الرقم.
العمود الثاني :اجلذر ،يقصد به األصل االشتقاقي الذي يتكرر يف مجيع الصيغ الصرفية املشتقة منه،
وحيمل معناها األساسي.1
العمود الثالث :الصورة احليادية ،2هي أبسط صيغة صرفية حتمل معىن معجميا عاما يشرتك فيه عدد
من الكلمات ،متفقة يف اجلذر والوزن ،متنوعة يف سوابقها ولواحقها ،وهي ثالثة أنواع :صيغة حيادية
ب ،أَنْ َشأ ،وصيغة حيادية
فعلية ،وهي تلزم صورة الفعل املاضي املسند للمفرد الغائب املذكر ،مثل :كتَ َ

امسية ،وهي تلزم صورة املفرد املذكر املرفوع إال إذا كان إلحدى الصيغ التصريفية األخرى معىن
معجمي ال يستفاد من معىن صيغتها احليادية مثل النور
العمود الرابع :الصورة الواردة  ،3هي الصيغة الصرفية اليت وردت هبا الكلمة القرآنية يف النص القرآين ،وقد
تكون جمردة من السوابق واللواحق ،وقد تكون مزيدة بسابقة أو بالحقة أو هبما مجيعا ،والصورة الواردة
الواحدة قد تتعدد مواضعها يف النص القرآين باملعىن نفسه منتمية للحقل نفسه ،وقد تتعدد مواضعها ويتعدد
معناها فتنتمي إىل أكثر من حقل
العمود الخامس :الوزن ،هو القالب الصريف الذي يتفاعل مع اجلذر مكونا الصيغة الصرفية للكلمة
مبعناه املعجمي العام.4
1املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي.42 ،
2هذا املصطلح من إبداعات املعجم املوسوعي ،واستخدمته يف هذا البحث مبفهوم خمتلف عنه يف املعجم.
3هذا املصطلح من مصطلحات املعجم املوسوعي ،واستخدمته يف هذا البحث بنفس مفهومه.
4املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي.49،
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الفصل الثالث:

المجموعات الداللية لأللفاظ السياسية

العمود السادس :السياق القرآين :هو السياق العام احمليط بالكلمة املف ِهم للمقصود منها ،وهو
يشتمل على السياق املقايل املتمثل يف املفردات والرتاكيب اللغوية ،واملقامي املتمثل يف املالبسات
والظروف غري اللغوية ،والسياق املقايل قد يكون جزءاا من آية أو آية كاملة أو أكثر من آية ،أما
السياق املقامي فقد يستقل بسياق مقايل واحد ،وقد ميتد ليشمل سياقات مقالية متعددة.
العمود السابع :املعىن السياقي ،هو املعىن الذي تدل عليه الصورة الواردة يف السياق القرآين الذي
وردت فيه .وهو قد خيتلف عن املعىن املعجمي للكلمة ،فقد يكون أعم منه ،أو أخص ،مبتعدا عنه
كثريا عن طريق وسائل انتقال املعىن اليت تعرفها العربية ،وهذا املعىن هو املعول عليه يف تعيني
قليالا أو ا
احلقل الداليل املمثل هلذه الصيغة الواردة.

العمود الثامن :احلقل الداليل ،هو ذلك املفهوم الذي تشري إليه الصورة الواردة للكلمة القرآنية يف
سياقها القرآين .واحلقل الداليل الواحد قد يندرج حتته صورة واحدة ،وقد تتعدد ،وهي مع تعددها
تشري إىل املفهوم نفسه املعنون به احلقل؛ فهي مرتادفة ،أو متقاربة املعىن ،ينوب عنها مجيعا مفهوم
احلقل أو عنوانه يف مجيع التحليالت الداللية ،فما يدخل فيه مفهوم احلقل من عالقات داللية
ومنطقية يصدق عليها مجيعا .وقد بني اللغويون طريقة صياغة املفاهيم أو عناوين احلقول ،وأنواعها
وخصائصها.
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بعد هذه الرحلة الشاقة واملمتعة يف الوقت نفسه مع األلفاظ السياسية يف جزائر التعددية لعل من املثمر
تسجيل املالحظات والنتائج اليت امثرهتا هذه الدراسة .
أول ما يلفت االنتباه هو تطور داللة كثري من األلفاظ موضع الدراسة ،فاكتسبت دالالت جديدة مل
تكن هلا يف الفصحى القدمية ،وهذا التطور الداليل ليس على درجة واحدة فهناك تفاوت ملحوظ يف
درجاته بني لفظة وأخرى.
كما ان وسائل االعالم بوجه عام والصحافة املكتوبة خاصة قد أدخلت الفاظا وروجت هلا لتستعمل يف
االوساط الشعبية ومنها اهلبهاب مثال.
وقد استهدف البحث استجالء األلفاظ السياسية خالل األزمة اجلزائرية يف تسعينيات القرن املاضي..
ورصد تطورها الداليل ،وذلك أمر يتطلب بالضرورة التقرب من أصلها اللغوي ومفهومها االصطالحي
ومشتقات هذه األلفاظ  ،وكان من املهم معاجلة التطور الداليل وأشكاله ألحوال تلك األلفاظ ومعانيها
متصال باجلهود اللغوية واألحباث الداللية لغرض الوصول إىل نتائج علمية دقيقة .
ولقد توصل البحث من خالل استقراء نصوص الوثائق والبيانات وما تضمنته اخلطابات السياسية إىل
وجود ألفاظ حتمل دالالت جديدة  ،مل تكن معروفة أو منتشرة يف العربية من خالل استعماالهتا
املعجمية  ،وهذه األلفاظ تبني أن هلا داللتها  ،وجماهلا اخلاص  ،لكنها أخذت منحى جديدا  ،بتوظيفها
يف اجملال السياسي ومنها :
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 /1الجبهة اليت تعين موضع السجود من الرأس  ،والنجم  ،والسيد ( جبهة قومه) ،وخطوط املواجهة
(جبهة القتال)  ،صارت هلا داللة سياسية واضحة تعين احلزب السياسي (جبهة التحرير الوطين واجلبهة
اإلسالمية لإلنقاذ )...
 /2االلتفاف حقلها صار سياسيا بالدرجة األوىل  ،حيث وطفت يف الغالب أثناء احلديث عن الوضع
األمين اخلطري الذي ميز البالد  ،فارتبطت بغياب األمن وتدهور األوضاع وغاب معناها اللغوي بشكل
ملحوظ الذي يعين التملص من حتت السيطرة أو انفالت املر من بني يديه أي خروجه.
 املصدر الصناعي مادة مهمة يف العربية يستفاد منها كثريا يف التعرف على املصطلحات العربية اجلديدةاليت أنبنت صرفيا منه  ،ومنها اللفظة السياسية املعاصرة اليت تضمنها البحث :الشمولية  ،فهي مصدر
صناعي من مشول بإضافة الياء والتاء  ،واللفظة تعين يف داللتها اللغوية مشولية الشيء بعد أن احتواه
وعمه وتضمنه كقوهلم  :هذا أمر شامل  ،ومجع اهلل مشلهم إذا دعا له بتآلف أموره ،غري أن داللة
املصطلح يف العصر احلديث تطورت وتوسعت بانتقاله إىل اجملال السياسي ،حيث أصبح يعين النظام
الديكتاتوري أو السلطة الفردية.
 إذا كان اللفظ السياسي املستعمل يف الوثائق واخلطابات من األلفاظ اجلديدة  ،فإن بنيته الصرفية قدترشد إىل أصله  ،فلفظة املظاهرة مثال على وزن مفاعلة من التظاهر أي التعاون  ،وهو ما يعين أهنا لفظة
عربية أصيلة بنيوية الصرف.
 ظهور ألفاظ جديدة غري أصيلة  ،ومنها شاقوريست  ،اللفظة غري موجودة بتاتا يف القواميس واملعاجمالعربية ،وهي وليدة األزمة مركبة من لفظتني بني الدارجة اجلزائرية ،كما رأينا والفرنسية ،والشاقور تعين:
سالح أبيض استعمل يف القتل والرتهيب.
اللفظة للشيخ حنناح الذي كان رمحه اهلل قد حنت هذه اللفظة حنتا لغويا بديعا ومبتكرا ،يشهد له عند
التحقيق قواعد الصنعة يف فقه اللغة العربية  ،إذ قد أدمج يف اللفظة بني اللسان الدارج اجلزائري واللسان
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الفرنساوي األعجمي  ،حيث صارت لفظة شاقوريست سائغة ومدركة عند كافة اجلزائريني .وحنوها
خنجريست  .واإلصالحوية القريبة من اإلصالحية واإلصالحي
ظاهرة اإلحياء :األزمة أحيت ألفاظا كثرية ،وقد أعاد الرئيس زورال إحياء جمموعة من املصطلحات
بسبت له  ،فجاءنا باخلونة واملرتزقة والدمويني  ،حيث كان يردد هذا الثالثي اللفظي يف كل خطاباته
السياسية وهي ذات دالالت واضحة عند الرجل.
كما كان للرتادف واملشرتك اللفظي حظ يف اللغة السياسية اجلزائرية املعاصرة  ،إذ جاء مصطلح احلوار
ِ
اش  ،اجلِ َد ٌال  ،الْ ُم َح َادثَةُ
مبعان كثرية  ،فاحملاورة يف مدلوهلا هي اجملاوبة ،اجملادلة ،املراجعة ،احلديث ،الن َق ٌ
اجلَة.
املناظرة،املُنَاقَ َشة ، ،املُ َس َ
وقد وجدت من خالل البحث  ،عديد األلفاظ السياسية اليت مل يتغري جماهلا الداليل  ،وهنا حافظت على
داللتها األصلية ومنها  :االنتخاب و الشورى  ،بينما هناك عديد األلفاظ تطورت داللتها وكان
حقلها الداليل واسع ومل تعد سجينة داللتها األصلية منها  :احلزبية  ،فاحلزب يعين اجلماعة أو األنصار
أو الطائفة  ،أما األحزاب فتأيت للداللة على اجلنود من أهل الكفر الذين جتمعوا حملاربة النيب حممد
وأتباعه يف غزوة اخلندق .
كما أن لألحزاب واحلزبية مفهوما سياسيا ،ومن مث فقد تطورت داللة اللفظة من الديين إىل االجتماعي،
إىل السياسي حديثا فأصبح جماهلا أوسع وأمشل ،واحلزبية نسبة إىل احلزب وهو ما يقال عن اجلهاد
واإلرهاب .
ويف اخلطابات سجلت تطور عدد من األلفاظ موضوع الدراسة بطريقة النقل منها :
 /1الميثاق  ،تطور معناه من املادي احملسوس الدال على احلبل والقيد إىل املعنوي الدال على العهد
والعقد (عقد روما).
/2الشفافية ،من احملسوس الدال على الثوب الرقيق الشفاف الذي يستشف ما وراءه ،فيكون كاشفا إىل
الوضوح يف السياسة.
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كما عرض البحث لبعض األلفاظ اليت حصل هلا تضييق يف املعىن أو ختصيص يف الداللة منها األمري ،
اليت حتمل معاين كثرية كاحلاكم والعامل والوايل والزوج  ،و ارتقت داللة هذه اللفظة يف العصر اإلسالمي
بإطالقها على الرسول بدليل أشعار حسان بن ثابت كما رأينا  ،وضاق معناها خالل األزمة اجلزائرية يف
التسعينات وتغري دالليا  ،حيث مل يسبق للفظة وأن احندرت إىل أسفل مكانة ،لتصبح رمزا للظلم
والقتل والسيطرة واألمر ،فربز أمراء كثر  ،يرمزون إىل أبشع صور العنف والتعنيف ،لتدل على قائد
جمموعة إرهابية يسكن اجلبل وحياط به عدد من معاونيه  ،خيضعون لسيطرته ويتبعون أوامره وينفذون ما
يصدره من قرارات  ،فكان األمري عندهم اآلمر الناهي  ،فتخصصت اللفظة يف مدلوهلا لتصبح حمصورة
يف أمري اجلماعة اإلرهابية.
كما سجلنا كذلك ما يعرف بالتعايش الداليل  ،فالداللة الدينية للفظة الصلح (املصاحلة) مازالت حيَة
يف حميطها الديين  ،وكذلك الداللة السياسية للفظة املعارضة كما رأينا  ،مازلت نشطة يف حميطها
السياسي  ،فكال الداللتني متعايشتان يف االستعمال السياسي .
ومن الظواهر اللغوية اليت رصدها البحث بروز كلمات مركبة حتمل ألفاظا خمتلفة وتؤدي إىل مدلول
واحد كاملصاحلة الوطنية أو الوفاق الوطين او الوئام املدين.
ومن خالل املدلول اللغوي لأللفاظ السياسية موضوع البحث وحقوهلا الداللية وقاعدة بياناهتا املعجمية ،
يتضح حليا أن لغتنا العربية مازالت حمتفظة بأصوهلا وصيغها وابنيتها وقادرة على استيعاب مستجدات
احلياة واحتياجاهتا ،فهي متطورة لغة وداللة  ،ومتفتحة أكثر على ما يشهده العامل املعاصر من تطور على
كافة املستويات .
ولعل املالحظات السابقة تؤكد مبا ال يدع جماال للشك ان التطور الذي أصاب األلفاظ موضع الدراسة
فيه دليل قوي على قبول اللغة ما يعرض هلا من جديد  ،تعرب عنه وتسميه ومتتزج مع احلضارات املختلفة
،وان اللغة حتتاج من أهلها صحوة لغوية لوصل لغتهم باحلضارة  ،وهو ما يعطي االنطباع بضرورة العناية
بأعداد املعاجم املعاصرة بدالالت معاصرة خلدمة الواقع املعاصر .
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وكانت هذه هي اهم الظواهر العامة اليت رصدها البحث وهي مجيعا تتعلق باملستوى الداليل وقد تبدت
لنا مالحظات اخرى متفرقة يف ثنايا الدراسة تتعلق باملستويات األخرى للغة.
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إن الوقوف على اجملال الداليل لأللفاظ يتطلب جمهودا وحتكما كبريين يف علم اللغة  ،بدءا من معرفة
أصلها اللغوي ومفهومها االصطالحي مث تتبع تاريخ نشأهتا  ،ووصوال إىل رصد تطورها الداليل  ،على
اعتبار أن داللة األلفاظ تتطور بتطور اللغة ومفرداهتا  ،وحبكم تطور اجملتمع واحلياة عامة دون نسيان
احلراك السياسي.لذا كان من املهم تتبع التطور الداليل لأللفاظ السياسية املنتقاة  ،اليت مت تداوهلا على
نطاق واسع وشاعت خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  1191و  2222حمتكما إىل السياق.
وقد بدأ البحث مبقدمة  ،حاولت ان أعرض من خالهلا الركائز اليت يتكون منها هذا البحث اللغوي
العلمي ،أما الفصل ال,ل فقد أهتم باللفظ واملعىن  ،واعترب ذلك ضروريا لولوج العمل املرتبط بالتطور
الداليل.
إن عالقة اللفظ واملعىن هي يف الواقع قضية لغوية متشعبة ،وحبرها واسع ومل يكن من اهلني حصرها وقد
حاولت يف هذا الفصل التطرق إليها بنوع من اإلملام ،فكانت البداية بطرح قضية تساؤلية إن صح
التعبري ،مفادها ملاذا اعترب كل من اللفظ واملعىن قضية يف الدراسات القدمية واحلديثة؟ مث عرفت اللفظ
واملعىن ،قبل أن تكون االنطالقة من آراء القدماء والفالسفة فيهما ،مرورا باألصوليني واللغويني والبالغيني
العرب ،وانتهاء آراء احملدثني ،وقد فضلت أن يكون هذا الفصل مدخال ومنطلقا لبحثي.
وقد رَكز الفصل الثاين على رصد التطور الداليل لأللفاظ  ،وقبل ذلك فضلت التطرق إىل معاين األلفاظ
عرجت على عرض املائة ( )122لفظة وإبراز املعىن
األكثر استعماال وبينت مرتادفاهتا  ،بعد أن ً
واالشتقاق .

لب البحث  ،حيث جاء يف  292صفحة كاملة  ،عرفنا باملعاين وبثراء لغتنا العربية.
واعترب هذا الفصل ً
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فليس فقط السيف أو األسد من حيوزان على عشرات املرتادفات بل ألفاظ كثرية حقلها واسع وشاسع
مثل وحشي اليت هلا عشرات املرتادفات نورد منها  :بغيض ,بشع ,شنيع ,ضخم ,مروع ،غري متمدن،
بربري ،مهجي ،صلب ,متحجر القلب ,قاس صلب ,عنيف ,فظ  ،جهنمي ,خطر وكذلك الرمحة
وغريها ..
بينما اشتمل الفصل الثالث على إبراز احلقول الداللية أللفاظ السياسية  ،وفضلت تعريف احلقل
الداليل وكيف نظر إليه العرب والعديد من علماء اللغة احملدثني  ،وكذا تقدمي نظرية احلقول الداللية قبل
تقسم األلفاظ إىل ثالث جمموعات وهي :
 /1المجموعة الدالة على اإليديولوجية والفكر
 /2المجموعة الدالة على العنف واإلجرام
 /3المجموعة الدالة على السلم والمصالحة
مع إجراء تطبيقات على العديد منها  ،باللجوء إىل اجلذر اللغوي مث مشتقات اجلذر اللغوي مث مرتادفات
وأضداد اللفظة وخلصت إىل إعداد منوذج من قاعدة البيانات املعجمية.
وقد خلص البحث إىل مجلة من النتائج أوجز بعضا منها يف اآليت:
ولقد توصل البحث من خالل استقراء نصوص الوثائق والبيانات وما تضمنته اخلطابات السياسية إىل
وجود ألفاظ حتمل دالالت جديدة  ،مل تكن معروفة أو منتشرة يف العربية من خالل استعماالهتا
املعجمية  ،وهذه األلفاظ تبني أن هلا داللتها  ،وجماهلا اخلاص  ،لكنها أخذت منحى جديدا  ،بتوظيفها
يف اجملال السياسي ومنها :
الجبهة اليت تعين موضع السجود من الرأس  ،والنجم  ،والسيد ( جبهة قومه) ،وخطوط املواجهة (جبهة
القتال)  ،صارت هلا داللة سياسية واضحة تعين احلزب السياسي (جبهة التحرير الوطين واجلبهة
اإلسالمية لإلنقاذ )...
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 ظهور ألفاظ جديدة غري أصيلة  ،ومنها شاقوريست  ،اللفظة غري موجودة بتاتا يف القواميس واملعاجمالعربية ،وهي وليدة األزمة مركبة من لفظتني بني الدارجة اجلزائرية ،كما رأينا والفرنسية ،والشاقور تعين:
سالح أبيض استعمل يف القتل والرتهيب .حيث صارت لفظة شاقوريست سائغة ومدركة عند كافة
اجلزائريني .وحنوها خنجريست  .واإلصالحوية القريبة من اإلصالحية واإلصالحي
وقد وجدت من خالل البحث  ،عديد األلفاظ السياسية اليت مل يتغري جماهلا الداليل  ،و حافظت على
داللتها األصلية ومنها  :االنتخاب و الشورى  ،بينما هناك عديد األلفاظ تطورت داللتها وكان
حقلها الداليل واسع ومل تعد سجينة داللتها األصلية منها  :احلزبية  ،فاحلزب يعين اجلماعة أو األنصار
أو الطائفة  ،أما األحزاب فتأيت للداللة على اجلنود من أهل الكفر الذين جتمعوا حملاربة النيب حممد
وأتباعه يف غزوة اخلندق .
ويف اخلطابات سجلت تطور عدد من األلفاظ موضوع الدراسة بطريقة النقل منها :
 /1الميثاق  ،تطور معناه من املادي احملسوس الدال على احلبل والقيد إىل املعنوي الدال على العهد
والعقد (عقد روما).
/2الشفافية ،من احملسوس الدال على الثوب الرقيق الشفاف الذي يستشف ما وراءه ،فيكون كاشفا إىل
الوضوح يف السياسة.
كما عرض البحث لبعض األلفاظ اليت حصل هلا تضييق يف املعىن أو ختصيص يف الداللة منها األمري ،
اليت حتمل معاين كثرية كاحلاكم والعامل والوايل والزوج  ،و ارتقت داللة هذه اللفظة يف العصر اإلسالمي
بإطالقها على الرسول بدليل أشعار حسان بن ثابت كما رأينا .
وضاق معنا ها خالل األزمة اجلزائرية يف التسعينات وتغري دالليا  ،حيث مل يسبق للفظة وأن احندرت
إىل أسفل مكانة ،لتصبح رمزا للظلم والقتل والسيطرة واألمر ،فربز أمراء كثر  ،يرمزون إىل أبشع صور
العنف والتعنيف ،لتدل على قائد جمموعة إرهابية يسكن اجلبل وحياط به عدد من معاونيه  ،خيضعون
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لسيطرته ويتبعون أوامره وينفذون ما يصدره من قرارات  ،فكان األمري عندهم اآلمر الناهي  ،فتخصصت
اللفظة يف مدلوهلا لتصبح حمصورة يف أمري اجلماعة اإلرهابية.
ومن الظواهر اللغوية اليت رصدها البحث بروز كلمات مركبة حتمل ألفاظا خمتلفة وتؤدي إىل مدلول
واحد كاملصاحلة الوطنية أو الوفاق الوطين او الوئام املدين.
مما ال شك فيه أن األلفاظ السياسية تداولت بكثرة على ألسن اجلزائريني ،خالل األزمة السياسية اليت
هزت البالد يف أعقاب إقرار التعددية السياسية واإلعالمية سنة  ،1191خاصة لدى كبار مسؤويل
السلطة  ،والسياسيني من رؤساء خمتلف التشكيالت السياسية واملنظمات الوطنية وكذا اإلعالميني ،
فربزت خالل الفرتة املمتدة بني  1191وسنة  2222ألفاظا خمتلفة نطق هبا رؤساء اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية الذين تداولوا على سدة احلكم  ،وزعماء أحزاب سواء يف خطاباهتم أو نشاطاهتم
،دون نسيان ما تضمنته بيانات وخرجات أمراء اجلماعات اإلسالمية املسلحة  ،كما سجل اإلعالم
حضوره هو اآلخر بتدوين هذه األلفاظ اليت كانت بالفعل كثرية وثرية .
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Le stand sur les mots sémantiques sur le terrain exige un effort et une maitrise
importante en linguistique, à partir de la connaissance de l'origine du langage et le
concept idiomatique puis retracer l'histoire de sa création, en surveillant
l'évolution de la sémantique, sur les motifs qui dénotent l'évolution du langage et
du vocabulaire, et en raison de l'évolution de la société et la vie en général, sans
oublier la mobilité politique. Il était si important de garder une trace de l'évolution
sémantique des mots politiques choisis, qui ont circulé, largement et se répandus
au cours de la période comprise entre les années 1989 et le contexte de 2000.
La recherche a commencé avec une introduction, où j'ai essayé d’exposer à
travers elle, les piliers qui composent cette recherche linguistique scientifique,
tandis que le premier chapitre, s’est intéressé à la prononciation et au sens. Ainsi
je considère cette étape comme étant indispensable pour introduire le thème de
l’évolution sémantique.
La relation entre la prononciation et le sens est en fait une question linguistique
complexe dont le domaine est vaste, il n'était pas facile de confinement tenter dans
ce chapitre d’ aborder une sorte de familiarité ,qui avait initialement été le corrigé
de question pour ainsi dire, que pourquoi prendre tout cela à partir de la
prononciation et le sens, le cas dans l’étude ancienne et moderne ? Alors j'ai
définie la prononciation et le sens, avant le lancement de l’avis des anciens et des
philosophes, en passant par les fondamentalistes ,les linguistes et rhétoriciens
arabes, terminant par les points de vues des modernistes . Ainsi j’ai préféré choisir
ce chapitre comme point de départ pour ma recherche.
Le deuxième chapitre est centré sur le suivi de l'évolution sémantique des mots,
et avant j’ai tenu de préciser le sens des mots les plus couramment utilisés et à
montrer leurs synonymes, pour mettre après en évidence une centaine (100) de
mots avec le sens et la dérivation. Ce chapitre est considéré comme le cœur de la
recherche, car il apparait en 287pages entières, et ou nous avons montré la
signification et la richesse de notre langue arabe.
Ce n'est pas seulement « l'épée » ou « le lion » qui ont des dizaines de
synonymes, mais plusieurs mots ont un champ large et vaste, comme : brutal avec
des dizaines de synonymes fournis:, horrible, terrible, énorme, , n'est pas civilisé,
barbare, dur, cruel, , violent, grossier, atroce, infernal, dangereux… ainsi que le
terme « miséricorde » qui a plusieurs synonymes.
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Par contre ,la troisième partie inclut un point culminant de champs
sémantiques, de mots politiques, préférant la définition sémantique du domaine et
comment elle est perçue par les Arabes et de nombreux linguistes modernes, ainsi
que la présentation de la théorie du champ sémantique avant de diviser les mot en
trois groupes, à savoir:
1 / Le groupe indiquant l'idéologie et la pensée.
2 /Le groupe indiquant la violence et la criminalité.
3 / Le groupe indiquant la paix et la réconciliation.
Avec une application sur un grand nombre d'entre eux, en recourant à la racine
linguistique ensuite les dérivés de racines linguistiques et synonymes et des
antonymes de mots concluant à mettre en place une forme de la base de données
lexicale.
Ainsi, la recherche a révélé un certain nombre de résultats dont certains sont
décrits ci-dessous:
La recherche a révélé à travers des textes d'extrapolation des documents et des
données et le contenu des discours politiques ,la présence de mots qui ont des
connotations nouvelles, qui ne sont pas connues ou généralisées en arabe par le
biais d’utilisation lexical, et il s'est avéré que ces mots ont leur importance et leur
propre sphère, mais ont pris un nouveau tournant, en les utilisant dans le
domaine politique, y compris: Le terme « le front » qui signifie l'endroit de la
prosternation de la tête, l'étoile, le maitre (front de son peuple), et les lignes de
front (le front du combat), il est devenu connotation politique claire signifiant « le
parti politique » (Front de libération nationale et le Front islamique du salut (FIS)
...)
L'émergence de nouveaux mots non authentique, y compris « Chakorist »un
mot qui n'existe pas du tout dans les dictionnaires arabes, qui sont le résultat de la
crise du véhicule entre le dialecte algérien, comme nous l'avons vu, et le français et
« Chakor » signifie: arme blanche utilisée dans l'assassinat et l'intimidation. A
Ainsi le mot est devenu Chakorist acceptable et connu par tous les Algériens. Et
comme aussi le Khanjrist. Et Alaslahoin proche de réforme, réformateur.
J'ai trouvé par la recherche, beaucoup de mots politiques dont le champ
sémantique n’a pas connu de changements, et qui ont maintenu leur originalité, y
compris: l'élection et le Conseil de la Choura, alors qu'il y a beaucoup d’autres
mots qui ont connu une évolution sémantiques et de ce fait, ils ne sont plus
prisonniers de leurs origines, comme: le partisanisme, car le parti signifie le
groupe, les partisans ou la secte., et le terme « les parties » signifie, les soldats au
peuple non croyant qui s'étaient rassemblés pour lutter contre le prophète Mahomet
et ses disciples dans la bataille de la tranchée.
Dans les discours, j’ai mentionné l'évolution par transmission d’un nombre de
mots qui font l'objet d'études, y compris:
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1 / La charte, sa signification est passée du « matérielle » : la corde à la contrainte
morale indicative du Pacte et le contrat (Le contrat de Rome).
2 /La transparence, dont le sens est passé de l’habit qui laisse voir ce qu’il ya
derrière a la clarté dans la politique
La recherche s’est intéressée également aux termes qui ont subi un
rétrécissement ou une spécification dans le sens comme celui du mot « prince »,
qui porte plusieurs significations tels que le gouverneur, l’ouvrier, le tuteur ou le
mari, et la signification de ce mot désignait dans l'ère islamique, la personne du
Prophète comme c’est montré dans les poèmes de Hassan ibn Thabit. son sens
s’est réduit au cours de la crise algérienne dans les années quatre-vingt-dix et a
changé comme jamais auparavant, et il s’est dégradé, pour devenir un symbole
d'injustice et d’assassinat, de contrôle et de commande, alors se sont manifestés
beaucoup de seigneurs qui symbolisent les pires formes de violence et
d'intimidation, pour désigner le chef d'un groupe terroriste qui habitait la montagne
est entouré par un certain nombre de ses collaborateurs , sous le contrôle et le suivi
de ses commandes et exécuter les décisions émises, était le prince avoir patron, le
mot dans sa signification pour devenir confiné à l'émir du groupe terroriste.
Et parmi les phénomènes linguistiques Trouvés dans cette recherche
l'émergence de mots composés différents et conduisent à la même signification
comme la réconciliation nationale ou la concorde civile.
Il ne fait aucun doute que les paroles politiques énormément utilisés par les
Algériens pendant la crise politique qui a secoué le pays à la suite de l'adoption du
pluralisme politique et médiatique en 1989, en particulier parmi les hauts
fonctionnaires de l'autorité et des politiciens ,chefs des différents groupes
politiques et les organisations nationales ainsi que les médias, est apparu alors, au
cours de la période comprise entre 1989 et 2000, la prononciation verbalement
différente par les chefs de la République algérienne démocratique et populaire qui
a délibéré sur le gouvernail, et les chefs de partis, tant dans leurs discours ou leurs
activités, sans oublier le contenu des données des chefs de groupes armés
islamistes. Les médias ont marqué aussi leur présence par l’emploi de ces termes
si nombreux et riches.
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The stand on the field of semantic words requires effort and an important
mastering in linguistics, from the knowledge of the origin of language and
idiomatic concept that can trace the history of its creation, monitoring the
evolution of semantics, on the grounds that show the evolution of language and
vocabulary, and because of the evolution of society and life in general, without
forgetting the political mobility. It was so important to keep track of the semantic
evolution of political words chosen, that have been widely spread over the period
between 1989 and the context of 2000.
The research began with an introduction, I tried to explain it through the pillars
that make up the scientific linguistic research, while the first chapter was interested
in the pronunciation and meaning. So I consider this step as necessary to introduce
the topic of semantic evolution.
The relationship between the pronunciation and meaning is actually a complex
language issue whose domain is large, it was not an easy attempt in this
chapter,so,I began with a question why pronunciation and meaning were
interesting in ancient and modern study? So I defined the pronunciation and
meaning, before the launch of the opinion of the ancient philosophers and, through
the fundamentalist Arab linguists and rhetoricians, ending with views of the
modernists. So I decided to choose this chapter as a starting point for my research.
The second chapter focuses on monitoring the semantic evolution of words, and
before I wanted to clarify the meaning of the words most commonly used and
show their synonyms, to put in evidence hundreds of words and to highlight the
meaning and derivation.
. This chapter is considered the heart of the research, as it appears in whole
287pages, where we have shown the meaning and richness of our Arabic.
It is not only the "sword" or "lion" that have dozens of synonyms, but many
words have a wide and extensive field, such as: brutal with dozens of synonyms
provided:, horrible, terrible, huge, is not civilized, barbarian, hard, cruel, violent,
rude, , vicious, dangerous ... and also the term "mercy" has several synonyms.
However, the third part includes a culmination of semantic fields, political
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words, preferring the semantic definition of the field and how it is perceived by the
Arabs and many modern linguists, and the presentation of the theory of semantic
field before dividing the word into three groups, namely:
1 / The group indicating ideology and thought.
2 / The group showing the violence and crime.
3 / group indicating peace and reconciliation.
With application to a large number of them, using the linguistic root then
derivatives of linguistic roots and synonym and antonym words conclusive to
establish a form of lexical database.
Thus, research has revealed a number of results, some of which are described
below:
Research has revealed through texts extrapolation of documents and data and
content of political discourse, the presence of new words that have connotations
that are not known or widespread in Arabic through lexical use and it turned out
that these words have their importance and their own sphere, but have taken a new
turn, using them in the political field, including:
The term "front" which means the place of prostration of the head, the star, the
master (front of his people), and the front lines (the front of the fight), it became a
clear political connotation meaning "political party" (National Liberation Front and
the Islamic salvation Front (FIS) ...)
The emergence of new non-genuine words, including "Chakorist" a word that
does not exist at all in the Arabic dictionaries, which are the result of the crisis of
the vehicle between the Algerian dialect, and French and "Chakor" means knife
used in the murder and intimidation.Thus the word Chakorist has became
acceptable and known by all Algerians, also Khanjrist, and Alaslahoin close to
reform, reformer.
I found through research, many political words whose semantic field has not
been changed, and have maintained their originality, including: the election and the
Shura Council, while there had been many other words that have experienced a
semantic evolution and therefore, they are no longer prisoners of their origins, such
as: partisanism because the party is the group, supporters or sect, and the term
"parties. "means the soldiers unbelieving people who had gathered to fight against
the Prophet Muhammad and his followers in the battle of the trench.
In speeches, I recorded changes by transmitting a number of words that are
being studied, including:
1 / charter, its meaning has changed from "material" the perceived indicative of the
rope to the moral constraint indicative of the Covenant and the contract (contract
Rome).
2 / Transparency, whose meaning is past the dress that reveals what's behind
A clarity in the policy.
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The research also examined the terms that have been narrowed or specification
in the sense like the word "prince", which has several meanings such as the
governor, the worker, the guardian or husband, and the meaning of this word
raised in the Islamic era, with the launch of the Prophet evidence poems by Hassan
ibn Thabit.
Its meaning is reduced during the Algerian crisis in the years ninety and changed
as never before, and it deteriorated to become a symbol of injustice and murder,
and control command, then came forward many lords who symbolize the worst
forms of violence and intimidation, to designate the leader of a terrorist group who
lived in the mountain is surrounded by a number of his employees, under the
control and monitoring of its commands and the executed decisions issued, the
prince boss , the word in its meaning was to be confined to the emir of the terrorist
group.
And among linguistic phenomena Found in this research the emergence of
different compound words which lead to the same significance as national
reconciliation and civil concord.
There is no doubt that the political words used extensively by the Algerians
during the political crisis that rocked the country following the adoption of the
political and media pluralism in 1989, especially among senior officials of the
authority and politicians, leaders of different political groups and national
organizations and the media, then appeared during the period between 1989 and
2000, the pronunciation verbally by different leaders of the Democratic Republic
of Algeria, which deliberated on the rudder, and party leaders, in their speeches or
their activities, with the mention of the data content of the leaders of armed
Islamist groups. The media have also marked their presence through the use of
these terms so numerous and rich.
...
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الفهارس العامة
فهرس اآليات القرآنية
فهرس األحاديث الشريفة
فهرس األشعار
فهرس مصادر البحث ومراجعه
فهرس المحتويات
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َ َ
ُك ْنتُم تُ ْخ ُفو َن ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َويَ ْع ُفو َع ْن َكثِي ٍر ﴾
ْ
َ

02

002

سورة المائدة

ِ
ين﴾
اء ُك ْم م َن اللَّه نور وكتاب ُمبِ ٌ
﴿قَ ْد َج َ

02

021

سورة المائدة

﴿وي ْخ ِرج ُهم ِمن الظُّلُم ِ
ات إِلَى النُّوِر بِِإ ْذنِِه َويَ ْه ِدي ِه ْم إِلَ ٰى
َ
َُ ُ ْ َ
صر ٍ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
يم﴾
َ

08

000

سورة المائدة

َّ ِ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ اللّهَ َوابْ تَ غُواْ إِلَ ِيه ال َْو ِسيلَةَ
ين َ
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
وج ِ
اه ُدواْ فِي َسبِيلِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾
ََ

02

007

سورة المائدة

ِ
ور يَ ْح ُك ُم بِ َها النَّبِيُّو َن ﴾
﴿وإنَّا أَنْ َزلْنَا الت َّْوَراةَ ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ

00

002

سورة المائدة

اْلنْ ِج ِ ِ
ص ِّدقًا لِ َما بَ ْي َن يَ َديْ ِه
ور َوُم َ
يل فيه ُه ًدى َونُ ٌ
﴿ َوآتَ ْي نَاهُ ِْ َ
ِم َن الت َّْوَراةِ ﴾

08

002

سورة المائدة

﴿لِ ُك ٍّل َج َعلْنَا ِم ْن ُك ْم شرعة ومنهاجا ﴾

03

031

437

سورة المائدة

﴿ومن ي تَ و َّل اهلل ورسولَهُ والَّ ِذين ءامنُوا فَِإ َّن ِح ْزب ِ
اهلل ُه ُم
َ
ََ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ
الْغَ لِبُو َن﴾

28

000

سورة المائدة

ِ
قل َه ْل أُنَبِّئُ ُك ْم بِ َ
ش ٍّر ِم ْن َٰذلِ َ
ك َمثُوبَةً ع ْن َد اللَّ ِه َم ْن لَ َعنَهُ
﴿ ْ
ِ
ْخنَا ِز َير َو َعبَ َد
ب َعلَْي ِه َو َج َع َل ِم ْن ُه ُم ال ِْق َر َد َة َوال َ
اللَّهُ َوغَض َ

83

030

وت ﴾
الطَّاغُ َ

سورة المائدة

َّ ِ
َّ ِ
ار ٰى َم ْن
ادوا َو َّ
ين َه ُ
الصابِئُو َن َوالن َ
ين َ
َّص َ
آمنُوا َوالذ َ
﴿إ َّن الذ َ
آم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر) ﴾
َ

81

087

سورة المائدة

ِ
ِ
اب اللَّهُ
ص ُّموا ثُ َّم تَ َ
﴿ َحسبُوا أ َََّل تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ فَ َع ُموا َو َ

70

033

َعلَْي ِه ْم ﴾
سورة المائدة

﴿ أَفَ َال يَتُوبُو َن إِلَى اللَّ ِه َويَ ْستَ غْ ِف ُرونَهُ َواللَّهُ غَ ُف ٌور َرِح ٌيم﴾

70

033

سورة المائدة

﴿ قُل يا أ َْهل ال ِ
ِ ِِ
ْكتَ ِ
ْح ِّق ﴾
اب ََل تَ ْغلُوا في دين ُك ْم غَْي َر ال َ
َْ َ

77

033

سورة المائدة

﴿ قُل يا أَ ْهل ال ِ
ِ ِِ
ْكتَ ِ
ْح ِّق ﴾
اب ََل تَ غْلُوا في دين ُك ْم غَْي َر ال َ
َْ َ

77

030

سورة المائدة

﴿قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهب ان ا وأنهم

30

000

َل يستكبرون﴾
سورة المائدة

اخ ُذ ُكم اللَّه بِاللَّ ْغ ِو فِي أَيمانِ ُكم وٰلَ ِكن ي َؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُك ْم
﴿ ََل يُ َؤ ُ ُ
َْ ْ َ ْ ُ
بِ َما َع َّق ْدتُ ُم ْاألَيْ َما َن﴾

31

003

سورة المائدة

اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم﴾
﴿ ٰذَلِ َ
ارةُ أَيْ َمانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
ك َك َّف َ

31

000

438

سورة المائدة

ِ
شي ٍء ِمن َّ ِ
ِ
اح ُك ْم
الص ْيد تَ نَالُهُ أَيْدي ُك ْم َوِرَم ُ
﴿لَيَْب لَُونَّ ُك ُم اللَّهُ ب َ ْ َ
لِيَ ْعلَ َم اللَّهُ َم ْن يَ َخافُهُ بِالْغَْي ِ
ب ﴾

10

020

سورة األنعام

الر ْح َمةَ أَنَّهُ َم ْن َع ِم َل ِم ْن ُك ْم
ب َربُّ ُك ْم َعلَ ٰى نَ ْف ِس ِه َّ
﴿ َكتَ َ
سوءا بِجهالَ ٍة ثُ َّم تَاب ِمن ب ع ِدهِ وأَصلَح فَأَنَّه غَ ُف ِ
يم﴾
ُ ً ََ
َ ْ َْ َ ْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ

20

072

سورة األنعام

اهلل وقَ ْد َه َد ِ
ال أَتُح ُّ ِ ِ
﴿ َو َح َّ
ان َوَلَ
اجهُ قَ ْوُمهُ قَ َ َ
اجونِّي في َ
اف َما تُ ْش ِرُكو َن بِ ِه ﴾
َخ ُ
أَ

33

080

سورة األنعام

اف ما أَ ْشرْكتُم وَلَ تَ َخافُو َن أَنَّ ُكم أَ ْشرْكتُم بِ ِ
اهلل
﴿ َوَك ْي َ
فأَ
ْ َ ْ
َخ ُ َ َ ْ َ

30

080

﴾
سورة األنعام

َّ ِ
ِ
ك لَ ُه ُم األ َْم ُن
يمانَ ُه ْم بِظُل ٍْم أُولَئِ َ
ين َ
سوا إِ َ
﴿الذ َ
آمنُوا َولَ ْم يَ ْلب ُ
َو ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن﴾

30

080

سورة األنعام

ِ ِ
ِ ِ
اءتْ ُه ْم آيَةٌ لَّيُ ْؤِمنُ َّن
ْس ُم ْوا باهلل َج ْه َد أَيْ َمان ِه ْم لَئ ْن َج َ
﴿ َوأَق َ
بِ َها﴾

031

008

سورة األنعام

ورا يَ ْم ِشي بِ ِه
﴿ َوَم ْن َكا َن َم ْيتًا فَأ ْ
َحيَ ْي نَاهُ َو َج َعلْنَا لَهُ نُ ً
فِيالن ِ
َّاس﴾

000

021

سورة األنعام

الس َالِم ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َو ُه َو َولِيُّ ُه ْم بِ َما َكانُوا
﴿ لَ ُه ْم َد ُار َّ

007

030

سورة األنعام

الر ْح َم ِة ﴾..
ك الْغَنِ ُّي ذُو َّ
﴿ َوَربُّ َ

يَ ْع َملُو َن﴾

سورة األعراف ﴿أَل له الخلق واألمر﴾

439

000

070

20

081

سورة األعراف ﴿ َوََل تُ ْف ِس ُدوا فِي ْاأل َْر ِ
ص َال ِح َها َوا ْدعُوهُ َخ ْوفًا
ض بَ ْع َد إِ ْ
ت اللَّ ِه قَ ِر ِ
ِِ
ين﴾
َوطَ َم ًعا إِ َّن َر ْح َم َ
ٌ
يب م َن ال ُْم ْحسن َ

28

003

اح بُ ْش ًرا بَ ْي َن يَ َد ْي َر ْح َمتِ ِه﴾
سورة األعراف ﴿ َو ُه َو الَّ ِذي يُ ْر ِس ُل ِّ
الريَ َ

27

070

سورة األعراف ﴿ثُ َّم ب َّدلْنَا م َكا َن َّ ِ
َّى َع َف ْوا ﴾
سنَةَ َحت ٰ
السيِّئَة ال َ
َ َ
ْح َ

12

000

سورة األعراف ﴿ق ال ألق وا فلما ألق وا س حروا أعين الناس واس ترهبوهم

008

000

وج اؤوا بس حر عظيم﴾
ضلُّوا قَالُوا لَئِ ْن لَ ْم
سورة األعراف ﴿ َولَ َّما ُس ِق َ
ط فِي أَيْ ِدي ِه ْم َوَرأ َْوا أَنَّ ُه ْم قَ ْد َ
يَ ْر َح ْمنَا َربُّنَا ﴾

001

070

سورة األعراف ﴿..هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾

020

000

سورة األعراف ﴿ولما سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح وفي

020

020

نسختها هدى ورحمة﴾
ت ُك َّل َش ْي ٍء ﴾
سورة األعراف ﴿ َوَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ

028

070

ِ
َّ ِ
ص ُروهُ﴾
آمنُواْبِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
سورة األعراف ﴿ فَالذ َ

027

030

س ُكو َن بِال ِ
َّ ِ
ِ
ْكتَ ِ
يع
اب َوأَقَ ُامواْ َّ
ين يُ َم َّ
الصالَةَ إِنَّا َلَ نُض ُ
سورة األعراف ﴿ َوالذ َ
أَجر الْم ْ ِ ِ
ين﴾
صلح َ
َْ ُ

073

001

ض َع ِن ال ِ ِ
سورة األعراف ﴿ ُخ ِذ الْع ْفو وأْمر بِالْعر ِ
ين ﴾
ف َوأَ ْع ِر ْ
َ
َ َ َ ُْ ُْ
ْجاهل َ

011

000

440

سورة األنفال

ات بِْينِ ُك ْم﴾
َصلِ ُحواْ ذَ َ
﴿فَاتَّ ُقواْ اللّهَ َوأ ْ

0

003

سورة األنفال

ِ ِ ِ
﴿ذَلِ ُك ْم َوأ َّ
ين﴾
َن اللَّهَ ُموه ُن َك ْيد الْ َكاف ِر َ

03

027

سورة األنفال

َّ ِ
ول َوتَ ُخونُوا
الر ُس َ
خونُوا اهللَ َو َّ
آمنُوا َلَ تَ ُ
ين َ
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
أ ََمانَاتِ ُك ْم ﴾

07

088

سورة األنفال

﴿وإِ ْذ يم ُكر بِ َ َّ ِ
وك
وك أ َْو يُ ْخ ِر ُج َ
وك أ َْو يَ ْقتُ لُ َ
ين َك َف ُروا لِيُثْبِتُ َ
ك الذ َ
َ َْ ُ

03

027

﴾

سورة األنفال

ت في ِهم﴾
﴿ َما َكان اهللُ ليعذبهم وأن َ

00

030

سورة األنفال

﴿ولَ ِك َّن اللَّهَ سلَّم إِنَّهُ َعلِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر ﴾
ات ُّ
ٌ
َ
َ َ

00

030

سورة األنفال

ك ُمغَيِّ ًرا نِ ْع َمةً أنعمها على قَ ْوٍم َحتَّى
ك بِأَنَّاللَّهَ لَ ْم يَ ُ
﴿ذَلِ َ

20

033

سورة األنفال

﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل

83

000

يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم﴾ ..

ت رهب ون به عدو اهلل وعدوكم ﴾
سورة األنفال

اجنَ ْح لَ َها َوتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه ﴾
﴿ َوإِ ْن َجنَ ُحوا لِ َّ
لسل ِْم فَ ْ

80

030

سورة األنفال

﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾

72

02

سورة التوبة

﴿ثم أبلغهُ َم َأمنهُ ﴾

8

087

441

سورة التوبة

َّ ِ
ِ
اه ُدواْ
ين َج َ
﴿أ َْم َحس ْبتُ ْم أَن تُ ْت َرُكواْ َولَ َّما يَ ْعلَ ِم اللّهُ الذ َ
ِمن ُك ْم ﴾

08

007

سورة التوبة

ِِ
ِ
ِِ
َنز َل
﴿ثُ َّم أَنَ َ
ين َوأ َ
زل اللّهُ َسكينَتَهُ َعلَى َر ُسوله َو َعلَى ال ُْم ْؤمن َ

08

003

ُجنُوداً لَّ ْم تَ َرْو َها ﴾..

سورة التوبة

﴿ وقالت اليهود عزير إبن اهلل ﴾

03

030

سورة التوبة

﴿اتخ ذوا أحب اره م ورهب ان ه م أربابا من دون اهلل ﴾

00

000

سورة التوبة

﴿يأيها الذين آمن وا إن كثيرا من األحب ار والرهب ان

00

000

ليأكل ون أم وال الناس بالباطل﴾
سورة التوبة

ِ
اه ُه ْم ﴾
َّم فَ تُ ْك َو ٰى بِ َها ِجبَ ُ
﴿ ْيوَم يُ ْح َم ٰى َعلَْي َها في نَا ِر َج َهن َ

02

001

سورة التوبة

﴿انْ ِفروا ِخ َفافًا وثَِق ًاَل وج ِ
اه ُدوا بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْ ُف ِس ُك ْم فِي
ََ
َ
ُ

00

008

سورة التوبة

﴿الَّ ِذين ي ل ِْمزو َن الْمطَِّّو ِع ِ
الص َدقَ ِ
ِِ
ات
ين فِي َّ
ين م َن ال ُْم ْؤمن َ
َ
ََ ُ ُ
َّ ِ
ين ََل يَ ِج ُدو َن إََِّل ُج ْه َد ُه ْم ﴾
َوالذ َ

71

008

سورة التوبة

ِ
ِ
﴿ َوِم َن ْاألَ ْعر ِ
ص بِ ُك ُم
اب َم ْن يَتَّخ ُذ َما يُ ْنف ُق َمغْ َرًما َويَتَ َربَّ ُ
َ
َّ
الد َوائَِر ﴾

13

027

سورة التوبة

صالِ ًحا ﴾
﴿ َو َ
آخ ُرو َن ا ْعتَ َرفُوا بِ ُذنُوبِ ِه ْم َخلَطُوا َع َم ًال َ

030

003

سورة التوبة

﴿والَّ ِذين اتَّ َخ ُذوا مس ِج ًدا ِ
ض َر ًارا َوُك ْف ًرا َوتَ ْف ِري ًقا بَ ْي َن
َْ
َ َ

037

023

َسبِ ِ
يل اللَّ ِه﴾

442

الْم ْؤِمنِين وإِرص ً ِ
ب اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ﴾
ار َ
ُ َََْ
ادا ل َم ْن َح َ
سورة التوبة

َّ ِ
ِ
ِ
ين
ين َو ْاألَنْ َ
﴿قَ ْد تَ َ
صا ِر الذ َ
اب اللَّهُ َعلَى النَّب ِّي َوال ُْم َهاج ِر َ
اتَّبَ عُوهُ فِي َس َاع ِة الْعُ ْس َرةِ) ﴾

007

033

سورة التوبة

﴿ثم تا َب عليهم ليتوبُوا﴾

003

033

سورة يونس

َّ ِ
الشم ِ
ورا َوقَ َّد َرهُ
اء َوالْ َق َم َر نُ ً
س ضيَ ً
﴿ ُه َو الذي َج َع َل َّ ْ َ
َمنَا ِز َل﴾

2

021

سورة يونس

شاءُ إِلَى
﴿ َواللَّهُ يَ ْدعُو إِلَى َدا ِر َّ
الس َالِم َويَ ْه ِدي َم ْن يَ َ
صر ٍ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
يم﴾
َ

02

030

سورة يونس

ك فَ لْيَ ْف َر ُحوا ُه َو َخ ْي ٌر ِم َّما
﴿قُ ْل بَِف ْ
ض ِل اللَّ ِه َوبَِر ْح َمتِ ِه فَبِ َٰذلِ َ

23

070

سورة يونس

ودهُ
﴿ َو َج َاوْزنَا ببني إسرائيل الْبَ ْح َر فَأَتْ بَ َع ُه ْم فِ ْر َع ْو ُن َو ُجنُ ُ

يَ ْج َمعُو َن﴾

13

001

وع ْدواً﴾
بَ ْغياً َ

سورة هود

ِ
﴿قَ َ
ت َعلَ ٰى بَيِّ نَ ٍة ِم ْن َربِّي َوآتَانِي ر ْح َمةً
ال يَا قَ ْوم أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن ك ْن ُ
ِم ْن ِع ْن ِدهِ﴾

03

070

سورة هود

ت َوَما تَ ْوفِ ِيقي إَِلَّ
استَطَ ْع ُ
﴿...إِ ْن أُ ِري ُد إَِلَّ ا ِْل ْ
ح َما ْ
صالَ َ
بِاللّ ِه ﴾

33

001

سورة هود

ك يَ ْوٌم
ك َآليَةً لِ َم ْن َخ َ
اب ْاآل ِخ َرةِ ٰذَلِ َ
﴿إِ َّن فِي ٰذَلِ َ
اف َع َذ َ
َّاس ﴾
َم ْج ُموعٌ لَهُ الن ُ

030

000

443

961

سورة هود

األمر كله﴾
﴿وإليه يُ ُ
رجع ُ

921

سورة يوسف

ضال ِل ُمبِين﴾
﴿إِ َن أَبَانا لفي َ

3

033

سورة يوسف

ت بِم ْؤِم ٍن لَنَا ولَوُكنَّا ِ ِ
ين﴾
َْ َ
﴿ َوَما أَنْ َ ُ
صادق َ

07

083

سورة يوسف

﴿قد َشغََف َها ُحبًا إنا لنراها في ضالل مبين﴾

03

030

سورة يوسف

ِ ِ
لرْؤيَا
اي إِ ْن ُك ْنتُ ْم لِ ُّ
﴿يَا أَيُّ َها ال َْم َلُ أَفْ تُوني في ُرْؤيَ َ

00

003

تَ ْعبُ ُرو َن﴾

سورة يوسف

الس ِ
﴿ َوَما أُبَ ِّر ُ ِ ِ َّ
وء إََِّل َما َرِح َم َربِّي
س َأل ََّم َارةٌ بِ ُّ
ئ نَ ْفسي إن النَّ ْف َ
﴾

20

078

سورة يوسف

ك الْ َق ِد ِيم﴾
ض َاللِ َ
ك لَِفي َ
﴿قَالُوا تَاللَّ ِه إِنَّ َ

12

033

سورة الرعد

ات ِم ْن بَ ْي ِن يَ َديْ ِه َوِم ْن َخل ِْف ِه يَ ْح َفظُونَهُ ِم ْن أ َْم ِر
﴿لَهُ ُم َع ِّقبَ ٌ
اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ ََل يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم﴾

00

033

سورة الرعد

﴿قُل َهل يستَ ِوي ْاألَ ْعم ٰى والْب ِ
ص ُير أ َْم َه ْل تَ ْستَ ِوي
َ َ َ
ْ َْْ

08

008

ُّور﴾
الظُّلُ َم ُ
ات َوالن ُ

سورة الرعد

شو َن ربَّهم وي َخافُو َن س ِ
ْحس ِ
اب﴾
﴿ َ ..ويَ ْخ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ُ َ
وء ال َ

00

020

سورة الرعد

َّ ِ
آمنُوا َوتَط َْمئِ ُّن قُلُوبُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه أ َََل بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه
ين َ
﴿ الذ َ

03

080

444

ِ
وب ﴾
تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
سورة إبراهيم

﴿ َوإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم َألَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرتُ ْم إِ َّن
ش ِدي ٌد ﴾
َع َذابِي لَ َ

7

000

سورة إبراهيم

صبَ ْرنَا َما لَنَا ِم ْن َم ِح ٍ
يص﴾
َج ِز ْعنَا أ َْم َ
﴿ َس َواءٌ َعلَْي نَا أ َ

00

020

سورة إبراهيم

ب اجعل ه َذا الْب لَ َد ِ
﴿وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
آمنًا﴾
يم َر ِّ ْ َ ْ َ َ
َ
ال إبْ َراه ُ

02

082

سورة الحجر

﴿ادخلوها بسالم آمنين﴾

08

030

سورة النحل

﴿وقال اهلل َل تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد

2

000

فإياي فارهبون﴾
سورة النحل

﴿قَ ْد م َكر الَّ ِذين ِمن قَ بلِ ِهم فَأَتَى اللَّه ب ْن يانَهم ِمن الْ َقو ِ
اع ِد
َ ْ ْ ْ
ُُ َ ُْ َ َ
َ َ
ف ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم﴾
فَ َخ َّر َعلَْي ِه ُم َّ
الس ْق ُ

08

027

سورة النحل

وَل أ ِ
اجتَنِبُوا
﴿ َولََق ْد بَ َعثْ نَا فِي ُك ِّل أ َُّم ٍة َر ُس ً
َن ا ْعبُ ُدوا اللَّهَ َو ْ
وت﴾
الطَّاغُ َ

08

030

سورة النحل

ف فَِإ َّن ربَّ ُكم لَرء ٌ ِ
ْخ َذهم َعلَ ٰى تَ َخ ُّو ٍ
يم﴾
﴿ أ َْو يَأ ُ ُ ْ
وف َرح ٌ
َ ْ َُ

07

020

سورة النحل

﴿وإِ َذا بُ ِّ
َح ُد ُه ْم بِ ْاألُنْ ثَ ٰى ظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َودًّا َو ُه َو
ش َر أ َ
ِ
يم﴾
َكظ ٌ

23

030

سورة النحل

﴿وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم﴾

10

020

445

سورة النحل

ت ِ
آمنَةً ُمط َْمئِنَّةً يَأْتِ َيها ِرْزقُ َها
ب اهللُ َمثَالً قَ ْريَةً َكانَ ْ
﴿ َو َ
ض َر َ
رغَ ًدا ِمن ُك ِّل م َك ٍ
ان﴾
ْ َ
َ

000

088

سورة النحل

الدم ولَحم ال ِ
ِ
ْخ ْن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل بِ ِه
﴿إنَّ َما َح َّرَم َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيتَةَ َو َّ َ َ ْ َ
ضطَُّر غَي ر ب ٍاغ وَل َع ٍ
اد فَال إِثْ َم َعلَْي ِه إِ َّن
لِغَْي ِر اللَّ ِه فَ َم ِن ا ْ
َْ َ َ
اللَّه غَ ُف ِ
يم﴾
َ ٌ
ور َرح ٌ

002

080

سورة النحل

ِ ِ
يل ربِّ َ ِ ِ
ِ
سنَ ِة
ك بِالْح ْك َمة َوال َْم ْوعظَة ال َ
﴿ا ْدعُ إِلَ ٰى َسب ِ َ
ْح َ
ِ
ِ
ض َّل
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ْن َ
س ُن إِ َّن َربَّ َ
َو َجادل ُْه ْم بِالَّتِي ه َي أ ْ
َح َ
َع ْن َسبِيلِ ِه ﴾

002

001

سورة النحل

ِ ِ ِ
ِ ِ
صبَ ْرتُ ْم
﴿ َوإِ ْن َعاقَ ْبتُ ْم فَ َعاقبُوا بِمثْ ِل َما عُوق ْبتُ ْم بِه َولَئ ْن َ
لَ ُهو َخ ْي ر لِ َّ ِ
ين﴾
َ ٌ
لصاب ِر َ

008

001

سورة اْلسراء

﴿ وَما ُكنا ُمع َذبين ﴾

02

030

سورة اْلسراء

﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوَل ﴾

00

020

سورة اْلسراء

ِ
ِ
ِ ِ
س ْكتُ ْم
﴿قُ ْل لَ ْو أَنْ تُ ْم تَ ْمل ُكو َن َخ َزائ َن َر ْح َمة َربِّي إذًا َأل َْم َ
اْلنْ َف ِ
اق َوَكا َن ِْ
َخ ْشيَةَ ِْ
ورا ﴾
سا ُن قَ تُ ً
اْلنْ َ

033

072

سورة اْلسراء

ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
اء
اس ُكنُوا ْاأل َْر َ
يل ْ
ض فَِإذَا َج َ
﴿ َوقُلْنَا م ْن بَ ْعده لبَني إ ْس َرائ َ
َو ْع ُد ْاآل ِخ َرةِ ِج ْئ نَا بِ ُك ْم لَِفي ًفا) ﴾

030

070

سورة الكهف

اهم لِنَ ْعلَم أ ُّ ِ
ص ٰى لِ َما لَبِثُوا أ ََم ًدا ﴾
َي الْح ْزبَ ْي ِن أ ْ
َح َ
﴿ثُ َّم بَ َعثْ نَ ُ ْ َ

00

000

446

سورة الكهف

وأعز نفرا﴾
﴿قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثرمنك ماَل ً

00

007

سورة الكهف

﴿قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من

07

007

تراب ﴾

سورة مريم

ِ ِ
ت الْموالِي ِمن ورائِي وَكانَ ِ
ت ْام َرأَتِي َعاقِ ًرا
﴿ َوإنِّي خ ْف ُ َ َ َ َ َ َ
نك َولِيًّا﴾
ب لِي ِمن لَّ ُد َ
فَ َه ْ

2

020

سورة طه

ِ ِ
سانِي﴾
﴿ َو ْ
احلُ ْل عُ ْق َد ًة م ْن ل َ

07

001

سورة األنبياء

﴿وذَا الن ِ
ُّون إِ ْذ ذَ َهب مغَ ِ
اضبًا فَظَ َّن أَ ْن لَ ْن نَ ْق ِد َر َعلَْي ِه
َ ُ
َ
اد ٰى فِي الظُّلُم ِ
ت﴾
ات أَ ْن ََل إِ ٰلَهَ إََِّل أَنْ َ
فَ نَ َ
َ

37

033

سورة األنبياء

﴿ إنهم كانوا يس ارع ون في الخيرات ويدعونن ا رغب ا

13

000

ورهب ا وكانوا لنا خاشعين﴾
سورة الحج

ِ
﴿ومن َعاقَب بِ ِمثْ ِل ما عُوقِ ِ ِ
ص َرنَّهُ
ب بِه ثُ َّم بُغ َي َعلَْيه لَيَ ْن ُ
ََ ْ
َ
َ
َ
اللَّهُ إِ َّن اللَّهَ لَ َع ُف ٌّو غَ ُفور﴾

83

002

سورة الحج

ِ
َحيَا ُك ْم ثُ َّم يُ ِميتُ ُك ْم ثُ َّم يُ ْحيِي ُك ْم إِ َّن
﴿ َو ُه َو الَّذي أ ْ
ِْ
ور ﴾
سا َن لَ َك ُف ٌ
اْلنْ َ

88

000

سورة الحج

ِِ
ِ ِ ِ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل
﴿ َو َجاه ُدوا في اللَّه َح َّق ِج َهاده ُه َو ْ
َعلَْي ُك ْم فِي الدِّي ِن ِم ْن َح َر ٍج﴾

73

008

المومنون

﴿فَ تَ َقطَّعُوا أ َْمرُه ْم بَ ْي نَ ُه ْم ُزبُرا ُك ُّل ِح ْز ٍ
ب بِ َما لَ َديْ ِه ْم
ً
َ

20

000

447

فَ ِر ُحو َن ﴾
سورة النور

﴿هذا بهتَا ٌن ع ِطي ٌم﴾

08

038

سورة النور

ص َف ُحوا أََل تُ ِحبُّو َن أَ ْن يَغْ ِف َر اللَّهُ لَ ُك ْم َواللَّهُ
﴿ َولْيَ ْع ُفوا َولْيَ ْ
غَ ُف ِ
يم﴾
ٌ
ور َرح ٌ

00

000

سورة النور

﴿ َوتُوبُوا إِلَى اللَّ ِه َج ِم ًيعا أَيُّهَ ال ُْم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾

00

033

سورة النور

السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َمثَ ُل نُوِرهِ َك ِم ْش َكاةٍ ﴾
﴿ آللَّهُ نُ ُ
ور َّ َ َ

02

008

سورة النور

َّ
ورا فَ َما لَهُ ِمن نُّور ﴾
﴿ َوَمن ل ْم يَ ْج َع ِل اللَّهُ لَهُ نُ ً

03

008

سورة النور

ِِ
﴿أَو َكظُلُم ٍ
ج
ات فِي بَ ْح ٍر لُّ ِّج ٍّي يَغْ َ
ج ِّمن فَ ْوقه َم ْو ٌ
شاهُ َم ْو ٌ
ْ َ
ِِ
ض َها فَ ْو َق بَ ْع ٍ
ض﴾
اب ظُلُ َم ٌ
ات بَ ْع ُ
ِّمن فَ ْوقه َس َح ٌ

03

033

سورة النور

﴿ومن كفر بعد ذلك فأوَلئك هم الفاسقون ﴾

22

000

سورة النور

ِ
ِ َّ ِ
آمنُوا بِاللَّ ِه َوَر ُسول ِه َوإِذَا َكانُوا َم َعهُ
ين َ
﴿إن َما ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
َّى يَ ْستَ ِذنُوهُ﴾
َعلَ ٰى أ َْم ٍر َج ِام ٍع لَ ْم يَ ْذ َهبُوا َحت ٰ

80

000

سورة الفرقان

﴿وما أَرسلْنا قَ ب لَ َ ِ
ِ
ين إََِّل إِنَّ ُه ْم لَيَأْ ُكلُو َن
َ َْ َ ْ
ك م َن ال ُْم ْر َسل َ
َسو ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض
ام َويَ ْم ُ
اق َو َج َعلْنَا بَ ْع َ
الطَّ َع َ
شو َنِ في ْاأل ْ َ

03

012

سورة الفرقان

﴿فَ َال تُ ِط ِع الْ َكافِ ِرين وج ِ
ادا َكبِ ًيرا﴾
اه ْد ُهم بِ ِه ِج َه ً
َ ََ

فِ ْت نَةً﴾

448

20

007

سورة الفرقان

﴿تَ بار َك الَّ ِذي جعل فِي َّ ِ
ِ ِ
اجا
وجا َو َج َع َل ف َيها س َر ً
الس َماء بُ ُر ً
ََ
ََ َ

80

021

سورة الفرقان

ِ
َّ ِ
شو َن َعلَى ْاأل َْر ِ
ض َه ْونًا َوإِ َذا
اد َّ
ين يَ ْم ُ
﴿ َوعبَ ُ
الر ْح َم ِن الذ َ
َخاطَب هم الْج ِ
اهلُو َن قَالُوا َس َال ًما﴾
َُ ُ َ

80

030

سورة الفرقان

﴿ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى اهلل متابا ﴾

70

031

سورة الشعراء

ْت وأَنْ َ ِ
ِ
ْت فَ ْعلَتَ َ َِّ
ين ﴾
﴿ َوفَ َعل َ
ت م َن الْ َكاف ِر َ
ك التي فَ َعل َ َ

01

000

سورة الشعراء

ِ
ين﴾
﴿قَ َ
ال فَ َعلْتُ َها إِذًا َوأَنَا م َن الضَّالِّ َ
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سورة الشعراء

ِ
ِ ِِ
ين﴾
﴿ َوا ْغف ْر ألَبي إِنَّهُ َكا َن م َن الضَّالِّ َ
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سورة الشعراء

﴿ إََِّل َم ْن أَتَى اللَّهَ بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍ
يم ﴾
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سورة الشعراء

﴿ وما نَح ُن بمع ِذبين ﴾
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سورة النمل

﴿ َلُ َع ِذبنه ع َذابا شديدا ﴾
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سورة النمل

ت قَ ِ
اط َعةً أ َْم ًرا
﴿قَال ْ
َت يَا أَيُّ َها ال َْم َلُ أَفْ تُونِي فِي أ َْم ِري َما ُك ْن ُ
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سورة النمل

وك إِذَا د َخلُوا قَ ريةً أَفْس ُدوها وجعلُوا أ ِ
َع َّزةَ
﴿قَالَ ْ
ت إِ َّن ال ُْملُ َ َ
َْ َ َ َ َ َ
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َوقَ َم ًرا ُمنِ ًيرا﴾

َّى تَ ْش َه ُد ِ
ون﴾
َحت ٰ

أ َْهلِ َها أ َِذلَّةً﴾
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سورة النمل

﴿ليبلوني ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه
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 ،ومن كفر فإن ربي غني كريم﴾
سورة النمل

﴿ وجعل ب ْين الْب ْحريْ ِن ح ِ
اج ًزا أَإِ ٰلَهٌ َم َع اللَّ ِه بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم ََل
َ ََ َ َ َ َ َ َ
يَ ْعلَ ُمو َن ﴾
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سورة النمل

﴿أ َْم من ي ْه ِدي ُكم فِي ظُلُم ِ
ات الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَم ْن يُ ْر ِس ُل
َْ َ
ْ
َ
اح بُ ْش ًرا بَ ْي َن يَ َد ْي َر ْح َمتِ ِه﴾ ..
ِّ
الريَ َ

80

033

سورة النمل

﴿وهم ِمن فَ ز ٍع ي ومئِ ٍذ ِ
آمنُو َن﴾
َ ُ ْ ْ َ َْ َ
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سورة القصص

﴿ َّ
إن فِ ْر َع ْو َن َع َال فِي ْاأل َْر ِ
ض َو َج َع َل أ َْهلَ َها ِشيَ ًعا
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ض ِع ُ ِ
اء ُه ْم َويَ ْستَ ْحيِي
يَ ْستَ ْ
ف طَائ َفةً ِّم ْن ُه ْم يُ َذبِّ ُح أَبْ نَ َ

ِ
اء ُه ْم﴾
سَ
نَ
سورة القصص

﴿ إِن تُ ِري ُد إَل أَن تَ ُكو َن َجبَّاراً فِي اَلَ ْر ِ
ض َوَما تُ ِري ُد أَن
تَ ُكو َن ِمن الْم ْ ِ ِ
ين ﴾
صلح َ
َ ُ
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سورة القصص

ضاء ِمن غَي ِر س ٍ
وء
اسلُ ْ
ك يَ َد َك فِي َج ْيبِ َ
﴿ ْ
ك تَ ْخ ُر ْج بَ ْي َ َ ْ ْ ُ
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سورة القصص

﴿أَولَم نُم ِّكن لَهم حرما ِ
ات ُك ِّل َش ْي ٍء
آمنًا يُ ْجبَى إِلَْي ِه ثَ َم َر ُ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ًَ
ِرْزقًا ِم ْن لَ ُدنَّا َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم َلَ يَ ْعلَ ُمو َن﴾

الرْه ِ
ك
ك ِم َن َّ
َوا ْ
ك بُ ْرَهنَ ِن ِم ْن َربِّ َ
ب فَ َذانِ َ
اح َ
ض ُم ْم إِلَْي َ
ك َجنَ َ
إِلَ ٰى فِ ْر َع ْو َن َوَم َلي ِه﴾ ..

سورة العنكبوت ﴿أَولَم ي روا أَنَّا جعلْنا حرما ِ
آمنًا﴾
َ ْ ََْ
َ َ َ َ ًَ
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سورة الروم

اء فِي َما
﴿ َهل لَّ ُكم ِّمن َّما َملَ َك ْ
ت أَيْ َمانُ ُكم ِّمن ُش َرَك َ

سورة الروم

﴿فأنْظُر إِلَ ٰى آثَا ِر ر ْحم ِ
ض بَ ْع َد
ت اللَّ ِه َك ْي َ
ف يُ ْحيِي ْاأل َْر َ
ْ
َ َ
َم ْوتِ َها﴾
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ِ
َخ ْذنَا ِمن النَّبِيِّ ِ
ك وِمن نُ ٍ ِ ِ
يم
سورة األحزاب َوإِ ْذ أ َ
ين ميثَاقَ ُه ْم َوم ْن َ َ ْ
َ
َ
وح َوإبْ َراه َ
ِ
َخ ْذنَا ِم ْن ُه ْم ِميثَاقًا غَلِيظًا﴾
يسى ابْ ِن َم ْريَ َم َوأ َ
َوُم َ
وس ٰى َوع َ
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َّ ِ
ِ
صم ُك ْم ِمن اللَّ ِه إِ ْن أَر َ ِ
وءا
َ
َ
سورة األحزاب ﴿ ق ْل َم ْن َذا الذي يَ ْع ُ
اد ب ُك ْم ُس ً
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ِِ
ِ ِ
س ُك ْم﴾
َرَزقْنَا ُك ْم فَأَنتُ ْم فيه َس َواءٌ تَ َخافُونَ ُه ْم َكخي َفت ُك ْم أَن ُف َ

اد بِ ُك ْم َر ْح َمةً ﴾
أ َْو أ ََر َ

ِ
ِِ
ين ِر َج ٌ
اه ُدوا اللَّهَ َعلَْي ِه ﴾
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
سورة األحزاب ﴿ م َن ال ُْم ْؤمن َ
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ِ
سبوا
سورة األحزاب ﴿
َ
والذين يُؤذو َن المؤمنين والمؤمنات بغي ِر ما اكتَ َ
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ِ
فقد احتَ َملوا بُهتاناً وإثماً ُمبيناً﴾

األحزاب

ض وال ِ
ضنَا األَمانَةَ َعلَى َّ ِ
ْجبَ ِ
ال
﴿إِنَّا َع َر ْ َ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ
ِ
ِ
سا ُن إِنَّهُ َكا َن
فَأَبَ ْي َن أَ ْن يَ ْحملْنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن م ْن َها َو َح َملَ َها ا ِْلنْ َ
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وما َج ُهوَلً﴾
ظَلُ ً

سورة سبأ

شاء ِمن محا ِريب وتَماثِيل و ِج َف ٍ
ان
﴿ ي ْع َملُو َن لَهُ َما يَ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
اسي ٍ
ْج َو ِ
يل
ات ا ْع َملُوا َ
آل َد ُاو َ
اب َوقُ ُدوٍر َر َ
َكال َ
ود ُش ْك ًرا َوقَل ٌ
ِ ِ ِ
ي َّ
ور﴾
الش ُك ُ
م ْن عبَاد َ
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سورة سبإ

﴿قُ ْل يَ ْج َم ُع بَ ْي نَ نَا َربُّنَا ﴾
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سورة يس

﴿وما أَنزلْنَا َعلَى قَ وِم ِه ِمن ب ْع ِدهِ ِمن ج ٍ
الس َم ِاء َوَما
ند ِّم َن َّ
ََ َ
ْ ُ
َ
ْ
ِ
ين﴾
ُكنَّا ُمن ِزل َ
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سورة يس

ِ
ار فَِإ َذا ُه ْم ُمظْلِ ُمو َن﴾
﴿ َوآيَةٌ لَ ُه ُم اللَّْي ُل نَ ْسلَ ُخ م ْنهُ الن َ
َّه َ
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سورة يس

ِ
ض ُرو َن﴾
ص َرُه ْم َو ُه ْم لَ ُه ْم ُجن ٌد ُّم ْح َ
﴿ ََل يَ ْستَطيعُو َن نَ ْ
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ب َواصب﴾
سورة الصافات ﴿ ولهم ع َذا ٌ
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سورة الصافات ﴿ َوفَ َديْناهُ بِ ِذبْ ٍح َع ٍ
ظيم﴾
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سورة الزمر

ك
﴿ ل ُه ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم ظُلَ ٌل ِم َن النَّا ِر َوِم ْن تَ ْحتِ ِه ْم ظُلَ ٌل َٰذلِ َ
ِ
ادهُ ﴾
يُ َخ ِّو ُ
ف اللَّهُ بِ ِه عبَ َ
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سورة الزمر

َّ ِ
وها َوأَنَابُوا إلى اهلل﴾
اجتَ نَبُوا الطَّاغُ َ
وت أَ ْن يَ ْعبُ ُد َ
ين ْ
﴿ َوالذ َ

07

030

سورة الزمر

ض ٍّر َهل ُه َّن َك ِ
﴿ إ ْن أَر َ ِ َّ ِ
ادنِي
ات ُ
اش َف ُ
ض ِّرهِ أ َْو أ ََر َ
َ
ادن َي اللهُ ب ُ ْ
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سورة الزمر

اد َّ ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَ ٰى أَنْ ُف ِس ِه ْم ََل تَ ْقنَطُوا ِم ْن
ين أ ْ
ي الذ َ
﴿ قُ ْل يَا عبَ َ
َر ْح َم ِة اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ يَغْ ِف ُر ُّ
وب َج ِم ًيعا ﴾
الذنُ َ
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سورة غافر

ور ﴾
﴿يَ ْعلَ ُم َخائِنَةَ األَ ْعيُ ِن َوَما تُ ْخ ِفي ُّ
الص ُد ُ
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سورة الشورى

﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى
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ات َر ْح َمتِ ِه﴾
بَِر ْح َم ٍة َه ْل ُه َّن ُم ْم ِس َك ُ

بينهم﴾
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سورة الشورى

َّ ِ
ور ٰى
استَ َجابُوا لَِربِّ ِه ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ين ْ
الص َالةَ َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
﴿ َوالذ َ
ِ
اه ْم يُ ْن ِف ُقو َن﴾
بَ ْي نَ ُه ْم َوم َّما َرَزقْنَ ُ
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سورة الزخرف

﴿فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين﴾
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سورة الجاثية

اك َعلَ ٰى َش ِر َيع ٍة ِم َن ْاأل َْم ِر فَاتَّبِ ْع َها َوََل تَ تَّبِ ْع
﴿ ثُ َّم َج َعلْنَ َ
أ َْهو َّ ِ
ين ََل يَ ْعلَ ُمو َن﴾
اء الذ َ
ََ
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سورة محمد

َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ات﴾
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
ين َ
﴿ َوالذ َ
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سورة الفتح

ِِ
الس ِكينَةَ فِي قُلُ ِ
ادوا
﴿ ُه َو الَّ ِذي أَنْ َز َل َّ
ين لِيَ ْز َد ُ
وب ال ُْم ْؤمن َ
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سورة الفتح

السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَكا َن اللَّهُ َع ِزيزاً
﴿ ََلِلَّ ِه ُجنُ ُ
ود َّ َ َ
َح ِكيماً﴾
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سورة الفتح

ِِ
ِ ِ ِ َّ ِ
سبِّ ُحوهُ بُ ْك َرًة
﴿ لتُ ْؤمنُوا بالله َوَر ُسوله َوتُ َع ِّزُروهُ َوتُ َوقِّ ُروهُ َوتُ َ
وأ ِ
َص ًيال ﴾
َ

1

030

سورة الفتح

ول اللَّ ِه والَّ ِذين معهُ أ ِ
َش َّداءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر
﴿ ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
َ َ ََ
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يمانِ ِه ْم﴾
يمانًا َم َع إِ َ
إِ َ

اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا ﴾..
ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر ُ

ِ ِِ
سورة الحجرات
ِِ
صلِ ُحوا بَ ْي نَ ُه َما فَِإ ْن
ين اقْتَتَ لُوا فَاَ ْ
﴿ َوإِن طَآئ َفتَان م َن ال ُْم ْؤمن َ
ِ
ِ َِّ ِ
يء
بَغَ ْ
ت إِ ْح َد ُ
اه َما َعلَى اَلُ ْخ َرى فَ َقاتلُوا التي تَ ْبغي َحتَّى تَف َ
إِلَى أ َْم ِر اللَّ ِه ﴾
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ِ
صلِ ُحوا بَ ْي َن أ َ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّهَ
سورة الحجرات ﴿إِنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوةٌ فَاَ ْ
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لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن﴾

سورة القمر

َّ
الزبُ ِر﴾
ارُك ْم َخ ْي ٌر ِم ْن أُوٰلَئِ ُك ْم أ َْم لَ ُك ْم بَ َراءَةٌ فِي ُّ
﴿أَ ُكف ُ
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018

سورة الحديد

﴿ ..وقَ َّف ْي نَا بِ ِعيسى ابْ ِن مريم وآتَ ْي نَاهُ ِْ ِ
يل َو َج َعلْنَا فِي
ََْ َ َ
َ
َ
اْلنْج َ
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قُلُ ِ َّ ِ
وها َما
ين اتَّبَ عُوهُ َرأْفَةً َوَر ْح َمةً َوَرْهبَانِيَّةً ابْ تَ َدعُ َ
وب الذ َ

َكتَْب نَ َاها َعلَْي ِه ْم إِ َّل اابْتِغَ َاء ِر ْض َو ِان اللَّ ِه ﴾

سورة المجادلة ﴿قَ ْد س ِمع اللَّهُ قَ و َل الَّتِي تُج ِ
ك فِي َزْو ِج َها َوتَ ْشتَ ِكي
ادلُ َ
َ
ْ
َ َ
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إِلَى اللَّ ِه﴾

ِ
ِ
ورا َوإِ َّن اللَّهَ لَ َع ُف ٌّو
سورة المجادلة ﴿ َوإِنَّ ُه ْم لَيَ ُقولُو َن ُم ْن َك ًرا م َن الْ َق ْول َوُز ً
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002

ور﴾
غَ ُف ٌ

سورة الحشر

يخربو َن بيُوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين﴾
﴿ َ
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سورة الحشر

ِ
ك بِأَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم
ص ُدوِرِه ْم ِم َن اللَّ ِه ٰذَلِ َ
﴿ َألَنْ تُ ْم أَ َش ُّد َرْهبَةً في ُ
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ََل يَ ْف َق ُهو َن﴾
سورة الحشر

ار المتكبر سبحان
﴿ا َّ
لس َال ُم المؤمن المهيمن ال َْع ِز ُيز ال َ
ْجبَّ ُ

اللَّ ِه عما يشركون

ِ
ِ
وأرجلِهن﴾
ين بِبُهتان يفتَ ِرينَهُ بين أيديهن ُ
سورة الممتحنة ﴿يأت َ
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سورة التً غَابُن

ِ ِ
ك يَ ْو ُم التَّ غَابُ ِن ﴾
ْج ْم ِع ٰذَلِ َ
﴿ يَ ْوَم يَ ْج َمعُ ُك ْم ليَ ْوم ال َ
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سورة التً ْحريم

َت لُ ٍ
ِِ
وط
َت نُ ٍ
وح َو ْام َرأ َ
ين َك َف ُروا ْام َرأ َ
﴿َ
ض َر َ
ب اللَّهُ َمثَ ًال للَّذ َ
ادنَا ِ
ت َعب َدي ِن ِمن ِعب ِ
اه َما ﴾
صال َح ْي ِن فَ َخانَتَ ُ
َ
َكانَتَا﴾ تَ ْح َ ْ ْ ْ َ

03

028

سورة ال َقلَم

ك وََل تَ ُكن َك ِ
﴿فَ ِ ِ
ب الْح ِ
اد ٰى
وت إِ ْذ نَ َ
ْ
ْ َ
صاح ِ ُ
اصب ْر ل ُح ْك ِم َربِّ َ َ

03

002

وم﴾
َو ُه َو َم ْكظُ ٌ

سورة الحاقًة

﴿فَما ِم ْن ُكم ِمن أ ٍ
ِ
ين﴾
ْ ْ َ
َحد َع ْنهُ َحاج ِز َ
َ

07

000

سورة القيامة

﴿ َو ُج ِم َع َّ
س َوالْ َق َم ُر﴾
الش ْم ُ

1

000

سورة القيامة

﴿ والْتَ َّف ِ
الس ِاق﴾
السا ُق بِ َّ
ت َّ
َ

01
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سورة اَلنسان

ِ
﴿ َّ
إن ْاألَبْ َر َار يَ ْش َربُو َن ِم ْن َكأ ٍ
ورا ﴾
ْس َكا َن م َز ُ
اج َها َكافُ ً

2

000

سورة النًبَإ

﴿ وجن ٍ
َّات أَلْ َفافًا﴾
ََ
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070

سورة التً ْك ِوير

ت﴾
وش ُح ِش َر ْ
﴿ َوإِذَا ال ُْو ُح ُ

2
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سورة ال َف ْجر

ِِ
اضيةً َّمر ِ
ِ ِ
ضيَّةً ﴾
﴿ ْارجعي إِلَى َربِّك َر َ ْ

03

073

سورة الضحى

ضاَل ف َه َدى﴾
﴿ َوَو َجد َك َ

7

033

سورة العلَق

﴿ َّ
الر ْج َعى﴾
ك ُّ
إن إِلَى َربِّ َ

3

073

ِ
ور﴾
سورة اَلنش َقاق ﴿أنه ظن أن لن ُ
يح َ
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سورة الهمزة

﴿ الَّ ِذي َج َم َع َم ًاَل َو َع َّد َدهُ﴾

0

000

سورة الفيل

ضلِ ٍ
يل﴾
﴿أَلَ ْم يَ ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم فِي تَ ْ

0

030

سورة قُ َريش

ِ
وع وآمنَ هم ِمن َخو ٍ
ِ
ف﴾
﴿ الَّذي أَط َْع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ ْ
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082

سورة ال َفلَق

َّفاثَ ِ
﴿ َوِم ْن َش ِّر الن َّ
ات فِي الْعُ َق ِد﴾

0

001
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الرقم
1

الحديث
" أربع من كن فيه كان منافقا خالصا  ،ومن كانت في خصلة

الصفحة
534

منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها  :إذا أؤتمن
خاصم فَ َج َر"
خان  ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر  ،وإذا َ

2

«أَل أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا:

144

بلى يا رسول اهلل ،قال :إصالح ذات البين»

5

"اما أ ّن اهلل ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها اهلل تعالى رحمة

247

ألمتي ،فمن استشار منهم لم يُعدم ُرشداً ومن تركها لم يُعدم
غيّاً".

4

" ليس الك ًذابُ الذي يصلح بين ِ
الناس فينمي خيرا "

541

3

ِ
المنزل ،أَل إن سلعة اهلل
أدلج ،ومن أدلج بل َغ
"من َ
خاف َ

233

6

"يا ابن آدم انك إن تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك

غاليةٌ ،أَل إن سلعة اهلل الجنةُ"

َ ،ل تالم على كفاف  ،وابدأ بمن تعول ,اليد العليا خير من
اليد السفلى "

457

515

الرقم

البيت الشعري

الصفحة

3

أخ ذنا بأطرا ِ
ف الحدي ِ
ث بين نا ** و َسالت بأعنا ِق المطي األباط ح

25

2

أمي ٌر علينا رسو ُل المليك ** أحبب بذاك إلينا أميرا.

396

1

أن محال وأن مرتحال وأن في السفر ما مضى مهالن

29

4

أولئك أبَائي فَ ِجئني ب ِمثلهم ** إذا جمعتنَا يا جري ُر الجوامع

213

5

إذ هي الهم والح ِديث إذ** ت ْعصى الى األمي ِر ذا األقوال

396

9

ُسكن في ِ
سقى ربي شباك بني ُكليب ** إذا ما الماء أ ِ
البالد
ُ

227

7

غرب على بك َرةِ أو لؤلؤ قلق ** في السلك َخان به رباته النُظُ ُم

259

2

فأصبحت قد عنفت بالجهل أهله ** وعري أفراس الصبا ورواحلهُ.
ُ

123

6

ت والدار أحيانا يشط ** صرف األمي ُر على من كان ذا شجن
فقل ُ

396

31

إلي تقضي ُحشاشة نازِع
ً
فلما رأين الليل والشمس حية **حياة َ

62

33

في ك ف ِه خيزران ريحة عبق ** من كف أروع في عرنينه شم ُم

24

32

رع
قعُود َعلَى آل ال َو ِجي ِه وَلحق ** يُِقي ُمو َن َحولِياتُ َها بال َم َقِا ِ

96

31

كل شيء ما خ ال الموت ج لل *** والفتى يسعى ويله يه األم ل

41

458

34

ع ِد َعا َم ِة.
كِال أبَ َوينَا كا َن فَر َ

256

35

أفظع ذا من ذاك لدل
كالمنهما موت ،ولكن ذا **
َ

37

39

حسبن الموت موت البلى ** فإن َما الموت سؤا ُل الرجال
َل تَ َ

37

37

ب المرءُ الكري ُم كنفسه ** والمرء يصل ُحه الجليس الصال ُح.
ما عات َ

25

32

ث منهم ** َشمائل بدلُوها من ِش َمالي
ُهم قوِمي وقد ان َكرت ُ

29

36

افعل
وأ ُ
َمرت نفسي أي أمر ُ

356

21

س َرا ِغبة إذا رغبتها وإذا تَرد إلى قلي ِل تقن ع
والنف ُ

24

23

ف بال َعصا ** وبالسي ِ
ف والخطى حمر تعالِبُه
وجيش كجن ِح الليل يزح ُ
َ

72

22

وشدت على حدب المهارى وحللنا ** وَل ينظر الغادي الذي هو رائ ح

25

21

وفوها كأقاحي غداه دائم الهطل **كما شيب براع بارد من عسل النحل

29

24

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني ** شاو مثل شلوش شلشل شول.

29

25

ولما قضينا من من ى كل حاج ة ** ومسح باألركان من هو ما سح

25

29

طر َخيلهم ** وواج ُهوا بأس ِد قابلوا أس َدا
وليت َجب َهة َخيلي َش َ

77

27

ض من مهابت ِه ** ف َما يكل ُم إَل حي َن يبتس ُم
ض حياء ويغ ُ
يغ ُ

24

22

كج ِ
انبيه** كما ن ًفضت َجنا َحيها
ٌ
يهز الجيش حول َ َ

72

459

فهرس مصادر البحث ومراجعه
أوال :القرآن الكريم  :برواية ورش عن االمام نافع .وزارة الشؤون الدينية واألوقاف .طبع
املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية وحدة الرغاية ،اجلزائر 9191ه 9111م

ثانيا  :المصادر األساسية للبحث
أ /خطابات رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :وتشمل خطابات الرؤساء الذين
تعاقبوا على احلكم يف اجلزائر بني  9111و 2222مع الرتكيز على خطابات الرئيسني ليامني زروال
وعبد العزيز بوتفليقة بالنظر لطول فرتة حكمهما و ولتشعب األزمة خالل سنوات ترأسهما
للجمهورية .
ب /البيانات الرسمية وبيانات الجماعات المسلحة ومراسالت علماء دين ألمراء اْلرهاب
إعذار وإنذار .بيان للجماعة االسالمية املسلحة  .توقيع ا أمري اجلماعة  .أبو عبد الرمحن آمني يوم 12أفريل 9111
 بيان رشيد أبوتراب اجلزائري ،كتائب اجلهاد السين ،اجليش اإلسالمى لإلنقاذ يف يوم األربعاء 21ذي القعدة9121هـ املوافق ليوم  1جانفي 2221م
بيان حركة التحدي .جريدة اخلرب عدد  9419ليوم  91أوت 9116رسائل أصحاب الفضيلة العلماء :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حممد ناصر الدين األلباين ،و حممد بن صاحلبن عثيمني ألمراء اجلماعات اإلرهابية(نصيحة الشيخ ابن عثيمني إىل اجلماعات املسلحة باجلزائر .يف مكة املكرمة
يوم األربعاء السادس عشر من ذي احلجة عام (3421ه..ورسائل أخرى)ـ

460

نـداء إىل املسلمني يف اجلـزائر :ارفضوا االستفتاء حول ميثاق السلم واملصاحلة .بيان اللجنةاإلعالمية للحماعة السلفية للدعوة والقتال باجلزائر  22سبتمرب 2221
مذكرة جبهة اإلسالمية لإلنقاذ املرسلة ىل رئيس اجلمهورية يف  4مارس 9111ج  _ /دستور  :0131الـمؤرخ يف  21فيفري سنة 9111
_ دستور  :0118املعدل لدستور  9111املؤرخ يف  21نوفمرب  ،9116اجلريدة الرمسية رقم
 46املؤرخة يف  1ديسمرب 9116
د /القوانين والمشاريع وآليات استرجاع األمن ومعالجة األزمة في الجزائر
املتضمن
_ قانون الرحمة :صدر يوم  21رمضان عام  9191املوافق  21فيفري سنة  9111و ّ
الرمحة
تدابري ّ

األول عام  9122املوافق 91
_ قانون الوئام المدني  :قانون رقم ّ 21 - 11
مؤرخ يف  21ربيع ّ
جويلية سنة 9111

_ مشروع ال ميثاق من أجل السل م و ال مصال حة الوطنية :الصادر يوم  1رجب  9126هـ
الـموافق  91أوت  2221باجلزائر.
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ثالثا  :الكتب
_ اآلمدي ابو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب (املتوىف619 :هـ)
األحكام يف أصول األحكام احملقق :عبد الرزاق ج 9مطبعة املعارف مصر ،د.ط
_ أنيس إبراهيم .داللة األلفاظ .مكتبة االجنلواملصرية القاهرة الطبعة الثانية 9161
_ ابراهيم مصطفى وآخرون .املعجم الوسيط .جممع اللغة العربية  .الطبعة الثانية دار املعارف مبصر
_ ابن األنباري ا (حممد بن القاسم ،ت124.هـ) ألضداد.حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
الرتاث الكويت9162 .م
_ ابن عاشور حممد الطاهر.التحرير والتنوير الدار التونسية للنشر ط 2221
_ ابن تيمية .جامع املسائل .دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع مكة املكرمة
_ إبن جين أبو الفتح عثمان ،ت112.هـ) اخلصائص .حتقيق حممد علي النجار ،دار الكتاب
العريب بريوت لبنان
_ ابن رشيق (احلسن بن رشيق القريواين ،ت116.هـ) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده :حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار اجليل بريوت لبنان .الطبعة اخلامسة9129 .هـ9119/م
 ابن طباطبا حممد أمحد .العلوي عيار الشعر شرح وحتقيق عباس عبد الستار  .دار الكتب العلميةالطبعة  9سنة 9112
_ ابن فارس(أمحد بن زكرياء القزويين الرازي ،أبو احلسني) .
*الصاحيب يف فقه اللغة املكتبة السلفية – القاهرة 9192 -9121

462

*مقاييس اللغة .حتقيق عبد السالم هارون دار الفكر الطبعة 9111 :هـ 9141 -
_ ابن قتيبة الشعر والشعراء ج 9حتقيق وشرح امحد شاكر دار املعارف مصر  9166م
_ إبن القيم اجلوزية  .إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان حتقيق حسن عبد احلميد احلليب األثري دار
ابن اجلوزي
_ إبن كثري .تفسري القرآن العظيم.دار ابن اهليثم القاهرة .ط 2221
_ ابن منظور .أبو الفضل مجال الدين بن كرم .لسان العرب.دار صادر بريوت ط9112 9
_ أمحد عزوز  .اصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية .منشورات إحتاد الكتاب العرب .دمشق
.2222
_ أمحد عبد الغفار التصور اللغوي عند األصوليني جامعة اإلسكندرية –جامعة الرياض شركة
مكتبات عكاظ ط9سنة 9149
_ أمحد خمتار عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب القاهرة طبعة 2221
_أمحد نعيم الكراعني علم الداللة بني النظرية والتطبيق ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع
لبنان ،الطبعة األوىل9191 .هـ9111/م
_ إمام حسنني عطا اهلل ،اإلرهاب البنيان القانوين للجرمية  ،دار املطبوعات اجلامعية 2221
_ باملر ،علم الداللة ،ترمجة ،حممد عبد احلليم املاشطة،جامعة املستنصرية ،بغداد9111 ،
_ بدوي طبانة  :دراسات يف نقد األدب العريب  .دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع
_بدوي عبد الرمحان .ظروف املكان والزمان .ط 1مكتبة النهضة املصرية 9161
_ البستاين بطرس.حميط احمليط قاموس مطول للغة العربية .مكتبة لبنان طبعة جديدة سنة 9114

463

_ بناين حممد الصغري .النظريات اللسانية والبالغية عند اجلاحظ .ديوان املطبوعات اجلامعية 9111
_ هبنسي أمحد فتحي.التعزير يف اإلسالم .مؤسسة اخلليج العريب .العجوزة القاهرة .الطبعة الوىل سنة
9111
_ بورجا .فرنسوا .ترمجة د.لورين زكر .اإلسالم السياسي صوت اجلنوب .مطبعة النجاح اجلدية ط
9111
_ تامالت حممد  ،اجلزائر من فوق الربكان ،الطبعة األويل (د ،د،ن) ،اجلزائر9111 ،
_ تركي احلمد .السياسة بني احلالل واحلرام كتب الفلسفة والفكر االسالمي .اململكة العربية
السعودية طبعة 2221
_ متام حسان .اللغة بني املعيارية والوصفية .دار الثقافة الدار البيضاء 9112
_ الثعاليب .أبو منصور عبد ملالك بن حممد بن امساعيل .فقه اللغة وأسرار العربية .دار مكتبة احلياة
بريوت(دون سنة )
_ اجلاحظ و أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة الليثي الكناين البصري ( 211-911ه)ـ
*البيان والتبيني  92حتقيق عبد السالم هارون نشر مكتبة اخلاجني القاهرة طبعة -9111
9161
*احليوان حتقيق عبد السالم هارون دار إحياء الرتاث العريب بريوت
*رسالة يف اجلد واهلزل .حتق عبد السالم هارون نشر مكتبة اخلاجني القاهرة  9111ه  9161م
_جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري .أساس البالغة  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
بريوت لبنان ط 2226

464

_ جرجي زيدان .اللغة العربية كائن حي .كلمات عربية للرتمجة والنشر .مدينة نصر القاهرة طبعة
2292
_ اجلرجاين عبد القاهر دالئل اإلعجاز حتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية دار الفكر  ،د ط
_ اجلرجاين علي بن حممد .التعريفات ،دار الكتب العلمية بريوت ط 9121 9ه 9112م
_ مجال الدين حممد .أصول اجملتمع االسالمي  ،احلرية و املساواة  ،الشورى  ،التكافل االجتماعي
 ،الوسطى  ،االمر باملعروف و النهي عن املنكر .دار الكتاب املصري القاهرة ط 9112.
_ اجلوهري .أبو إمساعيل بن محاد بن نصر .الصحاح .حتقيق أمحد عبد الغفور العطار .دار الكتاب
العريب لقاهرة 9116
_ محودة عبد العزيز املرايا املقعرة ،حنو نظرية نقدية( ،سلسلة عامل املعرفة ،عدد ،)242 :مطابع
الوطن الكويت9122 .هـ2229/م
خليل عبد الكرمي .اإلسالم بني الدولة الدينية و الدولة املدنية.سينا للنشر مصر 9111
_ داود :نبيلة  ،املوسوعة السياسية املعاصرة –مدارس سياسية – مصطلحات  ،منظمات وهيئات ،
قضايا القرن العشرين دار غريب القاهرة سنة 9119
_ دو سوسري فردناند حماضرات يف علم اللسان العام ، ،ترمجة عد القادر قنيين ،إفريقيا الشرق
9114م
_ الرازي فخرالدين .التفسري الكبري ومفاتيح الغيب دار الكتاب العلمية بريوت 2221
__

الراغب االصفهاين (ابو القاسم احلسني بن حممد) .).املفردات يف غريب القرآن.دار احلوزي

القاهرة الطبعة االوىل 2292
_رابح لونيسي ، ،اجلزائر يف دوامة الصراع بني السياسيني و العسكريني .دار املعرفة ،اجلزائر 9111،
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_ رجب عبد اجلواد ابراهيم .دراسات يف الداللة واملعجم .دار غريب للطباعة والنشر 2222
_رمضان عبد التواب .فصول يف فقه اللغة .مكتبة اخلاجني بالقاهرة الطبعة الثالثة 9114
_ رميون طحان .األلسنية العربية .دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر والتوزيع .طبعة  2سنة 9119
_ الزعاترة ياسر  ،حوار املرحلة مع راشد الغنوشي ،ط ،9منشورات فلسطني املسلمة ،لندن9116 ،
_ زكور يونس .اإلرهاب مقاربة للمفهوم من خالل الفقه والقانون .مشروع هناية الدراسة  ،حتت
إشراف د .سعيد مخري ، 2226-2221 ،الكلية املتعددة التخصصات آسفي املغرب.
_ سعيد البوطي حممد رمضان وطيب تيزيين.اإلسالم والعصر (حتديات آفاق) ط 9دار الفكر سوريا
9111
_ ستيفن أوملان دور الكلمة يف اللغة ترمجة كمال حممد بشر دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع ,ط
9162
_ السكاكي( :يوسف بن أيب بكر حممد بن علي ،ت626.هـ) مفتاح العلوم حتقيق نعيم زرزور ،دار
الكتب العلمية ،بريوت لبنان .الطبعة األوىل 9121هـ 9111 /م
_ السيد اجلليند .حممد.فلسفه التنوير بني املشروع االسالمي و املشروع التغرييب .دار القباء مصر
طبعة 9111
_ سيد قطب .يف ظالل القرآن ،،دار إحياء الرتاث العريب بريوت ،ط 9119 ،4هـ 9149 /
_ السعران حممود علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب ،دار النهضة العربية بريوت
_سالمة إبراهيم بالغة أرسطو بني العرب واليونان ، :مكتبة األجنلواملصرية9112 .م
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_ السيوطي جالل الدين .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها :حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وآخرون ،
املكتبة العصرية صيدا بريوت9121 .هـ9111/م
الشعراوي .حممد متويل .أهوال يوم القيامة .املكتبة العصرية صيدا بريوت .ط 2299
_ شلواي عمار .درعيات شاعر الليل أيب العالء –دراسة داللية – مطبعة عامل الكتب احلديث
ٍ
األردن.الطبعة األوىل
_ الصابوين .حممد علي .صفوة التفاسري.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت .9141
_صبحي الصاحل .دراسات يف فقه اللغة .دار العلم للماليني الطبعة األوىل  9141هـ 9111م
_ صربي إبراهيم السيد .املصطلح الداليل األصل واجملاز الداليل دار املغرفة اجلامعية .جامعة عني
مشس ط 9116
_ طاهر سليمان محودة دراسة املعىن عند األصوليني ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،اإلسكندرية
_ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم جمموع مجع وترتيب فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  ،جملدات
احلرمني الشريفني بإشراف املكتب العلمي السعودي باملغرب.
التفسري ،طبعه خادم َ
_ عبد الصمد علي وآخرون .املعجم الكبري.جممع اللغة العربية .الطبعة األوىل 9129ه 2222-م
_ عبد الكايف .د.إمساعيل عبد الفتاح ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية مركز اإلسكندرية
للكتاب ،د ط
_ عبد املالك .بن أمحد رمضاين اجلزائري.فتاوى العلماء األكابر فيما أُهدر من دماء يف اجلزائر .
_ عزمي إسالم مفهوم املعىن دراسة حتليلية ،حوليات كلية اآلداب جامعة الكويت ،احلولية السادسة،
الرسالة احلادية والثالثون9121 .هـ9111/م.
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_ العسقالين أمحد بن علي بن حجر .فتح الباري يف شرح صحيح البخاري .دار الريان
للرتاث9124هـ 9116 /م
_ العسكري أبو هالل الفروق يف اللغة ،حتقيق حسام الدين القدسي ،دار الكتب العلمية بريوت
لبنان9129 .هـ9119/م
_ العشماوي .حممد زكي قضايا النقد األديب احلديث دار النهضة العربية للطباعة والنشر الطبعة:
االوىل 9141
_ عمارة حممد .اإلسالم بني التنوير والتزوير  .دار الشروق .القاهرة 9111
أصحاب الفضيلة العلماء:عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حممد ناصر الدين األلباين ،حممد بن صاحل
بن عثيمني .مكتبة األصالة األثرية  -جدة  -الطبعة :الثالثة  -سنة الطبع 9122 :ه  2229م
_عمرو عبد السميع ،املتطرفون (ندوات ودوائر حوار) ،دار نوبار للطباعة ،القاهرة9111 ،
_عودة عبد القادر .التشريع اجلنائي اإلسالمي .دار الكتاب العريب القاهرة د.ط
_ غازي طليمات خمتار .نظرات يف علم دالالت األلفاظ عند أمحد بن فارس ،حوليات كلية
اآلداب ،جامعة الكويت احلولية احلادية عشرة ،الرسالة الثامنة والستون ،السنة احلادية عشرة.
9192هـ9112/م
_ الغزايل .أبو حامد املستصفى يف علم األصول ، :حتقيق عبد السالم الشايف ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،الطبعة األوىل9191 .هـ9111/م
_ غسان بن جدو .خطاب اإلسالميني واملستقبل ،حوار مع مساحة الشيخ حممد حسني فضل اهلل،
ط ،9دار املالك للطباعة ،بريوت9111 ،
_ القيومي املقري .أمحد بن حممد بن علي .املصباح املنري دار احلديث القاهرة ط2221
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_ كرمي زكي حسام الدن .أصول تراثية يف علم اللغة.مكتبة اإلجنلو املصرية ط 9111
_الكيايل عبد الوهاب  ،موسوعة السياسة .املؤسسة العربية للداسات والنشر .ط9111 2
_ الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين .الكليات ،حتقيق :د .عدنان درويش  -حممد املصري
مؤسسة الرسالة بريوت 9191 -هـ 9111 -
_ املالكي حممد .دراسة الطربي للمعىن من خالل تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، :
منشورات وزارة األوقاف مطبعة فضالة املغرب9116 .م.
_ املبارك .حممد.فقه اللغة وخصائص العربية .دار الفكر للطباعة وانشر والتوزيع .دمشق ،ط،2
9161
_جميد عبد احلميد ناجي األسس النفسية ألساليب البالغة العربية املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ط 9بريوت لبنان  9121ه 9111
_ حممد حمي الدين عبد احلميد وحممد عبد اللطيف الشبكى .املختار من صحاح اللغة مطبعة
اإلستقامة القاهرة ،د.ط
_ مدكور ابراهيم.املعجم الفلسفي.جممع اللغة العربية القاهرة اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية
9111م
 املرداوي .علي بن سليمان عالء الدين أبو احلسن الدمشقي الصاحلي .اإلنصاف يف معرفة الراجحمن اخلالف .دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان الطبعة األوىل سنة 9111
_مصطفى بن حممد بن مصطفى .أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية  - -مكتبة صيد الفوائد2221 ،
_ حنناح حمفوظ  .اجلزائر املنشودة  ،املعادلة املفقودة  ...اإلسالم  ،الوطنية  ،الدميقراطية الطبعة
االوىل  9111دار النبأ اجلزائر
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_ النووي أبو زكريا حيي بن شرف.رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني .مراجعة وحتقيق خليل
اخلطيب دار الكتاب احلديث اجلزائر طبعة 2292
_ اهلادي قطش – عبد الرمحان أمحد ادريس .أطلس اجلزائر والعامل .مفاهيم مصطلحات متداولة دار
اهلدى .اجلزائر طبعة 2291
_اهلامشي حممود منقذ  ،الكارثة املنتظرة "التيارات األصولية يف الفكر الغريب املعاصر" ،يف جمموعة
باحثني ،العنف األصويل (نواب األرض والسماء) ،ط ،9دار الريس للنشر والتوزيع ،بريوت9111 ،
_ هاليداي .فريد :األمة والدين يف الشرق األوسط ،ترمجة :عبد اإلله النعيمي ،ط ،9دار الساقي،
بريوت2222 ،
_ وليم فان أوكونور النقد األديب ، ،ترمجة صالح أمحد إبراهيم ،دار صادر بريوت لبنان9162 .م
_ يوسف حسني بكار .بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث دار األندلس -
بريوت  -الطبعة الثانية 9112 -
_يوسف احلسن ،البعد الديين يف السياسة األمريكية اجتاه الصراع العريب  -الصهيوين( ،دراسة يف
احلركة املسيحية األصولية األمريكية) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،9بريوت9112 ،
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المراجع والمصادر األجنبية/0
_Conquest Robert. Réflexions sur un siècle ravagé.2000 ISBN0393-04818
_ De Saussure Ferdinand .Cours De Linguistique Générale. Edition
Talantikit Bejaïa Algerie 2002
_ Germain Claude. sémantique fonctionnelle. Paris puf 1981
_ Martinet, Eléments de Linguistique General, Paris. 1970
_Mounin Georges .Dictionnaire De La Linguistique. P.u.f : paris
1979
_Picoche Jacqueline. Précis De Communication Française. Éditions
Vigdor, 2010
_ Robins Robert Henry. Linguistique General Une Introduction.
Publication Paris. A. Colin 1973
_ Rupert John Firth. Papers in linguistiques .Oxford University Press,
1957
_ Sadi Saïd. Algérie L’heure De Verite.flamarion.paris1996 .
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/5فهرس المجالت والصحف والمواقع االلكترونية
أ المجالت
/9أحباث البصرة – جملة* .مج 14عدد  2سنة 2292
 /2األقالم – جملة  -دار اجلاحظ عدد  99بغداد 9112
 /1اجليش –جملة -لسان حال وزارة الدفاع الوطين اجلزائر عدد فيفري 2291
 /1الرائد جملة  .عدد  291شهر أكتوبر  ( ،9111شهرية تصدر عن الدار اإلسالمية لإلعالم ،
مؤسسة إسالمية مستقلة خلدمة اإلعالم اإلسالمي احلر تأسست سنة 9112م يف املانيا).
 /1حراء -جملة  -عدد  91اكتوبر ديسمرب  (2221جملة علمية فكرية ثقافية تركية تصدر كل
شهرين)
/6واتا -جملة  -للرتمجة واللغات  ،صناعة اللفظ تأليف ترمجة د:هاين حجاج عدد جانفي 2229
( جملة علمية إلكرتونية فصلية تصدر عن اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب)
 /1وكالة أنباء آسيا  1 .نوفمرب 2292
ب /الصحف ووكاَلت األنباء ومراكز الدراسات
*البالد يومية إخبارية وطنية .تصدر عن شركة ايدكوم .اجلزائر تأسست سنة 9111
*اخلرب.يومية مستقلة .تصدر عن شركة احلرب اجلزائر تأسست سنة 9112
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*الشروق اليومي .إخبارية وطنية تصدر عن مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر اجلزائر تأسست سنة
 9112بإسم الشروق العريب
*النصر  .يومية إخبارية عمومية .تصدر بقسنطينة اجلزائر ،تأسست يف  21سبتمرب  9161وتعربت
يف  9جانفي 9142
*النهار يومية مسائية عمومية .صدرت عن مؤسسة النصر للصحافة سنة ( 9119احتجبت عن
الصدور سنة )9111
*النهار اجلديد .جريدة يومية جزائرية مستقلة .تصدر عن شركة األثري للصحافة يف حيدرة باجلزائر
العاصمة ،صدرت عام 2224
و*كالة أنباء آسيا .هي مؤسسة مستقلة تنطلق من لبنان والقاهرة اىل العامل العريب وتعىن بنقل الوقائع
وكواليسها كما هي دون تشويه وال حتريف.
*مركز دراسة االسالم والدميقراطية مؤسسة سرتيت لو .االسالم والدميقراطية حنو مواطنة فعالة مطابع
انرتناسيونال غرافكس مرييالند الواليات املتحدة االمريكية 0332
ج /المواقع اْللكترونية
ويكبيديا املوسوعة احلرة ar.wikipedia.org .
موقع صوت .مؤسسة صوت اإلعالميةwww.suwet.com .
املوقع الرمسي للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازwww.binbaz.org.sa
موقع احلوار املتمدن www.alhewar.org .
موقع صوت السلف  2،أفريل www.sawt essalef .org . 2221
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إخوان أون الين املوقع الرمسي جلماعة اإلخوان املسليمن 2 ،جويلية 2221
www.ikhwanonline.com
الشروق أون الين ،يوم  21ديسمربinfo@echoroukonline.com 2292

موقع منتديات " ستار تاميز www.startimes.com

د/الرسائل الجامعية
حسني ناصر – امحد سرار – املصطلحات السياسية دراسة داللية  -الوثائق السياسية املعاصرة .
رسالة دكتوراه – كلية آداب و اللغات جامعة قسنطينة اجلزائر سنة 2221
عيسى محيداين.ظاهرة األمراض اللغوية وعالقتها بعلم اللسانيات األنثروبولوجي.أطروحة دكتوراه .كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية .جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان اجلزائر سنة 2299
فاطمة ولد حسني .األلفاظ السياسية يف ديوان حممد العيد آل خليفة –دراسة داللية -رسالة
ماجستري.معهد اآلداب واللغة العربية جامعة قسنطينة .اجلزائر سنة 366
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فهرس المحتويات
اْلهداء
شكر وتقدير
المقدمة .................................................................................أ
الفصل األول :عالقة اللفظ بالمعنى 9... .............................................
أوال :عالقة اللفظ بالمعنى بين المعجم واالستعمال :قضية اللفظ والمعنى1........
تعريف اللفظ 1............................................................................
تعريف املعىن 6............................................................................
عالقة اللفظ باملعىن 1......................................................................
ثانيا :عالقة اللفظ بالمعنى عند القدماء1..............................................
أراء علماء البالغة العربية في العالقة بين اللفظ والمغنى..
32................................
 -اللفظ واملعىن عند بشر بن املعتمر35......................................................
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اللفظ واملعىن عند عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ39 .........................................اللفظ واملعىن عند ابن قتيبة 24.............................................................
اللفظ واملعىن عند أمحد بن طباطبا العلوي27.................................................
العالقة بني اللفظ واملعىن عند األصوليني11..................................................
اللفظ واملعىن عند اللغويني15...............................................................
ثالثا :عالقة اللفظ بالمعنى عند المحدثين16..........................................
عند دي سوسري14......................................................................عند فريت 11...........................................................................عند جسربسن53....................................................................... أفرام نعوم تشومسكي52................................................................ ستيفن أوملان و أندريه مارتينيه55........................................................ عند سابري 59..........................................................................األلفاظ السياسية وتطورها الدَللي11.....................................................
االلفاظ السياسية يف جزائر التعددية بني  9111و62..................................2222
األلفاظ السياسية 69.......................................................................
املعىن 61.................................................................................
اإلشتقاق11..............................................................................
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األصغر922..............................................................................
األكرب 922...............................................................................
األلفاظ السياسية عند السياسيني واإلعالميني921............................................
التطور الداليل لأللفاظ السياسية994.......................................................
التغري الداليل لأللفاظ(التغري التلقائي ،التغري املقصود)994.....................................
أسباب التغري الداليل991..................................................................
ختصيص الداللة991.......................................................................
تعميم الداللة  ،احنطاط الداللة922.........................................................
اجملاز ودوره يف التطور الداليل922.........................................................
اللغة وعملية اإلحياء921..................................................................
اللفظ وموقعه يف السياق921...............................................................
االختطاف921...........................................................................
االرهاب921.............................................................................
األزمة916...............................................................................
االستفتاء911.............................................................................
االستئصال912...........................................................................
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الكلمات المفتاح
الجزائر :البلد موضوع الدراسة ،حيث أن دراسة األلفاظ السياسية وتطورها الداليل كان خاصا باجلزائر البلد
العريب اإلسالمي اإلفريقي ال غري .
العشرية السوداء :الفرتة املمتدة بني  0991و ،0111وهي الفرتة الزمنية اليت ركزت الدراسة عليها  ،واليت
متيزت بالعنف اإلرهايب  ،واالغتياالت ،وبأزمة متعددة اجلوانب  ،ولو أننا فضلنا إدراج سنة  0999يف البحث
كوهنا السنة اليت أجنبت التعددية السياسية واإلعالمية يف اجلزائر .
عالقة اللفظ بالمعنى :قضية اللفظ واملعىن ،ملاذا اعترب اللفظ واملعىن قضية ؟ على أي مستوى؟ وكيف نظر
القدماء واحملدثني واللغويني املعاصرين للمعىن
األلفاظ السياسية  :خصت الدراسة جمموعة من األلفاظ السياسية األكثر تداوال خالل األزمة السياسية واألمنية
يف اجلزائر  ،وقد مت الرتكيز على مائة ( )011لفظة سياسية  ،والعربية كغريها من اللغات البد أن تنال ألفاظها
وتطور ،حبكم اتساع جماهلا وثرائها.ومن دون شك أن احلياة السياسية ليست
ومفرداهتا ومصطلحاهتا تغيَ ٌر
وتبديل ٌ
ٌ

مبنأى عن التطور اللغوي وهو ماحدث خالل األزمة اليت مرت هبا اجلزائر ،فلكل زمان مصطلحاته السياسية وكل

مصطلح له داللته الخاصة.
معاني األلفاظ  :قدم البحث معاين األلفاظ السياسية بإبراز اجلذر اللغوي  ،و االشتقاق  ،وبرزت جمموعة من
األلفاظ السياسية اليت مل تكن موجودة من قل يف القواميس واملعاجم العربية  ،ومنها شاقوريست  ،خنجريست ،
الشورى قراطية واهلبهاب مثال .
التطور الداللي :اللغة هي نتيجة عمل عقلي  ،قامت به أجيال متوالية من الناس  ،ومن شأهنا أن تسري يف طريق
اإلصالح املستمر  ،فهي يف حركة دائبة حنو غاية مثالية  ،وإن ظاهرة سري اللغة حنو التغري والتجديد مرتبطة بتطور
احلضارة فاللغة انعكاس للضمري البشري  ،وهي تعرفنا صورة النفس اليت حتملها  ،ونفس املتحضر أكثر قابلية
للتجديد من نفس اإلنسان البدائي
ومن هنا نتصور أن الداللة ظاهرة شائعة يف كل لغات املعمورة يلمسها كل دارس ملراحل منوها وتطورها التارخييني،
ودارس التطور الداليل يف لغة ما يستعرض أمامه (فيلما) من األحداث التارخيية لتلك األمة اليت تتكلم هبذه اللغة.

وتلقي دراسته ضوءا قويا على تطور حياهتا االجتماعية،ألن دالالت ما تنطق به من ألفاظ تتضمن كل ما لدينا
من فنون وعلوم وحرف ومهن كل مظاهر حياتنا العامة .
وقد أبان البحث عن تطور داليل لأللفاظ السياسية موضوع الدراسة  ،فلفظة الجبهة اليت تعين موضع السجود
من الرأس  ،والنجم  ،والسيد ( جبهة قومه) ،وخطوط املواجهة (جبهة القتال)  ،صارت هلا داللة سياسية
واضحة تعين احلزب السياسي (جبهة التحرير الوطين واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ )...
ظهور ألفاظ جديدة غري أصيلة  ،ومنها شاقوريست  ،اللفظة غري موجودة بتاتا يف القواميس واملعاجم العربية،
وهي وليدة األزمة مركبة من لفظتني بني الدارجة اجلزائرية ،كما رأينا والفرنسية ،والشاقور تعين :سالح أبيض
استعمل يف القتل والرتهيب.
وقد وجدت من خالل البحث  ،عديد األلفاظ السياسية اليت مل يتغري جماهلا الداليل  ،و حافظت على داللتها
األصلية ومنها  :االنتخاب و الشورى  ،بينما هناك عديد األلفاظ تطورت داللتها وكان حقلها الداليل واسع
ومل تعد سجينة داللتها األصلية منها  :احلزبية .
ومن الظواهر اللغوية اليت رصدها البحث بروز كلمات مركبة حتمل ألفاظا خمتلفة وتؤدي إىل مدلول واحد
كاملصاحلة الوطنية أو الوفاق الوطين او الوئام املدين.
الحقول الداللية :مت تقسيم األلفاظ إىل ثالث جمموعات داللية مع إبراز احلقول الداللية مع منوذج من قاعدة
البيانات املعجمية
*اجملموعة الدالة على اإليديولوجية والفكر *اجملموعة الدالة على العنف واإلجرام *اجملموعة الدالة على السلم
واملصاحلة
و يهدف البحث إلى تحقيق مايلي:
 /0معرفة األلفاظ السياسية األكثر تداوال يف اجلزائر خالل الفرتة احملددة وبيان ما هو عريب أصيل منها  ،وما هو
أجنيب دخيل  ،وما هو مبتكر أو نادر االستعمال والوقوف على ما أضافته األلفاظ إىل اللغة العربية ودالالهتا
اجلديدة .وحماولة الكشف عن ألفاظ جديدة حتمل دالالت جديدة أيضا ،مل تكن معروفة يف لغتنا العربيةو
الوقوف على التطور الداليل لأللفاظ موضوع الدراسة .

Key words
Algeria: The country subject of our study, thus , the study of political
terms and their semantic development was specific to Algeria only the
arabo Islamic African country
The dark decade: The period between 1990 and 2000 and it’s the
period I emphasized my study on, and was characterized by terrorist
violence, killing and crises in different ways though I preferred
introducing 1989 in the study being the year of the birth of political and
mediatic pluralism in Algeria .
Relation of words with meaning : The study concerned a group of
political terms mostly used during the political and securitary crisis in
Algeria , and the emphasis was on a hundred of political words and
Arabic as other languages , its words , synonyms and terminologies
should submit change , replacement and development due to its vast
and rich domain , and undoubtedly the political life is not apart from
the linguistic development and that’s what happened during the
political crises that Algeria went through , so each time has its political
terminology and each term has its particular signification .
Terms meaning: The study presented the meaning of political terms
by showing the linguistic root, and the derivation, a group of linguistic
terms appeared which didn’t exist before in Arabic dictionaries as
chagourist , khangerist , chourakratia , hebhab .

The semantic development: Language is a result of a mental work
accomplished by successive generations whose concern is to go in the
way of continual reform, since it’s in a great shift towards a perfect goal
and the fact that the language is going towards change and renewal is
related to the development of civilization since language is a reflexion of
human conscious and it makes us know the soul that takes it and the
civilized soul is more receivable to renew than the first man soul.
And from that we suppose that semantic is famous in all languages of the
universe detectable by every searcher in its progressive steps and
historical development.
The semantic development searcher in any language exposes in front of
him a movie of historical events of that nation that speaks that language
and this study highlights its social development, because the
signification of the pronounced terms contains what we have from art,
science, crafts and professions and all aspects of our general life.
And the research had shown a semantic development of the political
terms the subject of study , thus the term front that means front head on
floor , the star , the master ( front of his people ) , the facing lines (
combat front ) has now a clear political signification means the political
party ( national liberation front and the saving Islamic front …)
The appearance of new non original terms , as chagourist , which
doesn’t exist in Arabic dictionaries born in crisis time composed of two
terms from the Algerian dialect as we have seen and French , chagour
means an arm used to kill and terrorize .

And I found through research , several political terms which semantic
field didn’t change and kept its originality as the election and choura ,
however other words developed in signification and their semantic field
developed in signification and became larger not in its original
significance as : hizbia ( political )
And from the linguistic criteria established by the research the
appearance of compound words with different terms leading to the
same significance as mousalaha ( reconciliation ) watania , elwifak (
agreement ) elwatani , wiam( harmoni) watani .
The semantic fields: Terms were divided into three categories by
showing the semantic fields with a sample of dictionary rules.
* A category signifying thought and ideology.
* A category signifying violence and criminality.
* A category signifying peace and reconciliation.
And the research aims to realize the following:
Knowing the political terms mostly used in Algeria during the
determined period and demonstrating which is original Arabic and
which is foreign intruder and which is created and which is rarely used
and to stop on what the terms added to Arabic language and its new
signification trying to explore new terms that have also a new
significance that wasn’t known in our Arabic language and to focus on
the semantic development of the terms subject of study.

Mots clés
Algérie : Pays objet de l'étude , alors l'étude des mots politiques et leur
développement sémantique était spécial à Algérie un pays arabo-musulman
africain .
Décennie Noire : la période entre 1990 et 2000 , une période de temps que l'étude
a porté sur elle, est marquée par la violence terroriste , assassinats , et la crise de
multiples facettes , mais nous avons préféré l'inclusion de 1989 à la recherche
l'année qui a donné naissance au pluralisme politique et médiatique en Algérie .
Relation entre termes et sens : la question de termes et sens , pourquoi considérer
cette question ? À quel niveau ? Et comment voient les linguistes anciens ,
modernes et contemporains le sens
Mots politiques : I’étude a résumée le groupe de mots politiques les plus activement
utilisés au cours de la crise politique et sécuritaire en Algérie , et a mis l'accent sur
une centaine ( 100 ) de paroles politiques, et l'arabe , comme d'autres langues, son
vocabulaire, terminologie devraient subir changement et évolution , en élargissant
son champ d'application et a richesse . , Et sans doute la vie politique n'est pas
séparée du développement du langage, et ce qui s'est passé lors de la crise vécue
par l'Algérie, pour chaque temps sa terminologie politique et à chaque terme sa
propre sémantique.
Signification des mots : Trouver le sens des mots politiques a présenter soulignant
la racine linguistique, et la dérivation, et est apparu un groupe de termes politiques
qui n'étaient pas présents dans tout les dictionnaires arabes , y compris Chakorist ,
Khanjrist , Shura qratia ,Alhebhab .
Évolution sémantique : la langue est le résultat d' un travail mental , fait par des
générations successives , qui suivent le chemin de la réforme continue , ils sont en
mouvement de manière durable est très idéal , mais le phénomène de la progression
de la langue sur le changement et le renouvellement associé avec le développement
de la civilisation , la langue est le reflet de la conscience humaine , que nous avons
identifié, l’ image de soi est mieux réalisée par un civilisé plus susceptible au
renouvèlement qu’un Neandertal
Ainsi , j’ imagine que l'importance de ce phénomène est commune à toutes les
langues du monde apparente dans toutes les étapes de l’étude et sa croissance et
développement historique , l’étudiant du développement sémantique dans la langue
expose devant lui un (film) des événements historiques de la nation qui parlent cette
langue . L'étude a contenu un bon éclaircissement sur l'évolution de la vie sociale,
en raison de l'implication de mots prononcés comprenant tous nos arts sciences,
métiers professions et tous les aspects de notre vie publique.
L’étude a trouvée une évolution indicative des mots politiques objet de l'étude ,
comme le front qui signifie lieu de prosternation de la tête , et l'étoile , et M. ( devant
son peuple ) , et les lignes de front , est devenu une signification politique et un
moyen clair d'un parti politique ( le Front de libération nationale et le Front islamique
du salut ... )

L'émergence de nouveaux mots non authentiques, y compris Chakorist , le terme
n'existe pas du tout dans les dictionnaires arabes , qui sont le résultat de la crise se
composant entre le dialecte algérien , comme nous l'avons vu ,et le français , et
chagor signifie : arme blanche utilisée dans l'assassinat et l'intimidation .
J'ai trouvé par la recherche, beaucoup de mots qui ne modifient pas la portée
politique sémantique, et a maintenu sa signification originale, y compris : l'élection et
de la Choura , alors qu'il ya beaucoup de mots qui ont évolué en signification et leur
domaine sémantique n'est plus prisonnier de ses origines comme hizbia : partisan .
Et comme phénomènes linguistiques observés par cette étude l'émergence de
termes de recherche verbalement véhicules transportant connotation différente et
conduire à une réconciliation nationale( almousalaha) ou la concorde nationale ou
civile .
Champs sémantiques :Les mots ont été divisés en trois groupes sémantiques
soulignant les champs sémantiques avec le modèle de la base de données lexicale
* fonction de groupe de l'idéologie et de la pensée* sur la violence et la criminalité
*sur la paix et la réconciliation
Et de la recherche vise à atteindre les objectifs suivants :
1 / la connaissance politique des mots les plus cotées en Algérie pendant la période
spécifiée et la déclaration de ce qui est authentique arabe , et ce qui est intrus
étranger , et quelle est l'utilisation novatrice ou rare et s’arrêtant sur ce que les mots
ajoutés par la langue arabe et les nouvelles incidences .Et tenter de détecter de
nouveaux mots ont des connotations aussi nouvelles , n'étaient pas connues dans
notre langue Arabe s’appuyant sur le développement de mots sémantiques, objet de
l'étude .

