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تيدؼ حكليات جامعة الجزائر

إلى نشر االنتاج العممي كالفكرم ألساتذة الجامعة ،كتشجعيـ

عمى البحث العممي كالدراسات المعمقة كاتاحة الفرصة ليـ لمتعامؿ الفكرم كالعممي ،خاصة في
مياديف القانكف كالشريعة كالطب ككذا المكاضيغ ذات الصمة بيذه التخصصات ...
تيدؼ ىذه المجمة أيضا إلى إعطاء فرصة ألساتذة الجامعة مف أجؿ نشر بحكثيـ حتى
يتمكنكا مف مناقشة رسائميـ كتقديـ ممفاتيـ لمترقية.
ترتكز المجنة عمى المكاضيع التالية:
ـ العموم القانونية؛

ـ العموم اإلسالمية؛
ـ العموم الطبية؛
ػ عمـ االجتماع كاالقتصاد كاإلعبلـ كالسياسية كالتاريخ إذا كانت ليا عبلقة بالتخصصات

المشار إلييا.

إف ما يتـ نشره مصنؼ كما يمي:
ـ مقاالت فكرية؛

ـ بحوث متخصصة؛
ـ عروض كتب ورسائل؛
ـ تقارير من المؤتمرات والندوات وأيام دراسية.
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قواعد النشر في حوليات جامعة الجزائر

I

ـ ّأوال :يشترط في الدراسات كاألبحاث المراد نشرىا ما يمي:
 .1أف تككف متسمة بالعمؽ كاألصالة؛
 .2أف يمتزـ الباحث بالمنيج العممي كالمكضكعية؛
 .3أف تككف اليكامش في آخر الدراسة؛
 .4أف يتضمف البحث قائمة المراجع التي استخدمت مع ضركرة إعطاء معمكمات

بيبمكغرافيا كاممة؛

 .5أف يككف البحث مكتكبا ببرنامج  microsoftكبخط  simplifid arabicمقاسو  14كتقدـ
البحكث مطكعة عمى كجو كاحد مف الكرؽ 27/21؛
 .6يقدـ المقار في نسختيف مع قرص مرف )(CD؛
.7أف ال يزيد البحث عف  20صفحة.

 .8أف يقر صاحب البحث أف بحثو لـ يرسؿ لمنشر في مجمة أخرل؛
 .9عمى الباحث أف يرفؽ بحثو بممخص ال يتجاكز صفحة كاحدة؛
 .10أف ال يككف الباحث مستبل مف مطبكعات الدركس المقررة لمطمبة ،أك جزء مف رسالة
جامعية؛
ـ ثانيا :تخضع األعماؿ المرسمة إلى المجمة لمتحكيـ قبؿ نشرىا؛
ـ ثالثا :تقكـ إدارة المجمة بإخطار أصحاب األبحاث بالرأم النيائي لممحكميف بخصكص أبحاثيـ
قبكال أك رفضا أك تعديبل ،كالييئة غير ممزمة بتبرير الرفض؛

ـ رابعا :ترتب المكضكعات كفؽ اعتبارات فنية؛

ـ خامسا :ال يجكز إعادة نشر أم مكضكع مف مكضكعات المجمة ،إال بإذف كتابي مف إدارتيا؛
ـ سادسا :ال يجكز لمباحث أف يسحب بحثو مف النشر بعد عرضو عمى ىيئة التحرير إال ألسباب
مقنعة ،عمى أف يككف ذلؾ قبؿ إشعار الباحث بالمكافقة عمى نشر إنتاجو؛
ـ مالحظات:

ػ اآلراء كاألفكار كالمقترحات الكاردة في المجمة تعبر عف كجيات نظر أصحابيا؛
ػ يحؽ لمجنة القراءة استبعاد المقاالت المقدمة لمنشر الخاصة بالمجمة؛
ػ تمنح إدارة مجمة الحكليات لصاحب المقالة الممنشكرة خمس نسخ مف عدد المجمة الذم

يتضمف مقالو؛

ػ ترسؿ المكاد المقدمة لمنشر في حكليات كجميع المراسبلت الخاصة بالحكليات إلى
مصمحة المنشكرات بجامعة الجزائر  Iبف يكسؼ بف خدة ،الياتؼ الفاكس.021.63.77.27 :
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االفتتاحية:

األول والثاني ـ
يسعد جامعة الجزائر
 Iأن تقدم لقرائيا األعزاء العدد  ،20الجزء ّ
ديسمبر  2011ـ لمجمة حوليات جامعة الجزائر ،نالحظ أن المجمة بقيت عمى
منياجيا القديم في ظل جامعة الجزائر قبل التقسيم دون أن تستثني التخصصات

األخرى التي انتقمت إلى جامعة الجزائر  2وجامعة الجزائر  ...3غير أنو تقرر ابتداء

من األعداد القادمة  2012أن يقتصر النشر فييا فقط لمتخصصات الثالث التابعة
ليا وىي الحقوق ،العموم اإلسالمية والعموم الطبية ،مع األخذ باالعتبار المقاالت

المتخصصة لمتخصصات األخرى والتي ليا العالقة مع ىذا التوجو الجديد لممجمة.

نأمل من أعزائنا القراء التواصل الب ّناء مع مجمتيم وتزويدىا بآراءىم ومساىمتيم

سواء كانت ىذه المساىمات عمى شكل مقاالت أو بحوث متخصصة وعروض الكتب

والرسائل الجامعية والممتقيات  ...وىذا من أجل رفع المستوى لممجمة وتقديميا عمى

أحسن وجو  ...فيي مجمة منكم واليكم.
وشك ار.
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صحيح البخاري ومدى اىتمام أىل المغرب بو
بقمم :د .حفيظة بممييوب
أستاذة محاضرة بكمية العموم اإلسالمية.

جامعة الجزائر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تقديم:
يعد الجامع الصحيح لئلماـ البخارم مف أىـ مصادر السنة النبكية التي القت اىتماما كبي ار

شرقا كغربا قديما كحديثا ،كما ُّ
نص عميو العمماء،
يعد أصح الكتب كأكثقيا بعد كتاب ا﵀ تعالى كما َّ

كاف مف يطمع عمى شركط البخارم -رحمو ا﵀ -كما أخذ بو نفسو مف مراعاة التحرم كالتثبت في

إخراج الصحيح ،كما كاف عميو مف سعة الحفظ ،كتفكؽ النظر ،كالبصر بنقد الرجاؿ  ،كمعرفة عمؿ
الحديث ،ليجزـ بأف كتابو أصح كتب الحديث قاطبة.

كال يخالؼ ما ذكرنا ما ركم عف اإلماـ الشافعي أنو قاؿ "ال أعمـ كتابا في األرض أكثر

صكابا مف كتاب مالؾ "ألنو قالو قبؿ كجكد الصحيح لمبخارم،

كقد كانت ىناؾ كتب كثيرة ،كاف

المكطأ أصحيا كأجميا كأعظميا نفعا ،كليذا فقد أقبؿ عميو الناس حفظا كشرحا كتدريسا،كمف الذيف
اىتمكا بو كثي ار عمماء المغرب،كيشيد ليذا كتاباتيـ الكثيرة حكلو كالتي احتفظ لنا التاريخ بيا ،غير
أف أغمبيا ال يزاؿ مخطكطا بالخزائف الخاصة كالعامة تنتظر مف ينقذىا مف األرضة كالرطكبة كيزيؿ

عنيا الغبار ،كسنحاكؿ في ىذا المقاؿ أف نكشؼ عف جيكد عمماء المغرب في خدمة ىذا الكتاب
منذ كصكلو إلييـ ،كما سجمكه حكلو مف مصنفات كآثار ،فقد كاف ليـ جيدا كفضبل مشكك ار عمى
 ،1كغيره مف العمماء ،كإلبراز ىذه الجيكد

صرح بذلؾ أبك زىك
السنة في جميع العصكر كما ٌ
تعرضت َّأكال لركاية الحديث بالمغرب قبؿ كصكؿ الجامع الصحيح ،ثـ َّبينت مدل اىتماـ عمماء
المغرب بو ،ركاية كدراية ،كالكتب التي كضعكىا عميو.
ـ

أوال :رواية الحديث بالمغرب قبل وصول صحيح البخاري

إف المكطأ لئلماـ مالؾ -عميو رحمة ا﵀ -ىك أكؿ الكتب الحديثية المنقكلة إلى المغرب،إذ
نقمو كأدخمو إلى القيركاف عمي بف زياد التكنسي ،كالقاضي عامر بف محمد القيسي في عيد المكلى
إدريس األكؿ ،الذم سمع مالكا كسفياف الثكرم كركل عنيما مؤلفاتيما ،كقدـ بيا إلى المغرب  ،2كقد
لقي المكطأ اىتماما كاسعا فانتشر في المغرب ،كالذم زاد في انتشاره كشيرتو كاالىتماـ بو ىك
المذىب المالكي الذم كاف ىك المذىب الرسمي لمدكلة ،إذ كاف أىؿ المغرب جميعا مقمدكف لمالؾ

رحمو ا﵀  3كيرجع سبب اختصاص أىؿ المغرب كاألندلس بالمذىب المالكي إلى رحبلتيـ المتكررة
إلى الحجاز قصد الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،كالمدينة يكمئذ دار العمـ ،كشيخيـ يكمئذ كاماميـ مالؾ
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عميو رحمة ا﵀.ك عزز ىذا االتباع لعمـ الحجاز طابع البداكة الذم كاف عميو غالبا أىؿ المغرب

فكانكا بذلؾ أميؿ إلى أىؿ الحجاز لمناسبة البً ىداكة كما ذكر ذلؾ ابف خمدكف

 ،يضاؼ إلى ذلؾ

انتصار الدكلة اإلدريسية في النصؼ األخير مف القرف الثاني اليجرم لئلماـ مالؾ كمذىبو  ،4حيث
أصبح المذىب المالكي منذ العيد اإلدريسي مذىب المغاربة جميعا ،فقيا كاعتقادا كنظاما كال يزاؿ

إلى اآلف .كمنذ ذلؾ الكقت عرؼ المغرب ازدىا ار عمميا غذاه نخبة مف أبناء المغرب الذيف رحمكا
إلى المشرؽ لمحج كالركاية كالتفقو ،كنقمكا مختمؼ العمكـ كنشركىا بالمغرب.5
كاستمر االىتماـ بالمكطأ كالعناية بو طكاؿ عيد األدارسة(

172ىػ311-ىػ ،كفي ىذا قاؿ

عياض في ترتيب المدارؾ :كأما أفريقيا كما كراءىا مف المغرب فقد كاف الغالب عمييا في القديـ

مذىب الككفييف إلى أف دخؿ عمي بف زياد كالبيمكؿ بف راشد كبعدىـ أسد بف الفرات كغيرىـ بمذىب

مالؾ فأخذ بو كثير مف الناس ،كلـ ينتشر حتى جاء سحنكف ،كاستقر المذىب في أصحابو كشاع
في تمؾ األقطار ،6 ...فقد أقبمكا بشغؼ كعناية عمى كتاب المكطأ ،فحفظكه كفيمكه كدرسكه كعمقكا
عميو كشرحكه ،فكاف المغاربة مف أكائؿ مف شرحو ،إذ شرحو أبك جعفر الداكدم التممساني (تػ 402
ىػ) في كتاب سماه ":النامي في شرح المكطأ."7

كاستمر االىتماـ بالمكطأ في المغرب ،ألنو الكتاب األساسي لممذىب ،كألنو أكؿ كتب

الحديث كصكال إلييـ .8كلما جاء القرف الخامس اليجرم كاف المذىب المالكي قد انتشر ،كاستقر في
المغرب ،كصؿ الجامع الصحيح لمبخارم إلى المغرب .فقد رحؿ مف عمماء المغرب مف سمعو
كتحممو عف ركاتو األكليف.
ـ

ثانيا :صحيح البخاري بالمغرب

إف أكؿ مف أدخؿ ركاية البخارم إلى المغرب ىك أبك الحسف القابسي (تػ  403ىػ) كما َّ
أكد

ذلؾ صاحب شجرة النكر.9

كا َّف أكؿ مف أدخؿ الصحيح إلى األندلس عمكما ،أبك حفص عمر بف الحسف اليكزني

كصعصعة بف سبلـ الشامي .كا َّف مف أكائؿ مف رحؿ كنقؿ الجامع الصحيح ،أبك محمد األصيمي
كعنو أخذ الميمب بف أبي صفرة شارحو.10
كذكر ابف الفرضي في تاريخ عمماء األندلس أف حباشة بف حسف اليحصبي

(تػ  374ىػ) سمع

كتاب البخارم مف المركزم ،فانصرؼ إلى األندلس كلزـ العبادة كدراسة العمـ كالجياد)

 .11كقد

كصؿ الجامع الصحيح إلى الغرب اإلسبلمي عف طريقيف:
 -1طريؽ النسفي (تػ295ىػ908/ـ ) ،مف ركاية ابراىيـ بف معقؿ النسفي عف البخارم.
 -2طريؽ الفربرم (تػ 320ىػ932/ـ ) ،عبد ا﵀ محمد بف يكسؼ الفربرم ككانت أكثر
الركايات مف طريقو ،كلـ يصؿ إلى المغرب مف غير ىذيف الطريقيف عنو ،كال دخؿ المغرب إال

عنيما.

9

كقد أكد ذلؾ القاضي عياض في المشارؽ بقكلو":كلـ يصؿ إلينا مف غير ىذيف الطريقيف
عنو كال دخؿ األندلس إال عنيما عمى كثرة ركاة البخارم عنو لكتابو

 ."12غير أف الطريؽ التي

اشتيرت في المغرب كفي العالـ اإلسبلمي كانت طريؽ الفربرم ألنيا الركاية التي اتصمت بالسماع
أكثر مف غيرىا.
كفي ذلؾ يقكؿ الحافظ ابف حجر" :كالركاية التي اتصمت بالسماع في ىذه األعصار كما
قبميا ىي ركاية محمد بف يكسؼ بف مطر الفربرم (تػ  ) 320ألف صاحبيا آخر مف ركل صحيح
البخارم ،فيك أتقف الركاة عنو ،كآخرىـ سماعا عنو ،كحياة بعده".13

ـ أوائل الرواة المغاربة لمصحيح  :يعتبر اإلماـ أبك محمد األصيمي (392ىػ) َّأكؿ مف ركم

عنو صحيح

14

البخارم بالمغرب ،كذلؾ في منتصؼ القرف الرابع اليجرم بركايتو عف اإلماـ

المركزم في أثناء حجو  .كمف الذيف كاف ليـ الفضؿ في ركاية صحيح البخارم بالمغرب ككاف ليـ
فضؿ السبؽ في ذلؾ :
 .1أبك بكر بف محرز السجمماسي ،سمع مف أبي ذر اليركم سنة 413ىػ حكالي -1022
1023ـ
 .2أبك الحجاج يكسؼ بف حمكد بف خمؼ بف أبي مسمـ الصدفي السبتي

15

تػ428ىػ1037-1036/ـ.

 .3أبك عمراف الفاسي بف مكسى بف عيسى بف أبي حاج الفغجكمي 430ىػ1038./
 .4ابف الغرديس بكار بف برىكف بف عيسى التغمبي الفاسي السجمماسي ( كاف حيا سنة
.)1100-1099/493
كيعد ابف الغرديس مف الذيف اقترف اسميـ بركاية الصحيح بالمغرب ،كتميز عف غيره مف
ٌ
الركاة .قاؿ ابف اآلبار في معجمو " :ككاف قد حج قديما ،كسمع صحيح البخارم مف أبي ذر
اليركم كعمر طكيبل حتى انفرد بركايتو

…..ثـ قاؿ :إنو بمغ المائة أك أربى عمييا كبيتو شيير

بمدينة فاس كتربى ىك بسجمماسة.....

 ."16كقاؿ اإلماـ أحمد بف عمي المنجكر الفاسي (

17
عمر طكيبل نحك مائة سنة كسمع في رحمتو مف أبي ذر اليركم
تػ995ىػ) عف ابف الغرديسٌ " :
فقصده لمركاية كثير كأبي القاسـ بف كرد (تكفى سنة 540ىػ )1146-كغيره".18....

ج .أشير روايات صحيح البخاري في المغرب  :لقد تعددت ركايات الصحيح كما تعدد

ركاتو،ك اشتير مف تمؾ الركايات ركاية الفربرم لككنو آخر الركاة سماعا عف البخارم ،كما أف
ركايتو اتصمت بالسماع في جميع األقطار ،كعف ركايتو انتشرت الركايات ،كعمى رأسيا ركاية أبي
ذر اليركم المكي المالكي الذم يعرؼ بابف السماؾ

(لمتكفى سنة 434ىػ) ،كتعد أشير ركايات

الصحيح كأتقنيا كأضبطيا .
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كقد أخذ ركايتو كتمقاىا عف شيكخو الثبلثة :أبي إسحاؽ المستممي (

376ىػ987/ـ) كأبي

الييثـ الكشمييني 389ىػ999/مػ) كالسرخسي( تػ 381ىػ992 /ـ) ،كىؤالء عف أبي عبد ا﵀ محمد
بف يكسؼ بف مطر الفربرم عف البخارم.19
كعف أبي ذر أخذ أبك الكليد الباجي المالكي(تػ

474ىػ) ،كما ذكر في مقدمة كتابو في

أسماء رجاؿ البخارم .قاؿ :أخبرني الحافظ أبك ذر عبد الرحيـ بف أحمد اليركم ،قاؿ حدثنا الحافظ
أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أحمد المستممي ،قاؿ :انتسخت كتاب البخارم مف أصمو الذم كاف عند
صاحبو محمد بف يكسؼ الفربرم"20...
كعف الباجي أخذ اإلماـ الصدفي

(514ىػ) كعنو ابف سعادة ،الذم تعد ركايتو أشير

الركايات في المغرب بينما اشتيرت في المشرؽ ركاية اليكنيني (701ىػ) التي أصبحت معتمدىـ ،21
كما كانت معتمد القسطبلني في شرحو لصحيح البخارم( إرشاد السارم).
كتكجد في المغرب نسخة مقابمة عمى أصؿ اإلماـ الصدفي بالخزانة الممكية تحت رقـ
 5053في مجمد ضخـ مكتكب بخط أندلسي دقيؽ.
كسجمت عمى األصؿ الصدفي عدة خطكط ،ككتابات ما بيف إجازة كسماع العمماء منذ

عياض إلى ابف حجر،كما كتب عمى ظيره عنكاف صحيح البخارم كمؤلفو ،كعف البخارم أبي عبد
ا﵀ الفربرم ،كعنو اإلماـ الصدفي ،كما عميو إجازة الصدفي لمقاضي عياض في جممة الفقياء
بسماعيـ لو في المسجد الجامع بمرسية ،كعمييا مف خط السخاكم" :ىذه النسخة جميعيا بخط
اإلماـ أبي عمي الحسيف بف محمد الصدفي كىي أصؿ سماع القاضي عميو ،كىذه النسخة ىي
األصؿ التي يرجع إليو عند االختبلؼ ،كىي معتمد ابف حجر في شرحو الفتح.
ـ

ثالثا :اىتمام أىل المغرب بصحيح البخاري.

لقد شاع القكؿ باىتماـ المغاربة بصحيح مسمـ أكثر مف اىتماميـ بصحيح البخارم كما كرد
عند بعض العمماء فما مدل صحة ىذا القكؿ؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ارتأيت أف اتطرؽ إلى اىتماـ المغاربة بالصحيح كجيكدىـ في
خدمتو منذ أياـ المكحديف إلى القرف العاشر اليجرم.

 .1أىل المغرب وصحيح البخاري  :لقد كاف االىتماـ بصحيح البخارم بار از كظاى ار أياـ

المكحديف سكاء مف طرؼ الخمفاء كاألمراء أك مف طرؼ العمماء في المجالس العامة كالخاصة،كما
أف أغمب خمفاء المكحديف كأمرائيـ كانكا مف حفاظ صحيح البخارم كىذا عمى الرغـ مف أف
صحيح مسمـ كسنف أبي داكد كانا أشيع مف غيرىا مف كتب الحديث .فقد كانت لممكحديف مجالس
حديثية خاصة بالجامع الصحيح سماعا كدراسة كمف ىذه المجالس نذكر مجالس أبي يعقكب
المنصكر بف عبد المؤمف الممقب بالمنصكر الذم قيؿ عنو أنو كاف يحفظ صحيح البخارم كما

يحفظ القرآف الكريـ كما اختص ىذا الخميفة بالكزير أبي بكر محمد بف عبد الممؾ بف زىر المتكفى
11

سنة  595ككاف ىذا مشاركا في الفقو كالحديث كالتفسير كقد ذكر ابف خير أنو كاف يحفظ كتاب
البخارم بأسانيده.
كمف المحدثيف الذيف اشتيركا في ىذا العيد في مجالس المنصكر الشيخ أبك الحسف عمي
بف عبد الممؾ الكتامي الفاسي المشيكر "بابف القطاف" المتكفى سنة

 628الذم كاف مف أبصر

الناس بصناعة الحديث كأحفظيـ ألسماء رجالو كأشدىـ عناية بالركاية  .22كما أنجبت ىذه البيئة
العممية نخبة مف الحفاظ كالمحدثيف كاف ليـ أكبر األثر في الحياة الفكرية منيـ:

ـ أبو الخطاب عمر بن حسان بن دحية السبتي (المتوفى سنة  633ىـ)  :22كأبك عبد ا﵀

محمد بف طاىر الحسيني الصقمي الفاسي كأبك إسحاؽ ابراىيـ بف محمد بف ىاركف المرادم الفاسي
الذم اشتير بقيامو عمى الكتب الخمسة كلـ يكف لو مثيؿ في عصره كغيرىـ مف الحفاظ .كفي العيد
الزياني استمر االىتماـ بالحديث ،كتكسعكا في دراستو حيث كانت تعقد لعمـ الحديث مجالس عديدة

بعد صبلة الصبح يحضرىا الشيكخ كالطمبة كعامة الناس ،كما كاف القراء يحتفمكف بختمة قراءة كتب
الصحاح احتفاال كبي ار لـ يشيد لو مثيؿ إجبلال كجماال حسب تعبير ابف مرزكؽ الجد في كتابو
المسند الحسف ،فبرز في عمـ الحديث مف أىؿ تممساف شيكخ كثيركف ضربكا بسيـ كافر ،مثؿ
الفقيو العالـ أبي إسحاؽ التنسي (تػ  680ىػ) الذم كانت لو فيو طرؽ عالية بفاس كمكة المكرمة.
كاعتنى ابف مرزكؽ الخطيب بعمـ الحديث ،فألؼ تعميقا عمى صحيح البخارم كاألربعيف

في الصحاح أمبلىا بعد صبلة الجمعة كقبؿ صبلة العصر ،كشرح كتاب عمدة األحكاـ في خمسة
مجمدات سماه :تيسير المراـ في شرح عمدة األحكاـ في الحديث  .23كاقتفى أثره حفيده "ابف مرزكؽ
كصنؼ ،فأجاد،فمف مصنفاتو :شرح صحيح البخارم المكسكـ :المتجر
كدرس
ٌ
الحفيد" الذم حفظ ٌ
الربيح كالمسعى الرجيح كالمرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح ،كما ألؼ أيضا أنكار الدرارم
في مكررات البخارم.

كقاـ بشرح البخارم أيضا محمد السنكسي في أكاخر القرف التاسع اليجرم ،كصؿ فيو إلى
باب "مف استب أر لدينو"  ،24كقد اعتمد السنكسي كثي ار عمى شرح الحفيد ابف مرزكؽ .كشرح السنكسي
أيضا مشكبلت كقعت في آخر البخارم في كراسيف ،كاختصر
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شرح بدر الديف الزركشي المصرم

(تػ .26)794

كفي العيد المريني استمر االىتماـ بالحديث كعمكمو إضافة إلى اىتماميـ بالفقو كىذا أبك

الحسف المريني الذم بمغ في عيده العمماء كثرة لـ يعرفيا تاريخ المغرب قبؿ كقد اشتير ىذا
السمطاف بأنو كاف يؤثر عمـ الحديث عمى غيره مف العمكـ كخاصة كتاب الجامع الصحيح ألبي عبد
ا﵀ البخارم.
قاؿ ابف مرزكؽ الجد ":ككاف أحب األشياء إليو سماع الحديث يق أر بيف يديو ككاف يستكثر

مف سماع جامع البخارم قرأتو عميو مرات كىك الكتاب المتفؽ عمى صحتو كفضمو المجرب بتفريج
الشدائد كاألزمات عند قراءتو  ،"27كاستمر االىتماـ بالحديث كعقد المجالس لو في عيد أبي عناف
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بانتظاـ كقد ازدىرت العمكـ كالفنكف في عيده كبمغ العمماء كالمحدثكف أكج الرقي بتعيينيـ في
المناصب الرفيعة لمدكلة كما سعى في نشر الحديث كالتشجيع عمى حفظو كقراءتو ببناء المدارس
كالمعاىد العميا كالزكايا فنبغت في عيده طائفة مف كبار المحدثيف كالحفاظ منيـ :أبك محمد عبد ا﵀
الكرغيالي كقد بمغ مرتبة االجتياد ،ككانت الرحمة إليو،كأبك القاسـ عبد العزيز بف أبي عمراف مكسى
العبدكسي ،الذم كصفو ابف مرزكؽ بحافظ المغرب،كالحافظ المسند أبك عبد ا﵀ محمد بف عمر
الشيير بابف رشيد الفيرم السبتي"الذم كاف كثير السماع ،عالي اإلسناد ،صحيح النقؿ ،تاـ العناية
بصناعة الحديث ،28...ككاف لو مجمس دائـ لمبخارم.29

ومن عمماء الجزائر الذين اىتموا بصحيح البخاري:

ػ الحافظ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف يكسؼ الكىراني الحمزل المتكفى سنة ( 569ىػ) ،فقد ألؼ

صنفو
كتاب سماه مطمع األنكار عمى صحاح اآلثار ،خصو بالمكطأ ،كصحيحي البخارم كمسمـ،
ٌ
عمى مثاؿ مشارؽ األنكار لمقاضي عياض ،جمع فيو بيف ضبط األلفاظ كاختبلؼ الركايات كبياف

كالمعنى ،تكجد نسخة منو بجامعة القركييف بفاس تحت رقـ.1641 ،624 ،594:
ػ كاإلماـ المحدث أبك محمد عبد الحؽ بف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف إبراىيـ األزدم
اإلشبيمي البجائي (تػ 581ىػ) فقد ألٌؼ رحمو ا﵀ مؤلفات جميمة مف بينيا  :الجمع بيف الصحيحيف ،30
جمعو مف البخارم كمسمـ في مجمديف ،تكجد نسخة منو في المتحؼ البريطاني ،كالقاىرة.

ػ كاإلماـ أبك عبد ا﵀ محمد بف الحسف بف مخمكؼ الراشدم التممساني ،المعركؼ بأبركاف،
المحدث كالفقيو المالكي ،فقد ألؼ كتابا سماه :الزند الكارم في ضبط رجاؿ البخارم.
ػ كاإلماـ يحي بف أحمد بف عبد السبلـ بف رحمكف بف شرؼ الديف أبك زكريا التممساني،
المعركؼ بالعممي(تػ888ىػ) ،فقد اختصر البخارم.

ػ كاىتـ بصحيح البخارم أيضا اإلماـ أبك عبد ا﵀ محمد بف قاسـ األنصارم الرصاع ،مف

أىؿ تممساف( تكفي عاـ 894ىػ) .فقد ألٌؼ كتاب التسييؿ كالتقريب كالتصحيح لركاية الجامع
الصحيح ،كىك انتقاء بديع مف شرح صحيح البخارم البف حجر ،تكجد نسخة منو كاممة بمكتبة

الشيخ عبد الحي الكتاني ،منيا جزء عميو خط الرصاع رحمو ا﵀  ،كيكجد بالمكتبة العبدلية بتكنس
الجزء األكؿ كالجزء الثالث.31

ػ الشيخ اإلماـ محمد بف يكسؼ السنكسي الذم شرح جزء مف صحيح البخارم .

ػ الشيخ المحدث أبك العباس أحمد بف قاسـ بف ساسي البكني المتكؼ عاـ 1129ىػ كلو مف
المؤلفات :فتح البارم بشرح غريب البخارم ،ككتاب التحقيؽ في أصؿ التعميؽ ،كنظـ نخبة الفكر
البف حجر في مصطمح الحديث.
جزءا.

ػ الشيخ الكنيسي أبك الحسف ،مف كبار فقياء المالكية لو شرح البخارم في اثنتي عشر
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ػ الشيخ أبك محمد الداكدم التممساني المتكفى عاـ 1271ىػ ،الذم كلي قضاء تممساف ،كقد
شرح ىك أيضا صحيح البخارم لـ يكممو.

ىذه األعماؿ كغيرىا يدؿ داللة كاضحة عمى مدل

كبيف ابف مرزكؽ الحفيد في مقدمة
اىتماـ المغاربة كبالخصكص الجزائرييف بالبخارم كصحيحوٌ .
المتجر الربيح َّ
قدمكا صحيح مسمـ عمى البخارم كليس كميـ ،كىذا في غير
أف بعض المغاربة ٌ
الصحيح ،كذلؾ لسيكلة مسمـ ،كجمعو الطرؽ.

 .2الشروح المغربية عمى صحيح البخاري  :كاف االىتماـ بصحيح البخارم كمازاؿ يحتؿ

الصدارة في المكتبة اإلسبلمية حيث كتبت حكلو المئات مف المؤلفات .كاالىتماـ بو كاف منذ تأليفو
في القرف الثالث اليجرم حيث ظير أكؿ شرح لو عمى يد اإلماـ الخطابي

 388ىػ الذم سماه

"أعبلـ السنف" .ككانت عناية المغاربة كاقباليـ عمى صحيح البخارم كبيرة ،فقد كضعكا لو الشركح،
ككتبكا عميو الحكاشي ،كعمقكا عمى متكنو كأسانيده ،كاختصركه ،كلخصكه كبحثكا في مشكبلتو،

كألفاظو ،كتراجمو ،كفقو أبكابو ،كما كتبكا حكلو االفتتاحيات كالختمات ،كنظمكا عشرات القصائد
حكؿ ترجمة صاحبو ،كفضائمو ،كمزاياه إلى غير ذلؾ مف األعماؿ التي تزخر بيا مكتبات الجزائر
الخاصة كالعامة كمكتبات المغرب كتكنس متصمة دكف انقطاع إلى عصرنا الحالي .فكاف أكؿ شرح
مغربي لمجامع الصحيح لمبخارم ،ىك شرح "

النصيحة" ألبي جعفر أحمد بف نصر الداكدم

32

(تػ402ىػ) بتممساف ،كيعد ثاني شركح البخارم عمى اإلطبلؽ باعتبار أف شرح الخطابي "أعبلـ
السنف" ىك أكؿ شرح.33
ػ شرح البخارم ألبي القاسـ الميمب بف أحمد بف أسيد بف أبي صفرة التميمي المرم المتكفى
سنة ،1044/436قاؿ ابف مخمكؼ":شرح البخارم كاختصره اختصا ار مشيك ار كلو تعميؽ عمى
البخارم حسف"...

34

ػ شرح البخارم ألبي الحسف بف خمؼ بف عبد الممؾ القرطبي المعركؼ بابف بطاؿ

(.)1057/449يقع في عدة أسفار كغالبو في فقو مالؾ اعتمده

35

الكرماني في شرحو

36

كما اعتمده

ابف مرزكؽ في المتجر الربيح.
ػ شرح صحيح البخارم :ألبي

37

حفص عمر بف الحسف بف عمر اليكزني اإلشبيمي المتكفى

سنة 460ىػ.

ػ شرح البخارم ألبي عبد ا﵀ محمد بف خمؼ بف المرابط المرم المتكفى سنة

 480ىػ قاؿ

عنو ابف فرحكف :لو في شرح البخارم كتاب كبير حسف كقد اختصر فيو شرح الميمب بف أبي
صفرة كأضاؼ إليو إضافات كزاد عميو فكائد.38
 -شرح البخارم المسمى (النيريف في الصحيحيف) ألبي بكر بف العربي

39

المتكفى سنة:

 543ىػ.

 -شرح البخارم المسمى (المجالس) ألبي اسحاؽ ابراىيـ بف مكسى الشاطبي المالكي

المتكفى سنة490 :ىػ قاؿ التنبكتي" :شرح فيو مف الفكائد كالتحقيقات ما ال يعممو إال ا﵀"40
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 شرح البخارم المسمى"الخبر الفصيح الجامع لفكائد مسند البخارم الصحيح "لعبد الكاحدبف عمر بف التيف

41

الصفاقسي (ت 611ىػ) ،42كىذا الشرح متداكؿ

43

نقؿ عنو ابف حجر في الفتح،

كطالعو كاستفاد منو القسطبلني ،كما نقؿ عنو أيضا ابف مرزكؽ في المتجر الربيح.
 المفيـ في شرح البخارم كمسمـ ألبي بكر محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف عبد الرحمفاألزدم األندلسي المتكفى سنة.44 636
 شرح لمشكؿ إعراب صحيح البخارم المسمى( :شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلتالجامع الصحيح

45

لمشيخ جماؿ الديف محمد بف عبد ا﵀ بف مالؾ النحكم الجياني نزيؿ دمشؽ

تكفي سنة 672ىػ.

 -ترجماف التراجـ في ابداء كجو مناسبة تراجـ صحيح البخارم لمحب الديف محمد بف

رشيد السبتي المتكفى سنة721:ىػ ،كقد طبع في اليند.46
 -شرح غريب البخارم

47

ألبي عبد ا﵀ محمد بف أحمد اليفرني المكناسي المتكفى

سنة818ىػ
842ىػ

 -المتجر الربيح كالمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح
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البف مرزكؽ الحفيد المتكفى

كىذه الكتب منيا المطبكع كأغمبيا مازاؿ مخطكطا ينتظر مف ينقذه مف الرطكبة كاألرضة،
كذلؾ بخدمتو كتحقيقو كاخراجو إلى النكر لتستفيد منو األجياؿ ،كتقدر مجيكد األجداد الذيف مافتئكا
يخدمكف ىذا الميراث العظيـ .مما يشيد أيضا باالىتماـ بصحيح البخارم تخصص عمماء كمحدثيف
منذ القديـ في نسخة ككتابتو كتحرير نسخ ممتازة منو ،كىناؾ مف كقؼ حياتو عمى نسخة كالتفنف

في كتابتو .كقد ازدىرت الخزائف كالمكتبات في المغرب كالجزائر كتكنس كليبيا بأصكؿ نسخ

الصحيح ،فمكتبة الحامة بالجزائر تضـ حكالي :ثبلثيف نسخة خطية ،كك ازرة الشؤكف الدينية تضـ
ستيف نسخة خطية مف صحيح البخارم كما كضع عميو مف شركح كتعميقات  .48كأختـ ىذا المقاؿ
بما قالو الراعي األندلسي:

لمغرب فضل شائع ال يجيل
ظيرت بو أعالم حقــقت

ىوامش:

 .1الحديث كالمحدثكف :محمد أبك زىك438. :
 .2تاريخ الجزائر العاـ :عبد الرحمف جيبللي:
بالمكطأ .25-24:

وألىمو شرف ودين مكمل
ما قالو خير األنام المرسل

 ،268-251/1مجمة السنة النبكية ،العدد الثاني خاص

 .3مقدمة ابف خمدكف356. :

 .4ابف خمدكف ،356:تاريخ الجزائر العاـ251./1:

 .5مقدمة ابف خمدكف ،356:مدرسة اإلماـ البخارم في المغرب :د /يكسؼ الكتاني21-19/1 :
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 .6تاريخ الجزائر العاـ :عبد الرحمف جيبللي268./1:
 .7كىذا الشرح مخطكط بخزانة القركييف رقـ :
بالمغرب).

 ( 40/175ذكره الكتاني في مدرسة اإلماـ البخارم

 .8تاريخ الجزائر العاـ341.-340/1 :

 .9شجرة النكر الزكية  :ابف مخمكؼ  97 :رقـ . 230

 .10جذكة المقتبس :الحميدم( 227 :ط ،)1952مدرسة البخارم30./1 :

 .11تاريخ عمماء األندلس ،ابف الفرضي ،112 :تحقيؽ :د.ركحيو عبد الرحمف السكيفي ،مدرسة اإلماـ
البخارم 30./1 :

 .12مشارؽ األنكار :عياض

 ،19 / 1التنكيو كاإلشادة :

 ،3 -2قبس مف عطاء المخطكط

المغربي:المنكني 79./1

 .13فتح البارم 63/1:؛ مدرسة البخارم . 31/1

 .14تاريخ عمماء األندلس :ألبي الكليد عبد ا﵀ األندرم المعركؼ بابف الفرضي ،ت
ركحية عبد الرحمف السكيفي( 206-205 :ط.)1997-1417 ،1

403ىػ ،تحقيؽ د.

بي 658/2 :ترجمة (رقـ  )1443قبس مف عطاء
 .15ترتيب المدارؾ ،721/4 :بغية الممتمسٌ :
الض ٌ
المخطكط المغربي84./1 :
 .16قبس مف عطاء المخطكط المغربي  :المتكفى.85/1:

 .17فيرس المنجكر ،7-6 :شجرة النكر ،287/1 :ترجمة رقـ ،1095 :دكحة الناشر :ابف عسكر)57 :
كفاية المحتاج.)81-80:

 .18فيرس أحمد المنجكر :ص  ،52تحقيؽ محمد حجي ،مكتبة الطالب ،الرباط ،مدرسة البخارم ،36/1
قبس مف عطاء المخطكط ،المغربي .85/1:صحيح البخارم في الدراسات المغربية142 :

 .19قبس مف عطاء المخطكط المغربي80./1:

 .20مقدمة فتح البارم:ابف حجر ،10:قبس مف عطاء المخطكط المغربي87./1 :

 .21كدخمت النسخة اليكنينية المغرب بعد 836ىػ (كذلؾ في صدر المائة اليجرية الثانية عشرة (قبس مف
عطاء المخطكط المغربي.)91/1 :

 .22طبقات الحفاظ :السيكطي:

 ،498تذكرة الحفاظ :الذىبي:

 .128/5مدرسة البخارم:الكتاني ،354/1

 ،1407/4شذرات الذىب:ابف العماد:

 .23ترجمتو :تذكرة الحفاظ ،1420/4 :طبقات الحفاظ :السيكطي.501:
 .24المجمكع :ابف مرزكؽ :كرقة  ،50تممساف في العيد الزياني :د .عبد العزيز فيبللي ،443/2 :كفاية
المحتاج ،352:البستاف :ابف مريـ189.:

 .25كىذا الشرح تكجد نسخة منو في قسـ المخطكطات بالحامة الجزائر تحت رقـ2726.:
 .26تممساف في العيد الزياني :عبد العزيز فيبللي 444/ 2

 .27كىذا الشرح يسمى التنقيح شرح الجامع الصحيح ،قاـ بضبطو كتحقيقو رضكاف جامع رضكاف ،نشر
الجزء األكؿ منو في مصر قامت بو مطبعة الييئة المصرية لمكتاب في سنة . 2002
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 .28المسند الصحيح الحسف :ابف مرزكؽ الخطيب ،150 :مدرسة البخارم359.-358:
 .29االستقصا ،206 /3:مدرسة البخارم362./1

 .30فيرس الفيارس :الكتاني ،333-332/1:مدرسة البخارم362./1 :
 .31عنكاف الدراية فيمف عرؼ مف العمماء ببجاية :أبك العباس الغبريني ،42-41 ،تحقيؽ عادؿ نكييض،
منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركت.

 .32فيرست الرصاع ،أبك عبد ا﵀ محمد األنصارم ،تحقيؽ كتعميؽ محمد العنابي ،ص :ؽ ،المكتبة
العتيقة ،تكنس.

 .33ىك أبك جعفر أحمد بف نصر الداكدم األسدم المسيمي التممساني مف أئمة المالكية بالمغرب تخرج

عميو أبك عبد ا﵀ البكني كأبك بكر بف الشيخ أبي محمد بف أبي زيد مف آثاره :النامي في شرح المكطأ تكجد

نسخة منو بخزانة القركييف تحت رقـ 175 :كالكاعي في الفقو كىك مفقكد ،كالنصيحة في شرح البخارم نقؿ

منو ابف مرزكؽ كابف حجر كغيرىـ .تكفى بتممساف سنة 402ىػ ،كقبره عند باب العقبة ،كذكر ابف مخمكؼ

أنو تكفى سنة 440ىػ( ،انظر ترتيب المدارؾ 116/3 :بغية الركاد :ابف خمدكف ،158-127 :كالديباج،35 :

شجرة النكر( 111-110:ترجمة رقـ .)293

 .34كىذا الشرح مفقكد ،لـ يعثر لو عمى أثر إلى اليكـ ،إرشاد السارم :القسطبلني ،41/1 :كتاب األمكاؿ:
الداكدم :تحقيؽ رضا شحاذة.7:

 .35شجرة النكر ،114 :إرشاد السارم ،41/1:مدرسة البخارم الكتاني570./2 :
 .36يكجد ىذا الشرح بخزانة القركييف كما ذكره "بؿ "في فيرسو تحت رقـ

 423كبفيرس القركييف تحت

رقـ ،134/كنسخة بخزانة ابف يكسؼ بمراكش تحت رقـ 485 :كنسخة بالجامع الكبير بمكناس تحت رقـ:

 :33كىذا الشرح طبع عاـ  2000/1420بتعميؽ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ بمكتبة الرشد بالرياض كقد
اعتمدتو في ىذا البحث.

 .37الديباج المذىب :ابف فرحكف ،298 :مقاؿ مخطكطات مغربية في عمكـ القرآف كالحديث :أ /محمد
المنكني( 88-86 :مجمة دار الحديث الحسنية ،عدد.)982-420/3

 .38ذكره القسطبلني في اإلرشاد  ،41/1:كشؼ الظنكف ،546/1:مدرسة البخارم 570/2

 .39الديباج المذىب ،369 :شجرة النكر ،122:معجـ المؤلفيف( .284/9:في الشجرة:أبك الكليد بدؿ أبي عبد ا﵀)
الجناف ،376:شجرة النكر.136 :األعبلـ( 230/6:ط ،12دار العمـ لممبلييف).
 .40الديباج :تحقيؽ مأمكف ٌ

 .41نيؿ االبتياج ،329 :شجرة النكر الزكية ،231 :مقاؿ الشركح المغربية لصحيح البخارم ،الكتاني250 :
(مجمة السنة النبكية :عدد أربعة  250/4كما بعدىا..

 .42شجرة النكر ،168:ىدية العارفيف ،635/5 :ترجمة رقـ  ،299كفاية المحتاج( 212 ،قاؿ التنبكتي :لـ
أقؼ عمى ترجمتو إال أنو كاف قبؿ المائة السابعة.

 .43لقد كىـ صاحب مدرسة البخارم في تاريخ كفاة ابف التيف( ،كأظنو خطأ مطبعي) حيث قاؿ :المتكفى
سنة 116ىػ ،كالصحيح ىك611 :ىػ .ألف ىذا التاريخ لـ يكف البخارم قد كلد بعد ،فكيؼ بتأليفو لمصحيح
ككضعو الشرح عميو (ر:مدرسة البخارم ،الكتاني.)572/2 :
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 .44شجرة النكر الزكية ،168 :مقدمة ابف خمدكف( ذكره ضمف شركح البخارم بعد ذكره لصحيح البخارم

قاؿ كمف شرحو،لـ يستكؼ ىذا فيو ،فمـ يكؼ حؽ الشرح:كابف بطاؿ كابف الميمب كابف التيف …)،351 :

الشركح المغربية لصحيح البخارم:د /الكتاني. 251:

 .45شجرة النكر الزكية ،181:مدرسة البخارم572./2:

 .46يكجد ىذا الشرح بالقركييف تحت رقـ 709 :في جزء متكسط مكتكب عميو بخط مغربي ،كىذا الشرح

طبع أكثر مف مرة (.انظر :كشؼ الظنكف 553 :برككمماف ممحؽ ،298 /1 :مدرسة البخارم.573 /2 :
الشركح المغربية لصحيح البخارم :،يكسؼ الكتاني245.:

 .47تكجد نسخة منو باألسككلاير اسبانيا تحت رقـ ،1785/1732 :قاؿ حاجي خميفة في كشؼ الظنكف:أنو

لـ يكمؿ (.فيرس الفيارس ،332 /1:النبكغ ،215 /1:الشركح المغربية :الكتاني 252:نشر في مجمة السنة
النبكية عدد  ،4كمجمة دار الحديث الحسنية عدد145./2:

 .48تكجد نسخة منو في الخزانة الممكية كفي خزانة تامكركت كبخزانة القركييف تحت رقـ:
البخارم )573 /2 :الشركح المغربية لصحيح البخارم :يكسؼ الكتاني245. :

(.145مدرسة

 .49كىذا الشرح قمت بتحقيؽ جزء منو عمى أمؿ إتماـ تحقيقو في قابؿ األياـ إف شاء ا﵀

 .50مخطكطات مغربية في عمكـ القرآف كالحديث:محمد المنكني( 53:مجمة دار الحديث الحسنية ،عدد)3

 ،1982-1402الشركح المغربية لصحيح البخارم.

آليات حماية مقتني العقار عمى التصاميم في ظل القانون
طيب عائشة

رقم 04-11

أستاذة مساعدة  -أ-
كمية الحقوق ـ جامعة سعد دحمب البميدة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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Résumé
La vente sur plans est un mode de vente introduit par le décret législatif N09303 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière, et la loi n 11/04 du 17/02/2011
relative à la promotion immobilière.
Cette formule permet au promoteur de vendre le bien concerné avant que celuici ne soit achevé, c’est –à- dire pendant qu’il est en cours de réalisation, cette vente ne
peut être engagée que si le promoteur présente les garanties techniques et financières
suffisantes.

مقدمة:
عرفت الترقية العقارية في الجزائر تكسعا ىاما منذ صدكر المرسكـ التشريعي رقـ 03-93
المؤرخ في  01مارس  1993المتعمؽ بالنشاط العقارم ،كالذم فتح الترقية العقارية لكؿ المجاالت
ميما كاف شكميا ،التجارم ،أك السكني أك الميني أك الصناعي.

كما كسع نشاط الترقية العقارية إلى عدة تقنيات ،تمثمت في البيع بعد اإلنجاز ،كالبيع عمى
التصاميـ كاإليجار .كتعد تقنية البيع عمى التصاميـ مف أىـ تقنيات الترقية العقارية التي لـ يضع
ليا المشرع الجزائرم تنظيما خاصا ليا ،إال بعد صدكر المرسكـ التشريعي رقـ  ،03-93بالرغـ مف
كجكد تنظيـ قانكني سابؽ كىك القانكف رقـ  07-86المتعمؽ بالترقية العقارية.

كنظ ار لصدكر المرسكـ التشريعي رقـ  03-93في ظؿ ظركؼ استثنائية خاصة ،أصبحت

أحكامو غير مسايرة لمتحكالت االقتصادية كاالجتماعية السائدة في الفترة الراىنة ،خاصة بعد
التجاكزات المسجمة في فترة تطبيؽ ىذا المرسكـ ،كنظ ار لغياب التدابير كاآلليات القانكنية التي مف
شأنيا تأطير العمميات التي تدخؿ في إطار البيع عمى التصاميـ ،ككذا تمؾ المتعمقة بالتزامات
المرقيف العقارييف كال سيما في مجاؿ إنجاز المشاريع أك احتراـ آجاؿ اإلنجاز ،كرفض بعض

المرقيف العقارييف العمكمييف أك الخكاص إبراـ عقكد البيع عمى التصاميـ ،األمر الذم حرـ العديد

مف المشتريف المطالبة بحقكقيـ خاصة ضماف صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة ،كما ترتب عف
تطبيؽ ىذا المرسكـ عدـ إتماـ المشركع عند تسجيؿ أم عجز مف طرؼ المرقي العقارم سكاء كاف
ناتجا عف كاقعة الكفاة أك اإلفبلس ،نتيجة غياب اآلليات التي تضمف إتماـ المشركع .ليذه
األسباب كغيرىا ألغي المرسكـ التشريعي رقـ  03-93بمكجب القانكف رقـ  04-11المؤرخ في 17

فبراير  ،2011المحدد لمقكاعد التي تنظـ نشاط الترقية العقارية .الذم انتيج المشرع الجزائرم مف

خبللو سياسة جديدة تتفؽ مع التطكرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كتنسجـ مع التعديبلت
الييكمية في المنظكمة التشريعية الجزائرية.
كىذا ما ظير مف خبلؿ اآلليات القانكنية التي تضمنيا القانكف رقـ

 ،04-11كالخاصة

بمقتني العقار عمى التصاميـ ،الذم كاف يطمؽ عميو في ظؿ المرسكـ التشريعي رقـ

03-93

بالمشترم .كىذه اآلليات تمثمت في مجمكعة مف الضمانات ،منيا ما يعد مف قبيؿ الضمانات
المالية المتمثمة في ضماف صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة ،كضماف العيكب الخفية ،كالعيكب
الظاىرة ،كضماف األضرار المتمثؿ في ضماف حسف اإلنجاز ،كضماف حسف سير عناصر
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التجييز ،كحماية جزائية نتيجة إخبلؿ المرقية العقارم بالتزاماتو ،كىك ضماف استحدث بمكجب
القانكف رقـ  04-11أما بقية الضمانات فقد تـ تنظيميا في ظؿ المرسكـ التشريعي رقـ
المتعمؽ بالنشاط العقارم.

كعمى ىدل ىذه األفكار ،يمكننا طرح التساؤؿ التالي:

03-93

ىل الضمانات التي أقرىا القانون

رقم  04-11كفيمة بتقرير الحماية الالزمة لمقتني العقار عمى التصاميم؟.
ـ

كلمرد عمى ىذه اإلشكالية ارتأينا تفصيؿ المكضكع عمى النحك التالي:

أوال :الحماية من خالل إجراءات انتقال الممية في عقد البيع عمى التصاميم

إف أىـ أثر يترتب عمى عقد البيع ميما كاف محمو عقار أك منقكؿ ىك نقؿ الممكية ،بمعنى
أف البائع يصبح ممزما بنقؿ ممكية المبيع إلى المشترم ،كىذا يستكجب عميو أف يقكـ بكؿ ما ىك
ضركرم لنقؿ الممكية كال تكفي الحيازة المادية.1

كفي بيع العقار عمكما ،يشترط المشرع الجزائرم لصحة العقد ضركرة تحريره في شكؿ

رسمي كاال عد العقد باطبل بطبلنا مطمقا

2

مع إخضاع ىذا العقد إلجراء التسجيؿ كالشير العقارم

لترتيب األثر العيني لعقد البيع المتمثؿ في نقؿ الممكية.3
كعقد البيع عمى التصاميـ كأم عقد يتضمف نقؿ ممكية عقارية لككنو يتضمف تحكيؿ حقكؽ
األرض التي يقاـ عمييا البناء كممكية البنايات مف طرؼ المرقي العقارم  ،4تسرم عميو أحكاـ نقؿ
الممكية العقارية الكاردة في القانكف المدني كالقكانيف الخاصة ،ككذا األحكاـ المنصكص عمييا في
القانكف رقـ  ،04-11التي تقتضي إتباع إجراءات الرسمية كالتسجيؿ كالشير لنقؿ ممكية العقار
عمى التصاميـ ،كىذا ما تضمنتو المادة  34مف القانكف رقـ  04-11التي نصت عمى ما يمي ":يتـ
إعداد عقد البيع عمى التصاميـ في الشكؿ الرسمي كيخضع لمشكميات القانكنية الخاصة بالتسجيؿ
كاإلشيار ،كيخص في نفس الكقت ،البناء كاألرضية التي شيد عمييا البناء".

كبيذا النص يككف المشرع الجزائرم قد تفادل المشكؿ الذم كانت تطرحو المادة

 02مف

المرسكـ التنفيذم رقـ  58-94المتضمف نمكذج عقد البيع عمى التصاميـ ،التي اعتبرت ممكية
العقار عمى التصاميـ تنتقؿ بمجرد تحرير العقد ،كىذا ما طرح مشكؿ كبير في ضؿ المرسكـ
التشريعي رقـ  03-93لتعارضو مع قكاعد انتقاؿ الممكية العقارية.
كفي انتظار النصكص التنظيمية ليذا القانكف ،خاصة التي ستتضمف نمكذج عقد البيع

عمى التصاميـ ،نتمنى أف تكضح كيفية نقؿ ممكية العقار عمى التصاميـ بدقة أكثر خاصة كأف
األمر يتعمؽ ببناية ستكجد في المستقبؿ.
ـ

ثانيا :الحماية من خالل تحديد مدة اإلنجاز

ال يكفي التزاـ المرقي العقارم بإنجاز البناية المتفؽ عمييا ،كانما يمتزـ أيضا باالنتياء مف
اإلنجاز خبلؿ المدة المحددة ،كبالرجكع إلى نص المادة

 43مف القانكف رقـ  04-11نجد أف

المشرع لـ يحدد مدة اإلنجاز بؿ أحاؿ تحديدىا لمنصكص التنظيمية التي ستصدر الحقا ،كاكتفى
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باإلشارة إلى كجكب احتراـ آجاؿ التسميـ الفعمي لمعقار مف طرؼ المرقي العقارم ،كاال تعرض
لعقكبات التأخير التي أيضا سيتـ تحديدىا عف طريؽ التنظيـ .كتتجمى أىمية تحديد مدة اإلنجاز في
اآلتي:
ػ بداية حساب التزاـ المرقي لتسميـ العقار إلى المشترم (المقتني).
ػ المدة التي يستحؽ فييا دفعات الثمف المتفؽ عميو.5
كبتحديد مدة اإلنجاز تجسد ضمانة ىامة لمقتني العقار عمى التصاميـ ،إذ يتمكف ىذا
األخير مف رقابة جميع مراحؿ اإلنشاء ،كما تتحدد مسؤكلية البائع عف التأخير في تنفيذ التزامو .6
ـ

ثالثا :تحديد الثمن

يشكؿ الثمف في عقد البيع العادم كعقد البيع عمى التصاميـ أحد االلتزامات الرئيسية التي

تقع عمى عاتؽ المشترم ،إال أف عقد البيع عمى التصاميـ اختمؼ في تقديره لمثمف كطريقة دفعو

عف عقد البيع العادم ،كما تميز العقديف مف حيث الثمف ككف أنو يككف باتا في عقد البيع العادم
كفقا لمقكاعد العامة في حيف يمكف مراجعة الثمف في عقد البيع عمى التصاميـ.
أكجب القانكف رقـ  04-11أف يذكر في عقد البيع عمى التصاميـ تشكيمة سعر البيع
كآجاؿ الدفع بالنسبة لتقدـ األشغاؿ ،ك إال عد ىذا العقد باطبل بطبلنا مطمقا  ،7كما ألزـ دفع الثمف
في عقد البيع عمى التصاميـ في شكؿ دفعات حسب تقدـ أشغاؿ اإلنجاز التي سيتـ تحديدىا عف

طريؽ النصكص التنظيمية  ،8مع قابمية الثمف لممراجعة إف اقتضى األمر ذلؾ ،كالتي ترتكز عادة
عمى عناصر تغيرات سعر التكمفة كتعتمد عمى تطكر المؤشرات الرسمية ألسعار المكاد كالعتاد كاليد
العاممة ،كحدد سعر المراجعة بعشريف بالمائة (  )%20كحد أقصى مف السعر المتفؽ عميو في
البداية ،كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم بمكجب أحكاـ القانكف رقـ  04-11قد تفادل المشكؿ الذم

طرحو المرسكـ التشريعي رقـ  ،03-93المتمثؿ في عدـ تحديد نسبة المراجعة كالتي خضع تقديرىا
إلرادة المرقي العقارم الذم استغؿ األمر في تحديد نسبة المراجعة دكف أية مراقبة ،األمر الذم
سبب عجز العديد مف المشتريف مف إتماـ الدفعات المتبقية.
ـ

رابعا  :ضمان العيوب

أعطى المشرع الجزائرم حماية إضافية مزدكجة في مجاؿ عيكب البناء ،فقد كضع نظاما

خاصا لمسؤكلية المرقي العقارم عف العيكب الخفية في البناء المبيع ،كقارب بينو كبيف المقاكؿ،
ككسع مف مسؤكليتو لتشمؿ ضماف عيكب البناء كما أطمؽ عمييا في المادة

 44مف ؽ ،04-11

كأطمؽ عمييا تسمية ضماف العيكب الظاىرة في كؿ مف المرسكـ التشريعي رقـ

 03-93كالقانكف

رقـ  07-86المتعمؽ بالترقية العقارية.
 .1المسؤولية العشرية  :لـ يكتفي المشرع الجزائرم بالقكاعد العامة في ضماف العيكب
الخفية في عقد البيع العادم ،بؿ كضع نظاما خاصا لمسؤكلية البائع عف ضماف العيكب الخفية

في البيع عمى التصاميـ ،حيث أخضع المرقي العقارم ألحكاـ الضماف العشرم المنصكص عنيا
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في المادة  554مف القانكف المدني الخاصة بعقد المقاكلة ،بمكجب نص المادة  26مف القانكف رقـ
 04-11التي جاء فييا ما يمي ... ":غير أف الحيازة كشيادة المطابقة ال تعفياف مف المسؤكلية
العشرية التي قد يتعرض إلييا المرقي العقارم ،كال مف ضماف اإلنياء الكامؿ ألشغاؿ اإلنجاز التي
يمتزـ بيا المرقي العقارم طيمة سنة كاحدة".
كجاء في نص المادة  46مف نفس القانكف" :تقع المسؤكلية العشرية عمى عاتؽ مكاتب
الدراسات كالمقاكليف كالمتدخميف اآلخريف الذيف ليـ صمة بصاحب المشركع مف خبلؿ عقد ،في
حالة زكاؿ كؿ البناية أك جزء منيا جراء عيكب البناء ،بما في ذلؾ جراء النكعية الرديئة ألرضية
األساس".

مف خبلؿ ىذيف النصيف يتبيف أف المشرع الجزائرم ألزـ المرقي العقارم بالمسؤكلية العشرية

بالتضامف مع كؿ شخص يرتبط معو بعقد كمكاتب الدراسات كالمقاكليف ،ككؿ متدخؿ في مجاؿ
البناء عف كؿ تيدـ كمي أك جزئي يمحؽ بالبناية ،سكاء كاف ذلؾ نتيجة عيب بالبناء أك راجع
لمنكعية الرديئة ألرضية األساس التي تتخذ كشرط لتحقؽ المسؤكلية العشرية.9
كمف أىـ مبررات إلزاـ المرقي العقارم بالمسؤكلية العشرية ككنو ليس بائعا عاديا لعقار

ينحصر التزامو في نقؿ ممكية المبيع كتسميمو لممشترم ،بؿ إنو بحكـ تعاممو في ميداف الترقية

العقارية كاكتسابو صفة المرقي العقارم فيك يتكلى القياـ بكاجب العناية الرئيسية في عممية البناء
كاإلشراؼ عمييا ،كعميو فأم تقصير أك إىماؿ يؤدم إلى تشييد بناء سيئ يستكجب المسؤكلية
العشرية .10كلتحقؽ المسؤكلية العشرية ال بد مف تكؼ الشركط التالية:
أ) .ضركرة كجكد عقد يربط بيف كؿ مف صاحب المشركع – المرقي العقارم -كمكاتب

الدراسات كالمقاكليف كالمتدخميف اآلخريف ،كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد كسع مف نطاؽ

المسؤكلية العشرية نظ ار لتكسع نشاط الترقية العقارية ،لتشمؿ المشيديف القائميف بعممية اإلنجاز،
كىذا ما تؤكده المادة  26كالمادة  46مف القانكف رقـ .04-11
كتميز القانكف رقـ  04-11عف المرسكـ التشريعي رقـ  03-93فيما يخص إلزاـ المرقي
العقارم بالمسؤكلية العشرية صراحة بمكجب المادة  26مف القانكف رقـ  ،04 -11في حيف اكتفى
المرسكـ التشريعي رقـ  03-93بإلزامو بمراقبة التأميف مف المسؤكلية العشرية مف طرؼ المقاكليف
كالميندسيف.
ب) .حصكؿ تيدـ كمي أك جزئي لمبناية جراء عيكب في البناء ،بما في ذلؾ جراء النكعية
الرديئة ألرضية األساس.11
ما يبلحظ عمى نص المادة  46مف ؽ  04-11أف المشرع الجزائرم تكمـ عف عيكب البناء
التي تؤدم إلى التيدـ الكمي أك الجزئي لمبناية ،سكاء كاف ذلؾ راجعا إلى عيب في عممية التشييد
كالبناء ذاتيا ،أك عيب في مكاد مستعممة أك في األرض المقاـ عمييا البناء ،كأىمؿ عيكب البناء
الميددة لسبلمة البناء كمتانتو المنصكص عنيا في المادة  554مف القانكف المدني ،المتعمؽ بأحكاـ
22

المقاكلة ،التي اعتبرت أف أم عيب ييدد متانة كسبلمة البناء عيبا مكجبا لمضماف العشرم .كيستفيد
مف ىذا الضماف كؿ مقتني لعقار عمى التصاميـ ،ككؿ المالككف المتكالكف عمى البناية.

12

 .2ضمان عيوب البناء  :إف القانكف رقـ  04-11لـ ينص عنيا صراحة كضماف خاص

بمقتني العقار عمى التصاميـ ،كاكتفى باإلشارة في نص المادة  44مف ىذا القانكف إلى إحالة تحديد
آجاؿ تنفيذ األشغاؿ الضركرية إلصبلح عيكب البناء في العقد النمكذجي لعقد البيع بناء عمى

التصاميـ ،لكف بما أف نص المادة  44مف القانكف رقـ  04-11كرد ضمف الفرع الثالث مف ىذا
القانكف المتضمف التزامات المرقي العقارم ،فيذا يعني أف ضماف ىذه العيكب يعد إحدل الضمانات
المقررة لممقتني .
كقد استحدث المشرع الجزائرم ىذا النكع مف الضماف في بيع العقار عمى التصاميـ في

نص المادة  15مف المرسكـ التشريعي رقـ

 ،03-93الذم أطمؽ عميو العيكب الظاىرة ،ككذا

القانكف رقـ  07-86المتعمؽ بالترقية العقارية .ككاف مف األجدر لك أف المشرع الجزائرم احتفظ
بنفس المصطمح في القانكف رقـ

 ،04-11ألف الكبلـ عف عيكب البناء يحتكم العيكب الخفية

كالظاىرة.
كيقصد بعيكب البناء ،عيكب المكاد المستخدمة في البناء – العيكب العادية -كعيكب

الصنع أك العيكب التي تشكب عممية البناء ذاتيا ،سكاء كانت ىذه العيكب خطيرة أك ال  ،13كالعيب
الظاىر بيذا المفيكـ يختمؼ عف عدـ مطابقة المبيع لممكاصفات ،إذ يمثؿ العيب الظاىر خمبل جميا
كاضحا لمعياف ،أما خمؿ عدـ المطابقة فقد يستغرؽ اكتشافو بعض الكقت .14
كلـ ينظـ العيب الظاىر كضماف بصكرة دقيقة إال في ظؿ القانكف رقـ

 04-86المتعمؽ

بالترقية العقارية ،أما المرسكـ التشريعي رقـ  03-93كالقانكف رقـ  04-11فقد اكتفى المشرع مف
خبللو بتنظيمو كأحد االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ المرقي العقارم دكف أف يحدد نطاقو كالمدة

التي يتـ خبلليا إجراء اإلصبلحات الضركرية ليذه العيكب ،كالتي نأمؿ أف يتـ تداركيا مف خبلؿ
النصكص التنظيمية التي ستصدر قريبا ،لتفادم الغمكض الذم تميز بو المرسكـ التشريعي رقـ
.03-93
ـ

خامسا :ضمان األضرار

يضمف المرقي العقارم األضرار التي تمحؽ بالبناء بضماف اإلنياء الكامؿ ألشغاؿ
اإلنجاز ،كضماف حسف سير عناصر تجييزات البناية.

 .1ضمان اإلنياء الكامل ألشغال اإلنجاز  :يمزـ المرقي العقارم بإنجاز البناية المتفؽ

عمييا ال في الكقت المحدد كحسب الشركط المتفؽ عمييا كالمكاصفات التقنية المطمكبة حسب قانكف
التعمير ،بؿ ال بد أف يتـ البناء المتفؽ عميو كيسممو لممقتني تاـ اإلنجاز كصالح لبلستعماؿ حسب
الغرض المخصص لو ،لذا ألزـ المشرع المرقي العقارم بضماف اإلنياء الكامؿ ألشغاؿ اإلنجاز

بمكجب نص المادة  26مف القانكف رقـ  04-11بقكليا... ":غير أف الحيازة كشيادة المطابقة ال
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تعفياف مف المسؤكلية العشرية التي قد يتعرض إلييا المرقي العقارم ،كال مف ضماف اإلنياء الكامؿ
ألشغاؿ اإلنجاز التي يمتزـ بيا المرقي العقارم طيمة سنة كاحدة".
كتـ تنظيـ ىذا الضماف في ظؿ المرسكـ التشريعي رقـ  03-93في المادة  14التي أطمقت
عميو تسمية ضماف حسف اإلنجاز ،كما يبلحظ عمى نص المادة

 26مف القانكف رقـ 04-11

كالمادة  14مف المرسكـ التشريعي رقـ  03-93ىك أنيما تضمنا المدة الخاصة بالضماف فقط ،في
حيف بقيت أحكاـ عديدة أخرل دكف بياف ،فمـ يتضمف النص المحظة التي يبدأ منيا سرياف مدة
الضماف كال مكضكع الضماف ،التي كنا نأمؿ أف يكضحيا القانكف رقـ  04-11إال أف الحاؿ بقي
عمى ما كاف سائدا في ظؿ المرسكـ التشريعي رقـ .03-93

كعرؼ ىذا الضماف بمكجب المادة 6 -1792مف القانكف المدني الفرنسي بأنو ":الضماف

الذم بمكجبو يككف المقاكؿ ممزما خبلؿ سنة كاممة مف يكـ التسمـ بإصبلح كؿ خمؿ يشير إليو رب
العمؿ في محضر التسمـ كاالستبلـ".15
كباستقرائنا لنص المادة  26مف القانكف رقـ  ،04-11نجد أف الممتزـ بضماف اإلنياء
الكامؿ ألشغاؿ اإلنجاز ىك المرقي العقارم ،أما المشرع الفرنسي فقد ألزـ المقاكؿ بيذا الضماف،

كالحكمة مف إلزاـ المشرع الجزائرم لممرقي دكف المقاكؿ ىك التسييؿ عمى المقتني االستفادة مف ىذا

الضماف ،ككف أف عقد البيع عمى التصاميـ يربطو بالمرقي ال المقاكؿ ،كيستفيد مف ىذا الضماف
المقتني كالمالككف المتكالكف عمى البناية.16
أما مكضكع ىذا الضماف لـ يحدده القانكف

 04-11كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ سابقا،

لذلؾ سنعتمد في تحديده عمى أحكاـ القانكف المدني الفرنسي ،الذم حدده في كؿ خمؿ أك نقص في

التشييد ميما كاف بسيطا ما داـ أنو كجد نتيجة عدـ اإلنجاز الحسف لمبناية ،شريطة أف يظير خبلؿ

سنة مف يكـ تسمـ العقار.17

 .2ضمان حسن سير عناصر تجييزات البناية  :استكمؿ القانكف رقـ  04-11الضمانات

المقررة لحماية مقتني العقار عمى التصاميـ بضماف حسف سير عناصر تجييزات البناية لتحقيؽ
الحماية القانكنية لكؿ مقتني ليذا العقار ،حيث جاء في المادة  44مف القانكف رقـ " :04-11تحدد
آجاؿ تنفيذ األشغاؿ الضركرية إلصبلح عيكب البناء ك /أك حسف سير عناصر تجييزات البناية

بمكجب العقد المذككر في المادة  26أعبله" .كيختمؼ ىذا الضماف عف الضمانات األخرل ككنو

يقتصر فقط عمى عناصر التجييز المكجكدة بالبناء ،في حيف ارتبطت الضمانات السابقة بالبناء
ذاتو.
كباستقرائنا لنص المادة  44السابقة الذكر نبلحظ بأف المشرع لـ يحدد ال مدة الضماف التي
أحاؿ إلى تحديدىا إلى العقد النمكذجي لعقد البيع بناء عمى التصاميـ ،كما أنو أغفؿ أيضا تحديد
مكضكع الضماف ،األمر الذم يدفعنا لتحديد مفيكمو حسب أحكاـ القانكف الفرنسي ،الذم حدد

أسباب إعماؿ ىذا الضماف لعدـ صبلحية عنصر التجييز ألداء كظيفتو بالكفاءة المطمكبة ،كليس
24

بالضركرة أف يؤدم سكء التشغيؿ كعدـ الكفاءة إلى تيديد متانتو كسبلمة ىذا العنصر ،إذ تكفي
عدـ الكفاءة حتى كلك بقي العنصر صمبا كمتماسكا كغير ميدد بالتمؼ أك اليبلؾ ،كحددت المادة
 3/1792مف القانكف المدني الفرنسي مدة ىذا الضماف بسنتيف ،إال إذا اتفؽ األطراؼ عمى مدة
أخرل.18
كيستفيد مف ىذا الضماف في التشريع الجزائرم كؿ مقتني لعقار عمى التصاميـ ككؿ
المالككف المتكالكف عمى البناية ،19أما الممزـ بيذا الضماف فيك المرقي العقارم.
ـ

سادسا :التأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

نظـ ىذا الضماف في الفصؿ الرابع مف القانكف رقـ

 ،04-11مف المادة  54إلى غاية

المادة  59منو .كأىـ ما جاء في ىذا القانكف ىك إلزاـ كؿ مرقي عقارم معتمد كمسجؿ في الجدكؿ

الكطني لممرقيف ،باكتتاب تأميف لدل صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة ،كالزاميـ باالنخراط في ىذا

الصندكؽ ،20أما في ظؿ المرسكـ التشريعي رقـ  03-93لـ يكف يمزـ المرقيف العقارييف باالنخراط
كاكتفى بإلزاميـ باكتتاب التأميف فقط مف خبلؿ المادة  11منو.
كما تميز القانكف رقـ

 04-11عف المرسكـ التشريعي رقـ

 03-93مف حيث مياـ

الصندكؽ ،إذ اقتصرت ميمتو في ظؿ المرسكـ التشريعي رقـ  03-93عمى تعكيض المشترم عف
الدفعات التي قدمكىا في شكؿ تسبيقات ،أما القانكف رقـ  04-11فقد كسع مياـ صندكؽ الضماف

كالكفالة المتبادلة إلى اآلتي:
 .1تسديد الدفعات التي قدميا المكتتبكف في شكؿ تسبيقات.
 .2إتماـ األشغاؿ ،مما يضمف لممشترم الحصكؿ عمى مسكنو في النياية ،كبيذا تفادل
المشرع الجزائرم المشكؿ الذم طرحو المرسكـ التشريعي رقـ

 ،03-93الذم منح ميمة إكماؿ

المشركع لجماعة المالكيف الذيف قد ال تربطيـ أم عبلقة بمجاؿ البناء ،كما أف ىذه الميمة تقضي
عمى مشكؿ التنفيذ عمى المشركع الذم كاف يكاجيو صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة ،الذم كاف
يتعرض لو بعد تعكيض المشتريف عف التسبيقات التي دفعكىا كحمكلو محميـ في الرجكع عمى
المرقيف العقارييف بالتنفيذ عمى المشركع ،الذم عادة ما يككف في بداية انطبلقو مما يصعب التنفيذ

عميو.

 .3تغطية أكسع لبللتزامات المينية كالتقنية.21
مف خبلؿ ىذه المياـ المككمة لصندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة ،يحؿ ىذا األخير محؿ

المقتنيف في حاؿ سحب االعتماد مف المرقي العقارم بسبب اإلفبلس أك التسكية القضائية ،أك ألم
سبب آخر ،قصد متابعة عمميات إتماـ إنجاز البنايات ،عف طريؽ تفكيض ميمة إكماؿ المشركع
لمرقي آخر يحؿ مكاف المرقي األصمي ،كيمنع كؿ مقتف مف مكاصمة إتماـ إنجاز البناء بدال مف

المرقي العقارم الذم كاف مكضكع سحب االعتماد  ،22كما منح لصندكؽ الضماف في حالة إفبلس
المرقي العقارم كالتصفية القضائية حؽ االستفادة مف حؽ امتياز مف الدرجة األكلى ،في حدكد
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ديكف ىؤالء المقتنيف ،كاألمكاؿ المدفكعة لممرقي العقارم مكضكع التصفية القضائية أك المفمس ،عف
طريؽ الحمكؿ محؿ المقتنيف.23
مف خبلؿ تكسيع مياـ صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة ،كرس المشرع الجزائرم ضمانة
حقيقية لكؿ مقتني في إطار الترقية العقارية ،خاصة بعد أف أصبحت أكؿ دفعة يقدميا المقتني
تكدع لدل الصندكؽ.
ـ

سابعا :الحماية الجزائية

لـ يكتؼ المشرع الجزائرم في ظؿ القانكف رقـ  04-11بالضمانات التقنية ،كال المالية التي
قررىا المرسكـ التشريعي رقـ  ،03-93بؿ قاـ بتكسيع تمؾ الضمانات كتحديدىا تحديدا أكثر دقة،
كبما أف القانكف رقـ  04-11أخذ مصمحة المقتني لمعقار في إطار الترقية العقارية فقد أحاطو

بحماية أخرل ،تمثمت في الحماية الجزائية ،التي استحدثت ألكؿ مرة في قانكف الترقية العقارية رقـ

 ،04-11إذ لـ ينظميا ال المرسكـ التشريعي رقـ  03-93كال القانكف رقـ  07-86بيدؼ حماية
المقتني مف التجاكزات التي يرتكبيا المرقي العقارم ،كالتي كصمت لدرجة خسارة أمكاؿ العديد مف
المكاطنيف كقعكا ضحية نصب كاحتياؿ ،كىذا ال يعني أف مرتكبييا كانكا يفمتكف مف العقاب ،بؿ كنكا
يخضعكف لمعقكبات المنصكص عنيا في قانكف العقكبات.

لذا جاء القانكف رقـ  04-11بعقكبات جزائية خاصة بمجاؿ الترقية العقارية تكقع عمى كؿ

مرقي عقارم يخالؼ األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف ،خاصة الضمانات التي قررت لحماية مقتني
العقار في إطار الترقية العقارية ،إذ عرضت كؿ مرقي يطمب أك يقبؿ تسبيؽ ،أك إيداع ،أك اكتتاب،
أك سندا تجاريا ،قبؿ تكقيع عقد البيع عمى التصاميـ ،أك عقد حفظ الحؽ ،لعقكبة الحبس مف شيريف
إلى سنتيف ،كغرامة مالية مف مائتي ألؼ دينار جزائرم "

 "200.000إلى مميكني دينار

جزائرم" ،24"2.000.000كأم تأخر في تحكيؿ الممكية يعرض المرقي العقارم لغرامة مف مائتي
دينار إلى مميكني دينار.25

كيعاقب كؿ مرقي عقارم غير مكتتب لدل صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة بالحبس مف
شيريف إلى سنتيف ،كبغرامة مالية مف مائتي ألؼ دينار"

 "200.000إلى مميكني دينار

" ،26"2.000.000كما يتعرض كؿ مرقي ال يعمـ المقتني بالبيانات كالمعمكمات المنصكص عمييا

في المادة  30مف ىذا القانكف ،الخاصة بمضمكف عقد البيع عمى التصاميـ ،الذم يستمزـ أف
يتضمف أصؿ ممكية األرضية كرقـ السند العقارم ،كمرجعيات رخصة التجزئة ،كشيادة التييئة

كالشبكات ،ككذا تاريخ كرقـ رخصة البناء ،لعقكبة الحبس مف شير إلى خمس سنكات كغرامة مالية
مف مائتي ألؼ دينار"  "20.000إلى مميكني دينار"  ،"2.000.000أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .27
ىذه العقكبات تمثؿ ضمانة لكؿ مقتني في إطار الترقية العقارية ،تضمف لو إتماـ األشغاؿ في

الكقت المحدد كتسمـ عقاره ،نتيجة العقكبات الردعية الماسة بحرية المرقيف العقارييف.
الخاتمة:
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مف خبلؿ ىذه الدراسة نجد أف القانكف رقـ

 04-11كفؿ لممقتني في عقد البيع عمى

التصاميـ حماية خاصة شممت مرحمة ما قبؿ االنعقاد كمرحمتي االنعقاد كالتنفيذ ،كما بعد التسميـ.
فقبؿ إبراـ العقد فرض القانكف رقـ

 04-11عمى المرقي العقارم إلزاما بالحصكؿ عمى

تراخيص إدارية ،كفي مرحمة إبراـ العقد أكجب مف الشركط ما يحكؿ دكف استغبلؿ المرقي العقارم
لحاجة المقتني -الشكمية ،تحديد الثمف ك آلية مراجعتو ،االلتزاـ بالبناء كفؽ الشركط كخبلؿ المدة
المحددة .-كما كفر ضمانات مالية تمثمت في التأميف لدل صندكؽ الضماف كالكفالة المتبادلة ،كفي
مرحمة ما بعد التسميـ فرض المسؤكلية العشرية ،ضماف حسف سير عناصر التجييز ،ضماف حسف
إنجاز األشغاؿ ،ضماف عيكب البناء .كبانتظار صدكر النصكص التنظيمية التي نتمنى أف تكضح

العديد مف المسائؿ التي أقرىا القانكف رقـ  04-11التي تحتاج إلى التدقيؽ فييا ،نقكؿ أف المشرع

الجزائرم خطى خطكة ىامة في سبيؿ حماية كؿ مقتني أك مكتتب في إطار الترقية العقارية.

ـ
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نظرية الحقول المفاىيمية لجيرار فرنيو..
األسس النظرية والتطبيقية

رابح قدوري
جامعة الجزائر2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممخص
نتناكؿ في ىذه المقالة أسس بناء نظرية الحقكؿ المعرفية لجيرار فرنيك التي استميميا مف

خبلؿ تتبعو لفكر كؿ مف جاف بياجيو كليؼ فيغكتسكي ال سيما ما كجد بينيما مف تكامؿ كتبايف

كنقص في النظرة إلى دكر المغة في الفكر انطبلقا أساسا مف كتابييما المذيف نش ار بنفس العنكاف
"المغة كالتفكير" .كمعركؼ أف فيغكتسكي قد تميز في كتابو مف خبلؿ ما كجده مف نقائص في
مؤلؼ بياجيو مع أنو يعترؼ بفضؿ بياجيو عميو الذم سبقو ككاف مصدر إلياـ لو ،اعتمد عميو

ألف فرنيك يقكؿ "لكال مؤلٌؼ بياجيو (المغة كالتفكير عند الطفؿ) لما كاف فيغكتسكي ينتج
كانتقده حتى ٌ
ما أنتجو كيساىـ بذلؾ في إثراء عمـ النفس ال سيما ما تعمؽ بالمغة الداخمية كالتفكير" (.)1
Résumé :
Nous présentons dans cet article les fondements sur lesquels Gérard Vergnaud
s’est appuyé pour la conception de la « théorie des champs conceptuels » en s’inspirant
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de Jean Piaget et Lev Vygotski, notamment de ce qu’il a décelé chez les deux
théoriciens de complémentarité, d’opposition et d’insuffisances. Il est connu que
Vygotski a écrit son ouvrage « Le langage et la pensée » en s’inspirant de Piaget et en le
critiquant en même temps. A ce propos, Gérard Vergnaud a écrit « Sans le livre de
Piaget le langage et la pensée chez l’enfant, Vygotski n’aurait peut-être jamais apporté
la contribution essentielle qui est la sienne concernant le langage intérieur et la
pensée »(2).

تمييد:
جيرار فرنيك  Gérard Vergnaudمف مكاليد  1933بفرنسا ،تحصؿ عمى الدكتكراة عاـ
 1968تحت إشراؼ جاف بياجيو  Jean Piagetكمنحتو جامعة جنيؼ بسكيس ار دكتكراة فخرية عاـ
 1995اعترافا بإسياماتو الكبيرة في البحث العممي السيما بناءه "لنظرية الحقكؿ المفاىيمية
 ."théorie des champs conceptuelsكما أنو عضك أكاديمية العمكـ النفسية لركسيا منذ

La

،1996

كىك مدير بحث مف الطراز األكؿ في المركز الكطني لمبحث العممي  CNRSبفرنسا.

عالـ نفس معرفي كأخصائي في تعميمية الرياضيات كأحد تبلمذة جاف بياجيو "

Jean

 ."Piagetصاغ "نظرية الحقكؿ المفاىيمية" انطبلقا مف النقائص النظرية التي اكتشفيا عند كؿ مف
بياجيو كفيغكتسكي  "Lev Vygotskiالمذيف يعتبراف منبعي إليامو .كىك الذم يقكؿ بخصكصيما:
"مف المؤسؼ أف تبقى شخصيات عممية رائدة مف مثؿ بياجيو كفيغكتسكي غير معركفة بشكؿ جيد
لدل عمماء النفس كالسيما لدل أخصائيي التعميمية"  ،"didactiqueكىما المذاف جاءا بعناصر لفيـ

ظكاىر التربية كالتثقيؼ"

()3

.

نقاط القوة عند بياجيو وفيغوتسكي حسب فرنيو  :يركز فرنيك ،فيما يتعمؽ ببياجيو ،عمى

إسيامو النظرم السيما ما تعمؽ بمفاىيـ مف مثؿ مفيكـ الخطة "  "schèmeكمفيكـ الثابت الكظيفي
" "invariant fonctionnelإذ يقكؿ بيذا الخصكص ":لقد جاء بياجيو مف خبلؿ مفيكـ الخطة
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بعنصر لنفيـ كيؼ أف تصرفا ما يكلد في كضعية ما ،كمف خبلؿ مفيكـ الثابت الكظيفي كفر
عنص ار ذا كزف لنظرية المفيمة ""conceptualisation

()4

.

كبخصكص فيغكتسكي فقد ركز عمى إسيامو المتعمؽ بتككيف كفاءات الطفؿ كدكر المغة:

()5

اىتـ فيغكتسكي ،أكثر مف بياجيو ،بدكر الراشد في تككيف كفاءات الطفؿ ككذا دكر المغة"
"...لقد ٌ
كبالفعؿ ،فقد اىتـ فيغكتسكي بالمغة كدكرىا في التفكير مف خبلؿ مؤلفو "التفكير كالمغة" عاـ 1934
.

يعد
الذم استكحاه مف محتكل كتاب بياجيو المعركؼ بنفس العنكاف الذم نشره عاـ  1923كالذم ٌ
باككرة أعمالو .لقد اىتـ فيغكتسكي بالمغة ككؿ بؿ بالكممة ذاتيا ككنيا مفتاح المعرفة كربط نمك
المغة كمف ثـ التفكير بتعامؿ الطفؿ مع الراشد .كتب يقكؿ" :ينعكس الكعي في الكممة مثمما تنعكس

الشمس في قطرة صغيرة مف الماء .تعتبر الكممة بالنسبة لمكعي مثمما ىك العالـ الصغير لمكبير،
مثمما ىي الخمية الحية لمجسـ ،مثمما ىي الذرة لمككف .إنو عالـ صغير لمكعي .إف الكممة ذات

المعنى ىي جكىر الكعي اإلنساني"(.)6

كيمكننا مف خبلؿ مقاؿ فرنيك (  )1999أف نمخص أكجو التضاد بيف الرجميف (بياجيو
كفيغكتسكي) في الجدكؿ اآلتي)7(:

جدول رقم ( )1يبين أوجو التضاد بين بياجيو وفيغوتسكي
بياجيو

فيغوتسكي

النشاط

المغة

دكر النشاط الذاتي لمطفؿ في نمكه المعرفي

دكر الكساطة في تثقيؼ األطفاؿ

التفاعؿ بيف الفرد كالشيء
النمك العفكم كالبنائية

التفاعؿ بيف الراشد كالطفؿ ،كما ينتج عنو كمفيكـ
منطقة النمك الجكارية
المدرسة كالتعميـ

مف خبلؿ قراءة متأنية لمحتكل الجدكؿ أعبله يظير أف الرجميف ينظراف إلى عكامؿ النمك
نظرة مختمفة ،فبياجيو يركز عمى نشاط الطفؿ الذاتي كال سيما تفاعمو مع األشياء (عامؿ التجربة
الفيزيائية كما سنبينو الحقا) أما فيغكتسكي فيركز عمى أىمية الكساطة في تعميـ الطفؿ أم ضركرة
تفاعمو مع الراشد كالمعمـ ،مثبل (عامؿ التجربة االجتماعية) .إف إعطاء بياجيو األىمية الكبرل

لعامؿ التجربة الفيزيائية ىك ما جعؿ فيغكتسكي كفرنيك  ،الحقا ،ينتقدانو كيعتبراف ذلؾ خطأ نظريا
فادحا لديو.
عدد في كثير مف كتاباتو
نقاط الضعؼ عند بياجيو كفيغكتسكي حسب فرنيك :رغـ أف فرنيك ٌ
ؾ يبيف نقاط ضعؼ كؿ منيما .كمف ىذا
فضائؿ الرجميف في أكثر مف مناسبة إالٌ أنو ما انف ٌ
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مما
المنظكر يقكؿ" :أقكؿ إف ما ينقص أكثر لبياجيو كفيغكتسكي ىك نظرية جيدة لممرجعية ،أم ٌ
تككف المعرفة معرفة .كىذا ،حسب رأيي ،ما أسيمت بو التعميمية ( )didactiqueأكثر"

()8

.

لقد كتب فرنيك الكثير حكؿ فكر فيغكتسكي كيتفؽ معو أكثر مف اتفاقو مع فكر بياجيو ،بؿ
مر
يستكحي منو أكثر أفكاره كيعتبره مصدر إليامو األكؿ ،غير أنو ينتقده مثمما ينتقد بياجيو ،مثمما ٌ
معنا ،كتب فرنيك يقكؿ "ليس فيغكتسكي أب عمـ النفس التاريخي الثقافي فحسب ،إنما ىك عالـ نفس
معرفي كبير ،كىك األكبر مقارنة بغيره فيما يخص دكر المغة في التفكير .غير أف ما ينقص أكثر
في عممو ىك أنو لـ يقـ بتحميؿ لمنشاط مف خبلؿ أشكاؿ التنظيـ المرتبطة بأصناؼ الكضعيات ،أم
بالتعبير عنو بالخطط"

()9

 .كمف ىذه الزاكية فقد انتقد أيضا بياجيو ،انتقده مف حيث المنحى الذم

استعمؿ فيو مفيكـ الخطة ال سيما "استعمالو خطأ لعبارة "الخطط الحسية الحركية" عكض "الخطط

اإلدراكية اإلشارية"

()10

.

نظرية الحقول المفاىيمية  :انطبلقا مف تحميمو ليذا الضعؼ النظرم عند كؿ مف بياجيو

طكر فرنيك نظريتو لمحقكؿ المفاىيمية .لقد أ ٌكد عمى ما يقصده مف "نظرية المرجعية"
كفيغكتسكي ٌ
بإظيار العبلقة الكطيدة بيف "المرجعية" ك"الكاقع" .كقد تم ٌكف مف بناء نظريتو بتكضيح العبلقة بيف

ىذيف المفيكميف األخيريف متسائبل" :كلكف ما المقصكد بالمرجعية؟ إنيا الكاقع بطبيعة الحاؿ ،كلكف

أم كاقع؟"

()11

.

يرل فرنيك بأف ىناؾ قراءتيف ممكنتيف "لمكاقع" :الكاقع مف منظكر األشياء كالكاقع مف
منظكر الكضعيات ،كىما قراءتاف مختمفتاف .فمف خبلؿ القراءة األكلى يمكف أف ننتقد بياجيو مف
حيث أنو اىتـ أكثر بالتفاعؿ بيف الفرد كالشيء "  "interaction sujet-objetعكس اىتمامو بالتفاعؿ
بيف الخطة كالكضعية "  "interaction schème-situationأك الفرد كالكسط االجتماعي .يقكؿ فرنيك
بيذا الخصكص":يمكف أف ننظر إلى الكاقع كما لك كاف مجمكعة أشياء مزكدة بخصائص كذات

عبلقات بأشياء أخرل .)12( "...كتنتج عف ىذه النظرة لمكاقع معرفة ذات بنية احتمالية أم أنيا غير
ينـ عنو "الخطاب العادم لمعمـ كالتكنكلكجيا كما يتجمٌى في المقكالت كالنصكص
مؤكدة .كىذا ما ٌ
()13
.
العممية كالتقنية"
أما القراءة الثانية لمكاقع ففييا تركيز أكثر عمى العبلقة بيف الفرد كالكضعية كىي عبلقة

غنية بالكجدانات" :يمكف أف ننظر إلى الكاقع عمى أنو مجمكعة كضعيات ينخرط الفرد فييا بصفة
فعالة كعاطفية .كعميو فإف الكاقع يعاش بطريقة درامية السيما بما يتميز بو الجانب الدرامي ىذا مف
خاصيتيف أساسيتيف أال كىما النشاط كالكجداف"

()14

.

تنماف عف انطبلقة لديو مف تصكر بياجيو
الكاقع أف القراءتيف ىاتيف لمكاقع مف طرؼ فرنيك ٌ
لعكامؿ النمك العقمي المعرفي التي حددىا في أربعة تحديدا جيدا السيما بانفراده عف المنظٌريف

اآلخريف بالعامؿ الرابع أال كىك "عامؿ التكازف الذم لقي مف أجؿ اعتباره عامبل رابعا مسؤكال عف

النمك معارضة شديدة مما جعمو يدخؿ في مناقشات حادة أحيانا مع غيره مف العمماء حتى يقنعيـ
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بكجية نظره" ( .)15يرل بياجيو أف العكامؿ المسؤكلة عف النمك العقمي المعرفي تتمخص في أربعة،
كما أسمفنا ،كىي:

()16

 .1الكراثة أك النضج الداخمي (نضج الجياز العصبي)،
 .2التجربة الفيزيائية أك التأثير في األشياء،
 .3التجربة االجتماعية أك عكامؿ اإليصاؿ التربكم كالثقافي،
 .4التكازف
إف المتتبع ألفكار ككتابات بياجيو حكؿ العامميف الثاني كالثالث يجده قد ركز أكثر عمى
العامؿ الثاني (التجربة الفيزيائية) عكس فيغكتسكي الذم اىتـ بالعامؿ الثالث (التجربة االجتماعية)
فأعطى أىمية كبيرة لتأثير الراشد في تعمٌمات الطفؿ.

تصرؼ الفرد في ىذه النظرة أك تمؾ لمكاقع :إنيا
كىكذا فإف الفرؽ جد كاضح بيف إمكانيتي ٌ
باختصار كجكد أك عدـ كجكد النخراط الفرد في عبلقة النشاط كالكجداف .كمف أجؿ ىذا فقد بدأ
فرنيك بتدقيؽ تعريؼ لمفيكـ مركزم أال كىك مفيكـ الخطة "  ،"schèmeحيث يقكؿ" :تعتبر الخطة،
باعتبارىا كمية دينامية منظمة لنشاط الفرد ضمف صنؼ معيف مف الكضعيات ،مفيكما أساسيا في

عمـ النفس المعرفي كالتعميمية"

()17

.

مف المعركؼ أف بياجيو قد سبؽ فرنيك في استعمالو لمفيكـ الخطة في كتاباتو حكؿ نشاط
طكره ،كعمى ىذا األساس ففرنيك يستكحي أطركحاتو مف فكر
الطفؿ كنمكه العقمي المعرفي بؿ قد ٌ
بياجيو كاف كاف يقكـ بتكييؼ ليا كفؽ نظرتو التي أشرنا إلييا آنفا كىي نظرة ناقدة مكممة لمنقص في
م بنا أف نستعرض مفيكميا عند
نظرية بياجيو حسبو .كقبؿ أف نستعرض الخطة عند فرنيك حر ٌ
نتبيف الفرؽ في النظرتيف.
بياجيو حتٌى ٌ

تصرؼ أك
مفيكـ الخطة مفيكـ مركزم عند بياجيو ،كىك يعرفيا كاآلتي" :الخطة كيفية ٌ
معبر عنو ،كأحيانا أخرل قصديا لحمكؿ
طريقة يتبناىا الفرد أحيانا عفكيا في غياب قرار كاع أك ٌ

مشكبلت .)18("...كيجب أف نذكر ىنا بأف ترجمتنا لمصطمح  schèmeبالخطة لـ يكف مجرد اجتياد
منا كلكف اعتمادا عمى قراءات لكتاب عرب ،ففي ىذا السياؽ يقكؿ جابر عبد الحميد جابر" :كمف

المفاىيـ األساسية في نظرية بياجيو عف الذكاء ،الخطط  ،schemasإننا نستطيع أف نتعرؼ عمى
الخطة مف خبلؿ جكانبيا الداخمية كجكانبيا الخارجية.داخميا الخطة تككينات معرفية أك عمميات
تتيح لمطفؿ أف يبلئـ بيف نفسو كبيئتو كيسيطر عمييا .كخارجيا الخطة مجمكعة مف األنماط
السمككية المتماسكة كاألفعاؿ المتبلحمة"...

()19

كعميو ،فالخطة ىي التصرؼ الذم يقكـ بو الفرد لخفض التكتر الذم يجد فيو نفسو ،كمف
ثـ إعادة تكازنو .كىي ليست تصرفا بسيطا بؿ تصرؼ مركب ،عفكم حينا كمقصكد حينا آخر .ثـ
ٌ
تككف بنيات الذكاء كتحدد مرحمة الذكاء كىذا تبعا لنكع كمستكل الخطة .كاذا
إف الخطط ىي التي ٌ

كانت الثكابت الكظيفية "  "Invariants fonctionnelsتتصؼ بالسككف في نظر بياجيو ،كما سنرل
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الحقا ،فإف البنيات العقمية كبفضؿ الخطط تتصؼ بالحركة كالتغير المذيف يحدداف مستكيات الذكاء
المختمفة ،ذلؾ أف الخطط ىي األدكات المعرفية التي تمكف الفرد مف الحصكؿ عمى المعرفة
كتطكير مداركو العقمية.

أ) .خصائص الخطة :تتميز الخطة باعتبارىا بنية فعؿ بالخصائص اآلتي:

()20

 .1إمكانية محافظتيا عمى ذاتيا ،خبلؿ تكرارىا ،األمر الذم يجعميا تقكل تدريجيا
(التكرار).
 .2إمكانية تعميميا عف طريؽ االتصاؿ بالكسط (التعميـ).
 .3إمكانية فرز تمايزات كتناسقات متنكعة (التمايز).
ىذه الخصائص تساعد عمى ظيكر تصرفات جديدة انطبلقا مف الخطط االنعكاسية

كتفاعبلتيا التكيفية مع الكسط ،أم نشكء خطط جديدة.

ب) .بناء الخطة ونموىا :الخطة التبنى مف فراغ ،كانما تعتمد عمى خطة سابقة ليا .كيرل

بياجيو أف الخطة "ال تعرؼ بداية مطمقة أبدا ،كلكنيا تنتج دائما ،عف طريؽ التمايزات المتتابعة،
مف خطط سابقة ترجع في أصكليا إلى المنعكسات الفطرية أك الحركات التمقائية األكلية"...

(.)21

ثـ فإف تطكر بنيات الذكاء يتمثؿ في بناء خطط استيعاب جديدة ،أم بناء أدكات جديدة
كمف ٌ
لممعرفة تمكف الفرد مف الحصكؿ عمى محتكيات جديدة لممعرفة .كاذا كاف بياجيو يرجع المعرفة إلى
الفعؿ ،فذلؾ ألف خطط الطفؿ األكلى ما ىي ،بالتدقيؽ ،إال خطط فعؿ (الخطط االنعكاسية).
كاعتمادا عمييا كبكساطة تفاعبلتيا المتنكعة مع الكسط تظير خطط االستيعاب الجديدة .كفي ىذا
الصدد يقكؿ بياجيو" :ندعك خطط األفعاؿ ما يككف في الخطة قاببل لمتكرار كالتعميـ كالتمايز مف
كضعية سابقة إلى أخرل الحقة"(.)22

كتحدد ىذه الخطط عبر تطكراتيا مراحؿ النمك المختمفة .فكؿ مجمكعة مف البنيات تتكاجد

في مرحمة مف مراحؿ النمك العقمي .كتعتبر الخطط عناصر ىذه البنيات لذا فيي تعبر عنيا كتعبر
أيضا عف إمكانيات الفرد التي يحكـ مف خبلليا عمى المستكل الذم بمغو مف النمك .كىذا ما عبرت
عنو ليجندر بيرجراف  Legendre-Bergeronحيف كتبت" :تعتبر خطط االستيعاب األدكات المعرفية
التي يمتمكيا الفرد لفيـ كتفسير الكاقع الخارجي .إف ىذا الفيـ أك بناء الكاقع ال يككف ذاتو بالنسبة
لمختمؼ مراحؿ نمك الذكاء ألنو يرتبط بخطط االستيعاب التي يمتمكيا الفرد في كؿ مرحمة .كفي
كافة مستكيات النمك ،فإف الذكاء كبالتالي المعارؼ تككف مرتبطة بخطط االستيعاب التي تحدد

إمكانيات فعؿ الفرد في األشياء" (.)23

قدـ فرنيك ثبلثة تعاريؼ مكممة لمفيكـ الخطة كما يمي.)24( :
كفي ىذا الصدد فقد ٌ

 .1الخطة كمية دينامية كظيفية تعمؿ بصفتيا كحدة؛

.2الخطة تنظيـ ثابت لمنشاط كالتصرؼ ضمف صنؼ مف كضعيات ما ،كىنا يمكف أف
نشير بأف الخكارزمية " "l’algorithmeحالة خاصة لمخطة.
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 .3تتككف الخطة مف أربعة أصناؼ مف العناصر:
ػ أىداؼ كمقاصد أىداؼ كاستباقات؛
ػ قكاعد فعؿ كأخذ لممعمكمة كالمراقبة؛
ػ ثكابت عممية"  :"Invariants opérationnelsمفاىيـ فاعمة "  "concepts-en-acteكمبرىنات
فاعمة ""théorèmes-en-acte؛

ػ إمكانيات استدالؿ مف خبلؿ الكضعية.
يمح عمى أف قصدية الفرد (أىداؼ كمقاصد
فإف فرنيك ٌ
كبيذا التعريؼ الثالث كاألخير لمخطة ٌ
تككف تعريفا مقبكال لمفيكـ الخطة ،كما
أىداؼ كاستباقات) كقكاعد الفعؿ ال يمكنيا لكحدىا مف أف ٌ
ذىب إليو بياجيو ،ذلؾ أف المقاصد كالقكاعد تستمزـ المفيمة "  "la conceptualisationلمكاقع .كعمى

فإف الثكابت العممية ضركرية لمنظرية بدؿ الثكابت الكظيفية التي يعتمد عمييا بياجيو .كفي ىذا
كؿ ٌ
تشخيص لمكاقع الذم يؤكد عميو فرنيك مف خبلؿ الثكابت العممية ال الكظيفية فقط.
ـ الثوابت الوظيفية  :يقصد بياجيو بالثكابت الكظيفية تمؾ اآلليات التي تتصؼ بالنشاط

كالعمؿ الدؤكبيف طيمة عممية النمك التي مف شأنيا أف تحدد التفاعؿ التكيفي بيف الفرد كمحيطو،
ذلؾ التفاعؿ الذم يعتبر العنصر األساسي في نمك الذكاء كالمعارؼ .كتتمثؿ الثكابت الكظيفية في

خمس آليات ىي:

 .1االستيعاب ،Assimilation
 .2التبلؤـ ،Accomodation
 .3التكيؼ ،Adaptation
 .4التنظيـ ،Organisation

 .5التكازف .Equilibration
تعمؿ الثكابت الكظيفية جنبا إلى جنب في عبلقة دائمة متكاممة ،حيث يرتبط االستيعاب
بالتبلؤـ مف جية ،كالتكيؼ بالتنظيـ مف جية ثانية ،أما التكازف فيك يحقؽ التناسؽ كالتكامؿ فيما
بينيا جميعا ،كيرادؼ بالتالي النمك ،كما يبينو الجدكؿ اآلتي:

جدول ( )2يبين العالقة القائمة بين الثوابت الوظيفية لمنمو (عن ) 25
النمو (التوازن المتدرج لمتصرفات)

التكيؼ (عبلقة بيف الفرد ككسطو كبيف الخطط
كاألشياء)

التنظيـ (عبلقة بيف مختمؼ الخطط أك تصرفات
الفرد)

استيعاب

تالؤم

استيعاب

تالؤم

(استيعاب الخطط

(تبلؤـ الخطط مع

(استيعاب خطة لخطة

(تبلؤـ خطة مع خطة

لؤلشياء)

األشياء)

أخرل)

أخرل)
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أما فرنيك ،كفي ىذا السياؽ ،فيك يميز بيف صنفيف كبيريف مف الثكابت العممية ،بدؿ الثكابت
الكظيفية التي يرل أنيا أقرب لمكاقع الذم ابتعد عنو كؿ مف بياجيو كفيغكتسكي ،كنقترح تقديميا في
الجدكؿ المقارف اآلتي:

جدول رقم ( )3يتضمن مقارنة بين صنفي الثوابت
المبرىنات الفاعمة

المفاىيم الفاعمة
أصناؼ تم ٌكف مف أخذ المعمكمة المناسبة في الكضعية
المفيكـ ىنا ليس صحيحا كال خاطئا ،فيك فقط مناسب
أك غير مناسب لتصنيؼ المعمكمة المفيدة

اقتراحات معتبرة صحيحة مف قبؿ الفرد كتمكف مف
معالجة المعمكمة
ىذه االقتراحات المعتبرة صحيحة تخضع لحسابات
استدالؿ كىي ضركرية لتكليد أىداؼ كقكاعد في
الكضعية

أف فرنيك يمفت االنتباه إلى تمؾ المركبة األخرل لمفيكـ الخطة أال كىي "إمكانيات
كما ٌ
إف االستدالالت ضركرية لتفعيؿ الخطة في كؿ كضعية خاصة،
االستدالؿ" حيث يقكؿٌ " :

كسنكضح ،ىنا كاآلف ،ما نريده مف ذلؾ :بالفعؿ ،ككما رأينا سابقا ،فالخطة ليست قالبا يتٌبع كلكنيا
كظيفة مؤقتة ذات حجج تم ٌكف مف إحداث متتابعات مختمفة ذات أفعاؿ كأخذ لممعمكمة تبعا لقيـ

متغيرات الكضعية"

()26

.

إف كضعيات القسـ تعتبر فرصا بالنسبة لمتمميذ حيث يطبؽ خططا مكجكدة كينمي خططا
جديدة عف طريؽ المفيمة كقكاعد الفعؿ الجديدة كاألىداؼ كالميمات غير العادية" :إف الكضعيات
التي تم ٌكف مف تنمية الخطط الجديدة ىي ما يمكف أف نسميو بكضعيات حؿ المشكمة التي يمكف أف
تتميز بغياب خطة معالجة جاىزة لبلستعماؿ"

( .)27كبيذا الخصكص فإف فرنيك يقترح دراسة

الكضعيات التي تم ٌكف مف إيصاؿ كاكتساب المعارؼ "ضمف حقكؿ مفاىيمية ،أم في إطار

()28
يعرؼ
المتحصؿ عمييا معنى"
جد كاسعة حتى تأخذ األحداث
مجمكعات كضعيات ٌ
ٌ
ثـ ٌ
 .كمف ٌ
الحقؿ المفاىيمي كاآلتي" :أسمي حقبل مفاىيميا مجكعة كضعيات أك مجمكعة مفاىيـ أك مجمكعة

تمثيبلت رمزية (مدلكالت) ذات ارتباط ضيؽ فيما بينيا ،يككف مف غير المجدم دراستيا

منفردة"( .)29كىكذا ،فإنو كمف منظكر نظرية الحقكؿ المفاىيمية ،ال يمكف أف تدرس الكضعيات
منفردة .كيقدـ لنا فرنيك الكثير مف التكضيحات بخصكص ىذا االرتباط بيف الكضعيات مف خبلؿ
أمثمة الكضعيات التجميعية

" "situations additivesكالبنيات التكثيرية "

structures

 ."multiplicativesكىذا مثاؿ ،مف جممة أمثمة كثيرة" :ال يمكف لنا أف ندرس انفراديا نمك كتعميـ
الجمع كالطرح كتركيب القياسات كمقارنتيا ككذا تحكيؿ قياس ما كمفاىيـ محكر السينات كالعدد

النسبي" (.)30

ال يكتفي فرنيك في إعطائو لؤلمثمة بتمؾ التي ليا عبلقة فقط بتنمية كتعميـ الرياضيات
تخص الكسائؿ الضركرية لتعمـ الرياضيات بما فييا لغة التعميـ
يمدنا بأمثمة
حصريا ،كلكنو ٌ
ٌ
36

كالخطكط البيانية كالجداكؿ ،الخ...فمف خبلؿ تقديمو لمثاؿ استعاره مف الحقؿ المفاىيمي لمتناسب
أف  ":العمؿ حكؿ العبارة المغكية ليس فقط عمبل لسانيا كلكنو في ذات
ميمة تبيانية يستخمص ٌ
حكؿ ٌ
الكقت مفاىيمي ...فبكضع المعطيات كاألسئمة في جدكؿ يتم ٌكف التبلميذ مف فيـ التنظيـ العاـ
لممجمكعة كرؤية العبلقات بيف المتغيرات المغكية كالمتغيرات الرياضية"

( .)31كعميو فإف العبارة

المغكية جزء ىاـ مف مجمكعة كسائؿ ضركرية إلقامة كضعيات رياضية ،يقكؿ فرنيك في ىذا
الصدد " :بفضؿ تصنيؼ لمكضعيات كالمفاىيـ كلمتمثيبلت المغكية كالرمزية القابمة لبلستعماؿ يمتمؾ
المعمـ ترسانة كاسعة مف المكارد"(.)32

إف نظرية الحقكؿ المفاىيمية تبرز كؿ ترسانة الشركط المغطية لمكضعية التعميمية مف أجؿ
ٌ
تحميؿ أفضؿ ليا كفيـ ،في نفس الكقت ،لنشاط التبلميذ كلمتمثيبلت المغكية" :المدلكالت المغكية
كبصكرة عامة األشكاؿ الرمزية المستعممة في التعميـ (التمثيبلت البيانية كالرسكـ التخطيطية
كاألشكاؿ كالجداكؿ كالمعطيات الجبرية) تغير مكانة المعارؼ المكتسبة مف خبلؿ النشاط الذم يتـ
تمد الطفؿ بفرص
فإف خطابات الراشديف كغيرىـ مف األفراد ٌ
خبلؿ الكضعية .كباإلضافة إلى ذلؾ ٌ
مما مف شأنو أف يجعؿ مسألة المغة كعبلقاتيا بالتفكير مسألة مركزية بالضركرة
تساؤؿ عديدة ٌ

()33
أف النشاطات المغكية
بالنسبة لعمـ النفس التربكم كعمـ النفس المعرفي"
فإف فرنيك يرل ٌ
 .كىكذا ٌ
تمثٌؿ جسك ار ال غنى عنيا في كؿ كضعية تعميـ كتعمٌـ .إذ ينبغي اعتبارىا بمثابة مجمكعة فرعية

ييتـ بالنشاطات المغكية باعتبارىا
فإف عالـ النفس
لمنشاطات المعرفية" :مف ىناٌ ،
مدعك ألف ٌ
ٌ
مجمكعة فرعية لمنشاطات المعرفية التي يقكـ بيا الفرد المتعمـ كلمتبادالت بيف المعمـ كالمتعمٌـ أك
بيف التبلميذ فيما بينيـ ،تماما كما ىك األمر بالنسبة لمجزء البارز مف الجبؿ الجميدم بحيث أف

الجزء األكبر يبقى مغمك ار في تصرفات األفراد كفي العبلقات التي تقكـ بيا تمؾ التصرفات مع

الكضعيات"(.)34

خالصة:
مف خبلؿ ما سبؽ ،كانطبلقا مف ذلؾ القصكر الذم رآه فرنيك عند كؿ مف بياجيو
نمكه
كفيغكتسكي ال سيما بعدىما عف الكاقع المعيش بالنسبة لمفرد في نشاطاتو كتعمٌماتو كمف ثـ ٌ

المطرد يكما بعد يكـ ٌأيا كاف مكقعو كمستكاه مف النمك ،فإننا نجده في محاكلتو لسد ذلؾ الفراغ
ينطمؽ مف مفاىيـ الرجميف ال سيما بياجيو ،بدء مف مفيكـ الخطة إلى مفيكـ الثكابت .فقد أعطى
تعاريؼ مكممة لمفيكـ الخطة تتفؽ مع ما رآه أنو ال بد لتجسيد الكاقع ،كما أنو ركز عمى الثكابت

العممية عكض الثكابت الكظيفية ال سيما في تركيزه عمى المفاىيـ الفاعمة كالمبرىنات الفاعمة ربطا
ليا أيضا بالكاقع .كمف ثـ تكصؿ إلى بناء نظرية الحقكؿ المفاىيمية حيث جسد النظرة الكمية
التفاعمية لممفيمة.
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المرأة واإلصالح الديني في كتابات جمعية
العمماء المسممين الجزائريين
د .عجناك (زوجة بشي) يمينة.
أستاذة محاضرة بقسم المغة العربية

وآدابيا ،جامعة الجزائر.2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقدمة:
كاف لميبلد فكرة اإلصبلح التي بدأت شمسيا تشرؽ عمى الجزائر في مطمع القرف العشريف،

األثر البالغ في حياة الفرد الجزائرم ،الذم كاف غارقا في بحر التخمؼ كالجيؿ تحت حكـ استعمارم
جائر .كقد كاف لظيكر ىذه الفكرة قبؿ

1

كغداة الحرب العالمية األكلى أف قمبت في ىذا الكطف

المعطيات الدينية التقميدية الجامدة التي كاف يمثميا رجاؿ الطرقية المنحرفة ،كأقر عبد الحميد ابف
باديس رائد اإلصبلح اإلسبلمي في الجزائر بيذه الحقيقة في قكلو " :قبؿ ظيكر اإلصبلح ال أحد
كاف يعتقد أف اإلسبلـ ىك شيء آخر غير الطرقية  "…2كقد اتخذ المصمحكف مف القرآف الكريـ،
كالسنة الصحيحة منطمقا لدعكتيـ اإلصبلحية .ككاف ىدفيـ العكدة بالجزائرييف إلى الديف الصحيح
40

سمككا كعقيدة ،كنتج ىذا التصكر بعد أف نضجت الرؤية كتأسست جمعية العمماء المسمميف
الجزائرييف في مايك مف سنة  1931بقيادة الشيخ اإلماـ عبد الحميد بف باديس ،ككاف عمى عاتؽ
ىذه الجمعية اإلصبلحية إخراج األمة مما كانت فيو إلى حياة جديدة ،كقد أكضح القانكف األساسي

3

ليذه الجمعية أف ىدفيا ىك اإلصبلح الديني 4بمعناه الشامؿ.

أ  -المرأة والطرقية المنحرفة :لقد كاف لسيطرة الفكر الطرقي المشعكذ أثره البالغ في تكجيو

تفكير كسمكؾ أفراد المجتمع الجزائرم عامة كالمرأة –خاصة – فيي أكثرىا اعتقادا كتشيعا ليـ ،كىذا
راجع لطبيعتيا الساذجة ،كلجيميا خاصة بأصكؿ الديف  ،5ذلؾ ألنيا نشأت عمى االعتقاد بالخرافات
كاألباطيؿ التي أصبحت بفعؿ الزمف في تصكرىا جزءا مف الديف ،مما جعؿ إيمانيا يشبو إيماف
العجائز عمى حد تعبير تكفيؽ المدني .فحتى غداة الحرب العالمية األكلى كانت القكة الدينية

المتككنة مف الطرقييف ىي المسيطرة في الجزائر ،كقد أقر بذلؾ اإلماـ عبد الحميد ابف باديس رائد

أف اإلسبلـ ىك
اإلصبلح اإلسبلمي في الجزائر بقكلو ":قبؿ ظيكر اإلصبلح ال أحد كاف يعتقد ٌ
شيء آخر غير الطرقية  6كقد كاف ليؤالء الطرقييف كزكاياىـ  7المتعددة األثر البالغ في النفكس ك
العقكؿ" ،مما جعؿ الشيخ اإلبراىيمي يؤكد بؿ كيجزـ" :أنو ال يتـ في األمة إصبلح في أم فرع مف
فركع الحياة مع كجكد ىذه الطرقية المشئكمة ،كماليا مف سمطاف عمى األركاح كاألبداف ،كمع ما

فييا متف إفساد لمعقكؿ كقتؿ لممكاىب …".8

كقد أدل ىذا التطرؼ في االنحراؼ الديني مف قبؿ الطرقييف إلى رد فعؿ قكم أيضا في
اليجكـ عمييـ مف قبؿ اإلصبلحييف ،ذلؾ ما سجمتو لنا –كبأمانة – القصائد

كالمقاالت

9

اإلصبلحية التي كانت عبارة عف منبر لمعارؾ قممية بينيـ كبيف الطرقييف ،إذ كانت تتابع كؿ
صغيرة ككبيرة ،كتذيع بؿ كتفضح أعماؿ الطرقييف الذيف انحرفكا عف الديف الصحيح ككانكا السبب

في تخدير كتضميؿ العامة مف الناس رجاال كنساءا.

طيعة في أيدم ىؤالء المشعكذيف ،فيي لطمباتيـ ،كال
كىكذا أصبحت المرأة الجزائرية أداة ٌ
تستطيع أف ترفض ليـ طمبا ،ىذا السمكؾ المنحرؼ أدل إلى إثارة غضب كسخط المصمحيف ،كمف
جممتيـ نجد الكاتب المصمح السعيد الزكاكم

10

الذم لـ يتكاف عف اإلعراب عف سخطو الشديد إزاء

ظاىرة االنحراؼ الديني لدل المرأة الجزائرية كاتخاذ نكقؼ صارـ إزاء ىذه الكضعية في قكلو":

كالذم أحجب عف النساء لي قكة ،أك آكل إلى ركف شديد ،ىك المنكرات مف الزيارات ،كالطكاؼ

حكؿ القبكر ،كالعككؼ عند قبب األكلياء كالشككل إلييـ ،كاالستغاثة بيـ ،كالطمب منيـ ،حتى صرف
يزرف الكنائس مثؿ "سيدتنا اإلفريقية""  11" NOTRE DAME D’AFRIQUEكينذرف ليا ….12
كاذا رجعنا إلى مكقؼ الشعراء اإلصبلحييف مف القضية كىي انحراؼ العقيدة لدل المرأة –
خاصة – فإننا نجدىـ أكثر سخطا كتشاؤما مف الكاتب السعيد الزكاكم نفسو ،كاذ راح ىؤالء يصفكف
كيتتبعكف ىذه الظاىرة السمبية في المجتمع ،كاشفيف عف أعماؿ ىؤالء المشعكذيف كعف البدع

الممقكتة 13التي اختمقكىا كنسبكىا إلى الديف ككصفكا "الزردات " كالميرجانات التي يقيمكنيا في
41

المساجد رجاال كنساء كىذا باسـ الديف دائما كىك براء منيا ،ذلؾ ما نجده في قصيدة

14

الطيب

العقبي المعركؼ باتجاىو اإلصبلحي ،كمبلحقتو ليؤالء المشعكذيف في محاضراتو ،كقصائده التي
ييجك فييا ىؤالء المشعكذيف كالبدع التي استحدثكىا في الديف كفي ذلؾ يقكؿ:
وقد أحدثوا في الدين أكبر بدعة

بطرقيم أيان تمشي وتصبر

وىل أبصرت عيناك دينا كدينيـم

دفوف ،وألحان ،وشيــخ يزمـر

وجمع رجال مع نسـاء وكميـم

عمى سر ذاك الدين قد بات يسيـر

وكم أمرد غنى ليـم فتساقطـوا

عمى صوتو صرعى ىوى قد تحيروا

15

كلـ يقتصر دكر الشاعر اإلصبلحي عمى كصؼ ىذه السمبية التي انتشرت في المجتمع
الجزائرم لكف رسالتو كانت ابعد مف ىذا بكثير ،فكثير مف الشعراء اإلصبلحييف تجدىـ يكشفكف
عف الداء االجتماعي ،كيحاكلكف البحث عف الدكاء أك الحؿ ليذه المعضمة كمف بينيـ نجد الشاعر
محمد العممي الذم كشؼ عف ظاىرة االنحراؼ الديني ،كراح يبحث عف السبب الذم أكدل بالناس

إلى الدرؾ األسفؿ في االنحطاط الديني ،كلـ يجد تفسي ار ليذه الظاىرة سكل الجيؿ الذم أطبؽ عمى
العقكؿ ،كغشي األبصار كالبصائر كفي نظر الشاعر ليس ىناؾ حؿ ليذه المعضمة سكل العمـ
عبر عف ىذه األفكار كميا بنبرة خطابية
أف الشاعر قد ٌ
الذم يدفع باألمـ إلى الرقي كالتقدـ ،إال ٌ
حرصا منو عمى إيصاؿ الفكرة إلى الجميكر بمغة تقريرية مباشرة  ،مسجبل ىذه الظاىرة بكؿ حسرة
كأسى قائبل:

كنت أرجو من أناس زجرىم

كي يكفوا عن مواالة البدع

خاب ظـني ورأيت القوم قد

بعدوا عن كل أمر مشتـرع

كم رجال ،و نساء حوليـم

لدفـوف و طبول تستمـع

كـم غيور في عناء ولظـى

وعـدو مـا تمنـى قد وقع

...إلى أف يصؿ إلى تحديد سبب ىذه المعضمة ،كالحؿ البلزـ ليا في قكلو:
غيرنا قد طار في الجو وىـا نحن في الرقص حيارى نندفع
غيرنا قد حاز مفتاح الغنـا

ونحـن في بـؤس ويأس وىمع

قد سألنا الدىر عن أدوائنـا

فوجدنا الداء من الجيل نبع

16

كمف الشعراء اإلصبلحييف الذيف كصفكا مظاىر االنحراؼ الديني في سمكؾ المرأة الجزائرية
فكشفكا عما يجرم في حضرة " الشيخ " –عند زيارتو– مف مفارقات اجتماعية عجيبة إذ يبلحظ

الشاعر عبد الطاىر عبد السبلـ في قصيدتو "الزائرات في حضرة صاحب الطريقة !!" مدل أىمية
الزيارة التي تستعد ليا المرأة كىي في كامؿ زينتيا ،فيستغؿ الشاعر ىذا المكقؼ ليصؼ جماليا
كاعجابو بو ،كفي الكقت نفسو غير مخؼ سخطو كتيجمو عمى صاحب الطرقية الذم يحظى بو
دكف غيره قائبل:

ويأتيو ك ّل الغانيات يزرنـو

بأفخر ممبـوس وأحسـن زينـة
42

بوجو جميل مشرق ذي تورد

وطرف كحيل ذى فتور وفتنـة
كسى من لباس العصر أجمل حمة

وقد كغصن البان يبدي تمايال
ّ
منضـدة تسـبي ألول نظــرة
وتبسم عن ثغر لئالئو بـدت

17

كال يتكقؼ األمر عند ىذا الحد ،بؿ يتخذ الشاعر اإلصبلحي مكقفا كاضحا مما يجرم في
زيارة حضرة الشيخ في غفمة مف المجتمع كىذا في أسمكب يغمب عميو طابع الخطابية ،كاالستنكار

الشديد إذ يقكؿ:

وكـل إليو ذات سمع و طاعـة

يبيت يطوف بين ىـذى ،وىـذه

وال بذل مـال أو لحـوق معرة

ويصطاد ريم اإلنس من دون ما عنا
وال خوف واش أو رقيب ،وانمـا

يزدن لـو ماال وكـل كرامـة

فيا عجبـا لمريم كيـف تأنست ؟

وقد كان ريم األنس صاحب (نفرة)

ويا عجبا لمحـرس كيف تغافمـوا

ويا عجبا لمزوج أعمى البصيرة

18

كما يجسد الشاعر الطاىر عبد السبلـ عبر ىذه التساؤالت مكقفو الرافض لمثؿ ىذا
االنحراؼ الخطير ،فيك ساخط عمى المرأة كالزكج ،كعمى المجتمع عامة الذم رغـ محافظتو ال
يضع حدا ليذا العبث كلمثؿ ىذه الظكاىر السمبية.

كيكشؼ الشاعر محمد السعيد الزاىرم المعركؼ بجرأتو رجاؿ الطرقية ،ليضيؼ إلى مكاقؼ

الشعراء السابقة مكقفا أكثر حساسية ،ليثير قضية العرض ،كالشرؼ ،الذم أصبح كسيمة لمتقرب مف
"الشيخ" رجاء نيؿ رضاه كبركاتو.
كيكشؼ مف خبلؿ قصيدتو "إلى زعيـ المصمحيف" التناقضات الصارخة كالعجيبة في
المجتمع ك التي ال يحكميا العقؿ كال المنطؽ ،ك ينقؿ ذلؾ التناقض االجتماعي الذم ال نجد لو

تفسي ار مقنعا ،فيك يتعجب كيؼ تمنع المرأة مف الخركج كيغمؽ عمييا حتى كىي محتجبة في البيت

كيحضر عمييا التعرؼ عمى الغير ،كلكف في الكقت ذاتو يتجاكز العرؼ االجتماعي عف تصرفاتيا
كاف تعدت حدكد الديف كالتقاليد كاآلداب العامة " مع حضرة الشيخ " فيك –كحسب االعتقاد– محؿ
كرع كتقكل يسكؽ الشاعر ىذه األفكار بسخرية كبتيكـ شديديف محاكال تجسيد ىذه المفارقات
االجتماعية العجيبة في قكلو:

عجبا لقوم يحجبـون نساءىـم

عن كل ذي عين ،وذي لحظـات

وعن الكواكب والنسيم ومالـو

في الفجر من جري ومن خطرات

و رأيت منيم من يبيح لشيخـة

مـا كان من زوج لو وبنات

20

إلى أف يصؿ إلى فضح ىؤالء " المشايخ " دكف تردد أك خكؼ فيصؼ ما يجرم مف
انحراؼ في مكقؼ يثير السخط ،كالتعجب فيقكؿ:
وربـما زار النسـاء (مرابطا)

فينال مميطنـو ! وينمـن مـا

وقد جئنو لتطمب البركـات !

ينوينـو لكن عمى " النيـات "
43

فيعدن في فرح عمى ما حصمنو

من فيضو من سائر الحاجـات !

وعفيفة ىتك (المرابط)عرضيا

وتظـن ذلـك القربــات !

فتظل تفخر في النسـاء بأنيـا

ظفرت من األيـام بالرغبـات

ىذا " التصوف " عندىن وىذه

آثار (عمم القوم) و(السادات)

مات الرجال ،فمم تعد من غيرة

لو عمى األزواج والحرمات

19

مف خبلؿ مبحث " المرأة ك الطرقية المنحرفة " يتبيف لنا مدل الصراع الذم كاف قائما بيف

رجاؿ اإلصبلح ،كالطرقية المنحرفة ،ككاف مف أىـ المكاضيع التي شغمت الصحافة
شع ار كنث ار مدة عشريف سنة عمى األقؿ ما بيف (

21

اإلصبلحية

عبر الكاتب كالشاعر
 1925ك 1945ـ) .إذ ٌ

اإلصبلحي مف خبلؿ أدبيات جمعية العمماء عف مكقفيـ الرافض النحراؼ المرأة في عقيدتيا،
كالساخط عمى رجاؿ الطرقية المنحرفة كمف لؼ لفيـ مف الذيف ييرجكف بالديف ،كيستحمكف

أف رؤية الشعراء
األعراض ،كينيبكف أمكاؿ العامة باسـ الديف كتحت غطائو .كما يتضح ٌ
اإلصبلحييف كانت متشابية تقريبا في تناكليـ ىذا المكضكع مف حيث الفكرة كاألسمكب كاألدكات
أف معظـ ىذه المصكص الشعرية جاء أسمكبيا مباش ار يغمب عميو طابع الخطابة
الفنية ،بحيث ٌ
أف قيمتيا تبقى فيما تحممو
كالكعظ الذم كاف يفرضو المكقؼ اإلصبلحي في أغمب األحياف ،إال ٌ
مف مكاقؼ إصبلحية كآراء حكؿ قضايا المجتمع الجزائرم في فترة االحتبلؿ.

ب) .المرأة والتنصير :لقد كاجيت حركة اإلصبلح في الجزائر منذ قياميا أعتى قكل البغي
كالكيد ،المتمثمة في المسيحية الحاقدة عمى اإلسبلـ ،كاالستعمار الذم يرل فيو العقبة في طريقو

نحك تأييد كجكده في ىذا الكطف  .22كمنذ تكاجده في الجزائر كانت كؿ مساعيو تيدؼ إلى تغيير
معالـ كمقكمات الشخصية الجزائرية ،كىذا طبعا باستخداـ كؿ الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ الغرض.
ككاف مف بيف ىذه الكسائؿ المقكضة لمشخصية الجزائرية المسممة كسيمة التنصير التي كفٌر ليا
المستعمر كؿ ظركؼ النجاح كاالنتشار مف بينيا فتح المستعمر المدارس لمبنات المسممات ،كجعؿ
ىمو األكبر إفساد عقائدىف ،كتحقير اإلسبلـ كالعربية إلييف ،كتجردييف مف شخصيتيف اإلسبلمية

32

باإلضافة إلى ىذا االىتماـ الخاص الذم أكاله المبشركف بالمرأة الجزائرية العتبارىا "مدار الحياة

االجتماعية" ،كالكصكؿ بالتبشير إلييا كصكؿ إلى األسرة كميا …  ،24كلخطكرة دكرىا في األسرة
أف األثر الذم تحدثو األـ في أطفاليا –ذكك ار كاناثا –حتى السنة العاشرة مف عمرىـ
يرل بعضيـ ٌ
بالغ األىمية ،كبما أف النساء ىف العنصر المحافظ في الدفاع عف العقيدة،فإننا نعتقد أف الييئات
التبشيرية يجب أف تؤكد جانب العمؿ بيف النساء المسممات عمى أنو كسيمة ميمة في التعجيؿ

بتنصير الببلد اإلسبلمية ….25

كقد تبمكرت ىذه النشاطات بكضكح كبصفة رسمية في مؤتمر انعقد بقسنطينة كقد نص
أف الحاجة الممحة كالمستعجمة إنما ىي إنشاء بيت أك بيكت لمفتيات المطمقات كلؤلرامؿ
عمىٌ " :
يخيـ عمييا الجك العائمي ،ثـ
الصغار ،كيجب أف ال تككف ىذه البيكت مؤسسات كبيرة ،بؿ أماكف ٌ
44

يكف في أثناء مكثيف
نفرؽ النساء حسب أحكاليف كحاجاتيف … كأخي ار نرل أف أمثاؿ ىؤالء النسكة ٌ
يمرف أكثر مف
في ىذه البيكت تحت تأثير اإلنجيؿ ،ثـ إننا نختار منيف أكلئؾ المكاتي يرجى أف ٌ
.26

قكميف…"
سكاىف ليكف بدكرىف مب ٌشرات بيف
ٌ
يبلحظ مف خبلؿ ىذا االعتراؼ الصريح مدل استغبلؿ المبشريف الظركؼ الصعبة التي
مرت بيا المرأة الجزائرية مف فقر كاحتياج لتحقيؽ أىدافيـ ،كىذا بالتظاىر باالىتماـ بيذه الفئات
المحركمة كالمشردة ،كذلؾ بتكزيع بعض المؤف عمييـ حتى يصمكا إلى نفكسيـ بسمكؾ الحيمة.27
كىكذا أخذ المبشركف يتصيدكف أكلئؾ الفقراء المعكزيف بفعؿ سياسة التفقير ،حيث كجدكا

أنفسيـ مضطريف بحكـ تنازع البقاء في أيدم أكلئؾ المصكص المنظميف المتمدنيف كلك أنيـ ممف

البر كاإلحساف كالتيذيب مطية إلرضاء أطماعيـ .28
أرسمكا لخدمة اإلنساف حقيقة لما اتخذكا صفات ٌ
كازاء ىذه الظاىرة السمبية التي تمس عقيدة الجزائرييف سكاء كانكا رجاال أـ نساء ،يقؼ
الشاعر اإلصبلحي ليا بالمرصاد كشفا كتعرية.
نجد أف مكقؼ الشاعر اإلصبلحي كاضحا كصريحا مف ىذه القضية؛ فيذا الشاعر محمد
العيد السباٌؽ لكؿ مالو عبلقة بعقيدة كقضايا المجتمع الجزائرم بالطرح كالمناقشة يطرح في قصيدتو

" تحية الشبيبة" التي كتبيا في الثبلثينيات مف القرف الماضي ،صكرة المجتمع الجزائرم ،كالظكاىر
االجتماعية السمبية التي انتشرت فيو بفعؿ عكامؿ كأسباب كثيرة أدت إلى بركز مثؿ ىذه

فإف ىذه االنحرافات االجتماعية تجعمو قمقا
االنحرافات .كباعتباره شاع ار إصبلحيا بالدرجة األكلى ٌ
عمى مستقبؿ ىذه األمة باحثا عف كيفية معالجة ىذه المشاكؿ ،كايجاد حمكؿ تجعميا تناسب طبيعة
المجتمع الجزائرم المسمـ.

إف الشاعر محمد العيد يتألـ كيتحسر لمكضع الذم آلت إليو فتاة الجزائر فيي إما م ٌشردة

في الشكارع ال كافؿ ليا  ،كاما تعمؿ في بيكت الككلكف مف دكف كرامة ،تعامؿ معاممة غير إنسانية،
كاما تجدىا لدل" اآلباء البيض" تحتمي بيـ في أديرتيـ مف التشرد مقابؿ قبكليا تعاليـ النصرانية
يكرد الشاعر ىذه المعاني في أسمكب تقريرم مباشر كىك يصؼ ىذه الصكرة االجتماعية المزرية
التي تتفطر ليا القمكب في قكلو:

قف معي بالجزائر اليـوم واسبـر
تجـد الطفـل في األزقـة يميـو
تجـد الطفـمة اليتيمـة تشقـى

أو لدى " البيض " نصروىا وقالـوا

غـور أحواليـا بعيـن وأذن
والفتى يشـرب الخمور ويزني
تحت خدر تنوء أو تحت خدن
أكرمتيا يد المسيح بحضـن

29

أف الشاعر محمد العيد لـ يكتؼ برصد ىذه الظكاىر السمبية في المجتمع فحسب بؿ
إال ٌ
راح يبحث عف األسباب كالحمكؿ؛ فالظاىرة التي انتشرت في المجتمع الجزائرم كجعمت المرأة أك
الفتاة تمجأ إلى ىذه األديرة –حسب كجية نظر الشاعر– ليس حبا فييا أك اعتقادا بيا ،كانما
احتماءا بيا فقط مف العالـ الخارجي المتكحش الذم ال يرحـ الفقير كال اليتيـ ،كالسبب يرجع إلى
45

انعداـ التضامف كالتكافؿ االجتماعي الذم نص عميو كتاب ا﵀ كسنة رسكلو بيف أفراد المجتمع،
تزكجيا كحؿ
ككذلؾ عدـ إحساس الرجاؿ بالغيرة عمى شرؼ ككرامة المرأة المسممة بالتكفؿ بيا ،أك ٌ
مناسب يقترحو الشاعر كىذا حماية لمفتاة أك لممرأة الجزائرية مف خطر التنصير الذم يحدؽ بيا
مف كؿ جانب كىذا قكلو:

ولو أن الرجال منا رجال

لم يفتـيا تـزوج وتبني

ما عمى خرد الجزائر غي ار

ن وال بحدود االى معني

أما الشاعر حسف حمكتف فيرل

30

سببا آخر جعؿ ظاىرة التنصير تنتشر في المجتمع

الجزائرم كخاصة في منطقة القبائؿ ،كىك ابتعاد كانكماش رجاؿ الديف أك –عمى حد تعبيره –
المرابطيف عف الكاقع كتركيـ الساحة شاغرة أماـ المبشريف ،كعدـ قياميـ بدكرىـ ،كتمقيف العقيدة

الصحيحة لمناس،فقد اكتفى ىؤالء باالنزكاء بعيدا عف الناس كاالىتماـ باألمكر الشكمية ،كبذلؾ

فسحكا المجاؿ لممبشريف الذيف أخذكا ينفثكف سمكميـ كسط أىالي ىذه المنطقة المستيدفة بتغيير
معالميا اإلسبلمية كذلؾ بتكثيؼ ىياكؿ التنصير فييا ،كلـ يقتصر األمر عمى ىذا فحسب بؿ
حاكلكا أيضا تغيير أسماء سكاف ىذه المنطقة مف العربية إلى أسماء أعجمية ،حتى يعزلكا ىذه
المنطقة تماما كيضفكا عمييا طابع النصرانية شكبل كمضمكنا ،كيخمعكا عنيا طابعيا اإلسبلمي،

كفي ذلؾ قمة كذركة الخطر الذم حذر منو كنبو إليو الشاعر اإلصبلحي كاستنكره بشدة  ،بؿ دعا

العبلمة الشيخ اإلبراىيمي لزيارة كتفقد ىذه المنطقة إلنقاذىا مف خطر التنصير حيث يصؼ حاليا
قائبل :

طف بالمدائـن والقـرى
و اطمع عمييـا سيـدى
أما زواوى فاغتـدت
ديـن اإللـو قـد غـدا
وكتــاب ربي آيــة

بيـن الجوىـ ار
وانثر ّ
في الميل بد ار منيـ ار
حيرى تتيو كما ترى
فييـا ييان ويزدرى
راحت تباع وتشترى
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كبعد كصفو الكضعية التي آلت إلييا ىذه المنطقة يكعز إلى السبب في ذلؾ حسب

الشاعر ،فإنو يعكد إلى انتشار الجيؿ كعدـ قياـ "المرابطيف" بدكرىـ في نشر الديف الصحيح ،مما
أدل إلى ىذا االنحراؼ في العقيدة بسبب التياكف كالبلمباالة  ،ثـ يعطينا كصفا شامبل عف حاؿ
ىذه المنطقة كاألسباب التي أدت إلى ىذا الكضع في قكلو:
جعل " المرابط "حظو

منو القشور ومـادرى

وغدا المبشر ناشطـا

وعن السواعـد شمـ ار

ودعا إليـو قبائـال

وبنى الكنائس في القرى

طاف القبائل وارتدى

أثـوابيـم وتبـربـ ار

زار المداشر و القرى

ونص ار
وغ از القموب ّ
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إلى أف يصؿ إلى نتيجة تتمثؿ في خطر التنصير الذم يداىـ ىذه المنطقة كالذم ييدؼ
إلى تغيير مقكمات الشخصية الجزائرية المسممة التي طالت حتى األسماء ،كلذلؾ ينبو رجاؿ الحركة
اإلصبلحية ك يدعك الشيخ البشير اإلبراىيمي لزيارة مستعجمة ليذه المنطقة في قكلو:
تدعى " ليا "أو "برب ار" !

ولذا ترى "سعديـة "

وشقيقيا " قاسي " غدا
بث جنـوده
فالشـرك ّ

والجيـل مـد ظالمو
فمتـى تـزور بالدنا

يدعونو أيضـا "بـ ار" !

وبنى القباب وعسك ار
ىـر وزمج ار
والكفـر ّ
لترد عنيـا المنكـ ار
ّ
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إف الشاعر قد سجؿ مكقفو الرافض لقضية " التنصير" التي أخذت تنتشر في بعض مناطؽ
الجزائر .كلـ يسكت عنيا بؿ رصدىا كحمؿ أسبابيا ،كنبو إلى أخطارىا عمى المجتمع الجزائرم
المسمـ.

كما لكحظ في مختمؼ النصكص استنكار الشاعر اإلصبلحي لمثؿ ىذا االنحراؼ العقائدم

 ،الذم شجعو المستعمر بكؿ الكسائؿ ك التأييد
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كما حذر مف خطر ىذه الكسائؿ التي تكسؿ بيا

المبشركف لنشر التنصير بيف الجزائرييف نساءا كرجاال ،كما دعا المرابطيف إلى العكدة إلى التمسؾ
بالديف الصحيح ك القياـ بدكرىـ في المجتمع.
كميما كانت كسائؿ المستعمر المستخدمة لتقكيض معالـ الشخصية الكطنية المسممة مف

ديف كلغة ،فاف النتيجة التي مني بيا في الجزائر كانت مخزية كىذا ما يؤكده الشاعر عبد الكريـ
العقكف متحدثا عف خطط المستعمر الفاشمة في قكلو:
بذل األموال في تضميميـا

ج ّند " اآلباء " لمتبشير في

أمة
خاب سعي المفتري في ّ

زمنا طال فخانتو الظنـون
ثكنة األسد وميد الصادقين
لم يزحزحيا سراب المفترين
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كرغـ ما بذلو المستعمر مع أعكانو مف المبشريف مف جيكد لتنصير الجزائرييف إال أنيا

حد تعبير اإلبراىيمي – مرده إلى شيء كاحد كىك " تصمب
باءت بالفشؿ الذريع ،كالسبب عمى – ٌ
الجزائرم في دينو ،ميما بمغت بو العامية ،كاألمية ،كالفقر " .36

ج .المرأة واالنحراف األخالقي  :لقد تعرض المجتمع لجزائرم بفعؿ السياسة االستعمارية

لمختمؼ أنكاع الضغكطات كالمشاكؿ االجتماعية ،انجر عنيا آثار سمبية عمى الرجؿ كالمرأة عمى
أف المرأة كانت أكثر تأث ار بيذه المشاكؿ باعتبار حساسيتيا الشديدة إزاء كؿ ما يجرم
حد سكاء .إالٌ ٌ
في المجتمع ،لذا نجدىا أكثر تعرضا لمصدمات بفعؿ ىذا العامؿ النفسي ،كبفعؿ العكامؿ الخارجية
المنصريف،
األخرل أيضا .فالمرأة الجزائرية نتيجة جيميا كانت ضحية في أيدم المشعكذيف ك ٌ

باإلضافة إلى ىذا فيي ضحية العابثيف كالبلىيف الذيف اتخذكا منيا كسيمة سيمة لتزجية أكقات

فراغيـ ،كشجعكىا بذلؾ عمى االنحراؼ مستغميف في ذلؾ ضعفيا كبؤسيا االجتماعي ،فاتٌخذكىا
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مطية لنشر الفساد كالرذيمة في المجتمع الجزائرم ،ككؿ ىذا برعاية كتشجيع الحكـ االستعمارم الذم
فسح المجاؿ لنشر دكر الدعارة كالكباء في كؿ حي دكف مراعاة لحرمة األكساط العائمية الشريفة،
كال احتراـ لقدسية األماكف الطاىرة  ،37كما كانت الحككمة االستعمارية تبلحؽ مف تدفعو غيرتو
الدينية لمدفاع عف كرامة العرض كشرؼ النسب قضائيا ،كيحاكـ أماـ المجالس العدلية ،كيحكـ عميو
ألنو اعتدل عمى الحرية ….38
كقد تصدل شعراء ككتاب اإلصبلح ليذه الظاىرة االجتماعية الخطيرة التي انتشرت في
المجتمع الجزائرم بالكتابة عف أضرار ىذه اآلفة في المجتمع ،كليس ىذا فحسب بؿ كاف الشاعر
اإلصبلحي دكما يبحث عف البكاعث النفسية كاالجتماعية التي أدت إلى ىذا االنحراؼ حتى يصؿ
إلى حؿ ،أك ييتدم إلى حؿ كىنا يكمف دكر كرسالة الشاعر اإلصبلحي الممتزـ بقضايا مجتمعو،

يعد الضمير الحي لؤلمة التي يعيش فييا فيك يمثؿ عبر قصيدتو
فيذا الشاعر محمد العيد الذم ٌ
"داعي النيكض " الضمير اليقظ ليذا المجتمع الذم ال يغمض لو طرؼ لما يجرم في المجتمع مف
فساد كانحراؼ.
يصكر الشاعر ىذه الفئة التي تعيش بعيدا عف المجتمع ،في جك الندماف ما بيف غيبكبة

النفس ،كسكرة الكأس ،كالغادة الحسناء …الخ .ك يخاطبيـ ،بؿ يأمرىـ أف يكفكا عما ىـ فيو مف
ضبلؿ قائبل :
بحب زينب فاخـروا
قل لمذيـن ّ
فغدا اليم جمع المفاسـد ناديـا
حيث الفواحش و العوائق عمقت
حيث المدامة بالفقـاع كشكشت
إلى أف يقكؿ :

…(.ىذا) وذاك بقربو ووصالو

أقرانيم و تناولوا الكاسـات
يبدون فيو محاسن الغـادات
راياتيا في سـائر األوقـات
ومناول الكاسات يصرخ ىات
من حبـو في أحسـن الحاالت

قد مال عجبا ،وافتخا ار واحتسى

كأسا ،فكأسا فيو في سكرات

ويقول أي يوم  ،ويوم لم أبـت

الديـار و الغرفات
في تمكـم ّ

دف ومزمار ،وشر فتاة
والكل في ليـو ،و شغل دائـم
ّ
كمحمد العيد بكصفو شاع ار إصبلحيا ال ينتيي دكره عند نقؿ ىذه الصكر كمظاىر
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االنحراؼ بؿ يختـ النص بالتنبيو كالتحذير الذم يحدؽ بالمجتمع إذا ما استفحمت ىذه الظكاىر فيو
ميدد بالزكاؿ ،فالحضارة كالتقدـ ليسا في التعمؽ بالمظاىر الزائفة  ،كما أنيا ليست في الميك
فيك ٌ
كاالنحطاط األخبلقي كيجمؿ ذلؾ في قكلو:
أن البالء مغفـل
ال تحسبوا ّ
التمدن لبسكم
أن
ّ
ال تحسبوا ّ

عن تمكم األعمال و الفعالت

خ از وصرف المال في المذات
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كلـ يقتصر االنحراؼ السمككي أك األخبلقي عمى الرجاؿ فقط بؿ شمؿ المرأة أيضا ،ففي
صكر محمد العيد نجد أف دكر الميك كالفساد تضـ الجنسيف معا .كما يؤكد الشاعر ذلؾ في
أف ىذه المبلىي المنتشرة ،كالمشجعة مف طرؼ المعمريف،
قصيدة أخرل "كيخمد اإلسبلـ" ٌ
كالمستعمر نفسو أدل إلى تشجيع االنحراؼ كبركز "صكر" ال تمت إلى المجتمع الجزائرم المسمـ
بصمة ،كال ينسى طبعا بعض األغنياء أصحاب "القصكر كالفيبلت" الذيف شجعكا مثؿ ىذه الظكاىر
مشي ار إلييـ بأسمكب مباشر ال غمكض فيو في قكلو :
الدور جمّيا تيتك األعـ
ىذه ّ

و المالىي مذاعة تعمن األفـ
والبغايا طميقة يفتـن الشيـ

ـراض فييا وتقطع األرحام
ـواه عنيا وتكتب األقالم

ـخ بإغوائيا ويغرى الغالم
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باإلضافة إلى ىذه النصكص التي تصكر انحراؼ المرأة ك ارتيادىا مثؿ ىذه األماكف ،نجد

الشاعر محمد العيد في قصيدة أخرل بعنكاف "فتاة العصر!" ينحى بالمكـ فييا عمى أدب كسمكؾ

الفتاة الجزائرية الذم الحظ عميو الشاعر ٌأنو قد انحرؼ ،ك ٌأنيا بتصرفاتيا تمؾ المقمدة لمغير تككف قد
خرجت عف عاداتيا كتقاليدىا كتعاليـ دينيا الذم حفظ ليا كرامتيا،كمكانتيا في المجتمع ،كىنا
تبنت فكرة التقدـ ،كالتٌحضر عمى النمط الغربي منسمخة عف قيميا في قكلو
يشي ارلى الفئة التي ٌ
متسائبل:
ما بال سير فتاة العصر منحرفا

إن الجزائر أمست بنتيا غرضـا
ّ
ما باليا ىجـرت آداب ممتيـا
خوليا
ّ
إن الـذي ب أر الجنسـين ّ
أو أ ّنيا اقتبست من نوره وجنت

ما ج ّل أرائيا المستحدثات سوى
في كل مرحمة تزداد ظممتيـا

ييوي بيا في مياوي اإلفك والزور

لكل رام بسيم الغـي مأجـور
ما باليا أعرضت عن خير دستور؟
حقوقيا في كتاب منو مسطور
من روضو التحقت في الطير بالحور
مستوردات مداىـا غير مشكـور
في الرأي ! فاق أر عمييا سور ال ّنور
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كال يكتفي الشاعر بالمكـ عمى الفتاة الجزائرية ،كالتساؤؿ عف سبب خركجيا عف تعاليـ
القرآف الكريـ ،ك يدعكىا إلى الرجكع إليو ك السير عمى نيجو.
كىناؾ عامؿ آخر يعد سببا في فساد األخبلؽ كاآلداب في المجتمع كيتمثؿ في زيارة المرأة

القبكر كأضرحة األكلياء الصالحيف ،حيث تحدث انحرافات في غفمة عف عيكف المجتمع ،ك ىذا ما
الحظو أحد الشعراء  43فكتب عنو قصيدة ينتقد فييا ىذه الظاىرة كيدعك فييا رجاؿ اإلصبلح إلى
اليقظة كىذا في قصيدتو المعنكية "إلى رجاؿ الغيرة بالعاصمة" ،إذ يستنكر فييا مثؿ ىذه المظاىر
النساء كالرجاؿ معا في المقابر
االجتماعية السمبية التي تؤدم بدكرىا إلى االنحراؼ؛ كىي اجتماع ٌ
بحجة الزيارة ك التبرؾ  ،كىناؾ يحث ماال ترضاه الضمائر النقية ألنو مكاف لمعبرة ،كاالتعاظ كليس

لنشر الفساد كالرذيمة .كقد صاغ الشاعر أفكا ار نممس مف خبلليا غيرة الشاعر الصادقة كالقكية عمى
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دينو ،كعمى األخبلؽ الفاضمة ،مما جعؿ قصيدتو قريبة في أسمكبيا الخطابي المباشر مف أسمكب
الخطبة الحتكائيا عمى المكاعظ كالعبر ،كالستخدامو األسمكب اإلنشائي كأدكاتو في القصيدة إذ يقكؿ
كاصفا ما يجرم في المقابر مف انحراؼ في قكلو:
رب يوم إلى زيـارة قبـر
ّ
فإذا ساحة القبـور كسـوق

ذىبت إمراة كساىا الحيـاء

قبح اهلل من عوائـد قـوم
ّ
وتعدت من العصاة عيـون
جاءت الناس ال تعاظ ولكن

من رجـال كثيرىم سفيـاء
ممتقـى لمرجـال فيو نساء
طمبت أعينا عمـاىا البكاء
شغمتيـم مكانـة العذراء
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كيكاصؿ الشاعر كصفو لما شاىده ىناؾ مف مظاىر انحراؼ األخبلؽ ،كما حدث لو
شخصيا متأسفا مستنك ار ذلؾ إذ يقكؿ:
إلـي فنضـت
نظـرت امـرأة ّ
كشفـت لـي حبـاليا وبيـذا

بان لي األمـر والتغـافـل ممن
موعد لمفسـق وأحزنـاه اتـ

ما ارتدت إذ مرادىا الفحشاء
أظيرت غفمة ومنيـا اعتـداء
تاجروا في القبـور وىو البـالء
خـذت في زماننـا األوليـاء

ـناس حـتى رضت بو الفضالء

ضر الفساد تحت عيون الـ
عم ّ
ّ
ه فمـم تنتبـو لـو الحكمـاء
وىو سخط اإللـو حيث رأينـا

إن كان في الفجور اليناء
أين صار العفاف م ّنا مع الغيـ
رة ّ
كىكذا نبلحظ سخط الشاعر اإلصبلحي كثكرتو عمى كؿ ما يؤدل إلى االنحراؼ حتى كلك
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كاف ذلؾ زيارة المقابر التي ىي في األصؿ مدعاة لبلتعاظ كاصبلح النفس.
كما يتضح اىتماـ الشاعر اإلصبلحي الدائـ باإلصبلح كالتكجيو كالبحث عف الحؿ ليذه
الظاىرة السمبية ،فيذا أحمد الغكالمي في قصيدتو "مجد البنت في تربيتيا" يؤكد عمى أىمية تربية

البنت ك تيذيبيا ألنيا أـ المستقبؿ ،كأـ النشء الذم سكؼ يتمقى التربية عمى يدييا ،داعيا البنت

الجزائرية إلى استرداد فخار الجدكد ،كالمحافظة عمى الديف ك األخبلؽ حتى ينشأ الجيؿ الجديد ح ار
قكيا ،مؤكدا عمى األخبلؽ كدكرىا في البناء الحضارم لؤلمـ إذ يقكؿ:
يا بنت ىذا الشيود

عميك كل العيـود

ردى إلينا زمانـا

مضى بفخر السعود

بنت الجزائـر ردى
أخالقك اليوم ضاعت

لنا فخـار الجـدود
فيل ليا من معيد

مطير لموجـود
جودي عمينـا بخمـق
ّ
فينشـأ الجيـل حـ ار وينتيي لمخمود
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خاتمة:
كبيذا نخمص إلى القكؿ بأف ظاىرة انحراؼ المرأة الديني كاألخبلقي في المجتمع الجزائرم
كانت منتشرة كأسبابو مختمفة :منيا ما تعمقت أسبابو بالمستعمر كأتباعو ،كمنيا ما يعكد إلى ما ساد
المجتمع مف بدع كعادات كتقاليد ما أنزؿ ا﵀ بيا مف سمطاف ،كمنيا ما يرجع إلى الجيؿ المركب
الذم عمى أطبؽ عقكؿ الرجاؿ كالنساء.
كيتضح ذلؾ جميا مف خبلؿ النصكص الشعرية التي أكردناىا ،التي تؤكد أف الشاعر

اإلصبلحي كاف يترصد كؿ الظكاىر السمبية في المجتمع الجزائرم خبلؿ فترة االحتبلؿ بالكشؼ
كالتعرية ،كما كاف يحاكؿ أيضا بالنظر إلى دكره اإلصبلحي في المجتمع تقكيـ كتكجيو مثؿ ىذه
الظكاىر السمبية إلى الصكاب حتى تزكؿ كتندثرمف الكاقع ،مما جعؿ الخطاب الشعرم يغمب عميو
طابع التقرير كالخطابة المباشرة ينزع إلى المكعظة كاإلرشاد تبميغا لمرسالة اإلصبلحية.
كقد خمص الشاعر اإلصبلحي إلى أف الحؿ لمثؿ ىذه االنحرافات االجتماعية خاصة تمؾ

تحصف نفسيا منيا،
التي تمس العقيدة يكمف في الدعكة إلى تعميـ كتربية البنت منذ الصغر ،حتى
ٌ
ألنيا ستككف في المستقبؿ األـ ،كىي المدرسة األكلى التي ستككف األجياؿ القادمة ،ك ذلؾ لف
يتأتى ليا إال بتعميـ كتثقيؼ المرأة تعميما صحيحا مبنيا عمى أسس متينة مف منابع القرآف كالسنة
النبكية بعيدا عف كؿ الخرافات كالبدع مما يؤىميا بعد ذلؾ لفيـ حقيقة الديف كالحياة .
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أسرار الحروف في القرآن الكريم
أ .زينب عقبان
أستاذة في كمية العموم اإلسالمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
القرآف الكريـ كممات انضـ بعضيا إلى بعض كجمؿ جمعت فشكمت آيات ،كآيات جمعت
في سكر ،كسكر جمعت في مصحؼ شرؼ كاحد.1

كلكؿ منيا دالالت لغكية ،كصكتية ،كاجتماعية ،كغيرىا مف سائر الدالالت ،كنركز في ىذا

المقاؿ عمى بعض الدالالت الصكتية في القرآف الكريـ ،إذ حضيت ألفاظ القرآف الكريـ المبجمة
بالعناية كالتشريؼ لما تحممو مف إيحاءات كدالالت كأصداء كتأثيرات متنكعة.
كاذا كنا نق أر القرآف الكريـ فتصادفنا األلفاظ الكثيرة الشديدة اإليحاء ،كالعميقة الداللة كالبعيدة
األصداء ،فإننا ال نستطيع تحمؿ شكؽ تأثيراتيا كفيـ كنييا ،كترصد المجاالت كالمفاىيـ كالمعاني

التي تحكـ حكليا ،كالظبلؿ التي تشع منيا ،حتى نحط رحالنا سالميف غانميف .كمف بيف الدالالت
التي ذكرىا العمماء:

ـ داللة الحروف في القرآن الكريم:

 .1جرف الفاء وداللتو في القرآن الكريم

 :ليذا الحرؼ القرآني صدل كداللة تقفز

بالمشاعر قفزا ،كتنبو الخاطر تنبييا كاضحا لما جاءت عميو مف التتالي كالتتابع البيف كالجمي في
آيات 2الذكر كيمكف لنا أف نستشؼ كنستخمص ذلؾ مف خبلؿ اآلية اآلتية:
السم ِ
ِ
ٍ
اض ِر ْب لَيم مثَ َل ا ْلحي ِ
اة ُّ
ات
اختَمَ َ
اء فَ ْ
قاؿ عز كجؿَ  :و ْ
ط ِب ِو َن َب ُ
ََ
الد ْن َيا َك َماء أَ ْن َزْل َناهُ م َن َّ َ
ُْ َ
ْاأل َْر ِ
ش ْي ٍء ُم ْقتَِد ارً.3
َص َب َح َى ِشيماً تَذ ُْروهُ ّْ
ان المَّ ُو َعمَى ُك ّْل َ
اح َو َك َ
الرَي ُ
ض فَأ ْ
نبلحظ التعاقب المكجكد الذم يصؾ السمع في داللة كقكع األمر دكف حائؿ كببل فاصؿ

تعبي ار عف الخسراف النيائي ،كالحرماف المتكاصؿ دفعة كاحدة ،كىنا تمتقي الداللة االجتماعية بما
يستفاد مف معنى لغكم.4
يؤكد ىذا التكالي بالفاء العاطفة تكاليا في النفس يحدثو سرعة اإليقاع ،كعدـ االنتظار ،مما
يكحي لمسمع كالذىف كأنو كتمة كاحدة انصيرت مكادىا كقكلو تعالى :فَأَصابيا إِ ْعصار ِف ِ
يو َن ٌار
َ ََ
ٌَ
احتََرقَ ْت.5
فَ ْ
كفي مثاؿ سكرة الكيؼ ضرب ا﵀ عز كجؿ مثبل لمدنيا كبيرجيا الخادع يشبو مثؿ الجنتيف

في الفناء كالزكاؿ ،كالمعنى اضرب يا محمد لمناس مثؿ ىذه الحياة الدنيا في زكاليا كفنائيا
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كانقضائيا بماء نزؿ مف السماء فخرج بو النبات كافيا غزيرا ،كخالط بعضو بعضا مف كثرتو كتكاثفو
بماء نزؿ مف السماء فخرج حتى صار النبات متكس ار مف اليبس متفتتا تنسفو الرياح ذات اليميف
كذات الشماؿ .6فالفاء إذا تحمؿ في طياتيا معنى سرعة فناء الحياة الدنيا.
كمف األمثمة التي ذكرىا القرآف الكريـ في كركد ىذه الفاء سكاء أكاف الحرؼ عاطفا أـ رابطا
فإف لو ثقبل كبي ار في الكقع المكسيقي عمى األذف.

ص ْمداً.7
َص َاب ُو َوا ِب ٌل فَتََرَك ُو َ
ػ قاؿ عز كجؿ  :فَأ َ
ػ قاؿ تعالى  :فَِإ ْن لَم ي ِ
ط ّّل.8
ص ْب َيا َوا ِب ٌل فَ َ
ْ ُ

كىناؾ آية ذكرىا العمماء لكثرة دالالتيا كعجيب تأليفيا ككثرة جرسيا ،كنذكر في ىذا

المكضع حركؼ عطفيا كالمتمثمة في كثرة تتابع فاءاتيا ،كجميؿ نسقيا الذم أحدثتو ىذه الفاءات

استََوى َعمَى
المعجزات ،كىي اآلية  29مف سكرة الفتح ،قاؿ عز كجؿ:
استَ ْغمَ َ
 فَ َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
سوِق ِو .9فالتكالي ىنا زيادة عمى جرسو السمعي يكحي إلى النفس نقطة االنتياء مف حقيقة األمر
ُ

حتى عاد كاقعا دكف شؾ  ،مقترنا بالداللة االيمانية في كشؼ تماسؾ ىذه الجماعة كترابطيا ،ككذا

الزرع في شدة أسره ،كقكة تشابكو.10

ال لَ ُي ْم
في مثاؿ آخر تظير قكة الفاء في سكرة الشمس في قكلو عز كجؿ  :فَقَ َ
ِ
اىا
اىا َوال َي َخ ُ
اف ُع ْق َب َ
س َّو َ
اىا فَ َك َّذ ُبوهُ فَ َعقَ ُر َ
س ْق َي َ
وىا فَ َد ْم َد َم َعمَ ْي ِي ْم َرب ُ
ُّي ْم ِب َذ ْن ِب ِي ْم فَ َ
َناقَ َة المَّو َو ُ

سو ُل المَّ ِو
َر ُ
 11ركاية

حفص .تتكالى ىذه الفاءات في ىذه المكاضع مف اآليات القرآنية في سكرة الشمس ،لتبيف سرعة
كقكع األحداث ككيفية تتابعيا ،كنبلحظ في قراءة حفص كجكد الكاك في اآلية  /15كفي قراءة كرش

كجكد الفاء.

نشيد مع اآلية العظيمة تكالي األحداث اآلتية :التكذيب فالعقر فالدمدمة لكقعيا الخاص
كىي مف األلفاظ القرآنية ذات الداللة المؤثرة.
دمدـ :أطبؽ عمييـ العذاب بذنبيـ فأىمكيـ ،قاؿ الفراء ،كحقيقة الدمدمة :تضعيؼ العذاب،
كترديده ،كيقاؿ :دمدمت عمى الشيء :أطبقت عميو ،كفي الصحاح ،كدمدمت الشيء ،إذا ألزقتو

باألرض ،كدمدـ ا﵀ عمييـ ،أم أىمكيـ ،كيقاؿ :كالدمدمة :الكبلـ الذم يزعج الرجؿ .كفي القامكس:

سكاىا ،كفبلنا عذبو عذابا تاما ،كالقكـ :أىمكيـ :كدمدـ ،كدمدـ عمييـ.12
كدمدـ األرضٌ :
ـ من الدالالت الصوتية وأسرار الفاءات القرآنية  :نكتشؼ فاءات سكرة المدثر في اآليات
الر ْج َز
َّك فَ َك ّْب ْر َوِث َي َاب َك فَ َ
ط ّْي ْر َو ُّ
ُّيا ا ْل ُم َّدثُّْر قُ ْم فَأَ ْن ِذ ْر َوَرب َ
األكلى الخمس في قكلو تعالىَ  :يا أَي َ
اى ُج ْر.
فَ ْ
اختمؼ العمماء في المحؿ اإلعرابي لمفاء كقدركىا تقديرات عدة لتعييف كضبط مكانيا في

النظـ ،ككقع الخبلؼ بيف الزيادة كاألصالة كىي تحكم س ار مف أسرار الببلغة .كقد ذىب الزمخشرم

في تفسيره الكشاؼ مف أنيا جكاب شرط مقدر كأنو قيؿ" :كماكاف فبل تدع تكبيره ،كما كاف فبل تدع
طيارة ثيابؾ ،كما كاف فبل تدع ىجر الرجز ،فيذه الفاءات المتعاقبة أحدثت جرسا خاصا في بناء
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الكبلـ ،فاآليات تبدأ بنداء قكم مثير لبلنتباه استعمؿ فيو "يا" التي ىي لمبعيد ،كتكرر فيو التنبيو عف
طريؽ "ىا" فالمقاـ مقاـ تنبيو قكم ،فميس الكقت كقت تدثر كنكـ.
إف ىناؾ أمك ار جميمة تستدعي التنبيو كاليقظة كىي اإلنذار كالتبميغ مع ما يصحب ذلؾ مف
أكامر ىامة ،ىي تكجييو إلى تكبير ربو كحده"

 .13ربطت الفاءات الكبلـ ربطا قكيا مثمما يربط

الجكاب بالشرط ،فجاء التعاقب عمى نحك معجز ،تظير عبلماتو في الجرس الصكتي ،كقصر
اآليات كاتساؽ الفكاصؿ المنتيية بحرؼ الراء الذم يحمؿ صفة مف الصفات الميمة كىي صفة
ِ
اق  .14بزائدة -بؿ ىي آية
يم َو َغ َّ
س ٌ
التكرار .كليست الفاء في قكلو سبحانو َ ى َذا َف ْم َي ُذوقُوهُ َحم ٌ
ضمنت ثبلث جمؿ قصيرة ،يكحي قصرىا الخاطؼ بالرىبة في النفس كالخكؼ ،فالجممة األكلى
مبتدؤىا مذككر حذؼ خبره ،فكأنو قاؿ :ىذا حؽ ثابت ال مراء فيو ،ككأنو يشير إلى تقدـ مف قكلو

(كىذا كاف لمطاغيف لشر مآب ،جينـ يصمكنيا فمبئس المياد) .ثـ فرع عمى ذلؾ العذاب الذم أعد
ليـ قائبل( :فميذكقكه) ذاك ار ضمي ار يبعث في النفس ترقب تفسيره ،ففسره بأف ما سيذكقكنو حميـ

بحره ،كغساؽ يقتؿ ببرده كلـ يذكر العذاب الذم أعد ليـ  .15كخرجو ابف ىشاـ عمى أف خبر
يحرؽ ٌ
ىذا حميـ كغساؽ ،ال الجممة الطمبية ،كعميو فتأكيؿ اآلية( :ىذا حميـ كغساؽ ،فميذكقكه) كانما أسرع
بالجممة الطمبية تيديدا ليـ ،كتشفيا منيـ.

16

 .1حرف الواو :بعض دالالت حرف الواو في القرآن الكريم
لمكاك دكره أيضا في التعبير القرآني فيك حرؼ عطؼ ،كيعد مف الركابط التي تجمع

األحداث كتضميا بعضيا إلى بعض في تناسؽ عجيب  .17نذكر مفتتح سكرة االنشقاؽ حيث يعرض
القرآف الكريـ صك ار مف التغييرات الككنية لمسماء كاألرض كانقيادىما التاـ ﵀ تعالى في قكلو جمت
ِ
ييا َوتَ َخمَّ ْت َوأ َِذ َن ْت
قدرتو :إِ َذا َّ
اء ا ْن َ
ض ُمد ْ
شقَّ ْت َوأ َِذ َن ْت ِل َرّْب َيا َو ُحقَّ ْت َوِا َذا ْاأل َْر ُ
َّت َوأَْلقَ ْت َما ف َ
الس َم ُ
ِلرّْبيا وحقَّ ْت يا أَي ِ
الق ِ
ان إِ َّن َك َك ِادح إِلَى رّْب َك َك ْدحاً فَم ِ
يو.18
س ُ
ٌ
َ َ َُ
َ َ
ُّيا ْاأل ْن َ
َ
ُ
لقد كرد العطؼ في اآليات القرآنية لغرض ببلغي يتناسب كيتبلءـ كببلغة العطؼ في

القرآف الكريـ .الكاك في (كأذنت) ككذلؾ (كألقت) أصمية عاطفة ،كالجكاب محذكؼ ،كىذا يدعمو
االقتضاء النحكم بكجكىو المتعددة القكية ...كما يؤيده السماع ،فقد ذكر الفراء أنو لـ يسمع جكابا بػ
"الكاك" في "إذا" مبتدأ -أم ابتدئ بيا كليس قبميا شيء -ككذا يدعمو التذكؽ الببلغي لسر حذؼ
الجكاب .19نبلحظ ىذه الدقة المتناىية في التعبير القرآني في استعماؿ بعض األحرؼ ،حيث جاء
في العجائب لمكرماني :قيؿ كيؼ جاء " يسألكنؾ" أربع مرات بغير " كاك".
21
ِ ِ 20
سأَلوَن َك َع ِن
سأَلوَن َك َما َذا ُي ْن ِفقُ َ
ون َ  .3 . ي ْ
سأَلوَن َك َع ِن ْاألَىمَّة َ  .2 . ي ْ
َ  .1ي ْ
ِ 22
َّ
سأَلوَن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر .23
الش ْي ِر ا ْل َح َرامَ  .4 . ي ْ
ثـ جاءت ثبلث مرات بالكاك:
25
24
امى .
سأَلوَن َك َما َذا ُي ْن ِفقُ َ
ون َ  .2 . وَي ْ
َ  .1وَي ْ
سأَلوَن َك َع ِن ا ْل َيتَ َ
سأَلوَن َك َع ِن ا ْل َم ِح ِ
يض .26
َ  .3وَي ْ
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قمنا ألف سؤليـ عف الحكادث األكلى كقع متفرقا ،كعف الحكادث األخر كقع في كقت كاحد،
فجيء داللة عمى ذلؾ  .27تكضع الحركؼ في الجممة العربية ليؤدم ميمة خاصة ،كتزداد
ين َكفَ ُروا
خصكصية كدقة ىذه الميمة في العبارة القرآنية بشكؿ جمي .يقكؿ عز كجؿَ  :و ِس َ
يق الَِّذ َ
28
ين
اء َ
وىا فُِت َح ْت أ َْب َو ُاب َيا  . كفي آية أخرل يقكؿ تعالىَ  :و ِس َ
يق الَِّذ َ
إِلَى َج َي َّن َم ُزَم ارً َحتَّى إِ َذا َج ُ
ِ
وىا َوفُِت َح ْت أ َْب َو ُاب َيا .29
اء َ
اتَّقَ ْوا َرب ُ
َّي ْم إِلَى ا ْل َج َّنة ُزَم ارً َحتَّى إِ َذا َج ُ
عمؿ الزمخشرم  30ذلؾ( :كقيؿ حتى إذا جاؤكىا ،جاؤكىا كفتحت أبكابيا ،أم مع فتح
أبكابيا .كقيؿ أبكاب جينـ ال تفتح إال عند دخكؿ أىميا فييا ،كأما أبكاب الجنة ،فمتقدـ فتحيا بدليؿ
قكلو ( :جنات عدف مفتحة ليـ األبكاب ،فمذلؾ جيء بالكاك كأنو قيؿ حتى إذا جاؤكىا كقد فتحت
أبكابيا) .تمتاز الحركؼ العربية بأثرىا الكبير في التنسيؽ كاالنسجاـ الكارد في العبارة القرآنية،
فالدقة في اآلية األكلى تشعر النفس بحكـ اإليحاء -بانغبلؽ كانقباض في النفس ،كفي الثانية
بانشراح النفس كابتياجيا.31

ـ رأي في الحروف الزائدة في القرآن  :إف لكؿ حرؼ داللة فنية تدخؿ في عناصر الصكرة،
الئ َك ِة إِ ّْني ج ِ
ُّك ِل ْمم ِ
اع ٌل ِفي ْاأل َْر ِ
ض َخ ِميفَ ًة قَالُوا
أك أجزاء الجممة ،ففي قكلو عز كجؿَ  :وِا ْذ قَ َ
َ
ال َرب َ َ
ِ
أَتَ ْجع ُل ِفييا م ْن ي ْف ِس ُد ِفييا وي ِ
َعمَ ُم َما ال
ّْس لَ َك قَ َ
ال إِ ّْني أ ْ
َ َ ُ
َ ََ ْ
س ّْب ُح ِب َح ْمد َك َوُنقَد ُ
اء َوَن ْح ُن ُن َ
ّْم َ
َ
سف ُك الد َ

ون.32
تَ ْعمَ ُم َ

يسكؽ رأم ابف ىشاـ في (مغنى المبيب ،كأنو لـ يرتض زيادة (إذ) كرأم صاحب الكشاؼ

الذم يذىب إلى أف (إذ) منصكبة بإضمار الذكر ،كيجكز أف ينتصب بقالكا ،كعميو فميست زائدة.
ق لَ ُك ْم َما
كالربط بيف اآليتيف ،ىذه التي ذكرناىا ،كالتي قبميا ،كىي قكلو عز كجؿُ  :ى َو الَِّذي َخمَ َ
ات و ُىو ِب ُك ّْل َ ٍ ِ
ٍ
ض ج ِميعاً ثَُّم استَوى إِلَى َّ ِ
ِ
يم  .33يدؿ
س َّو ُ
في ْاأل َْر ِ َ
س َم َاو َ َ
س ْب َع َ
اى َّن َ
الس َماء فَ َ
َْ
ش ْيء َعم ٌ
عمى أف اآليتيف سيقتا في الخمؽ كالتغيير كالتبديؿ ،فالخمؽ منصب عمى األرض كما فييا ،كالسماء،

كما فكقيا ،كالتغيير كالتبديؿ خاص باستخبلؼ ا﵀ آدـ في األرض  .34فمما فرغت اآلية األكلى مف
تقرير كتككيد خمؽ ا﵀ لؤلرض ،ثـ استكائو إلى السماء كتسكيتيف سبع سمكات ،خمقا مستكيا محكما
مف غير تفاكت ،مع خمؽ ما في األرض عمى حساب حاجات أىميا كمتطمباتيـ.
لما فرغت اآلية مف تقرير ذلؾ كمو ،برز لكف جديد مف القدرة اإلليية ،في كممة (إذ) التي

تكحي بيذه المعاني كالتي تسقط في ركع القارئ ،بأف يقؼ ىنا قميبل ،كالتي تبعث في نفس محمد 

أف يككف عمى كعي تاـ بأسرار الخمؽ كأسرار الخميقة التي انكشؼ بعضيا أمامو بصنع ربو .فكممة
(إذ) ضركرية في التركيب ،الشتماليا عمى دالالت ال تفيـ بدكنيا ،كسكاء كانت منصكبة بالذكر
محذكفة ،أك بقالكا :في اآلية فإنيا تبعث في النفس كؿ ىذه التأمبلت  .35ككذلؾ أسمكب القرآف ال
يسير عمى كتيرة كاحدة بؿ يقؼ بيف الحيف كالحيف في األخبار أك القصص كقفات في غاية في

الفنية ،كتدعك إلى التأمؿ العميؽ ،كلعمؾ تتأكد مف ذلؾ بنفسؾ ،لك قرأت ىذه اآلية التي تذكر

استخبلؼ ا﵀ آدـ في األرض ،كرد المبلئكة عميو ،كاآلية التي تنتيي لـ تذكر تعميـ آدـ أسماء
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المسميات ،كعجز المبلئكة عنيا ،كاآلية التي تنتيي بعمـ آدـ باألسماء دكف المبلئكة فانظر بعد
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا
ذلؾ ،فستجد القرآف يذكر (إذ) مرة ثانية في مطمع ىذه اآلية الكريمةَ  :وِا ْذ ُق ْم َنا ل ْم َمالئ َكة ْ
ان ِم َن ا ْل َك ِ
ِ
ِ
ين .36
اف ِر َ
استَ ْك َب َر َو َك َ
يس أ ََبى َو ْ
س َج ُدوا إَِّال إِْبم َ
آل َد َم فَ َ
كالتذكرة كاستطاع حكمة ما كراء الخمؽ ،كما كراء الخميقة فيي جزء ضركرم في تركيب

اآلية ،ليا داللتيا التي تدخؿ في صميـ فف القكؿ ،كيجيء تاليا لقصة آدـ في صكرة بقرة بني
37
ِ
ائيل
سر َ
إسرائيؿ  .فنجد قصة بني إسرائيؿ تتصدر بكممة (اذكركا) بعد النداء مباشرةَ  ،يا َبني إِ ْ
ت َعمَ ْي ُك ْم َوأ َْوفُوا ِب َع ْي ِدي.38
ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم ِت َي الَِّتي أَ ْن َع ْم ُ
ِ
ت َعمَ ْي ُك ْم َوأ َّْني
سر َ
ائيل ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم ِت َي الَِّتي أَ ْن َع ْم ُ
كتجيء الثانية في قكلو عز كجؿَ  :يا َبني إِ ْ
ين  .39كتجيء بعد ذلؾ كممة (إذ) كحدىا مجردة مف كممة (أذكركا) خمس
فَ َّ
ض ْمتُ ُك ْم َعمَى ا ْل َعالَ ِم َ
َّي َنا ُكم ِم ْن ِ ِ
وء ا ْل َع َذ ِ
اب َ .40وِا ْذ
س َ
وموَن ُك ْم ُ
آل ف ْر َع ْو َن َي ُ
عشرة مرة ،في مطمع ىذه اآلياتَ  :وِا ْذ َنج ْ ْ
س ُ
41
ين
فََرْق َنا ِب ُك ُم ا ْل َب ْح َر فَأَ ْن َج ْي َنا ُك ْم َوأَ ْغ َرْق َنا َ
وسى أ َْرَب ِع َ
آل ِف ْر َع ْو َن َوأَ ْنتُ ْم تَ ْنظُُر َ
ون َ  . وِا ْذ َو َ
اع ْد َنا ُم َ
43
42
ِ
ظمَ ْمتُ ْم
وسى ِلقَ ْو ِم ِو َيا قَ ْوِم إِ َّن ُك ْم َ
ان َ  . وِا ْذ قَ َ
اب َوا ْلفُْرقَ َ
وسى ا ْلكتَ َ
ال ُم َ
لَ ْيمَ ًةَ  . وِا ْذ آتَ ْي َنا ُم َ
44
وسى لَ ْن ُن ْؤ ِم َن لَ َك َحتَّى َن َرى المَّ َو َج ْي َرةً َ  .45وِا ْذ ُق ْم َنا ْاد ُخمُوا َى ِذ ِه
س ُك ْمَ  . وِا ْذ ُق ْمتُ ْم َيا ُم َ
أَ ْنفُ َ
46
ِ
اك
ث ِش ْئتُ ْم َر َغداً
ا ْلقَ ْرَي َة فَ ُكمُوا ِم ْن َيا َح ْي ُ
ص َ
وسى ِلقَ ْو ِم ِو فَ ُق ْم َنا ْ
استَ ْ
َ  . وِاذ ْ
اض ِر ْب ِب َع َ
سقَى ُم َ
48
47
طع ٍام و ِ
َخ ْذ َنا ِميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْع َنا فَ ْوقَ ُك ُم
اح ٍد َ  . وِا ْذ أ َ
وسى لَ ْن َن ْ
ص ِب َر َعمَى َ َ َ
ا ْل َح َج َرَ  . وِا ْذ ُق ْمتُ ْم َيا ُم َ
49
ُّ
ال م َ ِ ِ ِ ِ َّ
َّارْتُ ْم
َن تَذ َْب ُحوا َبقََرةً َ  .50وِا ْذ قَتَ ْمتُ ْم َن ْفساً فَاد َأ
ْم ُرُك ْم أ ْ
الط َ
وسى لقَ ْومو إ َّن الم َو َيأ ُ
ورَ  . وِا ْذ قَ َ ُ
51
ون إَِّال المَّ َو  .52وِا ْذ أ َ ِ
َخ ْذ َنا ِميثَ َ ِ
ِ
ون
يياَ  . وِا ْذ أ َ
سر َ
س ِف ُك َ
ائيل ال تَ ْع ُب ُد َ
َخ ْذ َنا ميثَاقَ ُك ْم ال تَ ْ
اق َبني إِ ْ
ف َ
َ
ِدماء ُكم .53وِا ْذ أ َ ِ
ُّ
ور.54
َ
َخ ْذ َنا ميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْع َنا فَ ْوقَ ُك ُم الط َ
َ َ ْ
ثـ تتكلى قصة إبراىيـ بعد ذلؾ ،أك طرؼ مف قصة إبراىيـ ،كتذكر كممة (إذ) خمس مرات
55
ُّو ِب َك ِمم ٍ
ِ ِ
ات فَأَتَ َّم ُي َّن ََ  .56إِ ْذ َج َع ْم َنا ا ْل َب ْي َت َمثَ َاب ًة
يم َرب ُ َ
تجيء في مطمع ىذه اآليات ْ  :ابتَمَى إ ْب َراى َ
57
اجع ْل َى َذا ا ْلبمَ َد ِ
ال إِ ْبر ِ
ِل َّمن ِ
آمناً  .58واذ يرفع إبراىيم القواعد من
اى
ق
ذ
ا
و

.
َمناً 
ْ
َ
ِ
َ
َ
يم َر ّْب ْ َ
َ
اس َوأ ْ
َ
ُ
البيت واسماعيل .59إذ قال لو ربو أسمم قال أسممت لرب العالمين.60
ىؿ يتصكر عاقؿ بعد ذلؾ أف الكممة (إذ) زائدة في كؿ ىذه الحاالت؟ أك أف القرآف ذكر
عامميا قميبل كحذفو كثي ار تمشيا مع طريقتو المعجزة في الذكر كالحذؼ كاإليحاء؟

كما يمكف ذكر

استعماؿ (إذا) في بعض اآليات القرآنية كمثاؿ ذلؾ في قكلو عز كجؿ ﴿ فإنما ىي زجرة واحدة فإذا
ىم بالساىرة ﴾.61
نبلحظ داللة إذا في اآلية القرآنية الدالة عمى المفاجأة فيحدث ما أنكركه بسرعة فائقة( .إنما
تفيد القصر كالتخصيص ،أم زجرة كاحدة ،كليست أكثر مف ذلؾ ،كليست صعبة كال مستعصية
عمى قدرة ا﵀ سبحانو ،كالزجرة ىي الصيحة التي يحدث بمكجبيا إحياء المكتى في قبكرىـ...
كالساىرة :األرض البيضاء المستكية ،كسميت ساىرة ألف سالكيا ال يناـ خكفا منيا ،كيطير النكـ
مف أجفانو).62
58

نبيف في ىذا المضمار كيفية تكالي استعماؿ الفاء كاذا كداللتيما في سكرة النازعات في
الس ِ
قكلو عز كجؿ :فَِإ َّنما ِىي َز ْجرةٌ و ِ
اى َرِة  .63الفاء الفصيحة لمتفريع ما يفيده
اح َدةٌ فَِإ َذا ُى ْم ِب َّ
َ َ َ َ
قكليـ" ٌ:أينا لمردكدكف في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة" مف إحالتيـ الحياء بعد البمى كالفناء .فتقرير
الكبلـ :ال عجب في ذلؾ فما ىي إال زجرة كاحدة فإذا أنتـ حاضركف في الحشر .كفاء (فإذا ىـ

بالساىرة) لمتفريع عمى جممة "إنما ىي زجرة كاحدة" ك(إذا) لممفاجأة ،أم الحصكؿ دكف تأخير
فحصؿ تأكيد معنى التفريع الذم أفادتو الفاء كذلؾ يفيد

عدـ الترتيب الزجرة كالحصكؿ في

الساىرة .64كاإلتياف بإذا الفجائية لمداللة عمى سرعة حضكرىـ بيذا المكاف عقب البعث ،كعطفيا
بالفاء لتحقيؽ ذلؾ المعنى الذم أفادتو (إذا) ألف الجمع بيف المفاجأة كالتفريع أشد ما يعبر بو عف
السرعة مع إيجاز المفظ .كالمعنى :أف ا﵀ يأمر بأمر التككيف بخمؽ أجساد تحؿ فييا األركاح التي
كانت في الدنيا فتحصر في مكقؼ الحشر لمحساب بسرعة .65

يعرض القرآف الكريـ صك ار مف المتغيرات الككنية لمسماء كاألرض كجبلؿ خمقو كعظيـ

شقَّ ْت
سمطانو في آيات مف الذكر الحكيـ في مفتتح سكرة االنشقاؽ .قاؿ عز كجؿ :إ َذا َّ
اء ا ْن َ
الس َم ُ
َّت وأَْلقَ ْت ما ِفييا وتَ َخمَّ ْت وأ َِذ َن ْت ِلرّْبيا وحقَّ ْت يا أَي ِ
ان
َوأ َِذ َن ْت ِل َرّْب َيا َو ُحقَّ ْت َوِا َذا ْاأل َْر ُ
س ُ
َ َ َُ َ َ
ُّيا ْاأل ْن َ
َ
َ َ َ
ض ُمد ْ َ
ف يحاس ِ
ِ ِِ
ِ
الق ِ
إِ َّن َك َك ِادح إِلَى رّْب َك َك ْدحاً فَم ِ
ساباً َي ِسي ارً.66
يو فَأ َّ
ٌ
س ْو َ ُ َ َ ُ
بحَ
َما َم ْن أُوِت َي كتَ َاب ُو ِب َيمينو فَ َ
َ
ُ
حصؿ خبلؼ بيف العمماء بزيادة كلك(كأذنت) كذلؾ لتضارب اآلراء حكؿ جكاب إذا
المتكررة .فيناؾ مف قاؿ بأصالة "الكاك" عمى أنيا عاطفة كىـ كثرة كاعتمدكا عمى كجكه مختمفة في

جكاب (إذا) .مف بينيا ما ذكره ابف جني( :مف أف جكابيا محذكؼ تقديره :عرؼ كؿ كاحد ما صار
إليو مف ثكاب أك عقاب  .67كىذا ما بينو الطبرم (في جامع البياف في كتابو معاني القرآف) كىك
امتداد لرأم الفراء :في كتابو معاني القرآف كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى( :يا أييا اإلنساف إنؾ كادح إلى
ربؾ كدحا فمبلقيو) كاآليات بعدىا.68
إف نظرة متأنية لقكاـ اآليات يعطينا إشعاعا مف ضكء يدرؾ بو إيداع تناسؽ ىذا النص

القرآني مكازنا بما قبمو في سكرتي التككير كاالنفطار ،ففي التككير بدئت السكرة باثني عشر شرطا
متعاطفا ،كليس بينيا جمؿ متعاطفة أخرل داخمة في حيز أحد الشركط ،ثـ يأتي الجكاب( :عممت
نفس ما أحضرت) تفصيبل لتمؾ األعماؿ .كفي االنشقاؽ بدئت السكرة بشرط كجممة معطكفة عميو،
ثـ شرط آخر معطكؼ عمى األكؿ ،يعقبو جممتاف متعاطفتاف داخمتاف في حيزه ،كالجكاب محذكؼ
في الشرطيف)  .69تنبينا ىذه اآليات إلى حقيقة الحياة ،لتتكجو النفس اإلنسانية إلى ربيا راضية

مرضية يتخيميا الجكاب ثكابا أك عقابا ،كنممح دقة النظـ القرآني في إيثار ( إذا) الشرطية ،كما ترشد

إليو مف تحقؽ كقكع تمؾ المتغيرات ،حيث ترد العبارة بالماضي لتأكد كينكنتيا ،كاف كانت أفعاال
مستقبمية (انشقت....أذنت )....كفي تكرار "إذا" ضرب مف التككيد الذم يقتضيو المقاـ  .70كبنبئ
التعبير بالمعمكـ المطاكع (انشقت) عف التمقائية كالطكاعية ،كعنؼ الفعؿ في الكقت ذاتو ،كامتداد
قكتو كتأثيره.
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كقد دفع الكرماني ما يتكىـ مف تكرار في قكلو تعالى( :كأذنت لربيا كحقت) ،حيف ذكر
مرتيف :فبيف أف األكؿ متصؿ بالسماء ،كالثاني متصؿ باألرض.

ُّ
 .2تبيان أسرار(إذا) في سورة التكوير  :قاؿ عز كجؿ :إِ َذا َّ
وم
الش ْم ُ
س ُك ّْوَر ْت َوِا َذا الن ُج ُ
شار عطّْمَ ْت وِا َذا ا ْلوح ُ ِ
ِ
س ّْج َر ْت َوِا َذا
ُُ
س ّْي َر ْت َوِا َذا ا ْلع َ ُ ُ
وش ُحش َر ْت َوِا َذا ا ْل ِب َح ُار ُ
َ
ا ْن َك َد َر ْت َوِا َذا ا ْل ِج َبا ُل ُ
ُّ
ط ْت
ف ُن ِش َر ْت َوِا َذا َّ
َي َذ ْن ٍب قُِتمَ ْت َوِا َذا ُّ
س ِئمَ ْت ِبأ ّْ
اء ُك ِش َ
الص ُح ُ
وس ُزّْو َج ْت َوِا َذا ا ْل َم ْو ُؤ َ
الس َم ُ
ودةُ ُ
النفُ ُ
ِ
ِ
ض َر ْت.71
َح َ
س َما أ ْ
س ّْع َر ْت َوِا َذا ا ْل َج َّن ُة أ ُْزِلفَ ْت َعم َم ْت َن ْف ٌ
يم ُ
َوِا َذا ا ْل َجح ُ
االنفتاح بػ (إذا) افتتاح مشكؽ ألف (إذا) ظرؼ يستدعي متعمقا ،كألنو شرط يؤذف بذكر

جكاب بعده ،فإذا سمعو السامع ترقب ما سيأتي بعده فعندما يسمعو يتمكف مف نفسو كماؿ التمكف،
كخاصة باإلطناب بتكرير كممة (إذا) .كتعدد الجمؿ التي أضيؼ إلييا اثنتي عشرة مرة ،فإعادة كممة
(إذا) بعد كاك العطؼ في ىذه الجمؿ المتعاطفة إطناب ،كىذا اإلطناب اقتضاء قصد التيكيؿ،
كالتيكيؿ مف مقتضيات اإلطناب كالتكرير .كقد دخمت إذا ىنا عمى اسـ كليس عمى فعؿ ،كىذا

األسمكب لقصد االىتماـ بذكر ما أسند إلييا " .72كىذه األحداث الككنية الضخاـ تشير بجممتيا إلى

أف ىذا الككف الذم نعيده ،الككف المنسؽ الجميؿ ،المكزكف الحركة ....المتيف الصنعة ....أف ىذا
الككف سينفرط عقد نظامو ،كتتناثر أجزاؤه ...كينتيي إلى أجمو المقدر ،حيث تنتيي الخبلئؽ إلى
صكرة أخرل مف الككف كمف الحياة كمف الحقائؽ...
كىذا ما تستيدؼ السكرة إق ارره في المشاعر كالقمكب ،كي تنفصؿ مف ىذه المظاىر الزائمة-

ميما بدت ليا ثابتة -كتتصؿ بالحقيقة الباقية ...حقيقة ا﵀ الذم ال يحكؿ كال يزكؿ .
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 .3تبيان أسرار "الباء" في القرآن الكريم :قاؿ عز كجؿ :أَفَ َع ِيي َنا ِبا ْل َخ ْم ِ
ق ْاأل ََّو ِل َب ْل ُى ْم ِفي
ِ
ِ
س ِم ْن َخ ْم ٍ ِ ٍ
لَ ْب ٍ
ب إِلَ ْي ِو ِم ْن َح ْب ِل
س َ
س ُو َوَن ْح ُن أَق َْر ُ
ان َوَن ْعمَ ُم َما تَُو ْ
س ِبو َن ْف ُ
س ِو ُ
ق َجديد َولَقَ ْد َخمَ ْق َنا ْاأل ْن َ
ا ْلو ِر ِ
يد.74
َ
ىذا مقاـ يؤكد البعث ببراىيف عتيدة مف إثبات صفات ا﵀ كآثار صفاتو .اختمؼ العمماء
حكؿ " الباء" المتصمة بالضمير ىؿ زائدة أـ أصمية ،كفي القكؿ في أصالتيا ال بد مف ذكر دكرىا،
كحتى نكشؼ المثاـ عف دكر الباء العزيزة في ىذا المقاـ ،نذكر آية أخرل مف آيات الذكر الحكيـ،

كقبؿ ذلؾ نشير إلى أف مادة الكسكسة قد تكررت أربع مرات في القرآف الكريـ ،أحدىا اآلية التي

ذكرناىا التي تعدل فييا بػ "الباب" أما الثبلث اآلخر فقد تعدل الفعؿ فييا مرة بػ (في) متمثبل في
75
قكلو تعالى :الَِّذي يوس ِو ِ
ور َّ
الن ِ
ص ُد ِ
س
اس  ،. كأخرل بػ (البلـ) في قكلو تعالى :فَ َو ْ
س َو َ
س في ُ
َُ ْ ُ
77
76
س إِلَ ْي ِو َّ
لَ ُي َما َّ
ان. 
الش ْي َ
الش ْي َ
ط ُ
ط ُ
ان . كثالثة بػ (إلى) في قكلو تعالى  :فَ َو ْ
س َو َ
كالمبلحظ أنو لما كانت الكسكسة مف الشيطاف عدم بغير "الباء" كلما كاف مف اإلنساف

عدم الفعؿ بيا .كعمى ىذا فقد أبانت " الباء" أبمغ إبانة عف شدة التصاؽ ىذه الكساكس بصاحبيا،
كأنيا كائنة في حضرتو ،كأنيا تسد عميو منافذ قمبو دكف سكاىا كلذلؾ ناسب تقديـ الجار كالمجركر

(بو) عمى الفاعؿ (نفسو)  .78كقد كشفت اآلية أف عمـ ا﵀ محيط بيذه الكسكسة الممتصقة بنفس
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اإلنساف كالتي تخالطو كال تكاد تبيف ،كا﵀ سبحانو كتعالى غبلـ الغيكب ،ككاشؼ الدركب ،كمطمع
عمى القمكب .تثني اآليات عمى سميماف – عميو السبلـ -بأنو أكاب لربو ،كنذكر قصتو مع الخيؿ
حيف عرضت عميو ،كذلؾ في قكلو تعالى :وو َى ْب َنا ِل َداوَد سمَ ْيم َ ِ
ض
اب إِ ْذ ُع ِر َ
ان ن ْع َم ا ْل َع ْب ُد إِ َّن ُو أ ََّو ٌ
ََ
ُ ُ َ
ِ
ِ
الص ِ
ب ا ْل َخ ْي ِر َع ْن ذ ْك ِر رّْبي َحتَّى تََوار ْت ِبا ْلح َج ِ
اب
ت ُح َّ
َعمَ ْي ِو ِبا ْل َع ِش ّْي َّ
اد فَقَ َ
ات ا ْل ِج َي ُ
َح َب ْب ُ
اف َن ُ
ال إِ ّْني أ ْ
َ
َ
َع َنا ِ
السو ِ
ق.79
سحاً ِب ُّ
ُّوىا َعمَ َّي فَ َ
ُرد َ
ط ِف َ
ق َو ْاأل ْ
ق َم ْ
كقع خبلؼ بيف العمماء في الباء (مسحا بالسكؽ) كالقائمكف باألصالة يجنحكف إلى أف

المسح ىك مسح باليد استحسانا كتكريما ليا .ىناؾ مف ذكر آية المسح في قكلو عز كجؿ:
وامسحوا ِبر ُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجمَ ُك ْم  .80ليستدؿ بيا عمى أف المسح ليس لمقطع ،كنفسر اآلية السابقة
َ ْ َُ ُ
عمى أف المسح لمسكؽ كاألعناؽ تشريفا ليا ،كامتحانا ليعمـ سميماف ىؿ فييا مف مرض ،كاظيا ار
لمباشرتو أكثر األمكر بنفسو في شؤكف السياسة كالممؾ

 .81أما اآلية األخرل المذككر فييا فعؿ

س ُحوا ِب ُو ُجوىكم وأيديكم  .82ذكرت في ىذه الباء ثبلثة آراء
المسح فيي قكلو عز كجؿَ  :
ام َ
ف ََ ْ
ىي :اإللصاؽ ،كالتبعيض ،كالزيادة عمى أنو أسمكب عربي.
نستخمص المعنى األصمي لمباء كالمتمثؿ في معنى اإللصاؽ الذم ىك المعنى األصمي لػ
"الباء" ،كىذا تكافؽ مثير ،كىك أدؿ عمى ىذا الحب الشديد كاالنشقاؽ مف النبي سميماف -عميو
السبلـ -عمى تمؾ الخيكؿ الجميمة (في اآلية األكلى السابقة الذكر) التي تؤدم دك ار بالغا في سبيؿ
ا﵀ .83جاءت " الباء" كسط ىذا السياؽ المفعـ بركح التكجس كالحذر كالخكؼ ،كما يطكم مف شعكر
األمكمة الغبلب -معممة ليذا الفعؿ الداؿ عمى شدة أسفيا إف أذيع أمرىا .كقد أعاف حذؼ المفعكؿ

عمى تصكير ىذه المشاعر "المتزاحمة" المتباينة المتداخمة الثائرة في قمب األـ الرؤكـ .نذكر في ىذا
المقاـ أكؿ ما أكحي لمرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ في مقاـ التبميغ كالتكجيو اإلليي .قاؿ عز كجؿ:
ق  .84قاؿ ابف عاشكر أف تككف باء المصاحبة عمى أف يككف المجركر
اق َأ
اسِم َرّْب َك الَِّذي َخمَ َ
ْرْ ِب ْ
في مكضع الحاؿ إليؾ مصاحبا قراءتؾ بيف ضمير (اق أر) الثاني مقدما عمى عاممو لبلختصاص،
أم اق أر ما سيكحي إليؾ مصاحبا قراءتؾ اسـ ربؾ).85

يظير جميا قكة ىذه الباء في داللتيا عمى االستعانة برب السمكات كاألرض رب العالميف

الحي القيكـ الذم ال تأخذه سنة كال نكـ (لقد كاف ىذا الكحي اإلليي يكجو النبي – صمكات ا﵀
كسبلمو عميو -إلى القراءة أكلى خطكات طريؽ الدعكة إلى ا﵀ تعالى ،كىي ليست مطمؽ قراءة،
كانما قراءة تصطحب كتبلبس كتستحضر اسـ ا﵀ األعظـ ،فيي إذا قراءة تطمئف بيا ىذه النفس
اليمعة الفزعة القالعة في ذلؾ الركف القصي مف الغار اطمئنانا كتفزع بو إلى ا﵀ تعالى ،فيقكل

القمب كتركف النفس كتنغمر الركح بفيض اليقيف ،فبل يداخميا كال يصاحبيا كال يبلبسيا إال اسمو
العظيـ" .86نجد أيضا في مكقؼ آخر كىك مكقؼ اإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ جاءت " الباء" في مقاـ
ِ ِ
س ِب ِ
يل
الحض عمى اإلنفاؽ في سبيؿ ا﵀ ،كأف تارؾ ذلؾ ىالؾ ،كما في قكلو تعالىَ  ،وأَ ْنفقُوا في َ
ين.87
َح ِس ُنوا إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
المَّ ِو َوال تُ ْمقُوا ِبأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة َوأ ْ

61

"كفي األمر باإلنفاؽ استثارة لمقمكب ،كدفع ليا نحك الخير بالتقرب مف ا﵀ تعالي كطاعتو
مف خبلؿ مالو ...كقكلو ( كال تمقكا )...نيي بميغ عف ترؾ النفقة في سبيمو ،مف خبلؿ النيي عف
التسبب في إتبلؼ النفس بأم كجو مف الكجكه ،كفي التعبير القرآني مف النيي باإللقاء باليد داللة
عمى معنى العجز كالضعؼ كاالستسبلـ فيك فعؿ العاجز ،كفي ذلؾ شحف لقكل المسمميف نحك
الخير كالفكز"  .88أما فيما يخص الباء فقيؿ تحمؿ معنى السببية ( َوال تُ ْمقُوا ِبأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة )،
/70
إما عمى حذؼ المفعكؿ ،كالتقدير( :كال تمقكا أنفسكـ بأيديكـ) ذكر ذلؾ الراغب (المفردات:
كنقمو الزمخشرم مضعفا (الكشاؼ  ،119 :1كالرازم ،كأبك حياف (التفسير الكبير ( .136 :5كتفسير
البحر المحيط )71 :2كنسبو المرادم إلى المبرد (الجني الداني )52 ،كنقؿ الزركشي عف الجميكر
أنيا ال تزاد ،كحذؼ المفعكؿ اختصارا ،كنقؿ في مكضع آخر أف المعنى :ال تمقكا أنفسكـ بسبب

أيديكـ ( جامع البياف .)205 ،2 ،فاإللقاء إلى التيمكة في اإلنفاؽ ال يككف إال بسبب مف اليد ،إذ
ىي أداتو ،إف المتتبع لفعؿ اإللقاء في القرآف الكريـ نجده في اآلية السابقة كفي قكلو عز كجؿ:
ون إِلَ ْي ِيم ِبا ْلمود ِ
َّة  .89كلكف المبلحظ أننا ال نجد ىذه الباء في قكلو مثبلَ  :وأَْلقَى ِفي ْاأل َْر ِ
ض
 تُ ْمقُ َ
ْ ََ
رو ِ
يد ِب ُك ْم.90
اس َي أ ْ
َن تَ ِم َ
ََ
إف ىناؾ في اآلية الربانية تناسقا في المشاىد المعجزة أك تناسقا صكتيا ال نجده لك جاءت
ض برو ِ
ِ
اس َي ) ،كىك كجو ال يتأتى في كبلـ فصحاء البشر،
العبارة القرآنيةَ ( ،وأَْلقَى ف ـ ي ْاأل َْر ِ َ َ
فكيؼ يتصكر تأتيو في كبلـ ا﵀ المعجز.91
مثال آخر الترغيب في اإليمان  :مف أسرار الباء الربانية كركدىا في مكقؼ مف مكاقؼ

اإليماف با﵀ كالترغيب فيو ،كنبلحظ ىنا في اآلية القرآنية الجميمة كيفية مجيء حركؼ تنبئ عف
ِ ِ
ِ
اىتَ َد ْوا َوِا ْن تََولَّ ْوا
آم ْنتُ ْم ِب ِو فَقَ ِد ْ
آم ُنوا ِبم ْثل َما َ
دالالت ال نجدىا في غيرىا ،كقاؿ عز كجؿ :فَإ ْن َ
ِ
ق فَسي ْك ِفي َكيم المَّ ُو و ُىو َّ ِ
ِ ِ
يم  .92تدؿ الباء عمى معنى المبلبسة ،أم
فَِإ َّن َما ُى ْم في شقَا ٍ َ َ
َ َ
السميعُ ا ْل َعم ُ
ُُ

مبلبسة اإليماف بالمشركيف ،مثؿ مبلبسة المؤمنيف بو ،كىكذا فالتصاؽ اإليماف بصاحبو أبعث عمى

الخير كأىدل لمصبلح كأدعى لمفبلح كقكلو( :فإف آمنكا بمثؿ ما آمنتـ بو فقد اىتدكا) كىك حث عمى
صفة اإليماف المماثؿ إليماف المؤمنيف حقا بيذه النبرة المرغبة كفي جممة الشرط كالذم ربط

االىتداء باإليماف ،كجاءت إف لعدـ تكقع إيماف الكافريف ،كىك مف جانب آخر حث ليـ عمى
اإليماف كحفز ليـ عميو.93)...

نكشف س ار من أسرار الباء الربانية في اآلية القرآنية اآلتية  :في مقاـ المجازاة تشريعا:

(مقاـ الحض عمى المجازاة بالعدؿ حاؿ االعتداء ،كعدـ الظمـ حتى مع المشركيف قاؿ تعالى :فَ َم ِن
ين.94
اعمَ ُموا أ َّ
َن المَّ َو َم َع ا ْل ُمتَّ ِق َ
اعتَ َدى َعمَ ْي ُك ْم َواتَّقُوا المَّ َو َو ْ
اعتَ ُدوا َعمَ ْي ِو ِب ِم ْث ِل َما ْ
اعتَ َدى َعمَ ْي ُك ْم فَ ْ
ْ
إف المتمعف في اآلية الكريمة يتممكو إحساس مفعـ بركح العدؿ المتمثؿ في الحض عمى
مكاجية أعداء ا﵀ الذيف أخرجكا المسمميف مف ديارىـ ،فجعمت االعتداء الثاني مقيدا بالمثؿ كأتت "

الباء" لتحدث فضؿ معنى لف تجده بدكنيا ،إذ ىي لمسبب ،فاالعتداء يككف بسبب مماثؿ لبلعتداء.
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كسمي االعتداء اعتداء تزىيدا لمنفكس في طمبو .كال يغفؿ ما في حرؼ (الفاء) مف بياف لسرعة
المجازاة كترتبيا فبل تسامح كال عفك في استيفاء الحدكد بؿ نفرة رادعة لمباطؿ ،كنصرة ا﵀ كاعزاز
وى ُي ْم قَتٌَر َوال ِذلَّ ٌة أُولَ ِئ َك
ق ُو ُج َ
ادةٌ َوال َي ْرَى ُ
س َنى َو ِزَي َ
لممسمميف .قاؿ عز كجؿِ  :لمَِّذ َ
ين أ ْ
س ُنوا ا ْل ُح ْ
َح َ
95
ين َكسبوا َّ ِ
ِ
ِ
ِ
س ّْي َئ ٍة ِب ِم ْث ِم َيا
ييا َخ ِال ُد َ
ون  . قاؿ تعالىَ  :والَّذ َ َ ُ
َص َح ُ
أ ْ
اب ا ْل َج َّنة ُى ْم ف َ
اء َ
الس ّْي َئات َج َز ُ
وتَرَىقُيم ِذلَّ ٌة ما لَيم ِم َن المَّ ِو ِم ْن ع ِ
طعاً ِم َن المَّْي ِل ُم ْظ ِمماً أُولَ ِئ َك
وى ُي ْم ِق َ
اصٍم َكأ ََّن َما أُ ْغ ِش َي ْت ُو ُج ُ
َ
َ ُْ
َ ْ ُْ
96
ِ
اب َّ
الن ِ
ون. 
ييا َخ ِال ُد َ
َص َح ُ
أ ْ
ار ُى ْم ف َ

جاء الحديث في اآليات الكريمة عف أصالة الباء المكجكدة في قكلو عز كجؿ( :جزاء سيئة

بمثميا) عمى أساس ترجيح أف الباء ما بعدىا ىك الخبر ،كالتقدير :جزاء سيئة كائف بمثميا ،كقد
ذكره الفراء عمى أف (جزاء) مرفكع بػ "الباء" كنقمو الطبرم ،كابف جني كالرازم كالعكبرم ،كغيرىـ .97
كالشيء الممفت لبلنتياه في ىذه اآليات الحكيمة المكازنة الدقيقة ،بيف المحسنيف كالمكتسبيف
لمسيئات ،كيشكؿ نسؽ اآليتيف عمى نمط بنائي خاص جرسا قكيا عنيفا مؤث ار جدا ،ال نجده إف لـ
يأت عمى ىذا النحك ،مف حيث كثرة الحذؼ كما تحفؿ بو اآليتاف مف ألكاف التقابؿ البديع مذكك ار

كمفيكما.

َن جاء ا ْلب ِشير أَْلقَاه عمَى و ْج ِي ِو فَارتَ َّد ب ِ
ال
صي ارً قَ َ
ْ َ
ُ َ َ
 .1تبيان أسرار "أن"  :قاؿ تعالىَ  :فمَ َّما أ ْ َ َ َ ُ
دراز عف الدكر الخطير الذم تمعبو "أف" في
َعمَ ُم ِم َن المَّ ِو َما ال تَ ْعمَ ُم َ
أَلَ ْم أَ ُق ْل لَ ُك ْم إِ ّْني أ ْ
ون  .تحدث ٌ
األحداث فمما تفيد تكقع الحدث ،كترقبو الشكؽ إليو مما يدفع إلى سرعة حدكثو .فتأتي في ىذا
السياؽ أف مفيدة لمبطء كالتراخي كالتميؿ ،فنحس بالمجادبة بيف داللة اآليتيف (أف ،لما) إثارة لمنفس

كتكىجا في األسمكب ،كأف ىذا التأخير قد أشعؿ الشكؽ إلى تحقيؽ الحدث كاستنفد طاقة
كالكجدافٌ ،

النفس ،فإذا ما كقع بعد بطء ،كاف تخففا مف عبء نفسي كبير.

إف " أف" ىنا بما أفادتو مف تميؿ كتراخ ،اقتضتو رحمة البشير ،زادت عاطفة الحب أكارا،
كأثارت ككامف يعقكب كأشجانو ،كجعمت انتظاره نا ار .كقد كاف لمكرماني كاالسكافي رأم في ذلؾ
فأثبتكا " أف " دالة عمى كقكع الجكاب في الحاؿ مف غير تراخ ،كىذا مؤداه إلى أف إلقاء القميص
كقع مجيء البشير مف غير بطء كتراخ ،ككأف ارتداد البصر تكممة لمجكاب .فمػ " أف" داللتاف

متباينتاف:
 .1إحداىما :تصكر التراخي كالبطء كالتميؿ.
 .2كاألخرل :تصكر السرعة كالفكرية في كقكع الجكاب بدكف تراخ كال بطء.
كال يفسر مثؿ ذلؾ إال في ضكء المشاعر المتزاحمة داخؿ القمب البشرم كما يطكيو مف

رغبات متباينة كرؤل متقابمة.

رأم الرافعي في سر أف كما :مف األمثمة التي ذكرىا مصطفى صادؽ الرافعي إلثبات
دالالت الحركؼ كنذكر ما يمي :قاؿ عز كجؿ :فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن المَّ ِو ِل ْن َت لَ ُي ْم  .98كقكلو تعالى:
َن جاء ا ْلب ِشير أَْلقَاه عمَى و ْج ِي ِو فَارتَ َّد ب ِ
صي ارً  .99فإف النحاة يقكلكف :إف "ما" في اآلية
ْ َ
ُ َ َ
َ فمَ َّما أ ْ َ َ َ ُ
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األكلى ك" أف" في الثانية زائدتاف ،أم في اإلعراب ،فيظف مف ال بصر لو أنيما كذلؾ في النظـ
كيقيس عميو ،مع أف في ىذه الزيادة لكنا مف التصكير ،لك ىك حذؼ مف الكبلـ لذىب بكثير مف
حسنو كركعتو .فإف المراد باآلية األكلى ،تصكير ليف النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ -لقكمو ،كاف في
ذلؾ رحمة مف ا﵀ ،فجاء ىذا "المد" في "ما" كصفا لفظيا يؤكد معنى الميف كيفخمو ،كفكؽ ذلؾ فإف
ليجة النطؽ بو تشعر بانعطاؼ كعناية ال يبتدأ ىذا المعنى بأحسف منيما في ببلغة السياؽ .100
نبلحظ بعد ذلؾ السر الخفي في حرؼ "الباء" في اآلية األكلى كالذم يدؿ داللة قاطعة
كقكية عمى قيمة الرحمة فيو (فبيا رحمة مف ا﵀ لنت ليـ) .اعتنى الرازم في التفسير الكبير عناية

سمَُنا
فائقة بتبييف الفرؽ بيف أف الكاردة قصة (لكط) في سكرة العنكبكت اآلية َ 33ولَ َّما أ ْ
اء ْت ُر ُ
َن َج َ
ِ
ُّوك َوأ ْ َّ
ام َأرَتَ َك َكا َن ْت ِم َن
اق ِب ِي ْم َذ ْرعاً َوقَالُوا ال تَ َخ ْ
ف َوال تَ ْح َز ْن إِ َّنا ُم َنج َ
ض َ
يء ِب ِي ْم َو َ
لُوطاً س َ
َىمَ َك إِال ْ
اء ْت
ين .101كعدـ مجيء أف في قصة إبراىيـ في ذات السكرة في قكلو تعالى:
ا ْل َغا ِب ِر َ
َ ولَ َّما َج َ
ِ ِ
ين.102
َىمَ َيا َكا ُنوا َ
يم ِبا ْل ُب ْ
َى ِل َى ِذ ِه ا ْلقَ ْرَي ِة إِ َّن أ ْ
ش َرى قَالُوا إِ َّنا ُم ْي ِم ُكو أ ْ
ظ ِال ِم َ
ُر ُ
سمَُنا إ ْب َراى َ
فقاؿ" :الكاقع في كقت المجيء ىناؾ قكؿ المبلئكة ( إف ميمككا) كىك لـ يكف متصبل
بمجيئيـ ألنيـ بشركا أكال كلبثكا ،ثـ قالكا إنا ميمككا ،كأيضا فالتأتي كالمبت بعد المجيء ،ثـ اإلخبار
باألمبلؾ حسف ،فإف مف جاء كمعو خبر ىائؿ يحسف منو أف ال يفاجئ بو ،كالكاقع ىينا ىك خكؼ
لكط عمييـ ،كالمؤمف حيف ما يشعر بمضرة تصؿ بريئا مف الجناية ينبغي أف يحزف كيخاؼ عميو
مف غير تأخير .إذ عمـ ىذا فقكلو ىينا (كلما أف جاءت رسمنا) يفيد االتصاؿ يعني :خاؼ حيف

المجيء) كفكرة االتصاؿ كعدمو ىذه التي يستند عمييا الرازم لعميا مقابؿ لفكرة التراخي كعدمو ،كقد
عقب الرازم بقكلتو المشيكرة بأنو" :ما مف حرؼ كال حركة في القرآف إال كفيو فائدة ،ثـ إف العقكؿ
البشرية تدرؾ بعضيا كال تصؿ إلى أكثرىا ،كما أكتي البشر مف العمـ إال قميبل".103

قصة موسى عميو السالم  :كردت "أف" في قصة مكسى – عميو السبلـ  -كقد استصرخو
َّ
ِ ِ ِ
ِ
ب
َص َب َح في ا ْل َمدي َنة َخائفاً َيتََرق ُ
ييكدم "غكم" مبيف عمى عدكلو ليقتمو ،كذلؾ في قكلو تعالى :فَأ ْ
ِ
ص َرهُ ِب ْاأل َْم ِ
ش
وسى إِ َّن َك لَ َغ ِو ّّ
ص ِر ُخ ُو قَ َ
َن َي ْب ِط َ
اد أ ْ
ين َفمَ َّما أ ْ
َن أ ََر َ
ي ُم ِب ٌ
ستَ ْ
س َي ْ
فَِإ َذا الَّذي ْ
ال لَ ُو ُم َ
استَ ْن َ
َن تَ ْقتُمَ ِني َك َما قَتَ ْم َت َن ْفساً ِب ْاأل َْم ِ
ون
ِبالَِّذي ُى َو َع ُد ّّو لَ ُي َما قَ َ
يد إَِّال أ ْ
يد أ ْ
س إِ ْن تُ ِر ُ
وسى أَتُ ِر ُ
َن تَ ُك َ
ال َيا ُم َ
َن تَ ُك َ ِ
َجبَّا ارً ِفي ْاأل َْر ِ
ين  .104أكد ابف األثير عمى أصالة أف كافادتيا
يد أ ْ
ض َو َما تُ ِر ُ
ص ِم ِح َ
ون م َن ا ْل ُم ْ
التراخي كالبطء ،كلـ تكف مسارعة مكسى عميو السبلـ إلى قتؿ الثاني كما كانت مسارعتو إلى قتؿ

األكؿ .كتكحي العبارة القرآنية الجميمة بحدكث تريث كميمة زمنية كصعكبة في االسترساؿ في القراءة
الصكتية لآلية ،كذلؾ لتكالي أف مرتيف كيفصؿ بينيما الفعؿ أراد (أف أراد أف) فييا تريث في أف
األكلى كالثانية كىذه الداللة الصكتية المبيرة العظيمة نستخمصيا مف األداة أف ،ككيفية تكاجدىا في
السياؽ كالمعنى الذم أضافتو يعطي إشارات تنبييية إلى الفكر البشرم بحدكث أمر يتطمب ميمة،
كاستشعار تكقؼ عف الفعؿ ككأف ىناؾ جدار صد أك مميؿ.
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كعبرت "أف" في المكضع اآلخر كىك قكؿ المصرم( :أتريد أف تقتمني) كىك جكاب ال يخمكا
الغكم ،كيقظة
مف مخاتمة كذكاء ،كىك تعبير عف المشاعر المتباينة :استثارة لمقتؿ ،كحث عميو مف
ٌ
مكسى عميو السبلـ :105فبل ريب أف زمنا طكيبل يستغرؽ أمثاؿ ىذه المشاعر ،ككأف "أف" حكت زمنا
قضاه مكسى في التفكير ليأتيو جكاب المصرم في سرعة شديدة (كا﵀ أعمـ).

 .5تبيان أسرار ثم " :ثـ حرؼ عطؼ يقتضي ثبلثة أمكر :التشريؾ في الحكـ ،كالترتيب،

كالميمة كفي كؿ منيا خبلؼ عمى رأم ابف ىشاـ".106
يصكر لنا القرآف الكريـ مشاىد كثيرة في سرعة حدكث الحركة مثمما نبلحظ ىنا بطء
المَّ ُو الَِّذي ُي ْر ِس ُل
الحركة مع اكتشاؼ سر مف أسرار الحركؼ كيتضح ذلؾ في قكلو عز كجؿ:
ق ي ْخرج ِم ْن ِخ ِ
ِ
السم ِ
ِ
ِ
الل ِو
ّْ
ف َي َ
اء َك ْي َ
سفاً فَتََرى ا ْل َو ْد َ َ ُ ُ
الرَي َ
اء َوَي ْج َعمُ ُو ك َ
ش ُ
س َحاباً فَ َي ْب ُ
ير َ
اح فَتُث ُ
سطُ ُو في َّ َ
107
ش ِ ِ ِِ
ِ
ون  . يعرض في القسـ األكؿ كصكؿ الماء
ستَ ْب ِش ُر َ
َص َ
اء م ْن ع َباده إِ َذا ُى ْم َي ْ
اب ِبو َم ْن َي َ ُ
فَِإ َذا أ َ
الذم يستغرؽ ىذه الفقرات ،كيبيف في ىذه المراحؿ :فالرياح تثكر ،فتثير السحب في السماء -كما

يشاء ا﵀ -فيتراكـ المطر مف السماء ،فيستبشر بو مف ينزؿ عمييـ بعد أف كانكا يائسيف  .108كانظر
َن المَّ َو أَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
اء
كيؼ يعرض القسـ الثاني بعد كصكؿ الماء :قاؿ عز كجؿ :أَلَ ْم تََر أ َّ
الس َماء َم ً
ِ
ِ
يع ِفي ْاأل َْر ِ
صفَّارً ثَُّم َي ْج َعمُ ُو
ض ثَُّم ُي ْخ ِر ُج ِبو َزْرعاً ُم ْختَمفاً أَْل َوا ُن ُو ثَُّم َي ِي ُ
سمَ َك ُو َي َنا ِب َ
يج فَتََراهُ ُم ْ
فَ َ

طاماً.109
ُح َ

ىكذا في تراخ بػ " ثـ" كفي تميؿ كبطء ،فالماء ينزؿ فبل يختمط باألرض ،كال بنيات

األرض ،إنما يسمؾ ينابيع ،ثـ يخرج بو زرعا ....ثـ يييج فتراه مصف ار" كفي الكقت ميمة لتراه ،ثـ "
يجعمو حطاما" " يجعمو" كىناؾ " أصبح ىشيما" أك " يككف حطاما" كأنما يصبح بنفسو ،أك يككف ببل
مصير كال فاعؿ ،كىنا جعمو " حطاما" ثـ بقي عمى ىذه الييئة ،كىناؾ " تذركه الرياح" فبل يبقى لو

أثر .110إنو ىنا في معرض بياف النعـ اإلليية ،فبطء عرضيا ،كلبث صكرىا كتممي مشاىدىا أجدر
بالمكقؼ ،كليذا تستمتع بكؿ ىذا الكقت الطكيؿ  .111يأتي طكؿ بعض المشاىد مثي ار الستغراؽ
النفس فيما تشمؿ عميو كما تشير إليو ،لتصؿ إلى الحقيقة الدينية الكبرل ،حقيقة التكحيد فنذعف بعد
معرفة كادراؾ .نبلحظ استعماؿ " ثـ" في سياؽ آخر مف السياقات القرآنية المعجزة كنذكر بعض
الن ِب ّْي َوا ْلم َي ِ
اب المَّ ُو َعمَى َّ
صِ
ين
ار الَِّذ َ
اج ِر َ
اآليات في عاـ العسرة ،قاؿ عز كجؿ :لَقَ ْد تَ َ
ين َو ْاألَ ْن َ
ُ
اد ي ِزيغُ ُقمُوب فَ ِري ٍ ِ
ِ
ِ
اتَّبعوه ِفي س ِ
وف
اب َعمَ ْي ِي ْم إِ َّن ُو ِب ِي ْم َر ُؤ ٌ
َُ ُ
ق م ْن ُي ْم ثَُّم تَ َ
ُ
س َرِة م ْن َب ْعد َما َك َ َ
َ َ
اعة ا ْل ُع ْ
ِ
س ُي ْم
ضاقَ ْت َعمَ ْي ِي ُم ْاأل َْر ُ
يم َو َعمَى الثَّال ثَ ِة الَِّذ َ
ض ِب َما َر ُح َب ْت َو َ
ين ُخمّْفُوا َحتَّى إِ َذا َ
ضاقَ ْت َعمَ ْي ِي ْم أَ ْنفُ ُ
َرح ٌ
َن ال م ْمجأَ ِم َن المَّ ِو إَِّال إِلَ ْي ِو ثَُّم تَاب عمَ ْي ِيم ِليتُوبوا إِ َّن المَّ َو ُىو التََّّواب َّ ِ
يم.112
َو َ
ُ
َ َ ْ َ ُ
ظ ُّنوا أ ْ َ َ
َ
الرح ُ
ِ
وبوا  لما اختمؼ في جكاب "
اب َعمَ ْي ِي ْم ل َيتُ ُ
كجاء القكؿ بزيادة " ثـ" في قكلو تعالى :ثَُّم تَ َ

إذا" .فالقائمكف باألصالة عمى أف "ثـ" ىي العاطفة ،إما عمى أف الجكاب محذكؼ كىك المعطكؼ

عميو ،كانما اختمؼ في تقديره .فقدره الرضى :أليميـ اإلنابة .كقدره النيسابكرم ،تاب عمييـ كعمؿ
لحذفو لتقدـ ذكره  .113كفي قكلو تعالى( :كعمى الثبلثة) متعمؽ ما قبمو ،أم كلقد تاب ا﵀ عمى
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الثبلثة ...كقكلو تعالى( :حتى ضاقت) ...مثؿ لمحيرة في أمرىـ كأنيـ ال يجدكف فييا مكانا فيو قمقا
كجزعا( ....كضاقت عمييـ أنفسيـ) أم" :قمكبيـ ال يسعيا أنس كال سركر ألنيا خرجت مف فرط
الكحشة كالغـ" .كجكاب "إذا" محذكؼ مدلكؿ عميو بصدر الكبلـ كما قالكا ،كتصادفنا ىنا "ثـ" في
السياؽ اآلتي (ثـ تاب عمييـ) العطؼ فيو عمى الجكاب المقدر .ك"ثـ" تدؿ عمى التراخي الشديد
لزمف الكرب كاشتداد المكاره ،كصعكبة االبتبلء ترقب اليسر بعد العسر ،كمكاجية األعداء حتى
جاءىـ الفرج ،كانداحت التكبة .114كيؤيد الكاقع معنى التراخي فقد لبث االبتبلء  50ليمة.
كالبف يعيش تعميؿ لمعنى التراخي الكائف في " ثـ"  :لما تراخي لفظيا بكثرة حركفيا تراخي
معناىا ،ألف قكة المفظ مؤذنة بقكة المعنى"  .115كذكر البقاعي أف التعبير بػ " ثـ" يمكف أف يككف

إشارة إلى عظيـ ما قاسكا مف األىكاؿ كما ترقبكا إليو مف مراتب الخكؼ  .116كقاؿ ابف عاشكر إف "
ثـ" ىنا لمميمة كالتراخي الزمني كليست لمتراخي الرتبي ،ألف ما بعدىا ليس أرفع مما قبميا بقرينة
السياؽ .117باإلضافة إلى ىذه اآلراء في دقة استعماؿ ثـ ،فقد كرد رأم يثير العجب كاإلعجاب إذ
يجمع بيف المتناقضيف كىك داللة ثـ عف المفاجأة كالتراخي في كقت كاحد.

ـ
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صراع القمة ودعائم النظام االقتصادي العالمي الجديد

بن موسى كمال

أستاذ محاضر بجامعة الجزائر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ترتبط جميع الدكؿ في العالـ بشبكة مف العبلقات المختمفة ،كتقكـ مؤسسات دكلية بضبط
كتنظيـ ىذه العبلقات مف خبلؿ مكاثيؽ كاتفاقيات متعددة ،تيدؼ إلى تحقيؽ الرفاىية كرفع مستكل
المعيشة لؤلفراد في جميع البمداف ،كزيادة معدالت التنمية االقتصادية كدعـ التعاكف الدكلي بما
يحقؽ األىداؼ العامة لممجتمع الدكلي.
كيمثؿ الجانب االقتصادم أحد أىـ العكامؿ التي تؤثر في طبيعة العبلقات المتشابكة بيف

مختمؼ الدكؿ كتساىـ بدكر فاعؿ في رسـ اتجاىيا.
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إف مفيكـ النظاـ االقتصادم العالمي الجديد ال يعبر عف معنى التبادؿ التجارم الدكلي
فقط ،إنما يمتد ليشمؿ انتقاؿ الجماعات البشرية كانتقاؿ عكامؿ اإلنتاج عبر الحدكد السياسية لمدكؿ
كتعزيز التعاكف كالترابط بيف جميع البمداف لصد األزمات كمكاجية المشكبلت التي تيدد األمف
كاالستقرار كترىف الرفاىية اإلنسانية.

إف مصطمح النظاـ االقتصادم العالمي الجديد مف

المصطمحات التي ظيرت حديثا ،حيث تناكلتو أقبلـ المفكريف كالمنظريف كالمختصيف في شؤكف
االقتصاد كالعبلقات الدكلية بالتحميؿ كالدراسة ،كما لـ يغب عف المقاءات كاالجتماعات كالندكات
الرسمية كغير الرسمية ،اإلقميمية منيا كالدكلية.
تبيف الدراسات التجارية كاالقتصادية أنو في المراحؿ المختمفة التي مرت بيا عممية التبادؿ

التجارم بيف الدكؿ قد ساد مبدءاف أساسياف أث ار في طبيعة العبلقات االقتصادية الدكلية؛ فاعتمد
تقييد التجارة الخارجية كمبدأ اتخذتو الدكلة بصكر متعددة مف اجؿ مساعدة الصناعات الكطنية
الكليدة ،كتحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم .أما مبدأ تحرير التجارة الخارجية فيك يدعك إلى إطبلؽ
حرية التبادؿ التجارم كمكيف الدكؿ مف االستفادة مف المزايا التي يحققيا ىذا المبدأ.
كقد تميز النظاـ االقتصادم الدكلي الجديد بخصائص عدة ،فيك يتسـ بالديناميكية في

التشكيؿ كالتككيف  ،كيؤثر فيو التدفؽ اليائؿ ؿلمعمكمات ك سرعة التطكر في التقنية الحديثة ،كما
تسيطر عميو التكتبلت االقتصادية كالشركات متعددة الجنسيات كتزايد دكر المؤسسات االقتصادية
العالمية ،كظيكر نكع جديد مف تقسيـ العمؿ ،كزيادة االعتماد الدكلي المتبادؿ.
إف مفيكـ مصطمح النظاـ الجديد يختمؼ مف حيث الزماف كطريقة التحميؿ .ككرد بديباجة
اإلعبلف الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة  11974تعريؼ لمنظاـ االقتصادم العالمي
الجديد ،بأنو ذلؾ النظاـ المبني عمى اإلنصاؼ كتساكم جميع الدكؿ في السيادة كعمى ترابطيا

كاشتراؾ مصالحيا كتعاكنيا بصرؼ النظر عف نظميا االقتصادية كاالجتماعية ،كيككف مف شأف
ىذا النظاـ تصحيح الفركؽ ،كمعالجة المظالـ القائمة .كيسمح بالقضاء عمى اليكة المتنامية بيف
الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية كضماف لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية السريعة كالمستمرة لؤلجياؿ
الحاضرة كالمقبمة

.2

ـ خصائص النظام االقتصادي العالمي الجديد  :أخذ النظاـ االقتصادم العالمي الجديد ينمك

كيتطكر منذ بداياتو األكلى في أعقاب الحرب العالمية الثانية – ليحؿ محؿ النظاـ السابؽ الذم
عجمت بسقكطو أزماتو العديدة كتناقضاتو الكثيرة – بصكرة رتيبة .كمنذ بداية عقد التسعينات مف
القرف الماضي بعد سقكط المعسكر الشيكعي دخؿ مرحمة جديدة بدأت تتحدد معالمو كتتضح
مبلمحو كاتخذ منحنى أكثر تطك ار.
كبالرغـ مف أف النظاـ االقتصادم العالمي الجديد لـ تكتمؿ صكرتو النيائية بؿ مازاؿ في

إطار التشكيؿ كالتككيف إال أف خصائصو في ىذه المرحمة تتميز بكضكح مقارنة بالمراحؿ السابقة،
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كاف كاف بعض منيا لـ يكف كليد ىذه المرحمة بؿ

ليا جذكر تضرب في الماضي .كالخصائص

الرئيسية لمنظاـ االقتصادم العالمي الجديد نتناكليا ىنا بشيء مف التحميؿ.

 .1الديناميكية :كما سبؽ فإف النظاـ االقتصادم العالمي الجديد قد بدا كاضح المعالـ ٌبيف

القسمات مع بداية التسعينات مف القرف الماضي ثـ استمر في النمك كالتطكر ،كبالرغـ مف األشكاط
التي قطعيا إال أنو مازاؿ في طكر التشكيؿ كالتككيف ،مقارنة بما كاف سائدا مف أكضاع اقتصادية

عالمية سبقت ىذه الفترة  .كيبلحظ أف ىذا النظاـ يعتمد عمى كسائؿ كأساليب متجددة لبمكغ غاياتو
كتحقيؽ أىدافو كتعظيـ مصالحو تماشيا مع سرعة التغيرات العالمية.
إف خاصية الديناميكية التي تميز النظاـ االقتصادم العالمي الجديد تتأكد يكميا ،فميس
ىناؾ ثبات مطمؽ لما ىي عميو األمكر اآلف ،فاحتماالت تغير مكازيف القكل كارد ،كالييكمة ليست

نيائية ،كاآلليات كالقكاعد كاألنظمة قد تتبدؿ ،كما أف بؤر التكتر كقضايا النزاع كمظاىر الترقب،

كما يمكف أف تقكـ بو األطراؼ المتضررة مف ىذا النظاـ الذم تسيره الدكؿ المتقدمة في صالحيا
مف ردكد أفعاؿ في حاؿ ثكرتيا..
إف النظاـ االقتصادم العالمي الجديد لـ يأخذ شكمو النيائي بعد ،كىك يساير جميع
المتغيرات باستمرار ،ففترة الترتيب كالتشكيؿ قد تطكؿ قبؿ أف يستقر عمى كضع نيائي.
 .2اليرمية في تحديد موازين القوى

 :بعد انييار المعسكر الشيكعي انفردت الدكؿ

الرأسمالية الكبرل بسيادة النظاـ العالمي الجديد ،كأصبحت القطبية الرأسمالية ىي المسيطرة عمى
العالـ ،كسياسة الحرية االقتصادية كاقتصاد السكؽ ىي السائدة.
كقد ازداد الصراع عمى قمة النظاـ االقتصادم الرأسمالي منذ

أف كضعت الحرب الباردة

أكزارىا ،كيدكر ىذا الصراع بيف أطراؼ ثبلثة ىي :الياباف كاالتحاد األكربي كالكاليات المتحدة

األمريكية .كنياية الصراع في المستقبؿ ليس ضركريا أف يحسـ لطرؼ عمى حساب البقية ،بؿ قد
تظير تعددية قطبية تتكحد فيما بينيا كتتجانس كتأخذ بمبدأ االعتماد المتبادؿ لتتغمب عمى عكامؿ
االنفراط كالتنافر ،مع قبكؿ مبدأ الصراع في النكاحي التجارية كاالقتصادية كاقتساـ أسكاؽ العالـ
الثالث ،كلكنيا تترتب بحيث تقؼ الكاليات المتحدة األمريكية عمى قمة اليرـ تتمكىا كؿ مف أكركبا
كالياباف كخاصة مع نياية القرف العشريف كبداية القرف الكاحد كالعشريف

 ،3كيتكقؼ استمرار ذلؾ

الكضع عمى العديد مف العكامؿ المستقبمية التي تعكس طمكحات كؿ مف االتحاد األكربي كالياباف

في التربع عمى القمة اليرمية ،كادارة كقيادة النظاـ االقتصادم العالمي الجديد.
كحسب خاصية الديناميكية التي يتميز بيا النظاـ االقتصادم العالمي الجديد فقد يشيد
النصؼ الثاني مف القرف الحادم كالعشريف تبدؿ األدكار عمى القمة اليرمية ،يككف االتحاد األكربي
ىك الذم ينفرد بالقمة إذا استطاع استيعاب الدكؿ الغنية التي لـ تنخرط بعد فيو  ،كاذا استثمر جميع
المميزات المختمفة التي تنفرد بيا كؿ دكلة مف دكلو كاستغؿ جميع العكامؿ الدافعة ليذا التكجو ،يمييا

الياباف ثـ الكاليات المتحدة األمريكية(.)4
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 .3تعدد أنواع تقسيم العمل  :إف الصكرة القديمة لمتقسيـ الدكلي لمعمؿ تظير أف مجمكعة
مف الدكؿ كخاصة النامية تتخصص في المكاد الخاـ األكلية كالتعدينية كالمكاد الزراعية ،أما الدكؿ
المتقدمة فتتمتع بميزة نسبية في المنتجات الصناعية.
كمع ظيكر النظاـ االقتصادم العالمي الجديد برزت أنكاع جديدة لتقسيـ العمؿ .كلعؿ

العكامؿ األساسية التي أدت إلى ذلؾ التقدـ التكنكلكجي الحديث بإيجاده لتخصصات جديدة ،كتمكف
بعض الدكؿ النامية مف تحقيؽ ميزات نسبية في بعض السمع الصناعية التي كانت حك ار عمى
الدكؿ المتقدمة .كمف أىـ األنكاع الجديدة لتقسيـ العمؿ:5
ػ تقسيـ العمؿ بيف الدكؿ في نفس السمعة ،حيث كجدت أنكاع متعددة مف السمعة الكاحدة،
مثؿ أجيزة الحاسب ،أجيزة االتصاالت ،أجيزة اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة ،كسائؿ النقؿ

كالمكاصبلت ،سيارات ،طائرات.

ػ تقسيـ العمؿ داخؿ الصناعة الكاحدة ،حيث تظير نفس السمع االستيبلكية المعمرة
كاآلالت كالمعدات مثبل في قائمة الصادرات كالكاردات لنفس الدكلة.
ػ تقسيـ العمؿ داخؿ السمعة الكاحدة ،فينقسـ إنتاج السمعة الكاحدة بيف عدد مف الدكؿ،
بحيث تتخصص كؿ دكلة في جزء معيف.

لقد أدل ظيكر األنكاع الجديدة لتقسيـ العمؿ إلى اتخاذ ق اررات اإلنتاج كاالستثمار مف

منظكر عالمي كفقا العتبارات الرشادة االقتصادية فيما يتعمؽ بالتكمفة كالعائد ،بؿ تكفرت فرص
مسبكقة أماـ العديد مف الدكؿ النامية لكلكج األسكاؽ العالمية بمنتجاتيا.6

 .4الشركات متعددة الجنسيات  :تؤثر الشركات متعددة الجنسيات بقكة عمى االقتصاد

العالمي مف خبلؿ ما يصاحب نشاطيا في شكؿ استثمارات مباشرة مف نقؿ التكنكلكجيا كالخبرات

.7

التسكيقية كاإلدارية كتأكيد ظاىرة العالمية في كافة المستكيات اإلنتاجية كالتمكيمية كالتكنكلكجية
كتتسـ ىاتو الشركات بالضخامة كتنكع األنشطة كاالنتشار الجغرافي كاالعتماد عمى المدخرات

العالمية كتعبئة الكفاءات مف مختمؼ الجنسيات  .8كتسعى دائما إلى أسكاؽ متنامية لتصريؼ ما
تقدمو مف سمع كخدمات ،كيسعدىا انسياب منتجاتيا بيف عشرات المبلييف كعبر مساحات شاسعة
دكف إجراءات تصدير أك استيراد أك مركر بالجمارؾ أك ضركرة جكاز سفر عميو تأشيرة دخكؿ .9

إف تأثير الشركات متعددة الجنسيات في مجريات تككيف كعمؿ النظاـ االقتصادم العالمي

الجديد يتضح مف خبلؿ العديد مف المؤشرات أىميا:
 .1تجاكزت األصكؿ السائمة مف الذىب كاالحتياطيات النقدية الدكلية المتكافرة لدل
الشركات المتعددة الجنسيات حكالي ضعفي االحتياطي العالمي منيا .كيدؿ ىذا المؤشر عمى مقدار
تحكـ ىذه الشركات في السياسة النقدية الدكلية كاالستقرار النقدم العالمي .10
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 .2إجمالي إيرادات أكبر  500شركة متعددة الجنسيات عاـ  1995يصؿ إلى  %44مف
الناتج المحمي اإلجمالي العالـ م ،كتستحكذ ىذه الشركات في مجمكعيا عمى حكالي  %40مف حجـ
الدكلي .11
ة
التجارة
 %80 .3مف مبيعات العالـ تتـ مف طرؼ الشركات متعددة الجنسيات.12
 .4إنتاج أكبر  600شركة كحدىا يتراكح مابيف  %25-%20مف القيمة المضافة المكلدة
مف إنتاج السمع عالميا.13
 .5حصمت الشركات متعددة الجنسيات عمى دخؿ قدر بػ  9.5تريميكف دكالر مف مبيعاتيا
عاـ  .1997كازداد نصيبيا في الصادرات العالمية مف الربع في أكاخر الثمانينيات إلى الثمث عاـ

.14 1995

 .6ارتفع إجمالي مبيعات الشركات العمبلقة العشرة (جنراؿ مكتكرز ،فكرد مكتكر مستكل
كككـ ،ىكتشك ،ميتسكبيشى ،ركياؿ دكيتش شاؿ جركب ،ماريكبيني ،سكميتكمك ،اكزكف ،تكيكتا
مكتكر ،ككؿ مارت ستكرز) عف إجمالي الناتج المحمي لمعديد مف البمداف بما في ذلؾ تايبلند،
النركيج ،السعكدية ،بكلندا ،جنكب افريقية ،اليكناف ،ماليزيا ،ككلكمبيا ،فنزكيبل كالفمبيف. 15

 .5تزايد عدد التكتالت االقتصادية اإلقميمية  :ازداد عدد التكتبلت االقتصادية بيف مجمكعة

مف الدكؿ تشترؾ فيما بينيا بخصائص عدة كتربطيا مصالح اقتصادية مشتركة .ففي دراسة أجراىا
الصندكؽ الدكلي في عاـ  1995أشار إلى كجكد حكالي  45تكتؿ اقتصادم في مراحؿ كصكر
مختمفة ،تشمؿ  % 75مف دكؿ العالـ كحكالي

 %80مف سكاف العالـ ،كتسيطر عمى

%85مف

التجارة العالمية .16كمف ىذه التكتبلت:
ػ االتحاد األكركبي الذم يعد قكة اقتصادية عمبلقة.

ػ اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية (  )NAFTAبيف كندا كالكاليات المتحدة كالمكسيؾ
ػ رابطة دكؿ جنكب شرؽ آسيا(

 )ASEANكالتي تضـ :اندكنيسيا ،ماليزيا ،الفيميبيف،

سنغافكرة ،تايبلند ،بركنام.
ػ منطقة التعاكف االقتصادم لدكؿ آسيا كالمحيط اليادم
 18دكلة :دكؿ رابطة
كاألمريكيتيف.

 APECالذم يضـ في عضكيتو

 ASEANكمجمكعة أخرل مكزعة عمى أربع قارات في آسيا أفريقيا

ػ جماعة جنكب آسيا كشبو القارة اليندية المعركفة باسـ  SARCكتضـ  7دكؿ األكثر فق ار.

تتعاكف الدكؿ األعضاء في التكتبلت االقتصادية كتسيؿ حركة تبادؿ السمع كالخدمات بينيا
كتؤسس المشركعات المشتركة ،كتعقد اتفاقيات التبادؿ العيني لمسمع بدكف عمبلت حرة ،كحرية
انتقاؿ رؤكس األمكاؿ بيدؼ االستثمار المباشر ،فيما عدا تكتؿ االتحاد األكركبي الذم يمثؿ أقصى
صكر التكتؿ في العالـ.18
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 .6اكتمال دعائم النظام االقتصادي العالمي الجديد :مع إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة في
 01جانفي  1995تككف دعائـ النظاـ االقتصادم العالمي الجديد قد اكتممت ،فالنظاماف الدكلياف
النقدم كالمالي قد ظي ار في أعقاب الحرب العالمية الثانية بإنشاء صندكؽ النقد الدكلي في
جكيمية  1944كبدأ نشاطو الفعمي كتعاممو مع األعضاء في أكؿ مارس
النظاـ النقدم الدكلي ،كانشاء البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير في

01

 1947ليقكـ عمى إدارة

 01جكيمية  1944كبدأ في

ممارسة نشاطو رسميا في  25جكاف  1946ليقكـ عمى إدارة شؤكف النظاـ المالي الدكلي ،كبإنشاء
المنظمة العالمية لمتجارة فقد أككمت ليا ميمة إدارة النظاـ التجارم الدكلي.
مع بداية التسعينيات مف القرف العشريف كمع ظيكر مبلمح النظاـ االقتصادم العالمي
الجديد ازداد دكر المنظمات االقتصادية العالمية فاتخذت آليات جديدة كاتبعت قكاعد حديثة .لقد

ازداد دكر كؿ مف الصندكؽ الدكلي كالبنؾ الدكلي مف خبلؿ ما يقكماف بتطبيقو مف برامج اإلصبلح

االقتصادم كالتكيؼ الييكمي التي شممت العديد مف دكؿ العالـ خاصة بعد سقكط المعسكر
االشتراكي.
كيبلحظ في ىذه الفترة األخيرة أف الصندكؽ كسع مف نطاؽ ميامو كاختصاصاتو فقد أصبح
يحؿ محؿ الحككمات في صياغة األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية ألنظمة الحكـ ،كاحداث

تغييرات أساسية في اليياكؿ االقتصادية كالمؤسسية لمدكلة كتعديؿ مرافقيا األساسية كالتأثير في

مستكيات األسعار كالتكاليؼ كتكزيع الدخؿ القكمي ،كىك شرط لتمقي المساعدة ..كقد أصبح اآلف
قاد ار عمى إمبلء ذلؾ كمو ألنو يقدـ بعض القركض العاجمة المطمكبة كقت اندالع األزمة لمدكؿ التي
تخضع لو ،كيتكسط ليا في عمميات إعادة الجدكلة لديكنيا الخارجية .19
كقد حدث نفس التطكر في إطار البنؾ الدكلي حيث استحدث قركضا لمتصحيحات

الييكمية ،كىي مشركطة بإجراء برامج إصبلح ىيكمي مثؿ تحرير التجارة الخارجية كتطبيؽ سياسة
الخكصصة ،20..كما تطكرت المشركطية بإنشاء شكؿ جديد بحيث ال تحصؿ مكافقة مف صندكؽ
النقد الدكلي إال بتنفيذ شركطو كالعكس.
أما المنظمة العالمية لمتجارة التي استخمفت (الجات) فقد تطرقت إلى قضايا جديدة خارج
تجارة السمع كالمنتجات الصناعية ،لتتناكؿ تجارة الخدمات كحقكؽ الممكية الفكرية كاألدبية كاجراءات

االستثمار المتعمقة بالتجارة ،كتسكية المنازعات ،كالصرامة في تطبيؽ القكانيف مع حاالت االنحراؼ
كالتجاكزات.
إف ما يميز النظاـ االقتصادم العالمي الجديد ىك التنسيؽ كاالنسجاـ في عمؿ المؤسسات
االقتصادية الدكلية ،كبارتباطيا كتكامميا يمكف تشكيؿ كحدة قكية تحافظ عمى كجكد ىذا النظاـ
كتضمف استم ارره.

 .7التدفق اليائل لممعمومات والثورة الكبيرة في التكنولوجية واالتصاالت  :إف ما يشيده

العالـ اليكـ مف تكافر كتداكؿ لممعمكمات ليعجز المرء عف االستفادة مف بعض منيا ،ككمثاؿ عمى
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ذلؾ شبكة اإلنترنيت التي تضخ في اآلالؼ بؿ المبلييف مف المعمكمات يكميا ،كما أف التكنكلكجية
الحديثة قد أحدثت فركقا كبيرة في اإلنتاج ،أما ثكرة االتصاالت فقد قربت أطراؼ العالـ كجعمتو قرية
صغيرة.
كمف المتكقع أف يشيد النظاـ االقتصادم العالمي الجديد مستقببل أضعاؼ ما ىك عميو
اآلف مف تعميؽ مكثؼ لمثكرة العممية كالتكنكلكجية في جكانبيا المتعددة كأىميا المعمكماتية كالتقنيات
الحيكية ،كتخميؽ المكارد أك استنباط مكاد جديدة كتحرير اإلنتاج الصناعي مف االعتماد الكبير عمى
المكاد األكلية كعمى العمالة.21
كالثكرة الصناعية التي تمثؿ األساس المادم لمنظاـ االقتصادم العالمي الجديد ترتب عمييا

نتائج عدة منيا:
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 .1ثكرة في اإلنتاج مف خبلؿ إقحاـ المعمكمات الجديدة كالتكنكلكجيات الحديثة في مختمؼ
عمميات اإلنتاج ،كىك ما أدل إلى ظيكر أنكاع جديدة مف التقسيـ الدكلي لمعمؿ.
 .2ثكرة في التسكيؽ :حيث احتدـ الصراع كاشتد التنافس عمى األسكاؽ العالمية لصرؼ
فائض منتجات المشركعات التي عجزت األسكاؽ الداخمية عمى استيعابو ،كىذا ما أدل إلى زيادة

التكتبلت االقتصادية كاالندماج اإلقميمي لتخفيؼ حدة التكترات كرفع القدرات التنافسية.

 .3النمك الكبير كالمتعاظـ في التجارة الدكلية كالتدفقات المالية بسبب تحرير التجارة الدكلية
كالثكرة التكنكلكجية.23
 .4االتجاه نحك المزيد مف االعتماد االقتصادم المتبادؿ ،حيث تشكمت عبلقات تجارية
كمالية دكلية عززت مف مكانة النظاـ االقتصاد العالمي الجديد ،كأصبح الجميع مرتبطا بو كال يمكف
ألم دكلة أف تعزؿ نفسيا عف ىذا المحيط لحجـ التأثر بجميع التغيرات .

 .8زيادة االعتماد االقتصادي المتبادل بين الدول  :منذ ظيكر بكادر النظاـ االقتصادم

العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية كانت السياسة المتبعة في ظمو ىي تحرير التجارة
الدكلية ،كالتي سيمت انتقاؿ رؤكس األمكاؿ الدكلية مما رفع حجـ اإلنتاج كزاد في فرص التنافس
بيف المشاريع االستثمارية مع االستفادة مف نتائج الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية ،كقد ساعد ذلؾ
بشكؿ كبير عمى الترابط بيف أجزاء العالـ كالتأكيد عمى عالمية األسكاؽ .إف العكامؿ السابقة

كالتغيرات التي تحدث مف التفاعؿ بينيا قد أسقطت حاجز المسافات بيف جميع الدكؿ كزادت مف

احتماالت كامكانيات التأثر كالتأثير بيف األعضاء في النظاـ االقتصادم العالمي الجديد مما عمؽ
مف مفيكـ الترابط كالتشابؾ بيف الدكؿ كزاد في درجة االعتماد المتبادؿ بينيا.
أف الصفات التي ميزت النظاـ االقتصادم العالمي الجديد جراء زيادة
كجدير بالذكر ٌ
االعتماد االقتصادم المتبادؿ منذ تحددت مبلمح ىذا النظاـ مع بداية التسعينات ،أبرزىا:

أ .زيادة التعرض لمصدمات االقتصادية الخارجية بسبب ارتفاع نسبة النشاط االقتصادم

المعتمد عمى حجـ التبادؿ الدكلي.
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ب .سرعة انتقاؿ الصدمات االقتصادية بحيث تتعدل منشأىا لتنتشر بيف أركاف االقتصاد
العالمي ،فما يحدث في أم دكلة سكؼ تنتقؿ آثاره إلى األجزاء األخرل مف العالـ ،كأزمة

11

سبتمبر 2001مثاؿ يؤكد ذلؾ.25
ج .تزايد أىمية التجارة الدكلية كعامؿ مف عكامؿ النمك في الدكؿ المتخمفة ،حيث أف الناتج
القكمي يتكقؼ عمى حجـ كنكعية االستثمارات كسبلمة السياسات االقتصادية الكمية كالجزئية كعمى
حجـ الصادرات.
د .السياسات االقتصادية الداخمية لمدكؿ المتقدمة أصبحت آثارىا تتعدل حدكدىا كتؤثر
عمى اقتصاديات الدكؿ األخرل بؿ تتشابو السياسات االقتصادية الداخمية كالخارجية فيما يتكلد
عنيما مف آثار تقع عمى بقية الدكؿ.

ىػ .زيادة درجة التنافس في االقتصادم العالمي مف خبلؿ اتخاذ سياسة لتحرير التجارة
الخارجية ،فيجمب التدفقات الدكلية السمعية كاالستثماراتية كالمالية ،كقياـ أسكاؽ عالمية جديدة
تتنافس فييا سمع كخدمات الدكؿ المختمفة.26
مف خبلؿ مجمؿ النقاط التي تناكلناىا كمختمؼ الشركح كالتفسيرات التي قدمناىا في ىذا

البحث ،يمكف أف نستخمص ما يمي:

ػ مع بداية العقد التاسع مف القرف العشريف دخؿ االقتصاد العالمي في مرحمة جديدة عندما
ظيرت عكامؿ عديدة أدت إلى انييار النظاـ االشتراكي ،كأفرزت ظاىرة العكلمة ،كظيكر التكتبلت
االقتصادية العمبلقة ،كسيادة آليات السكؽ ،كالثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية كغيرىا ،أعمنت  -في
مجمميا  -عف بداية تككيف كتشكيؿ النظاـ االقتصادم العالمي الجديد التي يتصؼ بخصائص
كمبلمح تميزه عف األكضاع االقتصادية الدكلية التي كانت سائدة قبؿ ىذا التاريخ.

ػ بظيكر المنظمة العالمية لمتجارة اكتممت مؤسسات النظاـ االقتصادم العالمي ،فقد تأخر
إنشاؤىا نتيجة الظركؼ كالترتيبات االقتصادية الدكلية ،في حيف ظير في كقت سابؽ صندكؽ النقد
الذيف تكليا اإلشراؼ عمى تنفيذ القكاعد التي تنظـ العبلقات
الدكلي كالبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير ٍ
االقتصادية الدكلية .كتشكؿ المؤسسات الثبلثة الدعائـ النقدية كالمالية كالتجارية التي يقكـ عمييا

النظاـ االقتصادم العالمي الجديد.

ػ بعد سقكط النظاـ االشتراكي كانتياء الحرب الباردة ،انفردت القطبية الرأسمالية بقيادة
النظاـ االقتصادم العالمي ،فأرست نمكذج اقتصاد كآليات السكؽ كالحرية االقتصادية .لكف اإلنفراد
بالقمة القطبية الكاحدة ال يعني عدـ كجكد تنافس أك صراع بيف الدكؿ الرأسمالية المتقدمة عمى ىذه
القمة ،خاصة الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد األكركبي كالياباف ،كفشؿ مؤتمر سياتؿ دليؿ
كاضح عمى ىذا الصراع ،فالعالـ مرشح ألف يشيد تعددية قطبية ،كاف كانت الكاليات المتحدة
األمريكية تقؼ عمى قمة اليرـ منفردة مع نياية القرف العشريف كبداية القرف الكاحد كالعشريف ،إال أف
ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تجعؿ اإلتحاد األكركبي كالياباف يطمحاف في التربع عمى قمة اليرـ
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كقيادة النظاـ االقتصادم العالمي .فقد ينتج عف المتغيرات العالمية مستقببل تبدؿ في األدكار عمى
القمة اليرمية.
ػ إف أحداث األزمة المالية العالمية أكتكبر

 2008كالحادم عشر مف سبتمبر  2001كما

ظير قبؿ ذلؾ مف أزمات ،تدعك إلى ضركرة التركيز عمى منيجية إلدارة األزمات االقتصادية
العالمية لتفادييا أك التفاعؿ معيا قبؿ كقكعيا .كفي ىذا الصدد يحتاج النظاـ االقتصادم العالمي
الجديد إلى إعادة النظر في مككناتو كسياساتو كآلياتو.
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المسؤولية الجنائية وجنح الصحافة في الجزائر
األستاذ /محمد شبري

وعالقتيا بحرية التعبير

كمية العموم السياسية واإلعالم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقدمة:
يسكد اختبلؼ في اآلراء بيف الفقياء كالقانكنييف حكؿ الطبيعة القانكنية لتنظيـ المسؤكلية

الجنائية في جرائـ الصحافة ،بمعنى  ،مدل تطابؽ مبدأ شخصية المسؤكلية كالعقاب أـ تختمؼ عنو،
فذىب البعض ،إلى أنيا ال تعدكا أف تككف مسؤكلية شخصية تتفؽ تماما مع القكاعد العامة كال تمثؿ
خركجا عنيا ،كىناؾ مف يرل ،أنيا مسؤكلية عف فعؿ الغير أتت عمى خبلؼ القكاعد العامة التي
تقضي باف الشخص ال يساؿ إال عف الفعؿ الذم كقع منو أك ساىـ في ارتكابو ،فالقكاعد العامة
تقكـ عمى أساس مبدأ محكرم كىك أف المسؤكلية الجنائية شخصيو ،إذ ال يسأؿ أم إنساف عف
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التصرفات الصادرة عف غيره ،كما أف التجاكزات الصحفية كاإلعبلمية أسباب كثيرة كمتعددة ذات
الصمة بالسمكؾ اإلنساني تعتبر في مضمكنيا انحراؼ في السمكؾ الكظيفي لمعامميف في المؤسسات
اإلعبلمية كالصحفية يتراكـ عف مجمكعة العكامؿ االجتماعية كالثقافية كالمينية لممكظؼ أك العامؿ
في النطاؽ اإلعبلمي ،كمف ىنا ،نطرح التساؤؿ التالي :كيؼ يمكف أف نحدد أسباب جنح الصحافة
ك ما ىي أنكاعيا ك كيؼ يمكف أف نفسرىا انطبلقا لما نصت عمييا التشريعات اإلعبلمية الجزائرية
؟.

 Iـ أسباب وخصائص الجنح الصحافية:
 .1أسباب جنح الصحافة:
أ) .األسباب االجتماعية والثقافية  :إف لفمسفة المجتمع كالقيـ السائدة فيو أثر كبير في

سمكؾ اإلنساف ،كتنظيـ عبلقة باآلخريف كعدـ تقييد الصحفييف في مختمؼ القطاعات بالقيـ

االجتماعية (كعدـ احتراـ المينية ،تحكيـ العقؿ كالضمير).

ب) .األسباب اإلدارية  :كيقصد بذلؾ التنظيـ الداخمي لممؤسسات الصحفية كالسياسات

المتعمقة بالتطبيؽ كالتدريب كالمتابعة كالرقابة اإلدارية ،كيمكف إيراد بعض األسباب اإلدارية كالتي
تتعمؽ بالصحفي مف جية كالمؤسسة اإلعبلمية مف جية أخرل.
ػ عدـ الجدية في تطكير فكر إعبلمي كصحفي متميز.
ػ انعداـ التنظيـ الكظيفي لممؤسسات اإلعبلمية كالصحفية كاف كجد فيك شكمي.

مركزية إدارة الصحؼ كالمؤسسات اإلعبلمية األخرل خاصة السمعية البصرية في معظـ
دكؿ العالـ الثالث.
ػ انعداـ المسؤكلية كالرقابة الرئاسية كالذاتية ،باإلضافة إلى انعداـ الشعكر باالنتماء بالنسبة
لمعماؿ في مجاؿ الصحافة.
ػ الغمكض في عدـ كضكح مفيكـ العمؿ اإلعبلمي بحيث يعتبر نشاط مختمؼ عف باقي

النشاطات األخرل.

ػ عدـ التمييز بيف العامميف في الجياز الصحفي مف حيث الكفاءة كبالتالي تقديـ األفضؿ،
كتساىـ ىذه األسباب اإلدارية كغيرىا في انتشار ظاىرة التجاكزات اإلعبلمية عمى اختبلؼ أنكاعيا.
كىكذا فغياب المسائمة اإلدارية في حالة تجاكز الصحفييف لمقكاعد اآلمرة كالناىية عمى اختبلؼ
مصادرىا كؿ ذلؾ يساىـ في اتساع دائرة الفساد اإلعبلمي كاإلدارم.

ج) .األسباب االقتصادية  :إف الظركؼ االقتصادية لمعامميف في قطاع اإلعبلـ تساىـ

كبشكؿ مباشر في انتشار ظاىرة التجاكزات المينية إذ أف السعي كراء الثركة كالغنى السريع مف
األنماط السمككية التي سعى إلييا الكثير مف األفراد في المجتمع ،كمف ضمنيـ العاممكف في الجياز
اإلعبلمي عمى مختمؼ المستكيات.
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د) .األسباب التشريعية  :إف عدـ مناسبة القكانيف لمتطمبات الظركؼ كعدـ تطبيؽ
النصكص النافذة عف قصد كغير قصد كالفراغ القانكني الذم يتبعو مجاؿ اإلعبلـ في الكثير مف
الدكؿ كؿ ىذا يتيح مجاال كبي ار لبلنحراؼ اإلعبلمي كبالتالي كقكع التجاكزات اإلعبلمية نظ ار ألف
النصكص التشريعية كاألنظمة الداخمية لممؤسسات الصحفية تتحكـ في سمكؾ المكظؼ أثناء تأدية

المياـ المنطكية بو ،ىذا باإلضافة لمجيؿ القانكني مف جانب العالميف في الجياز اإلعبلمي،

فاالنفجار اليائؿ لحرية التعبير الذم ترجمو ظيكر مئات اليكميات كالنشريات في الجزائر يزيد مف
ىذه التجاكزات اإلعبلمية التي ترتكب مف طرؼ الصحفييف كالتي مف شأنيا اإلضرار باآلخريف.

 .2خصائص جرائم الصحافة  :ـ الجرائم االيجابية :أم أف السمكؾ اإلجرامي ىك التفسير

األساسي لمركف المادم لمجريمة ،كتختمؼ األكضاع التي يتحقؽ فييا ىذا السمكؾ ،كالمبلحظ أف

الجرائـ المادية بحرية اإلعبلـ تمثؿ السمكؾ اإلجرامي المككف لركنيا المادم في فعؿ يمنعو القانكف
كيعاقب مرتكبيو سكاء يمثؿ ىذا السمكؾ باالعتداء عمى المؤسسة الصحفية أك يمثؿ االعتداء عمى
الصحفي.

ـ جرائم وقتية :كتسمى أيضا بالجرائـ اآلنية إذ أف ركنيا المادم يتككف مف فعؿ ال يستغرؽ

ظيكره سكل مدة قصيرة كمثاليا جريمة قتؿ الصحفي كجريمة السرقة لآلالت كالمعدات كاألجيزة
المكجكدة داخؿ المؤسسة اإلعبلمية التي يمارس مف خبلليا المينة ،كجريمة إتبلؼ المؤسسة أيضا
الذم تنتيي بكقكع الفعؿ االيجابي المكتكب ليا ،كال يمكف عمى كفؽ ذلؾ أف تككف مف قبؿ الجرائـ
المتميزة كالتي تتككف مف حالة جنائية يستغرؽ كقتا طكيبل نسبيا ال تنتيي إال بإمضاء ىذه الحالة .1

ـ الجرائم البسيطة :كالتي تتككف مف فعؿ كاحد ،قد يككف فعبل ايجابيا بحيث ال يككف الفعؿ

الكاحد جريمة كانما االعتياد عمى ارتكاب عدة أفعاؿ ىك الذم يحقؽ بو الجريمة ،كعميو فإف الجرائـ
الماسة بحرية اإلعبلـ مف الجرائـ البسيطة التي تتحقؽ بالسمكؾ االيجابي ،كالتي تككف عند انتياء
السمكؾ في األخير يمكف أف نصنفيا ضمف جرائـ الجنايات كالجنح.

ـ جرائم ماسة بالمصمحة العامة " :في ىذه الحالة العممية اإلعبلمية تيدؼ إلى تحقيؽ

كظائؼ اجتماعية تتناسب كأىداؼ المجتمع الكاقعية الحاضرة المستقبمية ،فالجرائـ الماسية بحرية
اإلعبلـ تمكف المصمحة العامة المتمثمة ،كما تؤديو حرية اإلعبلـ مف تأثير المجتمع ككؿ ،كما خميا
أف الجرائـ قد تمس حرية الفرد بصكرة مباشرة مصمحة عامة كحدىا المتبكع أخطر بالحماية ذلؾ أف
المصمحة بمفيكميا القانكني تتجسد بحماية حرية الفكر" .2

ـ الجرائم العادية :حيث تنقسـ عمى أسس طبيعة الحؽ المعتدم عميو جرائـ سياسية كجرائـ

عادية كمرتكبك الجرائـ السياسية يختمفكف اختبلفا أساسيا عف المجرميف العادييف مف حيث أف
المجرـ العادم ييدد المجتمع أيا كاف تككينو فيك مجرـ يقؼ مكقفا معاديا لممجتمع  ،3ليذا األساس:
فخطكرة الجرائـ الماسة بحرية اإلعبلـ تتبمكر بالصمة الكثقي ما بيف حرية التعبير عف الرأم كحرية
الصحافة كالتي تقكـ عمى ركيزتيف كىما المضمكف كالكعاء ،فغاية اإلنساف كىدفو ىك القياـ بنقؿ
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كاطبلع أك إحاطة اآلخريف أك أخذ ذلؾ منيـ ،كىذا يمثؿ مضمكف الحرية اإلعبلمية .كالكعاء الذم
ينقؿ بو ذلؾ المضمكف قد يككف شبكة معمكماتية عالمية ،أك صحيفة يكمية ،إذاعة ،تمفزيكف أك
ككالة األنباء ،ككميا تندرج عمى كصؼ المفيكـ الكاسع لمصحافة.4
كعمى ىذا تبيف أف العمؿ اإلعبلمي عمؿ فقرم كفي جميع المجتمعات منكط بيذا العمؿ
مع غيره مف الكسائؿ ،كما أف الجرائـ المرتكبة ضد ىذه الحرية مف شأنيا عدـ إمكانية تحقيؽ
الكحدة اإلنسانية الفكرية كالحرية إزاء المنعطفات الخطيرة لمقضايا اإلنسانية كجميع مشاكميا
المتفاقمة تمييدا لمكصكؿ إلى الرأم العاـ كالمكحد شأنيا ،كما أف الحرية ظاىرة اجتماعية تنطكم
عمى معنى الحتمية ألنيا تنشؽ مف كياف المجتمع اإلنساني إذ أف طبيعة اإلنساف االجتماعية تحمؿ

في أثنائيا ط ار از خاصا مف الظكاىر االجتماعية التي تنتج عند احتكاؾ البشر كاندماجيـ في

جماعات ،كتككف أف أىـ كظائؼ الصحافة ىك نشر األنباء لذا فإنيا تتصؿ بأىـ الغرائز البشرية
كأظير صفة مف صفات اإلنساف االجتماعية كىي حب االستطبلع لمعرفة األنباء ،كالمبلحظ أف
حرية اإلعبلـ مف الحريات الحيكية كالمتجددة التي تدخؿ في حركة المجتمع اليكمية كتفاعبلت
قطاعاتو المختمفة سكاء السياسية ،الفكرية ،االجتماعية ،أك القانكنية ،مما يجعؿ لؤلفراد الحؽ في
تنظيـ المناقشات لؤلحداث كاآلراء التي تدكر في المجتمع كالمشاركة فييا كنقميا كنشرىا بكاسطة

الصحؼ أك الكسائؿ األخرل ،مما يستكجب عدـ خضكعيا لمتأثيرات كالتدخبلت كالضغكط العمنية
كالخفية ،المباشرة كالغير مباشرة التي تحرضيا .كما أف حرية التعبير بكؿ الكسائؿ ىي إفصاح عف
الشخصية اإلنسانية في المجتمع كىي الذم يقكـ عميو أم مجتمع ديمقراطي حر"فبل يمكف أف
نتصكر صحافة حرة إال في بيئة ديمقراطية حرة ،لذلؾ ال يجكز أف ننظر إلييا عمى أنيا مجرد متعة

لمفرد بؿ يجب النظر إلييا عمى أساس سبيؿ الحياة اإلنسانية .5

كليذا فإف ىذه الحرية ىي حؽ طبيعي لئلنساف ،ال يمكف االنتقاص منيا ألم سبب كاف،
كسبؽ القكؿ أنو ال تكجد ديمقراطية حقيقية ببل صحافة حرة ،كمف ثـ ال يمكف أف يكجد رأم عاـ
حقيقي ببل صحافة حرة تزكده بالحقائؽ كالمعمكمات كاآلراء المتعارضة ،كليذا فإف خطكرة الجرائـ
الماسة بيذه المتعارضة ،كليذا فإف خطكرة الجرائـ الماسة بيذه الحرية في االنتفاض بحؽ اإلنساف
الطبيعي ،إذ تعد حرية التعبير عف الرأم حقا أساسيا مف حقكؽ اإلنساف ،مف ذلؾ نستنتج أف

الحرية في التعبير قيمة كبيرة كمطمب أساسي يقكـ عمى أسس عديدة أىميا احتراـ جميع الحقكؽ
في الفكر كالتعبير عف الرأم عف رسالتيا اإلنسانية في نشر الحقيقة ك المعرفة ،كليذا فإف خطكرة
الجرائـ التي تترتب عنيا ،تجعميا حرية جامدة تقؼ عند حد معيف كال تكاكب التطكرات الحاصمة في
ىذا العصر.
كتصنؼ كذلؾ الحريات اإلعبلمية أنيا مف "الحريات المقيدة الخاضعة لمتنظيـ القانكني ،أم
أنيا حريات تخضع لمتنظيـ القانكني في الدكلة في مجاؿ كنطاؽ إتاحة الفرصة المتساكية لممجتمع
التي تممكيا ،أك استخداميا كاستغبلليا دكف النيؿ مف المتمتع بيا أك االنتقاص مف طبيعة أك
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مضمكف الحؽ في ممارستيا أك حرماف الفرد مف ممارستيا  6فكؿ انتياؾ أك اعتداء عمى ىذه الحرية
سكاء انتياؾ لمتنظيـ القانكني في الدكلة كعدـ احتراـ القكاعد القانكنية السارية فييا مما يؤدم إلى
المساس بمضمكف الحؽ .كليذا ترل أف كؿ اعتداء عمييا يشكؿ مساسا كمخالفة لمنص الدستكرم
المقرر لو ،كمف ثـ عدـ احتراـ الييئات التنفيذية كالتشريعية .فحرية اإلعبلـ أكثر مف أم حرية
أخرل تحتاج إلى تنظيـ صارـ لنشاطيا بالرجكع لمدكر الكبير الذم تمعبو الصحافة كسمطة رابعة
تتمثؿ في الكشؼ عف األسرار كمراقبة أعماؿ الحككمة كتكزيع األخبار عمى أكبر قدر ممكف مف
الجماىير.7
كفي ىذا الشأف يرل "السعيد كامؿ" أف مفيكـ التجاكزات اإلعبلمية يعني عدـ تقيد الصحافة

ككسائؿ اإلعبلـ كالعامميف في ىذه المجاالت بالنصكص التشريعية عمى اختبلؼ درجاتيا سكاء
اآلمرة منيا أك النياية كذلؾ يدخؿ ضمف ىذا المفيكـ عدـ التقييد كتجاكز األعراؼ اإلعبلمية

كالصحفية المستقرة التي أصبحت ممزمة نتيجة تكرارىا كاستقرار العرؼ الصحفي عمييا كفي االتجاه
ذاتو تعتبر األنظمة كالتعميمات كالمكائح الدخيمة التي أقرتيا مجالس اإلدارات لممؤسسات اإلعبلمية
كالصحفية مف القكاعد التي يجب مراعاتيا كالتقييد بيا كعدـ الخركج عمييا"  .8كما يمكف أف نعرؼ

جنح الصحافة بأنيا" :التعبير العمني عف فكرة أك رأم بكاسطة الكتابة أك الرسـ أك أم كسيمة أخرل،
إذف فالجنحة تتشكؿ بمجرد تكفر الشركط المككنة"

9

كيمكف أف نعرفيا كذلؾ "بأنيا جنح تتضمف

إعبلنا عف فكرة أك رأم يعني عمى عمكـ الناس سكاء بكاسطة الصحافة المكتكبة أك المنطكقة
بإحدل طرؽ العبلنية.10
ال يزاؿ رصد المشكبلت كاالنتياكات التي يكاجييا الصحفييف أمر بالغ الصعكبة كالتعقيد،

فعمى الرغـ مف أف ميمة اإلعبلمييف كشؼ الحقيقة لمجميكر فإنيـ يمتنعكف في غالبيـ عف كشؼ

المستكر عف الشكاكل كاالنتياكات التي تقع في حقيـ ،إما خكفيـ مف تعرضيـ لممساءلة أك حرصا
عمى إبقاء شعرة معاكية التي تربطيـ بالحككمة كأجيزتيا كىي التي تمارس في العمكـ أكثر
االنتياكات بحقيـ أك كجية أخرل بما فييا مؤسساتيـ اإلعبلمية التي تجد أف يقكـ صحفيكىا
باإلفصاح عف المشكبلت التي يقعكف بيا  .11كعمى العمكـ تنشأ جنح الصحافة عف إساءة استخداـ
حؽ النشر كالحؽ في اإلعبلـ الذم تنص عميو مختمؼ الدساتير كالقكانيف الدكلية .كفي ىذا الصدد
اتخذ المشرع مجمكعة مف اإلجراءات الكقائية لكقؼ التعسؼ في استخداـ حؽ النشر ،إال أف ىذه
الكسائؿ كاإلجراءات قد ال تتمكف مف إيقاؼ اإلضرار بالجميكر ،فتخرج الصحيفة إلى حيز التنفيذ
كقد احتكت عمى عبارات أك صكر أك رسكـ تسيء إلى الغير كىنا تظير المسؤكلية عف جنح
الصحافة.

ـ الفكرة :كيعتبر التفكير الخطكة األكلى في جنح الصحافة كالتي سبؽ تنفيذ الجنحة،

كيتجسد ىذا التفكير بإحدل كسائؿ التعبير القكلية أك الفعمية أك الكتابية كمثاؿ ذلؾ أف تتضمف
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الصحيفة إعبلنا عف فكرة أك معمكمة أك رأل فيو إساءة لصالح العاـ أك الخاص أك يمثؿ إساءة في
استخداـ حرية اإلعبلـ كالحؽ في االتصاؿ.12

ـ العالنية :كىي الجير بالشيء كتعميمو أك إظياره كنصد بالعبلنية في مجاؿ الصحافة

نشر العبارات المحظكرة في الصحؼ أك إذاعة أقكاؿ ىابطة ،أك تقكـ ىذه األخيرة عمى أساس نشر

فكرة أك خبر معيف إلحاطة المصدر عمما بمضمكنو ،مثاؿ ذلؾ أف يقكـ الصحفي بالتعبير عف رأم

مخالؼ لمنظاـ لعاـ ،كىنا يككف قد ارتكب مخالفة.
"إذف فالعبلنية في جرائـ الصحافة تتمثؿ في النشاط اإلجرامي الذم ترتكب عف طريؽ
الجريمة الصحفية ال يشكؿ خطكرة عمى المصمحة المحمية قانكنا ،إال إذا كاف ذلؾ النشاط عمنيا"
فالعبلنية ىي جكىر الجريمة الصحفية كغيابيا يعني عدـ كجكد ىذه الجريمة حتى كاف تكافرت

أركانيا األخرل ،فبالرغـ مف أف بعض الدارسيف في القانكف الجنائي يدرجكف العبلنية كعنصر مف

عناصر الركف المادم ،غير أنو يمكف القكؿ بكؿ بساطة بأف الجريمة ال تقكـ إال إذا تكفرت جميع
أركانيا كبانتقاء الركف تنتيي الجريمة ،فميذا السبب جعمت العبلنية كركف مستقؿ بذاتو مككنا
لمجريمة الصحفية .كالمقصكد بالعبلنية ىي تمؾ الكسائؿ المادية التي تقكـ بإيصاؿ األفكار
كالمعمكمات كاألقكاؿ إلى الجميكر

13

كىذا حسب ما نص عميو التشريع الخاص بالصحافة الصادر

 1958كقد نصت

في  29جكيمية  ،1981كقد ط أر عف ىذا القانكف عدة تعديبلت أخرىا عاـ

المادتيف 24-23مف نفس القانكف عمى طرؽ العبلنية التي ترتكب جرائـ القكؿ بكاسطتيا ،كلمستفاد
مف قانكف الصحافة الفرنسي أف كسائؿ العبلنية التي كردت في ىاتيف المادتيف كىي:

ـ الجير بالقول  :كينطكم تحت ىذه الكسيمة سائر ما شابييا مف صياح أك تيديد

.14

كتفترض عبلنية القكؿ كالجير ىك ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ
أك أم مكاف آخر معركؼ أك الجيكية أك ترديده بحيث يستطيع سماعو مف مكاف في مثؿ ذلؾ

الطريؽ أك المكاف ،كالثاني ىي إذاعة القكؿ أك الصياح بطريؽ البلسمكي أك بأية طريقة أخرل .15
"فالجير بالقكؿ أك الصياح ىك النطؽ بو بصكت مرتفع بحيث يسمعو مع غيره ،فبل يعد جي ار
بالقكؿ كال تتحقؽ بو العبلنية المشارة أك القكؿ الذم ال يسمعو سكل مف كجو إليو كلك كقع أييما في
مكاف عاـ إما ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية كالراديك كالتمفزيكف كعمى األقراص كجياز التسجيؿ

كالتنشيط السينمائي الناطؽ.

ـ عالنية القول أو الصياح  :حيث أغمب التشريعات اإلعبلمية نصت عمى أف العبلنية

تككف بالقكؿ أك الصياح عمنا إذا جير بو أك تـ ترديده بإحدل الكسائؿ الميكانيكية ،كمكبرات
الصكت أك جير بو بحيث يستطيع سماعو في طريؽ أك مكاف عمكمي"

16

أك أذيع بالطريؽ

البلسمكي أك إرساؿ مكجات معينة في الجك أك أية طريقة أخرل كالنشر عبر االنترنت ،كالفرؽ بيف
ىذه الطرؽ كبيف سابقتيا أف عبلنية القكؿ أك الصياح في حالة إذاعتو تتحقؽ بمجرد إرساؿ

المكجات بغض النظر عف ككف إرساليا أك استقباليا قد تـ في محفؿ كمكاف عاـ".17
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ـ عالنية الفعل واإليماء  :الحاالت التي تفترض فييا" :يفترض عبلنية الفعؿ أك اإليماء إذا
كقع في محفؿ عاـ أك طريؽ عاـ أك مكاف أخر معركؼ أك إذا كقع بحيث يستطيع رؤيتو مف مكاف
في الطريؽ العاـ أك في مكاف معركؼ ،كبذلؾ تككف الصكر التي تحقؽ بيا عبلنية القكؿ اإليمائي
ىي ذات الصكر التي تحققيا عبلنية القكؿ أك الصياح في حالة الجيرية ،أك ترديده ،كاذا كاف

صدكر القكؿ ،أك الصياح في محفؿ أك مكاف عاـ ال يكفي الفتراض العبلنية ما لـ يجعؿ جي ار

بالقكؿ أك الصياح أك ترديده عمى ما سبؽ أف رأينا ،فكذلؾ كقكع الفعؿ أك اإليماء في مثؿ ذلؾ
المحفؿ أك المكاف ال يسمح بافتراض عبلنية ،إال إذا كاف مف الممكف رؤية الفعؿ أك اإليماء لمف
يككف مف مكجكدا في المحفؿ العاـ أك المكاف العاـ.18
أما إذا كقع الفعؿ أك اإليماء خفية بحيث ال يمكف أف يراه سكل مف كجو إليو فبل تتحقؽ بع

العبلنية رغـ كقكعو في محفؿ أك مكاف عاـ.

ـ عالنية الكتابة وما يمحق بيا  :يفترض عبلنية الكتابة كما يمحؽ بيا مف طرؼ التعبير

كالرسكـ كالرمكز في صكر ثبلث:
ػ تكزيع الكتابة بغير تمييز عمى عدد مف الناس ،كيقصد بالتكزيع المحقؽ بالعبلنية تسميـ
الكتابة أك الرسكـ كما غميو إلى عدة أشخاص ال تربطيـ بالجاني صمة خاصة تبرز اختصاصيـ

باإلطبلع عمى المكتكب ،فبل يعتبر تكزيعا مف ىذا القبيؿ إعطاء المكتكب إلى شخص كاحد أك إلى
أشخاص معنييف معركفيف لممكزع كتربطيـ بو صبلت مباشرة تبرز اختصاصيـ باإلطبلع عمى
المكتكب نظ ار ألف ىؤالء األشخاص ال يصدؽ عمييـ كصؼ الجميكر فبل يسمح إعطاء المكتكب

ليـ كاطبلعيـ عميو بافتراض العبلنية
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إلى قانكف اإلعبلـ الجزائرم لـ يتضمف ما جاء في القانكف

الفرنسي حكؿ حرية الصحافة المادة  ،23فالمشرع الجزائرم مف خبلؿ قانكف اإلعبلـ لـ يتبع خطة

كاحدة في تحديد كسائؿ العبلنية عمى الرغـ مف أنو أخذ قانكف اإلعبلـ عف القانكف الفرنسي ،كنذكر

عمى سبيؿ المثاؿ المادة

 77مف قانكف اإلعبلـ الجزائرم التي تنص عمى جنحة إىانة الديف

اإلسبلمي حيث يعاقب بالحبس مف ستة (  )06أشير إلى ثبلث سنكات (  )03سنكات كبغرامة مالية
تتراكح بيف 100.000ك  50.000دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط كؿ مف يتعرض لمديف
اإلسبلمي كباقي األدياف السماكية سكاء بكاسطة الكتابة أك الصكت كالصكرة أك الرسـ أك أم كسيمة

أخرل مباشرة أك غير مباشرة  ،20حيث ذكرت مضاميف ىذه المادة الصكرة ،الصكت ،أك كسائؿ

أخرل ،نفس الغمكض كالضبابية نممسو في المادة  96مف نفس القانكف كالمتضمنة جنحة التنكيو
كالجنايات كالجنح ،فقد ذكر المشرع عبارة بأنو كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ إذ تنص عمى " يتعرض
لمحبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامة مالية تتراكح ما بيف

10.000دج ك 100.000دج كؿ

يكره تنكييا مباش ار كغير مباشر بأية كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ باألفعاؿ المكصكفة أك الجنايات أك

الجنح".21

87

كنكتشؼ مف خبلؿ نص ىذه المادة أف العقكبة ثقيمة بدكف تحديد األفعاؿ ككيفية تطبيؽ
العقكبة عمييا محددة كعامة لكسائؿ العبلنية ،كيرجع ىذا إلى سيك المشرع الجزائرم عندما اقتبس
أحكاـ جرائـ الصحافة مف قانكف اإلعبلـ الفرنسي أك أغفؿ نقؿ المادة

 23التي تذكر طرؽ

العبلنية"،فمف الكاجب فالعبلنية كما كاف مقرر كقضى بو تتحقؽ تتشكؿ بجميع كسائؿ النشر ميما
كانت كىذا إلتحاد عمة التجريـ"

22

ىذا ككما يتـ التكزيع بإعطاء عدة نسخ مف المكتكب إلى عدة

أشخاص يمكف أف يتـ أيضا بتمرير أصؿ المكتكب أك نسخة كاحدة منو عمييـ جميعا كلما كاف
القانكف لـ يضع حد أدنى لعدد األشخاص الذيف يتحقؽ التكزيع بتسميـ المكتكب إليو فإنو يكفي
إعطاء المكتكب لشخصيف.

عرض الكتابة أك نحكىا بحيث يستطيع رؤيتيا مف يككف في مكاف عاـ كتحقؽ عبلنية

الكتابة أك الرسكـ بتكزيعيا عمى النحك السابؽ تتحقؽ أيضا بعرضيا ،بحيث يمكف أف يراىا مف
يككف في الطريؽ العاـ أك في مكاف معركؼ ،كالعبرة في تحقؽ العبلنية في ىذه الصكرة ليست
بالمكاف الذم تعرض فيو الكتابة أك الرسكـ كما إلييا ،كانما بالمكاف الذم يمكف رؤيتيا فيو ،فقد
يجعؿ العرض في مكاف خالية ،كمع ذلؾ تتكافر العبلنية إذا أمكف رؤية المكتكب أك الرسـ لمف

يككف في الطريؽ العاـ ،أك في مكاف معركؼ ،كيبلحظ أف القانكف لـ يذكر المحفؿ العاـ ،بيد أنو
ال يجكز أف يفيـ مف ذلؾ أف بعرض في محفؿ عاـ ال يكفي الفتراض العبلنية ،كذلؾ ألف المكاف
الذم يفيـ محفبل عاما يعتبر مكانا معركفا طمبو اإلجماع.23

ـ البيع والعرض لمبيع  :يقصد بيذا النكع الذم تتحقؽ بو العبلنية كما إليو البيع التجارم،

كىك يفترض أف المكتكب مطركح في السكؽ ،بحيث يجكز لكؿ شخص شراؤه ،كحينئذ تتحقؽ
العبلنية أك اقتصر األمر عمى بيع نسخة كاحدة كلك لشخص كاحد كبغض النظر عف المكاف الذم

حصؿ فيو البيع.

ـ وسيمة اإلعالن  :أم أف يتـ اإلعبلف عف الفكرة عف طريؽ كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ

بكاسطة المطبكعات الدكرية خاصة الصحؼ ،ككنيا أشد المطبكعات خط ار لدل ارتكاب الصحفي
مثؿ ىذه الجنح كذلؾ لما ليا مف نطاؽ كاسع في التكزيع كتأثير شديد عمى الرأم العاـ.
كىذا ما يساىـ في ارتفاع عدد المتابعات القضائية كنظ ار لغياب الرقابة لدل الصحفييف

كالكتابة فيبعض المكاضيع التي تبقى ممنكعة كمحظكرة قانكنيا ألسباب مينية أك تجاىؿ لمقانكف
كخمؽ مبدأ اإلثارة أك التيكيؿ نتج عف ىذا ما يسمى بالمتابعات القضائية لمصحفييف جراء المساس
بالثكابت الشخصية كالكطنية كالحياة الخاصة كلد ما يسمى "برفع دعكة المسؤكلية المدنية عمى
الصحفي مف قبؿ المتضرر ىك إخبلؿ الصحفي بحؽ أك مصمحة مشركعة لممتضرر ،كميما
اختمفت الكسائؿ التي يستند إلييا المتضرر في إثبات مسؤكلية الصحفي بغرض الحصكؿ عمى
التعكيض ،فإف ذلؾ ال يؤثر في سبب رفع الشككل إال كىك إحبلؿ الصحفي بإلزاـ قانكني"

المتفحص لقانكف اإلعبلـ الجزائرم

24

إف

 1990يجد بأف ىناؾ مجمكعة مف المكاد تبرز كتكشؼ
88

مضاميف الجنح الصحفية كأركانيا كىذا ما سنكتشفو في المكاد

،98 ،97 ،96 ،39 ،37 ،36

حيث المشرع الجزائرم صنفيا إلى ثبلث فئات رئيسية كيدخؿ ضمف ىذا النكع مف الجنح مايمي:
ـ الجنح الماسة بالنظام العام:

 .1جنح المساس بسر من أسرار الدفاع الوطني  :كفي ىذا الشأف نصت المادة  36مف
قانكف  90الفقرة الثانية عمى أف حؽ الكصكؿ إلى مصادر الخبر ال يجيز لمصحفي أف ينشر أف
يفشي معمكمات التي مف طبيعتيا ما يأتي:
أف تمس أف نيدد األمف الكطني أك الكحدة الكطنية كأمف الدكلة ،أف يكشؼ س ار مف أسرار
الدفاع الكطني ،أك س ار اقتصاديا استراتجيا أك دبمكماسيا ،أك أف تمس بحقكؽ المكاطف كحرياتو
الدستكرية ،أف تمس بسمعة التحقيؽ كالبحث القضائي كتحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ

التنظيـ بعد استشارة المجمس األعمى لئلعبلـ"  25كىذه المادة عند تحميميا كاإلطبلع عمى مضامينيا
يجد بأنيا نصت عمى مبادئ كحدكد يجب احتراميا كعدـ تجاكزىا حتى تتفادل عمى السقكط في فخ
الجنح الصحفية.
نفس الشيء كذلؾ نصت عميو المادة  37مف نفس القانكف في الفقرة األكلى عمى أنو ال
يمكف التذرع بالسر الميني عمى السمطة القضائية إذا تعمؽ األمر بمجاؿ الدفاع الكطني ،ضؼ إلى

ىذا ما نصت عميو المادة  88مف عقكبات يتعرض ليا الصحفي في حالة نشر أك إذاعة خبر أك

كثيقة تتضمف س ار عسكريا ،كما كضع قانكف اإلعبلـ حماية خاصة لعمؿ الجياز القضائي ،كيتضح
ذلؾ مف خبلؿ المادة  89إلى  95في حالة المساس بأسرار التحقيؽ القضائي أك نشر ما جاء في
المداخبلت القضائية بالمحاكـ في حالة الجمسات المغمقة ككذا نشر المداكالت القضائية كفرض
المشرع الجزائرم عمى تشديد العقكبات في ىذه الجنحة كجعميا ثقيمة ،حيث يتراكح ما بيف شير

كاحد إلى  06أشير سجف باإلضافة إلى غرامة مالية التي تتراكح ما بيف  5000دج إلى 10000
دج بيدؼ الكقاية مف التجاكزات الصحفية لتفادم التعاليؽ مف شأنيا التأثير عمى الحكـ النيائي .

26

 .2جنحة المساس باألمن الوطني  :كفي ىذا الشأف نصت المادة  86مف قانكف اإلعبلـ

 03أفريؿ  1990عمى أنو يعاقب كؿ مف ينشر أك يذيع عمدا أخبار خاطئة أك مغرضة مف شأنيا
أف تمس أمف الدكلة كالكحدة الكطنية بالسجف المؤقت مف خمس

 05سنكات إلى  10سنكات

27

كنكتشؼ مف المادة أف العقكبة ثقيمة عندما يقكـ بإيذاع الخبر عمدا لخمؽ اإلثارة أك التيكيؿ.

 .3جنحة اإلىانة  :L’offenseإف تعريؼ اإلىانة يعد مصطمحا شامبل ككاسعا إذ يتضمف

كؿ ما نسميو القذؼ كالسب المكجو لؤلشخاص أثناء أداء عمميـ الميني ،كيتعمؽ األمر بالحياة
الخاصة باألشخاص كالمساس بكرامتيـ ،كقد يتضمف حتى الرسـ أك تركيب الصكرة الفكتكغرافية،
كقد يمس ىذا األمر رؤساء الجميكرية ،رؤساء الدكؿ األجنبية ،رؤساء الحككمات األجانب ،إلى
جانب كزراء الشؤكف الخارجية لمحككمات األجنبية .28
89

كما يمكف اعتبار اإلىانة مف الجنح المتميزة عف جنح القذؼ كالسب ،فإذا كانت األكلى
كالثانية تتطمباف ركنا أساسيا كىك ركف العبلنية ،فإف ىذا الركف غير أساسي في الجرائـ اإلىانة إال
في حالة كاحدة كىي الحالة التي تقع عمى رئيس الجميكرية.
كفي ىذا الصدد ،يمكف ذكر أركاف جنح اإلىانة المتمثمة أساسا في ثبلثة أركاف كىي:
"كقكع اإلىانة سكاء بالقكؿ أك الفعؿ أك الكتابة ،كيقصد بيذا الركف النشاط القكلي أك الكتابي الذم
يتضمف معنى اإلىانة الكاقع عمى المكقؼ العاـ أك الييئة النظامية"

29

كيمثؿ ىذا النشاط في

المساس بشرؼ كاعتبار المكظؼ العاـ .فالمادة  36مف القانكف الفرنسي  29جكيمية  1881تطرقت
إلى اإلىانة المتعمقة بالمكظؼ العاـ.

ـ القصد الجنائي  :كنقصد بو أف نتيجة اإلىانة عمدا ،إلى المكظؼ العاـ أك الييئة

النظامية ،حيث يقصد تكجيو ألفاظ تحمؿ في ذاتيا معنى اإلىانة ،ىكذا نقصد بأف الصحفي يككف
عمى عمـ بمضمكف عبارات مقالو كبصفة المجني عميو كمع ذلؾ يقكـ بعممية النشر ،كتجدر
اإلشارة ،إلى أف المادة

 144لـ تتضمف المساس برئيس الجميكرية فحسب "بؿ يعاب القانكف

بالحبس مف شيريف إلى سنتيف كبغرامة مالية مف  20000دج إلى 100000دج أك بإحدل ىاتيف
العقكبتيف فقط كؿ مف كأىنا قاضيا أك مكظفا أك ضابطا عمكميا أك قائدا أك أحد رجاؿ القكل

العمكمية بالقكؿ أك اإلشارة أك التيديد أك بإرساؿ أك تسميـ أم شيء التيـ أك بالكتابة أك الرسـ غير

العمنييف أثناء تأدية كظائفيـ أك بمناسبة تأديتيا كذلؾ بقصد المساس بشرفيـ أك باعتبارىـ أك
باحتراـ الكاجب لسمطتيـ".

30

 )1ـ جنحة الدعوة إلى العنصرية والتعصب والالتسامح  :كقد تحدث المشرع الجزائرم عف

ىذه الجنحة مف خبلؿ نص المادة  26التي نصت عمى ما يمي :يجب أال تشمؿ النشرية الدكرية

المتخصصة الكطنية كاألجنبية كيفما كاف نكعيا كمقصكدىا ،عمى كؿ ما يخالؼ الخمؽ اإلسبلمي
كالقيـ الكطنية كحقكؽ اإلنساف ،أك يدعكا إلى العنصرية كالتعصب كالخيانة سكاء أكاف ذلؾ رسما أك
صكرة أك حكاية أك جزءا أك ببلغا ،كما يجب أال يشمؿ ىذه النشريات عمى أم إشيار أك إعبلف

مف شانو أف يشجع العنؼ كالجنكح"

31

نبلحظ أف ىذه المادة قد تضمنت مبادئ ال يجب تجاكزىا

كيجب احتراميا كالديف اإلسبلمي كعدـ تشجيع العنصرية كالتعصب كالخيانة سكاء كاف ذلؾ بكؿ

األشكاؿ الكتابية كالفكتكغرافية كغيرىا.

 )2ـ جنحة التعدي عمى القيم الوطنية  :كيمكف حصر ىذا األمر في عدـ احتراـ الثقة

العربية الكطنية كجاء ىذا في شطر المادة  26مف قانكف اإلعبلـ  03أفريؿ  1990عكس ماىك
كارد في المادة  05مف نفس القانكف التي تنص عمى ما يمي" :تشارؾ عناكيف اإلعبلـ كأجيزتو في
ازدىار الثقافة الكطنية كتكفير ما يحتاج إليو المكاطنكف في مجاؿ اإلعبلـ كاإلطبلع عمى التطكر
التكنكلكجي كالثقافة كالتربية كالترفيو في إطار القيـ الكطنية

 .32كما ىناؾ أيضا الجنح الماسة

باآلداب العامة كيدخؿ ضمف ىذا الجنح حسب المشرع الجزائرم مايمي:

90

 Iػ الجنح الماسة باألدب العامة:
 .)1جنح المساس باألخالق اإلسالمية  :كىي تمؾ التي جاء بيا القرآف الكريـ كالديف
كالسنة الشريعة كىذا ما نصت عميو المادة  26قانكف إعبلـ  03أفريؿ.1990
 .)2جنحة التحريض عمى العنف  :L’incitationكىك حث الشخص أك األشخاص عمى
القياـ بأفعاؿ منافية لمقانكف ،أك ىك عممية نفسية يقكـ بمكجبيا المجرـ تحت الجميكر عمى أفعاؿ

معنية كيككف مف شأنيا المساس بمصمحة يحمييا القانكف  ،33كالتحريض يقكـ عمى فكرة أساسية
قكميا االعتماد عمى العاطفة كالكجداف كاحماء الشعكر ،بعيدا عف العقؿ بؿ كيتجنب مخاطبتو،
كىذه الفكرة األساسية ىي التي تميز الرأم عف التحريض ،ذلؾ أف الرأم يقكـ عمى أساس االجتياد
كالتحميؿ ك المقارنة ،كىذه مسائؿ ال سبيؿ لغير العقؿ في اجتيازىا ،كلكف المحرض يتجنب ىذا
الطريؽ ألف فيو خطكرة عمى األفكار التي بثتيا ،فيك يحرض عمى إدخاليا منطقة الشعكر بحيث
تنزؿ مف نفكس سامعيو منزلة المسممات ،كما أف العقؿ ال يسعفو في بمكغ ىذه الغاية ألف العقؿ

بطبعو إلى المراجعة كالتحميؿ 34ضمف بيف أساليب التحريض نجد:

ـ الحب واإليحاء :كىي عممية نفسية يسيطر بمكجبيا المحرض عمى مشاعر جميكره بقصد

تمقيف فكرة معينة في مشاعرىـ ،كنزع األفكار المعارضة ليا في نفكسيـ.
كعادة ما يمجأ إلى عبارات المعسكلة أك تكجيو النصح أك بث الكعكد ،كيجب أف يككف
التحريض ذاتو مف شأنو أف يحقؽ النتيجة التي قصدىا المحرض أك أف يككف صالحا لمكصكؿ

إلييا.35

ـ الكراىية :كىي غير ذات معنى محدد ،كلكنيا نقصد كؿ ما مف شانو تحقير الدكلة كالنيؿ

مف ىيبتيا كىيبة سمطانيا ،كىي تدخؿ في نطاؽ الفتنة كلكف بأسمكب مغاير ،فالمحرض يسعى إلى
تغيير النظاـ بالعنؼ أك بغير الطرؽ المشركعة.36

ـ التحسين والتحبيذ  :يقصد بالتحسيف استحساف الفعؿ أما التحبيذ ىك تأييد الفعؿ فكبلىما

يدخبلف في أساليب التحريض ،كيقصد بيما تصكير األفعاؿ المعتبرة جناية أك جنحة في صكرة

أعماؿ مشركعة تقتضي اإلحساف كالتأييد.

كيقصد التحبيذ(  )Préconiserاالستحساف كالدعاية كاظيار المحاسف كبياف المزايا لنظاـ

مف النظـ المختمفة كبما كاف التجنيد أسمكب مف أساليب التحريض ،فبلبد أف يعتمد عمى اإليحاء
كاإلثارة كالمشاعر كالعكاطؼ كالغرائز ،كاالبتعاد عف العقؿ كالمنطؽ ،كعمى ذلؾ يخرج مف نطاؽ
التجريـ شرح المذاىب كالدفاع عنيا أك التعميؽ عمييا كعمى ما تتضمنو مف أفكار بما يدؿ عمى
مخاطبة لمعقؿ كبعد عف التأثير كاإليجاد".37

ـ الترويج  :Propagerكىك كؿ إلى األخذ بمبدأ مف المبادئ أك مذىب مف المذاىب

كاإلرشاد إليو كىك الحث عمى األخذ بو ،كىك أ مف أساليب التحريض قكامو الدعاية كاإليحاء أيضا
إلى العكاطؼ كالغرائز دكف االلتجاء إلى العقؿ كالمنطؽ.38
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ـ البغض :كيعني الحسد كالمقت كاظيار الشر كالعداكة ،كىك شعكر يستكلي عمى نفس
صاحبو فيفسد لدييا ممكة الحكـ عمى الطائفة المكجو إلييا كالبعض كىك بذلؾ ال يشمؿ استنكار
المكاقؼ كمعارضييا ،ذلؾ أف االستنكار كالمعارضة مصدرىا العقؿ ،كيعتمداف عمى الحجة كالبرىاف
أما البغض فمسألة عاطفية تستكلي عمى صاحبو كتصكر لو األمر عمى غير حقيقة.
ـ أنواع التحريض:

أ) .التحريض المباشر :حتى يككف التحريض مباش ار يجب أف تككف عبلقة كطيدة ال يمكف
االختبلؼ بشأنيا ،ما بيف فعؿ التحريض كالجريمة الناجمة عنو كالمرتبطة بو ارتباط كثيقا ،يجب أف
تبث اإلدارة في القياـ بالجريمة إلى تتشكؿ عنصر النية في الجريمة .كيمكف أف يككف التحريض
متبكعا أك غير متبكع بأثر:

ـ التحريض المباشر المتبوع بأثر (فعل إجرامي) :كىك كؿ مخالفة جنائية يمكف كضعيا في

صنؼ الجرائـ بمجرد ما تبدم كنتيجة منطقية لتحريض مباشر ،كيشترط بالطبع أف يتمكف القاضي

مف إظيار العبلقة المبشرة التي تربط السبب بالمسبب ما بيف التحريض كالجريمة الناتجة عنو،

كيتابع صاحب التحريض بصفة شريؾ القائـ الرئيسي بالجريمة كيتعرض لمعقكبات المنصكص
عمييا في حالة ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ ،إذف في ىذه الحالة " يصبح الصحفي مسؤكال عمى
الجريمة التي حرض عمييا إلى جانب مرتكبيا الفعمي ،باإلضافة إلى مدير النشرية ،كفي ىذه الحمة
تككف العقكبة أقصى في الحالة األكلى ،حيث تتراكح مدة السجف مف سنة كاحدة إلى عشر سنكات،

لكف يجب تحميؿ الصحافة المسؤكلية عف كؿ الجرائـ كاألخطاء التي ترتكب حيث ال تككف دائما
عبلقة نسبية بيف انطباع الصحفي حكؿ مكضكع معيف بيف نية مرتكب الجنحة كالجريمة.39

ـ التحريض المباشر غير المتبوع بأثر(غير متبوع بفعل إجرامي ) :كىك التحريض عمى

القياـ بسرقة أك نقؿ أك القياـ بجرائـ ضد أمف الدكلة ،كحتى يمكف القكؿ أف ىناؾ تحريض غير
متبكع بأثر يجب أف يككف ىناؾ حث عمى القياـ بإحدل الجرائـ السابقة الذكر بدكف أف تككف
متبكعة ،بفعؿ كالقائـ بالتحريض غير المتبكع بفعؿ محرض لعقكبة السجف كغرامة مالية ،أك

بالرجكع إلى نص المادة  87مف قانكف إعبلـ  90نجدىا تعاقب كؿ تحريض بأية كسيمة مف كسائؿ
اإلعبلـ عمى ارتكاب الجنايات كالجنح ضد أمف الدكلة كالكحدة الكطنية كأدل تطبيؽ ىذه المادة إلى
تكقيؼ ثمانية صحفييف مف جريدة الخبر بسبب المكحة االشيارية التي نشرت بنفس الجريدة التي
دعا فييا عبد القادر حشائي الجنكد بمغادرة الثكنات كذلؾ عدـ شراء الجرائد المنددة بآراء الجبية

اإلسبلمية لئلنقاذ ،كبعد ثـ إيقاؼ مدير الخبر كنائب الجريدة كرئيس التحرير كخمس صحفييف
آخريف ،فاألكؿ أكقؼ لمدة  3أياـ أما اآلخركف قتـ إطبلؽ سراحيـ بعد  24ساعة.40

أما فيما يخص إىانة المحاكـ كاالستطبلع القضائي بصفة عامة ،فجريدة (ليبدكلبرم) عؿ
سبيؿ المثاؿ التي قامت بنشر ممؼ خاص يتعمؽ "بالقضاة المزيفيف" أدت بمحاكمة عبد الرحمف
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محمكدم مدير النشر كالحكـ عميو بالسجف مف  17إلى  31مارس كما نصو القاضي ما الكتابة في
 28أفريؿ ما نفس السنة".

ـ التحريض عبر المباشر  :يتمثؿ في التنكيو كيعني الدفاع عف القائـ بالجريمة كابداء

المكافقة عميو كمحاكلة تكريره.

إف النظرة القانكنية لمتحريض قد نص عمييا قانكف إعبلـ  90في مختمؼ مكاده السيما ما

يتعمؽ بالتحريض عمى األفعاؿ المكصكفة أك الجنايات أك الجنح فتنص المادة  96كالتي تنص عمى
"يتعرض لمحبس مف سنة إلى خمس سنكات كغرامة مالية تتراكح ما بيف  10.000دج ك 100.000
دج كؿ مف نكه تنكييا مباش ار كغير مباشر بأنو كسيمة مف كسائؿ أك الجنايات كالجنح.41
أما قانكف العقكبات نص في ماداتو  100عمى التحريض عمى التجمير مف خبلؿ:

"Toute provocation directe a un attroupement non armé, soit par diseurs profères
publiquement soit par écrit ou imprimes officies ou distribués, est punie d’un
emprisonnement de deux mois a un an, si elle a été suive d’effet et de dans le cas
contraire a un emprisamment d’un a six mois et d’une amende de 20.000 a 100.000DA
ou l’une de ces deux périmes seulement.
Toute provocation direct par les mêmes moyens a un attroupement arme est
punie d’un emprisonnement d’un on a cinq ans, si elle a été suivie l’effet et, dans le cas
contrant d’un emprisonnement de 20.000 a 100.000 DA an et l’une de les deux peines

"

42

seulement.

كنستنتج مف مضمكف ىذه المادة أف كؿ تحريض مباشر عمى التجمير غير المسمح سكاء
بخطب تمقي عمنا أك بكتابات كمطبكعات يعاقب عمييا صاحبيا بالحبس مف شيريف إلى سنة،

كبغرامة مالية متضمنة في المادة.

ـ جنحة نشر معمومات حول القصر

 :les Mineureإف نشر محاضر الجمسات المغمقة

لمحاكـ القصر ،يترتب عميو مباشرة مسؤكلية ناشر المقاؿ ،إذ يعاقب كؿ مف ينشر أك يذيع بأم
كسيمة كانت قصد اإلضرار بيذه الفئة ،كلنشر المعمكمات المتعمقة بالقصر يجب تكفر النية كاثبات
ذلؾ بكؿ الكسائؿ بيدؼ حمايتيـ ،لكف المشرع قدـ في ىذا الشأف مادة صريحة في قانكف ،1990
المادة  91كالتي تتضمف ما يمي " :يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى

 6أشير كبغرامة مالية

تتراكح ما بيف  5000دج إلى  100.000دج ،رسـ بياني يتعمؽ بيكية القاصر كبشخصيتيـ ،إال إذا
تـ ىذا النشر بناءا عمى رخصة أك طمب صريح مف األشخاص المكمفيف .42
ـ الجنح الماسة بسمعة وحقوق األشخاص:

 .1القذف :خدمة جنائية تتمثؿ في اإلدعاء أك إسناد فعؿ معيف إلى شخص طبيعي ،أك
معنكم كالذم شانو أف يمس بشرفو كاعتباره.43
"كؿ نشر أك إعادة إنتاج األحداث كالكقائع اآلنية التي تمس بشرؼ الييئات كالمؤسسات

كاألشخاص مف شأنيا أف تحدث ضرر معنكم كنقص مف كرامة كشخصية الشيء المقذكؼ".44
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فالقذؼ ىك كؿ إسناد لفعؿ أك أمر محدد إلى شخص أك أشخاص مما يؤدم إلى المساس
بشرفيـ أك اعتبارىـ كيعني في جكىره تكجيو معنى سيء إلى شخص أك مجمكعة مف األشخاص
بقصد اإلساءة إلييـ" .حيث تنص المادة  40مف قانكف اإلعبلـ الجزائرم رقـ  07/90المؤرخ في
 04أفريؿ  1990عمى ضركرة امتناع الصحفييف عف القذؼ كضركرة التزامو بأخبلقيات المينة كما
يمي "يتعيف عمى الصحفي المحترؼ أف يحترـ بكؿ صرامة أخبلؽ كآداب المينة أثناء ممارسة
مينتو كيحب عميو أف يقكـ خصكصا بما يأتي .....االمتناع عف انتحاؿ كاالفتراء كالقذؼ
كالكشاية" 45ىذا كقد نصت المادة  196مف قانكف العقكبات الجزائرم  26جكاف .2001
ىذا كقد نصت المادة  296مف قانكف العقكبات 260جكاف  2001ما يمي :يعد قذفا كؿ

ادعاء لكاقعة مف شأنيا المساس بشرؼ كاعتبار األشخاص أك الييئة المدعى عمييا بو ،أك إنشاءىا
إلييـ أك إلى تمؾ الييئة ،كيعاقب عمى نشر ىذا اإلدعاء أك ذلؾ أك اإلسناد مباشرة أك بطريؽ إعادة
النشر حتى كلك تـ ذلؾ عمى كجو التشكيؾ أك إذا قصد بو شخص أك ىيئة دكف ذكر االسـ ،كلكف
كاف مف الممكف تحديدىا بعبرات الحديث أك الصياح أك التيديد أك الكتابة أك المنشكرات أك
البلفتات كاإلعبلنات مكضكع الجريمة.46

أما العقكبة المترتبة عف جريمة القذؼ فجاء في نص المادة

 298مف نفس القانكف في

الفقرة األكلى ما يمي:
ػ يعاقب عمى القذؼ المكجو إلى األفراد بالتجسس مف خمسة (

 )5أياـ إلى ستة أشير

كبغرامة ما يمي مف  5000دج إلى  50.000دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط ،كما جاء في
المادة  119مف قانكف ( )01/82المؤرخ في  06فيفرم  1982كما يمي:

ػ " كؿ قذؼ " كما ىك محدد في المادة  296مف قانكف العقكبات مكجو إلى أعضاء القيادة

السياسية كالحككمة أك إلى المؤسسات السياسية الكطنية لمحزب كالدكلة عمى مستكل التراب الكطني
أك إلى مثميا بكاسطة الكسائؿ المنصكص عمييا بالمادة (
عشرة (  )10أياـ إلى سنة بغرامة مالية مف

 )04أعبله يعاقب عمييا بالحبس مف

 3000دج إلى  10.000دج ،أك بإحدل ىاتيف

العقكبتيف فقط.47

ىذا ،كتتميز جريمة القذؼ كباقي الجرائـ األخرل بركنيف أساسيف مادم كمعنكم:

ـ الركن المادي  :يفترض القذؼ فعؿ إسناد كأف ينصب ىذا الفعؿ عمى كاقعة يشترط منيا
شرطاف أف تككف محددة كأف يككف مف شانيا عقاب مف أسندت إليو أك احتقاره ،كأف يككف ىذا
اإلسناد عمينا ،كىذه العناصر تككف الركف المادم لمقذؼ كيتطمب أيضا ركف معنكم يتخذ صكرة
الصد الجنائي.
أ) .اإلسناد :ىك نسبة األمر أك الفعؿ إلى شخص أك أشخاص تمييدا لمساءلتو عنو ،كىك
المعنى المقصكد بو في القذؼ ،حيث لقياـ القذؼ المعاقب عمييا أف يكجد تعبير متضمف نسبة أمر
أك فعؿ إلى شخص ،بحيث لكضع ىذا اإلسناد إلى الشخص ألصبح ىذا األخير خاضعا لكطأة
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العقاب باعتبار أف اإلسناد مشتمؿ عمى جريمة معاقب عمييا قانكنا .كالقاعدة العامة في تفسير
عبارات القذؼ كالسب ىك حمؿ الكبلـ عمى معناه الطبيعي العادم المستفاد مباشرة بغير تكمؼ مف
جممة الكبلـ كمجمكعو إال إذا قامت قرنية تكجب صرفو إلى معنى أخر كتدؿ عمى أف صاحب
فصد غير المعنى الطبيعي أك العادم.48

ب) .موضوع القذف " :ىك الكاقعة التي سيسندىا المتيـ إلى المجني عمييا بشرفيا

كاعتبارىا ،كقد اشترط القانكف أف تككف ىذه الكاقعة محددة كأف يككف مف شانيا لك كانت صادقة
عقاب المجني عمييا أك احتقارىا عند أىؿ كطنو أم يجب أف تشمؿ العبارات المكجية إلى المجني
عمييا عمى فعؿ أك أمر محدد يمكف التدليؿ عمييا كاثبات صحتو ،كىك أمر ضركرم في القذؼ،
أما اإلسناد بكاقعة مبيمة".49

ج) .العالنية :ىي أف يشاىد الفعؿ أحد مف الناس أك يسمعو إذا كاف المستمع يدؿ عمى

مادة الفعؿ أك أف يككف مف شأف الفعؿ بالكيفية التي كقع بيا أف يراه أك بسمعة الغير كلـ يرل أك
يسمع بالفعؿ.

ـ الركن المعنوي  :فإنو يتمثؿ في انصراؼ إدارة الفاعؿ إلى الفعؿ المادم المككف لمجريمة

كما كصفو القانكف ،كلما كاف ىذا الفعؿ ىك التعبير عمنا عف أمر خادش لمشرؼ أك االعتبار،
فيتعيف القكؿ بتكافر القصد الجنائي أف تنصرؼ إرادة الجاني مف جية إلى خدش الشرؼ أك
االعتبار .القذؼ جريمة عمدية في كافة حاالتو ،كلقد استند القضاء عمى اعتبار القصد المتطمب
قصدا عاما كتنصرؼ عناصر القصد إلى جميع أركاف الجريمة ،فيتعيف أف يعمـ المتيـ بدال لتو
الكاضحة التي يسندىا إلى المجني عميو ،كيتعيف أف يعمـ بعبلنية ىذا اإلسناد كيتكافر لديو إدارة
اإلسناد كادارة العبلنية.50

أ) .جريمة السب :يعرؼ السب بأنو خدش شرؼ باعتباره عمدا دكف أف يتضمف ذلؾ إسناد

كاقعة معينة إليو  .51كالسب في أصبل لمغة الشتـ سكاء بإطبلؽ المفظ الصريح كالداؿ عميو باستعماؿ
أية كسيمة مف كسائؿ العبلنية.52

كتقكـ جريمة السب كلك صدرت في غياب المجني عميو طالما ذكر اسمو أك عيف تعيينا
كافيا 53كيعرؼ المشرع الفرنسي السب في المادة  29مف قانكف الصحافة بأنو "كؿ تعبير مييف أك
قبيح ال يتضمف إسناد كاقعة معينة .كقد عرفت المادة  297مف قانكف العقكبات الجزائرم السب ما
يمي :يعد سبا كؿ تعبير مشيف أك عبارة تتضمف تحقي ار أك ال ينطكم عمى إسناد أية كاقعة.54
أما عقكبة السب فقد نصت عمييا المادة

 199مكرر مف قانكف العقكبات عمى ما يمي:

يعاقب عمى السب المكجو إلى فرد أك عدة أفراد بالحبس مف (  )1شير إلى (  )3ثبلثة أشير بغرامة
مالية مف  10.000دج إلى  25.000دج .كما ىك محدد في نص المادة  146مف قانكف العقكبات
الجزائرم (رقـ  09-01المؤرخ في  26جكاف  )2001تطبيؽ عمى اإلىانة كالسب أك القذؼ المكجو
بكاسطة الكسائؿ التي حددتيا المادتاف  144مكرر ك  1 – 144ضد البرلماف أك إحدل غرفتيو أك
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ضد المجالس القضائية أك المحاكـ أك ضد الجيش الكطني الشعبي أك أية ىيئة نظامية أك عمكمية
أخرل ،العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف المذككرتيف أعبله في حالة العكدة تضاعؼ
عقكبات الحبس كالغرامة ككذا نص  298مف نفس القانكف :يعاقب عمى السب المكجو إلى فرد أك
عدة أفراد بالحبس مف شير (  )1إلى ثبلثة (  )3أشير كبغرامة مف  10.000دج إلى 25.000دج.
إذف فعندما يتمفظ بكممات يقصد بيا التجريح كاالحتقار كالمفظ إلى شخص ما فيذه العبارات تحمؿ
اإلىانة كاالحتقار كألفاظ قبيحة كاف تقكؿ مثبل (بدكف سكف /معركؼ .)SDF
ـ أركان جريمة السب:
ػ إسناد كاقعة غير محددة مف شأنيا المساس بالشرؼ كاالعتبار ،كيقكـ ىذا الركف عمى

إسناد عيب أك تعبير ينطكم عمى خدش لشرؼ المجني عميو كاعتباره دكف أف يتضمف إسناد كاقعة
محددة إليو.
ػ تعييف الشخص المجني عميو ،كيستكم في ذلؾ أم يككف الشخص طبيعي أك معنكم،
إسناد التعبير (السب) لمشخص قد يككف عف طريؽ:

أ) .القول :ىك تعبير بالكبلـ سكاء كاف جمؿ أك عبارات كاممة أك مجرد جزء مف جممة

سكاء ثـ ذلؾ في مكاجية المسند إليو أك غير مكاجية سكاء تـ ذلؾ مباشرة أك غير كسيمة أخرل
كالصحؼ كاإلذاعة ك التمفزيكف.

ب) .الكتابة :كيقصد بالكتابة كؿ تعبير بالمغة المدكنة سكاء أكانت كممات منسقة في تشكؿ

جمؿ عامة.55

ج) .اإلشارات :كىي حركة جسدية تعبيرية تطرؽ نفسية الغير دكف المساس بجسده ،كفي

ىذا المجاؿ نصت المادة  144مف قانكف  26جكاف  .2001عمى يعاقب بالحبس مف  3أشير إلى
إثنى عشر ( )12شير كبغرامة 50.000دج إلى  250.000دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط كؿ
مف أساء إلى رئيس الجميكرية بعبارات تتضمف إىانة أك سبا أك قذفا سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ

الكتابة أك الرسـ أك التصريح أك بأية أليو لبث الصكت أك بأية كسيمة الكتركنية أك معمكماتية أك
إعبلمية أخرل.

د) .ركن العالنية :تتكقؼ العبلنية في جريمة السب كفقا لممكاف الذم تمت فيو كقد يمكف

أف يككف العبلنية في األماكف التالية :المستشفى ،الطريؽ العاـ ،غرفة المحاميف ..،56

إذف يمكف أف تحقؽ جريمة السب بالجيرية أك ترديده في مكاف خاص ،كتككف كذلؾ

العبلنية بتكزيع المطبكعات أك الصكر عمى عدد مف األفراد بغير تمييز.
ىػ .الركن المعنوي  :جريمة السب كجريمة عمدية ،لذلؾ فإف الركف المعنكم فييا تتخذ
صكرة القصد الجنائي بعنصرية العمـ كاإلدارة فالعمـ  :بمعنى أف يعمـ الجاني بمعنى العبارات التي
صدرت منو ،أما اإلدارة ىي إدارة الجاني صكب التعبير عف المعنى الذم ينسبو لممجني عميو ،فإذا
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تكافرت عناصر القصد الجنائي قاـ الركف المعنكم لمجريمة أيا كاف الباعث عمى ارتكابيا ،فالباعث
ليس عنص ار مف عناصر القصد الجنائي كلذلؾ فإنو قد قضى بأنو متى كانت األلفاظ التي ساقيا
الكاتب دالة بذاتيا عمى معاني السب كالقذؼ ،كجبت محاسبتو بصرؼ النظر عف البكاعث التي
دفعتو لنشرىا.

الخاتمة:
كعمى ىذا تبيف أف العمؿ اإلعبلمي عمؿ فكرم كفي جميع المجتمعات منكطا بيذا العمؿ
مع غيره مف الكسائؿ ،كما أف الجرائـ المرتكبة ضد ىذه الحرية مف شأنيا عدـ إمكانية تحقيؽ
الكحدة اإلنسانية ،كالفكرية إزاء المخططات لمقضايا اإلنسانية كجميع مشاكميا المتفاقمة تمييدا
لمكصكؿ إلى الرأم العاـ العممي كالمكحد بشأنيا ،كما أف الحر ظاىرة اجتماعية تنطكم عمى معنى
الحتمية ألنيا تنبثؽ مف كياف المجتمع اإلنساني إذ أف طبيعة اإلنساف االجتماعية تحمؿ في أثنائيا

ط ار از خاصا مف الظكاىر االجتماعية التي تنتج عند احتكاؾ البشر كاندماجيـ في جماعات ،كفي
ىذا األساس تككف أىـ كظائؼ الصحافة ىك نشر األنباء ،لذا فإنيا تتصؿ بأىـ الغرائز البشرية
كأطير صفة مف صفات اإلنساف االجتماعية كىي حب اإلطبلع لمعرفة األنباء ،كالمبلحظ أف حرية
اإلعبلـ مف الحريات الحيكية كالمتجددة التي تدخؿ في حركة المجتمع اليكمية تفاعبلت قطاعاتو

المختمفة سكاء القانكنية أك السياسية أك الفكرية أك االجتماعية مما يجعؿ لؤلفراد الحؽ في تنظيـ

المناقشات لؤلحداث كاآلراء التي تدكر في المجتمع كالمشاركة فييا كنقميا كنشرىا بكاسطة الصحؼ
أك الكسائؿ األخرل مما يستكجب عدـ خضكعيا لمتأثيرات كالضغكط التي تحرفيا عف رسالتيا
األساسية في نشر الحقيقة كالمعرفة ،فكؿ انتياؾ أك اعتداء عمى ىذه الحرية ىك انتياؾ لمتنظيـ
القانكني في الدكلة كعدـ احتراـ القكاعد القانكنية السارية فييا مما يؤدم إلى المساس بمضمكف

الحؽ ،كما أف االعتداء عمييا كذلؾ يشكؿ مساسا كمخالفة لمنص الدستكرم المقرر لو ،كمف ثمة

عدـ احتراـ الييئات التنفيذية كالتشريعية.
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العولمة ،مفيوميا وتأثيرىا عمى العالم العربي
األستاذ عمار تكسانة
أستاذ مكمف بالدروس ـ كمية العموم السياسية والعالقات الدولية
جامعة الجزائر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
An Outline :
;This topic concens the issue of Mondialisation, Definitions and side effects
especially on Arab and Islamic world . Firstly, we tried to give an overview of what
Globalisation means; we noticed existing opposite views depending on era of interest.
On one side those who see mondialisation challenging existing orders and
promoting liberal interests; and who believe it as expressing the world of
interdependence where states and individuals can no longer exist by themselves .Mutual
interests rooted in culture, history and civilisation can tied up collective relationships
among disparate and conflicting views especially among arabic and Islamic states. At
the end we outlined alternative policies to face challenging mondialisation .

مقدمة :
لقد أضحت العكلمة مف المفاىيـ الكاسعة االنتشار كاالستخداـ بفضؿ إف ارزات الحركة

التحديثية كالنيضكية خاصة منيا التي اعقبت الحربيف العبلميتيف .كال شؾ فيو اف االراء اختمفت
كتضاربة عند الحكـ عمى ىذه الظاىره الزاحفة فمف يرل فييا فعؿ كمجيكد إنساني تراكمت مظاىره
خدمتا لبلنسانية قاطبتا فيي عمؿ محايد يراد منو تحقيؽ رفاىيو المجتمع اإلنساني.
كعمى النقيض مف ذلؾ ىناؾ مف يرل اف العكلمة تعكس الثقافة االقكل فيي جائت لتكريس
مصالحو تبعا لمقكلة " ال شيئ ييدل دكف مقابؿ" .سنحاكؿ البحث كالتطرؽ لكؿ ىذه اإلشكاليات

التي تطرحيا العكلمة في عممنا المتكاضع ىذا .

قبؿ البدء في الحديث عف العكلمة »  « Globalisationالبد مف اإلشارة إلى أف أغمب
المحكالت االجتيادية الرامية ؿتبياف مفيكـ كدالالت ظاىرة العكلمة لـ تبمغ مبتغاىا كمراميا األساسية
بعد ،فالبعض مف تمؾ االجتيادات اقتصرت عمى كصؼ ىذه الظاىرة عمى أنيا عممية نشر لثقافة
احادية بحيث تتغمب عمى الثقافات المجتمعية األخرل( ،عكلمة ثقافية)  .كىناؾ مف ينظر إلييا
بمنظكر أكسع ،ممخصو لعكلمة كرسممة العالـ ،أم أف العكلمة عممية يراد منيا نشر مبادئ النظاـ
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االقتصادم الرأسمالي كفرضو عمى عامة األساليب االقتصادية التي تتبعيا المجتمعات األخرل
(عكلمة اقتصادية ك ىك ما نبلحظو في عالمنا اليكـ في حيف يذىب فريؽ اخر لمقكؿ بأف العكلمة
كتكك يييف (الشخصية
ظاىرة تنحك بالمجتمعات اإلنسانية قاطبة نحك التجانس كالتشابو
الثقافي ٌ
العالمية ذات الطابع االنفتاحي عمى ما حكليا مف مجتمعات كثقافات مختمفة) ،كيعكؿ أنصار ىذا
الفريؽ عمى جممة التطكرات اليائمة الحادثة

في قطاع االتصاالت كالمكاصبلت بيف المجتمعات

اإلنسانية المختمفة كالتي أسيمت بشكؿ كبير في نشر ثقافات المجتمعات بخاصة المتقدمة كالتي
ترنك المجتمعات النامية بمكغ مستكل تطكرىا الصناعي كاالقتصادم كالعممي.
كمف جية

أخرل ،يبدك االختبلؼ

في المؤشرات الكمية

في كالتي تنـ عمى
كالكي ة

الدخكؿ في عصر العكلمة ،فنجد االقتصادييف يركف أف الشركات كالمصارؼ العمبلقة متعددة،

كمتعدية الجنسية ،كاليادفة إلى الربح الفاحش ،كذات المبادئ الرأسمالية ىي مف أبرز المؤشرات
عمى ىذا العصر الجديد ،في حيف يرل السياسيكف أف ظاىرة ضعؼ نظاـ الدكلة القكمية في العالـ
كانتشار التيارات المطالبة بالحرية كالديمكقراطية ىي المؤشر الحقيقي عمى عصر العكلمة ،ىذا،
يبدك االختبلؼ بيف العمماء كالمفكريف ،مف جية ثالثة ،في الزاكيو التي يركز عمييا كؿ فريؽ منيـ،

في
فالبعض يذىب حيف تحديد ماىية مفيكـ العكلمة لمتركيز عمى اآلثار السمبية أك المضعفات الثقا ة
كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية لمعكلمة ،كالتي بات العالـ بأسره يعاني مف كيبلتيا بما في ذلؾ
دكؿ العالـ المتطكرة.
إف أصحاب ىذا المذىب يمثمكف الفريؽ المعارض أك النابذ لمعكلمة

.في مقابؿ ىذا الفريؽ

نجد فريؽ ثاف يؤكد عمى بعض اإليجابيات التي تتضمنيا ظاىرة العكلمة كالتي مف أبرزىا االنفتاح

عمى العالـ كالتبادؿ الثقا في كاالقتصادم التجارم ،كشيكع مبادئ الديمكقراطية بالمنظكر الغربي ،أم

القائمة عمى التعددية الحزبية ،كتأكيد قيـ احتراـ اإلنساف كتقدير آدميتو كحقو

في الحياة الكريمة،

نجد ليذه االفكار تاثيرىا عمى العالـ العربي بكجو الخصكص كىذا يتجمى بكؿ كضكح ما يحدث لو
مف مكجات تتبنا حركية التغيير الثكرم كالتي في الغمب يرجع ليا منشأ مف االفكار

التحررية

العالمية الي تجتاح العالـ الغربي في مقابؿ ىذيف الفريقيف نجد فريؽ ثالث يقؼ مكقفا متحفظا مف
التغيرات العالمية الجديدة( مؤشرات عصر العكلمة) ،ىادفا ،ىذا الفريؽ ،تجنب مساكئ العكلمة

كالتي منيا مثبل انتشار الجريمة المنظمة كالجرائـ الحديثة كالفساد اإلدارم كجرائـ المخدرات كالعنؼ
كاإلرىاب كاالنحبلؿ الخمقي ،كضعؼ قدرة النظاـ الداخمي عمى اإلمساؾ بزماـ األمكر بالدكلة،ك كذا
انييار الدكلة القكمية كأزمة المديكنة لمعديد مف المجتمعات النامية ،كارتفاع معدالت اليجرة كازدياد
عدد مف ىـ تحت خط الفقر ..الخ ،كيرل متزعمك ىذا الفريؽ أف النجاة مف مضعفات العكلمة
في ضركرة

تتمثؿ فيما ييصطمح عميو (بالفضاء الجغ ارفي ،كالمجاؿ الحيكم) ،كتتمخص ىذه الفكرة
أف تتكتؿ الدكؿ القزمية ذات المجاؿ الجغ ار في المتقارب في مجاؿ حيكم يناسبيا تجنبا لجبركت
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الدكؿ العمبلقة كاالتحادات الكبيرة ،كىذا ما يضمف ليا مكانتيا بيف الدكؿ كالتكتبلت األخرل
القائمة في الغالب عمى أساس مف المصمحة كالتبادؿ االقتصادية كالتجارم .

عمكما يحاكؿ "محسف الخضيرم "في كتابو "العكلمة"  2000تعريؼ مفيكـ العكلمة كالكقكؼ
عمى أىـ جكانبيا فيقكؿ :أف العكلمة مفيكـ "يعبر عف حالة مف تجاكز الحدكد الراىنة لمدكؿ إلى
آفاؽ أكسع كارحب .تشمؿ العالـ بأسره" ،أم بمعنى أف العكلمة تمثؿ االنفتاح عمى العالـ كالتأثير
الثقافي المتبادؿ بيف أقطاره المختمفة .كمف أىـ مؤشرات العكلمة التي يطرحيا "الخضيرم" اآلتي :
 .1حرية حركة السمع كالخدمات كاألفكار كالتبادؿ الفكرم دكف حكاجز أك حدكد.

 .2تحكؿ العالـ إثر التطكر التقني كالتيار المعمكماتي إلى قرية ككنية صغيرة بؿ ككخ

إلكتركني ظيكر نفكذ كسطكة الشركات متعددة كمتعدية الجنسيات كفكؽ القكمية.
 .3بركز تيارات فكرية منادية باحتراـ حقكؽ اإلنساف كآدميتو كرفع

االستعباد كالجكر

كالطغياف كالتعسؼ ككؿ أشكاؿ الييمنة كالقير.
كميما يكف مف أمر ىذه المحاكالت ،فبل يبدك لمباحث تكضح المفيكـ تكضيحا
مفاىيـ عممية كىي »  « Concepts scientismeكىي أدكات ذات أىمية عممية كبيرة

كفؽ
في تكاصؿ

جميكر العمماء كتفاىميـ كالتعبير عف طركحاتيـ ،فيي تستخدـ لمتعبير عف مكنكف األفكار كشرح

النظريات العممية المفسرة لمظكاىر محؿ اىتماـ الفرع العممي الذم ينتمي إليو ىذا أك ذاؾ العالـ.
كمف ىنا فإف تعريؼ مفاىيـ أمر غاية في األىمية في أم مجاؿ عممي ،كأني أعتقد أف ىذا
األسمكب سيساعد كثير في تكضيح فيـ مدلكؿ كؿ مفيكـ بما

في ذلؾ مفاىيـ حديثة االستخداـ

كمفيكـ العكلمة ،كعمى العمكـ سبؽ لنا اف تطرقنا في ىذا البحث المتكاضع الى مختمؼ التعاريؼ

المكضجة لممكضكع ،كعمى العمكـ كعمى الرغـ مف كثرة الكتابات عف ظاىرة العكلمة ك تنكع

األطركحات نمخصيا في ما يمي ،ففي إبريؿ عاـ ( 1998ـ) عقد مؤتمر فكرم بالقاىرة لمدة خمسة
أياـ عف العكلمة كقضايا اليكية الثقافية ،كعمى الرغـ مف البحكث كالمداخبلت لقد خرج المؤتمر
بأسئمة أكثر مما دخؿ فيو.

ـ نشأة العولمة وتطورىا  :يرل الباحثكف الذيف تحدثكا عف نشأة العكلمة أف العكلمة

عمميةتراكمية أم أف ىناؾ عكلمات صغيره سبقت كميدت لمعكلمة التي نشيدىا اليكـ ،كالفرؽ فييا
ىك تزايد كتيرة تسارعيا في الفترة األخيرة بفضؿ تقدـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ المختمفة كالتقدـ

العممي بشكؿ عاـ كمع ذلؾ فيي لـ تكتمؿ بعد كسكؼ نذكر بعض المحطات عمى كجو اإلجماؿ.
ـ أوالً :كاف العرب كالمسممكف في الماضي ىـ المطكركف األكائؿ ألنظمة المتاجرة

عبرالبمداف ككاف المقر الرئيس لذلؾ النشاط ىك منطقة الخميج ،ككاف يتمركز في جزيرة ىرمز .كقد

استمرت ىذه الحالو إلى و
نحك عاـ 1500ـ ،بظيكر البرتغاليكف قامكا خبلؿ القرف الخامس عشر

ببرامج بحث ك تطكير في التقانة البحرية في (ساجرس) ك كاف اليدؼ لذلؾ البرنامج بناء أسطكؿ
بحرم يتـ فيو تحدم نظاـ المتاجرة الدكلي الذم يييمف عميو العرب ،ك قد نجح البرتغاليكف في
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صنع السفينة العابرة لممحيطات ك التي بإمكانيا عبكر المحيط األطمسي ،كما أف بإمكانيا حمؿ مئة
قطعة مدفعية ك إطبلؽ نيرانيا .كآذنت ىذه التقانة البحرية الجديدة ببدء عصر االكتشافات الجديدة،
فقد حققت أكركبا في عاـ 1600ـ تعادالن تقانيا مع العرب ،إال أف ميزاف القكة بيف الطرفيف منذ ذلؾ
الحيف أخذ يتقكض بسرعة بسبب سمسمة مف التقدمات العممية كالتقانية األكركبية ،مثؿ إحبلؿ قكة

البخار محؿ قكة العضبلت ،كاكتشاؼ تكليد الطاقة الكيربائية كنحكىا.

مما كرس بداية الييمنة

االستعمارية إيذانا بأف قيادة العكلمة أصبح في أيدم الغرب بعد ما كاف حك ار لممسمميف لكحدىـ.
ـ ثانيا :لما انتيت الحرب العالمية الثانية عاـ

1945ـ كانت قد خمفت آثا انر تعد منعطفا

ميمان في تاريخ العكلمة ،إذ أنو بدا كاضحان أف الييمنة الحقيقية ال ينبغي أف تككف عسكرية ،كانما

ثقافية كاقتصادية .كىذا ما سينتج عنو في النياية ىيمنة سياسية شاممة لكؿ المناحي .كقد بذلت

الكاليات المتحدة األمريكية في تمؾ الحقبة كبيف عامي  1951-1948أكثر مف اثني عشر مميار
دكالر مف أجؿ إعادة بناء الدكؿ الصناعية الغربية كالياباف عبر مشركع (مارشاؿ) ،باإلضافة إعادة
تنظيـ العبلقات النقدية كأسعار الصرؼ ككسائؿ الدفع الدكلية ،ك قد

تمثؿ ذلؾ بظيكر (البنؾ

الدكلي) ك(صندكؽ النقد الدكلي).

ـ مظاىر العولمة  :ال شؾ أف نظاـ العكلمة قد فرض نفسو بفعؿ عكامؿ عدة ساعدتو في

العالمية الثانية الذم كضعو الجنراؿ جكرج مارشاؿ رئيس ىيئة أركاف الجيش األميركي .ذلؾ خاصة
ما يتعمؽ بالكسائؿ التكنكلكجية كغير ذلؾ مف كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ المتعددة التي ال يخفى
عمينا مدل أىميتيا القصكل في العصر الحاضر في التقريب بيف الشعكب كالدكؿ كاألمـ
كالحضارات .كلـ تنج الببلد العربية كاإلسبلمية كباقي دكؿ العالـ

.مف زحؼ العكلمة كآثارىا ،كقد

عمد الغرب إلى التغمغؿ فييا مف أجؿ تحقيؽ أىدافو كأغراضو السياسية كاالقتصادية كالثقافية...

كلعؿ أىـ مظاىر العكلمة مايمي المجاؿ االقتصادم كىك،

ليس مجرد تبادالت مادية معزكلة عف

المشاعر ،فحينما يتكحد أناس في ظؿ منظكمة اقتصادية معينة ،كتتداخؿ مصالحيـ تقكـ مشاعر
الكالء ك االمتزاج باآلخر الذم ارتبطت بو بعض مصالحيـ حتى لك كانت مصالح ىك المغمكب
فييا ىذه الفمسفة ىي التي كاف يرمي بيا شمعكف بيريز في مشركعو الشرؽ أكسطي حيث برىف
عمى أف الحركب ىي أسكأ كسائؿ السيطرة ،بؿ إف السيطرة الحقيقية تككف باالقتصاد كالتكنكلكجيا

كالعمـ ،ك أف العالـ العربي قد أنفؽ الكثير عمى الحركب كالدمار كال بد أف نكسر الحكاجز النفسية
لكضع منظكمة اقتصادية يرتبط بيا الجميع.
ـ آثار العولمة السياسية ونتائجيا:

 .1األبعاد السياسية لمعولمة  :تعد السياسة مف أبرز اختصاصات الدكلة القكمية التي
تحرص عمى عدـ التفريط بيا ضمف نطاقيا الجغرافي كمجاليا الكطني .كىذا الحرص ً
ضمف
المجاؿ المحمي ،كبعيد عف التدخبلت الخارجية ترتبط أشد االرتباط؛ بمفيكـ السيادة كممارسة الدكلة
لصبلحياتيا كسمطاتيا عمى شعبيا كأرضيا كثركاتيا الطبيعية .كالدكلة القكمية ىي ىنقيض العكلمة
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المتكحشة الكاسحة ،كما أف السياسة كنتيجة لطبيعتيا ستككف مف أكثر األبعاد الحياتية مقاكمة
لمعكلمة التي تتضمف انكماش العالـ كالغاء الحدكد الجغرافية كربط االقتصادات كالثقافات
كالمجتمعات كاألفراد بركابط تتخطى الدكؿ كتتجاكز سيطرتيا التقميدية عمى مجاليا الكطني
كالمحمّْي.
إف الدكلة التي كانت دائمان الكحدة االرتكازية لكؿ النشاطات كالق اررات كالتشريعات أصبحت

اآلف ككما يكضح "ريتشارد فكيؾ" ،مجرد كحدة ضمف شبكة مف العبلقات كالكحدات الكثيرة في عالـ
يزداد انكماشان كترابطان .فالق اررات التي تتخذ في عاصمة مف العكاصـ العالمية سرعاف ما تنتشر

انتشا انر سريعان إلى كؿ العكاصـ ،كالتشريعات التي تخص دكلة مف الدكؿ تستحكذ مباشرة عمى

اىتماـ العالـ بأسره ،كالسياسات التي تستيدؼ قطاعات اجتماعية في مجتمع مف المجتمعات تؤثر

تأثي انر حاسمان في السياسات الداخمية كالخارجية لكؿ المجتمعات القريبة كالبعيدة.

ترتبط "العكلمة السياسية'' ببركز مجمكعة مف القكل العالمية كاإلقميمية كالمحمية الجديدة

خبلؿ عقد التسعينات ،كالتي أخذت تنافس الدكؿ في المجاؿ السياسي ،كمف أبرز ىذه القكل
التكتبلت التجارية اإلقميمية كالسكؽ األكركبية المشتركة لتشكؿ كحدة نقدية تعمؿ مف خبلؿ

المصرؼ المركزم األكركبي الذم أنشئ عاـ  1999ليشرؼ عمى عممة اليكرك .

إف النمكذج االندماجي األكركبي يقكـ أساسان عمى تخمي الدكؿ األكركبية الطكعي عف

بعض مف مظاىر السيادة لصالح كياف إقميمي يتجو نحك الكحدة االقتصادية ،كربما الحقان الكحدة
السياسية مف خبلؿ بركز الكاليات المتحدة األكركبية التي تتمتع بسياسة خارجية كدفاعية كاحدة
لتصبح قكة منافسة لمكاليات المتحدة األمريكية خبلؿ القرف القادـ.

كتكقعاتيـ ،يمكف اختصار آثار ىذه في:

حسب آراء العمماء كالمحققيف

 .1انكماش الحككمات كدكرىا ،كفي النياية إضعافيا بفعؿ تنازؿ الدكؿ عف الكثير مف
الكظائؼ كتسميميا لصالح المؤسسات كمتخذم الق اررات في العالـ.
 .2انعداـ جدكل الحدكد الجغرافية ،كفي النياية زكاليا بفعؿ اعتماد كاندماج الكثير مف
األمكر المحمية كالقكمية بالمجتمع العالمي.

 .3انفبلت األمر االجتماعي مف قبضة الحككمة كاندماج الناس في مجتمع أكسط.
 .4عجز الحككمات عمى السيطرة عمى حركة المعمكماتية ككسائؿ اإلعبلـ التي تدار مف

قبؿ الشبكات المعمكماتية المعقدة كالتي يممكيا أصحاب القكل في العالـ.
 .5تفكؾ اليكية القكمية كسقكطيا بفعؿ إمكانية التسمٌؿ لمحدكد ،كالثقافات كشعكب العالـ

المختمفة كتعامميا.

 .2األبعاد الفكرية لمعولمة  :لـ تكف محاكلة فرانشيس فاككياما في كتابو نياية التاريخ

 ،1989إال محاكلة لصياغة كعي ككني زائؼ الغرض منو إثبات أف العكلمة المتكحشة ستككف
ىي ديانة إنسانية إلى أبد اآلبديف .فيك يشخص المرحمة الراىنة في التاريخ ككأنيا مرحمة انتصار
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نيائي لمنمكذج السياسي كالفكرم المتكحش .ثـ تبعو مقاؿ الييكدم األمريكي "صامكيؿ ىانتنغتكف" ػ
"صداـ الحضارات" في صيؼ  ،1993في فصمو "فكريف أفيرز" معمنان دخكؿ "السياسة عمى نطاؽ
العالـ كمو مرحمة جديدة"،كىك يفترض حتمية تصادـ الحضارات إذ يقكؿ" سكؼ يتمحكر االنقساـ

األساسي داخؿ المجمكعة البشرية حكؿ العكامؿ الثقافية التي ستصبح المصدر الرئيسي لمصداـ..
إف صداـ الحضارات ىك الذم سيحتؿ مركز الصدارة في السياسة العالمية" .فنظرية ىنتنغتكف تصر
بقكة كالحاح عمى أف الحضارات غير الغربية البد أف تصطدـ بالغرب ،كيعني ذلؾ استمرار كتكسيع
نطاؽ الحرب الباردة بكسائؿ جديدة.

ـ المجال الديني  :يقكؿ ىنتجتكف " :مشكمة الغرب الخطيرة ىي اإلسبلـ ،الثقافة المختمفة

التي يقتنع أصحابيا بتفكؽ ثقافتيـ" كقد ذكر أف الحؿ الختراؽ ىذه الثقافة إجراء حكار بيف
الحضارات كذلؾ الحتكاء االختبلفات المكجكدة بيف اإلسبلـ كالثقافة الغربية.

كىذا اليدؼ ليس جديدان مع العكلمة كال مع الحكارات الحضارية ك الدينية بؿ ىك قديـ منذ

أف كاف االستعمار يرعى حمبلت التنصير التي كاف ىدفيا كما قرره المنصر ( :زكيمر) ككما

رصده (ىاممتكف جب) (ىك إذابة مشاعر التقديس لدل المسمـ لمقرآف كالسنة النبكية ،ليصبح فكره
كنفسو مفتكحة لتقبؿ الركح الغربية في معارفيا االجتماعية كقيميا كنظميا ،أك عمى األقؿ لتقطع

صمتو بدينو فيصبح " مخمكقان ال صمة لو با﵀ تائيا في الحياة ،تتحكـ بو شيكاتو فيسيؿ استعباده " .

ـ الوطن العربي وتحديات العولمة  :تبرز تحديات العكلمة السياسية لمكطف العربي في

الظكاىر اآلتية ذكرىا:

ـ أوالً :العولمة وسيادة الدولة

بعد الحرب العالمية الثانية تجمت إرادة الشعكب في الحرية كالتقدـ مف خبلؿ تعبيرىا عف

ىكيتيا الكطنية كالقكمية كاإلنسانية كعف تطمعيا الحضارم مف خبلؿ بمكرة إيديكلكجيات قكمية
تحررية متصمة الجذكر بتراثيا كبآفاؽ ىذا العصر.

كلقد أصاب مف أطمؽ عمييا اسـ "الدكلة الرخكة" ،كىك لؤلسؼ ينطبؽ عمى كثير مف دكؿ

الكطف العربي .إف تأثير العكلمة عمى سيادة الدكلة يتمثؿ في أف قدرات الدكؿ تتناقص تتناقص
تدريجيان بدرجات متفاكتة  .فيما يتعمؽ بممارسة سيادتيا في ضبط عمميات تدفؽ األفكار كالمعمكمات
كالسمع كاألمكاؿ كالبشر عبر حدكدىا .فالثكرة اليائمة في مجاالت االتصاؿ كالمعمكمات كاإلعبلـ

حدت مف أىمية حكاجز الحدكد كالجغرافية .كما أف قدرة الدكلة سكؼ تتراجع إلى حد كبير خاصة
ٌ
في ظؿ كجكد العشرات مف األقمار الصناعية التي تتنافس عمى الفضاء .كما أف تكظيؼ
التكنكلكجيا الحديثة في عمميات التبادؿ التجارم كالمعامبلت المالية يحد أيضان مف قدرة الحككمات

عمى ضبط ىذه األمكر ،مما سيككف لو تأثير بالطبع عمى سياساتيا المالية كالضريبية كقدرتيا عمى

محاربة الجرائـ المالية كاالقتصادية.
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كلقد كجدت الدكلة الصييكنية في العكلمة فرصتيا ،فيي تحاكؿ أف تستثني نفسيا مف ىذه
الميزة فيي تبدم السياسات العكسية تمامان .فالدكلة الصييكنية طرحت تصكرىا الخاص لمعكلمة

كتحاكؿ فرضو عمى الدكؿ المحيطة بيا كىك تصكر "الشرؽ أكسطية" فيذا المشركع الذم ركج لو
الكياف الصييكني ىك عكلمة مصغرة.
فالعكلمة إذف نظاـ يقفز عمى الدكلة كالكطف كاألمة ،العكلمة تقكـ عمى الخكصصة ،إم نزع
ممكية األمة كالكطف كالدكلة كنقميا إلى الخكاص في الداخؿ كالخارج .كىكذا تتحكؿ الدكؿ إلى جياز
ال يممؾ كال يراقب كال يكجو ،كىذا سيحقؽ إيقاظ أطر لبلنتماء سابؽ عمى األمة كالدكلة ىي القبيمة
كالطائفة كالتعصب المذىبي ...الخ .كالدفع بيا إلى التقاتؿ كالتناحر كاإلفناء المتبادؿ ،إلى تمزيؽ

اليكية الثقافية الكطنية كالقكمية ...إلى الحرب األىمية .

ـ التعامل مع تحديات العولمة  :أدل االختبلؼ في المكاقؼ تجاه ظاىرة العكلمة إلى تبايف

اتجاىات التعامؿ معيا ،فيناؾ اتجاىات رافضة بالكامؿ كىي اتجاىات تقؼ ضد مسار التاريخ،
كلف يتاح ليا النجاح ،كىناؾ اتجاىات تقبؿ العكلمة مف دكف تحفظات باعتبارىا ىي لغة العصر
القادـ ،كىناؾ اتجاىات نقدية تحاكؿ فيـ القكانيف الحاكمة لمعكلمة .كلقد انسحب ىذا التبايف في
المكاقؼ تجاه العكلمة عمى مكاقؼ البمداف العربية مف السماح لؤلفراد باستخداـ شبكة االنترنيت

مثبلن ،فيناؾ بمداف عربية تفرض حظ انر عمى ذلؾ ،كال تسمح سكل ألجيزة الدكلة باستخداـ الشبكة،
كىناؾ بمداف عربية أخرل التضع أية قيكد عمى استخداـ االنترنيت.

كمف ىنا فقبكؿ مختمؼ جكانب العكلمة قد يختمؼ مف بمد إلى آخر فقد يقبؿ قطر معيف
العكلمة االقتصادية ،لكنو يرفض السياسية المتعمقة بالديمقراطية كالتعددية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف
كقد يرفض قطر آخر العكلمة االقتصادية.

كلتحديد المسار السميـ لمكطف العربي لمكاجية ظاىرة العكلمة باتجاه تعزيز مكانتو الدكلية

كحماية شخصيتو الثقافية كالحضارية مف مخاطرىا ،تبرز ضركرة بمكرة الشركط المكضكعية
كاالستراتيجيات الحركية لتحقيؽ ذلؾ .كتتمثؿ ىذه الشركط بما يأتي:
 .1التمسؾ بالخيار القكمي كترسيخو كتثبيتو كالدفاع عف الحياة العربية المتحررة الناىضة،
كبتحقيؽ كحدة النضاؿ العربي ليككف نقطة ا النطبلؽ في استراتيجية المكاجية لمخطط التفتيت

كالتجزئة لمكطف العربي.

 .2إقامة منظكمة أمنية إقميمية عربية لمكاجية حالة االنحسار في األمف القكمي مف خبلؿ
عكدة العراؽ إلى الشمؿ العربي كقياـ األقطار العربية بخرؽ الحصار المفركض عمى العراؽ كليبيا
كالسكداف ،كالعمؿ عمى كضع آلية لفض النزاعات العربية .
 .3صياغة إستراتيجية عربية ال لممكاجية الرافضة رفضان مطمقان لما يجرم في العالـ كلكف

لمتفاعؿ الحي الخبلؽ ،كمكاجية الضغكط الحقيقية الحتمية التي تفرضيا العكلمة اليكـ عمى
السياسات المستقمة لمتطكر االجتماعي كالقكمي كالشعبي.
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 .4التأكيد عمى المفيكـ العربي لمثقافة الذم ينطمؽ في صكرة نداء لمحكار بيف االتجاىات
الفكرية كالسياسية المتعددة في الكطف العربي ،إنو النداء الذم يتكجو إلى العرب كالى العالـ
اإلسبلمي كالى المثقفيناألحرار في العالـ ،لمكاجية الخمؿ في معادلة الثقافة كالحضارة.
إف مكاجية تحديات العكلمة يتطمب أيضان التحرؾ كالعمؿ االستراتيجي كعمى ثبلثة

مستكيات.

 .1المستوى الوطني :حتمية اإلصالح اإلداري والسياسي والتعميمي

تكمف أىمية إصبلح األجيزة اإلدارية كالحككمية في ككنيا تيمثؿ العصب األساسي لمدكلة،
كذلؾ كفقان لرؤل جديدة تجعؿ أجيزة الدكلة كمؤسساتيا أكثر قدرة عمى التكيؼ مع المتغيرات

الجديدة .كما أف إصبلح نظـ سياسات التعميـ كالتدريب كالتأىيؿ يمثؿ أيضان عنص انر جكىريان في ىذا
اإلطار ،حيث سيخمؽ قكة عاممة مدربة كمؤىمة كقادرة عمى استيعاب التطكرات المرتبطة بظاىرة

العكلمة .كما أف تطكير سياسات نقؿ التكنكلكجيا كتكظيفيا كالعمؿ عمى تنمية قاعدة تكنكلكجية
محمية يعد مف المتطمبات األساسية لتييئة الدكؿ لعصر العكلمة .إضافة إلى ضركرة اإلصبلح
السياسي ككنو الركيزة األساسية في أية استراتيجية إصبلح داخمي ،كيتمثؿ في تحقيؽ تحكؿ
ديمقراطي حقيقي بصكرة تدريجية كتراكمية كتحقيؽ العدالة االجتماعية كمكافحة ظكاىر الفساد

السياسي كاإلدارم يعد ىك المدخؿ الحقيقي لبناء دكؿ المؤسسات كتحقيؽ سيادة

القانكف ،كترشيد

عممية صنع السياسات كالق اررات.

 .2المستوى اإلقميمي :ضرورة تفعيل ىياكل وسياسات التكامل اإلقميمي
نظ انر لعمؽ التحديات التي تطرحيا العكلمة كمحدكدية قدرات دكؿ العالـ الثالث عمى

التعامؿ معيا فرادل ،فإف تطكير سياسات التكامؿ اإلقميمي بيف ىذه الدكؿ في إطار المناطؽ

كالنظـ اإلقميمية التي تشمميا ،أصبح ضركرة ،خاصة كأف أغمب مناطؽ العالـ الثالث ال تنقصيا
ىياكؿ التكامؿ كال التصكرات كاألفكار كالبرامج ،كلكف الذم ينقصيا ىك إرادة التكامؿ .كقد تككف

التحديات المشتركة التي تمثميا العكلمة ليذه الدكؿ كمف بينيا دكؿ الكطف العربي) كأفعاليا التخاذ
خطكات جادة كحقيقية عمى طريؽ عمميات التكامؿ أك التكتؿ اإلقميمي فيما بينيا.

 .3عمى المستوى العالمي  :ضركرة العمؿ عمى إيجاد نظاـ عالمي أكثر عدالن كأكثر

ديمقراطية يككف العالـ الثالث كالكطف العربي خاصة طرفان مشاركان فيو ،كليس عمى ىامشو ،كيجرم
في إطاره ترشيد عممية العكلمة ،كمساعدة دكؿ العالـ الثالث عمى مكاجية التحديات المزمنة التي

تعاني منيا ،كالتصدم لممشكبلت العالمية العابرة لمحدكد .بدكف ىذه المستكيات الثبلثة لف يككف
بمقدكر دكؿ عديدة في العالـ الثالث كمنيا دكؿ الكطف العربي ،أف تتعامؿ مع متطمبات العكلمة
كتحدياتيا ،كستبقى أسيرة لمشكبلتيا المزمنة كلمتحديات الجديدة التي تفرضيا عمييا المستجدات
كالتحكالت الراىنة.
خاتمة:
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عمى الرغـ مف كجكد إجماع بيف المراقبيف لمحياة الدكلية عمى أف العمميات السياسية
كاألحداث كاألنشطة في عالـ اليكـ ليا بعد ككني دكلي متزايد يرل بعض الباحثيف:اف العكلمة تشكؿ
مخاطر ك تيديدان لحضارتيا كمستقبميا ،كتأتي خطكرة ىذا االتجاه مف خبلؿ ما تتعرض لو ىيكمية

ىذه الدكؿ كما تصاب بو حضارة العديد مف األمـ مف تمزؽ كتشكيو ،فضبلن عف ما تتعرض لو

ثقافات ىذه األمـ مف عمميات اختراؽ مف قبؿ ثقافات األمـ االستعمارية ،مستخدمة إمكاناتيا في

تفكقيا العممي كالتكنكلكجي ،كمف خبلؿ ما كصمت إليو مف تقدـ في مجاالت االنترنيت كشبكات
االتصاؿ الفضائية .إف ىذا األمر سيقكد بالدرجة األساس العديد مف األمـ التي ليا خصكصيتيا
إلى اتخاذ مجتمعاتيا مكاقؼ مختمفة كمتباينة مف العكلمة ،حيث ىناؾ معارؾ كبرل أيديكلكجية

كسياسية كاقتصادية كثقافية تدكر حكؿ العكلمة .كنحف في الكطف العربي نحتاج إلى المزيد مف
دراسة ىذه الظاىرة ،كآثارىا العامة عمى حاضر الكطف العربي كمستقبمو .تحتاج إلى دراسات جادة
كرصينة،كندكات عديدة عمى مستكل الكطف العربي ،لتساعدنا في اتخاذ مكقؼ قكمي مكحد،
كصياغة استراتيجية عربية قكمية تمنحنا القدرة عمى التعامؿ اإليجابي مع ظاىرة العكلمة التي تريد
أف تسكد كتييمف عمى ىذا العالـ.

اليوامش:
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 .1يكسؼ كامؿ إبراىيـ" ،العكلمة ك العالمية.مفاىيـ كأبعاد لمييمنة ك

السيطرة الجغرافية" بحث مقدـ إلى

المؤتمر التربكم األكؿ "التربية في فمسطيف كتغيرات العصر"المنعقد بكمية التربية في الجامعة االسبلمية

األقصى .نكفمبر 2004ص.249

 .2السيد ياسيف" :في مفيكـ العكلمة" ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد  ،228شباط  ،1998بيركت ،ص6
 .3د .محسف أحمد الخضيرم ،العكلمة " مقدمة في فكر كاقتصاد كادارة عصر البلدكلة" ط
النيؿ العربية لمنشر ،ص .27-15
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 .6حسنيف تكفيؽ إبراىيـ" :العكلمة األبعاد كاالنعكاسات السياسية" ،مجمة عالـ الفكر ،العدد  ،27الككيت،
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 .7محمكد حمدم زقزكؽ ،اإلسبلـ في عصر العكلمة (القاىرة :مكتبة الشركؽ2001 ،ـ) ص50.
 .8عبد العزيز سنبؿ ،كيؼ نكاجو العكلمة ،مجمة المعرفة ،ع ،8الرياضة  ،1999ص.78،18

مسرح الطفل في الجزائر ـ الواقع واآلفاق ـ
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محمد شنوفي  /جامعة الجزائر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لـ يحظ مكضكع مسرح الطفؿ في الببلد العربية كمنيا الجزائر بما حظي بو مف قيمة
كمكانة كانتشار كتكثيؽ في الدكؿ المتقدمة ،رغـ أنو مف أكثر أشكاؿ التعبير حاجة إلى اإليماف بو
كاالىتماـ بإعداده باعتباره كسيمة مؤثرة في بناء شخصية الطفؿ مف أجؿ مستقبؿ أكثر أمانا كتكازنا.

قد يعكد ذلؾ إلى حداثة ىذا المسرح العربي عمكما .لذلؾ فإف الخكض فيو يضع الباحث في حيرة
لقمة المراجع كالكثائؽ كالمعمكمات ،كندرة األعماؿ المطبكعة ،كقمة المشتغميف بو.
كأكؿ ما يستكقؼ الباحث ،في ىذا المجاؿ ،اإلشكاليةي التي يثيرىا المصطمح؛ فإف كاف

القصد مف ((مسرح الطفؿ)) عادة ،ما يبدعو الكبار متكجييف بو إلى جميكر مخصكص ىك
ي
فإف ىناؾ مف
جميكر األطفاؿ؛ بمعنى أف (الراشد) يرسؿ خطابا مسرحيا لمتمؽ محدد ىك(الطفؿ) ٌ
يرل ضركرة أف يشمؿ المصطمح ما يقكـ بو الطفؿ تمثيبل كاخراجا كتأليفا إذا ما استطاع أف يمتع

كحسيـ الحركي.
كيثير معارفيـ ككجدانيـ ٌ
أنداده ،كأف يرفٌو عنيـ ى
كاذا كاف إشراؾ الطفؿ في التمثيؿ يي ُّ
يقكم فيو الركح
عد مف أىداؼ مسرح الطفؿ ألنو ٌ
كجكد الطفؿ القادر عمى التأليؼ كاإلخراج المسرحي ،المتمتٌع بثقافة تم ٌكنو
يندر
ي
الجماعية ،إالٌ أنو ي
أف يفيد نظراءه مف األطفاؿ بالمعارؼ المختمفة ،مراعيا في ذلؾ متطمبات التربية الحديثة.
كمسرح الطفؿ جزء مف أجزاء الفنكف اإلنسانية الجميمة لو خصكصيتو كأىميتو إذ ييراعى في
إنتاجو اعتبارات فنية كتربكية متعددة؛ فيك ال يخمك مف متعة كفائدة .إذ ييسيـ ((في بمكرة فكر الطفؿ

كحاسة التذكؽ
كاتجاىاتو األخبلقية كالثقافية داخؿ الحياة العامة 1 ))..كيغرس في نفسو بذرة اإلبداع،
ٌ
تطكره التي تأتي مع تطكر
الفني لما ىك ((جميؿ كمناسب لشخصيتو ككينكنات حياتو كفؽ مراحؿ ٌ
كيتحرؾ فييا))..
البيئة التي يعيش
ٌ
تيتـ اىتماما بالغا بكسائؿ
المتحضرة ك
أف المجتمعات
ٌ
كلقد دلٌت التجارب عمى ٌ
المتطكرةٌ ،
ٌ
تثقيؼ الطفؿ ،كمنيا تكفير ((مسارح خاصة(..بػ)األطفاؿ تيعتمد ككسيمة ميمة في التربية كالثقافة،
2

مخيمتو الفكرية ،كتكسيع آفاقو
تساعد الكسائؿ الثقافية كالتربكية األخرل ..في إعداد الطفؿ ،كبناء ٌ
تطكر المجتمع عند تم ٌكنو( ..مف) ذلؾ.3))..
كمداركو .لكي ييسيـ ىك أيضا في ٌ
ُّ
كنكد أف نمقي نظرة عجمى عمى ىذا الفف عند غيرنا قبؿ أف ننطمؽ إلى الحديث عف

تطكره،
المسرح
ٌ
المكجو لمطفؿ في ببلدنا بشكؿ عاـ .كلع ٌؿ في ذلؾ ما يساعد عمى تشخيص نقاط ٌ
كتصكر آفاقو المستقبمية.
المعكقات التي تعترضو،
كتجاكز
ٌ
ٌ
تعكد بدايات ىذا الفف ،في العالـ ،إلى العرض المسرحي الخاص باألطفاؿ الذم قدمتو

مداـ دم جينميس  Mme De Genelisفي حديقة ضيعة دكف شارتر  Don Charterبضكاحي باريس
كع ىرضت المسرحية عف طريؽ الػ(بانتكميـ) (تعبيرية صامتة) ،مف كراء ستار
في  1774أك  .1779ى
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ت ،بعد ذلؾ ،مسرحية أخرل ىي (المسافر) .كسار أرنك بركيف عمى غرارىا
ضٍ
مف قماش ،ثـ ىع ىر ى
في تقديـ العركض المسرحية المتعمقة باألطفاؿ  .4كىما ،حسب عمي الحديدم ،مف أتباع مدرسة

الكتابة لؤلطفاؿ .فقد قى َّد ىما القصص المناسبة ليـ ،ككانت مستكحاة مف تعاليـ كآراء ركسك في تربية
األطفاؿ ((تربيةن استقبللية طبيعية تؤىميـ في اعتقاده لتككيف الشخصية القكية المكتسبة مف تجاربيـ

5
الحد األدنى مف االستقبلؿ
الذاتية )).حيث يمنحت الشخصيات الرئيسية في ىذه المسرحيات (( ٌ
الذم يتطمٌبو التمثيؿ المسرحي 6 )).كمثؿ ((ىذا المسرح التربكم األخبلقي ىك الذم ساد في أكربا
كمّْيا في القرف التاسع عشر.7))...

إال أف التأسيس الحقيقي لمسرح الطفؿ كاف في ركسيا االشتراكية ،التي كاف االىتماـ فييا

فكضعت لو األسس كالقكاعد المناسبة ليذه الشريحة مف المتفرجيف الصغار،
بيذا الفف كبي ار جدا ،ي
كما أنشئ مسرح مكسكك لؤلطفاؿ في  .1918لينطمؽ ،بعد ذلؾ ،في كثير مف البمداف ككاحد مف
عد
أعظـ ابتكارات القرف العشريف كأكثرىا أىمية ،حسب رأم الكاتب األمريكي مارؾ تكيف الذم ٌ
كخير دافع لمسمكؾ الطيب؛ ألف دركسو ،كما قاؿ ،ال تمقف بالكتب
مسرح الطفؿ أقكل معمـ لؤلخبلؽ ى

بطريقة مرىقة أك في المنزؿ بطريقة مممة بؿ بالحركة المتطكرة التي تبعث الحماسة ،كتصؿ مباشرة

8
فإف نشأة مسرح الطفؿ ،كاف لـ
إلى قمكب األطفاؿ التي تعد أنسب كعاء ليا  .أما في العالـ العربي ٌ
تكف متكافئة في كؿ األقطار العربية ،فيي ال تخمك مف بعض التشابو السيما ما تعمؽ منيا

بظركؼ البدايات؛ فقد بدأ ىذا الفف في أكثر مف مكاف في الببلد العربية مع أكاسط القرف

( 19

لبناف كسكريا كمصر) كتركز أساسا في مدارس اإلرساليات مع بدء التكغؿ األكركبي ..لكنو سرعاف
ما أكجد لنفسو أمكنة في الساحات العامة كفي األعياد الدينية مف خبلؿ العركض الشعبية لمسارح

الدمى كالتمثيميات ((.9كعمى امتداد المرحمة ما بيف  1970-1900ظمت المدارس كخاصة مدارس
اإلرساليات ،في أكثر مف قطر عربي ،تشيد عركضا تمثيمية لمسرح الطفؿ.10)).
كفي الجزائر ،يتحدث الدارسكف عف مرحمتيف كاضحتيف في حياة ىذا المسرح ،مرحمة ما

قبؿ االستقبلؿ كما بعده .كمف ىنا يمكننا القك يؿ َّ
إف المسرح الطفكلي ،في ببلدنا ،نشأ في ظؿ أزمة
االحتبلؿ.
 .1مرحمة ما قبل االستقالل :ترتبط اإلرىاصات األكلى لمسرح الطفؿ في الجزائر بتمؾ

األشكاؿ البدائية التي كانت تعرض في أماكف متعددة مف الببلد،كخياؿ الظؿ الذم ظير بالغرب
الجزائرم ككاف يقدـ مف طرؼ األتراؾ ،كمسرح العرائس كرقصات العيساكة كغيرىا مف أشكاؿ
التعبير التي كانت تعرض في المناسبات المختمفة كخاصة الدينية ،كتقكـ كميا عمى البساطة
كاالرتجاؿ ،كمما ال شؾ فيو أف األطفاؿ كانكا يحضركف ىذه العركض كيستمتعكف بيا .كقد تحدث
يقدـ
المسرحي محي الديف باشطارزم عف بعضيا في مذكراتو ،منيا أف رجبل مف أصكؿ تركية كاف ٌ
عركضا شبو مسرحية لؤلطفاؿ ،تتمثؿ في لعبة العرائس ،كيتـ ذلؾ في الساحات العامة ،بكاسطة

مائدة مستديرة في كسطيا ثقب تبرز منو العرائس.
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تككف في حضف
أما البكادر الحقيقية لظيكره ،فتعكد إلى فترة االحتبلؿ الفرنسي حيث ٌ
األنشطة المدرسية ،التي كانت المدارس العربية الحرة تقيميا آنذاؾ ،فيقكـ مدير المدرسة أك أحد
معممييا المستنيريف بكتابة مسرحية يمثميا التبلميذ ضمف عركض داخمية ،دكف أف تتعدل أسكار
المدرسة لتطاؿ الجميكر العاـ ،ككانت تعرض في المناسبات المختمفة كاالحتفاؿ بنياية السنة
الدراسية أك حمكؿ المكلد النبكم الشريؼ .كيذىب عبد المالؾ مرتاض إلى أف أغمب النصكص
كمثمت في ىذه المناسبة ،كأنيا سرعاف ما كانت تنسى كتييمؿ بعد أف تمثؿ ،دكف أف
األكلى يكتبت ،ي
ييتـ يكتابيا بطبعيا كالحفاظ عمييا لعكامؿ كثيرة ،كلذلؾ لـ تصمنا.11

كشيد الفف المسرحي في الجزائر،عمكما ،انعطافا ممحكظا بعد تىأضسُّس ((جمعية العمماء

المسمميف الجزائرييف)) التي كانت تشرؼ عمى تقديـ عركض تمثيمية لـ تكف في أساسيا مكجية
لؤلطفاؿ ،بؿ كانت تتكجو إلى الكبار كالى الناشئة أك تبلمذة المدارس عمى ٍّ
حد سكاء ،غير أف

الممحص ليذه النصكص يجد أف معظميا يمكف أف يدرج ضمف مسرح الطفؿ ،كىك صالح ألف
يقدـ لؤلطفاؿ شكبل كمضمكنا .ككانت في مضمكنيا تتكفر عمى نزعة إصبلحية تيدؼ إلى إبراز
القيـ الدينية كالتاريخية ،مف خبلؿ التركيز عمى البطكالت العربية اإلسبلمية ،كفي شكميا ىي عبارة
عف مسرحيات قصيرة تدعـ النشاط التعميمي العربي.12

كتعتبر مسرحية (ببلؿ) لمحمد العيد آؿ خميفة أكؿ مسرحية يعرضت كالقت صدل في
نفكس التبلميذ ،كىي مسرحية شعرية مف فصميف كضعيا صاحبيا لمناشئة مف تبلميذ المدارس
كنشرتيا المطبعة العربية بالجزائر في  .13 1938كجسدت مكقؼ الصحابي الجميؿ ببلؿ بف رباح
تحمؿ في سبيؿ العقيدة ما لـ يتحممو إال القميؿ مف المؤمنيف؛ فمـ يستسمـ كلـ يتزعزع إيمانو
الذم ٌ
رغـ أنكاع التعذيب التي يسمٌطت عميو ،إلى أف قيض المٌو لو أبا بكر ،رضي المٌو عنو ،فاشتراه كأعاد

إليو حريتو .كقد راعى كاتب النص اختبلؼ الشخصيات كتنكعيا كركز عمى المعاني التي ترمز

إلييا مكاقؼ البطؿ ليدعك مف خبلؿ ذلؾ الشعب ،بما فيو الناشئة ،إلى اقتفاء أثر السمؼ في مقاكمة
المستعمر الغاصب.14
كاعتبر بعض الدارسيف كمنيـ أبك العيد دكدك ىذه المسرحية (( نقطة تحكؿ في تاريخ

مسيرة المسرح الجزائرم ،ال ألنيا أكؿ عمؿ شعرم متكامؿ ،في ىذا المجاؿ ،فحسب كانما ألنيا قد

ىعَّب ىرت ،أيضا ،عف اتجاه جديد تجمٌى في مضمكنيا التاريخي إلى جانب الناحية الدينية كالتربكية))؛
أم القيـ التي تضمنتيا.15
ككاف لمحرب العالمية الثانية أثرىا البالغ عمى الحضارة اإلنسانية في مختمؼ مجاالت
الحياة السيما المجاؿ الثقافي فك ار كابداعا .كناؿ العمؿ المسرحي في الجزائر نصيبو مف ذلؾ .إذ
تراجع نشاط الجمعية كضعؼ إنتاج مدارسيا كتجمدت أنشطتيا المسرحية .كلـ يستعد المسرح
نشاطو إال نحك سنة  ،1947كتحديدا بعد عكدة أحمد رضا حكحك مف أراضي الحجاز كانضمامو
إلى (الجمعية) فكتب كاقتبس نصكصا مسرحية عرضت مف طرؼ تبلميذىا كمعممييا؛ منيا
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مسرحية (أبك الحسف) كمسرحية ( أدباء المظير) .كالكاقع أف ىذه النصكص لـ تكف مكجية يكمئذ
لؤلطفاؿ إال أنيا ساىمت في دفع الحركة المسرحية عمكما إلى األماـ ،كخمقت جميك ار متمي از مف
الكبار كالصغار
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يتذكؽ الفف المسرحي .كظمت ىذه المسرحيات تعرض في المدارس في

المناسبات المختمفة.
كما تكجو محمد الصالح رمضاف ببعض نصكصو إلى األطفاؿ منيا مسرحية (الناشئة
المياجرة) التي كتبيا سنة  ،1947كأعيد طبعيا ضمف أدب الطفؿ بعد االستقبلؿ ،إلى جانب
نصكص أخرل كنص (الخنساء) كىي مسرحية تاريخية في سبعة مشاىد ،كتبيا مؤلفيا في نفس
الفترة لتبلمذة القسـ التكميمي بمدرسة دار الحديث بتممساف ،كتتكفٌر ىذه المدرسة عمى مسرح صغير
في قاعة المحاضرات .كقد استكحاىا مؤلّْفيا مف التاريخ ،ككظؼ فييا األساطير كالخياؿ ،لكف
تغميب الحكادث المشيكرة كانت السمة الغالبة عمييا .كمف مسرحياتو أيضا (حميمة السعدية)،

ك(الكليد السعيد) .إضافة إلى مسرحيات أخرل ل يكتَّاب آخريف تطرقت إلى مكضكعات اجتماعية
نذكر منيا مسرحية (امرأة األب) ألحمد بف ذياب كعرضت في قسنطينة عاـ

 .1952كمسرحية

(الحذاء الممعكف) لجمكؿ أحمد البدكم كىي مسرحية فكاىية ىزلية اقتبسيا المؤلؼ عف حكاية أبي

القاسـ الطنبكرم التي دكنتيا كتب الممح كالنكادر العربية؛ كتقع في أربعة فصكؿ ،نشرت ألكؿ مرة

في مجمة (ىنا الجزائر) في مام  ،1953كأعاد نشرىا قسـ منشكرات األطفاؿ ضمف سمسمة (مسرح
الفتياف) في  .17 1989كتميزت ىذه النصكص بمغتيا العربية الفصيحة الندراجيا ضمف النشاط
المدرسي ،كما أف معظـ الممثميف ينتمكف إلى تبلميذ المدارس كمعممييا ،كفي ذلؾ تحقيؽ ألىداؼ
الجمعية.

التركيز
إف ما ميز مسرح الطفؿ في ىذه المرحمة المبكرة مف مسيرتو ،ميميوي إلى الجدية ك
ي
عمى الجانب التعميمي بشكؿ عاـ ،لكنو لـ يكف معنيا باحتراـ مستكيات األطفاؿ كاحتياجاتيـ

المختمفة ،مف حيث السف كالمستكل التعميمي كاإلدراكي كالنفسي ،كما إلى ذلؾ مف اعتبارات غدت،
اليكـ ،مف مقكمات كتابة مسرح جيد لمطفؿ .كأف جميا يفتقد بعضا أك كثي ار مف المقكمات األساسية
لما يجب أف يككف عميو ىذا المسرح ،كيظير ذلؾ في معالجة المكضكعات بطريقة ال تخمك مف

صعكبة كتعقيد ،كال تتكافؽ كطبيعة التبلميذ إلى جانب مستكاىا المغكم الذم يفتقر إلى البساطة؛

كىي سمة ميمة في النص المسرحي المكجو لمطفؿ حيث ييفترض أف يستخدـ الكاتب لغة بسيطة
مألكفة في قامكس الطفؿ ،كمنسجمة مع قدراتو العقمية كحاجاتو النفسية حتى يتحقؽ التكاصؿ بيف
ض ٍعؼ ىذه األعماؿ المسرحية يكمف في ككنيا كتبت
النص كالمتمقي الصغير .كيمكف القكؿ إف ي
كمثمت مف ًقىبؿ ىكاة ال تتكفر فييـ شركط الكتابة الجيدة لؤلطفاؿ؛ فأدب الطفؿ ّّ
فف صعب ،كلعؿ

أصعب أنكاعو كتابة النص المسرحي ،لمدكر الياـ الذم يمعبو كؿ عنصر مف عناصره كدقتو لغة

كحكا ار كشخصيات كحكاية ...كألف ىذه المككنات ،مف جية أخرل ،ال بد أف تتكاءـ مع تقنيات
كفنياتو حيف نقميا إلى الخشبة.
المسرح ٌ
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 .2مرحمة ما بعد االستقالل :بعد استقبلؿ الببلد ،بدأت الحركة المسرحية تسترجع عافيتيا
بعد خكض معركة التحرير التي تكجو فييا الكتٌاب ،أساسا ،إلى دعـ الثكرة كنصرتيا .فظيرت فرؽ
كجمعيات اىتمت بتقديـ عركض العرائس إال أف نشاطيا كاف محدكدا كغير منظـ .كقامت في
معظميا عمى االرتجاؿ فخمت ،تقريبا ،مف العناصر الدرامية كالفنية التي ترقى بيا إلى مستكل

المكجو لمطفؿ ،كما أنيا لـ تراع مستكيات األطفاؿ النفسية كالذىنية ،في غياب
العرض المسرحي
ٌ
سياسة مكجية لثقافة الطفؿ لكنيا مع ذلؾ ،حافظت عمى الطابع التعميمي المدرسي.
ككاف لصدكر قرار البلمركزية في المسرح عاـ

 1972أثر بالغ في النيكض بالحركة

المسرحية المكجية لمطفؿ ،الذم نص عمى إنشاء مسارح جيكية في كؿ مف قسنطينة كعنابة
ككىراف كسيدم بمعباس باإلضافة إلى المركز الكطني بالعاصمة؛ ((كقد أنشأت ىذه المسارح ،فيما
18
فرؽ مف أكركبا الشرقية
بعد ،فرقا لؤلطفاؿ تقدـ عركضيا المسرحية لمصغار . )).كما ًا ٍستيقدمت ه
لتدريب الشباب عمى ىذا الفف خاصة مسرح العرائس  .19كنظـ في نفس السنة  1972تربص كاسع
بػ ((قاعة ابف خمدكف)) بالعاصمة لتككيف فرؽ متخصصة في ىذا النكع المسرحي.كما تخرجت في
سنة  1974فرقة ((مسرح العرائس الجزائرم)) التابعة لممركز الثقافي لمدينة الجزائر ،كقدمت أكؿ
عرض ليا بعنكاف (( مفترؽ الطرؽ)) لؤلخكة قريـ ،مف اقتباس عبدالمجيد قدايرية كسعيد يعمى،

العركض منيا( :زينب كىاركف)
تمتيا فرقة أخرل ىي فرقة ((كميمة كدمنة)) التي قدمت مجمكعة مف ي
ك(كيس الحيمة) ك(العمؿ ىك الصحة) ك(البادم كبكبك) كغيرىا مف مسرحيات العرائس .كاستمر ىذا
النكع مف المسرح يعرض أعمالو ليترؾ المجاؿ ،شيئا فشيئا ،لممسرح البشرم ،إذ قاـ عبدالمٌو

أكرياشي بالتعاكف مع عبد المجيد قدايرية في  1986بتككيف أكؿ فرقة لمسرح الطفؿ تابعة لممسرح

الكطني الجزائرم ،كتـ إنتاج أكؿ عرض مسرحي أخرجو عبدالمٌو أكرياشي ككتبو عبد الحميد رابية

بعنكاف (الشاطريف) أك (القافزيف) كىك نص مقتبس عف (براعة اإلخكة األربعة) لئلخكة قريـ.
كاعتبرت ىذه المسرحية أكؿ تجربة مسرحية حقيقية مكجية لؤلطفاؿ.

كامتد ىذا االىتماـ بمسرح الطفؿ إلى المسارح الجيكية في مختمؼ مناطؽ الببلد؛ فقد
عرؼ المسرح الجيكم لكىراف نشاطا كبي ار منذ منتصؼ السبعينيات ،حيث أنشأ كرشة خاصة
بمسرح الطفؿ المحترؼ ،عرض مف خبلليا مسرحيات القت نجاحا كبي ار منيا :مسرحية (النحمة)

تمتيا مسرحية (البحيرة) التي أبرزت الحاجة إلى التعاكف كالنظاـ لمقضاء عمى ما يصادؼ اإلنساف
مف مشاكؿ في حياتو اليكمية .كما اىتمت مسارح جيكية أخرل بجميكر األطفاؿ بتييئة المسارح
الخاصة بيـ ،كانشاء الفرؽ كالجمعيات التي ساىمت في تقديـ العركض المكجية إلييـ .نذكر منيا
جمعية ((قيكاجي عبد الرحمف)) بأرزيك التي نالت الجائزة األكلى ألحسف نص مسرحي (العقيبة
الخايبة) أثناء الميرجاف الرابع لمسرح اليكاة ،الذم أقيـ بتكنس .كفرقة (( فينك)) لنكر الديف
أكغميسي ،كفرقة (مصابيح) التابعة لجمعية رعاية الطفؿ ،ك(جمعية ابف سينا) بكىراف في

،1988
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كفرقة (نجمة الصباح) بالعاصمة لمفناف أحمد قادرم المدعك (قريقش) ،كغيرىا مف الفرؽ كالجمعيات
التي احتضنت األطفاؿ في مختمؼ مناطؽ الببلد.
أما تسعينيات القرف العشريف ،فقد شيدت نيكضا بثقافة الطفؿ ،فزاد االىتماـ بعالـ الطفؿ
مف خبلؿ اإلصدارات المتنكعة لمكتب كالمجبلت كالصحؼ ،كخمؽ مراكز التنشيط كالترفيو
كتخصيص مجاؿ تمفزيكني أكسع.كما تـ تشجيع المكاىب الفنية كاإلبداعية كتثمينيا بتخصيص
جكائز ثابتة .ككاف مسرح الطفؿ جزءا مف ىذه االىتمامات ،فتـ إخراج عديد المسرحيات في
مكضكعات مختمفة منيا مسرحية (العرش) لزبير يماني في
كمسرحية (البطة البرية) لعبلؿ خركفي عاـ

 1989الذم كتب نصيا أيضا.

 1990ك(رحمة كأمير الغابة المسحكرة) لعبد المٌو

أكرياشي ،ك(الخياط الماىر) ألحمد حكمي ،ك(النممة كالصرصكر) التي ألفيا أحمد منكر كأخرجتيا
فكزية آيت الحاج في أكتكبر  .1994كتشترؾ ىذه المسرحيات في تكظيؼ عالـ الحيكاف كاستعماؿ
أسمكب األنسنة كىك أسمكب غالب في كتابة دراما الطفؿ في الجزائر ،كيستخدـ عادة لتحميؿ صفات
األشياء لمطفؿ أك لتعريفو ببعض المعمكمات أك لبث القيـ كالسمككات التعميمية كالتربكية.
إف مسيرة مسرح الطفؿ في الجزائر ،رغـ حداثتيا كما يمكف أف يعترييا مف كىف في ىذا

الجانب أك ذاؾ -تظير رغبة في تطكير ىذا المجاؿ الحيكم مف ثقافة الطفؿ .كالسعي إلى خمؽ
جميكر مسرحي صغير كالى تبني عادات كتقاليد مسرحية خاصة باألطفاؿ.كما يظير ىذا

االىتماـ في إقامة الندكات لمناقشة مختمؼ مسائمو كانشغاالتو ،كيبدك ىذا الحرص أكثر ما يبدك في
الميرجانات كالتظاىرات الثقافية المنظمة مف طرؼ الييئات الرسمية أك الفرؽ الياكية أك المحترفة.
كىذا ال يكفي طبعا إلرساء قكاعد مسرح طفكلي جاد ،بؿ إنو يعمؿ عمى تعطيؿ مسيرتو الصحيحة؛

فالعديد مف القاعات ال تعرؼ نشاطا متكاصبل إالٌ فيما ندر .ففي المكسـ المسرحي

 99-98لـ

تعرؼ (قاعة ابف خمدكف) مثبل إال عرضا كاحدا لؤلطفاؿ بعنكاف (عمي حساف) ككاف مكضكعيا

المحافظة عمى البيئة كالمحيط الطبيعي.
كرغـ الجيكد المبذكلة كالمحمكدة لترقية مسرح الطفؿ إال أف ما يقدـ لؤلطفاؿ عندنا يبدك
ىزيبل مقارنة بما يقدـ لنظرائيـ في بمداف أخرل .فما مف مدينة أمريكية ،مثبل ،إال كلممجمس البمدم
فييا مسرح خاص لؤلطفاؿ(  )19كأف عدد مسارح األطفاؿ في

روسيا يستحكذ عمى  %25مف

مسارح الدكلة كما يزيد عمى  150مسرحا لمعرائس ،كأف مسرح برليف لؤلطفاؿ يشاىده سنكيا ربع
مميكف طفؿ ،كفي فرنسا  160فرقة مسرحية لمتمثيؿ لؤلطفاؿ مكزعة عمى  95مدينة فرنسية ،كرغـ
ىذا فإف المؤلفيف الفرنسييف يعبركف عف عدـ رضاىـ عف الرصيد الدرامي المقدـ كما ككيفا(

)21

في حيف أف مسرح الطفؿ عندنا ال يزاؿ غير قادر عمى تكفير عركض مكجية إلى مراحؿ عمرية
معينة مف األطفاؿ الصغار .أما عندنا فمعظـ العركض المسرحية التي تقدـ لؤلطفاؿ تصمح لكؿ

األعمار دكف مراعاة لخصائص النمك كمستكل النضج العقمي كالمغكم كاالنفعالي كاالجتماعي ،إلى

جانب أف عرضيا ال يزاؿ ،في الغالب ،أسير جدراف مسارح الكبار .فالطفؿ دكف الخامسة ال
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يستيكيو تعقيد األحداث في المسرحية بؿ إف ذلؾ قادر عمى أف يضعو في جك مف التكتر النفسي.
كما يقبمو طفؿ الخامسة قد يبدك تافيا بالنسبة ألطفاؿ في سف الحادية عشرة .كما ييز مشاعر
ىؤالء كانفعاالتيـ قد يثير فزع مف ىـ دكنيـ في العمر .أما أطفاؿ الحادية عشرة فما فكؽ فإنيـ
يميمكف إلى قصص المغامرات كالمخاطرات كالبحث كاالكتشاؼ.
كمف ىنا يحرص كاتب النص المسرحي الجيد عمى أف يتكافؽ أسمكب الكتابة مع مستكل
الطفؿ كدرجة نمكه نفسيا كلغكيا .كالكاتب الحقيقي ىك الذم يستطيع أف يكازف بدقة بيف مختمؼ
متطمبات الكتابة المسرحية ،فمسرح الطفؿ ليس لعبة ساذجة بؿ ىك مغامرة إبداعية تحفيا المشقة
كالصعكبة ألف الكاتب يقدـ مف خبلؿ نصو الحركة كالفعؿ إضافة إلى الفرجة كالمتعة .كيعكد ىذا

التقصير إلى جممة مف األسباب منيا عدـ الكعي بيذه المسألة ،أك ندرة قاعات العرض

المتخصصة أك غياب النصكص المتضمنة لمقكمات الكتابة المسرحية الجيدة ،أك ضآلة الميزانيات
المالية المخصصة ليذا النشاط التربكم كالفني .كيبدك ضعؼ المسرح المكجو لمطفؿ في غياب
النص الجزائرم مقارنة بالنصكص المقتبسة سكاء مف المغة العربية أك األجنبية ،فمعظـ النصكص
التي عرضنا ليا في ىذه المداخمة مقتبسة .كنتساءؿ ىنا عف دكرالكتاب المتخصصيف في كتابة

النصكص المسرحية لؤلطفاؿ في ببلدنا؟ إف عممية الترجمة أك االقتباس قد تككف مفيدة في حاؿ
معالجة الفكرة المقتبسة كفكرة ،ككضعيا ضمف لغة كأجكاء كأحداث مبلئمة لكاقع الطفؿ الذم يتكجو

إليو النص أم الطفؿ الجزائرم .أما اليركب نحك النص الجاىز فيذا مما ال يدعـ تطكر مسرح
الطفؿ .إننا ندعك ىؤالء (الكتاب) إلى االىتماـ أكثر بيذا لجميكر الصغير خاصة كأف الدراسات
العممية تؤكد عمى جدكل كفعالية الفف المسرحي في تحقيؽ أىداؼ كثيرة ،كتمبية االحتياجات

المختمفة لمطفؿ .فالمسرح فف حي مختمؼ تماما عف السينما أك مشاىدة فيمـ في البيت؛ ألف

المتفرجيف يعيشكف تجربة جماعية يشعركف خبلليا باآلخريف مف حكليـ ،كالمسرح في األخير ليس
ما يجرم عمى الخشبة فقط كاٌنما ىك أيضا ،ردة فعؿ المشاىديف .إلى جانب مكضكع النص
المسرحي تعترضنا أيضا مسألة الشكؿ الذم يقدـ مف خبللو النص .فالنص المسرحي المكجو لمطفؿ
ال يكتسب بعده الفني كالجمالي إال بكاسطة العرض عمى خشبة المسرح ،كعبلقة النص بالعرض

ىي عبلقة متكاممة متناغمة.فالشكؿ الجمالي مف ألكاف كمبلبس كديككر كاضاءة كحركات تعبيرية
مصاحبة لمنص ،تضفي عميو طابع البيجة كالمرح الذم يحتاج إلييا األطفاؿ بعيدا عف الصخب
كالتيريج الذم يضعؼ مف قيمتو .كاذا نبعت ىذه العناصر مف بيئة الطفؿ كانت عممية التكاصؿ
مع العمؿ أمتع كأسيؿ .ككظيفة ىذه األدكات ال تكمف في تفسير النص بؿ في إضفاء أجكاء جديدة
عميو غير مكجكدة في النص األصمي (المكتكب) كلكنيا مكممة لو متناغمة مع عناصره المختمفة
لتمده في األخير بركنقو الذم يبير المتفرج .لذلؾ فميمة صانعي العركض المسرحية تكمف في
تحقيؽ معادلة صعبة تقتضي التكازف بيف تكفير المتعة الجمالية كتكظيؼ التكجيو المعرفي كالمغزل
التربكم مف خبلؿ تشكيؽ الطفؿ المتفرج كابياره.
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مسألة المغة  :بأم لغة نقدـ لؤلطفاؿ عرضا مسرحيا؟ ىؿ ىي الفصحى أـ لغة الحياة
اليكمية؟ تظؿ معظـ تجارب مسرح الطفؿ في ببلدنا أسيرة المغة المحكية التي تبدك ىي الغالبة في
ىذا المسرح إال إذا استثنينا ما يقدـ في المؤسسات التربكية .كىذا األمر ال يخص الجزائر ،بؿ ىك
متكاتر في معظـ البمداف العربية ،فكؿ قطر يميؿ إلى التمسؾ بمسانو ،كمرد ىذا االعتقاد الشائع بأف

الميجة المحكية بمفرداتيا كتراكيبيا أقرب إلى فيـ الطفؿ .كىذا الظف يخفي عج از عف فيـ المغة

المسرحية األنسب في ىذا المجاؿ؛ فالمكسيقى كالصكت كالحركة كاألداء كعناصر التشكيؿ الفني
مف ديككر كأجكاء كرقص كايحاء ىي في الحقيقة لغة ال تقؿ تبميغا كتأثي ار عف الكممة .كالعمؿ
المسرحي الجيد المكجو لؤلطفاؿ ىك الذم يستثمر المغة المشيدية الساحرة لعيف الطفؿ كأذنو كخيالو
دكف التخمي عف المغة الفصحى كىك األقدر عمى الكصكؿ إلى قمكبيـ كعقكليـ.

آفاق مسرح الطفل  :يمكف القكؿ إف ما تـ إنجازه حتى اآلف في إطار تنمية كتطكير ىذا

المسرح الفتي – ميما كاف عدد التجارب كميما كانت قيمتيا الفنية -ال يكفي بالتأكيد لتأسيس كاقع
أفضؿ ليذا المسرح في المستقبؿ .كنتساءؿ ىنا عما يمكف أف يسيـ في تغيير كجو مسرح الطفؿ
عندنا .كنتقدـ ببعض المقترحات .ػ أف ال تظؿ عركض الطفؿ تقدـ مف خبلؿ مسرح الكبار ،كلف
يتـ ذلؾ إال بالحرص عمى تكفير المسارح المتخصصة لؤلطفاؿ .ػ االىتماـ أكثر بإنشاء الكرش

الفنية الخاصة بمسرح الطفؿ كأف ال يتـ ذلؾ فقط في االحتفاليات كالميرجانات ،التي تككف فييا ىذه
الكرش عمى ىامش االحتفالية ،كأف يسير عمييا متخصصكف في ىذا المجاؿ لتقييـ المحاضرات
كالمقترحات لمتطبيؽ السميـ ليذا الفف كتفعيؿ النشاط فيو .ػ كمف أجؿ تفعيؿ نشاط مسرح الطفؿ
يجب إدراج مادة مسرح الطفؿ ضمف الدراسات األكاديمية في معيد الفنكف الدرامية .ػ السير عمى
تأليؼ النصكص المسرحية الجيدة الخاصة بالطفؿ مف طرؼ متخصصيف في ىذا النكع مف الكتابة

.
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إشكالية ترجمة أدب األطفال بين المقاربة النظرية
والممارسة التطبيقية
د .باية لكال خوجة
أستاذة محاضرة :قسم الترجمة
جامعة الجزائر2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Abstract:
The translation of children’s literature has been long neglected and overlooked
for a number of constraints that differ from one culture to another. This topic has gained
a problematic dimension as these translated books are oriented toward a young receiver,
the child with back authority, that of the adult.
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Therefore, my paper will focus on such elements as the kind of strategy that the
translator should adopt, the way he tests acceptability of the source text into the target
language, and the establishment of norms in children’s literature that may be rendered in
the target text.
Besides, this paper shall explore whether acceptability may be shaped by the
stylistic effort or by any other elements such as moral values. And finally, one may ask :
can we speak of educational and didactical aims in translating children’s literature
whereby not only language is transferred but culture as well ? All this issues will make
the matter of my presentation and rise answers as well as new questions.

لـ تكف الكتابة كالترجمة المكجية إلى األطفاؿ حدثا ميما ،ألنيا ارتبطت بمجمكعة مف
التناقضات تنكعت دائما مف ثقافة ألخرل (  .(Lathey Gillian 2006 : 55كقد أصبحت ىذه القضية
ذات إشكالية ألف كتب األطفاؿ ىي في األصؿ مكجية إلى عبقرية قارئ خاص ىك الطفؿ ،كالى

سمطتو الخمفية التي يمثميا اإلنساف الراشد .إف الكتابة اإلبداعية لؤلطفاؿ ،ميمة حساسة ليا أثرىا
المميز ،ألنيا تحمؿ قضية محددة األىداؼ ،كاضحة المعالـ تستدعي رؤية فنية غنية باعتبارىا
تخاطب األطفاؿ بمستكيات عقمية متباينة ،تخاطب متمقيف ليس مف السيؿ التكاصؿ معيـ إف لـ
نكف نفيميـ .كليذا استقر رأم عمماء التربية كعمماء النفس عمى أف األسمكب القصصي ىك أفضؿ
كسيمة نقدـ عف طريقيا ما نريد تقديمو لؤلطفاؿ سكاء كاف ذلؾ قيما دينية أـ أخبلقية أـ تكجييات

حب االستطبلع لدل الطفؿ كتنمي
سمككية أك اجتماعية ،أك الكشؼ عف جكانب معرفية تشبع ٌ
خيالو في استكشاؼ عكالـ مختمفة حكلو .فبل يق أر أدب األطفاؿ ليدؼ التسمية أك المتعة فحسب،
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كانما ىك كسيمة تربكية كاجتماعية

(المكقؼ األدبي ،ع  .)2003 ،386كقد تؤثر ىذه الخاصية

الثنائية عمى طريقة الكتابة كالترجمة معا.
إف حديثنا في ىذه المقالة سيتمحكر حكؿ ترجمة النص األدبي القصصي المكجو إلى
األطفاؿ كالذم يطرح أماـ دارسي ىذا النكع مف الترجمة مجمكعة مف األسئمة التي تعبر عف
انشغاالت المترجـ في كيفية تكظيؼ األساليب كالطرؽ التعبيرية لتقمص ىذا النكع التعبيرم المكجو
لمصغار ،كذلؾ بمراعاة تامة ككاممة ألىداؼ النص الطفكلي المتمثمة في اليدؼ الجمالي الذم
ينمي الذكؽ الفني لمطفؿ كيعزز إحساسو بو ،كاليدؼ التربكم الذم يحبب القيـ االيجابية لمطفؿ
مقابؿ القيـ السمبية ،إلى جانب اليدؼ المعرفي الذم يثرم المعارؼ عمى اختبلؼ أنكاعيا مف عمكـ

كتاريخ كتكنكلكجيا الخ( ...المكقؼ األدبي ،ع.)2008 ،441

كنظ ار ليذه الكضعية الخاصة بالطفؿ ينبغي عمى المترجـ أف يأخذ بعيف االعتبار أىمية
القارئ "الجميكر" اليدؼ  Target audienceماداـ النص األصمي يفرض مميزاتو الخاصة كمعاييره
الثقافية عمى المترجـ ،مما يؤدم إلى تحديد إستراتجية الترجمة .كفي ىذا الصدد يككف مترجـ أدب
األطفاؿ ح ار نسبيا في معالجة النصكص .كذلؾ باعتماده عمى مبدأيف أساسييف في عممية الترجمة
المكجية إلى األطفاؿ .أكليما تنظيـ النص األصمي كتقريبو مف فيـ كمستكل الطفؿ بمراعاة العقدة

 The plotكالشخصيات كالمغة كتكييفيا مع قدرات الطفؿ لتمكينو مف قراءة النص كفيمو لو بالتكافؽ
مع مبادئ كقيـ المجتمع الذم ينتمي إليو ،فيما يتعمؽ باألشياء الجيدة لمطفؿ كماذا يستطيع ىذا
الطفؿ أف يق أر كيفيـ كيحترـ.
كليذا نجد مقاييس الترجمة التي تحدد اختيار الكتب المعدة لمترجمة كصياغة النص اليدؼ

تعتمد عمى ىذه الشركط .كيبدك أف المقاييس الترجمية ليست بالضركرة مماثمة لتمؾ التي تتشكؿ

في النص األدبي األصمي الطفكلي المنقكؿ إلى المغة اليدؼ؛ ألف ذلؾ مرتبط بالحرية اإلبداعية.
تراعي الترجمة المكجية إلى األطفاؿ مابيف سف السابعة كالثانية عشرة األسمكب كالبنية
التركيبية لمغة ،كيعطي االنطباع بانسياب "مركنة" ىذا األسمكب نظ ار الختيار المترجـ لنكع مف
التراكيب كالجمؿ البسيطة ذات اليدؼ التفسيرم الذم يككف في متناكؿ القارئ الطفؿ ،حتى يتحقؽ

لديو التأثير كالمقبكلية الناتجة عف المقبكلية األسمكبية

 Stylistic acceptabilityلمترجمة كأف يقكـ

المترجـ بتكظيؼ األلفاظ االسمية مقابؿ األسمكب كالصيغ الفعمية .كفي ىذا الصدد نرل بأف مفيكـ
المقبكلية  Acceptabilityيظير في سمسمة مف المقاييس كالتكقعات التي تتجمى في المغة كأسمكب
أدب الطفؿ األمر الذم يؤدم إلى استقطاب نسبة كبيرة مف المقركئية نظ ار لطبيعة األسمكب
يعد مف أكلكيات الترجمة
االنسيابي .ألف التركيز عمى التأثيرات األسمكبية في النص المترجـ اليدؼ ٌ
الطفكلية ،كأف افتراض تكظيؼ التراكيب المعقدة سكؼ ينقص مف نسبة المقركئية كبالتالي تتدنى
المقبكلية ،بينما تزداد ىذه النسبة بتكظيؼ دينامية أسمكبية يميزىا استعماؿ الجمؿ كالتراكيب
البسيطة.
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كقد تزداد نسبة المقركئية أيضا في أدب األطفاؿ المترجـ بسبب األساليب المفضمة عند
ىؤالء األطفاؿ خاصة الذيف تعكزىـ إمكانية القراءة المضبكطة

 Perfect Readingكقمة تجارب

الحياة التي تؤىميـ إلى التفاعؿ مع العناصر الغريبة كما يحدث ذلؾ مع الراشديف مف القراء ،كليذا
يركز المترجـ عمى ما ىك متعارؼ كمتفؽ عميو في النظاـ المستيدؼ Toury. ( .Target system

.)G 1980 : 74
كقد تتحقؽ المقركئية كالمقبكلية في أدب األطفاؿ المترجـ عندما يستثمر المترجـ ،أثناء
معالجتو لمنص األدبي الجانب التعميمي الذم يتكخى اليدؼ التربكم محاكال تبسيط الحبكة
كالشخصيات كالمغة القصصية لتقريب الفيـ مف الطفؿ القارئ ،كليذا الغرض يعتمد المترجـ عمى

خمسة عناصر إفيامية يتٌبعيا في عممية نقمو لمنص المصدر.
أوال :أف يككف النص المترجـ مشحكنا بعكامؿ اإلثارة لجمب انتباه الطفؿ ألف األدب المكجو
لمكبار كالمعبر عف النقد كاليجاء يمكف تغييره إلى حكاية خيالية بسيطة

ماداـ نمكذج اليجاء ال

يستكعبو أدب الطفؿ ،إلى جانب تكظيؼ أساليب التشكيؽ بشكؿ جيد( .المكقؼ األدبي ،ع

،400

.)2004

ثانيا :قد يسمح بحذؼ مقاطع سردية كمشاىد ال تتكافؽ مع القيـ األخبلقية لمطفؿ المتمقي.
ثالثا :ال ينبغي أف يككف المكضكع كالشخصيات كالبنية الفنية األساسية معقدة كاالستغناء

مثبل عف عناصر التيكـ كالسخرية Ironical elements

رابعا :نظ ار العتماد المترجـ عمى مفيكـ أدب الطفؿ كعممية تعميمية تربكية ،فإنو يقكـ

بتغيير النص األصمي بصفة كمية أحيانا بيدؼ تكييفو مع الفمسفة كالثقافة السائدة في المجتمع.

خامسا :ضبط الخصائص األسمكبية لمنص كجعميا تراعي درجة كمستكل فيـ األطفاؿ لو

كمدل قدرتيـ عمى القراءة ما يحبكنو كماال يحبكنو أك يكرىكنو ،إلى جانب تكظيؼ المترجـ لمطرؽ
كالكيفيات التعبيرية التي يؤدييا األطفاؿ كالتي تعبر ضمنيا عف تضامف المترجميف مع ىذه الفئة.
كاعتمادا عمى ىذه الخطكات يستطيع المترجـ أف يقكـ في ترجمتو بالتركيز المغكم

كاألسمكبي كاإليقاعي عمى الصكرة الفنية التي تعتمد عمى حكاس الطفؿ الذم ينجذب إلى األلكاف
التي تكضح المعنى كتقربو إليو باإلضافة إلى اإللحاح عمى الذكؽ الذم يشكؿ بدكره الصكر الفنية
مر"" ،عذب"" ،حامض"،
في النص األدبي الطفكلي لمداللة عمى طعـ معيف مثؿ لفظة "حمك"ٌ " ،
"مالح" ،كتأتي لفظة حمك كمشتقاتيا في طميعة األذكاؽ التي تكحي بالشيء الجميؿ كالممتع .كما ال
يستطيع المترجـ أف يتياكف بحاسة الشـ التي تقرب بدكرىا الصكرة إلى ذىف المتمقي الصغير

كأغمبيا الصكر الشمية لمركائح الطيبة ،ىذا إلى جانب مراعاة المترجـ أيضا لمحجـ الذم يفضمو
الطفؿ خاصة األحجاـ الصغيرة لؤلشياء كاألشكاؿ القريبة مف عالـ الصغير .أما الحركة فقد يؤدم
حية قد تفقد الصكرة الفنية الحيكية
إغفاليا مف طرؼ المترجـ إلى عدـ تكظيؼ أساليب إيقاعية ٌ
كالجاذبية كالتشكيؽ ،التي ترتبط في الغالب بمكاقؼ المعب كالنشاط لدل األطفاؿ .ىذا إلى جانب
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تثميف المترجـ لعنصر الصكت الذم يتصؿ بحاسة السمع كصكت الحيكانات كالطبيعة كاآلالت
الخ( ...المكقؼ األدبي ،ع.)2008 ،441
كينبغي عمى المترجـ أيضا أف يحافظ عمى األمانة

 ،Faithfulnessكاضعا في حسبانو

الطفؿ القارئ كآخذا بعيف االعتبار اىتماماتو كقدراتو في القراءة حتى يجعؿ النص مناسبا لو .كليذا
يجب عميو أف يحافظ عمى خصكصية النص األصمي كيترجمو بطريقة يككف فييا النص مألكفا لدل
األطفاؿ ،حتى ينسجمكا مع سياقو االجتماعي كالثقافي ،كيحدث ذلؾ بكاسطة عممية التكييؼ
السياقي أم تكييؼ السياؽ الثقافي لمنص المصدر مع السياؽ الثقافي لمنص اليدؼ .كيمكف تسمية
ىذه العممية بالمبلءمة عكض المقبكلية

 Adequacy instead of acceptabilityكىك مفيكـ يتقيد

باألمانة لمنص األصمي ،ينظر )(Klinberg, 1986

كمف جية أخرل ىناؾ مشاكؿ قد تكاجو مترجـ أدب األطفاؿ بناء عمى تحديده ألنماط
النصكص ،حيث نجد أف ىدؼ الترجمة في النصكص التعبيرية

 Expressive textsمنيا األدبية،

ىك المحافظة عمى التنظيـ الفني ألسمكب النص األصمي أثناء نقؿ المحتكل .فبل ينبغي أف تتكقؼ
كظيفة الترجمة عمى المطابقة بينيا كبيف النص األصمي ،كانما يجب التركيز عمى التجاذب بيف

المغة كالثقافة في النص فتصبح الترجمة عبارة عف عممية تحكيؿ لسانية كثقافية ،فالحدكد الثقافية
ىي التي تشكؿ صياغة تركيب النص .كليذا ال يستطيع المترجـ أف يقكـ بترجمة األشكاؿ التعبيرية
بطريقة تقميدية عمياء ،كانما عميو أف يقكـ باستمياميا كاسقاطيا عمى أشكاؿ المغة المستيدفة كىك
بذلؾ يترؾ انطباعا مماثبل عمى القارئ الطفؿ ،ينظر )(Reiss, 1982

مثال :إذا كانت حكاية الجنيات كالساحرات

 Fairy talesىي جزء ال يتج أز مف التقاليد

الثقافية لمنص األصمي ،ينبغي عمى النص المترجـ أف يراعي ىذه الخصكصية ،كاذا كاف العكس،
ككانت القصة عبارة عف صكر لمتسمية بالنسبة لمصغار ،البد عمى المترجـ أف ييتـ باألسمكب

كالصيغ التي يقدميا في النص المترجـ .كعميو إذف ،أف يساير العصر ألف مدارؾ الطفؿ اليكـ مع
الثكرة المعمكماتية كالتقنيات اإلعبلمية كالعممية ىي أكسع بكثير مف مدارؾ طفؿ األمس الذم كاف
يقتنع بقصص الغكلة كمقيدش كليمى كالخركؼ كالذئب الخ( ...المكقؼ األدبي ،ع.)2006 ،422
كمف الضركرم التأكيد عمى جعؿ الترجمة عبارة عف حكار مع النص األصمي كمع الطفؿ

القارئ ،كليذا الغرض يطمب مف المترجـ أف يعطي حياة جديدة لمنص حتى يجعمو في متناكؿ
األطفاؿ ،كىك بيذه الرؤية يركز أيضا عمى الفصاحة كاألداء اإليقاعي أثناء القراءة الجيرية

لقصص األطفاؿ التي تمكف المترجـ مف معاينة التردد كالتمعثـ الذم يقع فيو القارئ الطفؿ لمجمؿ
التي تشكؿ لو عقبات متعددة األكجو في الفيـ كالنطؽ كالصياغة كالتراكيب( .

Oittinen. R

.)2000

كيمكف القكؿ بأف ىناؾ تقاطعا بيف المترجـ كقارئ النص في المغة اليدؼ أال كىك الطفؿ

الذم يقع في قمب النقاش حكؿ االختبلفات الثقافية بيف النص المصدر كالنص المترجـ .كمف ىنا
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تشكؿ طبيعة التبميغ السردم المتعمؽ بالطفؿ االىتمامات التربكية كآراء الراشديف المسبقة عما يريد
األطفاؿ قراءتو ،كاألثر العاطفي الذم يحدثو االنطباع عف النصكص .كما أف ىناؾ تفاعبل داخميا
 Inter playيتشكؿ بيف المترجـ كالطفؿ القارئ مف خبلؿ البحث عف طريقة تفكير الطفؿ كمدل
تجاكبو مع الكممات كاأللفاظ ذات اإليقاع كالتكرار غير الممؿ كاستخداـ المحسنات البديعية مف
سجع كجناس كطباؽ كبناء الجمؿ القصيرة كالمعبرة كالتصكيرية التي تجعؿ النص محببا لدل
األطفاؿ تماشيا مع الفئة العمرية ليـ .كىكذا ،ينبغي عمى الترجمة المكجية إلى الطفؿ القارئ أف
تثير الجانب اإلبداعي لمنص المترجـ كحتى تحقؽ تجاكب القارئ الصغير معو جماليا ،كتحدث
نكعا مف التفاعؿ الدينامي إلى جانب التركيز عمى العامؿ البصرم في الترجمة كالمتمثؿ في الصكرة

كاعطاء أىمية لؤلداء كالقراءة الجيرية التي يقكـ بيا األطفاؿ لمنصكص ،مما يؤثر عمى عاممي
المقركئية كالمقبكلية عندىـ .كتنبع إشكالية ترجمة الصكرة في أدب األطفاؿ مف الخصكصية التي
يتمتع بيا ىذا النكع مف األدب ،الذم يحمؿ في طياتو قكة تعبير الصكرة التي تفكؽ أحيانا قكة
الكممات ،خاصة بالنسبة لمطفؿ الذم ال يستطيع أف يق أر بعد ،كليذا يجد المترجـ نفسو أماـ رسالة
مزدكجة متككنة مف عناصر لغكية تظير في النص كعناصر غير لغكية تمثميا الصكرة ،كقد
تتعامؿ ترجمة الصكرة في أدب األطفاؿ مع عدة عناصر تجمع بيف المفظي كالمرئي كالقراءة

الجيرية  ،loud voiceكبيذه العممية تصبح الترجمة عبارة عف إعادة كتابة النص األصمي لجميكر
المغة اليدؼ  Target languageالذم يمثمو األطفاؿ ،كما تيدؼ أيضا إلى إعادة القراءة ،فعند
ترجمة أم كتاب مكجو لؤلطفاؿ ،فإف ذلؾ يتطمب لغة جديدة كثقافة جديدة كمتمؽ جديد في المغة
اليدؼ ،تتبمكر الكممات كاأللفاظ أثناء الحكار الذم يؤدم إلى إثارة القيـ الغنية األخرل ،فيبرز

أصكاتنا متعددة في العمؿ األدبي الذم تتكزع كظائفو ما بيف الكاتب كالمتمقي كالناشر كتستمر في
تفاعميا باإلضافة إلى تأثر المترجـ بذاتيتو الشخصية كأيديكلكجيتو التي تشكؿ لديو صك ار خاصة
عف الطفؿ ككضعيتو في المجتمع ،فيك بذلؾ يتبنى إستراتيجية معينة في الترجمة تأخذ بعيف
االعتبار كظيفة النص المترجـ الذم سكؼ ال ييدؼ مف كرائو القراءة الصامتة كالنظر في الصكر،
كانما القراءة بصكت عاؿ أيضا ،عمما بأف ترجمة أدب األطفاؿ يشمؿ نكعاف مف القراء ،أم

متمقياف ،المتمقي الطفؿ كالمتمقي الراشد الذم يكتب كيترجـ كيشترم كيبيع كيختار الكتب لؤلطفاؿ.

يحتاج النص المصكر إلى اىتماـ خاص كدراسة متمعنة كلغة مختارة ،فمك حدث مثبل أف
حدد كقمٌؿ مف حركية
قصر المترجـ في اىتمامو بالصكرة أثناء نقمو لمنص ،فإنو بيذا المكقؼ قد ٌ
كذكاء الطفؿ متمؽ صغير يتفاعؿ مع النص األصمي أثناء ترجمتو ،كيمكف اعتبار لغة الصكر أنيا
لغة عالمية قادرة عمى تجاكز الحدكد المغكية كالثقافية مما يعطي أىمية قصكل لمرحمة اختيار
النصكص التي تترجـ لؤلطفاؿ ،كذلؾ بمراعاة اىتماميـ كميكليـ .لكف ميمة المترجـ تصبح معقدة
كشائكة عندما تتضارب الصكرة مع النص أك الكممات كتسرداف حكايات مختمفة ،أك عندما تتغمب
كثافة النص المكتكب عما تقدمو الصكرة.
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ألف قراءة المترجـ لمنص األصمي في لغة المصدر  source langageمرتبطة بمدل تأثرىا
بالصكرة ،كليذا فميس مف السيؿ عميو أف يفؾ العناصر التي تشكؿ ذلؾ التعقيد ،كمف ىنا تأتي
الفاعمية التي تجعؿ مف الصكرة أداة كقكة في اإلبداع المغكم بالنسبة لممترجـ الذم ينبغي أف
يستنطقيا أثناء ترجمتو ،كبعبارة أخرل ،إف الفراغ المكجكد في النص األصمي ينبغي ممؤه مف طرؼ
المترجـ في النص اليدؼ ،بكاسطة نقؿ ما يكجد في الصكرة بأساليب تعبيرية كخطابية تعتمد عمى
أدؽ التفاصيؿ المكجكدة في تمؾ الصكرة ،بينما يعطي انفتاح الصكرة كالنص إمكانية كبيرة لممترجـ
لمدخكؿ في تأكيبلت متعددة إلعادة سرد النص .كمف المكاضيع التي تساىـ الصكرة في تجسيد
معانييا نذكر كتب المعب كالصكر المتحركة كالقصص المجسدة في الصكر ،كاألشرطة المرسكمة

كالتي تجمع كميا بيف األحداث كالخياؿ ،بيف الممكف كغير الممكف ،كأحيانا ىناؾ نصكص كصكر

تحطـ القكاعد التقميدية لمكتابة ،بحيث يمجأ كتٌابيا إلى تكظيؼ التيكـ كالسخرية كالتيجيف بيدؼ
جذب القارئ الصغير .فالكممات ىنا كالصكر تحمؿ عدة كظائؼ تساند بعضيا البعض لمتعبير عف
معنى كاحد بكاسطة التكافؽ الذم يمثمو النشاط الكاضح في الصكرة كالكممة ،كفي المقابؿ نجد
الصكرة المجسدة في القصة تعطيا أحيانا معمكمات إضافية كالتي ال يمكف التعبير عنيا بالكممات،
كالتفاصيؿ عف المكاف كالزماف كالشخصيات كالعبلقات القائمة بينيا ،كما تصبح الصكرة في بعض

األحياف عبارة عف أسمكب يرمز إلى العالـ الكاقعي ،كالعالـ البلكاقعي في سرد األحداث.
كالظاىر أف ترجمة الصكرة المرئية مف دعائـ الكسائؿ السمعية البصرية في عصرنا ،كمف
كسائؿ تقنيات الكتابة ألف استنطاقيا بكؿ محتكياتيا كأشكاليا كأساليبيا أصبح ضركريا في حياة
الصغار كحتى الكبار ،كترجمة إشارات المركر ،كقكائـ الطعاـ في المطاعـ كغيرىا ...إنيا عممية
تحتاج تجسيد كتقديـ معطيات ىذه الصكرة بعد نقد تحميمي لمنص المكتكب في الزماف كالمكاف ،كفي

أبعاده الثقافية كشخصياتو كتفاصيمو الدقيقة كرمكزه كألكانو إلخراج ترجمة سميمة كمعبرة كداللية ،إنيا
تستدعي مف المترجـ أف يأخذ بعيف االعتبار أىمية القارئ الجميكر  Target sudienceماداـ النص
األصمي يفرض مميزاتو الخاصة كمعاييره الثقافية عمى المترجـ ،الذم يحدد مسبقا إستراتيجية لذلؾ.
حر نسبيا في عممية الترجمة المكجية لؤلطفاؿ ،أكليما
كفي ىذا الصدد يككف مترجـ أدب األطفاؿ ٌا
تنظيـ النص األصمي كما يحممو مف صكر كمحاكلة تقريبية مف فيـ كمستكل الطفؿ بمراعاة العقدة
 the plotكالمغة كالشخصيات كمحاكلة مبلءمتيا مع قدرات الطفؿ لتمكينو مف قراءة النص بالتكافؽ
مع مبادئ كقيـ المجتمع الذم ينتمي إليو.
يؤدم ىذا المكقؼ في الترجمة إلى استقطاب العناصر األسمكبية في النص اليدؼ
(المترجـ) ،كقد تزداد نسبة المقركئية  readabilityفي أدب األطفاؿ المترجـ عندما يستثمر المترجـ
أثناء معالجتو لمنص الجانب التعميمي الذم يتكخى اليدؼ التربكم ،محاكال تبسيط العناصر
القصصية ،كمف أجؿ ذلؾ ،يتبنى المترجـ خمسة عناصر إفيامية في نقمو لمصكرة كالمكتكب في
النص المصدر Target text
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كآخ ار نقكؿ إف االىتماـ بترجمة أدب األطفاؿ تعبير عف االىتماـ بالكاقع كالمستقبؿ معا،
كىك دليؿ عمى الكعي الحضارم كتفتح الشخصية ككعييا لذاتيا قي مكاجية التحديات .كبيذا تكسب
الترجمة المتميزة كالناجحة ألدب األطفاؿ ،الطفؿ الثقة فيما يقدـ لو فيشعر بأف الذم يتحدث إليو ىك
طفؿ كليس شخصا راشدا ،كما تجعؿ ىذه الترجمة مف أطفاؿ العالـ في مختمؼ مكاقعيـ الجغرافية
كانتماءاتيـ الثقافية كالحضارية متضامنيف كمجتمعيف في تجربة طفكلية كاحدة ال حدكد كال فكارؽ
بينيـ.
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أثر رواية الحديث النبوي بالمعنى
في إثبات المغة وقواعدىا

بقمم :الدكتور أحمد معبوط
أستاذ بجامعة الجزائر ـ كمية العموم اإلسالمية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تمييد:
ال إشكاؿ في جكاز نقؿ أقكاؿ الناس بالمعنى ما لـ يكف ىناؾ مانع خارجي يمنع مف ذلؾ،

كفكات حؽ معنكم أك مادم ،يترتب عمى نقؿ أقكاليـ كذلؾ .أما أحاديث النبي

 فيي مصدر

كحجة في الديف كالشرع ،كلك أف ألفاظيا في الغالب ليست متكاترة كالقرآف .كلخطكرة ما يترتب

عمييا ،استشكؿ العمماء ركاية الحديث بالمعنى ،كتعرضكا ليا في بحكثيـ مف نكاحي عدة ،حسب
اختصاصاتيـ كمقاصدىـ مف بحثيا .فقد تعرض ليذه المسألة عمماء أصكؿ الفقو ،لما ليا مف
أىمية خاصة في ٌفنيـ ،السيما في إدراؾ مدل سبلمة االعتماد عمى األلفاظ الحديثية في تقرير
المعاني كاستنباط األحكاـ كتكجيو األدلة كالحجاج كما يتعمؽ بذلؾ كمو مف مباحث كنكت .كما

تعرض ليا عمماء الحديث سكاء في كتب أصكؿ الحديث ككتاب "عمكـ الحديث" البف الصبلح أك
ٌ
"شرح نخبة الفكر" البف حجر ،أك مبثكثة في غيرىا مف كتب النقاد منيـ ،حيث تش ٌكؿ أصبلن مف
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أصكليـ العممية التي يؤسسكف عمييا تصحيح األحاديث كتعميميا ،كىي مف جممة االعتبارات العممية
مضافة إلى أحكاؿ الركاة كغيرىا مف المباحث التي يبنكف عمييا أحكاميـ في القبكؿ كالرد كالكشؼ
عف الخطأ كالحفظ كالضبط ،في منيج عممي دقيؽ شامؿ .ىذا كقد تعرض ليا عمماء المغة العربية
عند بحثيـ إثبات المغة بالحديث كأبي الحسيف بف فارس في رسالتو التي سماىا "مأخذ العمـ" ،كأبي
حياف صاحب "شرح التسييؿ" ،كأبي الحسف بف الضائع صاحب "شرح الجمؿ" ،كصاحب "ثمار
الصناعة" ،كاألنبارم صاحب "اإلنصاؼ" .ىذا كقد ذكر جبلؿ الديف السيكطي حكـ األحاديث
المركية بالمعنى عند عمماء العربية في كتابو "االقتراح في أصكؿ النحك".

مذاىب العمماء في رواية الحديث بالمعنى  :تختمؼ مذاىب العمماء في ركاية الحديث

بالمعنى مف حيث الجكاز كالمنع ،كمف حيث الشركط ،كيمكف حصرىا في عشرة مذاىب:

المذىب األول  :1يجكز لمراكم نقؿ األخبار بالمعنى ،كاذا نقميا بالمعنى كجب قبكلو كالنقؿ

بالمفظ ،كىذا ما صححو غير كاحد مف العمماء ،كنقؿ عف األئمة األربعة كالجميكر مف الفقياء
كالمتكمميف ،لكف بشركط:

أحدىا :أف يككف الراكم عارفان بدالالت األلفاظ كاختبلؼ مكاقعيا ،فإف كاف جاىبلن بمكاقع

الكبلـ امتنع باإلجماع ،إذ كؿ لفظ ،مفردان كاف أك مرٌكبان ،لو مكقع مع المعنى يرد بو بحسب الكضع
كاالستعماؿ إلى المغكم كالعرفي ،كبحسب قرائف األحكاؿ كالمقامات ،كال يعرؼ مراد المتكمـ إال مف
يعرفيا ،كقد ذكر ىذا الشرط القاضي أبك بكر الباقبلني في التقريب ككافقو غيره مف العمماء ،كفي
لمشافعي ما يؤيد قكؿ القاضي بتحريـ ذلؾ عمى الجاىؿ .كاستدؿ أصحاب الشافعي عمى
"الرسالة"
ٌ
جكاز نقؿ الحديث بالمعنى كبأنو قكؿ إماميـ ،بما قالو في مختصر المزني ،إذ لـ يحضره لفظ
حديث فذكره بالمعنى.

ثانييا :أف ّْ
يبدؿ المفظ بما يرادفو كيساكيو في المعنى ،كالجمكس بالقعكد ،كاالستطاعة

بالقدرة ،كنحك ذلؾ ،مما ال يختمؼ الناس فيو ،كال يتطرؽ إليو الفيـ كاالستنباط ،فيحتاج إلى النظر

في الترادؼ باالجتياد ،فمك احتيج إلى ذلؾ لـ يجز قطعان .كجعؿ األبيارم صاحب شرح البرىاف ىذا
الشرط محؿ كفاؽ في الجكاز.

ثالثيا :أف تككف الترجمة مساكية لؤلصؿ في الجبلء كالخفاء ،فيبدؿ المفظ بمثمو في

االحتماؿ كعدمو؛ ألنو متى زادت عبارة الراكم أك نقصت فقد زاد في الشرع أك نقص ،كذلؾ حراـ
فغيرىا بعبارة خفية فقد
جمية ٌ
إجماعان ،فبل يبدؿ األجمى بالجمي كعكسو ،فمتى كانت عبارة الحديث ٌ
أكقع في الحديث كىنا يكجب تقديـ غيره عميو بسبب خفائو ،فإف األحاديث إذا تعارضت في الحكـ
الكاحد يقدـ أجبلىا عمى أخفاىا ،فإذا كاف أصؿ الحديث جمياِّ فأبدلو بخفي ،فقد أبطؿ منو مزية
حسنة تخؿ بو عند التعارض ،ككذلؾ إذا كاف الحديث خفي العبارة فأبدليا بأجمى منيا فقد أكجب لو
حكـ التقديـ عمى غيره ،كحكـ ا﵀ أف يقدـ غيره عميو عند التعارض ،فقد يتسبب في تغيير حكـ ا﵀
كذلؾ ال يجكز .ككذلؾ ال يبدؿ العاـ بالخاص ،كال المطمؽ بالمقيد ،كال األمر بالخبر ،كال العكس؛
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ألف الخطاب تارة يقع بالمحكـ ،كتارة يقع بالمتشابو ،لحكـ كأسرار ال يعمميا إال ا﵀ كرسكلو فبل
يجكز تغييرىا عف مكضكعيا .كمثاؿ ىذا قكلو

" :ال طبلؽ كال عتاؽ في إغبلؽ"

()2

فبل يجكز

التعبير عف اإلغبلؽ باإلكراه كاف كاف ىك معناه؛ ألف الشارع لـ يذكره كذلؾ إال لمصمحة .فإذا
حصؿ ىذا الشرط مع ما اتفؽ عميو مف الشركط األخرل ،فحينئذ يجرم الخبلؼ في الجكاز.

رابعيا :أف ال يككف مما تعبد بمفظو؛ فأما ما تعبدنا بو ،فبل بد مف نقمو بالمفظ قطعان ،كألفاظ

التشيد ،كاألذاف ،كاإلقامة ،كال يجكز نقمو بالمعنى باالتفاؽ ،نقمو الغزالي ،كأشار إليو ابف برىاف،

كعَّبر عنو القاضي أبك بكر الباقبلني في التقريب بعبارة ىذا معناىا.
كابف فيكرؾ كغيرىما ،ى
خامسيا :أف ال يككف مف باب المتشابو ،كأحاديث الصفات ،إذ ال يجكز نقميا بالمعنى

باإلجماع ،حكاه إلكيا الطبرم كغيره؛ ألف ما أطمقو النبي  يحتمؿ كجكىان مف التأكيؿ ال يي ٍد ىرل ما
يساكيو مف األلفاظ غيره .ككذلؾ المشكؿ كالمشترؾ كالمجمؿ كنحكه ،فإنو ال يجكز فييا النقؿ
بالمعنى ،لتعذر نقمو بمفظ آخر .كقد يجكز لمغكم الفقيو نقؿ العاـ كالحقيقة ػ المحتمميف لمخصكص
كالمجاز ػ بالمعنى.

()3
البينة عمى
سادسيا :أف ال يككف مف جكامع الكمـ ،كقكلو
" :الخراج بالضماف" " ،ك ٌ
المدعي"(" ،)4العجماء جبار" (" ،)5ال ضرر كال ضرار" ( ،)6كنحك ذلؾ ،فإف كاف كذلؾ لـ يجز نقمو
ٌ

بالمعنى؛ ألنو ال يمكف درؾ جميع معاني جكامع الكمـ .كحكى بعض الحنفية أنو يجكز لمعالـ بطرؽ

االجتياد إذا كانت الجكامع ظاىرة المعنى ،بينما ذىب فخر اإلسبلـ البزدكم كالسرخسي إلى المنع
إلحاطة الجكامع بمعاف قد تقصر عنيا عقكؿ ذكم األلباب.

المذىب الثاني  :7المنع مطمقا ،بؿ يجب نقؿ المفظ بصكرتو ،سكاء العالـ كغيره .نقمو ابف

السمعاني عف عبد ا﵀ بف عمر رضي ا﵀ عنيما كجماعة مف التابعيف ،منيـ محمد بف سيريف،
كحكاه أيضا عف أبي العباس أحمد بف يحيى ثعمب مف النحكييف ،أم ألجؿ إنكار أصؿ الترادؼ
م في الحديث كقاؿ :
في المغة .كنقمو القاضي أبك بكر الباقبلني عف كثير مف السمؼ كأىؿ التحر ٌ
إنو مذىب مالؾ .كنقمو إماـ الحرميف كابف القشيرم عف معظـ المحدثيف كبعض األصكلييف .كحكاه
أبك إسحاؽ الشيرازم عف بعض الشافعية ،ككىـ صاحب التحصيؿ في اختصاره لممحصكؿ فعزاه
لمشافعي ،كحكاه غيره عف أبي بكر الرازم الجصاص مف الحنفية ،كىك مذىب أىؿ الظاىر ،كما
نقمو القاضي عبد الكىاب مف المالكية ،كنقمو صاحب الكاضح عف الظاىرية .كنقؿ المازرم عف

مالؾ نييو عف نقؿ حديث رسكؿ ا﵀  بالمعنى ،بخبلؼ حديث الناس ،لكف الباجي َّ
كجيو بأنو
ربما أراد بو مف ال عمـ لو بمعنى الحديث؛ ألف ألفاظ الحديث عنده تختمؼ اختبلفا بينا ،مما يدؿ

عمى أنو يجكز عنده لمعالـ النقؿ بالمعنى .كنسبو الفخر الرازم في المحصكؿ كالقرافي في شرح
تنقيح الفصكؿ إلى بعض المحدثيف كابف سيريف ،بينما نسبو اآلمدم إليو كالى جماعة مف السمؼ.
قاؿ :كىك اختيار أبي بكر الرازم مف أصحاب أبي حنيفة .كذكر ابف الحاجب عف مالؾ أنو كاف
يشدد النكير في إبداؿ الباء كالتاء كالعكس مف با﵀ كتا﵀ ،قاؿ :كحمؿ عمى المبالغة ،كفي جامع
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ابف يكنس ما يشيد ليذا الحمؿ.

فالمعكؿ فيو عمى
المذىب الثالث  :8التفصيؿ بيف ما يكجب العمـ مف ألفاظ الحديث،
ٌ
المعنى ،كال يجب مراعاة المفظ ،كأما الذم يجب العمؿ بو منيا ،فمنو ما ال يجكز اإلخبلؿ بمفظو،

كقكلو " :تحريميا التكبير ،كتحميميا التسميـ" ( ،)9كقكلو" :خمس فكاسؽ يقتمف في ّْ
الحؿ كالحرـ" (.)10
حكاه ابف السمعاني كجيا لبعض الشافعية .قاؿ :كاألصح الجكاز بكؿ حاؿ .كفي ىذا المذىب

إشكاؿ ،إذ مكجب الحديث إف كاف عممان فالمطمكب فيو االحتياط أكثر ،فكيؼ تسكغ الركاية بالمعنى

فيو مطمقان كقد ال تككف كافية بالمقصكد مع أف كثي انر مف العمماء ال يقبؿ فيما يتعمؽ باالعتقاد ػ كىك

القطعي ،فالمفركض أف تعكس المسألة.
المقصكد بالعمـ ىنا ػ إال الدليؿ
ٌ
المذىب الرابع  :11التفصيؿ بيف األلفاظ التي ال مجاؿ لمتأكيؿ فييا ،فيجكز نقمو بالمعنى.

كتمؾ التي لمتأكيؿ فييا مجاؿ ،فبل يجكز فييا ذلؾ ،كال بد مف أداء المفظ عندىا .حكاه أبك الحسيف
القطاف عف بعض الشافعية كجرل عميو إلكيا الطبرم .كيقرب مف ىذا القكؿ قكؿ مف فرؽ بيف
المحكـ كغيره كالمجمؿ كالمشترؾ فأجاز الركاية بالمعنى في األكؿ دكف الثاني.

المذىب الخامس :12التفصيؿ بيف مف يستحضر لفظ الحديث فبل يجكز لو أف يركيو بغيره،

كبيف مف ال يستحضر لفظو بؿ نسيو كانما بقي في ذىنو معناه فيجكز ركايتو بالمعنى دكف المفظ؛
ألف الراكم تحمؿ أمريف :المفظ كالمعنى ،فإف عجز عف المفظ كقدر عمى المعنى لزمو أداؤه .كبيذا
القكؿ جزـ الماكردم في الحاكم كتبعو الركياني في البحر كجعؿ الخبلؼ مخصكصان بغير األمر

كالنيي.

المذىب السادس  :13التفصيؿ بيف األكامر كالنكاىي كبيف غيرىما ،فتجكز الركاية بالمعنى

في األكلى دكف الثانية .كقكلو " :ال تبيعكا الذىب بالذىب" ( ،)14كركم أنو نيى عف بيع الذىب
بالذىب .كذىب إلى ىذا الماكردم كالركياني ،قاال :فيذا جائز أم ببل خبلؼ .كاف كاف المفظ خفي

المعنى محتمبلن ،كقكلو" :ال طبلؽ كال عتاؽ في إغبلؽ" ( ،)15كجب نقمو بمفظو .كليكؿ استنباطو إلى
العمماء ،كاف كاف المعنى جميان غير محتمؿ ،فبل يجكز لمف لـ يسمع كبلمو مف التابعيف ،كمف

يغير لفظو ،كينقؿ معناه(.)16
بعدىـ أف ٌ
المذىب السابع  :17إجازة الركاية بالمعنى لمصحابة خاصة؛ لككنيـ مف أرباب المساف
الكاقفيف عمى ما فيو مف أسرار البياف ،كلسماعيـ أقكاؿ النبي

 مع مشاىدتيـ ألفعالو ككقكفيـ

عمى أحكالو بحيث كقفكا عمى مقصده جممة ،فإذا رككا الحديث بالمعنى استكفكا المقصد كمو .كقد

حكى ىذا القكؿ الماكردم كالركياني كحاصمو تخصيص الخبلؼ بالصحابي دكف غيره .كمف الناس
مف قاؿ بإلحاؽ التابعيف بالصحابة في ىذا الحكـ ،لقصر السند الذم يؤمف معو التغيير.
المذىب الثامن  :18إف كاف محكمان فبل يجكز نقمو بالمعنى إال لمعارؼ بالمغة ،كاف كاف

ظاى انر يحتمؿ الغير كعاـ يحتمؿ الخصكص ،أك حقيقة تحتمؿ المجاز جاز لممجتيديف فقط .كاف

كاف مشكبلن أك مشتركان فبل يجكز فييما النقؿ بالمعنى أصبلن ،إذ المراد بيما ال يعرؼ إال بالتأكيؿ.
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يتصكر فيو النقؿ بالمعنى؛ ألنو ال يكقؼ عميو إال بدليؿ آخر ،كالمتشابو كذلؾ.
كأما المجمؿ فبل
ٌ
كذىب إلى ىذا أبك زيد الدبكسي مف الحنفية.

المذىب التاسع  :19التفصيؿ بيف أف يكرده عمى قصد االحتجاج بو كالفتيا ،كبيف أف يقصد

التبميغ ،فيجكز لو في األكؿ ركايتو بالمعنى إذا كاف عارفان بمعناه ،كال يحؿ لو في الثاني ،قالو ابف
حزـ في كتاب اإلحكاـ مستدالِّ بظاىر حديث البراء( :كآمنت برسكلؾ الذم أرسمت) (.)20

المذىب العاشر  :التفصيؿ بيف األحاديث الطكاؿ ،كبيف القصار ،فيجكز في األكلى الركاية

بالمعنى بشرطو دكف الثانية .حكاه البعض عف القاضي عبد الكىاب ،كحكى المازرم أنو انفرد

بو( .)21ىذا كعمى القكؿ بالمنع ال تسقط ركاية الراكم إذا ركل بالمعنى؛ ألنو مكضع اختبلؼ
كاجتياد ال تسقط بو الركاية.

أوجو االتفاق في ىذه المذاىب المذكورة  :كنجمميا فيما يمي:

 .1اتفاؽ العمماء عمى منع الجاىؿ بمكاقع كبلـ العرب كمعناه مف الركاية بالمعنى .قاؿ
الخطيب البغدادم في الكفاية" :ليس بيف أىؿ العمـ خبلؼ في أف ذلؾ ال يجكز لمجاىؿ بمعنى

الكبلـ كمكقع الخطاب كالمحتمؿ منو كغير المحتمؿ" ( .)22كقاؿ ابف الصبلح في عمكـ الحديث" :إذا
أراد ركاية ما سمعو عمى معناه دكف لفظو فإف لـ يكف عالما عارفا باأللفاظ كمقاصدىا ،خبي ار بما
يحيؿ معانييا ،بصي ار بمقادير التفاكت بينيا ،فبل خبلؼ أنو ال يجكز لو ذلؾ ،كعميو أف ال يركم ما

سمعو إال عمى المفظ الذم سمعو مف غير تغيير(.)23

 .2الخبلؼ محصكر في العالـ بالمعاني في ىذه المسألة .قاؿ ابف الصبلح في عمكـ
الحديث" :فأما إذا كاف عالما عارفا بذلؾ فيذا مما اختمؼ فيو السمؼ كأصحاب الحديث كأرباب

الفقو كاألصكؿ"(.)24

 .3الخبلؼ يجرم في غير الكتب المصنفة .قاؿ ابف الصبلح في عمكـ الحديث " :إف ىذا

الخبلؼ ال نراه جاريان ،كال أجراه الناس فيما نعمـ ،فيما تضمنتو بطكف الكتب ،فميس ألحد أف يغير
لفظ شيء مف كتاب مصنؼ كيثبت بدلو فيو لفظا آخر بمعناه ،فإف الركاية بالمعنى َّ
رخص فييا مف

َّ
رخص لما كاف عمييـ في ضبط األلفاظ كالجمكد عمييا مف الحرج كالنصب ،كذلؾ غير مكجكد فيما
اشتممت عميو بطكف األكراؽ كالكتب ،كألنو إف ممؾ تغيير المفظ فميس يممؾ تغيير تصنيؼ غيره،

كا﵀ أعمـ" ( .)25فالخبلؼ إذف إنما كاف في عصر الركاية قبؿ تدكيف الحديث ،أما بعد ذلؾ فبل

حاجة إلى قبكؿ الركاية بالمعنى.

عبدنا بمفظو كأف ال يككف مف جكامع الكمـ ،ىك محؿ اتفاؽ إال
 .4اشتراط أف ال يككف مما تي ٌ
ما حكي عف مف شذ فقاؿ بجكاز نقؿ ما ىك مف جكامع الكمـ لممجتيد إذا كانت ظاىرة المعنى.
جكز الركاية بالمعنى لمضركرة،
جكز مف ٌ
 .5الركاية بالمفظ ىي األصؿ عند الجميع ،كانما ٌ
إذا لـ يستحضر الراكم لفظ الحديث كانما بقي في ذىنو معناه ،فمو أف يركيو بالمعنى لمصمحة

تحصيؿ الحكـ منو ،فيككف ذلؾ رخصة كالركاية بالمفظ عزيمة.
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خالصة وتقرير :يمكف مع ما تقدـ تقرير أف الشركط التي أحاطيا العمماء بركاية الحديث

بالمعنى ،تجعؿ المرء يطمئف إلى أف ذلؾ النقؿ لـ يصب جكىر الحديث ،ناىيؾ عف َّ
أف الصحابة،
كىـ أرباب الفصاحة كأبناء بجدتيا ،تكفر ليـ مف أسباب حفظ الحديث

( ،)26مع ما أكتكا مف قكة

الحافظة ،ما ال يككف معو الخطأ إال ناد انر إف كقع .كمع ندرتو تتعاقب عميو أنظار النقاد الفاحصة

فتجرم عميو شركط صحة الحديث التي منيا انتفاء الشذكذ كالعمة عنو ،فبل يقبؿ حديث الثقة حتى

لتكىـ إخبلؿ
يعرض عمى ركايات الثقات ،كيتبيف أنو مكافؽ ليا ،سالـ مف العمؿ
الخفية ،كال يبقى ٌ
ٌ
الراكم بالحديث أم مستند.

أدلة جواز الرواية بالمعنى  :احتج الجميكر القائمكف بجكاز الركاية بالمعنى بأدلة مختمفة،

كاشترككا في بعضيا ،كنسكؽ بعضان مف أدلتيـ(:)27

 .1ما ركاه ابف مندة في معرفة الصحابة كالطبراني في الكبير مف حديث عبد ا﵀ بف

أؤديو كما
سميماف بف أكتمة الميثي قاؿ :قمت يا رسكؿ ا﵀ :إني أسمع منؾ الحديث ال أستطيع أف ٌ
تحرمكا حبلالن ،كأصبتـ المعنى
أسمع منؾ ،يزيد حرفان أك ينقص حرفان ،فقاؿ" :إذا لـ تحمٌكا حرامان كلـ ٌ

فبل بأس" .فذكر ذلؾ لمحسف ،فقاؿ" :لكال ىذا ما حدثنا" .قاؿ السيكطي في التدريب" :ىك حديث

مرفكع"( .)28كأكرده الخطيب البغدادم في الكفاية مف طرؽ ،أحدىا مف حديث ابف مسعكد في باب
ذكر الحجة في إجازة ركاية الحديث بالمعنى بمفظ" :إذا أصاب أحدكـ المعنى فميحدث" (.)29
 .2ما ركم عف ابف مسعكد كأبي الدرداء كأنس بف مالؾ مف الصحابة

 أنيـ كانكا إذا

حدثكا فقالكا" :قاؿ رسكؿ ا﵀  كذا" ،أتبعكه بقكليـ" :أك كما قاؿ ،أك نحك ىذا" أك ما أشبو ذلؾ مف
األلفاظ .قاؿ الخطيب" :كالصحابة أرباب المساف كأعمـ الخمؽ بمعاني الكبلـ كلـ يككنكا يقكلكف ذلؾ
إال تخكفان مف الزلؿ لمعرفتيـ بما في الركاية عمى المعنى مف الخطر" (.)30

 .3ما أثر عف السمؼ ،كاستفاضة النقؿ بالمعنى فييـ ،حتى قاؿ اإلماـ أحمد" :ما زاؿ

الحفاظ يحدثكف بالمعنى" ،ككذلؾ الصحابة ،مما ييشعر بأنو إجماع ،كىك ليس كذلؾ ،بؿ ىك قكؿ
كثير مف العمماء ( .)31كمف ذلؾ ما ركل الترمذم في جامعو عف محمد بف سيريف ػ كىك الذم نقؿ
عنو المنع مف الركاية بالمعنى ػ قكلو" :كنت أسمع الحديث مف عشرة ،المفظ مختمؼ كالمعنى

كاحد"(.)32

 .4أف الصحابة نقمكا قصة كاحدة ،مذككرة في مجمس كاحد ،بألفاظ مختمفة ،كلـ ينكر

بعضيـ عمى بعض فيو ،كىك يدؿ عمى قبكلو .كفي ىذا نظر؛ ألنو حكاية حاؿ فمعميـ عرفكا أف
الراكم قصد نقؿ المعنى كنبو بما يد ٌؿ عميو.

 .5اإلجماع عمى جكاز شرح الشرع لمعجـ بمسانيـ ،كىك إبداؿ العربية بالعجمية ،فبأف

يجكز إبداليا بعربية أخرل أكلى ،كمعمكـ أف التفاكت بيف العربية كترجمتيا أقؿ مما بينيا كبيف

العجمية .قاؿ ابف حجر" :مف أقكل حججيـ اإلجماع عمى جكاز شرح الشريعة لمعجـ بمسانيـ
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لمعارؼ بو ،فإذا جاز اإلبداؿ بمغة أخرل ،فجكازه بالمغة العربية أكلى" ( .)33كفيو نظر فإف السامع
لمترجمة يعمـ أف المسمكع ليس كبلـ النبي  بؿ معناه.
 .6أنو ال يخمك أف يككف نقؿ الحديث ،ألجؿ لفظو ،أك ألجؿ لفظو كمعناه ،أك ألجؿ معناه
فقط ،كاألكؿ مدفكع باإلجماع ،كالثاني يقتضي ككننا متعبديف بتبلكة لفظ النبي  كالقرآف ،كال دليؿ
في عقؿ كال شرع عميو ،فبقي أنو يجب نقمو ألجؿ المعنى ،كىذا الغرض حاصؿ ،إذا عدؿ الراكم
إلى لفظ يقكـ مقاـ لفظ الرسكؿ  .كيؤيده أف الشيادة آكد مف الخبر ،ثـ ثبت أنو يجكز لمشاىديف
نقؿ إقرار مف أقر عندىـ إلى الحاكـ بغير المغة التي أقر بيا.
 .7أف الصحابة  كانكا يسمعكف األحاديث كال يكتبكنيا في ذلؾ المجمس ،كما كانكا

يكرركف عمييا ثـ يرككنيا بعد السنيف الكثيرة ،كىذا معمكـ عنيـ بالضركرة ،كذلؾ يكجب القطع

بتعذر ركايتيا عمى تمؾ األلفاظ ،بؿ بالمعنى فقط .قاؿ الفخر الرازم في المحصكؿ عف ىذا الدليؿ:

()34
أمٌية ،فقد يتطرؽ إلى المكتكب احتماؿ الخطأ مف
"ىك األقكل"  .كفيو نظر ألف العرب كانكا أمة ٌ
الكاتب أك القارئ؛ كلذلؾ كاف جؿ اعتمادىـ عمى الحفظ حتى قكيت ىذه الممكة عندىـ ،كندر أف

يقع منيـ خطأ أك نسياف لشيء مما حفظكه ،كخصكصان الصحابة كالتابعيف منيـ الذيف ٌقيظيـ ا﵀
لحمؿ شريعتو(.)35
 .8ركم عف الحسف البصرم أنو استدؿ لذلؾ بأف ا﵀ يقص قصص القركف السالفة بغير

لغاتيا(.)36

أدلة منع الرواية بالمعنى( :)37كاليؾ بعضيا:

فرب حامؿ فقو إلى
 .1قكلو " :رحـ ا﵀ امرءان سمع مقالتي فكعاىا ك َّأداىا كما سمعياٌ ،
كرب حامؿ فقو ليس بفقيو" ( .)38فقكلو :أداىا كما سمعيا يقتضي أف يككف المفظ
مف ىك أفقو منوٌ ،
المؤدل كالمفظ المسمكع عمبلن بكاؼ التشبيو ،كالمسمكع في الحقيقة إنما ىك المفظ كسماع المعنى
تبع لو ،كالتشبيو كقع بالمسمكع فبل يشبو حينئذ إال مسمكعان ،أما المعنى فبل ،كذلؾ يقتضي أنو



أكجب نقؿ مثؿ ما سمعو ال خبلفو .كنقؿ الفقو إلى مف ىك أفقو منو يقتضي نقؿ المفظ بعينو ليعتبره
الفقياء ،كيحممكه عمى الكجكه التي يصح حممو عمييا ،فإف األفقو ربما فطف بفضؿ فقيو لفكائد المفظ
لما لـ يفطف لو الراكم؛ ألنو ربما كاف دكنو في الفقو.

كأيجيب عنو بأف مف أدل تماـ معنى كبلـ الرجؿ فإنو يكصؼ بأنو أدل كما سمع ،كاف

اختمفت األلفاظ ،كىكذا الشاىد كالمترجـ .ثـ إف المراد قد يككف االحتياط في حؽ مف ال يفيـ
المعنى مخافة أف يغير في معناه .قمت :كاختبلؼ ركايات ىذا الحديث مف حيث المفظ قد يككف
دليبلن آخر عمى أف المراد منو غير ما فيمو المانعكف لنقؿ الركاية بالمعنى .كأجيب أيضان بأف

الحديث يدؿ عمى الفضيمة كاالستحباب؛ ألنو رغب فيو بالدعاء ،كلـ يتكاعد عمى تركو ،كما تكاعد

الذم يكذب فيو.
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 .2أنو قد يككف في لفظ النبي  معاف تتضح لقكـ كتخفى عمى آخريف ،كليذا ركل البراء
بف عازب" :سمعني النبي  أقكؿ :آمنت بكتابؾ الذم أنزلت ،كرسكلؾ الذم أرسمت ،فقاؿ :كنبيؾ

الذم أرسمت" ( .)39كأجيب بأف جكاز الركاية بالمعنى يككف لمف أحاط عممان بما يركم ،أما فائدة ما

قالو  لمبراء بف عازب فقد يككف لعدـ االلتباس بجبريؿ ،أك لمجمع بيف لفظي النبكة كالرسالة.
 .3التجربة دلت عمى أف المتأخر قد يستخرج مف فكائد ألفاظ النبي

 ما لـ يسبقو إليو

المتقدـ ،فعرفنا أف السامع ال يجب أف ينتبو لفكائد المفظ في الحاؿ كاف كاف فقييا ذكيا ،فجاز أف
يتكىـ في المفظ المبدؿ أنو مساك لآلخر كبينيما تفاكت لـ يتفطف لو .كما سبؽ مف أدلة الجكاز
يصمح جكابان عمى ىذا الدليؿ.

 .4لك جاز لمراكم تبديؿ لفظ الرسكؿ  بمفظ مف عنده ،لجاز لمراكم عنو تبديؿ المفظ الذم

سمعو بمفظ مف عنده أيضان ،بؿ ىذا أكلى؛ ألف جكاز تبديؿ لفظ الراكم أكلى مف جكاز تبديؿ لفظ

الشارع ،كىكذا في الطبقة الثالثة كالرابعة؛ كذلؾ يفضي إلى سقكط الكبلـ األكؿ؛ ألف اإلنساف كاف
اجتيد في المطابقة في الترجمة ،لكف ال ينفؾ عف تفاكت كاف قؿ ،فإذا تكالت ىذه التفاكتات ،كاف
التفاكت األخير تفاكتان فاحشان ،بحيث ال يبقى بيف الكبلـ األخير كبيف األكؿ أم مناسبة .كما سبؽ
حدان لذاؾ
مف أدلة الجكاز يصمح جكابان عمى ىذا الدليؿ .ككذلؾ تقييد الجكاز بعصر الركاية يجعؿ ٌ
التكالي ،كىك قريب غير بعيد مف مصدر الخبر .كمف اطمع عمى منيج النقاد المحدثيف في كشؼ

أخطاء الركاة يعمـ أف ىذا بعيد جدان.

 .5ما استفاض مف الرحمة في طمب الحديث ،فمك لـ يكف المفظ مقصكدان لما تجشمكا

الصعاب مف أجؿ ذلؾ ،كالكتفكا بالمعنى الذم يصميـ.

واقع الرواية والرواية بالمعنى  :كاقع الركاية يدؿ عمى أف نقؿ األحاديث كميا بالمفظ لـ يتـ؛

ألف نقؿ ذلؾ بالمعنى بعد إقامة اإلسناد كحفظو كاف كاسعان عند الحفٌاظ كالعمماء .قاؿ الترمذم:
كغير المفظ فإف ىذا كاسع عند أىؿ العمـ ،إذا لـ يتغير بو
"فأما مف أقاـ اإلسناد كحفظو ٌ
المعنى"( .)40كفي ىذا قاؿ ككيع" :إف لـ يكف المعنى كاسعان فقد ىمؾ الناس"

( .)41كقاؿ سفياف

الثكرم":إف قمت لكـ أنا أحدثكـ كؿ ما سمعت فبل تصدقكني ،إنما ىك المعنى" ( .)42كقاؿ ابف عكف:
"كاف إبراىيـ النخعي كالحسف كالشعبي يأتكف بالحديث عمى المعاني .ككاف القاسـ بف محمد كمحمد

بف سيريف كرجاء بف حيكة يقيدكف الحديث عمى حركفو" ( .)43كركل قتادة عف يز اررة بف أكفى قاؿ:
"لقيت عدة مف أصحاب النبي  فاختمفكا عمي في المفظ ،كاجتمعكا في المعنى" ( .)44كمثؿ ىذا
كثير.
صكر كاقع الركاية ،فأم الجيتيف ماؿ إلييا الدليؿ
فما نقمناه كما في معناه مف نصكص يي ٌ
مف مجكزيف كمانعيف فإف الكاقع ثمرة لجميكر العمماء القائميف بجكاز الركاية بالمعنى ،مما يدؿ عمى

أف أغمب الركايات المكجكدة بيف أيدينا ىي مما نقؿ بالمعنى .لكف ما كضعو العمماء مف شركط

تسرب الخطأ ،كمف ذلؾ ما كقع لشعبة ،مع جبللتو
لذلؾ كتفحص الحفظة النقاد كتيقظيـ حاؿ دكف ٌ
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كاتقانو ،فإنو سمع عف إسماعيؿ بف يعمىَّية حديث النيي عف أف يتزعفر الرجؿ فركاه عنو بالمعنى
بمفظ "نيى عف التزعفر" ،فأنكر إسماعيؿ ذلؾ عميو لداللة ركايتو عمى العمكـ ،مع أف الركاية في
األصؿ إنما تدؿ عمى اختصاص النيي بالرجاؿ ،فانتبو إسماعيؿ لما لـ ينتبو لو شعبة مع أف ركاية

شعبة عنو إنما ىي مف قبيؿ ركاية األكابر عف األصاغر ( .)45كيمكف تكجيو ما كقع لشعبة بأنو فيـ
ذلؾ المعنى مف الحديث ،فأخطأ في فيمو ذاؾ ،كاطمع إسماعيؿ بنقده عمى خطأ ما فيمو ،ال أنو
أخطأ في الركاية بالمعنى بأف استبدؿ لفظان بمفظ ال يساكيو.

كقد تعرض أبك الحسيف أحمد بف فارس ألمر الركاية بالمعنى في رسالتو التي سماىا "مأخذ

العمـ" ،فحكى مذىب مف يرل أف المحدث إذا ركل فمحف لـ يجز لمسامع أف يحدث عنو إال لحنان

كما سمعو ،كاستدرؾ عميو بمذىب غيرىـ بأف عمى السامع أف يركيو إذا كاف عالمان بالعربية معربان

صحيحان مقكمان ،بدليؿ أف رسكؿ ا﵀  كاف أفصح العرب كأعربيا كقد نزىو ا﵀ عف المحف ،كىذا

معمكـ عنو ،فبل بد إذف أف يركل كبلمو ميذبان مف كؿ لحف ،كليذا كاف أبك الحسف عمي بف إبراىيـ

القطاف يكتب الحديث عمى ما سمعو لحنان ،كيكتب عمى حاشية كتابو :كذا ػ يعني الذم حدثو ػ

كالصكاب كذا(.)46

أثر الرواية بالمعنى في االستدالل  :إذا كاف الكاقع يدؿ عمى أف أغمب األحاديث ركيت

بالمعنى ،فإف االستشياد بالحديث المركم بالمعنى يككف فيما يتعمؽ بأصؿ المعنى ال غير،
فاستدالؿ البعض بنحك تقديـ كممة عمى أخرل فيو ،أك نحك كركد العطؼ فيو بالفاء دكف الكاك ،أك
بالعكس ،ليس في محمو ،ككذلؾ استدالؿ بعضيـ بو في األمكر المتعمقة باأللفاظ كتركيبيا؛ كذلؾ
ألف كثي انر ممف كاف يركم بالمعنى كاف ال ييتـ ػ حيف الركاية ػ بمراعاة ذلؾ ،بؿ كاف بعضيـ ليس

لو كقكؼ تاـ عمى المغة العربية ،فضبلن عف أسرارىا التي يختص بمعرفتيا أناس مف أئمة

المساف( .)47لكف تمييز ما كاف عمى لفظو األكؿ مف األحاديث مف غيره ،يمكف أف يدركو النقاد كاف
ظاى انر ،مف خبلؿ مقارناتيـ لمطرؽ التي كصؿ بيا ،فالحديث الذم لـ يختمؼ الثقات في لفظو مثبلن،

كاف ذلؾ لفظو  ظاى انر ،كفي ىذا يقكؿ كلي ا﵀ الدىمكم في كتابو حجة ا﵀ البالغة" :كقد تختمؼ
صيغ حديث الختبلؼ الطرؽ ،كذلؾ مف جية نقؿ الحديث بالمعنى ،فإف جاء حديث كلـ يختمؼ

الثقات في لفظو كاف ذلؾ لفظو  ظاى انر ،كأمكف االستدالؿ بالتقديـ كالتأخير كالكاك كالفاء كنحك
ذلؾ مف المعاني الزائدة عمى أصؿ المراد .كاف اختمفكا اختبلفان محتمبلن كىـ متقاربكف في الفقو

كالحفظ كالكثرة سقط الظيكر ،فبل يمكف االستدالؿ بذلؾ إال عمى المعنى الذم جاءكا بو جميعان،
كجميكر الركاة كانكا يعتنكف برؤكس المعاني ال بحكاشييا .كاف اختمفت مراتبيـ أخذ بقكؿ الثقة

كاألكثر كاألعرؼ بالقصة ،كاف أشعر قكؿ ثقة بزيادة الضبط مثؿ قكلو :قالت :كثب – كما قالت:
قاـ – كقالت أفاض عمى جمده الماء ػ كما قالت :اغتسؿ ػ أخذ بو .كاف اختمفكا اختبلفان فاحشان كىـ
متقاربكف كال مرجح سقطت الخصكصيات المختمؼ فييا"(.)48

إثبات المغة وقواعدىا باألحاديث المروية بالمعنى عند عمماء العربية ( :)49إف البحث في
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ىذه المسألة متفرع في الحقيقة عمى ما تقدـ كلقد اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى مذىبيف:

المذىب األول  :ذكر جبلؿ الديف السيكطي حكـ األحاديث المركية بالمعنى عند عمماء

العربية في كتابو "االقتراح في عمـ أصكؿ النحك" ،كبيف أف كبلمو  يستدؿ منو بما ثبت أنو قالو
جدان ،كانما يكجد في األحاديث القصار عمى قمة أيضان ،فإف غالب
عمى المفظ المركم كذلؾ نادر ٌ
األحاديث مركية بالمعنى ،كقد تداكلتيا األعاجـ كالمكلٌدكف قبؿ تدكينيا ،فرككىا بما أدت إليو

عبارتيـ ،فزادكا كنقصكا كقدمكا كأخركا كأبدلكا ألفاظان بألفاظ ،كليذا ترل الحديث الكاحد في القصة

مركيان عمى أكجو شتى بعبارات مختمفة ،كمف ثـ أينكر عمى ابف مالؾ إثباتو القكاعد النحكية
الكاحدة ٌ
باأللفاظ الكاردة في الحديث ( .)49ككاف أشد العمماء مبالغة في منع االحتجاج بالحديث في المغة
معبر عف آراء مف ذىب مذىبو مف العمماء ،أبك
كقكاعد اإلعراب ،كانكا انر عمى مخالفيو ،كخير ٌ
حياف األندلسي ،فيك يقكؿ في شرح التسييؿ ػ مستيبلن كبلمو باإلنكار عمى ابف مالؾ ػ" :قد أكثر

ىذا المصنؼ مف االستدالؿ بما كقع في األحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية في لساف العرب ،كما

رأيت أحدان مف المتقدميف ك المتأخريف سمؾ ىذه الطريقة غيره ،عمى أف الكاضعيف األكليف لعمـ

النحك المستقرئيف لؤلحكاـ مف لساف العرب كأبي عمرك بف العبلء ،كعيسى بف عمرك ،كالخميؿ،
كسيبكيو ،مف أئمة البصرييف ،كالكسائي ،كالفراء ،كعمي بف مبارؾ األحمر ،كىشاـ الضرير ،مف

أئمة الككفييف لـ يفعمكا ذلؾ ،كتبعيـ عمى ىذا المسمؾ المتأخركف مف الفريقيف ،كغيرىـ مف نحاة

األقاليـ كنحاة بغداد كأىؿ األندلس ،كقد جرل الكبلـ في ذلؾ مع بعض المتأخريف األذكياء فقاؿ:
إنما ترؾ العمماء ذلؾ لعدـ كثكقيـ أف ذلؾ لفظ الرسكؿ  إذ لك كثقكا بذلؾ ،لجرل مجرل القرآف
في إثبات القكاعد الكمية ،كانما كاف ذلؾ ألمريف:

أحدىما :أف الركاة جكزكا النقؿ بالمعنى ،فتجد قصة كاحدة قد جرت في زمانو

بتمؾ األلفاظ جميعيا ،.…،فنعمـ يقينان أنو

 لـ تنقؿ

 لـ يمفظ بجميع ىذه األلفاظ ،بؿ نجزـ بأنو قاؿ

بعضيا ،إذ يحتمؿ أنو قاؿ لفظان مرادفان ليذه األلفاظ غيرىا ،فأتت الركاة بالمرادؼ كلـ تأت بمفظو ،إذ
المعنى ىك المطمكب ،كالسيما مع تقادـ السماع ،كعدـ ضبطو بالكتابة ،كاالتكاؿ عمى الحفظ،

كالضابط منيـ مف ضبط المعنى ،كأما ضبط المفظ فبعيد جدان السيما في األحاديث الطكاؿ،.…،
كمف نظر في الحديث أدنى نظر ،عمـ العمـ اليقيف أنيـ إنما يرككف بالمعنى.

ثانييما :أنو كقع المحف كثي انر فيما ركم مف الحديث؛ ألف كثي انر مف الركاة كانكا غير عرب

النحك ،فكقع المحف في كبلميـ كىـ ال يعممكف ذلؾ ،كقد
بالطبع ،كال يعممكف لساف العرب بصناعة ٌ
كقع في كبلميـ كركايتيـ غير الفصيح مف لساف العرب ،كنعمـ قطعان مف غير شؾ أف رسكؿ ا﵀ 
كاف أفصح الناس ،فمـ يكف ليتكمـ إال بأفصح المغات ،كأحسف التراكيب ،كأشيرىا كأجزليا ،كاذا تكمـ
بمغة غير لغتو ،فإنما يتكمـ بذلؾ مع أىؿ تمؾ المغة عمى طريؽ اإلعجاز ،كتعميـ ا﵀ ذلؾ لو مف

غير معمـ" ( .)50كىذا الذم ذىب إليو أبك حياف األندلسي أقره أبك الحسف بف الضائع في شرح
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الجمؿ ،كابف خركؼ ،كصاحب ثمار الصناعة ،كاألنبارم في اإلنصاؼ ،كتابعيـ عمى ذلؾ جبلؿ

الديف السيكطي(.)51

المذىب الثاني  :كيزعـ أصحابو أف االحتجاج بالحديث يمؤل معاجـ المغة ،فنظرة إلى

معاجـ :التيذيب لؤلزىرم كالصحاح لمجكىرم كالمخصص البف سيده ،كالمجمؿ كمقاييس المغة البف
فارس ،كالفائؽ لمزمخشرم ،كافية لدحض ما ادعى أبك حياف ،بؿ قد عد ابف الطيب مف أصحاب

جني كابف برم كالسييمي ،بؿ إنو قاؿ :ال نعمـ
ىذا المذىب مف النحاة :ابف فارس كابف خركؼ كابف ٌ
حياف في شرح التسييؿ ،كأبك
أحدان مف عمماء العربية خالؼ في ىذه المسألة إال ما أبداه الشيخ أبك ٌ

الحسف الضائع في شرح الجمؿ ،كتابعيما عمى ذلؾ الجبلؿ السيكطي ( .)52كيعكد تدارؾ المتأخريف
ما فات المتقدميف إلى أف العالـ مف األكائؿ كاف يعمـ ركايات محدكدة ،ثـ جاءت طبقة بعدىـ كصؿ
إلييا كؿ ما صنؼ السابقكف فكانت أكسع إحاطة ،كىكذا مف جاء بعدىـ مف طبقات ،كألفت

المعاجـ المحيطة بالكثير مما غاب عف األكليف .ثـ أتى ابف مالؾ فأكثر مف االستدالؿ بما كقع في
األحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية في لساف العرب كالسيما في كتابو التسييؿ .ثـ جاء ابف ىشاـ
تمميذ أبي حياف كنقيضو في مذىبو إزاء االستشياد بالحديث ،يكثر منو في كتبو ،حتى لفت نظر

مترجميو فكصفكه بأنو كاف كثير المخالفة لشيخو ،شديد االنحراؼ عنو (.)53
ويرد المجيزون اعتراضات المانعين كالتالي:

 .1أما مانع تجكيز الركاية بالمعنى ،فيجيبكف عميو بأف األصؿ الركاية بالمفظ ،كمعنى
تجكيز الركاية بالمعنى أف ذلؾ احتماؿ عقمي غير يقيني الكقكع ،فإف كقع فالمغيّْر لفظان بمفظ في
معناه عربي مطبكع يحتج بكبلمو في المغة ،كتحرم عمماء الحديث كضبطيـ أللفاظو معركؼ،

حتى أنيـ يثبتكف ما شؾ فيو الراكم ،إضافة إلى أف كثي انر مف الركاة دكنكا األحاديث حتى في عيد

النبي  كاف كقع بعد ذلؾ شؾ في بعض الركايات مف غمط أك تصحيؼ ،فنزر يسير ال يقاس أبدان
إلى أمثالو في الشعر ككبلـ العرب ،مع أف االحتجاج بالشعر كالنثر ماض عجره كبحره .كىذا مف

كتحر ال يضاىيو
حيث المتف ،أما مف حيث السند فمعركؼ ما في ركايات الحديث مف ضبط كدقة ٍّ
في ذلؾ ما يحتج بو النحاة كالمغكيكف مف كبلـ العرب.

 .2كأما مانع كقكع لحف في بعض األحاديث المركية ،فيك شيء ػ إف كقع ػ قميؿ جدان ال

ينبني عميو حكـ ،كقد تنبو إليو الناس كتحامكه كلـ يحتج بو أحد .ثـ إف تشددىـ في أخذ الناس
بضبط ألفاظ الحديث معركؼ ،كتحذيرىـ مف الدخكؿ في كعيده

 الشديد بالمحف فيو إذ قد يعد

بذلؾ كاذبان عميو.

 .3كأما ما ادعاه أبك حياف مف أف المتأخريف مف نحاة األقاليـ تابعكا المتقدميف في عدـ

االحتجاج بالحديث ،فمردكد بأف كتب النحاة مف أندلسييف كغيرىـ مممكءة باالستشياد بالحديث .بؿ

كجد االستشياد بالحديث في كبلـ ابف حياف نفسو .كجرل عمى ذلؾ العمماء.
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 .4كأما ما اعترضكا بو مف كجكد أعاجـ في ركاة الحديث ،فردكا عميو بأف ذلؾ يقاؿ أيضان

في ركاة الشعر كالنثر المذيف يحتج بيما فإف فييـ الكثير مف األعاجـ(.)54

الخالصة :يمكف القكؿ أف مف األحاديث ما يبعد االختبلؼ في عدـ االحتجاج بو ،كىي

التي لـ تدكف في الصدر األكؿ كانما تركل في بعض كتب المتأخريف.

كما يمكف القكؿ أف مف األحاديث ما يبعد االختبلؼ في االحتجاج بو في المغة كالقكاعد

كىك ما كاف مف األنكاع التالية:
 .1ما عرؼ مف حاؿ ركاتو أنيـ ال يجيزكف ركاية الحديث بالمعنى مثؿ ابف سيريف.
 .2األحاديث التي دكنيا مف نشأ في بيئة عربية لـ ينتشر فييا فساد المغة،كمالؾ بف أنس.
 .3األحاديث التي كردت مف طرؽ متعددة كاتحدت ألفاظيا ،كقد سبؽ بياف عمة ذلؾ.

 .4ما يركل مف األقكاؿ التي يتعبد بألفاظيا كألفاظ التحيات.

 .5ما يركل بقصد االستدالؿ عمى كماؿ فصاحتو  كقكلو" :حمي الكطيس"(.)55
 .6ما يركل عمى أنو كاف يخاطب كؿ قكـ مف العرب بمغتيـ .فالركاة يقصدكف في ىذه

األنكاع الثبلثة األخيرة إلى ركاية الحديث بمفظو.
أما ما عدا ذلؾ مف الحديث فيجكز أف تختمؼ األنظار في االستشياد بألفاظو ،أم الحديث

دكف في الصدر األكؿ ،كلـ يكف مف األنكاع الستة المبينة آنفان ،كىك عمى نكعيف :حديث يرد
الذم ٌ
لفظو عمى كجو كاحد ،كحديث اختمفت الركاية في بعض ألفاظو.

أما األكؿ فالظاىر صحة االحتجاج بو؛ نظ انر إلى أف األصؿ الركاية بالمفظ ،كالى تشديدىـ

في الركاية بالمعنى ،كيضاؼ إلى ىذا كمو عدد مف يكجد في السند مف الركاة الذيف ال يحتج

بأقكاليـ ،فقد يككف بيف البخارم كمف يحتج بأقكالو مف الركاة كاحد أك اثناف كأقصاىـ ثبلثة .كأما

الثاني ػ كىي األحاديث التي اختمفت فييا الركاية ػ فما جاء منيا في ركاية مشيكرة لـ يغمزىا أحد
مف المحدثيف بأنيا كىـ مف الراكم جاز االستشياد بو .كأما ما يجيء في ركاية شاذة ،أك في ركاية

يقكؿ فييا بعض المحدثيف بأنيا غمط مف الراكم ،فيكقؼ دكف االستشياد بيا ( .)56كأقكؿ في األخير
أف ما ينطبؽ عمى المغة ينطبؽ عمى االجتياد الفقيي ،مف حيث اعتبار ما ىك مف لكازـ الركاية
بالمفظ كما رأيناه في أثر الركاية بالمعنى في االستدالؿ ،خاصة كأف الظف ىك المعكؿ عميو في

غالب األحكاـ العممية.
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اليوامش:

 .1شرح تنقيح الفصكؿ:

 ،381 – 380التبصرة ،347 – 346 :الرسالة لمشافعي،371 – 370 :

البرىاف 655/1 :كما بعدىا ،المستصفى ،496 – 494/1 :المعتمد ،142 – 141/2 :اإلحكاـ لآلمدم:

 ،151 – 146/2تيسير التحرير ،101 – 97/3 :شرح عمؿ الترمذم ،152 – 145/1 :المحصكؿ:
لمجصاص:
 466/4كما بعدىا ،أصكؿ الفقو
ٌ

 211/3كما بعدىا ،البحر المحيط:

 355/4كما بعدىا،

لمبغكم ،238 – 237/1 :اإلحكاـ البف حزـ– 205/2 :
أصكؿ السرخسي ،357 – 355/1 :شرح السنة
ٌ
 ،208إحكاـ الفصكؿ ،316 – 311 :عمكـ الحديث البف الصبلح ،214 – 213 :تدريب الراكم91/2 :
كما بعدىا ،تكجيو النظر 298 :كما بعدىا ،الحاكم الكبير لمماكردم 96/16 :كما بعدىا.

 .2أخرجو أبك داكد في سننو (كفي بعض النسخ غبلؽ بدؿ إغبلؽ) :كتاب الطبلؽ ،باب في الطبلؽ عمى
غمط (  ،)446/2كابف ماجو في سننو :كتاب الطبلؽ ،باب طبلؽ المكره .كترجمة البخارم في صحيحو:

"باب الطبلؽ في اإلغبلؽ كالكره)1892/3 ( "… ،تشير إليو .كفسركا اإلغبلؽ باإلكراه؛ ألف المكره يغمؽ
عميو أمره كتصرفو ،أم يضيؽ عميو حتى يطمؽ .كقيؿ :اإلغبلؽ :الغضب كما ذكره أبك داكد (.)447/2

 .3أخرجو أبك داكد في سننو :كتاب البيكع كاإلجارات ،باب فيمف اشترل عبدان فاستعممو ثـ كجد بو عيبان
( ،)501 – 500/3كالترمذم في سننو :كتاب البيكع ،باب فيمف يشترم العبد كيستغمو ثـ يجد عيبان،
كالنسائي في سننو :كتاب البيكع ،باب الخراج بالضماف ،كصححو الترمذم.

 .4أخرجو الترمذم في سننو :كتاب األحكاـ ،باب ما جاء في أف "البينة عمى المدعي كاليميف عمى

المدعى عميو" (  )617/3كتماـ الحديث في ترجمة الباب .قاؿ الترمذم" :ىذا حديث في إسناده مقاؿ".

كأخرجو البييقي في السنف الكبرل :كتاب السرقة ،باب ما يستدؿ بو عمى ترؾ تضعيؼ الغرامة ( .)279/8
كالشطر الثاني مف الحديث" :اليميف عمى المدعى عميو "..أخرجو البخارم في صحيحو :كتاب الرىف،
باب إذا اختمؼ الراىف كالمرتيف (

 ،…)831/2ككتاب الشيادات ،باب اليميف عمى المدعى عميو…

( ،)889/2ككتاب التفسير /آؿ عمراف ،باب إف الذيف يشتركف بعيد ا﵀ …(

.)1550 – 1549/3
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كأخرجو مسمـ في صحيحو :كتاب األقضية ،باب اليميف عمى المدعى عميو( .كفي الباب أحاديث عدة

مختمفة المفظ :انظر :تمخيص الحبير ،208 ،39/4 :السنف الكبرل لمبييقي 279/8 :ىك .)252/10 ،123
 .5بيذا المفظ أخرجو البييقي في السنف الكبرل :كتاب األشربة كالحد فييا ،باب الدابة تنفح برجميا
( )344/8مف ركاية األعمش كتمامو" :العجماء جبار كالبئر جبار كالمعدف جبار كالرجؿ جبار كفي الركاز
الخمس" أما بمفظ" :العجماء جرحيا جبار ،كالمعدف جبار ،كالبئر جبار ،كفي الركاز الخمس" الذم أخرجو

أبك داكد في سننو :كتاب الديات ،باب العجماء كالمعدف كالبئر جبار (  )464/4فقد أخرجو البخارم في

صحيحو :كتاب الزكاة ،باب في الركاز الخمس ،كفي الديات ،باب العجماء جرحيا جبار .كالنسائي في

سننو :كتاب الزكاة ،باب المعدف .كابف ماجو :كتاب الديات ،باب الجبار ،كىك في صحيح مسمـ كسنف
الترمذم .كالعجماء :البييمة ،سميت كذلؾ لعجمتيا كعدـ قدرتيا عمى الكبلـ كاألعجـ ،كمعنى الجبار:
اليدر ،كانما يككف جرحا ىد انر ،إذا كانت منفمتة خارجة عف رعاية صاحبيا.

 .6أخرجو ابف ماجو في سننو :كتاب األحكاـ ،باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره (

 )784/2في

حديثيف عف عبادة بف الصامت كابف عباس رضي ا﵀ عنيما ،كفي كمييما كبلـ .كأخرجو البييقي في السنف

الكبرل (.)13/10 ،69،70،457/6

 .7شرح تنقيح الفصكؿ:

 ،381 – 380التبصرة ،347 – 346 :الرسالة لمشافعي،371 – 370 :

البرىاف 655/1 :كما بعدىا ،المستصفى ،496 – 494/1 :المعتمد ،142 – 141/2 :اإلحكاـ لآلمدم:

 ،151 – 146/2تيسير التحرير ،101 – 97/3 :شرح عمؿ الترمذم ،152 – 145/1 :المحصكؿ:
لمجصاص:
 466/4كما بعدىا ،أصكؿ الفقو
ٌ

 211/3كما بعدىا ،البحر المحيط:

 355/4كما بعدىا،

لمبغكم ،238 – 237/1 :اإلحكاـ البف حزـ– 205/2 :
أصكؿ السرخسي ،357 – 355/1 :شرح السنة
ٌ
 ،208إحكاـ الفصكؿ ،316 – 311 :عمكـ الحديث البف الصبلح ،214 – 213 :تدريب الراكم91/2 :
كما بعدىا ،تكجيو النظر 298 :كما بعدىا ،الحاكم الكبير :لمماكردم 96/16 :كما بعدىا.

 .8المستصفى ،496 – 494/1 :اإلحكاـ لآلمدم ،151 – 146/2 :تيسير التحرير،101 – 97/3 :
البحر المحيط 355/4 :كما بعدىا ،إحكاـ الفصكؿ ،316 – 311 :تدريب الراكم 91/2 :كما بعدىا.

 .9الحديث بتمامو ىك" :مفتاح الصبلة الطيكر ،كتحريميا التكبير ،كتحميميا التسميـ" أخرجو الترمذم في

سننو :مف ركاية عمي بف أبي طالب :أبكاب الطيارة ،باب ما جاء أف مفتاح الصبلة الطيكر ( .)9 – 8/1
كقاؿ" :ىذا الحديث أصح شيء في ىذا الباب كأحسف" .كىك مركم مف ىذا الطريؽ كمف طرؽ أخرل عند
الترمذم في الصبلة ،كأحمد كابف أبي شيبة كاسحاؽ بف راىكيو كالبزار في مسانيدىـ ،كالطبراني كالبييقي،

كالحاكـ في المستدرؾ (انظر :نصب الراية ،425 – 423/1 :التمييد البف عبد البر.)212/182،10/9 :
 .10أخرجو مسمـ في صحيحو :كتاب الحج ،باب ما يندب لممحرـ كغيره قتمو مف الدكاب في الحؿ كالحرـ

( )856/2كفي الباب أحاديث أخرل متقاربة األلفاظ عف عائشة رضي ا﵀ عنيا كغيرىا .ككذلؾ في صحيح
البخارم :كتاب اإلحصار كجزاء الصيد ،باب ما يقتؿ المحرـ مف الدكاب.)601 – 600/1( .

 .11البحر المحيط 355/4 :كما بعدىا ،إحكاـ الفصكؿ ،316 – 311 :المستصفى،496 – 494/1 :
اإلحكاـ لآلمدم ،151 – 146/2 :تيسير التحرير ،101 – 97/3 :تدريب الراكم 91/2 :كما بعدىا.
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 .12الحاكم الكبير :لمماكردم 96/16 :كما بعدىا ،البحر المحيط 355/4 :كما بعدىا ،تكجيو النظر:

 298كما بعدىا ،تدريب الراكم 91/2 :كما بعدىا.

 .13الحاكم الكبير ،96/16 :المستصفى ،496 – 494/1 :اإلحكاـ لآلمدم ،151 – 146/2 :البحر
المحيط 355/4 :كما بعدىا ،تدريب الراكم 91/2 :كما بعدىا.

 .15.14سبؽ تخريجو.

.16الحاكم الكبير96./16 :

 .17الحاكم الكبير :لمماكردم 96/16 :كما بعدىا ،التبصرة ،347 – 346 :المحصكؿ 466/4 :كما

لمبغكم ،238 – 237/1 :تدريب الراكم 91/2 :كما
بعدىا ،البحر المحيط 355/4 :كما بعدىا ،شرح السنة
ٌ

بعدىا.

لمجصاص 211/3 :كما بعدىا ،البحر المحيط355/4 :
 .18تيسير التحرير ،101 – 97/3 :أصكؿ الفقو
ٌ
كما بعدىا ،أصكؿ السرخسي.357 – 355/1 :

 .19اإلحكاـ البف حزـ ،208 – 205/2 :البحر المحيط 355/4 :كما بعدىا.

 .20الحديث عف البراء بف عازب قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :إذا أتيت مضجعؾ ،فتكضأ كضكءؾ لمصبلة،
ثـ اضطجع عمى شقؾ األيمف ،ثـ قؿ :الميـ أسممت كجيي إليؾ ،كفكضت أمرم إليؾ ،كألجأت ظيرم
إليؾ ،رغبة كرىبة إليؾ ،ال ممجأ كال منجى منؾ إال إليؾ ،الميـ آمنت بكتابؾ الذم أنزلت كنبيؾ الذم

أرسمت .فإف َّ
مت مف ليمتؾ ،فأنت عمى الفطرة ،كاجعميف آخر ما تتكمـ بو" .قاؿ :فرددتيا عمى النبي

،

فمما بمغت :الميـ آمنت بكتابؾ الذم أنزلت ،قمت :كرسكلؾ ،قاؿ" :ال ،كنبيؾ الذم أرسمت ".أخرجو البخارم
في كتاب الكضكء ،باب فضؿ مف بات عمى الكضكء ،كفي مكاضع أخرل .كأخرجو مسمـ في الذكر

كالدعاء كالتكبة ،باب ما يقكؿ عند النكـ كأخذ المضجع.

 .21نشر البنكد67./2 :
 .22الكفاية233. :

 .23عمكـ الحديث البف الصبلح ،213 :كانظر :تدريب الراكم91./2 :

 .24عمكـ الحديث البف الصبلح ،214 :كانظر :تدريب الراكم92. – 91/2 :
.25عمكـ الحديث البف الصبلح ،214:كانظر  :تدريب الراكم95./2 :

 .26عكامؿ حفظ الصحابة لمحديث في كتاب شيخنا الدكتكر نكر الديف عتر حفظو ا﵀ :منيج النقد في
عمكـ الحديث 39 – 37 :ك 230.

 .27أدلتيـ في :المحصكؿ:

 ،472-467/4اإلحكاـ لآلمدم ،151-146/2 :التبصرة،347-346 :

البرىاف ،657-655/1:التمييد في أصكؿ الفقو ،168-161/3 :شرح تنقيح الفصكؿ:

الناظر ،112-111 :شرح الكككب المنير ،537-530/2 :نشر البنكد68.-67/2 :

 ،381ركضة

 .28تدريب الراكم92./2 :
 .29الكفاية234. :

 .30عمكـ الحديث ،215 :الكفاية 240 :كما بعدىا حيث ذكر الخطيب الركايات عنيـ.
 .31شرح عمؿ الترمذم ،147/1:شرح الكككب المنير.530/2:
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 .32الجامع لمترمذم:كتاب العمؿ(.)747/5
 .33شرح شرح النخبة497.:
 .34المحصكؿ469./4 :

قكةن في كتاب :حجية السنة403.:
 .35بياف أف الكتابة دكف الحفظ ٌ
 .36شرح عمؿ الترمذم149./1:
 .37أصكؿ الفقو لمجصاص:

 ،211/3المحصكؿ 469/4 :كما بعدىا ،شرح تنقيح الفصكؿ:

،381

التمييد في أصكؿ الفقو 165/3 :كما بعدىا ،شرح الكككب المنير ،537-530/2 :التبصرة،347-346 :

تيسير التحرير ،101-97/3 :اإلحكاـ لآلمدم ،151-146/2 :تدريب الراكم 91/2 :كما بعدىا ،تكجيو

النظر 298 :كما بعدىا.

 .38أخرجو الترمذم في كتاب العمـ :باب ما جاء في الحث عمى التبميغ كاسماع السنف مف حديث زيد بف
ثابت ،كقاؿ حديث حسف.)34/5(.

 .39أخرجو البخارم في كتاب الكضكء :باب فضؿ مف بات عمى الكضكء ،كمسمـ في كتاب الذكر

كالدعاء ،باب ما يقكؿ عند النكـ .كأخرجو الترمذم في كتاب الدعكات ،باب ما جاء في الدعاء إذا آكل إلى

فراشو ،كقاؿ :حديث حسف.

 .40شرح عمؿ الترمذم145./1:
 .42.41الجامع لمترمذم :كتاب العمؿ( ،)747/5شرح عمؿ الترمذم146./1:
 .43الجامع لمترمذم :كتاب العمؿ  ،747/5شرح عمؿ الترمذم145./1:
 .44شرح عمؿ الترمذم149./1:

 .45فتح المغيث ،242-241/2 :تكجيو النظر ،305 :كحديث التزعفر أخرجو البخارم في كتاب المباس:
باب النيي عف التزعفر لمرجؿ.

( .46نقبلن عف مأخذ العمـ البف فارس)309-308 .

( .47نقبلن عف الخبلصة في أصكؿ الحديث لمطيبي)313-312 .
 .48حجة ا﵀ البالغة402./1:
 .49نشر البنكد64./2:

 .50كتاب االقتراح في عمـ أصكؿ النحك لمسيكطي52.:

 .51نقبلى عف كتاب االقتراح في عمـ أصكؿ النحك لمسيكطي53-52:
 .52كتاب االقتراح في عمكـ أصكؿ النحك لمسيكطي55-53:

 .53مجمة مجمع المغة العربية  199/3بحث( :االستشياد بالحديث) لمسيد محمد الخضر حسيف ،دراسات

في العربية كتاريخيا لو أيضان ،180 – 166 :القياس في المغة العربية لو أيضان 45 :كما بعدىا ،ككتاب:
في أصكؿ النحك لسعيد ألفغاني49. – 48 :

 .54في أصكؿ النحك50. – 49 :
 .55في أصكؿ النحك55. – 50 :
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 .56ذكره القاضي عياض بيذا المفظ في الشفا (انظر :شرح الشفا لمقارم:
صحيحو بمفظ غير ىذا ،قاؿ رسكؿ ا﵀

 .)194/1كأخرجو مسمـ في

 في حديث طكيؿ" :ىذا حيف حمي الكطيس" .كتاب الجياد

كالسير ،باب في غزكة حنيف (.)1399 – 1398/3

 .57مجمة مجمع المغة العربية ،210 – 108 /3 :القياس في المغة العربية 45:لمحمد الخضر حسيف كما
بعدىا ،دراسات في العربية كتاريخيا لنفس المؤلؼ ،180 – 166 :ككتاب :في أصكؿ النحك.58 – 55 :

ـ مصادر البحث:

 .1إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ :الباجي ،أبك الكليد سميماف بف خمؼ ،تحقيؽ كدراسة :عبد ا﵀ محمد
الجبكرم ،بيركت :مؤسسة الرسالة،ط1،1409ىػ ػ1989ـ.

 .2اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ :ابف حزـ ،أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد ،بيركت :دار الكتب العممية.
سيد الجميمي ،بيركت :دار الكتاب
 .3اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ :اآلمدم ،عمي بف محمد ،تحقيؽٌ :
العربي ،ط1406 ،2ىػ 1986ـ.
 .4أصكؿ السرخسي :السرخسي ،أبك بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ ،تحقيؽ :أبك الكفا األفغاني،
بيركت :دار المعرفة.

 .5أصكؿ الفقو (المسمى بالفصكؿ في األصكؿ) :الجصاص ،أحمد بف عمي ال اٌرزم ،دراسة كتحقيؽ:
عجيؿ جاسـ النشمي ،الككيت :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ط 1408 ،1ىػ ػ 1988ـ.

 .6االقتراح في عمـ أصكؿ النحك :السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد قاسـ،
القاىرة :مطبعة السعادة ،ط1396 ،1ىػ ػ 1976ـ.

 .7البحر المحيط :الزركشي ،بدر الديف ،تحقيؽ :لجنة مف عمماء األزىر ،مصر :دار الكتبي ،ط

،1

 1414ىػ ػ 1994ـ.

 .8البرىاف في أصكؿ الفقو :الجكيني ،أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا﵀ بف يكسؼ (إماـ الحرميف)،
تحقيؽ :عبد العظيـ الديب ،قطر  :الشيخ خميفة بف حمد آؿ ثاني ،ط1399 ،1ىػ.

 .9التبصرة في أصكؿ الفقو :الشيرازم ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركزأبادم ،تحقيؽ :محمد
حسف ىيتك ،دمشؽ :دار الفكر ،ط 1400 ،1ىػ ػ 1980ـ.

 .10تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم :السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ،تحقيؽ :عبد
الكىاب عبد المطيؼ ،بيركت :دار الكتب العممية ،ط1399 ،2ىػ ػ 1979ـ.

 .11تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :ابف حجر العسقبلني ،باعتناء :عبد ا﵀ ىاشـ
اليماني ،المدينة المنكرة1384 ،ىػ ػ 1964ـ ،بيركت :دار المعرفة.

 .12التمييد في أصكؿ الفقو :الكمكذاني ،محفكظ بف أحمد بف الحسف أبك الخطاب ،دراسة كتحقيؽ :محمد
بف عمي بف إبراىيـ ،مكة المكرمة :جامعة أـ القرل ،ط 1406 ،1ىػ ػ 1985ـ.

 .13أصكؿ األثر :الجزائرم ،طاىر بف صالح بف أحمد ،بيركت :دار المعرفة.
 .14تيسير التحرير :شرح عمى كتاب التحرير في أصكؿ الفقو الجامع بيف اصطبلحي الحنفية كالشافعية:
المؤلؼ :ابف اليماـ  ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد بف مسعكد ،الشارح :أمير بادشاه،
محمد أميف ،مكة المكرمة :دار الباز ػ تصكير دار الكتب العممية ببيركت.
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 .15الجامع الصحيح (سنف الترمذم) :الترمذم ،أبك عيسى ،تحقيؽ :إبراىيـ عطكه عكض ،القاىرة :دار
الحديث.

 .16حجة ا﵀ البالغة :الدىمكم ،أحمد ابف عبد الرحيـ ،مراجعة كتعميؽ :محمد شريؼ سكر ،بيركت :دار
إحياء العمكـ ،ط1413 ،2ىػ ػ 1992ـ.

 .17دراسات في العربية كتاريخيا :محمد الخضر حسيف ،دمشؽ :المكتب اإلسبلمي كمكتبة دار الفتح،
ط1380 ،2ىػ ػ 1960ـ.

 .18الرسالة :الشافعي ،محمد بف إدريس  ،تحقيؽ  :أحمد محمد شاكر  ،دار الفكر 1309 ،ىػ

 .19ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :المقدسي ،عبد ا﵀
بف أحمد بف قدامو  ،بيركت :دار المطبكعات العربية.

السنف الكبرل لمبييقي

 .20شرح السنة :البغكم ،الحسيف بف مسعكد ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط كمحمد زىير الشاكيش ،بيركت:
المكتب اإلسبلمي ،ط1403 ،2ىػ ػ 1983ـ.

 .21شرح الشفا لمقاضي عياض :المبل عمي القارم ،بيركت :دار الكتب العممية.

 .22شرح الكككب المنير (المسمى بمختصر التحرير أك المختبر المبتكر شرح المختصر في أصكؿ

الفقو) :ابف النجار ،محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي ،تحقيؽ :محمد الزحيمي كنزيو حماد،
مكة المكرمة :جامعة الممؾ عبد العزيز (تصكير دار الفكر بدمشؽ) 1400 ،ىػ ػ 1980ـ.

 .22شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ في األصكؿ :القرافي ،شياب الديف أبك العباس أحمد بف
إدريس ،تحقيؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،مصر :المكتبة األزىرية لمتراث ،ط 1414 ،2ىػ ػ 1993ـ.

 .23شرح شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر :القارم ،عمي بف سمطاف محمد اليركم ،تحقيؽ:
محمد نزار تميـ كىيثـ نزار تميـ ،بيركت :شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ ػ تكزيع دار القمـ.

 .24شرح عمؿ الترمذم

 .25عمكـ الحديث :ابف الصبلح ،أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم ،تحقيؽ كشرح :نكر الديف
عتر ،دمشؽ :دار الفكر ،ط 1404 ،3ىػ ػ 1984ـ.

 .26فتح المغيث شرح ألفية الحديث لمعراقي :السخاكم ،شمس الديف محمد بف عبد الرحمف ،بيركت :دار
الكتب العممية ،ط 1403 ،1ىػ ػ 1983ـ.

 .27في أصكؿ النحك :سعيد األفغاني ،دار الفكر1383 ،ىػ ػ 1963ـ.

 .28القياس في المغة العربية :محمد الخضر حسيف ،إعداد كضبط :عمي الرضا الحسيني ،الدار الحسينية
لمكتاب ،ط1414 ،3ىػ 1994ـ.

 .29الكفاية في عمكـ الركاية :الخطيب البغدادم ،أبك بكر أحمد بف عمي ،تحقيؽ :أحمد عمر ىاشـ،
بيركت :دار الكتاب العربي ،ط 1405 ،1ىػ ػ 1985ـ.

 .30مجمة مجمع المغة العربية  199/3بحث( :االستشياد بالحديث) لمسيد محمد الخضر حسيف.

 .31المحصكؿ في عمـ األصكؿ :الرازم ،فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف ،دراسة كتحقيؽ :طو
جابر فياض العمكاني ،بيركت :مؤسسة الرسالة ،ط1412 ،2ىػ ػ 1992ـ.
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المستصفى مف عمـ األصكؿ :الغزالي ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي ،دار الفكر.

 .32المعتمد في أصكؿ الفقو :البصرم ،أبك الحسيف ،بيركت :دار الكتب العممية ،ط

1983ـ.

 1403 ،1ىػ ػ

 .33منيج النقد في عمكـ الحديث :نكر الديف عتر ،دمشؽ :دار الفكر ،ط1401 ،3ىػ ػ 1981ـ.

 .34نشر البنكد عمى مراقي السعكد :الشنقيطي ،عبد ا﵀ بف إبراىيـ العمكم ،بيركت :دار الكتب العممية،
ط1409 ،1ىػ ػ 1988ـ.

 .35نصب الراية :الزيمعي ،جماؿ الديف ،عناية :أيمف صالح شعباف ،القاىرة :دار الحديث ،ط 1415 ،1ىػ
ػ 1995ـ.

دور القائم باالتصال في بناء الرسالة اإلعالمية

أ .فوزية عكاك
كمية العموم السياسية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تشير المقكلة الكبلسيكية لعالـ االجتماع األمريكي ىاركلد السكيؿ  :مف؟ يقكؿ ماذا؟ بأم
كسيمة؟ لمف؟ بأم تأثير؟ لؤلىمية المتساكية لممجبلت البحثية الخمس في العممية االتصالية أم أف
القائـ باالتصاؿ كىك عنصر مف؟ في نمكذج السك يؿ يعتبر جزءان ميما كال غنى عنو في العممية

االتصالية؛ إال أف الباحثيف أىممكا حتى كقت قريب دراسة القائـ باالتصاؿ خاصة في الدكؿ النامية .

كدكر فعاالن كمباش ار في إنتاج
كالشؾ أف لمقائـ باالتصاؿ الذم يقدـ اإلنتاج اإلعبلمي أىمية كبيرة نا
الرسالة اإلعبلمية ال تقؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ عف الرسالة أك الكسيمة في فيـ التنبؤ بتأثير

االتصاؿ .فتصكر المتمقي لمقائـ باالتصاؿ أك المصدر يمعب دك ار أساسيا في تحديد نتائج عممية
اإلقناع.1
يعرؼ محمد عبد الحميد القائـ باالتصاؿ عمى أنو الشخص الذم يبدأ عممية االتصاؿ
بإرساؿ الفكرة أك الرأم أك المعمكمات مف خبلؿ الرسالة التي يقكـ بإعدادىا ،كقد يككف ىذا الشخص
ىك مصدر الفكرة أك الرأم أك المعمكمات كقد ال يككف مصدرىا ،كقد يككف المصدر فردا آخر كما

يظير كاضحا في حركة عممية االتصاؿ مف خبلؿ المؤسسات اإلعبلمية التي يقكـ أفرادىا
باالتصاؿ بالمصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات أك األخبار حتى يقكـ بصياغتيا أك إعدادىا لمنشر

أك اإلذاعة كارساليا مرة أخرل إلى جميكر المتمقيف ( ،)2كىك يرل أف ىذا المفيكـ ممتد إلى كؿ مف
يعمؿ في بناء أك تشكيؿ الرسالة اإلعبلمية ميما اختمفت األدكار كالمكاقع(.)3

كيعرؼ القائـ باالتصاؿ في الصحافة بأنو "أحد األطراؼ األساسية في العممية االتصالية،
ي
كيتسع مفيكمو ليشمؿ أعضاء الجياز التحريرم الصحفي مف محرريف ،كمندكبيف ،ككتاب،
أيضا مختصيف باإلخراج ،كحيث يتخذكف الصحافة مينة ليـ
كمراسميف ،كمصكريف ،كرساميف ،ك ن
يمارسكنيا عمى سبيؿ االحتراؼ" ( ،)4كمف ىنا يمكف القكؿ بأف القائـ باالتصاؿ "ىك أم شخص أك
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فريؽ منظـ يرتبط مباشرة بنقؿ المعمكمات مف فرد إلى أخر عبر الكسيمة اإلعبلمية ،أك أم فرد
آخر لو عبلقة بتسييرأك مراقبة نشر الرسائؿ إلى الجميكر عبر الكسيمة اإلعبلمية (.)5

كرغـ أف القائـ باالتصاؿ يعد مف كجية نظر كثير مف الباحثيف مف أىـ العناصر التي
تتحكـ في عممية االتصاؿ الجماىيرم ،خاصة في مجاؿ الصحافة ،مما يستمزـ االىتماـ بيذا
العنصر في شتى جكانب الممارسة الصحفية بصفة عامة ،كاإلخبارية بصفة خاصة ،إال أف بداية
اىتماـ الدراسات اإلعبلمية بيذا العنصر جاءت متأخرة ،إذ يعكد بداية اىتماـ المدرسة األمريكية
بدراسة القائـ باالتصاؿ إلى النصؼ الثاني مف القرف العشريف حيث الحظ الدارسكف في مجاؿ
اإلعبلـ أف االكتفاء بدراسة المضمكف الصحفي لف يتيح إال دراسات محدكدة األثر ألنيا تيمؿ منتج

ىذا المضمكف كال تكفر معرفة األسمكب كالظركؼ التي في ضكئيا تـ اختيار ىذا المضمكف دكف

غيره ( )6مف الخيارات المتاحة أماـ الصحفييف.

كنستطيع أف نرصد البدايات التاريخية لدراسة القائـ باالتصاؿ بدراسة ليكركستف

Leo C.

 Rostenعف مراسمي كاشنطف عاـ (  ،)1937كالتي تشير إلى أف الصحفييف ذكم التكجو الميني
يختمفكف في سمككيـ كفي رؤيتيـ لذكاتيـ عف بقية زمبلئيـ .كتعتبر ىذه الدراسة مف أكلى الدراسات

التي أجريت عمى الصحفييف كقائميف باالتصاؿ ( ،)7ثـ تبعتيا العديد مف الدراسات التي اىتمت
بالقائـ باالتصاؿ ،كأحد األطراؼ األساسية في تشكيؿ كبناء الرسالة اإلعبلمية ،ففي سنة

1941

نشرت مجمة (الصحافة) ربع السنكية التي تصدر بالكاليات المتحدة دراسة ميمة عف العامميف
بجريدة ممكاكي .كلقد أعطت دراسة الباحث األمريكي ديفيد مانينج كايت حكؿ"حارس البكابة كانتقاء
األخبار" دفعة قكية لمبحث في ىذاالمجاؿ الميـ .كيرجع الفضؿ إلى عالـ النفس النمساكم األصؿ،
األمريكي الجنسية (كرت لكيف) في تطكير ما أصبح يعرؼ بنظرية (حارس البكابة) اإلعبلمية.

كيرل لكيف أنو عمى طكؿ الرحمة التي تقطعيا المادة اإلعبلمية حتى تصؿ إلى الجميكر
ىناؾ نقاط أك (بكابات) يتـ فييا اتخاذ ق اررات بما يدخؿ كما يخرج ،كأنو كمما طالت المراحؿ التي
تقطعيا األخبار حتى تظير في كسيمة اإلعبلـ ،ازدادت المكاقع التي يصبح فييا مف حؽ فرد أك
عدة أفرادتقرير ما إذا كانت الرسالة ستنتقؿ بنفس الشكؤلك بعد إدخاؿ بعض التغييرات عمييا.إف

دراسة (حارس البكابة) ىي في الكاقع دراسة لسمكؾ أكلئؾ األفراد الذيف يسيطركف في نقاط مختمفة،
عمى مصير القصص اإلخبارية ،حيث يرل لكيف أف فيـ كظيفة " البكابة " يعني فيـ المؤثرات أك

العكامؿ التي تتحكـ في الق اررات التي يصدرىا "حارس البكابة " ( .)8كقد أيجريت في الخمسينيات مف
القرف العشريف ،سمسمة مف الدراسات الميمة

()9

ركزت عمى الجكانب األساسية لعممية (حراسة

البكابة) ،كقدمت تمؾ الدراسات تحميبلن كظيفيان ألساليب السيطرة أك التحكـ التنظيمي كاالجتماعي في
حجرة األخبار ،ككضع العامميف بالجريدة كمصادر أخبارىـ ،كالعكامؿ التي تؤثر عمى اختيار

المحرريف كعرضيـ لؤلخبار.
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كنشر الباحث األمريكي شارنمي ميتشؿ في سنة

 1951دراسة عف حجرات األخبار

اإلذاعية كاألفراد الذيف يعممكف بيا ،كما نشر الباحث سابيف دراسة عف كتٌاب االفتتاحات في كالية
أكريجكف .كقدـ لكرنس دراسة عف محررم كنساس .كقد لخص الباحث األمريكي كلتر جيبر في
مقالتو"األخبار ىي ما يجعميا الصحفيكف أخبا انر " نتائج األبحاث األساسية التي أيجريت عمى حراس
البكابة ،كما قاـ سنة

1956بدراسة عف محررم األنباء الخارجية في

 16جريدة يكمية بكالية

كسككنسف ،تستقبؿ أنباء ككالة أسكشيتدبرس .أما بالنسبة لدراسة القائمباالتصاؿ في المدرسة
الفرنسية التي تتبني بصفة عامة لفظ الكسيط ،فقد جاءت متأخرة بالمقارنة مع المدرسة األمريكية،
كمختمفة مف حيث الطرح.

كترجع قمة الدراسات الفرنسية لمقائـ باالتصاؿ إلى عدة أسباب لعؿ مف أىميا ،اختبلؼ

النظاـ اإلعبلمي في فرنسا عنو في الكاليات المتحدة األمريكية مف ناحية النشأة كالتطكر ،فبينما نشأ
النظاـ األمريكي في ظؿ اإلعبلف كالمؤسسات التجارية ،ارتبط النظاـ الفرنسي منذ بداياتو كلفترة
طكيمة بالدكلة كمؤسساتيا كىك ما كاف لو أثره في اختبلؼ طبيعة المشكبلت المطركحة لمبحث
كالمناىج كاألدكات المستخدمة ،فاالتجاه السائد في المدرسة الفرنسية ظؿ لفترة طكيمة يتناكؿ

االتصاؿ كشكؿ مف أشكاؿ ممارسة السمطة في المجتمع ( .)10باإلضافة إلى اختبلؼ نشأة دراسات
االتصاؿ ذاتيا ،فقد ارتبطت في المدرسة األمريكية باالتجاه االمبريقي منذ ىكفبلند

Hovland

كالزرسفيمد  Lazarsfeldبينما نشأ االىتماـ باالتصاؿ كعمكمو في أكركبا في إطار عمـ االجتماع
كاتخذ طابعا نظريا كاتسمت العبلقة بيف المدرستيف االمبريقية مف ناحية كاألكركبية مف ناحية أخرل
بالقطيعة االبستمكلكجية ،كتبادلت كؿ مف المدرستيف التيكيف مف شأف القيمة العممية لمدراسات التي

تجرييا األخرل ،كلعؿ عبارة عالـ االجتماع الفرنسي  Robert Mertonتعكس ذلؾ فقد قاؿ "نحف ال
نؤكد أف ما نقكلو ىك الحقيقة لكنو عمى األقؿ ذك معني "ككاف رد االمبريقيييف" نحف ال نؤكد أف ما

نقكلو ذك معنى ،كلكف عمى األقؿ مكجكد في الكاقع"(.)11

فالمدرسة الفرنسية شأنيا في ذلؾ شأف المدرسة األمريكية تيتـ برصد خصائص القائـ
باالتصاؿ كلكنيا تضيؼ نشأة الحقؿ الصحفي  champs journalistiqueleكتطكره في عبلقتو مع
المجتمع كفي بنيتو الداخمية اعتمادا عمى أف االكتفاء بدراسة خصائص القائـ باالتصاؿ ىك أقرب

إلى رصد حاالت فردية ،ككأف كؿ منيا يعمؿ بشكؿ منفصؿ كيتمتع بالحرية التامة في التعبير عف
رؤيتو كادراكو ،بينما الصحفي ،كىك أم أيضا جزء مف كؿ يتنازؿ في مقابؿ انتمائو إلى ىذا "الكؿ"
عف بعض اتجاىاتو الخاصة ،كما أف سمات الحقؿ العامة تحدث تغييرات في تككيف الصحفي عمى
مدل عممو بحيث يحدث في النياية التقاء بيف الخصائص الفردية لمقائـ باالتصاؿ كخصائص

الحقؿ (.)12

كفي ضكء الكظائؼ التي حددىا عمماء االجتماع لبلتصاؿ الجماىيرم ،دار جدؿ كاسع
حكؿ دكر االتصاؿ في المجتمع ،كتعددت كجيات النظر ،حكؿ ىؿ يجب عمى القائـ باالتصاؿ أف
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يككف محايدا أك مشاركا؟ " ،فبينما ترل مجمكعة مف الصحفييف أف دكرىـ ينحصر في القياـ
بالكساطة بيف الجميكر كالمؤسسات الحاكمة ،تنظر مجمكعة أخرل إلى الدكر الصحفي بشكؿ أكثر

ايجابية بحيث يمتد إلى الدفاع عف مكاسب الجميكر" .)13( ".كلقد طاؿ الجدؿ حكؿ التعريؼ األمثؿ
لمممارسة الصحفية المسؤكلة ،كرغـ أف بؤرة االىتماـ في ىذا المجاؿ تحكلت مف حقبة إلى أخرل
تبعا لمتغيرات السياسية كاالجتماعية ،إال أنو يمكف تحديد جكىر الخبلؼ في التعريفات المتنافسة
لكظائؼ اإلعبلـ في المجتمع ،كالتقديرات المتصارعة حكؿ حاجة الجميكر كحقو في المعمكمات،
كالرؤل المختمفة لطبيعة األخبار نفسيا .كلقد انعكس الجدؿ حكؿ ىذه األمكر كالنقاش حكؿ الدكر
الصحيح لمصحفي في جمع األخبار حيث يدكر الجدؿ اآلف بيف مؤيدم الصحافة المكضكعية

المحايدة كبيف مؤيدم الصحافة المشاركة"(.)14

ككاف ككىف  Cohenمف األكائؿ الذيف فرقكا بيف الدكريف ،المحايد كالمشارؾ

 ،15كتعتبر

النظرة المؤكدة عمى الدكر المحايد لئلعبلـ في المجتمع أكلى كجيات النظر في ىذا الصدد .كتبعا
لممنظكر المحايد ،تصدر األخبار بصكرة طبيعية عف األحداث كالكقائع التي تحدث في العالـ.
كيكفي أف يككف القائـ باالتصاؿ شاىدا عمى العممية االجتماعية كينقؿ بإخبلص كصدؽ الصكرة

الصحيحة عنيا لمجميكر كيمكف تحقيؽ الصحافة المحايدة مف خبلؿ المكضكعية ،كالدقة في نقؿ
الكقائع كالتحقؽ مف المعمكمات ،كىنا تصبح عبلقة القائـ باالتصاؿ بالمعمكمات عبلقة محايدة

مجردة .كما أف عبلقتو بمصادر األخبار تككف صريحة كأمينة" (.)16

يدافع أنصار ىذا االتجاه عف كجية نظرىـ بالقكؿ " نحف ال نصنع الخبر ،بؿ ننقمو فقط"،
كيرل عبد الستار جكاد أف ىذه النظرة تتميز بيا كسائؿ اإلعبلـ الناطقة بالمغة االنجميزية التي

تعتمد" المكضكعية" في التغطيات اإلخبارية كتقكؿ بأف الصحفي يصؼ الحدث كال يفسره كال يشارؾ

فيو( .)17كيتخذ اإلعبلـ مف خبلؿ المنظكر المشارؾ دك ار أكثر تحديا في مراقبة البيئة كالربط بيف
أجزائيا ،كعمى القائـ باالتصاؿ أف يمعب دك ار نشطا كخبلقا إلى حد ما في انتقاء ما ىك جدير
بالنشر .كتبعا ليذا المنظكر لف يككف مف المتكقع أف تظير المعمكمات الجديرة بالنشر بصكرة
طبيعية كتفرض نفسيا ،كذلؾ ألنو مف المفترض أف القائـ باالتصاؿ سيفرض كجية نظره في

اختيار أكثر األخبار أىمية ،كىي األخبار التي تستحؽ إلقاء الضكء عمييا .فيك مسؤكؿ مسؤكلية
شخصية عف األخبار التي سينشرىا ،كعبلقتو بمصادر األخبار محددة بصكرة كاضحة ،فيـ يقدمكف
لو األخبار ،كلكف عميو أف ينتقي بدقة مف بينيا ما يساعده في الكصكؿ إلى الحقيقة .كما عميو أف
يقدـ الخمفية البلزمة كالتفسير المبلئـ الذم يعطي لؤلحداث معنى"(.)19
كتجدر اإلشارة إلى أف مكريس جانكفيتس

 Morris Janowitzأستاذ عمـ االجتماع في

جامعة شيكاغك ،قد أطمؽ عمى المنظكر المحايد كالمنظكر المشارؾ لمصحافة مسمى نمكذج حارس

البكابة كنمكذج المحامي أك المدافع ( ،)20كما حدد سيجاؿ ىذه األدكار في دكر المراقب المحايد،
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المشارؾ ،المكاطف الطيب أك الخير ،كالمعارض ،فضبل عف دراسة ريغاف
ثبلثة أدكار لمصحفييف :التقميدم ،المنخرط كالنقدم

()21

 Reganالتي حددت

.

كعميو ،تكمف أىمية تحديد مفيكـ الدكر لدل الصحفييف ،انطبلقا مف أنو يحدد نكعية
األىداؼ التي يسعى الصحفيكف إلى تحقيقيا ،كيحدد المعايير التي يمتزمكف بيا في عمميـ،
كاختياراتيـ ،كنشرىـ لممكاد الصحفية ،كمنو تعددت الرؤل لمفيكـ القائـ باالتصاؿ كفقا لنماذج بحثية
مختمفة.

 .1مفيوم القائم باالتصال في إطار نموذج "حارس البوابة"  :22Gatekeeper-إف حراسة

البكابة ىي العممية التي يتـ فييا تعرض عدد ىائؿ مف الرسائؿ اإلخبارية لمغربمة كالتشكيؿ حتى
تصؿ في النياية إؿ عدد محدكد مف الرسائؿ يتـ تكصيميا عبر كسائؿ اإلعبلـ ،كيقصد بحراسة

البكابة في غرؼ األخبا ر ،االختيار بيف عدد ىائؿ مف المكضكعات كالصكر لمكصكؿ إلى المحتكل
الذم يمثؿ الحجـ المطمكب لؤلخبار في الجريدة ،كيمكف اعتبار عممية حراسة البكابة بأنيا إعادة
بناء الييكؿ الجكىرم لمحدث كتحكيمو إلى رسالة .كتعد نظرية حارس البكابة أحد المداخؿ النظرية
التي يمكف االستفادة منيا باعتبار أف القائـ باالتصاؿ داخؿ أم مؤسسة إعبلمية يديف بالكالء
لمسياسات التي يرسميا أصحاب المؤسسة أك القائمكف عمييا كمف ثـ يجد نفسو أماـ عدد مف

التعميمات كالتكجييات التي تؤثر عمى اختياراتو في بناء كتقييـ الرسالة اإلعبلمية ( .)23ىذا كقد أكد
كلبر شراـ عمى أىمية حراسة البكابة ليس فقط ألنو مف المستحيؿ لكؿ المعمكمات كالرسائؿ أف
تينقؿ ،بؿ ألنو أيضا مف المستحيؿ نقؿ ىذه الرسائؿ دكف تشكيميا كفؽ الطراز أك األساليب المعتادة
المتداكلة كالمعتمدة( .)24ففي نمكذج حارس البكابة ،عمى الصحفي أف يستخدـ قكاعد المنيج العممي،
لزيادة مكضكعيتو ،كرفع فعالية أدائو ،فيك في مكقفو مف األحداث كالتفاعبلت المحيطة ،يشبو
مكقؼ الباحث العممي مف الظكاىر أك الكقائع ،التي يتكلى دراستيا بمكضكعية ،أم يدرسيا

باعتبارىا أشياء ،ك يقكـ بالفصؿ الكاضح بيف الخبر كالرأم "،فالحقيقة شيء كالتعميؽ عمييا بالرأم
شيء آخر"

()25

.

 .2مفيوم القائم باالتصال في إطار نموذج المحامي أو الشفيع  :يقكـ القائـ باالتصاؿ في

إطار ىذا النمكذج عمى أساس استبداؿ المنيج العممي بمفيكـ القائـ باالتصاؿ الناقد كالمفسر ،كما
يقكـ عمى نقد شديد لممكضكعية أك التشكيؾ في القدرة عمى المكضكعية ،كعمى أف كاجب القائـ

باالتصاؿ يتمثؿ في أف يككف معب ار عف كجيات نظر كمصالح جماعات متنافسة خاصة تمؾ

الجماعات المعزكلة أك الميضكمة الحقكؽ ( .)26كاستنتجت تككماف  Gaye Tuchmanمف كاقع
دراستيا الميدانية عمى القائميف باالتصاؿ ،أف العامميف في مجاؿ االتصاؿ يستخدمكف المكضكعية
لمدفاع عف أنفسيـ كلصد اليجكـ العنيؼ الذم يتعرضكف إليو ،كأف القائميف باالتصاؿ يركف أف

ىناؾ سمسمة مف المصالح المتضاربة كالتي لكؿ منيا إسياـ في تعريؼ معنى الحقيقة ،لذا فعمى
القائـ باالتصاؿ الناجح التأكد مف أف ىذه الرؤل المختمفة قد أخذت فرصتيا في الكسائؿ االتصالية،
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إذ أف تسكية الصراع يتكقؼ عمى التمثيؿ الفعاؿ لمختمفالبدائؿ في تعريؼ الحقيقة ،كلذلؾ فإف عمى
القائـ باالتصاؿ أف يشارؾ في عممية الدفاع ىذه ،كأف يككف لساف حاؿ مف ال صكتميـ ،كيحب
عميو أف يشير إلى عكاقب عدـ تكازف القكل ،كىك ما يعني أف يككنممقائـ باالتصاؿ دكر في العممية
السياسية االجتماعية مف خبلؿ تكفير المعرفة كالمعمكمة البلزمة"

( .)27إف أنصار نمكذج حراسة

البكابة أك ما يسمى بالتيار المكضكعي لدييـ مفاىيـ مختمفة عف أنصار نمكذج المحامي أك الشفيع،
فبينما يتـ التركيز في االتجاه األكؿ عمى قدرة المتمقي عمى الحكـ عمى مصمحتو الذاتية ،إذ أف
ميمة القائـ باالتصاؿ تكمف في تفعيؿ المعمكمات كالتعميؽ عمييا ليتسنى لو كضعيا في إطار ثقافي
مناسب كأيضا مساعدتو عمى فيـ عبلقتو بالعممية االجتماعية السياسية ،كعمى النقيض مف ذلؾ،

فإف االتجاه الثاني يمقي الضكء عمى العقبات التي تكاجو التغير االجتماعي السياسي في المجتمع
كالصعكبات التي تكاجو بعض قطاعات المجتمع في تحقيؽ المصالح المشركعة"

()28

.

كمف ىذا المنظكر حسب تككماف دائما ،فإف القائـ باالتصاؿ يرل نفسو في دكر المحامي
كلكف مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ ،المحامي الذم يدافع عف مصالح الغالبية مف الجماىير ،كىك ما
يعني انييار جزئي لفكرة الحرفية المينية.

 .3مفيوم القائم باالتصال كمصدر لمرسالة االتصالية  :يرجع بعض الباحثيف دكافع اعتبار

القائـ باالتصاؿ مصدر الرسالة االتصالية ليس بسبب مسؤكليتو عف استقباليا كجمعيا ،كلكف بسبب
مسؤكليتو عف اختيارىا ،كىك األمر الذم أكدتو دراسات كرت لكيف  1947أنو عمى طكؿ المراحؿ
التي تقطعيا" الرسالة" االتصالية حتى تصؿ لمجميكر ىناؾ نقاط أك بكابات يتـ فييا اتخاذ ق اررات
عما يدخؿ كيخرج ،كأنو كمما طالت المراحؿ التي تقطعيا ىذه الرسالة حتى تظير في كسيمة
االتصاؿ تزداد المكاقع التي يصبح فييا مف سمطة الفرد أك أفراد تقدير ما إذا كانت الرسالة ستنقؿ
بنفس الشكؿ أك بعد إدخاؿ تغييرات عمييا ،ليذا فإف نفكذ مف يديركف ىذه البكابات كالقكاعد التي

تطبؽ عمييا كالشخصيات التي تممؾ بحكـ عمميا سمطة التقرير يصبح ليا

أىمية كبيرة في انتقاؿ

المعمكمات( ،)29عمما بأف العديد مف المؤسسات البحثية في مجاؿ االتصاؿ ،رفضت اعتبار القائـ
باالتصاؿ "مصدر" ألف مفيكـ المصدر أكسع كثي ار مف مفيكـ القائـ باالتصاؿ ،كألف ىناؾ

عكاممكجيات أخرل إضافة إلى قنػاعة القائـ باالتصاؿ تمعب دك ار في عممية اختيار رسالة االتصاؿ،

منيا أىمية الرسالة ،كقيمتيا كالتي ليا تأثير كبير عمى حركة مركر الرسالة خبلؿ البكابات"

()30

.

 .4مفيوم القائم باالتصال في نظرية اإلبداع  :ذكرت بعض الدراسات العممية لمقائميف

باالتصاؿ في مجاؿ اإلبداع

()31

الفني أف الميمة األساسية لمقائـ باالتصاؿ المبدع ىي التفسير،

كالتفسير ىك رؤية فكرية تستند إلى ركائز ثبلث:
 .1النص أك الفكرة.

 .2األحداث التي يمكج بيا المجتمع ك القضايا التي يطرحيا.
 .3مكقؼ القائـ باالتصاؿ مف النص كمف األحداث التي يمكج بيا الكاقع.
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إذ تؤثر الخصائص الشخصية لمقائـ باالتصاؿ كقيمو المينية فضبل عف معرفتو لمجميكر
الذم يتكجو إليو كلممجتمع الذم يعيش فيو ،كالمؤسسة التي ينتمي إلييا ،في تعاممو مع الرسالة
اإلعبلمية كاألحداث المحيطة بو .إف كؿ قائـ باالتصاؿ متشرب بمصالح كقيـ كمخزكف مف
العادات االجتماعية كالتقاليد ،كالق اررات كالتجارب مختمفة عف اآلخر ،كليذا ال بد لردكد أفعاليـ تجاه
الحدث الكاحد أف تككف مختمفة كمتباينة ،إال أف القائـ باالتصاؿ سكاء كاف حارسا لمبكابة ،أك مبدعا
أك محاميا أك مصد ار يتعرض لضغكط تؤثر كثي ار عمى عممو كأدائو كمف ثـ عمى بناء الرسالة
اإلعبلمية.
اعتمدت البحكث التي تناكلت الضغكط التي يتعرض ليا القائمكف باالتصاؿ عمى الدراسات

العممية التي أجريت عمى العامميف في كسائؿ االتصاؿ كتناكلتيـ كنظاـ يتأثر بأنظمة أخرل عديدة

في إطار ظاىرة كمية .كقد أظيرت نتائج ىذه البحكث تعرض القائـ باالتصاؿ لضغكطات مختمفة،
تؤثر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عمى الصحفييف كعمى صياغة كتشكيؿ مضمكف كسائؿ
اإلعبلـ .كمف ىنا،حاكؿ الباحثكف في مجاؿ االتصاؿ رصد بعض ىذه الضغكط ،لمعرفة تأثيرىا
عمى القائـ باالتصاؿ الذم يعد عامبلن حاسمان في انتقاء كمعالجة األخبار ،كعمى طبيعة المضمكف
الذم يطرحو ،حيث يعد اإلسياـ في تحديد ىذه القكل الفاعمة ضركرم لفيـ الظاىرة اإلعبلمية،

كمككناتيا ،كعناصرىا كتفسيرىا .إف الضغكط المتعددة عمى القائـ باالتصاؿ تجعؿ مف مقكلة
استقبلليتو كحريتو مقكلة مكضع الشؾ .بؿ إف ىذه الضغكط يمكف أف تشؿ قدرتو عمى أف يصبح
مينيا بكؿ طاقتو ،لديو القدرة عمى التحاكر مع المجتمع مف مكقع القكة ،ذلؾ ألف ىناؾ الكثير مف
ن
الضغكط التي تيدد إمكانية تكيفو مع المينة.
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دعم وتمويل التنمية الفالحية وعالقتيا
بالتنمية المستدامة في الجزائر

منصوري صمودي
أستاذ مكمف بالدروس ـ معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
المركز الجامعي :يحيى فارس "المدية"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الممخص:

لقد تكصمت الجزائر إلى قناعة أساسية في إطار التنمية الزراعية المستدامة في ظؿ

التحكالت الدكلية كالذم يشمؿ العناصر المتعمقة بسياسة األمف الغذائي كعبلقتو بالسكؽ الدكلية
كالتي تشكؿ المفصؿ األساسي لمحاكلة حؿ المشكمة الغذائية كمحاكلة ربطيا بالتنمية المستدامة
كذلؾ بمحاكلة تدعيـ القطاع ألفبلحي بالمدخبلت الفبلحية كاستغبلؿ المخرجات األساسية تشكؿ
بذلؾ قكة الدفع األمامية كالخمفية سكاء كاف ذلؾ يتعمؽ بالتكامؿ الصناعي كالزراعي لخدمة التنمية
المستدامة حيث يستمزـ في إطار المخطط الحالي لمميداف الفبلحي عف طريؽ إحداث سياسة

تمكيمية محكمة في إطار التغيرات االقتصادية الدكلية مع ربطيا بالتنمية الفبلحية كالريفية التي

تمعب دك ار حيكيا في تثبيت الساكنة االجتماعية عبر األقاليـ الكطنية خدمة لؤلىداؼ االجتماعية
كاالقتصادية المستدامة.
Résumé :
Désormais l'Algérie est arrivée à une conviction essentielle dans le cadre du
développement agricole durable lié aux changements.
international. Celui-ci forme une charnière essentielle dans le but de résoudre le
problème alimentaire et sa jonction avec le développement durable et ce en
subventionnent le secteur agricole avec des intrants agricoles et en exploitant les sortie
essentielles, ainsi on obtiendra un essor en amont et en aval sur le plan de l'intégration
industrielle ou agricole au service de développement durable.
Le plan agricole actuelle nicheuse une politique de subvention stricte dans le
cadre des changements économiques internationaux, en rapport avec les
développements agricoles et ruraux qui jouent un rôle vitale pour maintenir les
populations dans leur régions à travers le territoire nationale. tout cela dans un objectif
socio-économique .
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المقدمـة:
إف عممية التمكيؿ تمعب دكر أساسيا في النشاط االقتصاد العالمي كالكطني كخاصة في
إطار سياسة العكلمة المالية كاالقتصادية.
إف عممية النشاط تحتاج إلى عممية تنظيمية مف حيث تكفير المكارد المالية الف عممية

النشاط لمكحدات االقتصادية المختمفة تحتاج إلى عممية تمكيمية ألنيا تستثمر أك تنفؽ مبالغ مالية
أكثر مف مدخرات الكحدة المرصدة لعممية النشاط االقتصادم المخططة أك المبرمجة التي تجيب
عمى األسئمة المحددة سمفا عند دراسة الجدكل االقتصادية لممشركع أك لمدكلة في حد ذاتيا عف
طريؽ الدراسة اآلنية كالتكقعات المستقبمية التي ترتكز عمى اإلشكاليات المعقدة التي تفترض تكحيد
مفيكـ الفبلحة كاالحتفاظ بتنكعيا الطبيعي كاعطاء األكلكية لمرىنات األساسية في المدنييف القصير
كالمتكسط كىذا مف خبلؿ تصكر سياسة كاقعية كتحديد مجاالت العمؿ التي يمكف االستفادة مف

المكارد الطبيعية المتكفرة كتعبئتيا بفضؿ التقنيات مضبكطة مف شئنيا إعادة اإلنتاج االقتصادم
عمى نطاؽ كاسع كتجديد خصكبة األراضي كالحفاظ عمى المكارد المائية كالتكازف البيئي كتكجيو
أنظمة االستغبلؿ نحكل إنتاجية عقبلنية جديدة كتحديد مناىج التمراكـ كاالستثمار كفقا لمرىنات
االقتصادية الكبيرة إزاء المحيط الكطني كالدكلي المتغير.

إف ىذا اإلشكاؿ الزراعي كالفبلحي يستمزـ دراسة سمكؾ المستيمؾ كفقا لمنماذج االقتصادية

لبلستيبلؾ ،سكاء كاف ىذا النمكذج مبني عمى السمكؾ الداخمي لممستيمؾ أك السمكؾ الخارجي عبر
تصريؼ الفائض اإلنتاجي عند تحقيؽ االكتفاء الذاتي كبالتالي البحث عف النسبة التمييزية لممنافسة
الدكلية لمسمع البديمة ككيفية تطكيرىا بحيث يسمح ليا بالكلكج إلى األسكاؽ الدكلية كال يمكف أف يتـ
ذلؾ إال في إطار قكاعد تنظيمية كقانكنية كتمكيمية كتكنكلكجية خاصة في إطار العكلمة االقتصادية

التي تتشكؿ مف العناصر الثبلثية األبعاد المتمثمة في المنظمة العالمية لمتجارة كييئة تنظيمية

قانكنية تتحكـ في المعامبلت الدكلية كالعبلقات االقتصادية كالتجارية التي تنعكس بشكؿ أساسي
عمى األسكاؽ العالمية ،كبالتالي يمتد تأثيرىا عمى األسكاؽ المحمية بشكؿ مباشر عمى السياسة
االقتصادية كالسياسة التمكيمية لعممية التنمية المستدامة التي تخضع لفكر العكلمة المالية كالتي
يتكالىا الصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي بحيث يخضعيا إلى شركط مالية كنقدية كتجارية،

بحيث تنعكس عمى االختيارات االقتصادية لمدكلة بمجمميا كخاصة االقتصاد الزراعي كعممية

إستراتيجية ال يمكف ألم مجتمع االستغناء عنيا ميما كانت درجة تطكره الفكرم كالحضارم ،حيث
تتميز العممية الزراعية بإشكاليات مختمفة يصعب عمى أم مجتمع التحكـ فييا دكف تدخؿ الدكلة في
تنظيـ مسارىا كتكجياتيا المستقبمية ميما يكف ىذا التنظيـ كطني أك جيكم أك دكلي (اتفاقيات ثنائية
كمفتكحة أك مفاكضات متعددة األطراؼ) بيدؼ تحقيؽ رفاىية المجتمع مف الناحية الغذائية كالتنمية
االقتصادية المستدامة عمى كجو العمكـ كبناءا عمى اإلشكالية السابقة لعممية التمكيؿ الفبلحي في
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ظؿ التنمية المستدامة عف طريؽ الزراعة التحكيمية في اإلطار الصناعي ،سكاء كاف عف طريؽ
الدفع األمامي أك الدفع الخمفي فسكؼ نتعرض إلى ىذه اإلشكالية كفقا لممحكريف اآلتييف.
ـ المحور األول :الوضعية الزراعية والقتيا بالتبعية الغذائية

إف الجزائر ىي البمد الثامف في العالـ مف حيث استيراد الحبكب .كقد احتمت المرتبة األكلى

خبلؿ المكسـ الفبلحي (  .)1991/1990في مجاؿ استيراد القمح الصمب ،حيث اشترت مف السكؽ
العالمية كبالضبط مف السكؽ األمريكية كمية تقدر بػ  2.5مميكف طف ،كىي كمية تشكؿ نسبة 49.3
 %مف الكميات المتداكلة في السكؽ الدكلية .كتخصص الجزائر ما يقرب مف  7مميار دينار الستيراد
الحبكب كحكالي  2مميار دينػار لمتمكيف بالمكاد الغذائية (الحبكب ،الحميب ،الزيكت ،السكر .)...كما
نجد أف نسبة التمكيف بالقمح قد انتقمت مف % 36خبلؿ (  )1979/1976إلى حكالي  % 32خبلؿ

المخطط الخماسي األكؿ (  ،)1984/1980ثـ كصؿ إلى  %12خبلؿ المخطط الخماسي الثاني

( .1)1989/1985كىذا راجع إلى أف اإلنتاج تزايد خبلؿ سنة  1985بحكالي  30مميكف قنطار ،ثـ
كصؿ في سنة  1991إلى حكالي  38مميكف قنطار منيا  12.1مميكف قنطار قمح صمب كما تبقى
يشكؿ مجمكع إنتاج الحبكب.
كرغـ ذلؾ فاف الكضع الغذائي في ميداف الحبكب ال يزاؿ محؿ انشغاؿ السمطات المحمية

نتيجة لتذبذب اإلنتاج كانخفاض المداخيؿ مف الصادرات التي تعتمد عؿ المحركقات ككذلؾ تفاقـ

المديكنية التي تحد مف حرية االستيراد كتدىكر المناخ بحيث حقؽ اإلنتاج اإلجمالي لمحبكب حكالي
 9.6مميكف قنطار كىك أضعؼ إنتاج حقؽ منذ  1966في ميداف الحبكب كىذا راجع إلى ظركؼ
مناخية كتأثير الجفاؼ ككذلؾ الكضع األمني المشتد خبلؿ تمؾ الفترة بالنسبة لممزارعيف كتدمير
بعض المناطؽ الزراعية عف طريؽ العمميات اإلجرامية كمية ككذلؾ النمك الديمغرافي كالييكؿ

السكاني مف حيث زحؼ المدف عمى األراضي الزراعية ك اليجرة الريفية.

 .1النمو الديمغرافي وتأثيره عمى النمو الفالحي  :لقد تضاعؼ عدد السكاف خبلؿ

سنة ،حيث كصؿ في سنة

20

 1993إلى حكالي  27مميكف نسمة ،كسمحت المداخيؿ البتركلية

بتحسيف المستكل الصحي حيث تحكمت الدكلة في معدؿ كفيات األطفاؿ .كيعتبر معدؿ النمك
السكاني في الجزائر اكبر معدؿ نمك عمى المستكل العالمي .مف ناحية أخرل نسجؿ ارتفاع عدد

سكاف المدف بشكؿ كبير بعد أف كاف سكاف األرياؼ يمثمكف  %75مف مجمكع السكاف كما نسجؿ
ضعؼ معدؿ النمك الزراعي مقارنة بمعدؿ النمك السكاني أثناء فترة االستقبلؿ ،تـ تحسف معدؿ

النمك الزراعي بحيث بمغ في المتكسط

 2 % 5خبلؿ العشريتيف األخيرتيف ،كما قدر خبلؿ سنة

 1998بحكالي  ،% 27كما تشارؾ حاليا بنسبة % 25مف اليد العاممة كتساىـ في الناتج الداخمي
اإلجمالي بحكالي  ،% 12كما يحقؽ القطاع الزراعي حاليا ما يقارب  % 15مف القيمة المضافة

اإلجمالية.
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تتميز الثركات الفبلحية كالبيئية لمجزائر بمحدكديتيا إضافة إلى نقص استغبلليا .كما أنيا
تنعدـ في بعض المناطؽ الجغرافية مف الكطف.
إف نقص الثركات يبلحظ عمى مستكل الكفكرات المكجكدة بحيث تعتبر الجزائر ثاني بمد
إفريقي مف حيث المساحة بعد السكداف ،إال أف ربع أراضييا فقط صالحة لمزراعة كما ىك مستغؿ
منيا ال يتعدل % 40مف إجمالي المساحة الصالحة لمزراعة .كتقسـ ىذه المساحة كما يمي:
السيكؿ الساحمية كالتي تتميز بارتفاع مردكديتيا كتخصص لزراعة الخضر كاألشجار المثمرة كتقدر
مساحة ىذه األراضي بحكالي  300ألؼ ىكتار .أما المناطؽ شبو الساحمية فيي مخصصة لزراعة
الكركـ كأصناؼ أخرل مف األشجار المثمرة كالتي تقدر بحكالي

 21مميكف ىكتار .بينما المناطؽ

شبو الساحمية كمنطقة السيكب التي تتكاجد بالسيكؿ العميا الداخمية التي تتربع عمى مساحة قدرىا 5
مميكف ىكتار كالتي تشكؿ المنطقة الرئيسية لزراعة الحبكب ،كما يضاؼ إلى ذلؾ نقص الثركات

المائية كخاصة المساحات المركية بحيث تتراكح سنكيا ما بيف (  250إلى  )300ألؼ ىكتار ،كالتي
تمثؿ حكالي  % 4مف المساحة الكمية الصالحة لمزراعة.
كما نجد نسبة  % 20مف المساحة الصالحة لمزراعة تستقبؿ كميات مف األمطار تتجاكز

 450ممـ .كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه األمطار ليس ليا فائدة بصكرة إجمالية ،خاصة بالنسبة

إلنتاج الحبكب التي تتعرض مناطقيا إلى الجفاؼ كالجميد كالرياح الساخنة التي تقمؿ مف عممية
اإلنتاج بشكؿ فعمي .كما يضاؼ إلى ذلؾ التدىكر المستمر كالنقائص الممحكظة في عمميات
استغبلؿ ىذه الثركات كيتمثؿ ذلؾ في :
ػ بناء مناطؽ صناعية حكؿ المراكز العمرانية عمى األراضي الفبلحية التي تتمتع بصفة

الخصكبة الزراعية كاإلنتاجية المتمثمة في سيكؿ عنابة بكمرداس ،الشمؼ قسنطينة ،بحيث تـ
انجاز المساكف في كؿ كاليات الكطف عمى حساب األراضي الزراعية ،كما يتـ انجاز المرافؽ
العمكمية المتمثمة في ىياكؿ الطرقات كسيكؿ متيجة كتيزم كزك بكمرداس كعنابة ككىراف.
 .2السياسة الفالحية ودورىا في إنشاء المؤسسات الصغيرة
في صناعة المدخالت والمخرجات الزراعية:
إف قطاع الفبلحة مف بيف أىـ القطاعات التي كانت ميممة إلى حد كبير كلـ تحضا بذات

العناية التي استفادت منيا الصناعة الثقيمة رغـ أدائيا الضعيؼ كتخمفيا التكنكلكجي عبر

المخططات المختمفة التي سارت عمييا الجزائر منذ االستقبلؿ إلى غاية نياية التسعينات ،حيث
عرفت الفبلحة الجزائرية تدىك ار مستم ار منذ االستقبلؿ
إف كاقع الزراعة يعكس البعد الشاسع بيف األىداؼ المراد بمكغيا كاألىداؼ المحققة عمى
أرض الكاقع ،حيث تشكؿ العقبات التكنكلكجية أىـ المعكقات التي تكاجو التنمية الزراعية ككذلؾ
عدـ فعاليات السياسات الزراعية المتعاقبة التي كرست فشميا الكاضح ،كبد تخمي الدكلة عمى

السياسات الفبلحية السابقة بدأت تأخذ باالىتماـ الكقائع السكسيكلكجية لممجتمع كفقا لمنمكذج
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المخطط الزراعي الجديد في إطار مخطط كطني لمتنمية الفبلحية كالريفية الذم يسعى بشكؿ
أساسي إلى حماية مداخيؿ الفبلحيف عف طريؽ تقديـ اإلعانات المختمفة لمتكفؿ بالفكارؽ الناجمة
عف تحديد األسعار المرجعية كضماف مداخيؿ مستقرة لمفبلحيف كتنكيع مصادرىا كتطكير النشاطات
الفبلحية التكميمية سكاء كانت صناعات تحكيمية لممخرجات الزراعية بأنكاعيا المختمفة أك نشاطات
فبلحية جكارية لتحقيؽ االستقرار الفبلحي كتدعيـ الساكنة الريفية كتثبيتيا عبر األقاليـ الكطنية
باإلضافة إلى تطكير المنتكجات ذات الميزة النسبية المقارنة كالمؤكدة بشكؿ فعمي ككاقعي قصد
تصديرىا لؤلسكاؽ الدكلية نظ ار إلمكانياتيا التنافسية كبالتالي تشجيع المنتكجات القابمة لمتصدير
كتشجيع الفبلحيف كتدعيميـ مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ.

إف تطكير الصناعات الغذائية الزراعية التي تعتمد عمى اإلمكانيات الذاتية لئلنتاج الداخمي

سكاء كاف ىذا اإلنتاج جيكيا غي إطار التكامؿ االقتصاد الزراعي كمحاكلة التقميؿ التدريجي مف
االعتماد عمى السكؽ الدكلية كخاصة المكاد الخاـ التي تدخؿ في الصناعات التحكيمية الزراعية الف
اليدؼ منيا ىك رفع الكفاءة اإلنتاجية الفبلحية داخميا لتحقيؽ التكامؿ كالتداخؿ بيف القطاعيف
الزراعي كالصناعي التحكيمي حيث نجد نسبة التكامؿ في صناعة مشتقات الحميب تقدر بحكالي %5

كصناعة مشتقات الحبكب تقدر بحكالي

 ،%12بينما المنتكجات المتعمقة بتغذية األنعاـ تقدر

بحكالي  %25يضاؼ إلى ذلؾ ضعؼ صناعة المصبرات بأنكاعيا المختمفة كىذه النسب ضعيفة
جدا بالنظر إلى السياسات التحكيمية لممخرجات الزراعية بحيث يستمزـ تدخؿ الدكلة بإشكاؿ مختمفة
لتدعيميا كمحاكلة إحداث طفرة فييا كاستغبلليا بشكؿ منطقي كتكنكلكجي كفقا لمصناعة الغذائية
القابمة لبلستيبلؾ المحمي كالجيكم ،ككذلؾ الدكلي ،الف ىذه الصناعات تشكؿ الركيزة األساسية
لمتنمية االقتصادية المستدامة حيث نبلحظ سيطرة البمداف األكركبية كالكاليات المتحدة األمريكية

عمى األسكاؽ الدكلية في الميداف الزراعي كذلؾ عف طريؽ تدعيـ الصناعات التحكيمية كالخداماتية
لممؤسسات الزراعية بصفة خاصة كالفبلحية بصفة عامة كذلؾ بالتحايؿ عمى القكانيف المنظمة
العالمية لمتجارة الدكلية باستخداـ أنكاع مختمفة مف الحزـ التدعيمية (الحزمة الخضراء ،الحزمة
الحمراء...الخ)

كما تستخدـ أدكات التدخؿ المباشر في اإلنتاج الزراعي كالفبلحي بصفة عامة عف طريؽ

أدكات التدعيـ عمى أساس أنيا ال تؤثر في السكؽ الدكلية لممبادالت التجارية كاستخداـ السياسات
البيئية كالصحية كاإلرشادية.

 .3التقسيم الجغرافي لممناطق الفالحية  :إف التقسيـ الجغرافي لممناطؽ الفبلحية عبر

الكطف كاألقاليـ المختمفة المشكمة لممناطؽ الزراعية كالرعكية كالغابية ككذلؾ السيكب العميا
كالمناطؽ الصحراكية كفقا لممساحة الممكف استغبلليا كاستصبلحيا إلدخاليا في األراضي المنتجة

كالمستغمة كفؽ المخطط الكطني لمتنمية الفبلحية كالريفية.

الشكل :01التوزيع العام لأل راضي الفالحية في الجزائر
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المساحة

مضاربة )(Spéculation

0.2

62.780

زراعة الكركـ

0.1

40.440

مراعي طبيعية

19.9

8.081.000

مستديمة

مساحة زراعية مفيدة

1.1

456.300

زراعة الفكاكو

زراعة

المجموع

31.525.000

أراضي في ريؽ االستغبلؿ مف جديد

935.000

أراضي غير منتجة لبلستغبلؿ الفبلحي

1.2

2.865.000

أراضي حمفاكية

1.6

3.855.000

أراضي غابية (خشب ،غابات ،أحراش)

80.2

190.913.100

100.0

238.174.100

17.0

أراضي أخرل

40.541.000

مجمكع األراضي مف قبؿ القطاع الزراعي

100.0

قبؿ الزراعة

7.3

2.967.340

أراضي لمراحة

مستصمحة

األراضي المستخدمة مف

11.2

4.554.140

زراعة مكسمية

أراضي

أراضي غير منتجة ،غير مستغمة مف قبؿ القطاع
الزراعي
المساحة الكمية الكطنية

 .1النسبة المئكية المحسكبة بالنسبة لمساحة األراضي المستغمة مف قبؿ القطاع.
 .2النسبة المئكية المحسكبة بالنسبة لممساحة اإلجمالية الكطنية.
المصدرMinistère de l’agriculture et de la pèche Statistique agricole .B.96. :

ـ تقسيم األراضي حسب المناطق المطرية  :يمكف تقسيـ المناطؽ الزراعية في الجزائر كفقا
لعمميات اإلنتاج كتساقط كمية األمطار خبلؿ السنة.

ـ المنطقة األولى  :تشمؿ ىذه المناطؽ السيكؿ الساحمية كشبو الساحمية حيث تتساقط بيا

كمية األمطار الشتكية خبلؿ السنة بحكالي

 600مـ سنكيا ،كتمتاز ىده المناطؽ بتربة زراعية

كبخصكبة مككناتيا العضكية تساعدنا عمى عممية االستغبلؿ دكف تركيا بك ار كبذلؾ أمكف استخداـ
مشركع برنامج التكثيؼ الزراعي لمتكسيع األفقي عف طريؽ استخداـ نبات (المرؾ) الذم يعطي
السماد العضكم الناتج مف فضبلت تربية الماشية كما تغطي الحبكب نسبة

% 21ام

حكالي( 64.000ىػ) ،ك يقدر ما تبقى بحكالي  % 13أم ( 38.000ىػ) يخصص لممراعي.

ـ المنطقة الثانية :كتشمؿ ىذه المنطقة شبو السيكؿ الساحمية كىي أراضي صالحة لمزراعة

بحيث تستقبؿ كمية األمطار المتساقطة كالمقدر مابيف (  600/450مـ) سنكيا كتخضع ىذه المنطقة
إلى التكثيؼ الزراعي لممحاصيؿ الشتكية مع زراعة نبات(المدؾ)الذم يدخؿ في دكرة زراعية ثنائية
مع القمح كالشعير كبالتالي محاكلة تكسيع زراعتو بدال مف ترؾ األرض بك ار سكاء كانت األرض
معدة أك غير معدة لمزراعة ،كما تحتؿ زراعة الحبكب حكالي

 %50ام (  850.000ىػ) كانما

األراضي الرعكية فتقدر نسبتيا بحكالي % 22إلي ( 380.000ىػ).
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ـ المنظمة الثالثة  :كتشمؿ مناطؽ اليضاب العميا حيث تتساقط األمطار سنكيا
بيف( 350/220مـ) كىي مناطؽ يتركز فييا مشركع تنفيذ الزراعة المكثفة إلنتاج المحاصيؿ
الشتكية مع زراعة البقكليات التي تدخؿ في دكرة زراعية ثنائية مع القمح كالشعير أك مع زراعة
األعبلؼ دكف ترؾ األرض بك ار.

كما تحرث األرض بعد عممية الحصاد لمعمؼ مباشرة حتى تحتفظ التربة برطكبتيا الف

مناطؽ اليضاب العميا تتعرض لمجفاؼ المبكر في فترات الربيع كما أف رياح السيرككك يؤثر في
عممية جفاؼ األرض لكف ىذه األراضي عميقة كغنية بالمكاد العضكية كتغطي المراعي حكالي
( 780.000ىػ) بينما تغطي زراعة الحبكب حكالي( 1.400.000ىػ)أم ..% 52

ـ المنطقة الرابعة  :كىي تمؾ المناطؽ التي تتساقط فييا كمية األمطار ،ك تتميز بمناخ

قاسي تزرع فييا الحبكب بشكؿ عشكائي خاصة زراعة الشعير بنسبة % 54ام حكالي ( 480.000
كىي أراضي تتعرض لعممية التصحر نتيجة لحرثيا بشكؿ مكثؼ.

ـ المنظمة الخامسة :كتتمثؿ في تمؾ المناطؽ المزركعة كالتي يككف ميؿ انحدارىا محصك ار

ما بيف(  )% 24 ،% 12كىي تمؾ المناطؽ المرتفعة كاغمبيا تقع في المناطؽ الجبمية التي تجعميا
عرضة لبلنجراؼ ،كما أف تساقط األمطار يتراكح بيف (

 600/350مـ) سنكيا ،لكف ىذه المياه

تذىب اغمبيا دكف االستفادة منيا نظ ار لسرعة انحدارىا مما يعيؽ عدـ ثباتيا كاستفادة التربة منيا
بشكؿ جيد كما أف ضعؼ المردكدية اليكتارية قميبل ناتج عف افتقار التربة لعناصرىا األكلية ككذلؾ
استحالة إدخاؿ المعدات الزراعية ليذه المناطؽ الجبمية كعميو تبقى زراعة الحبكب ىامشية حيث
تغطي مساحة زراعة الحبكب حكالي  % 30أم (  ) 330.000كما تبقى بشكؿ بك ار لتغطية عممية
الرعي كخاصة تربية الماعز رغـ ضرره ألغمب األشجار الغابية صغيرة النمك كتقدر بحكالي % 28
أم ( 300.000ىػ).

ـ المنظمة السادسة  :كىي تمؾ المناطؽ الصحراكية التي يمكف استصبلحيا كزراعتيا

بالحبكب المختمفة كخاصة مادة القمح كذلؾ بطريقة مكثفة عف طريؽ الرم المحكرم رغـ تكمفيا
الزراعية مف حيث االستصبلح كلكف الضركرة االقتصادية العالمية تستكجب عممية االستصبلح
لزراعة الحبكب في المناطؽ الصحراكية حتى يمكف تعكيض التبعية الغذائية بتكمفة مرتفعة بعد
دخكؿ نظاـ التجارة العالمية حيز التطبيؽ في الميداف الزراعي بحيث يؤثر عمى سياسة التدعيـ
المطبقة في العالـ كىذا ما يجعؿ فاتكرة الغذاء الجزائرية تتضاعؼ بشكؿ كبير.
ـ المحور الثاني :المؤسسات المتعمقة بالمدخالت الزراعية

تمعب عكامؿ اإلنتاج دك ار كبي ار في عممية التكثيؼ الزراعي في المناطؽ الشمالية كيتمثؿ
ذلؾ في العناصر التالية المحددة لعكامؿ اإلنتاج الزراعي.

 .1المؤسسات المتعمقة باستصالح األراضي والحفاظ عمييا:
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ـ األرض :كتتمثؿ في المساحة مف التربة المعرفة بالطبقة السطحية مف القشرة األرضية
الناتجة مف تحمؿ الصخكر كتفتتيا أك تمؾ المكاد العضكية الناتجة مف الطبقة األرضية عف طريؽ
الزالزؿ كالبراكيف كالعكامؿ الطبيعية  .3بحيث تككف ىذه الطبقة قادرة عمى تثبيت النباتات كمدىا
بالماء كالعناصر الغذائية المختمفة التي تعطي لؤلرض صبلحية استغبلليا.
 .2المؤسسات المتعمقة بالمكننة الزراعية:

ـ المكننة الزراعية  :كتتمثؿ في الكسائؿ التقنية المستخدمة في العمميات الزراعية مثؿ
الج اررات كالحاصدات ككذلؾ أدكات الرم المختمفة ككسائؿ تقنية لعمميات البذر كتييئة األرض
بحيث يمكف مضاعفة اإلنتاج كاإلسراع في عمميات البذر كالحصاد خبلؿ الكقت البلزـ لعمميات
التكثيؼ لزراعي.4
لقد انتقؿ عدد الج اررات مف  17.184جرار خبلؿ سنة  1967إلى حكالي  19.222جرار

خبلؿ سنة  ،1975ثـ انخفض ىذا العدد إلى حكالي  18.415جرار سنة  1976ليرتفع مرة أخرل
خبلؿ سنة  1978إلى حكالي  42.496جرار .أما خبلؿ سنة  1993فقد كصؿ عدد الجرارت إلى
حكالي  96.161جرار رغـ ارتفاع أسعارىا بشكؿ كبير.

 .3المؤسسات المتعمقة باإلرشاد والتكوين الفالحي:
ـ القوة العاممة الزراعية :كىي تمؾ المجمكعة البشرية التي تمارس نشاط زراعي بحيث نجد

السكاف الزراعييف في سنة  1967يقدر بحكالي  1.200.000شخص ،كخبلؿ سنة  1977انخفض
ىذا العدد ليصؿ إلى حكالي  800.000شخص ،ثـ ارتفع مجددا خبلؿ سنة

 1982إلى حكالي

 900.000شخص .كما كصؿ في فترة اإلصبلح الزراعي كالتكجيو العقارم إلى حكالي
 1.050.000شخص في سنة  .5 1992كبيذا نجد أف القطاع الفبلحي يشغؿ حكالي  % 25مف
اليد العاممة.

 .4المؤسسات المتعمقة بالموارد المائية والحفاظ عمييا:
ـ الموارد المائية  :يمعب الماء دك ار أساسيا في الميداف الزراعي كخاصة عند محاكلة

التكثيؼ الزراعي ،كعميو يجب تكفير المياه مف السدكد أك الكدياف أك اآلبار الف السقي المطرم في

الجزائر غير منتظـ .فالدراسات التي أجربت مف طرؼ العيد التقني لممحاصيؿ الحقمية خبلؿ سنة

 1990تبيف باف احتماؿ حدكث جفاؼ يمثؿ  % 75أم  3سنكات مف  4سنكات ،بينما احتماؿ
حدكث جميد ربيعي يمثؿ  % 46أم سنة عمى سنة ،ككذلؾ احتماؿ حدكث رياح ساخنة (سيرككك)
ىك  %64أم سنتيف مف ثبلث سنكات .إف ىذه األخطار ال تشجع عمى زراعة المحاصيؿ الحقمية
بؿ تربية األغناـ التي تؤمف الدخؿ الضركرم لممزارعيف.6
إف المناخ الذم يسكد الجزائر يتميز بأنو جاؼ كحار صيفا باردا ممطر شتاء كىذا ما يمثؿ
مناخ البحر األبيض المتكسط .كما نجد كمية تساقط األمطار مف حيث التكزيع الجغرافي تتكزع ما
بيف  2000ممـ في اليضاب العميا كالمناطؽ السحمية إلى حكالي  100ممـ في شماؿ الصحراء .7
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كتقدر المكارد المائية بحكالي  15مميار متر مكعب منيا  12مميار متر مكعب تكجد باليضاب
العميا ك 1.5مميار متر مكعب في لصحراء ،بحيث ال تجمع الجزائر مف ىذه الكمية المتساقطة إلى
 % 20فقط كحكالي  % 80تجد طريقيا إلى البحر كالتسرب الرممي ،كبالتالي فالمياه المخزنة في
السدكد تقدر بحكالي  3مميار متر مكعب.
إف قمة السدكد المقدر بػ

 37سدا فقط بالنظر لممساحة الصالحة لمزراعة يضاؼ إلييا

عمميات الصيانة المستثمرة ألغمب السدكد كحتى يمكف ليا االحتفاظ بطاقتيا التخزينية بينما نجد
المناطؽ المسقية تقدر بحكالي  % 10فقط مف المساحة المزركعة أم حكالي  % 4مف األراضي
 1.6مميار متر مكعب تتكزع عمى

القابمة لمزراعة .كما نجد أف المياه الجكفية تمد سنكيا بحكالي

الشماؿ بمقدار  1.1مميار متر مكعب ،بينما يقدر نصؼ مميار متر مكعب باليضاب العميا

 .8إف

األرقاـ الكاردة أعبله تحدد أف المياه ىي إحدل العكائؽ الرئيسية في عمميات التنمية الزراعية
كتكثيفيا.

 .5المؤسسات المالية والصناديق التدعيم الفالحي:
ـ الموارد المالية  :لقد عانى القطاع الزراعي مف جراء عممية التمكيؿ المالي الكثير

خاصة أثناء مرحمة االستقبلؿ ككذلؾ مرحمة التصنيع بحيث قدر خبلؿ المكسـ بحكالي  16.8مميكف
دينار خبلؿ المخطط الرباعي الثاني غير أف سياسة التمكيؿ تغيرت بعد ذلؾ كأصبح القطاع

الخاص يستفيد مف القركض الفبلحية بحيث كصمت إلى  190.6مميكف دينار كمف اإلجراءات التي
أدت إلى ذلؾ استغبلؿ بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية لكنو التحؽ بالبنكؾ التجارية كىي الصفة التي
تعامؿ بيا مع المزارعيف بحيث نجد نكعية القركض تعتمد عمى الفكائد التالية:
ػ قركض طكيمة معدؿ فائدتيا يقدر بحكالي

.% 18

ػ قركض قصيرة كمتكسطة معدؿ فائدتيا يقدر حكالي

ػ قركض مكسمية معدؿ فائدتيا يقدر بحكالي

.% 16

.% 15

كنبلحظ أف صيغة ىذه الفكائد أساسيا تجارم كليس زراعي كبالتالي تدخمت الدكلة عف
طريؽ إنشاء الصناديؽ الفبلحية اآلتية:

ـ الصندوق الوطني لمتنمية الفالحية :كيتكلى:

 .1تكسيع األراضي الفبلحية ،زيادة األراضي المسقية.
 .2تشجيع كتكثيؼ الزراعة اإلستراتيجية (الحبكب).
ـ صندوق الضمان الفالحي :كيتكلى:

 .1تسديد ديكف االستثمار ككذلؾ الديكف المكسمية .
 .2التعكيض النسبي عف الككارث الطبيعية الفبلحية.
كما نجد أف الدكلة أرجعت صبلحيات البنؾ الفبلحي إلى دكره األساسي لمحفاظ عمى
سياسة التنمية الفبلحية كدكرىا في االقتصاد الكطني كمساعدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
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التي ليا دكر أساسي في تنشيط المدخبلت الزراعية كتشجيع صناعة األسمدة بأنكاعيا المختمفة
التي تعتبر مف العناصر األساسية كالمساعدة عمى رفع مستكل اإلنتاج الفبلحي كزيادة المركدية
الزراعية بصفة عامة كما تعتمد عمييا سياسة الزراعة المكثفة كمف بيف ىذه العكامؿ ما يمي:

ـ األسمدة  :تمعب األسمدة دك ار كبي ار في عممية النمك الزراعي بحيث تغطى اكبر حجـ

لئلنتاج الزراعي كما تمعب دك ار كبي ار في عممية التكثيؼ الزراعي كما يتطمب كذلؾ دراسة التربة
ككذلؾ نكعية الزراعية كالكقت المناسب ليا كبالتالي البد مف المعرفة العممية كالتقنية الستخداـ ىذه
األسمدة عف طريؽ معيد اإلرشاد الفبلحي كتنقسـ األسمدة إلى نكعيف:

* األسمدة المعدنية البسيطة والمركبة :كتتشكؿ مف العناصر التالية :

ـ االزوت :يمعب دك ار كبي ار في عممية نمك النبات كما يساعد عمى تككم بركتيف الحبكب.
ـ ا لفسفور :فيك مركب كيميائي صمب يمكف إذابتو عف طريؽ المياه فيك يساعد في النمك السريع
كتقكية النبتة كالثمرة في حد ذاتيا.

ـ البوتاسيوم :ىك مركب كميائي يتكاجد بكثرة في التربة الطينية ك يساعد النبات في مقاكمة امراض
ككبر حجـ الثمار .

* األسمدة العضوية :تمعب ىذه األسمدة دك ار كبي ار في صبلحية التربة ككذلؾ جكدتيا في

المردكد الزراعي كتتككف أصبل مف مركبات كمخمفات الحيكانات خاصة فضبلتيا في فراش التبف
عند نثره في الحرث مباشرة حتى تحدث عممية التحمػؿ بحيث نجد استخػداـ األسمدة في تطػكر
مستمر حيث كصؿ في سنة

 1967حكالي  290.000قنطار ،كعند عممية اإلصبلح الزراعي

إدخاؿ القطاع الخاص في استخداـ ىذه المادة الضركرية لزيادة اإلنتاج الزراعي نجد في سنة

( )1986/1985كصؿ استيبلؾ ىذه األسمدة إلى حكالي  3.5مميكف قنطار ،لكف بعد ذلؾ بدأ في
االنخفاض نتيجة الرتفاع األسعار بحيث كصؿ في سنة  1989إلى حكالي  57.729قنطار ،كما
نجد ارتفاع أسعار استيرادىا ،بحيث قدرت الكمية المستكردة في سنة
قنطار بقيمة  39مميكف دينار ،كما تـ استيراد سنة

 1965حكالي 2.4مميكف

 1991حكالي  700ألؼ قنطار بقيمة 282

مميكف دينار ،كىذا ما أدل إلى ضعؼ االستخداـ ليذه المادة

9

كالتخمي عمييا مف طرؼ الفبلحيف

بالرجكع إلى األسمدة التقميدية رغـ ارتفاع تكمفتيا.

* المؤسسات المتعمقة بالمخرجات الزراعية  :إف استغبلؿ المخرجات الفبلحية يتطمب

تدعيما كبي ار لممؤسسات المتكسطة التي تتكلى عممية االستغبلؿ األمثؿ ليذه المخرجات كفؽ
مكاصفات صناعية تتماشى كالقكاعد االقتصادية الدكلية مما يساعدىا في الكلكج إلى األسكاؽ
الدكلية 10في إطار االتفاقيات االكرك متكسطية ككذلؾ المنظمة العالمية لمتجارة الدكلية باإلضافة
إلى السكؽ العربية المشتركة كخاصة المنطقة الحرة لمدكؿ العربية كتتمثؿ ىذه المؤسسات الصغيرة
كالمتكسطة الستغبلؿ المدخبلت الزراعية
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ـ

مؤسسات تثمين المنتجات الفالحية  :كتتكلى عممية التكضيب ك تحكيؿ المكاد األكلية إلى

مادة صناعية قابمة لبلستيبلؾ كعرضيا في السكؽ المحمي ككذلؾ المركزم عف طريؽ الكسطاء
التجارييف الذيف يتعاممكف مع القطاع الفبلحي كبالتالي يتـ التعريؼ بيذا المنتكج بتشكيؿ النمكذج
االستيبلكي لممجتمع الجزائرم كتطكيره عف طريؽ إنشاء شبكات تجارية جديدة كقنكات تسكيقية

حديثة عمى أساس تحميؿ كتقدير كاقعي كتكخي التدرج في تنفيذىا.
ـ

مؤسسات التخزين  :كتتكلى عممية تخزيف المنتكجات القابمة لمتخزيف كفؽ قكاعد فنية

كاقتصادية قرب مراكز اإلنتاج كالتسكيؽ التي يمكنيا مف االستيعاب ليذا المنتكج خبلؿ الدكرة
الفصمية لئلنتاج الزراعي كمراكز تخزيف القمح كتحكيمو عف طريؽ الطكاحف المختمفة المكزعة عبر
الكطف كيككف ذلؾ في إطار مساعدة تشغيؿ الشباب في ىذه المراكز األساسية كبالتالي محاربة

البطالة بنكعييا.
ـ

إقامة مؤسسات الشراكة محمية ضمن إقميم محدد  :كتتكلى عممية تصنيع المصدرات

كاستغبلؿ المنتجات الزراعية في إطار التعميب لعرضيا في األسكاؽ عبر المساحات الكبرل أك
المساحات الصغيرة عبر مناطؽ تكاجدىا كيككف ذلؾ بتآزر البمديات كالكاليات التي ليا صفة اإلقميـ
الجيكم في عممية النشاط الزراعي المعيف.
ـ الخالصة:

إف عممية التمكيؿ الفبلحي يقتضي السير عمى تطكير سياسة الدكلة في إطار البرنامج

الكطني لمتنمية الفبلحية بيدؼ تحقيؽ عممية التنمية المستدامة ضمف اليدؼ االستراتيجي لمتنمية
الفبلحية الجديدة كمحاكلة رفع االستثمارات الفبلحية بشكؿ يجعمو أكثر قكة كقدرة عمى تحقيؽ األمف
الغذائي في ظؿ التحكالت الدكلية كخاصة الميداف الزراعي الذم تستطيع الدكلة تدعيمو بما يحفظ
سياسة التكازف بيف القطاع الصناعي كالزراعي الذم يخدـ الميداف الفبلحي بشكؿ أساسي كارتكازم
سكاء كاف ذلؾ مما يتعمؽ بالصناعة التحكيمية لممخرجات الزراعية بصفة خاصة كالفبلحية بشكؿ

عاـ كما يستمزـ تدخؿ الدكلة في إطار تدعيـ كقياـ الصناعات األساسية لممدخبلت الزراعية
كتكفيرىا بشكؿ دائـ كمستمر

إف ىذه الصناعات الصغيرة كالمتكسطة التي تربط بالميداف الفبلحي سكاء تتعمؽ بعمميات
الدفع األمامي كالدفع الخمفي الذم يحقؽ االستمرار االجتماعي كالتخمص التدريجي مف عبلقة
المشكمة الغذائية كعبلقتيا بالسكؽ الدكلية الذم يحدث عمميات البل تكازف االقتصادم مف حيث

االرتفاع المستمر لممكارد الغذائية في األسعار بشكؿ متزايد كيؤدم ذلؾ إلى تحميؿ خزينة الدكلة

إمكانيات مالية ىائمة ال يظير آثار النشاط الفبلحي الداخمي االتباعية المتزايدة لمعالـ الخارجي
بشكؿ مفرط برىف القرار السياسي كاالقتصادم كيشجع التطكر النشاط الزراعي في العالـ الخارجي
إف سياسة تمكيؿ التنمية الفبلحية ىي مسؤكلية الدكلة بشكؿ أساسي كىذا ما تكضحو
الظركؼ التاريخية الدكلية .إف سياسة التمكيؿ التي تعطي دعما قكم لمتنمية الفبلحية كالريفية مما
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يحقؽ ذلؾ مف الجذكة االقتصادية كاالستدامة البيئية كالقبكؿ االجتماعي التي تحقؽ التنمية
المستدامة حيث تمعب المؤسسات المركزية لمدكلة دك ار أساسيا في تطبيؽ المخطط الكطني لمتنمية
الفبلحية كالريفية كتساعدىا في ذلؾ الييأة البلمركزية ألنيا اقرب إلى الفبلح كالمتعامؿ االقتصادم
الزراعي عبر األقاليـ الكطنية سكاء كانت زراعية أك صناعية تحكيمية لممدخبلت الزراعية
كمخرجاتيا ،كما تسير المؤسسات التمكيمية كالصناديؽ المختمفة المرتبطة بالنشاط الفبلحي عمى
المستكل الكطني.
إف مف مميزات الصناعات الصغيرة أنيا تمعب دك ار ايجابيا في تكزيع المداخيؿ سكاء مف
حيث الكظيفة أك الجكانب اإلقميمية في التجارب التنمكية كخاصة المناطؽ الريفية حيث نجد

الصناعات التحكيمية لممخرجات الزراعية أك مدخبلتيا تمعب دك ار أساسيا في الساكنة االجتماعية
الحضارية كالريفية كتمتاز ىذه الصناعات عمى الركابط األساسية التشابكية بالميداف الزراعي كإنتاج
المدخبلت الزراعية سكاء كانت األسمدة اآلزكتية المختمفة أك كسئؿ اإلنتاج المستخدمة كالماكينات
كالحاصدات كالمضخات كأدكات التكضيب الفبلحي كمراكز التخزيف لممخرجات الزراعية كالفبلحية
بصفة عامة.

إف كؿ ىذه المميزات تعطي خصكصية كأىمية قصكل لدكر الصناعات الصغيرة في

الميداف الفبلحي كتضمف استمرار الحاؿ كتطكرىا المستمر خدمة ألىداؼ التنمية الفبلحية
المستدامة ،حيث نجد تزايد عدد المنشآت الصناعية الصغيرة لمختمؼ بمداف العالـ .حيث انتقمت
بريطانيا مف  2.4مميكف كحدة في عاـ الثمانيف إلى  3.8مميكف كحدة في عاـ  89أم بنسبة زيادة
 %60كتجدر المبلحظة في ىذا الصدد تطكر البمداف اآلسيكية في ميداف الصناعات الصغيرة

كاليند كالصيف كاندكنيسيا ،كخبلؿ ىذيف العقديف تميز االقتصاد العالمي بزيادة حدة المنافسة كزيادة

عدـ اليقيف كالتغيرات التقنية السريعة كتجزئة األسكاؽ الدكلية كاإلقميمية المحمية كىذا لصالح
المشاريع الصغيرة التي تستطيع التكيؼ السريع لطمب السكؽ حيث أصبحت ىذه المشاريع
الصغيرة ركيزة أساسية لممشاريع الكبيرة مف خبلؿ التعيدات الثانكية المختمفة كالصيانة كاألمف
كاإلطعاـ كالمحاسبة كمعالجة البيانات المختمفة لدراسة األسكاؽ كالجدكة االقتصادية ألم مشاريع

مختمفة التي تعتمد عمى اإلمكانيات المالية الذاتية كالمدخبلت الكطنية لممكاد األكلية بصفة أساسية
..
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تبرئة الصوفية مما نسب إلييم من القول بالحمول
جوادي محمد نجيب

واالتحاد ووحدة الوجود

أستاذ مكمف بالدروس جامعة الجزائر2
تحت إشراف :العربي بالشيخ
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الكممات المفتاحية  :التصكؼ اإلسبلمي ،الحمكؿ،اإلتحاد ،كحدة الكجكد ،الفرؽ بيف الكجكد

كالمكجكد ،الفناء.
التمييد:
يتيـ بعض الصكفية بالقكؿ بالحمكؿ كاالتحاد ككحدة الكجكد كالمحققكف مف أىؿ النظر
يبرؤكنيـ مف ذلؾ كما تداكلتو بعض ألسنة الصكفية مف كممات تشير "إلى ما يكىـ عند غير

المحصؿ شيئا مف معنى الحمكؿ كاالتحاد ،فذلؾ غير مضنكف بعاقؿ فضبل عمف تميز بخصائص

المكاشفات".

معنى الحمول واإلتحاد لغة واصطالحا

 :الحمكؿ مصدر حؿ ،يحؿ بضـ الحاء في

المضارع ،يعنى النزكؿ ،فالمحؿ ىك المكضع الذم ينزؿ فيو ،كمنيا المحمة :مجتمع القكـ ،أك
المكاف الذم ينزؿ فيو الناس  .1كفي االصطبلح قسـ الجرجاني الحمكؿ إلى قسميف :الحمكؿ

السرياني ،كالحمكؿ الجكارم .أما الحمكؿ السرياني فيراد بو :اتحاد جسميف بحيث تككف اإلشارة إلى
أحدىما إشارة إلى اآلخر ،كحمكؿ ماء الكرد في الكرد ،فيسمى السارم حاالِّ كالمسرم محبلٌ .كأما

الحمكؿ الجكارم ،فمعناه ككف أحد الجسميف طرفا لآلخر كحمكؿ الماء في الككز .2

كالحمكؿ بالمعنى األكؿ معتقد النصارل فاليعاقبة مف المسيحييف يقكلكف بأف "ركح البارم
اختمط ببدف عيسى عميو السبلـ اختبلط الماء بالمبف"

3

كبالمعنى الثاني ،ما ذىب إليو المتصكفة

مف المسيحييف الذيف ييدفكف إلى الحياة فائقة الطبيعة اإلنسانية ،بحيث يشترؾ اإللو في تمؾ

لما
الحياة ،يقكؿ أحد كتاب المسيحييف مف المختصيف في التصكؼ المسيحي "أكدلؼ تانكره"ٌ " :
كانت الحياة فائقة الطبيعة اشتراكا في حياة ا﵀ بقكة استحقاقات يسكع المسيح ،فإنيا تحدد غالبا

بحياة ا﵀ فينا أك بحياة يسكع فينا .ىذه العبارات ،إذا اعتنينا في شرحيا حسنا أف نتجنب كؿ أثر
لمحمكلية ،ليس لنا في الكاقع حياة ا﵀ ذاتيا كال حياة سيدنا يسكع ذاتيا ،بؿ عندنا شبو ىذه الحياة،

كاشتراؾ محدكد بيا .لكنو اشتراؾ حقيقي بيا ،نقدر إذف أف نحددىا" اشتراؾ بالحياة اإلليية يمنحيا
الركح القدس الساكف فينا بقكة استحقاقات سيدنا يسكع المسيح" .4
نبلحظ في ىذا النص أف الكاتب يحاكؿ أف ينفي الحمكؿ كلكنو لـ يكفؽ لذلؾ بسبب

االشتراؾ في حياة اإللو ،ذلؾ االشتراؾ الذم تحدد بحياة ا﵀ في الصكفي أك بحياة يسكع فيو .كربما
قصد الكاتب مف نفي الحمكؿ السرياني ،لكف حياة اإللو أك يسكع يبلحظ فييا عدـ التفرقة بيف اإللو
كيسكع بالنسبة لمصكفي المسيحي ،كلك سممنا نفيو لمحمكؿ ،فكيؼ يعقؿ سككف الركح القدس في

الصكفي دكف القكؿ بالحمكؿ؟ لذا فإننا نرل أف الحمكؿ بمعنييو قد كقع في المسيحية.
فحمكؿ ا﵀ في الكائنات كاتحاده بيا يعرؼ في كثيرمف المذاىب الفسمفية ،مثؿ :الركاقية ،5
كاليندككية التي تزعـ أف الككف بما يحتكم عميو ليس إال مظي ار لمكجكد الحقيقي المطمؽ  .6كما أف
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مذىب الحمكؿ كاف عقيدة طائفة مف البكذية زعمكا أف بكذا ليس إنسانا محضا ،كأف ركح اإللو قد
حمٌت فيو .كما عرفت الصابئة معنى الحمكؿ ،كلكف بشكؿ يختمؼ عما عرؼ في المذاىب السابقة.
فمذىبيـ في الحمكؿ ينبني عمى حمكؿ المعبكد في صكر الككاكب السبعة كفي أشخاص األرضية

الفاضمة .7كما أف مذىب الحمكؿ قد عرؼ طريقو إلى بعض الفرؽ اإلسبلمية كذلؾ بسبب اختبلط
المسمميف بغيرىـ مف أىؿ الديانات  ،8السيما النصارل الذيف دخمكا مع المسمميف في جداؿ فكرم
عنيؼ حكؿ ألكىية المسيح كطبيعة الكممة .كقد ظير ذلؾ في زمف مبكر مف الدعكة اإلسبلمية ،إذ
تنقؿ لنا كتب السير أف كفدا مف نصارل نجراف قدـ المدينة كجادؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في
حقيقة المسيح بعدما عممكا أف القرآف يصؼ يسكع بأنو عبد مف عباد ا﵀ كسمب صفة األلكىية عميو

التي أضفكىا إليو ،كقد عذب كصمب مف أجؿ خطاياىـ  .9كقد اعتنؽ بعض الغبلة مف الشيعة فكرة
الحمكؿ كقالكا بتجسد الجكىر اإلليي في شخص عمي كاألئمة مف بعده ،يقكؿ الشيرستاني حاكيا
عنيـ" :ىؤالء ممف غالكا في حؽ أئمتيـ حتى أخرجكىـ مف حدكد الخميقة ،كحكمكا فييـ بأحكاـ
األلكىية ،كربما شبيكا كاحدا مف األئمة باإللو ،كانما نشأت شبييـ مف مذاىب الحمكلية كمذاىب
التناسخية" .10كيمقبيـ البغدادم بحمكلية الرافضة.11

كمف بيف الفرؽ المبكرة التي قالت بالحمكؿ فرقة السبائية أتباع عبد ا﵀ بف سبأ الذم نسب

12
عميا يأتي مف األمكر ما ىك مف
إليو أنو قاؿ لعمي" :أنت أنت" أم أنت اإللو  ،كقاؿ ألتباعو أف ٌ
خكاص األلكىية  ،13كممف سمؾ طريؽ عبد ا﵀ بف سبأ فرقة البيانية ،كىذه الفرقة يزعـ اتباعيا أف

ركح اإللو قد حمت في عمي ثـ في محمد بف الحنفية ثـ في ابنو أبي ىشاـ ثـ بياف ابف سمعاف ،14
كالخطابية كىـ أصحاب أبي الخطاب بف أبي زينب مف القائميف بألكىية جعفر بف محمد كآبنائو،

كما عبدكا أبا الخطاب كزعمكا أنو إلو  ،15كالشريعية ،كىـ أصحاب رجؿ ييعرؼ بالشريعي ،كىذه
الفرقة يزعـ أتباعيا أف اإللو قد ح ٌؿ في خمسة أشخاص كىـ :محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كعمي،

كالحسف ،كالحسيف ،كفاطمة ،كىؤالء في زعميـ آلية  .16كمف الفرؽ التي ينسب إلييا القكؿ بالحمكؿ
النصيرية كاإلسحاقية.
كما رمي بكصمة الحمكؿ كاالتحاد بعض الصكفية ،كلمنابمسي كبلـ طيب يخرج بعض ما

قالو بعض الصكفية مف كبلـ يكىـ ظاىره الحمكؿ ،فيخرجيا بذلؾ عف المعنى الفاسد الذم قاؿ بو

بعض البكذية كغيرىـ مف الحمكؿ الذم ىك بعيد عف ركح اإلسبلـ ،كال ىي يم ُّ
ت بأم صمة إلى عقيدتو
الصافية النقية ،كحتى نبيف رأيو في ىذه المسألة يجب أف نتكمـ عمييا بشيء مف التفصيؿ ،كذلؾ
بإيراد بعض النصكص التي ذكرىا النابمسي في كتبو حتى نطٌمع عمى رأيو في المسألة بكضكح

كامؿ ال لبس فيو.

النابمسي ورأيو في وحدة الوجود :إف ما ذكره النابمسي في تبرئة ساحة الصكفية مف القكؿ

بالحمكؿ كاالتحاد ككحدة الكجكد يمزمنا إلزاما معنكيا أف نكرد رأيو في كحدة الكجكد.
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أ -الفرق بين الوجود والموجود  :فيقكؿ" :إف الفرؽ بيف الكجكد كالمكجكد عندنا أمر الزـ
متعيف ،فإف المكجكدات كثيرة مختمفة كالكجكد كاحد ال يتعدد كال يختمؼ في نفسو كىك حقيقة كاحدة
ال تنقسـ كال تتج أز كال تتعدد بتعدد المكجكدات فالكجكد أصبل كالمكجكدات تابعة لو قائمة بو كىك
المتحكـ فييا بما يشاء"  .17في ىذا النص الذم أكرده اإلماـ النابمسي ،يتبيف لنا رأيو في كحدة
الكجكد الذم يقكـ عمى التفرقة بيف الكجكد كالمكجكد حيث صرح بأف الكجكد أصؿ قائـ بذاتو ال

يتغير كال يتبدؿ كأف المكجكد كثير متعدد مختمؼ ،كعمى ذلؾ يظير لنا الفرؽ بيف الكجكد كالمكجكد،
فالمكجكد غير الكجكد ال ينقسـ كال يتعدد ،فالكجكد ىك الذم يتحكـ كيتصرؼ في المكجكدات إيجادا
كاعداما ،بخبلؼ المكجكدات ،فإنيا حادثة يؤثر فييا غيرىا ،لذلؾ فرأم النابمسي ،أف الكجكد أصؿ
لؤلشياء كقد تفضؿ عمى المكجكدات باإليجاد ،كالمكجكد ليس كاحدا بؿ فيو الكثرة كالتعدد.

ب -معنى الوجود عند النابمسي  :يقكؿ في ذلؾ ما نصو" :إف مف االفتراءات الكاضحة

البطبلف مف عكاـ المؤمنيف عمى الخكاص مف أىؿ ا﵀ تعالى العارفيف بفيميـ مف قكليـ :أف ا﵀
ىك الكجكد الحؽ – أف معنى ذلؾ أف ا﵀ ىك المكجكدات كميا كاقامة النكير عمييـ بذلؾ ،كقكليـ
أيضا بأف ا﵀ ىك المخمكقات كحاشى ﵀ أف العارفيف يقكلكف بذلؾ ،كانما دخؿ الطعف عمييـ مف
عدـ فيـ القاصريف لكبلـ العارفيف كعدـ تمييز الجاىميف بيف القكؿ بأف الكجكد ىك ا﵀ كالقكؿ بأف

فظنكا أنو ال فرؽ عند العارفيف بيف الكجكد كالمكجكد ،كالفرؽ كاضح ال خفاء فيو:
المكجكد ىك ا﵀ٌ ،
فإف الكجكد عند العارفيف حقيقة كاحدة قديمة كالمكجكدات كميا حقائؽ كثيرة مختمفة غير مكصكفة
ٌ

18
أف الكجكد القديـ ال يصح كال يجب أف يككف صفة لمحادث ،فإف الكجكد
بذلؾ"  .فالنابمسي يرل ٌ
ذات مستقمة بنفسيا تظير بالحكادث لمحكادث كتبطف بيا ،كىي ظاىرة لنفسيا أزال كأبدا كليست

عرضا حتى تككف صفة لمحكادث ،كما أنو ال يصح لمحادث أف يتصؼ بالقديـ كال يصح لو أيضا

أف يتصؼ بالكجكد القديـ ،ألنو لكال الكجكد القديـ لما كجد حادث أصبل ،كليذا فالحكادث كميا تفتقر
لمكجكد كال يصح أف يككف الكجكد صفة ليا إذ مف شأف الصفة االفتقار إلى المكصكؼ بيا ،فيمزـ
عمى قكؿ الطاعنيف الدكر باالفتقار بأف يفتقر الكجكد إلى الحادث مف جية ككنو صفة ليا ،كالصفة
قائمة بمكصكفيا ،كعمى ذلؾ فالعقؿ الذم حصؿ بو تكميؼ المكمفيف يحكـ باف الكجكد صفة
لمحكادث ،كيحكـ بأنو غير الكجكد القديـ بطريؽ غمبة الكىـ عميو ،فإنو يقتضي أف يككف الكجكد

اثنيف :كجكد قديـ ،ككجكد حادث ،كىذا حكـ بدييي ،كىك خطأ عند العارفيف.

كفي رأم النابمسي ال يصح أف يتعدد الكجكد أصبل كال أف يككف اثنيف مستقميف كإلييف ،كاف
أف ذلؾ
كاف احدىما مستقبل كىك الكجكد الحادث لزـ انقساـ الكجكد القديـ كانفصاؿ الحادث منو ،ك ٌ
ون ﴾ .19كاف كاف الكجكد الحادث غير منقسـ مف
دعكل ٌ
النصارل في قكليـَ ﴿ :ولَ َد اهللُ َوِا َّن ُي ْم لَ َك ِاذ ُب َ

الكجكد القديـ كغير منفصؿ عنو كانما ىك مخمكؽ خمؽ الكجكد القديـ كصفا لمحكادث كما خمؽ

مكصكفة بو (أم الكجكد) ،فإف الحكادث كميا ذكاتييا كصفاتيا مخمكقة كمف جممة صفاتيا التي ىي
مخمكقة بيا الكجكد الحادث كالذم ىي مكصكفو بو ،فإف ا﵀ تعالى أكجد ذلؾ الكجكد الحادث ،فإف
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كاف أكجده بكجكده تعالى اك بكجكد آخر تسمسؿ األمر كىك باطؿ ،فتعيف حينئذ أف يككف ا﵀ ىك
الذم أكجد الحادث.
مفرقا فييا بيف الكجكد كالمكجكد:
كقد أكرد ٌ
النابمسي أبياتا ٌ
شيود "
" إِ ّن بين الوجود والموجود
حرف ميم مدار ال ّ
فالنابمسي
فالكجكد كالمكجكد يختمفاف كيفترقاف ،كال يجكز أف يككف الكجكد ىك المكجكدٌ ،
كيفرؽ بيف الحادث كالقديـ ،فكحدة الكجكد
يصرح أف المكجكد كثير ككحدة الكجكد في األصؿ كاحدةٌ ،
ٌ
المقصكد منيا رؤية ا﵀ ،يقكؿ في ذلؾ:
كن عارفا بوحدة الوجود

وميز الحادث من قديم
ّ
فوحدة الوجود في اصطالحنا

وقاطعا بكثرة الموجود

وخمّص الثّابت من مفقود
كناية عن رؤية الودود"

20

النصكص ،يتضح لنا مف خبلليا ،التفرقة التي يقيميا النابمسي بيف الخالؽ
فيذه ٌ
كالمخمكؽ ،فكحدة الكجكد في نظره ىي رؤية ا﵀ رؤية شيكد كما يؤكد ذلؾ بقكلو" :إذا سمعتنا نقكؿ
بكحدة الكجكد فبل تعتقد أننا نقكؿ بذلؾ عمى ما يعتقده أىؿ الجيؿ كالعناد كالجحكد كالضبلؿ ،كانما
نقكلو فارقيف بيف كحدة الكجكد ككثرة المكجكد"  .21كبيذا يرد الشيخ النابمسي عمى مف زعـ بأف
الكجكد كالمكجكد شيء كاحد ،فكحدة الكجكد في نظره مسألة عظيمة الشأف ،فيقكؿ:
"وانما األمر الذي نريده

بوحدة الوجود في العيود

نحن بيذا قائمون دائما

ونوره فينا بال خمود

أمر عظيم خارج عن كل ما
ألننا ال نقول بالمعنى الذي

تدري ذووا الشقوة والسعود
تقول أىل المذىب المردود

فاهلل من ضالليم يعصمنا

بفتح باب دونيم مسدود

ومن عمينا يفتري بغير ما

قمنا رىين يومو المشيود

22

فالنابمسي يعتبر أف أىؿ التصكؼ الحقيقي ىـ القائمكف بالمعنى الصحيح مف كحدة الكجكد،
كاف األشقياء ما فيمكا كبلـ العارفيف ،فراحكا يتقكلكف عمييـ بما لـ يعتقدكه فمف اتيـ الصكفية بأنيـ
يفرقكف بيف الكجكد كالمكجكد فيؤالء مخطئكف فيما يقكلكف بو ،كمف قاؿ باف الكجكد كالمكجكد
ال ٌ
متقكؿ عف الصكفية ما لـ يقكلكه كجاف عف ركح الشريعة كحقيقتيا.
شيء كاحد ،فالقائؿ بيذا ٌ

فكحدة الكجكد في رأم النابمسي ،ىي ما عميو أئمة المسمميف كاتفؽ عميو الخاص كالعاـ.

فكؿ العكالـ مكجكدة مف العدـ بكجكد ا﵀ ال بنفسيا ،محفكظ عمييا الكجكد في كؿ لمحة بكجكد ا﵀
تعالى ال بنفسيا ،كاذا كانت كذلؾ ،فكجكدىا الذم ىي مكجكدة بو في كؿ لمحة ىك كجكد ا﵀ ال
كجكد آخر غير ا﵀ تعالى .فالعكالـ كميا مف جية نفسيا معدكمة بعدميا األصمي ال كجكد ليا
أصبل كأما مف جية كجكد ا﵀ تعالى فيي مكجكدة بكجكده ،فكجكد ا﵀ تعالى ككجكدىا الذم ىي بو

مكجكدة كجكد كاحد كليس المراد بكجكدىا الذم ىك كجكد ا﵀ عيف ذكاتيا كصكرىا ،بؿ ذكاتييا
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كصكرىا ثابتة في أعيانيا كما ذلؾ إال بكجكد ا﵀ تعالى بإجماع العقبلء ،كأما كجكد ذكاتيا كصكرىا
النظر عف كجكد ا﵀ فبل كجكد ليا أصبل.23
مف حيث ىي في أنفسيا مع قطع ٌ
فكجكد ا﵀ تعالى المراد بو ،كجكد المخمكقات في كؿ لمحة بصر ،ال كجكد غير كجكد ا﵀،
كال يشاركو في ذلؾ مشارؾ .كيرل الشيخ النابمسي أف كجكد الكائنات التي ىي بو مكجكدة ،ىك في
األصؿ ،كجكد ا﵀ تبارؾ كتعالى .كمعنى ذلؾ ،أف المقصكد مف كجكدىا الذم ىك كجكد ا﵀ تعالى
يصح بأف يقاؿ أف ىذه
ليس عيف ذكاتيا كصكرىا ،بؿ المراد ما يخرجيا مف العدـ إلى الكجكد ،كال
ٌ
الكائنات أكجدت نفسيا أك شاركت الخالؽ في الكجكد فالناظر لنكر ال ٌشمس إذا دخؿ شعاعيا لغرفة
بيا عدة قكارير مختمفة األلكاف ،فإف المشاىد لتمؾ القكارير يبلحظ أف الضكء يختمؼ باختبلؼ تمؾ

القكارير ،فيشاىد أف ضكء الشمس بعضو أسكد ،كبعضو أحمر ،كبعضو أخضر :فيؿ يعتبر أف

ذلؾ كجكد أصمي لتمؾ األلكاف كاف كاف شعاع الشمس لـ يختمؼ في ذاتو كلـ يتعدد أصبل ،كانما
حصؿ االختبلؼ كالتعدد بسبب ما سطع مف نكر الشمس في تمؾ القكارير كليس في الغرفة إال
نكر الشمس فقط ،فيذه األنكار المختمفة إذا نظر إلى ذكاتيا كقطع النظر عف نكر الشمس عممنا انو
ليس ليا كجكد أصبل.

ففي رأم النابمسي ،أف كجكد رب العالميف لما تجمى لمعالـ صار العالـ مكجكدا بكجكده ال

بكجكد آخر ،كيختمؼ العالـ بحسب تجميو لو تبارؾ كتعالى ،فالكجكد الكاحد كىك ا﵀ تعالى كاأللباس
مختمفة بحسب التجمي ،كعميو فإنو يترتب عمى ىذا الكبلـ أف ا﵀ ليس داخؿ ا﵀ كال خارجو ،كال
متصؿ بو كال منفصؿ كال في جية كال في مكاف كاف جميع األشياء مكجكدة بكجكده.
إف اإلماـ النابمسي ،بما أكرده مف نصكص في كحدة الكجكد ،لـ يدع مجاال لطاعف أف

يطعف في العارفيف ،فقد رفع االلتباس الذم قد يتكىمو بعض الناس الذيف ال يقيمكف فرقا بيف كحدة
الكجكد كبيف الحمكؿ الذم ليس مف قكؿ العارفيف كينبغي أف ننبو في ىذا المقاـ ،إف اإلماـ القشيرم
نصو" :زاؿ
قد أكرد كبلما يصؼ فيو حاؿ المنتسبيف إلى التصكؼ كليسكا منو ،يقكؿ في ذلؾ ما ٌ
فعدكا قمٌة
اشتد الطٌمع كقكم رباطو ،كارتحؿ عف القمكب حرمة الشريعة ٌ
الكرع كطكم بساطو ،ك ٌ
المباالة بالديف أك ثؽ ذريعة كرفضكا التمييز بيف الحبلؿ كالحراـ ،كدانكا بترؾ االحتراـ كطرح

االحتشاـ كاستخفكا بأداء العبادات كاستيانكا بالصكـ كالصبلة ،كركضكا في ميداف الغفبلت ،كركنكا

النسكاف
إلى إتباع الشيكات كقمة المباالة بتعاطي المحظكرات ،كاالرتفاؽ بما يأخذكنو مف السكقة ك ٌ

كأصحاب السمطاف ،ثـ لـ يرضكا بما تعاطكه مف سكء ىذه األفعاؿ ،حتى أشاركا إلى أعمى الحقائؽ

رؽ األغبلؿ ،كتحققكا بحقائؽ الكصاؿ ،كأنيـ قائمكف بالحؽ تجرل
كاألحكاؿ كادعكا أنيـ تحرركا عف ٌ
عمييـ أحكامو كىـ محك ليس ﵀ عمييـ فيما يؤثركنو أك يذركنو عتب كال لكـ ،كأنيـ كشفكا بأسرار
األحذية ،كاختطفكا عنيـ بالكمية ،كزالت عنيـ أحكاـ البشرية ،كارتقكا بعد فنائيـ بأنكار الصدمية
صرفكا"  .24فالنابمسي يتفؽ مع
فالقائؿ عنيـ غيرىـ إذا نطقكا ،كالنائب عنيـ سكاىـ فيما تصرفكا ،بؿ ي
القشيرم كغيره مف جيابذة التصكؼ في التمييز بيف الخالؽ كالمخمكؽ كنفي مذىب االتحاد كالحمكؿ،
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قاؿ الجنيد" :إفراد القدـ عف الحدث" ،كقاؿ أبك طالب المكي" :ليس في مخمكقاتو شيء مف ذاتو ،كال
في ذاتو شيء مف مخمكقاتو"  -ليس في ذاتو سكاه كال سكاه مف ذاتو شيء -ليس في الخمؽ إال
الخالؽ كال في الذات إال الخالؽ"  .25فأصكؿ القكـ ال يجب أخذىا مف بعض مف أخطئكا الطريؽ،
ككثير مف الباحثيف قديما كحديثا ،يتيـ الحبلٌج كابف عربي كابف سبعيف بالقكؿ بالحمكؿ كاالتحاد،

نصا لمحبلٌج يظير فيو تبرئة الحبلٌج مما نسب إليو مف القكؿ بالحمكؿ ،قاؿ
كقد ذكر القشيرم ٌ
السممي سمعت محمد بف محمد بف غالب سمعت أبا نصر احمد
القشيرم" :أخبرنا أبك عبد الرحماف ٌ

بف سعيد األسفنجاني قاؿ الحسيف بف منصكر" :ألزـ الكؿ الحدث ألف القدـ لو فالذم بالجسـ ظيكره

يفرقو كقت ،كالذم يقيمو
فالعرض يمزمو كالذم باألداة اجتماعو فقكاىا تمسكو ،كالذم يؤلفو كقت ٌ
غيره فالضركرة تمسو ،كالذم الكىـ يظفر بو فالتصكير يرتقي إليو ،كمف آكاه محؿ أدركو أيف كمف
كاف لو جنس طالبو بكيؼ ،أنو سبحانو ال يظمٌو فكؽ كال يقمو تحت ،كال يقابمو حد ،كال يزاحمو عند،
كال يأخذه خمؼ ،كال يحده أماـ ،كلـ يظيره قبؿ ،كلـ ينفو بعد ،كلـ يجمعو كؿ ،كلـ يكجده كاف ،كلـ

تنزه عف أحكاؿ خمقو ،ليس لو
يفقده ليس ،كصفو ال صفة لو ،كفعمو ال عمٌة لو ،كككنو ال أمد لوٌ ،
تقدـ المكاف
مف خمقو مزاج كال في فعمو عبلج ،باينيـ بقدمو كما باينكه بحدكثيـ ،إف قمت أيف فقد ٌ

تصكر
كجكده ،فالحركؼ آياتو ،ككجكده إثباتو ،كمعرفتو تكحيده ،كتكحيده تمييزه مف خمقو ،ما ٌ

األذىاف فيك بخبلفو ،كيؼ يحؿ بو ما منو بدا ،أك يعكد إليو ما ىك أنشاه ،ال تمالقو العيكف ،كال

تقابمو الظنكف ،قربو كرامتو ،كبعده إىانتو"  .26يقكؿ ابف تيمية معمقا عمى ىذا النص" :فإف كاف ىذا
الكبلـ صحيحا ،فمعناه الصحيح ىك نفي معنى االتحاد كالحمكؿ الذم كقع فيو طائفة مف المتصكفة
ردا عمى أىؿ االتحاد كالحمكؿ ،كىذا حسف
كنسب ذلؾ إلى الحبلٌج ،فيككف ىذا الكبلـ مف الحبلج ٌ
رد عمى مف يقكؿ بقدـ
مقبكؿ" ،ثـ يقكؿ" :قكؿ الحبلٌج –الذم باألداة اجتماعو فقكاىا تمسكو -ىذا ٌ

الركح أك حمكؿ الخالؽ في المخمكؽ ،فإف أدكات اإلنساف كىي جكارحو ،كأعضاؤه بيا يككف اجتماع
ذلؾ ،ىي األدكات تمسؾ ذلؾ فيككف مفتق ار إلييا محتاجا ،كالمحتاج إلى غيره ال يككف حقا غنيا

بنفسو فبل يككف ىك ا﵀" ،كقكؿ الحبلٌج –كالذم يؤلفو كقت يفرقو كقت -يعمؽ ابف تيمية عمى ىذا

النص فيقكؿ" :ىذا منطبؽ عمى فساد مذىب االتحادية .فإف اآلدمي يككف تأليفو كتركيبو في بعض
األكقات ،كما يككف تفريقو في بعض األكقات فبل يككف التأليؼ كال التفريؽ الزـ بو بؿ ىك محتاج

فييما إلى غيره ،ككذلؾ ما يقاؿ أنو يتحد فيو أك يتحد بو مثؿ البلىكت ،فإنو مفارؽ لو في كقت
تمسو -يقكؿ ابف تيمية" :فيذا كبلـ حسف ،كىك حؽ،
آخر" ،كفي قكلو -الذم يقيمو غيره فالضركرة ٌ
فكؿ ما سكل ا﵀ فإف يقيمو غيره ،كا﵀ ىك الحي القيكـ الذم ال تأخذه سنة كال نكـ ،الذم يقكـ
بنفسو كيقيـ كؿ شيء ككؿ ما يقيمو غيره فيك مضطر إلى ذلؾ الغير فبل يككف رٌبا ،كىذا فيو
داللة ليس في شيء مف األليية كالربكبية ،إذ الضركرة مبلزمة ليـ كمٌيـ".27

ال شؾ أف الناظر في كبلـ ابف تيمية يبلحظ فيو محاكلة كاضحة مف ابف تيمية في تبرئة

الحبلٌج مما رمي بو ،كالتماس العذر لو فيما صدر منو مف كبلـ اعتبره ابف تيمية مف ال ٌشطح،
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الناصر لمحبلٌج ،أنو كاف رجبل صالحا صحيح السمكؾ ،لكف غمب عميو
فقاؿ" :إف أحسف ما يقكلو ٌ
الكجد حتٌى عثر في المقاؿ كلـ يدر ما قاؿ ،ككبلـ السكراف يطكل كال ييركل" .ثـ يقكؿ ابف تيمية:

"كقد رأيت أشياء كثيرة منسكبة إلى الحبلٌج مف مصنفات ككممات كرسائؿ ،كىي كذب عميو ال شؾ

مما حمؿ ،فصار ك ٌؿ
حممكه أكثر ٌ
في ذلؾ ،كاف كاف في كبلمو الثٌابت عند فساد كاضطراب ،لكف ٌ
مف يريد أف يأتي بنكع مف ال ٌشطح  28كالطٌامات عزكه إلى الحبلٌج"  .29قد يستغرب القارئ ىذا الكبلـ
مف ابف تيمية ،إذ المعركؼ عنو مناىضتو لمصكفية كالتصكؼ ،كالحقيقة أف ابف تيمية ال يذـ

ذـ الذيف ينسبكف أنفسيـ إلى التصكؼ كليسكا منو ،فابف تيمية يرل
رجاؿ التصكؼ الحقيقي ،كانما ٌ
أف ما حكي عف الحبلٌج فيو ما ىك باطؿ ،كفيو ما ىك مجمؿ محتمؿ ،كفيو ما ال يتحصؿ لو فيو
معنى صحيح بؿ ىك مضطرب ،كفيو ما ليس في معناه فائدة ،كفيو ما ىك حؽ ،كلكف إتباع ذلؾ

الحؽ مف غير طريؽ الحبلٌج في نظر ابف تيمية أحسف ،كاف كاف ابف تيمية مف ناحية أخرل قد
شكؾ في النص الذم أكرده القشيرم لمحبلٌج كلكف ابف تيمية لـ يبيف لنا ضعؼ ذلؾ اإلسناد.

كالذم ييمنا في ىذه المسألة ليس االضطراب الذم نجده في كبلـ ابف تيمية حكؿ الحبلٌج

كغيره مف الصكفية ،إنما الذم ييمنا ىك أف ابف تيمية ينفي عف مشايخ الصكفية ما رمكا بو مف

القكؿ بالحمكؿ كاالتحاد ،كاف ذلؾ إف حصؿ فإنما حصؿ في البعض منيـ ممف عرفكا بأىؿ

ال ٌشطح ،كال ينبغي أف يؤخذ عمكـ كبلميـ في سائر المشايخ .فيككف ابف تيمية بذلؾ متبعا لمشايخ
ذمكا مذىب الحمكؿ كاالتحاد .كمف ناحية أخرل ،فإف الباحث المنصؼ يرل فرقا
الصكفية الذيف ٌ
كاضحا كؿ الكضكح ،بيف الفناء الذم يقكؿ بو بعض الصكفية كبيف الحمكؿ كاالتحاد الذم ىك

عقيدة النصارل.

فالفمناء يعتبر تجربة صكفية فريدة مف نكعيا ،فيذه التجربة فيميا بعض الباحثيف فيما

فسرت باالتحاد كالحمكؿ تارة ،كتارة اعتبرت مف كحدة الكجكد التي يقكؿ بيا اليندكؾ .كالذم
خاطئاٌ ،
يجب عمى الباحث المحايد ،النظر إلى أطراؼ ىذه القضية نظرة متفحصة حتى ال يكسع مف رقعة
الخبلؼ ،كيعطي تصك ار خاطئا ليذه القضية ،إذ المبلحظ عند كثير مف الباحثيف ،المقارنة بيف
الفناء كاالتحاد كالحمكؿ كالكحدة .كقد ذكرنا في صدر ىذا البحث ،الفرؽ التي تعتنؽ الحمكؿ مذىبا

كعقيدة ،كبينا أف الحمكؿ عقيدة يرفضيا اإلسبلـ .كال شؾ أف فيو فرقا بيف الفناء كالحمكؿ ،إذ الفناء:

يعبر عميو
حياة أخبلقية لمصكفي ،كىك معاناة نفسية في سبيؿ الكصكؿ إلى الحب اإلليي ،أك ما ٌ
المحبة ﵀ تعالى التي تجعؿ المحب يشاىد أنكار محبكبو ،يقكؿ أحد
بعبارة أخرل :الفناء ٌ
شدةٌ
ٌ

مفس ار الحالة التي تعتريو في ىذا المقاـ" :يحار العبد حتى ال يعرؼ اسمو ،كال يشعر بمف
الصكفية ٌ
حكلو مف الخبلئؽ ،فإف العقؿ يعجز ىنالؾ عف الفيـ كيتبلشى الكؿ في جنب عظمة ا﵀ تعالى" .ال
النصارل كغيرىـ مف الطكائؼ ،الذم ىك اعتقاد حمكؿ ا﵀
شؾ أف ىذا غير الحمكؿ الذم يقكؿ بو ٌ

في ركح الذم يدعي ذلؾ .فبل يمكف اف القكـ الذيف كصمكا درجة العرفاف ،أف يقصدكا مف كبلميـ،
أف ركح ا﵀ تبارؾ كتعالى قد حمٌت فييـ .يقكؿ أبك يزيد البسطامي" :قاؿ :مف أنت؟ قمت :مف أنت؟
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قاؿ :إنا الحؽ ،فقمت :أنا ربؾ"  -ثـ يقكؿ" :فقاؿ :أنت الحؽ ،قمت :بؿ أنت الحؽ ،كبالحؽ يعرؼ
الحؽ".
يبلحظ في ىذا الكبلـ ،أف اإلماـ أبك يزيد يبيف لنا أف كؿ تغيير يحدث لمصكفي أثناء
عزتو ،إنما
تجربتو لمفناء يحدث في محيطو ىك ،في إرادتو كشعكره ال في محبكبو ،فيك باؽ في ٌ
فيركض نفسو لمكصكؿ إلى قرب ا﵀ كالحظكة بمشاىدة أنكاره .كفي الفناء
التغير يحدث لمصكفيٌ ،
يسعى المحب لمراضاة محبكبو ،كىك فقير ذليؿ متخ ٌؿ عف كؿ ما سكاه ،بخبلؼ الحمكؿ ،فإنو

نزكؿ ا﵀ لمعبد حيث يح ٌؿ فيو فيككف الذم حؿ بو اإللو جزءا مف اإللو يفعؿ ما يشاء بقدرتو.

كالفناء الذم عند الصكفية ،ال يغير مف حقيقة األلكىية ،بؿ يؤمنكف بو في ٌقيكميتو ككحدانيتو،
الصكفي عالـ الناس ليعيش في
كالحمكؿ يجعؿ ا﵀ قاببل ٌ
لمتغير ،كيجعمو مثؿ الحكادث .فالفناء يفقد ٌ

عالـ آخر ىك عالـ الجماؿ المطمؽ ،كالخير المطمؽ ،كالحؽ المطمؽ .فيشاىد محبكبو كىك في حاؿ

الصكفي ،فيتحدث عف ا﵀ بصيغة المتكمٌـ ،ألنو
أنس بو كمناجاة لو ،كقد تصؿ درجة القرب عند ٌ
يعد يشاىد إالٌ األكؿ كاآلخر كالظٌاىر كالباطف ،فيقكؿ بعضيـٌ :إني ال
غاب عف نفسو كككنو كلـ ي

أرل شيئا إالٌ كأرل ا﵀ قبمو ،كبعضيـ يقكؿ أنو ال يرل شيئا إال كيرل ا﵀ معو ،كيقكؿ غيرىـ :ما

عما سكل ا﵀.
رأينا شيئا إال ا﵀ .فالفاني ال يشعر بما حكلو ،قد فني ٌ
كالفناء نكعاف :أحدىما ذكقي ،كاألخر خمقي.

فال ّذوقي :ىك عدـ اإلحساس بعدـ الممؾ ،كاالستغراؽ في عظمة البارم ،كمشاىدة الحؽ.
والخمقي :سقكط األكصاؼ المذمكمة ،كاستبداليا باألكصاؼ المحمكدة.
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عزاـ" :الفناء عند الصكفية ،خبلص اإلنساف مف نزعاتو كأىكائو كارادتو
يقكؿ الدكتكر ٌ
النحؿ".
الخاصة ،كيككف ك ٌؿ فكره كعممو ﵀ كبا﵀ ...كليس حمكؿ ا﵀ في اإلنساف كما في بعض ٌ
ٌ
لقد تبيف لنا الفرؽ الكاضح بيف الفناء كبيف الحمكؿ ،فالفناء في حقيقة أمره حالة نفسية

الربانية لو ،فيغيب عف الكجكد في محبكبو ثـ يفيؽ مف ذىكلو
تعترم ٌ
الصكفي عند تجمٌي النفحات ٌ
كالحمكؿ عقيدة ثابتة بحياة ذاتيف في جسـ كاحد .كالصكفي يدأب عف الفناء في ا﵀ ،كذلؾ بأف يدع
السنف اإلليية تغمره كتفيض عميو ،فيخفي انفعاالت الحكاس كيظير مشاعر الركح .فإذا صدرت مف
الصكفي بعض العبارات مثؿ :أنا الحؽ ،فميست مقصكدة لذاتيا ،إذ الصكفي ليس في حالة طبيعية،
إذ نسي نفسو كلـ يشاىد سكل ا﵀ لشدة ما استكلى عميو مف سمطاف الحؽ كتمؾ األقكاؿ التي يقكليا

الصكفي في حالة الكجد ،يتب أر منيا بعد إفاقتو ،قاؿ ابف تيمية" :إ ف ىذه الكممات تيطكل كال
تيحكى".

يقكؿ السيد إقباؿ في معنى الفناء" :قد تطكر معنى ىذا المقاـ –أم الفناء -ذركتو في تاريخ

الكلي ال ٌشييد لـ يكف يقصد
أف
اإلسبلـ في عبارة الحبلٌج المشيكرة "أنا الحؽ" كال مجاؿ لمشؾ ،في ٌ
ٌ
مف عبارتو أف ينكر عمى ا﵀ صفة التنزيو ،فالحبلٌج لـ يستيدؼ بكممتو ،فناء الذات اإلنسانية
كاختفائيا في ذات ا﵀ ،كلكنو إدراؾ لحقيقة النفس اإلنسانية ،كتأكيد جزئي لدكاميا في شخصية
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أعمؽ… كىذه التجربة في تاريخ الرياضة الدينية تجعؿ اإلنساف كما قاؿ الرسكؿ يتخمؽ بأخبلؽ
ا﵀ ،كفي اإلسبلـ الرفيع ،ليس معنى إرادة اإلنساف ىي عيف إرادة ا﵀ .إف الفناء تجربة ركحية
"ينتفي فييا إثبات الذات لممجرب ،كتنتفي االثنينية بسبب عدـ مشاىدة الصكفي سكل ا﵀ بما في
ذلؾ نفسو ،في حيف أف الحمكؿ إثبات لذاتيف مشتركتيف بحياة كاحدة ،ككما سبؽ في مكضعو أف
الحمكؿ عقدية يعتقد صاحبيا ،كالفناء ما ىك إال تجربة يمر بيا الصكفي في مرحمة مف مراحؿ
حياتو ،ال مجاؿ فييا أف تخدش مف كحدانية ا﵀ تبارؾ كتعالى .فالصكفي ال يعتقد أف أحدا يشارؾ
ا﵀ في صفاتو كأفعالو فيك ال يرل فعبل إال ا﵀ ،كال يرل شيئا إال با﵀ ،كالحمكؿ في عقيدتو يتصكر
صاحبو أف ا﵀ حاؿ في الحكادث محدكد في مكاف ،كذلؾ ما ال يعتقده الصكفي.

إف الفناء يصؿ بالصكفي إلى حد التخمي عف مشيئتو كارادتو ليفنى في إرادة ا﵀ ،ثـ يتخمٌؽ

بأخبلقو فيتخمص مف نطاؽ البشرية إلى أفؽ الرٌبانية العمكية التي تقكـ با﵀ كتتكمـ با﵀ كتتحرؾ
السكر بقكة استيبلء التكحيد،
با﵀ ،يقكؿ ابف تيمية" :كقد يعرض لبعض العارفيف ،في مقاـ الفناء ك ٌ
مف الحاؿ ما يغيب فيو عف نفسو كغيره ،فيغيب بمعبكده عف عبادتو ،كبمعركفو عف معرفتو،
كبمذككره عف ذكره ،كبمكجكده عف كجكده… ،كأما قكؿ ال ٌشاعر في شعره:
نحن روحان حممنـا بدنا"
"أنا من أىوى ،ومن اىوى أنا

يحب أحدىما ما
فيك ٌإنما أراد بو ال ٌشاعر ،االتحاد الكضعي كاتحاد أحد
المتحابيف ،الذم ٌ
ٌ
يحب اآلخر ،كيبغض ما يبغضو ،كيقكؿ مثؿ ما يقكؿ ،كيفعؿ مثؿ ما يفعؿ ،كىك تشابو كتماثؿ ال
اتحاد العيف بالعيف ،إذا كاف كقد استغرؽ في محبكبو حتى فنى عف رؤية نفسو" ،ثـ يقكؿ" :كىذه
الحاؿ تعترم كثي ار مف أىؿ المحبة كاإلرادة في جانب الحؽ ،فإنو يغيب بمحبكبو عف حبو،
كبمكجكده عف كجكده ،فبل يشعر حينئذ بالتمييز كال بكجكده"  .31كيقكؿ ابف القيـ" :الفناء الذم يشير

إليو القكـ كيعممكف عميو ،أف تذىب المحدثات في شؤكف العبد ،كتغيب في أفؽ العدـ كما كانت قبؿ
أف تكجد ،كيبقى الحؽ تعالى كما لـ يزؿ".32
ىذه حقيقة الفناء كالفرؽ بينو كبيف الحمكؿ :فإذا صدر مف الصكفي كبلـ يفيد ظاىره حمكؿ
نص عميو
الخالؽ في المخمكؽ ،فبل ينبغي التمسؾ بو ،فإف المتصكؼ الحقيقي ال يقكؿ بو كما ٌ
مشايخ الصكفية .فاألساس الذم قاـ عميو التصكؼ ،التمييز بيف الخالؽ كالمخمكؽ ،كقد قاؿ الجنيد:

ميز بيف القديـ كىك ا﵀ ،كالمحدث كىك المخمكؽ" ،يقكؿ ابف
إف التكحيد ال يككف عند العبد إال إذا ٌ
خفيؼ" :إف البارم كاحد ال ّّ
حاؿ في األشياء ،كال األشياء حالٌة فيو" ،كقاؿ الجنيد" :التٌكحيد عممؾ
33
النابمسي:
كاقرارؾ بأف ا﵀ فرد في أز ٌليتو ال ثاني معو ،كال شيء يفعؿ فعمو"  ،كيقكؿ الشيخ ٌ
الحق فافيموا ما نقول
"إ ّنمـا وحدة الوجـود لدنيــا وحدة
ّ

وحدة الحق وحده ال سواىــا شيدتيا م ّنا الكبار الفحول"
كيقكؿ أيضا:

إنما وحدة الوجود فنون

وىو قول اإللو كن فيكون
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ليس لمكون غيرىا من وجود

كل وقت لو بيا تكوين

وىي أمر اإللو بالخمق يبدو

مثل ما قالو الكتاب المصون

إنما أمرنا لشيء إذا مـا

قد أردناه فالمقول شئون

تكضح رأيو في كحدة الكجكد ،كىي
ىذه بعض األبيات مف ديكاف النابمسي ،كىي ال شؾ ٌ
بعيدة كؿ البعد عف االتحاد الذم يقصد بو حمكؿ ركح كاحدة في جسديف مختمفيف ،كمف ثـ فبل

معنى لكبلـ الطاعنيف في أىؿ التصكؼ الحقيقي ،يقكؿ النابمسي" :كالحاصؿ أف جميع عمماء

الظاىر ال حؽ معيـ في الطعف عف القائميف بكحدة الكجكد مف المحققيف العارفيف بذلؾ ،عمى كجو
الحؽ كالصكاب ،كأما القائمكف بكحدة الكجكد مف الجيمة كالزنادقة الغافميف الذيف يركف أف كجكدىـ
المقدر ىك بعينو كجكد ا﵀ ،فيحتالكف بذلؾ عمى إسقاط األحكاـ الشرعية ،كابطاؿ الممٌة
المفركض ٌ
المحمدية ،كازالة التكميؼ عف أنفسيـ فالطعف عمييـ بسبب القكؿ بكحدة الكجكد عمى ىذا المعنى
ٌ

الفاسد طعف صحيح ،فعمماء الظاىر مثابكف بذلؾ تماـ الثٌكاب كنحف معيـ في ذلؾ الطٌعف ببل

خكؼ".34

الخاتمة:
كالخبلصة أف اإلماـ النابمسي قد اكضح في كبلمو المقصكد مف كحدة الكجكد كلـ يدع

تكضح مذىبو
كفرؽ بيف الكجكد كالمكجكد كالخالؽ كالمخمكؽ ،كساؽ أدلٌة عديدة
ٌ
مجاال لممتقاكليفٌ ،
النابمسي كمشايخ الصكفية:
في ذلؾ .كالذم نطمئف إليو في نياية المطاؼ ،ما ذىب إليو اإلماـ ٌ

تنزيو ا﵀ تعالى مف أف يشاركو احد مف مخمكقاتو في كجكده ،أك يمنحو احد الكجكد ،كاٌنما ىك
المتفضؿ عف سائر المخمكقات بالكجكد .كالذيف يجعمكف مف بعض الكممات التي يتفكه بيا الصكفية
ٌ
أثناء فنائيـ في محبكبيـ ،معاني دالٌة عمى الحمكؿ كاالتٌحاد ،فبل ريب اف ىذا فيـ خاطئ.
أف الحمكؿ كما سبؽ أف
الصحيح ،التٌفرقة بيف الفناء كبيف الحمكؿ كاالتٌحاد تفرقة حقيقية ،إذ ٌ
ك ٌ
الصكفي
ذكرنا ،يراد بو االثنينية ،كالفناء يحمؿ في ٌ
طياتو جممة مف األخبلؽ اإلسبلمية مثؿ اعتقاد ٌ

التغير يحصؿ في
ٌأنو خرج مف حظكظ نفسو كشيكاتيا كاىكائيا ،كلـ يبؽ عنده متسع لغير ا﵀ فيذا ٌ
الصكفي عف ذاتو
الصكفي ،كليس لو عبلقة بذات ا﵀ تعالى ،فاالستغراؽ في ا﵀ تعالى يفني ٌ
نطاؽ ٌ
كنفسو ،كلـ يقؿ أحد مف الصكفية باشتراؾ حياتيـ بحياة ا﵀ كامتزاجيا بيا ،إذ معظـ الصكفية

يصرحكف بأف كجكدىـ مستمد مف كجكد ا﵀ ،كلكال كجكد ا﵀ لـ يكف ليـ كجكد كال لغيرىـ .كفي
ٌ
النياية الفناء تجربة ركحية يؤمف فييا الصكفي بكحدانية ا﵀ تبارؾ كتعالى ،كيحاكؿ بيا الغيبة عف

أنانيتو كحظكظ نفسو.

Conclusion :
En conclusion l’imam elnabulsi a clairement précisé dans son approche
concernant le panthéisme et n a laisse aucune ombre de doute a ses antagonistes il a
développé une très claire différence entre l existence et l existant entre le créateur et la
créature et a abonde par divers arguments ce sens arguments dans ce sens clarifiant sa
doctrine.
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Celui dont on est convaincu en fin de parcours c est ce qu’a rapporte l imam
elnabulsi et les cheikhs du soufisme. La transcendance de dieu saint et puissant de tout
ce qui puisse lui être associe par quelque créature dans son existence ou de lui être
associe par quelque créature dans même car lui seul le bienfaiteur qui offre a toutes les
créatures l existence et ceux qui tiennent des paroles prononcées par certains soufis
pendant les périodes d anéantissement devant leur adore pour preuve d envoûtement et
de jonction sans doute c est une pense erronée.
La juste vérité c est qu’il faut bien distinguer enter l anéantissement l
envoûtement le jonction et faire une séparation très apparente. Car l envoûtement sus
cite dire douté et l anéantissement porte en son sein nombre de mesures islamiques
comme exemple le soufi de ce temps sort des limites de son âme ainsi que ses tendances
est ses désirs et ne lui reste que l espace dieu dont il jouie. Ce changement se produit
dans l âme et le corps du soufi et n a aucun rapport avec dieu meme
L épanouissement du soufi en dieu l anéanti de son corps de son âme nul des
soufi n a évoqué la douté ou la jonction de leur vies et celle de dieu ou que celles-ci se
joignent et se convergent.
La plupart des soufis déclarent que leurs existence est issue de l existence de
dieu et sans celle-ci ils n aurais jamais existe ni les autres aussi.
En fin de compte l anéantissement est une expérience spirituelle des soufi dont il
croit en l unicité de dieu le tout puissant essayant de s éloigner de son ego et des
opportunités de son âme.
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الجريمة  ...األسباب والحمول
ـ رؤية فقيية مقاصدية ـ

نبيمة وحدي
رضوان لواحدي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقدمة:
كثي ار ما نرل بعض الغيكريف عمى أكطانيـ؛ يحاكلكف جاىديف إيجاد سبؿ النيكض بيا؛ مف

إصبلح لمتعميـ ،كفتح لفرص العمؿ ،كاصبلح لممنظكمات السياسية ،إلى غير ذلؾ مف األسباب
عق يؿ
الضركرية الزدىار األمـ ،غير أف بعضيـ قد ينسى سببا ميما كخطيرا؛ كيستحيؿ بؿ ال يي ى
ًازدىار أمة بدكنو ،أال كىك األمف ،كالذم ييعتبر مف أجؿ النعـ التي امتف ا﵀ بيا عمى عباده ،قاؿ

رب ىذا البيت  الذي أطعميم من جوع وآمنيم من خوف﴾  .1كحينما نتكمـ عف
تعالى﴿:فميعبدوا ّ
األمف؛ إنما نعني بو كبل نكعيو ،أم :األمف الخارجي الذم يتعمؽ بعبلقة الدكلة مع باقي الدكؿ،
كالداخمي فيما يخص العبلقة بيف أفراد الدكلة الكاحدة؛ نعني بو في العادة حالة البلجريمة ،كىي
التي سنحاكؿ الكبلـ عنيا بمنظكر فقيي مقاصدم.

ـ تعريف الجريمة :إف المعتمد عند تعريؼ الجريمة ،كادراؾ ماىيتيا ،ما ذكره الماكردم ،إذ

ييعتبر تعريفو مف أحسف التعاريؼ كأشمميا ،فقاؿ « :الجرائم محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنيا
بحد أو تعزير » ،2فالجريمة بيذا المفيكـ ىي :كؿ األمكر التي نيى عنيا اإلسبلـ كرتب عمى

مرتكبيا ِّ
حدا أك تعزيرا ،فبل يكفي أف نقكؿ إف الجريمة ىي كؿ ما نيى عنو اإلسبلـ ،كانما كجب أف
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نضيؼ ما ترتب عنيا ّّ
حد أك تعزير ،فكؿ المنييات التي كانت مف ىذا القبيؿ ىي جريمة مف
الجرائـ بالمفيكـ اإلسبلمي.
عرفنا الجريمة خارج اإلطار الشرعي :فيي ذلؾ السمكؾ الشاذ الذم يحضره قانكف
كاذا َّ

الدكلة ،كيرتب لو جزاء؛ كبعبارة أخرل :الجريمة ىي الخركج عمى أكامر قانكف العقكبات كنكاىيو .3
كمف خبلؿ كبل التعريفيف سنحاكؿ أف نبيف ما يحكيو كؿ تعريؼ ،فيدخؿ في الجريمة
بمفيكـ الفقو اإلسبلمي:
 .1الجرائـ التي تككف عمى النفس كالقتؿ كالضرب كىتؾ العرض.
 .2كجرائـ ضد النظاـ العاـ :كجرائـ أمف الدكلة كالتخريب كالتجسس.
 .3كجرائـ عمى الديف كاالعتداء عمى المقدسات كأماكف العبادة.
 .4كجرائـ عمى األسرة كإىماؿ األطفاؿ كالزنا.
 .5كجرائـ ضد األخبلؽ كاألفعاؿ المخمة بالنظاـ العاـ.
كؿ ىذه األنكاع مف األفعاؿ التي تمجيا الطباع كتمقتيا النفكس ىي جرائـ عنت الشريعة
بتحريميا كتجريميا.4

كاذا أردنا أف نبحث عف أنكاع الجرائـ بالمفيكـ العاـ لمجريمة كالتي عنينا بيا كؿ األفعاؿ

الشاذة التي تخالؼ قانكف العقكبات ،فإنو يدخؿ تحتيا جؿ أنكاع الجرائـ السابقة الذكر ،أم أنكاع
الجرائـ بالمفيكـ الشرعي ،مع مبلحظة بعض االختبلؼ في عد بعض األفعاؿ مف الجرائـ أك ال،
كىذا راجع لطبيعة المجتمع كاختبلؼ األعراؼ كالتقاليد.
إذ إف تعريؼ الجريمة مف الناحية الشرعية ال يختمؼ كال يتغير بتغير المكاف كالزماف

كالظركؼ ،ألنيا خاضعة لقانكف عاـ كلضابط كاحد ىك مخالفة الشرع ،أما تعريؼ الجريمة عمكما
أك بالمفيكـ العاـ لمناس ،فإنؾ كاف كجدت التعاريؼ كاحدة أك ذات معنى كمقصد كاحد إال أنيا
مختمفة في الكاقع ،ألنيا خاضعة لمنظرة المجتمعية في عد ىذا الفعؿ أك ذاؾ مف الجرائـ أـ ال؟
كىذا ىك مكطف الزلؿ كعدـ االنضباط.
غير أف ما يقكم العمؿ بتعريؼ الجريمة بالمفيكـ الشرعي ككف عمة عد أم تصرؼ جريمة

ىك مخالفتو لآلداب العامة كالفطرة السميمة ،كعميو كلما كاف ىذا ال ينضبط إال بتعريؼ شرعي؛
ظيرت قكة تعريؼ الجريمة بالمفيكـ الشرعي اإلسبلمي.
ـ أنواع الجرائم وأسباب الوقوع فييا:

 .1أنواع الجرائم وأدلة تحريم الشرع ليا  :لقد تقرر فيما سبؽ أف الجريمة ىي تمؾ

المحظكرات المنيي عنيا كالمترتب عمييا ّّ
ير؛ كنذكر منيا:
حد أك تعز ه
أ) .جريمة الردة (تغيير الديانة اإلسالمية)  :إف أكؿ كأخطر ما يدخؿ ضمف صنؼ
الجريمة :الردة ،كالتي يعرفيا الفقياء بػ:

«الرجوع عن دين اإلسالم إلى الكفر سواء بالنية أو

بالفعل المكفر أو بالقول ،وسواء قالو استيزاء أو عنادا أو اعتقادا» 5فكؿ ىذا مكجب لمردة.
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كالردة مكجبة لحبكط العمؿ كاذا اتصمت بالمكت فإف مصير صاحبيا الخمكد األبدم في
ين ِو فَيم ْت و ُىو َك ِ
جينـ ،يقكؿ تعالى﴿ :وم ْن يرتَِد ْد ِم ْن ُكم ع ْن ِد ِ
َع َمالُ ُي ْم ِفي ُّ
الد ْن َيا
افٌر فَأُولَ ِئ َك َح ِب َ
ط ْت أ ْ
ْ َ
َُ َ َ
َ َ َْ
6
ِ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
ون﴾  ،كمف األعماؿ كاألقكاؿ المكجبة لردة صاحبيا:
ييا َخ ِال ُد َ
َص َح ُ
َو ْاآلَخ َرِة َوأُولَئ َك أ ْ
ار ُى ْم ف َ
ككبلمنا عف الردة يشمؿ كذلؾ الكبلـ عف الشرؾ إال أف األكؿ أخطر كأشنع مف الثاني،

كألجؿ ذلؾ لـ تكف نظرة الشريعة لمرتكبييا سكاء ،فجريمة الردة أغمظ مف جريمة الشرؾ لعدة
أسباب.

كسبب عدنا الردة مف الجرائـ أف ا﵀ جعؿ لمرتكبيا ِّ
حدا بخبلؼ أصؿ الكفر ،كتكمف

خطكرة الردة مف عدة نكاح:
أم كاف حتى يعتنقو كيأخذ بيذا الميثاؽ كالعيد ،كانما ىك
 .1أف اإلسبلـ لـ ييفرض عمى و
اختيار مف اإلنساف ذاتو ،لكف بمجرد إسبلـ اإلنساف نفسو ﵀؛ كاعتناؽ ىذا الديف فإنو ال يصح بأم
كجو مف الكجكه الرجكع عنو ،كألنو دافعه إلى التشكيؾ فيو كالحط مف مقامو ،ألف الرجكع عنو يدفع
اآلخر إلى التساؤؿ عف سبب ىذا الرجكع الذم قد ييظف أف سببو عدـ صحة ىذا الديف كككنو تافيا.
كيصبًح الدخكؿ فيو كالخركج منو،
 .2كما أف ارتداد الناس عف اإلسبلـ يي ّْ
يكف مف شأنو ،ي
ككؿ مف بدا لو أف يعتنؽ اإلسبلـ فإنو يعتنقو؛ كمتى بدا لو الرجكع عنو فمو ذلؾ.

 .3كمف جية أخرل؛ فإف الردة تكلد خمبل في تماسؾ المجتمع ،كتفشي ىذه الظاىرة مدعاة

إلى انخراـ ىكية األمة كالتي يحكميا ابتداء الديف ،مما يؤدم إلى فكضى دينية كسط المجتمع.
كال يتكقؼ األمر عند ىذا ،كانما لياتو الردة عدة آثار ،عؿ أبرزىا تفكؾ الركابط األسرية،
المشكىة في ذىف المرتد عف اإلسبلـ،
كما أف االرتداد عف الديف مف أسبابو النظرة الناقصة ك ي
كبالتالي ستنعكس ىذه النظرة القاصرة في ذىنو عمى بقية أفراد المجتمع مف المسمميف ،إضافة إلى

ما ينتج عف ىذا مف تغير في سمككيات التعامؿ كممارساتو المينية.
ين ِو فَيم ْت و ُىو َك ِ
كمف اآليات التي تجرـ الردة قكلو تعالى﴿ :وم ْن يرتَِد ْد ِم ْن ُكم ع ْن ِد ِ
افٌر
ْ َ
َُ َ َ
َ َ َْ
7
ِ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
َع َمالُ ُي ْم ِفي ُّ
ون﴾ .
فَأُولَ ِئ َك َح ِب َ
ييا َخ ِال ُد َ
ط ْت أ ْ
َص َح ُ
الد ْن َيا َو ْاآلَخ َرِة َوأُولَئ َك أ ْ
ار ُى ْم ف َ
ب) .جريمة القتل  :مف المعمكـ أف مف مقاصد الشريعة التي عنيت بحفظيا مقصد حفظ

النفس ،كمما ييفيـ مف ىذا المقصد أف اإلسبلـ يدعك إلى حفظ النفس البشرية كانمائيا بكؿ ما يكفؿ
ىذا ،كمف ذلؾ حفاظو عمى بقاء اإلنساف حيا كتحريمو لمقتؿ االعتباطي غير المؤسس ،كيظير
َج ِل
تقديس اإلسبلـ لمحياة عده مف قتؿ نفسا كاحدة كمف قتؿ الناس جميعا ،يقكؿ تعالىِ ﴿ :م ْن أ ْ

ِ
ِ
ض فَ َكأ ََّنما قَتَ َل َّ
س ٍاد ِفي ْاأل َْر ِ
سا ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍ
اس
س َر ِائ َ
َذل َك َكتَ ْب َنا َعمَى َبني إِ ْ
الن َ
س أ َْو فَ َ
يل أ ََّن ُو َم ْن قَتَ َل َن ْف ً
َ
ِ
ِ
َح َيا َّ
يعا﴾.8
َح َي َ
اىا فَ َكأ ََّن َما أ ْ
يعا َو َم ْن أ ْ
اس َجم ً
الن َ
َجم ً
كالقتؿ إىدار لمركح التي كرميا ا﵀ عز كجؿ ،إذ إف اإلنساف ًاستي ً
خمؼ في األرض لكي
يعمرىا ،فكيؼ باإلنساف أف يزىقيا كيجعؿ ليا حدا ،كما أف القتؿ ىك فتيؿ الحركب كاإلبادات،

كالتاريخ عبر مر العصكر شاىد عمى ىذا.
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كألجؿ ىذا يظير سبب ما كرد في القرآف مف عد قاتؿ النفس الكاحدة البريئة كمف قتؿ
الناس جميعا ،كفي ىذا إشارة إلى خطكرة كشناعة ىذه الجريمة ،كألف قتؿ النفس الكاحدة مدعاة إلى
تكسع القتؿ ،فأىؿ القتيؿ يقتمكف القاتؿ كأىؿ ىذا األخير يفتككف بمف قتؿ قتيميـ كالنياية معركفة.
كألجؿ ىذا حرـ اإلسبلـ القتؿ بكؿ أنكاعو كعده مف المكبقات السبع ،كلـ يبًحو إال في

الجياد كضكابطو معركفة في الشرع ،أك في مسألة الدفاع عف النفس ،أك في مسائؿ الحدكد
كالقصاص كىذه األخيرة تككف بإشراؼ القاضي ،إذ ىك الكحيد المخكؿ لو اإلشراؼ عمييا دكف عامة
المسمميف كىذه نقطة خطيرة كميمة ال يحسف التغافؿ عنيا.

﴿ َوَال تَ ْقتُمُوا َّ
س الَِّتي َحَّرَم المَّ ُو إَِّال
كمف اآليات التي تفيد حرمة القتؿ قكلو تعالى:
الن ْف َ
9
ون َّ
ق
س الَِّتي َحَّرَم المَّ ُو إَِّال ِبا ْل َح ّْ
ِبا ْل َح ّْ
ق﴾  ،كقاؿ أيضا كاصفا عباده األخيار األطيارَ  :وَال َي ْقتُمُ َ
الن ْف َ
ق آثاما  ،10 كمف حديث عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب رضي ا﵀
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َي ْم َ
َوَال َي ْزُن َ
ِ
ال ا ْلم ْؤ ِم ُن ِفي فُ ٍ ِ ِ ِ ِ
اما.11
ْ
س َحة م ْن دينو َما لَ ْم ُيص ْب َد ًما َح َر ً
عنيما ،قاؿ :قاؿ النبي   :لَ ْن َي َز َ ُ
كحرمتو اتفقت
أطميا ،ي
ج) .جريمة الزنا(االنحالل الجنسي)  :كىك مف أكبر الفكاحش كمف ٌ
عمييا كؿ الشرائع السماكية ،فمـ تيبحو شريعة رسكؿ مف الرسؿ ،بؿ إف كؿ ذم لب ينفر مف ىذا
الفعؿ كاف لـ يكف مسمما ،كألجؿ ىذا فقد استغربت ىند بنت عتبة رضي ا﵀ عنيا  -زكج أبي

 في استغراب كذىكؿَ « :و َى ْل تَْزِني
سفياف – مف ككف الحرة تزني ،فقالت مخاطبة النبي
الحَّرة؟» ،12فدؿ ىذا عمى ككف ىذا الفعؿ دخيبل حتى عمى مشركي قريش .كلما كانت ىاتو الجريمة
ُ

جامعة لخصاؿ الشر كميا :مف قمة الديف ،كفساد المركءة ،كذىاب الكرع ،كقمة الغيرة ،كغضب

الرب ،كسكاد الكجو مع كآبة ،كذىاب لنكر القمب حرمت الشريعة الزنا.
ان فَ ِ
فمف الكتاب فقكلو تعالىَ  :وَال تَ ْق َرُبوا ّْ
يال﴾  ،13كقاؿ تعالى
س ِب ً
اح َ
الزَنا إِ َّن ُو َك َ
اء َ
س َ
ش ًة َو َ
ون َّ
ق
س الَِّتي َحَّرَم المَّ ُو إَِّال ِبا ْل َح ّْ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َي ْم َ
ق َوَال َي ْزُن َ
كاصفا عباده األخيارَ  :وَال َي ْقتُمُ َ
الن ْف َ

اما﴾ ،14كمما يدؿ عمى خطكرة كشناعة ىذا الفعؿ أف ا﵀ تعالى قد قرنو في القرآف بقتؿ النفس،
أَثَ ً
ون َّ
ون  ،كقاؿ بعد
س الَِّتي َحَّرَم المَّ ُو إَِّال ِبا ْل َح ّْ
ق َوَال َي ْزُن َ
فقد قاؿ في اآلية األكلىَ  :وَال َي ْقتُمُ َ
الن ْف َ
اآلية الثانيةَ  :وَال تَ ْقتُمُوا َّ
ق﴾  ،15كذلؾ ألف القتؿ فيو قتؿ لمنفس،
س الَِّتي َحَّرَم المَّ ُو إَِّال ِبا ْل َح ّ
الن ْف َ
ككذلؾ الزنا فييا قتؿ لمنسؿ.16

المقداد

كجاء كذلؾ في السنة ما يفيد حرمة ىذا العمؿ كذلؾ في عدة مكاطف ،منيا حديث
ون ِفي ّْ
سولُ ُو فَ ُي َو
ابف األسكد ،أف النبي  قاؿ ألصحابوَ « :ما تَقُولُ َ
الزَنا ؟ » قَالُواَ « :حَّرَم ُو اهللُ َوَر ُ
ِ ِ
َحر ِ
ام ِة»  .17كما أجمعت األمة عمى تحريمو كتجريـ فاعمو  .18ككقكع الشباب في ىذه
ام إلَى َي ْوم ا ْلق َي َ
ٌَ

الفاحشة عبارة عف انحراؼ و
يكف مف خطكرتو إال مف عميت بصيرتو
كبير  ،خطير العكاقب ،كال يي ّْ
كغفؿ قمبو ،في الكقت الذم كجب أف يينظر إلييا نظرة اشمئزاز كعداكة.
كمما ساعد عمى تفشي ىاتو اآلفة تكافر عدة عكامؿ َّ
عؿ أبرزىا تشجيع اإلباحييف كنشرىـ
إلى كؿ ما يثير النفكس كيحركيا ،فتجدىـ يشجعكف الرجؿ عمى إبراز ما يثير شيكة المرأة ،كعمى
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استدراجيا بكسائؿ اإلغراء كافة لئليقاع بيا ،كبالمقابؿ :يشجعكف المرأة عمى إبراز مفاتنيا كاظيار
أنكثتيا كاستدراج الرجؿ نحكىا.

د) .جريمة تناول الخمور والمخدرات  :كالمراد بيا كؿ مسكر ،سكاء كاف متكلدا مف عنب
أك مف غيره ،أكاف جامدا أـ سائبل أـ مسحكقا ،أأ ً
يخذ عف طريؽ المضغ أك المص أك حتى

باالستعاط20 .19كلما كانت الخمكر أـ الخبائث ،ككانت أضرارىا كاضحة لمعياف ،سارع عقبلء

الغرب كباألخص األمريكييف إلى تحريميا ،كذلؾ سنة 1919ـ ،كقد يح ّْرـ بمكجب ىذا القانكف صنع
مادة الخمر س ار كجيرا؛ كما يح ّْرـ بيعيا كاستيرادىا كتصديرىا ،غير أف طغياف صفة الكفر عمييـ،

الم َّ
ميعيف منيـ ألغى القانكف تدريجيا إلى أف كصؿ إلى منع السياقة عند حد معيف مف سيراف
كنفكذ ي
الخمرة في الجسـ.20
ى
ص ّْرح بتحريميا في
كالخمر قد حرميا تعالى في كتابو ،كمعمكـ التدرج في تحريميا ،كقد ي
ِ
س ِم ْن َع َم ِل
اب َو ْاأل َْ
ُّيا الَِّذ َ
ص ُ
قكلو تعالى َ  :يا أَي َ
َزال ُم ِر ْج ٌ
َم ُنوا إِ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُر َو ْاألَ ْن َ
ين آ َ
َّ
طِ
ون﴾.21
الش ْي َ
اجتَِن ُبوهُ لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْف ِم ُح َ
ان فَ ْ
كمف السنة حديث ابف عباس رضي ا﵀ عنيما قاؿ:
ال يا مح َّم ُد إِ َّن اهلل عَّز وج َّل لَع َن ا ْل َخمر وع ِ
اص َرَىا
َْ َ َ
ِج ْب ِري ُل فَقَ َ َ ُ َ
َ ََ َ
وا ْلم ْحمولَ َة إِلَ ْي ِو وب ِائعيا وم ْبتَاعيا و ِ
ستَ ِق َي َيا».22
ساق َي َيا َو ُم ْ
ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ ُ

سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ « :أَتَ ِانى
اربيا وح ِ
ومعتَ ِ
اممَ َيا
ص َرَىا َو َ
ش َِ َ َ َ
َ ُْ

كقد ذكر األستاذ الدكتكر طارؽ الحبيب كىك مختص في الطب النفسي مطمع عمى عمـ

االجتماع مرتك مف عمكـ الشريعة كركحيا :أف مف حكـ التدرج في الخمر دكف غيره مف المحرمات

شرب شيكة كلذة ،كالغالب
أف الخمر حينما تيشرب ىي عمى ضربيف :إما أف تيشرب إدمانا ،كا ٌما أف تي ى
في الناس في ذلؾ الكقت أنيـ كانكا يشربكنيا إدمانا ،كمف كاف يشرب الخمر إلى حد اإلدماف
أفادت الدراسات الطبية الحديثة عمى أف اإلقبلع عنيا دفعة كاحدة يسبب كفيات قد تصؿ إلى %30

 ،فمف حكمة الشريعة أف تي يد ٌرج في تحريميا فانتقؿ الناس مف تناكليا إدمانا إلى تناكليا لذة كشيكة،
ثـ إلى التكقؼ عف شربيا  .23كأما المخدرات فنعني بيا كؿ المكاد التي تكلد فقداف اإلحساس في
البدف كفتكره ،كالكبلـ عف المخدرات عمكما ىك نفسو الكبلـ عف الخمر ،ألف كمييما يجتمعاف في

معنى تغطية العقؿ  ،24كيدخؿ ضمف المخدرات كؿ األنكاع المعركفة مف الطبيعية كالحشيش
كاألفيكف ،أك الصناعية المعركفة بالمستخمصات النباتية ،أك االصطناعية  ،25ىذه األخيرة األكثر
انتشا ار لؤلسؼ بيف أكساط الشباب بما فييـ الطمبة الجامعييف ،في الكقت الذم ييطمب مف الطمبة
تكجيو كؿ طاقاتيـ المعرفية كالفكرية ألجؿ استيعاب الدركس ،فإف جانبا مف ىؤالء الطمبة انجرؼ
نحك تيار االنحراؼ كأم انحراؼ إنو انحراؼ المخدرات ،ىذا الذم يي ُّ
عد مف أخطر اآلفات؛ ألنو
بكابةن لكؿ ما يتخيمو المرء مف آفات أك انحرافات إجرامية.

كالعادة في الشباب الذم يتعاطى المخدرات أصحاب الفراغ ،سكاء في الكقت أك الذىف،

فيمؤل الكقت كالذىف بكسائؿ غير مشركعة ،تتبلءـ كاليكل ،كتتكافؽ مع الميكالت كالشيكات ،كىذا
ي
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بناء عمى نصيحة مف يترصد بشبابنا كىـ في أتـ االستعداد لطرح البدائؿ لشبابنا ،كلكف أم بدائؿ،
أىي بدائؿ خير كنفع؟ بالطبع ال ،فيـ لف يطرحكا لنا الحمكؿ المثمى ،كلف ييدكنا إلى الصراط
المستقيـ كانما سييدكنا إلى سبيؿ الرشاد الذم نصح بو فرعكف قكمو ،يقكؿ تعالى حكاية عف
ال ِفرعو ُن ما أ ُِري ُكم ،إَِّال ما أَرى وما أ ْ ِ
ش ِاد﴾.26
يل َّ
س ِب َ
الر َ
َىدي ُك ْم ،إَِّال َ
ْ
َ َ ََ
فرعكف﴿ :قَ َ ْ َ ْ َ
كتحريـ الشريعة لمخمر كالمخدرات لـ يكف عبثا كانما لما ىيتىتَّرب عف كمييما مف أضرار
نفسية كاجتماعية كاقتصادية كدينية ،فمما ينتج عنيما:
 .1التكتر النفسي الشديد مما ىي يش ُّؿ الحركة.
 .2اإلصابة باألمراض الجسمية كالعقمية.

 .3قمة الفعالية في المجتمع مما يجعمو كمخمكؽ طفيمي كعالة عمى غيره.
 .4التأثير عمى المحيط األسرم كالعائمي كالمجتمعي.

 .5االنغماس في الجرائـ بشتى أنكاعيا مف نيب كسرقة كقتؿ كاغتصاب...

27

كمف أقبح ما يتعرض لو متعاطي الخمكر كالمخدرات إذالؿ نفسو بنفسو ،يقكؿ القرطبي:

ض ْح َكة لمعقالء ،فيمعب ببولو وعذرتو ،وربما يمسح وجيو ،حتى ُرؤي
«ثم إن الشارب يصير َ
بعضيم يمسح وجيو ببولو ويقول :الميم اجعمني من التوابين واجعمني من المتطيرين»

28

،

كالكقائع المشابية ليذا كثيرة كلعؿ بعض الحاضريف الكراـ قد سمع عنيا أك حتى عاينيا.
كألجؿ كؿ ىاتو اآلثار الناجمة عف تعاطي الخمكر كالمخدرات؛ كالتي لـ يقتصر ضررىا
عمى المتعاطي كحده بؿ تعداه إلى غيره؛ اشتد تحريميا ،ألف اإلضرار بالنفس مف الخطكط الحمراء
التي ييمنع تجاكزىا في الشريعة ،فكيؼ بمف يتعدل بو جرمو إلى غيره ،كمف القكاعد الفقيية
المعركفة في الفقو اإلسبلمي قاعدة ال ضرر كال ضرار  .29كحرم بالتنبيو عمى ككف عقبلء الناس
حتى في الجاىمية ممف عرؼ قذارة الخمكر ،حرميا عمى نفسو ،كمف ذلؾ الرجؿ الذم تحرش بابنتو
كأىدر مالو حيف سكر ،كلما أفاؽ كأيخبًر بذلؾ حرـ الخمر عمى نفسو كقاؿ:
رأيت الخمر صالـحة وفيـيا

خصال تفسد الرجل الحميما

فال واهلل أشـربيا صـحيحـا

وال أُشفـي بيا أبـدا سقيما

وال أُعـطي بيا ثـمنا حياتي

وال أدعوا ليا أبـدا نديمـا

فإن الخمر تـفضح شاربـييا

وتجنييم بيـا األمر العظيما

30

ىـ) .جريمة السرقة  :يعرفيا الفقياء بأخذ ماؿ الغير عمى كجو الخفية كاالستتار  ،31كدليؿ
الس ِ
الس ِ
ارقَ ُة
ق َو َّ
حرمتيا إقامة الحد عمى مرتكبيا ،كأيف كاف الحد يعًمـ التحريـ ،يقكؿ تعالى َ و َّ
ار ُ
طعوا أ َْي ِدييما ج َزاء ِبما َكسبا َن َك ًاال ِم َن المَّ ِو والمَّ ُو ع ِز ٌ ِ
يم ﴾ ،32كقاؿ  :مف حديث أسامة
َ
َ ُ َ َ ً َ ََ
َ
فَا ْق َ ُ
يز َحك ٌ
ٍ
المعركؼ «:لَو أ َّ ِ
ت َي َد َىا » 33كحاشاىا أف تسرؽ كما قاؿ الزىرم.
س َرقَ ْت لَقَ َ
ط ْع ُ
ْ
َن فَاط َم َة ِب ْن َت ُم َح َّمد َ
كخطكرة السرقة تكمف في تسببيا في انعداـ األمف ،فيصبح اإلنساف خائفا عمى ممتمكاتو،
في الكقت الذم ينيينا في شريعتنا الغراء أف نركع اآلمنيف ،حتى أنو كرد النيي عف أخذ أحدنا عصا
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أخيو كلك مازحا خشية أف يخيفو كيركعو .كالسرقة التي أكجب فييا الشارع الحكيـ القطع (طبعا
بتكافر بعض الشركط) ىي السرقة التي تككف خمسة كالمكافقة لمتعريؼ المذككر في ديباجة ىذا النكع

مف الجرائـ ،أما السرقة التي نراىا عمت بيف أكساط المجتمع ،ال تي ُّ
عد سرقة كانما تدخؿ ضمف قطع
الطريؽ أك ما يسمى بالحرابة ،كىي أخطر جرما ،ألجؿ ذلؾ كانت عقكبتيا مجاكزة لحد السرقة في
الغالب.
كتكمف خطكرة ىذا النكع مف السرقة ،ما فيو مف تركيع لآلمنيف ،كنيب ممتمكاتيـ ،كالحاؽ
األذل بيـ ،فبل يخفى أف مثؿ ىاتو السرقات ،يككف فييا إفزاع لمضحية ،كتركيع الذمي اآلمف
محرـ ،فما بالكـ بالمسمـ ،كفيو النيب كىك محرـ ،كيغمب عميو إلحاؽ بعض الجراح بالضحية؛

لحمؿ السارؽ بعض األسمحة البيضاء غالبا ،كما يكلد بعض االضطرابات كالمشاكؿ النفسية نظ ار
المصاب ،كأحيانا ييختـ كؿ ىذا بالقتؿ ،كنتيجة ليذا فقد كانت عقكبة المحارب أك قاطع
ليكؿ ي
الطريؽ مغمظة في الشريعة اإلسبلمية.

 .2أسباب الوقوع في الجرائم :كثي ار ما نسمع ببعض الجرائـ المرتكبة في زماننا فنتعجب

عف سبب كقكعيا؛ إما لفظاعتيا ،كاما لسخفيا ،كيزداد العجب إف كاف مرتكب ىاتو الجريمة إنسانا
في غنى عف مخالطة ىاتو الجرائـ كاآلثاـ ،كىذا ما يدفع المرء ليبحث عف أسباب الكقكع في مثؿ
ىاتو الجرائـ ،ككما ييقاؿ دائما :إذا يعًمـ السبب بطؿ العجب.
السبب األول  :ضعؼ الكازع الديني كالذم نعني بو خاصة عدـ معرفة ا﵀ حؽ المعرفة،

كانما يعصي العاصي بجيمو بعظمة ا﵀ كقدرتو  ،يقكؿ تعالىَ  :و َما قَ َد ُروا المَّ َو َح َّ
ض
ق قَ ْد ِرِه َو ْاأل َْر ُ
ات م ْط ِوي ٌ ِ ِ ِ
ِ
ون ﴾ ،34فيؿ مف
ام ِة َو َّ
س ْب َحا َن ُو َوتَ َعالَى َع َّما ُي ْ
ش ِرُك َ
َج ِميعاً قَ ْب َ
َّات ِب َيمينو ُ
الس َم َاو ُ َ
ضتُ ُو َي ْوَم ا ْلق َي َ
كقفة ين ىعمٌـ كنتعمـ فييا عف ا﵀ سبحانو كتعالى؟

السبب الثاني  :الجيؿ المطبؽ بيدم النبي  ،كبأخبلقو كسمتو ،كخاصة أف النبي  قد

َّ
الَ :ى َذا
سو ُل اهلل َ خطِّا ثَُّم قَ َ
أشار إلى خطكرة االنحراؼ ،فمف حديث ابف مسعكد قاؿَ :خط لَ َنا َر ُ
ِِ
طا ع ْن ي ِم ِ
س ِب ٍ
يل ِم ْن َيا
ين ِو َو َع ْن ِش َم ِال ِو ثَُّم قَ َ
س ِبي ُل اهلل ،ثَُّم َخطَّ ُخطُو ً َ َ
س ُب ٌل ُمتَفَّْرقَ ٌة َعمَى ُك ّْل َ
ال َ :ىذه ُ
َ
اطي م ِ
صر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ق ِب ُك ْم َع ْن
يما فَاتَِّب ُعوهُ َوَال تَتَِّب ُعوا ُّ
ش ْي َ
َ
الس ُب َل فَتَفََّر َ
ط ٌ
ُ ْ
ان َي ْد ُعو إلَ ْيو ثَُّم قََأرَ (إ َّن َى َذا َ
ستَق ً
س ِب ِ
يم ِو).35
َ
السبب الثالث  :البعد عف العمـ الشرعي ،كالزىد في الجمكس بيف يدم العمماء ،إذ االبتعاد
عف العمـ الشرعي طريؽ مف طرؽ تمكف فتف الشبيات كالشيكات.

السبب الرابع :اإلعبلـ بشتى أنكاعو ،فيك دائما يصكر لنا مدمف الخمر كالمخدرات كىك في

قمة النشكة كالسعادة ،كما أف كثرة رؤية مثؿ ىاتو القاذكرات يييكف مف خطكرتيا ،كيجعؿ المرء
يعتادىا ،ككما ىك معركؼ عند اإلعبلمييف :أف الشيء إذا تكرر تقرر ،كنفس الكبلـ بالنسبة
لمتدخيف فيك مما عمت بو البمكل ،غير أف البمكل في العادة إذا عمت خفت فإف التدخيف لما عـ
طـ ،كما كيصكر لنا اإلعبلـ إقامة العبلقات الجنسية بشتى أنكاعيا مف األمكر العادية في الحياة،
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فبل يكاد يخمك فمـ أك مسمسؿ أك حتى شريط كثائقي؛ مف ىاتو المشاىد المخمة كالتي تجعؿ الشاب
ينشأ عمى اعتياد مثؿ ىاتو األمكر ،كاذا تكممنا عف السرقة فإننا نجد األفبلـ أكبر مركج ليا ،فيأتينا
الفمـ ممتدا حكالي ساعتيف أك زيادة كىك يصكر عمميات السطك كالسرقة كعمميات قطع الطريؽ كفي
آخر خمس دقائؽ مف الفمـ تأتي قكات الشرطة كتقبض عمى العصابة كينتصر الحؽ ،با﵀ عميكـ
انظركا إلى مدة ترسيخ فكرة السرقة كاظيار السارؽ بالشخص الحيكم النشيط ،أك ذلؾ الذم يريد أف
يسترد حقو ،كفي آخر خمس دقائؽ ييظيركف الفعؿ الحسف!

السبب الخامس  :قمة المرشديف أك تخاذليـ أماـ ىذا الزخـ اليائؿ مف المغريات كالفتف

التي استيكت األمة ،كما كأف ثقافة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر اضمحمت كتبلشت.

السبب السادس  :ضعؼ شخصية بعض الساقطيف في كحؿ الجريمة مما جعميـ فرائس

سيمة ألىؿ االنحراؼ.

السبب السابع :رفقة السكء ،فكما قيؿ :الصاحب ساحب ،كقد قاؿ النبي  « :المرء عمى

دين خميمو فمينظر أحدكم من يخالل » ،36إذ صاحب السكء يسيؿ الطريؽ إلى المعاصي كيحمييا
بأجمؿ الحمؿ.

السبب الثامن :عدـ النظر إلى عكاقب األمكر ،فتجد الشاب يحاكؿ اإلقداـ عمى أم خطكة،

ألجؿ اكتشافيا أك ألجؿ قضاء نزكة عابرة؛ دكف أف ينظر إلى عكاقب مثؿ ىاتو التصرفات.
السبب التاسع  :كجكد ممارسات تعسفية كدكتاتكرية في مختمؼ المصالح ،كعمى رأسيا
مصالح التكظيؼ ،كالتي تعتبر قاسمة الظير بالنسبة لميد العاممة ،فإف مثؿ ىاتو الممارسات

التعسفية كالتحكـ في سكؽ العمؿ ،كانتشار ظاىرة المحاباة في التكظيؼ تدفع المرء لئلجراـ ،كاف
كاف ىذا السبب األحرل أف يككف دافعا؛ ال سببا ،ألف اإلنساف المسمـ ميما بمغت بو الظركؼ ال
يصح كال يقبؿ منو الغكص في اإلجراـ ،كانما يككف ىذا دافعا لو عندما يضعؼ كازعو الديني.

السبب العاشر  :انتشار مظاىر الخبلعة كالمجكف في جؿ األماكف؛ كخاصة األماكف

العامة منيا ،مما تسبب في تفجير الككامف الجنسية عند المراىقيف كغيرىـ ،ىذه األخيرة التي تعد
كقكدا مغذيا لكؿ أنكاع الجرائـ ،إذ تعد االنحرافات الجنسية كما يتكلد عنيا مف مشاكؿ عاطفية مف

أكبر األسباب لبلنغماس في كؿ أنكاع الجرائـ مف تناكؿ لممخدرات كالمسكرات ،كمف أعماؿ السرقة
كالسطك ،إضافة إلى جرائـ القتؿ.
كما نراه اليكـ مف انحبلؿ أخبلقي فتح المجاؿ الختبلط الذككر باإلناث كأباح ليـ التحدث
مع بعضيـ عبر اليكاتؼ النقالة ألكقات طكيمة كمشاىدة األفبلـ كالكميبات اليابطة كسماع األغاني
كالتي تعتبر بريد الزنا ،كؿ ىاتو العكامؿ كانت كراء انتشار الجرائـ.
ـ الشريعة في مواجية الجريمة:

 .1الوسائل التي عنت الشريعة بيا ألجل الوقاية من الجرائم  :نسمع كثي ار مقكلة :الكقاية
خير مف العبلج ،كمف منطمؽ قكلو  : الحكمة ضالة المؤمن  ،فإنو كبالفعؿ فإف الكقاية مف أم
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شيء أفضؿ مف الكقكع فيو ثـ العبلج منو ،كىذا الذم عنت الشريعة بو ،فقد جعمت كسائؿ عديدة
لمكقاية مف الكقكع في ىذه الجرائـ ،عؿ أبرزىا:
 .1تحريميا لمجرائـ ،كعدىا مف الكبائر ،كمف المكبقات الميمكات.
 .2تكعدىا المجرميف بالذؿ كالصغار في الحياة الدنيا ،كبعذاب أليـ في اآلخرة.
 .3مؤانستيا ألىؿ الببلء ،ككعدىـ بالمغفرة كالفرج مف ا﵀ ،كأف ىذا االبتبلء ىك امتحاف
َح ِس َب َّ
ونَ ،ولَقَ ْد
َن ُيتَْرُكوا أ ْ
اس أ ْ
َم َّنا َو ُى ْم َال ُي ْفتَُن َ
مف عند ا﵀ ،يقكؿ تعالى ﴿ :ألم ،أ َ
الن ُ
َن َيقُولُوا آ َ
ين ﴾ ،37فإذا عمـ اإلنساف سبب
ص َدقُوا َولَ َي ْعمَ َم َّن ا ْل َك ِاذ ِب َ
ين ِم ْن قَ ْب ِم ِي ْم َفمَ َي ْعمَ َم َّن المَّ ُو الَِّذ َ
فَتََّنا الَِّذ َ
ين َ
ابتبلئو ،فإف الحمؿ لف يككف ثقيبل عميو ،كبالتالي لف يدفعو إلى االنغماس في الجرائـ.

 .4التأكيد عمى معنى التعبد في تحريميا لمجرائـ ،دكف االلتفات إلى بعض الحكـ التي

يعمؽ بيا الناس تحريـ ىاتو الجرائـ.

 .5تحريميا لمكسائؿ المفضية لمكقكع في الجريمة ،كىذه النقطة كاضحة لمف تأمؿ الشريعة،
فتجد اإلسبلـ لـ يحرـ الجرائـ فقط ،كانما حرـ الكسائؿ المفضية ليا ،كىذا مبني عمى ككف الشريعة

أساسيا المصالح كالخير ،يقكؿ اإلماـ العز بف عبد السبلـ « :والشريعة كميا مصالح إما تد أر

مفاسد أو تجمب مصالح » ،38كليذا فقد درأت الشريعة ما يقرب مف ىاتو المفاسد ،ألف الكسائؿ إلى

الحبلؿ مباحة ،كالكسائؿ إلى الحراـ محرمة  ،39كيظير ىذا جميا في قكلو تعالىَ ﴿ :وَال تَ ْق َرُبوا ّْ
الزَنا
ان فَ ِ
يال ﴾ ،40يقكؿ اإلماـ الطاىر بف عاشكر« :والقرب المنيي عنو ىو أقل
س ِب ً
اح َ
إِ َّن ُو َك َ
اء َ
س َ
ش ًة َو َ
المالبسة ،وىو كناية عن شدة النيي عن مالبسة الزنا » ،41كنفس األمر بالنسبة لبقية المغريات

مف التبرج كالسفكر كاالختبلط ،أما بالنسبة لجريمة تناكؿ المخدرات كالمسكرات فاآلثار التي تفيد ىذا
ان ي ْؤ ِم ُن ِب ِ
اهلل َوا ْل َي ْوِم ْاآل ِخ ِر فَ َال
المعنى كثيرة منيا ،حديث جابر  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ :م ْن َك َ ُ
42
ِ ٍ
ِ
عمَ ْي َيا ِبا ْل َخ ْم ِر  ،كبالنسبة لجريمة القتؿ ركل أبك ىريرة  عف النبي 
س َعمَى َمائ َدة ُي َد ُار َ
َي ْجم ْ
َخاه ِألَِب ِ
َخ ِ
شار إِلَى أ ِ
،43
ُم ِو
يو َوأ ّْ
يو ِب َح ِد َ
يد ٍة فَِإ َّن ا ْل َم َال ِئ َك َة تَ ْم َع ُن ُو َحتَّى َي َد َع ُو َوِا ْن َك َ
ان أ َ ُ
قكلوَ :م ْن أَ َ َ
فالنبي  ينيى عف كؿ ما يقرب مف جريمة القتؿ ،كاف كاف األمر يتعمؽ باإلشارة بسبلح أبيض.
كيقىعّْد النبي  لقضية اجتناب الكقكع في اآلثاـ أك الكقاية منيا :بقكلو :إِ َّن ا ْل َح َال َل َب ّْي ٌن َوِا َّن
ي
ين ِو و ِعر ِ
ِِ ِ
اس فَم ْن اتَّقَى ُّ ِ
ات َال َي ْعمَم ُي َّن َك ِث ٌ ِ َّ
ض ِو
ام َب ّْي ٌن َوَب ْي َن ُي َما ُم ْ
شتَِب َي ٌ
الش ُب َيات ْ
استَ ْب َأرَ لد َ ْ
ير م ْن الن ِ َ
ُ
ا ْل َح َر َ
َن يرتَع ِف ِ
ِ
ِ
ات وقَع ِفي ا ْلحرِام َك َّ ِ
وم ْن وقَع ِفي ُّ ِ
يو  ،44ككاف
الراعي َي ْر َعى َح ْو َل ا ْلح َمى ُيوش ُك أ ْ َ ْ َ
الش ُب َي َ َ
ََ َ َ
ََ

السمؼ يجعمكف بيف الحبلؿ كالحراـ صك ار مف الحبلؿ.

 .6التنشئة السميمة لمناشئة ،كتمقينيا ألكاف الخطكط ،كخاصة الحمراء منيا؛ كالتي ال يصح

لو تجاكزىا ،فياىك رسكؿ ا﵀  يعمـ سبطو الحبلؿ كالحراـ كىك غبلـ صغير ،كذلؾ عندما رآه
س ُن ْب ُن
يأكؿ مف تمر الصدقة ،كىي محرمة عمى آؿ بيتو  ،فعف أبي ىريرة  قاؿ :أ َ
َخ َذ ا ْل َح َ
ِ
الص َدقَ ِة فَجعمَيا ِفي ِف ِ
رِ
ال َّ
سمَّ َم ِك ْخ
ض َي اهللُ َع ْن ُي َما تَ ْم َرةً ِم ْن تَ ْم ِر َّ
يو فَقَ َ
ََ َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
َ

َع ِم ٍّي
ِك ْخ
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الص َدقَ َة  ،45فالنبي  لـ يمنعو صغر ىذا الفتى في تعميمو
ش َع ْر َت أ ََّنا َال َنأْ ُك ُل َّ
ِل َي ْط َر َح َيا ثَُّم قَ َ
َما َ
ال أ َ
الحبلؿ كالحراـ.
كما عممت الشريعة عمى تيذيب النفكس ،كاصبلح الضمائر ،كحشدت ليذا عدة طرؽ؛
منيا ممارسة العبادات بشتى أنكاعيا ،فالصبلة المقسمة عمى خمسة أكقات تعمؿ عمى إزالة الصدأ
الذم يصيب القمب البشرم بيف كؿ كقتيف متعاقبيف ،ككذلؾ الصياـ كما فيو مف تيذيب لمنفس

ككسر شيكاتيا ،إلى جانب الزكاة كما فييا مف تعكيد عمى ركح التكافؿ االجتماعي ،دكف أف ين ً
غفؿ

الحج ،ىذا الركف العظيـ الذم ييعد أقكل كسيمة إلزالة درف النفكس كنزكاتيا ،ألجؿ ذلؾ يك ًعد مف قاـ
47 46
اء إَِّال ا ْل َج َّن ُة .
س لَ ُو َج َز ٌ
ور لَ ْي َ
بيذه الفريضة عمى أتـ كجو بالجنة ،يقكؿ  ا ْل َح ُّج ا ْل َم ْب ُر ُ
 .7تأسيسو ألجيزة مراقبة السير العاـ ألحكاؿ الناس ،كنعني بيذا أجيزة

األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،سكاء كانت بيذا االسـ أك ما قاـ مقاميا؛ مف شرطة
كدرؾ.48....
 .8كضعيا لعقكبات صارمة أك ما يسمى بالحدكد لكؿ جريمة مف الجرائـ ،كالمتأمؿ لكؿ
حد مف الحدكد الشرعية ،يرل قمة العدؿ اإلليي ،كلعمنا سنذكر شيئا منو في المطمب الثاني مف ىذا
المبحث.

 .2العقوبات الشرعية لمجرائم  :إف الناظر لمعقكبات في الفقو اإلسبلمي يجدىا عمى ثبلثة

أقساـ ،الحدكد كالتعزيرات كالقصاص ،أما الحدكد فيي تمؾ العقكبات المقابمة لمجرائـ كالتي مبناه
النص ،كيدخؿ في ىذا :حد الردة ،حد الزنا ،حد القذؼ ،حد الشرب ،حد السرقة ،حد قطع الطريؽ،
أما التعزيرات فيي كؿ العقكبات المكجكدة في الفقو اإلسبلمي كالتي لـ ينزؿ فييا نص ،كانما مردىا
إلى إماـ المسمميف يحكـ فييا بحسب المصمحة كبقدر الجرـ ،كىذا النكع مف العقكبات ىك األكسع،
أما القصاص :فيك مقابمة األذل بأذل مثمو .كالذم ييمنا في ىاتو الكممات ىي الحدكد ،كالتي
حرص اإلسبلـ عمى تطبيقيا ألجؿ تحقيؽ األمف كالسبلـ ،كمف ذلؾ:

أ) .عقوبة تغيير الدين :أما فيما يخص عقكبة الردة أك حد الردة ،فاإلسبلـ جعؿ القتؿ حدا

لمردة ،بعد أف يميؿ المرتد ثبلثة أياـ ،كالتي يسمييا الفقياء باالستتابة ،ألجؿ أف ييتحقؽ مف ردة ىذا
َّل
الشخص كمحاكلة إقناعو في العدكؿ عف ىاتو الكبيرة المكبقة ،كدليؿ حد الردة قكلو َ :م ْن َبد َ
ِدي َن ُو فَاقْتُمُوهُ ،49كيعتبر القتؿ في حؽ المرتد أنجع حؿ ،ألف المرتد ال يخمك مف ثبلث حاالت:
إما أف يككف قد ارتد لشبية كقعت في قمبو ،كىذا النكع مف الناس ال يصؿ األمر بو لدرجة
القتؿ ألنيـ سيعكدكف ال محالة عند استتابتيـ كازالة الشبية عنيـ ،كىنا ممحظ ميـ ،كىك أف

الشريعة لـ تأت لمقتؿ أك القطع مثمما يتكىمو البعض ،كانما أتت مف أجؿ اإلصبلح كالنفع ،غير أف
طرؽ اإلصبلح تتعدد ،كمنيا ما ال يتـ إال بالشدة ،كألجؿ ىذا نبلحظ في حد الردة ابتداءه باالستتابة
قصد أف يراجع المرتد أمره ،فإذا كاف حاؿ المرتد شبية كقعت في قمبو فإف االستتابة كالمناقشة كفيمة

بإعادتو إلى صكابو.
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كيستفاد كذلؾ مف االستتابة عند مف يرتد لسبب دنيكم ،إذ يغمب عمى مف يرتد مف الشباب
ي
فيرجى أف يعكد
الطمع في الدنيا ،كالمرأة الجميمة كالكظيفة كالماؿ كاليجرة ،فمف كانت حالو ىكذا ي

إلى رشده باالستتابة ،كاف كاف األمر خبلؼ ىذا فبل مناص مف الحد.

أما إف كاف سبب الردة عدـ الرغبة في ىذا الديف كذلؾ بعد قضاء حاجة المرتد مف دخكلو
في اإلسبلـ ،فبلشؾ مف ككف القتؿ مستحؽ لو ،ككذلؾ بالنسبة لمف ارتد عبثا ،فإف عقكبة القتؿ في
حقو عقكبة عادلة ،كقد يستغرب البعض في التعبير بكممة عادلة ،في الكقت الذم نكرر فيو دائما

قكلو تعالى ﴿ :ال إكراه في الدين﴾  ،فكيؼ ييقتؿ المرتد ،كقد أجاب الشيخ محمد أبك زىرة إجابات
كافية كشافية 50منيا :أف اإلسبلـ لـ يجبر أم أحد عمى الدخكؿ فيو ،كأف كؿ مف يدخؿ في اإلسبلـ
يدخؿ بإرادتو كقناعتو ،في حيف يستحيؿ أف يككف المرتد قد ارتد عف قناعة بككف ىذا الديف غير

صالح ،إضافة إلى ككف المرتد منطقو غير سميـ ،فكيؼ يخرج اإلنساف مف ديف السماحة كالعدؿ
كالسبلـ كالخير كالتضامف كالتكافؿ ،إلى ديف الكثنية كالبشر كاألىكاء كالضيـ ؟ ألجؿ ىذا كانت

عقكبة الردة فاصمة في معرفة الصادؽ مف الكاذب ،في معرفة الجاد مف اليازؿ ،ألف اإلنساف إذا
عرؼ أف مصيره القتؿ إف ارتد عف ىذا الديف فمف تسكؿ لو نفسو الخبيثة في أف يبع دينو بعرض
مف الدنيا ،كما أف معرفة كؿ مف يريد الدخكؿ في اإلسبلـ أف مصيره القتؿ إف خرج منو لى ىدافع لو
بأف يراجع حساباتو ،فإف كاف دخكلو لغرض يريد أف يصيبو ،فعممو بمصيره رادع لو ،كبذلؾ يضمف
اإلسبلـ في ككف كؿ مف يدخؿ فيو بسبلمة صدره ،كبالتالي لف يككف ضمف المسمميف أصحاب
األىكاء كالمصالح.51

َم ُنوا ُك ِت َب َعمَ ْي ُك ُم
ُّيا الَِّذ َ
ب) .القصاص في القتل  :كنجد فيو قكلو تعالىَ ﴿ :يا أَي َ
ين آ َ
َخ ِ
ا ْل ِقصاص ِفي ا ْلقَ ْتمَى ا ْلحُّر ِبا ْلحّْر وا ْلع ْب ُد ِبا ْلع ْب ِد و ْاألُ ْنثَى ِب ْاألُ ْنثَى فَم ْن ع ِفي لَ ُو ِم ْن أ ِ
ش ْي ٌء
يو َ
ُ
َ َ
ُ َ َ
َ ُ
َ ُ َ
ِ
ِ
سٍ
اعتَ َدى َب ْع َد َذ ِل َك َفمَ ُو
ان َذ ِل َك تَ ْخ ِف ٌ
يف ِم ْن َرّْب ُك ْم َوَر ْح َم ٌة فَ َم ِن ْ
فَاتَّْباعٌ ِبا ْل َم ْع ُروف َوأ ََد ٌ
اء إِلَ ْيو ِبِإ ْح َ
ِ ِ
ع َذ ِ
اص َح َياةٌ َيا أُوِلي ْاألَ ْل َب ِ
ص ِ
ون ﴾ ،52إذ يقرر سبحانو كتعالى أف
اب لَ َعمَّ ُك ْم تَتَّقُ َ
َ ٌ
يمَ ،ولَ ُك ْم في ا ْلق َ
اب أَل ٌ
مف قتؿ مسمما متعمدا فإف عميو القصاص ،كذلؾ بقتمو ،غير أف القصاص لما كاف مف الحقكؽ
الخاصة كالتي يتعمؽ بيا ابتداء أىؿ القتيؿ دكف عامة المجتمع ،جعؿ ا﵀ عز كجؿ طريقا لمصمح،

كذلؾ بأف يعفك أىؿ الضحية ،كقد عبر سبحانو كتعالى بعبارة ىي مف أصدؽ الكممات كأشدىا كقعا
ِ ِ ِ
ِ
شيء َّ ،
فذكر كبل الطرفيف برابطة األخكة حتى يككف
عمى النفس بأف قاؿ :فَ َم ْن ُعف َي لَ ُو م ْن أَخيو َ ْ ٌ
دافعا ألىؿ القتيؿ بأف يصفحكا عف القاتؿ ،فإف أصركا عمى االقتصاص منو؛ فيك كسيمة لحقف الدـ
بعد ذلؾ ألف أىؿ القتيؿ يككنكف قد شفكا غميميـ عند قتؿ القاتؿ ،كبالتالي ال يكجد بعد ذلؾ أم داع

لممطالبة بالدـ ،كىك الذم عبر عنو تعالى :بالحياة ،كقد ذكر الرافعي أكجيا كثيرة لئلعجاز في ىاتو
اآلية.

ج) .حد الزنا  :يعتبر حد الزنا في الفقو اإلسبلمي عمى ضربيف :األكؿ :الجمد لمبكر،

كالثاني :الرجـ لممحصف.
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أما فيما يخص الجمد ،فحده مئة جمدة لمبكر الذم ثبتت في حقو ىذه الجريمة ،كدليؿ ىذا
اج ِم ُدوا ُك َّل و ِ
الز ِان َي ُة َو َّ
قكلو تعالىَّ ﴿ :
اح ٍد ِم ْن ُي َما ِم َئ َة َج ْم َد ٍة َوَال تَأْ ُخ ْذ ُك ْم ِب ِي َما َأرْفَ ٌة ِفي ِد ِ
ين المَّ ِو
الز ِاني فَ ْ
َ
ون ِبالمَّ ِو وا ْليوِم ْاآل ِ
ين﴾ ،53كأما الرجـ فنجد فيو
ش َي ْد َع َذ َاب ُي َما َ
َخ ِر َوْل َي ْ
ط ِائفَ ٌة ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
َ َْ
مثبل رجمو  لماعز بف مالؾ  لما أقر بحضرة النبي  بالزنا كقد كاف محصنا.
كتقرير الشريعة ليذيف الحديف الغميظيف ،سببو شناعة ىاتو الفاحشة كالتي تخرـ مقصد مف

المقاصد الشرعية الخمس كىك مقصد حفظ النسؿ؛ كما أف ليا انعكاسات كبيرة عمى الفرد
كالمجتمع ،ففضبل عف ككنيا تيتؾ الستر بيف العبد كربو ،فيي تيتؾ الستر الذم بيف اإلنساف
كنفسو ،كما أف ليا ضر ار عمى المجتمع مف انتشار لمخبلعة كالمجكف كاألطفاؿ غير الشرعييف
كالذيف يعتبركف أدكات لمجريمة كحماتيا في المستقبؿ ،كما تؤدم إلى التفكؾ األسرم ،كابتعاد الناس

عف الحبلؿ كانزكائيـ إلى الحراـ؛ كبذلؾ يقؿ النسؿ ،كما أف مف أضرار ىاتو الجريمة انتشار

األمراض خاصة السيدا ،ىذا األخير الذم يسجؿ في ببلدنا أرقاما كبيرة ،فقد سجمت كالية عنابة
كحدىا اثنتي عشر حالة في مدة شير ،ىذا الرقـ الذم ينذر باالرتفاع كالذم كاف المتسبب فيو
بالدرجة األكلى العاىرات؛ كما جاء في بعض التقارير الصحفية .ألجؿ كؿ ىذا نجد أف اإلسبلـ
تصدل ليذه الظاىرة بكسائؿ كقائية كالتي ذكرنا شيئا منيا مف قبؿ؛ إضافة إلى الحديف المذككريف

آنفا ،كالذم نممس منيما عند التأمؿ بعض األمكر:

أ  -أف اإلسبلـ فرؽ بيف المحصف كغير المحصف ،إذ المحصف قد ذاؽ حبلكة النكاح
فكاف األجدر بو أف ي ً
بعد نفسو عف الكقكع في ىاتو الفاحشة ،إضافة لككف المحصف في العادة أكثر
ي
حنكة مف البكر ،فمزـ أف يككف العقاب شديدا.
ب  -أف اإلسبلـ ترؾ مجاال لمبكر لكي يبدأ حياة جديدة بعد تنفيذ الحد ،فكقكعو في ىاتو

الفاحشة يعتبر زلة مف زالت الشباب حرم بالشرع أف يترؾ المجاؿ لتصحيح الخطأ ،أما بالنسبة
لممحصف ،فيك بعد إحصانو تغيرت نظرتو لمحياة خبلفا لمبكر ،فكاف الكقكع في ىذه الفاحشة
كالجريمة غير مسمكح بو ،فكجب حينئذ بتره مف المجتمع ألنو عضك فاسد.

ج  -أف الشريعة لـ يكف ىميا ابتداء الجمد أك الرجـ ،كىك كاضح مف اشتراط كجكد أربعة
شيكد عاينكا كقكع الجريمة ،في الكقت الذم ال يكفي أف ييقاـ الحد بكجكد ثبلثة شيكد ،قاؿ تعالى:
ش َة ِم ْن ِن ِ
ين ا ْلفَ ِ
﴿ َو َّ
ش ِي ُدوا َعمَ ْي ِي َّن أ َْرَب َع ًة ِم ْن ُك ْم ﴾ ،54كما أنو ليس كؿ مف
استَ ْ
اح َ
الال ِتي َيأ ِْت َ
سائ ُك ْم فَ ْ
َ
ظي َّف أنو ارتكب ىاتو الجريمة فإف العقكبة تنزؿ عميو ،كانما يجب التأكد منيا ابتداء ،كىذا كاضح مف

سؤاؿ النبي  ماعز بف مالؾ  حينما أتى إلى النبي  كقاؿ لو :طيرني ،فقاؿ النبي  ": لَ َعمَّ َك
ال :أ َِن ْكتَيا َال ي ْك ِني ،قَ َ ِ ِ
ول ِ
َم َر ِب َر ْج ِمو" ،55
قََّب ْم َت أ َْو َغ َم ْز َت أ َْو َن َ
اهلل قَ َ
س َ
ظ ْر َت قَ َ
َ َ
الَ :ال َيا َر ُ
ال فَع ْن َد َذل َك أ َ
كلتظافر ىاتو النصكص تقررت القاعدة الفقييةً :ادرؤكا الحدكد بالشبيات .
د – أف المقصد مف ىاتو الحدكد عدة أمكر ،أبرزىا تنقية المؤمف مف درف ىاتو الجريمة،
ال :فَقَالُواَ :غفَر المَّ ُو ِلم ِ
كدليؿ ىذا قكلو  بعدما رًجـ ماعز " :استَ ْغ ِفروا ِلم ِ
اع ِز ْب ِن
اع ِز ْب ِن َم ِال ٍك قَ َ
َ
ي
َ
ْ ُ َ
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ِ
صمَّى المَّ ُو
ال :فَقَ َ
َم ِال ٍك قَ َ
سو ُل المَّو َ
الَ :ر ُ
" ،56ككذلؾ قكؿ المرأة التي أتت النبي

ِ
ُم ٍة لَ َو ِس َعتْ ُي ْم
اب تَ ْوَب ًة لَ ْو قُ ِس َم ْت َب ْي َن أ َّ
سمَّ َم :لَقَ ْد تَ َ
َعمَ ْيو َو َ
 بعد أف أتت الفاحشة فقالت :طيرني ،فدؿ ىذا عمى أف

إيقاع الحد ىك تنقية لممؤمف ،كبالتالي فإنو يأتي يكـ القيامة كليس في ذمتو ىاتو الجريمة ،كال
يتكقؼ األمر عند تنقيتو فقط ،كانما يتعدل األمر إلى إجراء آخر في التنقية؛ كيككف بتنقية

كيصطمح عميو في الفقو اإلسبلمي :بالتغريب ،إذ ييشرع لئلماـ أف ييغرب الزاني الذكر سنةن
المجتمع ،ي
عف البمد ،كىذا ألجؿ إبعاده عف رفاؽ السكء إف يك ًجدكا ،إضافة إلى إبعاده عف محيطو خشية
العدكل ،إذ يسمح تغريبو كاحساسو بالغربة في أف يككف دافعا لو عمى التكبة ،مع التنبيو عمى أف
مسألة التغريب الراجح فييا ككنيا راجعة إلى رأم اإلماـ يطبقيا متى ما كجد المصمحة في ذلؾ
كليست داخمة في الحد كا﵀ أعمـ.

كمف مقاصد إقامة الحد :إيقاع األذل بالمجمكد ،فيصيب األلـ جميع بدنو حتى ال تكسكس

لو نفسو كتقكده لمكقكع في ىاتو الجريمة مرة أخرل ،كىي كذلؾ بمثابة تحذير لكؿ مف تسكؿ لو نفس
يحضر العقكبة طائفة مف المؤمنيف،
بأف يرتكب ىاتو الفاحشة ،كيتجمى ىذا في أمره تعالى بأف
ى
ين ﴾ ،57يقكؿ اإلماـ الطاىر بف عاشكر « :أمر
ش َي ْد َع َذ َاب ُي َما َ
يقكؿ تعالىَ ﴿ :وْل َي ْ
ط ِائفَ ٌة ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
أن تحضر جماعة من المسممين إقامة حد الزنا تحقيقاً إلقامة الحد؛ وحذ ارً من التساىل فيو ،فإن
اإلخفاء ذريعة لإلنساء  ...وفيو فائدة أخرى وىي :أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن
يرتدع غيره ،وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ بو الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيو

بنقل الحاضر إلى الغائب».58

د) .حد السرقة  :تيعتبر السرقة مف أكثر الجرائـ تفشيا في ىذا العصر ،كما أنيا عرفت
تطك ار في كسائؿ كطرؽ القياـ بيا ،كلعؿ أبرز دافع لتفشي ىاتو الظاىرة كالجريمة ،عدـ تطبيؽ
الحدكد الشرعية ،إذ إف ىاتو اآلفة لما كاف ضررىا ال يقتصر عمى المسركؽ كانما يتعدل األمر إلى
باقي المجتمع كذلؾ باإلخبلؿ باألمف العاـ؛ فيصير الناس يحسكف بعدـ األمف في جؿ أكقاتيـ ،في
الكقت الذم لزـ أف يعيشكا في طمأنينة.
كلما كانت جرائـ السرقة تنشر الذعر كسط المكاطنيف ،إذ إف حادثة سرقة في بيت مف

البيكت أك في محؿ كافية ألف تزعج كؿ اآلمنيف ،مما يدفعيـ إلى إقامة الحراس كاحكاـ المغالؽ،
كما سمعنا كثي ار عف جرائـ السرقة التي تنتيي بجرائـ قتؿ أك بضحية جريح.59
ألجؿ ىذا كجدنا الشريعة اإلسبلمية كقفت بحزـ أماـ ىاتو الجريمة ،كجعمت الحد في ىذا

الس ِ
الس ِ
ط ُعوا
قطع العضك المسئكؿ عف الجريمة ،أال كىي اليد ،يقكؿ تعالى﴿ :
ق َو َّ
َو َّ
ارقَ ُة فَا ْق َ
ار ُ
أ َْي ِدييما ج َزاء ِبما َكسبا َن َك ًاال ِم َن المَّ ِو والمَّ ُو ع ِز ٌ ِ
يم ﴾ ،60إذ إف اإلنساف لك عمـ أف يده ستقطع
َ
َ ُ َ َ ً َ ََ
َ
يز َحك ٌ
فإنو لف يتج أر عمى السرقة بأم حاؿ مف األحكاؿ ،كلك أف ام أر رأل سارقا قي ًطعت يده فإنو لف يتج أر
عمى السرقة ،إذ يعتبر القطع بمثابة تحذير لكؿ إنساف مف اقتراؼ جريمة السرقة ،أما إف ً
عمـ ىذا
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السارؽ بأنو لف يعاقب بأكثر مف سجنو مدة مف الزمف ثـ ييطمؽ سراحو فإنو لف يتكانى عف السرقة
كمما سمحت لو الفرصة ،كالكاقع أكبر دليؿ.
مع التنبيو عمى أف القطع لو شركط يجب تكفرىا في قيمة الشيء المسركؽ كالمحدد شرعا
بربع دينار ذىبي ،إضافة إلى ككف عممية السرقة لـ تكف لحاجة ،كاال لـ يصح القطع ،ألجؿ ىذا
جمد عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو حد السرقة عاـ المجاعة ،كما يجب أف ينبو إلى مسألة ميمة
َّ
كىي عدـ تطبيؽ ىذا الحد فجاءة ،كانما يجب أف ينبو الناس إلى بدأ تطبيقو كمف ثمة ييطبؽ بعد
ذلؾ ،كيحسف أف ننبو إلى لطيفة مف المطائؼ التي كثي ار ما يذكرىا الفقياء ،كىي :أف دية قطع اليد

خمسمائة دينار ،فمماذا تيقطع يد مف سرؽ ربع دينار؟ كلعؿ ىاتو المقارنة ابتداء تكحي بالتعارض
في أحكاـ الشريعة الغراء ،كقد أجاب القاضي عبد الكىاب المالكي عمى ىذا اإلشكاؿ بعدما كرده
عمى شكؿ بيت مف الشعر:
َي ٌد ِب َخ ْم ِ
َما َبالُ َيا قُ ِط َع ْت ِفي ُرْبـع ِدي َن ِ
ار
ـت
س َجد ُوِد َي ْ
س ِم ِئ َ
ين َع ْ
فأجاب:
ِ ِ
ِع ُّـز ْاأل ِ
ْي ْم ِح ْك َم َة ا ْل َب ِ
اري
ص َيا
ُذ ُّل ا ْلـخ َيا َنة فَاف َ
َما َنة أَ ْغ َال َىا َوأ َْر َخ ُ
َ
ىـ) .عقوبة شرب الخمور والمسكرات :قد ذكرنا سابقا اآلفات التي تنجر عف تناكؿ الخمكر
كالمسكرات ،إذ كجدنا فييا حطا مف قدر اإلنساف كاإلنسانية جميعا ،كألجؿ ىذا فقد رتبت الشريعة
حدا لمرتكب ىذه الجريمة ،كالمقدرة في الشرع بالجمد أربعيف جمدة أك ثمانيف جمدة ،كدليؿ ىذا أف
ين"  ،61كىذا يرجع ابتداء لتناكلو
النبي  "أ ُِت َي ِب َر ُج ٍل قَ ْد َ
ش ِر َب ا ْل َخ ْم َر فَ َجمَ َدهُ ِب َج ِر َ
يدتَ ْي ِن َن ْح َو أ َْرَب ِع َ
ىاتو المادة؛ بغض النظر عف سكره أك عف إفساده بعد السكر ،ألف النيي ابتداء ىك تناكؿ الخمر
كالمسكر ،كألجؿ ىذا نبينا إلى مسألة تحقيؽ معنى التعبد في مسائؿ العبادات عمكما كالحدكد

خصكصا ،إذ ال ييشترط السكر أك اإلضرار باآلخريف حتى يينفَّذ الحكـ ،كىك كاضح مف قكلو " : 
ِ
ِ
ام ".62
َما أ ْ
َس َك َر َكث ُ
يرهُ فَ َقميمُ ُو َح َر ٌ
كحرم بالتنبيو عمى أف مسألة حد شارب الخمر كرد فييا حداف إف صح التعبير بمفظ

حديف ،أم أنو كرد في حد شارب الخمر جمده أربعيف جمدة ،ككرد جمده ثمانيف جمدة كما ىك الثابت
عند عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنيما ،كالمسألة متعمقة بمسألة أصكلية فحكاىا تنكع المقامات
النبكية ،كعميو ييخرج تصرؼ عمر بف الخطاب في زيادة أربعيف جمدة ككنو تصرفا منو باإلمامة ال
غير كلو نظائر كثيرة في الشريعة.
كمما يمفت االنتباه عند كبلمنا عف حد شارب الخمر ،ظيكر مقصد إصبلح المجرـ
َّ

كالرحمة بو ،فإضافة إلى ككف الغاية مف الحد ىي تطيير المجرـ مف درف الجريمة كتحذير كؿ مف
يحاكؿ االقتراب منيا أف مصيره الجمد؛ الرحمة بالمجرـ كمحاكلة األخذ بيده إلى الطريؽ المستقيـ،
ككثي ار ما كنا نسمع مف عممائنا مناداتيـ باألخذ بيد أىؿ المعاصي ،كدليؿ ىذا ما ركاه أبك ىريرة
رضي ا﵀ عنو قاؿ " :أ ُِتي َّ
ال أ َُبو ُى َرْي َرةَ :فَ ِم َّنا الض ِ
ب
اض ِرُبوهُ ،قَ َ
ش ِر َب قَ َ
الن ِب ُّي ِ ب َر ُج ٍل قَ ْد َ
الْ :
َّار ُ
َ
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ِ
ب ِب َن ْع ِم ِو؛ َوالض ِ
ِب َي ِد ِه؛ َوالض ِ
الَ :ال تَقُولُوا
ض ا ْلقَ ْوِم :أ ْ
اك اهللُ ،قَ َ
ف قَ َ
َخ َز َ
ص َر َ
ال َب ْع ُ
َّار ُ
َّار ُ
ب ِبثَْوِبو؛ َفمَ َّما ا ْن َ
َى َك َذاَ ،ال تُِعي ُنوا َعمَ ْي ِو َّ
ان " ،63كالشاىد العبارة األخيرة كىي :ال تعينكا الشيطاف عمى أخيكـ،
الش ْي َ
ط َ
كفيو داللة عمى الرأفة بو ألجؿ إعانتو عمى الخركج مف دائرة السكء ،فمك أف كؿ كاحد نبذ المتناكؿ

لممسكرات لكجد ىذا المنبكذ رفاؽ السكء الحتضانو ،بخبلؼ لك احتضنو المجتمع فإنو يندر رجكعو

إلى تناكؿ المسكر.

كيجدر أف ننبو عمى أف أىؿ المعاصي كاإلجراـ عمكما؛ كعمى سبيؿ المثاؿ المتناكليف
لمخمكر أنيـ ليسكا عمى شاكمة كاحدة ،فمف المجرميف مف يككف كقكعو في الجريمة عمى سبيؿ
الفضكؿ كالتجربة كىذا النكع عادة ما يرجع إلى سابؽ عيده ،كىناؾ نكع ثاف كىك النكع الذم يقع
فيو أصحابو مف المسمميف في الجريمة لسبب أك آلخر؛ لكنيـ دائما في صراع مع أنفسيـ عمى

الكضع الذم يعيشكنو ،فيـ ال يقبمكف ككنيـ مجرميف غير أنيـ يقعكف فييا ،فتجد أصحاب ىذا
النكع معدنيـ طاىر كزكي كفيو بذرة خير ،كدليؿ ىذا قصة الصحابي الذم أيتًي بو ألجؿ أف ييجمد
الن ِب ُّي  قَ ْد جمَ َده ِفي َّ ِ ِ ِ
ان َّ
ال َر ُج ٌل ِم ْن ا ْلقَ ْوِم :المَّ ُي َّم ا ْل َع ْن ُو
َم َر ِب ِو فَ ُج ِم َد فَقَ َ
َو َك َ
َ ُ
الش َراب فَأُت َي ِبو َي ْو ًما فَأ َ
الن ِب ُّي َ :ال تَ ْمع ُنوه فَو ِ
ال َّ
سولَ ُو " ،64أما
ت إِ َّن ُو ُي ِح ُّ
َما أَ ْكثََر َما ُي ْؤتَى ِب ِو ،فَقَ َ
اهلل َما َع ِم ْم ُ
ب اهللَ َوَر ُ
َ ُ َ
الصنؼ الثالث :كىك الذم يمارس فيو أصحابو الجريمة بنفس خبيثة كالعياذ با﵀ ،كىذا النكع ال
ييرجى شفاءه إال أف يشاء ا﵀.
خاتمة:
مف خبلؿ ما تـ ذكره مف كبل نكعي الكسائؿ التي كضعتيا الشريعة سكاء الكقائية منيا أك
الردعية؛ نممس مدل نجاعتيا في الحد مف الكقكع في الجريمة ،كقد عبرنا بالحد ألف النفس
اإلنسانية ال يتصكر منيا أف تككف نفس ممؾ ال ييذنب ،كانما الكقكع في الذنكب كالمعاصي نامكس
مف النكاميس الككنية ،كعميو فإف اإلنساف دائما في صراع مع نفسو حتى ال يقع في الذنب أك
اإلجراـ ،كال يعني ككف اإلنساف مذنبا ال محالة دافع إلى عدـ تجريمو إذا زلت قدمو ،كانما عنينا
بيذا الكبلـ أف الذنب كاإلجراـ في اإلنساف ىك مف خصائصو.

كقد رأينا مف خبلؿ ما ذكرنا أف الكسائؿ الكقائية التي كضعتيا الشريعة كفيمة إلبعاد المرء
عف الجرائـ ،فقد حرمت الشريعة تركيع اآلمنيف كرفع الحديدة في كجو المسمـ ،كما حرمت الجمكس
في المكائد التي ً
كضع فييا الخمر ،كحرمت كذلؾ التبرج كالسفكر كاالختبلط كمشاىدة الخبلعة
كالمحرمات إلى غير ذلؾ مف األمكر المحرمة شرعا كالتي تعيف عمى الكقكع في الحراـ ،كبالمقابؿ

أمرت المسمميف بالتزكد بالعمـ الشرعي ألجؿ تحقيؽ التكحيد الخالص ﵀ ،كندبت الشريعة لمزكاج

كلمبيكع كأحمت الطيبات كأمرت بمؤل أكقات الفراغ ،كؿ ىذا حتى يككف اإلنساف في حيز يحميو مف
الجرائـ ،كما أف الحدكد المكضكعة في الشريعة كفيمة لمحد مف الكقكع في اإلجراـ ،كىذه حقيقة ال
ينكرىا إال جاىؿ ،كما عمى حكاـ المسمميف إال تطبيؽ ما كرد في شريعتنا السمحة كبيننا كبينيـ
التطبيؽ كالنتائج مضمكنة ،مع التنبيو عمى أف تطبيؽ الحدكد الشرعية ىك أمر إلزامي كىك حكـ ا﵀
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ال البشر ،غير أنو جزء مف النظاـ اإلسبلمي كليس كمو ،أم أف النظاـ الجائر الظالـ؛ كالذم يمنع
الحقكؽ عف أصحابيا كيضطيدىـ في كؿ حيف ،كال تجد فيو أية صمة باإلسبلـ؛ ثـ يأتي ليطبؽ
الحدكد الشرعية فإنو سيككف ظالما ،كال يعني ىذا عدـ تطبيقيا كانما المقصكد أف نجاح تطبيؽ
الحدكد الشرعية يظير جميا إذا كانت سياسة الحاكـ طيبة عمى العمكـ.
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قراءة جديدة في الخطاب النقدي عند قدامو
من خالل كتابو نقد الشعر
الدكتور  :مولود بغورة
جامعة الجزائر
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ما يزاؿ التراث النقدم العربي ينبكعا ث ار قاد ار عمى العطاء في ظؿ النقد الحداثي العممي
العالمي السائد اليكـ  ،فقد عالج قضايا نقدية نظرية ىامة كقضية التناص التي عبر عنيا بالسرقات
الشعرية كقضايا األسمكب التي تناكليا كثير مف النقاد كالببلغييف كحمميا عبد القاىر الجرجاني
تحت مصطمح النظـ ككقضية التداكلية التي نجد مبلمحيا معبر عنيا بصيغ مطابقة الكبلـ
لمقتضى الحاؿ كصيغ أساليب اإلنشاء.

كاذا كاف النقد العالمي اليكـ يركـ مقاربة النص األدبي مقاربة عممية مف مختمؼ الزكايا،

نفسية ،اجتماعية ،بنيكية ،أسمكبية ،كسميائية  ...فاف لمنقد العربي عمكما كالنقد عند قدامو بف
جعفر خصكصا محاكالت في ىذا االتجاه تجسدت خاصة في التنظير لمنص الشعرم ك تقكيمو مف
الزاكية الفنية الببلغية كالداللية تقكيما عمميا .ك في ىذا السياؽ تستكقفنا أفكار قدامو ،مف خبلؿ
كتابو نقد الشعر ،لنبيف مدل أبعادىا في إطار النقد الككني الحالي الذم غمرتو اتجاىات كثيرة منيا
األسمكبية التي تعتبر لكنا مف ألكاف أدبية الخطاب أك النص كالتي الحظنا تقاربا شديدا بينيا كبيف

أفكار قدامو النقدية ،كىذه األدبية التي تندرج تحتيا األسمكبية بشكؿ مف األشكاؿ ،مصطمح نقدم
حديث ،نشأ في بيئة ركسية خبلؿ الفترة الممتدة مف

 1915إلى  1930ثـ انتقؿ إلى الدراسات

العربية الحديثة ،كىاىك عبد السبلـ المسدم يعرفيا بقكلو( :األدبية "

 " littéraritéلفظ كليد النقد

الحديث يطمؽ عمى ما بو يتحكؿ الكبلـ مف خطاب عادم إلى ممارسة فنية إبداعية ،كيختص ىذا

المصطمح أحيانا بصبغة عممية فيطمؽ عمى كجو مف المعرفة اإلنسانية قد تتبمكر يكما ما كيككف

مكضكعيا :عمـ األدب كمدار ىذا العمـ االفتراضي تحديد ىكية الخطاب األدبي في بنيتو ككظيفتو
مما يبرز النكاميس المجردة التي تشترؾ فييا كؿ اآلثار األدبية ،فتككف نسبة األدبية إلى األدب
كنسبة المغة إلى الكبلـ في نظرية دم سكسير).1
فاألدبية إذف نظرية تيدؼ إلى كضع القكانيف العامة المجردة لؤلدب كظاىرة متميزة ليا

خصكصياتيا ،إنيا باختصار البحث عف عمـ مستقؿ لؤلدب (شعره كنثره) ،فيؿ نجد ىذا في تفكير
قدامة بف جعفر ت  327ق مف خبلؿ كتابو نقد الشعر؟.
يعد كتاب نقد الشعر لقدامة بف جعفر مف بيف أىـ مصادر تراثنا النقدم،

كاف كانت

كجيات نظر النقاد متباينة إزاءه ،كلكف مع ىذا يبقى ىذا الكتاب كتابا نقديا ىاما عرفتو فترة تاريخية
لـ تعرؼ لو مثيبل ،إذ قدـ دراسة منيجية لمشعر تعد رائده في مجاؿ النقد األدبي العربي القديـ،

يقكؿ عنو جابر عصفكر محاكال إنصافو ":يبقى لقدامة أنو كضع نقد الشعر في التراث النقدم عمى
أكؿ طريؽ األصالة كانو حاكؿ تأسيس عمـ يقضي عمى فكضى األذكاؽ  ...ككاف خطكة متقدمة في
عصره ،كاف أساء كثير مف القدماء كالمحدثيف فيـ الغاية األصيمة مف عممو".2
كلعمو حرم بنا أف نعطي لمحة مكجزة عف ىذا الكتاب قبؿ أف نجيب عف اإلشكالية
المطركحة كىي كيؼ كاف تصكر قدامو لمشعر كمعاييره؟ ،مع اإلشارة إلى أننا سنستعمؿ مصطمح
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األدبية كالشعرية كمترادفيف  3في دراسة كتحميؿ آرائو حتى كلك لـ يكف يعرؼ ىذيف المصطمحيف،
كىذا ال يعني عدـ معرفتو ما يتصؿ بيما مف خصائص كقضايا .كمف ىنا سيككف ىدفنا ىك البحث
عف ىذه الخصائص التي تميز الظاىرة الشعرية ،حتى كاف اختمفت مع مقكمات األدبية كاألسمكبية
كما اصطمح عمييما حديثا إذ ال يمكف أف ننتظر مف التراث القديـ نظريات حديثة كما ال يمكف أف
نسقطيا عميو ألف ىذه النظريات الحديثة الغربية ليا أسسيا كمبرراتيا كفمسفتيا كظركفيا االجتماعية
كالنفسية المختمفة التي أثرت فييا .كبما أف األزمنة كاألمكنة تختمؼ فبل شؾ أف النظريات تختمؼ
حينا كتتبلمس أحيانا.
كىكذا ،انطبلقا مف دافع تأليؼ كتاب نقد الشعر ،تتضح لنا نزعة قدامو العممية في البحث

عف عمـ لمشعر ،أك الشعرية ،أك األدبية ،فقد صرح بأنو بحث عف عمـ لمشعر فمـ يجد مف ألؼ فيو
شيئا يميز بو بيف الجيد كالردمء( .كلـ أجد أحدا كضع في نقد الشعر كتخميص جيده مف رديئو
كتابا) 4فيك إذف قد انطمؽ مف فكرة عدـ كجكد ىذا العمـ ليؤسسو ،كخاصة انو الحظ كجكد عمكـ
أخرل اىتمت بالشعر كعمـ الكزف كالقافية ،كعمـ غريب الشعر ،كعمـ معانيو .كبعد تكضيحو ليذا
المبرر ،شرع في تحديد مفيكـ الشعر تحديدا دقيقا تحدكه في ذلؾ ركح منطقية كثقافة فمسفية ،فقد
ذكر عناصر الشعر المككنة لو كىي المفظ كالمعنى كالكزف كالقافية ،ثـ تناكؿ كؿ مفردة مف ىذه

األربعة بالدراسة كالتحميؿ ،مبينا خصائصيا كىي مفردة ثـ تناكليا مرة أخرل كىي متآلفة مع بعضيا
كفؽ منيجية دقيقة كىندسة محكمة يقكؿ عف عناصر الشعر الثمانية األربعة مفردة كمؤلفة ،مبينا
خطتو كىدفو كمنيجو ككيؼ يككف الشعر جيدا ككيؼ ال يككف جيدا خارجا عف دائرة أدبية
الخطاب الشعرم "كصارت أجناس الشعر ثمانية كىي األربعة المفردات البسائط التي يدؿ عمييا

حده ،كاألربعة المؤلفات منيا .كلما كاف لكؿ كاحد مف ىذه الثمانية صفات يمدح بيا ،كأحكاؿ يعاب
مف أجميا .كجب أف يككف جيد ذلؾ كرديئة الحقيف لمشعر إذ كاف ليس يخرج شيء منيا .ليككف
مجمكع ذلؾ إذا اجتمع لمشعر كاف في نياية الجكدة كاذا لـ يكف فيو شيء منيا كاف في نياية
الرداءة ال محالة  ،إذ كاف ىذاف الطرفاف مشتمميف عمى جميع النعكت أك العيكب التي نذكرىا ،
كلما لـ يكف كؿ شعر جامعا جميع النعكت أك العيكب ،كجب أف تككف الكسائط التي بيف المدح

كالذـ تشتمؿ عمى صفات محمكدة كصفات مذمكمة ،فما كاف فيو مف النعكت أكثر كاف إلى الجكدة

أميؿ ،كما كاف فيو مف العيكب أكثر كاف إلى الرداءة أقرب ،كما تكافأت فيو النعكت كالعيكب كاف
كسطا بيف المدح كالذـ  ،كتنزيؿ ذلؾ إذا حصر ما في الطرفيف مف النعكت كالعيكب ال يبعد عمى
مف أعمؿ الفكر كأحسف سبر الشعر"  5مف خبلؿ ىذا النص نرل كيؼ انو لخص فكرة الكتاب كمو
كأباف عف منيجو كىدفو كرؤيتو ،كسؤالنا اآلف أيف تكمف األدبية في خطابو ؟ ىؿ تكمف في
محاكلتو تحديد مفيكـ الشعر تحديدا عمميا دقيقا؟ أـ في تحميمو لقضاياه؟ أـ في تحديده خصائصو؟
أـ تكمف في كؿ ىذا ؟

ـ في مفيوم الشعر وقضاياه:
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 .1الشعر بنية لغوية  :إف أكؿ مممح نبلحظ فيو محاكلة قدامة كضع عمـ لمشعر ىك
تحديده مفيكـ الشعر انطبلقا مف عناصره الثابتة المككنة لو كالذم يبدك فيو متأث ار بالمنطؽ كالفمسفة
اليكنانية ،كلعؿ نظرة إلى العنكاف تجعمنا نستطيع أف نستدؿ عمى ىدا التأثر ،فقد جعمو مشابيا
لعنكاف كتاب فف الشعر ألرسطك -الذم ترجـ في عصره  -إذ كبلىما يحمؿ مصطمح الشعر ،كلكف
كاحدا آثر كممة فف الشعر كىك أرسطك كاآلخر آثر كممة نقد الشعر .كالبحث عف أدبية الشعر عند

أرسطك يتجمى في تصنيفو لو في أجناس منيا الدرامي ،كالمأساكم كالككميدم ك الممحمي ،كفي
تحديد مفيكـ كؿ جنس ،كخصائصو النكعية.

6

كأما قدامة الذم يعالج ظاىرة الشعر العربي -المتميز بغنائيتو ،-باعتبارىا المدكنة المييمنة
آنذاؾ ،فقد ارقو سؤاؿ ممح كىك ما خصائص جكدة الشعر كما معايير رداءتو أم ما الذم يجعؿ
مف الشعر عمبل نكعيا ،كمف ثـ كيؼ يعرؼ جيد ق مف رديئو ؟

كمف ىنا نجده – بداية  -قد حدد لنا مفيكـ الشعر بأنو ((كبلـ مكزكف مقفى يدؿ عمى
معنى)) 7كمضمكنو أف الشعر (كبلـ) أم لفظ كالمفظ كممة عامة بمثابة الجنس الذم يشمؿ أم
كبلـ سكاء كاف شع ار أك نث ار ثـ حدد ىذا المفظ أك الكبلـ بأنو مكزكف ليخرج مف دائرتو الكبلـ غير
المكزكف كىذا بمنزلة الفصؿ ثـ حدده بالقافية ليخرج منو ما ليس مقفى ،كأضاؼ الداللة عمى

المعنى تميي از لو عف الكبلـ الذم يشمؿ العناصر السابقة كلكنو ال يدؿ عمى معنى ،كىذا التعريؼ

في نظر كثير مف ا لدارسيف تعريؼ ناقص كشكمي ،ذلؾ ألنو مف الكاضح أف كؿ كبلـ مكزكف
مقفى ال يعد شع ار بؿ قد يككف مجرد نظـ ال أكثر.
كمع كؿ ىذا فإف ىذا التعريؼ قد استحكذ عمى اىتماـ النقاد قديما كمازاؿ إلى اليكـ لما
ينطكم عميو مف مقكمات إيقاع الشعر األساسية التي مازاؿ

ت تثير االىتماـ كيحمؿ الشعر في

ضكئيا انطبلقا مف الدراسات النقدية الحداثية ،كىذا مع خصائص أخرل أسمكبية ببلغية ذىب

قدامة إلييا أيضا كأكردىا في ثنايا تحاليمو النظرية كالتطبيقية لبنيات النص الشعرم انطبلقا مف
البيت كمككناتو الصكتية كالداللية كالتركيبية الشاممة ألكجو لسانية مختمفة كخاصة الببلغية التي
ركز عمييا حديثو ككأنيا لب أدبية النص الشعرم مما يكحي بسبقو ألحدث النظريات النقدية الغربية
اليكـ التي تركز عمى الشكؿ كالتي تذىب إلى تحميؿ البنية المسانية لمنص مبينة التخالفات

كالتكافقات أك التقاببلت كالتماثبلت تأث ار بمبادئ المسانيات الحديثة التي أرساىا العالـ النمساكم دك

سكدكر.
كسنرل كيؼ أف قدامة أشار إلى مصطمحات  8ىي التي نراىا اليكـ في كثير مف الدراسات
النقدية كخاصة األسمكبية كالبنيكية ،كدعني أبادر فأشير بسرعة إلى بعض ىذه المصطمحات -كاف
فيميا قدامة بشكؿ مبسط كأكلي  -فأقكؿ منيا كممة البنية ،ك التغاير ،كالتقابؿ كالنسؽ كالنظاـ

كالسياؽ كىكذا ...كلئلشارة فإنو لـ يستعمؿ مصطمح األسمكب تماما عمى الرغـ مف أف ىذا

المصطمح قد تردد في كتابات نقدية قبمو كقد استعمؿ بدلو مفردة عابرة كىي الطريقة التي كردت
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مرتيف في معرض حديثو عف التشبيو الذم قاؿ عنو "كمف أبكاب التصرؼ في التشبيو أف يككف
الشعراء قد لزمكا طريقة كاحدة مف تشبيو شيء بشيء فيأتي الشاعر بغير الطريؽ التي أخذ فييا
عامة الشعراء"  9كاضح ىنا أنو استعمؿ الطريقة كالطريؽ كيريد بيما األسمكب .كاذا كاف قد حمؿ
العناصر المككنة لمفف الشعرم بالصكرة التي الحظناىا مف قبؿ ،كاذا كاف قد ألح عمى أىمية الشكؿ
كدكره األساسي في إبراز الداللة ،متماشيا في ذلؾ مع نظرية العرب القائمة بأف األلفاظ خدـ
لممعاني ،10كمف ثـ فإف لؤللفاظ أىمية كبرل ألنيا ىي التي تعانؽ المعاني فتبرزىا في أحسف صكرة
إذ  ":المادة الشعرية أك المعاني في الشعر ال قيمة لمحتكاىا إال مف حيث تشكمو في صكرة ،ففي
الصكرة كحدىا تكمف حقيقة الشعر الذاتية أك ما نسميو اآلف بخاصية النكعية "  ،11فاف ىذا التصكر
يتضح أكثر عندما نراه يعتبر الشعر صناعة كسائر الصناعات ،إذ يقكؿ ":كلما كانت لمشعر

صناعة ،ككاف الغرض في كؿ صناعة إجراء ما يصنع كيعمؿ بيا عمى غاية التجكيد كالكماؿ ،إذ
كاف جميع ما يؤلؼ كيصنع عمى سبيؿ الصناعات كالميف فمو طرفاف ،احدىما غاية الجكدة،
كاآلخر غاية الرداءة كحدكده بينيما تسمى الكسائط ،ككاف كؿ قاصد لشيء مف ذلؾ فإنما يقصد
الطرؼ األجكد ،فاف كاف معو مف القكة في الصناعة ما يبمغو إياه سمي حاذقا تاـ الحذؽ ،فاف

قصر عف ذلؾ نزؿ لو اسـ بحسب المكضع الذم يبمغو في القرب مف تمؾ الغاية كالبعد عنيا ،إذ

كاف الشعر أيضا جاريا عمى سبيؿ سائر الصناعات مقصكدا فيو كفي ما يحاؾ كيؤلؼ منو إلى
غاية التجكيد ،ككاف العاجز عف ىذه الغاية مف الشعراء إنما ىك مف ضعفت صناعتو))

12

إذا تأممنا

ىذا النص نجده يؤكد مسالة صناعة الشعر ،كذلؾ بذكره مصطمح الصناعة كما يدكر في فمكو مف
أفعاؿ عدة مرات ،بينما يخمك حديثو مف أية إشارة إلى فكرة اإللياـ.

كاذا كاف األمر ىكذا فاف المعاني التي تجرل فييا الصناعة الشعرية تككف بمثابة المادة في

الصناعات األخرل كالشعر بمثابة الصكرة( ،إذ كانت المعاني لمشعر بمنزلة المادة المكضكعة،
كالشعر فييا كالصكرة ،كما يكجد في كؿ صناعة ،مف انو البد فييا مف شيء مكضكع يقبؿ تأثير
الصكر منيا ،مثؿ الخشب لمنجارة ،كالفضة لمصياغة)  .13قدامو ىنا يكضح بشكؿ ممحكظ أنو يفيـ
الظاىرة الشعرية كنشاط إنساني،يمارسو األديب ،لمتعبير عف تجربتو ،بأدكات لغكية منتظمة ،كىك

ما نبلحظو في حديثو خاصة عف ائتبلفات عناصر البنية الشعرية ،التي ىي الصكرة المككنة مف

المفظ كالمعنى بشكؿ متميز .كاذا كاف الشعر صناعة ،فاف السؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ىك ىؿ
ليذه النظرة عبلقة بنظرية المحاكاة ؟

 .2الشعر محاكاة  :قد ال يقؼ القارئ المتسرع ،عمى فكرة المحاكاة األفبلطكنية أك

األرسطية عند قدامة ،في كتابو نقد الشعر ،ألنو لـ يبرزىا في شكؿ عنكاف ،كلـ يقؼ عندىا طكيبل
،بؿ لمح إلييا ،إذ نستطيع أف نستنتجيا مف حديثو عمى فكرة الصناعة ،التي تقتضي كجكد شيء

نقمده ،أم كجكد مكضكع كىك األشياء أك المعاني التي يرل أنو ال حدكد ليا ككؿ المكضكعات أك
المعاني في متناكؿ الشاعر .كنستنتجيا مف خبلؿ تخصيصو بابا مستقبل لمتشبيو

14

باعتبار انو
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تصكير لممعاني كاألشياء ،فحتى كاف كاف ىذا الفف الببلغي قديما كتردد كثي ار في أشعار القدامى
فإف قدامة بجعمو غرضا مستقبل يمكف أف يفيـ منو ربطو بمسالة المحاكاة  .ك مف خبلؿ حديثو عف
غرض الكصؼ حيث صرح بفكرة المحاكاة ،بقكلو" :كلما كاف أكثر كصؼ الشعراء إنما يقع عمى
األشياء المركبة مف ضركب المعاني كاف أحسنيـ مف أتى في شعره بأكثر المعاني التي المكصكؼ
مركب منيا ،ثـ بأظيرىا كأكالىا حتى يحكيو بشعره كيمثمو لمحسف بنعتو  ،15 .....كفي تعميقو عمى
شعر لمشماخ (( ...كحكاىا حتى كأف سامع قكلو يراىا))

16

نبلحظ انو ذكر معنى المحاكاة مرة

بالفعؿ المضارع يحكيو في القكؿ األكؿ ،كمرة بالماضي حكاىا في القكؿ الثاني ،كالبلفت لمنظر
عبارتو ىذه :كحكاىا حتى كأف سامع قكلو يراىا إشارة إلى قكة التصكير كالكصؼ كالمحاكاة الكفيمة
باف تجعؿ صكر األشياء غائبة كأنيا مشاىدة كحاضرة لمعياف .كالشؾ أف المحاكاة التي المح إلييا

قدامة في سياؽ الكصؼ ،يمكف الذىاب بيا إلى بقية األغراض األخرل ،كالمدح أك اليجاء،
كالرثاء ،فيي كميا في الحقيقة كصؼ أك محاكاة ألخبلؽ األشخاص أك ألعماليـ كىكذا.
كمما لو صمة بالمحاكاة ،قضية الصدؽ في الشعر فيؿ يمتزـ الشاعر الصدؽ في نقؿ
الكاقع،؟ إف الشاعر لدل قدامة (ليس يكصؼ باف يككف صادقا ،بؿ إنما يراد منو إذا اخذ في معنى
مف المعاني كائنا ما كاف أف يجيده في كقتو الحاضر ،ال أف ينسخ ما قالو في كقت آخر"

17

فالشاعر في تصكره ليس ممزما بالتقيد بالكاقع فيحاكيو كما ىك كانما ىك ممزـ باإلجادة فيما يتناكلو-
كىذا طبعا يتماشى مع مذىبو في الغمك ،-كما انو ال يضيره إف ذكر المعنى في مكقؼ أك قصيدة
ثـ عدؿ عنو في قصيدة أخرل أك مكقؼ آخر ،أك ناقضو ،ألنو ال يحاسب عمى ذلؾ كانما يحاسب
عمى اإلجادة في عممو اإلبداعي الراىف.

إذف ىك مع فمسفة الجكدة الفنية ميما كانت المعاني كليس مع فمسفة االلتزاـ الحرفي بالكاقع

بؿ ىك مع الغمك كالجكدة إلى أقصى حد متأث ار في ىذا في بأفكار مف الثقافة اليكنانية كالعربية
يقكؿ (( فمنرجع إلى ما بدأنا بذكره مف الغمك كاالقتصار عمى الحد األكسط فأقكؿ :إف الغمك عندم
أجكد المذىبيف كىك ما ذىب إليو أىؿ الفيـ بالشعر كالشعراء قديما ،كقد بمغني عف بعضيـ أنو
قاؿ  :أحسف الشعر أكذبو  ،ككذا نرل فبلسفة اليكنانييف في الشعر عمى مذىب لغتيـ)).18

كالمقصكد بالغمك عنده ليس ىك المبالغة المفرطة التي قد تخرج الشعر مف حد المعقكؿ

كتدخمو في دائرة المستحيؿ كالبلمنطؽ كانما القصد منو ضرب المثؿ كبمكغ الغاية في كصؼ الشيء
كابراز المعنى النكاة بكضكح يقكؿ(( :كمف أنكر عمى ميميؿ كالنمر كأبي نكاس قكليـ المتقدـ ذكره
(أبيات شعرية) فيك مخطئ ألنيـ كغيرىـ ممف ذىب إلى الغمك إنما أرادكا بو المبالغة كالغمك بما
يخرج عف المكجكد كيدخؿ في باب المعدكـ فإنما يريد بو المثؿ كبمكغ النياية في النعت ،كىذا
أحسف مف المذىب اآلخر)) إف قدامة مف خبلؿ قكلو ىذا يكضح أف مف أنكر عمى بعض الشعراء
مبالغتيـ كاف مخطئا ،الف مبالغتيـ تمؾ ليست خركجا عف حد المعقكؿ كما يتبادر إلى الذىف كانما
ىي تدخؿ في صميـ أدبية الشعر إذ الغرض منيا تجكيد الكبلـ كاعطائو أقصى ما يمكف مف
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الحسف عف طريؽ التصكير كضرب المثؿ ،كال بأس مف اإلشارة ىنا إلى أف نظرتو ىذه تعد متقدمة
كعميقة ،إذ لك لـ يكف الصكرة الفتية في األدب معيا ار ألدبية األدب أك أدبية الشعر ،فماذا يككف
الحكـ عمى الشعراء الذيف بالغكا في تصكير المعاني في أشعارىـ.؟ كيؤكد ىذا في حديثو عف
الفضائؿ األربعة في شعر المدح ،كيرجع سبب المبالغة كالغمك فيو إلى فكرة ((التمثيؿ ،ال حقيقة
الشيء)) 19كمف ىنا فاف ىذا المذىب كما يراه قدامة يمثؿ سمة مف سمات أدبية الشعر.
كاذا كاف متأث ار بفبلسفة اليكناف في المحاكاة ،فكيؼ نظر إلى قضية المعنى كطريقة تناكلو؟
لقد اىتـ قدامو بمسالة الصياغة الشعرية كبصكرة الشعر -كما سمؼ الذكر  -مما يكحي بأنو
يعتبرىا معيار االدبية ،كىذا ليس معناه أنو ييمؿ المعنى بؿ لقد أسيب في الحديث عنو ،كأشار إلى

معايير أدبيتو في مختمؼ األغراض الشعرية ،كمف ىنا نفيـ أنو حمؿ قضية المفظ كالمعنى ضمنيا ك
دكف أف يضع عنكانا مباش ار ليا .كىاىك يشير إلى فكرة ىامة في أدبية األدب عامة كالشعر خاصة
كىي أف الشاعر حر في تناكؿ كؿ المعاني ،أم كؿ المكضكعات ،دكف أف يحظر عميو أم معنى
ؼ(( :المعاني كميا معرضة لمشاعر ،كلو أف يتكمـ منيا في ما أحب كآثر ،مف غير أف يحظر
عميو معنى يركـ الكبلـ فيو)

20

عمى أف األىـ في ىذا أف يحسف مبلءمة كبلمو مع السياقات

المختمفة أم أف يككف "مكاجيا لمغرض المقصكد غير عادؿ عف األمر المطمكب"

20

كفكرة السياؽ أك

الحاؿ كالمقاـ ىذه مف القضايا اليامة في أدبية األدب أك في ببلغتو كاذا كانت ىذه المعاني الجزئية
التي يعالجيا الشعراء كثيرة ال تعد كال تحصى فإف األمر في تصكر قدامو يقتضي تصنيؼ
المعاني الشعرية في دكائر كبرل أكفي األغراض الشعرية المعركفة "(كلما كانت أقساـ المعاني التي
يحتاج فييا إلى أف تككف عمى ىذه الصفة مما ال نياية لعدده كلـ يمكف أف يؤتى عمى تعديد جميع

ذلؾ ،كال أف يبمغ آخره رأيت أف أذكر منو صد ار ينبئ عف نفسو كيككف مثاال لغيره)

21

انطبلقا مف

ىذا التصنيؼ يصبح لدينا شعر لممدح الذم يتفرع إلى معاني ككؿ معنى يشمؿ معاني جزئية،
كشعر لميجاء كآخر لمرثاء ،كشعر لمكصؼ ،كآخر لمغزؿ كالتمطؼ كلكؿ نكع خصائصو المميزة لو،
فممغزؿ مثبل معاني كألفاظ ال تميؽ بالرثاء أك اليجاء ،كلكي يثبت لنا قدامو ىذه الخصائص نراه
يعمد إلى شعر المدح عمى اعتبار انو أكثر تداكال في المدكنة الشعرية العربية ،كيفصؿ الحديث في

مككناتو الداللية.فالمديح إذف كمعنى كبير كأساسي يمكف حصر معانيو الفرعية الكبرل في أربعة
فضائؿ العقؿ كالشجاعة كالعدؿ كالعفة كمنيا تنبثؽ معاني أساسية أخرل ،فالعقؿ مثبل يشمؿ
((ثقافة المعرفة ،كالحياء ،كالبياف ،كالسياسة ،كالكفاية ،كالصدع بالحجة ،كالعمـ كالحمـ عف سفاىة
الجيمة ،كغير ذلؾ مما يجرم ىذا المجرل))

22

أما العفة فتتكسع إلى  :القناعة كقمة الشره ،كطيارة

االيزار ،كأما الشجاعة فإلى الحماية كالدفاع كاألخذ بالثار ،كالنكاية في العدك كالميابة ،كقتؿ األقراف
كالسير في الميامو ،المكحشة  ،...كأما العدؿ (السخاء) فيشمؿ السماحة ،كاالنظبلـ كالتبرع بالنائؿ
كاجابة السائؿ كقرل األضياؼ  .23حاكؿ قدامو إذف أف يقنف معاني المدح ،تقنينا عمميا يككف
بمثابة معايير في أيدم النقاد لمعرفة الجيد مف الردمء ،فكانت ىذه المعاني الكبرل التي استمدىا
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مف الفضائؿ التي أشار إلييا الفيمسكؼ اليكناني أفبلطكف ،مما يدؿ عمى انو مطمع عمى الثقافة
اليكنانية كقد أشار إلى غير أفبلطكف مف اليكنانييف مثؿ جالينكس عندما قاؿ عنو (كما قاؿ
جالينكس في كتابو أخبلؽ النفس)  .24كىك في كؿ ىذا كما ذكر جابر عصفكر :يسمـ باف الشعر
يكصؿ القيـ تكصيبل متميزا ،بمعنى أف الشعر ال يقدـ الفضائؿ تقديما حرفيا كانما يقدميا تقديما
شعريا" 25كىك ما ألح عميو االتجاه الشكبلني الحديث الذم رل أف األدبية تكمف في الكظيفة
الجمالية لمغة كيتضح ىذا أكثر عندما يبيف انو عمى((الشاعر إذا شرع في أم معنى – كاف – مف
الرفعة كالضعة ،كالرفث كالنزاىة ،كالبذخ كالقناعة ،كالمدح ،كغير ذلؾ مف المعاني الحميدة أك
الذميمة ،أف يتكخى البمكغ مف التجكيد في ذلؾ إلى الغاية المطمكبة))

26

فالمعيار إذف ىك الصكرة

المتميزة ،الناجمة عف تفاعؿ المضمكف مع الشكؿ ،فالشاعر ((:مف يأتي إلى المعنى الخسيس
فيجعمو بمفظو كبي ار أك إلى الكبير فيجعمو بمفظو خسيسا)...

27

ال يقاس الشعر بخسة المعنى أك كبره

كانما يقاس بحسف صياغتو كمف ىنا فيك ينظر إلى المعنى نظرتيف األكلى بأنو عاـ كقبمي ،كالثاني
بأنو خاص متصؿ بالصياغة كال انفصاـ لو عنيا ،يقكؿ حسف طبؿ بيذا الصدد" :إذا كاف المعنى
يتسـ بالخسة أك الكبر قبؿ الصياغة الفنية التي قد تغير مف خستو أك كبره كتحكؿ كبل إلى نقيضو

فمقتضى ذلؾ بالضركرة انو أمر مستقؿ عف تمؾ الصياغة سابؽ عمييا ،كمقتضى ذلؾ أيضا أف
قدامة إذ جعؿ الشعر في الصكرة المغكية ال في المعاني أك المادة المعركضة كاف يحس باف

الصكرة ال تمتزـ بحدكد تمؾ المادة أك تنقميا نقبل حرفيا بؿ إنيا تعيد صياغتيا كتشكميا تشكيبل جديدا
تتمايز في إطاره عف طبيعتيا األكلى ،بؿ إف شاعرية الشاعر لتقاس بمدل تمؾ النقمة الفنية التي
يحكر بيا الشاعر تمؾ المادة المعركضة ،كيغير مف سماتيا – إلى الضد أحيانا –بالتشكيؿ الفني
.28

لمصكرة ))

كمف ىذه اإلشارات نممح مسألة التناص التي أطاؿ النقاد العرب الكقكؼ عندىا تحت
مصطمحات مختمفة كلـ يطؿ قدامة الكقكؼ عندىا رغـ أىميتيا كصمتيا باإلبداع ،كىذا ال يعني انو
لـ يممح إلييا بؿ نقكؿ انو عرضيا دكف أف يصرح بيا في ثنايا تحميبلتو النقدية المركزة .كلمنظر
إليو كيؼ عبر عف فكرة قدـ المعاني قائبل (( إف المعاني كانت في نفكس الناس قديما))

29

فيك ىنا

يشير إلى أف المعاني كامنة في نفكس الناس كأنيا قديمة  ،كلذلؾ نراه يفرؽ بيف الطرافة كالجكدة،

يقكؿ ((كقد يضع الناس في باب أكصاؼ المعاني االستغراب كالطرافة ،باف يككف المعنى مما لـ
يسبؽ إليو ،كليس عندم أف ىذا داخؿ في األكصاؼ الف المعنى المستجاد إذا كاف في ذاتو جيدا
فإما* أف يقاؿ لو جيد إذا قالو شاعر مف غير أف يككف تقدمو مف قاؿ مثمو  ،فيذا غير مستقيـ بؿ
يقاؿ لما جرل ىذا المجرل طريؼ كغريب إذا كاف فردا قميبل فإذا كثر لـ يسـ بذلؾ كغريب كطريؼ
ىما شيء آخر غير حسف أك جيد ألنو قد يجكز أف يككف حسف جيد غير غريب كال طريؼ فمثؿ
تشبيييـ الدركع بحباب الماء الذم تسكقو الرياح فانو ليس جكدة ىذا التشبيو تعاكر الشعراء إياه
قديما كحديثا،كاما طريؼ كغريب لـ بسبؽ إليو كىك قبيح بارد فمؿء الدنيا مثؿ أشعار قكـ مف
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المحدثيف سبقكا إلى التردم فييا،كالذم عندم في ىذا الباب أف الكصؼ فيو الحؽ بالشاعر المبتدئ
بالمعنى الذم لـ يسبؽ إليو ال إلى الشعر ،إذ كانت المعاني مما ال يجعؿ القبيح منيا حسنا لسبؽ
السابؽ إلى استخراجيا ،كما ال يجعؿ الحسف قبيحا لمغفمة عف االبتداء ،كاحسب انو اختمط عمى
كثير مف الناس كصؼ الشعر بكصؼ الشاعر فمـ يكادكا يفرقكف بينيما  ،كاذا تأممكا ىذا األمر
نعما عممكا أف الشاعر مكصكؼ بالسبؽ إلى المعاني كاستخراج ما لـ يتقدمو أحد إلى استخراجو ،ال
الشعر)) 30فالغرابة في مفيكمو إذف ال تعني الجكدة كانما تعني الجديد سكاء كاف جيدا أك غير
جيد ،ككأنو ىنا في إثارتو ليذه النقطة يفصؿ بيف الشعر كشعر لو مكاصفات الحسف في أم معنى
يطرقو كالشاعر بكصفو قد يأتي بمعنى غير مطركؽ سكاء كاف ىذا المعنى جيدا أك غير جيد،

فيقاؿ عنو انو أتى بمعنى غريب ،كىنا نممح إشارة جديرة بالتنكيو ألىميتيا كىي الفصؿ بيف الشعر
كشعر كبيف صاحبو ،أم النظر إلى الشعر في ذاتو ال إلى قائمو .كىذا ما دعت إليو المناىج
الحديثة .ثـ إذا نظرنا إلى ىذا النص نبلحظ أف فكرة اخذ الشعراء بعضيـ مف بعض((":تعاكره
الشعراء قديما كحديثا))

31

إم تبادلو الشعراء كتداكلتو ألسنتيـ ،كىذا يعني التناص الذم أصبح اليكـ

نظرية نقدية حديثة في الغرب ،انطبلقا مف باختيف صاحب فكرة حكارية النصكص ،ثـ جكليا

كريتيفا صاحبة الريادة في ذيكع مصطمح التناص ألكؿ مرة .كىذا التناص الذم أكمأ إليو يندرج

ضمف الصياغة الفنية ،كضمف التقنيات األسمكبية مما يجعمو "ناقدا شكميا يرد عمة الجماؿ في
الشعر إلى ما ينطكم عميو الشعر مف تجانس بيف العناصر كاألجزاء"

32

كاىتمامو بالجانب الشكمي

الفني في الشعر يكحي بأف جمالية الشكؿ كالمغة الشعرية المبنية عمى االنزياحات ىي التي تجعؿ
مف األدب أدبا .حسب منظكر المدرسة الشكبلنية ،التي أكلت المغة الشعرية أىمية بالغة ،فقد أشار

جاككبسكف إلى كظائؼ المغة الست

33

منيا الكظيفة الشعرية كتحدث عف القيمة المييمنة ،كبيف أف

الشعر تييمف عميو الكظيفة الجمالية لمغة. 34
كأشار جكف ككىيف في كتابو (بناء لغة الشعر) إلى خصائص لغة الشعر كمنيا خصائص
المعني كخصائص البنية التركيبية كاإليقاعية

35

فإذف يمكف أف نبلحظ مبلمح التقاء اآلراء النقدية

التراثية بالنظريات النقدية الغربية الحديثة ،كما نبلحظ ىنا في قضية قياس الشعر بجمالية لغتو أك

بأسمكبو كببلغتو أك بصياغتو .كمما يؤكد ريادة الفكر النقدم العربي في ىذا المجاؿ الفني ما ذىب
إليو الجاحظ مف أف المعاني مطركحة في الطريؽ كفي متناكؿ الجميع كلكف ما يجعميا تكتسب
صفة األدبية في الخطاب الشعرم ىك حسف صياغتيا ،فالشعر عنده "ضرب مف النسج كجنس مف
التصكير"

36

كانطبلقا مف ىذا يتجمى لنا أف أساس األدبية في تفكير قدامة ىك قكة المفظ كحسنو ،كحسف
التعبير عف المعنى أك الصياغة أك جكدة الصكرة ،أم أف المعيار في الشعر ىك الشكؿ كالصكرة
فيك إذف " ناقد شكمي يرد عمة الجماؿ في الشعر إلى ما ينطكم عميو الشعر مف تجانس بيف
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العناصر كاألجزاء ،كىك يحاكؿ – بالتركيز عمى الصياغة – تبرير قيمة الشعر ،تمؾ القيمة التي
ترتد إلى صكرة القصيدة  37"..كلنا اآلف كقفة مع آرائو في كيفية بناء لغة الشعر بناء فنيا ؟

ـ في بناء لغة الشعر  :مما الشؾ فيو أف معظـ المناىج النقدية اليكـ كخاصة األسمكبية،

تنطمؽ مف البنية الصكتية أك اإليقاعية في تحميبلتيا لمكشؼ عف مناحييا الجمالية كتأثيراتيا الداللية

كاذا بحثنا في تراثنا النقدم كالببلغي فإننا ببل شؾ نجد االىتماـ بيذا الجانب بشكؿ أك بآخر
كخاصة عند ناقدنا قدامو بف جعفر فماذا عف ذلؾ؟

ـ مستوى البنية اإليقاعية  :لـ يستفض قدامة في الحديث عف مكاصفات البنية المفردة الف

مدار األدبية في نظره كما يبدك لنا يتمثؿ أكثر في االئتبلفات بيف عناصر الشعر التي تتشكؿ في
البنية التركيبية الداللية .كاذا كانت المغة أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ كما قاؿ ابف

جني ،38كالشعر تعبير بالمغة فالنتيجة المنطقية ىي أف الشعر أصكات لغكية ،كلكنو فف التعبير
بالكممات التي يجب أف تتصؼ بخصائص كمميزات ،كالسيكلة في النطؽ مثبل كلذلؾ نجد الشاعر
يعمد إلى اختيار ىا كينتقي منيا األسيؿ نطقا كاألحمى في السماع ففي تصكره ينبغي أف يككف
المفظ ((سمحا ،سيؿ مخارج الحركؼ مف مكاضعيا ،عميو ركنؽ الفصاحة ،مع الخمك مف
البشاعة)) 39نبلحظ أف بعض ىذه المعايير كاضح كبعضيا فضفاض مبيـ الداللة ،ذلؾ أنو إذا

كاف مف السيؿ قياس أصكات الكممة عمميا بناء عمى مخارجيا كصفاتيا فانو ليس مف السيؿ قياس
السماحة كالركنؽ كالبشاعة الميـ إال إذا لجأنا إلى تحكيـ الذكؽ الذم لـ يغفمو قدامة ،عمى الرغـ مف

منحاه العممي في التنظير النقدم.
ىذه السمات الخاصة بالمفردة تناكلتيا الببلغة العربية أك الفصاحة العربية كخصتيا
بأبحاث كدراسات ىامة لتمفت انتباه الشعراء إلى أىمية اختيار الكممات عند التعبير عف تجاربيـ

الشعرية ،كقدامة في تفكيره النقدم استفاد مف ىذه المعايير ،كاضافة إلييا نراه يذكر معايير سمبية
قصد تفادييا ،كىي أال يككف المفظ عمى غير سبيؿ اإلعراب كالمغة ،كأال يككف شاذا غير مستعمؿ
أم حكشيا

40

كأال يككف مف فاحش االستعارة كذلؾ كأف يستعير الشاعر الحافر لرجؿ اإلنساف

مثبل .41كىذه كما نرل تخرج الكممة مف نطاؽ األدبية كما يخرجيا غرابة داللتيا أك استعماليا
استعماال مجازيا غير مبلئـ.

كمف خصائص أدبية الشعر نجد الكزف عند النقاد القدامى كقد كضعو قدامو أساسا في

تعريفو لمشعر ثـ خصو بحديث مستقؿ مبينا صفاتو االيجابية كبعض العيكب أك السمبيات التي
تعتريو إذا لـ يحسف استعمالو ،كلكنو إذا نظر إلى الكزف باعتباره مقكما أساسيا مف مقكمات
الخطاب الشعرم ،فإنو مف جية أخرل لـ يمزـ الشاعر بتعممو كال بتعمـ القافية ((فيما كاف خصا
بالشعر كحده فميست الضركرة داعية إلييما لسيكلة كجكدىما في طباع أكثر الناس مف غير

تعمـ)) 42لكف كيؼ يككف الكزف ايجابيا ؟ إف مف شركط حسنو(( :أف يككف سيؿ العركض))
يككف ((خارجا عف العركض فيو زحافات كثيرة مما يذىب حبلكتو كطبلكتو))

44

43

كأال

كأف يككف خاليا مف
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الزحافات الكثيرة المخمة التي اصطمح عمييا بالتخمع الذم ىك أف يككف الشعر(قبيح الكزف قد أفرط
تزحيفو كجعؿ ذلؾ بنية لمشعر كمو)

45

كفي نظره أف الكزف كحده ال يصنع الشعر كلكف يصنعو

حسف تآلفو كانسجامو مع العناصر األخرل يقكؿ في حديثو عف معنى ائتبلؼ المفظ كالكزف (كىك
أف تككف األسماء كاألفعاؿ في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت لـ يضطر األمر في الكزف إلى
نقضيا عف البنية بالزيادة عمييا كالنقصاف منيا)

46

كمعنى ىذا أف بنية الشعر يجب أف تككف

محكمة بحيث يتكافؽ الكزف الذم ىك انتظاـ إيقاعي ،مع المفظ كالتركيب الحامؿ ليذه اإليقاعات،
فبل يككف ىناؾ لفظ زائد عف الكزف كال كزف زائد عف المفظ.
كفي إطار اإليقاع يؤكد قدامة أىمية التشجيع كالتقفية في الشعر كالذم يشمؿ التصريع

كالترصيع بقكلو (إنما يذىب الشعراء المطبكعكف المجيدكف إلى ذلؾ الف بنية الشعر إنما ىي

التسجيع كالتقفية ،فكمما كاف الشعر أكثر اشتماال عميو كاف أدخؿ لو في باب الشعر كأخرج لو عف
مذىب النثر)

47

كاضح ىنا كيؼ أنو يعطي أىمية كبرل ليذه السمة كيعدىا سمة أدبية مميزة بيف

ما ىك شعر كما ىك نثر .كىذا التسجيع في نظره يشكمو التصريع ألنو عبارة عف تماثؿ بنية
الكممتيف في البيت األكؿ مف القصيدة  ،كيشكمو أيضا الترصيع الذم ىك( :تصيير مقاطع األجزاء

في البيت عمى سجع أك شبيو بو أك مف جنس كاحد في التصريؼ)

48

كقد يككف في البيت األكؿ في

القصيدة كقد ينزلؽ إلى ما بعد البيت األكؿ ((كربما أغفؿ بعض الشعراء التصريع في البيت األكؿ
فأتى بو في بعض مف القصيدة فيما بعد))

49

كىذه الظاىرة تضفي عمى القكؿ الشعرم جماال كلذلؾ

اعتمدىا الشعراء المطبكعكف.50
كأكثر منيا المحدثكف ،قصدا لمكبلـ بما يشبو بعضو بعضا

51

كيرل أف ىذه الظاىرة

اإليقاعية إذا كانت في النثر تضفي عميو الحسف فاف تكفرىا في الشعر أكلى كاىـ .52

أما القافية فقد تناكليا في صكرتيا االيجابية كصكرتيا السمبية فيي لديو مقكـ صكتي
إيقاعي جكىرم في بنية الشعر ،ليا مكاصفات خاصة في نسيج النص ،كشركط تسيـ بيا في
أدبية الشعر ،كقد أبرز خصائصيا اإليقاعية في بنية القصيدة كما أشار إلى عيكبيا ،فمف
خصائصيا أف تتسـ بسيكلة مخارج حركفيا كاف تككف منسجمة مع المعنى ،كأما عيكبيا فمنيا

اإليطاء ،كاإلقكاء كالسناد...

ـ مستوى البنية التركيبية والداللية  :كىكذا قد الحظنا كيؼ أف البنية اإليقاعية تتأتى عمى

مستكل األلفاظ المفردة كما تشتمؿ عميو مف أصكات منسجمة ،كعمى مستكل التراكيب التي تشمؿ
الترصيع كالتصريع.
كىا نحف اآلف نقؼ مع بعض جماليات األسمكب التي تضفي عمى الكبلـ أدبيتو ،كمنيا
خاصية حسف التقسيـ أك ىندسة المعنى كىك( أف يبتدئ الشاعر فيضع أقساما فيستكفييا كال يغادر

قسما منيا "كمثالو قكؿ الشاعر:

فقال فريق القوم ال وفريقيم نعم وفريق قال ويحك ال أدري

53
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فالمعنى ىنا جاء مقسما إلى ثبلثة أقساـ صحيحة (ال  ،نعـ  ،ال أدرم) ال يمكف أف
يضاؼ إلييا شيء آخر ،كىنا نبلحظ خمك البيت مف أية صكرة بيانية  ،كيظير الكبلـ في درجة
الصفر كما قاؿ ركالف بارت ،لتجرده مف االنزياح الذم يعد مف أىـ عكامؿ أدبية النص ،كلكف
العامؿ الذم يمنح ليذا البيت أدبيتو ىك ىذا التقسيـ الفني اإليقاعي لبنية الكبلـ .كمنيا صحة
المقابمة التي ىي لكف آخر مف ألكاف ىندسة الخطاب الشعرم كسمة مف سمات تكازنو كالذم لو
تأثير إيقاعي كداللي عرفو قدامة بقكلو( :كىك أف يصنع الشاعر معاني يريد التكفيؽ بيف بعضيا
كبعض كالمخالفة ،فيأتي في المكافؽ بما يكافؽ كفي المخالؼ بما يخالؼ عمى الصحة)  .54كمثالو
قكؿ الشاعر

واذا حديث ساءني لم اكتئب واذا حديث سرني لم اشر
،55

فقد جعؿ بإزاء سرني ساءني ،كبإزاء االكتئاب األشر كىذه المعاني غاية في التقابؿ

كمنيا بنية صحة التفسير التي ىي خاصية تتصؿ ببنية الداللة "أف يضع الشاعر معاني يريد أف
يذكر أحكاليا في شعره الذم يصنعو فإذا ذكرىا أتى بيا مف غير أف يخالؼ معنى ما أتى بو منيا
كال يزيد أك ينقص) 56كمف أمثمتو قكؿ الشاعر:

ولو بال حزن وال بمسرة ضحك يراوح بينو وبكاء

ففسر ببل حزف ببكاء ،كال بمسرة بضحؾ ،كمف أمثمتو  ،قكؿ صالح بف جناح المخمي:
إلى الجيل في بعض األحايين أحوج

لئن كنت محتاجا إلى الحمم إنني
كفسر ذلؾ بأف قاؿ :

ولي فرس لمجيل بالجيل مسرج

ولي فرس لمحمم بالحمم ممجم

فمـ يزد المعنى كال نقص منو ،ثـ فسر البيت الثاني أيضا فقاؿ :
فمن رام تقويمي فاني مقوم

ومن رام تعويجي فاني معوج

57

ىذا الذم اعتبره قدامو صحة التفسير يمكف إدراجو في تبلؤـ الكبلـ ،أك في ترابط بعضو

ببعض دكف تناقض أك مخالفة أك نقص أك زيادة سكاء داخؿ البيت الكاحد ،أك بيف أبيات متتابعة

يتصؿ بعضيا ببعض دالليا ،فالمعنى ال يكتمؿ في البيت حتى يكممو في البيت المكالي ،أك البيت
اآلخر أم كؿ بيت يدخؿ في عبلقات مع البيت الذم يميو .كىذا ما يدخؿ في صميـ لسانيات
النص الحديثة.
كمنيا التتميـ"كىك "أف يذكر الشاعر المعنى فبل يدع مف األحكاؿ التي تتـ بيا صحتو

كتكمؿ معيا جكدتو شيئا إال أتى بو " 58كمثالو قكؿ طرفة :
فسقى ديارك غير مفسدىا

صوب الربيع وديمة تيمي

فقكلو" :غير مفسدىا إتماـ لجكدة ما قالو ألنو لكلـ يقؿ غير مفسدىا لعيب "
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كلئف كاف قدامو قد أطمؽ عمى ىذه الظاىرة الفنية مصطمح التتميـ فإنو يريد بو ما عرؼ
عند آخريف مف النقاد كالببلغييف بمصطمح االحتراس ،الذم ينضكم تحت لكاء اإلطناب الذم
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ييدؼ إلى كيفية بناء كبلـ شعرم بميغ يدخؿ في إطار األدبية .ىذا كلو مكقؼ مف ظاىرة المبالغة
في الخطاب الشعرم فيي عنده أحسف مف االقتصار عمى الحد األكسط يقكؿ( :إف الغمك عندم
أجكد المذىبيف كىك ما ذىب إليو أىؿ الفيـ بالشعر كالشعراء قديما كقد بمغني عف بعضيـ أنو قاؿ:
أحسف الشعر أكذبو ،ككذا نرل فبلسفة اليكنانييف في الشعر عمى مذىب لغتيـ  ،60كالغمك المقبكؿ
61كيستدؿ قدامو

إنما يريد" بو المثؿ كبمكغ النياية في النعت كىذا أحسف مف المذىب اآلخر)"

بالشعراء ككيؼ أنيـ كصفكا كبالغكا في كصفيـ ككاف شعرىـ في غاية الحسف ،يقكؿ"( كقد كصؼ
شعراء مصيبكف متقدمكف قكما باإلفراط في ىذه الفضائؿ حتى زاؿ الكصؼ إلى الطرؼ المذمكـ،
كليس ذلؾ منيـ إال كما قدمنا القكؿ فيو في باب الغمك في الشعر مف أف الذم يراد بو إنما ىك

المبالغة كالتمثيؿ ال حقيقة الشيء)
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كيكضح ىذا بقكلو "ىي أف يذكر الشاعر حاال مف األحكاؿ في

شعر لك كقؼ عمييا ألجزأه ذلؾ في الغرض الذم قصده ،فبل يقؼ حتى يزيد في معنى ما ذكره مف
تمؾ الحاؿ ما يككف ابمغ في ما قصد كذلؾ مثؿ قكؿ الشاعر:

ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعو الكرامة حيث سا ار
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"فإكراميـ لمجار ما كاف فييـ مف األخبلؽ الجميمة المكصكفة كاتباعيـ الكرامة حيث كاف
مف المبالغة في الجميؿ"
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كفي نظره ال يعد ىذا مذمكما ماداـ الغرض منو المبالغة إلضفاء سمة

الحسف عمى خطابو الشعرم فجعؿ كرميـ  -مبالغا -يتبع جارىـ أينما حؿ كارتحؿ.

كمنيا االلتفات الذم يعد مف أىـ الظكاىر التي لفتت انتباه المغكييف كالنقاد كالببلغييف قديما
كحديثا كقدامة يدخؿ في مقدمة ىؤالء الذيف اعتبركىا سمة أسمكبية تطبع العبارة األدبية بطابعيا
الفني الجمالي ،كىك يعرفيا بشكؿ متميز كما يمي ":أف يككف الشاعر آخذا في معنى ،فكأنو
يعترضو إما شؾ فيو أك ظف بأف رادا يرد عميو قكلو أك سائبل يسألو عف سببو ،فيعكد راجعا إلى ما

قدمو فإما أف يذكر سببو ،أك يحؿ الشؾ فيو).65

ىذا مفيكمو لبللتفات الذم ىك تحكؿ في كجية الخطاب،ك الذم يكضح الزمخشرم اليدؼ
منو بأنو لتجنيب السامع الممؿ.
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أما اإلشارة فيقصد بيا اإليجاز ،كاإليجاز سمة أسمكبية ذات اثر

بعيد في أدبية األدب كخاصة الشعر يعرفو قائبل ":كىك أف يككف المفظ القميؿ مشتمبل عمى معاف
كثيرة بإيماء إلييا أك لمحة تدؿ عمييا كما قاؿ بعضيـ كقد كصؼ الببلغة فقاؿ :ىي لمحة دالة)
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 ،كال يخفى إذف ما لئليجاز مف تأثير في ببلغة القكؿ أك في أدبيتو،إذ الببلغة ىي اإليجاز ،كىي
لمحة دالة .كاذا كانت سمة اإليجاز مما يمنح الكبلـ الشعرم أدبيتو ،فاف خاصية أخرل تمنح
الشعر أيضا أدبيتو كىي خاصية المساكاة ،كالتي عرفيا قائبل :كىك أف يككف المفظ مساكيا لممعنى
حتى ال يزيد عميو كال ينقص عنو كىذه ىي الببلغة التي كصؼ بيا بعض الكتاب رجبل فقاؿ:
كانت ألفاظو قكالب لمعانيو أم ىي مساكية ليا ال يفضؿ أحدىما عمى اآلخر)
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 .كمف

الخصائص األسمكبية التي تضفي عمى الشعر أدبيتو خاصية اإلرداؼ أك الكناية التي ىي ((أف
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يريد الشاعر داللة عمى معنى مف المعاني فبل يأتي بالمفظ الداؿ عمى ذلؾ المعنى ،بؿ بمفظ يدؿ
عمى معنى ىك ردفو كتابع لو فإذا دؿ عمى التابع أباف عف المتبكع بمنزلة قكؿ الشاعر:
بعيدة ميوى القرط إما لنوفل أبوىا واما عبد شمس فياشم

كمف خصائصو ،خاصية التمثيؿ الذم ىك( أف يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كبلما

يدؿ عمى معنى آخر كذلؾ المعنى اآلخر كالكبلـ ينبئاف عما أراد أف يشير إليو كقكؿ الشاعر:
أوردتيم وصدور العيس مسنفة

فقد أشار إلى الفجر إشارة ظريفة بغير لفظو)

والصبح بالكوكب الدري منحور
69

ىذا المثاؿ قد كرد في كتاب البديع البف

المعتز كىك بصدد حديثو عف الكناية70 .ككثير مف ىذه الخصائص إذا لـ يحسف استعماليا فإنيا
تنقمب إلى الضد كيفقد الخطاب الشعرم أدبيتو ،كقد أكضحيا قدامو تحت عناكيف منيا فساد األقساـ

كفساد المقاببلت ،كاإلحالة في المعنى ،كالتناقض ،كمخالفة العرؼ ،كالخطأ في إسناد األشياء ...

ىذه إذف بعض مبلمح أدبية الخطاب الشعرم أم عمـ الشعر كما تصكره قدامو بف جعفر
في كتابو تقد الشعر ،معب ار عنو بمصطمحات كقكاعد معيارية في معظميا ببلغية متنكعة اختارىا
أك ابتكرىا ،مرك از عمى بنية الشعر الداخمية ،كعمى األداة المغكية في حالة انفرادىا كفي حالة
تراكيبيا االنزياحية المختمفة التي تعد مف أىـ ركائز األسمكبية الحديثة ،كمع ذلؾ كىك يبحث مسألة
عمـ الشعر ،نجده لـ يذكر كؿ المقكمات التي تجعؿ خطابا ما خطابا شعريا متميزا ،ك نجده يذكر

بعضيا بشكؿ عابر كاالستعارة التي أشار إلييا كذكر جانبيا السمبي – معتب ار إياىا مف فاحش
القكؿ ،لعدـ التناسب بيف المسعار منو كالمستعار لو في بعضيا( .فما جرل ىذا المجرل مما لو
مجاز كاف أخؼ كأسيؿ مما فحش كلـ يعرؼ لو مجاز ككاف مناف ار لمعادة بعيدا مما يستعمؿ الناس
مثمو) 71كحتى ىذه الكرقة تكخت أال تذكر كؿ ما تناكلو قدامو فاختصرت ما اختصره ،ألف ىدفيا

التركيز عمى أبرز مبلمح نزعتو العممية كمحاكلتو كضع عمـ لمشعر عمى أسس ببلغية " يمكف اف

نطمؽ عميو مصطمح األدبية أك الشعرية" يعرؼ بو جيد الشعر مف رديئة ك يتميز بو الشعر عف
البلشعر .كمف ىنا ركزنا عمى محاكلتو تحديد مفيكـ الشعر تحديدا عمميا صارما ،كعمى بعض
القضايا المتصمة بو ،كعمى تجميات أدبيتو مف خبلؿ البنية اإليقاعية كالتركيبية الداللية .ككنتيجة
ليذه الدراسة نذكر انو نبو إلى مسالة الفصؿ بيف الشعر كصاحبو ،عندما تحدث عف غرابة المعنى،

(كاحسب انو اختمط عمى كثير مف الناس كصؼ الشعر بكصؼ الشاعر فمـ يكادكا يفرقكف

بينيما) 72كأشار إلى مسألة التناص بذكره تعاكر المعاني كقدميا في نفكس الناس ،إضافة إلى
تحميمو لبنى النص األسمكبية ،إيقاعا كتركيبا كداللة كىذا كمو يسمح بالقكؿ بأف بعض ما تكصمت
إليو الدراسات النقدية الحداثية تتقاطع مع بعض الدراسات الببلغية كالنقدية القديمة،كاف اختمفت
المصطمحات كمفاىيميا باختبلؼ الرؤى والعصور والثقافات ،وأن إقامة جسر التواصل والحوار
بين القديم والمعاصر أمر في غاية االىمية.
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الترجمة الحرفية ومضمون النص األدبي
الدكتورة حفصة نعماني
أستاذة المغة اإلنجميزية
المركز الجامعي لوالية البويرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التحرر
ظمٌت الترجمة بمعنى النقؿ مف لغة إلى أخرل حبيسة الجممة تنكس بيف الحرفية ك ٌ

مف القيكد البنيكية ،كما إف ظيرت لسانيات النصكص ٌإباف ستٌينات القرف الماضي حتى تخطٌت
ىذه العممية الحيكية حدكد الجممة (  )Boundaries Sentenceلتتٌخذ مف النص كحدة داللية

(.)Semantic Unit

كالنص حسب كاتفكرد " )21 :1965 ( Catfordامتداد لغكم يتك ٌػكف مف مكتبة تحكم عددا
مف الكتب أك مف كتاب أك مف جممة أك مف عبارة أك مف كممة ".كتتنكع الترجمات بتنكع النصكص،
ألف النص األدبي – عمى نقيض النص العممي – في لغة
غير ٌأننا سنركز عمى الترجمة األدبية ٌ
المتف ( )Source Languageرؤية لمحياة إف لـ نقؿ رؤية الكاتب الخاصة لمعالـ ،فيؿ مف سبيؿ
لينفذ المترجـ إلى ما يختزنو ىذا النص مف أحاسيس كايحاءات كمظاىر حضارية كثقافية؟
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كالترجمة في نظر كاتفكرد (ـ ف" )20 :إحبلؿ مادة نصية في لغة ما (لغة المتف) مح ٌؿ

مادة نصية تكافؤىا في لغة أخرل (لغة الكصكؿ)" ،كىي في رأم نيكمارؾ )7 :1981( Newmark
مقكـ أساسي في الترجمة األدبية إذ ال خير في مترجـ
"حذاقة"  Craftما يفضي إلى ٌ
أف اإلبداع ٌ
تعكزه ممكة إحدل المغتيف (لغة المتف  Source Languageكلغة الكصكؿ .)Target Language
ألف المترجـ ممزـ باالطٌبلع عمى ثقافة المغة
كليست الممكة المغكية كحدىا كفيمة بإنجاز ترجمة أدبية ٌ
حد السكاء يصبك إلى إفياـ المتمقٌي
التي ينقؿ منيا اطٌبلع
المتحدثيف بيا ،فيك قارئ ككاتب عمى ٌ
ٌ

ممـ بخباياىا .كعمى مف يخكض غمار ىذا
( )Receptorالذم يفترض ٌأنو يجيؿ لغة المتف أك غير ٌ
نصو ابف بيئتو مترجما الشعر بالشعر كالنثر بالنثر ما استطاع إلى ذلؾ
االختصاص أف يجعؿ ٌ
كمقكماتو الثقافية :فبل يجكز أف ينقؿ مثبل مف
سبيبل عمى أال ٌ
يقدـ لقارئو أك سامعو ٌ
نصا يتنافى ٌ
يصكر أحد
يترجـ إلى المغة العربية نقبل حرفيا أثناء ترجمتو لركاية مكتكبة بالمغة اإلنجميزية ٌ

مشاىدىا تعبير أب عف اشتياقو البنتو بعد غياب طكيؿ بتقبيؿ فميا ،بؿ يترتٌب عميو ذكر طبع
ألف الخمفية الثقافية ( )Cultural Backgroundلممتمقي العربي ال
القببلت عمى الجبيف أك الكجنتيف ٌ
تستسيغ مثؿ ىذا المشيد بيف أب كابنتو.

كال ينبغي لمف يترجـ مف المغة اإلنجميزية إلى المتمقٌي العربي أف يقابؿ كممة "  "Owlبكممة
ألف الداللة االجتماعية لمطائر ليست نفسيا في الثقافتيف :فيك عند اإلنجميز رمز لمتفاؤؿ
"بكمة" ٌ
بينما تعتبره العرب نذير شؤـ كخراب.

كتقؼ التعابير االصطبلحية كاألمثاؿ الشعبية عقبة في كجو المترجـ غير المطٌمع عمى

ثقافة أىؿ لغة المتف ،كالمترجـ البارع المبدع ىك ذاؾ الذم يضع قارئو أك سامعو نصب عينيو :فإذا

كاف المتمقٌي طفبل كجدناه يعمد إلى أيسر األساليب حتٌى كاف كمٌفو ذلؾ االىتماـ بالمعنى دكف
يتييأ لو بفضميا
مكجيا لغير الطفؿ كجدناه يبحث عف المكافئات التي ٌ
المبنى ،كاذا كاف النص ٌ
تعد كال
نصو المنقكؿ جمباب حضارة أىمو كمٌما تأتٌى لو ذلؾ .كاألمثمة في ىذا المجاؿ ال ٌ
إلباس ٌ

يعبر مف يترجـ مف المغة اإلنجميزية إلى لغة أخرل عف معنى يفيد
تحصى ،إذ كيؼ يمكف أف ٌ
مضي زمف طكيؿ عمى كفاة شخص ما إذا كاف يجيؿ التعبير الكنائي المتداكؿ " He is smelling
ٌ

المتحدث بالمغة
تؤدم المعنى لدل المتمقٌي
ٌ
"the daffodils؟ كلع ٌؿ عبارة "نبت الربيع عمى دمنتو" ٌ
العربية .ككيؼ يستطيع مف ال يعرؼ فحكل عبارة "  "White elephantالدالٌة عمى عدـ جدكل

الشيء كاف بدا مفيدا لمعياف أف ينقؿ معناىا إلى المتمقٌي غير المطٌمع عمى ثقافة لغة شيكسبير إذ ال
منا لصكرة عف فيؿ أبيض المكف؟!
أم ٌ
كجكد في ٌ
مخيمة ٌ
عدم جكني (  )2008في مقاؿ لو ما كرد في إحدل الصحؼ األسترالية الصادرة
كذكر
ٌ
تتحكؿ
بالمغة العربية بكالية سيدني ترجمة لجزء مف خطاب رئيس حككمة الكالية" :نحف ال نريد أف ٌ

المنشآت األكلمبية إلى فيؿ أبيض".
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الحب كاليياـ فيك في الثقافة
ألنو رمز
كاذا كاف لمقمر في الثقافة العربية بعد
ركمانسي ٌ
ٌ
ٌ
الفرنسية رمز الطفكلة كالبراءة كالغباء أحيانا ،فكيؼ يستطيع مف ينقؿ إلى المتمقٌي الفرنسي التعبير
أنت قمر" أك " ً
عف التشبيو " ً
المؤدية لممعنى؟
غير
أنت كالقمر" إف لـ يعدؿ عف الترجمة الحرفية
ٌ

ككيؼ يككف بمقدكر غير العارؼ بالعامية الجزائرية أف ينقؿ لممتمقٌي الغريب عنيا داللة التعبير
يتعدل القامكسية؟
المجازم "صاـ عاـ كٍفطر عمى جرانة" إف لـ يكظٌؼ السياؽ المغكم ضمف إطار ٌ
( )Implicaturesتختمؼ مف مجتمع إلى

أف عبارات التعريض
كنمفت انتباه القارئ إلى ٌ
آخر ،فإف كاف الجزائريكف في ليجتيـ يستعممكف كممة "جرانة" "ضفدع" في المثؿ المذككر لمداللة

فإف المصرييف يقكلكف في ىذا الصدد" :أصكـ
عمى ٌ
تجنب اتٌخاذ قرار غير حكيـ بعد صبر طكيؿ ٌ
كأفطر عمى بصمة!؟" (نجيب محفكظ.)26 :1947 ،
كقد تضرب األمثاؿ تبعا ألحداث كقعت في بيئة ما فبل يفيـ معانييا إالٌ أىميا كىذا ما

طىبقة" أك
يعسر نقميا مف لغة إلى أخرل ،فكيؼ يتأتٌى مثبل نقؿ "عاد بخفٌي حنيف" أك "كافؽ ىش ٌف ى
ٌ
يجنبو الترجمة الحرفية التي ال تفيد المتمقٌي
"جنت عمى أىميا براقش" إف لـ يمجأ المترجـ إلى أسمكب ٌ

أف ىذه العممية كسيمة تبميغية
أف اإلبداع
نسبي في الترجمة األدبية إذا ٌ
أيقنا ٌ
غير العربي .بيد ٌ
ٌ
خاصة إذا تعمٌؽ األمر بالنصكص
( )Means of Communicationتم ٌكف مف االحتكاؾ الحضارم
ٌ

تتحدث عف العادات كالتقاليد كالمأكؿ كالمشرب ،فالرأم أف يعمد المترجـ إلى نقؿ
الكصفية التي ٌ
ثـ يشرح
المفردة أك المصطمح كفؽ ما تقتضيو المعايير الكتابية لمغػة الكصكؿ ( ٌ )Transliteration

تعد حاشية المترجـ تقميبل مف قدراتو كما يعتقد بعض غير ذكم
الغريب بيكامش تفسيرية ،كال ٌ
االختصاص.

كتحمؿ النصكص الدينية – كعمى كجو الخصكص النص القرآني – في لغاتيا األصمية

إشكالية التأكيمية حيث تستكجب قداسة ىذه النصكص مف المترجـ اإلقبلع عف اإلبداع كمحاكلة
المجكء إلى الترجمة الحرفية التي يراىا فينام  Vinayكداربمنيو  )49 :1972( Darbelnetأنجع ح ٌؿ

أف الحرفية غالبا ما تكقع قارئ ىذا الجنس األدبي فػي األخطاء المعرفية
إذا أفادت المعنى ،غير ٌ
تعزز بشركحات تفسيرية ،كنذكر مف األمثمة القرآنية قكلو تعالى في
( )Cognitive Errorsإف لـ ٌ
أمؾ
اآلية الثامنة كالعشريػف مف سكرة مريـ ﴿ :يا أخت ىاركف ما كاف أبكؾ ام أر سكء كما كانت ٌ

أم لغة أخرل دكف تعميؽ كأف يقاؿ في المغة
ٌ
بغيا﴾ .فالترجمة الحرفية لػ "يا أخت ىاركف" إلى ٌ
اإلنجميزية "  "Sister of Aaronأك "  "Aaron’s sisterتجعؿ المتمقٌي غير المتقف لمغة العربية أك

أف ىاركف كمريـ عمييما السبلـ أخكاف شقيقاف ،كقد صادفتنا بعض
المتمقٌي غير العربي ٌ
يتكىـ ٌ
الترجمات التي نيج أصحابيا ىذا المنياج كترجمة عز الديف الحايؾ ( ،)436 :1998كاألمر ليس

أخكتيما مجازية :فقد يككف ىاركف المذككر في اآلية الكريمة فعبل أخا مكسى
كذلؾ قطعا ٌ
ألف ٌ
لقرشي
كذريتو ،كأف يقاؿ لعربي عمى كجو التعميـ "يا أخا العرب" أك
عمييما السبلـ كىي مف نسمو ٌ
ٌ
عمى كجو التخصيص "يا أخا قريش" ،كمعنى مخاطبة القكـ لمريـ :يا مف تنتسبيف إلى ىذا النبي
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ذرية ىاركف عميو السبلـ .كقد
الصالح بالعبادة كاالنقطاع لمييكؿٌ ،
ألف خدمتو كانت مكقكفة عمى ٌ
يككف ىاركف المشار إليو في اآلية ذاتيا رجبل مف قكـ مريـ عمييا السبلـ صالحا أك طالحا
ذما ،كالرأم الثاني أرجح
(الزمخشرم ،2000 ،ج  )102 :3كىي ٌ
مشبية بو في الخطاب مدحا أك ٌ
األئمة
ٌ
ألف الفترة الزمنية بيف عمراف أبي مكسى كعمراف أبي مريـ تربك عف  1800سنة .كقد ركل ٌ
أحمد كمسمـ كالترمذم كالنسائي كغيرىـ عف الصحابي المغيرة بف شعبة رضي ا﵀ عنو قكلو:

"بعثني رسكؿ ا﵀ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ إلى أىؿ نجراف فقالكا :أرأيت ما تقرؤكف «يا أخت ىاركف»
كمكسى قبؿ عيسى بكذا ككذا؟ قاؿ :فرجعت فذكرت ذلؾ لرسكؿ ا﵀ صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ فقاؿ:

يتسمكف باألنبياء كالصالحيف قبميـ( "».ابف كثير،
«أال أخبرتيـ ٌأنيـ كانكا ٌ
.)152

 ،2006ج -151 :3

كذكر المستشرؽ اإلنجميزم جكرج سيؿ  ،1896 ( George Saleج  )106 :3في ىامش
ثـ أكرد مختمؼ
الصفحة ٌ
أف العديد مف المسيحييف يعتقدكف بكجكد خطأ في النص القرآنيٌ ،
المفسركف.
المبينة ليكية ىاركف حسب ما أكرده
االحتماالت ٌ
ٌ

الممـ بالمغة العربية في فيـ قكلو تعالى ﴿ :كذا النكف إذ ذىب
كقد تمتبس األمكر عمى غير ٌ
فظف أف لف نقدر عميو [ ﴾...األنبياء ،]87 :كيمكف أف يقع االلتباس في مكضعيف مف
مغاضبا ٌ

شطر ىذه اآلية:

ػ فإذا اكتفينا بكتابة كنية النبي يكنس عميو السبلـ كفؽ المعيار الخطٌي في لغة أجنبية

أف "النكف" تعني الحكت كدكف ذكر سبب
أف "ذا" تعني صاحب ك ٌ
( )Transliterationدكف إيضاح ٌ
أف المقصكد مف السياؽ ىك النبي يكنس بف متٌى عميو السبلـ،
ىذه التكنية قد ال يفيـ قارئ الترجمة ٌ
أف " "Dhun-Nũnاسـ كسائر األسماء.
كقد يتبادر إلى ذىنو ٌ
ً
أف
ػ كاذا ترجـ الفعؿ المضارع "ىن ٍقدر" بمعنى القيدرة ال القىدر ،فقد يفيـ القارئ ال محالة ٌ
عز كج ٌؿ لف ينفٌذ فيو قدرتو كسمطانو،
أف ا﵀ ٌ
يكنس عميو السبلـ كاف يعتقد عند خركجو مف نينكل ٌ

ؾ نبي في
أف المقصكد مف السياؽ ىك التضييؽ كالقضاء كتسميط العقكبة إذ يستبعد أف يش ٌ
غير ٌ
القدرة اإلليية .فينبغي أف يترجـ التركيب «لف نقدر عميو» بػ« »We will not punish himبدؿ:

(J. Sale .1896, V3: 150) « We could not exercise our power over him » (A.
» Yusuf Ali. 1979, V1: 150) « We had no power over him

كيعد الحذؼ (  )Ellipsisفي المغة العربية سمة أسمكبية تزيد النص جماال كىك في حكـ
ٌ
كيتدرج مف الحرؼ الكاحد أك الضمير المتصؿ إلى الجممة بأسرىا ،كيحكم النص
المنطكؽ بو،
ٌ

عدة مكاطف تجمٌى فييا ىذا األسمكب كتقتضي مف المترجـ إبراز
القرآني ٌ
المحذكؼ ألالٌ تككف الترجمة الحرفية مخالفة لممعنى أك مخمٌة بو ،نحك قكلو تعالى﴿ :كاذا

أردنا أف نيمؾ قرية أمرنا مترفييا ففسقكا فييا [ ﴾ ...اإلسراء ،]16 :فمف يجنح إلى الترجمة الحرفية
ألف ا﵀ ج ٌؿ شأنو ال يأمر بالمعاصي كىك الناىي عنيا ،فالفاء
يككف قد حاد عف المعنى المراد ٌ
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ليست حرؼ عطؼ أك استئناؼ كاٌنما تد ٌؿ عمى مخالفة األمر الرٌباني ،كمعنى الكبلـ المحذكؼ أمر
مترفييا بالطاعة أك بالتقكل أك بفعؿ الخير.
كالترجمة األدبية في كاقع األمر ليست غاية سيمة المناؿ كاٌنما ىي عممية معرفية يسعى
منجزىا إلى إحداث أثر في نفس قارئيا أك سامعيا يقارب ما يحدثو النص األصمي في نفس أىؿ
بيئتو ،كال يحصؿ ذلؾ إال باطٌبلع المترجـ اطٌبلعا كامبل عمى ثقافتي لغة المتف كلغة الكصكؿ حتٌى
نصا فضفاضا يمبسو مف حمؿ البياف ما لـ يمبسو صاحبو في لغتو األـ أك لغة منشئو أك
ال ينتج ٌ

لشدة التصاقو باألصؿ فيحرـ المتمقٌي مف استيعابو كاالستمتاع بو كالتفاعؿ معو
نصا رديئا ٌ
ينتج ٌ
يمت بصمة لبيئتو.
ألنو ال يجد فيو ما ٌ
فينفر منو ٌ

ـاليوامش:
يؤدم المعنى
يشـ النرجس البرم" فبل ٌ
 .1يمكف أف يترجـ ىذا التعبير الكنائي حرفيا إلى المغة العربية " ٌإنو ٌ
المقصكد.
 .2النص األصمي:

" "We don’t want to leave the Olympic venues to become a white elephant

المدؽ" العديد مف عبارات التعريض كلـ يتم ٌكف ترافر لكغاسيؾ
 .3استعمؿ نجيب محفكظ في ركايتو "زقاؽ
ٌ

 )1975 ( Trevor Le Gassickمف إيصاؿ معانييا إلى المتمقٌي اإلنجميزم في ترجمتو " "Midaq Alley
اىتـ عكرمة شياب ( )709-691 :2004بتحميؿ تسع منيا كتبياف أخطائيا الترجمية.
في ٌ
عدة مكاضع ،ك ٌ
﴿تبت يدا
عـ النبي صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ عبد ٌ
العزل بف عبد المطٌمب في قكلو تعالى ٌ
 .4كردت كذلؾ كنية ٌ
أبي ليب كتب ﴾ [المسد.]1 :
ـ
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نظام معمومات الموارد البشرية
إدريس تواتي
أستاذ مساعد ـ كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية
 بومرداس،جامعة محمد بوقرة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Résume:
L'environnement concurrentiel de l'entreprise économique est Devenue de plus
en plus turbulent; volatile et exigeant ,et demande a cette entreprise de s’adapter
rapidement A'ces exigence et ces condition ; pour q'elle sera en mesure de poursuivre
ces fonctions et ces taches . Dans ce contexte un système d'information de même q'un
système d'information de ressources humaines efficace, intégré et coopéré qui réponde
aux questions des responsables des ressources humaines devient indispensable ,car
l'information humaines constitué une source non négligeable dans la gestion des
entreprises, elle joue un rộle déterminant et spécifique sur le plan des discisions
stratégiques de l'entreprise .
Dans cet article nous essayons de définer le concept système d'information
humaines et d'explorer son objectif et son rôle dans l'entreprise et de répondre aux
questions :
- Quel sont ces application dans l’administration des ressources humaines?
- Comment élaborer un système d'information humaines?

:ممخص
أضحى محيط المؤسسة االقتصادية مضطرب كمتطمب أكثر فأكتر؛ حيث يفرض عمى
المؤسسات ضركرة التأقمـ مع متطمباتو كاالستجابة لشركطو بسرعة؛ حتى تتمكف مف االستمرار في
 كفي ىذا اإلطار فإف تصميـ نظاـ معمكمات كنظاـ مذمج كفعاؿ،مزاكلة نشاطاتيا كمياميا

،لمعمكمات المكارد البشرية يجيب عف تساؤالت كانشغاالت مسيرم المكارد البشرية أصبح ضركرم
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خاصة كأف معمكمات المكارد البشرية أصبحت تشكؿ مكردا ال يستياف بو في تسيير المؤسسة،
حيث تمعب دكر المحدد كالنكعي في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية في المؤسسة بصفة عامة كفي
إدارة المكارد البشرية بصفة خاصة .كمف خبلؿ ىذا المقاؿ سنحاكؿ التعريؼ بمصطمح نظاـ
معمكمات المكارد البشرية ،كاظيار أىميتو كأىدافو كظائفو عمى مستكل المؤسسة االقتصادية؛
كخطكات تصميمو كمجاالت تطبيقاتو في إدارة المكارد البشرية.

مقدمة:
في نظاـ األعماؿ المعاصر القائمة عمى العمنية كالتنافسية كتكنكلكجيا المعمكمات كالتغير

المستمر لممعطيات البيئية ،تدرؾ إدارة المكارد البشرية أىمية العنصر البشرم المتميز ،الذم

يستطيع أف يحقؽ أىدافيا كأىداؼ المؤسسة كما تدرؾ أيضا أىمية المعمكمة الصحيحة كالدقيقة في
تحقيؽ ىذه أىداؼ .فمقياـ إدارة المكارد البشرية بكظائفيا بشكؿ جيد كصحيح ،تحتاج ىذه األخيرة
إلى المعمكمات األزمة كما ك نكعا كفي الكقت المناسب ،إذ أف قمة المعمكمات يجعميا في عجز عف
القياـ بأدكارىا كما أف كثرتيا كاختبلط المفيد منيا بغير المفيد يقمؿ مف فرص االستفادة منيا كيزيد

مف تكمفة التعامؿ معيا مف حيث البحث عنيا كفرزىا كتصنيفيا كتخزينيا كالرجكع إلييا ،مما
ينعكس سمبا عمى أدائيا .كلذلؾ كاف عمى إدارة المكارد البشرية إف تعمؿ عمى تصميـ نظاـ

معمكماتي يمكنيا مف الكصؿ إلى المعمكمة المناسبة في الكقت المناسب ك في أحسف الظركؼ.
مما سبؽ تتحدد معالـ إشكالية بحثنا ىذا كالمتمثمة في :كيؼ يمكف إلدارة المكارد البشرية
أف تصنع نظاـ معمكماتي يمكنيا مف القياـ بأدكارىا في أحسف الظركؼ؟

كمف خبلؿ ىذه اإلشكالية نحاكؿ معالجة جممة مف العناصر يمكف أف نبرزىا في شكؿ

جممة مف التساؤالت الفرعية كما يمي:

ـ ما ىو نظام معمومات إدارة الموارد البشرية؟

ـ ما ىي أىميتو و ما ىي وظائفو؟
ـ كيف يصمم ىذا النظام ؟
ـ ما ىي تطبيقاتو في إدارة الموارد البشرية؟
 .1مفيوم نظام معمومات إدارة الموارد البشرية  :قبؿ دراسة مفيكـ نظاـ إدارة المكارد
البشرية نذكر أف الدراسات الحديثة تأخذ مف مدخؿ النظـ منيجا أساسيا في التعريؼ بالظاىرة
المدركسة كفي تحميميا كفيـ نتائجيا ،حيث ال يكاد عالما مف العمكـ الحديثة يبتعد عف ىذا المنيج
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كىك يقكـ بمحكلة فيـ كمعرفة العبلقات التي تحكـ كتربط أجزاء الظاىرة المدركسة ،كيمكف أف
نعرؼ النظاـ بصفة عامة عمى أنو'' :مجمكعة األجزاء العناصر التي تعمؿ مع بعضيا البعض
بصكرة مترابطة كغير مستقمة لتحقيؽ ىدؼ معيف أك مجمكع أىداؼ محددة"

1

كيمكف أف نعرؼ

المعمكمات عمى أنيا" :الحقائؽ كاألفكار التي يتبادليا الناس في حياتيـ العامة ،كيككف ذلؾ التبادؿ
عبر كسائؿ االتصاؿ المختمفة كعبر مراكز كنظـ المعمكمات المختمفة في المجتمع ،أك ىي ناتج

العمميات التشغيمية التي تجرل عمى البيانات مف تبكيب كتحميؿ كتفسير بيدؼ استخداميا في
تكضيح األمكر المختمفة بما يحقؽ الفائدة ليـ ".

2

كما يمكف أف يعرؼ نظاـ المعمكمات عمى أنو

'':عبارة عف إجراءات كعمميات منظمة ،تيدؼ إلى جمع كتكثيؽ كمعالجة كتخزيف المعمكمات

كاسترجاعيا ،مف أجؿ تأميف احتياجات أكبر قدر ممكف مف الباحثيف كصناع القرار كالمستفيديف

اآلخريف ....كما يمكف أف نعرفو عمى أنو مصطمح يشير إلى كافة األساليب البشرية كالمادية التي
يمكف أف تستخدـ في معالجة البيانات كتحكيميا إلى معمكمات يمكف االستفادة منيا في اتخاذ
الق اررات'' .3كأما نظاـ معمكمات المكارد البشرية " " HRISفيمكف تعريفو بأنو:
أ)" .ىك تركيبة مف األفراد ك المعدات ك اإلجراءات المصمـ بغرض تجميع ك تنقية

كتحميؿ كتقييـ ك تكزيع معمكمات دقيقة ك سريعة ألغراض المتابعة كاتخاذ الق اررات في كافة
المجاالت المتعمقة بإدارة العنصر البشرم في المنظمة ".
ب) " .يقصد بنظاـ معمكمات المكارد البشرية

4

 HRISالنظاـ المتضمف معمكمات حكؿ

المكارد البشرية في المنظمة،يمكف االستفادة منيا في صناعة الق اررات المختمفة الخاصة بالمكارد
البشرية كالتدريب ك التطكير كالتحفيز كالترقية كالتنقبلت ....كينطكم عمى عممية جمع كتنظيـ

كتحميؿ البيانات الخاصة بالمكارد البشرية كتحكيميا إلى مراكز صناعة الق اررات ألغراض التخطيط

لممكارد البشرية في الكقت المناسب".5
ج)" .ىك نظاـ يسعى إلى تكفير المعمكمات التي يحتاجيا المديركف التخاذ الق اررات المتعمقة
بفاعمية استخداـ العنصر البشرم كالرفع مف مستكل أداءه لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ".6
د)" .ىك احد النظـ الفرعية في المنظمة ،كيتككف مف عدة أنظمة فرعية أخرل تعمؿ مع

بعضيا البعض بصكرة مترابطة كمتناسقة متبادلة بيدؼ تكفير المعمكمات البشرية التاريخية كالحالية
كالمستقبمية لجميع الجيات التي ييميا مصير المنظمة كبما يخدـ تحقيؽ أىدافيا ".7
ىػ)" .ىك نظاـ يتناكؿ جميع المياـ كاألنشطة التي ترتبط بإدارة القكل البشرية العاممة كفقا
لطبيعة الحتياجات الحالية كالمستقبمية في المنظمة كاستقطابيا كتطكيرىا كتدريبيا كتحفيزىا كتقييـ
أداءىا كتنظيـ العبلقات المرتبطة بيا مع اإلدارات التنظيمية األخرل في المنظمة ،كخمؽ التناسؽ
الكامؿ بيف ىذه المياـ كالمسؤكليات مع غيرىا مف األقساـ األخرل بغيت السعي لتحقيؽ أىداؼ
المنظمة كانجازىا بكفاءة كفعالية".8
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مما سبؽ يمكف القكؿ إف نظاـ المعمكمات البشرية عبارة عف أداة لجمع كفرز كتخزيف
كاسترجاع المعمكمة التي تتعمؽ بالعنصر البشرم ،قصد استخداميا عند الحاجة ،كىك بذلؾ نظاـ
يعتني باألفراد الذيف ليـ عبلقة بالمنظمة سكاء كانكا ينشطكف بداخميا أك خارجيا ،كذلؾ مف خبلؿ
جمع كافة المعمكمات المتعمقة بيؤالء األفراد كمعالجتيا كتخزينيا بيدؼ جعميا ذات قيمة كفائدة
يمكف استخداميا مف طرؼ المنظمة عند الحاجة ،كما يمكننا أف نستنتج أف نظاـ معمكمات المكارد
البشرية يشكؿ قاعدة بيانات(  ،)data baseحيث تعد ىذه القاعدة مف أىـ تسييبلت التي يعتمد
عمييا نظاـ المعمكمات البشرية كىي تحتكم عمى عدة ممفات عف العامميف ،كتتضمف معمكمات
كاالسـ ،رقـ الضماف االجتماعي ،صنؼ الكظيفة التي يمارسيا العامؿ....الخ .كغالبا ما تستخدـ

المنظمات قاعدة البيانات المترابطة (  ،)Relational data baseالتي يتـ بمكجبيا خزف المعمكمات
في ممفات متعددة ككؿ ممؼ يتخصص بحقؿ أك عنصر معيف عف معمكمات العامميف ،فقد تنضـ
المعمكمات الخاصة بكؿ عامؿ مف العامميف بممفات متعددة كليس بممؼ كاحد ككؿ ممؼ يرتبط
بالممؼ األخر كيكممو ...،كلقد ساعدت قاعدة البيانات عمى تطكير أنظمة المعمكمات الخاصة
بالمكارد البشرية ،إذ أنيا ذات قدرة خزف غير محدكدة إضافة إلى أنيا تساعد في كضع برامج

التدريب كالتعكيضات التي يسيؿ الكصكؿ إلييا حسب الحاجة.9

إف قاعدة المعمكمات عبارة عف مشركع معقد إذ يستمزـ مف مصممي قاعدة المعمكمات
اختيار التصميـ الذم يبلءـ حاجات إدارة المكارد البشرية في ظؿ المعايير الفنية كالعمالية
كاالقتصادية ،البلزمة لتشغيؿ النظاـ كاسترجاع المعمكمات عند الحاجة إلييا بالشكؿ الدقيؽ كالسريع
كتصميـ قاعدة المعمكمات تتطمب التعاكف بيف إدارة المكارد البشرية المستفيدة مف النظاـ

كالمتخصصيف في بناء قاعدة المعمكمات ليتـ أكال بناء الخطط الرئيسي لنظاـ ثـ المخططات
الفرعية لو.

10

كمما سبؽ يمكننا أف نستنتج أف نظاـ معمكمات المكارد البشرية ىك:
ػ احد النظـ الفرعية لممعمكمات في المنظمة كيشتغؿ ضمف النظاـ العاـ ليا كبدكره يتككف
مف عدد مف النظـ الفرعية مثؿ :نظاـ التككيف ،نظاـ األجكر ،نظاـ التقييـ ،نظاـ التحفيز.....الخ.
حيث تتفاعؿ ىذه األنظمة كتتناسؽ ك تترابط فيما بينيا بما يمكف مف تكفير المعمكمات

المختمفة عف كؿ نشاطات إدارة المكارد البشرية في المنظمة كعف كؿ األفراد العامميف بيا.
ػ يعتمد عمى إجراءات كقكاعد مكضكعية عممية منظمة كمنطقية.
ػ ييتـ بجمع ك تخزيف كحفظ ك استرجاع البيانات الصحيحة الستخداميا عند الحاجة مما
يساعد في ترشيد عممية صنع اتخاذ الق اررات التي تتعمؽ بالعنصر البشرم في المنظمة.
ػ يمس جميع مناحي العنصر البشرم.
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 .2أىمية نظام معمومات الموارد البشرية  :في البداية يجب أف نذكر أف أىمية نظاـ
معمكمات المكارد البشرية ترتبط بخصكصية المكرد البشرم ،حيث يمكف أف نعتبره الركيزة األساسية
ك الميمة بالنسبة لنظـ المعمكمات األخرل في المنظمة انطمقا مف أف:
ػ إف نظاـ معمكمات المكارد البشرية يمكف اإلدارة ك األقساـ األخرل في المنظمة مف

الحصكؿ عمى معمكمات متكامؿ كصحيحة عف األفراد العامميف ،كالذيف يعتبركف مكردا ميما مف
مكارد المنظمة التي ال يمكف ليا االستغناء عنو حتى لك أدخمت الحاسبات االلكتركنية في مجاؿ
عمؿ المنظمة.
ػ يتصؿ نظاـ معمكمات المكارد البشرية بغيره مف المعمكمات عف طريؽ مجمكعة مف قنكات
تعتبر حمقات كصؿ بيف مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات كمستخدمي ىذه المعمكمات كتشكؿ في

مجمكعيا مسارات النظاـ الشامؿ لممعمكمات.

ػ يمكف نظاـ معمكمات المكارد البشرية مف التعرؼ عمى حاجات كرغبات األفراد العامميف
في المنظمة بشكؿ يتكافؽ مع زيادة دكافعيـ ك إنتاجيتيـ.
ػ مف خبلؿ نظاـ معمكمات المكارد البشرية يمكف لممنظمة مف أف تكجو المكارد البشرية نحك
االستخداـ األمثؿ ،لتحقيؽ الميزة التنافسية عمى المنظمات األخرل.

ػ يكفر نظاـ معمكمات المكارد البشرية المعايير التي عف طريقيا تستطيع المنظمة مف

تطكير أساليب الرقابة عمى األفراد كتحديد األجكر المناسبة ليـ كفقا لؤلداء المقدـ مف قبميـ دكف
االعتماد عمى المحسكبية كالمحاباة ،كذلؾ مف شأنو أف يقمؿ مف تذمر العامميف كفي نفس الكقت
يرفع مف الركح المعنكية لدييـ ،ك بالتالي سكؼ ينعكس ىذا إيجابا عمى المنظمة كيمكف مبلحظة
ىذا مف خبلؿ زيادة اإلنتاج في المنظمة.

11

كحسب  Ph Cotlerك  B Duboisفإف لمتسيير الحسف لممؤسسة يجب تسيير مستقبميا

كتسيير مستقبميا يعني تسيير معمكماتيا ،12كيمكف تكضيح أىمية نظاـ معمكمات المكارد البشرية في
الشكؿ التالي:
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البيئة المحيطة

المنظمة

المنظمة

النظام
المالي

النظام
التسويقي

نظام المعلومات
الموارد البشرية

النظام
اإلنتاجي

نظام
المشتريات
و التخزين

المنظمة

المنظمة

المصدر  :يوسف حجيم الطائى ،مؤيد عبد المحسن الفضل ،ىاشم فوزي العبادي،
مرجع سابق ص 558
كما يجب ذكره أيضا أف نكعية المعمكمة تتكقؼ عمى متطمبات قاعدية سكاء بالنسبة لؤلفراد
الذيف يمتمككنيا أك الذيف يستقبمكنيا كأنيا ببل شؾ الكضكح كالفعالية ،12كحسب الدكتكرة سييمة محمد
عباس فاف نظاـ معمكمات المكارد البشرية يحقؽ العديد مف المزايا مف أىميا :

13

ػ خزف كاسترجاع المعمكمات ك معالجتيا بالسرعة الممكنة.
ػ تقميص التعامؿ بالسجبلت اليدكية ك المعامبلت الكرقية.
ػ السرعة في انجاز عممية الخزف ك التحميؿ المؤدية إلى سرعة كدقة عممية صناعة
الق اررات.

ػ تحقيؽ العبلقة الجيدة ك الفيـ المتبادؿ بيف اإلدارة كالعامميف عف طريؽ تكفير المعمكمات

المختمفة حكؿ نشطات العامميف في المنظمة كمف أىـ ىذه المعمكمات ما يتعمؽ بتقكيـ األداء.
ػ تكشؼ نظـ معمكمات المكارد البشرية عف أية تغيرات تحدث لممكارد البشرية في البيئة
الداخمية كالخارجية ،كبذلؾ تمكف اإلدارة مف اإلعداد لمكاجية تمؾ التغيرات بكفاءة.
ػ تحقؽ نظـ معمكمات المكارد البشرية التكامؿ كالتناسؽ بيف مختمؼ نشاطات إدارة المكارد
البشرية كما تساعد في تحقيؽ التكامؿ بيف إدارة المكارد البشرية كاإلدارات األخرل.
كقد خمصت شركة  Tellabsكىي أكبر شركة منتجة لتكنكلكجيا االتصاالت الرقمية في
العالـ ،كىي تحاكؿ التحكؿ مف نظاـ التصنيع التقميدم إلى نظاـ تصنيع متطكر إلى فمسفة إدارة
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الجكدة الشاممة اؿ ذم يكصؿ الشركة إلى معدؿ خالي مف األخطاء أك العيكب ،سكاء

بالنسبة

لمنتجات الشركة أك عمميتيا الصناعية ،بعد أف كاجيتيا العديد مف الصعكبات ػ إلى أف امتبلؾ
نظاـ فعاؿ لمعمكمات المكارد البشرية يمثؿ أحد األسمحة اإلستراتيجية لتحقيؽ ميزة تنافسية في
أسكاقيا كضماف االستمرار كالنمك في تمؾ األسكاؽ  .14كمف المزايا األخرل التي يحققيا نظاـ المكارد
البشرية يمكف ذكر:
 تكفير الجيد ك الكقت كتحقيؽ المكضكعية كالدقة في االنجاز. يسيؿ مف عممية اتخاذ الق اررات في .مجاؿ المكارد البشرية. يجعؿ مف الق اررات المتخذة أكثر فعالية في معالجة أكضاع العنصر البشرم. -يسيؿ مف التخطيط كالرقابة مجاؿ المكارد البشرية.

 يسيؿ مف عممية التقييـ كالتابعة لسياسات تسيير المكارد البشرية. يحد كقمؿ مف عمميات تجميع كتخزيف المعمكمات بالطريقة التقميدية (اليدكية) كمايصاحبيا مف أخطاء كضياع لمكقت ك األعماؿ الكرقية.
 -إمكانية إجراء عمميات المقارنة كالتحميؿ كالتقييـ كاعداد تقارير المكارد البشرية بالطريقة

التي تحقؽ السرعة الدقة كالمكضكعية.

 .3وظائف نظام معمومات الموارد البشرية  :حسب سميـ إبراىيـ الحسنة فإنو يمكف حصرىا

في خمسة أقساـ رئيسية ،كما يمي:

15

أ) .جمع البيانات المطموبة  :كىي الكظيفة األكلى ألم نظاـ معمكمات كعادة تتضمف

كظائؼ فرعية أىميا :
ػ جمع البيانات المطمكبة كاختيارىا :غالبا ما تتكافر كتجمع بيانات كثيرة،شفكية ككتابية

كالكتركنية؛ رسمية كغير رسمية في مكضكع معيف ،كلكف اختيار المبلئـ منيا يعتمد عمى الغاية مف
جمع البيانات؛ كعمى طبيعة المكضكع الراد جمع معمكمات عنو (زبائف :معمكمات محددة :اسـ؛
عنكاف؛ تاريخ( ،)..مكظؼ :أكثر عمقا :شيادة؛ خبرة؛ حالة األسرة؛ )...
ػ ترميز البيانات :كذلؾ مف خبلؿ إعطائيا أرقاـ كحركؼ كرمكز طبقا لدليؿ ترميز معيف
،مف أجؿ تبسيط كميات البيانات المراد تجميعيا ؛مما يؤدل إلى تكفير الكقت كالجيد عند التعامؿ

معيا.

ػ تسجيؿ البيانات  :أم تسجيؿ الحقائؽ كالمكاقؼ كاألحداث ،مثؿ األكامر كالطبلبيات؛ عمى
كسائؿ كرقية أك غير كرقية.
ػ تصنيؼ البيانات  :كىى كظيفة كضع البيانات في مجمكعات متجانسة طبقا لمعايير
محددة سمفا ،فيمكف تصنيؼ األفراد حسب العمر أك الخدمة أك الشيادة . ....

ػ المراجعة كالتدقيؽ  :أم مراجعة البيانات المجمعة كالمختارة كتدقيقيا مف حيث صحتيا

كاكتماليا كخمكىا مف األخطاء .
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ب) .معالجة البيانات  :تشكؿ الكف الثاني كاألساسي لكظائؼ نظاـ الممكمات ،كتتككف مف
سمسمة مف العمميات اآللية في معظميا كالتي يتـ مف خبلليا تحكيؿ البيانات إلى معمكمات مساعدة
في اتخاذ الق اررات كمف مياميا ما يمي :
ػ فرز البيانات  :يعني تنظيـ البيانات كترتيبيا كفؽ منطؽ محدد مسبقا ،مثؿ كضعيا في
ترتيب تصاعدم أك تنازلي ،أك تجميعيا في تصنيفات معينة.
ػ حساب البيانات  :كىي عممية إعادة صياغة البيانات رياضيا مف خبلؿ العمميات الحسابية
أك الكظائؼ اإلحصائية (الكسط الحسابي ،معدؿ النمك ،االنحراؼ المعيارم  ،)...ىذه العمميات
ىي التي تحكؿ البيانات إلى شكؿ جديد لمحصكؿ عمى معمكمات مفيدة في اتخاذ الق اررات.

ػ مقارنة كتقكيـ البيانات  :يسمح تحميؿ البيانات كتفسيرىا بمعرفة شكؿ كطبيعة العبلقات

المختمفة بيف المتغيرات الحقيقية التي تمثميا ىذه البيانات مثؿ العبلقة بيف التدريب كزيادة اإلنتاجية.
ج) .إدارة البيانات  :كىي كظيفة تنظيمية إلدارة مكارد البيانات ،كتيتـ بكضع السياسات

المرتبطة بالبيانات كالتخطيط ليا ،كصيانة نظـ المعمكمات المختمفة ،كمف مسؤكليتيا كضع معايير
الجكدة ،كمف أىـ ميمات إدارة البيانات ؛صياغة القكاعد التي تضمف الحافظة عمى البيانات
كتكزيعيا كاستخداميا في المنظمة.

د) إنتاج المعمومات  :كىك اليدؼ النيائي لنظـ المعمكمات كالسبب الرئيسي لكجكد ىذه

النظـ ككظائفيا المختمفة ،كعممية إنتاج المعمكمات تعني عممية تصنيعيا (تحكيميا) مف مكاد أكلية

(بيانات) إلى شكؿ جديد يطمؽ عميو اسـ المعمكمات ،كالتي تقدـ لممديريف الستخداميا كاالستفادة
منيا (مساعدتيـ )في اتخاذ ق ارراتيـ.
كمف أبرز منتجات نظـ معمكمات المكارد البشرية:

ػ إعداد التقارير  :حيث يصدر نظاـ المعمكمات التقارير الدكرية كاالستثنائية أك بناءا عمى
طمب خاص ليمبى احتياجات الكظائؼ األخرل مف المعمكمات التي يمكف أف تقدـ التقارير عمى

شكؿ كثائؽ كرقية مطبكعة أك عمى شكؿ إليكتركني أك عمى شكؿ سمعي بكاسطة أشرطة تسجيؿ

منطكقة أك عمى شكؿ متعدد الكظائؼ (نصيا؛ سمعيا؛ بصريا).
ػ الخبرة كاالستشارة :حيث يقدـ الخبرة كاالستشارة المعمكماتية لئلدارات العميا كالتكتيكية .

ىـ) .رقابة أمن البيانات :ىي عمميات الرقابة التي تيدؼ إلى التأكد مف أف الممفات محمية
مف العبث أك دخكؿ أشخاص غير مرخص ليـ بذلؾ ك كذلؾ محمية مف إمكانية التغيير أك التعديؿ
باستثناء األشخاص المرخص ليـ بذلؾ ،تشمؿ رقابة امف البيانات عمى ما يمي:

ـ الرقابة عمى المدخالت  :لمتأكد مف أف جميع المعامبلت التي تجرم داخؿ المنظمة يتـ

تسجيميا ك مكجكدة في ممفاتيا الخاصة.
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ػ الرقابة عمى العمميات  :لمتأكد مف أف البيانات تامة (عدـ فقداف أم حقؿ ك أف جميع
السجبلت مدققة) كأف المعالجة تجرم كفقا لئلجراءات كالقكاعد المكضكعية خبلؿ عممية تحديث
البيانات.

ػ الرقابة عمى المخرجات  :لمتأكد مف أف نتائج المعالجة دقيقة (دكف أخطاء) كتامة (دكف

نقصاف) كتكزيع بدقة عمى المستفيديف (في الكقت كالمكاف المناسبيف).

 .4خطوات تصميم نظام معمومات الموارد البشرية  :تتعمؽ عممية تصميـ نظاـ معمكمات

المكارد البشرية بتنظيـ العبلقة بيف عناصره كأجزائو ،مف خبلؿ ترجمة األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا،
إلى نظاـ كامؿ كقابؿ لمتشغيؿ بأقؿ تكمفة كأعمى منفعة ممكنة لممنظمة .كنظ ار لتشعب العبلقات
بيف نظاـ معمكمات المكارد البشرية كنظـ المعمكمات الفرعية األخرل في المنظمة ،فإف األمر

يتطمب أف تحدد الجية التي تقكـ بتصميـ النظاـ عمى أساس إلماميا الكاسع بكافة العبلقات التي
يجب أف يؤمنيا النظاـ كارتباطاتيا مع بعضيا البعض لكي يككف النظاـ المراد تصميمو فاعبل

ككؼء بالدرجة المطمكبة.
كىناؾ خمسة خطكات أساسية البد مف إتباعيا في تصميـ ىذا النظاـ كىي كما يمي:
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أ) .التحميل األولي لألنظمة  :تتضمف ىذه الخطة تحديد كادراؾ المشاكؿ ككضع الحمكؿ
ليا ،إضافة عمى تحديد كتعريؼ كافة المعكقات كالصعكبات الناجمة عف البيئة كالتي مف الممكف
أف تؤثر في النظاـ كتحديد األىداؼ كالمتطمبات التشغيمية لمنظاـ ،كذلؾ إعداد كدراسة جدكل،
كتقرير كافي عف سياسات األفراد العامميف.

ب) .التصميم األولي لألنظمة  :تنطكم ىذه الخطكة عمى كضع أنظمة بديمة كفقا لؤلىداؼ

المحددة كالمعكقات ،كذلؾ كضع التكصيات كاالقتراحات ،كتحديد المتطمبات اليندسية البلزمة لكؿ
بديؿ مع تحديد ك تقييـ تأثر العكامؿ البشرية كاليندسية عمى النظاـ المقترح.

ج) .ىندسة األنظمة  :تركز ىذه الخطكة عمى تحديد الشركط التفصيمية ليندسة اآلالت

كتشغيؿ األنظمة ،ككضع التسييبلت كاألدكات البلزمة المستخدمة في األنظمة المختمفة كذلؾ القياـ
بتنفيذ دراسة حكؿ فاعمية التكمفة لكؿ بديؿ لؤلنظمة المصممة ،كتحديد مسؤكلية اتخاذ القرار،
إضافة إلى تكفير كتييئة الشركط البلزمة لؤلفراد العمميف عمى األنظمة المختمفة.

د) .اختيار وتطبيق األنظمة  :تتضمف ىذه الخطكة تحديد كاختبار األنظمة الفرعية ككذلؾ

اختيار النظاـ الكمي لؤلفراد ،كما كتككف ىنالؾ اختبارات أثناء تطبيؽ النظاـ.

ىـ) .تقويم األنظمة  :تتضمف ىذه الخطكة الجكانب التالية :قياس أداء النظاـ ،كتقكيـ أداء

النظاـ ،كامكانيات تغيير النظاـ عند الضركرة ،ك تطبيؽ النظاـ المعدؿ ،إضافة إلى التقكيـ المستمر
كالمتابعة.
إف المنظمة التي تسيير كفقا لمخطكات الكاردة أعبله في تصميـ أنظمة معمكمات المكارد
البشرية البد كاف تدخؿ في اعتباراتيا الجكانب السمككية لؤلفراد كالعمميف ،أم سمكؾ األفراد العامميف
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كاتجاىاتيـ نحك النظاـ ،كاف أم إىماؿ ليذه الجكانب السمككية سكؼ يؤدم إلى عدـ فعالية النظاـ،
بؿ يمكف أف يؤدم إلى سمبيات عديدة.
مما سبؽ يمكف القكؿ أف تصميـ نظاـ معمكمات المكارد البشرية الفعاؿ يرتكز عمى تحديد
جممة مف العناصر كالخطكات كالتي ترتبط فيما بينيا ارتباطا كظيفيا كتبلزميا ،كتشكؿ في مجمكعيا
النظاـ الكمي لمعمكمات المكارد البشرية.

.5أغراض تطور أنظمة معمومات الموارد البشرية :تتمثؿ في تزكيد المستخدميف أك عمبلء

النظاـ بالمعمكمات التي يحتاجكنيا في الكقت المناسب كبالدقة المطمكبة ،كتشمؿ قائمة عمبلء نظاـ
معمكمات إدارة المكارد البشرية كؿ مف مسئكلي أنشطة المكارد البشرية ،أم المسئكليف عف أنشطة
تخطيط القكل العاممة كالتعيينات كالتدريب كمكافأة العامميف ....كالمدراء التنفيذييف باإلضافة إلى

المشرفيف .ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل تتعدل مجاالت استخداـ أنظمة معمكمات المكارد

البشرية مجرد التخزيف كاسترجاع المعمكمات بشاف قكة العمؿ في المنظمة مثؿ الغيابات كدكراف
العمؿ كالمكافآت كغيرىا مف مجاالت االستخداـ التقميدية إلى مجاالت أكثر أىمية تشمؿ:
ػ إعداد الخطط كاالستراتجيات التنافسية لمنظمة.
ػ التنبؤ باحتياجات المكارد البشرية.

ػ تخطيط المسارات الكظيفية كمسارات الترقية.
ػ تحميؿ االحتياجات التدريبية.
ػ تقييـ سياسات كممارسات كبرامج المكارد البشرية.
ػ إعداد التقارير الخاصة بإدارة العنصر البشرم.
ػ تدعيـ األنشطة اليكمية إلدارة العنصر البشرم مثؿ تسجيؿ ساعات العمؿ كالغيابات.

كقد ارتبط تطكر استخداـ أنظمة معمكمات المكارد البشرية بعنصريف أساسييف كىما التطكر
في تكنكلكجيا الحاسب كالتشريعات الحككمية.
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 .6مجاالت تطبيقات نظم معمومات الموارد البشرية  :ىناؾ العديد مف مجاالت تطبيقات

نظـ المكارد البشرية كمف أىميا:

19

ـ تطبيقات التوظيف  :تتضمف تطبيقات تكظيؼ العامميف كؿ مف عممية جذب كاستقطاب

العامميف كالمساعدة في تكفير فرص العمؿ المناسبة كالحفاظ عمى قاعدة البيانات الخاصة

بالعامميف.

 .1جذب كاستقطاب العامميف :يساعد نظاـ معمكمات جذب كاستقطاب العامميف في حفظ

المعمكمات الخاصة بالمرشحيف لمكظائؼ كتحديد المرشح المناسب لممكقع الكظيفة.
إف نظاـ االستقطاب الفاعؿ يحقؽ لممنظمة ما يمي:
ػ استرجاع المعمكمات الخاصة باسـ العامؿ ك رقـ ضمانو الصحي ك مؤشرات أخرل
لممتقدـ لمكظيفة.
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ػ تكثيؽ جميع اإلجراءات الخاصة بعممية االستقطاب (مثؿ المقابمة ػ االختيار.).....
ػ تكثيؽ جميع البيانات األساسية حكؿ فرص العمؿ المتكفرة.
ػ تكفير المعمكمات األساسية لمقائميف بالمقابمة كاعداد التقارير الضركرية عف المرشحيف
لمكظائؼ.
ػ تكفير المعمكمات البلزمة لتقكيـ عممية االستقطاب كتحديد تكاليؼ اإلعبلنات عف
الكظائؼ.
ػ تكفير المعمكمات عف نتائج االختبارات لممرشحيف لمكظائؼ.
ػ زيادة أعداد المرشحيف مف المؤىميف بدرجة كبيرة كالذيف يمتمككف أعمى الميارات كالتسريع

بمؤل الشكاغر مف قبميـ كبذلؾ يتمكف المديركف مف تحديد المصادر التي تييئ أكثر العامميف نجاحا
في المستقبؿ.
ػ زيادة معاير االختبار سكاء أكانت تمؾ المعايير مكضكعية مرتبطة بالعمؿ أـ معايير ذاتية
كبعض السمات الشخصية.

 .2تكفير قاعدة بيانات تدريبية لمعامميف  :تحتفظ المنظمة عادة بيانات حكؿ العامميف في

ممؼ كبير ىذه المعمكمات يمكف استخداميا لعدة أغراض أىميا:
 -إدارة الركاتب ك األجكر.

 تكثيؽ تكاليؼ الفكائد ك الخدمات ك الحكافز. التخطيط لممكارد البشرية.إف قاعدة البيانات األساسية تتضمف عادة معمكمات تخص العامميف كما سبؽ أف ذكرنا في
فقرات سابقة.

ـ تطبيقات التخطيط لمموارد البشرية  :ىناؾ نكعاف مف التطبيقات الحاسكبية المرتبطة

بتخطيط المكارد البشرية ك ىما :
أ .تخطيط التعاقب كتحديد االحتياجات المستقبمية مف المكارد البشرية كما كنكعا .تخطيط
التعاقب الذم يؤكد عمى إف المنظمة لدييا عامبلف البد أف تعدىـ إلى المكاقع التي تشغر بسبب
التقاعد كالترقية كالتنقبلت كالغاء الخدمة أك التكسيع في النشاطات لذلؾ فانو البد أف تككف ىنالؾ

العديد مف الممفات منيا:

 ممفات خاصة بالعامميف المصنفيف حسب الكظائؼ كحسب الدراجات الكظيفية ،ككذلؾحسب الجنس كالعمر.
 كمدة الخبرة كالتدريب ،إذ أف ىذه الممفات تحدد إمكانية حركة العامميف كما انو باإلمكافاالستفادة منيا في الحصكؿ عمى ممفات أخرل كمف أىميا ممؼ تحميؿ قكة العمؿ كتحميؿ حركية قكة

العمؿ .الذم يتضمف تحميؿ حركة العامميف مف ترقيات إلى تنقبلت كمعدالت دكراف ك غيرىا.
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إف ىذه البيانات الخاصة بحركية العامميف يمكف استخداميا في التنبؤ بأثر التعييف أك
االستغناء عمى قكة العمؿ المستقبمية ،ك لذلؾ فاف تحميؿ قكة العمؿ يكفر المعمكمات التالية:
* عدد التعيينات الجديد ،كذلؾ التنقبلت ك الترقيات مف قسـ إلى قسـ.
** عدد العامميف الذيف تحتاجيـ المنظمة مستقببل.
*** عدد العامميف الذيف ستفقدىـ المنظمة مستقببل ألم سبب مف األسباب كالتقاعد
كاإلقالة كاالستقالة كالنقؿ....الخ.
كلذلؾ فاف نظاـ تخطيط المكارد البشرية يساىـ في عممية صناعة الق اررات بفاعمية سكاء
كانت ىذه الق اررات لمؿء الشكاغر فييا أك إلعادة تكزيع المكارد البشرية مف الكظائؼ التي يككف

فييا فائض إلى الكظائؼ التي تشكك مف عجز أك نقص في القكل العاممة.

ـ تطبيقات إدارة األداء  :مف الممكف خزف معمكمات تقكيـ أداء العامميف في قاعدة بيانات

الكتركنية ،إضافة إلى أف الحاسكب الشخصي ممكف استخدامو ليذا الغرض .إف تطبيؽ إدارة األداء
تساعد المنظمة في ربط أنظمة التقكيـ بخصائص كمكاصفات كؿ كظيفة كتساىـ في تحديد ككضع
الحمكؿ لمشاكؿ األداء.
كالبرمجيات الخاصة بتقكيـ األداء يمكف أف تحدد نكع الطريقة المناسبة لمتقكيـ،كبعد

االنتياء مف عممية التقكيـ يمكف تكفير معمكمات تشير إلى الفركقات في األداء الفعمي قياسا

بالمعايير المحددة.كاف تطبيقات األداء تتطمب مف إدارة المكارد البشرية تحديد مشاكؿ األداء كبيئة
العمؿ ليتسنى ليا تصحيح االنحرافات كمعالجة مشاكؿ انخفاض األداء.

ـ تطبيقات التدريب والتطوير الميني  :تستخدـ تطبيقات التدريب بشكؿ أساسي في تكثيؽ

المعمكمات الخاصة بإدارة التدريب كىذه المعمكمات تتضمف عدد المشاركيف كخصائصيـ ،محتكل

البرنامج،

ككمؼ التدريب..الخ ،إضافة إلى ذلؾ معمكمات حكؿ ميارات العامميف كالنشاطات
التدريبية الضركرية.إف قاعدة البيانات الخاصة بإدارة المكارد التدريب تتضمف البيانات التدريبية،
إضافة إلى شاىدة الميارات ك الخبرة التعميمية ،كما أنو باإلمكاف استخداـ المعمكمات الخاصة
بالتكاليؼ لتحديد أم األقساـ تككف المكازنة التدريبية مرتفعة فييا فييا إذ أف ىذه المعمكمات يمكف

استخداميا في إعادة تخفيض المكارد المالية في التخطيط التدريبية المستقبمية ،إضافة إلى

المعمكمات الخاصة بتكاليؼ التدريب ،فاف قاعدة البيانات تكفر بيانات حكؿ البحكث كالمجاالت
العممية كالمصادر المعرفية لمساعدة العامميف في تعمميـ ك اطبلعيـ عمى احدث المستجدات
العممية.أما فيما يتعمؽ بتطبيؽ التطكير الميني فتتمثؿ في تحديد الميكؿ المينية كقيـ العمؿ
كاألىداؼ المينية .كما كاف نظاـ المعمكمات قد يؤثر خططا لمتطكير الميني تحتكم عمى معمكمات
ميمة كنقاط القكة في الميارات المطمكبة ،كالحاجات التدريبية كالتطكيرية األساسية لممكاقع اإلدارية

العميا.
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إف تطبيقات التطكير الميني تساعد اإلدارة في تساعد في تحسيف فاعمية األداء كمساعدة
العامميف في تحديد ميكليـ المينية كتقديـ النصح كاإلرشاد لمعامميف فيما يتعمؽ بالفرص المتكفرة في
المنظمة كاستحداث كظائؼ جديدة.

ـ تطبيقات التعويضات  :تتضمف التطبيقات الخاصة بالتعكيضات تقكيـ الكظائؼ كتحديد

األجكر كالركاتب كاستقصاء األجكر ،إضافة إلى تحديد الحكافز كالفكائد .يتـ تحديد إجمالي األجكر
المدفكعة كأية مبالغ يمكف حذفيا أك إضافتيا بالتكصؿ إلى إضافي األجكر لكؿ فترة (شيريا أك
سنكيا) كفي بعض األحياف يمكف ربط الراتب بأنظمة بيانات المكارد البشرية األخرل ،بحيث يتكامؿ
مع ىذه األنظمة ...كاف تطبيقات األجكر كالركاتب تكفر لئلدارة المعمكمات حكؿ معدالت الدفع
كحدكد الراتب ك التغيير مف فترة إلى أخرل ،كلذلؾ فيي ذات أىمية لمتخطيط المستقبمي ،لزيادات

في معدالت الدفع ،كتساعد اإلدارة في تحديد الكظائؼ التي تككف أجكرىا أعمى أك اقؿ مف معدالت

الدفع في المنظمات المنافسة .كيمكف أف نكضح مجالت تطبيقات نظم معمومات الموارد البشرية
في الشكؿ التالي:

المصدر :إعداد الباحث
مما سبؽ يتضح لنا تطبيقات نظاـ المكارد البشرية ترتبط بمختمؼ المجاالت الكظيفية إلدارة
المكارد البشرية كالمتعمقة بالعنصر البشرم الذم تتعامؿ معو المؤسسة ،كيشكؿ ىذا النظاـ مرجع
معمكماتي يسمح ليذه اإلدارة مف اتخاذ الق اررات الكظيفية كالعممية المختمفة في أحسف الظركؼ
كبأقؿ التكاليؼ.

الخاتمة :

مف خبلؿ ىذه الدراسة اتضح لنا

أىمية كدكر المعمكمة في إدارة المكارد البشرية ؛كما

اتضح لنا تعقد كصعكبة تصميـ نظاـ معمكمات المكارد البشرية؛ باعتباره نظاـ فرعي ضمف النظاـ
المعمكماتي العاـ في المؤسسة كيتطمب إجراءات كقكاعد خاصة يجب عمى إدارة المكارد البشرية أف
تراعييا عند تصميمو ،ك خاصة كىك يربط بخصكصية العنصر البشرم كسمككو الذم أقؿ ما يقاؿ
عنو أنو معقد كمتغير؛ كيشكؿ أحد القيكد األساسية في كضع ىذا النظاـ المعمكماتي ،كما اتضح لنا
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أف نجاح اإلدارات بصفة عامة كادارة المكارد البشرية بصفة يتكقؼ بدرجة كبيرة عمى حجـ كنكعية
المعمكمة التي تتكفر عمييا ،لذا يستكجب عمى إدارة المكارد البشرية أف تنظر إلى المعمكمة مف
المنظكر النظامي الذم يعتبر مدخبل عمميا متكامبل ،كأكثر مكضكعية كدقة في التعامؿ مع البيانات
كالمعطيات البيئية ،كالذم بإمكانو أف يكفر معمكمات نقية كذات جكدة عالية كبأقؿ تكمفة ،كبذلؾ
يشكؿ قاعدة بيانات تكظفيا إدارة المكارد البشرية في جممة مف كظائفيا كمياميا اإلدارية ،كتسيؿ
عمييا كعمى متخذم القرار البشرم عممية صنع كاتخاذ الق اررات ،كيجب أف ننظر إلى ىذا النظاـ
عمى أنو كسيمة مساعدة كدعـ التخاذ الق اررات ؛ أم نظاـ خدمة يعمؿ عمى تحقؽ زيادة فعالية
استخداـ العنصر البشرم في المؤسسة مف خبلؿ تأميف العبلقة بيف مصادر المعمكمات
كمستخدمييا مف جية كالتقميؿ مف درجة المخاطرة كعدـ األكيد مف جية أخرل.
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موقع الجزائر من التحوالت السياسية التي يعرفيا العالم العربي
الدكتور عمار عباس
رئيس المجمس العممي

كمية الحقوق ،جامعة معسكر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقدمة
يشيد العالـ العربي منذ دخكؿ سنة  2011تحكالت عميقة دفعت بيا التظاىرات الشعبية
التي ال تكاد تستثنى منيا دكلة عربية ،كلـ بنسب متفاكتة.

لقد كاف حرؽ الشاب محمد البكعزيزم لجسده بمثابة الش اررة التي طالت األخضر كاليابس

في تكنس مكطنو األصمي ،كفي الدكؿ العربية عامة كدكؿ شماؿ إفريقيا عمى الخصكص .فقد
عمت التظاىرات المطالبة بإصبلح األنظمة معظـ الدكؿ العربية ،كعندما لـ يستجب ليا ،كتـ
التصدم ليا بالقمع ،كاالستخداـ المفرط لمقكة ضد المتظاىريف رفعت شعارات جديدة تتبلئـ مع رد
فعؿ األنظمة تجسدت في المطالبة بإسقاطيا.

كعندما اكتشفت ىذه األنظمة أف القكة لـ تضع حدا لبلنتفاضات الشعبية التي تقكت

ببعضيا كحاكلت محاكات بعضيا أحيانا ،سعت جاىدة إلدخاؿ تعديبلت شكمية عمى نفسيا في
إطار االستم اررية ،سكاء مف خبلؿ عزؿ كزراء أك تغيير رؤساء حككمات أك اإلعبلف عف
إصبلحات دستكرية.
كاذا كانت كثير مف الدكؿ العربية قد عرفت ىذا الحراؾ المطالب بالتغيير ،فإف بعض

االحتجاجات بقيت متشبثة بطابعيا السممي نظ ار لعدـ كجكد رد عنيؼ مف طرؼ األجيزة األمنية،
إال أف بعضيا اآلخر لـ يفتأ أف تحكؿ إلى رد فعؿ عنيؼ عمى ما لقيتو االحتجاجات مف قمع ،كقد
تجمى رد الفعؿ ذلؾ في المجكء إلى تخريب الممتمكات العمكمية في بعض الدكؿ ،كالى استعماؿ
السبلح في دكؿ أخرل.
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ففي المشرؽ العربي تعرؼ اليمف احتجاجات مطالبة بإسقاط النظاـ منذ شير فيفرم
 ،2011كتبعتيا في ذلؾ البحريف كاألردف كالعراؽ ك سكريا ،مع اختبلؼ المطالب مف دكلة إلى
أخرل ،كلك أنيا تتحد في مطمب اإلصبلح السياسي المفضي إلى ترسيخ القيـ الديمقراطية ،كعمى
رأسيا ترقية الحقكؽ كالحريات كالتداكؿ السممي عمى السمطة.
لـ تكف الجزائر مستثناة مف ىذا الحراؾ العربي المطالب بالتغيير كاإلصبلح ،غير أنو
بالنظر إلى التجربة العصيبة التي عرفتيا الببلد خبلؿ التسعينات كنتاج لعممية التحكؿ الديمقراطي،
فإنو لـ يكف مف الضركرم المجكء إلى العنؼ لممطالبة بالتغيير ،في ظؿ ىذا التحكؿ الذم يعرفو
العالـ العربي ،فباستثناء األحداث التي عرفتيا بعض مناطؽ الكطف في شير جانفي  ،2011كالتي
كانت تعبي ار عف مطالب اجتماعية ،نظ ار الرتفاع أسعار بعض المكاد ذات االستيبلؾ الكاسع ،كالتي

احتكتيا الحككمة مف خبلؿ اتخاذ بعض اإلجراءات لضبطيا ،كلـ تكف مطالب اإلصبلح السياسي
لتمقى نفس الزخـ الذم عرفتو في بمداف عربية أخرل.
كؿ ىذا لـ يمنع السمطات العمكمية كعمى رأسيا رئيس الجميكرية ،باستباؽ األحداث
كاإلعبلف عف مشركع إصبلحات سياسية تضمنو خطابو المكجو لؤلمة في  15أفريؿ  ،2011فمنذ

تكلي رئيس الجميكرية لمقاليد الحكـ سنة  1999لـ يفتأ يعبر عف رغبتو في إدخاؿ تعديؿ جذرم
عمى الدستكر الذم كاف يحكم في طياتو تناقضا صارخا في تنظيـ السمطة التنفيذية عمى
الخصكص ،كىك ما حاكؿ رئيس الجميكرية تصحيحو مف خبلؿ مبادرتو بتعديؿ دستكرم سنة
.1 2008

غير أف التجربة المنبثقة عف الممارسة السياسية التعددية ألكثر مف عقديف ،كما ترتب عنيا

مف نتائج مف جية ،كالظركؼ التي يعرفيا العالـ العربي عمكما كبمداف شماؿ إفريقيا عمى

الخصكص2؛ دفعت برئيس الجميكرية ىذه المرة إلى اإلعبلف عف إجراء إصبلحات شاممة  ،3حيث
لف يقتصر األمر ىذه المرة عمى تعديؿ دستكرم ،بؿ امتد إلى نصكص أخرل ليا عبلقة بالممارسة
السياسية كبترقية الحقكؽ كالحريات.
لذلؾ سنحاكؿ في ىذا المقاؿ التطرؽ إلى مختمؼ المكاضيع التي طرحيا رئيس الجميكرية

لمنقاش كالتي ستعرؼ تعديبلت جكىرية ،سكاء تعمؽ األمر بمراجعة العدة التشريعية لترقية الممارسة
السياسية التعددية(مبحث أكؿ) ،أك بمراجعة عميقة لدستكر  1996بعد تمؾ التعديبلت الجزئية التي
عرفيا في سنتي  2002ك ( 2008مبحث ثاني).

المبحث أول :تعديالت تشريعية لترقية الممارسة السياسية التعددية
انطبلقا مف تقييـ التجربة التعددية التي باشرتيا الببلد في نياية الثمانينات ،في ظؿ التحكؿ

الشامؿ الذم عرفو العالـ نتيجة تفكؾ االتحاد السفياتي كانييار جدار برليف ،كالذم تجسد في

الجزائر في حكادث  05أكتكبر  ،1988عرفت الببلد تحكال جذريا إف عمى المستكل االقتصادم أك
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السياسي ،مف خبلؿ تبني آليات اقتصاد السكؽ ،كالتفتح عمى الممارسة السياسية التعددية ،غير أف
ىذا التحكؿ لـ يكف دكف مقابؿ ،حيث دفعت الببلد ثمنا غاليا خاصة خبلؿ فترة التسعينات .4
كانطبلقا مف ىذه التجربة المريرة ،التي بقدر ما كانت ليا سمبيات كاف ليا جكانب ايجابية،
جعمت الببلد تحاكؿ تصحيح المسار دكف التخمي عف الخيار الديمقراطي الذم اعتبره الدستكر مف
األسس التي يقكـ عمييا المجتمع الجزائرم.
كفي ىذا السياؽ أكد رئيس الجميكرية عمى المضي قدما كبمشاركة القكل السياسية سكاء
األغمبية المسيطرة عمى المجمس الشعبي الكطني أك حتى المعارضة ،سكاء كانت ممثمة في البرلماف
أك خارجو ،قصد تعميؽ المسار الديمقراطي كتعزيز دعائـ دكلة الحؽ كالقانكف

 ،5بمشاركة القكل

االجتماعية ،عمى اعتبار أف أم إصبلح سياسي ال يمكف أف يؤتي ثماره إذا لـ تصاحبو تنمية
اقتصادية كاجتماعية.6

إف ىذه التجربة المريرة ،التي بقدر ما كانت ليا سمبيات تجسدت في انييار الكضع األمني
كما نتج عنو مف خسائر في األركاح كالبنية التحتية لمدكلة ،كاف ليا جكانب ايجابية ،جعمت الببلد
تحاكؿ تصحيح المسار دكف التخمي عف الخيار الديمقراطي الذم اعتبره الدستكر مف المبادئ التي

ال يمكف أف يمسيا أم تعديؿ دستكرم.7

إف ىذا المشركع اإلصبلحي سيككف ببل معنى إذا لـ تتـ إعادة النظر في المنظكمة
التشريعية المؤطرة لمممارسة السياسية التعددية في ظؿ ترسيخ حرية التعبير ،كمف ثـ كاف ال بد مف
إدخاؿ تعديبلت جكىرية عمى حزمة القكانيف العضكية المرتبطة بالعممية االنتخابية كاألحزاب
السياسية كترسيخ حرية اإلعبلـ ،عمى أف تككف ىذه المراجعة قبؿ حمكؿ المكاعيد االنتخابية

المقبمة ،8سكاء المحمية منيا أك التشريعية بيدؼ ترقية الممارسة الديمقراطية في الببلد.
المطمب األول :القانون العضوي المتعمق باالنتخابات

يعتبر قانكف االنتخابات أىـ نص قانكني يؤطر العممية االنتخابية التي تعتبر جكىر أم
نظاـ ديمقراطي ،فباالنتخاب يتمكف المكاطنكف مف اختيار ممثمييـ عمى مختمؼ المستكيات،
لممارسة السيادة نيابة عنيـ ،لذلؾ يجب أف ترمي قكاعد القانكف االنتخابي إلى تحقيؽ انتخابات
تعددية نزيية كشفافة 9؛ فعقب تجربة عدة أنماط انتخابية منذ الشركع في التجربة التعدية في بداية
التسعينات ،انطبلقا مف نظاـ األغمبية إلى نظاـ التمثيؿ النسبي مرك ار بالنظاـ المختمط ،مف

الضركرم اليكـ تقييـ ىذه التجربة كتبني النمط االنتخابي الذم يتماشى مع كاقع المجتمع الجزائرم
كظركؼ الببلد السياسية كاالقتصادية.10
كلعؿ الشيئ اإليجابي ىذه المرة ،ىك كقكفنا عمى الممارسة العممية لنظامي األغمبية
كالتمثيؿ النسبي كما ترتب عنيما مف نتائج ،11كمف ثـ سيككف مف الضركرم الكقكؼ عمى ايجابيات
كسمبيات كؿ نمط انتخابي الختيار أحسف النظـ إلدارة العممية االنتخابية في المرحمة القادمة.
المطمب الثاني:القانون العضوي المتعمق باألحزاب السياسية
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بعد مركر أكثر مف عقديف مف الزمف عمى تبني التعددية الحزبية ،كالتي اعتبرت مف بيف
أىـ المكاسب التي تكلدت عف اإلصبلحات السياسية كالدستكرية التي عرفتيا الببلد منذ

،1989

أصبح مف الضركرم اليكـ كذلؾ تقييـ ىذه التجربة ،إلفساح المجاؿ لقياـ نظاـ حزبي حقيقي ،يؤدم
إلى بركز قكل سياسية فاعمة تعكس تطمعات المكاطنيف كتتجمى فييا التكجيات الكبرل لمناخب
الجزائرم.
فقد عرفت الببلد منذ تبني التعددية الحزبية بركز عدد ىائؿ مف األحزاب السياسية ،تبلشى
كثير منيا مف الساحة السياسية ،بعد إصدار القانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية سنة
 ،1997حيث تدخؿ القضاء لحؿ كثير مف التشكيبلت السياسية التي كانت متكاجدة في الساحة منذ
 1989لعدـ تكيفيا مع األحكاـ الجديدة المتعمقة بتأسيس األحزاب السياسية ،أغمبيا أحزاب طفيمية،
تنتيز المكاعيد االنتخابية ،لتحقيؽ مكاسب مالية.
كقد عرفت الفترة المكالية إلصدار القانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية ،تشدد ك ازرة
الداخمية في منح االعتماد لمتشكيبلت السياسية الجديدة ،حتى تمؾ التي بادرت بيا شخصيات
كطنية معركفة عمى رأسيا كزراء سابقيف 12؛ كلعؿ مراجعة قانكف األحزاب ستسمح بتجاكز ىذا

اإلشكاؿ الذم فسرتو المعارضة عمى أنو تضييؽ عمى الحؽ الدستكرم في إنشاء أحزاب سياسية.
المطمب الثالث :قانون عضوي لحاال ت التنافي مع العيدة البرلمانية
وآخر لتمثيل النساء
لقد أفرزت الممارسة االنتخابية التعددية في الجزائر ،بركز نمط جديد مف المنتخبيف كجدكا

في العيدة االنتخابية عمكما كالبرلمانية عمى الخصكص كسيمة ناجعة لتحقيؽ مكاسب شخصية
نظ ار لما تمنحو مف ترقية اجتماعية كمكاسب مالية سكاء عمى المستكل المحمي أك الكطني.

فبقدر ما ساعد نظاـ التمثيؿ النسبي المبني عمى طريقة الترشح ضمف القكائـ االنتخابية

المغمقة ،في تكطيد سمطة األحزاب السياسية في إعداد قكائميا االنتخابية كترتيب مرشحييا ،مما
جعؿ الناخب مطالب باختيار البرامج بدؿ األشخاص ،فإنو في نفس الكقت ساىـ بشكؿ كبير في
استبعاد الكفاءات الغير مؤطرة حزبيا ،كالتي ىمشيا أصحاب األمكاؿ كالنفكذ القبمي ،باحتبلؿ
المراتب المتقدمة في القكائـ االنتخابية ،كقد ساىـ في ذلؾ ما تدره العيدة االنتخابية مف مكاسب

مالية مشركعة كغير مشركعة ،كحصانة برلمانية ،إضافة إلى ماتتيحو مف ترقية اجتماعية.

كعمى الرغـ مف حاالت تنافي العيدة االنتخابية مع بعض الكظائؼ التي يحددىا قانكف
االنتخابات ،إال أف ذلؾ بدل غير كاؼ لجعؿ العيدة االنتخابية مسؤكلية كتكميؼ ،قبؿ أف تككف
ترقية كتشريؼ ،كلعؿ ىذا ما دفع السمطات العمكمية إلى التفكير في إصدار قانكف يحدد بكضكخ
حاالت التنافي مع العيدة البرلمانية كربما التكسيع منيا.

كما يعتبر إصدار قانكف عضكم متعمؽ بتمثيؿ النساء في المجالس المنتخبة ضركرم في

الكقت الحالي ،خاصة بعد تأخر صدكره عقب التعديؿ الدستكرم لسنة

 ،2008كالذم أكد عمى
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ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة  ،13بكضع آليات كفيمة بضماف تمثيميا في المجالس المنتخبة
كالمشاركة في صنع القرار ،إذا استثنينا ما جاء بو مشركع قانكف البمدية الذم أدرج بعض الحمكؿ
لترقية تمثيؿ المرأة كعنصر الشباب في المجالس الشعبية البمدية .14

المطمب الرابع :ترقية حقوق اإلنسان ،ودعم الفضاء السمعي البصري العمومي
عمى الرغـ مف الخطكات البارزة التي قطعتيا الجزائر في مجاؿ ترقية حقكؽ اإلنساف ،كىك
ما كاف يؤكد عميو رئيس الجميكرية في رسائمو المختمفة بمناسبة االحتفاؿ باليكـ العالمي لحقكؽ
اإلنساف ،كانشاء آليات لمدفاع عنيا  ،15إضافة إلى ما تضمنو التعديؿ الدستكرم لسنة  ،2008مف
ترقية لمحقكؽ السياسية لممرأة ،تطبيقا لمبدأ المساكاة بيف المكاطنيف الذم تضمنتو كؿ النصكص
الدستكرية الجزائرية ،إال أف مشركع اإلصبلح الدستكرم كالتشريعي القادـ جعؿ مف بيف أكلكياتو
اإلشارة مجددا إلى ضركرة ترقية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ"انفتاح أكبر لمسمطات العمكمية تيجاه
مختمؼ الرابطات كالجمعيات الكطنية لحقكؽ اإلنساف"  ،16لذلؾ يتعيف عمى المؤسسات كاإلدارات
المعنية أف تسيـ في احتراـ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ تمكيف ىذه الجمعيات مف القياـ بدكرىا عمى

أكمؿ كجو.17

أما عمى مستكل اإلعبلـ فقد أكد رئيس الجميكرية عمى تثميف حرية الصحافة كتكسيع
الفضاء اإلعبلمي العمكمي كاعادة النظر في السياسة اإلعبلمية العمكمية التي تكاجو تحد كبير مف
طرؼ القنكات اإلعبلمية الفضائية  ،18كتحديث المجاؿ اإلعبلمي الكطني ليتبلئـ مع النظاـ التعددم
كترسيخ االحترافية؛ فزيادة عمى رفع التجريـ عف الجنحة الصحفية ،سيتـ صياغة مشركع القانكف

العضكم المتعمؽ باإلعبلـ لكضع ضمانات لتجسيد حرية الصحافة

 ،19ك "كضع معالـ لمدكنة

أخبلقية" .
20

كما سيتضمف القانكف العضكم لئلعبلـ النص عمى إنشاء لجنة مستقمة مف الخبراء
الػجزائرييف في مجاؿ اإلعبلـ السمعي البصرم ،كاالتصاؿ ،كاإلعبلـ

21؛ كفي انتظار كضع ىذا

القانكف سيتـ تنصيب سمطة ضابطة تي ٍعىنى باألجيزة اإلعبلمية 22؛ كقد كمفت الحككمة مف طرؼ
مجمس الكزراء المنعقد في  02مام  2011باستكماؿ ىذا المسار"بإعداد مشاريع القكانيف المتعمقة
باإلشيار كبسبر اآلراء عبر الكسائط اإلعبلمية".23

المطمب الخامس :توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية
إدراكا منيا لمدكر الكبير الذم تمعبو الحركة الجمعكية في تأطير المكاطنيف كتكجيييـ

لممشاركة في اتخاذ القرار في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يقكـ عمييا الحكـ الراشد ،فقد

ارتأت السمطات العمكمية إعادة النظر في الحركة الجمعكية مف خبلؿ فتح المجاؿ ليا لممشاركة في

تنشيط جياز الدكلة لمحاربة البيركقراطية كمحاربة الفساد ،تطبيقا اللتزامات الجزائر الدكلية

24
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كتفعيبل لما نص عميو القانكف المتعمؽ بمكافحة الفساد  ،25كما جاء بو مشركع قانكف البمدية الذم
خصص مجاال كاسعا لتنظيـ الدكر التشاركي لممكاطنيف في صنع القرار المحمي

 ،26عمى اعتبار

المكاطف أصبح أكثر تطمعا كأكثر اطبلعا كتعمما كىك ما يؤىمو لمقياـ بدكر محكرم في تحديد
أكلكيات التنمية.27
غير أف كؿ ىذه اإلرادة السياسية الرامية لتفعيؿ الحركة الجمعكية"بصفتيا فضاءات لمتحكيـ
كالكساطة بيف المكاطنيف كالسمطات العمكمية" ،لف تتأتى دكف"تكسيع كتكضيح مجاؿ الحركة
الجمعكية كأىدافيا ككسائؿ نشاطيا كتنظيميا"  ،28لمقياـ بدكرىا في ممئ الفضاء الذم يفصؿ بيف
السمطة كالمكاطنيف ،كذلؾ مف خبلؿ إعادة النظر في القانكف المتعمؽ بالجمعيات

29؛ كريثما تتـ

المراجعة المزمعة لمقانكف الذم يسير نشاط الجمعيات ،دعى رئيس الجميكرية الحركة الجمعكية

"إلى تكثيؼ المبادرات التي تخكليا رسالتيا مف خبلؿ االنخراط مف اآلف ضمف ىذا المنظكر" .30
عمى العكس مف مشركع التعديؿ الدستكرم الذم تقرر عرضو عمى البرلماف القادـ الذم
سينتخب عقب االنتخابات التشريعية المقبمة ،فإف الحزمة التشريعية المتعمقة باألحزاب السياسية
كاالنتخابات كاإلعبلـ ستككف مف اختصاص البرلماف الحالي،كبالضبط خبلؿ الدكرة الخريفية لمفترة

التشريعيةالحالية.

المبحث الثاني :التعديالت الدستورية

ما كاف مجرد إشاعات تتداكليا الصحافة الكطنية بعد إطبلقيا مف طرؼ الطبقة
السياسية ،31تحكؿ إلى حقيقة مممكسة بعد إعبلف رئيس الجميكرية في خطابو المكجو لؤلمة في 15
أبريؿ  ،2011كلـ يكف إعبلف رئيس الجميكرية عف رغبتو في إدخاؿ تعديبلت جديدة عمى
الدستكر الجزائرم مفاجئا ،عمى اعتبار أف ىذا األمر سبؽ التنبيو لو قبؿ ثبلث سنكات بمناسبة

افتتاح السنة القضائية سنة  ،2008حيث أكد آنذاؾ بأف التعديؿ الدستكرم لسنة  2008ما ىك إال
تعديؿ جزئي في انتظار تعديؿ أعمؽ كأشمؿ ،عمى اعتبار أف ظركؼ الببلد يكميا لـ تكف تسمح
بإدخاؿ تعديبلت جذرية عمى دستكر  1996كالتي كانت تتطمب إشراؾ الشعب فييا عف طريؽ
االستفتاء ،نظ ار لكجكد أكلكيات أكثر أىمية آنذاؾ ،أىميا تنتظيـ االنتخابات التشريعية كالمحمية .32
كما أعمف رئيس الجميكرية يكميا أف الرغبة كالقناعة كانت قديمة لديو في تعديؿ جذرم

لمدستكر ،33عمى األقؿ منذ تكليو مقاليد السمطة التنفيذية سنة 1999؛ لذلؾ كاف ينتظر فقط الفرصة
المناسبة إلجراء تعديؿ دستكرم آخر بعد ذلؾ الذم جرل في

 2002كالذم أدرجت"تمازيغت"

بمكجبو كمغة كطنية.34

المطمب األول :مراجعة دستورية عميقة تحافظ عمى الثوابت

فيما يتعمؽ بالتعديؿ الدستكرم الذم سيككف مكاصمة لمتعديؿ الذم عرفو الدستكر سنة

 ،2008كالذم كاف جزئيا أممتو ظركؼ المرحمة التي كانت تمر بيا الببلد ،كالتي كانت تتطمب
إدخاؿ تعديبلت تتجاكب مع المتطمبات الظرفية يكميا ،كعمى رأسيا عمى الخصكص تمكيف رئيس
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الجميكرية مف الترشح لعيدة رئاسية ثالثة ،عمى اعتبار أف الدستكر القائـ آنذاؾ ،لـ يكف يتيح لو
ىذه األمكانية بنصو صراحة عمى أف تجديد انتخاب رئيس الجميكرية ال يجكز إال مرة كاحدة ،عمما
أف دستكر  1989سبؽ لو كأف ترؾ عدد العيدات الرئاسية مفتكحة كلـ يحددىا بعدد معيف.35
كبالفعؿ فقد ترتب عمى ذلؾ التعديؿ ،مشاركة رئيس الجميكرية في االنتخابات الرئاسية
لسنة  ،2009كالتي فاز بيا في الدكر األكؿ؛ كقد استند المجمس الدستكرم في مكافقتو عمى ىذا
التعديؿ عمى أف فتح المجاؿ النتخاب رئيس الجميكرية"يدعـ قاعدة حرية الشعب في اختيار
ممثميو..كيعزز السير العادم لمنظاـ الديمقراطي الذم يقتضي بأف حائز عيدة رئاسية ممزـ بأف
يعيدىا عند انقضائيا إلى الشعب الذم يممؾ دكف سكاه سمطة التقدير بكؿ سيادة ،كيفية تأدية ىذه

العيدة كيقرر بكؿ حرية تجديد الثقة في رئيس الجميكرية أك سحبيا منو"  .36كعمى إثر ىذا التعديؿ
تـ تأسيس مبدأ مفاده قابمية انتخاب رئيس الجميكرية دكف تحديد عدد لعدد الفترات

 ،37كمف ثـ

يجدد الثقة فيو بكؿ
يتمكف الشعب مف"ممارسة حقو المشركع في اختيار مف يقكد مصيره ،كأف ٌ
سيادة".38
إضافة إلى ذلؾ ،فقد أعاد التعديؿ الدستكرم لسنة  2008تنظيـ السمطة التنفيذية ،بتقكية

مكانة رئيس الجميكرية عمى مستكل السمطة التنفيذية ،كتكضيح العبلقة بينو كبيف الحككمة ،كالتي
كاف يسكدىا نكع مف الغمكض منذ تبني ازدكاجية السمطة التنفيذية بمقتضى التعديؿ الدستكرم

الجزئي الذم جرل في الثالث نكفمبر  1988الذم أعقب أحداث الخامس أكتكبر  ،1988حيث
أصبح األمر متعمقا بمجرد منصب لكزير أكؿ مكمؼ بتنسيؽ عمؿ الحككمة قصد تنفيذ برنامج
رئيس الجميكرية.

كما قد يعكد إلغاء منصب رئيس الحككمة إلى عدـ إمكانية الجمع بيف رئيس منتخب عمى

أساس برنامج حائز عمى ثقة األغمبية المطمقة لمناخبيف ،يمزـ رئيس الجميكرية دستكريا بتنفيذه

،39

كرئيس لمحككمة مطالب بتطبيؽ برنامج األغمبية البرلمانية التي ينتمي إلييا ،مع أف الشرعية
االنتخابية ليذه األغمبية ميما كانت ،ال يمكف أف تتجاكز شرعية الرئيس الممثؿ لكؿ الجزائرييف.
كمف ثـ كاف استبداؿ منصب رئيس الحككمة بكزير أكؿ  ،40يتكلى رئيس الجميكرية تعينو كانياء

ميامو ،41مف أبرز مظاىر التعديؿ الدستكرم لسنة  ،2008كىك منصب كاف منصكصا عميو في
دستكر  ،42 1976عمى الرغـ مف أف التسمية ليس ليا أم تأثير عمى تنظيـ السمطة التنفيذية كانما
العبرة بالصبلحيات ،بؿ أكثر مف ذلؾ ،نجد ىذه التسمية ىي المستخدمة في النظاـ السياسي
البريطاني مع الصبلحيات الكاسعة الممنكحة لمكزير األكؿ حتى كأنو يبدك شبييا برئيس لمدكلة في
النظـ الرئاسية.43
إضافة إلى ذلؾ فقد تضمف التعديؿ الدستكرم لسنة

 2008ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة

كدسترة رمكز الثكرة ،غير أف كؿ ذلؾ لـ يكف كافيا لتصحيح النص الدستكرم الذم كضع سنة
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 ،1996لمعالجة األزمة السياسية كالدستكرية التي عرفتيا الببلد عقب استقالة رئيس الجميكرية كحؿ
المجمس الشعبي الكطني كتكقيؼ االنتخابات التشريعية لسنة  1991قبؿ إجراء دكرىا األكؿ.
ألجؿ ذلؾ كمو يجب أف يرمي التعديؿ الدستكرم المقبؿ إلى تصحيح كثير مف التناقضات
التي تكلدت عميو ،كأىميا المسئكلية السياسية غير المباشرة لرئيس الجميكرية أما المجمس الشعبي
الكطني ،مف خبلؿ مسئكلية الحككمة ،باعتبارىا المنفذة لبرنامج رئيس الجميكرية ،كىك أمر يتنافى
مع انتخاب رئيس الجميكرية عف طريؽ اإلقتراع العاـ المباشر كالسرم ،كالذم يجعمو مسؤكال فقط
أماـ ىيئة الناخبيف التي زكت برنامجو مف خبلؿ انتخابو ،كيمكنيا سحب ىالثقة أك تجديدىا فيو
بمناسبة االنتخابات الرئاسية.

المطمب الثاني:أسموب التعديل الدستوري الذي سينتيج

قبؿ إعبلف رئيس الجميكرية عف الشركع في إصبلحات سياسية شاممة تمس النص
الدستكرم ،دار نقاش كاسع في الساحة السياسية ،تضاربت فيو مكاقؼ األحزاب حكؿ الطريقة
المثمى الكاجب اتباعيا في التعديؿ الدستكرم القادـ ،كقد انقسمت المكاقؼ بيف رأييف بارزيف،
أحدىما طرح فكرة المجمس التأسيسي ،كاآلخر تبنى أسمكب المجنة التقنية المككنة مف شخصيات
تقنقراطية كسياسية ،قبؿ أف يحدد بياف مجمس الكزراء المؤرخ في  02مام  ،2011طريقة التعديؿ

كاجراءاتيا.

أ.صياغة مشروع التعديل  :جددت أحزاب المعارضة كعمى رأسيا جبية القكل اإلشتراكية،
مطمبيا القديـ الداعي إلى تشكيؿ مجمس كطني تأسيسي في انتخابات حرة كنزيية تشارؾ فييا كؿ
القكل السياسية ،يعيد لو بميمة إعداد مشركع دستكر كالمصادقة عميو كعرضو عمى استفتاء الشعب
لممكافقة عميو ،كقد ساندىا في ىذا المكقؼ حزب العماؿ ،عمما أف ىذه الطريقة ىي التي انتيجت
في كضع أكؿ دستكر لمجزائر بعد االستقبلؿ ،رغـ التجاكزات التي عرفتيا طريقة إعداد الدستكر

آنذاؾ.
أما أحزاب التحالؼ الرئاسي فاعتبرت أف طرح فكرة المجمس التأسيسي رغـ مشركعيتيا،
فييا تنكر لمتضحيات التي قدمتيا األجياؿ المتعاقبة كتغاضيا عف كؿ اإلنجازات التي عرفتيا الببلد
منذ االستقبلؿ  ،44كىي بيذا المكقؼ كاف لـ تعترض عمى استفتاء الشعب حكؿ مشركع التعديؿ

الدستكرم ،إال أنيا مف جية أخرل ال تمانع مف صياغة مشركع التعديؿ مف طرؼ لجنة تقنية تضـ

خبراء في القانكف الدستكرم كشخصيات سياسية ،كما جرت عميو العادة في إعداد كؿ مشاريع
التعديبلت الدستكرية منذ .1976
كبيف ىذيف المكقفيف المتناقضيف ،فصؿ بياف مجمس الكزراء المنعقد في

 02مام 2011

في األسمكب الذم سينتيج في إعداد مشركع التعديؿ الدستكرم ،كذلؾ بتبني أسمكب المجنة ذات

االختصاص التي سيقكـ رئيس الجميكرية بتعيينيا ،ك"يرفع إلييا ما سيصدر عف األحزاب
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كالشخصيات مف عركض كاقتراحات"  ،45بعد استشارتيا " استشارة كاسعة حكؿ كؿ ما يي ٍزمع العمد
إليو مف إصبلحات سياسية".
كقد كمؼ رئيس الجميكرية رئيس مجمس األمة السيد عبد القادر بف صالح بيذه الميمة،
نظ ار لتجربتو السابقة في ىذا المجاؿ ،الستقاء آراء كاقتراحات مختمؼ مككنات المجتمع المدني،
حكؿ مراجعة الدستكر ككذا حكؿ جممة اإلصبلحات التشريعية المنتظرة.46

ب.إجراءات التعديل  :يحدد الدستكر بدقة اإلجراءات الكاجب اتباعيا في التعديؿ الدستكرم؛

فحؽ المبادرة بتعديؿ الدستكر مخكؿ لكؿ مف رئيس الجميكرية كثبلثة أرباع أعضاء غرفتي البرلماف
المجتمعتيف معا؛ أما عف أسمكب التعديؿ ،فيناؾ ثبلث طرؽ ممكنة؛ اثناف منيا منصكص عمييما
في الباب الرابع مف الدستكر كالمتعمؽ بالتعديؿ الدستكرم  ،47كالثالثة مستكحاة مف نص المادتيف

السابعة ك  77مف الدستكر؛ المتاف تؤكػداف عمى أف السمطة التأسيسية ممؾ لمشعب ،كليذا األخير
ممارسة سيادتو عف طريؽ االستفتاء ،كلرئيس الجميكرية المجكء إلى إرادة الشعب مباشرة ،لمفصؿ
في مشركع تعديؿ دستكرم  ،48بؿ كفي كؿ قضية ذات أىمية كطنية كما أكدت عمى ذلؾ الفقرة
الثامنة مف المادة  77مف الدستكر.
أما الطريقتيف المنصكص عمييما في الباب الرابع مف الدستكر ،فتتطمب الطريقة األكلى إذا

كانت المبادرة مف طرؼ رئيس الجميكرية ،عرض مشركع التعديؿ عمى غرفتي البرلماف لمتصكيت

عميو بنفس اإلجراءات المطبقة عمى نص تشريعي ،ثـ يعرض بعد ذلؾ عمى استفتاء الشعب خبلؿ
الخمسيف يكما المكالية إلق ارره ،كاذا تـ رفضو يصبح الغيا كال يمكف عرضو مف جديد عمى الشعب
خبلؿ نفس الفترة التشريعية ،مع العمـ أف ىذه الطريقة تتبع متى كاف التعديؿ جكىريا يمس بتكازف
السمطات كحقكؽ اإلنساف كالمبادئ التي تحكـ المجتمع الجزائرم.

أما الطريقة الثانية فيستثنى فييا استفتاء الشعب ،متى كاف التعديؿ بسيطا ال يمس بالمبادئ

المذككرة آنفا ،متى ارتأل المجمس الدستكرم ذلؾ كعمؿ رأيو ،فيكفي في ىذه الحالة تصكيت
البرلماف عمى مشركع التعديؿ بأغمبية ثبلثة أرباع أصكات أعضائو؛ كىك اإلجراء الذم اتبع سنة
 2002عند إدراج تمازيغت كمغة كطنية ضمف أحكاـ المادة الثالثة مف دستكر

 ،49 1996ككذا

تعديبلت .50 2008

أما عف التعديبلت المرتقبة فإف إجراءاتيا تتحدد بالنظر إلى مضمكف التعديؿ الذم لـ

يكشؼ عنو بعد ،كىك ما أكده رئيس الجميكرية في كممتو المكجية لؤلمة عندما جدد تمسكو باحتراـ
اإلجراءات المنصكص عمييا دستكريا كذلؾ بالنظر إلى مضمكف التعديؿ المرتقب الذم ستحدد عمى
إثر انتياء لجنة المشاكرات مف عمميا.
غير أنو أكد عمى أف "اإلصبلحات السياسية ستككف عميقة مف جية كمراعية لممبادئ

األساسية كثكابت اليكية الكطنية ،المنصكص عمييا في الدستكر الحالي مف جية أخرل ،ليؤكد في
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مقاـ آخر أف ما عدا ىذه الثكابت الكطنية ،ستعكس القكانيف التي ستتـ مراجعتيا ككذا مشركع
مراجعة الدستكر ،ما سيصدر ديمقراطيا عف األغمبية مف أراء كاقتراحات".51
خاتمة

عمى خبلؼ التعديبلت التي ستعرفيا المنظكمة التشريعية المؤطرة لمحياة السياسية التي

سيتكفؿ بيا البرلماف الحالي ،فإف رئيس الجميكرية قرر إرجاء عرض مشركع التعديؿ الدستكرم إلى
ما بعد االنتخابات التشريعية المزمع إجراءىا في سنة  ،2012كالتي ستفرز برلمانا مشكبل في ظؿ
منظكمة قانكنية معدلة ،خاصة تمؾ المتعمقة باالننتخابات كاألحزاب السياسية ،كالتي سيترتب عنيا
دكف شؾ إعادة رسـ لمخريطة السياسية لمببلد التي تشكمت في ظؿ نظاـ انتخابي قائـ عمى نظاـ
التمثيؿ النسبي ،كقانكف أحزاب نتج عنو تقميص معتبر لعدد التشكيبلت السياسية القائمة كغمؽ

الباب أما أحزاب جديدة.

كقد أكد رئيس الجميكرية عف نيتو في أف تنظـ االنتخابات المقبمة في ظؿ الشفافية التامة،
تفضي إلى تمثيؿ كافة األحزاب السياسية الكبرل في البرلماف  ،52كىك ما يؤكد عمى عممية الغربمة
التي ستعرفيا الساحة السياسية بكضع حد لؤلحزاب الطفبمية التي تتغذل مف الريع االنتخابي،
فأفسدت طعـ التنافس السياسي النزيو ،كنظاـ انتخابي لـ يحقؽ النتائج المرجكة منو كعمى رأسيا
إعطاء األكلكية لمبرامج كتحقيؽ االستقرار ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ كرس ىذا القانكف إعطاء

األكلكية لمبعد العشائرم كالمصالحي عمى البرامج السياسية ،كما تبيف أف االستقرار المبحكث عنو
كاف تحقؽ عمى مستكل المجمس الشعبي الكطني بسبب تشكؿ تحالؼ رئاسي مف ثبلثة أحزاب
سياسية حكؿ برنامج رئيس الجميكرية ،فإنو في مقابؿ ذلؾ أثبت محدكديتو عمى مستكل المجالس
المحمية التي غمب عمييا عدـ االستقرار كاالنسداد الذم تعطمت معو مصالح المكاطنيف.

كفي األخير يمكننا القكؿ ،أف مشركع اإلصبلح السياسي الطمكح ،سكؼ لف يؤتي نتائجو

إذا لـ تتكفر اإلرادة السياسية مف جميع مككنات المجتمع المدني ،إلقامة نظاـ سياسي مستقر ،يتـ
التداكؿ فيو عمى السمطة بالكسائؿ السممية.

ـ اليوامش:
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.1عمى الرغـ مف عدـ كشفو عف النص الكامؿ لمشركع التعديؿ ،إال أنو أشار في كممتو إلى معالـ التعديؿ
الدستكرم بكؿ كضكح ،ليتأكد ذلؾ رسميا عقب اجتماع مجمس الكزراء لممصادقة عمى مشركع التعديؿ

الدستكرم.

 .2عرفت كؿ مف تكنس كمصر انتفاضات شعبية في بداية  ،2011تمخض عنيا سقكط األنظمة القائمة
كمحاكلة بناء نظاـ سياسي جديد مف خبلؿ الشركع في تعديبلت دستكرية.

 .3تداكلت الصحؼ الكطنية تصريحات لممثؿ الشخصي لرئيس الجميكرية السيد عبد العزيز بمخادـ عبر
فييا عف ضركرة تعديؿ الدستكر ،ليتأكد ذلؾ رسميا في خطاب رئيس الجميكرية المكجو لؤلمة في

15

أبريؿ  - .2011كىذا ما أكده رئيس الجميكرية بقكلو" :إف الجزائر تتابع ..التغيرات التي تحدث في الساحة
الدكلية كببعض البمداف العربية خاصة".

.4أكد عمى ذلؾ رئيس الجميكرية في خطاب  15أفريؿ  2011مؤكدا عمى أنو"منذ أكثر مف عقديف مف
الزمف ،باشرت الجزائر نظاـ التعددية السياسية ،كاف ليا ثمف باىظ سدد ضريبتيا شعبنا ببل دعـ كال

مساعدة مف أم كاف في العالـ".

 .5الممفت لبلنتباه أف خطب رئيس الجميكرية ال تخمك مف تعبير دكلة الحؽ كالقانكف بدال مف دكلة
القانكف ،عمى اعتبار أف المعنى األكؿ أكسع في تبني قيـ العدالة كالمساكاة بيف المكاطنيف حكاما

كمحككميف ،في حيف قد تككف دكلة القانكف مطبقة لقكانيف جائرة.

" .6إف الميمة ىذه الشاحذة لميمـ كالحاسمة بالنسبة لمستقبؿ ببلدنا ،تقتضي انخراط األغمبية كمشاركة

كافة القكل السياسية كاالجتماعية ،كاسياـ الكفاءات الكطنية .كما تتطمب دكلة عتيدة األركاف مييبة الجانب
دكلة قادرة عمى إحبلؿ ثقة أكبر بيف اإلدارة كالمكاطنيف ،دكلة مرتكزة عمى إدارة تتمتع بالكفاءة كالمصداقية،

كعمى عدالة ال خضكع ليا سكل لسمطاف القانكف.كما تتطمب بالخصكص تمكيف ىيئاتنا المنتخبة مف

االعتداد بمشركعية ال غبار عمييا".

.7حيث نصت المادة  174فقرة  2مف دستكر  1996عمى أنو "ال يمكف ألم تعديؿ دستكرم أف يمس...:
النظاـ الديمقراطي القائـ عمى التعدديةالحزبية".

 .8عمما أف العيدة االنتخابية لممجمس الشعبي الكطني كالمجالس المحمية ستنقضي مع نياية سنة

 "،.2012كىي فترة زمنية كافية لمقياـ بمراجعة األسس القانكنية لممارسة الديمقراطية كالتعبير عف اإلرادة
الشعبية كتحسينيا كتعزيزىا ،بما يستجيب آلمالكـ في تمثيؿ نكعي أكفى ضمف المجالس المنتخبة" ،مف

خطاب رئيس الجميكرية في  15أفريؿ .2011

" .9ستجرل مراجعة عميقة لقانكف االنتخابات .كيجب ليذه المراجعة أف تستجيب لتطمع مكاطنينا إلى
ممارسة حقيـ االنتخابي في أكفى الظركؼ ديمقراطية كشفافية الختيار ممثمييـ في المجالس المنتخبة" ،مف

خطاب رئيس الجميكرية في  15أفريؿ ..2011

" .10إننا نطمح إلى االرتقاء بنظامنا االنتخابي إلى مصاؼ أحدث قكاعد الديمقراطية النيابية المكرسة

بنص الدستكر ،حتى يعبر شعبنا بكؿ سيادة ككضكح عف صميـ قناعتو" ،مف خطاب رئيس الجميكرية في

 15أفريؿ .2011
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 .11حيث طبؽ نظاـ األغمبية في االنتخابات التشريعية الممغاة سنة

 ،1991كقبميا طبؽ نظاما انتخابيا

مختمطا يجمع بيف األغمبية كالتمثيؿ النسبي في االنتخابات المحمية لسنة  ،1990ليستقر األمر عمى نظاـ

التمثيؿ النسبي في االنتخابات المحمية كالتشريعية منذ .1997

 .12يمكف ىنا أف نذكر طمبات اإلعتماد التي تقدـ بيا كؿ مف سيد أحمد غزالي كأحمد طالب اإلبراىيمي
كعمارة بف يكنس.

 .13نصت المادة  31مكرر مف دستكر  1996عمى أنو" :تعمؿ الدكلة عمى ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة
بتكسيع حظكظ تمثيميا في المجالس المنتخبة .يحدد قانكف عضكم كيفيات تطبيؽ ىذه المادة".

 .14حاكؿ مشركع البمدية إعطاء األكلكية لممرشحيف مف النساء كالشباب عند تساكم أصكات القكائـ
المتنافسة في األصكات لمظفر برئاسة البمدية أك المقاعد المتبقية عف طريؽ الباقي األقكل.

 .15كالمجنة الكطنية االستشارية المكمفة بحماية حقكؽ اإلنساف كترقيتيا.
 .16مف بياف مجمس الكزراء المؤرخ في  02مام .2011

 .17أكد بياف مجمس الكزراء المنعقد في  02مام  2011عمى أف الحككمة ستقكـ بعرض مشركع نص
تنظيمي عمى رئيس الجميكرية يرمي إلى تعزيز ترقية حقكؽ اإلنساف مع احتفاظ المجنة الكطنية االستشارية

المكمفة بحماية حقكؽ اإلنساف كترقيتيا بالدكر المنكط بيا في ىذا المجاؿ.

" .18قررت الحككمة تبني سياسة إعبلمية جديدة ،في إطار تكجو يرمي إلى االنفتاح عمى المجتمع
الجزائرم كاسترجاع زماـ المبادرة في مجاؿ التأثير كصناعة رأم عاـ كطني ،بعيدا عف تأثيرات كسائؿ

اإلعبلـ األجنبية...تتكجو سياسة االتصاؿ الجديدة ،المنتيجة مف طرؼ الحككمة ،إلى التحكؿ مف الكضعية
الدفاعية كالتقكقع إلى كضعية المبادرة كاالستباقية" ،أنظر يكمية الخبر ليكـ  11مام .2011

 .19بياف مجمس الكزراء المؤرخ في  02مام .2011

 .20مف خطاب رئيس الجميكرية المؤرخ في  15أفريؿ .2011

 " .21كستيك ىكؿ ليا ميمة اقتراح السبؿ كالكسائؿ الكفيمة بتحسيػف المجاؿ السمعي البصرم كترقية االتصاؿ
بكاسطة تكنكلكجيات اإلعبلـ الجديدة كتحديد المياديف التي ستسيـ المساعدة العمكمية مف خبلليا في
ازدىار الصحافة المكتكبة"،مف بياف مجمس الكزراء في  02مام 2011

كرسو حرية التعبير مف مبادئ كضماف إرتفاؽ األحزاب السياسية
 " .22ميمتيا السير عمى مراعاة ما تي ّْ

لمكسائط اإلعبلمية السمعية البصرية بالقسطاس كالمساىمة في احتراـ األخبلقيات ك مراعاة الكاجبات" ،مف

بياف مجمس الكزراء في  02مام .2011

 .23كقد دعى رئيس الجميكرية بمناسبة اليكـ العالمي لحرية الصحافة ،الصحافييف كالناشريف كالمدافعيف
عف مبدأ حرية التعبير إلى السعي" في األكساط المينية إلى إعادة تفعيؿ مجمس آداب كأخبلقيات المينة"؛
كتأكيدا عمى حرية الصحافة كتسييؿ مياـ الصحافييف " ستقدـ الحككمة في أقرب اآلجاؿ في ما يتعمؽ

باالتصاؿ المؤسساتي عمى تنفيذ استراتيجية تؤمف لمصحافييف  ..الكصكؿ إلى مصادر الخبر..كما ستبادر
الحككمة قريبا بعممية كاسعة لتككيف كتحسيف مستكل الصحافييف كالممارسيف لميف االتصاؿ باالستعانة

بالخبرة الكطنية كاألجنبية كىذا باالعتماد عمى صندكؽ مساعدة الصحافة" ،مف رسالة رئيس الجميكرية

المؤرخة في  03مام  ،2011بمناسبة اليكـ العالمي لحرية الصحافة.
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 .24عمى اعتبار أف الجزائر انضمت سنة  2004إلى اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة بمكافحة الفساد لسنة

.2003

 .25القانكف رقـ  01-06كالمتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كالذم يخصص مجاال كاسعا لدكر
المجتمع المدني في محاربة الفساد.

.26خصص مشركع قانكف البمدية الذم صادؽ عميو المجمس الشعبي الكطني في أفريؿ  2011بابا كامبل

ضمنو خمس مكاد لتكضيح الدكر التشاركي لممكاطنييف كذلؾ "لتحفيز المكاطنييف كحثيـ عمى المشاركة في

تسكية مشاكميـ كتحسيف ظركؼ معيشتيـ" ،المادة  12مف مشركع قانكف البمدية.

.27فقد جاء في أسباب تعديؿ قانكف البمدية أنو ييدؼ إلى إشراؾ المكاطف الذم أصبح لديو"آراء كاقتراحات
متعمقة بتسيير بمديتو" ،كقد أكد رئيس الجميكرية في خطابو في

 15أفريؿ  2011عمى أنو" سيشرع في

عممية تشاكرية عمى المستكل المحمي مع المكاطنيف كالمنتخبيف كالحركة الجمعكية كاإلدارة ،لتحديد أىداؼ

التنمية المحمية عمى نحك أفضؿ كتكييفيا مع تطمعات الساكنة".

 .28مف خطاب رئيس الجميكرية في  15أفريؿ .2011

 .29القانكف رقـ  31/90المؤرخ في  04ديسمبر  1990المتضمف قانكف الجمعيات.
 .30مف خطاب رئيس الجميكرية في  15أفريؿ .2011

.31كاف السيد عبد العزيز بمخادـ أكؿ مف عبر عف ضركرة تعديؿ الدستكر ثـ تمتو تسريبات مف الصحافة
الكطنية حكؿ اجتماع لرئيس الجميكرية برؤساء المؤسسات الدستكرية حكؿ نيتو في التعديؿ الدستكرم.

.32جاء في كممة رئيس الجميكرية عند افتتاحو لمسنة القضائية

 "2009/2008أف القناعة كانت قكية

بحتمية مراجعة الدستكر في أقرب فرصة تتيحيا الظركؼ ،إالٌ أف ثقؿ االلتزاماتكتراكـ األكلكيات كتعدد

االستحقاقات حالت دكف تجسيد ىذا اليدؼ ،كفرضت مزيدان مف التريث كاالنتظار".
.33حيث أكد رئيس الجميكرية

عند افتتاحو لمسنة القضائية

2009/2008عمى أف"التعديؿ الدستكرم

المقترح ىك تعديؿ جزئي استعجالي سيتبع بمراجعة دستكرية عميقة كشاممة...كعمى ضكء التجربة المعيشة
منذ سنكات ،كمعاينة تداخؿ السمطات في ممارستيا لمياميا مف حيف إلى آخر ،فقد برزت ضركرة إدخاؿ

تصحيحات مستعجمة عمى بعض أحكاـ الدستكر ،لضماف المزيد مف التحكـ في تسيير شؤكف الدكلة".

 .34حيث أضيفت مادة ثالثة مكرر تنص عمى أف"تمازيغت ىي كذلؾ لغة كطنية .تعمؿ الدكلة لترقيتيا
كتطكيرىا بكؿ تنكعاتيا المسانية عبر التراب الكطني".

 .35نصت المادة  71مف دستكر  1989عمى أف" مدة الػميمة الرئاسية خمس(  )5سنكات .يمكف تجديد

الرئاسية خمس ()5
انتخاب رئيس الجميكرية؛ أما المادة  74مف دستكر  1996فنصت عمى أف" ٌ
مدة الميمة ٌ

مرة كاحدة؛ كقد أصبحت المادة  74مف دستكر  96بعد تعديؿ
سنكات .يمكف تجديد انتخاب رئيس الجميكرية ٌ

 2008تنص عمى أف ":مدة الػميمة الرئاسية خمس ( )5سنكات .يمكف تجديد انتخاب رئيس الػجميكرية".

 .36كمف ثـ ارتأل المجمس الدستكرم أف فتح العيدة الرئاسية لمتجديد "ال يمس المبادئ العامة التي تحكـ
المجتمع الجزائرم"

 .37رأم المجمس الدستكرم رقـ .08-01
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 .38مف كممة رئيس الجميكرية عند افتتاحو لمسنة القضائية "2009/2008؛ كأضاؼ في نفس السياؽ " ال
المنتخب كالمكاطف ً
الناخب
يحؽ ألحد أف يقيّْد حرية الشعب في التعبير عف إرادتو ،فالعبلقة بيف الحاكـ
ى

الحر كالتزكية بحرية كقناعة... .إف التداكؿ الحقيقي
ىي عبلقة ثقة عميقة متبادلة ،قكاميا االختيار الشعبي ٌ
الحر ،الذم يقرره الشعب بنفسو ،عندما تتـ استشارتو بكؿ ديمقراطية
عمى السمطة ينبثؽ عف االختيار ٌ
الشعب ًِ ً
كشفافية في انتخابات حرة تعددية ،إذف ،لمشعب ك ً
كحده تعكد سمطة القرار".
ٌ
.39ارتأل المجمس الدستكرم بأف"السير العادم لمنظاـ الديمقراطي التعددم ،مثمما يستنتج مف الدستكر،
يقتضي بأف رئيس الجميكرية الذم انتخب عمى أساس برنامج سبؽ كأف حظي بمكافقة الشعب ،مف كاجبو

أف يجسد ىذا البرنامج طبقا لميميف التي يؤدييا أماـ الشعب".

.40أصبحت الفقرة الخامسة مف المادة  77مف الدستكر بعد تعديميا تنص عمى أف رئيس الجميكرية يتكلى
تعيف الكزير األكؿ كينيي ميامو.

 .41قدـ أحمد أكيحي استقالة حككمتو لرئيس الجميكرية عقب إصدار ىذا األخير لمتعديؿ الدستكرم

مباشرة ،ليقكـ بتعيينو في منصب كزير أكؿ مع الحفاظ عمى نفس تشكيمة الحككمة المستقيمة مع إلغاء ك ازرة

كاحدة فقط؛ أنظر المرسكـ الرئاسي رقـ

 364-08المؤرخ في  ،2008-11-15كالمتضمف إنياء مياـ

رئيس الحككمة ،كالمرسكـ الرئاسي رقـ  ،08.365المؤرخ في  ،2008-11-15كالمتضمف تعييف الكزير
األكؿ ،الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،رقـ  64المؤرخة في  ،2008-11-17ص .07

 .42كانت الفقرة الثانية مف المادة  113مف دستكر  1976تنص عمى أنو"يمكف لرئيس الجميكرية أف
يعيف كزي ار أكؿ".

.43احتمت مارغريت تاتشر خبلؿ تكلييا لرئاسة الكزراء في بريطانيا مكانة مرمكقة كمارست صبلحياتيا
بكؿ حزـ،حتى سميت بالمرأة الحديدية.

يعد التفافا
44كما ساندت ىذا المكقؼ حركة اإلصبلح الكطني عندما ارتأت أف"السير كراء ىذا المسعى ٌ
صريحا عمى بياف أكؿ نكفمبر  54الذم قامت عميو الثكرة ،كمحاكلة إلعادة صياغة جزائر ببل ىكية كال
تاريخ" ،أنظر يكمية الخبر المؤرخة في  21مام .2011

.45مف بياف مجمس الكزراء المنعقد في  02مام .2011

.46كقد شرع السيد بف صالح في المشاكرات رفقة مستشار الرئيس محمد بكغازم كالجنراؿ المتقاعد محمد
تكاتي ،حيث "كجيت الدعكة في المجمكع لػ  250طرؼ ،بيف حزب سياسي كشخصيات كطنية كممثمي

المنظمات كنقابات كتنظيمات طبلبية كشبانية كمديرم كسائؿ إعبلـ'' ،أنظر يكمية الخبر المؤرخة في 23

مام .2011

.47المكاد مف  174إلى  178مف دستكر .1996

.48أكد المجمس الدستكرم عمى ىذه القاعدة عند فحصو لمشركع التعديؿ الدستكرم عندما ارتأل بأف مبدأ

تعديؿ الدستكر مف دكف المجكء إلى االستفتاء"ال يستثني لجكء رئيس الجميكرية إلى االستفتاء الشعبي إذا لـ
يحرز ىذا القانكف ثبلثة أرباع أصكات أعضاء غرفتي البرلماف".

.49حيث أضيفت مادة ثالثة مكرر تنص عمى أف"تمازيغت ىي كذلؾ لغة كطنية .تعمؿ الدكلة لترقيتيا
كتطكيرىا بكؿ تنكعاتيا المسانية عبر التراب الكطني".
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.50أكد المجمس الدستكرم أف األحكاـ التي شمميا مشركع التعديؿ الدستكرم "تقتصر عمى اعتماد ىيكمة

جديدة داخؿ السمطة التنفيذية ،فإنيا ال تؤثر البتة عمى صبلحيات السمطات كالمؤسسات األخرل كاآلليات

الدستكرية التي يقكـ عمى أساسيا تكازف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية".
.51مف بياف مجمس الكزراء المؤرخ في  02مام .2011
.52مف بياف مجمس الكزراء  02مام .2011

قراءة نقدية لمضمون المادة  19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
د .صفوان عيصام حسيني
أستاذ محاضر ـ كمية العموم السياسية و اإلعالم
جامعة الجزائر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:ممخص
كمما كاف الحديث عف حرية التعبير كحؽ اإلتصاؿ أك حقكؽ اإلنساف بصفة عامة إال ككاف
الرجكع إلى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في
 مف ىذا19

 كبصفة أدؽ كأكثر تحديدا تناكلنا مضمكف المادة. أكثر مف ضركرة1948/12/10

اإلعبلف محاكليف الكشؼ عف المبلبسات التاريخية التي رافقت صياغتو عمما أف الدكؿ النامية لـ

 كصارت اليكـ،تكف طرفا مباش ار في ذلؾ الحكار األممي حيث أنيا كانت تحت نير اإلستعمار
مطالبة بإحتراـ مضمكف ىذا اإلعبلف كالكاقع اإلجتماعي كاإلقتصادم كالسياسي لمدكؿ النامية
يختمؼ جذريا عف مضمكف ككاقع الدكؿ األكربية كأمريكا كمف ىنا حاكلنا بناء نظرة كقراءة نقدية
ال سيما كأف العالـ العربي يعرؼ حراكا، مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف19 لمضمكف المادة
.سياسيا ك إجتماعيا غير مسبكؽ

RESUME : (Englais)
Relating the freedom in expression, and the communication‘s right or humanrights in general, is coordinate with the international declaration of human rights, which
was approved by the general assembly of united nations in 10 December 1948.
More than, we analysed the article 19, in ITS historical meanings. As we know,
these countries were colonised, and they did not participate in united nation’s
negociations. and nowadays, these countries are reclaming the respect of this article
and also the respect of the social, economical and political living. Their situation is
radically different from the European and the American countries And, all these facts
helped us to built and to have a critical vision concerning the article 19 which relating
the universal declaration of human-rights, mainly with The political and the social
changes In Arabic countries Today.
RESUME : (Français)
Evoquer la liberté d’expression et le droit de communication ou les droits de
l’homme d’une manière général, est relatif à la déclaration universelle des droits de
l’homme, approuvée par l’assemblée général des nations unies en date du 10/12/ 1948.
Ou plus précisément, Nous avons analysé le contenu de l’article 19 tout en
essayant de relater les repères historiques accompagnant son élaboration, sachant que
les pays en voie de développement n’avaient pas participé durant les négociations du
fait qu’ils étaient colonisés .Et Actuellement, elles réclament le respect de cette
déclaration et le vécu social, économique et politique de ces pays, qui diffère
radicalement du contenu et du vécu relatifs aux pays européens ainsi que les U.S.A ,A
partir de la, Nous avons essayé de bâtir une vision et une lecture critique de l’article 19
de la déclaration mondial des droits de l’homme , notamment avec les changements
politique et sociaux vécus par le monde Arabe actuellement

أصبح الحديث عف "حرية التعبير" ك"حؽ اإلتصاؿ" مف أكلكيات الميتميف كالمختصيف في
المجاالت السياسية كالقانكنية كاإلعبلمية كىذا بدكره مف إف ارزات التطكرات اإلجتماعية التي تعرفيا
مختمؼ المجتمعات ال سيما السائرة في طريؽ النمك كالتي تعرؼ حراكا اجتماعيا سريعا كتفاعبل
 كمف خبلؿ ىذه المحاكلة أك ىذا،سياسيا لـ يشيد لو مثيؿ منذ تاريخ إستقبلؿ ىذه المجتمعات

اإلجتياد الفكرم سأحاكؿ مقاربة ىذا المكضكع بنظرة نقدية معتمدا عمى مؤشرات كمتغيرات ذات
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فصمت القكؿ في
داللة تسمح لنا بتبرير كتدعيـ منطمقاتنا النظرية النقدية ،كمع ذلؾ ال أزعـ أنني قد ٌ
جميع جكانب مكضكع ىذا اإلجتياد الفكرم ،فما ىي إال محاكلة قمت بيا في جكانب شديدة
الصعكبة فإف أصبت فذلؾ الفضؿ مف ا﵀ ،كاال فيي محاكلة أسأؿ ا﵀ سبحانو ك تعالى أال يحرمني
ثكاب ما بذلت فييا مف جيد.
" في  10ديسمبر  1948أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقكؽ
اإلنساف  "1ك الذم في منظكر الكثير مف األخصائيف في ىذا المجاؿ أف مضمكنو تقدـ خطكة إلى
األماـ قياسا بالق اررات األكلى السابقة حيث أشار بكضكح " في مادتو

" :19لكؿ إنساف الحؽ في

حرية الرأم كالتعبير كيشمؿ ذلؾ الحؽ ،حريتو في إعتناؽ األراء دكف تدخؿ ،كاستقاء المعمكمات

كاألفكار كتمقييا كنقميا مف خبلؿ أية كسيمة كدكف أم إعتبار لمحدكد "  2كعند مناقشة ما كرد في
مضمكف ىذه المادة نجدىا تنص عمى أف لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأم كالتعبير كىذا الحؽ
يشمؿ حرية البحث عف المعمكمات كاألفكار مف أم نكع ،إستبلميا كنقميا إما شفاىة أك كتابة أك

طباعة أك أية كسيمة يختارىا كيراىا مناسبة لذلؾ .كمف زاكية أخرل نؤكد عمى أف كؿ مف يتصفح
مضمكف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ينتبو ألكؿ كىمة أنو يمثؿ حقيقة الكثيقة األساسية التي

إستندت عمييا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  1948في سف القكانيف المتعمقة بحقكؽ اإلنساف،
اإل أنو أحيانا يتناسى أف ىذه الكثيقة األممية تدعمت بعد ذلؾ بالقكانيف الكطنية كاإلتفاقيات الدكلية
كعمى سبيؿ المثاؿ ،اإلتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عاـ  ،1950كفي القانكف األمريكي لحقكؽ
اإلنساف عاـ  1960كق اررات كبيانات األمـ المتحدة (عاـ

 )1970-1963-1960كفي اإلتفاقية

الدكلية بشأف الحقكؽ األساسية كالمدنية كاإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية عاـ

 ،1966كاتفاقية

ىمسنكي لؤلمف كالتعاكف األكركبي عاـ  ،1975كمجمؿ ىذه اإلتفاقيات كالقكانيف تؤكد في عناصرىا
األساسية قبكؿ عالمي لمحقكؽ األساسية الكاردة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف مف حيث
ككنيا مبادئ .ك مف كجية نظر أخرل فالمتتبع ليذه التعديبلت كىذه اإلجراءات اإلضافية يبلحظ
أنيا تمت مف طرؼ كاحد ،أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية ،أما مف حيث الجانب الزمني ،فيذه
اإلضافات القانكنية تزامنت مع مكجة تحرر الشعكب المستعمرة بصفة عامة كالدكؿ العربية بصفة

خاصة أم مف  1950إلى غاية  1975كىذا يدؿ عمى أف الدكؿ اإلستعمارية صاحبة ىذا اإلعبلف
العالمي لحقكؽ اإلنساف أرادت تكييؼ الكضع السياسي السائد أنذاؾ كالذم إنتصرت فيو مجمؿ
الحركات التحريرية عبر العالـ ،بترسانة مف القكانيف كاإلجراءات القانكنية كالتي ال زالت إلى يكمنا
تطرح عدة إشكاالت مف حيث التطبيؽ بؿ أكثر مف ذلؾ فيي كسيمة ضغط تكظفيا الدكؿ الغربية
كمما دعت الضركرة بيدؼ الييمنة كالسيطرة تحت غطاء األمـ المتحدة كترسانتيا القانكنية.
أما عف المبلبسات التاريخية التي رافقت صياغة نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
كالسيما مضمكف مادتو  19المتعمقة "بحرية الرأم كالتعبير" تكضح أف " الدكؿ النامية بصفة عامة
ك العربية بصفة خاصة لـ تكف طرفا مباش ار في ذلؾ الحكار األممي كلـ تكف معنية بو أصبل "

،3
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تقر حؽ
حيث أف كضعيا آنذاؾ كاف تحت اإلستعمار ،ككانت السمطة اإلستعمارية ىي التي ٌ
اإلتصاؿ كاإلعبلـ الجماىيرم ،ككانت تتحكـ في الحريات ك تقيدىا ،فكيؼ يمكف لمف كاف مجاال
إلجراء التجارب ،كمف كاف محركما مف حقكقو أف نطمب منو إعتناؽ كتطبيؽ مصفكفة مف القكانيف
العالمية كىك بحاجة إلى تجارب كاحترافية ليتمكف مف فيـ ىذه القكانيف أكال كاإلقتناع بيا ثانية كمدل
مبلئمتيا ألكضاعيا السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية حتى يتمكف في آخر المطاؼ مف إعتناقيا
كالدفاع عنيا

ىذا التقديـ ال يعني أف مضمكف اإلعبلف العالمي مرفكض لكف الكاقع السياسي

كاإلجتماعي كاإلقتصادم لعالميف مختمفيف تماما يتطمب منا كقفة لنفرؽ بيف التبعية كقناعة
اإلختيار ،ألف مضمكف المادة  19مف ىذا اإلعبلف العالمي تصب في ىذا اإلتجاه كتكرس مبدأ

حرية الرأم ك األفكار.

لماذا المادة  19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ؟

لقد كقع إختيارنا في اإلستدالؿ عمى مضمكف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى المادة
 19لككنيا تطرح في نظرم ممارسة سطحية لحرية التعبير كالبحث عف المعمكمات كاألفكار ،حيث
نجد في الجزء الثاني مف ىذه المادة أنيا تقيد الحقكؽ ك تحدد المسؤكليات ك يظير ذلؾ في
نقطتيف :

أ " :إحترام حقوق أو سمعة اآلخرين

ب :حماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق "

4

كالمتمعف في ىاتيف النقطتيف يكاجو صعكبة كبيرة في الفصؿ بيف المكاضيع المتعمقة بحرية
الرأم كفصميا عف الكاقع اإلجتماعي ك السياسي عمما أف كؿ حادثة سياسية أك إجتماعية إتما ىي
مف صنع اإلنساف كمصدرىا التفاعؿ اإلجتماعي كالكؿ لو صمة بالمجتمع ك مؤسساتو كأدكاتو
المتعددة الكظائؼ ،كما نجد مجاؿ تطبيؽ ىاتيف النقطتيف "أ كب" يختمؼ حسب المتغيرات

كالمعطيات السياسية كالجيكسياسية كالتاريحية فحرية التعبير ك ما يصاحبيا مف حؽ اإلتصاؿ في

الدكؿ الغربية كالمجتمعات الغربية ىي "نتيجة تجربة طكيمة أك كما يعبر عف ذلؾ ىي تحصيؿ
حاصؿ "  5بؿ أكثر مف ذلؾ فإف المجتمعات الغربية جمعت بيف ماضييا كجعمتو تاريخا كاحدا
مشتركا رغـ ما ساده مف صراعات دمكية طكيمة األمد كاستخمصت منو قكاعد مشتركة أسست بيا
لمستقبميا الكاحد المكحد ،أما في الدكؿ النامية كالعربية خاصة فيي "كسيمة لتحقيؽ تنمية شاممة

كالتأسيس لتجربة قد تستفيد منيا األجياؿ البلحقة  "6ليذا فإف مضمكف المادة  19ك مفيكـ حرية
التعبير ك حؽ اإلتصاؿ إذا ما أردنا تكييفو دكليا ك إقميميا ككطنيا قد ال نجد لو صيغة كاحدة
مشتركة مف حيث األىداؼ ك المنيجية ك ىذا مرتبط
إرتباطا كثيقا بالفكارؽ التاريخية كخصائص كؿ المجتمعات مف حيث بنيتيا كتعدد ثقافاتيا
كمعتقداتيا التي تحكؿ دكف التطبيؽ المشترؾ ،كتعميمو عمى كافة ىذه الدكؿ كأحيانا الكاقع السياسي

ليذه الدكؿ ىك كاقع مدجج بالتناقضات حيث يبلحظ الباحث أك الميتـ بمجاؿ حرية التعبير
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كاإلتصاؿ أف كؿ الدساتير العربية تنص صراحة عمى إحتراـ حرية الصحافة كحريات الرأم كالتعبير
كالطباعة كالنشر ،أم عمكما عمى إحتراـ حؽ اإلتصاؿ ك حقكؽ اإلنساف بصيغ محتمفة لكف الكاقع
يختمؼ عف التطبيؽ العممي

.

كنظ ار لكافة ىذه المعطيات ينظر األخصائييف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ك الميتميف بفضاء
اإلعبلـ كاإلتصاؿ أف مف الحاجات بيف األساسية كالضركرية لمحفاظ عمى إستمرار التفاعؿ
كالتكاصؿ اإلجتماعي نجد "حرية التعبير" كحرية الممارسة اإلعبلمية" كصار ىذا المطمب أساس
قياـ األنظمة السياسية الديمقراطية إف لـ نقؿ الباركمتر السياسي الذم كفقو صارت الدكؿ الكبرل
تحدد بو دعميا ليا أك مطالبتيا بإعادة النظر في سياستيا
تقيـ مستكل الدكؿ السائرة نحك النمك ك ٌ
الداخمية كفقا لمقكانيف الدكلية مف جية ك خيارات نظاـ العكلمة مف جية أخرل.
كمف ىذا المنطمؽ ك تماشيا مع المطمب السياسي ك مطمب حؽ اإلتصاؿ ىناؾ مف يعتبر
في مضمكف ذلؾ أف حرية الصحافة ككسيمة فعالة مف كسائؿ اإلتصاؿ داخؿ المجتمع ىي أحد
أشكاؿ حرية التعبير ك الرأم ك بالتالي فيي " كاحدة مف الحريات العامة ،التي يقكـ عمييا النظاـ
حيث أف حرية الصحافة كاإلتصاؿ ال تنفصؿ عف الديمقراطية بؿ ىي مف الحريات الجكىرية التي

يقكـ عمييا النظاـ الديمقراطي ك أعتبرت في نظر البعض أساس جميع الحريات اآلخرل "  ،7ك ىذا
التأكيؿ يؤكد في مضمكنو أف مطمب حرية اإلعبلـ ك الرأم ك اإلتصاؿ مرتبط إرتباطا كثيقا بطبيعة
النظاـ السياسي السائد في المجتمع كما أنو يمثؿ المنبع األساسي لكافة الحريات األخرل ،فالعممية
بيذا المفيكـ ىي عممية تفاعمية مرتبطة بعضيا البعض فيي عبارة عف نسؽ مكحد يسعى إلى
تحقيؽ ىدؼ كاحد ك يؤدم كظيفة كاحدة في المجتمع تنتيي في آخر المطاؼ بتحقيؽ مبدأ

الديمقراطية .

كبيذا المفيكـ ننتقؿ مف التحديد العاـ لمفيكـ حرية اإلعبلـ ك اإلتصاؿ بإعتبارىما
مصطمحات إجتماعية ك سياسية إلى ككنيما قيـ إعبلمية حيث أف المتغيرات الحديثة التي تشكؿ
منظكمة العكلمة أعطت نتائجيا األكلية عمى الساحة اإلعبلمية ك مجاالت حرية التعبير عمى أف
" القيـ اإلعبلمية لئلتصاؿ كاإلتصاؿ السياسي الحديث تساىـ بقكة في الزيادة مف الديمقراطية

" 8كىذا التحديد اإلصطبلحي يركز عمى أف العممية اإلعبلمية كاإلتصاؿ بإعتبارىا قيمة إجتماعية
كسياسية بمعنى أف إرتباطيا كثيؽ بالمطمب اإلجتماعي ك السياسي كالعدالة ك الشفافية كحرية الرأم
كالتعبيرك التي بدكرىا تعبر عف قيـ إجتماعية ك سياسية ألم مجتمع ينتيج الديمقراطية كنظاـ
إجتماعي كسياسي يحدد كيضبط مختمؼ العمميات التي تنظـ الحياة اليكمية لؤلفراد كالجماعات،
كفي ىذا المضمكف نجد أف المادة

 19التي تكرس مبدأ حرية الرأم كالتعبير تمتد جذكرىا إلى

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  59الصادرة بتاريخ  1946/12/14حيث ينص عمى أف حرية
تناكؿ المعمكمات ىي مف حقكؽ اإلنساف األساسية كىي المعيار التي تقاس بو جميع الحريات التي
تكرس األمـ المتحدة جيكدىا لحمايتو "

9

كيتضح لنا أف ما قبؿ

 1948كقبؿ صدكر المادة 19
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المتعمقة بحرية التعبير كانت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قد ركزت جيكدىا عمى حرية تناكؿ
المعمكمات لكف دكف التطرؽ إلى الكيفيات كدكف إعطاء تفاصيؿ حكؿ ذلؾ بؿ أقرت قرارىا رقـ 59
ك طرحتو بصيغة العمكـ ،كما نجدىا تنظر إلى الممارسة اإلعبلمية مف منظكر أدبي أخبلقي حيث
تضيؼ في مضمكف نفس القرار أف " حرية اإلعبلـ تتطمب بالضركرة ممف يتمتعكف بمزاياىا أف
تتكفر لدييـ اإلرادة ك القدرة عمى عدـ اإلساءة في إستعماليا ،فاإللتزاـ األدبي بتقصي الحقائؽ دكف
إنحياز ،ك نشر المعمكمات دكف تعمد يشكؿ أحد القكاعد لحرية الرأم"

10

كمف خبلؿ قراءتنا

لمضمكف ىذا القرار كفي شقو المتعمؽ بحرية اإلعبلـ يمكننا كألكؿ كىمة أف نستخمص أنو أخبلقي
أكثر مما ىك ميني حيث غمب عميو الطابع األدبي المثالي في ممارسة حرية اإلعبلـ لكف دكف

اإلشارة إلى ظركؼ ىذه الممارسة ك نقصد بذلؾ الظركؼ المحيطة بالقائـ باإلتصاؿ كالمؤثرات التي
تحيط بو ،لذا يمكننا أف نعبر عف مضمكف ىذا القرار أنو يريد تأميف الممارسة اإلعبلمية في تمؾ
الفترة بالنسبة لمدكؿ الغربية عامة فيك سياسي أكثر مما ىك دفاعا عف حرية اإلعبلـ ،لذا فالمادة
 19مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف المؤرخ في

 10ديسمبر  1948جاءت لتعطي كصفا

جديدا لحرية اإلعبلـ ك حرية التعبير لتعكيض النقص الكاضح في مضمكف القرار رقـ  59الصادر
عف األمـ المتحدة عاـ  1946كىذا دائما قياسا بالظركؽ السياسية كاإلجتماعية لدكؿ أكركبا ك

الكاليات المتحدة األمريكية في تمؾ الفترة .
المادة  19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بين المضمون والواقع  :المضمكف العاـ
لممادة  19مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف تجعؿ الميتـ بعالـ اإلتصاؿ كالمتتبع لمسيركرة
اإلعبلمية في العالـ عمى إختبلؼ أنكاعيا يتيو في مفارقات أكاديمية مف جية ك سياسية مف جية
أخرل بحثا عف تحديد لممفاىيـ المتعددة التي ت ٌككف فضاء حرية التعبير ،كحؽ اإلتصاؿ ،حرية
الرأم ،حرية اإلعبلـ ،ك حرية التفكير،ك ىذا بدكره يعقد الرؤية ك الفيـ لممضمكف العاـ لحرية

التعبير في الكسط اإلجتماعي إال أف ما يجمع بيف ىذه المتغيرات كميا ىي كحدة اليدؼ  ،حيث أف
حرية التعبير ك الرأم ىي في رأينا أساس لكثير مف الحريات فيي أساس التفاعؿ اإلجتماعي لمفرد
في بيئتو ك أساس تطكره الفكرم ألنيا تتضمف إستقبللية ك مف ثـ يككف فكريا غير خاضع لمؤثرات
خارجية فيك يرل األشياء ك يقيسيا بإرادتو ،فإستقبللية الفػرد أساسية إذا ما أردنا فعبل إيجاد مناخا

مناسبا لحرية التعبير ك الرأم ،يجد الفرد فيو إمكانية ك مجاال لمتعبير عمى ذاتو ،كعمى ىذا األساس

يمكننا كضع حؽ اإلتصاؿ كاإلعبلـ كالرأم عمى نفس القدر مف األىمية فيك " حؽ يتجاكز الحؽ
في تمقي الرسائؿ اإلعبلمية كالحصكؿ عمى المعمكمات أم أف ذلؾ عممية ثنائيػة اإلتجاه يجػرم فييػا
الشركاء فرادل أك جماعات حكا ار ديمقراطيا متكازنا "  .11كاعتمادا عمى ىذا التحديد لحرية اإلتصاؿ
ك اإلعبلـ كالرأم نرل أف ىذه األخيرة تكتمؿ مف حيث المفيػكـ كالممارسة إال عندما يتحقؽ حكا ار

ثنائيا أم يمكف لممرسؿ ك المستقبؿ في آف كاحد أف يحققا حكا ار متكازيا لتبادؿ األراء كاألفكار حتى
يتحقؽ مبدأ الديمقراطية الذم بدكره يعتمد عمى ىذه المعادلة األساسية التي تسمح لمشركاء
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المتفاعميف في نفسيا المحيط الجغرافي كنفس المجتمع أف يؤسسا حكا ار يتجاكز أحادية اإلتجاه في
الحصكؿ عمى المعمكمات ك تمقي الرسائؿ بؿ أكثر مف ذلؾ فيك تبادؿ كجيات النظر ك إبداء
المكاقؼ كالمشاركة في التقييـ ك حؽ الرفض أك قبكؿ ما يجب إعتناقو مف أفكار دكف المساس
بحقكؽ اآلخريف ،كىذا يصب في إتجاه محدد مبني عمى مبدأ المساكاة في الممارسة اإلعبلمية
كالكصكؿ إلى مصدر الخبر ،فكمما كاف الحديث عف الحؽ في اإلعبلـ كاإلتصاؿ  ،كحرية الرأم ك
التعبير ىذا يعني بصفة أكثر شمكلية "أنو يشمؿ حقكقا مصدرىا حؽ اإلجتماع ك التجمع ك تككيف
األحزاب كالجمعيات  ،الكصكؿ إلى مصادر الخبر كبثيا عبر مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ ك كذا
المشاركة كالمبادرة في تككيف الرأم العاـ "

12

ك يبدك مف مضمكف ىذا التأكيؿ أنو ينظر لما يجب

أف تككف عميو حرية الرأم كالتعبير كحرية اإلتصاؿ ك الممارسة اإلعبلمية فيي مثالية بالنسبة لمف

لـ يتحرر مف التبعيات التاريخية لمدكؿ العظمى كما ىك الحاؿ في أغمب الدكؿ العربية الحديثة
اإلستقبلؿ ،مقػارنة بتاريخ أكربا كالكاليات المتحدة األمريكية  .كبمنظكر أخرل كاحتكاما إلى الكاقع
اإلجتماعي كالسياسي الذم ىك مصدر كؿ التفاعبلت في مختمؼ المجتمعات ،فالكاقع يدؿ عمى
أف حؽ اإلعبلـ ك اإلتصاؿ ك حرية الرأم ك التعبير لو ما يبرره عمى مستكل المجتمع الغربي نظ ار
لعدة إعتبارات تشكؿ العمكد الفقرم لمتطكر كاإلزدىار كالقكة اإلقتصادية ك العسكرية ك كذا التطكر
التكنكلكجي ك اإلعبلمي لذا كاف بإمكاف ىذه الدكؿ أف تكيؼ ىذه المطالب المرتبطة بحقكؽ
اإلنساف بكاقعيا اإلجتماعي كاإلقتصادم ك السياسي ك ىذا ما زادىا دعما كقكة ،إال أننا أحيانا نجد
ىذا الحؽ في اإلعبلـ ك حرية الرأم " يتخذ عدة أشكاال عمى المستكل الدكلي ،فأحيانا يعني التدفؽ
الحر لممعمكمات ك ىذا يعني في مضمكنو كأبعاده جعؿ ميداف المجتمعات المتخمفة كمنيا أساسا

العربية سكقا ح ار لؤلفكار ك القيـ ك السمككات التي ينتجيا الغالب "  13ك يتضح لنا مف خبلؿ ىذا
التحديد أف ىذه المفاىيـ المرتبطة بحقكؽ اإلنساف شأنيا شأف أم سمعة إقتصادية فيي قابمة
لمتسكيؽ مف منطمؽ قكة المنتج ،لذا فالدكؿ العربية تقؼ عاجزة أماـ مضمكف المادة

 19مف

اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لككنيا مجبرة عمى إستيبلؾ مفاىيـ كمعادالت لـ تساىـ في
إنتاجيا أصبل ،ك غير نابعة مف كاقعيا اإلجتماعي ك السياسي ،إال أف كاقع ىذه الدكؿ العربية

كارتباطاتيا التاريحية كاإلقتصادية كالثقافية بالدكؿ الكبرل التي كانت كالزالت المستعمر األساسي
كتعمدت فقدانو في أغمب األحياف
لممنطقة جعميا تنساؽ كراء اإلمبلءات الغربية ألف البديؿ تفتقده ٌ
خدمة لمصالح فئكية معينة .ك ىكذا نستنتج أف حؽ اإلعبلـ ك اإلتصاؿ كحرية التعبير كالرأم لـ
يعتبر حقا أساسيا لمفرد ك المجتمع في البمداف العربية ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فالظركؼ
المكضكعية الضركرية لممارسة ىذه الحقكؽ متباينة في المجتمع الكاحد كتزداد تباينا مف مجتمع
إلى آخر كينظر إليو في أغمب األحياف مف خبلؿ فائدتو لمجمكعة سياسية أك فئة إجتماعية نافذة
لكنو كحؽ عاـ أك كمبدأ مف المبادئ العامة األساسية فيك مرفكض في معظـ الدكؿ العربية مف
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الحد مف تككيف األحزاب كالجمعيات كغمؽ
خبلؿ التضييؽ عمى الحريات كالممارسة اإلعبلمية ك ٌ
مصادر الخبر كمراقبتيا.

الجزائر نموذجا  :ميما إختمفت التأكيبلت السياسية كاإلجتيادات الفكرية كطنية كانت أك

أجنبية حكؿ كاقع حرية الرأم كالتعبير كاإلتصاؿ في الجزائر إال أف المتفؽ عميو سياسيا كاجتماعيا
لعدة أسباب منيا
أف الفرد ك المجتمع عمى حد سكاء في حاجة إلى حرية الرأم كالتعبير كاإلتصاؿ ٌ
ما يتعمؽ بإىتمامات الفرد الخاصة كمنيا ماىك مرتبط بالمصمحة العامة التي يتقاسميا معظـ
الفاعميف اإلجتماعييف كالسياسيف.
فالكاقع أك المشيد السياسي كاإلجتماعي كاإلعبلمي الجزائرم يشيد بدكره عدة تحكالت عمى
مختمؼ األصعدة السيما السياسي منيا كفي جانبو المرتبط بالحريات العامة كحقكؽ اإلنساف كىذا

تزامننا مع اإللتزامات التي جعمت الجزائر تنضـ إلى المكاثيؽ كالعيكد الدكلية كاإلقميمية إضافة إلى

الضمانات الدستكرية كاسقاطيا عمى القكانيف الرئيسية لممارسة الحقكؽ ك الحريات العامة كىذا ما
نجده في المدكنات الرسمية كفي إشعارات الدكلة الجزائرية مف حيث التنظير لمطمب حؽ اإلتصاؿ
كحرية التعبير كالرأم.
كالسؤاؿ الذم يطرح بحدة كمما كاف الحديث عف الحريات العامة في الجزائر ،ىؿ إستطاع

الفرد الجزائرم أف يككف طرفا فاعبل عمى قدـ المساكاة مع غيره في كؿ مككنات العمميات

اإلتصالية ،كحرية التعبير كالرأم بكؿ أشكاليا ك مستكياتيا في مجتمعو تماشيا كمضمكف المادة 19
مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف؟
نظريا يجد ىذا السؤاؿ إجابتو في مضمكف الدساتير الجزائرية حيث الحريات األساسية
كحقكؽ اإلنساف تشغؿ مكانة ىامة في الدساتير الثبلث

 1989/1967/1963حيث تسجؿ عدة

مبلحظة في مضمكنيا منيا إختبلفات جكىرية بيف دستكر  1963كدستكر 1976

كاختبلفات جذرية بيف اإلثنيف معا دستكر  ،1989كالصفة المشتركة بيف ىذه الدساتير أنيا
خصصت فصكال كاممة تناكلت فييا الحريات العامة ك حقكؽ اإلنساف كالمكاطف كاعتبرتيا أساسية
ك ركف مف أركاف قياـ الجميكرية الديمقراطية ؟ ك لعؿ مف أكلى النتائج التي جاءت بيا التجربة
الجزائرية كالتي جمبت إنتباه الباحثيف كالسياسييف كالميتميف بالتحكؿ اإلجتماعي كالسياسي في

الجزائر ىي الكمفة التي دفعيا الشعب الجزائرم برمتو جراء عممية اإلنتقاؿ ،كاذا أردنا أف نؤرخ ليذه

المرحمة فيي مرتبطة إلى حد كبير" بأحداث أكتكبر  1988التي ىزت الشارع الجزائرم كالسمطة
كما أفرزتو مف إنعكاسات عمى نمط الحكـ كعبلقة المجتمع بالسمطة ،ككاف قانكف اإلعبلـ يتصدر
النصكص المرشحة لممراجعة بعد قرار التعددية السياسية ك إنعتاؽ الصحفييف الجزائرييف مف قيكد
المراقبة الحككمية كالحزبية "  14كانطمقت الجزائر في تجربتيا الحديثة ك دخمت ميداف التعددية

السياسية كحرية اإلعبلـ،ك جمبت ىذه التجربة الفتية في تاريخ الجزائر المعاصرة إنسدادا سياسيا مع

بداية التدىكر األمني الذم ظيرت بكادره في مارس

 1992ك تعد ىذه المرحمة معضمة إضافية
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لمممارسة اإلعبلمية كحرية التعبير في الجزائر كبدأت الساحة اإلعبلمية تعرؼ تراجعا محسكسا إال
أنيا صمدت أماـ مختمؼ اليزات سكاء التي فرضتيا المعطيات السياسية بحكـ قانكف الطكارئ أك
قساكة ظاىرة العنؼ المسمح التي عمت ربكع الكطف .
لذا كمما كاف الحديث عف حرية الرأم كالصحافة كحرية التعبير في الجزائر يتفؽ
المختصكف عمى أف مسيرتيا عرفت تحكالت عميقة طبعت تاريخ الجزائر المعاصػر.كالسؤاؿ الذم
ينتظر الجكاب عنو في مضمكف ىذا السرد لؤلحداث مفاده :ىؿ نقيـ حرية الرأم ك التعبير
كاإلتصاؿ في الجزائر عمى مضمكف ما تنص عميو المادة

 19مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ

اإلنساف؟ أـ أف المعطيات التاريحية السياسية كاألمنية لمجزائر تتطمب إجتيادات أخرل ؟

إف اإلستنتاجات الجزئية المتحصؿ عمييا مف خبلؿ معرفتي لكاقع حرية التعبير كالرأم في

الجزائر أنيا مرتبطة أساسا بكسائؿ اإلعبلـ ك أخص بالذكر الصحافة المكتكبة التابعة لمقطاع
الخاص بإعتبارىا المنبر الكحيد لممكاطف لمتعبير عف إنشغاالتو ك إستقاء المعمكمات إال أف ىذه
الصحافة في الجزائر تتميز بخصكصيات فريدة في العالـ "حيث أف الصحافة المكتكبة الخاصة
الجزائرية ظيرت بدافع العنؼ ك مظاىرات الشعب الجزائرم (  ،)1988ك في إزدىارىا تزامنت مع
مكجة العنؼ إبتداءا مف  1992كصارت مادتيا األساسية العنؼ مما جعؿ مف أقبلميا في أغمب

األٌحياف عنيفة ،فيؿ ىذا يعني أننا أنتجنا جميك ار عنيفا إذا ما سممنا بيدؼ الصحافة كىك تحقيؽ
التأثير "  .15فالممارسة اإلعبلمية في الجزائر بعد اإلنفتاح عمى التعددية تزامنت مع ظيكر ٌعدة
تيارات سياسية كمطالب إجتماعية تراكمت منذ عقكد طكيمة حيث أف الساحة اإلعبلمية لـ تكف

مييئة تماما لمتجاكب مع ىذه المعطيات رغـ ما أظيرتو مف إحترافية إال أف إتساع رقعة العنؼ

كتعقدىا عمى إمتداد السنكات الماضية كمنذ  1992حالت دكف الممارسة الفعمية لمعمؿ اإلعبلمي
كىذا ما ساىـ في تراجع الحريات كتقمص مجاؿ العمؿ السياسي بحكـ قانكف الطكارئ ك ىناؾ مف
يذىب إلى أبعد مف ذلؾ معتب ار أف" الشرائح السياسية كاإلجتماعية في الجزائر كانت متحاربة أكثر
مما ىي متكحدة لعمؽ إختبلفاتيا اإليديكلكجية ك تبايػف أصكليا اإلجتماعية ك كانت كؿ قكة سياسية
تعبرعف رؤية معينة لجياز الدكلة تختمؼ عف الفصائؿ اآلخرل "  16كىذا بدكره يؤكد طبيعة األزمة

الجزائرية التي طغت عمييا اإلشكالية السياسية التي الزالت تبحث عف مخرج ربما يسمح بتكريس
حرية الرأم كالتعبير كالخركج مف إنسداد األفؽ حيث تجد الممارسة اإلعبلمية فضاءىا كحينيا
سيجد كؿ باحث كميتـ الطريقة الصحيحة لممكازنة بيف مضمكف المادة

 19مف اإلعبلف العالمي

لحقكؽ اإلنساف ككاقع الجزائر اإلجتماعي ك السياسي.
عمكما ،إف العبرة في الحديث ىي جكىر اإلستفادة منو ،إال أف حقائؽ اإلعتبار ال يمكننا
أف نتممسيا مف دكف ضركرات الكاشفة كالمصارحة ،إف الكثير مف األكاديمييف كالباحثيف كالسيما
رجاؿ السياسة الزالكا يتعاممكف مع الكثير مف ظكاىرنا ك قضايانا المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كحرية
الرأم كالتعبير بقدر شديد مف النفاؽ ىدفيـ تشكيو الصكرة ،ك لكؿ مرجعيتو كمشاربو الخاصة.ك
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السؤاؿ الذم يراكد كؿ مف ييدؼ إلى فيـ الكاقع العربي فيما صريحا كدقيقا يمكف فيما يمي :ىؿ
الغرب (أكربا ك أمريكا ) تيمو حقيقة ديمقراطيتنا ؟ أك حقكؽ اإلنساف ؟ أـ تيمو مصالحو ك بقاء
شركط تحقيقيا المتمثمة في التبعية؟
ىذا التقديـ ال يعني أف الدكؿ العربية عامة كالجزائر خاصة تنعـ بالقدر الكافي مف الحريات
السيما حرية الرأم كالتعبير ىذا إجحاؼ في حؽ المكاطنيف المتعطشيف لذلؾ،إال أنو ثمة حقائؽ
ككقائع يجب التذكير بيا،فاألنظمة الغربية دكف إستثناء ىي التي دعمت األنظمة العربية السابقة
كالحالية ككانت أكبر حميفا ليا ،كالنظاـ التكنسي كالمصرم ألحسف دليؿ عمى ذلؾ في قيامو
كسقكطو كاعادة تأسيسو .فأم ديمقراطية ننتظر؟ ىؿ مازالت الشعكب العربية كقادة الرأم

فييا،يؤمنكف بالسند الغربي كاألمريكي في إحبلؿ الديمقراطية كحرية الرأم كالتعبير؟

خاتمة:
إف مضمكف المادة  19مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف نتضمف عدة قراءات نقدية
كذلؾ حسب إىتمامات كاتجاىات الباحثيف كالميتميف بقضايا حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة،حيث
يمكف تناكؿ مضمكف ىذه المادة مف الناحية السياسية كالقانكف كاإلجتماعية كاإلعبلمية كىذا التداخؿ
في المضاميف أقٌرتو معطيات تاريخية كسياسية جعمت الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة األمريكية
ننظر إلى كاقع حقكؽ اإلنساف مف منطمؽ تراكماتيا كتجاربيا السياسية مما أفرز في آخر المطاؼ
إعبلف عالمي لحقكؽ اإلنساف في  10ديسمبر .1948

كىذه التحديد الزمني ( )1948إلنعقاد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ك التي خرجت بترسانة
مف القكانيف مف بينيا المادة  19المتعمقة بحرية الرأم كالتعبير تطرح عدة إستفيامات مف حيث
المضمكف كالشكؿ حيث أف الدكؿ النامية عامة كالعربية خاصة كانت خارج ىذا اإلطار األممي
كتحت الحماية األجنبية كغطاء سياسي لمطابع اإلستعمارم الذم كانت تتزعمو فرنسا ك بريطانيا ك
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إيطاليا عمى كجو الخصكص .كمف جية أخرل فالكثيقة األساسية التي إنبثقت عف الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة عاـ  1948ك المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كحرية التعبير عرفت عدة تعديبلت في
السنكات التالية  1963-1960-1950ك ،1975كمجمؿ ىذه التكاريخ في قامكس السياسة العالمية
تدؿ عمى مكجة التحرر كاإلستقبلؿ التي ميزت المنطقة العربية كدكؿ إفريقيا كأمريكا البلتينية ،ىذا
يعني أف الدكؿ العظمى المشكمة لؤلمـ المتحدة أعادت صياغة ككثيقتيا الخاصة بحقكؽ اإلنساف
كالحريات العامة طبقا ليذه المعطيات الجديدة حتى نتمكف مف السيطرة عمى أكضاع مستعمراتيا ك
الحفاظ عمى إمتيازاتيا تحت غطاء حقكؽ اإلنساف .إف مضمكف المادة

 19مف اإلعبلف العالمي

لحقكؽ اإلنساف في مضمكنيا العاـ ترمي إلى تحرير اإلنساف مف القيكد الفكرية ك اإلستبداد ك تكفؿ

لو حقكؽ التعبير كالرأم نظريا،لكف كاقع الدكؿ النامية عامة كالعربية خاصة الزاؿ يبحث عف سبيؿ
لمخركج مف مخمفات اإلستعمار كالتحرر مف التبعية اإلقتصادية ك الفكرية كالتكنكلكجيا كالزالت
بعض المعاىدات ك اإلتفاقيات سارية المفعكؿ منذ فترة اإلستعمار ،فكيؼ ليذه الدكؿ أف تقفز فقرة

نكعية نحك التطبيؽ الحرفي لمضمكف ق اررات األمـ المتحدة السيما المادة  19مف اإلعبلف العالمي
لحقكؽ اإلنساف؟.

إف ىذا التساؤؿ بحاجة إلى إجابة تستمد مقكماتيا مف تاريخ الدكؿ اإلستعمارية كالشؾ أف

ماعاشتو أكركبا في القرنيف  17ك  18مف تاريخ مشؤكـ مزقتو الحركب كالصراعات يعكد عمى
الدكؿ العربية في ىذا القرف ،أليست مفارقة سياسية كتاريخية تستحؽ التمعف كالتمحيص إلستدراؾ ك
شدىا الحنيف إلى ماضييا
فيـ ىذا المنطؽ المعككس أـ أف الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة ٌ
اإلستعمارم كمما عصفت بيـ األزمات اإلقتصادية.

لعؿ نتائج الثكرات التي تعرفيا بعض الدكؿ العربية ستجيبنا عف ىذا التساؤؿ بعد عشرة

سنكات مف اآلف كال نستخمص العبرة إال بعد إكتماليا كظيكر خيكطيا السياسية كمما الشؾ فيو أف
بصمات غربية تككف ظاىرة في السيناريك كاإلخراج،كمف الصدؼ أف النكت تقكؿ إف األفبلـ
األكركبية كاألمريكية يفيميا المشاىد مع نيايتيا ألف بديتيا تبنى عمى التيكيؿ كالتشكيؽ.
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