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اهليئة االستشاريّة
أ.د /عبد اإلله الصائغ ،املستشار الثقايف العراقي السابق يف السفارة العراقية يف واشنطن ،أمريكا
أ.د /علي الشامي ،جامعة ديرتويت بوالية ميشيغان ،أمريكا
أ.د /محيد اهلامشي ،جامعة أكسفورد ،بريطانيا
أ.د /حاجي دوران ،جامعة أيدن ،إسطنبول ،تركيا
أ.د /قبوب خلضر سليم  -جامعة اجلزائر  ،2اجلزائر
أ.د /فاضــل بيــات مركز إرسيكا ،إسطنبول ،تركيا
أ.د /زهرة بوخامتي ،جامعة بلعباس ،اجلزائر
أ.د /الدكتورة عمارية حاكم ،جامعة سعيدة ،اجلزائر
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اهليئة التحكيميّة
د .حسني شاهني ،جامعة نيويورك ،الوالايت املتحدة األمريكية
د .إحسان الكرعاوي ،جامعة الكوفة النجف األشرف ،العراق
د .حسام فايز ،جامعة أسيوط ،مصر
د .قاسم االزرقي ،جامعة بغداد ،العراق
د .صالح محد هللا الفراج ،جامعة االزهر ،مصر
د .صالح العوادي جامعة بغداد ،العراق
د .يونس مؤيد يونس الدابغ ،جامعة املوصل ،العراق
د .زينب حسني املحنا ،كلية الكاظم االسالمية أقسام الديوانية ،العراق
ُ
د .عالية سليمان سعيد العطروز ،اجلامعة اإلسالمية منيسوات ،أمريكا
د .سحر انجي فاضل عباس املشهدي ،النجف االشرف ،العراق
د .فوزي رمضاين ،جامعة االغواط ،اجلزائر
د .عاصم زاهي مفلح العطروز ،اجلامعة اإلسالمية منيسوات ،أمريكا
د .قارة وليد ،جامعة قسنطينة  ،3اجلزائر
د .هبة هللا حممد احلسن سامل صال ،جامعة النيلني ،اخلرطوم ،السودان
د .أنور بنيعيش ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب
د .إيهاب حممد أمحد الشيخ خليل ،جامعة القاهرة ،مصر
د .آايت أمحد رمضان حممد ،جامعة األزهر ،مصر
د .عثمان امحد صوافطه ،جامعه فلسطني التقنيه خضوري ،فلسطني
د .جاسم خريي حيدر ،جامعة اببل ،العراق
د .عائشة حممد علي الغويل ،جامعة مصراتة ،ليبيا
د .عزيزين نوري صكر القيسي ،كلية االمام األعظم ،الرمادي ،العراق
د .نضال حسن فالح املومين ،كلية عجلون اجلامعية ،األردن
11
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د .زينب ايقوت ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر
د .أبو بكر حسن علي خبيت ،جامعة إفريقيا العاملية ،اخلرطوم ،السودان
د .ماجدة مولود رمضان الشرع ،جامعة طرابلس ليبيا
د .عامر شبل زاي ،جامعة املستنصرية ،العراق
د .بعارسية صباح ،امعة خميس مليانة  ،اجلزائر
د .البكاري حممد ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب
د .فالح خري الدين ،جامعة وهران ،اجلزائر
د .حنان عبد الغفار عطية إبراهيم ،جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل ،السعودية
د .ماجد قاسم عبده السياين ،جامعو عدن ،اليمن
د .عمارة سيدي حممد ،جامعة بلعباس ،اجلزائر
د .عامر علي أبورمان ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان – األردن
غشري ،جامعة الشلف ،اجلزائر
د .سامية ّ
د .أشرف إمساعيل إبراهيم شليب ،جامعة دمنهور ،مصر
د .حممد مسعود حممد أبو سامل أمحد مصطفى ،جامعة املنصورة ،مصر
د .مهران قاسم العودة هللا ،جامعة املنصورة ،مصر
د .لعجال لكحل ،جامعة ابتنة  ،1اجلزائر
د .مخائل سامي مطلك حممد السراي ،اجلامعة املستنصرية ،العراق
د .عبد الفتاح هشمي ،جامعة فاس ،املغرب
د .يوسف حممد فال بين يونس ،اجلامعة العربية املفتوحة لشمال أمريكا
د .شيبوط خلضر ،جامعة غرداية ،اجلزائر
د .معن قاسم حممد الشياب ،عمان العربية ،االردن
د .زهـري بوخيـار ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر
د .حممد بنعمر ،كلية االداب ،وجدة ،املغرب
د .إبراهيم حممد موسى حممد ،جامعة الرابط الزطين ،السودان
12
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د .بوعتلي حممد ،املدرسة العليا ،اجلزائر
د .احلادك قاسم ،جامعة اجلديدة ،املغرب
د .طرشان حنان ،جامعة ابتنة-1اجلزائر
د .شريين حسن مربوك زيدان ،جامعة النمام ،اململكة العربية السعودية
د .عبد هللا عسريي ،جامعة حممد اخلامس ،الرابط ،املغرب
د .عبد اللطيف أبوريشة ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة ،املغرب
د .ليلى حممد العارف ،اجلامعة األمسرية ،ليبيا
د .حممد يزيد سامل ،جامعة ابتنة  ،1اجلزائر
د .بوترعة علي ،جامعة عباس لغرور ،خنشلة ،اجلزائر
د.اترا فرهاد شاكر القاضي ،جامعة صالح الدين-أربيل ،العراق
د .حممد كاظم عجيل يوسف اإلبراهيمي ،املديرية العامة للرتبية ،ذي قار ،العراق
د .أيّـوب َج ْرجيـس العطيّ ــة ،وزارة الرتبية ،العراق
د .مجيلة غريّب ،جامعة ابجي خمتار ،عنابة ،اجلزائر
د .حاكم موسى عبد خضري احلسناوي ،جامعة بغداد ،العراق
د .مصابيح فاطمة ،جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر

د .فاتن محيد قاسم حممد السراجي ،جامعة االمام جعفر الصادق ،العراق
د .نجاة زوادي ،جامعة شعيب الدكالي ،المغرب
د .محمد داود ،جامعة جنوة ،إيطاليا
د .زين العابدين لزعر ،جامعة وهران  1أحمد بن بلة  -الجزائر
د .عصمت فؤاد سيد أحمد عبد اللطيف على ،جامعة سوهاج ،مصر
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شروط النشر
ال تعرب األفكار املدرجة يف البحوث عن رأي اجمللة ابلضرورة ،بل تظل وجهة نظر أصحاهبا.
إن إدارة اجمللة بفروعها املتنوعة ،غري مسؤولة عن أي سرقة علمية منسوبة للبحوث املنشورة فيها ،بل يتحمل
الباحث املسؤولية الكاملة.

 -1تنشر اجمللة األحباث األصيلة واملوضوعية ،امللتزمة ابلدقة ،واجلدية.
 -2ختضع األحباث إىل الدراسة والتحكيم من قبل اهليئة االستشارية وهيئة التحكيم.
 -3على الباحث حتميل قالب اجمللة من املوقع والتقيد بكل شروطه.
 -4حتتفظ اجمللة حبقها يف أن تطلب من الباحث حذف أو إعادة صياغة حبثه ،مبا يتناسب مع
مالحظات احملكمني وسياسة النشر.
 -5يلقى البحث القبول النهائي بعد أن جيري الباحث التعديالت املطلوبة منه.
 -6تنشر األحباث ابللغة العربية ،أو اللغات األجنبية؛ على أال تتجاوز صفحات البحث من  25إىل
 30صفحة.
 -7بعد قبول البحث من قبل احملكمني ،حُيمل الباحث التعهد من موقع اجمللة ويتعهد بعدم إرسال
حبثه للنشر إىل أي جهة أخرى ،وأبن البحث مل سبق نشره.

 -8يرفق صاحب البحث سرية علمية خمتصرة.

 -9يرسل البحث عرب إمييل اجمللةuojaw@uojaw.education :
أو
americauniversity.jw@gmail.com
-10
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ص17

تقنني االختبارات يف البحوث النفسية والرتبوية

ص18

بناء املناهج الرتبوية ومكوانهتا

ص35

الباحثة بوقرة عواطف
منوذجا -
 .مناهج اللغة العربية ًد .وريدة أغادير

التباين املكاين لظاهرة التدخني يف مدينة احلوجية لعام 2021

م.د .محد علي امحد

م.د .رائد امحد يوسف اجلبوري

ص55

م.م .عصام ُيىي عزيز
اإلتكيت النبوي
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ص118
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 عمر عبدهللا انيف العنرب.د

161ص
186ص

آاثر التعاقد بواسطة الوكيل اإللكرتوين
ابراهيم بوعمرة

)القانون ظاهرة اجتماعية (ال جمتمع بدون قانون
دراسة على ضوء القانون اجلزائري
مقداد فتيحة

P208

P223

عبد العايل حفظ هللا

بلول فهيمة

L’approche contrastive et l’interférence linguistique dans la
production écrite dans l’enseignement du FLE aux
francophones
« Le cas des apprenants libyens »
Samiha Sarar Milad Abouzid
La gestion des collectivités territoriales entre autonomie et
contrôle administratif : étude de cas
ELBOUBEKRI Mohammed
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كلمة مدير اجمللة
بعزمية قويّة وخطوات اثبتة تصدر جملة "احلكمة للدراسات واألحباث" ويف
املقربة ألواصر
ثناايها جماالت الفكر املختلفةّ ،
املعربة عن أصالة الفكر اإلنساين ورصانته ،و ّ
التخصصات الواعدة.
البحوث العلمية بني خمتلف
ّ
نرية غري مستهلكة ومواكبة لرهاانت البحث
نطل عليكم أبقالم وعقول ابحثني يناقشون أفكارا ّ
ّ
شق طريقنا حنو ولوج قواعد البياانت العامليّة والتّصنيفات
العلميّ ،
السعي ّ
اجلاد اىل ّ
تبث فينا روح ّ
تسهل عليهم نشر عطائهم املعريف األكادميي اهلادف.
الدوليّة اليت ّ
وانطالقا من هذا املنرب العلمي املوقّر ندعو الباحثني الكرام إىل تعزيز جملتهم
"احلكمة للدراسات واألحباث" ابجلديد األصيل لتكون إشعاعا علميّا واعدا وخالدا.
ويل التوفيق.
وهللا ّ
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تقنني االختبارات يف البحوث النفسية والرتبوية
بوقرة عواطف

*

جامعة املسيلة .اجلزائر
Awatif .bouguerra@univ-msila.dz
اتريخ االرسال 2022/04/01 :

اتريخ القبول2022/04/15 :

امللخص:
سعت الدراسة احلالية إىل التعريف بعملية تقنني االختبارات يف البحوث النفسية والرتبوية؛ ابعتبارها أهم خطوة من
خطوات القياس النفسي والرتبوي يف البحث العلمي .نظرا لكوهنا تؤكد صالحية أداة القياس املستخدمة وتتحقق من صدقها
وثباهتا.
كما سعت إىل توضيح خطوات عملية التقنني .وتوصلت إىل أنه هناك بعض االختالفات يف هذه العملية بني
البحوث النفسية والرتبوية إذ أنه ال يتم االعتماد على قياس صعوبة وسهولة الفقرات يف بعض االختبارات النفسية إال ما تعلق
منها بدراسة القدرات العقلية .كما أنه ال يتم دراسة فعالية املموهات ومؤشراهتا يف االختبارات النفسية عكس االختبارات
الرتبوية اليت تعتمد على قياس التحصيل الدراسي يف أغلب الدراسات البحثية.
كما توصلت إىل أتكيد أمهية خطوة التحقق من مستوى خطأ القياس يف الدراسات النفسية والرتبوية على حد سواء
ملا له من أمهية.

الكلمات املفتاحية :تقنني االختبارات ،البحوث النفسية ،البحوث الرتبوية.

مقدمة:
ختتلف أدوات القياس ابختالف الظاهرة املدروسة سواء أكانت تربوية أو نفسية .فقد نعتمد
املقابلة واملالحظة ،االختبارات ؛ هذه األخرية اليت تعىن بقياس الظاهرة املدروسة يف غالب األحيان دراسة
كمية؛ تعطينا درجة وجود وتوفر السمة املقاسة لدى املفحوص.
* املؤلف املرسل :بوقرة عواطف ،االمييلawatif.bouguerra@univ-msila.dz :
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حتوي جمموعة من البنود متثل لنا مؤشرات سلوكية ميكن مالحظتها وقياسها إجرائيا يف امليدان ،وميكن
للمفحوص حتديد درجة توافرها لديه.
ونظرا العتمادها يف عملية الفحص والتشخيص وجب التحقق من صالحتها من خالل اخضاع بنودها
للتحليل االحصائي والتحقق من صدقها وثباهتا وموضوعيتها يف القياس .وهذا ما يعرف بعملية التقنني؛
هذه األخرية اليت تعد أهم خطوة من خطوات بناء وتصميم االختبارات سواء النفسية أو الرتبوية يف البحث
العلمي.
لشرح هذه العملية ابلتفصيل سنعمل من خالل هذا البحث على التعريف هبا ،وذكر أهدافها ،وخطواهتا.
والتوصل يف النهاية إىل ذكر بعض االختالفات الواردة يف عملية التقنني بني االختبارات النفسية و االختبارات
الرتبوية.
أوال :التعريف بعملية التقنني واالختبار املقنن
التعريف بعملية التقنني:
تعددت تعاريف الباحثني لعملية تقنني االختبار سواء النفسي أو الرتبوي إال أهنا تتفق يف بعض النقاط .
نذكر من بني هذه التعاريف ما يلي:
تعريف زيدان ( )1979هو  " :العملية اليت يتم من خالهلا التحكم يف العوامل غري املناسبة اليت ميكن أن
تؤثر يف عملية القياس؛ وذلك من خالل ختفيض أخطاء القياس إىل حدها األدىن عن طريق اختيار عينة
ممثلة جملتمع الدراسة يطبق عليها االختبار؛ ومن مث توحيد فقراته وإجراءات تطبيقه وتصحيحه
بشكل يوفر لالختبار خصائص سيكومرتية تتفق مع خصائص االختبار اجليد ،ومن مث توفري املعايري املناسبة
لتفسري الدرجات اخلام" ( .زيدان،1979 ،ص )68
تعريف طه ( " : :)2007هي خمتلف الدراسات النظرية وامليدانية والتجريبية واإلحصائية اليت جترى على
االختبار أو املقياس النفسي حىت نطمئن من صالحيته لالستخدام؛ وبذلك نثق يف نتائجه مثل دراسة
وحداته وثباته وصدقه وحتديد معايريه ووضع مناذج تصحيحه وكيفية تفسريه وحتديد كيفية تطبيقه
وتعليماته"(.طه ،2007 ،ص )259.258
تتفق التعاريف السابقة على أن عملية التقنني هي:
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 توحيد فقرات االختبار النفسي والرتبوي وإجراءات تطبيقه وتصحيحه بشكل يوفر لالختبارخصائص سيكومرتية تتفق مع خصائص االختبار اجليد من موضوعية وصدق وثبات .هبدف
التخفيف من أخطاء القياس.

 2تعريف االختبار املقنن:

عرفه  Borg and gallأبنه "ذلك االختبار الذي حيافظ على صدقه (أي قياس ما أعد لقياسه )
وثباته ( أي الوصول إىل النتائج نفسها لو تكرر تطبيقه) خاصة إذا اتبعت التعليمات املصاحبة له( " .
العساف ، 2000 ،ص )5
و عرفه بوسنة حممود (  ": )2007أبنه أداة وصفية تكميمية لظاهرة سلوكية معينة ميزهتا األساسية أهنا
مقننة" (.بوسنة حممود ،2007 ،ص )771
تعريف سعد عبد الرمحن (  : )1979هو جمموعة من األسئلة أو البنود اليت تدور حول موضوع واحد أو
عدة مواضيع وليس هلا إجاابت صحيحة أو خاطئة إذ أ ن املطلوب فيها معرفة رأي الفرد أو نوعية استجابته
يف موقف من املواقف اليت ميثلها ذلك السؤال أو البند( .سعد عبد الرمحن ،1998 ،ص )760
يتضح من خالل التعاريف السابقة أن االختبار املقنن:
 عبارة عن جمموعة من األسئلة تسعى إىل التعرف على آراء األفراد يف خمتلف املواقف. هو االختبار الذي مت التحقق من صدقه وثباته هبدف قياس ظاهرة سلوكية معينة ( تربوية ،نفسية،اجتماعية )..

اثنيا :اهداف عملية التقنني :
هتدف عملية تقنني االختبار إىل:
توحيد مجيع إجراءات االختبار و املتمثلة يف :إجراءات التطبيق  ،التصحيح  ،و تفسري
•
الدرجات (امساعيل )31: 2004.
حساب معامالت صدق االختبار
•
•

حساب معامالت ثبات االختبار
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استخراج معايري موحدة لالختبار ( املتوسطات احلسابية -االحنرافات املعيارية -الدرجات
•
املعيارية ) (معمرية)296: 2012.
اثلثا :اخلطوات األساسية يف عملية التقنني

تعد عملية التقنني اخلطوة األخرية من مراحل تصميم االختبار النفسي والرتبوي واعداده .حيث وجب:
أوال :ضبط اجراءات اعداد االختبار وصياغة بنوده ،وطريقة تقدميه وتصحيحه وطريقة تفسريه موحدة يف
كل املواقف ؛ وابلتايل ميكن احلصول على نفس النتائج رغم تعدد الفاحصني ،اضافة إىل حتديد اخلصائص
السيكومرتية اليت تدل على جودة االختبار ( .مراد وسلمان ،2005 ،ص ) 349
اثنيا :تقنني االختبار على عينة ممثلة للمجتمع تعرف بعينة التقنني ؛ للحصول على معايري تسمح بتفسري
الدرجات اخلام اليت حيصل عليها املفحوصني.
ويلخص ( الدوسري )1999 ،خطوات عملية بناء وتقنني االختبار كما يلي:

 -1حتديد اجملتمع الذي سيقنن عليه االختبار حتدي ًدا إجرائيًا دقي ًقا :وهي اخلطوة األساس لضمان
صحة اخلطوات الالحقة يف عملية التقنني ،وتتضمن حتديد أهم خصائص ومسات اجملتمع
الدميوغرافية من حيث اخلصائص اجلغرافية والسكانية واالقتصادية والتعليمية...........

 -2اختيار العينة املمثلة للمجتمع وحتديد أسلوب اختيارها :وتعتمد هذه اخلطوة على سابقتها؛
ألن اختيار حجم العينة وأسلوب اختيارها يعتمد بشكل كبري على املعلومات املتوفرة عن جمتمع

الدراسة ،وبصفة عامة فكلما كان حجم العينة كبريًا كلما كان أفضل وأقرب إىل التمثيل اجليد للمجتمع.
وخيتلف األسلوب الذي خنتار به عينة التقنني من اجملتمع املستهدف؛ حيث يبدأ من طريقة سحب عينة
تعقيدا مثل العينة العشوائية الطبقية أو
عشوائية بسيطة حىت يصل إىل اسرتاتيجيات سحب العينات األكثر ً
العينة العنقودية .
 -3التخطيط اجليد واملسبق لتطبيق االختبار :وذلك بوضع خطة شاملة لتطبيق االختبار

تتضمن حتديد اإلجراءات واخلطوات اليت سوف تتبع ،وجتهيز مجيع أدوات ومستلزمات
االختبار ،مع وضع قوائم أبمساء األماكن اليت سوف يتم تطبيق االختبار فيها ؛ مع وضع
برانمج زمين للتنفيذ.
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 -4تطبيق االختبار :وتستلزم هذه اخلطوات توحيد ظروف إجراء تطبيق االختبار جلميع أفراد
العينة ،وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام اجلميع لضمان أن الفروق اليت رصدها االختبار
تعود للفروق يف أداء األفراد فقط .

 -5حتليل فقرات االختبار :وذلك للتعرف على مدى فعالية فقرات االختبار ،ومدى إسهامها يف احلصول
على خصائص سيكومرتية ( صدق وثبات) تتفق مع خصائص االختبار اجليد وتشمل هذه اخلطوة حسب
( أبو انهية )1994 ،التعرف على ما يلي:

 1 -5معامل صعوبة الفقرات  :Difficulty Coefficientيشري معامل صعوبة
الفقرة إىل النسبة املئوية لعدد املفحوصني الذين أجابوا بشكل صحيح على الفقرة ،وهو يقع
بني الصفر واملائة .

 2-5معامل سهولة الفقرات  :Ease Coefficientيشري معامل سهولة الفقرة إىل
النسبة املئوية لعدد املفحوصني الذين أجابوا بشكل خاطئ على الفقرة.

 3-5القدرة التمييزية لكل فقرة من الفقرات :أشار "معامل متييز الفقرة إىل قدرة الفقرة على التمييز بني
اجملموعات املتباينة أي بني اجملموعتني العليا والدنيا .ويتم حساب معامل التمييز ابستخدام معامل االرتباط
املنصف للسلسلة أو بنسبة  % 27من اجملتمع الكلي.

 4-5فعالية املشتتات ( املموهات) لكل فقرة من الفقرات :يقصد بفعالية املشتتات أو املموهات

عددا
هي قدرة هذه املشتتات على جذب املفحوصني إليها .واملموه اجليد أو الفعال جيب أن جيذب إليه ً
وعددا أقل من املفحوصني من بني أفراد اجملموعة العليا.
أكرب من املفحوصني من بني أفراد اجملموعة الدنيا ً
بينما البديل أو االختيار الصحيح جيب أن جيذب إليه معظم املفحوصني الذين يعرفون اإلجابة الصحيحة
من بني أفراد اجملموعتني العليا والدنيا.
 -6التحقق من ثبات االختبار Reliability of test :الذي يشري إىل استقرار الدرجات اليت

حيصل عليها الفرد يف اختبار ما .إذا ما أعيد تطبيقه بعد فرتة زمنية معينة حتت نفس الظروف( .
)Groth Marnat,2009 ,p12
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ويشري إىل درجة الدقة أو الضبط واإلحكام يف عملية القياس حبيث تعطينا معامالت الثبات فكرة عن
درجة االتساق أو التوافق يف نتيجة القياس عند تكراره .ويقصد بثبات االختبار دقة االختبار يف
القياس أو املالحظة وعدم تناقضه مع نفسه .فاالختبار الثابت هو الذي يعطى نفس النتائج (تقريباً)
إذا طبق على نفس األشخاص يف موقعني خمتلفني .ويعرب عنه إحصائيا حبساب معامل االرتباط بني
الدرجات اليت حصل عليه املفحوص يف املرة األوىل وبني النتائج اليت حصل عليها يف املرة الثانية.

 1-6طرق حساب معامل الثبات :اختلفت طرق حساب معامل الثبات للقياس وذلك بناء على
نوع القياس والغرض منه ومدى اخلطأ املعياري لكل قياس ،وقد ظهرت عدة طرق وأساليب إحصائية
حلساب معامل الثبات نستعرض منها الطرق التالية :
طريقة تطبيق و إعادة تطبيق االختبار نفسه  Test – Retest Reliability:تقوم فكرة

هذه الطريقة على حساب معامل االستقرار( الثبات) من خالل تطبيق االختبار على جمموعة من

األفراد ترتاوح بني ( 10إىل  40فرد) مث إعادة التطبيق على نفس األفراد وحتت نفس الظروف بعد
فاصل زمىن يرتاوح بني أسبوع وشهر .ويتحدد الفاصل الزمين بني التطبيقني وفق نوع التفسري املطلوب
للدرجات .ويكون معامل الثبات هو معامل االرتباط البسيط بني درجات االختبار يف التطبيقني األول
والثاين ( .السيد حسني ،2006 ،ص )4
هناك جموعة من الصعوابت اليت تكتنف استعمال هذه الطريقة وميكن ذكرها كما يلي:
•الفرتة الفاصلة بني التطبيق األول و الثاين :لو طبقنا اختبار معني على فرد ما ،مث أعدان تطبيقه بعد
فرتة زمنية معينة ،فإن اخلربة اليت أكتسبها الفرد يف املرة األوىل سوف تؤثر على أدائه يف املرة الثانية
•طبيعة السمة املقاسة :فرضا لو طبقنا اختبار مث أعدان تطبيقه بعد فرتة زمنية فإنه قد حيدث تغري
يف السمة وضع القياس مما يؤدي بنا إىل الظن أن األداة اليت نستخدمها غري اثبتة ،لذا عند استعمال
طريقة التطبيق وإعادة التطبيق جيب أن ال تكون الفرتة بني التطبيقني ابلطويلة أو القصرية ويعاب على
هذه الطريقة خضوعها لكل ما يؤثر يف يف املختربين من خالل الفرتة الزمنية الفاصلة بني التطبيقني.
•صعوبة ضبط الظروف يف التطبيقني .
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طريقة الصور املتكافئة  Equivalent – Form Reliability:يتم تصميم صورتني
متكافئتني من االختبار الواحد والتكافو كما حددته الدكتورة "منال مبارز" يشمل على اجلوانب التالية:
.أن تكون اجملاالت واملوضوعات اليت تقيسها الصوراتن واحدة.
 .تساوى نسبة املفردات اليت ختص كل موضوع من املوضوعات.
 .متاثل مستوى صعوبة الفقرات.
.تشابه طريقة صياغة الفقرات.
 .تساوى طول الصورتني وطريقة إجرائهما وتقدير درجاهتما وتوقيتهما.
 .تساوى متوسط وتباين درجات األفراد يف الصور املتكافئة .
تتميز هذه الطريقة بعدم التأثر ابلتدريب أو اخلربة من صورة ألخرى ،وخيتفي أثر األلفة
الختالف بنود الصورتني ،كما أهنا تصلح حلساب معامل ثبات اختبارات الذاكرة واالختبارات
التحصيلية.
ومن عيوب هذه الطريقة صعوبة تصميم اختبارين متكافئني لقياس نفس السمة أو اخلاصية.
وانتقال أثر التدريب وخباصة يف حالة اقرتان عملية تطبيق الصورتني ،وقصر الفرتة الزمنية أو طوهلا بني
تطبيق الصورتني املتكافئتني ،واجلهد املضاعف املبذول والوقت والتكلفة املبذولة يف بناء االختبار
املكافئ ( .السيد حسني،2006 ،ص.ص)5.4 ،
طريقة التجزئة النصفية Spilt-Half Reliability:

تعتمد هذه الطريقة على جتزئة االختبار املطلوب تعيني معامل ثباته إىل نصفني متكافئني وذلك بعد
تطبيقه على جمموعة واحدة .ويف هذه الطريقة يطبق االختبار مرة واحدة فقط مث تقسم درجات العينة
إىل نصفني متكافئني متاماً من حيث العدد ،ومستوى السهولة ،والصعوبة .ولكي يتحقق ذلك فأنه
ينبغي أن يقسم االختبار  ،وتوجد عدة طرق لتقسيم االختبار حسبما أورده (الزويين: )2014 ،

القسمة النصفية :وذلك بقسمة االختبار إىل نصفني متساويني فمثال لو كان لدينا اختبار يتكون من
( )60فقرة فسيكون النصف األول ( )30-1فقرة والثاين من ( )60-31فقرة
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التقسيم الفردي والزوجي :يتم ذلك بقسمة فقرات االختبار إىل نصفني حبسب أرقام الفقرات
فالفقرات ذات االرقام الفردية مثال تعد قسما والفقرات ذات األرقام الزوجية قسما أخر .

التقسيم اجلزيئي :تشمل بعض االختبارات على اختبارات فرعية ويف مثل هذه احلالة ال ميكن استخدام
أي نوع من األنواع أعاله لذلك يقسم االختبار إىل جزئني أو ثالثة أجزاء حبسب ما حيتويه االختبار
من جوانب فرعية فمثال إذا كان االختبار من ( )6اختبارات فرعية فيكون القسم األول من الفروع
( )5-3-1والقسم الثاين من الفروع ( )6-4-2وهكذا ان معامل االرتباط املستخرج بني نصفي
االختبار يفسر أبنه معامل االتساق الداخلي .وملا كان معامل الثبات ال يقيس التجانس الكلي
لالختبار ألنه ثبات لنصف االختبار فهنالك طرق متعددة لتاليف هذا النقص وذلك ابستخدام معامل
سبريمان براون ومعادلة رولون وغريها ( .بوقرة ،2021 ،ص )59

 -7التحقق من صدق االختبارTest Validity :

يدل الصدق على قدرة املقياس على قياس ما أعد لقياسه .أي قدرته على قياس ما يدعي قياسه
من جوانب سلوك األفراد.
أو هو درجة قياس االختبار ملا وضع لقياسه.
ولكي يكون االختبار صادقا ال بد من توافر شرطني أساسيني مها :
 أن يناسب االختبار طبيعة العينة املراد دراستها. -أن يقيس االختبار الصفة أو اخلاصية اليت وضع لقياسها ( .بوقرة،2021 ،ص )71

 1-7طرق حساب صدق االختبار:

سنعمل أوال على ذكر جمموعة من طرق القياس الكالسيكية األكثر رواجا يف الدراسات والبحوث
األكادميية النفسية والرتبوية .وسنوضح الحقا األنواع اليت ترتكز عليها النظرية احلديثة يف القياس.
مت تقسيم طرق التحقق من صدق االختبار وفق النظرية الكالسيكية للقياس إىل قسمني قسم ال
يعتمد على االختبارات احملكية املرجع ،وقسم يعتمد على االختبارات حمكية املرجع.
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أوال :أنواع الصدق وفق النظرية الكالسيكية

 1-1-7طرق القياس اليت ال تعتمد على اختبارات حمكية املرجع :

صدق احملكمني :أو الصدق الظاهري .ميكن حساب الصدق الظاهري لالختبار عن طريق التحليل

املبدئي لفقراته من خالل عرضه على جمموعة من احملكمني واألخصائيني لتحديد ما إذا كانت هذه
الفقرات تقيس وتنتمي للمجال الذي وضعت لقياسه.
مث يقوم الباحث حبساب تكرارات استجاابت احملكمني وإصدار احلكم بناءا على النتائج التالية:
قبول العبارة :يف حال كانت نسبة االتفاق أكرب من أو تساوي %.60
حذف العبارة :يف حال كانت نسبة االتفاق أقل من %.40
تعديل العبارة :يف حال كانت نسبة االتفاق ترتاوح بني  40إىل %.60
قبول املقياس ككل :إذا كانت نسبة االتفاق أكرب من أو تساوي%77 :
ال تعد هذه الطريقة كافية للتأكد من صدق االختبار .ولكنها تفيد يف طمأنة الباحث مبدئيا على
دقة االختبار الذي يستخدمه يف مقياس ما وضع لقياسه .

صدق املقارنة الطرفية :يف هذه الطريقة نعمل على تقسيم املقياس إىل قسمني :قسم يف الطرف

األعلى يضم نسبة  % 27أو  % 33من البنود .وقسم يف الطرف األدىن يضم نسبة  % 27أو
 % 33من البنود .مث نقوم حبساب قيمة " ت " من خالل حساب اختبار "ت " T- Test
للفروق بني عينتني مستقلتني متساويتني .ابعتماد املعادلة التالية :
والتحقق من داللة قيمة " ت " من خالل مقارنة القيمة احملسوبة مع القيمة اجلدولية.
يف حال كانت هناك فروق بني القسم األعلى والقسم األدىن ميكننا القول أبن املقياس صادق وقابل
للتطبيق على جمتمع الدراسة وابلتايل حقق شروط الصدق اخلارجي .

الصدق التمييزي :يعمل على تقسيم أفراد العينة إىل قسمني قسم أعلى وقسم أدىن أبخذ عينة 27
 %أو  . % 33وحساب معامالت التمييز لفقرات املقياس بناءا على إجاابت القسمني.
بتطبيق املعادلة التالية:
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معامل التمييز = عدد اإلجاابت الصحيحة عن الفقرة يف اجملموعة العليا _ عدد اإلجاابت الصحيحة
عن الفقرة يف اجملموعة الدنيا ÷ عدد أفراد أحد اجملموعتني.
حبيث يتم قبول الفقرات بناءا على مؤشرات التمييز التالية:
 إذا كان معامل التميز اكرب من  0.40فان الفقرة تعترب ذات متيز عايل وممتاز.إذا كان معامل التميز بني ( )0.39 – 0.30فان الفقرة تعترب ذات متيز جيد. إذا كان معامل التميز بني ( )0.29 – 0.20فان الفقرة تعترب ذات متيز جيد إىل حد ما (حتتاجإىل تعديل).
-إذا كان معامل التميز اقل من  0.19فان الفقرة ضعيفة وينصح حبذفها.

 2-1-7طرق القياس اليت تعتمد على اختبارات حمكية املرجع :يعتمد يف أغلب األحيان على
حساب معامالت االرتباط كمؤشرات للثبات الداخلي ،وداللتها كمؤشرات للثبات اخلارجي.

الصدق التنبؤي :

هو مدى قدرة االختبار على التنبؤ بنتيجة معينة ويستخدم هذا النوع من الصدق يف اختبارات
االستعداد اليت هتدف يف األصل إىل التنبؤ مبا ميكن أن ينجزه املفحوص يف اجملال الدراسي أو املهين
يف املستقبل.....
فالصدق التنبؤي يعين مدى صالحية االختبار يف اإلشارة إىل مستوى االجناز الذي ينتظر أن يصل
إليه املفحوص يف موضوع مماثل أو قريب من حيث نوعه أو صعوبته والوصول إىل هذا الصدق يساعد
يف التحقق من قدرة االختبار على حتقيق أحد أغراضه اليت وضع من أجلها وهي اختاذ القرارات حول
املستقبل.
جيب مراعاة ثالث أبعاد يف هذا النوع من الصدق :
حساب القيمة التنبؤية لالختبار .االعتماد على فكرة أن السلوك له صفة الثبات النسيب يف املواقف املستقبلية . التنبؤ حيتاج إىل فرتة بني تطبيق االختبار مث مجع البياانت عن احملك يف فرتة اتلية لالختبار (الطريقةالتتبعية).
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فالصدق التنبؤي يعين عبارة عن إمكانية التنبؤ بنتائج الحقة واليت افرتضها القائم ابالختبار مسبقاً

الصدق التالزمي :يعد من أنواع الصدق التجرييب .ويستخدم عندما يتالزم تطبيق االختبار وتطبيق

احملك معاً ويصبح اهلدف هو معرفة ما إذا كان كل من االختبارين يقيسان خصائص قائمة ابلفعل يف
وقت واحد ،وذلك هبدف تقدير احلالة الراهنة ،وهو من أنسب األساليب مالئمة لالختبارات
التشخيصية .
ي تطلب هذا النوع من الصدق التأكد من أن االختبار النفسي يسمح إببراز ارتباط خمتلف املتغريات
كما تنبأت به النظرية اليت قام االختبار على أساسها أي ما إذا كان االختبار حساسا حساسية كافية
لقياس أاثر ّسلمت هبا النظرية اليت ساعدت على بنائه وتصميمه .يكون االختبار صادقا تالزميا ملا
تكون االرتباطات كبرية .
هناك عدة طرق نستخدمها يف الصدق التالزمي :

-الصدق التقاريب :يعتمد على إعطاء اختبار يقيس نفس الظاهرة اليت يقيسها االختبار األول :

فمثالً عندما يصمم ابحث اختبار لقياس اجتاهات الطلبة حنو عمل املرأة ويريد ان يتعرف على صدقه،
فانه يقوم إبعطاء اختبار آخر يتناول نفس الظاهرة إىل عينة الطلبة نفسها مث يستخرج العالقة االرتباطية
بني درجات الطلبة يف االختبارين ويكون االختبار صادقاً تالزمياً عندما تكون الدرجة االرتباطية عالية
بني االختبارين .
-الصدق التباعدي :يعتمد على اجملموعات املضادة :إن االختبار الصادق هو الذي مييز بني األفراد

فاختبار الذكاء جيب أن مييز بني األذكياء واألقل ذكاء أو اختبار القلق جيب أن مييز بني الفرد القلق
وغري القلق وعلى هذا األساس خيتار مصمم االختبار جمموعتني من األفراد ختتلفان يف الظاهرة اليت
يقيسها االختبار ،ويعطي هلما االختبار فإذا كانت هناك فروق واضحة بني إجابيت اجملموعتني يف
االختبار ،فأنه يكون قد حتقق فيه الصدق التالزمي .
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أو نقوم بقياس مسة معاكسة للسمة املراد قياسها من االختبار .مثال قياس مستوى التفاؤل ابختبار
وقياس مستوى التشاؤم ابختبار آخر .مث نقوم حبساب معامل االرتباط بني االختبارين فإذا كانت
العالقة عكسية دل ذلك على أن االختبار املراد التحقق من صدقه صادق.

اثنيا :أنواع الصدق وفق ما تراه النظرية احلديثة للقياس

طرق التحقق من الصدق البنائي ( :صدق التكوين الفرضي ،صدق املفهوم)

نعتمد للتحقق من الصدق البنائي لالختبار على استخدام طرق االرتباط ،الفروق ،التجريب كما هو
موضح فيما يلي:
الطرق اليت تعتمد على اإلرتباط:

االتساق الداخلي :يعتمد على حساب معامل االرتباط بني السؤال والبعد الذي ينتمي إليه .أو بني
األبعاد الفرعية املكونة لألداة والدرجة الكلية لألداة .أو حساب االرتباط بني السؤال والدرجة الكلية
لالختبار.

مصفوفة السمات :أو الطرق املتعددة تعتمد حسب  Campbell And Fiske 1959على :
الصدق التقاريب :إذا كان االرتباط عايل بني أداة القياس وأدوات أخرى تقيس نفس السمة.

الصدق التباعدي ( التمايزي)  :إذا كان االرتباط ضعيف بني املقياس ومقاييس أخرى ال تقيس

نفس السمة.

اثنيا :الطرق اليت تعتمد على الفروق

املقارنة الطرفية :

الطريقة األوىل :مقارنة األطراف يف املقياس واحملك اخلارجي.
الطرف األعلى للمقياس مع الطرف األعلى للمحك.
والطرف األدىن للمقياس مع الطرف األدىن للمحك.
يكون املقياس صادق إذا مل يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الدرجات العليا
والدنيا للمقياس.
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الطريقة الثانية :مقارنة األطراف يف املقياس فقط ابالعتماد على درجات الثلث األعلى والثلث األدىن
من املقياس (  %27أعلى  %27أدىن ) وحساب الفرق بني املتوسطني.
إذا كا نت هناك داللة إحصائية بني املتوسطني دل ذلك على صدق املقياس ( .سعد عبد
الرمحن) 1998،191،
الفروق بني اجملموعات :من خالل دراسة الفروق بني جمموعات متضادة ( خمتلفة).
اثلثا :الطرق اليت تعتمد على التجريب

يتم من خالل اختبار الفرض القائل بتغري درجات االختبار بتغري أوضاع املعاجلات التجريبية .حيث
تتم أكثر من معاجلة جتريبية يف مواقف خمتلفة .فاذا تغريت الدرجات والنتائج وفقا لذلك (التجريب)
دل على أن االختبار يقيس السمة أو اخلاصية املراد قياسها ( .عالم،2000 ،ص )219
 -8حتديد اخلطأ املعياري للمقياس:

يشري ( عودة ) 2004 ،أن القياس ال ميكن أن يكون مثاليا إال بتقدير العالمة احلقيقة للقياس ابعتماد
العالمة الظاهرية.أين ميكن أن تقع العالمة احلقيقية ضمن مدى معني للعالمة الظاهرية ويشار إىل هذا املدى
بفرتة الثقة .ولتحديد هذه الفرتة فإننا حباجة إىل معرفة اخلطأ املعياري يف القياس وميكن تقدير اخلطأ املعياري
من خالل معامل الثبات واالحنراف املعياري للعالمات الظاهرية.
 -9اشتقاق املعايري للمقياس:

تدعى النتائج اليت حنصل عليها من تطبيق االختبارات والقياسات درجة خام ،وتعرف أبهنا النتيجة األصلية
املشتقة من تطبيق االختبارات أو أي أداة قياس أخرى قبل أن تعاجل إحصائيا  .وعليه البد من التعامل
إحصائيا مع الدرجة اخلام لتحويلها إىل درجة معيارية؛ والدرجة املعيارية حسب (الداوودي )2013 ،هي
درجة يعرب فيها عن درجة كل فرد على أساس عدد وحدات االحنراف املعياري لدرجته عن املتوسط .ويطلق
عليها أحياان اسم (املسطرة) ( .بوقرة ،2021 ،ص )83
ومن اشهر الدرجات املعيارية ( الدرجة الزائية  ،التائية  ،املئينية)  .ووجب اشتقاق معايري املقياس ووضعها
يف شكل جداول يف دليل االختبار للتمكن من احلكم على نتائج املفحوصني املتوصل اليها بعد تطبيق
االختبار لتشخيص حاالهتم.
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رابعا :االختالفات الواردة يف عملية تقنني االختبارات النفسية والرتبوية
تشرتك االختبارات النفسية والرتبوية يف عملية التقنني .إال أهنا ختتلف يف بعض األمور التفصيلية الناجتة عن
طبيعة السمة اليت تفرض علينا قياسات معينة وال تفرض علينا قياسات أخرى .وفيما يلي توضيح لبعض
هذه األمور التفصيلية:
 عدم وجود قياس معامالت الصعوبة والسهولة لالختبارات النفسية إال يف حالة القياسات العقلية.وذلك لكون البنود ال حتتمل وجود اجاابت صحيحة وأخرى خاطئة .ألننا نتكلم عن مسات
شخصية وأمزجة ال يوجد فيها الصح واخلطأ.
 عدم وجود مؤشرات للمموهات يف االختبارات النفسية :ألنه ال توجد مموهات ضعيفة  ،فاعلة،وخاطئة .وذلك لعدم وجود مموهات صحيحة يف االختبارات النفسية.
 استخراج القوة التمييزية للفقرات سواء كان االختبار نفسي أو تربوي ،وذلك لالعتماد عليها يفعملية الفحص والتشخيص.
 اختالف عينة التقنني :فاالختبارات الرتبوية تشمل عينات كبرية نتيجة لطبيعة السمة املدروسة،بينما االختبارات النفسية حتوي عينات صغرية .
 ختتلف نسبة اجملموعات الدنيا والعليا بني االختبارات النفسية والرتبوية بسبب السمة املدروسةوحجم اجملتمع فقد نعتمد نسبة  %27حسب كيلي . Kellyأو بني  %33 – 25حسب
كيورتن  . Curetonأو ابملناصفة . %50

خامتة:
مت من خالل حبثنا التعريف بعملية تقنني االختبارات النفسية والرتبوية يف البحث العلمي .وتوصلنا إىل أتكيد
ضرورة القيام هبذه العملية يف البحث العلمي؛ ملا هلا من أمهية يف التحقق من صالحية االختبار كأداة للقياس
والتشخيص فيما بعد سواء على املستوى النفسي أو الرتبوي.
كما متت االشارة إىل بعض االختالفات يف عملية التقنني بني االختبارات النفسية والرتبوية .على اعتبار أن
كل نوع يقيس مسة من مسات املفحوص.
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CONCLUSION
Through our research we defined the process of Standardization
psychological and educational tests in scientific research. And We have come
;to confirm the necessity of carrying out this process in scientific research
Because of its importance in verifying the validity of the test as a tool for
measurement and diagnosis later, whether at the psychological or educational
level.
We were also indicated Some differences in the Standardization
process between psychological and educational tests. Assuming that Each
type measures one of the characteristics of the Examined.
قائمة املراجع:
 -1الداوودي ،اتمر .جانفي  .2013املكتبة الرايضية الشاملة .اتريخ االسرتداد  20نوفمرب  ،2020من املعايري
https://www.sport.ta4a.us/human-sciences/testsواملستوايت:
measurements/579-standards-and-levels.html
 -2السيد،حممد أبو هاشم حسن  . 2006.حماضرة اخلصائص السيكومرتية ألدوات القياس يف البحوث النفسية
والرتبوية ابستخدام  SPSS.السعودية :كلية الرتبية .جامعة امللك سعود.
 -3العساف ،صاحل محد .2000 .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية .الرايض :مكتبة العبيكان.
 -4أبو انهية ،صالح الدين حممد .1994 .القياس الرتبوي .االسكندرية :املكتبة األجنلو املصرية.
 -5امساعيل ،بشرى .2004 .املرجع يف القياس النفسية .االسكندرية :مكتبة األجنلو املصرية.
 -6بوقرة ،عواطف .2021 .الوجيز يف القياس النفسي .اجلزائر :دار قريطا للنشر والتوزيع.
 -7بوسنة ،حممود .2007 .علم النفس القياسي – املبادئ األساسية .-اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية.
 -8زيدان ،حممد .1979 .معاجم املصطلحات النفسية والرتبوية .ط .1جدة :دار الشروق.
 -9سعد ،عبد الرمحن .1998.القياس النفسي بني النظرية والتطبيق .ط .3القاهرة :دار الفكر العريب.
 -10صفوت ،فرج طه .2007 .القياس النفسي .ط .1القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
 -11عالم ،صالح الدين حممود  .2000.القياس والتقومي الرتبوي والنفسي .القاهرة :دار الفكر العريب.
 -12معمرية ،البشري .2012.أساسيات القياس النفسي وتصميم أدواته للطالب والباحثني يف علم النفس والرتبية.
اجلزائر :دار اخللدونية للنشر والتوزيع.
32

2022/05/10 )07( 03  العدد02 اجمللد
ISSN print/ 2769-1926

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

ISSN online/ 2769-1934

: القاهرة. االختبارات واملقاييس يف العلوم النفسية والرتبوية.2005 . أمني علي، سلمان.  صالح أمحد، مراد-13
.دار الفكر العريب
Bibliography List :
1- Al-Assaf, Saleh Hamad. 2000. Introduction to Research in the Behavioral
Sciences. Riyadh: Obeikan Library.
Abu Nahia, Salah al-Din Muhammad. 1994. Educational Measurement.
Alexandria: The Anglo-Egyptian Library.
3- Allam, Salah El-Din Mahmoud.2000. Educational and psychological
measurement and evaluation. Cairo: Arab Thought House.
4- AlDaoudi, Tamer. January 2013. The Comprehensive Mathematical
Library. Retrieved November 20, 2020, from Standards and Levels:
https://www.sport.ta4a.us/human-sciences/tests-measurements/579standards-and-levels.html
5- Bouguerra,Awatif. 2021. Al-Wadjeez in Psychometrics. Algeria: Dar Quirta
Publishing and Distribution.
6- Boussina, Mahmoud. 2007. Standard Psychology - Basic Principles -.
Algeria: Diwan of University Press.
7- Groth, Marnat, G. 2009. Handbook of Psychological Assessment.5 th
Ed.Canada: John Wiley and Sons.
8- Ismail, Bushra. 2004. The reference in psychometrics. Alexandria: The
Anglo-Egyptian Library.
9- Maamriya, elBashir. 2012. The basics of psychometrics and the design of
its tools for students and researchers in psychology and education. Algeria:
Dar Al Khaldouniyah for Publishing and Distribution.
10- Murad, Salah Ahmed. Salman, Amin Ali. 2005. Tests and Measurements in
Psychological and Educational Sciences. Cairo: Arab Thought House.
11- Saad, Abdel Rahman. 1998. Psychometrics between theory and practice. i 3.
Cairo: Arab Thought House.
12- Said. Muhammad Abu Hashem Hassan. 2006. A lecture on the psychometric
properties of measurement tools in psychological and educational research
using SPSS. Saudi Arabia: College of Education. King Saud University.
13- Safwat, Faraj Taha. 2007. Psychometrics. i 1. Cairo: Anglo-Egyptian
Library.
14- Zeidan, Muhammad. 1979. Dictionaries of psychological and educational
2-

terms. i 1. Jeddah: Dar Al-Shorouk.
33

2022/05/10 )07( 03  العدد02 اجمللد
ISSN print/ 2769-1926

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

ISSN online/ 2769-1934

Standardization of Tests in Psychological and Educational research
Bouguerra Awatif 1
1
M'sila University, Algeria
Email adress, awatif.bouguerra@univ-msila.dz
Abstract:
The current study sought to define the process of Standardization tests in
psychological and educational research; As the most important step of psychological
and educational measurement in scientific research. Because it confirms the validity
of the measuring instrument used and verifies its validity and Reliability. It also
sought to clarify the steps of the Standardization process. It concluded that there are
some differences in this process between psychological and educational research, as
it is not relied upon to measure the difficulty and ease of paragraphs in some
psychological tests, except for those related to the study of mental abilities. Also, the
effectiveness of subliminals and their indicators in psychological tests is not studied,
unlike educational tests that depend on measuring academic achievement in most
research studies. It also reached to confirm the importance of the step of verifying
the level of measurement error in both psychological and educational studies because
of its importance.
Keywords: Standardization of tests, Psychological research, Educational research
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ومكوانهتا
بناء املناهج الرتبويّة ّ

منوذجا -
.مناهج اللّغة العربيّة ًد .وريدة أغادير

*

جامعة أبو القاسم سعد هللا اجلزائر ()2
agadir-ourida@hotmail.fr

ملخص:

اتريخ االرسال 2022/04/02 :

اتريخ القبول 2022/04/24 :

لقد سعت املنظومة الرتبوية اجلزائرية منذ ظهورها إىل مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي من أجل مواكبة األساليب
والطرائق التعليمية  /التعلمية احلديثة ،سعيا منها إىل إعطاء احلقل الرتبوي دافعا جديدا لتحقيق األهداف والغاايت املنصوص
عليها .فكانت االنطالقة من ضرورة فهم العملية التعليمية  /التعلمية أكثر من قبل القائمني عليها أبقطاهبا املتمثلة يف املعلم
واملتعلم واملادة التعليمية والعالقة اليت تربط كل عنصر ابآلخر واألثر الذي خيلّفه كل واحد يف اآلخر ،برزت إىل الوجود ما
اصطلح عليها ابملناهج وهي ترمجة لكلمة ) .(Curriculumوتع ّد من أهم اجملاالت اليت هتتم بقضااي التّدريس اللّغوي شاملة

غري جمزأة ،من حيث حتديد السياسة العامة للمعارف اللّغوية وطبيعة تنظيمها ،وعالقتها ابملعلّمني ،وبطرائق اكتساهبا وبكيفية
تفعيلها والصعوابت املتوقعة .وهي ترمجة للمحتوايت وطرائق التدريس وتقنياته ،وكذا لنشاط كل من املدرس واملتعلمني وتفاعلهم
الضرورية للتّخطيط وفق احلاجات والتّقومي،
قصد بلوغ األهداف املسطرة مؤسسيا .فهي اليت تقدم املعلومات وكل املعطيات ّ
الضرورية الكتساب احملتوايت وبناء ووضع مناذج لفهم التعلم.
ويتم الرتكيز فيها حول املنهجيات ّ
ّ
ِ
الكلمات املفتاحية :منظومة تربويّة  /منهاج  /تقومي وتقييم  /تعلّم  /طرائق  /اكتساب  /حمتوى.

مقدمة:
يع ّد التعليم أحد أهم القطاعات اليت هتتم هبا الدولة وتعريها عناية خاصة من مجيع النّواحي كونه جمال
يتعلق ببناء الفرد الذي يعترب الركيزة األساسية يف أتسيس اجملتمعات املعرفية املتحضرة ،ويف هذا السياق جيدر
خيص املناهج،
بنا اإلشارة إىل ما شهده قطاع الرتبية يف السنوات األخرية املاضية من تغريات ج ّد هامة فيما ّ
* المؤلف المرسل :د .وريدة أغادير ،االمييلagadir-ourida@hotmail.fr :
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ح ـ ــيث متّ اعتماد مقارب ـ ــات خمـ ـ ــتلفة من أجل معاجلة االختالالت وس ّد الثغرات .فمن بني املستجدات
البيداغوجية يف املناهج اجلزائرية اجلديدة ،اعتماد املقاربة ابلكفاءات كمنهجية لتنفيذ الربامج ،وكأساس
مست مواطن خمتلفة ،من بينها اعتماد
لتحقيق األهداف املسطرة اليت ظهرت من خالهلا تغيريات عديدة ّ
مصطلحات بيداغوجية جديدة يف سلك التعليم.
وتشهد امليادين الرتبوية يف عصران احلايل ،كما يف غريه من العصور اليت سبقته حشدا من املفاهيم الفكرية
لعل أهم هذه املصطلحات – يف عامل الرتبية – مفهوم مصطلح " منهاج ".
اليت تشغل الفكر اإلنساين .و ّ

وملا كانت األشياء تعرف ابلرجوع إىل أصوهلا ،فإن البحث املوضوعي يدفعنا إىل تفقد املعاجم املعتمدة،
ّ
للوقوف على مدلول مصطلح "منهاج " من الناحية اللّغوية.
ويقع اِختياران على " املعجم الوسيــط " الصــادر عن جممع اللّغة العربيـ ـ ــة ابلقاهرة ،وذلك ابِعتبـ ــاره
معجمـ ــا جيمـ ــع بني التـ ـ ـراث واحلديث .ولقد ورد يف هذا املعجم يف مادة " هنج " ،هنج الطريق  ،ينهج
وضح واِستبان .
هنجا و هنوجا ّ :
و"النهج" :البني الواضح .و"النهج " ـ ـ ـ أيضا ـ ـ الطريق املستقيم الواضح .وكذا "املنهج "و"املنهاج "ج /
مناهج الطريق الواضح( .املعجم_الوسيط2010 ،م) ويف التنزيل احلكيم " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
"( سورة املائدة .اآلية .)48
تطور مدلول املصطلحات ،خيربان املعجم أبن كلمة "منهاج" أصبحت تدل على اخلطة
ويف سياق ّ
املرسومة .ومن ذلك منهاج الدراسة و منهاج التعليم وحنومها .
وبناء على ما تقدم من شرح لكلمة " منهاج " فإن املدلول اللّغوي  ،ال ينفصل كثريا عن املدلول
االصطالحي احلديث للفظة من حيث هي مصطلح دخل عامل الرتبية والبيداغوجيا .حيث إن املادة الدراسية
ال تتضح وال يستقيم مفهومها إال ضمن خمطط واضح ّبني.
أوال :بني املنهاج والربانمج

يستعمل بعض املربني مصطلح " منهاج " – أحياان – ابملعىن الدال على الربانمج .لذلك كان البد
لنا أن نتناول كال من املفهومني ابلشرح و التفسري .و بداية جيدر بنا أن نذكر أبن الفرق بني اللفظني مرده
إىل اِستعمال املدارس األوروبية هلما.
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" "Curriculumفمصطلح " منهاج " تقابله الّلفظة الالتينية األصل الّيت تعين عند األوربيني
ميدان سباق اخليل أو السباق نفسه."Curriculum"،
وحسب املعجم اإلجنليـ ـ ــزي ( ،)dictionary shorther oxfordف ـ ــإن مصطل ــح "منه ـ ــاج"
( ،(curriculumقد ظهر يف القرن السابع عشر ،يف لغة الرتبية اإلجنليزية .وحىت منتصف القرن العشرين،
كانت لفظة ) (curriculumتدل يف الثقافة" األجنلو ـ ـ ـ سكسونية "على برانمج دراسات
( (programme d’étudesملنظومة تربوية أو مدرسية .وعند الفرنسيني فإن لفظ ( )programmeأي
برانمج – تستعمل ابملعىن الدال على املنهاج.
وابلتدرج  ،فإن مصطلح " منهاج " أصبح يدل على حقل الدراسات املتخصصة يف اهليكلة
البيداغوجية للوسط املدرسي و ابلتايل انصهر مفهوم "  " curriculumـ ـ منهاج ـ ـ فيما يدل عليه " الربانمج
" أي (.)programme
وهذا ما يستفاد من املدرسة اإلجنليزية – األمريكية  .ولكن بدءا من الستينيات أخذ مصطلح
توسعت لتشمل
) .)curriculumيتميّز عن مفهومه التّقليدي املرتبط ابلربانمج
املدرسي حيث إ ّن داللته ّ
ّ
جمموع التّجارب التّعليميّة والتّعلميّة (األهداف -احملتوايت -الطّرائق – الوسائل التّعليميّة-نشاطات التّعليم
الرتبوي-املوارد البشريّة-املواقيت – تدابري التّقييم(Dictionnaire de pédagogie )...
والتّعلم-احمليط ّ
) et de l'éducation, p. 256اخلاضعة للتّخطيط حتت إدارة هيئة مدرسيّة بغرض حتقيق أهداف تربويّة
حم ّددة.

يتضمن مالمح ،وكفاءات وأهداف عام ـ ـ ـ ــة
وعلى العموم ،فاملنهاج أمشل من الربانمج من حيث إنّه ّ
السري اإلداري و توزيع أوقات
وطرائق شاملة وتوزيعا للوقت وحتديدا ملبادئ التّكوين وأحياان ّ
يتضمن كذلك ّ
املقرر ال يعين املفهوم التّقليدي الّذي يكتفي بتحديد احملتوى ،بل إ ّن
العمل ...إخل  ،بينما الربانمج أو ّ
خاصة مبـ ـ ــادة معيّن ـ ــة أو سن ــة دراسـ ــيّة وكذلك
يتضمن أهدافا ّ
الربانمج ال ّدراسي يلتقي مع املنهاج يف كونه ّ
الوسائل والطّرائق وأدوات التّقييم.
الزايدة يف التّوضيح ،ميكن الوقوف على تعريف
ّأما وقد كان األمر على حنو ما بيّناه آنفا ،ومن ابب ّ
مادة
املنهاج أبنّه "وثيقة بيداغوجية رمسيّة تصدر عن وزارة ّ
الرتبية ،فتح ّدد اإلطار اإلجباري لتعليم و تعلّم ّ
دراسيّة ما".
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ويفرتض أن تشتمل على مجلة من العناصر هي:
 −األهداف والقدرات ،واملهارات ،والكفاءات الّيت نريد أن يكتسبها املتعلّم.

 −احملتوايت الّيت ينبغي أن تعرض وفق شروط التّدرج واالستمرارية والتكامل.
 −الطّريقة أوالطّرائق البيداغوجية املقرتحة.
الرسومات )...
 −السندات التعليميّة ( الكتاب
املدرسي ،دليل املعلّم ،اللّوحاتّ ،
ّ
 −نشاطات التّعليم والتّعلّم.
 −تدابري التّقييم.

هذا واجلدير ابل ّذكر ،أن املناهج احلاليّة  -يف اجلزائر – يف ظل عمل اللّجنة الوطنيّة للمناهج يرتكز
الرتبية إذ
على املقاربة ابلكفاءات من حيث هي مقاربة بيداغوجية مسايرة ملظاهر التّحيني والتّجديد يف عامل ّ
إ ّهنا مقاربة تسهم يف بناء الفعل البيداغوجي على مبادئ أنفع وأجنع.

السعي إىل حتقيق مردود بيداغوجي أكثر وأغزر .وحسنا فعلت يف اختيار هذه املقاربة حيث:
وابلتّايل ّ
 −إ ّهنا مقاربة بيداغوجية جتعل املتعلّمني يكتسبون معارف فاعلة ودائمة وابلتّايل ختلصهم من االنقياد
املعريف الذي كثريا ما ينسى بسرعة والذي قليال ما ينفعهم يف وضعيات التّواصل والتفاعل
ّ
للرتاكم ّ
االجتماعي.
املدرسي و
إبجيابية مع حميطهم العائلي و
ّ
ّ
 −إهنا مقاربة بيداغوجية جاءت لتصحيح الوضع الرتبوي القائم املبين على املعرفة القاموسية وعلى
تقييم يدفع املتعلم إىل اليأس والفشل أكثر من تشجيعه واألخذ بيده إىل طريق النجوع والنجاح
ة_العامة_للمناهج ،صفحة  15ومابعدها).
ّ
(املرجعيّ

اثنيا :املناهج بني التحسني والتطوير والتغيري

الرتبية يف بناء اإلنسان ،ابدرت وزارة الرتبية ببالدان ـ ـ ممثلة يف اللجنة الوطنية
إدراكا منها ألمهيّة ّ
للمناهج ـ ـ إىل التّعبري عن رغبتها يف حتيني املناهج الدراسية وذلك ابلنّسب ـ ـ ــة إىل مجيـ ــع مراحل التّعليـ ــم وأطواره.
والسؤال اجلدير ابلطرح يف هذا السياق  :هل التحيني يكون ابلتحسني  ،أم ابلتغيري أم ابلتطوير؟
وما اختيار اللجنة الوطنية للمناهج من هذه املفاهيم؟
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على وجه العموم  ،يعين حتسني املنهاج يف احلقل البيداغوجي  ،تغيري ملظاهر معينة يف املنهاج ولكن
دون تغيري يف املفاهيم األساسية فيه أو يف نظامه أو توسيع اإلدراك احلايل له .ومن ذلك :
 −تغيري األهداف و طريقة صوغها.
 −إضافة بعض األفكار و اخلربات إىل احملتوى.
 −إدخال طرائق جديدة يف التدريس و التقومي املتبع.
قبل.

أما عندما نتحدث عن التغيري يف املنهاج  ،فإن التغيري ال يعين ابلضرورة حتقيق مردود أفضل من ذي
 −حيث إن التغيري قد ال يؤدي ابلضرورة إىل اإلتيان ابألفضل – فقد يؤدي إىل التطوير وقد اليؤدي.
فعال مرتبط ابإلنسان ونظرته إىل العامل احمليط به وابلقيادة الرتبوية
إذ إن التغيري بشكل ج ّدي و ّ
واإلدارية املؤمنة به.

وقد يراد ابلتغيري تصحيح املفاهيم املتصلة ابملنهاج ومكوانته .والتغيري – أخريا – قد يكون جزئيا
ينصب على جانب معني أو مظهر خاص ،وقد يكون كليا ولكن  -كما أسلفنا – قد ال أييت مبا هو
أحسن مما كان عليه وذلك من منظور االصطالح.
واآلن ماذا عن مفهوم "تطوير املناهج " إيضاحا هلذا املفهوم ،جدير بنا أوال رفع اللبس عن الفرق
بني لفظي " التطور " و" التطوير ".
حيث إن التطور يعين – إمجاال – التغري التدرجيي اآليل الذي حيدث يف تركيب اجملتمع من حيث
العالقات والنظم والقيم السائدة فيه من روحية وحضارية.
هذا عن " التطور " فماذا عن "التطوير" ؟ إن التطوير يف العرف الرتبوي للمنهاج يعين التغيري النوعي،
وإمنا حيدث التطوير إبرادة اإلنسان ورغبته حتقيقا لطموح هادف و مستهدف و بناء.
وإذن ،يفهم من التطوير يف املنهاج الرتبوي عملية شاملة جلميع جوانبه  ،تتحقق فيه الفلسفة الرتبوية
للمجتمع أبحسن األساليب والطرائق  ،يف أقصر وقت وأبقل جهد  ،حبيث يتوافر املدرس على القدرات،
واملهارات اليت تسمح له ابلتعامل مع خمتلف الوضعيات التعليمية  /التعلمية ويكون املتعلم قادرا على توظيف
خمتلف موارده يف وضعيات معينة .وتبعا ملا تقدم ،فإن طموح وزارة الرتبية الوطنية ببالدان هو تطوير مناهج
املنظومة الرتبوية اجلزائرية ،حبيث ت كون يف مصاف املنظومات الرتبوية العاملية الفعالة  .وما يدل على شرعية
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هذا الطموح وجديته ،أن اللجنة الوطنية للمناهج قد ابدرت إبصدار مرجعني هامني يشكالن مصدرين
ابلغي األمهية ابلنسبـ ـ ــة إل ــى بن ــاء املناهــج .و مها " املرجعية العامة للمناهج " و " الدليل املنهجي للمناهج".
وهذان املصدران ميثالن حبق اإلطار املرجعي للمناهج اليت أعدهتا اجملموعات املتخصصة مبختلف
ختصصاهتا.
وعليه  ،يرتكز بناء املناهج وفق هذين املصدرين على:
أ) البعد الوطين مبركباته الثالث:
 -1العروبة :من ذلك تطوير اللغة العربية يف أبعادها العلمية والتكنولوجية واللسانية واألدبية والفنية.
 -2اإلسالم :و ذلك برتمجة قيم الدين اإلسالمي يف حمتوايت الربامج مثل السلم  ،التضامن  ،التعاون،
حب العمل  ،العدالة  ،التسامح  ،االستقامة إخل ...
 -3األمازيغية :ترقية اللغة األمازيغية بصفتها لغة وطنية و رمسية يف حمتوايت الربامج هبدف دعم
الوحدة الوطنية والتكفل ابالختالف والتنوع اجلهوي إبعادا لكل تصرف من تصرفات اإلقصاء
والتهميش.
ب) البعد الدميقراطي  :وتسعى املناهج إىل:
 −ترقية روح الدميقراطية املسؤولة.
 −تساوي الفرص و احلظوظ دون متييز عرقي أو جهوي.
 −ضمان حد أدىن من املعارف و الكفاءات للجميع.
 −احلق يف جمانية الرتبية.
 −ضمان حد أدىن من املست ـ ـ ـ ـ ــوى املعريف للعيـ ـ ــش يف وئ ـ ــام مع اآلخريـ ــن داخـ ــل الوطـ ــن وخارجه.
ج) البعد العلمي و العصري  :و جتسده املناهج عن طريق:
 −حداثة املعارف و أشكال التفكري اإلبداعي و السلوك اإلجيايب البناء.

 −إدراج علوم جديدة و إدماج الثقافة املعلوماتية و استعمال أدواهتا يف املواد التعليمية.
 −تطوير املهارات التكنولوجية و تعلم اللغات األجنبية.

 −تكوين الفكر الناقد الذي يسمح ابختيار االستعماالت االجيابية للعلوم.
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 −ترقية التواصل مع احلضارات األخرى والثقافات األخرى خدمة للحضارة العربية-اإلسالمية( .عبد
هللا لوصيف2015 ،م ،صفحة  10ومابعدها)

اثلثا :دواعي بناء املناهج ابملقاربة ابلكفاءات
ذكران سابقا ،أن املناهج اجلديدة بنيت على املقاربة ابلكفاءات من حيث هي مقاربة بيداغوجية،
ومل يكن هذا االختيار حمض مصادفة و إمنا وقع استجابة للوضع الذي أخذ يعيشه العامل اليوم .وهو وضع
يتسم ابالنفجار املعريف  ،األمر الذي جعل خرباء الرتبية يفكرون يف إعادة بناء الفعل التعليمي /التعلمي
على مبادئ مبنية على ما هو أنفع و أجنع ابلنسبة إىل املتعلم و أكثر اقتصادا لوقته ،وهي:
"املقاربة ابلكفاءات" تندرج ضمن االجتهاد العلمي لرجال الرتبية  ،و هناك – حاليا – العديد من
الدول الغربية و الشرقية بنت مناهجها البيداغوجية بداللة املقاربة ابلكفاءات و ذلك رغبة منها يف حتسني
الفعل الرتبوي و ترقيتـ ـ ــه إىل الفاعليـ ــة والنجوع ،ودفع منظوماهتا إىل الرقي واالزدهار.
ولقد ظهرت مقاربة بناء املناهج ابلكفاءات كرد فعل للمناهج التعليمية املثقلة مبعارف غري ضرورية
للحياة و ال تسمح حلاملها أن يتدبر أمره يف احلياة العملية  .وابلتايل فهي مقاربة بيداغوجية تنظر إىل احلياة
من منظور عملي  ،فهي ختفف من حمتوايت املادة الدراسية ،وتسعى إىل تفعيل املعارف واملواد التعليمية يف
املدرسة ويف خمتلف مواقف احلياة  ،وذلك جبعل املعرفة النظرية معرفة عملية نفعية ومن يتصفح اتريخ الفكر
اإلنساين يف اجملال الرتبوي جيده حافال ببعض مؤشرات املقاربة ابلكفاءات  .فقد ورد عن" كونفوشيوس"
) (Confucius vers 479 Av . J. Cقوله" :إن املعلم املثايل يرشد تالمذته  ،لكنه ال جيرهم من بعده
اتبعني مقلدين ،إمنا خيلق في ـ ـ ــهم الرغبـ ـ ـ ـ ـ ــة يف العمـ ـ ــل ويتجنب تثبيطهم ،يفتح أمامهم الطريق مث يرتكهم
يعملون  ....و إذا ما اكتفى بفتح الطريق  ،تعلم تالمذته االستقالل يف التفكيــر وهذا ما تنادي به متاما
املقاربة ابلكفاءات  ،حيث إن الفعل الرتبوي يقوم فيها على التوجيه يف التفكري ) autonomie de
) penserواإلرشاد والعمل واإلبداع واالستقالل ،ال على التبعية والتقليد ،سقراط Socrate 399 . J .C
 Avيف سياق توجيه املتعلّم إىل بناء معارفه بنفسه جند الفيلسوف اليوانين قد استخدم طريقته املشهورة

اجلدل و اليت أطلق عليها اسم " التوليد " أي توليد األفكار من الذاكرة .ففي حماورة "مينون" " ألفالطون".
يسأل سقراط "مينون" تعريفه الفضيلة  .وقد توصل "سقراط" إىل جعل "مينون" يصل إىل تعريف الفضيلة
تعريفا شامال كامال اعتمادا على معلومات "مينون" القدمية حيث تدرج به يف وضوح اتم حىت قدم بنب يديه
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األحكام املعرفة للفضيلة .وها هو "بليتارك" ) )Plutarque 125 Ap.J.Cينعى على بين قومه اعتبار
عقل الطفل مستودعا فارغا جيب ملؤه أبنواع املعارف.
وعندما نصل إىل القرن السادس امليالدي  ،جند معلم اإلنسانية و حكيمها حممد بن عبد هللا رسول
هللا (ص) يرسم الطريق الصحيح و األسلوب القومي لالنتهال من مناهل العلم  ،فيقول " :وإمنا العلم ابلتعلم"
(رواه البخاري)  .ومل يقل وإمنا العلم ابلتعليم  .حيث إن فعل التعلم يكون مبنيا على جمهود املتعلم وقدراته
للوصول إىل املعرفة والتحكم فيها .بينما فعل التعليم يقوم على جمهود املعلم يف إمالء املعرفة وتلقينها للمتعلم.
ويف بيداغوجيا الكفاءات ،إمنا يكون الفعل الرتبوي أجدى وأنفع للمتعلم ابلتعلم ال ابلتعليم ،حيث إن ما
يتلقاه إمالء وتلقينا قد ينساه ولكنه ال ينسى أبدا ما اكتشفه بنفسه.
ويف جمال إيثار التعلم النافع ،جند ابن عبد ربه (  328هـ ) يشيد ابلعلم اجملدي الذي يفيد صاحبه
حيث يقول " :العلم علمان  :علم محل وعلم استعمل  ،ما محل منه ضر وما استعمل نفع".
وقد حنا حنوه "أبو عثمان عمرو بن حبر" املعروف ب"اجلاحظ" إذ يوصي معلمي عصره أبال يبالغوا
يف اإلكثار من أحكام قواعد النحو إال ابلقدر الذي ينفع استعمال املتعلم يف لغته املنطوقة واملكتوبة .فيقول:
" وأما النحو فال تشغل قلبه (أي الصيب) به إال بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن ".
وهذا النوع من التفكري نفسه جنده عند علماء الغرب امليالني إىل البيداغوجيا  ،حيث يقول" ميشال
دي مونتني"" :رأس مفكر خري من رأس مملوء".
ويف العصر احلديث جند الكاتب الفرنسي" لوقويف" يزيد األمر وضوحا يف بسط التعلم الناجع الفعال
فيبني مركباته قائال":أحتكم يف األشياء ،عندما أتعلق هبا ،حيث أستوعبها ،وحيث أكون قادرا على تفعيلها".
E. Legouvé : « je retiens les choses dans la proportion, où je les aime où je
(مناهج اللّغة العربيّة لمرحلتي التعليم » les comprends, où je suis capable de les faire
ا ِالبتدائي والمتوسط2016 ،م)

هذا ،واجلدير ابلذكر أن النزعة البنائية متثل اخللفية العلمية للمقاربة ابلكفاءات وذلك من حيث إن
البنائية تقوم على االهتمام ابلدور النشيط الذي يؤديه املتعلم يف بناء مكتسباته فتجعل منه حمور الفعل

التعلمي ،وتعترب أن املعلومات اجلديدة تكتسب تدرجييا عن طريق ربطها ابملكتسبات القبلية ،ومن هنا كانت
األسس اليت ترتكز عليها املقاربة ابلكفاءات ،كالتايل :
 −أتخذ بيد املتعلم و جتعله يسهم يف بناء تعلماته.
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 −تثري التساؤالت لدى املتعلم و تقحمه يف الفعل التعلمي.
 −جتعل املتعلم يسهم يف تنظيم أنشطة التعلم.
 −تشجع االستقاللية و املبادرة لدى املتعلم.
 −تنحو ابملتعلم حنو املادة التعلمية اليت تنفعه يف شىت جماالت النشاطات املختلفة.
وهذا االجتاه إىل النفعية الذي تنادي به املقاربة ابلكفاءات يفسره االجتاه إىل املعرفة النوعية اليت
أصبحت تسود الفكر اإلنساين اليوم  ،كما أنه اجتاه يوافق فطرة اإلنسان وطبيعته  ،ويف ثقافة الدين اإلسالمي
ما يدعو إىل النفعية والرباغماتية .فقد جاء عن عبد هللا بن مسعود – رضي هللا تعاىل عنه " :كان الرجل منا
إذا تعلم عشر آايت مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل هبن " وقد جاء يف الذكر احلكيم " :وعد هللا
الذين امنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض( ".سورة النور .اآلية .)55
وهناك العديد من األحاديث النبوية الشريفة تشيد ابلعلم النافع " :إذا مات ابن آدم ،انقطع عمله
إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له " .وابملقابل تنعى وتندد ابلذين مل
ينتفعوا بعلمهم " :أشد الناس عذااب يوم القيامة عامل مل ينفعه علمه ".
 −تذكي فكر املتعلم و جتعله مبدعا  ،و ذلك بعدم تلقي املادة التعلمية جاهزة لتستقر يف ذاكرته
ولكن بدفعه إىل بنائها عن طريق نشاطات متنوعة و ثرية  .علما أبن عملية البناء هذه  ،تتم عن
طريق األساليب اليت يراها املدرس مناسبة.
 −تدرب املتعلم على اإلدماج .واإلدماج – يف السياق العام – عملية جنعل بوساطتها خمتلف العناصر
املتفكك ــة عناصر مرتابط ـ ــة ،و ذلك من أجل توظيفها بشكل ّبني و منسجم لتحقيق مسعى
معني .أما يف السياق البيداغوجي البنائي للمقاربة ابلكفاءات ،ميكن القول أبن اإلدماج يندرج
ّ
ضمن عملية توظيف املتعلم – بشكل متصل – خمتلف املكتسبات يف وضعية ذات داللة .وعندما
يصل املتعلم إىل إدماج مكتسباته يف عالج الوضعيات اليت تقرتح عليه  ،يكون بذلك قد برهن
على انتقاله من دائرة املعارف إىل دائرة املعارف الفعلية  ،أي من دائرة املعرفة القاموسية إىل دائرة
املعرفة النوعية.
وأخريا ،إن املقاربة ابلكفاءات ،قد جعلت ممارسة الفعل البيداغوجي أكثر إجرائية مبنيا على املعرفة
واملعرفة الفعلية واملعرفة السلوكية .
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وهذا املبدأ جيعلنا نتذكر التعريف الوارد عن الكفاءة يف اجملال البيداغوجي حيث " إن الكفاءة جمموعة
من املعارف و املعارف الفعلية واملعارف السلوكية اليت تسمح أبداء دور أو وظيفة أو نشاط بشكل مناسب
منسجم وفعال".
واملعارف واملعارف الفعلية واملعارف السلوكية هي عناصر أساسية يف شخصية اإلنسان ،والفعل
الرتبوي – يف ظل املقاربة ابلكفاءات – يتوجه إىل تنميتها وتطويرها هبدف بناء شخصية املتعلم بناء متكامال
حمكما" .و يف ذلك فليتنافس املتنافسون"(.سورة املطففني .اآلية  .)26ولقد ارأتينا الوقوف على بوابة
احلديث على املقاربة ابلكفاءات  ،بشيء من االختصار واالقتضاب وذلك بنية رفع اللبس عن املفهوم
الصحيح هلذه املقاربة وتوجيه الفهم واألذهان إىل األبعاد الرتبوية واحلضارية اليت تستهدفها املقاربة ابلكفاءات
خدمة املتعلم.

رابعا :احملاور الكربى ملناهج اجيل الثاين

لقد متّ رسم احملاور الكربى للمناهج على النحو اآليت:
أ) احملور النسقي :و يشمل:
 −تقارب املناهج و تالقيها يف وحدة تعلمية شاملة.
 −تصور شامل و تنازيل للمناهج.
 −االنسجام األفقي والعمودي للمناهج .
ب) احملور القيمي :ومن ذلك:

 −قيم اهلوية وتصب فيها مركبات الشخصية اجلزائرية (اإلسالم  ،العروبة واألمازيغية)

 −القيم االجتماعية والثقافية.
 −القيم العاملية.
ج) احملور املعريف :ويشمل:
 −التنظيم املنطقي للمعارف.

 −املصفوفة املفاهيمية.
 −تقدمي منسجم مع خصوصيات املادة.
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 −املفاهيم املهيكلة للمادة.
 −إدماج املعارف املادية :وحدة املعارف.
 −املعارف يف خدمة اإلنسان و اجملتمع .
د) احملور البيداغوجي ويتضمن:
 −املقاربة ابلكفاءات.
 −الوضعية التعلمية.
 −الوضعية اإلدماجية.
 −التقييم يف ظل املقاربة ابلكفاءات( .حممود_السيد_السلطان2008 ،م ،صفحة  17وما بعدها)

خامسا :منوال مناهج اجليل الثاين ومنهاج اللّغة العربيّة
إن ما يالحظ على منوال املناهج اجلديدة أهنا أكثر دقة ووضوح ـ ـ ـ ــا حبيث إهنا خرجـ ـ ــت من
العموميـ ــات لتصب يف التفصيـ ــل و التنظيم .فهي تبدأ بتقدمي املادة وغاايهتا .يف هذه املقدمة ابلنسبة ملنهاج
اللغة العربية جند – مثال – رصدا للكفاءة الشاملة و لتحقيق هذا املسعى ينص املنهاج على حتكم املتعلم
يف كفاءات امليادين األربعة وهي:
 −ميدان فهم املنطوق.
 −ميدان التعبري الشفوي.
 −ميدان فهم املكتوب.

 −ميدان إنتاج املكتوب.
مث أييت يف املنوال احلديث عن إسهام املادة يف حتقيق امللمح الشامل فتذكر مناهج اللغة العربية أبن
امللمح الشامل يقوم – مجلة – على غرس روح االعتزاز يف نفوس املتعلمني بلغتهم  ،ليقفوا على أن اللغة
العربية هي لغة إبداع فكري وأديب وإنتاج علمي ،و إجناز حضاري  ،وكذا على تنمية امللكة اللغوية لديهم
إبثراء زادهم اللغوي والفكري و متكينهم من أساليب العربية وتراكيبها وصيغها كتابة ومشافهة  ،وحتقيق منوهم
الشامل يف اجملالني  :جمال بناء الشخصية وجمال املعارف.
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وضمن عناصر املقدمة – دائما – إشارة إىل احلديث عن طبيعة املوارد اجملندة فيذكر منهاج اللغة
العربية أبن املتعلم يستقي موارده من التعلمات اليت يتلقاها يف املدرسة بصفة منتظمة مبساعدة املدرس ضمن
منطق التعلم( .عبد هللا لوصيف2015 ،م)
أما عن عنصر إسهام املادة يف التحكم يف املواد األخرى  ،فإن منهاج اللغة العربية  -بشكل جممل
– يرى أبن اللغة العربية من حيث هي لغة التدريس متثل ملتقى املواد املدرسة األخرى و القاسم املشرتك
بينها ،ومن هذا الباب فهي تنمي كفاءات ضرورية تستفيد منها مجيع هذه املواد .و هبذا العنصر ينهي املنوال
احلديث عن املقدمة  ،لريسم مالمح التخرج.
 مالمح التخرج  :إن احلديث عن ملمح اخلروج يف احلقل البيداغوجي هو حديث عن جمموع املكوانتاملنسجمة داخل برانمج أو مادة  ،من قيم و كفاءات عرضية و كفاءات مادوية ومعارف .وإن العناية بتحديد
امللمح تسمح بتنظيم التعلمات وهيكلتها وفق املرحلة والطور والسنة  ،وإنه أي امللمح يساعد على حتديد
املعايري واملؤشرات املتعلقة ابلتقييم اإلشهادي النهائي  .مع العلم أن الكفاءة الشاملة تستخرج من ملمح
اخلروج  ،وأن الكفاءات اخلتامية تستخرج من الكفاءة الشاملة .
وبعد حتديد مالمح اخلروج للمتعلمني ابلنسبة إىل كل مرحلة من مراحل التعليم بكل أطوارها يتعرض
منوال املناهج إىل جدول أو مصفوفة املوارد املعرفية و املنهجية لبناء الكفاءات.
واملصفوفة املفاهيمية يف مادة اللغة العربية حتدد جممل املعارف اليت جتند الكتساب الكفاءات
املستهدفة  ،أي إهنا احملتوايت املعرفية اليت هتيكل خمتلف املفاهيم اللغوية ملادة اللغة العربية من حنو وصرف
وإمالء ونصوص شعرية ونثرية و غريها من نشاط التعبري و احملاور املعرفية والفكرية  .وهذه املصفوفة تنجز
بداللة املرحلة التعلمية والطور ابلشكل الذي يسمح إبقامة عالقة بني املعارف املصدرية والكفاءات
املستهدفة يف تنظيم منسجم  ،حبيث تظهر املفاهيم األساسية و املهيكلة للمادة ،وهي مفاهيم تشكل مواضيع
التعلمات يف املنهاج( .فكري_حسن_راين1999 ،م ،صفحة  12ومابعدها)
وضمن مسعى إقرار جداول املصفوفة املفاهيمية  ،يثبت املنوال جداول تتضمن تصورا شامال هلذه
املصفوفة ابجملاالت و احملاور و املفاهيم املهيكلة للمناهج و اليت تسمح إبثبات تدرجات منسجمة لتعلمات
املادة  ،األمر الذي يضمن اتساقا أفقيا يف األطوار .وهبذا تقدم مصفوفة الكفاءات املستهدفة يف الطور
وخالل املرحلة التعليمية  /التعلمية.
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هذا ،واجلدير ابلذكر أن إدراج مصفوفة املوارد املعرفية واملنهجية يعد ظهورها من املستجدات الواردة
يف املناهج اجلديدة إىل جانب العناية ابلكفاءات العرضية والقيم اليت – كذلك – نص عليها املنوال،
وتتضمن هذه القيم اهلوية و الضمري الوطين ،املواطنة ،التفتح على العامل وينبغي أن تظهر يف املادة التعلمية
للمتعلم ويف الكتاب املدرسي.
أما الكفاءات العرضية فتكون ذات طابع فكري  ،منهجي تواصلي وشخصي /اجتماعي وأكثر ما
تظهر هذه الكفاءات يف نشاطات املتعلم املختلفة وهي تعينه على التحكم يف الكفاءة الشاملة املرصودة
للسنة الدراسية.
ويصل منوال املنهاج إىل العمود الفقري له إبقرار جدول الربامج السنوية لبناء الكفاءات و منوها،
وفيها توضيح للربامج مفصلة حسب سنوات الدراسة يف كل مرحلة من مراحل التعليم ويف كل طور من
أطوار السنوات الدراسية .مع العلم  ،أن احملتوايت مستخرجة من املصفوفة املفاهيمية مبراعاة املكتسبات
القبلية للمتعلمني و احلجم الساعي املقرر.
وخيتم املنوال بتوضيح كيفية وضع املناهج موضع التنفيذ و ذلك جبملة من التوصيات منها:
 −توصيات تتعلق بوضع املناهج موضع التطبيق.
 −توصيات تتعلق مبدونة الوسائل التعليمية.
 −توصيات تتعلق ابلتقومي.
 −توصيات حول الكتاب املدرسي.
 −توصيات حول التكوين.
هذه ،ابختصار مراحل منوال املناهج اجلديدة ،وهي مراحل كما قد يالحظ القارئ النزيه ذو النظر
املوضوعي ،تستجيب ملعايري منو املتعلم و حاجاته يف كل مرحلة من مراحل متدرسه مبا يف ذلك مركبات
الشخصية اجلزائرية األصيلة  .وهي – أي املناهج -تظهر جمموعة منسجمة و مهيكلة لعمليات خمططة
تسعى إىل بناء الكفاءات املستهدفة.
وقد توصلت اللجنة الوطنية للمناهج خبربائها اجلزائريني الذين تصل جتربتهم يف حقل الرتبية وطرائق
التدريس و األحباث البيداغوجية إىل أكثر من نصف قرن  ،توصلت إىل إقرار هذا املنوال الذي استوحته من
أحدث ما حققته األحباث الرتبوية من إجنازات وجناحات ،وذلك بنية أن تصري املناهج اجلديدة أكثر تفتحا
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على الواقع و أكثر مرونة وقد منحت فرصة أوسع لتصرف املعلم واملتعلم  .حيث إن املتعلم أصبح احملور
األساس للفعل الرتبوي و املعلم مرشدا ،موجها ،فيصبح املتعلم يبين معارفه و يصنع تربيته ،اعتمادا على
قدراته.
« L’enfant devient le conquérant de son savoir ; et l’artisan de son
)éducation » (François_Lasnier, p. 129

وهذا ما تطمح إليه املناهج اجلديدة اليت جاءت لتصحح القصور الذي ظهر يف مناهج اجليل األول.
أما الذين حيلو هلم احلديث يف بناء املناهج الرتبوية دون وعي ودون بصرية  ،ودون سابق معرفة ودون
اطالع  ،فإننا نذكرهم مبا ورد يف الذكر احلكيم":وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسؤوال"(.سورة اإلسراء .اآلية .)36
خامتة:

يف األخري سنحاول استنباط أبرز ما توصلنا إليه من نتائج ،نلخصها يف ما يلي:
 -1ال يتوافق التصور الفكري والفلسفي للمصطلحات البيداغوجية احلديثة مع ما مت توظيفه يف
امليدان كوهنا مل حتقق الغاية املرجوة منها جلهل األساتذة مبدلوهلا ،فعلى سبيل املثال :تعامل األساتذة
مع وضعية تعلم االدماج وهي وضعية ابلغة األمهية على أهنا وضعية هتدف إىل إكساب موارد
للمتعلم ،بينما الغاية منها هي تثبيت املوارد اليت اكتسبها املتعلم من خالل الوضعية التعلمية
السابقة .ما يوضح لنا جهل األساتذة مبدلوهلا.
 -2اعتماد أغلبية األساتذة مبدأ املقاربة ابلكفاءات يف تقدمي دروسهم ،غري ّأهنم يتعاملون معها على
نص عليها املنهاج.
أ ّهنا ضرورة حتميّة ّ
 -3توجد مصطلحات بيداغوجية تعترب مصطلحات مهيكلة للمادة ،بينما املفاهيم األخرى فهي عبارة
عن أدوات ـ ـ ـ وال تعترب مصطلحات مهيكلةـ ـ ـ مما يفرض التفريق فيما بينها ،فاملصطلحات املهيكلة
سبعة وهي:
 .1ملمح التخرج :يرتجم غاايت املدرسة اجلزائرية وملمح املواطن اجلزائري الذي على املدرسة
تكوين ـ ــه ،مثال :تزويد املتـ ـ ـ ــعلم بكفاءات الشاملة للمواد متكن ـ ــه من امل ـ ـ ــشاركة النشيطة يف
التغريات ،وأن يكون ابن زمانه ،قادرا على مواجهة التقلّبات.
احلياة االجتماعية والتكيّف مع ّ
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الكفاءة الشاملة :هدف نسعى إىل حتقيقه يف هناية فرتة دراسية حمددة وفق املسار الدراسي.
الكفاءة اخلتامية :مرتبطة مبيدان من امليادين املهيكلة للمادة.
امليدان :هو اجلزء املهيكل للمادة قصد التعلّم.
امللمح الشامل ( :املرحلة التعليمية ،الطور ،والسنة).
القيم واملواقف :إعداد فرد ابنتمائه الوطين وأن يتحلى ابألخالق احلسنة.
الكفاءات العرضية :هي جمموعة منظمة من املعارف واملهارات واالجتاهات تسمح ابلتكيف

ضمن جمموعة من املواد الدراسية أو الوضعيات املشكلة.
 -4ال ب ّد أن يكون الكتاب املدرسي صورة جمسدة ملا جاء يف املنهاج.
 -5تكون الوضعية االنطالقية عند بداية كل مقطع تعلمي وتتّم اإلجابة عنها تدرجييا من خالل
هدف تعلمي بسيط (مورد) يكتسبه املتعلم يف كل نشاط .
 -6يسبق التقومي يف املقاربة ابلكفاءات التعلم.
 -7الوضعية املشكلة من بني أهم وضعيات التعلم يع ّدها األستاذ من أجل إرساء موارد إلمناء كفاءة
ما.
وعليه وابعتبار املشاكل اليت طرحتها املصطلحات اجلديدة ،نقرتح مايلي:
جداي من طرف أساتذة ومفتشني ذوي كفاءة وخربة على الصعيد املهين
 تكوين املدرسني تكوينا ّ
والبيداغوجي.





التشخيص الدقيق للمشاكل الرتبوية واحلد من االرجتالية يف اختاذ القرارات اليت تعد سبب القصور
يف املناهج املعاد كتابتها.
أتمني الوسائل الرتبوية الضرورية على األقل من أجل توفري ّجو مالئم للتعلم.
التعرف على املشكالت النامجة وحتديد مستلزماهتا وصوال إىل اقرتاح
توفري جلنة للمتابعة بغرض ّ
حلول مناسبة عند كل مشكل حىت ال تتضخم األمور وينجم عن مشكل واحد مشاكل عدة.
رغم أن التكوين الفردي ليس كافيا ليحيط األستاذ بكل واجباته إالّ أن توفري كتيّب لكل أستاذ
يشرح املصطلحات وماهيتها ابت أمرا ضروراي.
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CONCLUSION
In conclusion, we will try to draw up the major results, summarizing
them as follows:
1- The intellectual and philosophical perception of modern pedagogical
terms does not correspond to what has been employed in the field since it
hasn't achieved its intended purpose because teachers are unaware of its
meaning. For example: teachers treat the integration learning situation,
which is critical to providing resources to the learner, while its purpose is
to set the resources acquired by the learner through the previous learning
situation, that proves the unfamilirity of teachers to its meaning.
2- The majority of teachers adopt the principle of approaching competencies
in presenting their lessons, but they deal with it as an imperative stipulated
in the curriculum.
3- There are pedagogical terms that are considered as structuring of the
course, while other concepts are tools - they are not considered as
structured terms - which imposes a distinction between them, the seven
structured terms are:
1. The graduation feature: It translates the purpose of the Algerian
school and the features of the Algerian citizen that the school has to
form, such as: providing the learner with comprehensive
competencies for the subjects that enable him to actively participate
in social life and adapt to changes, and strong as an ox, able to face
changes.
2. The comprehensive competence: a goal we seek to achieve at the
end of a specific study period according to the academic track.
3. The Final competence: It is linked to one of the fields structuring
the subject.
4. The field: It is the structured part of the subject for the purpose of
learning.
5. The comprehensive feature: (educational stage, phase, and year).
6. Values and Attitudes: Preparing an individual with his national
affiliation and with good morals.
7. Episodic competencies: They are an organized set of knowledge,
skills, and methodes that allows adaptation within a set of study
subjects or problem situations.
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4- The textbook must be a picture of what is stated in the curriculum.
5- The starting situation is at the beginning of each didactic sequence and is
gradually answered through a simple learning goal (resource) acquired
by the learner in each activity.
6- Evaluation in the competency approach go before learning.
7- The problem situation is one of the most important learning situations
prepared by the teacher in order to establish resources for the
development of a competency.
Therefore, and considering the problems posed by the new terms,
we suggest the following:
➢ Serious training of teachers by qualified and experienced professors
and inspectors at the professional and pedagogical levels.
➢ Accurate diagnosis of educational problems and limiting
improvisation in decision-making, that are the cause of the lack of the
rewritten curriculum.
➢ Providing at least the necessary educational means in order to provide
a conducive learning atmosphere.
➢ Providing a follow-up committee to identify the resulting problems
and identifying their requirements in order to propose appropriate
solutions for each problem so that matters do not become inflated and
result from one problem several problems.
➢ Although individual training is not sufficient for the teacher to cover
all his tasks, providing each teacher with a booklet explaining the
terms and what they are has become a necessity.
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Constructing educational curriculum and its components
- Arabic language curricula as a model Dr/ Agadir Ourida
Abou El Kacem Saadallah University – Alger (2) agadir-ourida@hotmail.fr
Abstract:
The outset was the need to better understand the teaching/learning process by
its leaders with its poles represented by the teacher, the learner, and the teaching
material. the relationship between each element and the effect each has on the other.
"CURRICULUM" is considered to be one of the most important fields
concerned by the challenges of linguistic education, global and undivided, in terms
of defining the general policy of language knowledge, the nature of its organization,
its relations with teachers, the modalities of its acquisition, how to activate it, and
the expected difficulties. It provides the information and all the data necessary for
planning according to needs and evaluation, and the emphasis is on the
methodologies needed to acquire the content, build and develop models of
understanding of learning.
Keywords: educational system/ Curriculum/ Evaluation/ Learning/ Methods/
Acquisition / Content.
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اتريخ االرسال 2022/04/06 :

اتريخ القبول 2022/04/26 :

امللخص:
هناك تزايد ملحوظ يف اعداد املدخنني  ،اذ يهدف هذا البحث إىل حتديد عدد املدخنني يف مدينة احلوجية
وتوزيعهما املكاين يف خمتلف االحياء السكنية والوقوف على أسباب حدوث هذه الظاهرة وتفاقمها وانتشارها بني
خمتلف الفئات العمرية ومعرفة االضرار واالاثر الصحية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت ختلفها على سكان املدينة
 ،ابإلضافة اىل معرفة حجوم تدخني األطفال دون ( 15سنة ) اليت اخذت تنتشر بشكل كبري يف اآلونة االخرية .وقد
بلغ عدد املدخنني يف مدينة احلوجية ()6629مدخن ،وهي متثل ( %)14من جمموع سكان املدينة اذ ترتكز هذه الظاهرة
لدى الذكور اكثر من االانث ،وهناك متغريات عديدة ادت اىل تباين التدخني كالبطالة  ،والظروف النفسية وتدخني
الوالدين  ،والطالق و الرتمل  ،وأطفال الشوارع واألصدقاء املدخنني  ،يف ظل غياب الرقابة األسرية واملدرسية .وقد
توصلت الدراسة اىل كلفة السكائر للمدخنني يف مدينة احلوجية اذ بلغ أكثر من ) (1.1مليار دينار عراقي لعام 2020
وهو مبلغ كبري يقابله كلف العالج للمصابني ابألمراض من جراء هذه الظاهرة ونظافة البيئة.
الكلمات املفتاحية :التدخني ،التنمية ،النمو السكاين ،احلضرية.

* المؤلف المرسل :م.د .رائد امحد يوسف اجلبوري ،االمييلraed.ay20@st.tu.edu.iq:
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املقدمة:
تعترب مشكلة التدخني واحدة من اخطر املشاكل اليت تواجه اجملتمع يف وقتنا احلاضر ،وهي من الظواهر
واآلفات السلبية اليت غزت اجملتمعات السكانية يف دول العامل كلها ،وال تكاد ختلو منطقة من شيوع هذه
الظاهرة اليت اصبحت منتشرةً انتشاراً واسعاً بني خمتلف الفئات العمرية من السكان  ،إذ اصبح انتشارها
يشكل خطراً جسيماً ملا حتمله من آاثر اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية ترتك اثراً سلبياً واضحاً يف

اجملتمعات ،ونظراً الرتفاع معدالت التدخني يف العراق بصورة عامة ومدينة احلوجية بشكل خاص مما دفع
الباحث لدراسة هذه املشكلة وذلك ملعرفة أعداد املدخنني يف املدينة ونسب املدخنني وحبسب االحياء
السكنية ،وأعمارهم وأضراره االقتصادية ،وصوالً اىل بعض املقرتحات للحد من هذه الظاهرة اليت بدأت
ترتفع سنة بعد اخرى .
اوال :مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف التساؤل االيت:
ما هو حجم املدخنني يف مدينة احلوجية ؟ وكيف يتوزعون بني احياء املدينة؟ وماهي االسباب اليت ادت اىل
انتشار هذه الظاهرة؟ وهل هناك ااثر او مشاكل انجتة عن التدخني ؟
اثنيا :فرضية البحث:

 -1تنتشر ظاهرة التدخني وبشكل واسع بني خمتلف االحياء السكنية ملدينة احلوجية وتتباين حبسب الرتاكيب
السكانية  ,ومنها النوعي والعمري والتعليمي .
 -2لظاهرة التدخني اسباب مباشرة وغري مباشرة ختتلف ابختالف الظروف اليت مر هبا اجملتمع ،وقد تكون
االسباب االقتصادية من اهم اسباب تفاقم هذه ظاهرة التدخني واليت نتج عنها مشاكل اجتماعية ونفسية
وصحية وبيئية مهمة .
اثلثا :هدف البحث وامهيته:

يهدف هذا البحث ملعرفة أعداد املدخنني يف مدينة احلوجية ،وتوزيعها املكاين بني خمتلف االحياء السكنية
ولبيان االحياء ذات النسب العالية من املدخنني وتركز هذه الظاهرة بني الذكور واالانث ،مع توضيح
االسباب اليت أدت اىل تفاقم هذه الظاهرة ،ومن مث معرفة التكاليف االقتصادية هلذه الظاهرة.
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رابعا :منهج البحث:
لقد ت االعتماد على املنهج االستقرائي الذي يبدا من اجلزئيات اىل الكل فضال عن استخدام اساليب
ومنهج التحليل الكمي ونظم املعلومات اجلغرافية لبناء مناذج خرائطية للمؤسسات التعليمية فضال عن اتباع
املنهج الوصفي لوصف بعض الظواهر .
خامسا :حدود منطقة البحث:

تقع مدينة احلوجية بني دائريت ع ــرض ( ) 35 20 – 35 19مشاالً وبني خطي طول (- 43 45
 ) 43 47 "30شرقاً خارطة رقم ( . )1وهي مركز قضاء احلوجية اتبعة اداراي حملافظة كركوك ،وهي من

اكرب اقضية احملافظة من حيث املساحة وعدد السكان ،حيدها من الشمال انحية امللتقى التابعة ملركز احملافظة
ومن الشرق والشمال الشرقي انحية الرايض ،يف حني حيدها من اجلنوب واجلنوب الغريب انحية العباسي ّأما
من الغرب واجلنوب الغريب فيحدها هنر الزاب .اذ بلغت مساحة مدينة احلوجية(مركز القضاء)

حبدود()350.1هكتاراً ،وبلغ عدد سكاهنا ( )44802نسمة .
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خريطة ( )1موقع مدينة احلوجية من احملافظة والعراق

املصدر :وزارة البلدايت ،مديرية بلدية احلوجية ،خارطة التصميم االساس لعام . 2011
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سادسا :مفهوم التدخني:
مادة التّبغ
املدخن حبرق ّ
التّدخني هي عملية تستخدم فيها مواد معيّنة وأشهرها نبتة التّبغ؛ حيث يقوم ّ
صحة
ويلّب حاجته من مادة النّيكوتني ،وأكثر ضرراً على ّ
واستنشاق ال ّدخان اخلارج منها ليدخل رئته ّ
السيجارة ،أو التّدخني
اإلنسان ،وله اشكال متعددة كالتّدخني ال ّشائع بني النّاس ابستخدام ما يطلق عليه ّ
بواسطة النرجيلة .وقد يلجأ بعض األشخاص للتدخني العتبارهم أنّه ممارسةٌ تُساعد يف الرتويح عن النفس،
وتتم ُممارسته أحياانً يف بعض االعياد واملناسبات إلضفاء حالة البهجة والسرور ،ومن أبرز وسائل التّدخني
ّ
لف ابليد ،او النرجيلة(هيكل والفاروق عمر،
إبنتاج
السجائر سواءً أكانت ٍ
صناعي أو تلك اليت تُ ُّ
شيوعاً ّ
ّ
 ،2011ص . )9
املبحث االول :منو السكان وتوزيعهم والكثافة السكانية ملدينة احلوجية:

اوال :منو السكان:

النمو السكاين :هو التغري يف عدد السكان الذين يعيشون يف منطقة ما خالل فرتة زمنية حمددة ،سواء كان
التغري حنو الزايدة او النقصان(العيسوي )121 ،2001 ،وتكون دراسة منو السكان ضرورية لفهم حركة
تغري اعداد السكان وتركيبهم واجتاه التوزيع.
مـن خالل اجلدول()1والشكل ( )1اذ تبني ان عدد السـكان عام  1977بلغ ( )7103نسمة ،مث ارتفع
هذا العدد عام  1987ليصبح ()11532نسمة ومبعدل منو كبري بلغ ( )%4.9وهذا يعود اىل قرار أتميم
النفط عام  1972وحتسن االوضاع املعيشية والصحية لسـكان احلضر وظهرت هجرة كبرية مـن الريف اىل
املدن ،اما فـي عام  1997فقد بلغ عدد السـكان فـي مدينة احلوجية ( )22051نسمة ،ومبعدل منو مرتفع
بلغ ( )%6.6وذلك بسبب زايدة الطلب على االيدي العاملة مما شجع على االجناب وزايدة عدد السكان
الن اغلب سكان مدينة احلوجية هم من اصول ريفية ،بينما فـي عام  2012فقد بلغ عدد السـكان اذ بلغ
( )34298نسمة ومبعدل منو ( )%3وذلك بسبب قلة اهلجرة من الريف اىل املدينة نتيجة لتوفر اغلب
اخلدمات يف الريف اما فـي عام  2020فقد ارتفع معدل منو السـكان فـي املدينة اىل( )%3.8كما فـي
الشكل (.)1
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جدول ( )1اعداد السـكان ومعدالت النمو السـكاين السنوي ملدينة احلوجية للمدة ()2021 -1977
السنوات

عدد السكان

معدل النمو %

1977

7103

-

1987

11532

4.9

1997

22051

6.6

2012

34298

3

2021

48145

3.8

املصدر :حممد شالش خلف ،النمو السـكاين والتوسع املساحـي ملدينة احلوجية للمدة (،)2012 – 1977
حبث مـنشور،ص Journai of AL-Frahedis,Number(30),2017,pp313. 309
Available on lineat; http://www.jaa.tu.edu.iq

شكل ( )1معدالت النمو السـكاين السنوي ملدينة احلوجية للمدة ()2021 -1977
7
6
5
4

 3معدل النمو %
2
1
0
2021

2012

1997

1987

1977

املصدر :ابالعتماد على اجلدول ()1

60

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

اثنيا :توزيع السكان وكثافتهم:
توزيع السكان ميثل الطريقة اليت ينتشر فيها السكان ضمن املكان الطبيعي الذي ميكنهم من
االستقرار( ،)Wiley،1969 ،p463اذ يرتبط توزيع السكان ابخلريطة لكي تعطي انطباعا واقعيا ملقدار
االرض املأهولة ابلسكان ،فضال عن متثيل متركز السكان الصحيح(جورج ،1985 ،ص. )85
لقد بلغ عدد السكان يف مدينة احلوجية  48145نسمة ،يتوزعون على  17حي سكين ومبساحة 48145
هكتارا ،من جمموع مساحة املدينة البالغة  891.9هكتار( ،)1ومن خالل اجلدول ( )2الذي يوضح اعداد
السكان حبسب االحياء السكنية فكان حي الثورة املسيطر على اكرب قدر من سكان املدينة فبلغ 5720
نسمة ،وجاء بعده حي النصر ابملرتبة الثانية وبعدد سكان  5279نسمة .اما اقل عدد سكان فكان يف
حي الصناعي اذ بلغ  437نسمة .
بينما الكثافة السكانية تكون مهمة كبرية ملا يشكل توزيعها من تباين يف تركز السكان يف خمتلف االحياء،.
ومن خالل اجلدول السابق واخلريطة ( )2فان الكثافة العامة تباينت يف مخس فئات:

الفئة االوىل :الكثافة املنخفضة جدا وتكون نسبتها من ()63.5 – 1نسمة /هكتار ،وتشمل  5احياء
وهي كل من حي العسكري ودور الزراعة والسالم والشوقيات والصناعي .

الفئة الثانية :الكثافة املنخفضة وتكون نسبتها من ( ) 127 – 63.6نسمة /هكتار وتضم حي الريموك
واالعوان والنداء والقادة وحطني االوىل والثانية .

الفئة الثالثة :الكثافة املتوسطة وتكون من ( )190.5 – 127.1نسمة /هكتار ،وتشمل حي القادسية
والثورة والسراي و 8شباط ودور املعهد .

الفئة الرابعة :الكثافة العالية تنحصر بني(  )253.5 – 190.6نسمة/هكتار ،تكون هذه الفئة خالية
الفئة اخلامسة :الكثافة العالية جدا بني (  253.6فاكثر ) وتشمل حي النصر فقط .
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جدول( )2توزيع السكان والكثافة السكانية يف مدينة احلوجية لعام 2021
سم احلي

عدد السكان

املساحة /هكتار

الكثافة السكنية

1

القادسية

4819

35.8

134.6

2

النصر

5279

16

329.9

3

الثورة

5720

33.8

169.2

4

الريموك

3232

30.3

106.7

5

العسكري

2837

172.7

16.4

6

السراي

4165

31

134.4

7

08-شباط

2876

21.4

134.4

8

االعوان

2123

17.7

119.9

9

النداء

4615

36.6

126.1

10

حطني االوىل

2200

31.3

70.3

11

حطينب الثانية

2150

28.6

75.2

12

دور الزراعة

1508

38.5

39.2

13

السالم

1742

43.2

40.3

14

دور املعهد

1526

10.3

148.2

15

القادة

1653

13.1

126.2

16

الشوقيات

1263

28.3

44.6

17

احلي الصناعي

437

35.8

12.2

اجملموع

48145

624.4

77.1

املصدر  :وزارة التخطيط والتعاون االمنائي ،اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات ،دائرة احصاء
قضاء احلوجية ،اعداد السكان حبسب االحياء لعام  ،2020بياانت غري منشورة
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خريطة ( )2توزيع السكان والكثافة السكانية يف مدينة احلوجية لعام 2021

املصدر :ابالعتماد على اجلدول ()2

املبحث الثاين :التوزيع املكاين حلجوم املدخنني يف مدينة كركوك :2021

يتبني لنا من اجلدول ( )3واخلريطة ( )3ان عدد املدخنني يف مدينة احلوجية لعام ( )2020بلغ  /6629مدخن
وميثل  %17من جمموع سكان املدينة لعام  2021والبالغ  48145نسمة ،وهناك تباين مكاين لعدد املدخنني
ومعدالهتم يف االحياء السكنية  ،جاء حي النصر ابملرتبة األوىل فقد بلغ عدد املدخنني  /744مدخن وميثل %11,2
من جمموع املدخنني يف املدينة ,جاء بعده حي الثورة ابملرتبة الثانية  /743مدخن  .وت تقسيم املدخنني وفق الدرجة
املعيارية اىل اربعة مستوايت:
املستوى االول :وبدرجة معيارية اكثر من ( 1+فاكثر ) ويضم كل من حي القادسية والنصر والثورة والنداء وذلك بسبب
الكثافة السكانية العالية يف احلي فضالً عن انتشار املقاهي .
املستوى الثاين :بدرجة معيارية (  :)0.99 – 0.00 +يشمل حي الريموك والسراي و8شباط .
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املستوى الثالث :درجة معيارية (  :)0.99 – 0.00 -العسكري واالعوان وحطني االوىل والثانية والزراعة
والسالم واملعهد والقادة .
املستوى الرابع :وبدرجة ( 1 -فاقل) :يضم حي الشوقيات والصناعي وذلك بسبب قلة عدد السكان.
جدول ( )3عدد املدخنني والدرجة املعيارية ملدينة احلوجية لعام 2021

اسم احلي

عدد املدخنني

الدرجة املعيارية

القادسية

626

1.13

النصر

744

1.70

الثورة

743

1.69

الريموك

475

0.41

العسكري

389

-0.01

السراي

578

0.90

 8شباط

449

0.29

االعوان

308

-0.39

النداء

599

1.01

حطني االوىل

301

-0.43

حطينب الثانية

316

-0.35

دور الزراعة

193

-0.94

السالم

256

-0.64

دور املعهد

196

-0.93

القادة

230

-0.77

الشوقيات

166

-1.07

احلي الصناعي

60

-1.58

اجملموع

6629

* املصدر  :نتائج الدراسة امليدانية • ت حتويل نسبة العينة اىل األصل ومن مث حساب حجم املدخنني يف
مدينة احلوجية
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خريطة ( )3عدد املدخنني حبسب الدرجة املعيارية ملدينة احلوجية لعام 2021

املصدر :ابالعتماد على اجلدول ()3

اوال :التوزيع النوعي والعمري للمدخنني مدينة احلوجية:

 -1التوزيع النوعي للمدخنني يف مدينة احلوجية:

يقصد ابلتوزيع النوعي يف جغرافية السكان هو توزيع السكان حسب النوع(اجلنس)(,ذكور /إانث) يف
املنطقة املراد دراستها (ابو عيانة ،1978 ،ص  ,)34ويتم دراسة الرتكيب النوعي ملنطقة الدراسة بوصفها
احد احملاور املهمة يف الدراسات السكانية وملعرفة نسبة الذكور اىل نسبة االانث وفق املعايري العاملية والطبيعية.
ويتضح لنا من اجلدول( )4واخلريطة ( )4بلغ عدد املدخنني من الذكور يف مدينة احلوجية بلغ /5414
مدخن لعام  2021اذ شكل نسبة  %81.7من جمموع املدخنني يف املدينة  ،وقد ظهر تباين مكاين لتوزيع
املدخنني الذكور على مستوى االحياء السكنية  ،اذ بلغ عدد املدخنني يف النصر  /604مدخن ,وهو
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ابملرتبة االوىل وجاء بعده حي الثورة ابملرتبة الثانية بعدد مدخنني وصل اىل  /541مدخن  ,بينما اقل االحياء
من حيث اعداد املدخنني الذكور فهو احلي الصناعي بواقع / 46مدخن وذلك بسبب قلة عدد السكان
يف هذا احلي .
اما التدخني لدى االانث اذ كان التدخني قدمياً ابلنسبة لإلانث يعد عيبا وغري الئقاً بسبب التقاليد اليت
كانت حتكم اجملتمع اما يف الوقت احلاضر فتنتشر ظاهرة التدخني بكافة انواعها بني الفتيات يف سن املراهقة
وخصوصا طالبات مراحل املتوسطة والثانوية ,وقد برزت ظاهرة التدخني بني الفتيات يف السنوات االخرية
بشكل كبري وهلا اسباهبا االجتماعية ،تعد بعض الفتيات أن ظاهرة التدخني نوع من املساواة مع الشباب
الذكور(.عليوي ،2009 ،ص  )18وحبسب عينة الدراسة بلغ عدد املدخنات لعام  2021هو /1215
مدخنة اي شكلت نسبة  % 18.3من جمموع املدخنني يف املدينة ،اما على مستوى االحياء السكنية فقد
تباين التوزيع املكاين للمدخنات اذ جاء حي الثورة ابملرتبة االوىل وبواقع  /202مدخنة بينما جاء حي دور
املعهد والصناعي ابملرتبة االخرية وبواقع  /14مدخنة لكل منهما على التوايل .
جدول( )4التوزيع املكاين حلجم املدخنني حبسب النوع يف مدينة احلوجية لعام2021
عدد

اسم احلي

املدخنني

الذكور

النسبة %

االانث

النسبة %

القادسية

626

483

77.2

143

22.8

النصر

744

604

81.2

140

18.8

الثورة

743

541

72.8

202

27.2

الريموك

475

393

82.7

82

17.3

العسكري

389

265

68.2

124

31.9

السراي

578

521

90.1

57

9.9

8شباط

449

372

82.8

77

17.2

االعوان

308

284

92.2

24

7.8

النداء

599

536

89.4

63

610.
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حطني االوىل

301

260

86.4

41

13.6

حطينب الثانية

316

286

90.5

30

9.5

دور الزراعة

193

156

80.8

37

19.2

السالم

256

213

283.

43

16.8

دور املعهد

196

182

93.8

14

7.2

القادة

230

145

63.2

85

837.

الشوقيات

166

127

576.

39

23.5

احلي الصناعي

60

46

76.6

14

23.4

اجملموع

6629

5414

%81.7

1215

%18.3

نتائج الدراسة امليدانية

خريطة ( )4التوزيع املكاين حلجم املدخنني حبسب النوع يف مدينة احلوجية لعام2021

املصدر :ابالعتماد على اجلدول ()4
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 -2التوزيع العمري للمدخنني يف مدينة احلوجية:
يقصد ابلرتكيب العمري للسكان هو تقسيم السكان اىل فئات عمرية معينة (امحد،2005 ،
ص ,)23ختتلف نسب ومستوايت التدخني ابختالف الفئات العمرية جملتمع منطقة الدراسة ما بني صغار
ومتوسطي وكبار السن  ,فصغار السن ميارسون عادة التدخني بسبب قلة مراقبة اولياء امورهم فضال عن
انتشار املقاهي غري املرخصة من قبل وزارة الصحة واليت تسمح ابلتدخني للفئات من صغار السن واملراهقني،
ومن خالل اجلدول ( )5واخلريطة ( )5ت تقسيم املدخنني حبسب الفئات العمرية اىل ثالث فئات وهي:

أوال  :فئة صغار السن  :بلغ عدد املدخنني للفئة العمرية اقل من  15سنة  /520مدخنا لعام ،2021
واليت شكلت نسبة  %7.8من جمموع املدخنني يف املدينة  ،وهناك تباين مكاين هلذا التوزيع على االحياء
السكنية  ،اذ جاء حي الشوقيات ابملرتبة األوىل وحبدود  /40مدخن  ،بينما جاء حي القادة واملعهد ابملرتبة
األخرية بواقع  /0مدخن .
جدول( )5التوزيع املكاين للمدخنني حبسب الفئات العمرية يف مدينة احلوجية لعام2021
عدد

اقل من 14

اسم احلي

املدخنني

سنة

النسبة %

القادسية

626

19

3.0

464

النصر

744

49

6.6

609

81.9

الثورة

743

71

59.

607

81.7

65

الريموك

475

36

7.7

360

75.7

79

16.6

العسكري

389

28

17.

313

80.5

48

12.4

السراي

578

59

310.

372

64.3

147

25.4

8شباط

449

39

8.7

349

77.7

61

13.6

االعوان

308

14

4.5

163

53.0

131

42.5

النداء

599

52

8.7

489

81.6

58

9.7

حطني
االوىل

301

19

64

6.5

النسبة

65

سنة

%

فاكثر

%

274.

143

22.8

86

11.6
8.8

193

15-

64.0

89

سنة النسبة

29.5
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316

45

14.2

152

48.1

119

37.6

دور الزراعة 193

13

6.8

148

76.6

32

16.6

256

29

11.4

205

80.0

22

8.6

دور املعهد 196

0

0.0

127

64.7

69

35.3

القادة

230

0

0.0

195

.848

35

15.2

الشوقيات

166

40

24.1

92

55.4

34

20.5

السالم

احلي
الصناعي

60

7

11.5

26

43.4

27

45.1

اجملموع

6629

520

7.8

4864

73.4

1245

18.8

نتائج الدراسة امليدانية .
اثنيا  :فئة متوسطي العمر ( 64-15سنة) :
بلغ عدد املدخنني للفئة العمرية ( 64-15سنة)  /4864مدخن يف مدينة احلوجية لعام  2021وبنسبة
بلغت  %73.4من جمموع املدخنني يف املدينة  ،وهناك تباين مكاين للمدخنني على مستوى االحياء
السكنية  ،اذ جاء حي القادسية ابملرتبة األوىل حبدود  /464مدخن  ،فيما جاء حي الصناعي ابملرتبة
األخرية بواقع  /26مدخن .وهي الفئة اليت تقع على عاتقهم اعالة الفئتني (صغار وكبار السن)  ,فهم اكثر
أتثراً بظروف املعيشة ومواجهة املشاكل النفسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تكون اغلبها اسباابً مباشرة
وغرية مباشرة ملمارسة عادة التدخني .

اثنيا  :فئة كبار السن ( 64سنة فاكثر) :
بلغ عدد املدخنني للفئة العمرية ( 65سنة فاكثر)  /1245مدخن يف مدينة احلوجية عام  ،2021وشكلت
نسبة  %18.8من جمموع املدخنني يف املدينة  ،وهناك تباين مكاين لتوزيع املدخنني على مستوى االحياء
السكنية  ،فقد جاء حي السراي ابملرتبة األوىل وبواقع  /147مدخن  ،فيما جاء حي السالم ابملرتبة
األخرية بواقع  / 22مدخن ،وفئة كبار السن هم الذين ميارسون عادة التدخني وادمنوا عليها فأصبح من
الصعب عليهم ترك التدخني ابلرغم من املشاكل الصحية اليت يعانون منها .
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خريطة ( )5التوزيع املكاين للمدخنني حبسب الفئات العمرية يف مدينة احلوجية لعام2021

املصدر :ابالعتماد على اجلدول ()5

اثنيا :كلفة استهالك السكائر يف مدينة احلوجية لعام : 2021

يؤثر التدخني على اجملتمع بشكل كبري  ،اذ ميثل عبئاً ثقيالً على الدخل القومي حيث تنفق الدولة
ماليني الدوالرات السترياد السكائر ,فضالً عن كلفة العناية الطبية نتيجة االمراض اليت خيلفها التدخني,
وان معدل الفرتة الزمنية اليت يستغرقها الفرد يف تدخني سيجارة واحدة هي ( )6دقائق وهي كافية لتأثريها
على إنتاجية الفرد حيث اثبتت الدراسات ان نسبة املدخنني الذين يتغيبون عن العمل بسبب امراض نتيجة
التدخني تصل اىل حوايل ( )%50وهذا بدوره يؤدي اىل ضعف اإلنتاجية ابجململ العام(,خلف،2012 ،
ص )97ويتضح لنا من اجلدول ( )6ان كلفة استهالك السكائر يف مدينة احلوجية من خالل احتساب
معدل كلفة العلبة الواحدة وهي ( )500دينار عراقي ,اما فيما خيص منطقة الدراسة فقد بلغت كلفة
استهالك السكائر لعام  2017حوايل) ) 1193283618مليار ومائة وثالث وتسعون مليون دينار ،
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وهو مبلغ كبري ،يكفي لبناء اكثر من ( )24وحدة سكنية سنوايً وبتقدير ان الوحدة السكنية تكلف
( )50000000دينار ،او استغالهلا يف مشاريع التنمية املختلفة ،كما ان تباين يف كلف استهالك السكائر
بني االحياء السكنية اذ ارتفعت يف حي النصر ومببلغ ()133833803دينار /سنوايً واخنفضت يف احلي
الصناعي اذ شكل مبلغ ()10775342دينار /سنوايً بسبب قلة عدد السكان يف هذا احلي مما قل عدد
املدخنني .
جدول( )6كلفة استهالك السكائر يف مدينة احلوجية ابلدينار العراقي لعام 2021
متوسط سعر
عدد

العلبة

االستهالك

االستهالك

اسم احلي

املدخنني

الواحدة

اليومي

الشهري

االستهالك السنوي

القادسية

626

500

312922

9387662

112651948

النصر

744

500

371761

11152817

133833803

الثورة

743

500

371429

11142857

133714286

الريموك

475

500

237647

7129412

85552941

العسكري

389

500

194315

5829452

69953425

السراي

578

500

289236

8677083

104125000

44235

449

500

224688

6740625

80887500

االعوان

308

500

153841

4615217

55382609

النداء

599

500

299675

8990260

107883117

حطني

االوىل

301

500

150685

4520548

54246575

حطينب

الثانية

316

500

158088

4742647

56911765

دور
الزراعة

193

500

96667

2900000

34800000
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256

500
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3842647

46111765

دور
املعهد

196

500

97821

2934615

35215385

القادة

230

500

114792

3443750

41325000

الشوقيات 166

500

83092

2492763

29913158

احلي

الصناعي

60

اجملموع

6629

500

29932

897945

10775342

3314677

99440301

1193283618

نتائج الدراسة امليدانية
اثلثا :مدة التدخني :

ان االاثر االقتصادية للتدخني ختتلف ابختالف مدة التدخني للشخص املدخن فغالبية االشخاص
املدخنني قد اعتادوا التدخني يف سن املراهقة وادمنوا عليه مبكرا ,اذ اهنم انفقوا مبالغ كبرية يف مدة تدخينهم
وقد ختتلف فرتات التدخني يف مدينة احلوجية حسب اختالف اعداد السكان ومستواهم االقتصادي واملعيشي
فكلما زادت مدة التدخني زادت الكلفة االقتصادية فضال عن زايدة االمراض اليت تصيب املدخنني  ,ومن
اجلدول ( )7الذي يبني مدة التدخني اذ بلغ عدد املدخنني حيثي التدخني  /779مدخن اي مل ميضي على
تدخينهم سوا سنتني فاقل وقد شكل نسبة  %11.8من جمموع املدخنني يف املدينة ،وقد تباين اعداد
املدخنني على مستوى االحياء السكنية اذ جاء حي النصر ابملرتبة االوىل وبواقع  /182مدخن وبنسبة
 %24.5من حجم املدخنني يف هذه الفئة .اما مدة املدخنني بني  4-2سنوات فقد بلغ عددهم /1423
مدخن،
وبنسبة  % 21.5من عدد املد خنني يف املدينة ،اما املدخنني املدمنني الذين كانت مدة تدخينهم اكثر
من اربع فقد شكلت النسبة االكرب اذ بلغ عددهم  /4427مدخن ،وبنسبة  %66.8من عدد املدخنني
يف مدينة احلوجية اذ كانت التكلفة املادية عالية مع انتشار االمراض املختلفة اليت تنتج عن التدخني

72

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

جدول ( )7مدة التدخني يف مدينة احلوجية ابلدينار العراقي لعام 2021
اقل
عدد

من

النسبة

اسم احلي املدخنني سنتني %

سنة2 -4

النسبة %

سنوات

النسبة %

143

22.8

463

74

17.2

434

58.4

404

54.4
75.5

القادسية

626

20

النصر

744

24.5 182

128

الثورة

743

18.4 137

202

27.2

الريموك

475

36

7.6

80

16.8

359

العسكري 389

28

7.2

48

12.4

313

80.5

578

70

12.1

147

25.4

361

62.4

449 44235

39

8.7

61

13.6

349

77.7

االعوان

308

15

4.9

132

42.9

161

52.3

النداء

599

52

8.7

58

9.7

489

81.6

حطني
االوىل

301

حطينب
الثانية

316

السراي

19
29

3.2

اكثر

من

4

6.3
9.2

89
118

29.5
37.3

193
169

64
53.5

دور
الزراعة

193

13

6.7

32

16.6

148

76.6

السالم

256

57

22.3

22

8.6

177

69.1

دور
املعهد

196

0

0

69

35.3

127

64.9

القادة

230

35

15.2

35

15.2

160

69.7

الشوقيات 166

40

24.1

33

19.9

93

56

احلي
الصناعي

60

7

اجملموع

6629

11.8 779

11.7

26

43.4

27

45.1

1423

21.5

4427

66.8
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نتائج الدراسة امليدانية

رابعا :اسباب التدخني يف مدينة احلوجية:

يتبني من خالل الدراسة امليدانية لعينة من جمتمع الدراسة عن أسباب التدخني واملتغريات املؤدية إيل اليه
ومن اجلدول ( )8والشكل ( )2ابن التدخني خيفف التوتر اذ حصل على النسبة االعلى من بني تلك
املتغريات اذ شكل نسبة  %22.2من بني تلك االسباب وجاء ابملرتبة الثاني ة من اسباب التدخني هي
احلرية الشخصية وبنسبة  %17.3وابملرتبة الثالثة اغراء االصدقاء وبنسبة  ،%12.5مث جاء ابملرتبة االخرية
هي اسباب الرتمل والطالق وبنسبة  ،%5.9وهذا يدل على ان  %40من االشخاص املدخنني يعيشون
يف غياب الرقابة األسرية واملدرسية .
جدول ( )8اسباب التدخني يف مدينة احلوجية لعام 2021

االسباب او املتغريات

التكرارات

النسبة %

ختفيف التوتر

147

22.2

اجلهل مبضار التدخني

48

7.2

املشاكل االسرية

58

8.7

تقليد االخرين

51

7.7

احلرية الشخصية

115

17.3

الرتمل والطالق

39

5.9

ظروف البلد والعنف والقتل

58

8.7

اغراء االصدقاء

83

12.5

تساهل الوالدين واملؤسسات الرتبوية

64

9.7

اجملموع

663

100%

نتائج الدراسة امليدانية .
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شكل ( )2اسباب التدخني يف مدينة احلوجية لعام 2021
25
20
15
10
5
0

النسبة %

املصدر :ابالعتماد على اجلدول ()8

خامسا :مشاكل التدخني :يعد التدخني من العادات السيئة اليت ترتك مشاكل واضحة على اجملتمع واليت
تنتشر بشكل كبري ومن خالل اجلدول ( )9والشكل ( )3يظهر لنا تباين بني تلك املشاكل ،ومن اهم
املشاكل هي:

 -1مشاكل اجتماعية :هناك ااثراً اجتماعية نتيجة استنشاقهم للهواء املختلط بدخان التبغ ،فاملدخن
صحتهم عن قصد أو غري قصد او ما يطلق عليه ( التدخني السلّب),
يتسبَّب يف ضرر اآلخرين وعرقلة َّ
فضالً عن وجود رائحة كريهة للشخص املدخن تسبب النفور لدى االشخاص املقربني منهُ(.الزرار،2001 ،
ص )255وقد ظهر لنا ان  /361مدخن يعانون من مشاكل اجتماعية بسبب التدخني وقد شكلت نسبة

( )%54.4من جمموع املدخنني ضمن عينة الدراسة وهذه نسبة تدل وجود مشاكل اجتماعية للتدخني .

 -2املشاكل النفسية :للتدخني مشاكل نفسية على االشخاص املدخنني فهو يتحكم يف سلوك املدخن
من خالل االدمان على التدخني وتشبع الدم مبادة النيكوتني مما يزيد احلالة العصبية للمدخن والشعور بعدم
الثقة ابلنفس مما ينتج عنهُ سلوكيات غري مرغوب هبا عن طريق السرقة من الوالدين لشراء السجائر يف حالة
املدخنني املراهقني فضالً عن نظرة اجملتمع للمدخن(.توفيق ،2002 ،ص .)43واتضح لنا ابن /162
مدخن يعانون من مشاكل نفسية اي بنسبة . %24,4
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 -3املشاكل الصحية :للتدخني ااثراً صحية على الفرد واجملتمع اذ حيتوي دخان السيجارة على آالف
املركبات الكيميائية مما تسبب إصاابت يف اجلهاز التنفسي والقلب والشرايني وغريها(الوائلي،2015 ،
 . )453حيث بلغت عدد االشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية /503مدخن اي ما نسبته
 %75.9من جمتمع الدراسة .

 -4املشاكل البيئية :ختتلف االضرار البيئية للتدخني حبسب مكان التدخني ،وذلك من خالل التدخني
يف االماكن املغلقة واملزدمحة ابلسكان وحمطات النقل واماكن التسوق وغريها ,مما تسبب ضيق يف التنفس
لبعض االشخاص ،كما ان رمي السجائر يف احلدائق واالماكن العامة تكون ظاهرة غري حضارية فضال عن

تلوث الرتبة (زيدان ,)132 ،2017 ،اذ بلغ عدد االشخاص الذين يعتقدون ان للتدخني ااثر بيئية
/317مدخن أي بنسبة  %47.8أي نصف جمتمع الدراسة .
جدول( )9مشاكل التدخني يف مدينة احلوجية لعام 2021
النسبة
%

نوعا ما

النسبة %

املشكالت

نعم

النسبة  %كال
89

13.4

213

32.1

مشكالت نفسية

24.4 162

216

32.6

285

43.0

مشكالت صحية

75.9 503

98

14.8

62

9.4

مشكالت بيئية

47.8 317

121

18.3

225

33.9

مشكالت اجتماعية 54.4 361

نتائج الدراسة امليدانية
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شكل ( )3مشاكل التدخني يف مدينة احلوجية لعام 2021
80,0
70,0
60,0

كال

40,0

نوعا ما

30,0

النسبة %

نعم

50,0

20,0

)نعم( Linéaire

10,0
0,0
مشكالت بيئية مشكالت صحية مشكالت نفسية

مشكالت
اجتماعية

املصدر :ابالعتماد على اجلدول ()9
االستنتاجات:

.1تعد مشكلة التدخني من املشاكل اليت يعاين منها سكان احلوجية وذلك ملا هلا أتثري على اجلوانب الصحية
والبيئية واالقتصادية .
 .2لقد بلغ عدد املدخنني يف مدينة احلوجية لعام  )6629( 2021مدخناً وميثل ( )14%من جمموع
سكان احملافظة .
 .3هناك تباين مكاين لظاهرة التدخني يف مدينة احلوجية اذ جاء حي النصر ابملرتبة األوىل بنسبة %11.2
من حجم املدخنني يف املدينة بسبب الكثافة السكانية العالية وانتشار املقاهي بشكل واسع نسبة لألحياء
االخرى .
 .4لقد بلغت نسبة املدخنني الذكور  %81.7وهي نسبة كبرية وهذا يعزى اىل ان الذكور يعانون من ضغط
العمل ومشاغل احلياة ،بينما بلغت نسبة االانث املدخنات  %18.3وهو امر طبيعي الن العادات والتقاليد
تعد تدخني االانث امرا معيبا وغري الئقا .
 .5بلغت نسبة املدخنني من صغار السن(اقل من  14سنة)  %7.8فهم ميارسون عادة التدخني بسبب
قلة مراقبة أولياء امورهم و قلة الوعي لديهم  ،وانتشار املقاهي غري املرخصة ،بينما بلغت نسبة املدخنني يف
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الفئة العمرية ( 64-15سنة)  %73.4وهي الفئة اليت يقع على عاتق االعالة وهي اكثر أتثرا بظروف
املعيشة ومواجهة مشاكل احلياة  ،اما فئة كبار السن ( 65سنة فاكثر) فقد بلغت نسبتهم  %18.8من
جمموع املدخنني ،وهم مارسوا التدخني وادمنوا عليه .
 .6من أهم املتغريات املؤثرة يف التدخني هي ختفيف التوتر  ,وحصلت على نسبة (  )22.2%من جمموع
املتغريات املؤثرة .
 .7ان كلفة السكائر للمدخنني يف مدينة احلوجية اذ بلغ أكثر من ( )1.1مليار دينار عراقي لعام 2020
وهو مبلغ كبري يقابله كلف العالج للمصابني ابألمراض من جراء هذه الظاهرة ونظافة البيئة .

التوصيات:

 .1رفع نسب الضرائب على السكائر املستوردة .
 .2قيام وزارة الصحة ودوائرها بنشر اإلعالانت والربامج اخلاصة مبضار التدخني لتوعية اجملتمع هبذه االضرار
.
 . 3منع التدخني يف األماكن العامة  ,اجلامعات  ,املدارس  ,الدوائر احلكومية ،ومنح العاملني يف خمتلف
دوائر ومؤسسات الدولة من غري املدخنني قدماً ملدة سنة لتشجيع بقية املوظفني على ترك التدخني
 .4منع التدخني وخاصة (االركيلة) يف املطاعم واملقاهي وفرض غرامات مالية على مروجيها من أصحاب
احملال للحد من انتشارها  ،اذ اثبتت الدراسات ان االركيلة الواحدة تعادل علبيت سجائر من انحية ضررها
الصحي على االفراد .
 .5الرتكيز على فئة املراهقني والشباب يف مكافحة التدخني اذ تعترب هذه الفئة اكثر الفئات أتثرا ابلتدخني
Conclusion:
Raising the tax rates on imported cigarettes, and the Ministry of Health and
its departments publishing advertisements and programs related to the harms
of smoking to educate the community about these harms, banning smoking in
public places and universities, and granting non-smokers workers in various
departments and institutions of the state a year ahead to encourage the rest of
the employees to quit smoking
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M. Dr.. Raed Ahmed Yousef : The General Directorate of Education in
Kirkuk Governorate
Raed.ay20@st.tu.edu.iq
M. Dr.. Hamad Ali Ahmed Kirkuk Education Directorate ha6191516@gmail.com
Issam Yahya Aziz Kirkuk Education Directorate samyhyyzyzaljbwry@gmail.com
Abstract:
There is a noticeable increase in the number of smokers, as this research
aims to determine the number of smokers in the city of Hawija and their
spatial distribution in various residential neighborhoods and to identify the
causes of this phenomenon, its exacerbation and its spread among different
age groups, and knowledge of the health, economic, social and environmental
damages and effects it has on the city’s residents, in addition to To know the
volumes of smoking of children under (15 years), which has taken a large
spread in recent times. The number of smokers in the city of Hawija reached
6629, which represents 14 percent of the city’s total population, as this
phenomenon is concentrated in males more than females, and there are many
variables that led to the variation of smoking such as unemployment,
psychological conditions, parental smoking, divorce and widowhood, Street
children and smoking friends, in the absence of family and school control.
The study found the cost of cigarettes for smokers in the city of Hawija, which
amounted to more than (1.1) billion Iraqi dinars for the year 2020, which is a
large amount that is offset by the cost of treatment for people suffering from
diseases as a result of this phenomenon and the cleanliness of the
environment.
Keywords: Smoking, development, population growth, urbanization
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اإلتكيت النبوي

الداعية د .غصنه محد متعب العامري

*

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

ghasnaa100@gmail.com
اتريخ االرسال 2022/04/15 :

ملخص البحث

اتريخ القبول2022/04/27 :

أصبح من املسلّمات يف عصران هذا أن اجملتمع الغريب من أكثر اجملتمعات تقدما يف األخالق
والتعامل مع اآلخرين أو ما يسمونه ابإلتكيت ،ويسلط اإلعالم الضوء دائما على إتيكيتهم يف تعامل
الرجل مع الرجل ،أو يف تعامل الرجل مع املرأة ،أو حىت مع احليواانت ،وي ّدعون أهنم هم صنّاعه وخمرتعوه،

انسني ومتغافلني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد سبقهم يف هذا وفاقهم قبل أكثر من ألف عام ،وسريته
العطرة خري شاهد على هذا؛ لذلك رأت الباحثة تسليط الضوء على إبراز اإلتكيت النبوي ومقارنته
ابإلتكيت الغريب ،من خالل املنهج االستقرائي :وذلك جلمع وتتبع األفكار واألحكام املتعلقة ابألخالق
يف األحاديث الشريفة واملراجع اإلسالمية ذات الصلة واملنهج التحليلي لتحليل نصوص احلديث الواردة يف
كتب احلديث وشروحها ملعرفة آرا ء العلماء حول معايري األخالق يف السنة النبوية واملنهج املقارن من
خالل املقارنة بني أخالق املسلمني وأخالق الغرب ،وذلك من خالل صياغة املتغريات اليت حتتوي على
نقاط تشابه واختالف ،وكان من نتائج هذا البحث أن القيم اإلسالمية متوازنة جتمع بني الشيء وما يقابله
يف اتساق وتناسق بال غلو و متتاز القيم اإلسالمية ابلواقعية ،والقارئ واملتمعن لسرية النيب عليه الصالة
والسالم يرى أنه الزوج األكمل واألحسن خلقاً بني مجيع األزواج ،وأنه األب العطوف والصديق الويف،
والقدوة احلسنة ،وقد مشل عطفه وحلمه أعداءه وغري املسلمني أيضاً ،كما حرص على الرمحة ابحليوان،
وعلمها أمته عليه الصالة والسالم.

الكلمات املفتاحية :اإلتكيت  -النبوي

* املؤلف املرسل :غصنه محد متعب العامري  ،االمييلghasnaa100@gmail.com:
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مق ّدمة

احلمدهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وخرية خلق هللا أمجعني ،نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني..
لقد أرسل هللا رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم ليتمم مكارم األخالق وحيثنا عليها ،وورد يف احلديث
املسلسل عن احلسن بن أيب احلسن عن جد احلسن(( :أن أحسن احلسن اخللق احلسن)) (أحاديث

مسلسالت ،ص.)٢
ومن يتأمل األخالق يف اإلسالم عامة ،واألخالق يف السنة النبوية املشرفة خاصة ،مث يقارهنما ابألخالق يف
الفكر الغريب ،جيد البون شاسعاً بينهما ،والفرق كبريًا جداً؛ فاألخالق احملمدية تقوم على الروحانية الصافية،
وال عجب فمصدرها هو القرآن الكرمي كالم رب العاملني ،فقد كان نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم أحسن
الناس خلقاً ،وألينهم معشراً ،وأحسنهم حديثاً ،وليس يف سجل املودة اإلنسانية أمجل وأكرم من عطفه ،فما

من صفة من صفات اخلري إال ومتثلت يف شخصه الكرمي على أمت وأكمل وجه ،وما من خلق كرمي إال وكان
له أوفر احلظ والنصيب منه.
واملتمعن ابألخالق يف الفكر الغريب يرى أهنا مادية صرفة ،مصدرها غالباً آراء واجتهادات من صنع البشر،
تغلب املصاحل على القيم واملبادئ ،ففي كثري من األحيان الغاية تربر الوسيلة لديهم ،كما يقولون ،ولكن مع
هذا اشتُهر عن الغريب أهنم على درجة عالية من األخالق احلسنة وأهنم يبهرون الناس جبمال خلقهم أي
(يف فن اإلتكيت) ،ونسوا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هو أبرع الناس يف فن التعامل مع كل شيء.

وقبل الشروع يف البحث عن اإلتكيت النبوي انسب أن تبدأ الباحثة ابألخالق يف السنة النبوية ،وعند
الغرب.
مشكلة الدراسة

أصبح من املسلّمات يف عصران هذا أن اجملتمع الغريب من أكثر اجملتمعات تقدما يف األخالق والتعامل مع
اآلخرين أو ما يسمى ابإلتكيت ،ويسلط اإلعالم الضوء دائما على إتيكيتهم يف تعامل الرجل مع الرجل،
أو يف تعامل الرجل مع املرأة ،أو حىت مع احليواانت ،وي ّدعون أهنم هم صنّاعه وخمرتعوه ،انسني ومتغافلني
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد سبقهم يف هذا وفاقهم قبل أكثر من ألف عام ،وسريته العطرة خري شاهد
على هذا؛ لذلك رأت الباحثة تسليط الضوء على إبراز اإلتكيت النبوي ومقارنته ابإلتكيت الغريب.
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أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل حتقيق مايلي:
 .1بيان األخالق يف السنة النبوية.
 .2ذكر خصائص األخالق يف القرآن والسنة النبوية.
 .3بيان األخالق يف مفاهيم الغرب.
 .4ضرب أمثلة عن اإلتكيت النبوي.

منهجية الدراسة

 .1املنهج االستقرائي :وذلك جلمع وتتبع األفكار واألحكام املتعلقة ابألخالق يف األحاديث
الشريفة واملراجع اإلسالمية ذات الصلة ،كما تقوم الباحثة بقراءة ومجع املعلومات من املصادر
واملراجع عن معايري األخالق يف السنة النبوية ومفاهيم الغرب.

 .2املنهج التحليلي :تتبعت الباحثة لتحليل نصوص احلديث الواردة يف كتب احلديث

.3

وشروحها ملعرفة آراء العلماء حول معايري األخالق يف السنة النبوية ،كما تقوم الباحثة
بتحليل ونقد اآلراء واألفكار اليت ترى أن األخالق الغربية أفضل من أخالق املسلمني اليت
استخرجها املؤلفون يف هذا الشأن.
املنهج املقارن :وستقوم الباحثة من خالله ابملقارنة بني أخالق املسلمني وأخالق الغرب،

وذلك من خالل صياغة املتغريات اليت حتتوي على نقاط تشابه واختالف.

الدراسات السابقة

قيم األخالق بني الفكر اإلسالمي والغريب ،خلالد احلريب .وهو كتاب جامع خمتصر للقيم األخالقية حاول
أن يقدم دراسةً مقارنةً بني مفهوم األخالق لدى املفكرين املسلِمني ،ولدى املفكرين الغربيني الـم ِ
عاصرين.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
صراع القيم بني الغرب واإلسالم ،للدكتور حممد عمارة .وتناول فيه الباحث مشروع املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية حم ِّدداً خالفنا يف مواطن اخلالف فيه.
القيم بني اإلسالم والغرب ،للدكتور مانع املانع .تناول الكاتب يف هذا الكتاب ثبات القيم يف اإلسالم
وعدم تغريها ،مقارنة مبا وصل إليه اجملتمع الغريب من تغري وحتول ،ختلى فيه عن القيم.
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أوالً :األخالق يف السنة النبوية
لألخالق يف السنة النبوية منزلة عظيمة ،فقد كان الرسول  القدوة واملثل األعلى يف حسن اخللق ،ومنوذجاً
بشرايً يف الصدق واألمانة والعفو عند املقدرة والتسامح والعدل واملروءة والشجاعة ،وغريها من األخالقيات
الكرمية اليت شهد له هبا األعداء قبل األصحاب ،فقد كان  قرآانً ميشي على األرض ،كما وصفته السيدة
عائشة .
وستتناول الباحثة أخالق الرسول يف الفقرة األوىل ،مث أييت ذ ْكر خصائص األخالق اإلسالمية يف
القرآن والسنة من خالل الفقرة الثانية.

أخالق الرسول 
النيب  ميتاز جبمال َخلْقه ،وكمال ُخلُقه مبا ال حييط بوصفه البيان ،وكان من أثره أن القلوب فاضت
إبجالله ،والرجال تفانوا يف حياطته وإكباره ،مبا ال تعرف الدنيا لرجل غريه ،فالذين عاشروه أحبوه إىل حد
اهليام ،ومل يبالوا أن تدق أعناقهم ،وال خيدش له ظُفر ،وما أحبوه كذلك إال ألن أنصبته من الكمال الذي
ب عادة مل يرزق مبثلها بشر (الرحيق املختوم ،ص.)٤٤٠
ُحيَ ّ
 .1كمال النفس ومكارم األخالق

صفات أدبه هللا هبا ،وكل حليم
وكان احللم واالحتمال ،والعفو عند املقدرة ،والصرب على املكاره،
ٌ
قد عرفت منه زلة ،وحفظت عنه َه ْف َوة ،ولكنه  مل يزد مع كثرة األذى إال صرباً ،وعلى إسراف اجلاهل إال
حلماً ،وقالت عائشة (( :ما ُخري رسول هللا  بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً ،فإن كان

إمثا كان أبعد الناس عنه ،وما انتقم لنفسه إال أن تنتهك حرمة هللا فينتقم هلل)) (صحيح البخاري،
ص.)٢٤٩١
وكان  أشد الناس حياءً وإغضاءً ،قال أبو سعيد اخلدري (( :كان  أشد حياء من
العذراء يف ِخ ْدرها ،وإذا كره شيئاً عرف يف وجهه)) (صحيح البخاري ،ص .)٢٢٦٣وكان ال يثبت نظره يف

وجه أحد ،خافض الطرف ،نظره إىل األرض أطول من نظره إىل السماءُ ،ج ُّل نظره املالحظة ،ال يشافه
أحداً مبا يكره حياءً وكرم نفس ،وكان ال يسمي رجالً بلغ عنه شيء يكرهه ،بل يقول(( :ما ابل أقوام
.
يصنعون كذا)) (الرحيق املختوم ،ص)٤٤٥
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وكان أعدل الناس ،وأعفهم ،وأصدقهم هلجة ،وأعظمهم أمانة ،اعرتف له بذلك جماوروه وأعداؤه،
وكان  يسمي قبل نبوته األمني ،ويتُحاكم إليه يف اجلاهلية قبل اإلسالم ،روي الرتمذي عن علي أن أاب
ك
جهل قال له :إان ال نكذبك ،ولكن نكذب مبا جئت به ،فأنزل هللا تعاىل فيهم﴿ :فَِإ هَّنُ ْم الَ يُ َك ِّذبُونَ َ
ت ِّ
ِ
ني ِِبَي ِ
ِِ
اّلل ََْي َح ُدون﴾ [األنعام( ]33:سنن الرتمذي ،ج ،٥ص .)٢٦١وسأل هرقل أاب
َولَك هن الظهالم َ َ
سفيان ،هل تتهمونه ابلكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال :ال (صحيح البخاري ،ص.)٧
وكان أشد الناس تواضعاً ،وأبعدهم عن الكرب ،مينع عن القيام له كما يقومون للملوك ،وكان يعود
املساكني ،وجيالس الفقراء ،وجييب دعوة العبد ،وجيلس يف أصحابه كأحدهم.
وكان  أوىف الناس ابلعهود ،وأوصلهم للرحم ،وأعظمهم شفقة ورأفة ورمحة ابلناس ،أحسن الناس
عشرة وأدابً ،وأبسط الناس خلقاً ،أبعد الناس من سوء األخالق ،مل يكن فاحشاً ،وال متفحشاً ،وال لعاانً،
وال صخاابً يف األسواق ،وال جيزي ابلسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويصفح ،وكان ال يدع أحداً ميشي خلفه،
وكان ال يرتفع على عبيده وإمائه يف مأكل وال ملبس ،وخيدم من خ َدمه ،ومل يقل خلادمه ٍ
أف قط ،ومل يعاتبه
َ َ
على فعل شيء أو تركه ،وكان حيب املساكني وجيالسهم ،ويشهد جنائزهم ،وال حيقر فقرياً لفقره .كان يف
علي ذحبها ،وقال آخر :علي سلخها ،وقال آخر علي
بعض أسفاره فأمر إبصالح شاة ،فقال رجلَّ :
طبخها ،فقال (( :وعلي مجع احلطب)) ،فقالوا :حنن نكفيك .فقال(( :قد علمت أنكم تكفوين ،ولكين
أكره أن أمتيز عليكم ،فإن هللا يكره من عبده أن يراه متميزاً بني أصحابه)) ،وقام ومجع احلطب (خالصة
سري سيد البشر ،ص.)٨٧
وقال خارجة بن زيد :كان النيب  أوقر الناس يف جملسه ،ال يكاد خيرج شيئاً من أطرافه ،وكان
كثري السكوت ،ال يتكلم يف غري حاجة ،يعرض عمن تكلم بغري مجيل ،كان ضحكه تبسماً ،وكالمه فصال
ال فضول وال تقصري ،وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقرياً له واقتداء به (الشفا بتعريف حقوق
املصطفى ،ص)١٢٦-١٢١
وصفوة القول ،فقد كان النيب  حملَّى بصفات الكمال املنقطعة النظري ،أدبه ربه فأحسن أتديبه،
ك ل ََعلى ُخلُ ٍق عَ ِظيم﴾ [القلم ،]4:وكانت هذه اخلالل مما قرب
حىت خاطبه مثنياً عليه فقال َ ﴿ :وإِنه َ
إليه النفوس ،وحببه إىل القلوب ،وصريه قائداً هتوي إليه األفئدة ،وأالن من شكيمة قومه بعد اإلابء ،حىت
دخلوا يف دين هللا أفواجاً.
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اثنياً :خصائص األخالق يف القرآن والسنة النبوية
عندما نريد مقارنة األخالق اإلسالمية بغريها من األخالق األخرى جند أهنا انفردت خبصائص ومميزات متيزها
عن غريها من حيث مصادرها وأهدافها ،وحمتوايهتا وأساليبها .فإن اإلسالم قد أقام نظاماً أخالقياً فريداً
لرتبية أبنائه على أساس تكوينهم حبفظ كياهنم عليهم ،وحتقيق التوازن الكامل بني طاقاهتم ،وتعمل كلها يف
انسجام اتم بال ضعف وال طغيان.
.1

وفيما يلي نفصل القول يف خصائص األخالق اإلسالمية:
مشول األخالق

من خصائص نظام األخالق يف اإلسالم الشمولية ،ونعين هبا أن دائرة األخالق اإلسالمية واسعة جداً فهي
تشمل مجيع أفعال اإلنسان اخلاصة بنفسه أو املتعلقة بغريه سواء أكان غريه فرداً أم مجاعة أو دولة .هذا
الشمول الذي جيعل فيه منهجاً كامالً يشمل مجيع مظاهر النشاط احليوي للفرد واجملتمع ومجيع عالقات

اإلنسان وكافة جوانب حياته ،ومجيع جوانب ارتباطاته ابحلياة واألحياء (األخالق يف اإلسالم (النظرية
والتطبيق) ،ص.)١٠٥
والدين اإلسالمي قد رسم هذا الطريق القومي لإلنسان يف كل جمال من جوانب حياته ،فقال تعاىل:
ِِ
﴿قُل إِ هن ص َالِِت ونُ ِ
ني﴾ [األنعام.]162:
ب ال َْعال َِم َ
اي َوَمََ ِاِت هّلل َر ِّ
سكي َوََْميَ َ
َ َ ُ
ْ
.2

الصالحية العامة لكل زمان ومكان:

ِ
لقد دعا اإلسالم إىل األخالق الكرمية دعوة عامة ،فقال تعاىل﴿ :وقُل لِّعِب ِ
س ُن إِ هن
ادي يَ ُقولُوا الهِِت ه َي أ ْ
َ
َ
َح َ
ش ْيطَا َن َكا َن لِ ِْْلنس ِ
ش ْيطَا َن يَ َنزغُ بَ ْي نَ ُه ْم إِ هن ال ه
ال ه
ان َع ُد ّواً ُّمبِيناً﴾ ]اإلسراء ،[53 :والقول مبا هو أحسن هو
َ
دعوة عامة للقول الطيب املطلوب جبميع أنواعه يف اخلطاب واحلوار ،ويف قوله تعاىل﴿ :إِ هن ه
اّللَ ََي ُْم ُر ِِبل َْع ْد ِل
اإل ْحس ِ
ش ِاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَعِظُ ُك ْم ل ََعله ُك ْم تَ َذ هك ُرو َن﴾
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَ َٰب َويَنْ َه ٰى عَ ِن الْ َف ْح َ
َو ِْ َ
]النحل [90:دعوة عامة لالبتعاد عن رذائل األخالق (الرتبية يف اإلسالم النظرية والتطبيق ،ص-١٨٥
.)١٨٦

87

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

فاإلسالم ينظر إيل الناس على أهنم يشكلون وحدة إنسانية ال متايز فيها بني شعوهبا وأفرادها يف
هاس إِ هَّن َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن ذََك ٍر َوأُنثَ ٰى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُوِبً
األصل أو الطبيعة (أسس الرتبية ،صََ ﴿ )٢٦٩ي أَيُّ َها الن ُ
اّلل أَتْ َقا ُكم إِ هن ه ِ
وقَبائِل لِتَ عارفُوا إِ هن أَ ْكرم ُكم ِعن َد هِ
يم َخبِيٌ﴾ ]احلجرات.[13:
ْ
ََ ْ
اّللَ َعل ٌ
َ َ َ ََ
واإلسالم يساير هذا التطور؛ ألنه صاحل لكل زمان ومكان؛ وألنه يستند إىل كتاب أحكمت آايته
من لدن حكيم خبري ،والشريعة اإلسالمية مطاوعة لكل زمان ومكان ،ومتمشية مع كل عصر.
فاألخالق اإلسالمية هي أخالق عاملية ،وهبذا جاء يف خطبة الوداع ،قول الرسول  :أيها الناس!
إن ربكم واحد ،وإن أابكم واحد ،كلكم آلدم وآدم من تراب ،إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ،وليس لعريب
على أعجمي ،وال ألعجمي على عريب ،وال أمحر على أبيض فضل إال ابلتقوى (مسند أمحد ،ص.)٤١١
هذه األخوة هي اليت ردت الناس مجيعاً إىل أسرة واحدة استطاع معها اإلسالم أن يدفن العصبية،
ويقتلع جذورها ويقضى عليها .ويقول عمر بن اخلطاب  يف وصيته لسعد بن أيب وقاص" :إن هللا ليس
بينه وبني أحد نسب إال طاعته ،فالناس شريفهم ووضيعهم يف ذات هللا سواء" (اتريخ األمم والرسل وامللوك،
ج ،٢ص.)٣٨٢
ومن سرية الرسول  يتضح لنا مدى املساواة والعدل وسائر األخالق بني املسلمني مجيعاً ،دون
عنصرية بني أحد ،فلقد أقبل عبد هللا بن أم مكتوم يطلب العلم ،فشغل عنه الرسول  حرصاً على إسالم
بعض األشراف واألقوايء مبكة رعاية ملصلحة الدعوة ،فجاءت اآلايت يف صدر سورة " عبس "تقرر حق
املساواة للجميع يف العلم واإلميان والعمل" (األخالق يف اإلسالم (النظرية والتطبيق) ،ص.)١١٥
.3

إقناع العقل والعاطفة

والشريعة اإلسالميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مبا فيها من نظم وأخالق ومبادئ امتازت خباصية إقناع العقل ،إذ ابلعقل
يستطيع املسلم أن يتبني النافع والضار واحلالل واحلرام ،وخيرج شعباً متحضراً حضارة راقية .وهكذا عمدت
الشريعة اإلسالمية إىل توسيع اآل فاق الفكرية ،وتثقيف العقل البشري ،واحلض على طلب العلم ،بل جعلته
فريضة .كذلك كانت األخالق اإلسالمية تعتمد على إقناع العاطفة ،حيث كان من وسائل الرتبية اخللقية
عن طريق الرتغيب والرتهيب ،وأخذ العربة من التاريخ ،واحلض على القدوة احلسنة وخمافة هللا (الرتبية
اإلسالمية :مقهومها ،أسسها ،أهدافها ،ص.)٨٦
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وعندما تتمكن التعاليم الشرعية يف نفس الفرد ومشاعره ويقتنع هبا ،تصبح ضابطاً خلقياً حياكم
املرء نفسه إليه عندما يقف أمام أمور مشتبهات ،كبعض أساليب البيع والشراء والضابط اخللقي غري الوازع
الرتبوي الديين ،فالوازع يبعدك عن موضوع احملرمات ابلكلية ،ولكن الضابط هو الذي يقول لك بدقة هذه
حدود احملرمات يف البيوع ،فال تقرتب منها ،والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس ،فصن نفسك عن النظر
إىل األجنبيات ،لذلك كانت تربية هذا الضابط تتم يف حلقات العلم ،والدافع احلقيقي هلذا الضابط هو
اخلوف من هللا ،وهذه هي امليزة األساسية اليت متيز الشريعة عن القانون ويف القرآن الكرمي الكثري من اآلايت
اليت ختص أويل األلباب ابملوعظة ،واحلض على التقوى ،واالعتبار بقصص القرآن ،وبدالئل قدرة هللا يف
الكون وابلتذكر ،واهلداية (األخالق يف اإلسالم (النظرية والتطبيق) ،ص.)١١٩
وهنا ترى الباحثة أن الرتبية اخللقية تدعو العقل إىل ممارسة حقيقية يف الربهان واالقتناع والتأمل
واملالحظة واستخدام احلجج العقلية املنطقية ،وتعمل على تنمية العقل أبفضل أساليب النمو ،ولكنها ال
تسمح للعقل ابلغرور والتكرب والنأي عن قبول احلق ،والصمم عن مساع احلجة املنطقية يف سبيل التمسك
ابألهواء والشهوات والتحجر واالستمرار يف الباطل من أجل منصب أو جاه أو عزة زائفة.
.4

املسؤولية األخالقية واجلماعية

من املبادئ اليت تقوم عليها فلسفة األخالق اإلسالمية ،اإلميان أبن النظرية اخللقية ال تكتمل إال إذا حددت
فيها مخسة جوانب رئيسية هي :الضمري اخللقي ،اإللزام اخللقي ،واحلكم اخللقي ،واملسؤولية اخللقية ،واجلزاء
اخللقي؛ ألن هذه اجلوانب أو العناصر مكوانت رئيسية ألية نظرية خلقية .والبد ألي راغب يف بناء مثل
هذه النظرية أن حيدد موقفه من هذه اجلوانب أو العناصر ،فيحدد معناها ومصادرها ومقاييسها وشروطها،
وغري ذلك من األمور املتعلقة هبا.

اثلثاً :األخالق يف مفاهيم الغرب
.1

أسس القيم األخالقية عند الغرب

القيم األخالقية عند الغرب املعاصر تقوم على أسس اختذها الغربيون ،وهذه األسس هي :العقل واملنفعة،
واللذة واملادة ،وسنوضح هنا تلك القيم واألسس اليت عرفت ابلتغيري والتناقض والتذبذب .فلم جتد القيم
اخللقية يف اجملتمع الغريب املعاصر أساساً رابنياً تقوم عليه ،وقامت على اجتهادات بشرية قاصرة ،وأيضاً مل
جتد مصدراً قوايً حمفوظاً حبفظ هللا  كمثيلتها يف اإلسالم ،بل قامت على أسس ومبادئ بعيدة عن
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حاجات البشر ،وما حتتاج إليه من قيم ومبادئ تنظم عالقات أفراد اجملتمع ،وأتخذ بيده حنو جمتمع إنساين
متحضر .وهذه األسس هي:
أ-

العقل

العقل لغة :مبعىن احلجر والنهي ،وهو ضد احلمق ،واجلمع :عقول ،وعقل يعقل عقالً ومعقوالً ،وهو املصدر

(لسان العرب ،ج ،١١ص.)٤٥٨

العقل اصطالحاً عند املفكرين الغربيني" :هو جمموعة من املبادئ البديهية القلبية املنظمة للمعرفة،

املتميزة بضرورهتا "صدقها" وكليتها وعموميتها ،واستقالهلا عن كل جتربة" (أسس الفلسفة ،ص-٣٤٢
.)٣٤٤
كما يعرف يف علم االجتماع الذي يفسر العقل ابلوعي االجتماعي ،وهو عبارة عن" :جمموعة
التصورات اليت تتبناها جمموعة اجتماعية معينة" (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.)١١٩
وإبدراك اإلنسان للحقائق الضرورية واألبدية يتميز هبا عن احليوان ،وهي اليت تسمو به إىل معرفة
ذاته" (املعجم الفلسفي ،ج ،٢ص.)٨٧
ب-

املنفعة (اللذة أو السعادة)

واالجتاه النفعي هو مذهب يقوم على أساس أن اللذة هي الغرض الوحيد الذي هتدف إليه رغبات اإلنسان،
ويعترب "بنتهام" املؤسس هلذا املذهب ،والذي يرى أن السعادة ألكرب عدد من الناس تتحقق إبرضاء
اهتماماهتم الفردية ،وهو القائل حبساب اللذات حساابً رايضياً ،واالجتاه النفعي عند القائلني به واملبين على
اخلري الوحيد يف الوجود ،وهو مذهب
للذة يعترب مذهباً فلسفياً غري أخالقي ،فهو يرى أن اللذة هي الشيء ِّ

قدمي جديد ،إذ أتسس يف العهد اليوانين القدمي ،وظهر بثوبه اجلديد يف مذهب املنفعة الذي اندى به فالسفة

أورواب يف الوقت احلاضر (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.)١٢١
ج-

املادة

املادة لغة :هي كل شيء يكون مدداً لغريه ،ومادة الشيء :أصله وعناصره اليت يرتكب منها ،حسية كانت
أم معنوية ،كمادة البناء ،ومادة البحث ...إخل (املعجم الفلسفي ،ج ،٢ص.)٣٠٦
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املادة اصطالحاً :يف هذا الشأن يراد هبا :إنكار الوجود غري املادي ،أو على أقل تقدير هتميشه
أو إمهاله ،وأهنا أولية والعقل أو الوعي اثنوي ،ويتضمن هذا أن العامل أبدي ،وأنه غري حمدود يف الزمان
واملكان ،وأن الوعي البشري نتاج املادة .مبعىن أن الوجود ومظاهره وعملياته جيب أن تفسر على أهنا مظاهر
أو نتائج للمادة اليت هي يف نظرهم احلقيقة الكربى والوحيدة ،وأن هذه احلقيقة املوضوعية ذات وجود مستقل
عن الوعي .وهبذا يكون منهج التفكري املادي قد استبدل التفكري العقلي بتفكري حسي يعتمد على املالحظة
والتجربة ،ويهدف إىل بناء نظرايت علمية ،ترتكز على الوقائع اليت ميكن أن جتريبها ،فاملعرفة يف املذهب
املادي مؤسسة على احلس والتجربة املعملية ،وما سوى ذلك جيب أن يتخلى عنه ،حىت ال تذهب جهود
العقل سدى (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.)١٤٢ -١٤١
.2

خصائص القيم األخالقية يف الفكر الغريب املعاصر

القيم األخالقية يف الفكر الغريب مل حتصل على اخلصائص الالزمة ،وال املميزات اليت متيزها ،أو املقومات اليت
جتعلها ابرزة ،وإمنا يرى أصحاهبا أن حصول اللذة (أو املنفعة) هي ميزة متيزت هبا ،أو خصيصة اختصت
هبا؛ ألهنم يرون أن اجملتمع هو الذي يصنع القيم ،وليس العكس ،أي أن القيم هي اليت تصنع اجملتمع،
وكذلك حصول الرغبات الشخصية ،وتلبية احلاجات املادية والسري وراء املصلحة الفردية ،كل ذلك قال عنه
قادة الفكر الغريب املعاصر :إنه من قبيل اخلصائص ،ويف احلقيقة هي عيوب ونقائص حلقت ابلقيم الغربية.
وفيما يلي تفصيل ذلك.
أ-

حتقيق اللذة (املنفعة)

ب-

إشباع الرغبة

يرى الغربيون أن حتقيق اللذة خاصية متيزت هبا القيم ،فقد كانت اللذة فردية ،مث حتولت بعد ذلك إىل حتقيق
اللذة ألكرب عدد ممكن من الناس وهو ما يسمى ابملنفعة (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة،
ص.)١٤٩
لقد اعتىن ابحثون غربيون خباصة ابلرغبة يف القيم ،وأن القيم هي ما يرجع إىل إشباع الرغبة لدى اإلنسان،
ومن هؤالء سينبوزا الذي قال :إن اإلنسان يتبع شهواته ،وهذه الشهوة هي ما تنزع الكائن إىل البقاء يف
الوجود ،وهلذا فإنه يعمل ويبحث عما يالئمه ،وابتغاء النافع ،وحيسب أنه حر ،ويرى أن اخلري هو كل ما
يسهم يف حفظ جسمه ،وأن الشر هو كل ما يضاد ذلك .وهلذا فإن اإلنسان حيكم أبن هذا األمر خري؛
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ألنه يتطلع إليه ويريده ويشتهيه ويرغب فيه ،وهذه شرعة إشباع الرغبة لدى الغربيني واليت سادت القيم
الغربية ،ويعتربوهنا مسة أو خاصية للقيم عندهم ،ومنهم من يرى أن القيمة ليست صفة خاصة ابألشياء تبعث
يف الفاعل اهتماما أو ميالً أو رغبة أو استحساانً ،بل هي نزعة الشخص ،وهي ظاهرة أولية تتيح لنا الكالم،
حسب نظرهم ،على قيمة الشيء الذي تتطلع إليه هذه النزعة أو العاطفة (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة
أتصيلية مقارنة ،ص)١٧٠
ج -تلبية احلاجات املادية

إن الفكر الغريب املعاصر يقوم على املادية ،فهو يفسر النشاط اإلنساين أبنه انبع من اجلسد وال جمال
للجوانب اخللقية والروحية ،وجعل التجريب هو القاعدة واألساس ،وحيث أن املثل العليا اإلنسانية مل
يكتشفها املعمل فهي إذن ال وجود هلا ،وهبذا أصبحت تلبية احلاجات املادية خاصية للقيم الغربية ،واجملتمع
والدين واألخالق كلها سخافات ال موجب هلا؛ ألهنا ال وجود هلا يف اإلنسان .هلذا يسعى الغربيون إىل متعة
اجلسد املادية وانطلقوا من إحياءات دارون وفرويد واملادية املتغلغلة يف النفوس ،وفطرهتم اهلابطة اليت جعلتهم
ينكرون اجلوانب الروحية واخللقية ،ويرون أن نظام األسرة مفتعل ،فليس يف اإلنسان إال الطاقة اجلنسية ،وأنه
يستطيع تلبية تلك الطاقة أبي شكل من األشكال ،وما املثل إال خرافة خيدع اإلنسان نفسه هبا ،وإن احلقيقة
الوحيدة هي احلقيقة املادية الواقعية (اإلنسان بني املادية واإلسالم ،ص.)٥٤ -٥٣
ومما سبق يتبني لنا أنه شتان ما بني القيم األخالقية اإلسالمية والقيم األخالقية يف الفكر الغريب ،فالفرق
بينهما كالفرق بني السماء واألرض ،أو بني الثرى والثراي ،حيث أن القيم األخالقية اإلسالمية قيم رابنية
سواه يف أحسن تقومي ،وخلقه وعدله يف
املصدر ،ومن صنع خالق الكون ومدبر أمره ،وخالق اإلنسان الذي ّ
أمجل صورة ركبه ،وقد أعد له القوانني اليت تصلحه ،والقيم اليت يتحلَّى هبا يف حياته ،وبني أسرته وجمتمعه،
وتضمن له سعادة الدنيا ،ونعيم اآلخرة .هل تستوي تلك القيم ،والقيم األخالقية يف الفكر الغريب اليت هي
من صنع العقل البشري القاصر ،والذي تسوقه الشهوات ،وتتجاذبه املصاحل واملنافع ،ومن مث جاءت تلك
القيم خادمة للشهوة واللذة واملنافع الشخصية ،وابلتايل البعد عن الفطرة السليمة اليت فطر هللا اإلنسان
عليها ،فحولت اإلنسان إىل عبد لشهواته وملذاته ،وقطعت أواصر العالقات اإلنسانية العاطفية والروحانية
بني أفراد اجملتمع.
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كما أن القيم األخالقية اإلسالمية عبادة يتقرب هبا العبد إىل هللا  ،وهي قيم رابنية اثبتة يف كل زمان
ومكان ،ال تغريها املصاحل ،وال تتقاذفها األهواء والشهوات ،وتضمن صالح الفرد واجملتمع ،عكس القيم
األخالقية يف الفكر الغريب اليت تتغري من حال حلال ،حبسب املنفعة ،ومبا حيقق االحتياجات املادية للفرد،
ومبا خيدم مصاحله الشخصية ،حىت لو تعارضت مع مصاحل اجملتمع.
رابعاً :اإلتكيت النبوي

مل يعرف يف التاريخ إنسا ٌن حظي مبا حظي به النيب صلى هللا عليه وسلم من كتب ومؤلفات عن صفاته
وأخالقه ،كما مل يعرف إنسا ٌن ظفر مبا ظفر به املصطفى صلى هللا عليه وسلم من حب الناس ومودهتم له.
ومل يقتصر حسن خلقه على فئة دون فئة بل كان عطوفاً يرأم مجيع من حوله ،اليؤثر أحدهم
حبسن خلقه دون البقية ،ومل جيعل من هيبة النبوة سداً رادعاً بينه وبني أهله وملته.
.1

اإلتكيت النبوي مع النفس

عن األسود قال :سألت عائشة ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصنع يف بيته؟ قال :كان يكون
يف مهنة أهله ،فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة (صحيح البخاري ،ج ،١ص.)١٣٦
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان خييط ثوبه وخيصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوهتم
(مسند أمحد ،ج ،٤١ص.)٣٩٠
روى الرتمذي يف كتاب الشمائل من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنهما ،قال :كان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر دهن رأسه ،وتسريح حليته ،ويكثر القناع حىت كأن ثوبه ثوب زايت (الشمائل
احملمدية ،ص)٤٠
قالت عائشة رضي هللا عنها :كان رسول هللا  خيصف نعله ،وخييط ثوبه ،ويعمل يف بيته كما
يعمل أحدكم يف بيته ،وكان بشراً من البشر يـَ ْفلِي ثوبه ،وحيلب شاته ،وخيدم نفسه (مسند أمحد ،ص.)١٦٧
روى أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :ما مشمت عنربا قط ،وال مسكا وال شيئا أطيب من ريح
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (صحيح مسلم ج ،٤ص.)١٨١٤
واألحاديث السابقة كلها تروي لنا مدى تواضعه عليه الصالة والسالم ومدى القيام أبعمال نفسه،
فكان يطبق قانون اخدم نفسك بنفسك قبل أن يعرفه الغرب ،وكان اهتمامه واعتنائه بنفسه الشريفة صلوات
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هللا وسالمه عليه متميزاً ،فقد كان يتطيب ويتطهر ظاهراً وابطناً ،خبالف غري املسلمني فإهنم ال يهتمون
بطهارة أبداهنم بل يقتصرون على تعطري الظاهر فقط.
.2

االتكيت النبوي مع الزوجات

عن عائشة رضي هللا عنها قالت خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره،
وأان جارية مل أمحل اللحم ومل أبدن ،فقال للناس (( :تقدموا)) فتقدموا ،مث قال يل (( :تعايل حىت أسابقك))
فسابقته ،فسكت عين حىت إذا محلت اللحم وبدنت ونسيت ،خرجت معه يف بعض أسفاره ،فقال للناس:
((تقدموا)) فتقدموا ،مث قال يل (( :تعايل أسابقك فسبقين)) ،فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك (مسند
أمحد ،ج ،٤٣ص.)٣١٣
وقد روي أنه صلى هللا عليه وسلم وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي هللا عنها رجلها حىت
تركب على بعريها (صحيح البخاري ،ج ،٣ص.)٨٤
ومن دالئل شدة احرتامه وحبه لزوجته خدجية رضي هللا عنها ،ما ترويه السيدة عائشة :ما غرت
على امرأة ما غرت على خدجية ،ولقد هلكت قبل أن يتزوجين بثالث سنني ،ملا كنت أمسعه يذكرها ،ولقد
أمره ربه أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ،وإن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليذبح الشاة مث يهدي
يف خلتها منها (صحيح البخاري ،ج ،٨ص.)٩
ومن مجيل تعامله مع نسائه صلى هللا عليه وسلم ما ورد يف صحيح مسلم :أن جاراً لرسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فارسياً كان طيب املرق ،فصنع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مث جاء يدعوه ،فقال:

((وهذه؟)) لعائشة ،فقال :ال ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ال)) ،فعاد يدعوه ،فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :وهذه؟)) ،قال :ال ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ال)) ،مث عاد يدعوه،
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وهذه؟)) ،قال :نعم يف الثالثة ،فقاما يتدافعان حىت أتيا منزله
(صحيح مسلم ،ج ،٣ص.)٦٠٩
ومن املعروف أن النيب صلى هللا عليه وسلم آثر اآلخرة على الدنيا ،فلم تكن بيوته مليئة ابلطعام
والشراب وملذات احلياة ،فكان إذا دعي إىل طعام يتذكر نسائه ،فلم يكن يقبل أن يبيت شبعاانً وتبيت
زوجته جائعة ،فإما أن يشبعا معاً أو جيوعا معاً.
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فعن أنس أنه قال :بلغ صفية أن حفصة قالت :اي بنت يهودي .فبكت فدخل عليها النيب r
وهي تبكي ،فقال هلا(( :ما يبكيك؟)) قالت :قالت يل حفصة :إين بنت يهودي .فقال النيب (( :rإنك
لبنت نيب ،وإن عمك لنيب ،وإنك لتحت نيب ،فبما تفخر عليك)) مث قال(( :اتقي هللا اي حفصة)) (املستخرج
من األحاديث املختارة ،ج ،٥ص.)١٧٣-١٧٢
وعن عائشة –رضي هللا عنها -أهنا قالت :كنت أتعرق العرق فيضع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فاه حيث وضعت وأان حائض ،وكنت أشرب من اإلانء فيضع فاه حيث وضعت وأان حائض (سنن
النسائي ،ج ،١ص.)٥٦
وكان خيرج معهم ويتحدث معهم ،فريوي البخاري :أن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان ابلليل
سار مع عائشة يتحدث (صحيح البخاري ،ج ،٧ص.)٣٣
وكان ميدح زوجاته ويرفع من شأهنم ،فقال وهو ميتدح عائشة -رضي هللا عنها -قائالً(( :إن فضل
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) (صحيح البخاري ،ج ،٤ص.)١٥٨
كما كان يشفق على زوجاته حينما دخل على زينب بنت جحش -رضي هللا عنها -حينما
دخل النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا حبل ممدود بني الساريتني ،فقال(( :ما هذا احلبل؟)) قالوا :هذا حبل
لزينب فإذا فرتت تعلقت ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ال حلوه ،ليصل أحدكم نشاطه ،فإذا فرت
فليقعد)) (صحيح البخاري ،ج ،٢ص.)٥٣
وكان حليماً رؤوفاً مع زوجاته ،فقد استأذن أبو بكر -رضي هللا عنه -على النيب صلى هللا عليه

وسلم فسمع صوت عائشة عاليا ،فلما دخل تناوهلا ليلطمها ،وقال :أال أراك ترفعني صوتك على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم حيجزه ،وخرج أبو بكر مغضبا ،فقال النيب صلى هللا
عليه وسلم حني خرج أبو بكر ((كيف رأيتين أنقذتك من الرجل؟)) قال :فمكث أبو بكر أايما ،مث استأذن
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجدمها قد اصطلحا ،فقال هلما :أدخالين يف سلمكما كما أدخلتماين
يف حربكما ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :قد فعلنا قد فعلنا)) (سنن أيب داود ،ج ،٤ص.)٣٠٠
من املعلوم أن ضغوطات احلياة قد جتعل اإلنسان يتصرف تصرفات تغضب شريك حياته ،وزوجات
النيب عليه الصالة والسالم قد حصل معهن شيء من هذا القبيل إالَّ أنه مل يضرب امرأة له ُّ
قط كما قالت
عائشة رضي هللا عنها :ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا قط بيده ،وال امرأة ،وال خادما ،إال
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أن جياهد يف سبيل هللا ،وما نيل منه شيء قط ،فينتقم من صاحبه ،إال أن ينتهك شيء من حمارم هللا ،فينتقم
هلل عز وجل (صحيح مسلم ،ج ،٤ص ،)١٨١٤بل كان يواسيها عند بكائها ألي سبب من األسباب،
ُفريوى أن صفية -رضي هللا عنها -خرجت مع رسول هللا  rيف سفر يف سفر ،وكان ذلك يومها فأبطأت يف
املسري ،فاستقبلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي تبكي وتقول :محلتين على بعري بطيء ،فجعل رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح بيديه عينيها ويسكتها (سنن النسائي ،ج ،٨ص.)٢٦١
استشار النيب زوجاته عليه الصالة والسالم ومل يزهد آبرائهن فيوم احلديبية قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ألصحابه(( :قوموا فاحنروا مث احلقوا)) ،قال :فوهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث
مرات ،فلما مل ي قم منهم أحد دخل على أم سلمة ،فذكر هلا ما لقي من الناس ،فقالت أم سلمة :اي نيب
هللا ،أحتب ذلك ،اخرج مث ال تكلم أحدا منهم كلمة ،حىت تنحر بدنك ،وتدعو حالقك فيحلقك ،فخرج
فلم يكلم أحدا منهم حىت فعل ذلك حنر بدنه ،ودعا حالقه فحلقه ،فلما رأوا ذلك قاموا ،فنحروا وجعل
بعضهم حيلق بعضا حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غما (صحيح البخاري ،ج ،٣ص.)١٩٣
إن القارئ واملتمعن لسرية النيب عليه الصالة والسالم يرى أنه الزوج األكمل واألحسن خلقاً بني
مجيع األزواج ،فقد كان مثالياً؛ يقوم خبدمة نفسه ،ويساعدهم يف البيت ،وحيتوي زوجاته ويؤنسهم ،ويرفع
من شأهنم ،وال يرضى هلم احلزن ،بل يسعى إىل إدخال السرور على قلوهبم بكل األشكال والوسائل املمكنة.
.3

االتكيت النبوي مع األوالد

أحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بناته ،وأغدق عليهن العطف واحلنان ،فكان صلى هللا عليه
وسلم صلى هللا عليه وسلم إذا خرج يف سفر فآخر ما يكون عهده به من أهل بيته فاطمة رضي هللا عنها،
وإذا قدم فأول ما يدخل عليه فاطمة رضي هللا عنها.
يص على سعادة بناته مع أزواجهن .فمرة جاء رسول هللا
وكان يهتم أبمور حياهتم الزوجية ،حر ٌ
صلى هللا عليه وسلم بيت فاطمة فلم جيد علياً يف البيت ،فقال(( :أين ابن عمك؟)) قالت :كان بيين وبينه
شيء ،فغاضبين ،فخرج ،فلم يقل عندي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلنسان(( :انظر أين هو؟))
فجاء فقال :اي رسول هللا ،هو يف املسجد راقد ،فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مضطجع ،قد
سقط رداؤه عن شقه ،وأصابه تراب ،فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسحه عنه ،ويقول(( :قم أاب
تراب ،قم أاب تراب)) (صحيح البخاري ،ج ،١ص.)٩٦
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االتكيت النبوي مع األطفال
.4
كان صلى هللا عليه وسلم حيمل أمامة -أو أميمة -بنت أيب العاص -ابنة ابنته -وهو قائم يصلي،
حيملها إذا قام ويضعها إذا ركع ،حىت فرغ (حديث السراج ،ج ،٢ص.)٢٠١
بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،على املنرب خيطب إذ أقبل احلسن ،واحلسني ،وعليهما قميصان
أمحران ميشيان ويعثران فنزل فحملهما وقال(( :صدق هللا ﴿إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة﴾ [التغابن]15 :
إين رأيت هذين ميشيان ،ويعثران فلم أصرب حىت نزلت فحملتهما)) (السنن الكربى ،ج ،٢ص.)٣٠٩
عن جابر رضي هللا عنه قال :دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ميشي على أربعة وعلى
ظهره احلسن واحلسني رضي هللا عنهما وهو يقول(( :نعم اجلمل مجلكما ،ونعم العدالن أنتما)) (املعجم
الكبري ،ج ،٣ص )٥٢وهذا فيه إشعار بقيمة الطفل وتعزيز الثقة بنفسه ،وفيه أيضا إشعارهم حببه هلم ألن
األطفال حيتاجون إىل التغذية العاطفية.
روي عن أنس أنه :كان له أخ يكىن أاب عمري ،وكان له نغر فمات ،فدخل علينا النيب صلى هللا
عليه وسلم ،فقال(( :ما أليب عمري؟)) قالوا :هلك نغره ،فجعل يقول وهو ميازحه(( :أاب عمري ،ما فعل
النغري؟ أاب عمري ،ما فعل النغري؟)) (املعجم األوسط ،ج ،٦ص .)٢٨٥يبني له اهتمامه بشأنه ،ومكانته
عنده عن طريق السؤال عن النغري.
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد ،قالت :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أيب وعلي
قميص أصفر ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :سنه سنه))  -قال عبد هللا :وهي ابحلبشية حسنة -
 ،قالت :فذهبت ألعب خبامت النبوة ،فزبرين أيب ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :دعها)) ،مث قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أبلي وأخلفي مث ،أبلي وأخلفي ،مث أبلي وأخلفي)) ذكرها ابللباس،
فدعاها ودعا هلا ،وأدخل السرور على قلبها بوصفه للبسها بكل تواضع وحمبة (صحيح البخاري ،ج،٤
ص.)٧٤
يف األمثلة السابقة تتجلى لنا تواضعه عليه الصالة ،فما كان يرى أن ممازحة األطفال تنزع اهليبة ،بل كان
عطوفاً يشفق على األطفال ،يلعب معهم ويسليهم ،ويواسيهم يف أحزاهنم ،حىت أصبحت حمبته عليه الصالة
والسالم متجذرة يف قلوهبم؛ ملا لقوا منهم صلوات هللا وسالمه عليه إىل يوم الدين.
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االتكيت النبوي مع اجليان
.5
عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من كان يؤمن ابهلل
واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ،ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ،ومن كان يؤمن ابهلل
واليوم اآلخر فليكرم ضيفه)) (صحيح البخاري ،ج ،٨ص.)١٠٠
عن أيب شريح ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن ،وهللا ال يؤمن))
قيل :ومن اي رسول هللا؟ قال(( :الذي ال أيمن جاره بوايقه)) (صحيح البخاري ،ج ،٨ص.)١٠
عن أيب هريرة قال :قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم :اي رسول هللا! إن فالنة تقوم الليل وتصوم
النهار ،وتفعل ،وتصدق ،وتؤذي جرياهنا بلساهنا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ال خري فيها ،هي
من أهل النار)) (األدب املفرد ،ص.)٦٩
ولقد اسنت الصحابة سنة نبيهم عليه الصالة والسالم يف تعاملهم مع جرياهنم فعبد هللا بن عمرو
أمر بشاة فذحبت ،فقال لقيمه :هل أهديت جلاران اليهودي شيئا؟ فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،يقول(( :ما زال جربيل عليه السالم يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه)) (مسند احلميدي ،ج،١
ص.)٥٠٤
وعن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أتدرون
ما حق اجلار؟ إن استعان بك أعنته ،وإن استقرضك أقرضته ،وإن افتقر عدت عليه ،وإن مرض عدته ،وإن
مات اتبعت جنازته ،وإن أصابه خري هنأته ،وإن أصابته مصيبة عزيته ،وال تستطل عليه ابلبناء ،فتحجب
عنه الريح إال إبذنه ،وإذا اشرتيت فاكهة فأهد له ،فإن مل تفعل فأدخلها سرا ،وال خيرج هبا ولدك ليغيظ به
ولده ،وال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها ،أتدرون ما حق اجلار؟ والذي نفسي بيده ال يبلغ حق
اجلار إال من رمحه هللا فمازال يوصيهم ابجلار حىت ظنوا أنه سيورثه ،مث قال :اجلريان ثالثة :فمنهم من له ثالثة
حقوق ،ومنهم من له حقان ،ومنهم من له حق واحد ،فأما الذي له ثالثة حقوق فاجلار املسلم القريب ،له
حق اإلسالم ،وحق اجلوار ،وحق القرابة ،وأما الذي له حقان فاجلار املسلم ،له حق اإلسالم ،وحق اجلوار،
وأما الذي له حق واحد فاجلار الكافر ،له حق اجلوار قالوا :اي رسول هللا ،أنطعمهم من حلوم النسك؟ قال:
ال يطعم املشركون من نسك املسلمني)) (مكارم األخالق ،ص.)٩٤
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وعن أيب هريرة قال :قال رجل :اي رسول هللا ،إن يل جارا يؤذيين ،فقال(( :انطلق فأخرج متاعك
إىل الطريق))  ،فانطلق فأخرج متاعه ،فاجتمع الناس عليه ،فقالوا :ما شأنك؟ قال :يل جار يؤذيين ،فذكرت
للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال(( :انطلق فأخرج متاعك إىل الطريق)) ،فجعلوا يقولون :اللهم العنه ،اللهم
أخزه .فبلغه ،فأاته فقال :ارجع إىل منزلك ،فوهللا ال أؤذيك (األدب املفرد ،ص.)٥٦

لقد اهتم النيب عليه الصالة والسالم أبدق تفاصيل حسن اجلوار ،وجعل هلم حقوقاً تزخر هبا الكتب
واملؤلفات ،فهل لدى من يتغنون جبمال اإلتكيت الغريب ومشوله ما يشابه هذا التعامل مع اجلريان ،أو يقرب
منه؟!

االتكيت النبوي مع األصدقاء
.6
كان صلى هللا عليه وسلم يشارك أصحابه يف مأكلهم ومشرهبم ومل يكن يرتفع عنهم ،وينظر إليهم
أبنه أعلى منهم وهم أقل منه ،بل كان حريصاً على تقوية العالقات بينهم ،فعن جابر بن عبد هللا ،قال:
كنت جالسا يف داري فمر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأشار إيل فقمت إليه ،فأخذ بيدي فانطلقنا
حىت أتى بعض حجر نسائه فدخل ،مث أذن يل فدخلت ،واحلجاب عليها ،فقال(( :هل من غداء؟)) فقالوا:
نعم ،فأيت بثالثة أقراص فوضعهن ،فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرصة فوضعه بني يديه ،وأخذ قرصة
آخر فوضعه بني يدي ،مث أخذ الثالث فكسره اببتني فجعل نصفه بني يديه ونصفه بني يدي ،مث قال(( :هل
من أدم؟)) قالوا :ال ،إال شيئا من خل .قال(( :هاتوا ،فنعم األدم هو)) (مسند أيب يعلى ،ج ،٤ص)١٥٢
وكان عليه الصالة والسالم ميزح معهم مزحاً غري ذاهب هليبة النبوة ،بل مزحاً يليق جبمال أخالقه
وروعة صفاته ،فعن أنس بن مالك أ ن رجال من أهل البادية يقال :له زاهر بن حرام كان يهدي إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم اهلدية فيجهزه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج ،فقال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :أن زاهر ابدينا وحنن حاضروه)) قال :فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يبيع متاعه،
فاحتضنه من خلفه والرجل ال يبصره ،فقال :أرسلين ،من هذا؟ فالتفت إليه ،فلما عرف أنه النيب صلى هللا
عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من يشرتي هذا العبد)) فقال

زاهر :جتدين اي رسول هللا كاسدا ،قال(( :لكنك عند هللا لست بكاسد)) ،أو قال :صلى هللا عليه وسلم:
((بل أنت عند هللا غال)) (صحيح ابن جبان ،ج ،١٣ص.)١٠٧
99

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

ورغم ما كان يف يوم اخلندق من املشقة والتعب إال أنه صلى هللا عليه وسلم حاول إسعاد أصحابه
فعندما دعاه جابر إىل تناول الطعام مل يذهب وحده ويرتك الصحابة ،بل دعاهم ،وأراد أن يكونوا معه عليه
الصالة والسالم ،حيث اندى يف أصحابه قائالً(( :اي أهل اخلندق إن جابرا قد صنع سؤرا ،فحي هال بكم))
(صحيح البخاري ،ج ،٤ص.)٧٤
وعن أيب سعيد اخلدري قال :أصيب رجل يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها،
فكثر دينه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :تصدقوا عليه)) فتصدق الناس عليه ،فلم يبلغ ذلك وفاء
دينه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :خذوا ما وجدمت ،وليس لكم إال ذلك)) (سنن النسائي ،ج،٧
ص.)٢٦٥
ومنها ما روى أنه ملا أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من احلرم ليقتلوه ،قال له أبو سفيان بن حرب:
«أنشدك ابهلل اي زيد أحتب أن حممدا اآلن عندان مكانك لضرب عنقه وإنك ىف أهلك؟ فقال زيد :وهللا ما
أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة وإىن جالس ىف أهلى ،فقال أبو سفيان :ما رأيت
من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا (الرسول صلى هللا عليه وسلم يف عيون غربية
منصفة ،ص.)٢٦٥
هكذا رىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه على حبه ،حبسن خلقه ومجيل تواضعه.
.7

االتكيت مع اخلدم

عن أنس رضي هللا عنه قال :خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر سنني ،فما قال يل :أف
قط ،وال قال لشيء مما صنعه خادم مل فعلت كذا وكذا ،وهال فعلت كذا (مسند أيب يعلى املوصلي ،ج،٦
ص.)١٠٤
وعن عائشة ،قالت :ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خادما له ،وال امرأة ،وال ضرب
شيئا بيده (مصنف ابن أيب شيبة ،ج ،٥ص.)٢٢٣
فلم يكن عليه الصالة والسالم يتعامل مع اخلدم على أهنم درجة اثنية ،وال يعاملهم معاملة هتينهم
أو جترحهم ،بل يكرمهم ويقدر ما يعملونه ،كما أنه عليه الصالة والسالم كان يُشعر اخلدم إبنسانيتهم
خبالف اجملتمعات الغربية ،وحىت بعض اجملتمعات العربية.
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االتكيت النبوي مع الشباب
.8
عن أيب أمامة قال :إن فىت شااب أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا ،ائذن يل
ابلزان ،فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا :مه .مه .فقال(( :ادنه)) ،فدان منه قريبا .قال :فجلس قال(( :أحتبه
ألمك؟)) قال :ال وهللا جعلين هللا فداءك .قال(( :وال الناس حيبونه ألمهاهتم)) .قال(( :أفتحبه البنتك؟))
قال :ال وهللا اي رسول هللا جعلين هللا فداءك قال(( :وال الناس حيبونه لبناهتم)) .قال(( :أفتحبه ألختك؟))
قال :ال وهللا جعلين هللا فداءك .قال(( :وال الناس حيبونه ألخواهتم)) .قال(( :أفتحبه لعمتك؟)) قال :ال
وهللا جعلين هللا فداءك .قال(( :وال الناس حيبونه لعماهتم)) .قال(( :أفتحبه خلالتك؟)) قال :ال وهللا جعلين
هللا فداءك .قال(( :وال الناس حيبونه خلاالهتم)) .قال :فوضع يده عليه وقال(( :اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه،
وحصن فرجه)) قال :فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء( .مسند أمحد ،ج ،٣٦ص.)٥٤٥
روي :أن خوات بن جبري ،قال :نزلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر الظهران ،قال:
فخرجت من خبائي فإذا أان بنسوة يتحدثن ،فأعجبنين ،فرجعت فاستخرجت عيبيت ،فاستخرجت منها حلة
فلبستها وجئت فجلست معهن ،وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبته فقال(( :أاب عبد هللا ما
جيلسك معهن؟)) ،فلما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبته واختلطت ،قلت :اي رسول هللا مجل يل
شرد ،فأان أبتغي له قيدا فمضى واتبعته ،فألقى إيل رداءه ودخل األراك كأين أنظر إىل بياض متنه يف خضرة
األراك ،فقضى حاجته وتوضأ ،فأقبل واملاء يسيل من حليته على صدره  -أو قال :يقطر من حليته على
صدره  -فقال(( :أاب عبد هللا ما فعل شراد مجلك؟)) ،مث ارحتلنا فجعل ال يلحقين يف املسري إال قال:
((السالم عليك أاب عبد هللا ما فعل شراد ذلك اجلمل؟)) ،فلما رأيت ذلك تعجلت إىل املدينة ،واجتنبت
املسجد واجملالسة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلما طال ذلك حتينت ساعة خلوة املسجد ،فأتيت املسجد
فقمت أصلي ،وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بعض حجره فجأة فصلى ركعتني خفيفتني وطولت
رجاء أن يذهب ويدعين فقال(( :طول أاب عبد هللا ما شئت أن تطول فلست قائما حىت تنصرف)) ،فقلت
يف نفسي :وهللا ألعتذرن إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألبرئن صدره ،فلما قال(( :السالم عليك أاب
عبد هللا ما فعل شراد ذلك اجلمل؟)) فقلت :والذي بعثك ابحلق ما شرد ذلك اجلمل منذ أسلم ،فقال:
((رمحك هللا)) ثالاث مث مل يعد لشيء مما كان (املعجم الكبري ،ج ،٤ص.)٢٠٣
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ويف هذا احلديث منهج نبوي عظيم يف كيفية تعاملنا مع نزوات الشباب من أبناء وبنات ،فلم
جيرح رسول هللا مشاعره ومل ينقص من قدره أمام الصحابة ،وال حىت أمام خوات نفسه ،بل أراه من طريقة
تعامله ما يبني خلوات كيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكره ذاته بل كره تصرفه ،فلم جيافه ومل يقطعه،
بل وسعه عطفه وحلمه.
.9

االتكيت مع غي املسلمني

عن أنس رضي هللا عنه ،قال :كان غالم يهودي خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم ،فمرض ،فأاته
النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال له(( :أسلم)) ،فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له:
أطع أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم ،فأسلم ،فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول(( :احلمد هلل الذي
أنقذه من النار)) (صحيح البخاري ،ج ،٢ص.)٩٤
ِ
ابلرب؛ وممّا يُروى يف ذلك ما كان من زايرة والدة أمساء بنت أيب بكر هلا،
كما كان أيمر املسلمني ِّ
ِ
األم من دخول املدينة .تعامل الرسول
اقتصادايً واجتماعيّاً
النيب أمساء بصلة ّأمها املشركة ،كما مل مينع ّ
ّ
َ
فأمر ّ
ِ
شىت املناحي؛ فقد تعامل مع اليهود
وعلميّاً مع غري املسلمني تعامل رسول هللا مع غري املسلمني يف حياته يف ّ
ِ
النيب عظيماً يف
ابلشراء ،والبيع ،وهتادى مع غري املسلمني ،وقَبل هدية املقوقس ،وهديّة كسرى .كما كان ّ
اليهودي ،إىل
قصة زايرته للغالم
تعامله مع جريانه من املسلمني ،وغريهم ،ومثال ذلك ما ورد سابقاً يف ّ
ّ
الطب ،والزراعة ،وغريمها ،وزارع يهود
جانب أنّه أذن يف تل ّقي العلم عن غري املسلمني ،واالنتفاع به ،كعلوم ّ
خيرب مقابل النصف من الناتج .مبادئ اإلسالم يف التعامل مع غري املسلمني اإلسالم دين التسامح ،وهو
أساس العالقة يف التّعامل مع املساملني من غري املسلمني ،انطالقاً من قول هللا -تعاىل ( :-هال يَ ْن َها ُك ُم الله هُ
ِ
عَ ِن اله ِذين ََل ي َقاتِلُوُكم ِيف ِّ
ب
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِل َْي ِه ْم إِ هن الله هَ ُُِي ُّ
الدي ِن َوََلْ ُُيْ ِر ُجوُكم ّمن ِد ََي ِرُك ْم أَن تَ َبُّ ُ
َ ُْ
ْ
ِ
ِ
ِ
الرب ،والقسط ،واحلوار ابحلُسىن .كما أابح اإلسالم األكل من
ال ُْم ْق ِسط َ
ني)؛ أي أ ّن معاملتهم قائمةٌ على ّ
أي عُدوان أو ظل ٍم يقع عليهم
ذابئحهم ،وإقامة عالقات املصاهرة معهم ،إىل جانب وجوب محايتهم من ّ
ِ
جتدر اإلشارة إىل أ ّن املواقف املشرقة
ذمة مع املسلمني .وصااي الرسول أبهل ّ
وهم يف عهد ّ
الذمة واملعاهدين ُ
الراسخ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع أهل ال ّذمة ،واليت سبق اإلشارة إىل بعضها ُ
تنبع من الثابت ّ
يف تعامل ّ
يف اإلسالم :أ ّن االختالف بني عقائد البشر تُش ّك ُل فرص ًة للتّحاور وصوالً إىل كلمة سواء ،بعيداً عن العنف
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حق ،ومن ُمنطلق الفهم لسنّة االختالف بني البشر أابح اإلسالم طعام وهدااي أهل
واالعتداء دون وجه ّ
أحل الزواج من نسائهم .وال خيفى ما عهد به النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل أهل جنرانَّ ،
أن
الكتاب ،و َّ
َّ
النيب -عليه السالم -احرتام مشهد جنائز
هلم جوار هللا َّ
وذمة رسول هللا على أمواهلم وملتهم ،وكان من سنّة ّ
ِ
ِ
مواتهم؛ ففي احلديث الصحيحَّ :
يل لهَّ :إهنَا ِجنَ َازةُ
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم َمَّر ْ
((إن َّ
النيب َ
ت به جنَ َازةٌ فَـ َق َام ،فق َ
يـ ه ِ
ود ٍ
((أال
َليس
قال :أ
ي ،فَ َ
ت نـَ ْف ًسا)) .وقد أوصى رسول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم -ابملعاهدين ،فقالَ :
ْ
َُ
ّ
َ
ُ
ِِ
أخذ منه شيئًا بغَ ِري ِط ِ
يب نـَ ْف ٍ
يوم
عاه ًدا أو انت َقصه أو كلَّفه فوق طاقته أو َ
َمن ظلَم ُم َ
جيجهُ َ
س ،فأان َح ُ
ِ ِ
توعد
السالمّ -
النيب -عليه الصالة و ّ
القيامة)) .ومن أعظم ما يُشار إليه يف هذا الباب ما ثبت ابلصحيح أ ّن ّ
من قتل ُمعاهداً من أهل ال ّذمة وعيداً شديداً؛ ففي احلديث الذي أخرجه البخاري ورواه عبد هللا بن عمرو
إن ِرحيها تُ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
عاما))
وج ُد من َمس َرية ْأربَع َ
((من قَـتَ َل ُم َ
عاه ًدا َملْ يَر ِْح رائ َح َة اجلَنَّة ،و َّ َ
ني ً
َ
أ ّن رسول هللا قالَ :
(/https://layalina.topتعامل_الرسول_مع_غري_املسلمني )
.10

االتكيت مع العدو

عن أنس بن مالك ،أن امرأة يهودية أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة مسمومة :فأكل
منها ،فجيء هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فسأهلا عن ذلك ،فقالت :أردت ألقتلك ،فقال(( :ما
كان هللا ليسلطك على ذلك)) أو قال(( :علي)) فقالوا :أال نقتلها؟ قال(( :ال)) فما زلت أعرفها يف هلوات
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (سنن أيب داود ،ج ،٤ص.)١٧٣
وعن عائشة أهنا قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من
يوم أحد؟ قال(( :لقد لقيت من قومك ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ،إذ عرضت نفسي على ابن
عبد ايليل بن عبد كالل ،فلم جيبين إىل ما أردت ،فانطلقت وأان مهموم على وجهي ،فرفعت رأسي ،فإذا
أان بسحابة قد أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل عليه السالم ،فناداين ،فقال :إن هللا قد مسع قول قومك
لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمر مبا شئت فيهم ،قال :فناداين ملك اجلبال وسلم
علي ،مث قال :اي حممد إن هللا قد مسع قول قومك لك ،وأان ملك اجلبال ،وقد بعثين ربك إليك لتأمرين
أبمرك ،إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بل أرجو أن خيرج هللا

من أصالهبم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئا)) (صحيح ابن حبان ،ج ،١٤ص.)٥١٧
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مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاصر النظر ،بل كان صاحب بعد نظر ،وكانت تغلب
شفقته ورمحته غضبه ،فهل يوجد يف سجالت التاريخ كهذا احللم وهذه الرمحة؟!.
.11

االتكيت مع احليواَّنت

عن جابر ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر عليه محار قد وسم يف وجهه فقال(( :لعن هللا الذي
ومسه)) (صحيح مسلم ،ج ،٣ص.)٦٧٣
وعن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-لعن هللا
من مثل ابحليوان)) (اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ،ج ،٦ص.))٢٥٥
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :عذبت امرأة يف هرة ،مل تطعمها ،ومل تسقها ،ومل ترتكها أتكل من خشاش
األرض)) (صحيح مسلم ،ج ،٤ص .)١٧٦٠
وعن سهل ابن احلنظلية ،قال :مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعري قد حلق ظهره ببطنه،
فقال(( :اتقوا هللا يف هذه البهائم املعجمة ،فاركبوها صاحلة ،وكلوها صاحلة)) (سنن أيب داود ،ج ،٣ص.)٢٣
وعن أيب هريرة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :إايكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر،
فإن هللا إمنا سخرها لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا ابلغيه إال بشق األنفس ،وجعل لكم األرض فعليها فاقضوا
حاجتكم)) (سنن أيب داود ،ج ،٣ص.)٢٣
عن سعيد بن جبري قال :خرجت مع ابن عمر من منزله ،فمرران بفتيان من قريش نصبوا طريا يرمونه ،وقد
جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم .قال :فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ،فقال ابن عمر :من فعل هذا؟
لعن هللا من فعل هذا ،إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا (مسند أمحد،
ج ،٩ص.)٤١٩
عن أيب هريرة ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه
العطش ،فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ،مث خرج فإذا كلب يلهث ،أيكل الثرى من العطش ،فقال الرجل :لقد
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغين ،فنزل البئر فمأل خفه ،مث أمسكه بفيه ،حىت رقي فسقى
الكلب ،فشكر هللا له ،فغفر له)) قالوا :اي رسول هللا ،وإن لنا يف البهائم أجرا؟ فقال(( :يف كل ذات كبد
رطبة أجر)) (مسند أمحد ،ج ،١٦ص.)٤١٠
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وقال رسول هللا (( :rإن هللا تبارك وتعاىل رفيق حيب الرفق ،ويرضى به ،ويعني عليه ما ال يعني
على العنف ،فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازهلا ،فإن كانت األرض جدبة فاجنوا عليها بنقيها))
(موطأ مالك ،ج ،٢ص.)٩٧٩
عن شداد بن أوس رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا تعاىل كتب
اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته،
ولريح ذبيحته)) (املعجم الكبري ،ج ،٧ص.)٢٧٥
عن شداد بن أوس رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا تعاىل كتب
اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته،
ولريح ذبيحته)) (اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ،ج ،١٠ص.)١٨٥
ي تبني لنا أن اهلدي النبوي للرمحة ابحليوان ينطلق يف توازن جيمع بني منفعة اإلنسان ،وبني الرمحة
والرفق ،فيأمر برمحة احليوان وعدم القسوة معه ،وال يتجاهل احتياجات اإلنسان الغذائية واملعيشية اليت تتطلب
االنتفاع به ..ومن مث فال يسمح ابلعبث ابحليواانت أو إيذائها أو تكليفها ما يشق عليها ،وال يوافق على
قول بعض مجاعات الرفق ابحليوان املعاصرة اليت تدعو إىل منع قتل احليواانت ابلكلية ،تذرعاً ابلرفق معها
ومحاية حقوقها (/https://www.islamweb.net/ar/article/174029رمحة-النيب-صلى-
هللا-عليه-وسلم-ـ-ابحليوان)
اخلامتة والنتائج
• متتاز القيم اإلسالمية أبَّنا رِبنية املنشأ؛ ألهنا من عند هللا  ،فمصدرها الوحي القرآن الكرمي
والسنة املطهرة ،وهي الوحي الثاين ،وهذه أعظم خاصية ،بينما القيم الغربية هي جمرد نظرايت من
مفكرين غربيني ،اجتهد كل واحد منهم حبسب وجهة نظرة ،ومن مث فقدت القيم الغربية املصدر
الرابين ،وذلك بسبب ما حلق ابإلجنيل من حتريف وتبديل ،وأصبح العقل البشري القاصر هو
املصدر األول واألخري للفكر الغريب املعاصر ،ومن مث القيم األخالقية لديهم (القيم بني اإلسالم
والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص)175 -174
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• تتميز القيم اإلسالمية ِبلوضوح واخللود واحلفظ؛ ألهنا انبعة من الشريعة اإلسالمية اليت تكفَّل
هللا حبفظها ،فهي واضحة خالدة ابقية إىل قيام الساعة ،أما القيم األخالقية يف الفكر الغريب
املعاص ر ،فقد فقدت تلك الصفة إذ حلق ابإلجنيل التحريف ،ابإلضافة إىل عدم الوضوح ،فهي
فلسفات بشرية ،ونظرايت غامضة ،قد تنتهي مبوت صاحبها ،وقد تستمر زمناً بعده مث تتالشى،
ويثبت خطؤها ،أو عدم جدواها ،أما القيم اإلسالمية.
• ارتباط القيم اإلسالمية ِبجلزاء ،مما جعلها خالدة تتوارثها األجيال جيالً بعد جيل ،يعمل املسلم

ابتغاء رضاء هللا واجلنة ،ويرتك ما يتعارض مع القيم اتقاء سخط هللا  وعذابه ،أما القيم الغربية،

فتهدف إىل حتقيق اللذة ،وإشباع الرغبة ،وتلبية احلاجات املادية ،وال تنظر إىل اجلزاء األخروي،
وال هتتم به (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص )١٧٦ -١٧٥كما أن القيم
األخالقية اإلسالمية يثاب فاعلها ثواابً عظيماً ،ألهنا تنفي ٌذ ألوامر هللا  ،واجتناابً لنواهيه،

وكذلك طاعة للرسول .
• القيم اإلسالمية شاملة وعامة جلميع جوانب احلياة اإلنسانية روحية وجسمية ودينية وعقلية،
وعاطفية ،فردية واجتماعية .أما القيم الغربية ،فإهنا تركز على املتعة اجلسدية واللذة احلسية ،وأمهلت
اجلوانب األخرى وتنكرت هلا.
• القيم اإلسالمية مالئمة للفطرة متاماً ،ألن هللا  خلق اإلنسان بدوافعه النفسية ،وميوله الفطرية،

وجعله صاحلاً للحياة ومواقفها وأحواهلا ،كما أن القيم تقوم على أساس الكتاب والسنة ،وهذا
األساس مالئم للفطرة اإلنسانية األصلية ،أما القيم الغربية ،فهي ترتكز على أيديولوجيات أو
فلسفات منحرفة خمالفة للفطرة ،فتكون قيمتها يف حركتها وواقعها العملي بعيدة عن الفطرة.

• متتاز القيم اإلسالمية ِبإلَيابية ،أي أن اخلري ال يقتصر على الشخص صاحب اخللق فحسب،
بل يتعداه إىل اآلخرين ،وكون الشخص صاحلاً يف نفسه ال يكفي ،بل جيب أن يكون صاحلاً
ِ
يوصل اخلري لآلخرين ،أما القيم الغربية فهي تركز
ومصلحاً لغريه ،وال يكون ِّ
خرياً يف نفسه فقط بل ّ
على الفرد ،وحتقيق املنفعة الذاتي ة له ،فأصبحت األاننية هي الصفة املسيطرة على اجملتمع الغريب،
وحتقيق اللذة (املنفعة) هي اخلاصية ،يف نظر الغرب ،اليت تتميز هبا القيم عندهم ،وأييت بعدها
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إشباع الرغبة وتلبية احلاجات املادية ،مما جعل القيم سلبية وكئيبة ،وبذلك انقطعت األواصر
والروابط االجتماعية.

• القيم اإلسالمية متوازنة جتمع بني الشيء وما يقابله يف اتساق وتناسق بال غلو ،وال تفريط،
ومن ذلك التوازن بني حق اجلسم وحق الروح ،فللجسم حقه ،وللروح حقها يف تناسق عجيب،
أما القيم الغربية ،فقد أنكرت الروح ،وغلت يف اجلسد غلواً شديداً لتحقيق شهواته وملذاته ومتعه،

مما جعلها تعاين معاانة شديدة من الفراغ الروحي ،حىت أصبحت ظاهرة االنتحار تزداد يوماً بعد
يوم ،وما ذلك إال لفقدان التوازن بني الروح واجلسد (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية
مقارنة ،ص)١٧٦

• متتاز القيم اإلسالمية ِبلواقعية ،فهي ليست ضرابً من املثاليات ،وال من قبيل اخليال ،وإمنا هي

ممارسات واقعية ممكنة التطبيق ،سهلة ميسرة ال حرج فيها وال مشقة ،أما القيم الغربية ،فهي مثالية
خيالية ال ميكن أن تطبق يف واقع الناس إال من قِبل فئة قليلة من الناس ،كما فعل أفالطون يف

املدينة الفاضلة اليت رمسها ومل تطبق إمنا هي خيال ومثاليات (القيم بني اإلسالم والغرب دراسة
أتصيلية مقارنة).
• تروي لنا السرية النبوية مدى تواضعه عليه الصالة والسالم ومدى قيامه أبعمال نفسه ،فكان
يطبق قانون اخدم نفسك بنفسك قبل أن يعرفه الغرب ،وكان اهتمامه واعتنائه بنفسه الشريفة
صلوات هللا وسالمه عليه متميزاً ،فقد كان يتطيب ويتطهر ظاهراً وابطناً ،خبالف غري املسلمني
فإهنم ال يهتمون بطهارة أبداهنم بل يقتصرون على تعطري الظاهر فقط.
• إن القارئ واملتمعن لسرية النيب عليه الصالة والسالم يرى أنه الزوج األكمل واألحسن خلقاً بني
مجيع األزواج ،فقد كان مثالياً؛ يقوم خبدمة نفسه ،ويساعدهم يف البيت ،وحيتوي زوجاته ويؤنسهم،
ويرفع من شأهنم ،وال يرضى هلم احلزن ،بل يسعى إىل إدخال السرور على قلوهبم بكل األشكال
والوسائل املمكنة.

• أحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بناته ،وأغدق عليهن العطف واحلنان ،فكان صلى هللا عليه
وسلم صلى هللا عليه وسلم إذا خرج يف سفر فآخر ما يكون عهده به من أهل بيته فاطمة رضي
هللا عنها ،وإذا قدم فأول ما يدخل عليه فاطمة رضي هللا عنها.
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• كان صلى هللا عليه وسلم يرى أن ممازحة األطفال ال تنزع اهليبة ،بل كان عطوفاً يشفق على
األطفال ،يلعب معهم ويسليهم ،ويواسيهم يف أحزاهنم ،حىت أصبحت حمبته عليه الصالة والسالم
متجذرة يف قلوهبم؛ ملا لقوا منهم صلوات هللا وسالمه عليه إىل يوم الدين.
• لقد اهتم النيب عليه الصالة والسالم أبدق تفاصيل حسن اجلوار ،وجعل هلم حقوقاً تزخر هبا
الكتب واملؤلفات ،وال يوجد يف اإلتكيت الغريب ما يشابه هذا التعامل مع اجلريان ،أو يقرب
منه.
• كان صلى هللا عليه وسلم يشارك أصحابه يف مأكلهم ومشرهبم ومل يكن يرتفع عنهم ،وينظر إليهم
أبنه أعلى منهم وهم أقل منه ،بل كان حريصاً على تقوية العالقات بينهم.
• فلم يكن عليه الصالة والسالم يتعامل مع اخلدم على أهنم درجة اثنية ،وال يعاملهم معاملة هتينهم
أو جترحهم ،بل يكرمهم ويقدر ما يعملونه ،كما أنه عليه الصالة والسالم كان يُشعر اخلدم
إبنسانيتهم خبالف اجملتمعات الغربية ،وحىت بعض اجملتمعات العربية.
• حيتوي املنهج النبوي على كيفية تعاملنا مع نزوات الشباب من أبناء وبنات ،فلم جيرح رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مشاعر املخطئني ومل ينقص من قدرهم أمام الصحابة ،وال حىت أمام نفس
املخطئ ،بل كان يريهم من طريقة تعامله ما يبني هلم كيف أن النيب صلى هللا عليه وسلم ال يكره
ذاهتم بل يكره تصرفهم ،فلم جيافهم ومل يقطعهم ،بل وسعه عطفهم وحلمهم.
• مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاصر النظر ،بل كان صاحب بعد نظر مع أعدائه ،وكانت
تغلب شفقته ورمحته غضبه.
• ينطلق اهلدي النبوي للرمحة ابحليوان يف توازن جيمع بني منفعة اإلنسان ،وبني الرمحة والرفق ،فيأمر
برمحة احليوان وعدم القسوة معه ،وال يتجاهل احتياجات اإلنسان الغذائية واملعيشية اليت تتطلب
االنتفاع به ..ومن مث فال يسمح ابلعبث ابحليواانت أو إيذائها أو تكليفها ما يشق عليها ،وال
يوافق على قول بعض مجاعات الرفق ابحليوان املعاصرة اليت تدعو إىل منع قتل احليواانت ابلكلية،
حقوقها
ومحاية
معها
ابلرفق
تذرعاً
(/https://www.islamweb.net/ar/article/174029رمحة-النيب-صلى-هللا-
عليه-وسلم-ـ-ابحليوان).
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 أما،• وهذه اخلالل الطيبة اليت أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته
 ومن يستطيع معرفة، وال يسرب غوره،حقيقة ما كان عليه من األجماد والشمائل فأمر ال يدرك كنهه
 حىت صار خلقه القرآن، استضاء بنور ربه، بلغ أعلى قمة من الكمال،كنه أعظم بشر يف الوجود
)٤٤٨ -٤٤٧ ص،؟ (الرحيق املختوم
..وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
CONCLUSION
• Islamic values are characterized by being divine in origin; Because it is from
God , its source of revelation is the Holy Qur’an and the purified Sunnah,
which is the second revelation, and this is the greatest characteristic, while
Western values are just theories from Western thinkers, each of them worked
hard according to his point of view, and then Western values lost the divine
source, because of what The Bible has been perverted and altered, and the
deficient human mind has become the first and last source of contemporary
Western thought, and then their moral values (values between Islam and the
West, a comparative study, pp. 174-175)
• Islamic values are distinguished by clarity, eternity and preservation;
Because it stems from the Islamic Sharia, which God guarantees to preserve,
it is clear and immortal until the coming of the Hour. As for the moral values
in contemporary Western thought, that quality has been lost as the Bible has
been distorted, in addition to the lack of clarity, as they are human
philosophies, and vague theories, which may end in death Its owner, and it
may persist for a period of time after it and then fade, and prove its error, or
its uselessness, as for Islamic values.
The association of Islamic values with reward, which made them immortal
and passed down from generation to generation. The Muslim works for the
pleasure of God and Paradise, and leaves what contradicts the values in order
to avoid God’s wrath and torment. As for Western values, they aim to achieve
pleasure, satisfy desire, and meet material needs, and do not You look at the
eschatological penalty, and do not care about it (values between Islam and the
West, an authentic comparative study, p. 175-176), and the Islamic moral
values are rewarded with great reward, because they are the implementation
of the commands of God , and to avoid his prohibitions, as well as
obedience to the Messenger ﷺ.
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• Islamic values are comprehensive and general to all aspects of human life,
spiritual, physical, religious, mental, emotional, individual and social. As for
Western values, they focus on physical pleasure and sensual pleasure,
neglecting and denying other aspects.
• Islamic values are completely appropriate to the natural instinct, because
God created man with his psychological motives and innate inclinations,
and made him fit for life, its attitudes and conditions, just as the values are
based on the Book and the Sunnah, and this foundation is compatible with the
original human instinct. As for Western values, they are based on ideologies
or philosophies perverted, contrary to the instinct, so its value in its movement
and its practical reality is far from instinct.
• Islamic values are characterized by positivity, meaning that goodness is not
limited to the person with good character only, but also extends to others, and
being good in himself is not enough, but must be good and good for others,
and not be good in himself only, but communicate good to others. Western
values focus on the individual and achieve self-benefit for him, so selfishness
has become the dominant characteristic of Western society, and the
achievement of pleasure (utility) is the characteristic, in the eyes of the West,
which is characterized by the values they have, and then comes the
satisfaction of desire and the satisfaction of material needs, which made the
values Negative and gloomy, and thus broken social bonds and ties.
• Islamic values are balanced, combining the thing and its opposite in
consistency and consistency without exaggeration or negligence, including
the balance between the right of the body and the right of the soul, the body
has its right, and the soul has its right in an amazing consistency. His desires,
pleasures and pleasures, which made her suffer severely from a spiritual
emptiness, until the phenomenon of suicide is increasing day by day, and this
is only due to the loss of balance between the soul and the body (values
between Islam and the West, an authentic comparative study, p. 176)
• Islamic values are characterized by realism, as they are not ideals, nor
fantasies. Rather, they are realistic practices that can be applied, easy and
easy, in which there is no shame or hardship. As for Western values, they are
a fictional ideal that cannot be applied in the reality of people except by a
class Few people, as Plato did in the utopia that he painted and did not apply,
110

2022/05/10 )07( 03  العدد02 اجمللد
ISSN print/ 2769-1926

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

ISSN online/ 2769-1934

but are fiction and ideals (values between Islam and the West, a comparative
study).
• The Prophet’s biography tells us how humble, peace and blessings be upon
him, and the extent to which he did his own work. He was applying the law
of serving yourself by yourself before the West knew it, and his concern and
care for his honorable self, may God’s prayers and peace be upon him, was
distinguished. Purity of their bodies, but confined to perfume only the
apparent.
• The reader and scrutiny of the biography of the Prophet, peace and blessings
be upon him, sees that he is the most complete and best in character among
all spouses. He was an idealist; He serves himself, helps them at home,
contains and comforts his wives, raises their status, and does not satisfy them
with grief, but rather seeks to bring joy to their hearts in all possible forms
and means.
• The Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, loved
his daughters, and bestowed upon them kindness and tenderness, so if he, may
God’s prayers and peace be upon him, would go out on a journey, the last
thing he entrusted to his family was Fatima, may God be pleased with her.
about her.
• He, may God’s prayers and peace be upon him, believed that joking with
children did not take away prestige. Rather, he was kind and compassionate
to children, playing with them and entertaining them, and comforting them in
their sorrows, until his love for him, may God’s prayers and peace be upon
him, became rooted in their hearts; When they met God's blessings and peace
be upon him until the Day of Judgment.
• The Prophet, peace and blessings be upon him, was interested in the smallest
details of good neighborliness, and gave them rights that abound in books and
literature, and there is nothing in Western etiquette similar to this dealing with
neighbors, or close to it.
• He, peace and blessings of God be upon him, shared his food and drink with
his companions, and he was not above them, and he viewed them as being
higher than them and they were less than him. Rather, he was keen to
strengthen relations between them.
• He, peace and blessings be upon him, did not deal with servants as a second
degree, and he did not treat them in a way that insults or injures them, but
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rather honors them and appreciates what they do, and he, peace and blessings
be upon him, used to make servants feel their humanity unlike Western
societies, and even some Arab societies.
• The prophetic approach contains how we deal with the whims of youth B
from sons and daughters, the Messenger of God, may God’s prayers and
peace be upon him, did not hurt the feelings of the sinners and did not
diminish their value in front of the Companions, not even in front of the
sinner’s soul. , He did not Javhm and did not cut them, but expanded their
kindness and their dream.
• The Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, was not
short-sighted, rather he was farsighted with his enemies, and his compassion
and mercy were overcome by his anger.
• The Prophet’s guidance for compassion for animals is based on a balance
that combines the benefit of man, and between mercy and kindness, so he
commands the mercy of the animal and not being cruel to it, and does not
ignore the human’s food and living needs that require benefiting from it..
Therefore, it is not allowed to tamper with animals, harm them, or assign them
what is difficult for them, He does not agree with the statement of some
contemporary animal welfare groups that call for a total ban on killing
animals, under the pretext of being kind to them and protecting their rights. animal).
• And these good qualities that we have mentioned are short lines of
manifestations of his perfection and great qualities. As for the reality of what
he was of glories and merits, it is a matter that does not realize its essence,
and does not fathom, and whoever can know who is the greatest human being
in existence, has reached the highest peak of perfection, illuminated by the
light his Lord, until his creation became the Qur’an ( ?ﷺThe Sealed Nectar,
pp. 447-448)
May God’s peace and blessings be upon our master Muhammad and all his
family and companions.
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 -25النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين1411( .ه1991/م) .السنن الكبى .عبد الغفار
سليمان البنداري (حتقيق) .بريوت :دار الكتب العلمية( .ط.)1
املواقع االلكرتونية
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عليه-وسلم-ـ-ابحليوان).
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Prophet Muhammad etiquette
Ghasna Hamad Mutaeb Al Ameri
ghasnaa100@gmail.com
Abstract:
It has become a given in our time that Western society is one of the most
advanced societies in morals and dealing with others or what they call etiquette, and
the media always sheds light on their etiquette in dealing with men with men, or in
men’s dealings with women, or even with animals, and they claim that they are Its
makers and inventors, forgetting and ignoring that the Prophet, may God bless him
and grant him peace, preceded them in this and surpassed them more than a thousand
years ago, and his fragrant biography is the best witness to this; Therefore, the
researcher saw shedding light on highlighting the Prophet’s etiquette and comparing
it with Western etiquette, through the inductive approach: to collect and follow the
ideas and rulings related to morals in the honorable hadiths and relevant Islamic
references and the analytical approach to analyze hadith texts contained in hadith
books and their explanations to know the opinions of scholars about the standards of
morality in the Sunnah The Prophet and the comparative approach through the
comparison between the morals of Muslims and the morals of the West, through the
formulation of variables that contain points of similarity and difference, and one of
the results of this research is that Islamic values are balanced, combining the thing
and its counterpart in consistency and consistency without exaggeration, and Islamic
values are characterized by realism, and the reader The one who examines the
biography of the Prophet, peace and blessings be upon him, sees that he is the most
perfect husband and the best in character among all husbands, and that he is a kind
father, loyal friend, and good role model.
Keywords: etiquette - Prophet Muhammad
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بنية القصة عند سيد قطب
*1

د .شاديل مسرية

1كلية اآلداب واللغات جامعة طاهري حممد بشار -اجلزائر
chadli.samira@univ-bechar.dz

رويسات ليلى

2

2كلية اآلداب واللغات جامعة طاهري حممد بشار-اجلزائر
rouissatleila@gmail.com

اتريخ االرسال 2022/03/31 :
ملخص:

اتريخ القبول2022/04/15 :

مرت القصة العربية مبراحل عدة و هي تسعى لتشكيل خطاهبا املتميز سواء على املستوى الفين أو الداليل  ,و لقد

استطاعت بذلك أن تفرض نفسها يف الساحة األدبية العربية و أن حتقق نضجا ووعيا فنيا ،بعدما سيطر سلطان الشعر على
الفنون األدبية ردحا من الزمن  ,و يعود الفضل يف ذلك إىل مجلة من العوامل من بينها انتشار الصحافة و الرتمجة مع محلة
انبليون على مصر و أثرها العميق يف هنضة هذا الفن فقد هزت النهضة املصريني هزا عنيفا و أيقظتهم من سباهتم الطويل و
قادهتم إىل خمتلف مظاهر التفتح و احلضارة  ,ابإلضافة إىل اهتمام األدابء هبذا الفن اهتماما الفتا  ,كما استطاعت القصة
منذ ظهورها أن تشكل ظاهرة إبداعية متكنت من فرض وجودها يف األدب احلديث و املعاصر على يد ثلة من القاصني و
الروائيني الذين متكنوا من االرتقاء هبا إىل أعلى املستوايت .و الكثري منا يعرف سيد قطب (رمحه هللا ) ابلسياسي الواعي و
املفكر اإلسالمي الرائد و الداعية الشهيد و لكنه جيهل "سيد"(رمحه هللا ) "األديب املوهوب " فقد كان لـ"سيد قطب "
حضورا قواي يف عامل القصة بثالثة مؤلفات ميثل كل واحد منها مدهبا من املذاهب األدبية املعاصرة.

إن الباحث يف إنتاج سيد قطب ليتصادف بكتاب "طفل من القرية" ذاك الذي يصور طفولته و يلقي الضوء
على مستوايت الرتبية و التعليم و أساليبها يف تلك الفرتة من حياة أمتنا  .و كتاب "أشواك " الذي يصور
مرحلة من حياته العاطفية الوجدانية اليت ال ختلو منها حياة إنسان  ,و كتاب " املدينة املسحورة " الذي
يتناول فيه برمزية هادفة ال غموض فيها وال معميات ,حياة اإلنسان و قيم احلياة ويعرض فيه مناذج إنسانية
فريدة متثل كل طباع اإلنسان املنطوية على شىت النزعات و الرغبات و الدوافع هبوطا يف تراب األرض  ,و
*املؤلف املرسل :د .شاديل مسرية ،االمييلchadli.samira@univ-bechar.dz :
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تساميا مع تأللؤ النجم و أنسام السحر و إشراق الروح الشفيفة الصافية ستجيب هذه الدراسة عن عدة
تساؤالت مهمة نذكر منها  :هل تندرج قصص "سيد قطب " حتت فن القصة ؟ أم أهنا جمرد حماوالت ؟
و إذ أننا اعتربانها قصص هل هي قدمية أم حديثة ؟ و لإلجابة عن هذه اإلشكاليات اعتمدان املنهج
الوصفي التحليلي.

الكلمات املفتاحية :سيد قطب ،.بنية القصة ،.طفل يف القرية ،.أشواك ،.املدينة املسحورة.

مقدمة:
القصة " نص أديب نثري يصور موقفا أو شعورا انسانيا أو حداث أو شخصية معينة انساان أو
مجاد تصويرا مكثفا حمدودة الزمان و املكان و الشخصية بوحدانية عناصرها ينتج عن حلظة شعورية
حيواان أو ً
(عمر ابراهيم

أو رؤية آنية و طوهلا بني ( )30-5صفحة و اقل من ذلك تسمى أقصوصة أو قصة قصرية
توفيق  ،2013 ،ص ، )79وحىت نسمي عمال ابداعيا ما " قصة " ال بد من توفر أركاهنا القصة املتعارف
عليها منذ نشأهتا ا ألن ا لبناء القصصي هو " شكل القصة و التشكيل اجلمايل هلا و ألركان القصة من
الشخصيات و احلدث و املكان و الزمان و تقنيات البناء من احلوار و التوتر واملفاجآت و حسن استعمال
البياضات يف الصفحة دور يف إخراج القصةكوحدة متناسقة " (عمر ابراهيم توفيق ،2013 ،ص.) 83
و انطالقا مما ذكرف "القصة اختلفت عما كانت عليه يف القدمي من حيث دورها و تقنياهتا  ،فليست القصة
احلديثة حكاية تسرد حوادث معينة أو حياة شخص كيفما اتفق بل أصبحت حمددة أبطر فنية عامة متيزها
عن ابقي الفنون التعبريية األخرى كاملسرحية و القصيدة الشعرية ( .".....شربيط أحمد شربيط ،
 ،1998ص )11و بذلك فأركان القصة و بنياهتا األساسية هي:
احلدث :يعد احلدث املكون األساسي لإلنتاج االبداعي القصصي أو الروائي فهو من أهم العناصر اليت
تعمل على تشكيل و بناء العمل من خالله تتجسد أطروحات الكاتب عرب الشخصيات و مواقفها و
عالقتها مع ابقي العناصر كالزمن و املكان .
وقد صنف النقاد األحداث القصصية إىل قسمني " :أحداث رئيسية و أحداث اثنوية ،كما يبىن احلدث
من ثالثة أنساق  :النسق املتتابع  ،النسق املتداخل ،النسق التضميين .
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الشخصيات :تعترب الشخصية من العناصر املهمة يف البناء القصصي و املكوانت الرئيسية يف القصة وتنقسم
إىل شخصيات رئيسية (مركزية )و شخصيات اثنوية (مساعدة ) و ميكن كذلك التمييز بني فئتني من
الشخصيا  :الشخصيات الثابتة و الشخصيات النامية.

الزمن :ميثل الزمن عنصرا أساسيا من العناصر اليت يقوم عليها القص  ،فإذا كان األدب فنا زمانيا فإن القص

هو أكثر األنواع األدبية التساقابه .فللزمن أمهية يف احلكي فهو يعمق اإلحساس ابحلدث وابلشخصيات
لدى املتلقي  ،فعادة ما مييز الباحثون يف السردايت البنيوية بني مستويني للزمن :

زمن القصة  :وهو زمن وقوع األحداث املروية يف القصة  ،فلكل قصة بداية و هناية  ،خيضع زمن
.1
القصة للتتابع املنطقي
.2

زمن السرد :هو الزمن الذي يقدم من خالله السارد القصة و ال يكون ابلضرورة مطابقا لزمن

القصة( .حممد بوعزة ،2010 ،ص  )87األمر الذي ينشأ عنه ظهور مفارقتني أو تقنيتني سرديتني ،مها
االسرتجاع و االستباق .

املكان  :وهو الفضاء الذي جتري عليه أحداث القصة  ،و على الكاتب معرفة تفاصيله احلية وجوانبه
املختلفة من الداخل و اخلارج مث ينتخب ماله عالقة مبوضوعه ميزجه ابألحداث و الشخصيات أو يضعه
وضعا انطقا حيا ينقل القارئ إىل مكان القصة و بيئتها (عمر ابراهيم توفيق  ،2013 ،ص )70و قد قسم
الدارسون أنواع املكان إىل نوعني أساسني  :املكان املفتوح و املكان املغلق .
هذه هي البنيات اإلساسية للقصة و اليت سنتطرق هلا ابلتفصيل يف دراستنا لقصص "سيد قطب " ( طفل
من القرية ،املدينة املسحورة و أشواك ) .

أوال :بنية احلدث عند "سيد قطب"
 1تصنيف األحداث :

ففي الرومانسية كتب "سيد قطب" قصته "أشواك" ..تلك اليت متثل حياته أو جانبا من حياته يف فرتة من
فرتات الوجدان اإلنساين العف  ,حيث كتب هللا له أن يتقدم خلطبة فتاة كانت متيل إىل شاب آخر من قبل
(يوسف العظم ،1980 ،ص  , )84لتنتهي صفحات هذه القصة على حب طهور كان مصريه اإلخفاق
حيث يقول يف إهدائها ":إىل اليت خاضت معي يف األشواك  ,فدميت و دميت  ,و شقيت و شقيت  ,مث
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سارت يف طريق و سرت يف طريق :جرحني بعد املعركة ال نفسها إىل قرار  ,وال نفسي إىل استقرار)" (سيد
قطب  ،1947 ،ص )3واحلدث يف قصة أشواك أسس له "سيد قطب" يف اجلزء األول منه عن طريق
احلوار الذي دار بني بطل القصة "سامي" و البطلة "مسرية"
أما قصة"أشواك" بدأها سيد قطب ابستهالل مميز حيث وضع القارئ مباشرة أمام احلدث الرئيسي يقول يف
بداية القصة (حينما أمسك بيدها ليلبسها خامت اخلطوبة  ,يف حفل من األهل و األصدقاء  ,و يف ضوء
األنوار الساطعة  ,و على أنغام املوسيقى يف احلجرة اجملاورة  ...أحس بيدها ترتعش متقلصة يف بيده ,و نظر
فإذا دمعة تند من عينيها ( ).....سيد قطب ،1947،ص )3و بعد إحلاحه عليها يف معرفة سر دمعتها ,
اعرتفت له أبهنا قبل أن تتعرف عليه كانت تعيش قصة حب مع ابن جرياهنا الضابط يف اجليش .
اعتمد"سيدقطب" حدث مركزي واحد بدءً من حلظة معينة .لتتنامى األحداث الثانوية املتمثلة يف معرفته
هذه احلقيقة القاسية اليت تعذب معها و تعذبت معه حيث عاشا فرتة حياة العذاب و احلرية و احلرمان و
اليت انتهت ابلفراق ( إنه ال يقدر على الزواج منها  ,ألهنا ليست "عذراء القلب" وهو يتطلب يف فتاة
أحالمه مفارقات ال جتود هبا احلياة  ,يتطلب احلورية القاهرية املغمضة العينني ,يتطلب الفتاة العذراء القلب
و اجلسد يف زي قاهري ) (سيد قطب ،1947،ص )70
يف حني كتب يف الرمزية قصته "املدينة املسحورة " اليت اعتمد فيها على حدثني رئيسني حيث حدثنا سيّد
يف بداية مدينته املسحورة عن أرق امللك شهراير يف الليلة املائة بعد األلف  (:فلما كانت الليلة املائة بعد
األلف أرق امللك شهراير أرقا طويال جتاوز به منتصف الليل ,...وأوىف به على اهلزيع األخري و ضاق صدره
هبا األرق الذي ال جيد له مهراب  ,وال يعرف له هناية ( )..سيد قطب  ،1964،ص  )4فبعدما أن ضاق
أبحاديث زوجته "شهرزاد " اليت أحست ذلك منه فاستأذنه و انقطعت عنه تسعا و تسعني ليلة (,لقد عاش
يف األرض تسعا و تسعني ليلة ,عاش يف الواقع احملسوس الذي كان قد شاقه فتشهاه .عاش يف العامل املنظور
حبواسه و ذهنه بعيدا عن العامل املسحور الذي خلقته شهرزاد)( ...سيد قطب ،1964،ص )6فأرق شهراير
و ذهب إىل خمدع شهرزاد و طلب منها مواصلة حديثها عن قصصها (أرأيت اي شهرزاد إىل أحاديثك

اجلميلة ألف ليلية و ليلة ؟أين تراها اآلن ؟ لقد كانت تنقلنا على جناح اخليال إل عوامل و آابد ال مثيل هلا
فيما حنسه أو نراه .إن العامل احملسوس عامل ضيق اي شهرزاد .بل عامل جاف مشوه قبيح..إن احلياة بال خيال
نوع من التحجر ,و العيش بال أحالم حيوانية بليدة  ..أو ال زلت متلكني اي شهرزاد أن تردينا إىل العوامل
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املسحورة و إىل األكوان احلاملة و إىل اآلفاق الوضيئة ,اليت عشنا فيها ثالثة أعوام ؟ ) (سيد قطب،1964،
ص  )10مث يتطور احلدث الدرامي من خالل استعانة القاص للحدث الرئيسي حبدث اتل فبدأت عليه
قصة "املدينة املسحورة" اليت كانت احلدث الرئيسي الثاين  ,و قد استمرت عشر ليال يف قصتها عليه ابتدأهتا
يف الليلة الواحدة بعد املئة .
أما يف القصة اليت تعتمد على أكثر من حدثني رئيسني فقد كتب "سيد" قصته "طفل من القرية" اليت
تصور قصة حياته فجاءت على غرار "األايم "لطه حسني " الذي بدا متأثرا أبسلوبه يقول "سيد قطب" يف
تقدمي كتابه  ( :إىل صاحب كتاب األايم ....الدكتور طه حسني بك إهنا اي سيدي أايم كأايمك ,عاشها
طفل يف القرية يف بعضها من أايمك مشابه ,و يف سائرها عنها اختالف ( )......سيد قطب،1945 ،

ص  , )3حيث بدأ بسرد حياته يف القرية من حيث أسرته و وضعها االجتماعي و االقتصادي و الروابط
و الصالت بني افرادها  ,ومن حيث دراسته يف القرية و اهتماماته الدراسية و الثقافية منذ طفولته و من
حيث مشاركته االجتماعية و الثقافية  ,وميضي الكاتب عرب قصة طفولته حيدثنا عن "اجملذوب" الذي كان
جيوب طرقات القرية و الناس من خلفه يتربكون به رغم قساوة العصا اليت ينهال هبا على اجسامهم  ,و عن
العم صاحل الذي كان يهبط بني احلني واآلخر حيمل كتبا منوعة ذات مستوايت و أغراض و آفاق شىت ,
تتناقلها األايدي  ,وصوال إىل آخر فصل من كتابه حتت عنوان "الرحيل " يقول "سيد قطب " ( :آن له أن
يهجر القرية فما عاد له فيها بقاء  ...إذ أن هناك مهمة تنتظره  ,إنه جمند أعد للكفاح  ..جمند هلذه املهمة
اليت أعدته هلا امه و أخفتها عنه  ,منذ اول يوم ذهب فيه غلى املدرسة  ,مث كشفت له عنها يوم دخل عليها
فرآها تبكي ) (سيد قطب ،1945،ص .)3

 2أنساق احلدث :

 1.2النسق املتتابع :
يف قصة "أشواك" نلحظ كيف أن األحداث جاءت مرتبة ترتيبا متتابعا حسب تسلسل وقوعها بال تقدمي
وال أتخري  ,حيث إن كل مرحلة من مراحل احلدث ترتابط و متثل مرحلة زمنية مهمة :

البداية  :يستثمر "سيد قطب" تقنية املشهد يف وصف حفل اخلطوبة مبنظر الشاب و هو ميسك بيدخطيبته ليلبسها اخلامت  ,و يف هذه األثناء يرى دمعة تند من عينيها .
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النهاية :يتقدم الكاتب ابحلدث إىل األمام ليضع القارئ يف النهاية اليت انتهت بفسخ اخلطوبة و فراقاحملبني
 2.2النسق املتداخل :

يف قصة "طفل من القرية"  ,اليت تنهض على البناء املتداخل يدور احلديث ضمن حدود مكان واحد وهو
"القرية"  ,حيث يسرد الكاتب عرب الراوي بصوت الغائب  ,ف"سيد قطب" و"هو يف الكالم عن حياته
يف القرية  ,مل يرتب احلوادث ترتيبا اترخييا  ,و هذه من ميزات النسق املتداخل -كما سبق أن رأينا – و إمنا
اتبع الطريقة التصويرية  ,فكان أقرب فيها من الرسام املصور منه إىل الكاتب املؤرخ " (صالح عبد الفتاح
اخلالدي ،ص , )59و تتوزع تفاصيل احلدث يف القصة عرب مراحل متعددة تتداخل فيها أحداث القصة.
 3.2النسق التضميين:

يف قصة " املدينة املسحورة " تبدأ أحداث القصة األصلية ابلتمهيد للحدث الرئيسي فحدثنا "سيد" عن
أرق امللك شهراير يف الليلة االلف بعد املئة  ,وطلبه من "شهرزاد" ملواصل ة حديثها عن قصصها  ,فبدأت
عليه قصة " املدينة املسحورة " من منطلق تصوير احلالة النفسية و اجلو احليايت لألسرة املالكة و رغبات
أفرادها و ما تبذله من جهد و مال يف سبيل حتقيق تلك الرغبات
اثنيا :بنية الشخصية

 1الشخصيات املركزية:
يف قصة " طفل من القرية " ومن خالل العنوان تدور األحداث حول شخصية واحدة مركزية وهي  :شخصية
الطفل اليت جرت هلا األحداث و املالحظ يف القصة أن البطل مل يسم ابسم خاص بل اكتفى "سيد"
بتسميته "صاحبنا"  ,و الطفل مبا أنه بطل القصة أخذ احليز األكرب من حيث الظهور و احلديث عن أحداث
القصة دون انقطاع يصف لنا الكاتب هذه الشخصية يف بعدها اجلسماين " حيث يهتم القاص يف هذا
البعد برسم شخصيته من حيث طوهلا و قصرها و حنافتها و بدانتها و لون بشرهتا و مالمح األخرى املميزة
" (شربيط أمحد شربيط ،1947 ،ص )35يف فصل "املدرسة املقدسة "يقول( كان نصف عمر و فصل
له قفطان صغري من "الشاهي" بدل اجلالبية ,كان هذا زاي مبتكرا ال عهد للمدرسة به ) (سيد
قطب ،1945،ص ,)10
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شخصية الوالدين  :أما الشخصية الثانية و اليت تقرتب من الشخصية الرئيسية فهي "شخصية والدا الطفل"
و دورها يتمثل فيما تقوم به من تربية الطفل و تقومي سلوكه  ,حيث يبني لنا "سيد " مكانة والديه يف
أسرتيهما  ( :كان والده قد صار عميد األسرة املكلف حفظ امسها و مركزها  ,يف الوقت الذي مل ينله من
املرياث إال نصيب حمدود ال ينهض مبا كانت تنهض به ثروة األسرة جمتمعة  ....و كان بعد هذا متالفا
مضيافا فزاد ذلك التكاليف اليت ال حتتملها ثروته و لكنه حافظ على كل املظاهر و املطاليب إىل اللحظة
األخرية  ,و كانت والدته من أسرة مماثلة أو أعرق  ,و قد وقع هلا ما وقع ألسرة الوالد حرفا حبرف )....
(سيد قطب ، 1945،ص .)10

 2الشخصية الثانوية (املساعدة):
الشخصيات الثانوية يف قصة " املدينة املسحورة " فقد تعددت بتعدد الشخصيات الرئيسية ذلك أهنا قصة
ذات نسق تضميين و من بني هذه الشخصيات نذكر ( :حور) مستشار امللك اجلديد "اتسو" و الذي
رافقه يف رحلة البحث عن األمرية و تويل شؤون اململكة يف غيابه ( ,الوصيفة ) لألمرية "تيسي " و اليت
أتكدت هلا ما مسع من أخبار عن زواج امللك بفتاة الغابة  ,والدا "ساسو" اللذان كان هلما دور يف تطوير
األحداث و خروج امللك للبحث عن فتاة أحالمه " ,الكاهنة" و اليت كانت سببا يف خروج األمرية إىل
الصحراء لتصبح بعد ذلك ساحرة.
الشخصيات الثابتة (املسطحة):

نذكر منها ":عم صاحل" يف فصل "حركة ثقافية" من قصة "طفل من القرية " فهذه الشخصية رغم اهنا
مسطحة لكنها سامهت يف تطوير احداث القصة من خالل "الطفل" الذي كان يشرتي منه الكتب (تلك
األايم اليت كان يصل فيها "العم صاحل" حامال على كتفه غرارة "زكيبة" حافلة ابلكتب  ,فيجلس يف سويقة
القرية مرتبعا فوق الغرارة بعد إفراغها  ,ويرص أمامه هذه الكتب اليت تبلغ العشرين و الثالثني صفوفا صفوفا
حسب قيمتها  ,أو حسب موضوعاهتا !)

الشخصيات النامية (املدورة) :

يف قصة "أشواك" تواجهنا شخصية "والدة البطلة" يف فصل ِ
"سخرايت" ( إهنا سيدة طيبة  ,عصبيةاملزاج
,مصابة بداء الكبد و تريد أن تفرح  ,وأن تقشع اهلم ,ألن الكدر يثري عليها الداء ) (سيد قطب ،1947،
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ص  ,)18ومع تتابع السرد سرعان ما تتحول هذه الشخصية يف فصل "العاصفة" عندما أعلن "سامي "
قرار فسخ اخلطوبة مع "مسرية " ( و اثرت األم ثورة عصبية عنيفة ..مل تتمالك فيها أعصاهبا وال لساهنا  ,و
انقلبت هذه السيدة الوديعة من حال إىل حال .قالت له  :لقد قال الناس من قبل عنك أنك لست جادا
يف رغبة الزواج ,و أن ظروفك الشخصية متنعك  ,و لكننا مل نصدق  ,و ها أنت ذا تسبب لنا فضيحة !)
(سيد قطب  ،1947،ص .)26
اثلثا  :البنية الزمكانية:

 1الرتتيب الزمين :
 1.1االسرتجاع:

إن الناظر يف قصص "سيد قطب" ,يدرك استخدام تقنية االسرتجاع يف فصول قصصه على اختالف يف
درجة حضورها  ,ففي قصة "طفل من القرية " مثال يستخدم الكاتب تقنية االسرتجاع يف سرد أحداث
القصة ابلعودة إىل طفولته ,فإذا نظران إىل افتتاحية الكتاب جند أن الراوي قد استهل ابسرتجاع ( :هذه
صور من حياة القرية عاصرت طفوليت منذ ربعقرن من الزمان  ,مل أمنق فيها شيئا  ,و مل أصنع أكثر من نقلها
من صفحة الذاكرة إىل صفحة القرطاس  ,قليل من هذه الصور قد زال اآلن و حلت حمله صور جديدة
( ).....سيد قطب  ،1945،ص .)2
 2.1االستباق:

أييت االستباق يف قصة "أشواك" عن طريق الشخصية الرئيسية يف القصة" سامي" وذلك عندما كان أيمل
أبن تنتهي قصة حبه ابلزواج ( لقد بىن يف أحالمه عشها املنتظر  ,ولقد مضى خبياله يطوي األايم  ,ولقد
عاش يف هذه األحالم عيشة الواقع  ,و استغرق يف هذا اخليال حىت مل بعد يفرق بينه و بني احلقيقة ! فأين
هو اآلن من هذه األحالم ) (سيد قطب  ،1947،ص.)5فيشري هذا املقطع إىل استباق خارجي( وهو
الذي يتجاوز زمنه حدود احلكاية  ,يبدأ بعد اخلامتة و ميتد بعدها لكشف مآل بعض املواقف و األحداث
املهمة و الوصول بعدد من خيوط السرد إىل هنايتها " (لطفي زيتوين ،2002 ،ص  ( )17على أية حال
لقد عاش أحالمه  ,وجسم خياله  ,فكانت هذه املخلوقة رفيقة حياته  ,و معها عاش يف العش الدافئ  ,و
منها كان له طفل بال شك ) (سيد قطب  ،1947،ص.)70
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إن االسرتجاع و االستباق خيلخالن نظام السرد الزمين لألحداث ،و قد استخدم "سيد قطب " يف قصصه
–االستباق  -بنسبة قليلة إذا ما قارانه ابالسرتجاع .
 1.2تسريع السرد:

حيدث هذا النوع من السرعة الزمنية حني يلجأ السارد إىل تقليص وقائع  ,يف روايته أو تلخيصها أو املرور
عليها معتمدا مجلة أو عبارة تلمح هبذا التسريع ,دون سرد تفاصيل ما جرى معتمدا على :

أ -اخلالصة:

جاء التلخيص يف قصة "أشواك" يف فصل ِ
"سخرايت" على لسان السارد على النحو اآليت (:مث أطفئت

األنوار  ,و بدأت اجلريدة و حتركت ذراعه قليال  ,فسرت يف جسده هزة  ,و مالت هي إليه قليال فصافح
شعرها خده  ,و أحس ابلنشوة فثمل و طاقت برأسه الرؤى الغامضة يف الفردوس النعسان  ,و انتهت
اجلريدة) (سيد قطب ،1947،ص , )21فنالحظ هنا أن السارد جتنب التفاصيل الدقيقة اليت جرت مع
أبطال القصة .

ب -احلذف :
زخرت أحداث قصة "املدينة املسحورة"  ,بنصيب وافر من احلذف حنو  (:مرت السنوات و الطفالن
ينموان حىت بلغت سنهما العشرين ) (سيد قطب  ،1964،ص (, )14لقد مر هاذان العامان كما متر
القرون و األجيال) (سيد قطب  ،1964،ص (, )15و متر السنوات و األمرية تنمو و تتفتح ,حىت إذا
بلغت الرابعة عشر ( )...سيد قطب  ،1964،ص  )60فالسارد قد استغىن عن فرتات زمنية طويلة من
خالهلا اقتصر الوقت

.

ج-املشهد :

حيتل املشهد موقعا مميزا يف قصص "سيد قطب" و ذلك بفضل وظيفته الدرامية يف السرد و قدرته على
تكسري راتبة احلكي  ,و قد اعتمد القاص على املشهد يف "أشواك" جند حضور املشهد بصورة واضحة ،إذ
استهل القاص األحداث مبشهد حواري افتتاحي بني البطلني و الذي انكشف فيه السر ( أمسك بيديها
بني يديه و حدق يف ووجهها  ,وهو يقول  :ماذا؟.........قالت  :لقد عزمت أن أقول لك ( )...سيد
قطب ،1964،ص )4
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د -الوقفة :
يف قصة " املدينة املسحورة " و اليت غلبها عليها الوصف ,يلجأ القاص إىل الوقفة لوصف الشخصيات : ,
( لقد هبت كأمنا مسر يف مكانه .كانت فتاةممشوقة القوام انضرة الوجه  ,يف عيناها كل معاين الربيع ,كل
شيء فيها متفتح كالوردة الناضجة صدرها الناهد  ,و نظراهتا اجلاهرة  ,و بشرهتا اململوحة  ,و مشيتها
املتوثبة و لفتاهتا السريعة ..أحس الشاب أنه هذه الفتاة هي إحدى ظبيات الغابة أيقظها تفتح الربيع )...
(سيد قطب  ،1964،ص  , )16إن وصف السارد لفتاة الغابة قد عمل توقفا يف سري الزمن السردي
للقصة .
 2بنية املكان

 1.2املكان املغلق  :تعددت األماكن املغلقة يف قصص "سيد قطب " على النحو التايل :
اجلدول : 1دراسة األمكنة املغلقة يف القصص
املقطع السردي

الصفحة

عنوان القصة املكان
طفل من
القرية

البيت

"مث البيت ...هل يفقد هذا البيت ؟"

96

الطاحونة

"كانت هذه الطاحونة إحدى الطواحني كثرية عتيقة 47
يف القرية "

"املدينة
املسحورة"

قصر امللك

"وكان للملك يف وسط املدينة قصر عظيم"

كوخ "ساسو" "و على حفايف الغابة كانت تتناثر بضعة أكواخ "

13
13

فالبيت مثال:بوصفه مكاان مغلقا يعد سجال ملشاعر و حياة االنسان  ,و على جدرانه تواريخ األايم املاضيةو
األايم الباقية  ...فاملعىن الداليل للبيت يشمل كل البيوت املألوفة للعيش الباعثة لألمان و الطمأنينة  ,وحنن
بصدد قراءتنا لكتاب "طفل من القرية " جند هلذا املكان منزلة خاصة يف نفس الطفل و العائلة خصوصا
عندما أحس انه سيفقد هذا املكان ( مث البيت ...هل يفقد هذا البيت ؟و هنا أحس إبعزاز مل يشعر مبثله

قط ,بيتهم الفسيح اجلميل و البئر اخلاصة به ...مث رواق الفرن تلك احلجرة اخلاصة ابلفرن يف الدور الثاين,
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و هي غري اليت ابلدور االول ...أما بيتهم هذا املهدد ابلفقدان فيه فرانن  ,واحد يستعمل يف الشتاء للدفء
و اآلخر يستخدم جملرد اخلبز صيفا ) (سيد قطب ،1945،ص  )96فقد وظف القاص"البيت " أبشكال
خمتلفة و أورده يف صور خمتلفة فهو اترة مصدر للسعادة و األلفة و أحياان مكان للرعب و الفزع ويتجلى
ذلك عندما كان الطفل يتحاشى املرور جبانبه ( ..و هكذا ظل يتحاشى املرور ابلوكر املخيف  ..حىت غادر
القرية يف سن املراهقة..بل إنه ليحس شعورا غامضا كلما مر هبذا البيت حىت اآلن !) (سيد قطب ،1945،
ص )73
 2.2املكان املفتوح :

اجلدول : 2دراسة األماكن املفتوحة يف القصص
عنوان

القصة
طفل

املكان
القرية

من القرية املدرسة
أشواك

املدينة

املقطع السردي

الصفحة

"كان زمام أطيان القرية أكرب من عدد األيدي العاملة فيها" 86
"وملا كانت املدرسة يف حاجة إىل أتليف قلوب األهايل"...

10

قاعة
السينما

"ودخال دار السنيما ...وجلسا متجاورين"

20

الشارع

"كان سائرا يف الشارع وهو نشوان"

10

الغابة

"وكان على مقربة من املدينة غابة"

13

ومل يلبت القمر أن اطل على الصحراء

51

املسحورة الصحراء

فالقرية مثال اختذها القاص مكاان ألحداث قصصه فقد جعل القرية مكاان مفتوحا تتصرف فيه الشخصيات
كما تريد و حبرية ( و كان لكل أسرة بيت مملوك ,صغري أو كبري ,ولكنه بيت أما األكواخ الطينية فلم تكن
معروفة يف القرية ...كان أكثر نصف بيوهتا مبنيا ابلطوب األمحر ..و كان معظم البيوت تتألف من طابقني
أو ثالثة و بعضها يصل إىل (الربعة)....أ) (سيد قطب ،1945،ص  ,)86-85فالقاص استمد أحداث
قصصه من واقع القرية .
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أما املدرسة :تعد مركز العلم و املعرفة و يف نفس الوقت هي فضاء مفتوح للجميع ,يصف "الطفل" مدرسته
يف القرية فيعطي صورة دقيقة عن البناء و احلجرات و توزيع الطالب و تنظيمهم (: ..كانت املدرسة مؤلفة
من ثالث حجرات متالصقة  ,و أمامها بطوهلا فناء املدرسة وبه الباب اخلارجي  ,و كان هبا مخس فرق من
التالميذ موزعة كاآليت على احلجرات :الفرقة الرابعة و هبا كبار التالميذ و فيهم من جتاوزت سنه العشرين
( ...سيد قطب  ،1945،ص .)16-15
خامتة ابلعربية:

يف ختام هذه املقاربة ميكننا القول إن نصوص سيد قطب قصص هلا خصائص فنية متميزة تقوم على بىن
العمل السردي احلديث (احلدث ,الشخصيات ,الزمان و املكان)  .كما بدا "سيد قطب" يف قصصه هذه
صاحب إحساس مرهف و شاعرية شفافة ووجدان حامل ,و خيال واسع حيلق به من واقع مادي منطي إىل
عامل خيايل تصويري رمزي .
إن القصة عند "سيد قطب" قصة حديثة تتوافر على تشكيل فنين مبين على عناصر القصة املعروفة كما
كشفت النماذج على قاص متمكن من النص له رصيد لغوي ثر و قدرة على صياغة العبارة املتينة وخيال
واسع سبح به يف فضاءات متعددة .لذا ميكننا أن نعد سيد قطب من رواد و مؤسسي القصة العربية احلديثة
CONCLUSION
In conclusion of this approach, we can say that Sayyid Qutb's texts are
stories that have distinct artistic characteristics based on the structures of
modern narrative work (event, personalities, time and place). In his stories,
Sayyid Qutb also seemed to possess a delicate sense, transparent poetics,
dreamy conscience, and a vast imagination that follows him from a
stereotypical material reality to a symbolic, figurative fantasy world. The
story of Sayyid Qutb is a modern story that has an artistic formation based on
the well-known elements of the story. The models also revealed a narrator
who was able to write the text with a rich linguistic balance and the ability to
formulate a solid phrase and a wide imagination that swam in multiple spaces.
Therefore, we can classify Sayyid Qutb. One of the pioneers and founders of
the modern Arab story.
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Abstract:
The Arab story has gone through several stages and is seeking to form
its distinguished discourse, whether at the artistic or semantic level, and it has
thus been able to impose itself in the Arab literary arena and achieve artistic
maturity and awareness, after poetry dominated the literary arts for a period
of time. The credit for this is due to a number of factors, including the spread
of the press and translation with Napoleon’s campaign against Egypt and its
profound impact on the renaissance of this art. The writers' interest in this art
is remarkable, and the story has been able, since its appearance, to form a
creative phenomenon that was able to impose its presence in modern and
contemporary literature at the hands of a group of storytellers and novelists
who were able to raise it to the highest levels. Many of us know Sayyid Qutb
as the conscious politician, the leading Islamic thinker and the martyred
preacher, but he is ignorant of Sayyid the “talented writer.” Sayyid Qutb had
a strong presence in the world of the story with three books representing each
one. Including a trend of contemporary literary trends.
Keywords: Sayyid Qutb; story structure ; child in the village; thorns; enchanted city.
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امللخص:

شكل األنسا ُق الثقافيةُ املصطلح التحليلي األبرز يف النقد الثقايف من خالل فرضية مفادها َّ
أن
تُ ُ
النص األديب يتكون من أنساق ثقافية مضمرة ختتفي وراء مجاليات النصوص األدبية ومعانيها الظاهرة،

وتكشف األنساق الثقافية املضمرة عن العالقات بني النص والثقافة ،ولتبيان املعاين الثقافية يُستعا ُن أبدوات
النقد الثقايف وأمهها(:اجملاز الثقايف ،التورية الثقافية ،املؤلف املزدوج) للكشف عن األنساق الثقافية ،ويهدف
هذا البحث إىل تقدمي منوذج يكشف عن جتليات األنساق الثقافية املضمرة يف قصيدة املتنيب اليت مطلعها
بعد ٍ
غد أريج) بوصفها منوذجاً تطبيقياً للنقد الثقايف من خالل بيان األنساق الثقافية املضمرة يف
(هلذا اليوم َ
القصيدة بغية إعادة فهمها وتشكيلها نقدايً ثقافياً.
الكلمات املفتاحية :النقد ،الثقايف ،األنساق ،شعر ،املتنيب( ،هلذ اليوم بعد ٍ
غد أريج).
مقدمة:
النقد الثقايف منط نقدي غريب يقوم على ربط األنساق اخلفية يف النصوص األدبية مع اجلوانب الثقافية
الواقعية لبيان العيوب النسقية يف النصوص األدبية ،وقد ظهر مصطلح النقد الثقايف يف كتاابت مؤسس النقد
* املؤلف املرسل :د .عمر عبدهللا انيف العنرب ،اإلمييلomar.al-anbar@iu.edu.jo :
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الثقايف الغريب (فينسنيت ليش) إ ْذ مت نقلها إىل العربية من خالل كتاابت الناقد الثقايف عبدهللا الغذامي ،ويركز
النقد الثقايف على األنساق الثقافية اليت تضمرها يف النصوص األدبية لبيان أبعادها وأنساقها؛ َّ
ألن النص
األديب يتكون من نسقني :أوهلما ظاهر مجايل وهو مهمة الناقد األديب ،واآلخر نسق خفي وراء األنساق
اجلمالية يظهر املعىن الثقايف للنص األديب ويرتبط ببنية الثقافة.
ويشكل النقد الثقايف حماولة لربط النص ابلواقع الثقايف من خالل األدوات النقدية ،وينتمي النقد الثقايف
إىل (تيارات ما احلداثة /ما بعد البنيوية) يف النقد اليت تعزز من التعاون بني النقد الثقايف واملناهج النقدية
مثل(:من هج ما بعد االستعمار) ،واالجتماعي ،واالجتاه النسوي ،واملاركسي ،واالجتاه الفوضوي ،وغري ذلك
من املناهج النقدية اليت متتلك فلسفة خاصة متكن الناقد الثقايف من البحث النصي.
ويوصف النسق أبنَّه أهم أدوات النقد الثقايف؛ َّ
ألن النص األديب يتكون من عدد من األنساق الظاهرة
واملضمرة ،وكل ٍ
نسق يصل إىل هدفه ورمبا يوجد النسق يف النص دون وعي واضح بوجوده ،وهذه مهمة
ُ
الناقد الثقايف يف بيان صراع األنساق الثقافية وتنافرها وجتاذهبا وتوحدها ،وأييت النقد الثقايف لتبياهنا وكشف
مضمرهتا ،ويظهر أ ّن النص األديب يعلن بعض القضااي اجلمالية وخيفي األنساق الثقافية اليت تشكل عقل
النص ووعيه الثقايف وعالقته مع الواقع ،وتتجلى مهمة الناقد الثقايف يف البان عن األنساق ابملضمرة املخفية
يف النص األديب ،ولعل الناقد الثقايف حياول الكشف عن اهلوية الثقافية يف للنصوص وتبيان مالحمها من
قسم
خالل البحث يف األنساق الثقافية املهيمنة واملشكلة للجوانب الثقافية النصية يف النصوص األدبية ،ويُ ُ
النص األديب إىل أنساق لبيان اإلشكاليات الثقافية ،وإظهار أمهية معاجلة النصوص األدبية للقضااي الثقافية
وحتليلها وكشف جتلياهتا.
عد النقد الثقايف نقلة نوعية يف البحث عن مجاليات النصوص األدبية وحتليلها حتليالً ثقافياً وفق املعطيات
ويُ ُّ
وش َك َل النقد الثقايف منافساً للنقد األديب؛ ألهنما يلتقيان يف األدوات النقدية ،ويدرس النقد الثقايف
النصية؛ َ
األنساق الثقافية أبدوات نقدية أدبية يستثمرها ويطورها للكشف األنساق الثقافية يف النصوص األدبية.
ويستخدم النقد الثقايف أدوات املناهج النقدية األدبية ظاهرة أساسية يف النقد الثقايف فيقصر ذلك على
أدوات مناهج ما بعد البنيوية اليت ينتمي إليها ،والنقد الثقايف يطور أسسه عند توظيفه أدوات مناهج النقد
(ما بعد احلداثي وما بعد البنيوي) يف حتليل النصوص األدبية ثقافياً ،وميكن نستطيع أ ْن وصف العالقة بني
مناهج النقد ما بعد (احلداثية /البنيوية) والثقايف أبهنا عالقة تكاملية.
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وال شك َّ
أن النقد الثقايف امتلك جاذبية خاصة من خالل قدرته على وصل العالقة بني حتليل النصوص
األدبية وبني الواقع الثقايف املتشكل فعالً فقد استطاع أ ْن خير ُج عن دراسة النص إىل بيان مرجعياته الثقافية،
وأفاد النقد الثقايف من أدوات املناهج النقدية األدبية اليت تركز على ثقافة النص وربطه ابلواقع االجتماعي.
وقد حاول النقد الثقايف أ ْن حيل بديالً للنقد األديب وبعد أكثر من ثالثني عاماً يف وجود النقد الثقايف عربياً
ميكنا القول أنَّه مل يستطع أ ْن يكون بديالً عن النقد األديب ،واملالحظ َّ
أن للنقد الثقايف وظيفته اليت ختتلف
اختالفاً اتماً عن النقد األديب ،ولكل من النقدي الثقايف واألديب حيز خاص من العمل يف النص األديب؛
فالنقد األديب يركز على اجلوانب اجلمالية واإلبداعية والبنائية يف األدب ،ويالحظ َّ
أن النقد الثقايف ال يقبل
عما هو أعمق ومضمر من ثقافة ،ويظهر َّ
أن التطور
البحث يف اجلوانب اجلمالية الظاهرية ،والبد من البحث ّ
بد من اإلشارة إىل َّ
أن مصطلحات النقد
املنهجي النقدي يف النقد الثقايف ال يعين االستغناء عن القدمي ،وال َّ
الثقايف متثل حالة من العالقة بني النقد الثقايف والنقد األديب لتقدمي املصطلحات الثقافية النقدية وتطبيقها.
الفصل األول :األنساق الثقافية يف النقد الثقايف
تكشف األنساق إلظهار العيوب واألخطاء النسقية املوجودة يف النصوص
شكل النقد الثقايف منهجية
ُ
يُ ُ
األدبية ،وقد" :ظهر النقد الثقايف بوصفه نشاطاً أو رؤية أو ممارسة نقدية قصدية منذ ما يقارب الثالثني
ط يضع ثقله النظري ،أو الفلسفي األكرب على ركيزتني
عاماً ضمن رؤى ما بعد احلداثة النقدية ،وظهر نشا ٌ
اثنتني مها :األوىل الشمول أو الكلية ،والثانية التعدد أو نفضل التمركز ،فتخلص من إسار الرؤى املنهجية أو
الفلسفية املتطرفة صوب جانب دون آخر ،واألمر الذي عانت منه منهجيات ما بعد احلداثة ،وظلت تعاين
ردود أفعال متوالية يف النظر واإلجراء ،وتنعتها ابلتطرف اترة ،والقصور اترة أخرى"( بشرى صاحل،2012 ،
ص.)5
ويوصف النقد الثقايف أبنَّه" :صرعة من صرعات الفكر الغريب يف جريه وهلاثه املستمر حنو جتاوز احلداثة وما
بعد احلداثة ،وينظر إليه بوصفه مظلّة واسعة تضم حتتها االجتاهات النقدية الغربية ...ويتبىن منظرو النقد
الثقايف على اختالفهم مشروعاً نقدايً يؤكد أمهية العودة إىل النص واإلفادة من كل ما تنتجه السوسيولوجيا
والتاريخ والسياسة واملؤسسيّة ،وحياول النقد الثقايف بذلك أ ْن يتجاوز التصنيف املؤسسي للنص بوصفه وثيقة
نظام اإلفصاح اخلاص"(.بسام قطوس،
مجالية إىل االنفتاح على اخلطاب بوصفه ظاهرة ثقافية أوسع ،هلا ٌ
 ،2004ص)229ويظهر َّ
ثل فاعلية أو نشاطاً للبحث
أن الوصف األقرب للنقد الثقايف أنّه نوعٌ من النقد ُمي ُ
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ويتشكل النسق الثقايف من خالل تراكم الفهم لألبعاد العميقة
عن العالقات بني الثقافة والنصوص األدبية،
ُ
اليت ختتفي وراء أنساق النصوص األدبيّة من خالل اجلوانب الثقافية السائد السابقة يف النص.
وظهر النقد الثقايف بوصفه منهجاً يف كتاابت" :الناقد األمريكي (فينسنيت ليش) الذي أصدر كتاابً سنة
( 1992النقد الثقايف :نظرية األدب ملا بعد احلداثة) مصطلح النقد الثقايف على نظرية ما بعد احلداثة،
واهتم بدراسة اخلطاب يف ضوء التاريخ والسوسيولوجيا والسياسة واملؤسساتية ومناهج النقد األديب ،وتسند
منهجية (ليش) إىل التعامل مع النصوص األدبية واخلطاابت دون االهتمام ابلوجهة اجلمالية ذات البعد
املؤسسي؛ بل تتعامل معها من خالل رؤية ثقافية تستكشف ما هو غري مؤسسيت وما هو غري مجايل"(.مجيل
محدوي ،2005 ،ص )80وكانت بداايت النقد الثقايف بوصفه بديالً ملا بعد احلداثة يف الغرب ،و َّأما بدايته
العربية فبوصفه (نقد ما بعد بنيوي) ينتمي إىل مدارس ما بعد احلداثة النقدية.
ويعين مصطلح النقد الثقايف عند مؤسسه (فينسينت ليتش)" :نوع من النقد يتجاوز البنيوية وما بعدها،
واحلداثة وما بعدها إىل نقد يستخدم السوسيولوجيا والتاريخ والسياسة واملؤسسية دون أ ْن يتخلّى عن مناهج
النقد األديب ،وأهم ما يقوم عليه هذا النقد هو جتاوز األدب اجلمايل الرمسي إىل تناول اإلنتاج الثقايف أايًكان
نوعه ومستواه" (إبراهيم خليل ،2005،ص .)139-138ويستعني النقد الثقايف مبفاهيم مرتبطة ابلثقافة
ظهر النسق من خالل التكرار؛ فالنص تكرر بىن ثقافية هتيمن عليها
لتوليد األفكار واملصطلحات املتنوعة ،ويُ ُ
وتشكل مرتكزاهتا ،فالنقد الثقايف" :ال ميكن أ ْن يتخلى عن النقد األديب ال بصفة مالزمة ،و َّإمنا بصفة الدربة
والتمهر يف قراءهتا وأساليها وأنساقها وما جيعل منها ذااتً قادرة على توسيع رؤية القارئ وأخذه بعيداً عن
كتابة الوصف العادي أو التحليل امليت"(حمسن املوسوي.)14 ،2005 ،
ويوصف النقد الثقايف أبنَّه حتليل ":للنصوص واخلطاابت األدبية والفنية واجلمالية يف ضوء معايري ثقافية
وسياسية واجتماعية وأخالقية بعيداً عن املعايري اجلمالية والفنية والبويطيقية ،وهو األحدث ظهوراً"(مجيل
محداوي ،2005 ،ص.)76
ويرتكز النقد الثقايف إىل ":منظومة فعل معريف أكثر من هنوضه على جدلية تصارعيّة ،تنهد إىل كيان ثقايف
يقوم على الفهم واإلدراك أكثر ممّا يقوم على جدلية الصراع؛ فالغذامي ال يبشر بعيش ثقايف ُمل ٍغ ملا عداه أو
قامع له ،بقدر ما يدعو إىل عيش ثقايف يسعى إىل معرفة سواه ،ويعمل على التمايز من خالل هذه
املعرفة"(وجيه فانوس ،2005،ص.)27
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ويهدف النقد الثقايف إىل الكشف عن الفعل الثقايف العميق املختفي وراء األفكار واملتجلي من خالل أنساق
ثقافية مضمرة يف النصوص األدبية ،واملالحظ َّ
أن املؤلف الفعلي للنشاط النسقي يف النص األديب هو الثقافة،
عرف النسق
وتتم إعادة إنتاج النسق الثقايف من خالل البحث يف اجلوانب الكامنة وراء اجلماليات النصية ،ويُ ُ
يف معناه االصطالحي أبنه" :الوحدة األساسية اليت يقوم عليها النقد الثقايف ،وجاء دور الثقافة لرتسيخه يف
عقلية املتلقي ،ومن مساته أنّه خيتفي وراء اخلطاب ،وقد يكون مصدره الذائقة احلضارية لألمة؛ فيمكن تسميته
ابلنسق الذ هين دون شرط التأثري يف عقلية املتلقي ،فقد يكون يف حالة كمون قد يفقده الفعالية"(عبدهللا
الغذامي ،2005 ،ص.)84
شكل للفعل الثقايف وينغرس يف الوجدان الثقايف لتبيان
فالفعل النسقي شديد التأثري يف الثقافة؛ ألنَّه هو املُ ُ
العيوب النسقية اليت تظهر من خالل األنساق الثقافية ،و َّ
إن الكشف عن األنساق الثقافية اليت تشكل
خطاابً من الكذب والزيف واخلداع يؤدي إىل مز ٍ
يد من االستيعاب لألنساق الثقافية ،ويظهر َّ
أن مفهوم
ني و ٍ
النسق الثقايف":اللغوي واالصطالحي ينطلقان من مع ٍ
احد ورؤية متشاهبة لكوهنما يتخذان من صفة
فعالة إلنتاج الثقافة ،وبغض النظر عن مدلول هذه الثقافة ،أو فلنقل َّ
أن
التخ ّفي وراء حجاب اللغة وسيلة ّ
يهمه مال تنتجه هذه الثقافة عكس اخلطاب األديب الذي ال يعنيه إال اجلمايل منها"(قبنة
النسق ال ّ
السعدي ،2021،ص.)19
وتوصف األنساق الثقافية َّ
أبهنا بنية مفرتضة يفرتض وجودها ومسوغاهتا النقد الثقايف وختتفي األنساق وراء
مجاليات النص األديب وترتبط ابلواقع الثقايف من خالل ربط النسق ابلواقع ،ويتسم النقد الثقايف ابلتطور
والواقعية فهو تيار نقدي يعاجل القضااي الواقعية املعيشة من خالل البحث يف العناصر اليت ختتفي وراء حاجز
اجلماليات ،و َّ
إن مصطلح األنساق الثقافية ينتمي للنقد الثقايف الذي يسعى لتطوير أدواته من أجل حتقيق
العالقة بني النصوص األدبية وابلثقافة املتداولة يف اجملتمع لتقدمي األنساق الثقافية من خالل أدوات النقد
الثقايف يف دراسة النصوص األدبية ،والنص األديب ينقسم إىل أنساق ثقافية مضمرة (املخفية) اليت يقوم الناقد
الثقايف ابستنطاقها وحتديد مدلوالهتا من خالل تعليقها ابلواقع الثقايف املوجود فعالً ،ويتسم النسق الثقايف
بغض النظر عن مدلول هذه الثقافة،
فعالة إلنتاج الثقافة ّ
بصفة ":التخفي وراء حجاب اللغة بوصفها وسيلة ّ
أو فلنقل َّ
يهمه ما تنتجه هذه الثقافة عكس اخلطاب األديب الذي ال يعنيه إال اجلمايل منها"(قبنة
أن النسق ال ّ
السعدي ،2021،ص.)72
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ويركز النقد الثقايف على النسق بوصفه بداية لتحليل النصوص األدبية من خالل تقسيم النص األديب إىل
أنساق تنتمي للثقافة بوصف النص األديب يرفدها ،وحيتوي النص األديب على أنواع من(":الداللة النسقية)
وإذا ما كانت الداللة الصرحية مرتبطة ابلشرط النحوي ووظيفته (نفعية /توصيلية) ،بينما الداللة الضمنية
ترتبط ابلوظيفة اجلمالية للغة ،لذا فإ ّن الداللة النسقية ترتبط يف عالقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكون
َخ َذ ابلتشكيل التدرجيي متكن من التغلغل غري امللحوظ وظل كامناً هناك يف أعماق اخلطاابت
عنصراً ثقافياً أ َ
وظل يتنقل ما بني اللغة والذهن البشري فاعالً أفعاله بال رقيب نقدي ابجلمايل أوالً مث بقدرة العناصر النسقية
على الكمون واالختفاء"(عبدهللا الغذامي.)72 ،2005 ،
ويظهر من خالل البحث يف أنواع الداللة وجود":
 -1الداللة الصرحية :عملية توصيلية.
 -2الداللة الضمنية :أدبية مجالية.
 -3الداللة النسقية :ذات ب ٍ
عد نقدي ثقايف ،وترتبط ابجلملة الثقافية"(إمساعيل محدي،2013 ،
ُ
ص.)14
وحتتوي النصوص األدبية على أنواع الداللة الثالثة (التصرحيية والضمنية والنسقية) ويبقى دور الناقد الثقايف
يف الكشف عن الداللة النسقية التوصيلية الصرحية ذات الوظائف النحوية ،و َّأما الداللة الضمنية فرتتبط
ابجلوانب اجلمالية ،ويؤكد النقد الثقايف َّ
لكن هنالك
أن معاين النصوص األديب ليست يف الداللة النسقية؛ و َّ
داللة خمتفية وراء اجلماليات النصية األدبية ،و َّأما الداللة الثقافية فهي داللة وراء مجاليات النصوص األدبية

وترتبط ابلثقافة ":فالنقد الثقايف ...ال يُعىن جبمال دالالت النص األديب ،ومثلما للجمال دالالت ،للقبح
دالالت ،وهو هبذا يعتمد اجلرأة يف تعامله مع النصوص األدبية للكشف عن غائياهتا الكامنة"(مجيل الزهريي،
 ،2012ص.)99
ويظهر َّ
أن النقد الثقايف يعتمد على ":التمييز املنهجي بني ثالثة ُمج ٍل رئيسية هي :اجلملة النحوية ذات
املدلول التداويل ،واجلملة األدبية ذات املدلول الضمين واجملازي واإلحيائي ،واجلملة الثقافية اليت هي حصيلة
الناتج الداليل للمعطى النسقي ،وكشفها من خالل العناصر النسقية يف الرسالة ،مث من خالل التصور مقولة
الداللة النسقية وهذه الداللة سوف تتجلى وتتمثل من خالل اجلُمل الثقافية ،واجلُمل الثقافية ليست عدداً
142

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

أي َّ
عد
أن اجلملة الثقافية هي داللة اكتنازية وتُ ُّ
كمياً ،إ ْذ جند مجلة ثقافية واحدة يف مقابل ألف مجلة حنويةّ ،
مكثفة"(عبدهللا الغذامي ،2004 ،ص.)27-26
ويشرتط النقد الثقايف يف النصوص األدبية املختارة للدراسة الثقافية أ ْن تكون ذات شعبية ومجاهريية عالية
فأدب اجلماهري" :الذي ظّل بعيداً عن األضواء خالل العصور املاضية ،فهو يربط النص بسياقه وظروفه،
ويفيد من العلوم اإلنسانية والفلسفة ولديه قدرة على اكتشاف األخطاء احلضارية ،وذلك من خالل البحث
عن صلة اللغة ابجملتمع والبيئة"(مجيل الزهريي ،2012 ،ص .)99واألثر األديب ذو الشعبية العالية هو هدف
النقد الثقايف بوصف األكثر أتثرياً يف الثقافة السائدة.
ويسعى النقد الثقايف للبحث يف ":األنساق لكشف العيوب النسقية يف اخلطاب الكامنة وراء الشخصية
العربية من اجلاهلية إىل اليوم ،وهذه األنساق خمبؤه – كما يقول الغذامي -وراء عباءة اجلمايل أو َّأهنا مغطاة
أبغطية مسيكة ومجالية خيتبئ وراءها النسق املضاد من خالل حيل ثقافية ليصبح من العسري كشفها ،ويتطلب
أدوات إجرائية وعقلية واعية وعميقة ،وهذا ما أطَلِ َق عليه الغذامي (العمى الثقايف) وهو صعوبة الكشف عن
شعرنة (الذات)"(مسري خليل ،2012،ص .)56فاألنساق الثقافية تتطلب البحث والكشف عن عيوهبا
النسقية من خالل الوصول إىل جتليتها؛ ألن إغفلها يودي إىل (العمى الثقايف) الذي يقصد به وجود أنساق
ثقافية مضمرة يف النص تؤثر يف مسرية الثقافة وتتجه هبا حنو التضليل والتغييب الثقافيني؛ بسبب عدم الوضوح
الثقايف الذي يسري حنو العمى الذي يتولد من الغموض املرتبط بعالقات املصلحة والقوة والتأثري ،وملعاجلة
العمى الثقايف البد من تعزيز حماوالت النقد الثقايف وتطويرهاَّ ،
وإن إغفال األنساق املضمرة املتخفية داخل
النصوص األدبية يؤدي إىل إشكالية العمى الثقايف؛ بسبب االهتمام ابجلانبني اجلمايل واإلبداعي وعدم
الوصول إىل ما يبتغيه النص األديب من خالل ما خيفيه من العيوب النسقية ،وتقبلنا للجوانب اجلمالية جيب
أالّ يؤثر على وجود ما يتخفى وراء هيمنة اجلمال من مضمرات ثقافية تزعزع.
وهذا ال يعين عدم وجود عوائق وإشكاليات يف النقد الثقايف تعوق ":تذويب (إشكاليات الثقافة) املرتسخة
واملتجذرة يف بنية العقل العريب عموماً ...وابألحرى إحراقه ،والسيما يف واقع ال يقبل التذويب،
واإلحراق"(إدريس جربي ،2002 ،ص.)60وحيقق النقد الثقايف منجزات أمهها" :تصحيح عالقتنا ابملاضي
من خالل نقده ،وحتديد أنساق القيم اخل ّداعة املتخفية يف ثقافتنا وحياتنا ،والعمل على تفكيك عُراها
وأواصرها متهيداً لتغيريها ،إنَّه مشروع يضع يف اعتباره ،وبنفس الدرجة نقد الواقع ونقد التمثيالت الرمزية
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املسماة أدابً ،وليس مهماً ملشروع مثل هذا أ ْن نسلّم مبّا تضمنه وانتهى إليه ،واألهم ابلنسبة له أ ْن يكون
مفتوحاً يسهم يف فك األقفال الصدئة اليت حتول دون الدخول املرن يف عامل املاضي وعامل احلاضر على ح ّد
سواء"(عبدهللا إبراهيم،2003 ،ص.)64
جنس
ومن األمثلة على األنساق الثقافية املقامة األدبية يف األدب بوصفها داللة على الفعل النسقي فهي ٌ
ستخدم املقامة لتعليم اللغة ،وتوصف املقامة
أديب عريب نثري ،ويهدف إىل الكدية (الشحاذة األدبية) ،وتُ
ُ
َّ
أبهنا ":أبرز وأخطر ما قدمته الثقافة العربية كعالمة صارخة على الفعل النسقي؛ ألهنا تتجاوز العيوب النسقية
وتتكثف يف نص واحد ،فالبالغة اللفظية املتنازلة عن أيّة قيمة منطقية ،وغري املعنية بسؤال العقل قبوالً ثقافياً
وحتولت إىل مادة أساسية يف الرتبية الذوقية والثقافية ،وتتضافر احلبكات الثالث(:الكذب ،والبالغة،
الشحادة) لتكون قيماً يف اخلطاب الثقايف ،ليسمى مبتكر هذا الفن ببديع الزمان؛ و َّ
كأن ذلك عندهم هو
قمة القمم اإلبداعية"(عبدهللا الغذامي،2005،ص .)110وهذا يعين َّ
أن األنساق املضمرة يف املقامة
هو(الكذب) الذي يظهر من خالل حبكة املقامة وأحداثها وقصتها اليت متيل إىل اخليال ،وتستخدم (البالغة)
لتسويق الشحاذة األدبية وتسويغ كذب املقامة ،وغاية املقام (الشحاذة األدبية) اليت تعين َّ
أن املقامة هتدف
إىل التكسب.
ويظهر َّ
أن ":النقد الثقايف يتأسس دائماً على منظور ما ،ويرى الناقد من خالله األشياء ،حيث الناقد (أو
القائم ابلتحليل إ ّن حنن أردان أ ْن نتجنب الوقوع فيما هو متواتر على حنو سليب عن كلمة انقد) يعتقد بتفسري
أفضل للقضااي"(عبدهللا الغذامي ،2005 ،ص .)110فالنقد الثقايف طرح القضااي من منظورات متنوعة؛
وألنه يسعى إلعادة إنتاج األنساق الثقافية من خالل حوار مع الواقع الثقايف املعيش وفق وجهة نظر خاصة
تنبع من رؤية ثقافية واضحة.
وميكن تقدمي مثال آخر على األنساق الثقافية من قصائد املتنيب اليت تظهر أ ّن":مضمرات اخلطاب اليت أمهلها
النقد النصوصي ال ختتلف مجالياً عن اجلمال النصوصي نفسه ،إ ْذ يتحول املتنيب الشاعر العظيم إىل نسق
اثبت يتخفى وراء اجلمال الشعري ،ويعطينا الغذامي تفسرياً لظاهرة املتنيب ،ويظهر أنه وجد سلطته الثقافية
من خالل استغالل هذه القوة التأثريية للخطاب ،وذلك لفرض األان املفرطة الطاغية ،ولن جند أكثر من
املتنيب متثيالً روح اخلطاب النسقي ،هلذا َّ
فإن الذي يصنع هذه الذات النسقية هي الثقافة اليت أنتجت املتنيب
ُّ
يس الذي يصرف بضاعته الكاسدة ،وبضاعته الكاسدة ،وما هي إال عيوبه النسقية
النرجسي التاجر الك ُ
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الشح واالستخفاف مبواهب اآلخرين والرغبة يف اإلمارة ،وعقدة الفقر اليت تالزمه طوال
كالغزو والطمع و ّ
حياته"(قبنة السعدي ،2021،ص .)19فاألنساق الثقافية تقبل النقاش يف األعمال األدبية من خالل
أدواته النقدية الثقافية اليت تقدمي رؤية جدية غري مألوفة يف النصوص واألفكار األدبية.
وهذه األحكام النقدية الثقافية أتخذ اجلوانب السلبية املختفية داخل األنساق النصية اليت الشك َّ
أبهنا
جمحفة؛ ولكنَّها حتتوي على قدر من املصداقية ،وميكن تقدمي أمثلة من اإلشكاليات اليت ميكن أ ْن تتعرض
هلا قراءة األنساق الثقافية مثل ":التعميمية يف قراءة األنساق اليت يتحدث عنها ،وهي أنساق حمصورة يف
اجلانب السليب ،ومثال ذلك :حتول املديح إىل استجداء ونفاق ،والفخر إىل تضخم الذات ،وحمدودية
األمثلة ،واحنصارها يف األدب تقريباً ،والشعر بشكل خاص؛ ويتمثل يف غياب املقارنة الثقافية أو استحضار
التجارب الثقافية جملتمعات متنوعة أو حضارات متنوعة"(ميجان الرويلي ،سعد البازعي،2002 ،
ص .)310واألنساق الثقافية حتتمل اجلوانب اإلجيابية والسلبية؛ َّ
ألن وجود نسق يف النص يؤدي إىل عيوب
نسقية ،وينبغي الكشف عن هذه العيوب والبحث يف ماهيّتها وأبعادها ،وحماولة عدم االعرتاف ابلنص أو
مقاومتها يؤكد قوة األنساق وأمهيتها ،فالنسق سابق للنص حبكم الثقافة السائدة.
ويظهر َّ
أن النسق الثقايف ":بؤرة مركزية ملشروع الغذامي إ ْذ يقول عنه إننا نطرحه على أنّه مفهوم مركزي يف
مشروعنا النقدي ،ومن مث فإنه يكتسب عندان قيماً داللية ومسات اصطالحية خاصة ،ويتحدد النسق من
خالل وظيفته ،وليس عرب وجوده اجملرد ،والوظيفة النسقية ال حتدد ومقيدة ،وذلك يتعارض نسقان من
أنساق اخلطاب أحدمها ظاهر واآلخر مضمر"(مسري خليل ،2012 ،ص .)53وهذا يؤكد َّ
أن النقد الثقايف
ابحث عن األنساق الثقافية وحملل ألبعادها.
ٌ
الفصل الثاين :مناذج من أدوات الكشف عن األنساق الثقافية يف النقد الثقايف
يستخدم النقد الثقايف أدوات أدبية ونقدية متنوعة للكشف عن األنساق الثقافية ،وأهم هذه األدوات (اجملاز
الكلي ،املؤلف املزدوج ،التورية الثقافية )...ويبدو وجود عالقة بني أدوات النقد الثقايف والنقد األديب؛ َّ
ألن
ولكن النقد الثقايف يستخدم أدوات النقدي األديب
أدوات النقد الثقايف ذات أصول بالغية أو نقدية أدبيّة؛ َّ
ويطورها وفق مقتضياته لتشكيل منهجية مقبولة يف النقد األديب العريب ميكن من خالل حتليل النصوص
والوصول إىل نتائج جديدة.
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و َّ
إن النقد الثقايف" :يدرس األدب الفين واجلمايل ابعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة ،وبتعبري آخر ،هو ربط األدب
بسياقه الثقايف غري املعلن ،وال يتعامل النقد الثقايف مع النصوص واخلطاابت اجلمالية والفنية على َّأهنا رموز
مجالية وجمازات شكلية موحية ،بل على أساس َّأهنا أنساق ثقافية مضمرة تعكس جمموعة من السياقات
الثقافية التارخيية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والقيم احلضارية واإلنسانية ،ومن هنا يتعامل
النقد الثقايف مع األدب اجلمايل ابعتباره نصاً ،بل مبنزلة نسق ثقايف يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضمر أكثر
ممّا تعلن"(مجيل محداوي،2005 ،ص.)78
و َّ
إن أدوات النقد الثقايف ختضع للمرجعيات العربية من حيث رؤيتها وتشكيلها الثقايف فهي أدوات استخدمت

سابقاً تبعاً ملرجعيات غري النقد الثقايف ،وجاء النقد الثقايف ليكيفها وفق املعطيات النقدية الثقافية اجلديدة
لتحقيق منجزات وأبعاد ثقافية من خالل النصوص األدبيةَّ :
"وإن النسق الثقايف الذي يتحدث عنه أتباع
أي َّ
أن النص الذي ينتمي إىل املاضي جيب أ ْن يفسر داخل
الدراسات الثقافية نسق سياسي ابلدرجة األوىلّ ،
السياق الثقايف السياسي ملؤلفه ،أو داخل السياق الثقايف السياسي الذي يعيد القارئ احلديث ختيلهُ وبناءهُ
دد طبيعة النصوص األدبية
أو داخل السياق نفسه للقارئ احلديث وبتنمية هذين احملورين وترسيخ قيمهما ُ
وحي ُ
وطرق تفهيمها"(حفناوي بلعلي،2020 ،ص.)43
وأدوات النقد الثقايف وأبعاده املنهجية اليت تصدر عن الواقع العريب وأبعاد الثقافية الشائكة ومعاجلة القضااي
الثقافية العربية اليت تشكل هاجساً نصياً حيتاج إىل مزيد من الدراسة والبحث ،وتوصف حماوالت النقد
الثقايف يف تعديل املصطلحات القدمي َّ
أبهنا حماوالت حتوير للمصطلحات النقدية العربية القدمية وإعادة أتهيلها
قدم بوصفه بديالً للنقد األديب والبالغة ،فالنقد الثقايف":مقاربة متعددة
للتوافق مع مسرية النقد الثقايف الذي يُ ُ
االختصاصات تبىن على التاريخ ،وتستكشف األنساق واألنظمة الثقافية ،وجتعل النص أو اخلطاب وسيلة
أو أداة لفهم مكوانت الثقافية املضمرة يف الالوعي اللغوي واألديب واجلمايل"(مجيل محداوي،2005 ،
ص.)79
ويعتمد النقد الثقايف على مصطلحات نقدية أدبية يف الكشف عن األنساق الثقافية من خالل تطبيقها يف
النصوص األدبية ،ومن أهم هذه املصطلحات اليت تُساع ُد يف تبيان األنساق الثقافية وكشفها (اجملاز الكلي/
طبق على النصوص األدبية وصوالً إىل فهمه
اجملاز الثقايف) وهو مصطلح من مصطلحات النقد الثقايف اليت تُ ُ
بوصفه" :البديل عن اجملاز البالغي؛ فاجملاز عند الغذامي ال ميتلك قيمة (بالغية /مجالية) فقط؛ بل قيمة
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ثقافية ،إ ْذ يرى جتاوز مفهوم العبارة واجلملة إىل اخلطاب الثقايف ببعدهِ الكلي اجلمعي القائم على الفعل
الثقايف للخطاب ،إ ْذ يهدف النقد الثقايف إىل استخالص اجملازات الثقافية الكربى اليت ال تكتفي ابألدوات
القدمية لكشفها ،وخطاب احلي مثالً هو خطاب جمازي كبري ،خيتبئ زمن من حتته نسق ثقايف ،ويتحرك من
خالل ُمجَ ٍل ثقافية غري ملحوظة" (إمساعيل محدي،2013 ،ص )14فاجملاز الكلي يوحي بوجود نسق ثقايف
اث ٍو وراء أبعاده وآفاقه ،واجملاز من املصطلحات املتداولة يف النقد األديب العريب القدمي واحلديث وانتقل إىل
النقد الثقايف ليظهر َّ
حتول إىل (جماز كلي) ذي نسق مهمني ال يرتبط
أن(":اجملاز) وهو معطى بالغي عريب ّ

جبملة بقدر ارتباطه بنسق ثقايف"( مسري خليل ،2012 ،ص.)43مع االختالف اجلذري بني معىن اجملاز يف
البالغة والنقد الثقايف الذي فّتَ َح آفاق اجملاز ليكون من عالمات األنساق الثقافية فتوسيع" :مفهوم اجملاز
ليكون مفهوماً كلياً ال يعتمد على ثنائية (احلقيقة /اجملاز) ،وال يقف عند حدود اللفظة واجلملة ،بل يتسع
ليشمل األبعاد النسقية يف اخلطاب ويف أفعال االستقبال ،فإننا نقول مبفهوم (اجملاز الكلي) متصاحباً مع
الوظيفة النسقية للغة"(عبدهللا الغذامي  ،2005ص )79ومصطلح اجملاز الكلي اكتسى حبلة النقد الثقايف؛
ليؤكد َّ
أن النقد الثقايف طور هذه املصطلحات لتتمشى مع السياقات الثقافية (ما بعد احلداثية /ما بعد
البنيوية) اليت تقدم شروطاً صارم ًة ملصطلحاهتا النقدية الثقافية.
ويظهر َّ
أن من أهم أدوات النقد الثقايف التورية الثقافية املستعارة من البالغة العربية اليت مت تطويره ثقافية
ليتشكل تورية ثقافية ":تتميز بكوهنا اترخيية أزلية راسخة على َّ
أن النسق سيحدد بوظيفته اليت هلا مواصفات
حمددة ضرورية لتحقيقها"(ايسني كين،2016 ،ص )19وحتدد التورية وفق فهم األنساق الثقافية النصية؛

فمعىن مصطلح الت ورية الثقافية":االزدواج األساسي حول بعدين دالليني أحدمها قريب واآلخر بعيد ،وهذا
أن اخللل أييت من املفهوم التقليدي للتورية الذي يشري صراحة إىل َّ
منطلق مهم جداً للنقد الثقايف غري َّ
أن
أي للوعي وحيوهلا ابلتايل إىل لعبة مجالية ،وهذا
املقصود هو املعىن البعيد ،وهو هبذا خيضع العملية للقصد ّ
هو ما ورط البالغة يف اجلمايل البحث وجعلها علماً يف مجاليات اللغة وحرمها من القدرة على أ ْن تكون
أداة يف نقد أو قراءة أنساق اخلطاب"(عبدهللا الغذامي،2005،ص )70ويتساوق مصطلح التورية الثقافية
مع آليات عمل األنساق الثقافية؛ ألهنما يفرتضان وجود ظاه ٍر ومضم ٍر يف النص األديب.
أن مصطلح التورية الثقايف ليس بسيطاً كما يبدو بل هو تراكم لتجارب ثقافية تظهر َّ
ويظهر َّ
أن النصوص
األديب حتتوي على بعدين :أوهلما مشاهد للعيان ميكن فهم ومالحظته وهو مجايل ،واآلخر ثقايف مضمر
147

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

حيتاج إىل البحث والدرس لتبيان أبعاده من خالل الغوص يف أعمق النصوص وربطها ثقافياً ابلواقع الثقايف،
ويوكد وجود التورية الثقافية َّ
أن هنالك داللة نسقية تنبع من وجود ترابط بني اجملاز الثقايف والتورية الثقافية
اللتني تولدان داللة تنبع مرتبطة ارتباطاً جذرايً ابلنقد الثقايف ،ويظهر َّ
أن التورية الثقافية":مصطلح جوهري
يف اخلطاابت واألمناط الثقافية والسلوكيات ،فيها املعىن القريب واملعىن البعيد ،وإ ْذ يالحظ القريب هو ما
تعارفنا عليه أبنه منت مجايل ،وتتعدد دالالته وجمازاته وتضميناته ،ويتنوع أتويلنا له كل ذلك من منطقة الوعي
املعريف والعقلي"( بلعلي حفناوي  ،2020 ،ص)46وتظهر الداللة النسقية من خالل أدوات الكشف عن
األنساق الثقافية وال تكون داللة مجالية أو داللة صرحية بل أعمق من ذلك لتتولد داللة نسقية من حركة
األنساق الثقافية.
و َّ
إن من أدوات النقد الثقايف املؤلف الذي يطرح من خالل مفهومني مها املؤلف الفعلي للنصوص واآلخر
الثقافة بوصفها مؤلفاً مفرتض ،فالنقد الثقايف" :يقحم الثقافة يف العملية اإلنتاجية ألي عمل ،والثقافة هي
جوهر النقد الثقايف الذي يعمل من أجل استكشاف أنساقها ،بعملية االزدواج عند التأليف مبعىن َّ
أن املؤلف
املعهود حيمل صبغة ثقافية ،أي يقول أشياء ليست يف وعيه وال هي الرعية الثقافية"(حممد الشمري،
حرك الثقافة لتتسم بعملية التأليف؛ فالنص خيضع
،2008ص )109فاملؤلف املزدوج أو الثقايف هو َم ْن َ
ألدوات نقدية ثقافية تظهر من خالل الوقائع الثقافية العامة.
ومتتلك أدوات النقد الثقايف خصوصيتها املنهجية والتطبيقية من خالل ارتباطها ابلبيئة الثقافية العربية(:فاجملاز
الكلي ،والتورية الثقايف ،واملؤلف املزدوج ،واجلملة الثقافية ،واألنساق الثقافية) للكشف األبعاد النسقية اليت
كشف عنها
تؤدي إىل رؤية ثقافية واضحة للنص األديب بوصفه موقعة ثقافية حتتوي على أنساق مضمرة يُ ُ
من خالل أدوات النقد الثقايف ،ويظهر َّ
أن النقد الثقايف حتول جذري مبسرية النقد ":إ ْذ مل يعد النقد جمرد
كشف لعيوب ونواقص تنهض على فكر مسبق بقدر ما صار فهماً لواقع معني واستكناهاً آلليات فعل
الواقع ،وسعياً إىل الكشف عن آفاق جديدة للوجود من خالل هذا الواقع ابلذات ،ولقد ختلى الناقد عن
الوعظي أو اإلصالحي ،ليبدأ دور الكشف ملا كان وما ميكن أ ْن يكون من خالل التحليل
دوره اخلطايب
ِّ
املوضوعي والرؤية العلمية" (فانوس وجيه ،2007 ،ص.)26واستخدام النقد للصبغة الثقافية من خالل
توسع آفاق استخدامه ويعزز منطلقاته يف معاجلة قضااي الواقع املعيش وصوالً إىل البحث يف األنساق الثقافية
املضمرة يف الثقافة العربية.
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ِ
ٍ
يج)
الفصل الثالث :حتليل األنساق الثقايف يف قصيدة املتنيب اليت مطلعها (هلذا اليوم بع َد غد أر ُ
ِ
ٍ
َّ
يج) تكتسب":حصانة وقدسية جعلت نقده ضرابً من احملرمات
إن قصيدة املتنيب (هلذا اليوم بع َد غد أر ُ
الثقافية حبجة تعايل الشعرية وخصوصيتها وتفردها ممّا يقتضي التعامل معها خبصوصية ،وصارت العلوم اخلاصة
ابلشعر علوماً مغلقة ومنعزلة من جهة ،مثلما أهنا علوم اثنوية من جهة اثنية؛ َّ
ألهنا ارتضت أ ْن تكون مبثابة
اخلادم للسيد الشعر وللعم الشاعر مع طاقتها النقدية األدواتية والنظرية الراقية مصحوبة خبربة متطورة يف قراءة
النصوص إال َّ
ومر أخطر خطاابتنا
أن تركيزها على اجلمايل الشعري جعلها تغفل عن عيوب اخلطاب النسقيةّ ،
ومر دون متعن يف أنساقه وعيوبه النسقية ممّا يعين أننا مل
الثقافية الذي ننتسب إليه ،ومل ُ
يك لنا علم سواهُّ ،
ندرس املكون األول لشخصيتا الثقايف والسلوكية"(عبدهللا الغذامي،2005،ص )89وحيافظ النقد الثقايف
على خصوصية الشعرية؛ ولكنه خيلل ثوابت النصوص الشعرية من خالل البحث عن األنساق الثقافية
املضمرة املهيمنة على القصيدة الشعرية.
وختضع شروط التحليل النقدي الثقافية يف القصائد لشرط" :مجاهريية العمل األديب – يف تقديرينا – قد
يغدو ال معىن له إذا علمنا َّ
أن األثر األديب خيضع غالباً للسياقات اخلاصة اليت ترتبط عادة ابألحداث التارخيية
العامة لألمة ،فنسقية املتنيب مثالً ارتبطت بنشأة الدولة احلمدانية وصانع انتصاراهتا أمريها الشاب سيف
ال ّدولة احلمداين"(أمحد أمني،2012،ص )81ويقصد ابجلماهريية أ ْن حيقق القيمة واالنتشار وهذه ينطبق
على قصائد املتنيب يف مدح سيف الدولة احلمداين ،ويظهر َّ
أن" :اجلمالية واجلماهريية فهي من الشروط اليت
تكتسب مبرور الوقت"(قنبة السعيد ،2021،ص.)27
وال بد من التعامل مع النصوص األدبية" :من منظور النقد الثقايف يعين وضع ذلك النص داخل سياقه
السياسي من انحية ،وداخل سياقه القارئ أو الناقد من انحية أخرى"(بلعلي حفناوي )43، 2020،وهذا
ما نبدأ به حتليل األنساق الثقافية يف قصيدة املتنيب ،وغين عن الوصف والتعريف ابلعالقة الوطيدة بني املتنيب
الشاعر األشهر يف العصر العباسي وسيف الدولة احلمداين (أمري حلب) ،وقد قال املتنيب ميدح سيف الدولة،
وقد وصف اجليش يف منزل يعرف ابلسنبوس وركب قاصداً مسندو(حفناوي بلعلي،2020،ص )43اليت
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تعرف ببلغراد – يف زمننا هذا – و َّأما عدد أبيات هذا القصيدة فاثنا عشر بيتاً ،وقد رأى املتنيب سيف الدولة
أثناء املعركة ينظم صفوف اجليش ،ويقول املتنيب† (عبد الرمحن الربقوقي ،1986 ،ص:)362-359
ِ
ٍ
وانر يف الع ُدو هلا أجيج
يج
ٌ
هلذا اليوم بع َد غد أر ُ
 األريج :الطّيب أرجا وأرجيا فاح َوالْ َم َكان انْتَ َشر فِ ِيه الطّيب ،نقالً عن :مصطفى ،إبراهيم ،وآخرون،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية :القاهرة ،دار الدعوة للنشر والتوزيع :مصر ،ج ،1ص.13
ِ
ب النَّا ِر نقالً عن( :ابن منظور ،1994،ص .)206
األجيج :األَج ُ
يج :تَلَ ُّه ُ
تبيت هبا احلوا ِصن ٍ
وتسلم يف مسالكها احلجيج
آمنات
ُ
 احلواضن :النساء املربيات ألبنائهن :حتضن َه َذا ْاألَمر توىل رعايته والدفاع َعنهُ (حمدثة)( ،مصطفى،إبراهيم ،وآخرون ،2004،ص.)182
ِ
هيج
كانت
ك ُ
الت عُداتُ َ
حيث ْ
فال ز ْ
ائس أيُها األسد امل ُ
فر ُ
ِ
ِ ِ
قل َثَنُه ،نقالً عن(:مرتضى الزبيدي،
ب ِّ
الضر َ
 املهيج :الذي هيج غريه ،إذا طَلَ َاب ،وذالك ممَّا يُ ْهزلُه فيَ ّ
 ،1944ص.)287
وتبدأ القصيدة بذكر حترك اجليش وأخذ مواقعه القتالية ،فهو يوم طيب يسر الصديق وله فوح وأريج وعطر،
ويكيد العدى ويؤجج انرهم ويلهبها ،ويهدف اجليش من احلرب إىل أتمني النساء من السيب وحيفظ مسالك
احلج ،ويظهر النسق املضمر األول يف هذا القصيدة عند االعتداد بسيف الدولة وخماطبته وإلغاء اآلخرين،
ائس) فاألعداء ليسوا أعداء اإلسالم؛ َّ
ألن اجليش
ك ُ
الت عُداتُ َ
حيث ْ
ولو كانوا جيشاً كامالً (فال ز ْ
كانت فر ُ
أي سيف الدولة احلمداين ،واألعداء أعداؤه فهو جيش سيف الدولة ،وليس جيش من العرب املسلني
جيشه ّ
املدافعني عن حياض األمة ،وسيف الد ولة هو احملور فاحلرب حربه ،والفرائس فرائسه ،واملتنيب يشيد حبرب
سيف الدولة ويؤكد منجزاته احلربية قبل وقوع احلرب ليصنع منه بطالً متفرداً يؤمن الناس وحيميهم.
ويذكر املتنيب املنجزات اليت مل تتحقق لتوطئة املدح ،فاجلهد العسكري اجلماعي خيتزل بسيف الدولة دون
غريه فهو األسد القائد جلنوده؛ ولكي يكتمل النسق خيفي اسم (سيف الدولة احلمداين) وخياطبه مباشرة
مبجاز واستعارة كلية ثقافية ،والنسق املدائحي االستعاري لألسد يف وصف سيف الدولة؛ َّ
ألن كل أعدائه
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فرائس له ،مع أنه رتب اجليش ومل يغزو بعد ،وكان سيف الدولة احلمداين يرتب صفوف اجلنود ،فهو ال أيبه
إال بسيفه ،فيقدم املتنيب سيف الدولة بوصف األان الطاغية اليت ال تبايل أبحد فسيفه الذي جيلب النصر،
وليس اجليش ،ويقول املتنيب:
عيج
بآت
كو
ُ
وأنت بغري َس َ
َعَرفتُ َ
الصفوف ُم َع ٌ
يفك ال تَ ُ
عوج يف األنف مييل إىل أحد شقيه ،نقالً عن(:اخلليل الفراهيدي،2003،
 ال تعيج :ال تبايل ومنهاٌ ،ص.)45
ف من ٍ
وج
سجو
بعيد
وجهُ البح ِر يُ ْعَر ُ
َ
ِو ْ
إذا يَ ُ
فكيف إذا َمي ُ

 يسجو :سكن بعد اعتكاره ،نقالً عن( :ابن دريد ،1987،ص.)476ِ
وج
أبرض هتلك األشواط فيها
ت من َّ
إذا ُملئَ ْ
الفر ُ
الركض ُ
َي طَلَ ًقا ،نقالً عن( :حممد الرازي ،1999،ص.)170
 الشوط :الطليق ،أ ْويبدأ املتنيب ابلنسق الثاين من أنساق هذه القصيدة املضمرة وهو تشكيل صورة األان الطاغية لسيف الدولة
من خالل اقرتاب املتنيب من سيف الدولة ومعرفته به ،وقد اقرتب املتنيب من سيف الدولة وهو ينظم صفوف
ٍ
عرف من مسافة بعيدة
أي (سيف الدولة) الذي يُ ُ
اجليش ،وقال له( :ووجهُ البح ِر يُ ُ
عرف من بعيد) فالبحر ّ
أي يتحرك ،وهذه
أي (سيف الدولة احلمداين) الذي ميوج ّ
أي ساكناً ،وكيف إذا كان البحر ّ
إذا كان ساجياً ّ
داللة قطعية على تصوير األان الطاغية لسيف الدولة؛ فهو مسيطر على جيشه.
شكل اخليال الثقايف ويغلل تصور الطاغية من خالل الوصف واجملاز
وهذا النسق املدائحي لسيف الدولة يُ ُ
اللغويني ،ويؤكد هذا النسق املدائحي َّ
أن املتنيب استخدم الوصف التشبيهي املعتاد كأن يشبه سيف الدولة
وماداي.
ابألسد أو البحر من خالل موهبة املتنيب الشعرية املتميزة فهو ُّ
جيد من يسوق له شعره ،ويقدره معنوايً ا
شكل منه الطاغية الذي ال يقهر والبطل
ويؤدي هذا املدح لسيف الدولة احلمداين إىل عيوب نسقية؛ ألنه يُ ُ
املغوار ،فهو أهم من جيشه وهو مصدر النصر والعزة ،وميثل (األان الطاغية) املستعلية على كل شيء ممّا
يسبب العمى الثقايف ،ويستمر النسق املدائحي لسيف الدولة احلمداين الفارس الذي يقود فرسه الطليق
عدواً ،ويقود جيشه وراء فرسه ،وال ب ّد من تكرار املعاين النسقية اإلعالمية يف القصيدة الشعرية لتأكيد
االستعالء واألان الطاغية ،وتنتقل القصيدة إىل نسق مضمر جديد وهو )هجاء ملك الروم( الذي حاول
االستيالء على هذه األرض (نفس ملك الروم) ونفسه تتوق إليها ،ويقول املتنيب:
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حتاول نفس ملك ِ
ِ ِ
لوج
الروم فيها
فَتفديه َرعيَّتهُ العُ ُ
 حتاول :تطلب ،العاجل :اجلايف الغليظ( ،الرجل من كفار العجم) نقالً عن(:أمحد رضا،1959،ص.)182
و ّأما رعية ملك الروم الغالظ تساعده وتفتديه ،وتوضح اجلملة الثقافية َّ
أن ملك الروم ال يتسم ابلصفات
البطولية ،فالذين يقومون بتحقيق أمنيته علوجه -رجاله األشداء -وليس هو ،وملك لروم ال يرقى إىل منزلة
سيف الدولة الذي ينظم الصفوف ويقاتل بنفسه ،ويقول املتنيب خماطباً سيف الدولة احلمداين:
أَاب لغمر ِ
الربوج
النصارى
ات تُوع ُدان َّ
حنن ُجنُ ُومها وهي ُ
َو ُ
 الغمرات :وهو غمرة :قوي الرأي عند الشدائد ،نقالً عن(:أمحد رضا ،1959،ص.)323وج
ص ُدو ٌق
وفينا َّ
الس ُ
يف محَْلتُهُ َ
وغارتُهُ جلُ ُ
إذا القى َ
 جلوج :متمادي ،جلوج :مزعج ،ملحاح .مطالب (رينهارت بيرت آن ذُورزي ،1979 ،ص)211ِ
الضجيج
ويكثر ابلدعاء له
عوذُهُ من
األعيان أبساً
ُ
نُ ّ

 األعيان :العيون ،أي مشهد منهم ،البأس :الشدة والشجاعة واحلزن ،نقالً عن( :مجال الدينالكجرايت ،1967 ،ص.)270
وتظهر اجلمل الثقافية مثل(:حنن جنومها ،فينا السيف ،نعوذ من األعيان) لتأكد اإلرهاب الثقايف للعدو من
خالل نسق مضمر آخر جديد يؤكد األان الطاغية فيخاطب (سيف الدولة احلمداين) جبملة ثقافية جمازية
النصارى لتكريس االستخفاف ابآلخر ،وحنن –
أي الشدائد ،وهتدننا ّ
لالستعالء والنداء (أاب الغمرات) ّ
املسلمون – أبناء احلروب وجنومها الذين ال يفارقون بروج السماء.
و َّأما احلل النسقي االستعالئي املتفرد لتوعد األعداء (فينا السيف) أيَّ سيف الدولة احلمداين الصادق
الذي إذا أراد اهلجوم على األعداء صدق الوعد واهلجوم ،فال خياف سيف الدولة احلمداين وال جينب ،وإذا
هاجم األعداء يستمر هجومه ويدوم ،وال ينثين عن اهلجوم إال إذا ظَِفَر ،وهبذا يستمر أتكيد نسيق املمدوح
لرتسيخ الرؤية املتعالية لسيف الدولة؛ ألنه إذا كان (فينا السيف) فال تتحقق وعود األعداء ،وإذا أغار عليهم
دامت غارته إىل النصر ،ويعيذ سيف الدولة احلمداين من أعني احلساد بوصفه منوذجاً للتميز والتفرد ويلغي
اآلخرين لتعزيز العيوب النسقية وأمهها النفاق الذي خيتفي ورائها األان الطاغية ،ويقول املتنيب:
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ِ
ِ
ُّمستُ ُق غري ر ٍ
يج
اض
رضينا والد ْ
ب والوش ُ
مبّا َح َك َم ال َق َواض ُ
 الدُّمستق :قائد جيش الروم ،القواضب :السيوف ،الوشيج :عيدان الرماح( ،عبد الرمحن الربقوقي، ،1986ص.)362-359
ِ
ِ
يج
فإ ْن يُ ْق ِد ْم فَق ْد ُزْران َمسَن ُدو
جم فَ َموع ُدهُ اخلْل ُ
وإ ْن ُْحي ْ
 مسندو :قلعة ابلروم يُقال هي املعروفة اليوم ببلغراد ،واخلليج :خليج القسطنطينية .بلد يف وسطبالد الروم غزاها سيف الدولة يف سنة  339وهرب منه ال ّدمستق):بلد يف وسط بالد الروم غزاها

سيف الدولة يف سنة  339وهرب منه ال ّدمستق ،نقالً عن( :ايقوت احلموي،1995 ، ،
ص)253
بعد -فال بد من
ولتعزيز الصورة النمطية املتعالية جليش سيف الدولة  -وإ ْن كانت للنصر الذي مل يتحقق ُ
أي
أي (قائد جيش الروم)  -لتحكم بينهما القواضب ّ
إعالن متركز اجليش القتايل وانتظاره الدُّمستُ ُق ّ
أي (الرماح) بني جيش الروم وجيش سيف الدولة ،و َّ
إن يقدم على قتالنا جيش الروم
(السيوف) ،والوشائج ّ
فقد وصلنا بالده ،وإ ْن يهرب جيش الروم من مواجهتنا نلحقه إىل اخلليج.
وتشكل هذه القصيدة بياانً ثقافياً عن الذات الطاغية املرتسخة يف قصيدة املدح عند املتنيب من خالل ثالثة
أنساق مضمرة أوهلا االعتداد بسيف الدولة وخماطبته وإلغاء اآلخرين ،وهذه يعين خطورة هذا النسق وإغفاله
للعمل اجلماعي ،ولو كان منجز جيش ٍ
كامل فإنَّه ينسب لسيف الدولة احلمداين ،وذات سيف الدولة
احلمداين هي اليت تصنع املنجز والنصر ،واملتنيب هو الذي يؤكد هذه الثقافة النسقية اخلطرية للتسويق اإلعالمي
لسيف الدولة احلمداين ،و ّأما النسق الثاين تشكيل صورة األان الطاغية لسيف الدولة اليت ال تنقد بل متثل
الصورة املثالية لألمري الفارس الفحل الذي يرتب اجليش وينظمه ،والنسق الثاين يزداد قوة وتصاعداً عن النسق
األول من خالل ترسيخ الصورة املثالية لسيف الدولة احلمداين ،والنسقان األول والثاين يؤسسان للطاغية
عسكرايً وسياسياً ،واثلث األنساق هجاء ملك الروم من خالل مدح سيف الدولة احلمداين أتكيداً ملكانته
من خالل اإلرهاب الثقايف ألعداء سيف الدولة مبدحه ،وتوصف هذه األنساق أب ّهنا أنساق خماتلة ختتفي
حتت ستائر اجلماليات األدبية والنسقية البالغية ،وإبداعات املتنيب الشعرية لتقدمي أسباب نسقية غري منطقية
لتعزيز البطولة دون وجود بطولة فعلية ،وتقدمي األان الطاغية بوصفها منوذجاً للشخصية العربية املتفردة املنغرسة
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يف الوجدان الثقايف العريب من خالل نسقية ثقافة املدح اليت تقوم على الزيف واملخاتلة ،ورمبا تكون ثقافة
أي سيف الدولة احلمداين ،وهذه
أي املتنيب والسلطة ّ
املدح هي األكثر انتشاراً يف العالقة بني الشاعر ّ
اجلماليات الشعرية املتميزة ختفي وراءها أنساقاً من الزيف والتدليس ،وسيف الدولة يف القصيدة (هلذا ِ
اليوم
ٍ
يج) انتصر وحقق منجزاته وقهر جيش الروم وملكهم وهو مازال يرتب اجليش وينظم صفوفه.
بع َد غد أر ُ
اخلامتة
يكشف النقد الثقايف عن أبعاد جديدة من خالل رفض السائد واملألوف ،والبحث يف األنساق العميقة اليت
تثوي وراء مجاليات اللغة الشعرية من خالل أدوات نقدية ثقافية منهجية ذات أصول عربية أمهها( :اجملاز
الكلي ،التورية الثقافية ،املؤلف املزدوج ،اجلملة الثقافية) وصوالً إىل األنساق الثقافية املضمرة اليت هتيمن على
القصيدة من خالل الربط بني اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية إلعادة تشكيل الواقع الثقايف وفق
منوذج تطبيقي على قصيدة املتنيب يف مدح سيف الدولة احلمداين اليت مطلعها(هلذا ِ
اليوم َ ٍ
يج) ،وقد
بعد غد أر ُ
تبني من خالل النقد الثقا يف هلذه القصيدة وجود ثالثة أنساق ثقافية مضمرة مهيمنه أوهلا :االعتداد بسيف
الدولة احلمداين وإلغاء اآلخرين ،واثنيها تشكيل صورة األان الطاغية لسيف الدولة احلمداين ،واثلثها هجاء
ملك الروم ،ويظهر بعد حتليل هذه األنساق األبعاد الثقافية املتجددة يف قصيدة املتنيب بوصفها شاهداً على
الواقع الثقايف واالختالل النسقي يف هذا الواقع الثقايف الذي ولدت فيه القصيدة.
CONCLUSION
Cultural criticism reveals new dimensions through which it rejects the
most prevailing and familiar truths. It researches deep cultural patterns that
lie behind the aesthetics of poetic language through the application of the
systematic cultural criticism tools which are of Arabic origin, such as
metonymy, cultural pun, double author, and cultural sentence. These tools
dominate the poem through linking its political, economic, and social aspects
to reshape the cultural reality. These tools have tested on one of AlMutanabbi’s famous poem In Praise of Sayf al-Dawla al-Hamadani which
غ ٍد َأريج ٍ begins with a line that reads as
ِ (From today, there will be aلهَذا اليَو ِم بَعد َ َ
pleasant tomorrow). The analysis of this poem from the perspective of
cultural criticism has shown three cultural patterns: the reliance on al154
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Hamadai and the abolition of others, the formation of tyrannical ego for alHamadani, and ridicule of the king of Romans. The analysis of these cultural
dimensions appears as a witness to cultural reality and imbalance which was
born with this poem.
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An Analysis of Cultural Patterns in Al-Mutanabbi’s Famous Poem ِلهَذا
ٍ “ اليَو ِم بَع َد َغ ٍد َأريجFrom today, there will be a pleasant tomorrow” from
Cultural Criticism Perspective
Dr. Omar Abdullah Nayef Al-Anbar
Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Arts, Isra
University, Amman, Jordan.
omar.al-anbar@iu.edu.jo; omaralanbar@yahoo.com

Abstract
Cultural patterns constitute the most prominent analytical term in
cultural criticism. They hypothesise that literary texts consist of implicit
cultural patterns that hide behind the aesthetics of literary texts and their
apparent meanings. Cultural patterns reveal the relationship between text and
culture and aim to identify some systematic cultural criticism tools, such as
metonymy, cultural pun, double author, and cultural sentence. This research
provides a theoretical model that reveals the aesthetics of cultural patterns in
one Al-Mutanabbi’s famous poem ٍ غ ٍد َأريج
َ َ ( ِلهَذا اليَو ِم بَعدFrom today, there will
be a pleasant tomorrow). This poem provides us with an applicable model for
researching cultural criticism theory. It demonstrates some cultural patterns
that are implicitly used by Al-Mutanabbi that will help us to re-understand
and re-analyze this poem from the cultural criticism perspective.
Keywords: criticism; cultural; patterns; Al-Mutanabbi; analytical.
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آاثر التعاقد بواسطة الوكيل اإللكرتون
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اتريخ االرسال 2022/04/20 :
ملخص:

اتريخ القبول2022/05/07 :

رغم أن إستخدام برانمج الذكاء االصطناعي يف التجارة اإللكرتونية حيسن من املعامالت التجارية إال أنه يثري

العديد من الصعوابت ،السيما فيما ي تعلق ابملسؤولية عن أعمال هذه الربامج ومدى مالئمة التشريعات احلالية وقدرهتا على
إستيعاب اخلصائص الفريدة هلذه التقنية.
حيث يتمحور موضوع ورقتنا البحثية حول الوكيل اإللكرتوين يف إبرام عقود التجارة اإللكرتونية ،وهو موضوع
يكتسي أمهية ابلغة لدى املتاجر اإلفرتاضي ة اليت تقوم بتوظيف هذه التقنية من أجل إستيعاب الكم اهلائل من إحتياجات
املستهلك ،فالوكيل اإللكرتوين هو برانمج خاص يستخدم يف إبرام العقود والصفقات التجارية عرب شبكة األنرتنت ،وقد
إنقسم الفقه يف شأن حتديد الطبيعة القانونية هلذا الربانمج مقر بوجود عقد وكالة بي املستخدم والوكيل ،ومهمش لدوره
إعتباره جمرد أداة إتصال بيد املستخدم.

الكلمات املفتاحية :التجارة اإللكرتونية؛ املتاجر اإلفرتاضية؛ العقود والصفقات التجارية عرب األنرتنت؛ املستخدم؛ الوكيل.

مقدمة:
يعترب الذكاء االصطناعي أحد انواع العلوم احلديث ،اليت انتشرت على نطاق واسع يف األونة
األخريه ،حيث أنه دخل يف كثري من اجملاالت الصناعيه والبحثيه وعلى رأسها الروبواتت الذكي ،يعرف
*املؤلف املرسل :عبد العايل حفظ هللا ،االمييلabdellali.hafdallah@univ-msila.dz :
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الذكاء االصطناعي على انه فروع احلاسوب ،و هو ذلك السلوك و تلك اخلصائص اليت تعتمد عليها
الربامج احلاسوبيه املختلفه ،حيث تتماشى مع القدرات الذهنيه البشريه يف االعمال املختلفه ،فمن خالل
تلك الثوره املعلوماتيه ارتبط مستقبل اجملتمعات البشريه ابحلاسب اآليل ،حيث اصبح استخدام احلاسوب
يف خمتلف جماالت احلياه ،و حىت يف ابرام العقود.
ان العقد يف مفهومه التقليدي بي انسان وانسان ،فان االمر خيتلف يف العقود االلكرتونيه ،الن
بعض التعاقدات واملعامالت االلكرتونيه تتم بدون تدخل بشري  ،اذا جيري وبشكل متزايد استخدام
الوكيل االلكرتوين تتم يف ابرام العقود املربمه عرب اإلنرتنت.
ظهرت فكره الوكيل االلكرتوين يف امريكا عام  1950نتيجه ظهور فكره االنظمه الذكيه
لتساعد يف بعض املهام املاديه ،اليت تتمثل يف مجيع بياانت وعرضها للمستخدم وختزينها له ،حيث متكن
املهمة االساسيه اليت نفذها اجليل االول من برامج الوكالء اإللكرتوني يف البحث عن املعلومات من
خادمي الشبكات وحفظها ومتكي املستخدم من اسرتجاعها واالطالع عليها ،وقد اصبح اجليل الثاين
قادر على تنفيذ اعمال وتصرفات قانونيه اكثر من تعقيد من اليت يقوم هبا اجليل األول.
اإلشكالية :على ضوء ما مت بيانه تتجلى اشكالية هذه الورقة البحثية يف تساؤل جوهري مفاده :فيما
تكمن آاثر التعاقد بواسطة الوكيل اإللكرتون؟.

أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة اىل حتقيق اآلهداف اآلتية:
 التطرق لطرق تنفيذ العقد االلكرتوين وسبل اثباته. -التطرق لتبعات إخالل الوكيل االلكرتوين إبلتزاماته التعاقدية.

املنهج املتبع:

لالجابة على االشكالية املطروحة اعتمدان على املنهج التحليلي وذلك بعرض املسالة حمل
املبحث ومناقشتها من خالل النصوص القانونية ذات الصلة ابملوضوع.
خطة الدراسة:

يتم تنفيذ عقود التجارة االلكرتونية عرب شبكة األنرتنت ،طلما كانت طبيعته السلعه وحمل
التعاقد يسمح بذلك ،كما ميكن أن يتم ذلك التنفيذ خارج شبكة االنرتنت اذا كانت السلع ذات كيان
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مادي حمسوس ويعترب التعاقد عرب شبكة األنرتنت شكال جديدا للتعاقد ،لذا فإن اثباته خيتلف عن اثبات
العقود املربمة خارجها ( املبحث االول) ،فإخالل الوكيل االلكرتوين باللتزامات التعاقدية يستوجب
مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية اذا اقتضى األمر ذلك (املبحث الثاين).
أوال :املبحث األول :تنفيذ العقد االلكرتون وإثباته

يرتب العقد االلكرتوين كغريه من العقود األخرى إلتزامات على عاتق كل متعاقد يف مواجة
الطرف اآلخر ،هذه االلتزامات مسالتي :األوىل تتعلق بكيفية تنفيذ طريف العقد االلكرتوين إللتزامهما،
والثانية خاصة ابثبات العقد االلكرتوين يف حال ما اذا اثر نزاع حول تنفيذ هذه اإللتزامات( .طالق
الشهري ،2017 ،صفحة )79
حيث سيتم التطرق يف هذه اجلزئية من الورقة البحثية إىل إلتزامات مستخدم الوكيل االلكرتوين (
املطلب األول ) ،مث حناول ابراز امكانية الوكيل االلكرتوين يف تنفيذ تلك اإللتزامات بدال من مستخدميه (
املطلب الثاين ) ،وصوال اىل تبيان كيفية اثبات العقد اإللكرتوين ( املطلب الثالث ).

 1املطلب األول :إلتزامات مستخدم الوكيل االلكرتون يف عقد البيع اإللكرتون:

غالبا ما يلجأ اطراف عقد البيع اإللكرتوين اىل استخدام الوكيل اإللكرتوين لقدرته على القيام
والتصرف بدال منهم بعد تفويض املهام له ،ميكن أن يكون املستخدم هو البائع ،وكما ميكن أن يكون
املشرتي أو كالمها يف نفس الوقت ،لذلك يف هذا املطلب سنتطرق لبيان إلتزامات كل من البائع واملشرتي
يف عقد البيع اإللكرتوين.
وقبل ذلك جتدر اإلشارة اىل أن العقود االلكرتونية تنقسم من حيث تنفيذها اىل نوعي :فمنها
ما يربم عرب األنرتنت وينفذ خارجها ،حيث يشمل هذا النوع من العقود اليت يكن حملها األشياء املادية،
اليت يقتضي تسليمها يف البيئة العامة ،والنوع اآلخر من هذه العقود ما يربر وينفذ عرب شبكة األنرتنت
وتشمل االشياء الغري املادية.
 1-1الفرع األول :التزامات البائع يف تنفيذ عقد البيع اإللكرتون:

ينعقد العقد االلكرتوين وفق قواعد النظرية العامة حسب أغلبية التشريعات ،لذلك فأاثره ال
ختتلف عن تلك اليت ترتبها ابقي العقود ،حيث يلقى على عاتق أطراف العقد جمموعة من اإللتزامات،
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وستقتصر دراستنا حاليا حول إلتزامات البائع يف تنفيذ العقد اإللكرتوين ،ابلرتكيز على إلتزامه بتسليم املبيع
وعلى اإللتزام ابلضمان.

أ -إلتزام البائع ابلتسليم يف العقد االلكرتون :يعترب التسليم من أبرز االلتزامات ذات األمهية يف عقد
البيع ،حيث تدور حوله مجيع اإللتزامات ،كذلك يوجب هذا االلتزام على البائع احملافظة على املبيع اىل أن
يسلمه للمشرتي ،ويعترب التسليم إلتزام بتحقيق غاية وليس بذل عناية( .العجارمة ،2010 ،صفحة
)345
فالتسليم عبارة عن ترك لشيء املبيع لصاحل املشرتي لينتفع به دون أي عوائق ليستطيع حيازته،

ويف ذلك تنص املاده  367من القانون املدين اجلزائري ":يتم التسليم بوضع املبيع حتت تصرف

املشرتي حبيث يتمكن من حيازته واإلنتفاع به دون عائق ولو مل يستلمه تسليما مادي مادام البائع قد

أخربه أبنه مستعد لتسليمه ذلك".

ونفس الشيء ابلنسبة للتسليم يف العقود اإللكرتونية يتم بوضع املبيع حتت تصرف املشرتي أو
العميل ليتمكن من حيازته ،حىت ولو مل يتم تسليمه ماداي مادام البائع قد أعلمه أبنه مستعد لتسليمه،
والتسليم يف العقود االلكرتونية املتميزه ابخلصوصية املتمثلة يف تنفيذ اإللتزام عرب الشبكة العنكبوتية كحالة
العقد الوارد على اخلدمات مثل :عقود لربامج احلاسوب أو كتب عرب اخلط.
إضافة إىل متكي البائع للمشرتي من حتميل برامج الكمبيوتر حمل العقد مثال على القرص
الصلب اخلاص به ،أو قيامه بعرض الفيلم الذي يريد املتعاقد مشاهدته على شبكة األنرتنت ،حيث
يتمكن هذا األخري من مشاهدته( .سليماين ،2019 ،صفحة )72
ويف هذا السياق أكد املشرع اجلزائري على ضرورة حتديد كيفيه التسليم وشروطه من خالل املواد
 11و  13من القانون  05-18املتعلق ابلتجارة االلكرتونية ،حيث تنص املاده  11منه " :جيب أن
يقدم املورد االلكرتوين العرض بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة وجيب أن تتضمن على األقل ،ولكن ليس
على سبيل احلصر املعلومات التالية:
 رقم التعريف اجلبائي ،والعناوين املادية واالكرتونية ورقم هاتف املواد اإللكرتونية، رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة املهنية للحريف،164
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 طبيعة وخصائص وأسعار السلع واخلدمات املقرتحة ابحساب الرسوم، حالة توفر السلعة أو اخلدمة،كيفيات و مصاريف وأجال التسليم، الشروط العامة للبيع ،السيما البنود املتعلقة حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي، شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع، طريقة حساب السعر ،عندما ال ميكن حتديده مسبقا، كيفيات واجراءات الدفع، شروط فسخ العقد عند االقتضاء، وصف كامل ملختلف مراحل تنفيذ املعاملة االلكرتونية، مدة صالحية العرض ،عند االقتضاء، شروط وأجال العدول عند االقتضاء، طريقة اتكيد الطلبية، موعد التسليم وسعر املنتوج موضوع الطلبية املسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية املسبقة ،عند االقتضاء، طريقة إرجاع املنتوج أو إستبداله أو تعويضه، تكلفة استخدام وسائل االتصاالت اإللكرتونية عندما حتسب على أساس آخر غري التعريفات املعمولهبا،
كما تنص املاده  13من نفس القانون على أنه ":جيب أن يتضمن العقد االلكرتوين على
اخلصوص املعلومات التالية:
 اخلصائص التقصيلية للسلع واخلدمات، شروط وكيفيات التسليم، شروط الضمان وخدمات ما بعد التسليم، شروط فسخ العقد االلكرتوين، شروط وكيفيات اعادة املنتوج، كيفيات معاجلة الشكاوى،165
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 شروط وكيفيات الطلبية املسبقة عند االقتضاء، الشروط والكيفيات العامة املتعلقة ابلبيع ابلتجريب عند االقتضاء، اجلهة القضائية املختصة يف حالة النزاع ،طبقا ألحكام املاده  2أعاله، مدة العقد حسب احلالة،ابلنسبة لزمان ومكان التسليم يف العقود اإللكرتونية ال تقل أمهية عن التسليم ،ويف العقود
التقليدية ،حيث يعترب زمان التسليم مهم يف محاية مصاحل االطراف املتعاقدة ،ويتم فور التعاقد إال أن ذلك
ليس من النظام العام ،فيمكن لألطراف املتعاقدة اإلتفاق على ميعاد آخر ملا ورد يف العقد النموذجي
بشأن املعامالت االلكرتونية الصادرة عن اليونسرتال ،حيث أفراد فراغا جيب تعبئته من قبل املتعاقدين
ابإلتفاق مفاده ( :آخر موعد للتسليم هو ...واال فإن التسليم خالل 30يوما)( .كوسام،2015 ،
صفحة )250
وعليه ومما سبق بيانه نستنتج أن زمان التسليم اإللكرتوين ليس من القواعد العامة ،ومرعاة أن
ترك حتديده للبائع خيضع لسلطات الرقابة القضائية حلماية حقوق املستهلك ،وابلنسبة ملكان التسليم
فان البائع ملزم مبكان حمدد ،واذا اخفق البائع يف ذلك فيعد خمال ابلتزامه على أن مكان التسليم هو مكان
تواجد الشيء أثناء البيع ،ألن املشرتي يصبح مالك عمد تلك اللحظة ،أو املكان الذي حيدده املشرتي،
كذلك ميكن حتديد مكان التسليم حسب العرف( .حامدي ،2014 ،صفحة )160
ب -إلتزام البائع ابلضمان يف العقد االلكرتون :من خالل القواعد العامة وإبسقاطها علي عقد البيع

اإللكرتوين ،جند كذلك أن البائع يكون ملتزم ابلضمان يف تنفيذ العقد االلكرتوين ،ونقصد هنا نوعي من
الضمان :ضمان العيوب اخلفية اليت من شأهنا أن تسبب خلل للمبيع ،كذلك ضمان التعرض
واالستحقاق يف حال تعرض املشرتي شخصيا من قبل البائع أو من الغري ،وإلزامية الضمان وخدمة ما
بعد البيع منصوص عليه يف املواد من  13اىل  16من قانون محاية املستهلك وقمع الغش اجلزائري رقم
 03-09املعدل واملتمم ،فبموجب املادة منه  13نص على أن يستفيد كل مقت ألي منتوج سواء
جهاز كان أو أداة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة جتهيزية من الضمان بقوة القانون ،وميتد الضمان أيضا
اىل اخلدمات ،كما نص املشرع اجلزائري يف املادتي 11و 13من قانون التجارة اإللكرتونية 05-18
السالفيت ذكر على وجوب حتديد شروط ضمان وخدمة ما بعد البيع.
166

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

نبدأ أوال بضمان العيب اخلفي املتمثل يف نقص ميس قيمة الشيء املبيع ،يكون البائع االلكرتوين
هو املدين بضمان العيوب اخلفية بقوة القانون وللمشرتي احلق ابلرجوع على البائع يف حالة توافر الشروط
القانونية للضمان ،وهي أن يكون العيب موجود وقت البيع ،وأن يظل العيب خفيا وقت امتام البيع،
ويبقى االلتزام ابلضمان دينا يف تركه البائع االلكرتوين وال ينقل للورثة.
حيث نطرق كذلك اىل ضمان التعرض واالستحقاق ،كون املشرتي هدفه من البيع هو احلصول
على املبيع والتمتع بكافة سلطات املالك ،وما يرتتب على البيع ،فال يتحقق ذلك فقط ابنتقال ملكية
املبيع من البائع اىل املشرتي وتسليمه له ،بل يلتزم البائع بضمان ملكية املبيع وحيازته حيازة هادئة
للمشرتي ،فال يتعرض له شخصيا سواء ماداي أو قانونيا ،كذلك ال يسمح للغري ابلتعرض له.
ويف غياب تنظيم خاص ابلضمان التعرض واالستحقاق يف اطار عقود البيع االلكرتونية يتم
دائما اسقاط القواعد العامه عليها( .معزوز ،2020 ،الصفحة .)266
 2-1الفرع الثان :إلتزامات املشرتي يف تنفيذ عقد البيع االلكرتون:

اذا كان البائع يف عقد بيع االلكرتوين يلتزم ببعض االلتزامات اليت تكون على شبكة االنرتنت،
قكذلك املشرتي يقوم بتنفيذ إلتزامه بوفاء قيمة الشيء املبيع من خالل طرق السداد االلكرتونية ،وهذا ما
سيتم بيانه:

أ -إلتزام املشرتي ابلوفاء الكرتون :يقابل االلتزام بتسليم الشيء املبيع ،قيام املشرتي بسداد مثنه حيث
تنص املاده  16من قانون التجاره االلكرتونية على أنه ما مل ينص العقد االلكرتوين على خالف ذلك يلزم
املستهلك االلكرتوين بدفع الثمن املتفق عليه يف العقد االلكرتوين مبجرد ابرامه ،وختتلف املشرتي عن سداد
الثمن يعطي البائع احلق يف حبس املبيع اىل حي السداد ،ويكون التزام املشرتي بسداد قيمة املبيع عن
طريق وسائل الدفع االلكرتونية اليت من أمهها :
 بطاقات االئئتمان املصرفية. النقود الرقمية .Digital cash احملفظة االلكرتونية .Software wallet األوراق التجارية االلكرتونية.167
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 التحويل االلكرتوين لألموال  Electronic checkوحيتوي نفس بياانت الشيك الورقي ,إال أنهحمرر على دعامة الكرتونية ،وتقوم فكرة الشيك اإللكرتوين على وجود وسيط يقوم إبجراء عملية
التخليص( .ابراهيم ،2008 ،الصفحة .)154
تنص املاده  27من قانون التجارة االلكرتونية على أن الدفع يف املعامالت االلكرتونية يتم إما
عن بعد وذلك ابعطاء أمر بدفع عرب شبكة األنرتنت ،وفقا ملهطيات إلكرتونية تسمح ابإلتصال املباشر
بي طريف العقد ،وهبذه الصفة يعترب الدفع وسيلة فعالة لتنفيذ االلتزام ابلوفاء يف العقد االلكرتوين لتباعد
طريف العقد.

ب -إلتزام املشرتي بتسليم املبيع :يعترب تسليم املشرتي إلتزاما مقابال إللتزام البائع بتسليم املبيع ،وختتلف
طريقة التسلم حبسب طبيعه الشيء املبيع ،فاذا كان عقارا فيتم التسليم حبيازته ،فإذا كان منقول فيكون
ذلك بتسليمه للمشرتي ،واألوراق املالية يكون بقبضها أو إببداع البائع إايها حلساب املشرتي يف أحد
البنوك.
كما يتحمل املشرتي نفقات تسلم املبيع ،ويعترب من قبيل هذه النفقات مصروفات نقله من
مكان التسليم والتسليم اىل املكان الذي يريده املشرتي ،وذلك كله مامل يقضي االتفاق والعرف بغري ذلك.
وهذه القواعد العامة يف تسلم املشرتي املبيع جيوز تطبيقها يف التعاقد االلكرتوين ملالئمة هذه
القواعد وعدم تناقضها مع طبيعة العقود املربمة عرب شبكة األنرتنت( .ابراهيم ،2008 ،الصفحة .)155
 2املطلب الثان :تنفيذ الوكيل االلكرتون اللتزامات مستخدميه:

ميكن للوكيل االلكرتوين أن يشارك إلتزامات البائع أو املشرتي ،وميثل نظام املغناطيس
( )Magnatشاهدا على هذه احلالة ،ويكون الوكيل مفوضا ملراقبة فرتات ما بعد العقد ملعاجلة عدم
تنفيذ اإللتزام أو التنفيذ غري املرضى.
لذلك يكون أكثر املعنيي مباشرة بعملية التفاوض والتعاقد هو الوكيل االلكرتوين ،كما يكون
بديل عن أطراف العقد يف تنفيذ إلتزاماهتم ،كأن يقوم بسداد املدفوعات إلكرتونيا نيابه عن مستخدمه ،و
تسليم البضائع أو املعلومات ،والقيام ابخلدمات.
وفقا هلذا النظام ميكن تصور مستقبل التعامالت الذي يعتمد على الوكيل االلكرتوين ،حيث
خيرتق ويغزو الفضاء اإللكرتوين ،ويقوم املستخدمي يف مجيع أحناء العامل ابلبحث عنه للقيام ابلتفاوض
168
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والتعاقد نيابة عنهم دون خوف من القيود الربوتوكولية بشان هذه التجارة( .أمحد ،2017 ،الصفحة
.)133
 3املطلب الثالث :اثبات العقد اإللكرتون:

لإلثبات أمهية كبرية يف األنظمة القانونية ،كونه السبيل حلماية احلق ،خاصة اإلثبات الذي يرتكز
على الكتابة يف حمرارات ورقية تتضمن توقيع صاحبها ،ونتيجة إلمكانية إنشاء احلقوق وابرام اإللتزامات
والعقود بوسائل إلكرتونية أدى اىل تغيري مفهوم اإلثبات ،وظهور نوع جديد يتسم اباللكرتونية( .فرح،
 ،2017الصفحة .)26
وبصدد دراستننا ملوضوع اثبات العقد االلكرتوين ،سنحاول التطرق إىل أهم الوسائل اليت تكفل
أداء اإلثبات االلكرتوين املتمثلةيف احملرر االلكرتوين ،وذلك نظرا ألمهيتها يف اثبات وجود التعاقد
االلكرتوين وإثبات مضمونه.
فاحملرر االلكرتوين له حجيته يف االثبات رغم ابرام العقد االلكرتوين عرب وسائط الكرتونية ،وهو
كا يؤدي اىل اختفاء الكتابة التقليدية ذات الوجود املادي امللموس ،كذلك اختفاء التوقيع اخلطي
التقليدي ،وظهور ما يسمى ابلكتابة االلكرتونية ،لذلك كان لزاما على القانون إجراء هذا التغيري يف البيئة
الرقمية.
فاحملرر االلكرتوين هو تلك املعلومات والبياانت املسجلة إلكرتونيا ،أو اليت مت تبادهلا الكرتونيا
ابستخدام نظام معاجله املعلومات عرب وسيط إلكرتوين ،حيث تنقسم عناصر احملرر االلكرتوين اىل :كتابة
إلكرتونية والدعامة االلكرتونية.
فاملشرع املصري أورد يف املاده األوىل من قانون تنظيم التوقيع االلكرتوين رقم  15لسنه 2004
أان الكتابة اإللكرتونية هي كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت على دعامة إلكرتونية
أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشاهبة تعطي داللة قبل االدراك.
وحسن فعل املشرع املصري بذكر أية وسيله أخرى مشاهبة ،ويالحظ أن املادة أعطت تعريفا
واسعا للكتابة االلكرتونية ،أما ابلنسبة للدعامة اإللكرتونية فهي الوسيلة اليت حتمل الكتابة ،عرفتها املادة
الثانية من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوين املصري ،على أهنا وسيط مادي حلفظ وتداول
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الكتابة االلكرتونية ،ومنها األقراص املدجمة أو األقراص الضوئية أو األقراص املمغنطة أو الذاكرة االلكرتونية
أو أي وسيط آخر مماثل.
يتضح من مضمون الفقرة األوىل من املادة  1316من التقني املدين الفرنسي املعدلة بقانون
 230 /2000أن الكتابة تكون قابلة إلثبات ،أي هلا نفس احلجية املعطاة للكتابة التقليدية ،ومل يضع
املشرع الفرنسي أي تفاوت يف الدرجة أو املرتبة بي الكتابة على الدعامة االلكرتونية والدعامة الورقية
شريطة حتديد هوية الشخص املصدر هلا ،ان يتم حفظها يف ظروف تضمن سالمتها( .كوسام،2015 ،
الصفحة .)105
كذلك ابلنسبة للمشرع املصري أقر مبنح الكتابة االلكرتونية حجية يف اإلثبات فيما يتعلق ابملواد
املدنية والتجارية ،مىت توفرت الشروط اليت نص عليها القانون ،وأورد ذلك يف املادة  15من قانون التوقيع
اإللكرتوين ،حيث أكد على أن الكتابة االلكرتونية واحملررات االلكرتونية هي ذات احلجية املقررة يف
الكتابة الرمسية والعرفية يف أحكام القانون مىت استوفيت الشروط املنصوص عليها ،فيتضح أن ما ورد يف
تلك املادة ساوى بشكل كلي بي الكتابة التقليدية والكتابة االلكرتونية ،جبعلهم يف نفس املرتبة من حيث
احلجية( .محود ،2012 ،الصفحة .)48
فالتوقيع اإللكرتوين له حجيته يف اإلثبات ،فهو يعد إحدى وسائل االثبات االلكرتوين يف العقود
واملعامالت التجارية ،حيث أن تتوفر يف السند االلكرتوين يعطي الثقة واألمان بي املتعاملي ،كما تعددت
القواني الصادرة بشأن التوقيع اإللكرتوين ،واليت قامت بتعريفه ،مثل :قانون األونسرتال النموذجي بشأن
التوقيعات االلكرتونية الصادرة عام  2001عرفت التوقيع االلكرتوين يف املادة الثانية على أنه بياانت يف
شكل إلكرتوين مدرجة يف رسالة بياانت أو مضافة إليها أو مرتبطة هبا منطقيا ،جيوز أن تستخدم لتعيي
هوية املوقع ابلنسبة إىل رسالة البياانت( .حامدي ،2014 ،الصفحة .)144
وعرف املشرع االردين التوقيع االلكرتوين طبقا للمادة الثانية من قانون املعامالت االلكرتونية أبنه
بياانت تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها ،وتكون مدرجة بشكل إلكرتوين أو
رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة يف رسالة معلومات مضافة إليها أو مرتبطة هبا.
أما ابلنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرفه يف الفقرة األوىل من املادة  02من قانون التوقيع
والتصديق االلكرتونيي أبنه " بياانت يف شكل الكرتوين مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببياانت إلكرتونية أخرى
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تستعمل كوسيلة توثيق" ،أما فيما خيص القانون املدين فإن املشرع مل يعرف التوقيع اإللكرتوين فيه بل أشار
اليه يف نص فقرة  02من املادة  327اليت حتيلنا إىل املادة  332مكرر  1من نفس القانون اليت تنص
على أنه " يعترب اإلثبات ابلكتابة يف شكل اإللكرتوين كاإلثبات ابلكتابة على الورق ،بشرط إمكانية
التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها".
وعليه فقد سامهت الكثري من اهليئات والتشريعات املهتمة بسن القواني ملعاجله قضية التوقيع
اإللكرتوين لتضفي عليه الصفة االلزامية وتعطيه احلجية الكاملة يف االثبات ،والذي مفاده املعامالت
التجارية اليت تتم عرب وسائل تكنولوجية.
ومنه جاء مشروع القانون االنسرتوال النموذجي للتجارة االلكرتونية كخطوة زائدة يف االعرتاف
حبجية التوقيع االلكرتوين ،حيث أورد يف الفقرة  03املادة  06منه مجلة من الشروط لكي يكون التوقيع
اإللكرتوين حجية هي:
 اذا كانت بياانت انشاء التوقيع مرتبطة يف السياق الذي تستخدم فيه ابملوقع دون أي شخص آخر. اذا كانت بياانت انشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة املوقع دون شخص آخر. اذا كان أي تغيري يف التوقيع االلكرتوين جيري بعد حدوث التوقيع قابل لالنكشاف. اذا كان الغرض من اشرتاط التوقيع قانوان هو تكيد سالمة املعلومات اليت يتعلق هبا التوقيع ،وكان أيتغيري جيري يف تلك املعلومات بعد وقت التوقيع قابل االنكشاف.
ووعليه فإن كل التشريعات األخرى ،كالتشريع املصري ،األردين ،اجلزائري ،والتوجيه األورويب
وغريها كلها سامهت يف تقدمي حجية كاملة للتوقيع اإللكرتوين بشروط أوردهتا يف نصوصها.
اثنيا :املبحث الثان :آاثر اإلخالل ابإللتزامات التعاقدية
عند قيام الوكيل اإللكرتوين إببرام العقد قد يقع يف أخطاء قد تسبب ضرر للغري ،وهذا ما
يستوجب مسائلة (املطلب األول) ،وإبعتبار الوكيل اإللكرتوين جمرد برانمج ،إقرتح الفقه قواعد لتنظيم
مسؤوليته (املطلب الثاين).
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 1املطلب األول :مسؤولية الوكيل اإللكرتون يف التجارة االلكرتونية:
تنقسم املسؤولية الناشئة نتيجة اخالل الوكيل إبلتزامه اىل نوعان :مسؤوليه عقدية تكون نتيجة
اإلخالل إبلتزام عقدي ،ومسؤولية تقصريية نتيجة اخالل إبلتزام قانوين.
 1-1الفرع األول :املسؤولية العقدية للوكيل االلكرتون:

تكون مسؤولية الوكيل اإللكرتوين مسؤولية عقدية اذا ما أخل بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد
الوكالة ،ابعتبار أن الوكالة عقد منظم قانوان ،فإذا ما أخل الوكيل العادي عن تنفيذ ما وكل له من
تصرفات ،فإنه يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحقه يف جمال التعاقد اإللكرتوين.
وعليه تتعدد أنواع املسؤولية اليت ميكن أن تثار يف جمال األنرتنت ،غري أن مسؤولية الوكيل
االلكرتوين تكون عقدية اذا كان موضوع املعامالت اليت يقوم هبا عقد من العقود( .معزوز،2020 ،
الصفحة .)271
إن األطراف الذين يدخلون يف املعامالت اإللكرتونية يكونون ملتزمي ومسؤولي عن األعمال
اليت تتم عن طريق الوكيل االلكرتوين الذي يكون حتت سيطرهتم ،وال يستطيعون انكار املسؤولية حبجة أن
هذا الوكيل يعمل بدون توجيه من النشر.
حيث يعترب الوكيل االلكرتوين جمرد آداة يف يد املستخدم الذي يقوم ابستعماله وخيضع له ،ويف
حالة حدوث خطأ عند التعاقد فاملسؤولية تكون على الشخص الذي ميلك جهاز كمبيوتر طاملا ليس
للوكيل االلكرتوين ارادة مستقلة عن ارادة ملك اجلهاز( .الساعدي ،2007 ،الصفحة .)286
ويف حالة ما اذا كانت ارادة الوكيل حلت ارادة املوكل يف العقد ،فان آاثر العقد من حقوق
وإلتزامات تنصرف للموكل لكون الوكيل ال ينشأ اراداته بنفسه وامنا ينشئها املوكل( ،راحبي،2020 ،
الصفحة  )122وميكن للموكل دفع املسؤولية عنه اذا أثبت أنه ال يعمل حتت سيطرته ،أو أن اخلطأ ال
يرجع اىل الوكيل اإللكرتوين وإمنا لسبب اجنيب( .ابراهيم ،2008 ،الصفحة .)71
 2-1الفرع الثان :املسؤولية التقصريية للوكيل االلكرتون:

ميكن أن يقوم الوكيل االلكرتوين ببعض األخطاء كحالة صدور خطأ أو غلط نتيجة عيب يف
برجمة جهاز الكمبيوتر أو يف تصميمه ،فيتم إحلاق الضرر ابلغري ،فما على هذا األخري إال الرجوع على
مصمم برانمج الكمبيوتر الذي يعد مسؤوال على هذا اجلهاز وليس املوكل ،ولكن اذا كان الوكيل
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االلكرتوين مربمج مسبقا للتعامل لصاحل املوكل ،فإن واملوكل مسؤول عن خطأ الوكيل اإللكرتوين ،كما
ميكن أن يقوم املوكل االكرتوين خبطأ ليس نتيجة عيب يف الربجمه وهذه املسؤولية يتحملها املوكل( .معزوز،
 ،2020الصفحة .)273
ومنه تنتفي مسؤولية الطرف األخر املتعاقد مع الوكيل االلكرتوين ،اذا ما أثبت عدم علمه ،أو مل
يكن بوسعه أن يعلم ،أن املتعاقد معه هو وكيل الكرتوين وليس وكيل عادي ،وهذا ما اشارت اليها املادة
 14فقره  2من قانون إمارة ديب رقم  02لسنة  2002للمعامالت التجارية ،حيث نصت على أنه يتم
التعاقد بي نظام معلومات اإللكرتونية مؤمتن ،وبي شخص طبيعي ،اذا كان هذا األخري يعلم ،أو من
مفرتض أن يعلم ،أن ذلك النظام يستويل مهمة ابرام العقد وتنفيذه .كما يكون العقد غري انفذ يف مواجهته
اذا ارتكب الشخص الطبيعي الذي ينتمي إليه الوكيل خطأ ماداي يف رسالة بياانت ،أو أن برانمج الوكيل
االلكرتوين مل يتح له فرصة منع اخلطأ أو تصحيحه( .راحبي ،2020 ،الصفحة .)124
وبغرض محاية املستهلك من األخطاء يف التعاقد اإللكرتوين مع الوكيل اإللكرتوين ألزم التوجيه
األورويب رقم 2000/31الصادر يف  8يونيو سنة  2000بشأن التجارة اإللكرتونية األشخاص الذين
يعرضون سلعا أو خدمات من خالل أنظمة الكمبيوتر مؤمتنة أبن يوفروا وسائل لتصحيح األخطاء املادية
للمداخالت ،حيث نصت املادة  11فقرة  02على أ نه مامل يتفق الطرفان صراحة على خالف ذلك

يكون على الطرف الذي يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام حاسويب مؤمتت أن يوفر لألطراف
الذين يستخدمون النظام الوسائل التقنية اليت تسمح هلم ابلتعرف على األخطاء وتصحيحها قبل إبرام
العقد ،وجيب أن تكون الوسائل التقنية اليت يلزم توفريها مالئمة وفعالة ويف املتناول( .أمحد ح،2017 ،.
الصفحة .)539
ومن أجل تفادي املوكل املسؤولية القانونية اليت قد يتعرض هلا يف حالة وجود خطأ من جانب
الكمبيوتر ،إقرتحت جلنة املؤمتر القومي ملفوضي قانون الوالايت املوحد ،اليت قامت إبعداد وصياغة مشروع
هذا القانون ،إستبدال مصطلح الوكيل مبصطلح اجلهاز اإللكرتوين ،وذلك إبعتبار الكمبيوتر املربمج مسبقا
جمرد جهاز إلكرتوين فيكون املوكل غري مسؤول هنائيا عن أيّة أخطاء يرتكبها جهاز الكمبيوترّ ،أما إذاإعترب
الكمبيوتر املربمج مسبقا وكيال إلكرتونيا فسوف يسأل املوكل مسؤولية قانونية كاملة عن أخطاء هذا
الوكيل( .ابراهيم ،2008 ،الصفحة .)72
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وفيما خيص املسؤولية اجلزائية للخطأ الصادر من الوكيل اإللكرتوين وكان راجع إىل فعله،
يستوجب هذا توقيع العقوبة اجلنائية ،حيث أ ّن الشخص الطبيعي صاحب النظام اإللكرتوين جيوز أن
يعاقب جنائيا يف حال كان اخلطأ بسببه( .راحبي ،2020 ،الصفحة .)124

 2املطلب الثان :القواعد اليت تنظم مسؤولية الوكيل اإللكرتون:

لتوفري محاية املتعامل مع الوكيل االلكرتوين اقرتح بعض الفقة حال يتمثل يف ضرورة تبين نظام
التسجيل أو منح الذمة املالية للوكيل اإللكرتوين أو اإلشرتاك يف التأمي( .عبيد ،2019 ،الصفحة
.)374

 1-2الفرع األول :الذمة املالية:
تعرف الذمة املالية أبهنا جمموع ما يكون للشخص من احلقوق ،وما عليه من االلتزامات املالية
احلاضرة واملستقبلية ،وفكرة الذمة املالية هي فكرة قانونية يقصد هبا ضمان الوفاء بديون .وترتبط الذمة
املالية ابلشخصية ارتباط وثيقا ،حيث تعترب خاصية من خصائصها ،وهي متثل اجلانب املايل لشخصية
وجيعلها مالزمة هلا (نظرية تقليدية) ،لكن هناك نظرية حديثة تفصل بي الذمة املالية والشخصية القانونية،
حيث يسعى الفقه لتطبيقها على الوكيل اإللكرتوين( .عبيد ،2019 ،الصفحة .)374
أ -النظرية التقليدية (وحدة الذمة) :يعرف أنصار الذمة املالية أبهنا جمموعة احلقوق املالية املوجودة واليت
قد توجد ،وااللتزامات املالية املوجودة واليت قد توجد لشخص معي ،مما يعين أن مجيع االلتزامات املالية
واحلقوق متثل وحدة ال تتجزأ .ويرتتب على ذلك أن الشخص وحده هو الذي تكون له ذمة مالية سواء

كان شخصا طبيعيا أو اعتباراي ،وهو ما دفع الفقه اىل القول أبن الذمة املالية تعد الصفة املميزة واملالزمة
للشخصية اإلنسانية( .أمحد أ ،2017 ،.الصفحة .)315

ب -نظرية ذمة التخصيص احلديثة :تقوم هذه النضرية على الفصل التام بي الذمة املالية والشخصية

القانونية ،حيث يرى أنصار هذه النظرية أن الذمة املالية ال تقوم على أساس الشخصية ،بل على
التخصيص لغرض معي ،فالعربة يف وجود الذمة ليس بوجود شخص تسند إليه ،وإمنا بوجود جمموعة
األموال خمصصة لتحقيق غرض معي( .عبيد ،2019 ،الصفحة .)376
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وعليه فقد أراد أنصار نظرية التخصيص من وراء نظريتهم هذه االستغناء عن فكرة الشخص
املعنوي ،إذ أهنم يقصرون الشخصية القانونية على الشخص الطبيعي وحده ،ويعتربون الشخصية املعنوية
جمرد حيلة مصطنعة إلمكان االعرتافات جملموعة من األشخاص (اجلمعيات والشركات) أو األموال
(كاالوقاف واملؤسسات) بذمة مالية خاصة مستقلة عن ذمة كل عضو من أعضائها ،وال حيتاج األمر
الدراك النتيجة اىل افرتاض هذه الشخصية املعنوية ،ويرتتب على هذا التصور للذمة املالية عدة نتائج
أمهها( :العويس ،2013 ،الصفحة .)98
 إمكانية ثبوت الذمة املالية لغري األشخاص. إمكانية ثبوت الذمة املالية لشخص الواحد. إمكانية انتقال الذمة املالية.ابلرجوع اىل أغلبية التشريعات ،جند أهنا قد إجتهت حنو إسناد الذمة املالية لشخص معي سواء
كان طبيعيا أو اعتباراي ،ابلتايل عدم ربطها ابلشخصية القانونية بل جعل الذمة املالية الوعاء الذي تصب
فيه احلقوق وااللتزامات ،مع االستعانة بفكرة التخصيص ،أو تعدد الذمة املالية عن طريق اسنادها
لشخص معي ،لغرض حمدد( .عبيد ،2019 ،الصفحة .)278
وعليه ومما سبق بيانه من املمكن أن خيصص الشخص جزء من أمواله اىل وكيله االلكرتوين ليقوم
مبتابعة أنشطة التجارة اإللكرتونية ،ويف هذه احلالة تكون هذه األموال املخصصة للوكيل ضمان حصري
للدائني ،فيعد التاجر غري مسؤول بصفة الشخصية عن معامالت الوكيل االلكرتوين ،وإمنا املسؤول هو
الوكيل اإللكرتوين ،ابعتباره مستقبال قادر على تعاقد.
ويرتتب على الوكيل اإللكرتوين الذي يتمتع بكيان مستقل وإسم خاص به أنه:
 ال حيق لدائين الشخص احلجز على أموال الوكيل االلكرتوين ألن ذمة الوكيل االلكرتوين مستقلة عن ذمةمستخدمة.
 ال يستطيع دائنو الوكيل االلكرتوين استيفاء ديوهنم من األموال اخلاصة ملستخدم الوكيل اإللكرتوين ،لكنهناك استثناء على هذا املبدأ ابلنسبة لشركاء املتضامني يف الشركات التجارية ،فمستخدمو الوكيل
(الشركاء) متضامني يف أمواهلم يف حالة إفالس الوكيل ،فإنه يفلس مستخدمو الوكيل االلكرتوين إذا ما
اتفقوا على اسقاط قواعد شركة التضامن على الوكيل االلكرتوين( .أمحد أ ،2017 ،.الصفحة .)337
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 2-2الفرع الثان:اإلشرتاك يف التأمني:
اهلدف من التأمي ليس التعويض عن الضرر الذي حلق ابلغري ،بل جلرب الضرر الذي حلق التاجر
االفرتاضي نتيجة تعويض املضرور الذي يتعامل مع وكيله االلكرتوين يف جمال التجارة اإللكرتونية ،فالتاجر
على األنرتنت حيقق نقل املخاطر إىل شركة التأمي ،وميكن هلذه املخاطر أن تشمل إحتمال تعطل الوكيل
اإللكرتوين أثناء تشغيل اجلهاز اإللكرتوين تشغيال صحيحا ،كما يستطيع التاجر اإلفرتاضي من خالل نقل
املخاطر اإلتفاق على تنظيم اإللتزامات املرتبة عن عقد التأمي وتعديل أحكامه يف حدود طبيعة العقد
والنظام العام واآلداب العامة ،حبيث جيوز اإلتفاق للحد من مسؤولية التاجر على األنرتنت ،ويتحمل
املؤمن اتبعة احلادث املفاجئ أو القوة القاهرة ،مبعىن أ ّن شركة التأمي تتحمل ضمان املؤمن له يف احلادث
املفاجئ واملستقبلي وغري املتوقع الذي ال ميكن مواجهته أو احلد منه ،كما يشرتط أن يكون احلدث
خارجي( .عبيد ،2019 ،الصفحة .)380
وجود شركة التأمي مينح الثقة للغري يف للتعاقد أو التعامل مع الوكيل االلكرتوين ،حبيث يضمن
احلصول على التعويض ،كما حيقق عقد التأمي من املسؤولية ضمان للتاجر االفرتاضي ،عند استخدامه
الوكيل اإللكرتوين ،دون اخلوف من املسؤولية ضمان للتأجري االفرتاضي ،عند استخدامه للوكيل االلكرتوين،
دون اخلوف من املسؤولية نظر القيام املؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور( .أمحد أ ،2017 ،.الصفحة
.)346
 3-2الفرع الثالث :نظام التسجيل اإللكرتون:

إن إنشاء سجل يطبق على نظام مسؤولية الوكيل ومستخدميه ،إستعارها الفقه من آليات قانون
التأمي واصدار الوثيقة ،وكما تفحص شركة التأمي وتصدق على املرشحي للتأمي على احلياة ،والتأمي
على السيارة ،إضافة أنّه مت البحث عن إمكانية تغطية إجراءات التسجيل على الوكيل اإللكرتوين ،ويف
حالة جناحها يتم تطبيقها على املخاطر احملتملة اليت يشكلها الوكيل اإللكرتوين ،ويتم تقييم تلك املخاطر
وفقا الطائفة املؤمتت ،فكلما زاد الذكاء اإلصطناعي زادت املخاطر ،وابلتايل إرتفاع القسط ،وكلما إخنفض
الذكاء تنقص املخاطر ،وابلتايل إخنفاض القسط.
حيث يتم التسجيل يف هذا السجل ،إسم الوكيل والشركة املصنعة له ،واسم املستخدم ،ودرجة
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تقدم الوكيل التقنية ،وأن يوضح يف السجل ،كذلك الشخص الذي يتحمل نتائج أعمال الوكيل ،وتقدم
الشركة املسؤولية عن التسجيل شهادة إلكرتونية لذوي الشأن ،تتكون هذه البياانت يف مقابل رسم معي،
ويدفع الشخص املسؤول تكلفة هذا التسجيل.
يف حالة وجود هذا السجل ،جيب على الشركات اليت متلك الوكيل اإللكرتوين أن تسجل
الربانمج ،وتضع شعار التسجيل على الصفحة الرئيسية للربانمج ،ملنح الثقة للمتعاملي مع الوكيل
اإللكرتوين ،واضافة إىل ذلك متييزه عن غريه من الربامج غري املسجلة( .غنام ،2010 ،الصفحة .)117
ويتجه بعض الفقه إىل القول أب ّن الوظيفة األساسية للتسجيل يف أنّه حيقق إعالم املستهلك،
حبيث ال ميكنه التذرع بنقص املعلومات ،وال يستطيع رفض املعلومات املعنية بعد املوافقة عليها ،ويفيد
التسجيل منح الوكيل شخصية قانونية مستقلة عن مستخدمه ،مما حيقق مصلحة املتعاقد ،فبمجرد القيد يف
السجل التجاري يكتسب شخصية القانونية ،ويتم ختصيص مبلغا معينا من املال ميثل ذمته املالية ،ومن مث
ميكن مساءلته يف حدود هذا املبلغ فقط عن األخطاء الفنية اليت قد تقع منه (أمحد أ،2017 ،.
الصفحة .)350
ويكمن دور الشركة املسؤولة عن السجل اإللكرتوين يف ّأهنا تلعب دور الشركة املسؤولة عن
السجل اإللكرتوين ،بدور مهم يف العقود اليت تربم عن طريق الوكيل اإللكرتوين ،حيث تقوم بدور وسيط
بي املستخدم الربانمج والغري ،فتقوم مبراجعة اإلجياب أو القبول الصادر من الوكيل يف إطار اإلذن الصادر
له من مستخدمه ،فإذا ظهر أ ّن الوكيل جتاوز حدوده ،فيجب على الشركة اليت متلك السجل اإللكرتوين
إخطار املستخدم فورا هبذه املخالفة ،فإذا مسح املستخدم ابلتعاقد مع الطرف اآلخر على الرغم وجود
املخالفة ،فإ ّن الشركة املسؤولة عن السجل تسجل املخالفة وموافقة املستخدم هلا كدليل لصاحل الطرف
املتعاقد مع الوكيل اإللكرتوينّ ،أما إذا مل يوافق املستخدم على هذا اخلروج من جانب الوكيل ،فإ ّهنا ترفض
التعاقد مع الوكيل ،وترد ابلسلب على املتعاقد مع الوكيل اإللكرتوين ،ويتبي مما سبق أ ّن دور الشركة
املسؤولة عن السجل اإللكرتوين تقوم بدور املراجع قبل إبرام العقد ،ودور املوثق يف حالة التعاقد حتميل
الوكيل اإللكرتوين عبء األضرار اليت يقوم هبا ،رغم أ ّهنا فكرة الزالت تبدو من اخليال وبعيدة عن الواقع،
إال أنّه مت تبين ولو بشكل جزئي يف والية نيفاد األمريكية ابإلعرتاف للروبواتت ببعض سلطات الشخص
املعنوي ضمنيا ،حيث مت إخضاعها إلجراءات القيد يف سجل خاص أنشئ هلذا الغرض ،ومت ختصيص هلا
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ذمة مالية بغرض التأمي منها ،وجعلها تستجيب لدعاوى التعويض اليت ترفع ضدها جراء األضرار اليت
تلحقها ابلغري يف حميطها اخلارجي ،وهو نفس املسعى الذي ذهب إليه اإلحتاد األورويب ،وليس ببعيد
تطبيق نفس الشيء على الوكيل اإللكرتوين( .بن طرية و قادة ،2018 ،الصفحة .)134
خامتة:
ختاما ملا سبق بيانه من خالل هذه الورقة البحثية ميكن القول أن دراسة موضوع التعاقد عرب
الوكيل اإللكرتوين يف القواعد العامة لنظرية العقد ،ويف التشريعات اخلاصة ابملعامالت اإللكرتونية يف خمتلف
النظم والقواني ،يسمح لنا مبعرفة ما إذا كانت تشكل نظرية عامة مستقلة للتعاقد اإللكرتوين ،أم أ ّن
القواعد العامة تغين عن وضع قواعد قانونية مستقلة بتنظيم هذه املسألة اجلديدة يف التعاقد.
وقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج ضمنها بعض املقرتحات:
أوال :نتائج الدراسة:

 -1تتكون النية لدى الوكيل اإللكرتوين من خالل برجمة الكمبيوتر واعداده للتعامل من خالله ،وذلك
أل ّن الكمبيوتر املربمج مسبقا بنية عمل إجياب أو قبول يدل داللة قاطعة على نية األطراف املتعاقدة يف
إبرام العقد.

للرد بطريقة معينة ،فعمل
 -2الوكيل اإللكرتوين ينشأ من خالل قرار يتخذ من قبل إنسان لربجمة كمبيوتر ّ

الكمبيوتر ال يتجاوز ما مت برجمته على خالف األمر ابلنسبة للوكيل العادي ،حيث جيوز له جماوزة حدود
الوكالة يف حاالت إستثنائية.

 -3إ ّن أشكال التعاقد مع الوكيل اإللكرتوين تتمثل يف التعاقد من كمبيوتر إىل إنسان أو من إنسان إىل

كمبيوتر ،وقد تكون من كمبيوتر إىل كمبيوتر إبتفاق مسبق أو بدون إتفاق مسبق.

للتصرفات القانونية
 -4إ ّن صحة التعاقد مع الوكيل اإللكرتوين جتد أساسها القانوين يف املعاجلة ّ
التشريعية ّ

اليت أشارت إليها العديد من التشريعات.

 -5هناك بعض التصرفات القانونية ال جيوز أن تربم عن طريق الوكيل اإللكرتوين ،تتمثل يف التصرفات

الواردة على األموال العقارية بكافة أنواعها.
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 -6الوكيل اإللكرتوين ال خيرج عن كونه برانمج من برامج احلاسب اآليل ،لكن يتميز بصفة اإلستقاللية
يف العمل ،إذّ أنّه ال يتطلب يف عمله تدخل من شخص طبيعي.
مير التعاقد بواسطة الوكيل اإللكرتوين عرب مرحلتي أساسيتي هي مرحلة التفاوض ،ومرحلة التعاقد.
ّ -7
 -8للوكيل اإللكرتوين إمكانية تنفيذ اإللتزامات بدال من مستخدميه.

 -9يعتمد حتديد القيمة القانونية للتعبري الصادر عن الوكيل اإللكرتوين يف إبرام تعاقد معي بواسطته على
حتديد الطبيعة القانونية له ،فمنه من إجته إىل منحه الشخصية القانونية يبين القيمة القانونية ملا يصدر عنه
من تصرفات ،وإلزام مستخدمه هبا على أ ّهنا تصدر من الوكيل اإللكرتوين إبسم املستخدم وحلسابه،
فالوكيل اإللكرتوين يف مركز الوكيلّ ،أما من يتجه من الفقهاء إىل أ ّن الوكيل اإللكرتوين جمرد أداة إتصال،
فإنّه يبين القيمة القانونية مبا يصدر عنه على أنّه يصدر من مستخدمه.
تبي أ ّن الضرر الذي
 -10ال تتحقق مسؤولية املستخدم إالّ إذا حتققت مسؤولية الوكيل اإللكرتوين ،فإذا ّ

حلق الغري ليس راجع إىل خطأ الوكيل اإللكرتوين ،بل راجع لسبب أجنيب ال جييز للغري الرجوع على
املستخدم.
اثنيا :مقرتحات وتوصيات الدراسة:







على املشرع التدخل لتقرير ذمة مالية ابلتخصيص للوكيل اإللكرتوين من أجل أغراض التجارية
اإللكرتونية.
املشرع التدخل إلنشاء سجل للوكيل اإللكرتوين ملنحه شخصية قانونية للمساعدة على محاية
على ّ
املستهلك يف إبرام وتنفيذ العقود اإللكرتونية مع الوكالء اإللكرتونيي.
على امل ّشرع اجلزائري تقدمي موقف واضح من إستعمال مثل هذه األنظمة الذكية ،واإلقتداء بقانون
األونسرتال والتشريعات الغربية والعربية اليت سبقته يف هذا اجملال.
العمل على تكوين قضاة متخصصي يف اجملال اإللكرتوين لنظر يف املنازعات اإللكرتونية ،ومن ضمن
تشكيلتها خبري متخصص يف جمال تقنيات اإلتصال.
عقد ندوات ودورات تدريبية لرجال القضاء إلعداد إطارات قضائية تساير املستجدات احلديثة.
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CONCLUSION
In conclusion of what was previously stated through this research
paper, it can be said that studying the subject of contracting through
electronic agent in the general rules of contract theory, and in the legislation
on electronic transactions in various systems and laws, allows us to know
whether it constitutes an independent general theory of electronic
contracting, or that the rules The public dispenses with establishing separate
legal rules regulating this new issue of contracting.
Through this study, a number of results were reached, including some
suggestions:
First, the results of the study:
1- The intention of the electronic agent is formed by programming the
computer and preparing it to deal with it, because the pre-programmed
computer with the intention of an affirmative action or acceptance indicates
a conclusive indication of the intention of the contracting parties to conclude
the contract.
2- The electronic agent is created through a decision taken by a person
to program a computer to respond in a certain way. The work of the
computer does not exceed what was programmed, unlike the matter for the
ordinary agent, where he may exceed the limits of the agency in exceptional
cases.
3- The forms of contracting with the electronic agent are computer-tohuman or human-to-computer contract, and it may be from computer to
computer with or without prior agreement.
4- The validity of the contract with the electronic agent finds its legal
basis in the legislative treatment of legal actions referred to by many
legislations.
5- There are some legal actions that may not be concluded through the
electronic agent, such as the incoming transactions on real estate funds of all
kinds.
6- The electronic agent does not go beyond being a computer
program, but it is distinguished by its independence in work, as it does not
require the intervention of a natural person in its work.
7- The contract through the electronic agent passes through two basic
stages, the negotiation stage and the contracting stage.
8- The electronic agent has the ability to implement the obligations on
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behalf of its users.
9- Determining the legal value of the expression issued by the
electronic agent in concluding a specific contract with it depends on
determining the legal nature of it. The electronic agent is in the center of the
agent, as for those who tend to believe that the electronic agent is just a
communication tool, he builds the legal value of what is issued by him on
the grounds that it is issued by his user.
10- The responsibility of the user is not realized unless the
responsibility of the electronic agent is realized, if it is found that the
damage to others is not due to the error of the electronic agent, but rather
due to a foreign reason that does not allow third parties to recourse against
the user.
Second: Suggestions and recommendations of the study:
 The legislator must intervene to determine a financial liability by
allocating the electronic agent for the purposes of e-commerce.
 The legislator must intervene to create a registry for the electronic agent
to give it a legal personality to help protect the consumer in concluding
and implementing electronic contracts with electronic agents.
 The Algerian legislator must present a clear position on the use of such
smart systems, and follow the example of UNCITRAL law and Western
and Arab legislation that preceded it in this field.
 Working on the formation of judges specialized in the electronic field to
consider electronic disputes, and among its composition an expert
specialized in the field of communication technologies.
 Holding seminars and training courses for judges to prepare judicial
frameworks that keep pace with modern developments.
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Abstract:
Although the use of artificial intelligence software in e-commerce
improves commercial transactions, it raises many difficulties, especially
with regard to responsibility for the work of these programs and the
appropriateness of current legislation and its ability to absorb the unique
characteristics of this technology.
Where the topic of our research paper revolves around the electronic
agent in concluding e-commerce contracts, which is a topic of great
importance to virtual stores that employ this technology in order to
accommodate the huge amount of consumer needs. The jurisprudence was
divided regarding determining the legal nature of this program, based on the
existence of an agency contract between the user and the agent, and
marginalizing its role as a mere communication tool in the hands of the user.
Keywords: E-Commerce; virtual stores; Online business contracts and
deals; the user; agent.
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ملخص:

اتريخ االرسال2022/03/24 :

اتريخ القبول2022/04/12 :

تٌشكل العلوم القانونية إحدى أهم العلوم اليت تكونت وترعرعت قواعدها مع وجود االنسان ،ابعتباره الكائن احلي
الذي حيتاج إىل القانون لكونه ظاهرة اجتماعية ،فال جمال للعيش يف جمتمع ال حيكمه قانون ينظم خمتلف عالقاته اإلنسانية،
االجتماعية ،األخالقية ،واإلدارية...إل.
إ ّن احلديث عن القانون كظاهرة اجتماعية يتجلى من خالل طريقة تكوين القواعد القانونية اليت هي من نتاج اجملتمع البدائي
مكرسة يف خمتلف دساتري الدول وقوانينها الداخلية ،مع اإلشارة إىل أ ّن لكل دولة سيادية أن
إىل أن حتولت إىل قواعد قانونية ّ
تضع القوانني اليت ترى أهنا ختدم اجملتمع وحتمي حقوقه مع احرتام البعد الدويل.
ابلعودة إىل القانون اجلزائري نالحظ أنه مستوحى من عادات وتقاليد اجملتمع اجلزائري اليت جتذرت وترعرعت إىل أن تدخلت
السلطة املختصة لوضع قواعد قانونية رمسية وملزمة التطبيق حتت طائلة اخلضوع للجزاء.
نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على أمهية القاعدة القانونية يف اجملتمع ودورها يف محاية حقوق
األشخاص ،وإبراز دور التقنني يف إرساء قواعد قانونية عامة وجمردة وملزمة التطبيق من طرف املخاطبني هبا ،مع تركيز الدراسة
على دور القانون الوضعي يف محاية احلقوق واحلرايت على ضوء القانون اجلزائري.

الكلمات املفتاحية :القانون ،اجملتمع ،احلقوق واحلرايت ،السلوك االجتماعي ،القضاء.

* املؤلف املرسل :بلول فهيمة ،االمييلfahima.belloul@univ-bejaia.dz :
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مقدمة:
تشكل العلوم القانونية إحدى أهم فروع العلوم اإلنسانية ابعتبارها مرتبطة ابإلنسان وهلا عالقة مباشرة
بوجوده ،وهذا لكون القانون ظاهرة اجتماعية قبل أن يتحول إىل علم يهتم بصياغة القواعد القانونية وتطبيقها
يف اجملتمع.
تٌعترب القاعدة القانونية العمود الفقري ألي جمتمع ،فال ميكن هلذا األخري أن يتحرك دون وجود منظومة
يقوي من مكانة القانون وجيعله القاعدة
قانونية تتضمن تنظيم خمتلف سلوكات الفرد واجلماعة ،األمر الذي ّ
العامة اليت ينبغي أن يسري عليها اجملتمع.
تتفق خمتلف دول العامل على إرساء منظومة قانونية لتنظيم اجملتمعات ،لكنها قد ختتلف يف بعض املبادئ
والقواعد ابلنظر إىل اختالف سلوكات الشعوب ابختالف ثقافاهتم وعاداهتم وداينتهم ،مما يربر وجود الكثري
من التباين يف القوانني الوضعية ابعتبارها من وضع السلطة العليا يف الدولة.

كونت سيادهتا واستقالهلا منذ خروج املستعمر الفرنسي وما نتج عنه من
تعترب اجلزائر من الدول اليت ّ
إقامة دولة سيادية حيكمها دستور يتضمن خمتلف أسس الدولة وطبيعة نظام احلكم ومؤسساهتا ،واملبادئ
اليت حتكم اجملتمع اجلزائري.
وقد عملت الدولة على تبين خمتلف احلقوق واحلرايت اللصيقة ابلشخص يف اجلماعة ،كضمانة لتحقيق
العدل واملساواة بني أفراد اجملتمع ،عن طريق سن منظومة قانونية متنوعة ومعاجلة لكل جمال من جماالت احلياة
السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية وحىت األخالقية.
هتدف هذه الورقة البحثية إىل التساؤل عن أمهية القواعد القانونية يف اجملتمع ،وإىل أي مدى متكنت

هذه القواعد من محاية حقوق األشخاص وحرايهتم السيما يف اجلزائر؟

لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ينبغي يف البداية تبيان أمهية القانون يف اجلماعة ومظاهر التأثري والتأثر
بني املفهومني (احملور األول) ،لكي نتمكن من تقييم واقع القاعدة القانونية يف اجملتمع والدولة اجلزائرية وهل
سامهت هذه القواعد الوضعية من محاية الفرد واجملتمع (احملور الثاين).

187

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

احملور األول :القانون ظاهرة اجتماعية ضرورة لبناء اجملتمع والدولة
يرتبط وجود مصطلح القانون بوجود االنسان الذي يسعى للدفاع عن حقوقه الطبيعية اللصيقة به ،قبل
احلديث عما أفرزته احلياة السياسية واالقتصادية لكل جمتمع ،مما يربر اعتبار القانون ظاهرة اجتماعية تكونت
يف اجملتمع خالل مراحل ع ّدة.
ينبغي قبل التوسع يف تبيان أمهية القانون يف اجملتمع ،أن نتوسع يف ضبط املقصود مبصطلح القانون وجذوره،
وأهم اخلصائص اليت يتميز هبا (أوال) ،مع اإلشارة ابختصار إىل أهم فروع القانون والعالقة املتواجدة بينها،
لكي يتبني لنا أمهية القاعدة القانونية يف كل جمتمع (اثنيا).

أوال :اإلطار املفاهيمي ملصطلح القانون
يعترب مصطلح القانون من املصطلحات املتداولة يف خمتلف األنظمة القانونية للدول ابلنظر إىل مدولوه
العاملي الذي تستعمله كل دولة كما أنه يستعمل أيضا يف العالقات بني الدول ،وما مييز هذا املصطلح أ ّن
له ع ّدة استعماالت ابختالف اجملاالت.

أ.املقصود مبصطلح القانون وخمتلف استعماالته :ينبغي اإلشارة ابختصار إىل معىن هذا املصطلح سواء
من الناحية الغوية أو االصطالحية ،مع اإلشارة إىل أهم استعماالته سواء يف ختصص العلوم القانونية أو
خارج هذا التخصص:

 .1معىن كلمة قانون :أصل مصطلح القانون ليس عريب بل يوانين وهي ترمجة لكلمة ) ( KANUNواليت
تعين من الناحية اللغوية العصى املستقيمة أو القاعدة أو النظام وترتجم ابللغة الفرنسية ) ،( DROITوابللغة
اإليطالية ) ،(DIRITTOأما ابللغة األملانية فتعين )( (RECHTفاضلي ،2006 ،صفحة . )21
أما من الناحية االصطالحية فيعرف على أنه " :جمموعة من القواعد القانونية اجملردة اليت تنظم سلوك
االنسان يف اجملتمع" (صويف حسن أبو طالب ،مجال حممود عبد العزيز ،2002 ،صفحة  ،)03كما عرف
على أنه "جمموعة القواعد امللزمة اليت هتدف إىل تنظيم سلوك األفراد يف اجملتمع ،ويستهدف هذا التنظيم
إقامة نظام اجتماعي عن طريق تنظيم العال قات احملتفلة اليت تنشأ بني أفراده تنظيما عاما يكفل له اجملتمع
احلماية واالحرتام اختيارا ابإلرادة احلرة ألفراده أو بقوة القانون ،أو بقوة االفراد عند االقتضاء" (فاضلي،
 ،2006صفحة .)22
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كذلك عرف على أنه «l’ensemble des règles concernant la totalité des aspects
»de la vie dans la société humaine, dans certaines limites d’espace et de temps
)(PLAVINET, 2012-2013, p. 10

وهو كذلك جمموعة القواعد اليت حتكم تصرفاتنا داخل اجملتمع وهذه قواعد من شأهنا أن تعزز النظام
االجتماعي ،وذلك من خالل توفري آلية يستطيع من خالهلا أفراد اجملتمع أن يتواصلوا بشكل سلمي إىل
حلول لنزاعاهتم (مكاي ،2015 ،صفحة .)03
وعيله فالقانون هو جموعة من القواعد القانونية العامة واجملردة اليت حتكم اجملتمع عن طريق تدخل سلطة
الدولة لسن القوانني وفرض تطبيقها ومعاقبة من خيالف القواعد امللزمة.

 .2استعماالت القانون :ملصطلح قانون عدة استعماالت ابعتباره ينظم عدة ختصصات وحيكم الكثري من
التنظيمات ،فقد يستعمل يف اجملال القانوين سواء مبعىن احلق ) ،(droitأو مبعىن التقنني ) ،(codeويف
حاالت أخرى أيخذ معىن التشريع ) ،(loiأي جمموعة النصوص القانونية اليت تصدرها السلطة التشريعية.
أما يف غري جمال القانون ،فقد يستعمل هذا املصطلح يف ع ّدة جماالت مثل العلوم الطبيعية اليت تستعمل
كثريا قوانني خاصة هبذا اجملال مثل قانون اجلاذبية (اخلليلي ،2005 ،صفحة  ،)16واستعماله يف العلوم
اإلنسانية مثل علم النفس واالجتماع الذي له قوانينه ،ابإلضافة إىل االستعماالت األخرى يف العلوم
االقتصادية والتجارية مثل قانون العرض والطلب.
األمر الذي يفيد أ ّن كلمة قانون تستعمل يف كل جماالت احلياة أل ّن كل جمال له قانون حيكمه ويسري

عليه  ،أما استعمال علم القانون أو العلوم القانونية فهو ختصص يدخل ضمن العلوم االجتماعية ويهتم
ابلبحث عن القواع د القانونية وتفسريها ،وإقامة املفاهيم اليت يستند إليها يف فهم وحتليل الواقع القانوين
للمجتمع (الشاوي ،2017 ،صفحة .)28

ب .خصائص القاعدة القانونية :إذا مسلنا أب ّن القانون هو من نتاج أعراف اجملتمع وسلوكاته ،فإ ّن صياغة
خصائص هذا املفهوم ينبغي أن يتحدد من خالل السلوك االجتماعي ،وعليه ينبغي اإلشارة إىل أهم اخلائص
اليت متيز القاعدة القانونية:

 .1القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك اجتماعي :يعترب القانون وليد البيئة االجتماعية فهو يتأثر ويتطور

بتطور هذه البيئة (فاضلي ،2006 ،صفحة  ،)25اليت حتتاج إىل عدة سلوكات لتنظيم العالقة بني أفراد
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اجملتمع وفق قواعد قانونية كصياغة تشريعية لتلك السلوكات االجتماعية ،فالقانون مصدره اجتماعي وتطبيقه
اجتماعي ألنه خياطب أفراد اجملتمع وينظم سلوكهم ويطبق عليهم.

 .2القاعدة القانونية عامة وجمردة :ما مييز القاعدة القانونية أهنا ال ختاطب شخصا بذاته وال تتناول واقعة
بعينها بل هي تكليفا عاما ) ،(Astrid, 2011, p. 16وتوجه اخلطاب إىل أشخاص بصفاهتم وتتناول
وقائع موصوفة بشروط معنية ،وعلى هذا األساس توصف القاعدة القانونية أبهنا جمردة )( (abstraiteصويف
حسن أبو طالب ،مجال حممود عبد العزيز ،2002 ،صفحة .)05

 .3القاعدة القانونية قاعدة آمرة ومقرتنة جبزاء :يقصد ابلقواعد األمرة تلك اليت ال ميكن خمالفتها ويف
حالة خمالفتها يؤدي ذلك إىل معاقبة املخالف هلا ) ،(druffin-BRICCO, 2020, p. 17مع اإلشارة
إىل أنه ليس كل القواعد ملزمة بل هناك بعض القواعد القانونية التكميلية اليت ميكن االتفاق على خمالفتها
ألهنا ال تتعلق ابملساس حبقوق األشخاص أو مبادئ الدولة.
وتتميز القاعدة القانونية عن غريها من قواعد السلوك يف اجملتمع ابقرتاهنا جبزاء له عدة خصائص (جزاءً
ماداي ،حاال ومنظما) (صويف حسن أبو طالب ،مجال حممود عبد العزيز ،2002 ،صفحة  ،)06األمر
الذي يفيد أ ّن خمالفة القواعد اآلمرة يؤدي ال حمالة إىل الفوضى يف اجملتمع وفقدان القاعدة القانونية لوجودها
(قدادة ،2005 ،صفحة  ،)16مما يفرض أن تقرتن هذه القاعدة ابجلزاء عن طريق معاقبة مرتكب املخالفة،
ويدخل هذا يف إطار تعزيز مكانة الدولة ابعتبارها صاحبة سيادة داخل إقليمها وتعمل على تنظيم اجملتمع
وحتميه من أي تعدي عليه.
ج .أهم فروع القانون

لكي تكون القاعدة القانونية فعالة وسهلة االنشاء والتطبيق ينبغي أن تكون حمددة وهلا موضوع
خاص ،وليست قاعدة غامضة وفضفاضة ،األمر الذي جعل خمتلف التشريعات تقسم القاعدة القانونية إىل
عدة أقسام عن طريق إنشاء فروع للقانون ،منها ما هو خارجي والذي ينظم العالقات بني الدول ومنها ما
هو وطين (BONAN Sylvie-JOHIER Hervé- KOPEL Gilberte- RENAUDIE

) ،Hania, 2014, p. 13والذي ينقسم إىل قانون عام أي تلك الفروع اليت هلا عالقة ابلدولة ،وأخرى
اليت تربط وحتكم العالقات بني أشخاص القانون اخلاص.
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 .1فروع القانون العام :ترتبط هذه الفروع بتلك اليت هلا عالقة ابلدولة ويسمى قانون عام ألنه يتعلق
ابلسلطة العامة أو الدولة ابملفهوم الواسع) ، (Olivier, 2009وتتفق خمتلف التشريعات على جمموعة من
الفروع اليت تنطوي حتت فروع القانون العام الداخلي ،وتتمثل أهم فروع هذا القانون يف:

 القانون الدستوري :يعترب أهم فرع من فروع القانون العام ،ويعرف على أنه جمموعة القواعد القانونية اليتحتدد شكل احلكم وينظم خمتلف السلطات يف الدولة وحيدد خمتلف احلقوق والواجبات (Gilles, 2006,
) ،p. 10مثل قانون االنتخاابت.

 القانون اإلداري :هو جموعة من القواعد القانونية اليت تنظم نشاط اإلدارة وعالقتها مع املواطن ،كمايتضمن خمتلف اهلياكل اإلدارة على املستوى املركزي أو احمللي وعملها ،مثل قانون الوظيف العمومي ،قانون
البلدية ،قانون الوالية ،قانون الصفقات العمومية ،ورغم استقالل القانون اإلداري عن فروع القانون اخلاص
إال أ ّن القانون اإلداري يتأثر أبحكام القانون اخلاص وأيخذ بعض مبادئه من هذا األخري (Gilles, 2006,

).p. 13

 القانون املايل :يرتبط هذا القانون بكل ما يتعلق بتتنظيم املالية العامة مثل امليزانية العامة)،(BOCQUILLON Jean François . MARIAGE Martine, 2018-2019 , p. 07

 القانون اجلنائي :هو جموعة القواعد القانونية املوضوعية واإلجرائية اليت تبني خمتلف األفعال اليت تشكلجرائم وحتدد العقوابت املقررة (قانون العقوابت) ،وينتمي هذا القانون إىل فروع القانون العام ألنه يسمح
للدولة ممثلة يف النيابة العامة أن تتدخل حلماية اجملتمع ) ،(PLAVINET, 2012-2013, p. 19عن
طريق اتباع جمموعة من إجراءات املتابعة اليت ينظمها قانون اإلجراءات اجلزائية.

 .2فروع القانون اخلاص :هي تلك الفروع اليت تربط بني أشخاص القانون اخلاص ،فهي عكس فروع
القانون العام ،ليست مرتبطة ابلدولة بصفة مباشرة ،وإمنا تطبق بني األشخاص اخلاصة ،وميكن اإلشارة إىل
أهم فروع هذا القانون:

 القانون املدين :يعترب الشريعة العامة ويتضمن جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات بني األشخاص) ،(PLAVINET, 2012-2013, p. 18اليت يتعلق موضوعها اباللتزامات ،عقود اليع والشراء ،الفعل
الضار ،املسؤولية املدنية ،أحكام امللكية اخلاصة ...إل.
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 القانون التجاري :جمموعة من القواعد اليت تنظم العالقات الناشئة عن املعامالت التجارية (اخلليلي، ،2005صفحة  ،)91مثل تعريف التاجر وأنواع األعمال التجارية ،الشركات التجارية...إل ،مع اإلشارة
إىل أ ّن االحكام املتعلقة ابلتجارة كان ينظمها بصفة عامة القانون املدين إىل أن استقل القانون التجاري
كفرع مستقل يتضمن فقط كل ما يتعلق ابلعالقات التجارية.
 قانون األسرة :يتضمن هذا القانون جمموعة من القواعد اليت تنظم العالقات األسرية من زواج وطالقونفقة ...إل ،مع اإلشارة إىل أ ّن هذا القانون مستوحى من أحكام الشريعة اإلسالمية ابلنسبة للدول اليت
جتعل الشريعة اإلسالمية مصدرا من مصادر قانوهنا الداخلي.
نشري فقط إىل أ ّن هذه الفروع اليت أشران إليها هي على سبيل املثال وليس احلصر وهناك املزيد من الفروع
اليت ختتلف ابختالف جماالت احلياة وابلنظر إىل تبين كل دولة لفروع معينة حسب نظامها.

اثنيا :مظاهر التأثري والتأثر بني القانون واجملتمع

ابعتبار أ ّن ال قانون قاعدة سلوك اجتماعي فهذا ما يفيد أن هناك تداخل بني السلوك االجتماعي
لألفراد وأعرافهم وما يقرره القانون الوضعي من أحكام وقواعد ملزمة التطبيق ابلنسبة للمخاطبني هبا ،فال
ميكن أن تستقل الدولة يف وضع قواعد قانونية بعيدا عن أحوال اجملتمع وسلوكاته ،كما ال ميكن للمجتمع
أن يستمر ويستقر دون وجود قانون حيكمه وحيميه.

أ .القانون الوضعي يتأثر بسلوك اجملتمع :يعترب القانون تعبريا عن اإلرادة العامة أي حاجيات االنسان يف
اجملتمع (الشاوي ،2017 ،صفحة  ،)383فهو نظام يتضمن جموعة من القواعد واحللول اليت حتكم اجملتمع
حسب املبادئ السائدة فيه (BOCQUILLON Jean François . MARIAGE Martine,
).2018-2019 , p. 03

وتتجلى مظاهر أتثر القاعدة القانونية بواقع سلوك اجملتمع من خالل طريقة صياغة النصوص القانونية
اليت ما هي إال صياغة آمرة للسلوك االجتماعي ،مما يساهم يف تسهيل عملية تقبل اجملتمع للقواعد القانونية
الوضعية اليت تتسم ابلعمومية وااللزامية يف بعض احلاالت.

ب .القانون الوضعي ينظم اجملتمع وحيميه :إذا سلمنا أب ّن القاعدة القانونية هي من نتاج سلوك اجلماعة،

فإ ّن حتقيق اهلدف من حتويل القواعد السلوكية إىل قواعد قانونية مكتوبة هو ضمان محاية اجملتمع وتنظيمه
وتكريس خمتلف احلقوق واملبادئ اليت حيتاجها الفرد واجملتمع ،األمر الذي يفيد أنّه ال ميكن ألفراد اجملتمع أن
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يطبقوا القواعد واألعراف دون وجود سلطة الدولة لتحقيق ذلك وإال عمت الفوضى يف اجملتمع ،مما يعين أ ّن
وجود القانون الوضعي أصبح ضرورة حلماية الدولة واجملتمع والفرد السيما:

 .1القانون يضمن وجود الدولة ويعرب عن إرادهتا :يعترب القانون الوضعي تعبريا عن اإلرادة العليا يف الدولة،
فعلوية القاعدة القانونية يرجع إىل أهنا صادرة ابسم الدولة (الشاوي ،2017 ،صفحة  ،)374هذا ما
يضمن وجود الدولة واستقرارها ابعتبارها صاحبة قوة ونفوذ تفرض قوانينها على املخاطبني هبا ،سواء داخل

الوطن أو خارجه يف إطار العالقات الدولية.
وابلعودة إىل خمتلف دساتري الدول جند أهنا تتضمن يف ديباجتها الكثري من املبادئ اليت حتكم الدولة
وتعزز مكانتها على كل املستوايت ،مما يربر أ ّن فعالية القاعدة القانونية يتجلى من خالل وجود سلطان

الدولة وسيادهتا لضمان تطبيق القواعد الوضعية.

 .2القانون يضمن محاية احلقوق واحلرايت :تسعى القاعدة القانونية الوضعية إىل تبيان خمتلف احلقوق
االجتماعية اليت حيتاجها الفرد يف اجلماعة وخمتلف احلرايت الضرورية للرفاهية الشخص وراحته يف اجملتمع،
فما مييز النصوص القانونية ويف خمتلف التشريعات أهنا كرست الكثري من احلقوق الطبيعية واالجتماعية اليت
هي مرتبطة بوجود الفرد وبقائه.

 .3القانون يضمن حتقيق املساواة بني أفراد اجملتمع والعدل :تعترب القاعدة القانونية قاعدة عامة مبعىن أهنا

توجه إىل كافة املخاطبني هبا ،مما يضمن حتقيق املساواة بني األشخاص على أساس أ ّن القاعدة تطبق بصفة
عامة وليس بصفة شخصية ،وال يتم التمييز بني األشخاص أثناء سن القاعدة التشريعية (الشاوي،2017 ،
صفحة  ، )264وإن كان حتقيق هذه العدالة التشريعية قد تصادفها سلوكات أخرى يف أرض الواقع متنع
حتقيق املساواة بسبب عدم قيام اجلهة املنفذة للقانون بتطبيقه على مجيع املخاطبني بنفس الطريقة عندما
تكون هناك مصاحل خاصة متنع التطبيق السليم للقانون.
أما حتقيق العدالة فهو شعار مرفق القضاء الذي يعترب ضامن لتحقيق العدالة يف اجملتمع ،إال أ ّن الوصول
إىل حتقيق العدالة ال ميكن أن يكون إال بوجود عدالة وضعية ،أل ّن القاضي يتكفل ابلتطبيق العادل للنصوص

القانونية ابعتبارها تتضمن أحكام عادلة (الشاوي ،2017 ،صفحة ،)382
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 .4القانون يضمن عدم انقراض القواعد االجتماعية واألخالقية :ما مييز القاعدة القانونية املكتوبة أهنا
مدونة يف شكل تقنني تصدره غالبا السلطة التشريعية ،عكس ما هو عليه األمر ابلنسبة للقاعدة العرفية،
وتكتسي عملية التدوين أمهية ابلغة سواء ابلنسبة لعنصر القوة اإللزامية للقاعدة وعدم إمكانية خمالفتها ،أو
ابلنسبة لبقاء تلك القاعدة حية ال تنقرض ،السيما ابلنسبة للقواعد اليت هلا عالقة مباشرة أبخالق اجلماعة
واملبادئ اإلنسانية وعادات اجملتمع وثقافته.
احملور الثاين :دور القانون يف محاية واحلرايت الفردية واجلماعية (على ضوء القانون اجلزائري)

إذا سلمنا مبقولة ال جمتمع بدون قانون ،فينبغي على خمتلف الدول أن تعي أبمهية القانون وأن ترصد
الكثري من النصوص القانونية حلماية خمتلف جماالت احلياة ،سواء يف إطار عالقة األشخاص وتعامالهتم
اخلاصة أو يف إطار تعامالهتم مع هيئات الدولة.
ابلعودة إىل الرتسانة القانونية يف اجلزائر بداية من الدستور ابعتباره أمسى قانون إىل خمتلف القوانني،
نالحظ االحلاح التشريعي على تكريس خمتلف املبادئ اليت حتمي حقوق األشخاص ،سواء من خالل النص
عليها مباشرة (أوال) ،أو من خالل وضع امليكانيزمات الضرورة ملنع التعدي عليها ميدانيا (اثنيا).
أوال :القانون يكرس أهم احلقوق اللصيقة ابألشخاص ويضمن عدم التعدي عليها

ال ميكن احلديث عن قيمة القانون يف أي جمتمع إال من خالل حتويل املبادئ العرفية املتداولة يف اجملتمع
إىل أحكام قانونية ملزمة وتصدر ابسم الدولة ابعتبارها صاحبة سلطة وضامنة حلماية األشخاص من أي
تعدي أو مساس مبصاحلهم.

أ .التكريس الدستوري ألهم احلقوق واحلرايت :جاء يف إحدى حيثيات ديباجة الدستور اجلزائري "إن
الدستور فوق اجلميع ،وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلرايت الفردية واجلماعية  ،"...كما
جاء يف نص املادة  24منه "تلزم األحكام الدستورية ذات الصلة ابحلقوق األساسية واحلرايت العامة
وضماانهتا ،مجيع السلطات واهليئات العمومية" ،وابلعودة إىل املواد اليت تتبع نالحظ أ ّن املؤسس الدستوري
سرد خمتلف احلقوق واحلرايت اليت يتمتع هبا املواطن واليت جنملها فيما يلي:

 .1احلق يف احلياة :يعترب أهم حق يتمتع به الشخص ألنه ال فائدة من وجود خمتلف احلقوق األخرى دون
ضمان احلق يف احلياة ،كما ضمنه املؤسس الدستوري اجلزائري يف نص املادة  38منه ،وقد أضافت املادة

194

جملة احلكمة للدراسات واألحباث

اجمللد  02العدد 2022/05/10 )07( 03

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

 39أن الدولة تضمن منع أي فعل غري مشروع ميس هبذا احلق ،كما أنه ابلعودة إىل خمتلف املواثيق الدولة
نالحظ التبين الصريح هلذا احلق كما جاء يف املادة الثالثة اإلعالن العاملي حلقوق االنسان)، (l'homme
إال أ ّن ما يعرفه اجملتمعات من ظواهر وحروب وأعمال ارهابية تفيد إمكانية التعدي على هذا احلق واملساس
به السيما يف األوضاع والظروف االستثنائية.
 .2احلق يف املساواة أمام القانون وأمام املرفق العام :يعترب من أهم احلقوق اليت يتمتع هبا املواطن والذي
متّ أتكيده يف املادتني  35و  37من الدستور اجلزائري ،ويفيد هذا احلق أنّه جيب على الدولة أن تعمل على
حتقيق املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،دون متييز بني األشخاص سواء بسبب االنتماء أو اجلنس
أو اللون أو املعتقد ،كما تتجلى هذه املساواة أكثر السيما أمام اخلدمات اليت يقدمها املرفق العام.

 .3احلق يف التمتع ابجلنسية اجلزائرية :لكل مواطن جزائري احلق يف التمتع جبنسية الدولة ابعتباره ينتمي
للمجتمع اجلزائري سواء برابطة الدم أو ابالكتساب بتوفر شروط ذلك كما جاء يف نص املادة  36من
الدستور ،وينتج عن هذا احلق التمتع مبختلف احلقوق األخرى السيما يف جمال التوظيف.

 .4احلق يف التمتع بقرينة الرباءة أثناء املتابعة اجلزائية :جاء يف نص املادة  41من الدستور " يعترب

الشخص بريئا حىت تثبت جهة قضائية إدانته ،يف إطار حماكمة عادة" ،كما جاء يف نص املادة األوىل من
األمر رقم  156-66الذي يتضمن قانون العقوابت اجلزائري "ال جرمية وال عقوبة وال تدبري أمن بغري
قانون" ،األمر الذي يفيد أنّه ال ميكن معاملة املتهم أبنه جمرم قبل احلكم النهائي ،وينبغي دائما التعامل معه
أبنه متهم فقط إال أن يتم الفصل يف التهمة ،ويدخل هذا ضمن احرتام احلقوق الشخصية السيما احلق يف
الكرامة.

 .5احلق يف محاية احلياة اخلاصة :تعرب احلياة اخلاصة أهم حق يتمتع به الشخص بغض النظر عن مستواه
أو منصبه أو مكانته يف اجملتمع ،ألنه حق لصيق ابلشخص ال ميكن االستغناء عنه ابلنسبة لكل شخص
يتمتع ابحلرية ،وإ ّن كان التعدي على هكذا حق كان وارد السيما يف بعض العصور االستبدادية اليت حولت
البشر إىل عبيد دون أدىن حق ،فإ ّن تطور اجملتمعات والدول أدى إىل تبين احلق يف احلياة اخلاصة كما فعل

املؤسس الدستوري اجلزائري يف نص املادة  47من الدستور ،ويعاقب القانون أي تعدي على هذا احلق مثل
احلق يف سرية املراسالت ،احلق يف محاية الشرف ،عدم انتهاك حرمة املسكن...إل.
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 .6احلق يف التمتع مبختلف احلقوق املدنية والسياسية :مبجرد ميالد الشخص يتمتع ابلتدرج من حقوق
مدنية إىل أن يبلغ سن الرشد ليتمتع بكامل احلقوق األخرى السيما السياسية منها ،وقد ضمنت املادة 49
من الدستور هذا احلق ،وإن كانت هذه احلقوق قد تتعرض للمنع من التمتع هبا ال سيما يف حالة اإلدانة
اجلزائية يف بعض اجلرائم أين ميكن منع الشخص من التمتع هبذه احلقوق مؤقتا.
 .7التمتع حبرية التعبري والرأي :ضمنت املادة  52من الدستور هذا احلق ،والذي يتجلى من خالل عدم
منع األشخاص التعبري عن أراءهم والتصريح هبا بكل حرية ،ويدخل ضمن هذا احلق إمكانية التعبري اجلماعي
ألي موقف عن طريق التجمع املرخص به.

 .8احلق يف الوصول إىل املعلومة :يدخل هذا احلق ضمن فكرة أ ّن اإلدارة العامة جيب أن تعلم املواطنني
مبختلف املعلومات اليت هلا عالقة هبم وحبقوقهم وتسمح هلم ابلولوج إليها ،كما جاء يف نص املادة  55من

الدستور.

 .9احلق يف االنتماء السياسي والعمل النقايب :يدخل ضمن هذا احلق إمكانية إنشاء أحزاب سياسية
واالخنراط يف أي حزب دون تدخل السلطة ملنع هذا االنتماء ألنه يدخل ضمن احلقوق الشخصية ،كما
جاء يف نص املادة  57من الدستور ،مع تقييد ممارسة هذا احلق بعدم املساس ابملقومات اهلوية الوطنية
والدين االسالمي.

 .10احلق يف محاية امللكية اخلاصة :أقرت املادة  60من الدستور محاية هذا احلق ،فال ميكن التعدي على

ملكية الشخص مهما كان نوعها وأي تعدي عليها مينح لصاحب احلق اللجوء إىل القضاء السرتجاع ملكيته
اليت متّ التعدي عليها ،ويف حالة قيام الدولة ابنتزاع امللكية هبدف مشروع عام فيجب تعويض صاحب امللكية
تعويضا عادال.
مع اإلشارة إىل أ ّن هذه احلقوق واحلرايت اليت متّ سردها ليست على سبيل احلصر وإمنا هناك حقوق
أخرى كرسها الدستور اجلزائري والنصوص التشريعية األخرى ،ابإلضافة إىل التكريس اهليكلي لألجهزة اليت
تعمل على ضمان احلماية احلقيقية للحقوق واحلرايت املكرسة قانوان.

ب .التكريس املؤسسايت :ابعتبار أ ّن الدستور اجلزائري قد ضمن الكثري من احلقوق اليت حتمي حياة
مدون يف النص القانوين ،وإمنا
األشخاص وممتلكاهتم ،فإ ّن تكريس هذه احلقوق ال يتوقف فقط على ما هو ّ
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يتحقق ذلك من خالل إنشاء أجهزة مؤسساتية وإدارية تكفل احلماية احلقيقية ملختلف احلقوق ،وميكن
امجال أهم اهليئات املكلفة حبماية احلقوق املقررة دستوراي يف:

 .1اجمللس الوطين حلقوق االنسان :متّ احداثه مبوجب املادة  198من دستور اجلزائر بعد تعديل ،2016

ومتّ تنظيمه مبوجب القانون رقم  13-16املؤرخ يف  2016/12/03يتعلق بتنظيم وسري اجمللس وكيفية
تعيني أعضائه ،وابلعودة إىل املادة  199من الدستور جند أهنا حددت اختصاص اجمللس يف ضمان محاية

حقوق االنسان وفحص أي حالة من حاالت انتهاك خمتلف احلقوق ،كما يهتم إبصدار توصيات واقرتاحات
لتعزيز احلماية املنشودة للحقوق واحلرايت ،لكن ابلعودة إىل ما ورد يف الدستور يتبني أ ّن هذه املؤسسة مت
اعتبارها هيئة استشارية ،توضع حتت رائسة رئيس اجلمهورية ،مما يفيد أهنا تلعب دور استشاري أكثر منه
رقايب وضبطي.
حيتوي اجمللس على سبعة جلان وهي اللجنة الدائمة للشؤون القانونية ،اللجنة الدائمة للشؤون املدنية
والسياسية ،اللجن ة الدائمة للمرأة والطفل والفئات اهلشة ،اللجنة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية
(اجمللس الوطين حلقوق االنسان.)2021 ،

 .2إنشاء املرصد الوطين للمرفق العام :متّ إحداث هذا املنصب مبوجب املرسوم الرائسي ،03-16
(مرسوم رائسي رقم  03-16مؤرخ يف  ،2016/01/07يتضمن إنشاء املرصد الوطين للمرفق العام ،ج
ر عدد  ،)02وهي موضوعة حتت اشراف رئيس اجلمهورية ويرتأسها وزير الداخلية ،هلا طبيعة استشارية
وتتكفل ابلتعاون مع الدوائر الوزارية بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية واالشراف عليها يف ميدان ترقية
املرفق العام واإلدارة وتطويرها ومحاية حقوق األشخاص ،كما تضمن محاية املواطن من خمتلف التصرفات
الالمسؤولة يف اإلدارة.
 .3إحداث منصب وسيط اجلمهورية :متّ إحداث هذا اهليكل مبوجب املرسوم الرائسي رقم 45-20
(مرسوم رائسي رقم  ،45-20مؤرخ يف  ،2020/02/15يتضمن أتسيس وسيط اجلمهورية ،ج ر عدد
 ،09صادر يف  ،)2020/02/19فهو هيئة طعن غري قضائية تساهم يف محاية حقوق األشخاص وحرايهتم
كما جاء ذلك يف نص املادة الثانية من نفس املرسوم ،تعمل حتت سلطة رئيس اجلمهورية.
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منح نفس املرسوم لوسيط اجلمهورية صالحية ملراقبة مدى تنفيذ السياسة العامة يف جمال محاية حقوق
املواطنني وعالقتهم مع املرفق العام ،ويقدم لرئيس اجلمهورية تقرير سنوي تقييمي ،وقد متكن هذا اجلهاز من
حل الكثري من املشاكل اليت تعرقل حياة املواطن السيما يف إطار عالقته مع جهة اإلدارة.
اثنيا :اآلليات القضائية حلماية حقوق األشخاص وحرايهتم املكرسة قانون
إن احلديث عن التكريس القانوين ملختلف حقوق واألشخاص وحرايهتم ال يعترب كاف لضمان عدم
التعدي عليها ،وإمنا ينبغي وضع آليات أخرى بعيدا عن السلطتني التشريعية والتنفيذية وهو مرفق القضاء
ابعتباره حامي احلقوق املكرسة قانوان كما جاء يف نص املادة  164من الدستور "حيمي القضاء اجملتمع
وحرايت وحقوق املواطنني طبقا للدستور" ،األمر الذي جيعل هذه اآللية أهم دعامة لضمان تطبيق القانون
ومحاية األشخاص ،عن طريق منحهم احلق يف اللجوء إىل القضاء مبوجب دعوى قضائية للمطالبة حبماية
احلقوق من أي تعدي عليها ،ويكون ذلك سواءً أمام القضاء العادي أو أمام القضاء اإلداري ابلنظر إىل
طبيعة احلق املعتدى عليه.

أ .إمكانية اللجوء إىل القضاء العادي :تتنوع اجلهات القضائية املختصة ابلفصل يف النزاعات ابلنظر إىل

تنوع القضااي اليت تعرض عليها ،وعمال مببدأ االزدواجية القضائية الذي اعتمدته اجلزائر منذ دستور 1996
فإ ّن الفصل يف القضااي اليت تنشأ بني األشخاص العاديني يكون أمام القضاء العادي والذي يتشكل من
عدة أقسام وفروع منها ما يتعلق ابلقضااي املدنية اليت تنشأ بسبب املشاكل اليت حتدث يف إطار العالقات
املدنية مثل العقود اخلاصة ،أو القسم التجاري الذي يفصل يف خمتلف النزاعات اليت حتدث بني التجار،
وتلك النزعات اليت حتدث يف إطار العالقات األسرة خيتص هبا قسم شؤون األسرة ...إل.
ما مييز إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي أهنا ختضع لنفس اإلجراءات تقريبا ابلنسبة ملختلف
األقسام ،وحيكمها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ابلنسبة للجانب اإلجرائي ،أما ابلنسبة للوضوع فيختلف
ابلنظر إىل طبيعة النزاع والقانون الذي يطبق عليه.

ب .إمكانية اللجوء إىل القضاء اإلداري حلماية األشخاص يف مواجهة جهة اإلدارة :عمال مببدأ
االزدواجية القضائية فإنّه ال ميكن للقضاء العادي أن ينظر يف القضااي اليت يكون أحد أشخاص القانون
العام طرفا فيها وإمنا يعود االختصاص للقضاء اإلداري ،كما جاء ذلك يف نص املادة  800من قانون
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اإلجراءات املدنية واإلدارية (قانون رقم  09-08مؤرخ يف  25فيفري  ،2008يتضمن قانون اإلجراءات
املدنية واإلدارية ،ج.ر عدد  ،21صادر يف  23أفريل .)2008
ويتمثل السبب يف ختصيص قضاء خاص ابملادة اإلدارية إىل وجود اإلدارة طرفا يف النزاع عمال ابملعيار
العضوي الذي تبناه املشرع اجلزائري (بودريوه ،2016 ،صفحة  ،)77مما يربر ختصيص قاضي خمتص لكي
يتمكن من معاجلة القضااي اإلدارية بنوع من اخلصوصية ويتمكن من تطبيق القواعد االستثنائية واخلاصة اليت
ال جمال لتطبيقها على اخلواص ،كما يضمن هذا القضاء محاية حقوق األشخاص يف مواجهة امتيازات اإلدارة
وتعسفها أحياان.
أما ابلنسبة ملوضوع اخلصومة اإلدارية فيأخذ إحدى أنواع الدعاوى املنصوص عليها يف املادة  801من
نفس القانون ،اليت قسمت الدعاوى إىل دعوى اإللغاء ،دعوى فحص املشروعية ،دعوى القضاء الكامل،
ويهدف املشرع من خالل حتديد أنواع الدعاوى اليت ميكن استعماهلا أثناء خماصمة جهة اإلدارة إىل ضمان
محاية حقوق املرتفقني واملتعاملني مع هذه اجلهة ،مع أ ّن دعوى اإللغاء تعترب أهم الدعاوى اإلدارية املتاحة
لألفراد ملخاصمة القرارات اإلدارية وطلب إلغائها عندما متس حقوقهم.
خامتة:

تبني لنا من خالل ما متّ عرضه أ ّن القاعدة القانونية هي سلوك اجتماعي ،من صنع اجملتمع بسلوكاته
الطبيعية واجلماعية ،وهي كذلك قاعدة اجتماعية ألهنا موجهة ألفراد اجملتمع وهلا صفة االلزام وينتج عن
خمالفتها جزاء ،فال ميكن تصور جمتمع بدون قواعد قانونية حتكمه وتضمن منع انتشار الفوضى بني أفراده
وتعدي القوي على الضعيف.
كما ال ميكن تصور وجود دولة واستمرارها دون وجود قانون حيكم خمتلف السلطات ويضمن كيفية ممارسة
هيئات الدولة ملهامها ،وحيدد خمتلف اختصاصاهتا ،وتتجلى أمهية القانون وقيمته العملية كذلك من خالل
ارتباطه مبختلف امليادين العلمية األخرى ،فال ميكن ألي ختصص أو علم أن حيي ويستمر دون وجود نظام
قانوين حيكمه ويضبط خمتلف األعمال واإلجراءات اخلاصة بذلك اجملال.
ابإلضافة إىل مكانة القانون على املستوى الدويل ابعتباره يربط عالقات الدول وينظمها كما يرسخ خمتلف
املبادئ الدولي ة املتعلقة بسيادة الدول وحقوقها وكذا حبماية حقوق االنسان على املستوى الدويل.
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فمن أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الورقة البحثية:
✓ أنه ال ميكن للفرد أن يعيش يف مجاعة ال حيكمها قانون وضعي ينظم خمتلف حقوق األفراد وحرايهتم
التحول إىل جمتمع فوضوي.
لتفادي التعدي عليها و ّ
✓ أ ّن تدخل الدول لتكريس خمتلف سلوكات اجلماعة هي عملية ضرورة الستمرار الدولة وحتقيق
سيادهتا على كل اقليمها ،ومحايتها على املستوى الداخلي واخلارجي.
✓ كما استنتجنا أ ّن الدولة اجلزائرية متكنت من سن منظومة قانونية متنوعة حلماية حقوق األشخاص
وحرايهتم يف النص الدستوري ابعتباره أمسى قانون ،ابإلضافة إىل النصوص التشريعية األخرى.
✓ وأ ّن تعزيز هذا التكريس الدستوري كان من خالل إنشاء هياكل مؤسساتية تعمل على ضمان
عدم التعدي على حقوق األشخاص وحرايهتم.
✓ كما تبني لنا أ ّن مرفق القضاء يف اجلزائر يلعب دورا فعاال لتفعيل ما يقرره املشرع من قواعد قانونية
ويعترب امللجأ احلقيقي ملن ال ملجأ له للدفاع عن حقوقه ومحايتها.

ولكي خنتم هذه الورقة البحثية يتعني علينا تقدمي بعض االقرتاحات اليت نراها مفيدة لتعزيز محاية

أكثر حلقوق األشخاص وحرايهتم لكي ال تكون القاعدة القانونية جمرد حرب على ورق:

▪ ينبغي لكي يكون للقانون روح وتقبل من طرف اجملتمع بطريقة أحسن ،أن يتم صياغة النصوص
القانونية من واقع سلوك اجلماعة الذي يتطور بتطور احلياة االجتماعية واالقتصادية ،لكي يتم
مواكبة التشريع لواقع اجملتمع ،وإال سيؤدي الوضع إىل صعوبة تطبيق القاعدة القانونية يف اجملتمع.
▪ كما يستلزم الوضع القائم يف خمتلف دول العامل إعادة النظر يف األحكام واملبادئ الدولية اليت
حتكم العالقات بني الدول واليت ال تزال تسري وفق مصاحل خاصة بعيدا عن روح القانون واحلماية
اليت يقررها حلقوق األشخاص ومبادئ العدل اليت يقوم عليها ،بدليل األعمال احلربية اليت تقوم
هبا دول تتغىن حبماية حقوق االنسان لكنها تقوم ابلتعدي على حياة األشخاص واألطفال األبرايء
دون أن يتمكن القانون الدويل من حتقيق مبدأ محاية احلق يف احلياة ابعتباره حق مكرس يف خمتلف
املواثيق الدولة والدساتري الداخلية.
▪ ينبغي على الدولة اجلزائرية أن جتتهد أكثر لسن قواعد قانونية مواكبة لتطلعات اجملتمع اجلزائري
دون التوقف عند ضمان وتكريس احلقوق البسيطة والطبيعية.
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▪ كما يستوجب األمر أن يتم تعزيز مكانة القضاء ودوره يف محاية مبدأ املشروعية السيما يف إطار
النزاعات اليت تنشأ بني اإلدارة واألفراد أين يصعب يف بعض احلاالت احلصول على احلماية
القضائية بسبب صعوبة إلزام جهة اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية اليت تتضمن إقرار حلقوق
األشخاص.
▪ ابإلضافة إىل ضرورة وضع آليات أكثر دقة يف جمال محاية حقوق اخلواص أثناء املتابعة القضائية
عن طريق تعزيز مكانة القاضي وحريته يف احلكم حسب سلطته التقديرية وما يراه مناسبا.
▪
▪
▪

▪

ضرورة مواكبة التقنيات احلديثة للقيام مبختلف التحرايت أثناء ارتكاب جرائم متس ابجملتمع لتفادي
اإلفالت من العقاب لكل متهم ابرتكاب جرمية ،العتبار اجلرمية أخطر ظاهرة هتدد اجملتمع.
ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي وتبسيطها حلماية الطرف الضعيف الذي يسعى للدفاع عن
حقوقه ،عندما ال يستطيع اسرتجاعها بعيدا عن مرفق القضاء.
ضرورة القضاء على الفراغات القانونية اليت تؤدي إىل إفالت الكثري من العقاب أو من التعويض
ألسباب تتعلق بنقص يف النص القانوين أو غموضه ،وما ينتج عنه من مساس حبقوق األشخاص،
كما هو األمر ابلنسبة لعدم وجود طريقة فعالة لتنفيذ األحكام القضائية وصعوبة القضاء على
أعمال التحايل والتهرب اليت يقوم به املنفذ ضده أثناء صدور حكم يلزمه أبداء مايل معترب.
وأخريا ينبغي حتقيق األمن القانوين عن طريق حتقيق استقرار حقيقي للقواعد القانونية الوضعية
وعدم تعديلها أو إلغاؤها يف كل مرة مما يهدد استقرار اجملتمع واملساس ابحلقوق املكتسبة.

CONCLUSION
Through this research paper, we seek to shed light on the importance of the
legal base in society and its role in protecting people’s rights and freedoms,
while highlighting the role of legalization in establishing general and abstract
legal rules that are binding on the application by the addressees, with the study
focusing on the role of positive law in protecting rights and freedoms. In light
of the Algerian legislation.
It is also not possible to imagine the existence and continuity of a state
without a law that governs the various authorities and guarantees how state
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bodies perform their tasks, and defines their various competencies. A law that
governs it and controls the various works and procedures related to that field.
In addition to the status of law at the international level as it links and
regulates the relations of states, as well as establishes the various state
principles related to state sovereignty and rights, as well as the protection of
human rights at the international level.
Among the most important results that we reached through this
research paper:
✓ It is not possible for an individual to live in a group that is not
governed by a positive law that regulates the various rights and
freedoms of individuals in order to avoid encroachment on
them and the transformation into an anarchic society.
✓ The intervention of states to perpetuate the various collective
behaviors is a necessary process for the continuation of the
state and the achievement of its sovereignty over its entire
territory, and its protection at the internal and international
levels.
✓ We also concluded that the Algerian state was able to put in
place a diverse legal system to protect the rights and freedoms
of people in the constitutional text as it is the highest law, in
addition to other legislative texts.
✓ And that the consolidation of this constitutional dedication
was through the establishment of institutional structures that
work to ensure that the rights and freedoms of persons are not
infringed.
✓ We also found out that the judiciary in Algeria plays an
effective role in activating the legal rules decided by the
legislator and is the real refuge for those who have no refuge
to defend and protect their rights.
In order to conclude this intervention, we have to present some
suggestions that we consider useful to promote more protection of the
rights and freedoms of persons, and this is so that the legal rule is not just
ink on paper:
▪ In order for the law to have a spirit and acceptance by society
in a better way, the legal texts should be formulated from the
reality of the group’s behavior that develops with the evolution
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of social and economic life, in order for the legislation to keep
pace with the reality of society, otherwise the situation will
lead to the difficulty of applying the legal rule in society.
The status quo in various countries of the world also requires
a reconsideration of the international provisions and principles
that govern relations between states, which are still proceeding
according to special interests, far from the spirit of law and the
protection it establishes for the rights of persons and the
principles of justice upon which it is based, as evidenced by
the war actions undertaken by countries that sing It protects
human rights, but it attacks the lives of innocent people and
children without international law being able to achieve the
principle of protecting the right to life as a right enshrined in
various state charters and internal constitutions.
The Algerian state should strive harder to enact legal rules that
keep pace with the aspirations of Algerian society without
being unfair rules regarding people’s rights, especially those
simple and natural rights.
It is also necessary to strengthen the position of the judiciary
and its role in protecting the principle of legality, especially in
the context of conflicts that arise between the administration
and individuals, where it is difficult in some cases to obtain
judicial protection due to the difficulty of obligating the
administration to implement judicial rulings that include
recognition of the rights of persons.
In addition to the need to put in place more accurate
mechanisms in the field of protecting private rights during
judicial follow-up by strengthening the position of the judge
and his freedom to rule according to his discretion and what
he deems appropriate.
The need to keep pace with modern technologies to carry out
various investigations while committing crimes that affect
society in order to avoid impunity for each accused of a crime,
as crime is considered the most dangerous phenomenon that
threatens society.
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The necessity of facilitating and simplifying the litigation
procedures to protect the weak party who seeks to defend his
rights, when he cannot retrieve them far from the judicial
facility.
The necessity of eliminating legal voids that lead to a lot of
impunity or compensation for reasons related to a lack or
ambiguity in the legal text, and the resulting infringement on
people’s rights, as is the case for the lack of an effective way
to implement judicial rulings and the difficulty of eliminating
fraud and evasion Which the executor performs against him
during the issuance of a judgment obligating him to perform a
significant financial performance.
Finally, legal security should be achieved by achieving real
stability for positive legal rules and not to amend or cancel
them every time, which threatens the stability of society and
prejudices acquired rights.
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Law is a social phenomenon (there is no society without law)
Study in the light of Algerian law
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Abstract:
Legal sciences constitute one of the most important sciences whose rules
have been formed and nurtured with the existence of man, as he is a living
being who needs law because it is a social phenomenon. There is no room for
living in a society that is not governed by a law that regulates its various
human, social, moral, and administrative relations...etc.
Talking about law as a social phenomenon is manifested through the
method of forming legal rules that are the product of a primitive society until
they turned into legal rules enshrined in the various constitutions of countries
and their internal laws, noting that each sovereign state has the right to set
laws that it sees as serving the community and protecting its rights. while
respecting the international dimension.
Returning to Algerian law, we note that it is inspired by the customs and
traditions of Algerian society, which took root and grew up until the
competent authority, intervened to establish official legal rules that are
binding in application under penalty of penalty.
Through this research paper, we seek to shed light on the importance of
the legal base in society and its role in protecting people’s rights and
freedoms, while highlighting the role of legalization in establishing general
and abstract legal rules that are binding on the application by the addressees,
with the study focusing on the role of positive law in protecting rights and
freedoms.In light of the Algerian legislation.
Keywords: The law; Society; Rights and freedoms; Social behavior;
Judiciary facility.
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L’approche contrastive et l’interférence linguistique dans la
production écrite dans l’enseignement du FLE aux francophones
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Résumé:
Les erreurs que les apprenants du FLE commettent, dans nos
départements du français en Libye, d’une manière involontaire quand ils
emploient le mot de la langue maternelle (l’arabe) à la langue française. Notre
recherche aborde la comparaison entre les caractéristiques syntaxiques et
sémantiques de deux langues (français – arabe) . D’autre part, on va étudier
l’équivalence quand ils traduisent ; notamment la Libye est un pays non
francophone, le français demeure la langue étrangère. La différence entre les
deux cultures est très claire. Il n’est pas toujours facile de caractériser la
spécificité de deux langues différentes et aussi ne sont pas de même origine
ainsi la méthode de la linguistique contractive et analytique nous permet de
décrire les propriétés de deux langues.
Mots clés: Linguistique contrastive - Interférence - langue étrangère .
Introduction :
Les apprenants du FLE rencontrent beaucoup d’obstacles quand ils
écrivent ou s’expriment car ils apprennent seulement la langue française à
l’université ( six mois ) , mais dans la vie quotidienne , on manque la
communication .
Notre recherche se propose les erreurs quand les apprenants du FLE écrivent
,comme les deux langues ont des structures différentes , il faut chercher le
sens convenable et correcte selon le contexte pour obtenir une équivalence
aussi exacte que possible dans une traduction .

*
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➢ Importance du sujet :
- L’approche contrastive nous permet de décrire les deux langues de l’origine
différente
- Démontrer les difficultés rencontrées par les apprenants du FLE en Libye .
➢ Objectifs du sujet :
La recherché vise à :
- Etudier les raisons de la faiblesse du niveau des apprenants du FLE
surtout au niveau de La production écrite .
- La différence entre l’apprentissage et l’acquisition .
Problématique
- Pourquoi les apprenants du FLE commettent des erreurs dans l’expression
écrite et orale ?
- Quelle est la relation entre l’ approche communicative et l’interférence ?
➢ Hypothèse
- La régression du niveau des apprenants libyens a probablement diverses
raisons ;
il ya des facteurs propres au système de la langue française .
- Elaborer un programme pour intervenir l’enseignement au moins au lycée .
➢ Les limites spacieux temporels
2021-2022 –Libye – les étudiants libyens à l’université de Nalout .
Définition des mots clés :
Linguistique contrastive
Jean –Pierre Cuq(2003) définit la linguistique contrastive : Des
conceptions linguistiques : les langues sont différentes mais elles peuvent
être comparées , ce qui implique qu’il existe un cadre théorique général ,
suffisamment développé pour permettre la description , puis la
comparaison , de toutes les langues .En l’état actuel des sciences du
langues , seul le niveau phonologique est susceptible d’un tel traitement
mais les théories traitant des autres niveaux ne sont pas encore assez
puissantes pour atteindre un tel résultat . Des conceptions sur
l’acquisition/ apprentissage des langues : cette approche part de
l’hypothèse que l’apprentissage d’une L2 pose des problèmes de nature
autre que ceux rencontrés dans l’acquisition d’une L1 . L’objectif est
d’anticiper et d’expliquer les difficultés dues à l’influence de la langue
première ( interférences ) : là où existent des différences , il y aura des
difficultés .Cette façon de voir est motivée par une conception
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behavioriste de l’apprentissage qui cherche à éviter les fautes à tout prix
.Ainsi l’analyse contrastive concerne plus l’enseignement que
l’apprentissage .

Interférence
Le Dictionnaire de didactique des langues (2003 ) définit les
interférences comme l'ensemble des « difficultés rencontrées par l'élève et
fautes qu'il commet en langue étrangère du fait de l'influence de sa langue
maternelle ou d'une autre langue étrangère étudiée , la notion d’interférence
est centrale dans l’analyse contrastive qui se fixe pour objectif de prédire des
zones d’interférences potentielles permettant de prévenir les fautes et d’y
remédier
L’analyse :
1.1. langue maternelle , langue étrangère , langue seconde
On appelle couramment langue maternelle la première langue qui s’impose
à chacun . En Libye , la première langue ( maternelle ) est l’arabe .
Malheureusement on peut dire la majorité des étudiants ne parle plus
l’arabe .L’anglais est presque aux écoles , une matière seulement , mais le
français est choisi par les apprenants universitaires .Ainsi ils sont non
natifs .
Cependant Louise Dabène (1994) fait justement remarquer que « ce niveau
supérieur de compétence , considère comme l’apanage du natif , est loin d’être
une règle absolue » . Par exemple , dans certaines situations diglossiques
, comme en Afrique du Nord , l’utilisation de la langue première peut être
limitée . Comme l’arabe dialectal ne s’écrit en principe pas , les usages
spécialisés ou socialement valorises lui sont pratiquement interdits . Si la
langue première est le berbère , qui lui s’écrit l’apprentissage de ses systèmes
d’écriture est peu encouragé et se fait de toute façon de manière tardive . Il
n’est donc pas rare de rencontrer des individus parlant parfaitement l’arabe
dialectal , ou le berbère , ou les deux , mais plus habiles à écrire qu’à parler
en arabe standard .
Une
autre caractéristique de la langue maternelle est son mode
d’appropriation , qu’on qualifie souvent de naturel .Pour le sens commun ,
cela veut dire que le sujet acquiert l’usage de la langue par contact et
interaction avec les membres de son groupe , sans véritablement apprendre ,
c’est –à-dire sans réflexion et sans aide .
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En réalité , il est claire que le rôle de l’entourage est très important : ses
demandes d’explications , de répétitions ,les corrections , les définitions ,
permettent à l’enfant de structurer peu à peu son savoir , que ce soit de façon
consciente ou inconsciente .
De façon générale , le français peut ainsi être considéré comme la langue
maternelle de la plupart des français , des Belges de Wallonie , des Suisses
romands , de la grande majorité des Québécois et d’une petite de la
population de certains états africains .
1.2. Le français langue étrangère
Le concept de langue étrangère se construit par opposition à celui de langue
maternelle et on peut dire dans un premier temps que toute langue non
maternelle est une langue étrangère . On veut dire par là qu’une langue ne
devient étrangère que quand un individu ou un groupe l’oppose à la langue
ou aux langues qu’il considère comme maternelle (s) .
D’autre part , le français (étranger ) a deux sens : celui qui n’appartient pas
au pays , et celui qui n’appartient pas à la parenté .Autrement dit , la xénité
apparaît dès qu’on sort du premier cercle social et peut être appréhendée à
plusieurs degrés .
On peut dire que ces degrés peuvent être :

La distance matérielle : par exemple , pour un français , le japonais est plus
distant que l’arabe , qui l’ est plus que l’italien .La géographie a des
conséquences pédagogiques ( par exemple voyages plus difficiles et plus
couteux dans le pays dont on veut étudier la langue , difficulté à se procurer
des documents authentiques ) mais aussi dans les représentations plus ou
moins exotiques qu’on se fait de la langue à apprendre .
La distance culturelle : les pratiques culturelles des étrangers sont plus ou
moins directement décodables mais elles ne le sont pas forcément en
proportion de la distance géographique sur tous les sujets .
La distance linguistique : les linguistes nous ont appris qu’il existe des
familles de langue .Par exemple , les langues romanes sont plus proches
entre elles qu’elles ne le sont des langues slaves . L’arabe et le japonais ,quoi
qu’appartenant à des familles différentes apparaitront peut-être sous certains
aspects comme plus ou moins distantes .En effet , l’écriture de l’arabe
,quoique de sens inverse de l’écriture de l’arabe , quoique de sens inverse de
l’écriture latine , est alphabétique , alors que le japonais est idéogrammatique
.
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Donc le français est une langue étrangère pour tous ceux qui , ne le
reconnaissant pas comme langue maternelle , entrent dans un processus plus
ou moins volontaire d’appropriation , et pour tous ceux qui , qu’ils le
reconnaissent ou non comme langue maternelle , en font l’objet d’un
enseignement à des parleurs non natifs .
1.3. Le français langue seconde
Après l’apparition de la différentiation didactique entre français langue
maternelle et français langue étrangère , un troisième concept , le français
langue seconde (FLS), venait se faire une petite place au soleil de la
didactique .En effet, FLM et FLE , malgré les grands progrès qu’ils ont
permis , se sont révélés insuffisants pour décrire l’ensemble des situations
d’appropriation du français , notamment dans les régions du monde où le
français , tout en n’étant pas la langue maternelle de la plupart de la population
,n’est pas une langue étrangère comme les autres , que ce soit pour des raisons
statutaires ou sociales . Il est en effet difficile d’appeler étrangère la langue
officielle d’un pays ( exemple , la Côte d’Ivoire ) , surtout si elle y joue un
rôle essentiel dans le système éducatif .Il est tout aussi difficile de qualifier
d’étrangère une des langues officielles et langue maternelle d’un sous groupe
important de la population ( exemple : la Belgique , le Canada , la Suisse ) .
Il est enfin peu performant du point de vue didactique de considérer comme
n’importe quelle autre langue étrangère une langue qui , bien que non
reconnue officiellement , joue encore un rôle social important dans le système
éducatif ou dans la production culturelle
( exemple : le français au
Maghreb). La définition que Jean –Pierre Cuq a proposé en 1991 et qui nous
semble toujours valide : « Le français langue seconde est un concept
ressortissant aux concepts de langue et de français .Sur chacune des aires où
il trouve son application , c’est une langue de nature étrangère .Il se distingue
des autres langues étrangères éventuellement présentes sur ces aires par ses
valeurs statutaires , soit juridiquement , soit socialement ,soit les deux et par
le degré d’appropriation que la communauté qui l’utilise s’est octroyé ou
revendique .Cette communauté est bi ou plurilingue .La plupart de ses
membres le sont aussi et le français joue , dans leur développement
psychologique , cognitif et informatif , conjointement avec une ou plusieurs
autres langues , un rôle privilégie » .
L’apprentissage et l’acquisition
L’appropriation par l’apprenant de savoirs et surtout de savoir-faire
linguistiques ou plus exactement , d’habiletés à coproduire de la parole en
français , est l’objectif à atteindre lors de la mise en place d’une relation
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didactique d’enseignement et d’apprentissage en FLE .Il faut entendre
appropriation avec son sens habituel de rendre propre à un usage personnel
.En didactique , appropriation est un terme hyperonyme qui domine deux
hyponymes .
En effet Jean – Pierre Cuq (2003) définit les deux processus distincts selon
Krashen , sur la différence entre deux processus distincts : l’acquisition , qui
serait un processus d’appropriation naturel , implicite , inconscient , qui
impliquerait une focalisation sur le sens , et l’apprentissage , qui serait , à
l’inverse , artificiel , explicite conscient , et qui impliquerait une focalisation
sur la forme .
L’hypothèse acquisitionniste est fondée sur l’idée que , de même qu’un enfant
s’est approprié une langue première de manière « naturelle » , c’est –à-dire
par simple exposition à celle –ci , un enfant ou adulte sont capables d’en faire
autant pour une langue étrangère , par simple réactivation des processus
d’acquisition du langage .
La production écrite et la production de texte
Pendant , l’enseignement de l’expression écrite s’est cantonné à la
grammaire de la phrase simple ou complexe .S’il reste encore quelques traces
de cette tradition pédagogique , notamment dans les méthodes destinées
aux débutants ou au niveau moyen , les tendances actuelles ancrent ,
cependant , cet apprentissage dans la grammaire de texte : maniement des
anaphores pronominales ou lexicales , de la référence déictique , de la
variation thématique , etc. Mais , les supports pour la lecture sont de
dimension réduite et les exercices de communication proposés n’offrent pas
d’ambition poussée : ils ne s’accompagnent pas toujours de règles explicites
ou de commentaires sur la structuration syntaxique des schémas textuels
ou sur les phénomènes de cohésion et de cohérence textuelles .Exposer les
règles assurant le passage de la phrase à un ensemble pluriphrastique et mettre
en forme un enchaînement de séquences ne sont pas aisée .
On propose donc , dès les débuts de l’apprentissage , de rédiger des textes
pour réaliser un acte de langage de la vie courante , qui peut se réaliser au
moyen de différents types de textes , comme , par exemple , répondre à une
invitation , demander une information , donner un conseil , etc.
Progressivement , on complexifie les consignes et on introduit d’autres
activités afin de mettre l’apprenant dans une situation de production
authentique et de l’exercer à produire différents écrits en fonction d’objectifs
clairement définis ou en polarisant l’attention de l’apprenant sur un problème
précis de mise en texte .
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Quelques fois , les étudiants libyens n’appliquent pas ce que’ ils apprennent
.on trouve plusieurs fautes sur le plan sémantique ou syntaxique .
Dans cette évolution , il semble donc que les contenus aient peu à peu , en
termes de savoir , cédé la place aux savoir –faire , voire , pour certains , aux
savoir- être , sans pour autant que les concepts manipulés soient des plus
clairs .
En Libye , on s’accorde aujourd’hui , après J.Anderson(2003) , à comprendre
dans savoir deux éléments différents et complémentaires : le savoir dit
déclaratif ( c’est –à –dire la connaissance abstraite , qu’on peut énoncer et
formaliser ) , et le savoir dit procédural ( c’est-à-dire un savoir implicite ,
internalisé , directement utilisable pour la communication , et qui suppose
l’automatisation du savoir déclaratif ). Le savoir procédural , ou compétence
opérationnelle , est formé d’une compétence de compréhension , d’une
compétence de production , et de stratégies de communication qui , en langue
étrangère , sont caractérisées par une plus ou moins grande prise de risque
dans la communication .
Les processus d’écriture en langue seconde
L’apprentissage de l’écriture en langue seconde demande que le scripteur ait
déjà acquis un certain degré de compétence linguistique .Ainsi ,Edelsky
(1999) , qui a travaillé avec 26 élèves écrivent en deux langues , a montré
qu’il leur était possible de transférer de nombreuses habiletés et stratégies de
la langue maternelle à la langue seconde .De façon plus précise , Edelsky
(1999) a constaté que les connaissances de ces apprenants constituaient une
base solide , une ressource sur laquelle ils pouvaient s’appuyer au moment
d’écriture en langue seconde .De plus , Edelsky a observé que ces élèves se
préoccupaient de leurs lecteurs éventuels en langue seconde et étaient tout à
fait conscients des différences qui existent entre un texte oral et un texte écrit
.
La relation entre l’approche communicative et l’interférence
L’approche communicative, utilisée comme approche préférée, reste encore
à orienter l’enseignement des langues étrangères à l’heure actuelle et avant .
De nos jours, les didacticiens suivent cette approche pour que les apprenants
s’approprient les savoirs et compétences à acquérir et à développer selon les
orientations du Cadre européen commun de référence pour les langues. Car
cette approche reflétant la vie quotidienne et possédant une cohérence
sémantique. l’approche communicative et d’arriver à des meilleurs résultats
dans l’enseignement-apprentissage . Elle privilégie les activités et textes
encadrés par un contexte donné ,ainsi les textes sélectionnés par les
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spécialités sont des documents authentiques qui nous décrit la vie réelle par
des dialogues ou des paragraphes .
Lorsque la langue d’apprentissage n’est pas du tout utilisée dans le pays
d’enseignement , il sera indispensable de recourir à Internet, au téléphone,
aux ressources orales et écrites . Par exemple, il faut faire toujours des
activités réelles avec les apprenants du FLE pour être conscients ce qu ’ ils
disent .
En Libye , on remarque toujours l’interférence dans l’enseignement des
langues étrangères ( la production écrite ou traduction ) . la mentalité arabe
demeure comme un obstacle pour acquérir la langue française .
Intérêt de la traduction pédagogique
L’intérêt majeur de la traduction pédagogique est un chemin naturel de
référence vers et depuis la langue maternelle de l’apprenant .Elle peut être
un bon moyen de guidage de la réflexion comparative . La traduction orale
permet de contrôler la compréhension des apprenants .Elle peut être
également source d’échanges oraux intéressants , tant sur la forme que sur le
sens .Elle permet à l’enseignant d’évaluer rapidement « l’état des
connaissances et le fonctionnement du raisonnement logique et analogique
des élèves .
Les techniques classiques de traduction pédagogique sont la version et le
thème Ce sont des techniques qui ont été utilisées d’abord pour
l’apprentissage d’une langue française .
La version est un exercice de compréhension et d’expression écrites qui
consiste à commuter un extrait de texte en langue étrangère en un extrait de
texte en langue maternelle .La version présente aussi certain intérêt : comme
il s’agit de comprendre et de réexaminer le texte d’un autre , est un exercice
de lecture précise et de reformulation .
Le thème est un exercice d’expression écrite qui consiste à commuter un
extrait de texte en langue maternelle en un extrait de texte en langue étrangère
. . C’est un exercice très difficile pour plusieurs raisons , mais pour les
apprenants libyens , ils traduisent selon leur mentalité . c’est -à- dire ils choisi
le vocabulaire extra-contexte . La culture de sa langue maternelle domine de
sa pensée .
La version ou le thème ne développent pas chez l’apprenant de capacité
discursive parc qu’il a au mieux affaire à un morceau choisi de texte .En fin ,
le fait de s’habituer à un simple transcodage favorise les interférences .
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Ainsi la traduction présente à nos yeux une différence fondamentale avec
la capacité d’expression en langue étrangère qu’il s’agit de développer chez
l’apprenant en situation de communication .
La partie pratique
Cette étude se centralise sur l'erreur commise par les apprenants du FLE .
Les interférences apparaissent plutôt dans les copies des étudiants sous forme
d'erreurs dues bien évidemment à la langue source ou bien au stock
linguistique déjà acquis par ces apprenants ou à des connaissances relatives à
d'autres langues étrangères. L'étude approfondie des interférences, des
mécanismes, et des facteurs qui déterminent les phénomènes d'interférences
linguistiques peut mettre en évidence les moyens de prévenir les erreurs ou
de diminuer les effets de ce phénomène. C'est sur cette base qu'il serait
possible de proposer des méthodes permettant un apprentissage facile et
efficace d'une langue étrangère.
Parmi les interférences sémantiques éventuelles quand les apprenants
libyens traduisent de la langue maternelle ( arabe) à la langue française ou
expriment un sujet , on remarque que les erreurs commises par les apprenants
sont :
La formation et le genre des mots ( verbe , vocabulaire , préposition, …. )
, où ils ne savent pas utiliser les verbes ou les lexiques qui conviennent le
sens réel selon le contexte .
Description du corpus :
La situation linguistique du Libye est très complexe , les gens ne parlent
jamais le français ,les citoyens adoptent utiliser la langue anglaise , selon
leur vis personnel , c’est la première langue dans le monde , mais plus
récemment, le français est dans le système éducatif secondaire ,
malheureusement le système éducatif libyen est très faible . Par conséquent,
l’enseignement du français, en particulier au secondaire, fait l’objet d’une très
faible attention. Bon nombre d’étudiants qui proposent le français à
l’université rencontre beaucoup de difficultés . D’autre part , plusieurs
facteurs contribuent à commettre les erreurs dans la production écrite et la
traduction de la langue source à la langue cible .
Notre corpus de travail est constitué de quinze copies de deux examens
( deux matières différentes) de 3ème année 2021-2022 ,le choix de deux
matières ( expression écrite et traduction ) permettent et reflètent les
résultats de cette étude choisie est motivée par la recherche des erreurs des
différents apprenants .
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Le recueil des copies en expression écrite est réalisée portant sur des thèmes
variés, tels que rédiger une lettre à un ami , écrire un dialogue , ou un
paragraphe
L'objectif de donner des devoirs concernant de traduire ou
écrire d’une manière libre de la langue maternelle ( arabe ) à la langue
française nous rendent être conscience que les apprenants écrivent et
traduisent selon leur culture et son milieu .C’est la seule justification de
commettre des erreurs .
On constate que les apprenants libyens analysent les vocabulaires selon leur
mentalité en utilisant la smart phone pour chercher le sens , mais ils trouvent
solutions faciles pour eux , donc ils font des fautes sémantiques .
Méthode à suivre :
Méthode de collecte des données de cette étude descriptive est basée sur les
données recueillies lors d'une enquête sur la production écrite et la traduction
de la langue source ( maternelle ) à la langue cible ( étrangère ) des étudiants
universitaires dans leur examen .
Analyses des erreurs :
Comme on a dit que les copies étaient de deux matières différentes :
( expression écrite et traduction ), et les erreurs sont dans activités variées
On peut classer les erreurs :
Type d’erreur Exemple d’erreur
Forme correcte

Choix fautif Le titre de sa maison
L’adresse
de
sa
des
maison
vocabulaires
convenable s
Pour sa maladie , il doit prendre un Pour sa maladie , il
demeure
doit
prendre
un
calmant
Choix fautif Elle danse sur les chansons
Elle danse avec les
des
chansons
prépositions
Ce monsieur va au mosquée
Ce monsieur va à la
mosquée
Sylvie répond les questions
Sylvie répond aux
questions
Il cherche de sa voiture
Il cherche sa voiture

217

Journal Wisdom pour les Etudes et la Recherche Volume 02 Numéro 03. 10-05-2022

ISSN print/ 2769-1926

ISSN online/ 2769-1934

Accord
La lettre que j’ ai écrit
Elles sont étudiants
Elles sont allés
Ce père achète un chaise

La lettre que j’ai écrite
Elles sont étudiantes
Elles sont allées
Ce père achète une
chaise
Un phénomène

Confusion
entre
le
masculin et le Une phénomène
féminin
Faute
Il prend son médicaments trois fois Il
prend
ses
d’utiliser :
dans le jour
médicaments trois fois
l’adjectif
par jour
Possessif
convenable et
la préposition
Nicole commence à parle
Nicole commence à
Conjugaison
parler
de verbe
Elle doit écrit
Elle doit écrire
Pour réserve une chambre
Pour réserver une
chambre
Concordance Je ne crois pas qu’il fait son devoir Je ne crois pas qu’il
de temps
fasse son devoir
Utilisation de Elle achète beaucoup des livres
Elle achète beaucoup
mot
de livres
« beaucoup »
Nous avons remarqué que nos apprenants du FLE collectivement aux erreurs
d'interférence avec leur LM dans :
(Elle danse sur les chansons )
(ce père achète un chaise )
(ce monsieur va au mosquée )
D’ailleurs d'autres erreurs spécifiques aux activités concernant de la
mauvaise compréhension de quelques règles en langue française dans :
( pour réserve une chambre )
(Je ne crois pas qu’il fait son devoir)
(Elles sont allés )
(La lettre que j’ ai écrit )
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Chaque apprenant doit comprendre la nature d’ une langue étrangère , il ne
faut pas écrire ou parler durant le cours, mais c'est aussi écouter, parler, lire,
écrire, utiliser l’internet afin de comprendre des situations différentes de
communication pour pratiquer la langue dans la classe ou à l'extérieur
surtout notre pays
( Libye ) est non francophonie , les étudiants ne
parlent pas cette langue hors de la classe .
Pourquoi les apprenants du FLE commettent des erreurs ?
-La différence linguistique entre deux langues d’origine différent ,
L'environnement linguistique auquel l’étudiant est exposé compte parmi les
principaux défis. L'influence de la langue maternelle ainsi que l'influence de
la langue seconde jouent un rôle majeur. en revanche , il commet des erreurs
.
-Manque de matériel d'apprentissage: Les matériels didactiques ne sont pas
facilement pour les enseignants, pas plus que les matériels didactiques. Cela
pose de nombreux défis aux élèves et aux enseignants .
Résultats :
Les résultats de notre analyse des erreurs commises par les étudiants
universitaires dans leurs productions écrites et dans la traduction de la langue
maternelle (arabe ) à la langue cible ( française ) à cause de ( l'interférence )
c’est l’influence de la langue arabe était très claire .
Recommandations
_ En Libye , on doit préparer l’apprenant aux situations semblables de la
vie réelle en envoyant aux pays francophones comme :
(Tunisie , Maroc ,
Algérie ) pour communiquer avec les francophones .
_ La langue française doit faire partie du système éducatif secondaire
libyen , eu plus l’Etat doit entraîner les diplômés en France .
Conclusion
En fin , on peut dire que les apprenants de français qui maîtrisaient une
langue étrangère rencontrent encore de
nombreuses difficultés
grammaticales causées principalement par un transfert négatif de la
langue seconde .
En plus l’environnement linguistique est loin d’être propice à
l’apprentissage des langues étrangères. D’ailleurs il faut utiliser des
méthodes d’enseignement modernes comme (TICE ) .
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Conclusion :
In the end , we can say that the learners of French who mastered a foreign
language still encounter many grammatical difficulties caused mainly by a
negative transfer of the second language .
In addition , the linguistic environment is far from being conducive to
learning foreign languages . Moreover , it is necessary to use modern
teaching methods like ( ICTE ) .
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The contrastive approach and linguistic interference in written
production in the teaching of French as a foreign language to French
speakers “ The case of Libyan learners ”
Samiha Sarar Milad Abouzid
University of Nalout –Libya
Samihasarar08@mail.com
Abstract :
The mistakes that FLE learners make , in our French departments in
Libya , in an involuntary way when they use the word from the mother tongue
( Arabic ) to the French language .Our research addresses the comparison
between the syntactic characteristics and semantics of two languages
,(French –Arabic ) .On the other hand , we will study the equivalence when
they translate ; in particular Libya is non – French –speaking country French
remains the foreign language .The difference between the two cultures is very
clear .It is not always easy to characterize the specisicity of two different
languages and also are not of the same origin so the method of contractive
and analytical linguistics allows us to describe the properties of the
languages .
Key words : Contrastive Linguistics – Interference –Foreign Language .
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Résumé :
En tant que principe garanti par la Constitution, l’autonomie des
collectivités territoriales dépend fortement du contrôle administratif et de
l’autonomie financière pour être des acteurs actifs dans la vie économique et
sociale du pays. De même, l’autonomie financière des communes ne doit pas
seulement être analysée sous la seule l’angle juridique, par lequel ces
dernières sont appelées à disposer de la capacité à agir pour déterminer leurs
recettes et leurs dépenses. Elle doit aussi être conditionnée par un aspect
matériel qui consiste pour ces communes à détenir la possession effective des
moyens financiers leur permettant de faire face à leurs charges, car si les
moyens financiers des communes font défaut, l’attribution de la personnalité
juridique et des compétences qui en découlent devient une pure fiction.
Mots clés :
Autonomie des collectivités territoriales, autonomie financière,
contrôle administratif, libre administration.

Introduction
Le Maroc a engagé en 2015 une réforme importante de son système de
décentralisation, cette réforme s’inscrit dans le cadre d’un vaste chantier de
modernisation des structures décentralisées et d’amélioration de son
efficacité par une valorisation de ses territoires et une gestion de proximité.
Elle a été impulsée par une volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui
n’a pas cessé depuis son intronisation d’appeler à la consolidation des acquis
de la décentralisation et de la démocratie locale et à faire de la régionalisation
un fondement de l’organisation territoriale du Royaume. Cette réforme vient
consolider le processus de transfert des compétences de l’Etat vers les
*
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collectivités territoriales. Entamé dès les premières années de l’indépendance
avec l’adoption de la première charte communale le 23 juin 1960. Ce
processus fut conforté par d’importantes réformes successives, notamment,
en 1976, 1997,2002 et 2015 avec l’adoption des lois organiques relatives aux
collectivités territoriales.
En plus de ses apports relatifs à l’organisation territoriale et au
renforcement des compétences des collectivités territoriales, ces réformes ont
touché le principe de l’autonomie des collectivités territoriales, socle et
condition de l’existence d’une autonomie des organes locaux, elle est
consacrée par d’autres principes à savoir le principe de libre administration et
de l’autonomie administrative et financière.
En effet, le principe de libre administration des collectivités territoriales
est affirmé par l’article 136 de la Constitution de 2011. Selon cet article : «
L’organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre
administration, de coopération et de solidarité… ». C’est ainsi que ce
principe, qui n’avait pas d’existence juridique en droit marocain, a été érigé
au rang de principe constitutionnel. Par conséquent, il s’impose au législateur
et à toutes les autorités administratives, et qui par la suite a été repris dans les
trois lois organiques relatives aux régions, aux préfectures et provinces et
aux communes , qui l’explicitent au fait que «chaque commune dispose,
dans la limite de ses compétences, du pouvoir de délibérer de manière
démocratique et du pouvoir d'exécuter ses délibérations et ses décisions,
conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires ». (L
O, Article 2 de la loi organique 113-14 relative aux communes., 2015)
L’objectif de ce papier (Mohammed, 2022), est de vérifier l’apport des
lois de la décentralisation concernant l’autonomie et la libre administration
au niveau des collectivités territoriales au Maroc. Alors quel est le contenu de
la libre administration des collectivités territoriales? quels sont les
changements apportés par la nouvelle réforme de la décentralisation,
notamment, ceux concernant la relation entre les collectivités territoriales et
l’Etat ? Et enfin qu’en est-il des réformes et des conditions juridiques relatives
à l’autonomie administrative et financières des collectivités territoriales ? Ce
qui fait l’intérêt de cette réflexion.
La démarche adoptée pour réaliser cette réflexion est basée,
particulièrement, sur une analyse des textes juridiques régissant l’action des
collectivités territoriales et ses relations avec l’Etat, ainsi que l’exploitation
d’informations issues de ma propre expérience professionnelle au sein
d’une commune entant que directeur des services.
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1- les éléments de l’autonomie des collectivités territoriales
La question de l’autonomie des collectivités territoriales se décompose
en trois volets : l’autonomie juridique, l’autonomie organique et l’autonomie
administrative et financière.
D’un point de vue organique, l’autonomie est indissociable de
l’existence d’organes propres. Comme le souligne le Professeur ROUX,
l’existence d’un conseil élu doté d’attributions effectives représente le
minimum requis, pour que la libre administration soit assurée, mais la
fonction émancipatrice de l’élection ne garantit pas nécessairement aux élus
la capacité d’exercer une certaine liberté politique et administrative,
La garantie constitutionnelle pour les collectivités territoriales de
s’administrer librement constitue donc l’aspect fonctionnel de l’autonomie de
décision. Juridiquement on distingue entre autonomie juridique et
autonomie administrative et autonomie financière :
a.
L’autonomie juridique
Selon le dictionnaire Larousse, le terme « autonomie » renvoie à la
capacité d’une personne physique ou morale, d’agir selon ses propres règles
(Larousse). Elle consiste en la capacité effective, pour les collectivités
territoriales, de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre
responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des
affaires locales par le biais d’organes élus au suffrage libre. Dans ce sens, les
collectivités territoriales sont des personnes juridiques distinctes de l’État,
personnes morales de droit public, elles disposent en tant que telles
d’un patrimoine, de la capacité d’accomplir des actes juridiques et d’ester
en justice (L O, Article 2 de la loi organique 113-14 relative aux communes.,
2015).
b.
L’autonomie administrative
Le terme « administrative » renvoie à l’administration. L’autonomie
administrative désigne la faculté pour l’organe qui en bénéficie de créer ses
propres normes dans le domaine de son administration.
En faisant le choix de la libre administration, le constituant marocain a
voulu rompre avec les pratiques de la tutelle et du contrôle a priori, asseoir un
contrôle administratif, qu’il a confié aux walis et gouverneurs, et renforcer,
ainsi, le rôle du contrôle des juridictions administratives et financières
(Ajaoun Ahmed, 2014).
L’autonomie administrative a donc une double fonctionnalité : une
fonction exécutive des lois et une fonction de gestion de la collectivité toute
entière. Autrement dit, l’autonomie administrative serait donc la liberté
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donnée aux collectivités territoriales en vue de la création des normes
juridiques en exécution des lois pour la gestion de la collectivité et des intérêts
locaux. Ce qui nous amène à questionner la capacité des organes
administratifs d’assumer cette responsabilité.
c.
L’autonomie financière
Selon les dispositions des trois lois organiques relatives aux
collectivités territoriales, ces dernières disposent de l’autonomie financière (L
O, Article 2 de la loi organique 113-14 relative aux communes., 2015), qui
signifie qu’elles disposent du pouvoir de décider librement les recettes et les
dépenses relatives à leurs budgets. L’existence d’un tel pouvoir suppose que
lors de l’établissement de son budget, la collectivité n’est soumise ni à une
obligation, ni à une interdiction de recette ou de dépense. Or, force est de
constater que ces collectivités ne disposent pas d’une entière liberté à
l’occasion de détermination de leurs recettes et dépenses (L O, Article 3 de la
loi organique 113-14 relative aux communes., 2015) . En revanche,
l’autonomie financière constitue un élément essentiel de leur définition et
demeure consacrée formellement par les lois organiques relatives aux
collectivités territoriales.
L’autonomie financière est une notion complexe et évolutive qui revêt
plusieurs aspects : politique, économique et juridique. Elle repose avant tout
sur l’idée que la collectivité doit disposer d’un propre budget, distinct de celui
de l’Etat, afin de maîtriser ses recettes et ses dépenses, elle est considérée
comme un moyen d’accomplissement de la personnalité.
La Constitution marocaine de 2011 ne prévoit pas d’une manière
explicite l’autonomie financière des collectivités territoriales. Cependant, un
ensemble de dispositions constitutionnelles consacrent implicitement cette
autonomie. C’est surtout le cas de l’article 141 qui énonce que:« les régions
et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières
propres et de ressources financières affectées par l’Etat… » (Constitution,
2011).
Si théoriquement, les collectivités territoriales disposent de
compétences et de ressources, c’est la disponibilité des moyens qui donne du
sens à l’autonomie et à la libre administration. C’est une condition sine qua
non pour que la collectivité accomplit ses missions de développement (tresorerie
generale du royaume , 2021), si non l’autonomie financière en général apparaît
plus fictive que réelle, d’une part, et d’autre part elle n’est pas absolue, car la
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loi a imposé un certain nombre de charges obligatoires « dénommés dépenses
obligatoires » pour les collectivités territoriales.
2le principe de libre administration un corolaire de
l’autonomie des collectivités territoriales
Le principe de libre administration des collectivités territoriales est
affirmé par l’article 136 de la Constitution de 2011, selon cet article : «
L’organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre
administration, de coopération et de solidarité… », Il s’agit donc d’une
garantie constitutionnelle de la liberté de ces collectivités à l’encontre des
ingérences dans leurs propres affaires par les représentants de l’Etat (Tarik
ZAIR, 2011).
Le texte constitutionnel ne donne aucune définition précise du principe
en question ; il ne fixe pas non plus les conditions relatives à l’exercice de la
libre administration par les collectivités territoriales. Ce sont les lois
organiques relatives aux collectivités territoriales qui ont parlé de la question.
Alors Quelles sont les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales?
aLa portée du principe de libre administration
Plusieurs définitions de la libre administration peuvent être
construites, s’administrer librement serait donc conduire sans contraintes
excessives les opérations de ses compétences dans le cadre fixé par la loi et
sous le contrôle du juge.
Le principe de libre administration des collectivités territoriales est une
condition sine qua non d’une décentralisation effective. Il implique, entre
autres, une véritable autonomie administrative de ces collectivités et de leurs
organes qui ne doivent relever d’aucun pouvoir hiérarchique ou disciplinaire
du pouvoir central. L’élection de ces organes constitue une garantie de leur
indépendance et une source de légitimité de la personne morale et de
l’autonomie financière dont disposent les collectivités territoriales.
bL’élection des conseils délibérants
La libre administration est conditionnée par le caractère électif des
conseils locaux. Ce caractère est considéré par Bertrand FAURE comme étant
« une exigence normale dont découle l’organisation des collectivités en
personne morale distincte de l’Etat et l’exercice d’une certaine liberté
politique et administrative à leur profit »
Pour que la libre administration de la collectivité territoriale soit
assurée, d’un point de vue organique, l’existence du conseil délibérant élu
doté d’attributions effectives représente le minimum requis. De ce fait, les
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affaires de la collectivité sont gérées par un conseil dont les membres sont
élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi
organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des
collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432
(21 novembre 2011). L’idée centrale est donc que les organes locaux qui
créent les normes soient élus par ceux auxquels ses normes sont destinées.
cLa libre administration aboli la tutelle
Certains chercheurs, comme André Roux, considèrent que la libre
administration est l’une des expressions de l’autonomie locale (Roux, 2013).
C’est ainsi que ce principe se concrétise sur le plan structurel par la
reconnaissance de la personnalité morale des collectivités territoriales, Cette
reconnaissance interdit aux pouvoirs publics d’exercer un quelconque
pouvoir hiérarchique sur la collectivité territoriale.
Depuis 2015, et avec l’adoption des lois organiques relatives aux
collectivités territoriales, ces dernières ne sont plus soumises à la tutelle
exercée par le représentant de l’Etat (que ce soit le ministre de l’intérieur ou
le wali ou gouverneur), la nouvelle Constitution de 2011, évoque pour la
première fois, que les walis ou gouverneurs ont la qualité de «
représentants du pouvoir central qui assurent, au nom du gouvernement
l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions
gouvernementaux et exercent le contrôle administratif » c’est ainsi que les
actes des collectivités territoriales ne font l'objet que d'un contrôle de légalité,
c’est un contrôle a posteriori qui porte uniquement sur la légalité des actes.
C'est le juge administratif, saisi par le wali ou gouverneur, qui peut
sanctionner le non-respect de la légalité. C’est un control qui porte sur le
respect de la loi et rien que le respect des textes règlementaires dont on peut
évoquer quelques caractéristiques :
✓
c’est un contrôle a posteriori : il est exercé après l’entrée en
vigueur des actes et n’est pas une condition de cette dernière,
✓
c’est un contrôle juridictionnel : les juridictions
administratives sont désormais seules compétentes pour annuler les actes
contraires à la légalité ;
✓
c’est un contrôle de légalité : la méconnaissance de la légalité
est le seul motif susceptible d’être invoqué. Depuis 2015, l’inopportunité des
décisions locales n’est plus une cause d’annulation.
La constitutionnalisation de la libre administration des collectivités
territoriales, l’instauration d’un contrôle juridique et la substitution du
contrôle à priori par un contrôle à postériori constituent les principales
228

Journal Wisdom pour les Etudes et la Recherche Volume 02 Numéro 03. 10-05-2022

ISSN print/ 2769-1926

ISSN online/ 2769-1934

nouveautés de la nouvelle réforme de la décentralisation. En effet, les
revendications d’allègement de la tutelle, ne date pas d’aujourd’hui, elle
remonte à la réforme de la charte communale de 1976. Selon Mohamed
Amine BENABDALLAH « il est rapporté que dans le rapport final de la
commission de la charte communale, il avait été recommandé de substituer le
contrôle juridictionnel au contrôle administratif et de supprimer le contrôle à
priori au bénéfice du contrôle a posteriori » (M-A., 2003)
La réforme actuelle, conformément à la libre administration, vise un
réaménagement des procédures du contrôle sur les actes des collectivités
territoriales. Il ne s’agit en aucun cas de supprimer ce contrôle ni d’en écarter
les représentants de l’Etat. Le nouveau régime, qui s’applique
approximativement de manière uniforme à toutes les catégories de
collectivités territoriales, a associé le juge administratif au pouvoir de
contrôle de légalité.
3les conditions pour une libre administration des
collectivités territoriales
Dans le cadre du principe de la libre administration, les collectivités
territoriales peuvent librement désigner leurs organes dirigeants, voter leur
budget, gérer leur patrimoine, recruter et gérer leurs agents et ce,
conformément à la loi. Il en découle que l’enjeu essentiel de ce principe est
de conférer une certaine autonomie de décision à l’entité bénéficiaire, c’està-dire le pouvoir de s’administrer librement à travers l’attribution d’un certain
nombre de compétences et la possibilité de disposer de ressources financières.
La libre administration, quant à elle, se situe sur le plan des libertés et
constitue une garantie pour que les collectivités territoriales s’administrent
librement par ses organes élus. La mise en œuvre de ce principe nécessite
certaines conditions :
a. La disponibilité des ressources suffisantes
Les collectivités territoriales doivent disposer d’un « niveau suffisant »
de ressources globales, cette notion de « niveau suffisant » de ressources peut
paraître en elle-même ambiguë, car elle ne permet pas, sans difficultés, de
chiffrer avec exactitude le montant à partir duquel une collectivité peut être
considérée comme financièrement autonome.
L’autonomie financière est un principe qui « se mesure plus qu’elle ne
se définit » (DUSSART (V.) P. M., 2000) ce qui nous amène à interpeller la
notion de « seuil », jugée comme indicateur susceptible de constituer un
critère d’appréciation quantitatif des moyens financiers mis à la disposition
d’une collectivité pour faire face à ses engagements.
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En relation avec la disponibilité de ressources, par pouvoir fiscal local,
il faut entendre la compétence qu’ont les collectivités territoriales dans la
maîtrise du processus des impôts locaux (création, modification et
suppression, détermination de l’assiette, vote du montant et des taux
d’imposition, détermination des modalités de recouvrement), ensemble de
matières qui relèvent de la compétence du législateur. Une question mérite
d’être posée : le pouvoir fiscal local est-il le socle de la notion d’autonomie
financière ?
L’autonomie financière exige que la collectivité puisse voter elle-même
son propre budget par ses organes élus, déterminer le montant des recettes
fiscales, car fixer le montant de ses recettes est certainement l’aspect le plus
important de la compétence budgétaire de toute collectivité territoriale en
matière de recettes (tresorerie generale du royaume , 2021). En effet, celui qui
maîtrise le montant de ses recettes dispose, au moins en théorie, de la
possibilité de couvrir ses dépenses et d’équilibrer son budget.
Au Maroc, les collectivités territoriales ne disposent pas du pouvoir de
créer leurs recettes fiscales, elles ont cependant le pouvoir d’en fixer le
montant, notamment en matière de fiscalité directe. Cette prérogative confère
aux communes une maîtrise sur le montant de leur fiscalité, nonobstant les
limites apportées à cette liberté par le législateur et qui consistent à limiter le
rôle du conseil élu de choisir entre une valeur maximal et une autre minimale
(loi 47-06, 2006).
b. La maîtrise du montant des dépenses
Le niveau suffisant des ressources n’a de signification que par rapport
aux dépenses pour lesquelles ces ressources sont affectées, et lorsque les
charges transférées ou imposées aux collectivités territoriales sont d’une
couverture supérieure aux moyens financiers (tresorerie generale du royaume
, 2021), dont disposent ces dernières, c’est tout naturellement, symbole d’une
entrave à la libre administration. La maîtrise du montant de ces dépenses est
donc une composante nécessaire à la détermination de l’indépendance
matérielle des collectivités territoriales en matière financière. Alors que
certaines dépenses ont été fixées par le législateur comme dépenses
obligatoires de fonctionnement pour les collectivités territoriales (l'interieur,
2021).
En définitive, l’autonomie financière des collectivités territoriales peut
être définie d’une part, comme la capacité juridique de ces collectivités à
disposer d'un libre pouvoir de décision tant en matière de recettes que de
dépenses, et d'autre part comme l’indépendance matérielle en matière de
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finances de ces collectivités vis-à-vis de l’Etat, car Le pouvoir de décision et
la disponibilité des moyens financiers sont les deux aspects cumulatifs et
interdépendants dont l’absence de l’un peut dénaturer la portée de l’autre
(DUSSART (V.) P. M., 2000).
c . Une adéquation entre ressources et compétences
Si les moyens financiers ne sont pas mis à la libre disposition de ces
collectivités territoriales, l’attribution de la personnalité juridique et des
compétences qui en découlent devient une pure fiction (Lalumière, 1976).
C’est ainsi que Georges Vedel et Pierre Délvolvé l’érigent en « condition très
importante d’une décentralisation concrète » (G. Vedel, 1992). C’est la même
idée exprimée par François Labie lorsqu’il écrit : « Il faut en outre que les
collectivités locales soient dotées d’une certaine autonomie financière sans
laquelle l’autonomie juridique risquerait de n’être qu’une coquille vide. Seule
cette autonomie financière peut rendre effective l’autonomie juridique»
(Labie, 1995).
La Constitution (Article 141) a établi un principe selon lequel tout
transfert de compétences de l’État vers une collectivité doit s’accompagner
d’un transfert des ressources correspondantes. Cela veut que pour l’exercice
de compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales, il faut
absolument veiller à transférer systématiquement les moyens permettant
d’exercer ces compétences.
De ce qui précède, il est d’une grande importance de questionner la
capacité juridique des collectivités territoriales en matière financière en
termes de pouvoir de décision budgétaire octroyé aux collectivités, en matière
de recettes et en matière de dépenses.
d. Une autonomie matérielle des collectivités territoriales en
matière financière
L’autonomie financière des collectivités territoriales ne doit pas
seulement être analysée sous l’angle juridique, par lequel ces dernières sont
appelées à disposer de la capacité à agir pour déterminer leurs recettes et leurs
dépenses. Elle doit aussi être conditionnée par un aspect matériel qui consiste
pour ces collectivités à détenir la possession effective des moyens financiers
leur permettant de faire face à leurs charges.
La disposition de moyens pour les collectivités territoriales en matière
financière (L’indépendance matérielle) n’est pas autre chose que le niveau
suffisant de leurs ressources financières globales, car seul un tel niveau leur
permettrait d’accomplir efficacement et librement l’exercice de leurs
compétences et à défaut de ressources suffisantes, ce principe perd sa valeur.
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En tant que principe garanti par la Constitution, L’autonomie des
communes dépend fortement de l’autonomie financière. Pour être des acteurs
actifs dans la vie économique et sociale du pays, c’est ainsi que l’article de
l’article 141 (al. 1) de la constitution dispose que « les régions et les autres
collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de
ressources financières affectées par l’Etat ».
Chaque collectivité territoriale, « dispose pour l’exercice de ses
compétences des ressources financières propres, des ressources financières
qui lui sont transférées par l’Etat et du produit des emprunts» et tout transfert
de compétences par l’Etat doit être accompagné de transfert des ressources
financières correspondantes.
Le premier élément de l’autonomie financière qu’est la quote-part des
ressources propres de la collectivité territoriale, par rapport aux ressources
globales, elle représente un élément déterminant de l’autonomie, car la
faiblesse des ressources propres nous renseigne sur deux éléments : le premier
concerne la faible attractivité du territoire de la collectivité pour les activités
économiques et d’autre part elle nous informe sur l’incapacité de la
collectivité à réaliser elle seule des projets de développement.
Les transferts financiers de l’État peuvent avoir plusieurs objectifs
et donner à la collectivité plus ou moins d’autonomie selon les modalités
d’attribution, ils peuvent simplement venir combler l’écart entre les dépenses
et les recettes propres. Ils peuvent également corriger des inégalités
territoriales liées par exemple à des différences sociodémographiques ou
géographiques. Enfin, ils peuvent inciter à la fourniture d’un «service
minimum » pour la population.
4. Les limites de la libre administration
L'autonomie budgétaire suppose aussi que les communes disposent de
ressources suffisantes pour exercer effectivement leurs attributions. Par suite,
le déficit des ressources, pourrait être de nature à entraver leur libre
administration, cette dernière est n’est pas absolue, ni sans limites :
Si théoriquement, les collectivités territoriales disposent de
compétences et de ressources, l’autonomie financière peut être considérée
comme une garantie intrinsèque à leur libre administration. C’est une
condition sine qua non pour que la collectivité accomplit ses missions de
développement, si non l’autonomie financière en général apparaît plus fictive
que réelle.
a.
Des limites relatives à la réduction des ressources
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La libre administration implique l'existence d'un pouvoir budgétaire,
donc d'un budget pour chaque collectivité, d'un pouvoir d'appréciation en
matière de ressources et de dépenses, ce qui suppose des ressources
suffisantes pour l'exercice des compétences locales chose qui n’est pas
garantie pour toutes les collectivités territoriales.
La baisse significative des ressources des collectivités territoriales peut
être considérée comme une entrave à la libre administration pour l’exercice
de leurs attributions, La question qui se pose, ici aussi, est de savoir à partir
de quel moment il pourrait être considéré qu'il y a entrave à la libre
administration ? Aussi, qu’en est-il des collectivités dont le budget est à 100%
fonctionnement, peut-on parler d’autonomie et de libre administration ?
En plus, les collectivités territoriales ne disposent pas d’une autonomie
fiscale car le pouvoir fiscal relève de la seule appréciation du législateur qui
détermine leurs ressources, y compris les ressources propres, et les conseils
élus ont un seul pouvoir de fixer un taux déjà défini entre deux valeurs
minimales et maximales.
b. Des limites d’ordre pratique
Dans cette catégorie de limite, peuvent être groupé l’ensemble des
éléments qui ne sont imposés ni par les textes, ni par la jurisprudence, et qui
entravent la libre administration des collectivités territoriales, car elles sont
dotées de larges compétences dans l’ensemble des domaines relevant des
affaires locales et l’exercice de ces compétences nécessite la mobilisation des
moyens considérables (Driss, 1994). Or les moyens humains, matériels et
financiers dont disposent ces collectivités territoriales ne sont pas toujours
suffisants pour remplir tous ces missions. De même, la formule « libre
administration » constitue, elle-même, une limite. En effet, il ne s’agit pas
pour les collectivités territoriales de gouverner librement mais tout
simplement de s’administrer librement.
En 2017, Comme il est repris dans le tableau ci-dessous la structure
globale des finances locales, les recettes ordinaires des collectivités
territoriales en général se sont établies à 39 MMDH constitué de 19% des
ressources gérées par les collectivités territoriales, 16% des ressources gérées
pour le compte des collectivités territoriales et 65% Ressources transférées
(péréquatées). Par ailleurs, les dépenses ordinaires ont atteint 23,7 MMDH,
en consacrant 50% pour la masse salariale, 46% pour les faires généraux
(biens & services), et 4% pour les intérêts de la dette.
c. des limites relatives au control exercé par le représentant de
l’Etat
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En général, dès qu’il y a décentralisation il y a contrôle de l’Etat, c’est
ainsi que Bertrand Faure suggère en attaquant la question des collectivités
territoriales quatre éléments : une personnalité morale de droit public, des
affaires propres, un pouvoir général de décision et un contrôle de l’État
(Faure, 2011). Aussi d’autres auteurs affirment que la décentralisation locale
est un mode d’organisation de l’État qui permet un transfert d’attributions au
profit d’entités locales, juridiquement distinctes de l’État et dotées d’organes
élus par les citoyens concernés, sous le contrôle de l’État (Gicquel, 2008). La
question est de savoir comment concilier ce type de contrôle et libre
administration des collectivités territoriales nouvellement consacré ?
En effet, les trois lois organiques relatives aux régions, aux préfectures
et provinces et aux communes ont consacré un chapitre à part au contrôle
administratif, ce qui permet aux walis et gouverneurs d’exercer un contrôle
administratif sur la légalité des actes des présidents et des délibérations
des conseils des collectivités territoriales.
Actuellement, avec les lois organique relatives aux collectivités
territoriales, le contrôle des actes des collectivités consiste, à l’exclusion de
toute appréciation d’opportunité, en la vérification de leur légalité ». Le
législateur prévoit toutefois, des « appuis-conseils » fournis par le
représentant de l’Etat aux collectivités dans l’exercice de leurs compétences
» (loi organique , 2015).
A cela, il faut rappeler que les délibérations de l’organe élu en matière
de budget et de finance ne peuvent entrer en vigueur après les votes du conseil
communal que lorsqu’ils sont visés par le représentant de l’Etat (loi, 2015).
Certes, le contrôle des actes des conseils élus consiste, en la vérification
de leur légalité, et les lois organique relatives aux collectivités territoriales
placent désormais le juge administratif au cœur du dispositif de contrôle
puisque lui seul peut par exemple annuler à la fois la décision de refus, c'est
à lui que revient la mission de trancher, en dernière instance, la question de la
légalité des actes. On rappelle qu’il y a deux hypothèses :
Première hypothèse, la collectivité peut déférer au tribunal
administratif la décision de refus de visa dans le cas des délibérations
soumises au visa, et l'annulation de la décision de refus de visa, devenue
définitive, emporte visa tacite de la délibération par le représentant de l'Etat.
Seconde hypothèse, le représentant de l'Etat défère au tribunal
administratif les délibérations non soumises au visa, les arrêtés et autres actes
de la commune qu'il estime contraires à la légalité (loi, 2015).
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C’est ainsi que le recours au tribunal administratif apparaît, au moins
théoriquement, comme un facteur d’atténuation du rôle de l’autorité de
control administratif sur les collectivités territoriales.
Dépourvu d’une large partie de ses pouvoirs d’approbation, le
représentant de l’Etat ne semble plus s’ingérer dans le processus décisionnel
des conseils élus, son contrôle des actes des collectivités, consiste, à
l’exclusion de toute appréciation d’opportunité, en la vérification de leur
légalité. (LOI ORGANIQUE , 2015) Le gouverneur n’a que le droit déférer à
la juridiction administrative les actes de la collectivité territoriale qu’il estime
contraires à la légalité.
5. Des conditions pour une libre administration des collectivités
territoriales
a.
une autonomie organique et fonctionnelle
La libre administration des collectivités territoriales
implique
l’existence d’un conseil élu, cette condition est insuffisante car il faut aussi
que ces derniers (les élus) soient dotés d’attributions effectives, en effet, si les
conseils ne possédaient que des attributions consultatives, la libre
administration ne serait pas garantie, et les conseils ne peuvent répondre aux
besoins des électeurs.
Le fait que les collectivités territoriales s’administrent librement par
des conseils élus et que ces derniers gèrent, par leurs délibérations, leurs
affaires propres, ils sont compétents pour prendre en charge les décisions
concernant les intérêts des populations. En général, la fonction principale
de l’élection est de désigner les organes chargés de gérer les affaires propres
à la collectivité pour le compte de ceux qui les ont choisis. Ce qui implique
que les élus communaux doivent avoir des qualités leurs permettant
d’assumer cette responsabilité. (question qui sera développer dans les futures
paragraphes).
b.
une part déterminante des ressources propres de
l’ensemble des ressources
Si les ressources propres sont en dessous d’un certain seul, le principe
de la libre administration n’est pas assuré, car que signifie l’autonomie
financière et la libre administration pour les communes dont le budget est à
100% fonctionnement ou déficitaire et c’est le cas de la majorité des
communes à caractère rural.
En effet, ce qui donne de sens à La question des compétences locales et
la libre administration, c’est l’existence chez les collectivités des ressources
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nécessaires, car en l’absence de moyens d’actions, ces principes même
constitutionnels n’ont aucun sens.
Les collectivités territoriales en général et les communes en particulier
se trouvent limitées par l’insuffisance de ressources propres, nécessaires pour
mener leurs missions de développement territorial. Ce manque de ressource
comme le présente le graphique ci-dessous sera amplifié par l’existence de
Compétences assez diversifiées et des dépenses obligatoires assez élevées.
graphique : La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin
décembre 2021

REPARTITION DES RECETTES PAR TYPE DE
COLLECTIVITE TERRITORIALE au titre année 2021
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Comme le présente le graphique ci-dessus, la répartition des recettes
par type de collectivité territoriale à fin décembre 2021, permet de relever que
les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux ressources
propres. Ainsi, les ressources transférées constituent 48,7% des recettes des
communes contre 91,5% pour les régions et 90,7% pour les préfectures et
provinces.
c. La maîtrise du montant des dépenses
Lorsque les charges transférées ou imposées aux collectivités
territoriales sont d’une couverture supérieure aux moyens financiers dont
disposent ces dernières, c’est tout naturellement, symbole d’une entrave à la
libre administration. La maîtrise du montant de ces dépenses est donc une
composante nécessaire à la détermination de l’indépendance matérielle des
collectivités territoriales en matière financière. Ajoutant à cela le fait que
236

Journal Wisdom pour les Etudes et la Recherche Volume 02 Numéro 03. 10-05-2022

ISSN print/ 2769-1926

ISSN online/ 2769-1934

certaines dépenses ont été fixées par le législateur comme dépenses
obligatoires de fonctionnement (l'interieur, 2021).
En définitive, l’autonomie financière des collectivités territoriales peut
être définie (DUSSART (V.) P. M., 2000) d’une part, comme la capacité
juridique de ces collectivités à disposer d'un libre pouvoir de décision tant en
matière de recettes que de dépenses, et d'autre part comme l’indépendance
matérielle en matière de finances de ces collectivités vis-à-vis de l’Etat, car
Le pouvoir de décision et la disponibilité des moyens financiers sont les deux
aspects cumulatifs et interdépendants dont l’absence de l’un peut dénaturer la
portée de l’autre, et le niveau suffisant des ressources n’a de signification que
par rapport aux dépenses pour lesquelles ces ressources sont affectées.
d. Le conseil et l’assistance de l’autorité du control administratif
Selon les dispositions de l’article 145 de la Constitution, les walis et
gouverneurs exercent une mission de conseil et d’assistance aux présidents
des collectivités territoriales : « Les walis et gouverneurs assistent les
présidents des collectivités territoriales et, notamment, les présidents des
conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de
développement. ».
La constitutionnalisation de cette mission reflète l’importance que le
constituant marocain veut lui accorder et montre qu’il est conscient que le
vide que pourrait engendrerait la suppression de la tutelle ne pourrait être
comblé que par le conseil et l’assistance.
En effet, à côté du son rôle du control administratif, le gouverneur
fournit « des conseils, avis, suggestions et informations » aux collectivités
dans l’exercice de leurs compétences, cette fonction permet de réduire le
nombre de saisines des tribunaux administratifs, puisqu’elle est susceptible
d’apporter toutes précisions utiles permettant de rendre légales les décisions
litigieuses, mais bien sur sans atteinte au principe de libre administration. La
question donc est de savoir quelle est la valeur juridique de la fonction
d’«appui conseil » du gouverneur auprès des collectivités territoriales?
En apportant son conseil, le gouverneur participe d’une certaine façon
à la prise de décision au niveau local, ce qui nous amène à questionner la
valeur de ce conseil, car en aucun cas n’est l’équivalent du visa, et que seul
le juge est compétent pour l’apprécier définitivement en cas de litiges, il est
donné sur demande des collectivités. Il a un caractère consultatif. C’est ainsi
que la présence du gouverneur ou son représentant lors des sessions du conseil
communal n’a qu’un caractère consultatif et il n’intervient que sur demande
du président ou lorsqu’il constate une violation de la loi.
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Cette mission est de portée général, car elle ne se limite pas uniquement
au conseil juridique, ou au seul domaine de la gestion administrative, mais
elle couvre, également, les domaines de planification, de programmation en
assistant les collectivités dans l’élaboration de leurs plans d’action
communaux. Cette nouvelle/ancienne mission fait des gouverneurs des
conseillers des exécutifs des collectivités à condition que ces derniers en
demande (decret, 2016).
Certes, l’assistance et le conseil actuellement sous « l’aire de la libre
administration » n’auront pas le même effet et la même portée que durant «
l’aire de la tutelle », et les avis, conseils et suggestions donnés par le
représentant de l’Etat à la collectivité ont généralement un caractère
consultatif, mais, ils peuvent constituer un moyen de pression important. Par
exemple, face à un éventuel acte illégal, le représentant de l’Etat peut saisir
le juge administratif pour l’annuler. A cela, il faut ajouter que le représentant
de l’Etat peut assortir son recours devant le tribunal administratif d’une
demande de sursis à exécution, ce qui nous amène à constater ainsi que le
représentant de l’Etat dispose d’un pouvoir d’appréciation assez fort sur les
collectivités territoriales.
Conclusion
Certes, l’autonomie locale et la libre administration désignent toutes un
état de liberté dont l’exercice nécessite la disponibilité des ressources
humaines et matérielles nécessaires de point de vue quantitatif et qualitatif.
Le principe de libre administration implique que les pouvoirs essentiels
au sein de collectivités territoriales soient confiés à des assemblées élues,
suppose que les collectivités territoriales puissent disposer d’une capacité de
décision qui leur permette de gérer leurs propres affaires et il dépend aussi
des moyens financiers qui leur sont dévolus
Appréciant à son tour la libre administration des collectivités
territoriales, le juge constitutionnel français estime qu’en application de ce
principe, les collectivités territoriales, en plus d’avoir des « assemblées élues
et délibérantes », doivent être dotées d’ « attributions effectives » et disposer
de ressources fiscales suffisantes (conseil constitutionnel , 1991).
En pratique, la décentralisation repose donc sur un équilibre entre le
principe de libre administration et l’autonomie encadrée sous le contrôle
exercé par l’État car la décentralisation n’a jamais été synonyme de liberté
totale d’une part, et d’autre part la libre administration des collectivités
territoriales, comme toutes les libertés, ne peut avoir de sens que si elle peut
être exercée en droit et en fait.
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Conclusion
Certainly, local autonomy and free administration all refer to a state of
freedom, the exercise of which requires the availability of the necessary
human and material resources from a quantitative and qualitative point of
view.
The principle of free administration implies that the essential powers within
local authorities are entrusted to elected assemblies, It also depends on the
financial resources allocated to them.
Appreciating in its turn the free administration of the territorial collectivities,
the French constitutional judge considers that in application of this principle,
the territorial collectivities, in addition to having «elected and deliberative
assemblies», must be endowed with “effective powers” and adequate fiscal
resources (Constitutional Council, 1991).
In practice, decentralisation is therefore based on a balance between the
principle of free administration and autonomy under the control of the State,
since decentralisation has never been synonymous with total freedom on the
one hand, and on the other hand, the free administration of local and regional
authorities, like all freedoms, can only be meaningful if it can be exercised in
law and in fact.
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Summary:
As a principle guaranteed by the Constitution, the autonomy of local and
regional authorities depends heavily on administrative control and financial
autonomy to be active actors in the economic and social life of the country.
Similarly, the financial autonomy of the municipalities must not only be
analysed from the legal point of view, whereby the latter are called upon to
have the capacity to act in determining their revenue and expenditure. It must
also be conditioned by a material aspect which consists for these
municipalities to hold the effective possession of the financial means enabling
them to meet their burdens, because if the financial means of the
municipalities are lacking, the attribution of legal personality and the
resulting competences becomes a pure fiction.
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