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جملة علمية أكادميية حمكمة ،نصف سنوية
تصدرها جامعة اجلزائر2

مدير التحرير

مدير اجمللة

أ.د .حممود بوسنه

أ.د .عبد القادر هين

جلنة املراجعة اللغوية

هيئة التحرير

د .حممد بلقاسم
د .يوسف إميون
أ .بثينة عثامنية
أ .فضيلة أولبصري

أ.د .مصطفى عشوي
أ.د .حممد العيد رتيمة
أ.د .حممد بوخملوف
د .علي تابليت
د .مصطفى نويصر
د .حسني عبد الالوي
د .ابراهيم صحراوي

أمانة اجمللة
تصميم وإخراج

أ.د .حممود بوسنه
أ .نعيمة بن صام
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أ .نعيمة بن صام
أ .خدجية العطوي
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اللجنة العلمية

اللجنة العلمية الدولية

أ.د .سعد اهلل أبو القاسم (جامعة اجلزائر)2

أ.د .مجال تركي (تونس)

أ.د .رشيد بن مالك (املركز التقين لتطوير اللغة العربية)

أ.د .علي خليفة الكواري (قطر)

أ.د .عمار بوحوش (جامعة اجلزائر)3

أ.د .مجال حيياوي

(مركز البحث يف احلركة الوطنية)

أ.د .اهلامشي لوكيا (جامعة قسنطينة)

األصيلة المبتكرة في مختلف العلوم التي تهتم بدراسة اإلنسان من حيث آدابه ومجتمعه
وسلوكه وتاريخه وسياسته وتواصله وتحديات مستقبله.
تقبل البحوث والدراسات المكتوبة باللغة العربية للنشر في مجلة «أفكـار وآفاق» بشرط
احترام قواعد النشر العامة والخاصة الموالية .إن المجلة مفتوحة أمام كل الباحثين العاملين
في مختلف الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والعربية واألجنبية.

أ.د .مصطفى عمر التري (ليبيا)

أ.د .حممد عبد الشفيع عيسى (مصر)

أ.د .نور الدين زمام (جامعة بسكرة)
د .عبد الرزاق عبيد (جامعة اجلزائر)2

أ.د .ساسني عساف (لبنان)

أ.د .مجال معتوق (جامعة البليدة)

أهداف المجلة:
مجلة «أفكــار وآفــاق» مجلة أكاديمية محكمة ،تهدف إلى نشر الدراسات والبحوث

أ.د .زكي مبارك (املغرب)

أ.د .حسني مجعة (سوريا)

أ.د .حممود الربداوي (سوريا)

أ.د .أمحد منور (جامعة اجلزائر)2

أ -قواعد النشر العامة:

1.1االلتزام بالقواعد العلمية المتعارف عليها في كتابة البحوث الميدانية والتجريبية
والدراسات النظرية.
2.2االلتزام بمراجعة البحث من حيث األسلوب واللغة.
 3.3يجب أن ال تزيد صفحات البحث عن  30صفحة وأن ال تقل عن  06صفحات.
4.4االلتزام بكتابة العناوين الرئيسية في وسط السطر والفرعية في الجانب.
5.5االلتزام بإرسال السيرة الذاتية المختصرة بالنسبة للباحثين الذين يراسلون المجلة
ألول مرة.
6.6االلتزام بإرسال البحث إلى البريد اإللكتروني الموالي:

أ.د .حممد قرياط (اإلمارات)

د .الزبري عروس (جامعة اجلزائر)2

أ.د .عمر هارون اخلليفة (السودان)

د .سعيد بومعيزة (جامعة اجلزائر)3

أ.د .عبد الرمحن طه (املغرب)

أ.د .محو بوظريفة (جامعة اجلزائر)2

أ.د .حممد بن ناصر (فرنسا)

أ.د .عبد القادر خياطي (جامعة اجلزائر)2
د .أحسن بشاني (جامعة اجلزائر)2

أ.د .بشري معمرية

قواعد النشر

أ.د .حييى علوان (ليبيا)

أ.د .محاه اهلل ولد السامل (موريتانية)
أ.د .عباس السوسوة (اليمن)

(جامعة باتنة)

د .حممد الطييب (جامعة وهران)

afkar.affak@univ-alger2.dz - univ.alger2@gmail.com - contact@afkar-affak.org

أ.د .رابح عالهم (جامعة اجلزائر)2

7.7يجب أن ال يكون البحث قد سبق نشره في السابق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراسلة

ب -قواعد النشر الخاصة:
 -فيما يخص كتابة النصوص:

واالشتراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8.8يكتب نص المقال ببرنامج وورد( ،)Wordبخط أريال أبجد هوز ،وبحجم  14بالعربية
و 12باللغات األجنبية.
9.9تخصص الصفحة األولى من المقال لكتابة المعلومات األساسية الموالية فقط :عنوان
البحث ،اسم الباحث أو الباحثين والدرجة العلمية ،اسم المؤسسة أو المؤسسات
التي يعملون لديها  ،عنوان المراسلة ،البريد اإلليكتروني.
1010تخصص الصفحة الثانية من المقال لتقديم ملخص للبحث في حدود 250-150
كلمة والكلمات الدالة (من  3إلى  5كلمات) .يجب أن يعبر الملخص عن محتوى
المقال بصورة شاملة وصادقة.
1111تخصص الصفحة الثالثة من المقال لتقديم ترجمات بالفرنسية واإلنجليزية فيما
يخص كل من :العنوان و إسم الباحث والملخص والكلمات الدالة ،مع احترام الدقة
في هذه الترجمات.

الموقع اإللكترونيURL : www.afkar-affak.org :
البريد

اإللكترونيE-mail: afkar.affak@univ-alger2.dz :

univ.alger2@gmail.com

-

contact@afkar-affak.org

الهاتف/الفاكس021.90.89.95 :
العنوان :جامعة الجزائر ،2عمارة البحث ،حي جمال الدين األفغاني -بوزريعة -الجزائر
توجه مبالغ اإلشتراك إلى الحساب المالي لجامعة الجزائر: 2
حساب الخزينة116 / 1127 :

حساب مركز الصكوك البريدية )3224 - 92 clé 34 :(CCP
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

© جميع الحقوق محفوظة لجامعة

الجزائر2

مالحظة :يمكن لهيئة التحرير أن تتكفل بإحدى الترجمات أي الترجمة إلى الفرنسية أو اإلنجليزية.
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1212إننا ال نقبل إال الصور الرقمية ومن نوع جبيك (.)jpeg
1313يجب أن تكون الصور رقمية وبإسم المؤلف؛ مثال" :إسم المؤلف الصورة رقم.1
."jpeg
1414يجب أن يكون عدد الخرائط والصور محدود وتخص فقط تلك التي تقدم معلومات
هامة ال يمكن االستغناء عنها (أقصى حد من الصور هو .)5

2121إسم الكاتب (عنوان المصدر) .عنوان صفحة المصدر أو الوثيقة التي تتضمن
المصدر(،عنوان الصفحة الرئيسية)( ،شبكة األنتيرنت) .عنوان الموقع ( URLتاريخ
2222تصفح صفحة الموقع :اليوم ،الشهر ،السنة).

جـ -فيما يخص التحكيم:

 فيما يخص إثبات المراجع والهوامش: -تكتب المراجع كما يلي:

2323تخضع كل البحوث والدراسات إلى التحكيم السري من قبل محكمين مختصين.
2424تعرض الدراسات والبحوث على محكمين أثنين على األقل لتقديم الخبرة حولها.
وتعتبر هذه التقارير أساس القبول أو التأجيل ألي بحث أو دراسة .مع العلم أن المجلة
يمكنها أن تطلب إدخال التعديالت التي تراها مناسبة بناء على تقارير المحكمين.
2525يمنح الباحث عددين من المجلة التي نشر بها بحثه و 05مستالت من البحث
المنشور.

1515يشار إلى المراجع داخل المقال وتسجل في قائمة بآخره بصورة مرتبة ترتيبا أبجديا
أو ألف بائيا.
1616تسجل الكتب في قائمة المراجع كما يلي :اسم الباحث أو الباحثين(السنة) ،عنوان
الكتاب ،الجزء أو المجلد ،دار النشر ،مكان النشر.
1717تسجل الدوريات في قائمة المراجع كما يلي :اسم الباحث (السنة) ،عنوان البحث،
اسم الدورية ،العدد ،مكان الصدور.

د -فيما يخص الكتب والملتقيات العلمية:

 -تكتب الهوامش كما يلي:

2626تنشر المجلة مراجعات للكتب الجديدة والهامة.
2727تنشر المجلة تقارير عن الملتقيات العلمية التي تتناول مواضيع تعبر على إشكاليات
تهم المجلة.

1818يجب أن تكون اإلحاالت (الهوامش) متسلسلة بأرقام متتابعة وتوضع أسفل
الصفحة.
1919سجل إحاالت الهوامش في أسفل الصفحة كما يلي:
 إذا كانت اإلحالة إلى كتاب :يكتب رقم اإلحالة ،اسم ولقب الباحث (السنة)،الصفحة التي توجد بها الفكرة أو الفقرة المنقولة.
 إذا كانت اإلحالة إلى مقال منشور في دورية :يكتب رقم اإلحالة ،اسم ولقب الباحث(السنة) ،الصفحة التي توجد بها الفكرة أو الفقرة المنقولة.
 عند تكرار ذكر نفس المرجع ،يكتب بعد رقم اإلحالة نفس المرجع السابقوالصفحة،
في حالة ما إذا كان التكرار مباشر ،وإذا فصل تكرار المرجع بمرجع آخر أو عدة
مراجع أو صفحة جديدة ،يجب ذكر بعد رقم اإلحالة اسم ولقب الباحث (السنة)،
الصفحة ثم مرجع سابق.

هيئة التحرير

-تكتب اإلحاالت للمراجع اإللكترونية كما يلي:

 إذا كان المرجع موقع إلكتروني:2020إسم الكاتب أو المنظمة .عنوان الصفحة الرئيسية( ،شبكة األنتيرنت) .عنوان الموقع
( URLتاريخ تصفح الموقع :اليوم ،الشهر ،السنة).
 -إذا كان المرجع صفحة من موقع إلكتروني:
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9.9موقف محمد بن عبدالكريم الخطابي وعالل الفاسي
من مباحثات إيكس ليبان (غشت 191.............................................................. )1955
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أ.د .عبد القادر هني
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* إن ترتيب الدراسات والبحوث ليس ليديه أية عالقة بمدى أهمية األعمال البحثية المقدمة في العدد.
* األفكار واآلراء التي تتضمنها الدراسات والبحوث المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة على رأي المجلة.
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تقديم العدد
أ.د .عبد القادر هني

رئيس جامعة الجزائر2

ها هي ذي مجلة أفكار وآفاق تقترح على قرائها إصدارها الثاني بعد ظهور عددها األول منذ
دوى في أوساط متابعي الحركة العلمية والثقافية
ستة أشهر خلت َتجـلـــى من صداه الذي َّ
وقـعت من خالله تاريخ
من أساتذة وباحثين وطلبة في منشئها وخارجه أن محتواه الذي َّ
ميالدها لم يكن حدثا عاب ًرا حت يمر في صمت ،فقد كان صنو الفسيلة التي لقيت تربة
غنية صالحة احتضنتها فأورقت وأزهرت .وهذا االحتفاء الذي حظيت به أفكار وآفاق مع
إطاللتها برأسها في وسط يَ ُع ُّج بأخوات لها سبقنها إلى الوجود واستحكمت جذورهن فيه
بعد أن تدافعن ُم َددًا من الزمن بحثا عن االمتياز والموقع األليق في فضاء غير بكر وعزيزة
ُمواِق ُعُه ،إن هذا االحتضان الذي قوبلت به في أول ظهور لها ما هو في حقيقة األمر سوى
ضرب من العرفان والتتويج لجهود األقالم التي ساهمت في صناعة محتواها ذاك بوعي
ٍ
معاصر وبرؤية مستقبلية مؤمنة يقينًا أن الخالص من الترهل القابع على كواهل
علمي
ِ
المجتمعات العربية واإلسالمية واالنطالق نحو غ ٍد ينتفي فيه عنها أن تكون من سقط
المتاع ،غد يكون لها فيه صوت مسموع بين األصوات المجلجلة ورأي مطاع ،وتضمن فيه
لنفسها موطئ ق ٍدم مكين يقوى على مواجهة عواتي الرياح ويصمد للزالزل التي تهتز لها
األراضين من ُأ ِّسها ،أقول إن ما رسخ لدى أصحاب تلك األقالم أن تخطي المناطق الرخوة
وشق الطريق نحو الضفة األخرى ،ضفة التمدن الحق ال يكون إ ّال على متن قطار البحث
العلمي الرصين الذي يجعل اإلبداع موئله واإلضافة إلى الموجود منه ديدنه ،هذا اللون من
العطاء العلمي الذي يكون اإلنسان مصدره وعليه يعود نفعه هو الذي تفتح لها أفكار وآفاق
ذراعيها دو ًما وفاء منها لما قطعته على نفسها في عددها األول وهو أن "تكون فضاء من
فضاءات النشر العلمي األكاديمي المتاحة عربيا ودوليا لألقالم المبدعة في االجتماعيات
واإلنسانيات وفي اآلداب وما اتصل بها من دون أن تغلق صفحاتها في وجه كل جديد في
المعارف التي من شأنها أن تسهم في التطوير والتحديث" ،تلك هي السمة التي تسعى
جاهدةِألن تكون العالمة المميزة لهويتها ،وذلك هو السبيل الذي اختارت َت َر ُّس َمُه والسير
على َهدْيِه .وهكذا نجد محتوى العدد الثاني يقدم لنا مساهمات متميزة في ميادين علمية
متعددة منها علم النفس وعلم االجتماع والفلسفة واألدب والتاريخ.

دراســــــات وحبـــــــوث
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فروق النوع يف الذاكرة السماعية والبصرية بعد التدريب على
برنامج العبق (اليوسيماس) الذكور أفضل يف الذكاء واالناث يف
الذاكرة
أ.د .عمر هارون اخلليفة

مؤسس مشروع طائر السمرب -جامعة اخلرطوم

أ .علي موسى إجالل

ملخص

جامعة اخلرطوم -السودان

تهدف هذه الدراسة إىل الكشف عن الفروق احملتملة يف الذاكرة السماعية والبصرية
بني الذكور واإلناث املتدربني وغري املتدربني على برنامج العبق (اليوسيماس)
بوالية اخلرطوم .ولتحقيق هذا اهلدف مت استخدام منهج املقارنة السببية ،وتكونت
عينة الدراسة من  201تلميذ وتلميذة من مرحلة األساس بوالية اخلرطوم من الذكور
( )100واإلناث ( ،)101منهم  101جمموعة جتريبية و 100جمموعة ضابطة من الفئة
العمرية  7-12سنة .وجلمع البيانات مت استخدام اختبارات الذاكرة السماعية التالية:
آيات من القرآن الكريم ،واختبار املدى العددي الطردي ،واختبار املدى العددي
العكسي ملقياس وكسلر لذكاء األطفال-الطبعة الثالثة فضال عن اختبارات الذاكرة
البصرية :البطاقات التعليمية وأسطوانة الذاكرة .كشفت نتائج الدراسة ما يلي:
أ) توجد فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث يف الذاكرة السماعية بني املتدربنيوغري املتدربني على برنامج العبق لصاحل اإلناث يف اجملموعة التجريبية.
ب) توجد فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث يف الذاكرة البصرية بنياملتدربني وغري املتدربني على برنامج العبق لصاحل اإلناث يف اجملموعة التجريبية.
وختاما طرحت عدة تساؤالت لدراسات مستقبلية يف اجملال إلزالة التناقض املوجود
بني تفوق الذكور يف الذكاء وتفوق اإلناث يف الذاكرة السماعية والبصرية.
الكلمات الدالة :الذاكرة السماعية ،الذاكرة البصرية ،برنامج العبق (اليوسيماس)،
الفروق النوعية.

 .1املقدمة

 .1.1الفروق البصرية املكانية يف التذكر بني الذكور واالناث

مت حبث الفروق بني الذكور واالناث يف القدرات البصرية املكانية ،وأظهرت
النتائج بصورة عامة تفوق الذكور يف املهمات املكانية مثل ثين األوراق ،تعلم
1
الفهرس

فروق النوع يف الذاكرة السماعية والبصرية بعد التدريب على برنامج العبق (اليوسيماس)

فروق النوع يف الذاكرة السماعية والبصرية بعد التدريب عل.ى برنامج العبق (اليوسيماس)

املتاهات ،قراءة اخلرائط ،والتصويب حنو األهداف .ومن العوامل املفسرة هلذه
الفروق النوعية نضوج القشرة الدماغية ،وفروق اهلرمونات ،والعوامل اجلينية،
واختالفات وظيفة نصفي الدماغ ،باالضافة للتأثريات االجتماعية والثقافية
( .)Harris, 1981; Kolb & Whishaw, 1995ولكن إن مفهوم القدرات املكانية
البصرية مفهوما واسعا يتضمن عددا كثريا من األنشطة ،وحسب وجهة النظر
هذه ،هناك اختالف أو نزاع عن جوانب القدرات البصرية املكانية اليت يتفوق
فيها الذكور (Linn & Petersen, 1985; Eals & Silverman, 1994; Silverman
 .)& Eals, 1992وحدد لني وبيرتسون ( )Linn & Peterson, 1985ثالثة أنواع من
التصنيفات املكانية وهي االدراك املكاني ،االبصار املكاني ،والتدوير العقلي.

ونتيجة للفروق الفيزيائية فى بنية الدماغ فإن الذكور واالناث يستخدمون
أدمغتهم بطرق خمتلفة اذ مييل الرجال الي االعتماد على املؤشرات املفردة ومعاجلة
املعومات واصداراالحكام فعندما اعطي الرجال جمموعة من الصور ،وطلب
اليهم شرح االنفعاالت التى تعكسها الصور بصورة مساعية الحظوا املؤشرات
الرئسية الواضحة فقط فى حني أن النساء مل يالحظن املؤشرات الواضحة فقط
إمنا تلك الدقيقة كذلك (هييم ،الوارد يف موسى .)2009 ،وترتكز املهارة املكانية
فى النصف األيسر من الدماغ ،ومبا أن هذه املنطقة أكرب لدى الذكور منها
لدى اإلناث فإن الذكور يتمتعوا بأفضلية فى اصابة االهداف واملعاجلة الذهنية
للخرائط وحساب املسائل وتفكيك املواد اىل مكوناتها االساسية .وفى املقابل،
تسجل النساء نقاطاً أقل عند اصابة االهداف واملعاجلة الذهنية للخرائط .وأن
كرب حجم اجلسم اجلاسئ لدى االناث يؤدى اىل تواصل أفضل وأسرع بني نصفى
الدماغ األمين واأليسر (كيمورا ،الوارد يف موسى.)2009 ،

أظهرت نتائج عدة دراسات عن فروق نوعية يف مهمات الذاكرة املكانية (Miller
 )& Santoni, 1986; Sharps, Welon & Price, 1993تأكد على تفوق الذكور

فيها .وكشفت نتائج الدراسات بأن نصف الدماغ األمين خيتص مبعاجلة توازن
املعلومات ،بينما خيتص نصف الدماغ األيسر بتصنيف العالقات .ويذكر رايباش
و هوير ( )Rybash & Hoyer, 1992بأن االناث تتفوقن يف مهمات التصنيف
بينما يتفوق الذكور يف مهمات التوازن ألن األوىل تعتمد على التمثيل واليت
ترتبط باحملتوي اللغوي القوي بينما تتحرر األخري من اللغة وهي أكثر مكانية.
ولقد أكدت بيانات االدراك املكاني صحة هذا االدعاء .ولكن مع تفوق الذكور
العام يف هذه املهمات البصرية أظهرت نتائج بعض الدراسات (& Silverman
 )Eals, 1992; Eals & Silverman, 1994تفوق االناث على الذكور يف الذاكرة
املكانية البصرية.

ومت تفسري نتائج الفروق النوعية يف الذاكرة البصرية من خالل نظرية التطور
أو النشوء واالرتقاء .وجد سلفارمان وايلز ( )Silverman & Eals, 1992تفوق
االناث يف ذاكرة األماكن بينما يتفوق الذكور يف القدرات البصرية ثالثية األبعاد.
ومت ارجاع هذه الفروق لتقسيم العمل بني الذكور واالناث فكان نصيب االناث
هو عملية اجلمع وااللتقاط للثمار بينما نصيب الذكور هو صيد احليوانات يف
مراحل مبكرة من تاريخ البشرية والذي حيتاج جلهد بصري مكاني أكرب يف معرفة
الصيد ومتابعته .ويرتبط الصيد بقدرات أعلى يف اجلوانب البصرية احلركية
لذلك السبب يتفوق الذكور يف القدرات العقلية ثالثية األبعاد .وفقا هلذه النظرية
فإن الفروق البصرية املكانية بني الذكور واالناث ميكن تفسريها من خالل فروق
الكفاءة النوعية أكثر من الفروق الكمية ملستويات القدرات .ومت اثبات نظرية
الصيد واجلمع املفسرة لفروق الذكور واالناث يف القدرات البصرية يف أكثر من
 40دولة (.)Silverman, Choi & Peters, 2007

أجرى بوستا وآخرون ( )Posta et al 1998دراسة ميدانية جتريبية بلغت عينتها 20
من االناث ترتاوح أعمارهن بني  19-37سنة ،و 20من الذكور ترتاوح أعمارهم
بني  33–19سنة من جامعة أوتريشت ومت دفع مبالغ ألفراد العينة نظري مشاركتهم

يف التجربة .وليس هناك بني أفراد العينة من له مشكالت يف الذاكرة أو الرتكيز
ومجيعهم هلم بصر أو تعديل بصر عادي .وهناك تكافوء بني أفراد العينة يف
اجملوعتني يف عدد من املتغريات .ويف هذه التجربة مت تقديم مربع به  10أشياء
خمتلفة ملدة  30ثانية على شاشة الكمبيوتر ،ومن ثم ختتفي األشياء من الشاشة
وتظهر ثانية يف خط أعلى املربع ،ومن ثم يسأل املفحوصون عن وضع هذه األشياء
يف  3حاالت خمتلفة .وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الذكور بصورة احصائية دالة
يف عملية إعادة أوضاع املواقع ( )positional reconstructionمقارنة باالناث.
وتتطلب القدرة على تذكر مكان وجود األشياء عددا من العمليات العقلية منها
تشفري احليز املكاني احملتل وتكامل املعلومات النوعية.
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 .2.1الفروق اللفظية السماعية يف التذكر بني الذكور واالناث

تستخدم الذاكرة العاملة ( )working memoryلعملية التخزين النشط ومعاجلة
املعلومات أثناء فرتة حمدودة من الزمن ال تتجاوز الثواني وهي مهمة جدا يف
وظائف عدد من العمليات العقلية العليا ( .)Speck et al, 2000ومت نشر بعض
الدراسات اليت وظفت مناذج الذاكرة السماعية العاملة (،)Smith & Jonides,
وعموما أظهرت الدراسات ارتباط القشرة الدماغية يف نصفي الدماغ يف مهمات
الذاكرة العاملة .ومت فحص الفروق النوعية يف الذاكرة العاملة يف عدد من
املهمات منها معاجلة الكلمات ( )Shaywitz, et al,واملراجع أعاله واردة يف
الفهرس
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( ،)Speck et al, 2000واملهمات اللفظية السماعية ونشاط الدماغ من خالل
الرنني املغناطيسي وحجم العناصر املنشطة يف الدماغ فضال عن فروق معاجلة
املعلومات بني الذكور واالناث.

( ،)Braver et al,; Manoach et al,وإن التأثري القوي واملنتظم ملهمات الذاكرة
العاملة مت تأكيدها يف دراسات أخرى ( .)Smith & Jonides; Cohen et al,وهناك
عددا من الدراسات اليت كشفت نتائجها عن فروق بني الذكور واالناث يف
عملية تنشيط نصفي الدماغ من خالل تقنية الرنني املغناطيس .وهناك عدد من
العوامل املؤثرة يف وظائف تقنية الرنني املغناطيسي منها اليد املستخدمة (التياسر
والتيامن) ،عمر املفحوص ،احلاالت الفسيولوجية ،استخدام املخدرات فضال
عن املستوى التعليمي.

أظهرت نتائج عدة دراسات عن فروق نوعية بني الذكور واالناث يف بعض
املهمات اللفظية السماعية واليت تتفوق فيها االناث من خالل أداء أفضل يف
الذاكرة السماعية ،واملرونة اللفظية ،ويف سرعة النطق .ومت االفرتاض بأن الفروق
النوعية ترجع لنماذج ثنائية يف عملية التمثيل اللغوي لالناث أكثر من الذكور.
ويظن بأن هذه النماذج الثنائية للتمثيل اللغوي بالنسبة لالناث أنها تتداخل مع
الوظائف املكانية البصرية يف نصف الدماغ األمين .ولقد أجريت دراسة مكربة
مسحت عددا من الدراسات اليت قامت بقياس نشاط اللغة من خالل تقنية
الرنني املغناطيسي بالنسبة لعينة من األصحاء الذكور ( )377واالناث (.)442
وكشفت نتائج الدراسة متوسط تأثري قدره ( )0,21حبدود ثقة  % 95ترتاوح
بني  -0,05إىل  .0,48وتعكس هذه النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيا بني
الذكور واالناث يف عملية متثيل اللغة يف وظائف نصفي الدماغ (Sommer et

وتظهر صور الرنني املغناطيسى وصور الدماغ الطبقية املقطعيه أن اإلناث ميلن
اىل معاجلة املعلومات فى أماكن متعددة من أدمغتهن ونتيجة لذلك تنزع اإلناث
اىل امتالك قدرة كالمية مساعية أفضل ،وتبدأ الطفلة فى الكالم قبل الطفل
وبطالقة أكرب .وتدخل البنات الروضة وهن ميتلكن حصيلة من املفردات أكرب
من تلك التى ميتلكها االوالد ،كما أن تعلمهن للغات االجنبية أسهل من تعلم
نظرائهن من الذكور (كيمورا) .وأن اإلناث لديهن ذاكرة أفضل وأطول من
الذكور اذ يستطعن تذكر األحداث املاضية والوجوه واألمساء والنصوص احملفوظة
أسهل من الذكور .ورمبا ترجع هذه الفروق بني الذكور واالناث لفروق منائية
تتعلق بالنضج املبكر بالنسبة لالناث مقارنة بالذكور ولكن رمبا يتناقض ذلك مع
نتائج الدراسات اليت أظهرت كرب حجم دماغ الذكور مقارنة مع االناث (موسى،
.)2009

.)al, 2004

مت إجراء دراسة عن فروق الذكور واالناث يف نشاط الدماغ أثناء مهمات الذاكرة
العاملة واليت مت حبثها عرب تقنية تصوير الرنني املغناطيسي .ومشلت العينة 17
من ذوي استخدام اليد اليمنى ومن غري املدخنني منهم  9ذكور و 8إناث والذين
متت عملية فحصهم من خالل  4مهمات للذاكرة السماعية العاملة بدرجات
صعوية خمتلفة .وكان هناك تكافوء بني جمموعيت الذكور واالناث من حيث العمر
والتعليم .ومت استبعاد الذين هلم تاريخ طيب أو نفسي مرضي ،أو الذين هلم
كدمات يف الرأس أو ادمان للمخدرات .وأظهرت نتائج الدراسة بأن حجم
الدماغ املنشط يزداد بزيادة درجة صعوبة املهمات .وبالنسبة لألربعة مهمات
أظهر الذكور نشاط ثنائي يف سيطرة النصف األمين من الدماغ بينما أظهرت
االناث نشاط يف النصف األيسر من الدماغ .وعموما كشفت الدراسة عن
فروق دالة احصائيا بني الذكور واالناث يف عملية التنظيم الوظيفي للدماغ فيما
خيص الذاكرة السماعية العاملة .ومن احملتمل أن ترجع هذه الفروق بني الذكور
واالناث لفروق النوع يف القدرة على اسرتاتيجيات حل املشكالت ،أو عوامل
منائية عصبية (.)Speck et al, 2000

 .3.1فروق حجم الدماغ بني الذكور واالناث

أجرى اخلليفة وعلي ولني ( )Khaleefa, Ali & Lynn, 2010دراسة عن العالقة
االرتباطية بني حميط الدماغ ومعدل الذكاء ،وحسب علم الباحثني بأنها أول دراسة
جترى يف أفريقيا والعامل العربي بل الدول النامية .ومت استخدام شريط لقياس
حجم الدماغ بالسنتمرت مباشرة فوق األذن ويف وسط اجلبهة كما مت تطبيق مقياس
املصفوفات املتتابعة املعياري (اخلليفة وعبد الرضي وهارون )2010 ،كمقياس
للذكاء لعينة قدرها  240من الراشدين منها  125من االناث و 115من الذكور من
والية اخلرطوم .ومت أخذ هذه العينة من اجلامعات وبعضها من منازل املفحوصني.
وكشفت نتائج الدراسة عن عالقة ارتباطية بني حميط الدماغ والذكاء يف مستوى
داللة قدره ( )0.21وهي مساوية متاما ملعدل العالقة االرتباطية اليت وجدت يف العديد
من الدراسات االوروبية واألمريكية (.)0,2

وهناك عدد من الدراسات السابقة اليت تتفق مع نتائج دراسة اسبيك
وآخرون ( )2000والواردة يف املرجع ( )Speck et al, 2000واليت كشفت
بأن حجم تنشيط الدماغ الذي يقاس بعدد حجم العناصر اليت مت تنشيطها
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ومعدل ذكاء اإلناث (( )27,6احنراف معياري  .)12,2ولقد خلص رستون وأنكين
( )Rushton & Ankney, 2009نتائج  59دراسة لعينة قدرها  63,405من
املفحوصني وكانت العالقة االرتباطية بني حميط الدماغ والذكاء ( )0.20كما
قاما بتلخيص نتائج  28دراسة اليت كشفت عن عالقة ارتباطية بني معدل الذكاء
وحجم الدماغ املقاس بواسطة الرنني املغناطيسي لعينة قدرها  1,389وكان حجم
العالقة االرتباطية ( .)0.40ويرجع سبب االختالفات يف حجم العالقة االرتباطية
بأنه يف حالة استخدام تقنية الرنني املغناطيسي لقياس حجم الدماغ فيؤدي ذلك
إىل بيانات أكثر دقة من القياس اخلارجي حمليط الدماغ .واجلدير باذكر أجريت
مجيع هذه الدراسات املتعلقة بعالقة حجم الدماغ مبعدل الذكاء يف الدول الغربية
أو املتقدمة صناعيا.

مقارنة مع الذكور يف الكرب يف جماالت عقلية مثال االبداع (Grotberg & Badri,
 )1991; Khaleefa, Erdos & Ashria, 1996والذكاء (;Lynn & Irwing, 2004
.)Lynn & Vanhanen, 2002, 2006

 .4.1فروق األداء يف العبق (اليوسيماس) بني الذكور واالناث

أجريت بعض الدراسات املتعلقة بفروق الذكور واالناث يف االستفادة من
برنامج العبق (سالم ،2010 ،الطيب ،2008 ،يوسف ،)2008 ،مثال أظهرت دراسة
يوسف ( )2008بأن هناك فروق بني الذكور واالناث املتدربني على برنامج العبق
(اليوسيماس) وسط عينة من تالميذ مرحلة األساس بوالية اخلرطوم ،بعد عام
من التدريب فكان متوسط درجات الذكور يف الذكاء العملي يف مقياس وكسلر
لذكاء األطفال-الطبعة الثالثة ( )87,7درجة بينما متوسط االناث ( )85,6بفارق
 2,1درجة ،وكان متوسط الذكور يف الذكاء اللفظي ( )90,3بينما االناث ()85,6
بفارق  4,7درجة ،بينما كان الفرق يف الذكاء الكلي بني الذكور ( )87,1واالناث
( )83,4بفارق  3,7درجة .وتكشف هذه النتائج استفادة الذكور أكثر من االناث
من عمليات التدريب على برنامج العبق بالرغم من عدم داللة هذه الفروق.

وهناك فروق أخرى عديدة بني الذكور واالناث بعضها يرتبط بفروق فيزيائية
فى تركيب الدماغ ،ومن ناحية منائية متيل هذه الفروق الفيزيائية اىل الظهور
فى سن السابعة تقريبا (كروبا) ،وميكن رؤية الفروق عند مقارنة احلجم العام
للدماغ ،وعدد اخلاليا الرمادية والبيضاء ،واحلجم النسبى لنصف الكرة الدماغية،
وحجم اهلايبوثالموس ،إضافة اىل حجم اجلسم اجلاسئ (كتلة االلياف العصبية
الواصلة بني اجلسمني نصف الكروين للمخ) ،وليس حجم الذكر العادى أكرب
من حجم االنثى العادية لكن حجم الدماغ لدى الذكر أكرب من حجمه لدى
األنثى (ارينيلو) .ومن املثري لالهتمام أنة على الرغم من كون دماغ املرأة أصغر
إال أنه حيتوى على كم أكرب من املواد الرمادية والبيضاء (بالند ،املرجع واردة يف
موسى.)2009 ،

وكشفت دراسة الطيب ( )2008اليت أجريت على جمموعة من ذوي القدرات
العالية يف مدارس للعزل والدمج عن وجود فروق بني الذكور واالناث املتدربني
وغري املتدربني على برنامج العبق وسط عينة من تالميذ مرحلة األساس بوالية
اخلرطوم حيث كان متوسط الذكور يف اجملموعة التجريبية قبل التدريب يف اختبار
املصفوفات املتتابعة املعياري ( )16,96وبعد التدريب ( )23,44وذلك بفارق 6,48
درجة بينما كان متوسط االناث قبل التدريب ( )17,12وبعد التدريب ()23,41
وذلك بفارق  .6,29وكشفت نتائج حتليل التباين األحادي وجود فروق دالة يف
معدالت الذكاء بني الذكور واالناث قبل وبعد التدريب لصاحل اجملموعة التجريبية
فضال لصاحل الذكور يف مستوى داللة (.)0.05

وتعد اخلاليا الرمادية مسؤولة عن معاجلة املعلومات فى حني أن اخلاليا البيضاء
عبارة عن أنسجة عصبية تستخدم للتواصل بني اخلاليا (بالند) ،ويشري تفوق
االناث فى عدد اخلاليا واالنسجة الواصلة اىل أن االناث رمبا يعاجلن املعلومات
بطريقة خمتلفة عن الرجال ويستخدمن أدمغتهن بطرق متعلقة بنوع اجلنس
مساو تقريبا فى حجمه للنصف االمين
وأن نصف الدماغ االيسر لدى النساء ٍ
ولكن نصف الدماغ األيسر لدى الرجال أكرب ً
قليال من األمين (ارينيلو) ،إال
أن اهلايبوثالموس وهو منطقة صغريه فى وسط الدماغ مسؤوله عن العدوانية
والعطش واجلوع والشهوة اجلنسية أكرب عند الرجال منه عند النساء .وعلى حنو
مقارن فإن اجلسم اجلاسئ لدى النساء أكرب منه لدى الرجال (،)Tashadwick 2001,
ويعمل هذا اجلزء من الدماغ كطريق اتصال بني نصفى الدماغ االمين وااليسر.

وأظهرت دراسة سالم ( )2010اليت أجريت على عينة متقدمة من املتدربني
على برنامج العبق بأنه ليست هناك فروق دالة احصائيا بني الذكور واالناث
قبل التدريب على برنامج العبق حيث كان متوسط درجات الذكور يف اجملموعة
الضابطة  22,2ومتوسط درجات االناث  . 22,5ولكن بعد عملية التدريب
على برنامج العبق بالنسبة للمجموعة التجريبية كان متوسط درجات الذكور
يف مقياس املصفوفات املتتابعة املعياري  28,3بينما متوسط درجات االناث بعد
التدريب  31,6وذلك بفارق  3,3درجة وهي فروقا دالة احصائيا لصاحل االناث.
وكان هناك تفاعل دال احصائي بني النوع (ذكور واناث) واجملموعة (جتريبية

ولكن بالرغم من احتواء دماغ االناث على كمية أكرب من املواد الرمادية والبيضاء
واألنسجة الواصلة إال أن بعض الدراسات كشفت تفوق االناث يف الصغر
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وضابطة) مما يدل على وجود فروق يف درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة يف اختبار الذكاء لصاحل االناث.

و( )50من االناث ترتاوح أعمارهم بني  7-12سنة .ومت اختيار هذه العينة من
( )7مدارس أساس و( )4مراكز خاصة لتدريب العبق بوالية اخلرطوم من حمليات
اخلرطوم ،اخلرطوم حبري ،أم درمان ،شرق النيل (جدول .)2 ،1 ،وكان هناك تكافوء
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة من حيث العدد والعمر والنوع واملستوى
االقتصادي االجتماعي للمدارس املختارة.

أظهرت نتائج الدراسات السابقة نتائج متباينة بني الذكور واالناث يف القدرة
على التذكر يف اجلوانب البصرية واملكانية ،ويف القدرة على التذكر يف اجلوانب
اللفظية السماعية ،ويف وظيفة نصفي الدماغ األمين واأليسر فضال عن االستفادة
من برنامج العبق يف تعزيز القدرات العقلية (الذكاء) .وتتفوق االناث أكثر
يف جماالت الذاكرة السماعية اللفظية بينما الذكور يف جماالت الذاكرة البصرية
املكانية .أظهرت دراسة يوسف والطيب أعاله فروقا لصاحل الذكور املتدربني
على برنامج العبق يف تعزيز معدل الذكاء بينما كشفت دراسة سالم فروقا لصاحل
االناث يف تعزيز معدالت الذكاء .رمبا يعزى سبب االختالف بأن عينة الدراسة يف
جمموعة يوسف والطيب هي عينة تدربت على مستويات أولية من برنامج العبق
بينما عينة سالم قد تدربت على مستويات متقدمة من الربنامج .ومن احملتمل
بأن الذكور أكثر استفادة من املستويات األولية بينما االناث أكثر استفادة يف
املستويات املتقدمة .وحتاول الدراسة احلالية حبث الفروق بني الذكور واالناث يف
جمال الذاكرة البصرية والسماعية قصرية املدي إثر التدريب على برنامج العبق
(اليوسيماس) وسط عينة من تالميذ مرحلة األساس بوالية اخلرطوم.

جدول( :)1العينة التجريبية لربنامج العبق (اليوسيماس) لقياس الذاكرة السماعية والبصرية
الرقم
1

القادسية

شرق النيل

بري

اخلرطوم

اجلريف

شرق النيل

4

نور اهلدى اخلاصة

القادسية

شرق النيل

6

أبو كدوك بنات

أم درمان

أم درمان

8

مركز نور اهلدى

5

أبوكدوك بنني

7

أساسية كريم الدين

9

مركز إقرأ

مركز اجلريف شرق

أم درمان

أم درمان

القادسية

شرق النيل

بري

اخلرطوم

كوبر

اجلريف

حبري

شرق النيل

11

6

5

11

7

4

10

5

5

6

6

6

-

-

15

8

7

6
6

10

4

10

5

5

10

5

5

11

5

6

100

51

49

جدول( :)2العينة الضابطة لربنامج العبق (اليوسيماس) لقياس الذاكرة السماعية والبصرية
الرقم
1

 .3منهج البحث

 1.3عينة البحث

املدرسة

القادسية اخلاصة
أم أمين اخلاصة

2
3
4
5

أبوكدوك بنني

7

أساسية كريم الدين

6

إقرأ اخلاصة

املوقع

احمللية

القادسية

شرق النيل

بري

اخلرطوم

اجلريف

شرق النيل

نور اهلدى اخلاصة

القادسية

شرق النيل

أبو كدوك بنات

أم درمان

أم درمان

اجملموع

مت اختيار العينة بصورة عشوائية بسيطة من مدارس األساس اليت طبق فيها برنامج
العبق ومن مراكز للتدريب اخلاصة بوالية اخلرطوم .بلغ العدد الكلي ألفراد
العينة ( )201تلميذ وتلميذة منهم  100ميثلون العينة التجريبية من االناث ()51
والذكور ( ،)49وعدد  101ميثلون أفراد العينة الضابطة منهم ( )51من الذكور
أفكار وآفــــاق
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ثانيا :توجد فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث الذين تدربوا على برنامج
العبق (اليوسيماس) وأفراد اجملموعة الضابطة الذين مل يتدربوا يف الذاكرة
البصرية.
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أوال :توجد فروق دالة إحصائياً بني الذكور واالناث الذين تدربوا على برنامج
العبق (اليوسيماس) وأفراد اجملموعة الضابطة الذين مل يتدربوا يف الذاكرة
السماعية.
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القادسية اخلاصة
أم أمين اخلاصة

3

 .2فروض البحث

املدرسة /املركز

املوقع

احمللية

العينة التدريبية

الذكور

اإلناث

أم درمان

القادسية

أم درمان

شرق النيل

العينة الضابطة

الذكور

اإلناث

20

9

11

12

6

6

23

13

10

5

5

5

ـ

ـ

7
51

7
50

22

14
101

11

11

5

 2.3أدوات البحث
تشمل أدوات قياس الذاكرة السماعية اختبار القرآن الكريم ،واختبار املدى
العددي الطردي واملدى العددي العكسي بينما أدوات الذاكرة البصرية اختبار

الفهرس
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ثالثا :اختبار البطاقات التعليمية ( Flash Cardsالذاكرة البصرية) :

البطاقات التعليمية واختبار طبل الذاكرة .ومت تطبيق هذا االختبارات بصورة
فردية واستغرقت زمنا قدره حوالي  60دقيقة للتلميذ الواحد .وبلغ الزمن
الكلي لتطبيق االختبارات حوالي  200ساعة صافية وهلذا السبب يصعب
اختيار عينة أكثر من العينة التى مت اختيارها .

وهي جمموعة من البطاقات ،تتكون البطاقة من وجهني الوجه األول بة صور األعمدة
عليها الكريات وكل بطاقة تعكس رقم خانة عشرية واحدة أو أكثر ،والوجه
الثاني يعرض الرقم .وتستخدم البطاقات للتدريب على إسرتاتيجية
االلتقاط السريع لألرقام املعروضة باستخدام حاسة البصر ،حيث يقوم
املدرب بعرض البطاقات على األطفال بواقع ثانية واحدة للبطاقة أو أقل
حسب التدريب ،وعند نهاية العرض للبطاقة بالتلويح بها أمام األطفال
يطلب منهم ذكر األرقام اليت عرضت على كل بطاقة على حدة .وأيضاً من
خالل هذه البطاقات مع تقدم الربنامج التدرييب على آلة العبق تعرض
األرقام على األطفال ويطلب منهم إجراء العمليات احلسابية املختلفة على
األرقام املعروضة على البطاقات ،واهلدف من استخدام هذه الصور هو
حفظ صور العبق ونهاية الربنامج حيفظون حوالي  450.000صورة دانيال

اوال :اختبار القران (الذاكرة السماعية):
مت إختيار آيات من القرآن الكريم لقياس الذاكرة السماعية من اجلزء  22 - 4وهي
من خارج املقرر الدراسي .وتتلى هذه اآليات واحدة تلو األخرى بصوت جهري
على املفحوص وبعد مساعها جيداً ،يطلب منه اسرتجاعها .ودرجة املفحوص يف
االختبار هي العدد الكلي للكلمات الصحيحة اليت مت اسرتجاعها حيث تعطي
اإلجابة الصحيحة واحداً ،وترتاوح الدرجات الكلية لالختبار بني ( )15-24
درجة )أى أن عدد كلمات االية يرتاوح ما بني  15-24كلمة( ويقدر الزمن الذي
تتلى فيه اآلية من  15إىل  30ثانية )ملحق .1(،

(.)Daniel ، 2005

ثانيا :اختباراملدى العددى (الذاكرة السماعية) :

رابعا :اختبار اسطوانة الذاكرة ( Memory Drumالذاكرة البصرية):

هو واحد من اختبارات مقياس وكسلر لذكاء األطفال–الطبعة الثالثة املقنن
يف السودان (احلسني ،)2008 ،2005،وفى هذا االختبار تقدم شفاهة سلسلة
من األرقام بواقع ثانية لكل رقم ،ثم يطلب من املفحوص أن يعيد تذكرها.
ويتكون االختبار من جزئني هما الرتتيب الطردي والرتتيب العكسي .ومن
إجراءات االختبار البداية بالسؤال ( )1جلميع األعمار ويوقف االختبار بعد
اإلخفاق يف احملاولتني األوىل والثانية يف أي سؤال .وبعد ذلك يتم تطبيق
املدى العكسي ( .)1991Wechsler,والدرجات العظمى الختبار املدى العددي
الطردي هي ( )16درجة .ومت إضافة ( )12سؤال ليصبح عدد األسئلة من  1إىل
ً 20
بدال عن  1إىل  8وبذلك تكون الدرجة العظمى لالختبار ( )40والدرجات
العظمى للمدى العكسي  14مت إضافة ( )11سؤال ليصبح عدد األسئلة  1إىل
ً 18
بدال من  1إىل  7وبذلك تكون الدرجة العظمى لالختبار (( )36ملحق.)2،
ويرجع السبب يف زيادة املدي الطردي والعكسي بأن املتمرسني يف استخدام
العبق يستطيعون تذكر ما بني  13إىل  20رقم يف االستدعاء الطردي أو
العكسي لألرقام ( ،)Hatano, 1983 1977 Hatano and Osawبينما معظم
حبوث الذاكرة أظهرت بأن االفراد ميكن ان يتذكروا  7وحدات من االرقام
(ميلر )Miller ،ومت بناء مقياس وكسلر لذكاء االطفال بناءا على ذلك (وكسلر،
.)1991
10
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تعرف أسطوانة الذاكرة بأنها جهاز مغناطيسي حلفظ البيانات وهي من
األشكال األوىل لذاكرة الكمبيوتر .مت اخرتاعه يف النمسا يف عام 1932
بواسطة العامل غوستاف تاوشيك  . Gustav – Taushekواسطوانة الذاكرة
عبارة عن اسطوانة معدنية كبرية مصقولة مزودة مبواد مغناطيسية للتسجيل،
إذ يوضع طبق القرص الصلب على شكل االسطوانة أو على األرجح
سطح القرص حتى يتحرك رأس القاري أو الكاتب مع حمور االسطوانة
لدورة واحدة ـ يقدر زمنها حبوالي ثانية ـ مع كل صف ،واالختالف بني
االسطوانة والقرص احلديث أن الرأس يف االسطوانة ال يتحرك بدخول
الصفوف بل ينتظر املتحكم بكل بساطة املعلومات حتى تظهر حتت الرأس
بينما تدور االسطوانة ،أما مشغل األقراص فإن الرأس يأخذ وقت حمدد
(وقت البحث) ليتحرك جتاه املكان بينما تتحرك االسطوانة مع الرؤوس
املثبتة غالباً داخلياً بواسطة سرعة عشوائية وهذه امليزة ليست مالزمة لتقنية
االسطوانة .والزمن الذي تأخذه االسطوانة للمنوابة بإرسال البيانات
املطلوبة إىل املوقع ،يف أسوا الفروض هو الوقت الكامل للدورة .ويف
أسطوانة الذاكرة مت تسجيل بعض الكلمات اليت تعرض للمفحوصني
مبعدل كلمة يف كل ثانية وعدد الدرجات هو عدد الكلمات الصحيحة اليت
تذكرها املفحوص.

الفهرس

أفكار وآفــــاق

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

11

فروق النوع يف الذاكرة السماعية والبصرية بعد التدريب عل.ى برنامج العبق (اليوسيماس)

فروق النوع يف الذاكرة السماعية والبصرية بعد التدريب على برنامج العبق (اليوسيماس)

 .4 .3إجراءات البحث

 3.3برنامج العبق

بعد اختيار االدوات اليت تستخدم يف البحث مت إجراء دراسة استطالعية
ملعرفة سالمة لغتها وزمن تطبيقها ووضوح ارشاداتها واليت أظهرت
نتائجها إمكانية مواصلة البحث .ومت تقديم خطاباً من قسم علم النفس
جبامعة اخلرطوم للسادة مدراء املدارس واملراكز اخلاصة لتدريب العبق
للسماح بإجراء البحث على العينة املختارة .وبالفعل متت عدة زيارات
للمدارس واملراكز وكانت هناك استجابة وتعاون ملحوظ من الفريق
العامل بها .وقامت إدارة هذه املؤسسات بتوفري مكان الجراء البحث
واجلو املناسب الذي تتطلبه طبيعة اختبارات البحث من هدوء ،وعدم
االنشغال بأي مؤثر خارجي يصرف املفحوص عن الرتكيز واالستماع
اجليد ألدوات البحث.

يرتبط برنامج العبق بالعداد ويف الدراسة احلالية نطلق كلمة «العبق»
بالنسبة للعداد فضال بالنسبة للربنامج .وآلة العبق عبارة عداد مستطيل
مصنوع عادة من اخلسب والبعض من البالستيك يرتبط بالنظام
العشري .وكل عمود رأسي يف العداد يتكون من  5خرزات (كريات)
واحدة فوق احلاجز بينما  4حتت احلاجز .وتساوى اخلرزة املوضوعة فوق
احلاجز 5وذلك عندما تدفع باألنامل لألسفل بينما أي واحد ة من
اخلرزات (الكريات) األربع حتت احلاجز تساوي  1عندما تدفع لألعلى
(ملحق .)2 ،ولقد دخل برنامج العبق السودان عام  2004بواسطة
مستشارية اجلودة الشاملة ودعم وزارة التعليم العام (بروفسري هادي
التجاني) ،وتأسست املرحلة األوىل يف أغسطس  2005حيث مت تنفيذ
الربنامج يف ستة مدارس حكومية كتجربة بإشراف وزارة التعليم العام،
مبعدل مدرستني بكل حمافظة بوالية اخلرطوم (اخلرطوم ،حبري ،أمدرمان)
لعدد ( )1000طالب ،وقد مت عرض الربنامج حبضور عدد من الوزارات
الوالئية لوزارة الرتبية والتعليم .وعادة يتم التدريب على برنامج العبق
(اليوسيماس) يف ( )10مستويات وحيتاج كل مستوى إىل ( )3شهور ،وتكون
فرتة التدريب ساعتني يف األسبوع باإلضافة لربع إىل نصف ساعة يومياً يف
التدريب باملنزل.

ومت تطبيق االدوات بصورة فردية ،وعادة يبدأ التطبيق بشرح االختبار
ثم أخذ البيانات األولية لكل مفحوص واليت تتضمن االسم ،العمر،
املدرسة ومستوى التدريب .ويستغرق زمن االختبارات حوالي  30إىل
 45دقيقة ،والزمن الكلى املستغرق لتجهيز االختبارات وحضور التالميذ
وانصرافهم يستغرق حواىل ساعة .ومت مجع بيانات البحث يف  8شهور
فى الفرتة ما بني شهر يوليو  2008اىل شهر فرباير .2009وعموما كان
هناك تعاون تام بني املفحوصني والفاحصني فى تطبيق أدوات البحث.
ومت شكر املفحوصني وادارة املدارس على تعاونهم التام وبعد اكتمال
إجراءات التطبيق ،مت تصحيح االختبارات ورصد الدرجات ،ثم إجراء
املعاجلات اإلحصائية اليت تناسب أسئلة البحث بالنسبة للمجموعة
التجريبية والضابطة.

فى بداية التدريب هناك متارين للسرعة يطلب من التالميذ كتابة االرقام
من صفر اىل تسعة وكتابة عدد من األسطر فى دقيقة وبعد ذلك يبدأ
التدريب على العبق (اليوسيماس) باجراء عمليات اجلمع والطرح
والضرب والقسمة بصورة اسبوعية .ففى كل اسبوع يتم التدريب على
قانون معني من قوانني الربنامج .وهناك جلسة حمددة يف كيفية جلوس
التالميذ وهي أن تكون الرقبة عالية وفرد الظهر والصدر يف وضع
مستقيم واجللوس يف منتصف الكرسي وال يسمح بتاتاً باإلتكاءة على
الطاولة أثناء فرتة التدريب وإن تشكل الرجلني زاوية قائمة ،وأن تكون
اليد اليمنى السبابة واإلبهام يف شكل املسدس ،واليد اليسرى الوسطى
والسبابة يف شكل أذني األرنب ،وأن تكون األنف مقابلة (للبوينت)
على العبق .وأظهرت نتائج الدراسات أن تلك اجللسة تساعد دخول
األوكسجني للجسم ،وتنشيط الدورة الدموية كما تعمل على تنشيط
اخلاليا العصبية يف دماغ الطفل (.)Dino ،2005
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 . 4نتائج البحث

 1.4نتيجة الفرض األول

"توجد فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث املتدربني وغري املتدربني على
برنامج العبق (اليوسيماس) يف الذاكرة السماعية" .وللتحقق من صحة الفرض
مت استخدام حتليل التباين الثنائي (النوع واجملموعة) وفقاً جملموعتني جتريبية
وضابطة (جدول.)3 ،

الفهرس

أفكار وآفــــاق

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

13

فروق النوع يف الذاكرة السماعية والبصرية بعد التدريب على برنامج العبق (اليوسيماس)

فروق النوع يف الذاكرة السماعية والبصرية بعد التدريب عل.ى برنامج العبق (اليوسيماس)

جدول ( : )3حتليل التباين الثنائي لقياس تفاعل اجملموعة والفروق بني النوع واجملموعة
الختبارات الذاكرة السماعية

جدول ( : )4املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفروق الذكور واالناث يف اختبار القرآن

البيانات

املصدر

جمموع املربعات

متوسط جمموع
املربعات

النسبة
الفائية

القيمة
االحتمالية

االستنتاج

اجملموعة

13342.146

13342.146

46.617

*.001

توجد فروق

النوع

10066.527

10066.527

35.172

*.001

توجد فروق

2422.303

2422.303

8.463

*.001

يوجد تفاعل

اخلطأ

56383.095

286.209

اجملموع

693873.000

القرآن النوع* اجملموعة

اجملموعة

410.202

410.202

55.906

*.001

توجد فروق

النوع

262.830

262.830

35.821

*.001

توجد فروق

42.183

42.183

5.749

.017

يوجد تفاعل

1445.461

7.337

املدى
العددي النوع* اجملموعة
الطردي
اخلطأ
اجملموع

24894.000

اجملموعة

428.531

428.531

38.736

*.001

توجد فروق

154.623

154.623

13.977

*.001

توجد فروق

81.488

81.488

7.366

.007

يوجد تفاعل

اخلطأ

2179.382

11.063

اجملموع

14803.000

املدى
العددي
العكسي النوع* اجملموعة
النوع

أناث

49

74.04

10.39623

جمموع

100

63.28

20.86323

ذكور

51

43.58

17.63426

أناث

50

50.80

13.45287

جمموع

101

47.15

16.04041

ذكور

102

48.26

21.00397

أناث

99

62.30

16.72799

جمموع

201

55.17

20.23383

اجملموع

ويالحظ بأن الفرق بني الذكور واالناث يف اجملموعة الضابطة ( )7,22درجة بينما
الفرق بني الذكور واالناث يف اجملموعة التجريبية ( )21,10درجة .وتعكس هذه
النتائج املهة بأن لالناث ذاكرة مساعية لفظية أقوى من الذكور حيت قبل التدريب
على برنامج العبق فضال عن ذلك تعكس الفروق التأثري الكبري لربنامج العبق
يف تذكر آيات القرآن الكريم بالنسبة لالناث أكثر من الذكور .وبلغة ثانية
استفادت االناث املدربات على برنامج العبق أكرب من الذكور املدربني يف عملية
تعزيز الذاكرة السماعية اللفظية.
جدول( :)5املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفروق الذكور واالناث يف اختبار املدى العددي
الطردي
اجملموعة

من اجلدول أعاله يظهر بأن هناك تفاعل دال إحصائياً بني النوع (ذكور وإناث)
واجملموعة (التجريبية والضابطة) مما يدل على وجود فروق بني درجات اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبارات القرآن الكريم ،واملدى العددي
الطردي ،واملدى العددي العكسي .ولتوضيح اجتاه الفروق يف عملية تأثري برنامج
العبق على الذاكرة السماعية مت االعتماد على املتوسطات احلسابية.

جتريبية

ضابطة

يالحظ من اجلدول أعاله ( )4بأن متوسط درجات الذكور يف اجملموعة الضابطة
( )43,58بينما درجات اجملموعة التجريبية ( )52,94بفارق ( )9,36درجة .وكانت
درجات االناث يف اجملموعة الضابطة ( )50,8ودرجات اجملموعة التجريبية ()74,04
بفارق ( )23,24درجة.
14

جتريبية

ذكور

51

52.94

23.14253

ضابطة

* فروق دالة فى مستوى 0,001
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النوع

العدد

املتوسط
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اجملموع

النوع

العدد

املتوسط

10.49

3.57420

اناث

49

13.69

2.54300

100

12.06

3.48973

51

8.54

2.46831

50

9.92

1.97784

101

9.22

2.33187

102

9.51

3.20807

99

11.78

2.95294

201

10.63

3.28062

ذكور

جمموع
ذكور

أناث

جمموع
ذكور

أناث

جمموع
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يالحظ من اجلدول أعاله ( )5بأن متوسط درجات الذكور يف اختبار املدى
العددي الطردي للمجموعة الضابطة ( )8,54بينما درجات اجملموعة التجريبية
( )10,49بفارق ( )1,95درجة .وكانت درجات االناث يف اجملموعة الضابطة
( )9,92ودرجات اجملموعة التجريبية ( )13,69بفارق ( )3,77درجة .ويالحظ
بأن متوسط الفرق بني الذكور واالناث يف اجملموعة الضابطة ( )1,38درجة مما
يشري لذاكرة أفضل لالناث حتى قبل التدريب على برنامج العبق بينما الفرق
بني الذكور واالناث يف اجملموعة التجريبية ( )3,20درجة .وتعكس هذه النتائج
املهة التأثري الكبري لربنامج العبق يف تذكر اآلرقام الطردية بالنسبة لالناث أكثر
من الذكور .وبلغة ثانية استفادت االناث املدربات على برنامج العبق أكرب
من الذكور املدربني يف عملية تعزيز الذاكرة السماعية يف اختبار املدى العددي
الطردي.

لالناث أكثر من الذكور .وبلغة ثانية استفادت االناث املدربات على برنامج
العبق أكرب من الذكور املدربني يف عملية تعزيز الذاكرة السماعية يف اختبار
املدى العددي العكسي.
كشفت نتائج الدراسة احلالية بأن هناك فروق دالة احصائيا بني الذكور واالناث يف
عملية تذكر آيات القرآن الكريم ،ويف تذكر األرقام بصورة طردية يف اختبار املدى
العددي فضال عن تذكر األرقام بصورة معكوسة يف اختبار املدى العددي ملقياس
وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة وكان مجيع الفروق لصاحل االناث يف هذه
اجملاالت الثالثة من التذكر مما يشري بأن االناث أكثر استفادة من عملية التدريب
على برنامج العبق وعمل على تعزيز الذاكرة قصرية املدى والذاكرة العاملة
فضال عن الذاكرة السماعية بالنسبة لديهن .وهناك من يرى بأن الذكاء والذاكرة
العاملة شيئاً واحد إذا ما صمم مقياس للذاكرة العاملة فإنه يقيس الذكاء كذلك
( .)Oberauer et al , 2005ونسبة هلذه األهمية الكبرية للذاكرة العاملة فإن تعزيزها
يكون له أثرا واضحاً يف تعزيز الذكاء كما ثبت من خالل العديد من البحوث
فضال عن معدل الذكاء العملي والذكاء السيال ،والقدرة على حل املشكالت
(برتجي ،2009 ،محزة ،2008 ،سالم ،2010 ،يوسف ،)2008 ،فإن التدريب على
برنامج العبق يعمل بدون شك على عملية تعزيز وتنشيط هذه الذاكرة العاملة
وتقويتها .وتشري بعض الدراسات إلي أن االناث لديهن ذاكرة أفضل وأطول
من الذكور إذ يستطعن تذكر االحداث والوجوه واالمساء والنصوص أسهل من
الذكور.

جدول ( : )6املتوسطات واالحنرافات املعيارية لفروق الذكور واالناث يف اختبار املدى العددي
العكسي
اجملموعة

النوع

العدد

املتوسط

االحنراف معياري

جتريبية

ذكور

51

7.68

4.37031

49

10.71

2.90832

100

9.17

4.00771

51

6.03

3.01304

50

6.52

2.72734

101

6.27

2.87095

102

6.86

3.82550

99

8.59

3.50777

201

7.71

3.76486

أناث

ضابطة

جمموع
ذكور

أناث

اجملموع

جمموع
ذكور

أناث

جمموع

ونسبة هلذه األهمية الكبرية للذاكرة العاملة فإن تعزيزها يكون له أثرا واضحاً
يف تعزيز الذكاء كما ثبت من خالل العديد من البحوث (اخلليفة وموسى،
 )2010فإن العبق يعمل على تنشيط هذه الذاكرة وتقويتها .وتشريالدراسات
الي أن االناث لديهن ذاكرة لفظية مساعية أفضل وأطول من الذكور إذ يستطعن
تذكر األحداث والوجوه واألمساء والنصوص أسهل من الذكور ،وتنزع النساء
الي معاجلة املشكالت اعتمادا علي احلدس وبشكل مبدع ،يف حني ينزع الذكور
ألن يكونوا أكثر تقنية ومباشرة .وأكدت دراسة منريي ( )1994أن اإلناث غالباً
يتفوقن على الذكور يف جانب اللغة بينما الذكور لديهم القدرة على مفاهيم
العدد والتصور البصري .كما تفوقت اإلناث يف االستعداد احلركي واالنفعالي
والتوافق االجتماعي ومبالحظة بطاقات املالحظة الفردية وجد أن الفرق ليس
باحلده أو القوة يف جوانب النمو العام بني اجلنسني.

يالحظ من اجلدول أعاله ( )6بأن متوسط درجات الذكور يف اختبار املدى العددي
العكسي للمجموعة الضابطة ( )6.03بينما درجات اجملموعة التجريبية ()7.68
بفارق ( )1,65درجة .وكانت درجات االناث يف اجملموعة الضابطة ( )6.52ودرجات
اجملموعة التجريبية ( )10,71بفارق ( )4,19درجة .ويالحظ بأن متوسط الفرق بني
الذكور واالناث يف اجملموعة الضابطة ( )0,49درجة وهي فروق صغرية جدا بينما
الفرق بني الذكور واالناث يف اجملموعة التجريبية ( )3,03درجة .وتعكس هذه
النتائج املهة التأثري الكبري لربنامج العبق يف تذكر اآلرقام العكسية بالنسبة
16
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وتثبت نتائج الدراسة احلالية نتائج الدراسات اجملراة حول فروق الذكور واالناث
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املرونة اللفظية ويف سرعة النطق ( .)Sommer et al, 2004وكشفت دراسة سبيك
وآخرون عن فروق دالة احصائيا بني الذكور واالناث يف عملية التنظيم الوظيفي
للدماغ فيما خيص الذاكرة السماعية العاملة واليت أظهرت بأن حجم الدماغ
املنشط يزداد بزيادة درجة صعوبة املهمات .وأظهر الذكور نشاطا ثنائيا يف سيطرة
النصف األمين من الدماغ بينما أظهرت االناث نشاطا يف النصف األيسر من
الدماغ .ومن احملتمل أن ترجع هذه الفروق بني الذكور واالناث لفروق النوع
يف القدرة على اسرتاتيجيات حل املشكالت أو عوامل منائية عصبية (Speck
 .)et al, 2000كما تثبت نتائج الدراسة احلالية فروق الذكور واالناث يف عملية
تنشيط نصفي الدماغ من خالل تقنية الرنني املغناطيس .ونتيجة هلذا التنشيط
رمبا تنزع اإلناث اىل امتالك قدرة كالمية مساعية أفضل ،وتبدأ الطفلة فى الكالم
قبل الطفل وبطالقة أكرب ،إن مجيع هذه العوامل املذكورة رمبا ساعدت االناث يف
االستفادة أكثر من عملية التدريب على برنامج العبق والذي عمل على تعزيز
الذاكرة اللفظية السماعية بصورة أفضل مقارنة مع الذكور.

التدريب علي برامج العبق يف الذاكرة السماعية ،فتصبح احلواس أكثر حدة
بالتدريب علي العبق ويكون للفرد قدرات عقلية تفوق قدرات غري املتدرب على
العبق .ويكون املتدرب أكثر تركيزا وانتباها وال حيتاج اىل زمن للتكرار واحلفظ
وتكون املدارك العقلية لديه اكثر اتساعا وتفهما ،ويصبح سريع احلفظ وااللتقاط
للمعلومة دون تكرارها .وعموما ميكن القول بأن االناث املتدربات على برنامح
العبق كن أكثر استفادة من عملية التخزين النشط ومعاجلة املعلومات اللفظية
والسماعية أثناء وبعد عملية التدريب على برنامج العبق.

 .2.4نتيجة الفرض الثاني

"توجد فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث املتدربني وغري املتدربني على
برنامج العبق (اليوسيماس) يف الذاكرة البصرية" .وللتحقق من صحة الفرض
مت استخدام حتليل التباين الثنائي (النوع واجملموعة) وفقاً جملموعتني جتريبية
وضابطة.
جدول ( : )7حتليل التباين الثنائي لقياس تفاعل اجملموعة والفروق بني النوع واجملموعة
الختبارات الذاكرة البصرية

ويرى الباحثان بأنه من خالل هذه النتيجة يتضح مدى استفادة اإلناث من جتربة
التدريب على برنامج العبق عند مقارنتهن بأداء الذكور ،رمبا يعزى هذا أن
اإلناث يف أعمار مبكرة أكثر تفوقاً وتذكراً من الذكور وذلك بسبب النضج
العقلي واجلسمي املبكر ،ورمبا تكون الناحية اجلمالية مثال (اللمس واحلس)
متطورة أكثر عند اإلناث يف مالمسة العداد باألنامل .وقد يرجع ذلك لطبيعة كل
منهم فاإلناث يغلب على طابعهن الرقة يف التعامل والدقة يف األداء واستخدام
األصابع واإلدراك املكاني للتفاصيل ،واهلدوء ،والرتكيز ،والتدقيق .رمبا كل هذه
امليزات جتمعت لتخلق لديهن مهارات تناسب برنامج التدريب على العبق
اليت تتطلب الرتكيز واالنسجام التام بني األعضاء وحركة األصابع ،والتصور،
فاإلناث رمبا حتسن األداء األمثل على هذه اآللة (العبق) .ورمبا ترجع النتائج
كذلك لتفوق االناث علي الذكوريف جمال السيطرة علي احلركة الدقيقة كما
أنهن ينزعن ألن يستخدمن اليد اليمين أكثر من الذكور (.)Tshadwick 2001

مصدر
البيانات
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اجملموعة

193.892

193.8

13.905

.001

توجد فروق

النوع

34.386

34.3

2.466

.118

التوجد فروق

26.719

26.7

1.916

.168

اليوجد تفاعل

2746.957

13.9

البطاقات النوع اجملموعة
التعليمية
اخلطأ

اختبار
اسطوانة
الذاكرة

وتظهر صور الرنني املغنطيسي وصور الدماغ املقطعية أن اإلناث ميلن إىل معاجلة
املعلومات يف أماكن متعددة من أدمغتهن (موسى ،)2009 ،ومن االختبارات اليت
استخدمت للتحقق من صحة هذا اإلدعاء اختبار املدى العددي الطردي والعكسي
وهو واحد من اختبارات مقياس وكسلر لذكاء األطفال .ويرى الباحثان أن من
بني النتائج الالفتة يف برنامج العبق تأثريه الكبريعلي عمليات حفظ القرآن
الكريم فكان الفرق كبريا بني االطفال الذين تدربوا علي العبق واالطفال الذين
مل يتدربوا عليه  .ويف تقدير الباحثني أن سبب حفظ القرأن رمبا يعود اىل أثر
العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

املصدر

جمموع
املربعات

متوسط جمموع
املربعات

النسبة
الفائية

القيمة
االحتمالية

االستنتاج

اجملموع

22780.000

اجملموعة

278.872

278.8

24.929

.001

توجد فروق

النوع

156.310

156.3

13.973

.001

توجد فروق

النوع*
اجملموعة

182.332

182.3

اخلطأ

2203.797

11.1

اجملموع

31875.000

16.299

.001

يوجد تفاعل

* فروق دالة فى مستوى 0,001
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من اجلدول أعاله ( )7يظهر بأن هناك تفاعل دال إحصائياً بني النوع (ذكور
وإناث) واجملموعة (التجريبية والضابطة) مما يدل على وجود فروق بني درجات
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار البطاقات التعليمية واختبار
أسطوانة الذاكرة .ولتوضيح اجتاه الفروق مت االعتماد على املتوسطات احلسابية
(جدول.)8 ،

جدول ( )9حتليل التباين الثنائي لقياس تفاعل اجملموعة والفروق بني النوع واجملموعة الختبار
اسطوانة الذاكرة
اجملموعة

النوع

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

جتريبية

ذكور

51

11.39

4.62203

أناث

49

15.06

2.73411

جمموع

100

13.19

4.22043

ذكور

51

10.94

3.00940

أناث

50

10.80

2.57143

جمموع

101

10.87

2.78806

ذكور

102

11.16

3.88723

99

12.90

3.39895

201

12.02

3.74892

جدول ( : )8حتليل التباين الثنائي لقياس تفاعل اجملموعة والفروق بني النوع واجملموعة
الختبارات البطاقات التعليمية
ضابطة

اجملموعة

النوع

العدد

املتوسط

االحنراف معياري

جتريبية

ذكور

51

10.13

2.88458

أناث

49

11.69

1.41722

جمموع

100

10.90

2.40580

ذكور

51

8.90

6.42263

أناث

أناث

50

9.00

1.87355

جمموع

جمموع

101

8.95

4.72732

ذكور

102

9.51

4.99253

أناث

99

10.33

2.13809

جمموع

201

9.92

3.87216

ضابطة

اجملموع

اجملموع

يالحظ من اجلدول أعاله ( )9بأن متوسط درجات الذكور يف اختبار اسطوانة
الذاكرة كمقياس للذاكرة البصرية املكانية للمجموعة الضابطة ( )10,94بينما
درجات اجملموعة التجريبية ( )11,39بفارق ( )0,45درجة وهي فروق صغرية.
وكانت درجات االناث يف اجملموعة الضابطة ( )10,80ودرجات اجملموعة التجريبية
( )15,06بفارق ( )4,26درجة وهي فروق ال ميكن جتاهلها .ويالحظ بأن متوسط
الفرق بني الذكور واالناث يف اجملموعة الضابطة صغري جدا ( )0,14درجة بينما
الفرق بني الذكور واالناث يف اجملموعة التجريبية ( )3,67درجة .وتعكس هذه
النتائج املهة التأثري الكبري لربنامج العبق يف تذكر الكلمات يف أسطوانة الذاكرة
بالنسبة لالناث أكثر من الذكور .وبلغة ثانية استفادت االناث املدربات على
برنامج العبق أكرب من الذكور املدربني يف عملية تعزيز الذاكرة البصرية يف
اختبار أسطوانة الذاكرة.

يالحظ من اجلدول أعاله ( )8بأن متوسط درجات الذكور يف اختبار البطاقات
التعليمية للمجموعة الضابطة ( )8,90بينما درجات اجملموعة التجريبية ()10,13
بفارق ( )1,23درجة .وكانت درجات االناث يف اجملموعة الضابطة ( )9ودرجات
اجملموعة التجريبية ( )11,69بفارق ( )2,69درجة .ويالحظ بأن متوسط الفرق
بني الذكور واالناث يف اجملموعة الضابطة ( )0,10درجة وهي فروق صغرية بينما
الفرق بني الذكور واالناث يف اجملموعة التجريبية ( )1,56درجة .وتعكس هذه
النتائج املهة تأثري برنامج العبق يف تذكر اآلرقام يف البطاقات التعليمية بالنسبة
لالناث أكثر من الذكور .وبلغة ثانية استفادت االناث املدربات على برنامج
العبق أكرب من الذكور املدربني يف عملية تعزيز الذاكرة البصرية يف اختبار
البطاقات التعليمية.
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تستخدم البطاقات التعليمية يف برنامج العبق للتدريب على إسرتاتيجية اإللتقاط
السريع لألرقام املعروضة باستخدام حاسة اإلبصار ،فضال عن صور هذه األرقام
يف شكل خرزات مصورة ويذكر دانيال ( )2005أن هذه البطاقات التعليمية Flash
 Cardsحتسن لدي املدربني عملية الرتكيز .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
إحصائية يف اختبار البطاقات التعليمية بني الذكور واالناث لصاحل االناث .اال
ان نتائج الدراسة تتناقض مع نتائج الدراسات السابقة اليت أظهرت أن الذكور
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يتميزون باملهارات البصرية املكانية بصورة أفضل من االناث وأنهم يتمتعون
بأفضلية يف اصابة االهداف واملعاجلة الذهنية للخرائط وحساب املسائل الرياضية
وتفكيك املواد الي مكوناتها االساسية (موسى.)2009 ،

بينما يتفوق الذكور يف مهمات التوازن ألن األوىل تعتمد على التمثيل واليت
ترتبط باحملتوي اللغوي القوي بينما تتحرر األخري من اللغة وهي أكثر مكانية.
ولقد أكدت بيانات االدراك املكاني صحة هذا االدعاء .كما ختتلف نتائج الدراسة
احلالية مع نتائج دراسة بوستما وآخرون ( )Postma et al 1998اليت أظهرت تفوق
الذكور بصورة احصائية دالة يف عملية إعادة أوضاع املواقع مقارنة باالناث.
ولكن مع تفوق الذكور العام يف هذه املهمات البصرية كما يف نتائج الدراسات
السابقة قد اتفقت نتائج الدراسة احلالية بصورة خاصة مع نتائج دراسات
سلفارمان واليز اليت تفوقت فيها االناث على الذكور يف الذاكرة املكانية البصرية

لقد تناقضت نتائج الدراسة احلالية اليت كشفت عن تفوق االناث يف عملية
االستفادة من برنامج العبق يف تعزيز الذاكرة البصرية املكانية من خالل اختبار
البطاقات التعليمية واختبار اسطوانة الذاكرة مع نتائج العديد من الدراسات
مثال دراسة هاريس وكولب وهيشاو واليت أظهرت بصورة عامة تفوق الذكور
يف املهمات املكانية البصرية مثل ثين األوراق ،تعلم املتاهات ،قراءة اخلرائط ،و
التصويب حنو األهداف ( .)Harris, 1981; Kolb & Whishaw, 1995ولكن يبدو
أن مفهوم القدرة املكانية البصرية مفهوما واسعا كما ذكر العديد من الباحثني
بأنه يتضمن عددا كثريا من األنشطة ،وبالتالي هناك اختالف عن طبيعية جوانب
القدرات البصرية املكانية اليت يتفوق فيها الذكور (;Linn & Petersen, 1985
.)Eals & Silverman, 1994; Silverman & Eals, 1992

()Silverman & Eals, 1992; Eals & Silverman, 1994

وهناك مايدعم نتائج هذه الدراسة من خالل املمارسة املستمرة يف عمليات
التدريب على برنامج العبق بني الذكور واالناث .مت تنظيم املسابقة القومية
الثانية للحساب الذهين اليت أقيمت باخلرطوم يف مايو  2009وشارك فيها 766
تلميذ وتلميذة من واليات السودان املختلفة .وبلغ عدد تالميذ املستوى االول
 407جنح منهم  150تلميذ ،وكان عدد تالميذ املستوى الثانى  175تلميذ جنح منهم
 42تلميذ ،وعدد تالميذ املستوى الثالث  99تلميذ جنح منهم  14تلميذ ،وبلغ
عدد التالميذ املشاركني فى املستوى الرابع  19جنح منهم  9تالميذ ،وعدد تالميذ
املستوى اخلامس  45جنح منهم  24تلميذ ،وأخريا املشاركني فى املستوى السادس
عددهم  21تلميذ جنح منهم  7تالميذ .وبنهاية املسابقة مت توزيع الكؤوس بالنسبة
للفائزين بنسبة  % 13,3من اجملموع الكلي الذين بلغ عددهم  102تلميذ .وكان
نصيب االناث من الكؤوس املنالة  71حوالي ( )% 70بينما نصيب الذكور 31
( .)% 30وقد أظهرت املسابقة تفوق اإلناث على الذكور يف احلساب الذهين مما
يدعم الفرض القائل بوجود فروق بني الذكور واإلناث يف الدراسة احلالية وكان
أول املستوى األول أنثى (رحيق أمحد) ،واملستوى الثاني أنثى (إميان سيف الدين)
وأول املستوى الثالث أنثى (وعد أمحد) وأول املستوى الرابع أنثى (مزار خالد)
 ،فيما نال املركز األول على املستوى اخلامس أنثى (أناهيد الزبري) ،ونال املركز
األول يف املستوى السادس أنثى (دعاء التجاني) .تشري هذه النتائج إىل استفادة
االناث أكثر من برنامج العبق يف عمليات الذاكرة اللفظية السماعية فضال عن
الذاكرة البصرية املكانية.

فيما خيص تأثري برنامج العبق يف زيادة معدالت الذكاء بالنسبة لألطفال يف
مرحلة األساس بوالية اخلرطوم كشفت النتائج استفادة الذكور أكثر من االناث
يف دراستني وبذلك تتفقا مع نتائج الدراسة احلالية .مثال أظهرت دراسة يوسف
( )2008تفوق الذكور من االستفادة من برنامج العبق يف تعزيز الذكاء العملي
يف موذا  3 -بزيادة  2,1درجة ،ويف الذكاء اللفظي بلغ الفرق  4,7درجة ،بينما يف
الذكاء الكلي  3,7درجة .ويف دراسة الطيب ( )2008كشفت نتائج حتليل التباين
األحادي وجود فروق دالة يف معدالت الذكاء بني الذكور واالناث قبل وبعد
التدريب لصاحل اجملموعة التجريبية فضال لصاحل الذكور .بينما اختلفت نتائج
الدراسة احلالية مع دراسة سالم ( )2010بأنه ليست هناك فروق دالة احصائيا
بني الذكور واالناث يف معدل الذكاء قبل التدريب على برنامج العبق ولكن بعد
عملية التدريب كانت معدالت االناث أعلى ب  3,3درجة .وكان هناك تفاعل
دال احصائي بني النوع واجملموعة مما يدل على وجود فروق يف درجات اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار الذكاء لصاحل االناث.
كما ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسات أخرى يف جمال التذكر البصري-
املكاني مثال تلك اليت كشفت عن فروق نوعية يف مهمات الذاكرة املكانية اليت تأكد
على تفوق الذكور فيها (Miller & Santoni, 1986; Sharps, Welton & Price,
 .)1993وكشفت نتائج الدراسات بأن نصف الدماغ األمين خيتص مبعاجلة توازن
املعلومات ،بينما خيتص نصف الدماغ األيسر بتصنيف العالقات .ويذكر رايباش
و هوير ( )Rybash & Hoyer, 1992بأن االناث تتفوقن يف مهمات التصنيف
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 .5أسئلة لدراسات مستقبلية

كشفت نتائج الدراسات اليت مت عرضها عن استفادة الذكور بصورة أفضل
من التدريب على برنامج اليوسيماس يف تعزيز الذكاء املستويات األولية بينما
استفادة االناث أكثر يف املستويات املتقدمة .وأظهرت نتائج الدراسة احلالية استفادة
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حماضرة مقدمة بوزارة التعليم العام ،والية اخلرطوم أكتوبر .2010

االناث أكثر يف عملية تعزيز الذاكرة السماعية والبصرية قصرية املدى .وتتفق
نتائج تعزيز الذاكرة السماعية اللفظية مع نتائج الدراسات القائلة عموما بتفوق
االناث فيها ولكن ختتلف مع نتائج الدراسات القائلة عموما بتفوق الذكور
فيها .ويبدو التناقض واضحا ما بني عملية تعزيز الذاكرة السماعية اللفظية من
جهة والذاكرة املكانية البصرية من جهة أخرى .السؤال :هل تستمر عملية تفوق
االناث يف معدل الذاكرة السماعية والبصرية بعد فرتة املراهقة اليت تبدأ فيها
زيادة معدل ذكاء الذكور؟
ومن املعروف وجود عالقة ارتباطية بني معدل الذكاء من جهة والذاكرة العاملة
وقصرية املدي من جهة أخرى .ومن املعروف يف نتائج كثري من الدراسات
العاملية تفوق الذكور على االناث يف معدالت الذكاء بعد عمر  16سنة .إن
هناك أهمية لدراسة حمددة ملعرفة فروق الذكور واالناث يف الذاكرة السماعية
والبصرية حسب مستويات التدريب املختلفة ( 10مستويات) لربنامج العبق
خاصة املستويات املتقدمة  .10 - 8ومن املعروف حسب نتائج الدراسات احمللية
زيادة حميط دماغ الذكور مقارنة باالناث .السؤال كيف يكون الذكور أكثر ذكاءا
واالناث أكثر تذكرا؟ وهل يتناقض ذلك مع نتائج الدراسات القائلة بالرتابط
القوي بني الذكاء والذاكرة قصرية املدي؟ حتتاج الدراسات املستقبلية االجابة
على هذه التساؤالت الزالة التناقض املوجود .ورمبا تكون النظريات النمائية
(التطورية) أكثر تفائال يف عملية تقديم اجابة لألسئلة املطروحة.

 6اخلليفة ،عمر ،.محزة ،عالية ،.عبد الرضي ،فضل املوىل ( .)2009تأثري برنامج
العبق (اليوسيماس) على زيادة معدل الذكاء السيال والسرعة وسط تالميذ
مرحلة األساس بوالية اخلرطوم .جملة الدراسات السودانية.171-193 ،15 ،
 7اخلليفة ،عمر ،.طه ،الزبري بشري ،احلسني ،أنس ( .)2008تكييف مقياس وكسلر
لذكاء األطفال-الطبعة الثالثة يف السودان واليابان :دراسة عرب ثقافية .اجمللة
العربية للرتبية اخلاصة.171-194 ،12 ،

 8اخلليفة ،عمر ،.عبد الرضي ،فضل املوىل  ،.هارون ،إميان ( .)2010تقنني مقياس
املصفوفات املتتابعة املعياري يف والية اخلرطوم .خمطوط غري منشور ،جمموعة
طائر السمرب البحثية.
 9اخلليفة ،عمر ،وموسى ،اجالل ( .)2010برنامج العبق (اليوسيماس) والرقم
السحري  : 2 + 12تعزيز الذاكرة البصرية والسماعية .خمطوط غري منشور،
جمموعة طائر السمرب البحثية ،اخلرطوم.

 1 1اخلليفة ،عمر ،.يوسف ،صديق ( .)2009تأثري برنامج العبق يف زيادة معدل
الذكاء وسط األطفال يف السودان .جملة آداب النيلني( 73-103 ،1 ،السودان).
1

املراجع

 1ترجي ،عادل ( .)2009أثر التدريب على برنامج اليوسيماس على الذكاء
السيال لتطوير املوهبة .جملة شبكة العلوم النفسية العربية.196-207 ،

  1 1الطيب ،هبة ( .)2008دافعية االجناز ومسة القيادة لدى األطفال املوهوبني
مبرحلة األساس والية اخلرطوم (دراسة مقارنة) .أطروحة دكتوارة غري منشورة،
جامعة اخلرطوم.

  2احلسني ،انس الطيب ( .)2005تكييف وتقنني مقياس ويكسلر لذكاء األطفال
الطبعة الثالثة بوالية اخلرطوم .رسالة ماجستريغري منشورة ،جامعة النيلني:
السودان.

 1 1موسى ،إجالل ( .)2009الذاكرة السماعية والبصرية لدى تالميذ مرحلة
األساس بوالية اخلرطوم املتدربني على برنامج العبق (اليوسيماس) وغري
املتدربني .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اخلرطوم.

 3احلسني ،أنس الطيب ( .)2008تكييف وتقنني مقياس ويكسلر لذكاء األطفال،
الطبعة الثالثة لواليات السودان الشمالية .رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة
النيلني :السودان.

 1 1منريي ،بتول ( .)1994دراسة جتريبية لتنمية الذكاء واالستعداد الدراسي.
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اخلرطوم ،اخلرطوم ،السودان.

 4محزة ،عالية الطيب ( .)2008أثر برنامج العبق (اليوسيماس) يف تنمية الذكاء
وزيادة السرعة لدى تالميذ مرحلة األساس بوالية اخلرطوم .رسالة دكتوراه
غيــــر منشورة  ،جامعة اخلرطوم :السودان.

  1 1يوسف ،صديق حممد امحد ( .)2008اثر التدريب على برنامج العبق
(اليوسيماس) يف تعزيز ذكاء األطفال بوالية اخلرطوم .رسالة ماجستريغري
منشورة ،جامعة النـيليـــن :السودان.

 5اخلليفة ،عمر .)2010( .برنامج العبق وتفجري قدرات وطاقات األمة السودانية.
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رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم درمان االسالمية.
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ملحق رقم ( )1مقياس وكسلر لذكاء االطفال -الطبعة الثالثة
أ .املدى العددي الطردي:
كل
االعمار

1

درجة
احملاولة

استجابات احملاولة 1
2-9

استجابات احملاولة 2
4-6

2

3-8-6

6-1-2

3

3-4-1-7

6-1-5-8

4

8-4-2-3-9

5-2-1-8-6

5

3-8-9-1-7-4

7-9-6-4-8-3

6

5-1-7-4-2-3-8

9-8-5-2-1-6-3

7

1-6-4-5-9-7-6-3

2-9-7-6-3-1-5-4

8

5-3-8-7-1-2-4-6-9

4-2-6-9-1-7-8-3-5

درجة
احملاولة

الدرجات
2 ،1 ،0

ب .املدى العددي العكسي:
كل
االعمار
مثال
1

28

استجابات احملاولة 1
8-6

درجة
احملاولة

استجابات احملاولة 2
5-6

2-5

6-3

2

5-7-4

2-5-9

3

7-2-9-6

8-4-9-3

4

4-1-3-5-7

9-7-8-5-2

5

1-6-5-2-9-8

3-6-7-1-9-4

6

8-5-9-2-3-4-2

4-5-7-9-2-8-1

7

6-9-1-6-3-2-5-8

3-1-7-9-5-4-8-2
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اختبار املدى العددي العكسي:

اختبار املدى العددي الطردي:
19

18

17

16

15

14

8-2-5-4-3-9-1-6-2-6-3-5-8-9-4-7-8-4-2-39

4-1-6-3-2-9-8-5-9-5-3-2-1-8-4-6-3-4-1-7

2-8-4-9-6-7-5-3-4-9-1-6-3-2-5-4-3-8-6

6-3-1-2-4-9-5-8-7-5-3-4-8-2-1-6-2-9

1-4-3-9-7-5-8-2-5-3-8-7-1-2-4-6-9

3-1-8-7-5-2-9-4-1-6-4-5-9-7-6-3

5-8-1-7-9-3-2-4-5-1-7-4-2-3-8

8-9-2-6-5-3-7-1-3-8-9-1-7-4

9-5-3-2-1-8-4-6-3-4-1-7

9-8-6-1-7-2-5-2-1-6-9-7-5-2-9-7-6-3-1-5-4

8-1-3-9-4-2-7-3-9-5-8-6-4-2-7-9-6-4-8-3

1-3-9-4-6-8-5-8-7-2-4-3-1-6-5-2-1-8-6

3-6-3-7-9-4-5-8-1-5-4-3-7-9-6-1-5-8

7-4-3-1-8-5-2-9-2-4-6-5-3-7-6-1-2

4-5-9-6-3-1-2-3-4-9-7-6-8-5-4-6

3-2-5-7-9-6-4-2-6-9-1-7-8-3-5

2-1-6-9-7-5-2-9-7-6-3-1-5-4

20

13

12
2-6-3-5-8-9-4-7-8-4-2-3-9

8-7-2-4-3-1-6-5-2-1-8-6

4-9-1-6-3-2-5-4-3-8-6

1-5-4-3-7-2-9-6-1-5-8
3-9-5-8-6-4-2-7-9-6-4-8-3

11

10

9

5-3-8-7-1-2-4-6-9

8

6

7-5-3-4-8-2-1-6-2-9

9-8-5-2-1-6-3
4-2-6-9-1-7-8-3-5

5-1-7-4-2-3-8
2-9-7-6-3-1-5-4
9-2-4-6-5-3-7-6-1-2

7
1-6-4-5-9-7-6-3

8-4-2-3-9

5
3-8-9-1-7-4

3-8-6

6-1-2
5-2-1-8-6

3-4-1-7

6-1-5-8

2-9

4-6

استجابات احملاولة 1

درجة
احملاولة

5-4-3-9-7-2-8-2-3-9-4-5-6-3-6-7-19-4

1-7-3-5-6-4-6-9-7-4-2-1-3-9-7-8-5-2

9-6-3-8-1-2-5-1-3-6-2-9-4-8-4-9-3

7-5-2-1-8-3-7-8-1-9-2-4-3-2-5-9

2-1-9-3-8-7-5-3-1-2-7-6-4-6-3

4-3-8-9-6-2-5-4-5-7-9-2-8-1

8-2-3-9-4-5-6-3-6-7-1-9-4

6-9-7-4-2-1-3-9-7-8-5-2

5-1-3-6-2-9-4-8-4-9-3

7-8-1-9-2-4-3-2-5-9

1-5-3-2-7-6-4-6-3

3-1-7-9-5-4-8-2

4-5-7-9-2-8-1

3-6-7-1-9-4

9-7-8-5-2

استجابات احملاولة 2

9-2-3-7-8-4-6-1-3-9-6-5-2-7-4-1-3-5-7

8-9-6-2-1-3-5-9-4-2-1-5-3-6-7-2-9-6

3-5-4-1-7-9-6-2-9-4-3-1-6-8-5-7-4

4-2-5-9-3-8-1-3-1-5-6-4-9-7-2-5

6-1-2-7-4-8-6-9-1-6-3-2-58

7-3-6-8-9-2-4-8-5-9-2-3-4-2

5-8-4-2-1-3-6-1-6-5-2-9-8

1-3-9-6-5-2-7-4-1-3-5-7

9-4-2-1-5-3-6-7-2-9-6

2-9-4-3-1-6-8-5-7-4

3-1-5-6-4-9-7-2-5

6-9-1-6-3-2-5-8

8-5-9-2-3-4-2

1-6-5-2-9-8

4-1-3-5-7

7-2-9-6

2-5-9
8-4-9-3

5-7-4

2-5

6-3

7-9-6-4-8-3

4

3

2

1

كل
االعمار

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

كل
االعمار

استجابات احملاولة 1

درجة احملاولة

استجابات احملاولة 2

درجة
احملاولة

درجة الدرجات
احملاولة 2 ،1 ،0

الدرجات ،0
2 ،1
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ملحق ( )4اختبار القرآن الكريم

اجلزء الثانى والعشرين سورة فاطر اآلية

()1

الس َما َو ِ لأَْ
ض َجا ِع ِل المَْلاَ ِئ َكِة ُر ُسلاً ُأوِلي
اآلية األوىل :الحْ َ ْم ُد للِهَِّ َف ِ
اط ِر َّ
ات َوا ْر ِ
اع يَ ِز ُ
يد فيِ الخْ َ ْل ِق َما يَ َشاء إِ َّن اللهََّ َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر
أَ ْجنِ َحٍة َّمثْنَى َوُثلاَ َث َوُرَب َ

أفكار وآفاق  -العدد 2011 - 02

التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي باجلزائر :حجم املشكلة
وطبيعة التحديات
أ.د بوسنه حممود

1

جامعة اجلزائر2

د .خلضر بغداد

2

اجلزء احلادى والعشرين سورة السجدة اآلية
اه ُم النَّاُر ُكَّل َما أَ َراُدوا أَن يخَُْر ُجوا ِمنْ َها
االية الثانية َ  :وأَ َّما َّال ِذ َ
ين َف َسُقوا َف َمأْ َو ُ
يدوا ِفي َها َوِق َ
ُأ ِع ُ
اب النَّ ِار َّال ِذي ُكنتُم ِبِه ُت َك ِّذُبو َن
يل لهَُ ْم ُذوُقوا َع َذ َ
()20

اجلزء العاشر سورة التوبة اآلية
َحبُّواْ
ين آ َمنُواْ َال َتتَّ ِخ ُذواْ آَب ُ
االية الثالثة  :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
است َ
اءك ْم َوإِ ْخ َواَن ُك ْم أَ ْوِليَاء إَ ِن ْ
اْل ُك ْف َر َعَلى اإلميَا ِن َو َمن يَتَ َولهَُّم ِّم ُ
نك ْم َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم َّ
الظالمُِو َن
ِ
()23

اجلزء الرابع سورة ال عمران اآلية

()106

االية الرابعة :يَ ْو َم َتبْيَ ُّ
وه ُه ْم
ض ُو ُجوهٌ َوَت ْس َوُّد ُو ُجوهٌ َفأََّما َّال ِذ َ
اس َوَّد ْت ُو ُج ُ
ين ْ
ُم َت ْكُفُرو َن.
أَ ْك َف ْرتمُ َب ْع َد إِميَاِن ُك ْم َف ُذوُقواْ اْل َع َذ َ
اب بمَِا ُكنْت ْ
اجلزء التاسع عشر سورة العنكبوت اآلية

()52

الس َما َو ِ لأَْ
االية اخلامسة ُ :ق ْل َك َفى ِباللهَِّ َبيْ َوَبيْن ُ
ض
َك ْم َش ِهي ًدا يَ ْعَل ُم َما فيِ َّ
ات َوا ْر ِ
نيِ
اسُرو َن.
َو َّال ِذ َ
اط ِل َو َك َفُروا ِباللهَِّ ُأ ْوَلئِ َك ُه ُم الخْ َ ِ
ين آ َمنُوا ِباْلبَ ِ

ملخص

املدرسة العليا لعلوم وتكنولوجية الرياضة-اجلزائر

تعترب ظاهرة التسرب املدرسي من املشكالت الرتبوية املعقدة اليت أصبحت تتصدر
اهتمامات كل من الباحثني واملشرفني على الرتبية والتعليم يف خمتلف الدول وذلك
خلطورتها ،حيث تدل على فشل مزدوج ،فشل على مستوى الفرد وفشل على مستوى
اجملتمع ،وتزداد خطورتها بالنسبة للتعليم اإللزامي.
يتناول هذا املقال موضوع التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي باجلزائر (مرحلة
التعليم االبتدائي واملتوسط)؛ وذلك بطرح عدة تساؤالت حول مدى حتقيق األهداف
الرتبوية الرمسية احملددة يف هذا املستوى من التعليم مثال ،هل أغلبية التالميذ يتقدمون
يف مسارهم املدرسي بصورة عادية وبالتالي يتفادون الوقوع يف مسار التسرب املدرسي؟
وما هي نسب التسرب املدرسي يف خمتلف املستويات؟ وما هي أسبابه؟ وما هي العالقة
بني التسرب املدرسي واألمية عند فئة  24 - 15سنة من الشباب؟ وتقديم اإلجابات
املناسبة هلذه األسئلة بناء على معطيات ميدانية حول املوضوع.
الكلمات الدالة  :التسرب املدرسي ،التعليم اإللزامي ،األمية عند الشباب ،الرتبية
الفارقية.

مقدمة

أولت اجلزائر مند اسرتجاع استقالهلا يف سنة  1962أهمية بالغة فيما خيص تطوير
وتعميم الرتبية والتعليم على مجيع األطفال املنتمني إىل الفئة العمرية ( 6-16سنة)
أي مرحليت الطفولة وبداية املراهقة ؛ مما أدى إىل تطور كمي كبري ظهر باخلصوص
يف ارتفاع قدرات االستقبال (اهلياكل) وتعداد املعلمني والتالميذ ،اجلدول (،)1

 - 1مدير خمرب تربية-تكوين-عمل ،جامعة اجلزائر.
 - 2عضو مبخرب تربية-تكوين-عمل ،جامعة اجلزائر.

32

أفكار وآفــــاق

33

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

الفهرس

التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي باجلزائر :حجم املشكلة وطبيعة التحديات

التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي باجلزائر :حجم املشكلة وطبيعة التحديات

حول مدى حتقيق األهداف الرمسية احملددة يف هذا التعليم 5؟ مبعنى هل التعليم
اإللزامي ينتج ما هو مطلوب منه إنتاجه ،أي متكني التالميذ املعنيني من حتصيل
املعارف واملهارات احملددة والتخرج بشهادات معرتف بها؟ هل أغلبية التالميذ
يتقدمون يف مسارهم املدرسي بصورة عادية وبالتالي يتفادون الوقوع يف مسار
التسرب املدرسي ؟ وما هي نسب التسرب املدرسي يف خمتلف املستويات؟ وما
هي أسبابه؟

وهذا رغم الوضع ألكارتي املوروث عن االستعمار يف هذا امليدان.3
اجلدول ( : )1تطور التعليم االلزامي يف اجلزائر خالل األربعني سنة التالية
التعداد فيما خيص مرحليت التعليم االبتدائي واملتوسط

1964

2008

اهلياكل (املدارس واملتوسطات)

*4.483

21.701

املعلمني

3.050

285.247

التالميذ

1.123.819

6.527.622

تعترب ظاهرة التسرب املدرسي بالنسبة إىل فئة األطفال (11 - 6سنة) و(16 - 12سنة)،
من املشكالت الرتبوية املعقدة اليت أصبحت تتصدر اهتمامات كل من الباحثني
واملشرفني على الرتبية والتعليم يف خمتلف الدول ،وذلك خلطورتها ،حيث تدل على
فشل مزدوج ،فشل على مستوى الفرد وفشل على مستوى اجملتمع .إن اآلثار السلبية
هلذه الظاهرة متعددة ؛ إذ ميكن أن تؤدي إىل ارتفاع نسب األمية عند فئة الشباب
( 24 - 15سنة) وبالتالي إىل ارتفاع حدوث خمتلف أنواع االحنراف يف أوساط هذه
الفئة وكذلك إىل حرمان اجملتمع من تنمية كفاءات جزء من ثروته البشرية ،مما
يؤثر سلبا على وصول عجلته التنموية إىل السرعة املناسبة واملطلوبة.

* يشري هذا الرقم إىل عدد اهلياكل يف سنة 1965 -1964

ميكننا أن نالحظ من اجلدول أعاله أن عدد املدارس واملتوسطات تضاعف بـ
مخس مرات و تعداد املعلمني بـ  94مرة والتالميذ بـ  6مرات بعد حوالي أربعني
سنة من اسرتجاع االستقالل.
إن حتقيق هذه النتائج تطلب تبين سياسة عمومية تضع قضايا الرتبية والتعليم
على رأس اهتمامات الدولة واجملتمع ؛ حيث أدت هذه السياسة إىل :

وجتدر اإلشارة إىل أن األعداد الكبرية من التالميذ املتسربني سنويا من خمتلف
سنوات التعليم اإللزامي والتعليم الثانوي يشكلون املصدر األساسي الذي يتغذى
منه خزان الشباب املوجود على هامش اجملتمع (الشباب غري املؤهل للدخول إىل
عامل الشغل والذي ليس لديه تكوين أو مشروع تكوين مهين معني) .إن هذا
اخلزان يعترب من أهم القالقل بالنسبة ألي بلد وذلك ألنه كلما أزداد حجمه
كلما دل ذلك على عدم فعالية النظام الرتبوي من جهة ومن جهة أخرى على
إقبال اجملتمع على اضطرابات اجتماعية قوية ،وذلك ألن هؤالء الشباب يف أغلب
احليان يكونون معرضني أكثر من غريهم إىل البطالة والتهميش االقتصادي.

 ترقية وتطوير عمليات تكوين املكونني واالستمرار يف توسيع طاقات اهلياكلالقاعدية من حيث قدرات االستقبال ومن حيث العمل على جتهيزها وتزويدها
باملرافق واخلدمات الرتبوية املدعمة هلا.
 ختصيص إمكانيات مالية معتربة (فيما بني  6و 4 )% 11من الناتج الوطيناخلام من أجل تغطية التكاليف الالزمة ملثل هذه االستثمارات يف تنمية الثروة
البشرية.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النجاحات الكمية ،واليت كان لديها انعكاسات إجيابية
على اجملتمع ،حجبت على أهميتها العديد من النقائص اليت مازال يعاني منها
النسق الرتبوي يف اجلزائر .ومن أهم هذه النقائص ارتفاع حجم التبديد املدرسي
خاصة فيما خيص ظاهرة كل من اإلعادة والتسرب املدرسي.

وهلذا تعترب عملية حتسني نوعية الرتبية من اإلشكاليات اليت َش ِغلت ومازالت
تشغل بال السياسيني واملختصني بصورة مستمرة ،خاصة فيما خيص كيفية
ضمان وصول أغلبية التالميذ إىل مستويات عالية ومتقدمة من التعليم وبالتالي
االبتعاد عن التسرب املدرسي وخماطره .إذ جيتمع حول إشكالية نوعية الرتبية
دوريا الدول من أجل تدبري احللول املناسبة .وميكننا أن نذكر يف هذا اإلطار
على سبيل املثال ال احلصر ،الندوة الدولية حول الرتبية يف سنة  1990جبومنتني
يف تايالندا ،أين مت تبنى اإلعالن العاملي اهلام "الرتبية للجميع" والذي يلزم
الدول بتوفري حاجات التعليم األساسية جلميع األفراد بدون أي متييز وتنمية

إن موضوع ه الدراسة ينحصر حول التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي
باجلزائر (مرحلة التعليم االبتدائي واملتوسط) وهذا يف إطار طرح تساؤالت
 - 3إن نسبة التمدرس يف التعليم االبتدائي يف  1962-1963كانت متدنية جدا ( أكثر من  % 80من األطفال كانوا خارج
املدارس)

 - 5يعترب التشريع املدرسي اجلزائري كل من التعليم االبتدائي والتعليم املتوسط إلزاميا بالنسبة إىل كل األطفال واملراهقني الذين
ترتاوح أعمارهم فيما بني  6و 16سنة ،وهذا بدون أي متييز على أساس اجلنس أو الوسط االجتماعي.

 - 4امليزانيات املخصصة لقطاع الرتبية فيما بني  1964و ( 2008املصدر :دليل املعطيات اإلحصائية لوزارة الرتبية).
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 %يف أمريكا الالتينية و % 85يف آسيا الشرقية و % 93يف البلدان العربية ،ويف
نفس االجتاه نالحظ بأنه يصل فقط أقل من  10تالميذ من أصل  100إىل السنة
النهائية من التعليم الثانوي .كما يشري التقرير العلمي للمنظمة العاملية للرتبية
والثقافة حول التسرب املدرسي يف البلدان العربية ،منطقة املغرب العربي لسنة
 2004إىل أن حجم التسرب يف التعليم االبتدائي ببلدان املغرب العربي معترب
وهو مرتبط مبستوى الناتج الداخلي اخلام للفرد وهدا حسب ما توضحه البيانات
املوالية يف اجلدول (.)2

قدراتهم ،واجتماع دكار بالسنغال يف سنة .2000

 .1الدراسات السابقة حول حجم ظاهرة التسرب املدرسي وأسبابها

يعترب مفهوم التسرب املدرسي  Abandon scolaireمن املفاهيم املثرية للجدل
وذلك لتقاربها مع مفاهيم أخرى مثل االنسحاب املدرسي Déscolarisation
والفشل املدرسي  . Echec scolaireويعود ذلك إىل كون هذه املصطلحات مرتبطة
بنفس املوضوع (الرتبية والتعليم) من جهة ومن جهة ثانية جند األسباب اليت
تؤدي إىل كل منها متداخلة .ومن أجل التمييز بني هذه املفاهيم نقدم فيما يلي
التعريف اإلجرائي للتسرب املدرسي .مع العلم أن هذا التعريف يوجد حوله
أتفاق من طرف الباحثني واملهتمني ،كما أنه يستخدم يف مجع البيانات حول هذه
الظاهرة من طرف العديد من مصاحل اإلحصاء املختصة يف الرتبية والتكوين« :إن
التسرب املدرسي يعين عدم إكمال الدراسة ومغادرة مقاعد الدراسة قبل الوقت
ألي سبب كان وهذا بدون احلصول على الشهادة أو الشهادات املعرتف بها
واليت من املفروض احلصول عليها» .ويتضح هنا صعوبة التمييز بني التسرب
املدرسي والفشل املدرسي وبني التسرب املدرسي الناتج عن التخلي الذاتي
للتلميذ عن الدراسة ألسباب قد تكون موضوعية يف اعتقاده أو غري موضوعية
والتخلي املفروض على التلميذ ألسباب تأديبية (قرارات جملس التأديب ،تكرار
الشعب )...أو حتصيلية (تراكم التخلف الدراسي ،عدم النجاح يف امتحانات
نهاية املرحلة )...رغم أنه من حقه مواصلة الدراسة و/أو لديه اإلمكانيات الذهنية
والشخصية اليت متكنه من بلوغ مستويات تعليم أعلى يف حالة مساعدته
على تنميتها وتطوير قدراته التحصيلية .ويف هذا اإلطار يذهب سوليفان
 Sullivan 1988إىل أن املتسرب هو كل شخص يتخلى عن املدرسة أو الثانوية
ألسباب خمتلفة قبل احلصول على أي شهادة .6

اجلدول ( : )2العالقة بني التسرب املدرسي وحجم الناتج الداخلي اخلام /للفرد يف بلدان املغرب
العربي
البلد

تونس

 5000أورو

%2-3

املغرب

 3350أورو

%6

موريتانيا

 1750أورو

%22

ترى ماذا عن أسباب هذه الظاهرة؟
إن ظاهرة التسرب املدرسي معقدة ومن الصعب أن حنصر يف قائمة واحدة كل
األسباب اليت جتعل العديد من التالميذ يرتكون املدرسة لسبب أو آلخر .لقد
ساهمت العديد من الدراسات السابقة (خاصة يف البلدان املتقدمة) يف تبيان
جمموعة من العوامل املؤدية إىل هذه الظاهرة  .12¸11¸10¸ 9وميكن تصنيف هذه
9 - Crahy M (2007) Peut-on luter contre l’échec scolaire 3e édition de boeck

- 10بوسنه م ،خلضر ب ،بن صافية ع ،بوطاف م ( )2008دراسة أسباب التسرب املدرسي .التقرير العلمي الثاني  -املعهد الوظين
يف البحث الرتبوي.

6 - Sullivan M (1988) : Analyse comparative des décrocheurs et des non-décrocheurs dans les écoles
secondaires de l’Ontario, Toranto. Service de pub. du MEO.

11 - Janoz M (2000) : L’abandon scolaire chez ls adolescents : perspective nord-américaine, VEI Enjeux
n°122 sep

 - 7بوسنه م ،زاهي ش ،بن صافية ع وحمي الدين ط ( )2008اإلعادة املدرسية يف التعليم االبتدائي ،دفاتري املعهد الوطين للبحث الرتبوي.
8 - UNESCO (1998) : Rapport mondial de l’éducation, Paris
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اجلزائر

 5000أورو

%2-3

بناء على مثل هذه املعطيات ميكننا أن نؤكد بأن مشكلة التسرب املدرسي ليس
لديها حدود جغرافية ،وهلذا جند خمتلف البلدان املتقدمة منها والنامية على حد
سواء ،تعمل على تطوير سياسات تربوية تهدف إىل بناء:
 برامج للوقاية واحلد من انتشار هذه الظاهرة. -برامج للتكفل باملتسربني ومحايتهم من االحنراف.

إن ما يلفت االنتباه فيما خيص نوعية الرتبية بالنسبة ملختلف البلدان هو النسب
العالية فيما خيص التبديد (اإلهدار) املدرسي  Déperdition scolaireخاصة
مؤشر كل من اإلعادة املدرسية والتسرب املدرسي .7فحسب التقرير العاملي حول
الرتبية لسنة  8 1998فإنه من بني  100تلميذ يسجلون يف السنة األوىل ابتدائي
جند فقط  % 64منهم يصلون إىل السنة اخلامسة من هذه املرحلة يف آسيا و68

أفكار وآفــــاق

الناتج الداخلي اخلام /للفرد ( )PIBمستوى التسرب يف اخلامسة ابتدائي

12 - Bautier E (2003) : Décrochage scolaire : Genèse et logique des parcours, VEI Enjeux n°132 mars
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العوامل يف ثالثة أصناف رئيسية وهي :
 األسباب املرتبطة بالتلميذ نفسه وتفاعله مع املدرسة األسباب املرتبطة باملدرسة وحميطها -األسباب املرتبطة بعائلة التلميذ وتفاعلها معه

يف خمتلف مستويات التعليم اإللزامي خالل العشرية األخرية؛ مع الرتكيز على
مستوى ما قبل مستوى اخلامسة ابتدائي ،وذلك من أجل حتديد طبيعة العالقة
بني مستوى التسرب املدرسي عند هذا املستوى أي عند فئة األطفال ذوي السن
 6-11سنة و مدى انتشار األمية عند فئة الشباب  24 – 15سنه .إن التالميذ الذين
يغادرون اليوم مقاعد الدراسة قبل مستوى اخلامسة ابتدائي (فئة 11 - 6سنة)،
سيشكلون يف الغد القريب جمتمع األميني لفئة ( 24 - 15سنة) وهذا متاشيا
مع ما ذهبت إليه املنظمة العاملية للرتبية والثقافة  .UNESCOحيث تؤكد هذه
املنظمة الدولية على أن كل فرد ال يصل إىل مستوى السنة اخلامسة ابتدائي يقع
بالضرورة يف األمية فيما بعد (األمية الراجعة أو الوظيفية).

إن األسباب املرتبطة باملدرسة تشمل خمتلف النقائص اليت تتصل باجلوانب
البيداغوجية والتنظيمية للعملية التعليمية وظروف التمدرس ،مثال نقص يف
معاجلة صعوبات التعلم ،العالقة البيداغوجية السلبية بني املعلم والتلميذ،
نقص يف النشاطات الثقافية والرياضية املكملة للنشاطات الرتبوية ،نقص يف
التكوين البيداغوجي للمعلمني...

ب-مجع بيانات حول أسباب التسرب املدرسي حسب تصور املعلمني وجتربتهم
الرتبوية ،واقرتاحاتهم يف ما خيص احللول هلذه الظاهرة.

إن هذه األسباب ختص خمتلف العوامل املوضوعية واليت تعرب على مستوى
جمهودات اجملتمع يف توفري شروط النجاح وحتقيق النوعية يف املنظومة الرتبوية.
إن هذه العوامل تتحول مع الزمن ،نتيجة عدم توافقها مع متطلبات النشاطات
البيداغوجية املؤدية إىل النجاح إىل عوامل تساهم يف حدوث عملية التسرب.

 - 1.2أهداف البحث

إن أهداف هذا البحث ميكن حصرها فيما يلي:
 تقديم حتليل إحصائي حول حجم ظاهرة التسرب املدرسي يف التعليم اإللزاميباجلزائر (التعليم االبتدائي واملتوسط) خالل العشرية األخرية.
 حتديد عواقب التسرب املدرسي. حتديد أسباب التسرب املدرسي حسب تصورات املعلمني. -حتديد أنواع العالج املمكنة هلذه الظاهرة.

أما فيما خيص األسباب غري املرتبطة باملدرسة بصورة مباشرة فهي تتصل باألساس
باخلصائص الصحية والذهنية والنفسية و االجتماعية واألسرية للتلميذ ،مع العلم
أن هذه العوامل قد تكون موجودة حتى قبل أن يلتحق هذا األخري باملدرسة؛ حيث
تشمل العوامل اليت تدل على وجود نقائص ذهنية أو انفعالية أو جسمية أو عالئقية
عند التلميذ أو نقائص تذل على هشاشة ظروف عائلته االجتماعية والثقافية
واالقتصادية .إن هذه النقائص إن مل تؤخذ بعني االعتبار من طرف املؤسسة الرتبوية
يف تفاعلها مع التالميذ املعنيني ،ستساهم بصورة أكيدة يف حدوث التسرب املدرسي
عند العديد منهم.

 - 2.2فرضيات البحث

الفرضية األوىل :بناء على ما أعلنت عليه املنظمة العاملية للرتبية والثقافة
 UNESCOحول العالقة بني التسرب املدرسي قبل مستوى اخلامسة ابتدائي
واألمية عند فئة الشباب  15-24سنة ،ميكننا أن حنصر الفرضية العامة األوىل هلذا
البحث فيما يلي:

إن دراسة مدى مساهمة خمتلف هذه العوامل يف تغذية ظاهرة التسرب املدرسي
هام جدا من أجل الوصول إىل حتديد الطرق املناسبة ملعاجلة هذه الظاهرة.

 إن نسبة األمية يف أوساط فئة الشباب ( 24 - 15سنه) يف اجلزائر ستبقى عاليةعلى املستوى القريب واملتوسط ،وهذا رغم اجملهوذات الكبرية املبذولة من طرف
اجملتمع فيما خيص تعميم الرتبية والتعليم على مجيع األطفال ،وذلك ألن نسبة
التسرب فيما خيص مستوى التعليم قبل اخلامسة ابتدائي ما زالت عالية.

 .2منهجية البحث

يندرج هذا البحث ضمن الدراسات الوصفية القائمة على مجع معطيات متعددة
بهدف حتليل وتشخيص املوضوع املراد دراسته .لقد عملنا يف هده الدراسة
على:

الفرضية الثانية :ميكننا أن نلخص الفرضية العامة الثانية واخلاصة بأسباب
التسرب املدرسي فيما يلي :

أ -مجع معطيات إحصائية من املصادر الرمسية فيما خيص التسرب املدرسي

13

 - 13مديرية التخطيط  ،وزارة الرتبية.
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 إن حدوث التسرب املدرسي يعود إىل تفاعل جمموعة من العوامل املتصلةباملدرسة والتلميذ وبعائلة التلميذ .أي أن التسرب املدرسي حيدث يف خضم
التفاعل بني عدة خصائص دراسية واجتماعية وعالئقية وشخصية.

2 .2حتليل املعطيات اإلحصائية املتوفرة حول التسرب املدرسي يف التعليم
اإللزامي يف اجلزائر.
3 .3تصميم استبيان وتطبيقه على معلمي التعليم املتوسط وذلك من أجل
مجع بيانات حول أسباب التسرب املدرسي حسب وجهة نظر املعلمني .لقد
تضمنت هذه األداة عدة حماور جنملها يف ما يلي:

وفيما يلي نقدم الفرضيات اجلزئية التابعة هلذه الفرضية العامة.
أ -إن عدم تكيف بعض التالميذ مع متطلبات التعليم والتعلم يساهم يف
حدوث التسرب املدرسي.
ب-إن وجود اضطرابات صحية عند بعض التالميذ يساهم يف حدوث التسرب
املدرسي.
جـ-إن امليل حنو دخول عامل الكبار عند بعض التالميذ يساهم يف حدوت
التسرب املدرسي.
د -إن اجلنس لديه تأثري على التسرب املدرسي ،حيث جند ظاهرة التسرب
املدرسي عند الذكور أكثر حدوثا منها عند اإلناث.
هـ ـ إن حدوث حوادث بيوغرافية قوية مثل موت احد الوالدين عند بعض
التالميذ يساهم يف حدوث التسرب املدرسي.
و -إن اندماج بعض التالميذ يف نشاط خارج املدرسة ضمن جمموعة من رفاق
السوء يساهم يف حدوث التسرب املدرسي.
س-إن اجلو التعليمي الغري حمفز للتعلم يف القسم (بيداغوجيا موحدة ،اجلو
املدرسي متدهور )...يساعد على حدوث التسرب املدرسي.
ع-إن ظروف التمدرس الغري مناسبة (مثال اكتظاظ األقسام )...تساهم يف
حدوث التسرب املدرسي.
ر-إن وجود ظروف غري مناسبة حتيط باملدرسة ونشاطها الرتبوي مثل صعوبة
التنقل إىل املدرسة ،انتشار العنف يف حميط املدرسة ،عدم التواصل اجليد
بني العائالت والطاقم الرتبوي للمدرسة ...تساهم يف حدوث التسرب
املدرسي.
ك-إن ظروف عائالت بعض التالميذ غري املناسبة (الظروف االقتصادية
الصعبة ،التفكك األسري ،سلبية األولياء حنو العمل املدرسي )...تساعد
على حدوث التسرب املدرسي.

( 5بنود)

أ -معلومات عامة حول املفحوص (املعلم املشارك يف البحث)
ب -أسباب التسرب املدرسي املرتبطة باملدرسة وحميطها ( 7بنود)
جـ -أسباب التسرب املدرسي املرتبطة بالتلميذ ( 9بنود)
د -أسباب التسرب املدرسي املرتبطة بعائلة التلميذ ( 7بنود)
هـ -الوقاية والعالج من ظاهرة التسرب املدرسي( 3بنود)

إن طبيعة البنود اليت مشلها االستبيان فيما خيص حمور املعلومات العامة تتطلب
إجابات دقيقة وحمددة .وفيما خيص حماور األسباب (ب –جـ  -د) فإن البنود
واليت هي عبارة عن أهم العوامل املرتبطة باملصادر الثالثة ،تتطلب اإلجابة
عليها استخدام سلم تقييم حيدد فيه املفحوص ،حسب تصوره ،مدى مساهمة
حمتوي البند (العامل) يف حدوت التسرب املدرسي ،وهذا حسب سلم تقييم من
يساهم بدرجة كبرية إىل ال يساهم .أما بالنسبة إىل بنود الوقاية والعالج فإن بنود
هذا احملور من النوع املفتوح حبيث تتطلب إجابات حرة بناء على خربة ومعارف
املفحوص.

 .4.2عينة البحث

عملنا يف العمل امليداني على تطبيق استبيان على عينة من معلمي مرحلة
التعليم املتوسط متكونة من  74معلم ومعلمة .إن اختيارنا ملعلمي هذه املرحلة
لتحديد أسباب التسرب املدرسي يرجع لعدة أسباب أهمها ما يلي:
 يعترب املعلمني الطرف الرتبوي األكثر تعامال مع التالميذ فيما خيص التمدرسوبالتالي األكثر معايشة لألسباب اليت تؤذي إىل تسرب البعض منهم.
 إن نسب التسرب املدرسي يف مرحلة التعليم املتوسط عالية مقارنة مع املراحلاألخرى مثل ما تشري إىل ذلك البيانات الرمسية؛ مع العلم أن أغلبية حاالت
التسرب يف التعليم اإللزامي تعترب خرق للتشريع املدرسي اجلزائري .حيث
أن القانون يلزم األولياء ومؤسسات الرتبية العمومية على أن يستمر التعليم
لكل األطفال حتى سن السادسة عشر ،أي نهاية السنة الرابعة متوسط.

 .3.2أدوات البحث

اعتمدنا يف مجع البيانات على التقنيات املوالية:
1 .1حتليل حمتوى العدة التشريعية املتصلة بالرتبية والتكوين
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 يعرف التعليم يف مرحلة املتوسط تغريات كثرية من حيث التنظيم والبيداغوجيا،مما يفرض على التالميذ املنتقلني من االبتدائي بدل جمهودات نفسية وتربوية
معتربة للتكيف مع متطلبات هذه املرحلة .وهلذا جند عدد منهم يالقي صعوبات
تكيف قد تؤدي إىل نتائج سلبية ،خاصة بالنسبة إىل كل من السنة األوىل
متوسط ،لكون هذه املرحلة تعترب جديدة على التلميذ ،والرابعة متوسط ألن
نتائج التلميذ يف هذه السنة حتدد طبيعة املسار املدرسي واملهين الذي سيتبعه
التلميذ فيما بعد.

يبدو واضحا يف اجلدول ( )4أن األغلبية الكبرية من أفراد العينة لديها خربة مهنية
واسعة ،حيث جند حوالي  % 90من املفحوصني لديهم  10سنوات خربة أو أكثر
و % 75,7لديهم  20سنة أقدمية أو أكثر.

لقد مت أخد أفراد العينة بصورة عشوائية من جمتمع املعلمني العاملني بــ
متوسطة تابعة ملديرية الرتبية اجلزائر(العاصمة) -غرب.

 .3حتليل النتائج

سنعمل فيما يلي على عرض وحتليل النتائج حسب احملاور األساسية التالية :

 التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي حسب سنوات الدراسة وعند البننيوالبنات ويف خمتلف الواليات.
 العالقة بني مستوى التسرب قبل اخلامسة ابتدائي ومدى انتشار األمية عندفئة الشباب ( 24 - 15سنة)،
 أسباب التسرب املدرسي حسب وجهة نظر املعلمني وطرق الوقاية والعالجللتخفيف من حدة هذه الظاهرة.
 .1.3التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي حسب سنوات الدراسة.

20

وفيما يلي نقدم اخلصائص العامة للعينة أي اجلنس والسن واخلربة واملستوى
التعليمي ألفراد العينة.
 اجلنس :يتوزع افراد العينة حسب اجلنس كما يلي :الذكور  )58,1% ( 43واإلناث 31()41,9%

 -السن  :يقدم لنا اجلدول ( )3بيانات فيما خيص سن أفراد العينة.

ترى ماذا عن حجم مشكلة التسرب املدرسي يف اجلزائر خالل العشرية األخرية؟
يقدم لنا اجلداول ( )5و( )6و( )7تطور نسب التسرب املدرسي يف خمتلف سنوات
التعليم اإللزامي (مرحليت التعليم االبتدائي واملتوسط) 14يف العشرية األخرية أي
فيما بني  1999و.2009
تظهر لنا البيانات اخلاصة بالتعليم األساسي/االبتدائي املعروضة يف اجلدول ( )5أن
ظاهرة التسرب املدرسي موجودة حتى يف السنوات الثالثة األوىل من هذه املرحلة
القاعدية .حيث أن النسب تدور حول  ، 1%مما يستدعي دراسة خاصة ملعرفة ما
هي خصائص هؤالء املتسربني وما هي دواعي التخلي عن املدرسة يف مثل هذه
املستويات املبكرة جدا.

اجلدول ( : )3توزيع أفراد العينة حسب السن
الفئات العمرية

التكرارات

31-40

15

20,27

41-50

46

62,16

≥51

8

10,81

≤30

%
6,75

5

يبني اجلدول ( )3أن أغلبية أفراد العني لديهم سن يرتاوح فيما بني  30و  50سنة
( .)% 82,43مع العلم أن أغلبيتهم لديهم املستوى اجلامعي.
 اخلربة  :يقدم اجلدول ( )4معلومات حول مستوى اخلربة املهنية للمعلمنيالذين شاركوا يف هذا البحث.

 - 14إن هيكلة التعليم اإللزامي يف اجلزائر عرف عدة تغريات مند اسرتجاع البالد لالستقالل يف  ،1962نوردها فيما يلي:
 املرحلة األوىل(  : )1962-1976اعتمدت اجلزائر يف هذه املرحلة اهليكلة اليت ورثتها عن االستعمار أي التعليم االبتدائي 6سنوات والتعليم املتوسط  4سنوات
 املرحلة الثانية ( :) 2003 – 1976إن اإلعالن على بداية هذه املرحلة كان مع ظهور األمرية املنظمة للرتبية والتكوين رقم 35-76يف  16أفريل  1976واليت أدت إىل إصالح عميق للمنظومة الرتبوية يف اجلزائر ،حيث أصبح التعليم اإللزامي يسمى
بالتعليم األساسي (يضم كل من مرحليت التعليم االبتدائي والتعليم املتوسط) .ويتكون التعليم األساسي من ثالثة أطوار كل طور
يتكون من ثالثة سنوات؛ أي  9سنوات يف اجملموع وهذا مقارنة ب  10سنوات يف السابق (جمموع التعليم االبتدائي واملتوسط).
 املرحلة الثالثة ( مند  :)2003ظهرت هذه املرحلة بناء على اقرتاحات اللجنة الوطنية لإلصالح الرتبوي ( )2000واألمريةاخلاصة ببداية التطبيق لنظام الرتبية اجلديد يف الدخول املدرسي  2003-2004والذي جسده القانون التوجيهي للرتبية الوطنية
رقم  04-08يف  . 2008إن هذا النظام اجلديد اعتماد هيكلة جديدة تساير التنظيم العاملي فيما خيص التعليم اإللزامي؛ أي
التعليم االبتدائي  5سنوات والتعليم املتوسط  4سنوات .وجتدر اإلشارة إىل أن تعميم اهليكلة اجلديدة فيما خيص التعليم االبتدائي
واملتوسط امتدت من  2003إىل  2008مما أستدعى استمرار وجود هيكلة التعليم األساسي إىل جانب هيكلة التنظيم اجلديد حتى
بداية .2008-2009

اجلدول ( )4مستوى خربة املعلمني املشاركني يف الدراسة

املدة
 ≤10سنة
 20 11سنة 21-30سنة
 ≥31سنة
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وتشري املعلومات املوجودة يف اجلدول ( )6بأن نسب التسرب عرفت تطورا
ملحوظا يف السنة الرابعة واخلامسة أساسي /ابتدائي ،إذ أصبحت هذه النسب
ترتاوح فيما بني  2و 4%تقريبا.
أما بالنسبة إىل السنة السادسة أساسي  15فإن النسب املسجلة بها وصلت
مستويات أعلى ،تقرتب يف بعضها من .% 8
ويتضح لنا من اجلدول ( )7بأن نسب التسرب املدرسي يف سنوات التعليم
املتوسط /الطور الثالث من التعليم األساسي وصلت إىل أكثر من  % 20يف
نهاية املرحلة (السنة الرابعة متوسط 9/أساسي) وتراوحت فيما بني  7و12
 %يف السنوات األخرى من هذه املرحلة الثانية من التعليم اإللزامي .إن هذا
االرتفاع يف نسب التسرب يفرض علينا االهتمام خبصوصية املرحلة  ،حيث أن
التعليم املتوسط أو الطور الثالث يف النظام الرتبوي اجلزائري السابق ،يعترب
مبثابة حلقة الوصل األساسية اليت تربط بني التعليم القاعدي والتعليم الثانوي
مما جيعله يتحمل أعباء املرحلتني من حيث التقويم والتمدرس باإلضافة إىل
عبء خصوصيات العمر الزمين للتالميذ يف هذه املرحلة والذي يتزامن مع
بداية املراهقة .إن الطفل مع بداية املراهقة يعرف عدة تناقضات وصراعات
نفسية مما يستدعي عناية مناسبة يف مرحلة التعليم املتوسط تكون متكيفة مع
خصوصيات مرحلة النمو اليت مير بها ،ويف حالة عدم توفري مثل هذه العناية فإن
بعض التالميذ قد يعانون من عدة اضطرابات مما تصعب عليهم عملية التكيف
وبالتالي قد يتعطل مسارهم الدراسي.

اجلدول ( : )6تطور نسب التسرب املدرسي من  1999اىل  2009حسب سنوات الدراسة.
2000-1999

1,95

3,21

7,73

2001-2000

1,14

2,29

5,60

2002-2001

1,22

2,31

4,62

2003-2002

0,74

2,25

4,65

2004-2003

1,27

2,50

5,21

2005-2004

1,69

2,23

5,31

2006-2005

1,47

3,93

6,36

2007-2006

1,47

3,68

6,02

2008-2007

2,49

3,08

3,41

2009-2008

2,87

2,59

اجلدول ( : )7تطور نسب التسرب املدرسي من  1999اىل  2009حسب سنوات الدراسة.
السنوات

 7أساسي 1 /متوسـط

 8أساسي  2 /متوسـط

2000-1999

8,58

11,08

23,40

2001-2000

7,31

9,82

19,39

2002-2001

6,92

8,04

18,81

2003-2002

7,42

9,73

22,31

2004-2003

8,99

10,39

22,03

2000-1999

األوىل أساسي /ابتدائي
0,89

ألثانية أساسي /ابتدائي

ألثالثة أساسي /ابتدائي

2005-2004

10,14

8,39

21,42

2006/2005

9,73

8,82

19,81

اجلدول ( : )5تطور نسب التسرب املدرسي من  1999اىل  2009حسب سنوات الدراسة.
السنوات

0,75

0,90

 3متوسط

 4متوسط  9 /أساسي

2001-2000

0,52

0,33

0,49

2007-2006

7,80

7,42

5,36

22,10

2002-2001

1,09

0,55

0,78

2008-2007

8,56

10,47

12,37

11,01

2003-2002

1,01

0,51

0,49

2004-2003

0,92

0,70

0,58

2009-2008

9,48

9,59

7,81

15,93

2005-2004

0,81

1,00

0,53

2006-2005

1,18

1,04

0,73

2007-2006

0,75

0,77

0,69

2008-2007

0,48

0,34

0,40

2009-2008

0,81

0,94

0,97

إن التمعن يف نسب التسرب خالل هذه العشرية يبني بوضوح أنها عرفت
تدبدبات متعددة من حيث مستواها ،إذ جندها ترتفع نوعا ما أو تنخفض بدون
أن تأخذ اجتاه واضح عرب الزمن .وجتدر اإلشارة إىل أن نسب التسرب بالنسبة
ملختلف السنوات الدراسية حافظت على أرقام متقاربة فيما بينها خالل العشرية
األخرية ما عدا فيما خيص السنة الرابعة متوسط ،حيث أنها اخنفضت بصورة
حمسوسة يف السنتني األخريتني من هذا العقد .وميكن تفسري هذه التدبدبات
يف النسب بطبيعة التغريات اليت حتدتها الوصاية من سنة إىل أخرى فيما خيص

 - 15تعترب السنة السادسة أساسي هي نهاية الطور الثاني من التعليم األساسي .مع العلم أن التعليم األساسي عرف نهايته كتنظيم
معتمد مع بداية السنة الدراسية  .-2009 2008وذلك بعد أن مت تعميم اهليكلة اجلديدة للتعليم اإللزامي.
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من هذه القيود التقليدية وحتقيق مكانة أعلى يف البيت ويف اجملتمع.

االنتقال وفرص اإلعادة .إن مثل هذه املعطيات تدل على أن حجم التسرب
املدرسي يف التعليم اإللزامي عرف مستويات متقاربة خالل العقد األول من هذا
القرن ،مما يستدعى االنتباه إىل هذا املوضوع وضرورة التفكري يف املعاجلة املناسبة
له.

إن األمهات مبا يف ذلك الغري عامالت حيرصن على تعليم بناتهن بصورة كبريةوذلك إلميانهن العميق بأن الرتبية والتعليم هي الطريق امللكي لرتقية مكانة
املرأة.
وباإلضافة إىل االختالف الواضح بني اجلنسني جيب التنبيه إىل وجود تباين
واسع فيما بني الواليات 16فيما خيص مدى انتشار هذه الظاهرة؛ فمثال
بالنسبة إىل السنة اخلامسة ابتدائي والرابعة متوسط ميكن أن نالحظ الفروق
التالية وهذا بناءا على أقل نسبة وأكرب نسبة مسجلة حسب الواليات يف
سنة :2008
 السنة اخلامسة ابتدائي (إن أقل نسبة والئية هي  % 0,53يف عني تيموشنتمقابل  % 6,66يف متنراست).
 السنة الرابعة متوسط (إن أقل نسبة والئية هي  % 9,79يف عني تيموشنتمقابل  % 20,94يف أدرار).
إن هذه االختالفات الكبرية بني الواليات فيما خيص مدى انتشار ظاهرة
التسرب وبالتالي يف مدى فعالية التعليم اإللزامي يف حتقيق أهدافه ،ترتبط
باالختالفات املوجودة يف مستوىات التنمية احملققة يف خمتلف الواليات (48
والية) املوجودة يف التقسيم اإلداري باجلزائر ،وهذا بالنسبة إىل اجلوانب
االجتماعية والرتبوية واالقتصادية.

 .2.3التسرب املدرسي يف التعليم اإللزامي حسب اجلنس.

يقدم لنا اجلدول ( )8معلومات أساسية حول نسب املتسربني يف مرحلة التعليم
االبتدائي ومرحلة التعليم املتوسط حسب اجلنس مع نهاية العشرية املعتربة يف
هذه الدراسة أي مع بداية .2009 – 2008
يتضح لنا من خالل املعلومات املعروضة يف اجلدول ( )8أن اجملموع الكلي للتالميذ
الذين تركوا املدرسة لسبب أو آخر يتوزع حسب اجلنس بصورة تشري إىل أن
الذكور يرتكون املدرسة قبل الوقت أكثر من اإلناث ،حيت جند النسب اخلاصة
بالذكور واإلناث تتوزع كما يلي وهذا بالنسبة إىل اجملموع الكلي للمتسربني :

  % 39,09بنات و % 60,90ذكور والتناسب فيما بني الذكور/اإلناث هوبنت متسربة لكل  100ذكر متسرب .إن هذا االختالف ميكن إرجاعه إىل عدة
أسباب اجتماعية وثقافية ونفسية أهمها ما يلي:
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اجلدول ( : )8التسرب املدرسي حسب اجلنس بالنسبة لنهاية لسنة الدراسية
 2007-2008وبداية 2008-2009
اجملموع
مراحل
التعليم
التعليم
االبتدائي
التعليم
املتوسط
اجملموع

الذكور

اإلناث

 .3.3معدل البقاء يف املسار املدرسي

العدد
الكلي

النسبة

عدد
املتسربات

النسبة

عدد املتسربني

النسبة

70689

%1,80

37335

%2,01

33354

%1,61

274817

%10,50

97750

%7,63

177067

%13,46

345504

% 5,30

ومن أجل التعمق أكثر يف فهم حجم هذه الظاهرة (التسرب املدرسي) نقدم
اجلدول ( )9فيما خيص نسب التسرب اجملمعة قبل الوصول إىل مستوى دراسي
معني من مستويات التعليم اإللزامي.17
إن تقدير نسبة التالميذ الذين حيافظون على بقائهم يف املسار املدرسي ويصلون
إىل مستوى تعليمي معني ،وهذا بالنسبة إىل دفعة من التالميذ التحقوا ألول مرة
بالسنة األوىل ابتدائي ،يكون من خالل تطبيق منوذج إعادة بناء الدفعات املعتمد
من طرف اليونيسكو .ويتطلب هذا النموذج معرفة كل من نسبة الرتقية واإلعادة
املدرسية والتسرب املدرسي يف خمتلف مستويات التعليم خالل سنتني متتاليتني.
مع العلم إننا نفرتض بأن هذه النسب تبقى كما هي علية أثناء عملية حساب
معدل نسبة البقاء.

 إن الذكور لديهم امليل إىل الدخول يف عامل الكبار مبكرا عن طريق البحثعن عمل بهدف احلصول على املال وحتقيق االستقاللية أكثر من اإلناث.
 إن دافعية اإلناث يف مواصلة الدراسة إىل أعلى املستويات أقوى من دافعيةالذكور بسبب العوامل الثقافية واالجتماعية السائدة يف اجملتمع واليت هي يف
غري صاحلها مقارنة بالذكور .حيث أن الدراسة تعترب املنفذ األساسي لإلفالت
46
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Taux de survie

 - 16احملافظات
 - 17بوسنه م ،خلضر ب ،بن صافية ع ،بوطاف م ( )2008مرجع سابق.
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اجلدول ( : )9النسب املتجمعة للتسرب

يتعاطى املخدرات 19إىل أنه من الصفات املميزة هلؤالء الشباب هو املستوى
التعليمي املنخفض (يف أغلب األحيان ال يتجاوز مستوى التعليم االبتدائي أو يف
أحسن احلاالت التعليم املتوسط).
سقوط عدد كبري من املتسربني خاصة ذوي املستويات الدنيا (أقل من مستوىاخلامسة ابتدائي) يف األمية الراجعة (الوظيفية) فيما بعد بسبب النسيان
املعريف من جهة وعدم اندماجهم يف مسارات الرتبية الدائمة والتكوين
املسرت اليت يوفرها اجملتمع.

مستوى الدراسة

النسبة العامة ()%

البنات

الذكور

السنة األوىل ابتدائي

ــــ

ــــ

ــــ

السنة الثانية ابتدائي

0.91

1.03

0.79

السنة الثالثة ابتدائي

1.94

2.16

1.74

السنة الرابعة ابتدائي

3.00

5.07

1.22

السنة اخلامسة ابتدائي

6.12

7.46

5.07

السنة األوىل متوسط

8.73

10.77

7.01

السنة الثانية متوسط

20.20

16.52

24.17

السنة الثالثة متوسط

29.58

22.48

36.79

السنة الرابعة متوسط

35.70

26.79

44.68

ونتيجة هلذه األسباب ظهر قلق اجتماعي رمسي وغري رمسي يف اجلزائر فيما خيص
ظاهرة التسرب املدرسي أذى إىل ظهور انشغاالت متعددة ويف مستويات خمتلفة.
إن االنشغال األول الذي ظهر بسبب النسب العالية من املتسربني عن املدرسة
بصورة مبكرة يعترب تربويا .وذلك ألن هذه النسب تشري إىل اخنفاض يف فعالية
ومردودية النظام الرتبوي .وهلذا جند التحدي عند هذا املستوى بالنسبة للوصاية
هو العمل على تدارك الوضع وتصحيحه وذلك بالرفع من نوعية التعليم
ونتائجه .إن هذا التحدي يعترب من أهداف اإلصالح الرتبوي األخري املعلن
عنه يف القانون التوجيهي للرتبية سنة  .2008وحتقيق هذا اهلدف يعترب أساسي
لتكملة النجاح الذي حققه النظام الرتبوي بالنسبة إىل اجلانب الكمي والذي
جتسد بصورة جلية يف املستويات العالية اليت وصل إليها فيما خيص االستجابة إىل
متطلبات الكم؛ حيث أن املعدل الصايف لاللتحاق املدرسي 20لألطفال ذوي سن
21
ست سنوات بلغت أكثر من  % 97يف سنة .2008

ختربنا بيانات اجلدول ( )9بصورة واضحة عن الزيادات املرتفعة اليت يشهدها
خزان املتسربني من مستوى إىل أخرى؛ حيث تصل نسبة املتسربني قبل اخلامسة
ابتدائي إىل  % 6,12وتتدرج هذه النسبة لتشمل أكثر من ثلث املتمدرسني
( )% 35,70عند مستوى الرابعة متوسط .إن مثل هذه األرقام تدل على توسع
مقلق للظاهرة مع التدرج يف مستويات التعليم اإللزامي خاصة عند مستوى
السنة اخلامسة ابتدائي ومستويات املتوسط.

 .4.3عواقب التسرب املدرسي

إن االنشغال الثاني املرتتب عن التسرب املدرسي املبكر لعدد كبري من األطفال
واملراهقني يعترب اجتماعيا .فاملالحظات املسجلة يف هذا املستوى من طرف اجملتمع
املدني واملؤسسات الرمسية اليت تهتم بالتكفل ومحاية الطفولة والشباب ،تشري
إىل ارتفاع مستمر يف عدد األحداث اجلاحنني أو املوجودين يف حالة خطر مادي أو
معنوي .واجلدير بالذكر هو أن معظم هؤالء الشباب يوجدون يف حالة انسحاب
مدرسي (غيابات طويلة ،إنقطاعات متكررة  )...أو تسرب.

إن هذا احلجم الكبري من التسرب املدرسي يكلف اجملتمع اجلزائري خسائر
مادية ومعنوية كبرية ومتعددة .ومن أهم النتائج السلبية اليت ترتتب عن التسرب
املدرسي ميكننا أن نشري إىل ما يلي:
انتشار اجلناح يف أوساط هؤالء املتسربني عند بلوغهم مرحلة املراهقة .تشرينتائج العديد من الدراسات 18اليت تتبعت مسار املتسربني إىل أن الكثري
من هؤالء يقعون يف شراك اجلناح (جناح السرقة واالعتداءات على األمالك
واألفراد ) ...وبالتالي يكون طريقهم إىل جتربة اجلرمية والسجن ممهد.
تفشي ظاهرة تعاطي املخدرات بني أفراد هذه الفئة من املتسربني فيما بعد .تبنينتائج عدد من الدراسات حول الربوفيل النفسي -االجتماعي للشباب الذي

أما االنشغال الثالث املرتتب عن هذه احلالة غري الطبيعية فنجده على مستوى
اإلعالم ومؤسسات املراقبة القضائية؛ وهو ناتج عن الشعور املوضوعي أو
 - 19قماز فريدة ( :)2009عوامل اخلطر والوقاية من تعاطي املخدرات .رسالة دكتوراه دولة – قسم علم النفس وعلوم الرتبية،
جامعة اجلزائر – حتت إشراف أ.د .بوسنه حممود
 -صاحل السعد ( :)1999الوقاية من املخدرات – دار الصفاء للنشر والتوزيع – عمان  -األردن

 - 18مزاب ناصر ( :)2008املعاملة الوالدية للحدث اجلانح وعالقتها مبفهوم الذات .رسالة دكتوراه دولة – قسم علم النفس وعلوم
الرتبية جامعة اجلزائر .حتت إشراف أ.د .بوسنه حممود

)20 - Taux net de scolarisation des enfants âgés de six ans (TNS

-Bautier Elisabeth, «Décrochage scolaire. Genèse et logiques des parcours», Ville-Ecole-Intégration Enjeux,
n°132, mars 2003.
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21- MEN (2010) : Evaluation de la mise en œuvre de la réforme par les indicateurs. Rapports interne .
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الذاتي أحيانا فيما خيص األمن .وذلك ألن هؤالء األطفال واملراهقني املتسربني
من أو املتواجدين على هامش املدرسة (املنسحبني) يعلنون عن ذواتهم بصورة
ملفتة لالنتباه يف الشوارع واألحياء واحلدائق واملراكز التجارية وحمطات احلافالت
وغريها من الفضاءات العمومية ،حيث يصولون وجيولون بشكل يثري يف كثري
من األحيان قلق شرعي عند الكبار وتدخالت متعددة مقبولة أحيانا ومتسرعة
أحيانا أخرى لرجال األمن.

الشبانية املشار إليها يف سنة  2009 – 2008يقرتب من ½ مليون ( 457.200من
بينهم  300.000شابة) أي  23% 6,19من اجملتمع األصلي هلذه الفئة .وهلذا جيب أن
نتساءل حول سبب وجود هذا العدد الكبري من الشباب الذي ما زال يعاني من
األمية وكل النتائج السلبية املرتتبة عن ذلك بالنسبة للفرد واجملتمع؟
اجلدول ( : )10نسب األمية بالنسبة لفئة الشباب ( 24 - 15سنة)

24

 األول ثقايف ،ويبحث يف كيفية ضمان مستوى جيد من التعليم ،جملموع األطفالواملراهقني ،يكون متواصل إىل أعلى مستوى يف النظام املدرسي ،أي النجاح يف
الباكالوريا 22أو على األقل املواظبة على الدراسة حتى إمتام التعليم اإللزامي؛
وهذا لتوفري هلم حظوظ أوفر للنجاح يف املستقبل.
 الثاني اجتماعي ،ويرمي إىل إجياد السبل الفعالة حلماية الصغار واملراهقني منالوقوع يف مسارات االحنراف املتعددة.
 الثالث سياسي ،وخيطط إىل الوصول إىل الكيفية املناسبة ملواجهة األعمالاليت قد ختل بأمن األفراد واملمتلكات بسبب سلوكات صادرة عن أفراد هذه
الفئة.
إن أهمية هذا البحث ترجع إىل كونه ناتج عن هذه االنشغاالت .حيث أن
الوصول إىل حتديد احللول املناسبة بالنسبة ملختلف املستويات يستدعي
بالضرورة تقييم حجم هذه الظاهرة وحتديد أسبابها وطرق العالج للحد
منها والتخفيف من مدى انتشارها.

املستوى الوطين

6.19%

4.21%

8.22%

 190امرأة لـ  61رجل

أعلى نسبة والئية 17.68%

14.52%

20.96%

 394امرأة لـ  83رجل

1.54%

1.43%

1.61%

 95امرأة لـ  91رجل

2009 -2008

ترمي هذه االنشغاالت الثالث إىل التعبري على حتقيق ثالثة اهداف:

السنة

اجملموع

الرجال

النساء

التناسب

جيب االنتباه هنا إىل أن جمتمع األميني الذين مت إحصائهم يف سنة  2008بالنسبة
إىل الفئة العمرية ( 24 - 15سنة) هم يف الواقع ينتمون إىل جمتمع األطفال اللذين
كان من املفروض أن يتم :
أوال  :تسجيلهم يف السنة األوىل ابتدائي فيما بني سنوات  1990و .1999
ثانيا  :مساعدتهم على مواصلة الدراسة على األقل حتى نهاية التعليم االبتدائي
(من املفروض حتى نهاية التعليم املتوسط وهذا حسب ما يشري إليه التشريع
املدرسي اجلزائري فيما خيص التعليم اإللزامي).

 .5.3العالقة بني التسرب املدرسي واألمية الراجعة عند فئة
الشباب ()24 - 15

وهلذا لو متت هاتني العمليتني كما هو مسطر هلما من الناحية التشريعية وكما
هو منتظر اجتماعيا ،ملا وجد اليوم يف سنة  2008/2009أي فرد أمي ينتمي إىل هذه
الفئة العمرية.

يقدم لنا اجلدول ( )10ملخص لنسب األمية يف اجلزائر بالنسبة لسنة - 2008
 2009فيما خيص الفئة العمرية  15-24سنة.

إن هذه العالقة بني نسبة املتسربني من فئة األطفال قبل مستوى اخلامسة ابتدائي
ونسبة األمية عند فئة الشباب ( 15-24ستة) تشري بوضوح إىل أن استمرار
وجود مستوى عال لظاهرة التسرب املدرسي قبل اخلامسة ابتدائي كما هو حاليا
( )% 6,12سيؤدي بالضرورة إىل ضمان بقاء نسبة األمية بالنسبة إىل فئة الشباب
يف مستوى مرتفع .وذلك ألن التالميذ الذين يغادرون اليوم مقاعد الدراسة قبل

تشري البيانات املوجودة يف اجلدول ( )10إىل أن نسب األمية يف أوساط فئة الشباب
 24 –15سنة ،مازالت مرتفعة؛ وهذا رغم اجملهودات الكبرية اليت بدهلا اجملتمع من
أجل تطوير الرتبية والتعليم وتعميمهما على خمتلف أطفال اجلزائر مند بداية
عقد الستينات وبلوغ نسب جد عالية فيما خيص نسبة التمدرس بالنسبة ألطفال
السادسة مند التسعينات .حيث أن عدد األفراد األميني املنتمني إىل الفئة العمرية

 - 23بيانات املكتب الوطين لإلحصاء

 - 22شهادة التعليم الثانوي العام أو التقين
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مستوى اخلامسة ابتدائي ،سيشكلون يف الغد القريب جمتمع األميني لفئة (15-24
سنة) وهذا متاشيا مع ما ذهبت إليه املنظمة العاملية للرتبية والثقافة .UNESCO

 .6.3أسباب التسرب املدرسي حسب وجهة نظر املعلمني

يذهب الباحثون املهتمون بدراسة التسرب املدرسي إىل أنه يوجد ثالثة مصادر
أساسية مولدة لألسباب اليت ميكن أن جندها وراء هذه الظاهرة؛ وهي التلميذ
واملدرسة والعائلة .وبطبيعة احلال كل مصدر من هذه املصادر ترتبط به جمموعة
من العوامل واليت يف جمموعها تكون شبكة األسباب املؤدية إىل حدوث التسرب
املدرسي بالنسبة إىل بعض التالميذ.

 اجلو التعليمي يف القسم روتيين ال يشجع علىالرتكيز واالهتمام املستمر بالدروس

 طريقة التدريس املتبعة موحدة وليست فارقيةتأخذ يف احلسبان متطلبات خمتلف التالميذ ( األقوياء
والضعفاء)

 اجلو املدرسي يف املتوسطة متدهور ويعطي صورةسلبية للتالميذ بسبب وجود عدد معترب من التالميذ
املشاغبني
 اجلو املدرسي يف املتوسطة متدهور ويعطي صورةسلبية للتالميذ بسبب العالقات املتوترة بني خمتلف
إفراد الطاقم الرتبوي

 التواصل بني الطاقم الرتبوي للمتوسطة واألولياءضعيف.
 -املواصالت بني البيت واملدرسة صعبة

 حميط املتوسطة صعب ،حيث تنتشر فيه جمموعاتمن الشباب اجلانح تنشط يف خمتلف اآلفات االجتماعية
(السرقة ،املخدرات)...
 -أخرى (حددها)...

%64,9

%21,6

%8,1

%4,1

%17,6

%37,8

%27

%9,5

%29,7

%29,7

%31,1

%8,1

%44,6

%27

%17,6

%6,8

%40,5

%39,2

%13,5

%2,7

%16,2

%21,6

%43,2

%16,2

%67,6

%14,9

%12,2

%2,7

%33,8

%28,4

%23

%12,2

%9,5

%4,1

%2,7

-

 عدم وجود معامل مشروع مدرسيومهين
 -النزعة حنو تأكيد االستقاللية

 النزعة إىل دخول عامل الشغل بسبباحلاجة أو غريها
 النقص يف الدافعية حنو التعليموالتعلم
 املعانات من اضطرابات صحيةمزمنة أو عاهة.
 -التغيب املتكرر

 عدم التكيف مع تعدد املواد وتعدداملعلمني وضوابط النظام يف التعليم
املتوسط

اجلدول ( :)11أسباب التسرب املدرسي  :العوامل املتصلة باملدرسة وحميطها
األسباب

 صعوبات التعلم وعدم القدرة علىجتاوز هذه الصعوبات

%62,2

%21,6

%13,5

%1,4

الرتاكم يف التخلف الدراسي

لقد طلبنا من املعلمني الذين شاركوا يف هذا البحث أن حيددوا لنا حسب
تصوراتهم وجتربتهم املهنية ،األسباب اليت تساهم يف حدوث التسرب املدرسي
يف التعليم املتوسط وأهمية كل سبب .يقدم لنا اجلدول ( )11و( )12و ()13
بيانات فيما خيص أسباب التسرب املدرسي ومدى مساهمة كل سبب يف حدوت
هذه الظاهرة وهذا حسب تصورات املعلمني.
يساهم
يساهم بدرجة
يساهم
بدرجة قليلة
متوسطة
بدرجة كبرية

األسباب

يساهم بدرجة
كبرية

يساهم بدرجة
متوسطة

يساهم بدرجة
قليلة

ال يساهم

 أخرى ( حدده) .....ال يساهم

%17,6

%27

%36,5

%13,5

اجلدول ( :)13أسباب التسرب املدرسي  :العوامل املتصلة بعائلة التلميذ

%10,1

%30,4

%36,2

%22,3

األسباب

يساهم بدرجة
كبرية

يساهم بدرجة
متوسطة

يساهم بدرجة
قليلة

ال يساهم

%39,2

%27

%16,2

%14,9

 النقص يف اهتمام األولياء بالعملاملدرسي للتلميذ

%64,9

%25,7

%2,7

%5,4

%33,8

%31,1

%28,4

%5,4

%11,5

%18,6

%30,1

%34,8

%52,7

%21,6

%18,9

%1,4

%18,9

%23

%29,7

2%4,3

%40,5

%23

%21,6

%12,2

%12,2

%4,2

-

-

 صعوبة األوضاع االقتصادية ألسربعض التالميذ

 التفكك السري لبعض أسرالتالميذ مثل الطالق ،الشجار املستمر
بني الوالدين...

 حدوث حدت مؤمل يف أسر بعضالتالميذ مثل موت أحد الوالدين

%48,6
%24,3

%25,7
%23

%23
%43,2

%1.4
%8,1

 اندماج بعض التالميذ يفجمموعات من رفاق السوء دون مراقبة
وتكفل من األولياء

%67,6

%13,5

%14,9

%1,4

أخرى ( حددها).....

%8,1

%2,7

-

-

اجلدول ( : )12أسباب التسرب املدرسي  :العوامل املتصلة بالتلميذ
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أ -العوامل املتصلة باملدرسة:

أوال :العوامل املعربة على بعض املميزات اخلاصة بالربوفيل العام للتلميذ :لقد
ركز املعلمون على مساهمتها يف حدوث ظاهرة التسرب املدرسي .وتشمل
املؤشرات الدالة على قدرات التلميذ الذهنية وصفاته الشخصية والبدنية.
ونقصد بها العوامل املوالية :صعوبات التعلم وعدم القدرة على جتاوز صعوبات
التعلم  ،حيث صرح أكثر من  % 80من املعلمني أنها تساهم بدرجة كبرية
أو متوسطة يف حدوث التسرب املدرسي ( % 62بدرجة كبرية و % 21بدرجة
متوسطة) و نفس النسبة العالية جندها مع عامل النقص يف الدافعية حنو التعليم
والتعلم

إن قراءة البيانات املعلنة يف اجلدول ( )11فيما خيص تصورات املعلمني حول مدى
مساهمة العوامل املتصلة باملدرسة يف حدوث التسرب املدرسي تشري إىل أنها
متحورت حول بعدين أساسيني.

يشمل البعد األول ثالثة عوامل تعرب على طبيعة سري النشاط البيداغوجي يف
املتوسطات .فحسب أكثر من الثلث من املعلمني املشاركني يف هذا البحث فإن
هذه العوامل تساهم بصورة كبرية أو متوسطة يف حدوث التسرب املدرسي.
حيث جند النسب التالية بالنسبة إىل العوامل الثالثة :

( % 40بدرجة عالية و % 39بدرجة متوسطة) .أما فيما خيص عامل الرتاكم يف
التخلف املدرسي وعامل عدم التكيف مع الوضع اجلديد فإننا جند حوالي الثلثني
من املعلمني الذين شاركوا يف هذا البحث أعلنوا بأن هاذين العاملني تساهمان
يف حدوث التسرب املدرسي بصورة كبرية أو متوسطة .وفيما خيص العامل الرابع
جند أكثر من ثلث املعلمني صرحوا بأن املعانات من اضطرابات صحية أو عاهات
هي األخرى تساهم يف انتشار هذه الظاهرة ( % 16بصورة كبرية و % 21,6بصورة
متوسطة).

متوسطة)

 اجلو التعليمي روتيين (  % 17,6بدرجة كبرية و % 27بدرجة طريقة التدريس املوحدة ( % 10,1بدرجة كبرية و % 30,4بدرجة متوسطة) العالقات بني أفراد الطاقم الرتبوي املتوترة ( % 11,5بدرجة كبريةو % 18,6بدرجة متوسطة).
أما البعد الثاني فيتكون من أربعة عوامل تعرب على حميط النشاط البيداغوجي.
وبالنسبة هلذه العوامل صرح أكثر من الثلثني من املعلمني بأنها تساهم بصورة كبرية
أو متوسطة يف حدوث ظاهرة التسرب وبالتالي ميكن اعتبار تأثريها أكرب من تأثري
عوامل البعد األول .وفيما يلي نورد النسب بالنسب إىل هذه العوامل األربعة:

ثانيا :العوامل املعربة على النقص يف سريورة نضج التلميذ واليت أعطاها املعلمون
هي األخرى أهمية واضحة ونقصد بها العوامل التالية :النزعة إىل دخول عامل
الشغل ( % 44,6بدرجة كبرية و % 27بدرجة متوسطة) والنزعة حنو تأكيد الذات
(% 29,7بدرجة كبرية و % 29,7بدرجة متوسطة) وعدم وجود مشروع مدرسي
ومهين ( 17,6بدرجة كبرية و % 37,8بدرجة متوسطة) والتغيب املتكرر (% 67,6
بدرجة كبرية و % 14,9بدرجة متوسطة).

 اجلو املدرسي متدهور بسبب وجود تالميذ مشاغبني يف القسم ( % 39,2بدرجةكبرية و 27بدرجة متوسطة)  -صعوبة حميط املتوسطة ( % 40,5بدرجة كبرية
و % 23بدرجة متوسطة).
 ضعف التواصل مع األولياء ( % 52,7بدرجة كبرية و % 21,6بدرجةمتوسطة)
 صعوبة املواصالت بني البيت واملدرسة (% 18,9بدرجة كبرية و% 23بدرجة متوسطة).
يتضح من هذه النتائج أن املعلمني يف تصوراتهم يركزون أكثر على العوامل
اليت ال ختضع مباشرة إىل مسؤوليتهم من العوامل اليت هي من مسؤوليتهم يف
حدوث التسرب املدرسي.

جـ -العوامل املتصلة بالعائلة

جيب اإلشارة من البداية إىل أن البيانات املعروضة يف اجلدول ( )13تشري إىل
أن املعلمني يعتربون العوامل املتصلة بالعائلة لديها مساهمة كبرية يف حدوث
التسرب املدرسي.
ففي املقام األول ميكننا أن نالحظ بأن األغلبية املطلقة (أكثر من  )80%من
املعلمني يعتربون العوامل اليت تدل على وجود نقائص يف متابعة التلميذ من
طرف العائلة تساهم بصورة كبرية أو متوسطة يف حدوت التسرب املدرسي،
حيث جند النسب املوالية فيما خيص العاملني التالني:

ب -العوامل املتصلة التلميذ:

يتضح من اجلدول ( )12بأن العوامل املتصلة بالتلميذ واليت حسب تصورات
املعلمني ،تساهم يف عمومها بصورة كبرية يف حدوث التسرب ،ميكن أن نصنفها
إىل صنفني هما:
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املدرسي للتلميذ يساهم بصورة كبرية و % 28بصورة متوسطة.
 وباإلضافة إىل ذلك جند أكثر من الثلثني ( )% 68من املعلمني أعلنوا بأنعملية اندماج بعض التالميذ يف جمموعات من رفاق السوء دون مراقبة وتكفل
األولياء تساهم هي األخرى بصورة كبرية يف حدوث التسرب املدرسي و14
 %يرون بأنها تساهم بصورة متوسطة.
ويف املقام الثاني جند املعلمني املشاركني يف هذا البحث قد أولوا أهمية معتربة
لدور النقائص املوجودة يف الوضعية االجتماعية واالقتصادية لعائالت التالميذ
يف حدوث التسرب املدرسي .حيث يرى أكثر من النصف منهم بأن العوامل اليت
تندرج يف هذا البعد تساهم هي األخرى بصورة كبرية أو متوسطة .توضح البيانات
املتوصل إليها بأن  % 49من املعلمني يذهبون يف حتليلهم لظاهرة التسرب إىل أن
التفكك األسري يساهم بصورة كبرية و % 26بصورة متوسطة .ويف نفس االجتاه
جند  % 34منهم يؤكدون على أن صعوبة األوضاع االقتصادية تساهم بصورة
كبرية و % 31بصورة متوسطة.

أ -اإلسرتاتيجية الرتبوية املعتمدة يف مواجهة التسرب املدرسي.

يقدم اجلدول ( )14نتائج حتليل حمتوى اإلجابات احلرة اليت قدمها املعلمون فيما
خيص طبيعة اإلجراءات الرتبوية املتبعة يف مؤسساتهم ملواجهة ظاهرة التسرب
املدرسي.
يتضح لنا من اجلدول ( )14أن اإلجراءات املستخدمة حاليا يف املتوسطات ملساعدة
التالميذ من االبتعاد على التسرب املدرسي ميكن تصنيفها يف أربعة أنواع من
العمليات الرتبوية وهي:
 العمليات التحسيسية :إن هذه العمليات الرتبوية املستخدمة من طرفاملعلمني موجهة باألساس إىل األولياء للرفع من وعي هؤالء بأهمية متابعة
العمل املدرسي ألبنائهم ( )% 54,54من جهة والتالميذ من جهة أخرى من
أجل توعيتهم بأهمية الدراسة والنجاح ( )% 27وحتبيب هلم العلم واملعرفة
(.)% 24
 العمليات التشجيعية :إن هذه العمليات الرتبوية حسب ما صرح به أفرادالعينة ميكن أن حنصرها باألساس فيما يلي:
 تقديم احلوافز املادية واملعنوية للتالميذ املواظبني واملتفوقني ( )% 58وللتالميذاملتفوقني يف الفصل األول أمام الراسبني بهدف القدوة ()% 24
 تقديم تشجيعات للتالميذ على تكوين نوادي ثقافية أو رياضية أو االندماجيف نوادي رياضية أو ثقافية (  % 22و % 21على التوالي).
 عمليات الدعم :إن تقديم دروس الدعم تعترب أوسع عملية تربوية تستخدمملساعدة التالميذ على تفادي التسرب ( ،)% 82تليها عملية تقديم أعمال
منزلية ومتابعة هذه األعمال (.)% 31
 عمليات املراقبة  :إن عدد املعلمني الذين أعلنوا على استخدام هذه العملياتملواجهة خطر التسرب املدرسي يعترب قليل باملقارنة مع العمليات الرتبوية
األخرى .حيث جند أهم عملية مراقبة مستخدمة تتصل مبكافحة ظاهرة الغياب
( % 16من املعلمني) ومكافحة ظاهرة التأخر (.)% 14
وباإلضافة إىل هذه العمليات الرتبوية يتناقش املعلمون حول خطورة ظاهرة
التسرب وطرق الوقاية منها مع العديد من األطراف ،اجلدول (.)15

ويف املقام الثالث يصرح  % 24من املعلمني بأن حدوث حادث مؤمل يف العائلة
(موت أحد الوالدين مثال) يساهم بشكل كبري يف انتشار هذه الظاهرة و % 23
بصورة متوسطة.
إن هذه النتائج تؤكد فرضيات هذا البحث فيما خيص تأثري العوامل األساسية
املرتبطة بكل من التلميذ واملدرسة والعائلة .كما أن هذه النتائج تشري بوضوح
إىل أن أغلبية املعلمني يعتربون بأن العوامل املتصلة بالتلميذ وعائلة التلميذ
تساهم بصورة كبرية يف حدوت التسرب املدرسي ثم تأتي يف درجة أقل العوامل
املتصلة باملدرسة.
.7.3

الوقاية والعالج من التسرب املدرسي

نتناول يف هذا اجلزء حتليل البيانات اليت مت مجعها حول :
اإلسرتاتيجية الرتبوية املطبقة حاليا يف املؤسسات التعليميةملواجهة التسرب املدرسي.

(املتوسطات)

 احللول اليت يقرتحونها املعلمني الذين شاركوا يف هذا البحث للحد من أومعاجلة ظاهرة التسرب املدرسي بصورة أكثر فعالية من الواقع احلالي.

يبدو واضحا من اجلدول( )15أن املعلمني يركزون يف حبثهم على فهم ظاهرة
التسرب وعلى اجنح احللول اليت ميكن أن تساعد التالميذ تفادي السقوط يف هذه
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الظاهرة ،على زمالئهم املعلمني ( % 45,9دائما و % 47أحيانا) ثم التالميذ
 %دائما و % 44أحيانا) واملدير(  % 24دائما و % 48أحيانا).
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اجلدول ( )14طبيعة اإلجراءات الرتبوية املعتمدة يف املتوسطات ملواجهة ظاهرة التسرب املدرسي

(31

اإلجراءات
الرتبوية املعتمدة

عمليات التحسيس

واجلدير باملالحظة أن تفاعل املعلمني مع املختصني العاملني يف مقاطعتهم يبدو
أنه حمدود .إن مثل هذه النتائج جتعلنا نؤكد على ضرورة تفعيل دور كل من
املفتش واملختص يف علم النفس املدرسي والطبيب يف تقديم اقرتاحات مناسبة
ومتخصصة فما خيص التكفل بالتالميذ الذين يعانون من صعوبات قد تتسبب
يف تسربهم.

عمليات التشجيع

يبدو من خالل املعطيات املقدمة أعاله أنه ال يوجد خطة تربوية حمددة ومفصلة
فيما خيص مواجهة التسرب املدرسي وإمنا فقط عمليات منفردة والكثري منها غري
دائمة وليست بالضرورة متكيفة مع خصوصيات التالميذ املعرضني للتسرب .ويف
هذا االجتاه تشري البيانات يف اجلدول ( )16إىل أنه ال يوجد خطة معينة الكتشاف
التالميذ املعرضني أكثر للسقوط يف شراك التسرب املدرسي ملساعدتهم على
جتاوز مشاكلهم واالبتعاد عن التسرب املدرسي وهذا حسب ما صرح به الثلثني
من أفراد العينة ( .)% 66,2وبالتالي فإن أغلبية التالميذ الذين يكونون يف حالة
انسحاب (غيابات متكررة ،متارض ،الشرود الذهين أتناء الدروس ) ....بسبب
مشاكل حتصيلية أو عالئقية أو عائلية  ...فإنهم قد جيدون أنفسهم يف حالة فشل
مدرسي أوالطرد بسبب ضعف النتائج املتكررة أو قد يتخذون بصورة ذاتية قرار
التخلي عن املسار الدراسي للسباحة يف مسارات أخرى تبدو يف البداية مغرية
للتلميذ إال أن أغلبيتها تصب يف سكة اجلناح واملخدرات.

التكرارات

%

نوع اجلراءات الرتبوية املعتمدة
 -توعية التالميذ بأهمية الدراسة والنجاح

20

27,02%

 -تنظيم حماضرات لتحبيب العلم واملعرفة للتالميذ

18

24,32%

40

54,54%

 التواصل مع األولياء والتأكيد معهم على أهميةمتابعة األولياء ألبنائهم يف حتقيق النجاح
 التواصل مع مجعية األولياء ومناقشة معهم أهميةعناية األولياء باملسار املدرسي لألبناء يف حتقيق النجاح
واالبتعاد عن الفشل
 تقديم تشجيعات مادية أو معنوية للمتفوقني يفالفصل األول أمام الراسبني (القدوة)

عمليات املراقبة
عمليات الدعم

12

16,21%

18

24,32%

 -تقديم حوافز مناسبة للتالميذ املواظبني واملتفوقني

43

58,10%

 تشجيع التالميذ املعرضني أكثر للتسرب املدرسي إىلاالندماج يف النوادي الثقافية والرياضية

17

22,97%

 -تشجيع التالميذ على تكوين نوادي ثقافية أو رياضية

16

21,62%

 -تنظيم حفالت ثقافية وترفيهية

14

18,94%

 -مكافحة ظاهرة الغياب

12

16,21%

 -مكافحة ظاهرة التأخر

11

14,86%

 الصرامة يف تطبيق النظام الداخلي فيما خيص الغيابوالتأخر

7

9,45%

 -مراقبة حميط املدرسة من رفاق السوء

5

6,75%

 -تقديم دروس الدعم

61

82,43%

 -تقديم العمل املنزلي للتالميذ ومتابعته

23

31,08%

 اعتماد بيداغوجية فارقيه يف تقديم الدروس حبيثتكون متكيفة مع التالميذ األقوياء و مع الضعفاء.

8

10,81%

6

8,10%

 توجيه التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعليم إىلاملختصني (الطبيب ،السيكولوجي)
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اجلدول ( : )15األطراف اليت يناقش معها املعلمون خطورة التسرب والطرق املناسب ملعاجلة هذه
الظاهرة

حتى ميكن مساعدتهم قبل فوات األوان .إن تبين مثل هذا التدخل الرتبوي
أصبح ضروري وذلك ألنه أساس الوقاية من هذه الظاهرة.

دائما

أحيانا

نادرا

أبدا

التالميذ

31,1

44,6

17,6

2,7

املعلمون

45,9

47,3

2,7

ـ

املدير

24,3

48,6

10,8

5,4

املفتش

9,5

31,1

18,9

28,4

آخرين

12,2

17,6

2,7

1,4

اجلدول ( : )17االقرتاحات اليت قدمها معلمي التعليم املتوسط للوقاية ومعاجلة ظاهرة التسرب
االقرتاحات

 -توعية التالميذ خبطورة التسرب املدرسي

22

 توعية التالميذ بأهمية حتصيل املعرفة والعلم للنجاح يف احلياة -تنظيم نشطات ترفيهية وثقافية

اجلدول ( : )16وجود /عدم وجود خطة تربوية الكتشاف التالميذ املعرضني أكثر للتسرب
املدرسي والتكفل بهم

 -توظيف خمتص يف علم النفس بكل مؤسسة

17

 -تقديم حصص خاصة للتالميذ الذين يعانون من صعوبات التعليم

39

املساعدات املختصة

 تفعيل دور املختص النفسي يف التكفل مبشاكل التالميذ خاصةاملعرضني بصورة أكثر للتسرب

28

 -القيام بدراسات وحبوث لفهم أسباب التسرب املدرسي

11

وجود خطة تربوية

التكرارات

%

نعم

17

23

ال

49

66,2

 بناء وتطبيق برنامج تربوي عملي يكشف لنا التالميذ املعرضني أكثرللتسرب املدرسي مبكرا ،أي قبل فوات األوان.

بدون إجابة

8

10,8

تطوير أسرتاتيجة
عملية مبنية على
الفهم العلمي هلذه
الظاهرة وأسبابها

 -معاجلة مشكلة اكتظاظ األقسام

07

 -ختفيف احلجم الساعي األسبوعي للتالميذ

 االنضباط التام للفريق العامل يف املتوسطة من احلارس إىل املدير(إعطاء القدوة)

حتسني ظروف
التمدرس

 -تقديم مساعدات مادية لبعض التالميذ دوي األسر املعوزة

14

 -إعادة االعتبار للمعلم ماديا ومعنويا

38
حتسني نوعية التعليم

 -مساعدة التالميذ على بناء مشروع مدرسي ومهين

 معاملة التالميذ معاملة حسنة بعيدا عن العقاب وتفضيل املناقشةواحلوار
 -ضرورة التواصل الدائم مع األولياء

 -الرتكيز مع األولياء على ضرورة مراقبتهم ومتابعتهم ألبنائهم

 -حتديد مع األولياء الطريقة املناسبة ملتابعة العمل الدراسي ألبنائهم

الفهرس

10

19

 -الرفع من مستوى التعليم يف االبتدائي
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25

03

 -الصرامة يف تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة
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32

 -إعادة النظر يف أوقات العمل بالصيف

يتضح من قراءة هذا اجلدول أن االقرتاحات املقدمة من طرف املعلمني ملواجهة
التسرب املدرسي ،تعترب يف أغلبيتها عمليات حتسني وتنظيم بصورة أحسن
للعديد من اإلجراءات املعتمدة حاليا مثل :عمليات التوعية والتثقيف وعملية
توطيد العالقة بني املدرسة والعائلة و إجراءات حتسني ظروف التمدرس ونوعية
التعليم .لكن باإلضافة إىل ذلك أشار املعلمني إىل أهمية تطوير اسرتاتيجية
عملية للحد من التسرب املدرسي مبنية على أساس الدراسات والبحوث وقاعدة
بيانات من جهة ومن جهة أخرى إعداد وتطبيق برنامج تربوي يشرف عليه
خمتصني مسلحني بتقنيات البحث والتشخيص الصحي والنفسي واالجتماعي،
يهدف إىل الكشف بصورة مبكرة على التالميذ املعرضني أكثر للتسرب املدرسي

18

41

 -إعادة النظر يف كثافة الربنامج

يعرض اجلدول ( )17االقرتاحات املقدمة من طرف املعلمني للحد من ومعاجلة
ظاهرة التسرب املدرسي.
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التوعية والتثقيف

24
15

 -تكوين قاعدة بيانات بالتسرب املدرسي

ب -احللول املقرتحة من طرف املعلمني ملساعدة التالميذ على تفادي
السقوط يف فخ التسرب

60

تصنف االقرتاحات التكرارات

09
16

توطيد العالقة بني
املتوسطة واألولياء
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مناقشة

على حقيقة هذه الصعوبات ،مما يعين أن التشخيص عملية ضرورية من أجل
وضع كلمات على ما منع أو مينع التلميذ من التطور أو التحسن مثل باقي
زمالءه واالستمرار يف التمدرس .وبعد التعرف على طبيعة هذه الصعوبات جيب
التفكري يف احلل املناسب الذي يساعد سواء التلميذ املعرض للتسرب على جتاوز
الصعوبات اليت يعاني منها واكتساب الكفاءات الالزمة اليت جتعله قادرا على
التكيف بصورة إجيابية مع وضعه وال ينسحب ويتسرب ،أو التلميذ الذي وقع
فعال يف فخ التسرب حيث جيب هنا حتديد األسباب الفعلية اليت أدت إىل ختليه
على الدراسة والعمل على مساعدته على اإلندامج يف مسارات تكوينية مناسبة
ألهتماماته وميوله .إن مثل هذا العمل سيفيد يف تطوير اسرتاتيجية التدخل
للحد من هذه الظاهرة فيما بعد.

بعد العرض والتحليل للمعطيات املتصلة بهذا البحث ،سنعمل فيما يلي على
إبراز أهم النتائج اليت ميكن استخالصها من هذا العمل فيما خيص نقطيت
البحث أي:
أوال :العالقة بني مدى انتشار األمية
التسرب املدرسي قبل مستوى اخلامسة

عند فئة الشباب (15-24
ابتدائي (عند األطفال).

سنة) ونسب

بناء على النتائج املتوصل إليها أعاله فيما خيص جدلية العالقة بني مدى انتشار األمية
عند فئة ( 15-24سنة) من الشباب ونسب التسرب املدرسي قبل مستوى اخلامسة
ابتدائي فيما بني األطفال  ،ميكننا أن نقول بأن نسبة األمية فيما خيص هذه الفئة من
الشباب يف اجلزائر ،ستبقى عالية يف املستقبل القريب واملتوسط وذلك ألن تغذية
خزانها يعترب مضمون بفضل النسب احلالية العالية من املتسربني قبل مستوى
اخلامسة ابتدائي؛ حيث تشري البيانات يف اجلدول ( )9إىل أنه يوجد  % 6.12من
التالميذ ختلوا عن الدراسة لسبب أو آلخر قبل الوصول إىل مستوى اخلامسة ابتدائي.
وميكننا أن نالحظ التشابه الكبري بني األرقام احلالية لنسبة األمية لفئة الشباب
( )15-24ونسبة التسرب املدرسي قبل السنة اخلامسة ابتدائي ( نسبة األمية عند
فئة الشباب ( 15-24سنة) تساوي  % 6,19ويف املقابل جند نسبة التسرب قبل
مستوى السنة اخلامسة ابتدائي بالنسبة لسنة  2008تقدر بـ  ،)% 6.12مما يعين أن
احلال سيبقى على حاله إال إذا مت تطوير سياسة تربوية عملية فيما خيص الرتبية
الدائمة والتكوين املستمر موجهة إىل هذه الفئة املتسربة لتعزيز مكتسباتهم
الضعيفة يف القراءة والكتابة واحلساب وبالتالي إبعاد شبح األمية من طريقهم.

بطبيعة احلال تعترب الوقاية خري من العالج ،وهلذا ميكننا أن نقول فيما خيص
التكفل بالتالميذ املعرضني أكثر للتسرب إىل أن الرتكيز ،يف حالة الصعوبات
األسرية ،جيب أن يكون على تقديم الدعم املعنوي واملادي الذي يسمح بتحقيق
نوع من التوازن للتالميذ املعنيني وأسرهم ويف حالة الظروف املدرسية الصعبة
جيب أن يكون الرتكيز على حتسني هذه الظروف .أما يف حالة صعوبات التعلم
والعوامل املرتبطة بالتلميذ فإن الرتكيز جيب
أن يكون على تكييف الوضعيات التعليمية هلؤالء التالميذ وذلك بالعمل
على الوصول إىل عملية تفريد  Individualiserاملساعدات املقدمة هلم .إن
هذا التكييف والتفريد يتطلب بالضرورة وضع بيداغوجية فارقيهPédagogie
 . différenciéeمع العلم إن تطبيق هذه البيداغوجية وتسيري الفروق املوجودة
بني التالميذ ال ميكن أن يتم إال باستبدال بواسطة التكوين ،بعض املمارسات
احلالية عند املعلمني مبمارسات أخرى قادرة على إدخال تغيريات حقيقية يف
وضعيات التعلم.

ثانيا :أسباب التسرب والكيفية املناسبة للوقاية والعالج من هذه الظاهرة
تؤكد النتائج املتوصل إليها على أن املصادر األساسية املولدة لألسباب اليت
ميكن أن جندها وراء ظاهرة التسرب املدرسي هي خصائص كل من التلميذ
واملدرسة والعائلة .مع العلم أن املعلمني يعتربون العوامل املتصلة بالتلميذ
وعائلة التلميذ تساهم بصورة كبرية يف حدوت التسرب املدرسي وتأتي يف درجة
أقل العوامل املتصلة باملدرسة.

املراجع
1 .1بوسنه م ،زاهي ش ،بن صافية ع وحمي الدين ط ( )2008اإلعادة املدرسية
يف التعليم االبتدائي ،دفاتري املعهد الوطين للبحث الرتبوي ،وزارة الرتبية
الوطنية ،اجلزائر.
2 .2بوسنه م ،خلضر ب ،بن صافية ع  ،بوطاف م ( )2008دراسة أسباب التسرب
املدرسي .التقرير العلمي الثاني ،املعهد الوطين للبحث الرتبوي -وزارة
الرتبية الوطنية.

من الواضح بأن التالميذ املتسربني أو املعرضني أكثر للتسرب املدرسي وجدوا
أو يوجدون يف وضعيات صعبة .حيث عانوا أو يعانون يف الغالب إما من
صعوبات التعليم أو من صعوبات عائلية وتكتمل احللقة يف حالة ما إذا كان
التعرف
متدرسهم أو يتمدرسون يف ظروف مدرسية صعبة .وهلذا جيب يف البداية ُّ
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.3

.4

.5

 3مزاب ناصر ( :)2008املعاملة الوالدية للحدث اجلانح وعالقتها مبفهوم
الذات .رسالة دكتوراه دولة غري منشورة ،قسم علم النفس وعلوم الرتبية،
جامعة اجلزائر.
4قماز فريدة ( :)2009عوامل اخلطر والوقاية من تعاطي املخدرات .رسالة
دكتوراه دولة غري منشورة ،قسم علم النفس وعلوم الرتبية – جامعة
اجلزائر.
5صاحل السعد ( :)1999الوقاية من املخدرات – دار الصفاء للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

66. Bautier, E, (2003) : Décrochage scolaire : Genèse et logique des

parcours, VEI Enjeux n°132, mars.
77. Crahy ,M, (2007) Peut-on luter contre l’échec scolaire 3e
édition de boeck.
88. Janoz, M, (2000) : L’abandon scolaire chez les adolescents :
perspective nord-américaine, VEI Enjeux n°122 sep.
99. Sullivan, M, (1988) : Analyse comparative des décrocheurs et
des non-décrocheurs dans les écoles secondaires de l’Ontario,
Toranto. Service de pub. du MEO.
1010 UNESCO, (1998) : Rapport mondial de l’éducation, Paris.
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الشباب يف دولة اإلمارات والشبكات االجتماعية االفرتاضية:
مقاربة للتم ّثالت واالستخدامات
د .نصر الدين لعياضي

ملخص

كلية االتصال ،جامعة الشارقة

حياول هذا البحث أن يدرس استخدام الشباب يف دولة اإلمارات لالنرتنت بعيدا عن
األطر النظرية املهيمنة اليت حتصر هذا االستخدام وفق منظور احلتمية التكنولوجية
واالستخدامات واالشباعات.
و يسعى إىل توضيح كيف أن تقارب الشباب يف دولة اإلمارات يف امتالك التكنولوجيا
مل يؤد إىل توحيد استخدامهم هلا وتنميطه .والسبب يف ذلك ال يعود إىل تفاوت
الكفاءات التقنية للمستخدمني فقط ،بل للسياق االجتماعي لالستخدام والتمثل
لالنرتنت وتطبيقاتها :التدوين ،الفيس بوك ،تويرت ،واليوتوب.
كما حياول هذا البحث اإلجابة عن السؤال التالي :هل أن االنرتنت تعمل على
إحداث قطيعة مع عالقات الشباب االجتماعية اليت يقيمونها يف حياتهم اليومية أو
أنها تعيد إنتاجها .مبعنى هل أن فضاء الشباب االفرتاضي يبعدهم عن واقعهم أو
يعزز ارتباطهم به ومبا حيمله من رموز وقيم وتصورات ومشاعر.
الكلمات الدالة :الفضاء االفرتاضي ،األنا اجلمعي  ،الفضاء العمومي ،الشبكات
االجتماعية.

مقدمة

أصبح من املتعارف عليه أن الشباب يشكل الفئة االجتماعية األكثر انفتاحا على
تكنولوجيا االتصال واستخداما هلا ،والساعية أكثر إىل امتالك املهارات التقنية
اليت تسمح هلا بذلك ،مقارنة ببقية الفئات االجتماعية .ففي هذه املرحلة من
العمر يتجلى الوعي بالفردانية واالستقاللية الذي تعززه املمارسات اإلعالمية
والثقافية اجلاحنة ،أكثر ،حنو الفردانية ،مثل امتالك اهلاتف النقال الشخصي،
والكمبيوتر الشخصي ،واستخدام لشبكة االنرتنت ،واالستمتاع بـ ،Ipod
وغريها من الوسائل اليت تسمح للشباب بالتعبري عن هويتهم ،واالبتعاد تدرجييا
1
عن مراقبة أولياء أمرهم.
1-Livingstone S., “Du rapport entre audiences et publics”, Réseaux, no 126, vol. XXII, 2004, pp. 17-55
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يف ظل هذا السياق تظل الرغبة يف املعرفة العلمية لعالقة الشباب واالنرتنت
متجددة يف العامل واملنطقة العربية.

إننا ندرك أن هذه املتغريات متلك وزنا متباينا يف دراسة عالقة الشباب يف دولة
اإلمارات باالنرتنت .فمتغري اجلنسية يلعب ،يف اعتقادنا دورا أساسيا يف الكشف
عن هذه العالقة ،وذلك ألن اإلمارات تتسم بتنوع سكاني واضح ،إذ توجد
بها نسبة عالية من اليد العاملة الوافدة من جنسيات خمتلفة .فإذا كنا نؤمن بأن
االنرتنت تساهم يف بناء ال ّذات ويف تشكيل اهلوية ،فإنها ال تفعل ذلك من
ّ
التشكل حتدد مالمح االندماج داخل اجملتمع
فراغ ،بل ترتكز على هوية يف طور
اإلماراتي أو مع موطن اجلنسية.

وقد تعززت هذه اخلشية بسيادة الرؤية املعيارية لوسائل االتصال واستخداماتها،
واليت تقف عند وصف الظاهرة ،وتصنيف استتباعاتها ،وفق الثنائية التالية :إجيابية
وسلبية.

إذا السؤال املركزي الذي يثريه هذا البحث يتمثل فيما يلي :هل أن املتغريات
السوسيو ثقافية ،والنوع تلعب الدور احملدد يف التمثّالت لالنرتنت ،وبالتالي يف
استخدامها (إيقاع االستخدام وغاياته الصرحية أو الضمنية أم أن هذه املتغريات
ال متلك أي تأثري على االستخدامات ألنها موحدة ومنمطة لدى كل الشباب
حبكم وحدة املقاصد والغايات؟ فإذا كانت العالقة بني التمثّل واالستخدام
متفاعلة ،فإن تشكل متثّل الفرد لالنرتنت يرتكز ،بهذا القدر أو ذاك ،على
اإلمكانيات الشخصية التقنية والثقافية ،وعلى البيئة االجتماعية والثقافية اليت
ت ّعد متغريات هذا البحث إحدى مكوناتها األساسية ،واليت تدفع بوسائط اإلعالم
اجلديدة لتندغم يف حياة الشباب يف دولة اإلمارات ،وتصبح جزءا من وجودهم
االجتماعي.

من يتابع املؤمترات والندوات ،وحتى بعض البحوث العلمية عن الشباب
واالنرتنت يف املنطقة العربية رغم قلتها ،يالحظ حجم اخلشية من تأثري شبكة
االنرتنت على تكوين النشء يف ظل انتشارها جغرافيا واجتماعيا 2.إنها اخلشية
ذاتها اليت تصاحب كل جديد منذ دخول املطبعة إىل املنطقة العربية إىل غاية البث
التلفزيوني املباشر.

نعتقد أن تضخيم هذه اخلشية يقضي على الرؤية االستكشافية اليت تتأسس على
مساءلة متثّل الشباب لالنرتنت ،وغائية االستخدامات اليت قد ال يفصح عنها
الروتني اليومي.

لتجاوز الثنائية املذكورة أعاله ،يطرح هذا البحث على بساط املناقشة العالقة
بني الشباب يف اإلمارات واالنرتنت على مستويني متداخلني :التمثّل
واالستخدامات.

إن العالقات االجتماعية موجودة بوجود اجملتمع مبختلف ٌبناه (مجع بنية) ومؤسساته،
وميكن أن نعرفها ،بشكل مبسط ،بالقول أنها طريقة «يف أن نكون معا» ،واليت
تتجسد ،حسب ما أبرزها البحث العلمي ،يف لحمة العالقات القائمة بني البشر،
وعرب األشكال التالية -:عالقات صداقة (بني خمتلف األعمار ،وبني اجلنسيات
املختلفة ،والفئات االجتماعية) ،عالقات الرتابط من خالل اخلطوبة ،الزواج
واملصاهرة) ،عالقات تبادل املعلومات واخلدمات واليت تتجلى أكثر لدى تالميذ
املدارس اإلعدادية والثانوية واجلامعية ،وداخل مؤسسات العمل) .وعالقات
تعاضد ومؤازرة اليت تتجلى لدى أفراد العائلة ،أو سكان حي معني ،أو أبناء قرية
أو قبيلة ،أو يف العمل ،أو يف الفرق الرياضية أو بني مناصريها.

إشكالية البحث وتساؤالته

إن العالقة بني االنرتنت والشباب تطرح الكثري من التساؤالت عن البعد
االجتماعي للتكنولوجيا ،والتأثري االجتماعي على التكنولوجيا ،وأمناط استخدام
االنرتنت وغاياته (االتصال وتكوين عالقات -صداقات -اإلعالم واملعرفة-
الرتفيه ،التسوق ،تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا احلديثة) واليت تعرب كلها،
ضمنيا ،عن التفاوت يف االستخدام ،والتباين يف مقاصده.

إن البحث عن هذا التفاوت والتباين يفضي إىل التساؤل عن أسبابه ودوافعه
من خالل استحضار مجلة من املتغريات السوسيو ثقافية املتفاعلة :النوع،
والسن ،واجلنسية ،وتشخيص االستخدام االجتماعي لبعض التطبيقات اليت
تتيحها شبكة االنرتنت :الربيد اإللكرتوني ،والدردشة واملشاركة يف املنتديات
االلكرتونية ،واالشرتاك يف الفيس بوك ،ويوتيب ،وتويرت ،واالنضمام إىل الفضاء
التدويين.

فهل تنتج شبكة االنرتنت عالقات اجتماعية جديدة يف سياق زماني ومكاني
جديد أم أنها تعيد إنتاج العالقات االجتماعية القائمة املذكورة أعاله باعتبارها
ليست سوى وسيطا هلذه العالقات يعمل على ترسيخها؟
ملعاجلة هذه اإلشكالية نستعني مبجموعة من األسئلة اليت توجه البحث وتؤطره،
وهي:

 - 2انظر على سبيل املثال ،وليس احلصر ،املقدمة اليت وضعت لوقائع الندوة العلمية املوسومة “ :ثقافة االنرتنت واثرها على
الشباب” ،اليت نظمها املنتدى اإلسالمي بالشارقة ،وجامعة الشارقة ،ودائرة الثقافة واإلعالم مبدينة الشارقة ،يف الفرتة -11 10
فرباير  ،2004إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،2006 ،ص 8
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اليت حيققونها من خالل ذلك 5،وعلى اآلثار االجتماعية الستخدام الشباب
لالنرتنت 6،واستتتباعاتها الثقافية؛ أي مساهمتها يف تطوير الثقافة الفرعية لدى
8
الشباب 7،وعلى عادات استخدام االنرتنت وتأثريها على السلوك الثقايف،
وواقع استخدام الشباب يف اإلمارات 9والسعودية 10ملقاهي االنرتنت.

 .1هل أن متثّل الشبكات االجتماعية اإلفرتاضية هو ذاته لدى الشباب يف دولة
اإلمارات؟
 .2هل يتدخل اجلنس واجلنسية يف صياغة متثل الشباب يف دولة اإلمارات
للشبكات االجتماعية االفرتاضية وبالتالي يف استخدامها؟
 .3هل أن الفئة األصغر سنا من الشباب هي األكثر إملاما واستخداما للشبكات
االجتماعية االفرتاضية ،كما تؤكد بعض البحوث األمربيقية اليت جرت يف
بعض الدول الغربية3؟
 .4هل تعمل الشبكات االجتماعية االفرتاضية على تشكيل عالقات اجتماعية
جديدة أو تعيد إنتاج العالقات االجتماعية القائمة يف اجملتمع ،وتوسع
انتشارها فقط؟

املنهج وأدوات البحث

استخدم الباحث املنهج املسحي الوصفي يف دراسته لعالقة الشباب واالنرتنت
يف دولة اإلمارات باالعتماد على استبانة وجهت لعينة قوامها  115فردا .تضمنت
اإلستبانة  35سؤاال ارتكزت على احملاور التالية ( :معلومات شخصية عامة،
والتجهيزات اليت ميلكها املبحوث واليت تربطه بشبكة االنرتنت ،واستخدام
املبحوث لالنرتنت :اإليقاع ،واملدّة ،واملكان ،ودواعي اإلحبار يف شبكة االنرتنت،
واملواقع اإللكرتونية اليت زارها منذ شهر ،واستخدامه لوسائل اإلعالم الكالسيكية،
واستخدامه للشبكات االجتماعية :املدونات اإللكرتونية ،وتويرت ،واليوتيب،
والفيس بوك).يعاني البحث الكمي ،على أهميته يف البحوث االجتماعية ،من
بعض القصور ،ويتمثل يف السعي لتكميم الظاهرة ،وحماولة استخراج قوانني
تتحكم يف تطورها .ومن أجل جتاوز هذا القصور مل يكتف الباحث بتحليل
النتائج الكمية اليت توصل إليها ،ألنه ُ
يعدها مشروطة بظرفها الزماني واملكاني،
وبالظاهرة املدروسة اليت ما زالت قي التطور َ
وال ّ
تشكل .بل أجرى ( 26مقابلة
معمقة مع املبحوثني ،خاصة الذين أنشأوا مدونات إلكرتونية أو اشرتكوا يف
الشبكات االجتماعية (يوتيب ،وفيسبوك).

البحوث السابقة

تتسم البحوث العلمية حول االنرتنت يف املنطقة العربية بنقص واضح يف البعد
النظري الذي ينمي التفكري يف شبكة االنرتنت باعتبارها مركبا معقدا تصنعه
مجلة من العوامل املتداخلة :العامل التقين ،واالقتصادي ،واالجتماعي والثقايف
واالتصالي 4.وتتميز برتكيزها على فئات الشباب نظرا العتقاد راسخ بأنها
الفئة األكثر اندفاعا يف اجملتمع ،واألكثر إقباال على تبين ما هو جديد من أفكار،
وجتهيزات تكنولوجية ،وممارسات اجتماعية وإعالمية وثقافية .وعلى هذا األساس
فإنها الفئة اليت متيل أكثر إىل استخدام االنرتنت ،وحتتاج إىل محاية نظرا هلشاشة
جتربتها االجتماعية ورغبتها يف اخلروج عن املألوف من األفكار واملمارسات.

من الصعب أن نقدم كل البحوث اليت جرت يف العامل ،واملنطقة العربية ،حول
الشباب واالنرتنت .لذا سنكتفي بتقديم البعض منها ،مركزين على تلك اليت
جرت يف دولة اإلمارات العربية ،وبعض الدول اخلليجية ،واليت تكشف عن
بعض التوجهات واهلواجس البحثية حول هذا املوضوع .ففي هذا اإلطار ميكن
القول أن البحوث ركزت على استخدامات الشباب لالنرتنت واإلشباعات

 - 5حممد قرياط ،وحممد عايش :استخدامات واشباعات االنرتنت ،دراسة ميدانية حتليلية لشباب اإلمارات العربية املتحدة ،وقائع
الندوة العلمية حول ثقافة االنرتنت واثرها على الشباب ،إصدارات دائرة الثقافة والعلوم ،الشارقة 2006ن ص 88 - 50
 - 6مريم حممد آل علي  « :األثار االجتماعية الستخدام االنرتنت لدى الشباب ،نفس املرجع ،ص 138 - 106
فوزية عبد اهلل آل علي :األثار االحتماعية والنفسية لالنرتنت على الشباب يف دولة اإلمارات ،أحباث املؤمتر الدولي األول -اإلعالم
اجلديد  :تكنولوجيا جديدة لعامل جديد ،جامعة البحرين  7-9أبريل  2009ص 368 - 333

 - 3أنظر على سبيل املثال البحث الوطين الذي جرى يف كندا:

Boucher et Manon Groseilliers: Le double fossé numérique : L’autoroute de l’information au Canada
Direction de recherché parlementaire, Canada 2002, retrieved June 14,2006 from dsp-psd.pwgsc.gc.ca/
Collection-R/LoPBdP/PRB-f/PRB0237-f.pdf

7 - Deborah L. Wheeler The Internet and Youth Subculture in Kuwait, JCMC 8 (2) January 2003, retrieved
June 14,2006 from http://jcmc.indiana.edu/vol8/issue2/wheeler.html#first

 - 8نصر الدين لعياضي :الشباب اإلماراتي واالنرتنت ،دراسة ميدانية لعادات استخدام االنرتنت وتأثريها على السلوك الثقايف،
املصدر ذاته ،ص 140-196

 - 4ميكن أن ختتصر هذه البحوث يف جمموعة حمدودة من البحوث ،نذكر منها على سبيل التوضيح فقط:
عبد الرمحن عزي :االنرتنت والسباب ،بعض االفرتاضات القيمية ،وقائع الندوة العلمية حول ثقافة االنرتنت واثرها على الشباب،
إصدارات دائرة الثقافة والعلوم ،الشارقة  ،2006ص 348 - 326
الصادق رابح :آليات ادماج االنرتنت يف الفضاء ين املدرسي والعائلي ،وقائع الندوة العلمية حول ثقافة االنرتنت واثرها على الشباب،
إصدارات دائرة الثقافة والعلوم ،الشارقة  2006ص 651 - 607

 - 9امحد فالح العموش« :واقع استخدام الشباب ملقاهي االنرتنت يف جمتمع االمارات ،املصدر ذاته ،ص 238 - 197
 - 10أمحد بن حممد اهلاجري ،بعنوان (شبكة اإلنرتنت وتأثريها على الشباب السعودي ،دراسة ميدانية ملقاهي اإلنرتنت مبدينة
الرياض2003 ،م  ،مسرتجع بتاريخ

Sadok Hammami: L’Internet dans le monde arabe : A la recherche du paradigme absent, retrieved June
14,2009, from http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/09/06/32/PDF/internetmondearabe.pdf
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خصائص عينة البحث

تربر اإلناث تفضيلهن للمنتديات عن مواقع الدردشة ،بالقول أن املنتديات متنح
للفتاة خصوصية أكرب ،فمن يرغب يف التحدث إليها يقوم بالرد على مواضيعها
أو يرسل هلا رسالة خاصة ،فليس بإمكانية الكل التحدث إليها مباشرة وإزعاجها،
خالفا ملا هو معمول به يف مواقع الدردشة ،مما جبعلها ختتار إما التحدث مع من
يزعجها أو اإلنسحاب من املوقع .كما أن املنتديات تطرح مواضيع متنوعة تتماشى
وانشغاالتهن ،مثل الطبخ والزينة والفن واملودة .وهذا عكس الشات الذي يعترب
وسيلة تعارف ال أكثر .فإحدى غايات الدردشة هي التعارف وإقامة عالقات
افرتاضية على وجه التحديد ،واليت ينتهي بعضها فقط إىل إقامة عالقات فعلية
11
يف الواقع العيين ،وهذا ما عرب عنه الشباب الذي يشارك يف مواقع الدردشة.
بينما مركز ثقل املنتديات ليس التعارف ،بل طرح األفكار وتقديم املعلومات
واقتسامها.

إن مفهوم الشباب إشكالي ،ألنه يعرب عن بناء اجتماعي لشرحية معينة من
اجملتمع ،وقد حصرناها يف من يرتاوح سنهم ما بني  15و 30سنة .وطبيعة البحث،
وخصوصية هذه الشرحية فرضت على الباحث اختيار عينة غري احتمالية قوامها
 115مفردة ،تتوزع كالتالي 47 :ذكور ،و  68إناث ،و 73إماراتي ،و 19من بقية
دول جملس التعاون اخلليجي ،و 23من من الدول العربية خارج جملس التعاون
اخلليجي .وتضمنت الفئات العمرية التالية 19 :شابا ممن يرتاوح سنهم ما بني
 15و 20سنة ،و 82شابا ممن يرتاوح سنهم ما بني  21و 24سنة ،و  14شابا ممن
هم يف سن يرتاوح ما بني  25و 30سنة.

نعتقد أن هذه العينة متثل جمتمع البحث ،وتعكس خصائصه السوسيو ثقافية.
ويالحظ عنها أنها ال تشمل شباب جنوب أسيا ،والسبب يف ذلك ال يعود لعامل
ثقايف لساني فقط ،بل ترجع لعامل اجتماعي أيضا ،حيث أن الغالبية الكربى من
أبناء هذه اجلالية يتميزون مبستواهم التعليمي املنخفض ،حيلون بدولة اإلمارات
ملمارسة مهن شاقة لسد رمقهم ورمق ذويهم ،خالفا لبقية الشباب يف دولة
اإلمارات الذي يعيش معظم أفراده حتت كفالة ذويهم .لذا فإن عالقة شباب هذه
اجلالية تبدو لنا مغايرة عن بقية الشباب يف دولة اإلمارات.

إن املشاركة يف الدردشة مع األخر (أي ليس مع أفراد األسرة واملعارف كما هو
األمر يف امليسنجر) يتطلب من بعض املشاركني انتحال شخصيات ،وليس أمساء
فقط ،واستبطان معايري وقيم ،وطريقة تفكري وسلوك بغرض القبول يف جمموعة ما
واالندماج معها .فيضطر املشارك إىل إدارة عالقاته االجتماعية عرب الشبكة بهوية
12
الشخصية املنتحلة.
إن الدردشة يف فضاءات ثقافية غربية تلفت نظر الدارسني إىل ضرورة التمييز
بني األنا اجلمعي ( )The me collectiveالذي يفرض معايريه وأسس التفاهم
والتقدير االجتماعي واالهتمام ،واألنا احلميمي ( )The intimate meالذي
يستغل فيه املتصلون هويتهم اجملهولة لفرض معايري أخرى لالتصال والتفاعل.
إن هذا التمييز وسط الشباب يف دولة اإلمارات الذي يستخدم الدردشة ليس
واضحا ،فمن املفروض أن الفرد الذي يتسرت على هويته احلقيقية ،ويستعري اسم
ولقب ومهنة أو وضع اجتماعي يسعى للتأكيد ضمنيا بأنه يريد أن ينفلت من
ضوابط األنا اجلمعي بفرض معايري األنا احلميمي .لكن البعض يتملص من
هويته احلقيقية استجابة ملعايري االتصال اليت يفرضها اآلنا اجلمعي .مبعنى أن احلياة
االجتماعية يف دولة اإلمارات فرضت مجلة من املعايري اليت دفعت الشباب إىل
تعزيز نوع من االنطواء الوطين أو اإلقليمي .حيث نالحظ أن أبناء جنسية عربية
معينة يف دولة اإلمارات تشكل مجاعة متفاعلة فيما بينها ،وعالقاتها مع اجلاليات
األخرى حمدودة وختضع لغايات وظيفية حمددة وحمسوبة :تبادل املعلومات حول

حتليل نتائج البحث

 .1الشباب يف اإلمارات واالنرتنت :بني االتصال ،واخلدمة ،والرتفيه:

تتميّز االنرتنت عن وسائل اإلعالم الكالسيكية بتعدد األنشطة اليت تتيحها
وتداخلها :البحث عن املعلومات ،تبادل الربيد والرسائل ،احملادثة واملشاركة يف
املنتديات ،إرسال رسائل قصرية ،وإدراج تعليق يف الفيس بوك ،أو إنشاء صفحة
خاصة ،أو ث شريط فيدو شخصي ،وإجراء مكاملة هاتفية ،وتدوين املالحظات
واألفكار ،وقراءة الصحف ،وحتميل شرائط الفيديو أواملوسيقى واالستماع إىل
اإلذاعة .إن احلدود الفاصلة بني هذه األنشطة ليست واضحة دائما ،خاصة إذا
علمنا أن بعض املواقع واملنصات اإللكرتونية تتيح أكثر من نشاط .وميكن إجناز
هذه األنشطة ليس بشكل متقاطع أو متباعد ،بل بشكل مواز.
خيتلف استخدام الذكور لالنرتنت عن اإلناث .فالذكور أكثر استخدما للربيد
اإللكرتوني ،والدردشة ،واليوتيب ،والفيس بوك ،وقراءة الصحف ،والتسوق،
والبحث عن املعلومات .بينما اإلناث أكثر استخداما املنتديات اإللكرتونية،
والتدوين ،وتويرت ،والرسائل النصية القصرية.
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االمتحانات يف املدارس واجلامعات ،وتبادل احملاضرات .فمواقع الشات واملنتديات
اليت من املفروض أنها تتسم بهامش من احلرية لتتجاوز املعايري االجتماعية
القائمة أصبحت تعززها! أي تعزز الشعور الوطين أو القومي من خالل إدارته.
فاألنا احلميمي ال يوجد إال لتلبية متطلبات األنا اجلمعي .وهنا يطرح السؤال
حول كيفية إدارة اآلنا احلميمي يف احلياة اليومية الواقعية واألنا االفرتاضي ،الذي
قد ال يعمر طويال وينكشف أو يعرب عن حقيقته.

عن األفكار الشخصية .وهنا جيب التوضيح أن هذا التعبري ال خيتصر يف اهلاجس
السياسي ،بل يرتبط ،بدرجة أكرب بهاجس ثقايف وأدبي وفين والتعبري عنه -كما
سنحلل ذلك الحقا -ثم تأتي الرغبة يف التعريف بالنفس ،أو تقديم األنا لألخر.
أو االلتقاء مع النظراء لتقاسم اهلوايات ذاتها.
إن اإلناث أكثر إطالعا عن املدونات من الذكور ( % 79مقابل  ،)% 57وأكثر
متابعة للمدونات اليت تتحدث عن أمور شخصية ،واجتماعية وحتى سياسية .كما
أن نسبة اإلناث اللواتي أنشأن املدونات أكرب من الذكور ،حوالي  % 21مقابل
 % 17من الذكور .هذا على الرغم من أن نصف مدونات اإلناث حديثة العهد
(أقل من سنة) ونصفها األخر يزيد تاريخ إنشائه عن السنتني .بينما يعود تاريخ
إنشاء نصف مدونات الذكور إىل ما بني سنة وسنتني .وربعها يزيد عن السنتني.
وأكثر من  9مدونات من بني عشرة اليت أنشأتها اإلناث يهدفن إىل التعبري عن
أفكارهن ،ثم تأتي الرغبة يف التعريف بأنفسهن ،ومشاطرة األخرين هواية حمددة،
مثل كتابة الشعر ،أو القصة القصرية ،أو الرسم أو السعي إىل إثراء التجربة
االنرتناتية على املستوى التقين ،والتحكم ،أكثر ،يف عناصر الوسائط املتعددة،
والكتابة وفق منطق النص املتشعب.

تتكشف مقارنة نتائج هذه الدراسة مبا سبقها من دراسات عن تراجع الشباب
يف دولة اإلمارات عن املشاركة يف مواقع الدردشة نظرا لتوفر أشكال جديدة من
التعريف بالذات ،والتعرف إىل األخر ،مثل ،Face book :و ،My spaceوغريها.
إن املشاركة يف الدرشة تدعمت يف حياة بعض الشباب االجتماعية ،ومل يعد
ينظر إليها على أساس أنها نشاط حمظور أو منبوذ يف اجملتمع ،حسبما يؤكد ذلك
املبوحثون .هذا وإن كان البعض يعتقد أن مواقع الدردشة تعد إىل حد ما فضاء
املراهقني للرتفيه ،يتسم مبستواه الثقايف الضعيف 13.وهذا ال يعين أبدا خلو
منتديات الدردشة من مؤشرات اجتماعية وثقافية وإعالمية ،فإحدى املدونات
اليت تشتغل يف قطاع اإلعالم ،تؤكد جلوئها إىل مواقع الشات ،بني احلني واألخر،
ملعرفة اهتمامات الشباب ،واالستعالم عن بعض األحداث يف حالة شح األخبار
14
اليت تقدمها اإلعالم الكالسيكية العربية الرمسية.

تعتقد املبحوثات أن جنوحهن أكثر إىل التدوين مقارنة بالذكور ميكن تفسريه
بالعديد من العوامل ،لعل أبرزها املكانة اليت تتمتع بها املرأة يف اجملتمع واليت
تدفعها للجم رغبتها يف التعبري عن أفكارها وانشغاالتها يف الفضاء العمومي
العيين نتيجة ثقل التقاليد االجتماعية و يف ظل قلة املنابر العمومية اليت جتسد
هذه الرغبة .هذا باإلضافة إىل ميلهن الختيار الكتابة كأسلوب مفضل للتعبري
واالتصال.

 .2الشباب يف دولة اإلمارات والتد ّوين :األنا الذاتي واألنا اجلمعي:
متلك نسبة كبرية من الشباب يف دولة اإلمارات فكرة عما هو التدوين (أكثر
من ثالثة أرباع) .فامتالك خلفية عن املدونات أصبحت من مكونات الثقافة
اإللكرتونية الشبانية .لكن حوالي ثلث الشباب فقط اخنرط يف عامل التدوين،
وذلك من خالل إدراج تعليقه على ما تنشره املدونات .واطلع أكثر على املدونات
اليت تتحدث عن أمور اجتماعية وشخصية ،تليها املدونات اليت تتطرق للشأن
السياسي .وأخريا املدونات املهتمة بالتكنولوجيا.

وهذا ما جيسد متثل أحدى املدونات للتدوين ،حيث تشبه املدونة ببيتها ،متأله مبا
تشاء .فيمكن أن ختصصه (أي جتعله خاصا جدا) .وميكن أن تعممه (جتعله عاما)،
15
و تشرع أبوابه للعابرين ،أو أن تنأى به ،وحتوله إىل غرفة خلفية.
حقيقة أن الغاية األساسية من التدوين لدى اجلنسني ال ختتصر يف "التنفيس"
عن الذات ،والتعبري عنها ،بل تروم ،أيضا ،دفع أصوات املدونني وأفكارهم
لتكون مسموعة ،كما يوحي به العنوان التالي،"I’m talking, listen to me" :
الذي أختاره أحد املدونيني ملدونته 16.وتسعى إىل فرض االعرتاف بوجود الشباب،

بلغت نسبة الشباب الذي ميلك مدونات إلكرتونية  % 19فقط ،ونصف
املدونات اليت أنشأها الشباب يعود تاريخ إنشائها إىل ما بني سنة وسنتني.
إن غاية أكثر من مثانية من عشر من الذين انشأوا مدونات تكمن يف التعبري
 - 13مقابلة مع املدونة وفاء بنت خلفان ،اجرى الباحث معها يوم  3مايو  2009على الساعة الرابعة مساء ،بكلية البنات ،جامعة
الشارقة.

 - 15حوار اجراه الباحث مع املدونة هديل احلضيف ،نشر بتاريخ  26مارس  ،2007ومسرتجع بتاريخ  12/1/2009من املوقعhttp:// :
www.mshjiouij.com/blog/archives/119

 - 14تؤكد املدونة وفاء بنت خلفان أنها جلأت إىل مواقع الشات املصرية .ملعرفة املزيد عن احلريق الذي شب يف السكنات العشوائية
يف القاهرة ،ألن وكاالت األنباء مل تقدم الكثري من املعلومات حول ما جرى – املصدر ذاته.
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وتقدير قيمتهم وأفكارهم .أي أن التد ّوين يعرب ،بشكل واعي أو غري واعي ،عن
الرغبة يف تشكيل عامل جديد خيضع لقواعد وضوابط اجتماعية وثقافية جديدة.
لكن الفرق يكمن يف أن عدد املدونات اللواتي ينتحلن امسا مستعارا أكرب من
عدد املدونني .والسبب يف ذلك يكمن ،حسب املدونني ،يف مجلة من االعتبارات
املختلفة ،تأتي يف مقدمتها األعراف والتقاليد اليت ترزح اإلناث حتت ثقلها أكثر
من الذكور .واخلوف من عواقب جرأة الطرح يف املدونات اليت ال تتماشى مع
الفكر السائد ،واخلوف من ولوج الفضاء العمومي بهوية مكشوفة تتعرى أمام
السلطة وفق مفهومها الفوكوي (نسبة إىل ميشال فوكو) .نؤكد على هذا املفهوم
علما بأن بعض املدونات يعتقدن أن حضور األنثى يف التدوين السياسي قليل أو
منعدم 17.كما أن عدم الثقة فيما تكتبه يف املدونة من شعر ،وقصة ،وعدم التأكد
من مستواه يفرض على الفتيات ،أكثر من البنيني ،التسرت على هويتهن احلقيقية.
ويظل االسم املستعار ملتصقا باملُد ًونة ،ويصبح جزءا من هويتها الفعلية ،وتصبح
املُ َد ٍّونة مضطرة إلدارة اهلويتني :اهلوية احلقيقية ،واهلوية االفرتاضية اليت حتجب،
بهذا القدر أو ذاك ،اهلوية الفعلية.

 ،%تليها املدونات االجتماعية بنسبة  ،% 41ثم السياسية بنسبة  .% 35وأخريا
املدونات املهتمة بالتكنولوجيا ،بنسبة  .% 6وتتساوى نسبة الشباب العربي الذي
يتابع املدونات االجتماعية والشخصية بنسبة  ،% 36تليها املدونات السياسية
بنسبة  ،% 32وأخريا املدونات املهتمة بالتكنولوجيا بنسبة تقدر حبوالي .% 6
من الصعب القول أن اهتمام الشباب باملدونات نابع من هاجس سياسي ،رغم
أن نسبة الشباب الذي يطلع على املدونات السياسية تبلغ  .% 25فالشباب
يهتم باملواضيع االجتماعية والشخصية بدرجة أكرب .لكن ما يلفت النظر ،أكثر،
أن كل الشباب املد ّون يف اإلمارات ال يسعى إىل نشر أموره الذاتية واحلميمية
يف املدونات .وهنا يطرح اإلشكال املرتبط بتمثّل الشباب ملا يسمى اخلصوصية
يف وسائط إعالمية مرتبطة بالعلن ،والعمومية .حقيقة أن مفهوم اخلصوصية
يف الثقافة العربية قد تطور ،بهذا القدر أو ذاك ،بتطور احلياة االجتماعية .لكن
يف خضم هذا التطور جند نوعا من املفارقة والذي ميكن تلخيصها بتزايد عدد
االنرتناتني الذين يرغبون يف اإلطالع على املدونات الشخصية ،لكن من أنشأ
منهم مدونة ال يريد أن يطرح مشاكله الشخصية أو يعري أموره احلميمية أمام
املأل.

يبدو أن املدونات ،باعتبارها واسطة بني ما هو عام وخاص ،تشكل ملتقى تدار
فيه اإلكراهات املوضوعية ،اليت حيكمها منطق املؤسسات االجتماعية املختلفة،
واملتطلبات الذاتية اليت تدفع لإللتفاف على هذه اإلكراهات .امللتقى الذي تؤدي
إدارته إىل استحداث سلوكيات وذهنيات تندغم يف احلياة االجتماعية.

رغم أن نسبة الشباب اإلماراتي الذي ميلك خلفية عن املدونات أقل من الشباب
اخلليجي والعربي ،إال أن نسبة إنشائه للمدونات هي األكرب ،حيث بلغت ،% 31
تليها نسبة الشباب اخلليجي ،اليت تقدر حبوالي  ،% 24ثم نسبة الشباب العربي
اليت بلغت  .% 23ويرتاوح تاريخ أكرب عدد من املدونات اليت أنشأها الشباب
اإلماراتي ما بني سنة وسنتني ،بينما يتساوى عدد املدونات اليت أنشأها اخلليجي
منذ أقل من سنة ،وما بني سنة وسنتني .بينما نسبة أكرب من املدونات اليت أنشأها
الشباب العربي تعد األقدم ،إذ يزيد عمرها عن سنتني.

تبينّ الدراسة أن عدد أبناء اجلالية العربية الذين ميلكون خلفية عن املدونات
أكثر من عدد بقية الشباب .حيث بلغ عددهم  ،% 96مقابل  % 89من الشباب
اخلليجي ،و  % 58من الشباب اإلماراتي .لكن امتالك خلفية ال يعين بالضرورة
اإلطالع على املدونات والتفاعل معها .فعدد الشباب اخلليجي الذي ساهم
بتعليقاته على املدونات اإللكرتونية يزيد عن عدد شباب اجلنسيات األخرى،
حيث بلغت نسبته  % 47مقابل  % 30من الشباب العربي ،و  % 29من الشباب
اإلماراتي.

إن التعبري عن األفكار واآلراء هي الغاية األساسية اليت دفعت جممل الشباب يف
دولة اإلمارات العربية إىل إنشاء املدونات وإن كانت بنسب متفاوتة.
إذا أردنا أن ترتب الغايات من إنشاء املدونات حسب تناقص أهميتها ،فيمكن
القول أن الشباب اإلماراتي يسعى عرب مدوناته إىل التعبري عن أفكاره أوال،
ثم التعريف بذاته ،واشراك املدونني هوايته ،واكتساب خربة تقنية .أما بالنسبة
للشباب اخلليجي ،فان الغاية من من إنشائه مدونته هو التعبري عن رأيه أوال،
ثم تأتي بقية الغايات على قدم املساواة :التعريف بالذات ،مشاطرة اهلوايات،
واكتساب خربة تقنية .أما الشباب العربي فإنه يكتفي بغاية واحدة :التعبري عن
أفكاره وآرائه.

إن نسبة الشباب اإلماراتي الذي يطلع على املدونات اليت تعاجل القضايا
االجتماعية تبلغ  % 64من جممل املهتمني باملدونات ،تليها املدونات ذات الطابع
الشخصي بنسبة  ،% 57ثم املدونات املهتمة بالتكنولوجيا بنسبة  .% 31وأخريا
املدونات السياسية بنسبة .% 29وحتظى املدونات الشخصية بأعلى نسبة من
االهتمام يف أوساط الشباب اخلليجي ،حيث بلغت نسبة املطلعني عليها 59
 - 17حوار مع املدونة هديل احلضيف ،مصدر سابق.
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إن الشباب األصغر سنا هو األكثر معرفة باملدونات ،وهو األكثر نشاطا يف الفضاء
التدويين ،إذ يهتم ،أكثر ،باملدونات الشخصية واملدونات االجتماعية والسياسية
مقارنة بالشباب األكثر سنا .رمبا هذه احلقيقة تعكس فضول الشباب األصغر سنا،
وشغفه باملعرفة واإلطالع .على كل حال إن هذا النشاط التدويين يتناقص بتقدم
السن.

وصديقات صديقاتها .وتعرب عن استعدادها لاللتقاء مبن يعلقون على ما تكتبه
20
يف مدونتها بشرط أن يكونوا مهنيني أو تعرفهم من قبل!
إن التفكري يف التدوين يف دولة اإلمارات ،وحتى يف املنطقة العربية ،حييلنا إىل
املفارقة اليت ميكن أن نلخصها يف اإلصرار على ولوج الفضاء العمومي مع
االحتفاظ على اخلصوصية ،مبا فيها مسمى املدونة! لقد طلب الباحث ،يف إطار
املقابالت اليت أجراها مع املدونني ،من إحدى املدونات تزويده بعنوان بعض
املدونات اليت تواظب على اإلطالع عليها ،فرفضت قائلة أنها ال تستطيع ذلك
21
دون أن تستأذن صديقاتها .فمدوناتهن ،حسب رأيها ،خاصة!

يوجد بون بني عدد الذين ميلكون خلفية عن املدونات ويتابعونها ،وعدد الذين
أنشأوها .فاألصغر سنا من الشباب هم األكثر إطالعا على املدونات ،لكنهم
ليسوا هم الذين ينشئون أكرب عدد من املدونات ،بل الفئة اليت تكربهم سنا.
مبعنى أن نسبة الشباب الذي أنشأ مدونة من الشرحية اليت يرتاوح سنها ما بني
 20 - 15سنة تقدر ب ،% 27مقارنة بـ  % 31من الشرحية العمرية اليت ترتاوح ما
بني  24 - 21سنة ،و % 7من الشرحية اليت يزيد عمرها عن  25سنة.

إذا كانت املمارسات اليت أوجدتها الشبكات االجتماعية اإللكرتونية قد أفرزت
مفهوم «اخلصوصية العامة والعمومية اخلاصة» ،22فهذا املفهوم يكتنفه الغموض
يف السياق العربي .لعل بعض اجملتمعات الغربية قد توصلت عرب تارخيها
الطويل إىل حتديد بعض الفواصل بني العام واخلاص بينما مل يتحدد هذا الفصل
يف اجملتمعات العربية يف ظل تغيب الفرد كقوة مرجعية يف احلياة االجتماعية.

غين عن القول أن مدونات الشباب األصغر سنا هي األحدث .وأن الغاية من
إنشائها تكمن يف التعبري عن أفكارهم بدرجة أساسية ،ثم التعريف بذاتهم.
أما غاية من هم أكرب سنا منهم ،أي الذين يرتاوح عمرهم ما بني  24 - 21سنة،
فإنها تشمل التعبري عن أفكارهم ،والتعريف بذاتهم ،ومشاطرة الغري هوايتهم،
واكتساب مهارات.

ففي هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل أن صاحبة مدونة  eternal_fistaاليت رغم أنها
تنتحل امسا مستعرا إال أنها تعرتف بأن ال أحد يدري عن مدونتها سوى صديقاتها
الالتي أعطيتهن عنوانها ،ألنها ال حتب أن تعرض أحداث حياتها على أناس ال
23
تعرفهم!

هل أن املدونات هي ضرب من الكوجيتو احلديث «أنا أعرب إذا أنا موجود» ؟
ميكن القول أن هلفة القول والتعبري لدى الشباب ،جعلت الكثري من التعليقات
يف املدونات العربية ال عالقة هلا مبضمون اإلدراجات .لقد قدر أحد الباحثني نسبة
تعليقات الشباب ذات العالقة مبضمون اإلدراجات يف املدونات العربية بـ % 7
19
فقط!
18

أال حتث مثل هذه االعرتافات على التفكري يف كيفية ولوج الفضاء العمومي دون
الكشف عن بعض اخلصوصية اليت يشرتطها هذا الفضاء .ثم أال تفضي هذه
املفارقة إىل السقوط فيما ُيعتقد أن الشبكات االجتماعية اإللكرتونية تعمل على
حماربته :عدم الرضا على العيش يف وضع نكرة بدون صوت؟

إن الفضاء التدويين ال ميلك بعدا فيزيائيا فقط ،بل إنه شبكة اجتماعية :جمموعات
افرتاضية .وإن كانت على الصعيد النظري غري حمدودة ،فإنها يف الواقع العملي
حمدودة بالنسبة للشباب يف دولة اإلمارات خاصة بالنسبة ملدونات اهلوايات ،مثل
كتابة اخلواطر ،والقصة القصرية ،والشعر .فهذه املدونات هي امتداد لألصدقاء،
وأصدقاء األصدقاء بدرجة أساسية .يف هذا السياق تقول املدونة الشاعر وفاء
أنها تلتقي بالكثري ممن يعلقون على إدراجتها يف مدونتها ،ألنهم صديقاتها

رمبا جتسد هذه االعرتافات ضمنيا متثّل املدونني للتدوين يف ظل اختالط هوية
املدون املستعارة باهلوية احلقيقية .فما هو أساسي لدى الشباب املدون هو امتالك
حق القول إن مل تكن سلطته حتى وإن كان على حساب مسح هوية القائل
الفعلية.
 - 20مقابلة مع املدونة وفاء بنت خلفان ،اجرى الباحث معها يوم  3مايو  2009على الساعة الرابعة مساء ،بكلية البنات ،جامعة
الشارقة.
 - 21مقابلة مع صاحبة مدونة  Eternal_fistaأجراها الباحث مع املدونة عرب الربيد اإللكرتوني بتاريخ  26أبريل 2009

18 - Anne-Claire Orban : Je blogue, tu blogues, nous bloguons, retrived June 6, 2007, from www.clemi.org/
mediasscolaires/outils/article_blog_ACO.rtf

22 - Lange, P. G: Publicly private and privately public: Social networking on YouTube. Journal of ComputerMediated Communication, 13- 2007, Retrieved January 18, 2009, from : http://jcmc.indiana.edu/vol13/
issue1/lange.html

 - 19أنظر على سبيل املثال :مصطفى سامل :نشر بال حدود لكن خبوف ،دراسة مسحية للمدونات والتدوين ،الرابطة العربية للثقافة،
دبي .مسرتجع بتاريخ  1مايو  2009من املوقع:

 - 23املصدر ذاته.

http://arabicos.blogspot.com/2009/02/blog-post_9043.htm
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إن األمر املهم يف بعض مدونات الشباب يف دولة اإلمارات ال يكمن يف مضمون
ما يتم تداوله يف الفضاء التدويين ،بل عملية االتصال ذاتها اليت ُتبنى يف هذا
الفضاء بكل ما حتمله من رهانات .لعل الرهان األكرب يتجسد يف تعزيز مفهوم»
االنغالق املعلوماتي »24ليس يف بعده الفيزيائي ،بل االجتماعي وإلدراكي.

الوحيد لقطاع االتصاالت ،منذ  .1971فتويرت ،بشهادة أحد مؤسسيه ،ليس شبكة
اجتماعية ،بل شبكة اتصال تنسج عالقات اجتماعية 26.كما أن مستخدمي
شبكة تويرت ،يف بعض الدول الغربية ،يتسمون بعدم املواظبة على الشبكة
خالفا لبقية الشبكات االجتماعية ،كما تؤكد ذلك بعض البحوث االنثروبولوجية
27
اليت درست سلوك التويرتيني.

 .3الشباب يف دولة اإلمارات والشبكات االجتماعية:
تويرت ،اليوتوب ،الفيس بوك
 .1.3تويرت:
بني هذه الدراسة أن شبكة تويرت ،الذي عرب واجهته منذ أكتوبر ،2009مازال
جمهوال من طرف الشباب يف دولة اإلمارات ،فأقل من شابني من عشرة فقط ميلك
خلفية عن هذه الشبكة ،وأقل من واحد منهم يشرتك فيها (  % 8.70فقط).

إن مصدر التفاؤل مبستقبل شبكة تويرت حسب جاك دورسي  ،Jack Dorseyأحد
الشركاء يف اخرتاعها ،يكمن يف تطور خصوصيتها ،حيث مل تعد مقتصرة على
متابعة األشخاص فقط ،بل أصبحت تتابع مواضيع خاصة ،وأماكن ،وكلمات
مفتاحية .28وهذا ما أثبته التغيري الذي حصل لصفحة تويرت األساسية ،اليت بدأت
تعلن يف واجهتها عن املواضيع الساخنة أو الشعبية Popular Topics by the
.minute, day, and week

ميكن ترتيب أسباب االشرتاك يف شبكة تويرت ،رغم قلتها وفق ما يلي :اكتساب
معارف تقنية ،تقليد ما يقوم به اآلخرون من أصدقاء ومعارف ،وتبادل األخبار،
وحب الفضول ،ومقاومة العزلة.

تبدو بعض الدراسات متفائلة مبستقبل شبكة توتري يف اإلمارات .فرغم تواضع عدد
املشرتكني فيها ،إال أنهم يشكلون أعلى نسبة من مشرتكي التويرت يف الدول العربية
( 29،)% 41وذلك لتوجه الشركات التجارية ،ومؤسسات اخلدمات يف اإلمارات
إىل استخدام تويرت يف تفاعلها مع مجهورها.

رغم وجود منصات للتدوين املصغر العربي مثل (وات وات .كوم)
( )http:// watwet.comإال أن عدد املشرتكني يف هذه الشبكة مل يرتفع كثريا.
فهل ميكن تفسري هذا الواقع بالعامل ذاته الذي قلل اإلقبال على املدونات
اإللكرتونية ،باعتبار أن التويرت هو منط من التدوين املصغر  ،microblogعلما
أن ممارسة التد ّوين يف دولة اإلمارات متواضعة مقارنة ببقية الشبكات االجتماعية
اإللكرتونية؟ وهل يعود حلداثة عهده؟ وهل ميكن تفسريه بعد االنسجام مع
الذهنية االتصالية السائدة يف املنطقة العربية واخلليجية حتديدا ،فتويرت يقوم على
اإلجابة على السؤال التالي :ماذا تفعل اآلن؟ بـ  140كلمة .بينما اهلاجس االتصالي
يف منطقة اخلليج ال يتمحور حول هذا السؤال ،بل يقوم على سؤال مغاير ،وهو:
ماذا حتكي لنا ،أو هل مسعت اجلديد ،سواء كان خربا أو نكتة؟ و 140كلمة ال
تكفي لإلجابة على هذا السؤال .ويبدو أن اهلاتف احملمول هو األكثر مالءمة هلذه
الذهنية االتصالية الشفاهية .علما أن عدد مستخدمي اهلاتف احملمول يف دولة
اإلمارات بلغ أكثر من  7.5مليون شخص بنسبة انتشار تصل إىل  25،% 192وأن
سعر املكاملات اهلاتفية الداخلية ليس مرتفعا ،خاصة بعد أن دخلت اإلمارات
لالتصاالت املتكاملة يف  2006كمنافس وحيد لشركة اتصاالت اليت ظلت احملتكر

ورمبا تتغري الذهنية االتصالية اليت ذكرناها أعاله يف ظل استشراء الثقافة
اإللكرتونية اليت يشكل الشباب حمركها األساسي .ففي هذا اإلطار ،ميكن اإلشارة
إىل ما كتبه أحد املدونني باللغة العامية ،الذي اكتشف مؤخرا أهمية شبكة تويرت:
(على عكس التدوين اللي بديت أحسه ثقيل شوي  ،وصعب متابعته  ،تويرت
عكسه بإمكانك ان تتابع اآلالف من حواليك بدقايق  ،وكذلك ممكن أي شي
تكتبه الكثري يتابعه ويقراه ويعلقون عليه ،غري انك حتصل الرد بأسرع وقت
30
ممكن) !
26 - Biz Stone : Testons les usages commerciaux de Twitter, Propos recueillis par Laurence Girard, Le
monde, 24 juin 2009

 - 27هذا ما أكدته عاملة االجتماع واالنثروبولوجيا  Liz Pullenاليت تابعت  500مشرتكا يف شبكة تويرت ،وكذا األشخاص
املقرتحني املسجلني يف قوائمهم ،ورصدت ردود فعلهم .أنظر:

Une approche sociologique de Twitter retrieved february 21, 2010, from http://fr.readwriteweb.
com/2009/09/10/analyse/une-approche-sociologique-de-twitter/

28 -Alexandre Hervaud :Les utilisateurs de Twitter ont du mal à suivre, retrived June 17, 2009, from http://
www.ecrans.fr/Les-utilisateurs-de-Twitter-ont-du,7270.html

 - 29نادي دبي للصحافة وشركة برايس ووتر هاوس ،نظرة على اإلعالم العربي ،حتفيز احملتوى احمللي ،منشورات  ،2010اإلمارات
العربية املتحدة ،ص 70

 - 24أول من استخدم هذا املفهوم هو الكاتب  Varela Franciscoيف كتابه املعنونAutonomie et connaissance :
 ،الصادر يف  ،1980ثم وظفه الفيلسوف  .Bougnoux Danielيف كتابه املعنونLa communication contre :
 .l’informationالصادر يف 1995

 - 30حافظت على ما صرح به األنصاري صاحب مدونة  http://ltmit.comيف مقابلة أجراه معه الباحث عرب الربيد إلكرتوني
يوم  10أبريل 2009

 - 25املبادرة العربية لالنرتنت حر ،املصدر ذاته.
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يالحظ أن اإلناث أكثر إطالعا على شبكة تويرت ومعرفة بها ،مقارنة بالذكور ،وأكثر
اشرتاكا فيها .إن نسبة اإلناث اللواتي تسعني ،من خالل اشرتاكهن يف هذه الشبكة،
إىل اكتساب مهارات تقنية ،وتقليد اآلخرين ،وتبادل األخبار أقل من نسبة الذكور.
بينما نسبة اللواتي يشرتكن يف تويرت من باب الفضول أو مقاومة العزلة هن أكثر
من الذكور.

الشبكة االجتماعية .لقد كشفت الدراسة أن أكثر من سبعة شباب من أصل
عشرة ميلكون فكرة عن شبكة اليوتيب ،واستخدموها لإلطالع على األحداث
اجلديدة ،مقابل ثالثة أدرجوا مواد مرئية فيها.
تشري هذه احلقيقة إىل أن وسائل اإلعالم الكالسيكية مل تعد حمتكرة لألحداث.
فالشبكات االجتماعية ،ومنها اليوتيب أصبحت تزامحها ألنها تتيح ألي مشرتك
حتميل األحداث
إدراج مادة مسعية بصرية يف الشبكة وتبادهلا مع املشرتكني ،وكذا ّ
املصورة ،خاصة تلك اليت ال تلفت نظر وسائل اإلعالم الكالسيكية أو ال تسمح
ببثها وتوزيعها أو إعادة بثها عرب قنوات اتصال ،والشبكات االجتماعية املختلفة.
هذا ما أجرب العديد من وسائل اإلعالم الكالسيكية على بث براجمها وأخبارها
أو مقاطع منها على شبكة اليوتيب .وأن هذه األخرية بدأت تقرتب أكثر من القناة
التلفزيونية يف بثها لألحداث.

هل ميكن تفسري هذا األمر بأن تويرت ال يستخدم الصور أم ألن اإلناث ال متلكن
احلرية التامة يف احلركة يف اجملتمع اإلماراتي ،وال ميكنهن لقاء صديقاتهن متى
يرغنب وأين يرغنب؟ أم االثنني معا؟
تكشف الدراسة أن أكرب نسبة من غري املطلعني على التويرت هم من الشباب
اإلماراتي ،واألقل اشرتاكا فيه مقارنة بالشباب اخلليجي والعربي .بينما توجد
أكرب نسبة من مشرتكي تويرت من الشباب اخلليجي .وأكرب نسبة من مشرتكي
التويرت من الشباب العربي يسعون إىل اكتساب مهارات تقنية .بينما أكرب نسبة
من الشباب اإلماراتي يشرتكون يف التويرت من باب تقليد اآلخرين ،وكذلك
األمر بالنسبة للشباب اخلليجي ،وإن كان اشرتاك هذا األخري يف شبكة تويرت
يندرج ضمن مقاومة العزلة اليت تتساوى مع تقليد اآلخرين .وتأتي الرغبة يف
تبادل األخبار يف املرتبة الثالثة ضمن األسباب اليت أدت إىل االشرتاك يف التويرت
لدى كل الشباب.

تؤكد بعض الدراسات يف بعض الدول الغربية الربوز االستعراضي للوب ،2
كمصدر إخباري ينافس وسائل اإلعالم الغربية الكالسيكية 31،أما يف الدول
العربية ،فإن االعتماد على الشبكات االجتماعية كمصدر إخباري يكشف ،أكثر،
عن اتساع هامش الشك يف مصداقية ما تبثه وسائل اإلعالم الكالسيكية عما
كان عليه.
تؤكد نسبة  % 49من الشباب يف دولة اإلمارات ،الذين سبق هلم اإلطالع على
شبكة اليوتيب ،أنهم اكتشفوا املغنني والشعراء عرب املوقع ذاته .وأن  % 38منهم
بتحميل شرائط الفيديو ولو مرة واحدة ،وأن  % 30منهم أدرجوا شرائط
قاموا ّ
فيديو فيها.

تبّني الدراسة أنه كلما ارتفع سن الشباب أزداد إطالعهم على شبكة تويرت،
ومعرفة بها .لذا فإن أكرب نسبة من الشباب األكثر إطالعا على تويرت تنتمي إىل
الشرحية اليت يرتاوح سنها ما بني  25و 30سنة ،تليها الشرحية األصغر ،أي اليت
يرتاوح سنها ما بني  21و 24سنة ،وأخريا تلك اليت يرتاوح سنها ما بني 21 - 15
سنة.

يكمن الرهان على هذه الشبكة االجتماعية يف تداول احملتويات اليت ينتجها
االنرتناتويون ذاتهم .لكن الشباب يف دولة اإلمارات يستهلكون ما ينتجه غريهم
من االنرتناتيني ،أكثر مما ينتجون من شرائط فيديو ويدرجونها يف شبكة اليوتيب.
لكن سواء كانوا منتجني أو مستهلكني للمادة السمعية البصرية اليت تسري يف
هذه الشبكة فإنها تسمح هلم باإلفصاح عن حقيقتهم وعواطفهم 32.والتعبري عن
ذاتهم هذا ما يتجلى ،أكثر ،فيما يتداولونه من شرائط عن األحداث املهمة ،مثل
مباريات كرة القدم ،اليت تأخذ فيها اهلوية أو الذات اجلماعية صورة استعراضية.
واحلفالت اليت حييّها فنانون ،أو األمسيات شعرية اليت ينشطها شعراء مغمورون.

يقتصر هدف جل الشباب األقل سنا من اشرتاكه يف تويرت على تقليد اآلخرين،
بينما من هم أكرب منهم سنا ،أي الشرحية اليت يراوح عمرها ما بني  21و 24سنة
فإنهم يسعون من اشرتاكهم يف التويرت إىل اكتساب مهارات تقنية بدرجة أوىل،
ثم تبادل األخبار ،ثم التقليد ،وأخريا مقاومة العزلة.
 .2.3اليوتوب:
ميلك جل الشباب املبحوثني خلفية عن اليوتيب وأطلعوا عليه (أكثر من 9
من عشرة) ،و أكثر من ثالثة منهم فقط يشرتكون فيه .إن الغاية من استخدام
اليوتيب هو اإلطالع على األحداث أكثر من إدراج حمتويات جديدة يف هذه
80
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31 - Alain Joannes: Phénomènes émergents dans la consommation de l'information, retrived, febriary
12, 2010 from
Http://www.journalistiques.fr/post/2009/01/23/Phenomenes-emergents-dans-laconsommation-de-l-information
32 - Bertrand Le Gendre : YouTube, le tam-tam planétaire, Le monde le 20 novembre 2007
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إن االختالف بني شبكة اليوتيب ووسيلة إعالمية كالسيكية ،مثل التلفزيون،
ال يقف عند حد مساهمة املشرتكني يف إنتاج شرائط الفيديو ،بل يف سعيه إىل
تشكيل مجهوره الذي يساهم يف بناء مجاعات افرتاضية خمتلفة ومتجددة.

ميكن تلمسه يف مضمون شرائط الفيديو اليت يتقامسها الشباب يف مناسبات حمددة:
مباريات كرة القدم ،برامج تلفزيون الواقع الذي حيرك النخوة الوطنية ،واليت
يسعى من خالهلا هؤالء الشباب إىل االعتزاز بذاتهم واحلث على االعرتاف
بهم.

رغم أن اإلناث أكثر معرفة وإطالعا على شبكة اليوتيب إال أن الذكور أكثر
اشرتاكا فيها (  )% 51مقابل ( .)% 29إن كثرة عدد اإلناث اللواتي ميلكن خلفية
عن اليوتيب تقابله قلة استخدامهن هلذه الشبكة االجتماعية يف اإلطالع على
حتميل شرائط الفيديو ،وإنتاج املواد
األحداث ،و اكتشاف املغنيني ،والشعراء ،و ّ
املرئية وإدراجها .إن السبب يف ذلك يعود ،يف تقدير بعض املبحوثات ،إىل حذر
البنات من استخدام صورهن33.كما سنالحظ ذلك يف استخدامهن للفيس بوك،
لكن هذا احلذر ال يعين مطلقا بأنهن ال يستخدمن هذه الشبكة ،بل تشري إىل
ضرورة التفكري يف كيفية إدراج الشبكات االجتماعية ضمن متثلهن للتقاليد
34
والعادات ،اليت ترى بعض املدونات مبالغة فيها.

تكشف الدراسة عن العالقة بني متغري السن واإلطالع على شبكة اليوتيب
واالشرتاك فيها ،وتؤكد أنها عالقة عكسية .فكلما كرب سن الشباب قل اهتمامهم
بها .فكل الشباب الذي هم دون العشرين سنة ميلكون خلفية عن اليوتيب .يليها
الشباب من هم أكرب منهم سنا ،أي دون  25سنة وأكثر من  19سنة ،ثم يليهم
من هم أكرب من  24سنة.
هذه العالقة العكسية تتجلى يف خمتلف الغايات من استخدام شبكة اليوتيب
وفق الرتتيب التالي :اإلطالع على األحداث ،اكتشاف مغنى أو شاعر أو العب،
وحتميل شرائط الفيديو أو مقاطع منه ،وإدراج شرائط يف هذه الشبكة.
ّ

رغم أن الشباب اإلماراتي يشكل أكرب نسبة ذات معرفة بشبكة اليوتيب
 ،% 97مقارنة بنسبة الشباب العربي (  ،)% 96والشباب اخلليجي ( ،)% 95
إال أن الشباب العربي هو األكثر اشرتاكا فيها (  ،)% 61ثم الشباب اخلليجي
( ،)% 47والشباب اإلماراتي ( .)% 29

من امللفت للنظر أن الشباب األقل سنا ،الذين من املفروض أن يسخروا شبكة
اليوتيب ،أكثر ،الكتشاف جنوم الطرب والسينما و التمثيل والرياضة ،قد أولوا
أهمية كربى ملتابعة األحداث املختلفة عربها .إن اهتمام هذه الشرحية من الشباب
باألحداث اليت جترى مبنأى عن املؤسسات اإلعالمية يشكك يف شرعية املؤسسات
اإلعالمية ،اليت اكتسبتها هذه املؤسسات سواء بفعل احتكارها لإلعالم ،أو لقوتها
على بث األخبار املصورة اليت جتري بعيدا عن حميط اجلمهور ،أو التزامها باحلياد
واالستقاللية اللذان تزعزع موقعهما يف العصر احلالي .إن املمارسات اإلعالمية
اليت يقوم بها الشباب عرب شبكة اليوتيب ال تكشف عن تغيري يف املفهوم
الكالسيكي للجمهور ،بل تبشر بتغيري يف مكانة وسائل اإلعالم الكالسيكية،
ويف اجتاه الشباب األقل سنا إىل إنتاج واستهالك ما يتناسب وأجندة اهتماماته
وفق إيقاع حياته االجتماعية ومزاجه.

رغم وجود غايات مشرتكة من االشرتاك يف شبكة اليوتيب ،إال أنها تتفاوت يف
نسب التواتر بني جنسيات الشباب .فالشباب اإلماراتي يستخدم هذه الشبكة
لإلطالع على األحداث بنسبة  ،% 62واكتشاف الشعراء والكتاب واملطربني
بنسبة  ،% 44وحتميل شرائط الفيديو بنسبة  ،% 31و إدراج شرائط الفيديو يف
الشبكة بنسبة  .% 23والشباب اخلليجي يطلع على األحداث عرب هذه الشبكة
وحتميل شرائط الفيديو
بنسبة  ،% 76ثم يكتشف األدباء والفنانني بنسبة ّ ،% 59
 ،% 47وإدراج الفيديو بنسبة  .% 42أما تواتر غايات الشباب العربي من شبكة
اليوتيب ،فهي كالتالي % 77 :لإلطالع على األحداث ،و  % 59الكتشاف
لتحميل شرائط الفيديو وتبادهلا ،و 41إلدراج شرائط
الكتاب والفنانني ،وّ % 47
الفيديو يف الشبكة .نعتقد أن الشباب العربي وجد يف هذه الشبكة وسيلة
لالندماج يف جمتمعاتهم األصلية ،أو بلد آبائهم ،رغم بعدهم عنها .فهي تشكل
الرابط الرمزي الذي يسمح هلم بتجديد انتمائهم للوسط االجتماعي الذي
يعيشون فيه من جهة ،ولتشكيل هويتهم كأفراد ضمن جمموعتهم الوطنية .هذا ما
 - 33مقابلة مع كاتيا بوفاسا ،ومحدة ناصر القطان ،يوم  ، 8/2/2010على الساعة التاسعة بكلية البنات ،جامعة الشارقة
 - 34مقابلة مع الشاعرة املدونة وفاء بنت خلفان ،مصدر سابق.
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 .3.3الفيس بوك:
حتظى شبكة الفيس بوك ،اليت حتتفل باشرتاك  400مليون مشرتكا يف عيد
ميالدها السادس 35بأهمية كربى يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورمبا بدرجة
أقل من بعض الدول العربية ،مثل مصر (  900ألف مشرتك) .هذا مع العلم
أن اإلحصائيات اليت يتم اإلعالن عنها حتمل قدرا من التضليل ألنها ال حتسب
عدد املشرتكني يف الشبكات االجتماعية بالنسبة لعدد السكان .وتعاني من عدم
الدقة ألنه ميكن لشخص واحد أن يسجل يف هذه الشبكة بعدة أمساء مستعارة
ألغراض خمتلفة!

القدرات التقنية.

إن نسبة الشباب يف دولة اإلمارات الذي يشرتك يف شبكة لبقيس بوك حملاربة
العزلة ومقاومة امللل بلغت  ،% 85وهي نسبة مرتفعة وحتث على التفكري.
يقدر بعض علماء االجتماع يف الدول الغربية أن شبكة الفيس بوك أكثر مالءمة
لألفراد ،خاصة الشباب الذي يعيش حالة من العزلة ،فارتفاع نسبة الطالق،
وتشتت األطفال بني الوالدين املطلقني جعلهم يعيشون حالة من العزلة
واالنطواء على الذات .فالرابط األسري األبرز ،يف نظر الشباب الذي يعاني من
هذا الوضع ،اختصر يف الثالجة 37.كما أن اخلوف من ترك األطفال يف الشارع أو
األماكن العامة نتيجة اسشرتاء العنف واملخدرات دفع اآلباء إىل تشجيع أبنائهم
على البقاء يف البيت ،وتوثيق العالقة مع االنرتنت اليت يعتقدون بأنها أكثر
أمنا من الشارع .لكن ما هي العوامل اليت تبعث على عزلة الشباب يف دولة
اإلمارات وحتث الكثري منهم على االشرتاك يف الفيس بوك؟ هل يقدم اجملتمع
اإلماراتي منوذجا للمجتمع الذي تتجاور فيه الكثري من اجلاليات اليت تعيش
منطوية على ذاتها؟ هل انتقل الشباب يف هذه الدولة إىل ما أصبح مييّز اجملتمعات
املعاصرة :العيش معا كأفراد معا لكن منعزلني ،ولكل واحد عامله اخلاص الذي
يتجسد بواسطة اهلاتف املتحرك والكمبيوتر الشخصي وجهاز .Ipod

يؤكد هذا البحث ما ذهبت إليه بعض الدراسات أن الفيس بوك بنسختيه
اإلجنليزية والعربية ( مت إصدار الطبعة العربية يف مارس  )2009يأتي على رأس
قائمة الشبكات االجتماعية األكثر زيارة يف دولة اإلمارات .رمبا ال تشكل دولة
اإلمارات حالة استثنائية ،ألن الفيس بوك فرض ذاته على االنرتناتيني يف العديد
من الدول ،والسبب يف ذلك يعود إىل أن التطور املذهل يف تطبيقاته .فمع صدوره
بأربعني لغة متداولة يف العامل ،مسح الفيس بوك ببث الصور ،على غرار موقع
فليكر  ،Flickrوشرائط الفيديو ،مثل اليوتيب ( ،) YouTubeوالربيد اإللكرتوني
مثل Yahoo :و  )Hotmailوحتى الرسائل النصية الفورية ،مثل املسنجر ،هذا
إضافة إىل تقاسم الوصالت اإللكرتونية  linksمثل تويرت.

إن ممارسة االنرتنت اليت تدور حول الصداقات تطبع نشاط الشباب يف دولة
اإلمارات ،كما يبينّ ذلك عدد املشرتكني يف الشبكات االجتماعية ،مثل الفيس
بوك واليوتيب ،أكثر من تلك اليت تقودها مراكز االهتمام ،واليت تتجلى أكثر يف
املدونات اإللكرتونية ،وبعض املنتديات اإللكرتونية اليت ُت ّعد أكثر إبداعا ،حيث
يلتقي عربها الشباب حول هواية معينة ،ليتقامسوا اهتماما واحدا :الكتابة األدبية،
التكنولوجيا ،السينما ،الرسم.

يف حماولة جتديده الدائم للخروج من الصيغة اليت تغلق املشرتكني مع أفراد
عائلتهم وأصدقائهم ،مل يرتدد البعض يف اتهام الفيس بوك بأنه يف طريق التحول
ليصبح نوعا من شبكة تويرت 36،يف إشارة إىل انفتاحه على الواب واهتمامه
بامليكرو تدوين ،ومتابعة األشخاص عرب شبكة االنرتنت دون طلب إذنهم.

تزيد نسبة الشباب يف دولة اإلمارات املشرتك يف الفيس بوك عن نسبة املشرتكني يف
اليوتيب% 47( :مقابل ( .)38%فالفيس بوك بالنسبة هلم ُي ّعد وسيطا إلبراز الذات،
وينسج عالقات جديدة أو يعزز تلك القائمة اليت ال تقف عند االشرتاك يف الصور
أو شرائط الفيديو .فأكرب نسبة من الشباب يف دولة اإلمارات تسعى من خالل
اشرتاكها يف شبكة الفيس بوك إىل تكوين جمموعة من األصدقاء (حوالي  .)91%يليها
إنشاء صفحات خاصة للتعريف بالذات ،أو لتقديم الذات لآلخرين من األصدقاء
( .)% 54كما يستخدم الفيس بوك حملاربة العزلة والقضاء على امللل وتطوير

إن الشباب ال يشاطر اآلراء السائدة عن االنرتنت لدى بعض اآلباء واملربني ،واليت
مفادها أن استخدام االنرتنت ُيعد نشاطا تافها  ،وغري مفيد ،وبدون معنى .فبصرف
النظر عما يوفره الفيس بوك للشباب من فرصة المتالك قواعد الكفاءة التقنية ،فإنه
يساعدهم يف تطوير كفاءتهم االجتماعية اليت تؤهلهم للحياة املستقبلية .فالفيس
بوك هو جمال لرتاكم رأس املال االجتماعي والذي عرفه عامل االجتماع الفرنسي بيار
بورديو بأنه جممل املوارد احلالية واحملتملة املرتبطة بامتالك شبكة دائمة من العالقات
اليت اختذت ،بهذا القدر أو ذاك ،طابعا مؤسساتيا ،وتتم ما بني املعارف ،ومعارف

 - 35نقال عن الطبعة اإللكرتونية للمجلة االقتصادية الفرنسية "  “ L’expansionالصادرة بتاريخ 5 :فرباير  ، 2010يف املوقع:
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/facebook-6-ans-et-400-millionsd-utilisateurs_226384.html

37 - Facebook, netlog ...regard d'une sociologue sur un phénomène de société, Interview de Claire LobetMaris, retrived , febriary 12, 2010 from: http://www.bfmtoday.be/Public/Video.php?ID=3115

36 - Mael Inizan :Facebook poursuit sa "twitterisation", le momde du 1 juillet 2009
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احليوية املطلوبة اليت فقدها نتيجة اعتباره إفرازا للعقالنية 39.إن النقاش حول
القضايا ذات الشأن العام اليت شكلت العمود الفقري للفضاء العمومي يف
العديد من الدول العربية مل تتسع يف املنطقة العربية إن مل حتارب ألسباب
تارخيية وسياسية ،والربوز االستعراضي لألنا قد يضعف من قوة هذه الشبكة،
اليت أزعجت العديد من السلطات العمومية ملا تثريه من نقد على األوضاع
يف بعض البلدان العربية .إن هذا النقد جاء ليعوض نقص حريات التعبري
يف املنابر السياسية الكالسيكية أو لوهن القوى السياسية.

املعارف 38.فرأمسال االجتماعي يف الشبكة االجتماعية اإللكرتونية يتشكل من
قائمة األصدقاء واملعارف ،وأصدقاء املعارف.
توجد العديد من العالقات بني األشخاص داخل الشبكة االجتماعية ،أوهلا
العالقات القوية واليت تربط األشخاص بأفراد عائلتهم ،وأصدقائهم ،وبعض
زمالئهم .والعالقات الضعيفة تتشكل من جمموعة من األصدقاء البعيدين
أو الذين انقطع االتصال بهم ،واألعضاء البعيدين من العائلة .فالشبكات
اإللكرتونية ،خاصة الفيس بوك ،حتافظ على هذه العالقات الضعيفة اليت ال متلك
قيمتها فيما يتم تداوله من حديث حول األمور العادية يف احلياة ،بل يف رعايتها
هلذه العالقة اليت تثرى بعدد املرتابطني الذين ميلكون قدرا من عدم التجانس
على أكثر من صعيد ،بينما العالقات القوية فإنها تعتمد على وسائط خمتلفة ،مثل
اهلاتف والربيد اإللكرتوني.

- 2مل يصل الفرد يف اجملتمعات العربية يف املاضي ليشكل قيمة مرجعية وسط
هيمنة اجلماعة والعشرية والقبيلة والطائفة اليت متارس سلطتها بفرض
ضوابطها املعيارية .والفيس بوك ،جبانب بعض الشبكات االجتماعية
االفرتاضية ،حيررالفرد ،بصرف النظر عن مكانته االجتماعية وانتمائه القبلي،
ويتيح له الفرصة للتعبري عن رأيه ونشر أفكاره .وهذا األمر خيلخل املعايري
االجتماعية السائدة اليت تولي األهمية لرتاتبية اجتماعية وسلطوية واليت
على أساسها تبنى سلطة القول.

إن قائمة األهل ،واألصدقاء ،واملعارف ،وأصدقاء األصدقاء تشكل مرفولوجيا
شبكة الفيس بوك اليت تراكم رأمسال االجتماعي الذي يعزز ما هو مشرتك بني
املنخرطني يف هذه الشبكة ،ويسمح هلم بتكوين هويتهم من خالل التفاعل
االجتماعي ،وتبادل اخلدمات واملعارف البسيطة يف احلياة اليت تتسرب عرب احلديث
عن اليومي الذي يشد حلقات هذه الشبكة االجتماعية.

- 3شبكة الفيس بوك تنمي سلطة األنا ،ألنها تتمحور على التعبري عن الذات،
وليس اجلماعة .فاملشرتك يف الفيس بوك يرى صورته يف هذه الشبكة ،ويتلقى
انعكاساتها يف أصداء قائمة األصدقاء واملعارف .فالفيس بوك هو "مساحة
لتجريب األنا" 40.وهذا ال يعين أن الشخص ال يكتشف ذاته إال عرب اآلخر،
بل يدل على أن الشخص املشرتك يف شبكة الفيس بوك يبنى هويته انطالقا
من الصورة اليت يريد أن ُيعرف بها يف الشبكة ،وهي عادة صورة مداهنة
للذات تعززها الشعبية اليت يتمتع بها ،ويثبتها سجل أصدقائه ومعارفه،
وحيدد على أساسها مكانته وموقعه بالنظر إىل هذا السجل.

أكثر من نصف الشباب يف دولة اإلمارات يستخدم شبكة الفيس بوك إلنشاء
صفحات خاصة به ،أي  % 54مقابل  % 35يستخدمها إلنشاء صفحات لألهل
واألصدقاء.
إن التفاوت يف هذه النسب ال يدل على أن شبكة الفيس بوك هي جتسيد لربوز
مملكة األنا ، Egoواستعراض النرجسية فقط ،بل تثري جمموعة من القضايا ذات
الطابع اإلشكالي يف اجملتمع العربي ،نكتفي بذكر اإلشكاليات التالية:

إن الفيس بوك ،الذي يعيد تشكيل املعايري االجتماعية وضوابطها يف عصر
يتسم بـ"احلداثة السائلة" 41ككناية عن تعددية املرجعيات الرخوة يف العديد
من جماالت احلياة املعاصرة ،خلق نوعا من القلق يف املنطقة العربية الناجم عن
بروز الفرد كقوة مرجعية يف جمتمع يعيش تغيريا متسارعا يف املعايري االجتماعية
والتصورات للكثري من الظواهر واحلاالت :النجاح ،والسعادة ،والصداقة،
املعاصرة ،العادات...

- 1إذا كان الفيس بوك جبانب الشبكات االجتماعية اإللكرتونية األخرى،
وبرامج تلفزيون الواقع ،قد جعل الفضاء العمومي امتدادا لألنا  Egoيف
اجملتمعات الغربية ،فإنه شرع النقاش حول مآل هذا الفضاء بني من يرى
أن هذه الشبكات تتجه بالفضاء العام حنو اخلصصة ،نتيجة ما يتعرض له
من تفتيت واحنراف ،وبني يعتقد بأن األنا املثقلة بالذاتية ستثريه وتكسبه

 - 39نصر الدين لعياضي :فضاء عمومي أو خميال إعالمي :مقاربة نظرية لتمثل التلفزيون يف املنطقة العربية ،جملة حولية العلوم
اإلجتماعية ،جامعة الكويت ،ينشر يف سبتمرب 2011
40 - Testut Nina Facebook et moi et moi et moi , edi tion Hoëbeke, France, 2009, p 47

38 - Bourdieu Pierre : Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.
31, janvier, 1982, P2
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أكثر من ثالثة أرباع من الشباب يف دولة اإلمارات الذي كون جمموعات من
األصدقاء يفضل أن يكونوا من اجلنسني ،وأغلبيتهم متيل إىل أن يكونوا من
بلدهم أو من جنسيتهم .يليهم أصدقاء من دول العامل ماعادا العربية واخلليجية.

يسعى إىل تكوين جمموعة من األصدقاء ،وأن أكثر من نصف هذا العدد يريدها
أن تكون بني اجلنسني ،وإن كانت أغلبيتهن تفضل أن تكون مع أبناء وبنات
البلد ،ومن خارج املنطقة العربية .حقيقة إن  % 37فقط من املبحوثات يريدن
إقامة مثل هذه العالقة ،مقارنة بنسبة  % 51من املبحوثني .لكن هذه النسبة حتث
على التفكري يف كيفية قيام الفتيات باحلفاظ على املروث من العادات والتقاليد،
وكيفية إدماج الشبكات االجتماعية االفرتاضية ضمن ممارستهن اليومية .أي كيف
يلتقي املوضوعي يف العالقات االجتماعية الذي تفرضه املؤسسات االجتماعية
مع الذاتية اليت متليها املبادرة الفردية.

هذه احلقيقة حتمل معنى مشحونا باملفارقة ميز البعد االجتماعي لالنرتنت ،إذ
أنها تشجع ،يف اآلن ذاته ،االنغالق على الذات واالنفتاح على األخر ،والذي
جيسد مقولة أن االنرتنت يفكك ويدمج يف الوقت ذاته! إنها تفكك اجملموعات
املندجمة ،وجتمع األفراد املعزولني أو املتناثرين ،كما سنوضح ذلك الحقا ،عندما
حتني مناقشة متغري اجلنسيات واستخدام الفيس بوك.

إن اإلناث أقل ميال للتعريف بذاتهن من الذكور يف شبكة الفيس
بوك ،أي أن عدد اللواتي يدرجن "الربوفيل" اخلاص بهن ،مع إضافة
معلوماتهن الشخصية ،والروابط اليت تعبّـر عن ميوالتهن وأفكارهن
واملواد متعددة الوسائط اليت ّ
تلخص اهتماماتهن قليل مقارنة بالذكور
( % 39مقابل  .)% 69بينما البنات اللواتي ينشئن صفحات خاصة ألحد
أفراد أسرهن واألصدقاء يتفوق عن عدد الذكور ( % 39مقابل .)% 31
كما أن نسبة استخدام شبكة الفيس بوك قصد تطوير املهارات التقنية وتلبية
حب الفضول واإلطالع مرتفعة لدى الذكور مقارنة باإلناث ،وهذا ما يفسر
ارتفاع نسبة الذكور الذين ميلكون خلفية عن الفيس بوك أكثر من اإلناث،
خالفا للمدونات على سبيل املثال.

فرغم أن العالقة بني األشخاص يف شبكة الفيس بوك هي عالقات حقيقية ،أي
تنسج من األهل واألصدقاء واملعارف ،وال ميكن االنضمام إليها بدون موافقة
املشرتك ،إال أن اإلناث أقل إطالعا على هذه الشبكة ،وأقل اشرتاكا فيها .فبعض
املبحوثات يفسرن ذلك بأن الفتيات أكثر حذرا يف التعامل مع الفيس بوك ألنهن
يعانني من مراقبة أوليائهن أكثر من الذكور وخبشني أكثر من تسرب صورهن
واستخدامها ألغراض أخرى قد تضر بسمعتهن أو وضعهن االجتماعي .واإلناث
جتهلن تبعات العالقات اليت تنشأ عرب الفيس على مستوى إدارة العالقة مع
اجلنس األخر ،يف ظل هشاشة أو عدم وجود جتربة كافية إلدارة مثل هذه العالقة
فعليا يف جمتمع ال يتقبل باالختالط بني اجلنسني ،كما ذكرنا أنفا.
إن االختالف الكبري بني الثقافات ميكن التماسه يف الشبكات االجتماعية.
ففي الدول الغربية ،خاصة االجنلو ساكسونية (الواليات املتحدة ،بريطانيا ،كندا،
أسرتاليا) تتفوق نسبة اإلناث املشرتكات يف شبكة الفيس بوك على الذكور .بينما
يف الدول العربية فإن نسبة الذكور املشرتكني فيها أكرب من اإلناث.

يبدو من خالل املناقشة مع بعض املبحوثني أن تشكيل جمموعة من األصدقاء
ليس غاية يف حد ذاتها ،بل أنها وسيلة للخروج من وضع اجتماعي .فالشباب
اإلماراتي واخلليجي يروم من ورائه التسلية والقضاء على امللل ،والتعرف على
اجلنس األخر بالنسبة للذكور .بينما يسعى الشباب العربي تشكيل جمموعة
األصدقاء عرب شبكة الفيس بوك والقضاء على العزلة .فإذا كان الفيس بوك
بالنسبة للشباب املصري قد حتول إىل مؤسسة اجتماعية وسياسية نتيجة توظيفه
يف العراك السياسي ،فإنه بالنسبة ألبناء اجلاليات العربية يف دولة اإلمارات أصبح
شرطا من شروط الوجود االجتماعي .فالفيس بوك يربطهم بأفراد أهلهم الذين
تفرقوا حبثا عن لقمة العيش أو للدراسة أو لبناء املستقبل يف مهجر جديد .كما
جيمع مشل األصدقاء واملعارف الذين افرتقوا نتيجة وضعهم االجتماعي واملهين
غري املستقر بدولة اإلمارات باعتبارهم وافدين فى البلد ،وإمكانية احلصول على
اجلنسية تكاد أن تكون معدومة.

نعتقد أن معنى عالقة اإلناث بالشبكات االجتماعية ،مثل الفيس بوك ،يف دولة
اإلمارات ال يتجلى من التأكيد على حذر البنات أو خشيتهن من االشرتاك يف
هذه الشبكة ،بل يف اشرتاكهن ودوافعه .فقبل  27شهرا كانت نسبة اإلناث
املشاركات يف الفيس بوك يف دولة اإلمارات أكرب من نسبة املشرتكات يف الشبكة
42
االجتماعية ذاتها يف لبنان ،ومصر ،وتركيا!
أكثر من أربع بنات من عشر يشرتكن يف الفيس بوك ،حيث أن نصفهن
 - 42بلغت نسبة اإلناث املشرتكات يف الفيس بوك يف دولة اإلمارات  ،29.65%مقابل  28.58يف لبنان ،و  19.86%يف تركيا،
و  % 27,30يف مصر .نقال عن اجمللة اإللكرتونية املختصة يف التكنولوجيا الرقمية ،نومرياما ،الصادرة يوم  26نوفمرب ،2007
مسرتجعة من املوقع

فالفيس بوك ال جيدد رابطهم االجتماعي فقط ،بل يبعث يف نفوسهم الراحة

http://www.numerama.com/magazine/5697-Le-monde-occidental-et-le-Moyen-Orient-seretrouvent-sur-Facebook.html
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العرب أوال ،ثم من أبناء الوطن .السؤال الذي يطرح يتمثل فيما يلي :هل يقرتن
صغر سن الشباب باالنفتاح ،ليس على التكنولوجيا فقط ،بل ،أيضا ،على اجلنس
األخر وعلى أبناء الدول األجنبية؟

والسعادة وخيفف من غربتهم أو يكاد يقضى عليها.

43

إن شبكة الفيس بوك تعيد ،جزئيا ،إنتاج الواقع املعيش .ففي احلياة اليومية ،حيث
يالحظ أن العالقات الفعلية تقام بني أشخاص على أسس عائلية ووفق االنتماء
إىل جنسية ما أو جهة ما .فأبناء مصر أكثر ارتباطا ببعضهم البعض ،واملغاربة
كذلك ،واملواطنون يقيمون عالقات بني بعضهم البعض .ففي املؤسسات اليت من
املفروض أن تتطلب قدرا كبريا من االندماج ،مثل املدرسة ،واجلامعة ،نالحظ أن
العالقات بني اجلنسيات حمدودة ،ومقتصرة على األمور اليومية املرتبطة بالدراسة،
مثل تبادل املعلومات عن الدراسة.

تسعى نسبة ضئيلة من الشباب ذي السن املتقدمة ،عرب اشرتاكه يف الفيس بوك،
إىل إنشاء صفحات خاصة للتعريف بالذات ،وتشكيل جمموعة من األصدقاء.
بينما يسعى حواىل  % 67منهم إىل إنشاء صفحات خاصة بأهلهم وأصدقائهم،
ومكافحة امللل ومقاومة العزلة.
إن  % 67من الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  25و 30سنة يفضلون أن
تكون صداقتهم من اجلنسني ،مقابل  % 59من الشباب الذين ترتاوح أعمارهم
ما بني  21و 24سنة .لكن أغلبية من هم دون  21سنة يفضلون أن تكون
صداقتهم مع أبناء بلدهم أوال.

إن شبكة الفيس بوك تساهم يف تعزيز اهلوية اجلماعية القائمة على الدين،
والثقافة ،واللغة .ففي هذه الشبكة تتجاور اجلماعات اليت تناقش خطر
املسلسالت التلفزيونية الرتكية على اهلوية العربية اإلسالمية ،أو للتعبري عن
الغضب والتضامن مع سكان غزة ضد حرب إسرائيل عليها .فالفيس بوك
يشكل رد الفعل اآلني على األحداث املختلفة اليت تهم املشرتكني.

اخلامتة

كل الشباب العربي الذي يسعى إىل تشكيل مجاعة أصدقاء عرب الفيس بوك
يفضل أن يكونوا من اجلنسني ،بينما نسبة الشباب اخلليجي ،واإلماراتي الذي
يريد ذلك فهي أقل ،إذ أنها ال تزيد عن  % 70بالنسبة للشباب األول ،و% 64
بالنسبة للشباب الثاني .و يريد الشباب العربي الذي يسعى لتكوين جمموعة
من األصدقاء عرب الفيس بوك أن تكون من أبناء بلده أوال ،ثم من األجانب غري
العرب ثانيا ،خالفا ألبناء اخلليج الذين يريدونهم أن يكونوا أجانب من غري
العرب أوال ،ثم من بلدهم وبقية بلدان اخلليج .وهذا األمر يثري تساؤل عن سر
هذا التفضيل .هل أن العالقات مع أبناء البلد تكون حمكومة ،أكثر ،بالعادات
والتقاليد وذات تبعات وامتدادات يف أرض الواقع ،بينما ميكن للعالقات مع
األجانب أن تكون أكثر حتررا أم أن األمر يعرب عن تصورلألخراألجنيب؟

يؤكد هذا البحث ما ذهبت إليه سوسيولوجيا االستخدام اليت أثبتت أن العدة
التكنولوجية ال تؤدي مبفردها إىل توحيد االستخدام وتنميطه 44.فاملتغريات
السوسيو دميغرافية تدفع إىل االعتقاد بأن «لكل شاب انرتناته».ألنها تتدخل يف
متثله ملاهية االنرتنت وتطبيقاتها املختلفة.

إن عالقة الشباب يف دولة اإلمارات بشبكة الفيس بوك عكسية ،فبتزايد السن
تتناقص نسبة الشباب املشرتك فيها .فأكثر من نصف الشباب الذي يرتاوح
سنهم ما بني  15و 20سنة مشرتكون ،بينما  % 21فقط من الشباب املشرتك يف
هذه الشبكة هم من الفئة األكرب سنا ،أي اليت يرتاوح سنها ما بني  25و 30سنة.
لكن يلتقي من األكرب واألصغر سنا يف استخدام الفيس بوك لتشكيل جمموعة
من األصدقاء ،حيث تفضل غالبيتهم أن تكون من اجلنسني ،ومن األجانب غري

كما مسحت االنرتنت للشباب يف دولة اإلمارات من التعبري عن ذاته سواء من
خالل التدوين أو الشبكات االجتماعية ،ومكنته من تنمية نرجستيه .إال أن
األسباب اليت تؤدي إىل استخدام الشبكات االجتماعية خيتلف حسب حنسيات
املستخدمني وسنهم .فالشباب اإلماراتي واخلليجي يلجأ إىل استخدام الشبكات
االجتماعية ملقاومة العزلة اليت يشعر بها ،أو للتغلب على حالة امللل اليت يشعر
بها نتيجة روتينية احلياة أو للتعرف على األخر .فإن استخدام الشباب العربي

 - 43أنظر األحاديث الصحفية اليت أجرتها فداء طه مع بعض املشاركني يف الفيس بوك من دولة اإلمارات حتت عنوان :الفيس بوك..
وسيط جديد للتواصل مع األصدقاء يتفوق على «املسنجر» و«اإلمييل -صحيفة اإلماراتية :الثالثاء  19يناير 2010

44 -Josiane Jouët: Retour critique sur la sociologie des usages Réseaux, 2000, France, volume 18 n°100. pp.
487-521.
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نعم ،لقد استطاعت االنرتنت أن ختفف ،وحتى تقضي على بعض اإلكراهات
اليت كانت تتدخل يف حتديد سلوك الشاب يف دولة اإلمارات ،مثل سهولة االلتقاء
بني اإلناث والذكور يف الفضاء اإللكرتوني أكثر مما يتيحه الواقع  .و زيادة
"جرأة" األنثى يف اقتحام الفضاء العمومي ،لتناول الكلمة أمام املأل يف الفضاء
اإلفرتاضي حتى وإن كانت "ملثمة إلكرتونيا" لتقدم وجهة نظرها وتعرب عن
ذاتها ،وتكشف عن جتربتها يف اجملال األدبي أو الفين.
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للشبكات االجتماعية يف دولة اإلمارات يعرب عن رغبة يف االندماج مع أبناء
جمتمعهم األصلي .لذا ال ميكن أن نفهم التكنولوجيا بالنظر إىل قوتها احملايثة
فقط ،بل يتطلب ربطها بالسياق االجتماعي الذي تستخدم فيه.

.6

كما جعل االنرتنت جزءا من العالقات االجتماعية اليت يقيمها الشباب أكثر
مرئية ،وهذا ما يتجلى يف الصداقات حتى وإن تغري معناها على الصعيد
االفرتاضي عما هي عليه يف احلياة اليومية.

http://www.hdrmut.net/vb/t208239.html
77. Alain Joannes (2010) : Phénomènes émergents dans la

لكن كل ما سبق قوله ال يسمح لنا بالقول أن الفضاء اإلفرتاضي الذي يعيش
فيه الشباب يف دولة اإلمارات يعزز القطيعة مع الفضاء الواقعي ،أو يؤدي إىل بناء
عالقات اجتماعية جديدة خمتلفة كليا عن تلك القائمة يف احلياة اليومية.
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لقد عزز الفضاء االفرتاضي العالقات االجتماعية القائمة يف احلياة الفعلية.
وهذا ما يدعو للنظر يف هذه املفارقة اليت أحدثتها االنرتنت .فبقدر ما هي منفتحة
على األخر ،عاملية ،بقدر ما هي قادرة على اإلغالق على الذات .هذا ما ميكن
استخالصه من هذا البحث .فجزء من تطبيقات الواب  2عززت هويته الشباب
العربي الوافد الوطنية ،ورسخت شعوره باالنتماء إىل هذه اجلنسية أو تلك.
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إشكالية التشريعات اإلعالمية يف اجملتمعات االنتقالية حالة
اجلزائر
د.علي قسايسية
جامعة اجلزائر3

ملخص
ترمي هذه الدراسة إىل مساءلة اإلشكاليات اليت تطرحها التطورات الكربى يف جمال
االتصال وخباصة التغيريات العميقة اليت أحدثتها التكنولوجيات احلديثة يف مجيع
مناحي احلياة مبا فيها التنظيم االقتصادي والسياسي والقانوني العام للمجتمعات
احلديثة وما بعد احلديثة .إن اإلشكال مطروح حبدة أكثر يف اجملتمعات االنتقالية من
مثل اجملتمع اجلزائري.
إن تكنولوجيات اإلعالم غريت أمناط حياة الشعوب وأدت إىل ظهور أشكال جديدة
من احلريات العامة والفردية وأصبحت السلطات العمومية غري قادرة على مراقبة
وتنظيم التدفق احلر للمعلومات عرب وسائط االتصال اجلديدة ووسائل اإلعالم
التقليدية املشبَّكة ،وأصبحت املعلومة متوفرة أكثر فأكثر أمام عدد متنام من اجلمهور
غري احملدود يف الزمان واملكان؛ مما أدى إىل ظهور عدة حتديات.
هذه التحديات تدفع إىل حماولة البحث عن التطبيقات وآليات التوافق بني املبادئ
الليربالية اليت دأبت عليها اجملتمعات احلديثة وحتميات التكيَّف مع املتطلبات
التنظيمية والقانونية جملتمعات العامل اإللكرتوني الذي أصبح واقعاً جمسماً يتأكد يومياً
يف خمتلف الفضاءات .إن هذا األمر ينطبق خاصة على اجملتمعات االنتقالية من مثل
اجملتمع اجلزائري.
الكلمات الدالة :التشريعات اإلعالمية ،تكنولوجية اإلعالم احلديثة ،العامل اإللكرتوني،
اجملتمعات االنتقالية.

مقدمة

أصبح تصميم وتنفيذ إسرتاتيجيات االتصال يف اجملتمعات ما بعد الصناعية،
ً
أو يف جمتمعات احلداثة وما بعد احلداثة ،هاجساً دائماً
وانشغاال مؤرقاً بالنسبة
للمشتغلني واملهتمني بإدارة وتسيري هذه اجملتمعات من سياسيني وخمططني وعلماء
ومنفذين وغريهم من الفاعلني .يتمركز هذا اإلشكال حول تطبيقات وآليات إنتاج
املعرفة انطالقاً من البحث عن املادة اخلام للصناعة املعرفية ،املعلومة وتنظيمها
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وختزينها واستعادتها وتداوهلا ،عند الضرورة ،عرب خمتلف وسائط االتصال الفردية
واجلماعية اجلماهريية التقليدية منها واإلليكرتونية.

هذه السيطرة والتمتع حبقوقه األساسية ويف مقدمتها احلق يف اإلعالم أو بعبارة
حديثة أمشل "احلق يف حق االتصال" 3وتزداد هذه اإلشكالية تعقيداً يف اجملتمعات
االنتقالية من مثل اجملتمع اجلزائري الذي يتوفر على مقومات واعتبارات جيو-
سياسية واقتصادية واجتماعية-ثقافية جتعل منه منوذجاً للمجتمعات املشابهة له
يف الظروف والشروط العامة.

هذا االنشغال الدائم املؤرق للسلطات العمومية والتنظيمات السياسية ومجعيات
اجملتمع املدني ،مبا فيها النقابات املهنية اإلعالمية على األصعدة القطاعية واحمللية
والوطنية واإلقليمية والدولية ،يف كل اجملتمعات ،أملته ،إىل حد ما على املستوى
الوسائطي ،1التحوالت العميقة اليت حيدثها التطور السريع لوسائل االتصال
اجلماهريي ،اجلماعي والفردي ،التقليدي واإللكرتوني أو الرقمي ،وكذلك
بالنظر إىل االتساع املضطرد لنطاق التدفق احلر للمعلومات متجاوزاً احلدود
اجلغرافية والعراقيل واملعوقات التقنية واإلدارية والسياسية والثقافية اليت غالبا
ما تعيق التداول احلر للمعلومة.

تتجه الدميقراطيات احلديثة ،من خالل التشريعات املتعلقة باإلعالم ،إىل جتسيد
مبدأ سيادة املواطن الكاملة ،وتلح على أن مؤسسات دولة القانون هي وسائل
فقط ،تستمد وجودها وشرعيتها واستمرارها من رضا املواطن عن أداء املرافق
العمومية وأعوان الدولة الذين هم موارد بشرية مسخرة لتجسيد سياسة دولة
املواطنة.

وعادة ما يصاحب التغريات يف الظواهر التقنو-اجتماعية-ثقافية ،تغيري يف
إطارها القانوني ،غالباً بطيء ،يرمي نظرياً ،إىل ضمان نوع من التوازن واالنسجام
بني مصاحل وحقوق األطراف املختلفة اليت هلا أسباب وغايات خمتلفة إن مل تكن
متباينة ،وهو اإلطار الذي يتسم عادة بنوع من الثبات نظراً لطبيعة اجملال الذي
حياول تنظيمه والذي يرتبط ارتباط وثيقاً مبنظومة القيم السائدة يف جمتمع من
اجملتمعات يف فرتة من الفرتات غالباً ممتدة يف الزمان السيما عندما يتعلق األمر
بالقيم الروحية.

يف هذا السياق العام ،حناول من خالل هذه الورقة ،مقاربة املبادئ العامة اليت
تقوم عليها التشريعات اإلعالمية احلديثة ،ومقارنتها بتلك املبادئ واملمارسات
السائدة يف مثل اجملتمع اجلزائري بهدف وضع تصور جديد للتشريع اإلعالمي يف
اجلزائر ،متكيفا مع طبيعة قانون اإلعالم ،كما هو متعارف عليه عموما يف املواثيق
الدولية ،والذي يفرتض أنه يعين باحلق يف اإلعالم كحق شامل من حقوق املواطن
واإلنسان ،وال يقتصر فقط على حق اإلعالميني احملرتفني يف الوصول إىل مصادر
املعلومات واالطالع على اآلراء وتبادهلا عرب وسائط اإلعالم اجلماهريية ،وهو
خياطب بالضرورة السلطات العمومية واجلهات اليت متتلك املعلومات ،وخاصة
الرمسية منها اليت حيتاجها املواطن لتوظيفها يف اختاذ القرار الذي يراه مناسباً،
لإلنسان يف صيغة اجلمع ،ويأمرها بالعمل على توفري الشروط والظروف اليت
متكن املواطن من الوصول إىل املعلومة تطبيقاً لقاعدة احلق يف اإلعالم الذي
تكرسه معظم دساتري الدول األعضاء يف هيئة األمم املتحدة واليت صادقت على
االتفاقيتني الدوليتني املتعلقتني باحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية
واالجتماعية الصادرة منتصف العقد السابع من القرن املاضي.

ترى كيف تتطور املظاهر القانونية الشرعية ضمن إسرتاجتيات االتصال احلديثة
اليت أصبحت ضرورة ال غنى عنها يف كل جمتمع كالسيكي أو حديث إليكرتوني-
معلوماتي ،حيث الزالت السلطات العمومية تتشبث باحتكار وامتالك املعلومات
مصداقا للمقولة الشهريةّ "من ميتلك املعلومة ميتلك السلطة" والزال املواطن
يأمل يف افتكاك االعرتاف حبقه يف امتالك هذه املعلومات وتوظيفها يف ممارسة
حقه يف السلطة ويف السيادة ،أي حقه يف تقرير مصريه ويف اختيار احلكام عن
دراية و إدراك ووعي .وما هي طبيعة الدور الذي تلعبه تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال املتجددة 2يف هذه املعادلة بني ميول السلطات يف كل مكان وزمان إىل
فرض سيطرتها على اجملتمع ومؤسساته وبني طموحات املواطن يف التخلص من

ومن جهة أخرى ،حناول يف هذه الدراسة ،إبراز ضرورة تنظيم مهنة الصحافة
ووسائط االتصال اجلماهريي األخرى طبقا للقوانني العامة التجارية واملدنية
واجلنائية و األخالقيات و مواثيق الشرف املهنية ،يف سياق التصور العام للتشريع
اإلعالمي احلديث ،خاصة يف سياق الوظائف اإلعالمية والثقافية للشبكة
العاملية العنكبوتية ،االنرتنت ،السيما وظيفة النشر اإللكرتوني ووظيفة توزيع

 - 1تستعمل يف األدبيات املعربة السائدة يف املشرق واملغرب العربيني مصطلحات غري موحدة للداللة على وسائط االتصال
واإلعالم بكيفية مثرية لاللتباس واخللط بني الوسيلة واحملتوى تبعاً رمبا لالختالف املوجود بني مصطلح «إعالم» يف األدبيات
األجنلوسكسونية والالتينية ،بصفة خاصة الفرنسية .وقد مت شبه إمجاع بني املهتمني يف املغرب العربي على استعمال مصطلح
وسائط االتصال كمقابل ل مصطلح وسائل اإلعالم ،خاصة مع العناصر اجلديدة اليت أدخلتها التكنولوجيات اجلديدة على عملية
اإلعالم واالتصال برمتها.

 -3تعرتف الدساتري يف عامل اليوم والقوانني املنظمة لإلعالم حبق املواطن يف اإلعالم وفقا للمادة  19من املعاهدة الدولية للحقوق
املدنية والسياسية املصادق عليها سنة  1966واملستمدة أساسا من من املادة  19لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ل 10
12/1948/

 - 2علي قسايسية ،تكنولوجيات اإلعالم ودراسات اجلمهور يف اجملتمعات االنتقالية ،االتصال والتنمية ،العدد ،01دار النهضة العربية
بريوت 2010
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منتجات الصناعات الثقافية وإيصال اخلدمة وتسليمها عند باب البيت "Home
.4Delivery

السلطات العمومية ،مبا فيها السلطة التشريعية و التزامها بتوفري الشروط املادية
و التقنية لتمكني املواطن أو اإلنسان من ممارسة هذه احلريات و توسيع جماالتها
بتقليص صالحيات السلطات العمومية.

ويبدو ألول وهلة ،أن هناك تناقضا جوهريا ترسخ يف األدبيات اإلعالمية للثقافة
الليربالية املنتجة واملعممة لألنظمة التقليدية واحلديثة لوسائل االتصال
اجلماهريية ،حيث أن وضع قوانني للصحافة ووسائل اإلعالم اجلماهريية ،طبقا
للمبادئ الليربالية ،يفضي بالضرورة إىل وضع قواعد ملزمة تتنافى يف طبيعتها مع
أبسط مبادئ حرية تداول املعلومات واألفكار واآلراء يف السوق اإلعالمية احلرة،
طبقا للمادة األوىل من التعديل األول للدستوري األمريكي اليت متنع الكونغرس
األمريكي ،وهو أعلى سلطة يف النظام الدستوري األمريكي ،من إصدار قانون
حيد من حريات اإلنسان .5

التشريعات اإلعالمية احلديثة ،تتجه إذن وخاصة بعد أفول مفهومي اإلعالم
االشرتاكي و اإلعالم اإلمنائي ،إىل رفع القيود القانونية و اإلدارية واملادية
والتكنولوجية اليت حتول دون متكن اإلنسان من ممارسته احلرة حلقه يف اإلعالم.
وقد بدأ التفكري جديا منذ سبعينيات القرن العشرين يف وضع تصور جديد
ملفهوم أكثر مشولية حلرية التفكري و الرأي و التعبري و الصحافة و اإلعالم وغريها
من احلقوق املرتبطة باحلق يف الوصول ملصدر املعلومة ،يسمى احلق يف االتصال
يتضمن مجع احلقوق اليت اكتسبها اإلنسان و اليت قد يكتسبها بفضل التطور
الفكري والعلمي والتكنولوجي.

فعند احلديث عن تلك القوانني اخلاصة يف عالقتها حبرية تداول اإلعالم ،يتبادر
إىل الذهن تلك القيود اليت عملت السلطات العمومية على إنشائها يف شكل
قوانني تضفي الشرعية على أعمال تقيد حرية الصحافة ووسائل اإلعالم
اجلماهريي األخرى.

يف حماولة لفهم وإدراك و استيعاب مالبسات هذا اإلشكال املعقد ،و حماولة جتاوز
نطاق معاجلة العالقة التصادمية بني السلطة والصحافة ،ومتاشيا مع التطورات
الفقهية والتكنولوجية احلديثة ،تقرتح هذه الورقة معاجلة املفاهيم املرتبطة حبرية
اإلعالم واالتصال و أحكام التشريعات احلديثة لإلعالم يف ضوء املنطلقات
التمهيدية ملتطلبات األلفية الثالثة اليت تتوجها "مظلة" الثقافة الليربالية املعممة،
و حتت تأثري األثر البالغ لتكنولوجيا االتصال اليت (شبَّكت) العامل  ،وجعلته حبق
قرية متناهية يف الصغر من حيث سرعة تدفق املعلومات و تداوهلا على نطاق
واسع ال خيدم حرية اإلنسان الفرد وحسب  ،ولكنه ميكن السلطات نفسها من
اختاذ القرارات املناسبة خلدمة هذا الفرد الذي هو علة وجودها ،وفقا لألسس
النظرية لثقافة القرن الواحد والعشرين.

ويبدو هذا اإلشكال كنتيجة مرتاكمة لعالقات الصراع بني السلطة و الصحافة
الذي يطبع تاريخ الصحافة منذ اخرتاع حروف الطباعة على يد "غوتنبورغ" يف
القرن  15امليالدي  ،إىل احلروف البصرية اليت أوجدها النظام البيناري يف املعاجلة
االلكرتونية للكلمات ،و قد قاد هذا اإلشكال وحدد نطاق معظم الدراسات
القانونية – اإلعالمية اليت دأبت إما على "جتريم" الصحافة ووسائل اإلعالم،
و بالتالي شرعنة تدخل السلطات العمومية بالردع والزجر أو على "جتريم"
السلطة و بالتالي اتهامها خبرق حرية الصحافة ووسائل اإلعالم.
غري أن هذا اإلشكال بدأ يزول تدرجييا  ،ملا أخذت مبادئ املسؤولية االجتماعية
لوسائل اإلعالم اجلماهريية تشق طريقها إىل مواثيق الشرف وأخالقيات املهنة
اإلعالمية ،بدأت طبيعة التشريعات اإلعالمية تتغري من الرتكيز أساسا على تقييد
حرية اإلنسان ،خاصة يف ظل مبادئ النظرية السلطوية  ،إىل الرتكيز أصال على تدعيم
الضمانات القانونية ملمارسة هذه احلريات وتوسيع جماالتها بتقليص صالحيات

كما نطمح من خالل هذه احملاولة إىل الوصول إىل صيغة تنظيم متكيفة تسمح
من االستفادة إىل أقصى حد ممكن ،من مزايا السيولة اإلعالمية عرب السواتل
والشبكة الكونية للمعلومات ،األنرتنات ،واهلواتف احملمولة ،يف تفتح شخصية
اإلنسان وترقيتها من جهة و التقليص إىل أدنى حد ممكن من سلبياتها على
السيادة واهلوية واخلصوصية من جهة أخرى.

من هذا املنطلق ،نعاجل تباعاً مفهوم التداول احلر للمعلومات وتطوره من خالل
املقولة (السوق احلرة  ،مكان لألفكار احلرة)  ،وتشريع حرية اإلعالم من خالل
املواثيق والدساتري والقوانني اخلاصة (قوانني الصحافة ووسائل اإلعالم وقوانني
السرية واخلصوصية) ثم من خالل التنظيمات املهنية ومواثيق الشرف املهين
وأخالقياته.

 - 4تستعري تكنولوجيات اإلعالم هذا املصطلح من اخلدمة التقليدية اليت دأبت عليها اجملتمعات الغربية منذ الشروع يف جين مثار
الثورة الصناعية إليصال السلع واخلدمات إىل البيت وتسليمها عند الباب الفيزيائي ،للداللة يف اجملتمع االفرتاضي على إيصال
املعلومة إىل طالبها من خالل كومبيوتره أو هاتفه النقال يف أي مكان كان ويف أي زمان.
 - 5Bصادقت الواليات املتحدة األمريكية على التعديالت العشر األولي اليت أدخلت على الدستور األمريكي سنة ،1791
و تنص املادة على« :ال جيوز للكونغرس أن يسن قانوناً يتعلق بإنشاء دين ،أو منع ممارسته حبرية؛ أو حي ّد من حرية التعبري ،أو
الصحافة؛ أو حق الناس بالتجمع بسالم ،أو مطالبة احلكومة برفع املظامل"
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 .1مفهوم التداول اإلعالمي احلر

تصبو إليها بعض األمم يف خضم محى اإلصالحات اليت جتتاح العامل حتت تأثري
األزمة العارمة و ازدياد حتكم الغرب الليربالي ،بقيادة الواليات املتحدة األمريكية،
يف تشكيل وتوجيه مصري العامل وإدارة الشؤون األممية.

 1.1خلفية فلسفية

نظرية حرية الصحافة وانعكاساتها على التشريعات اإلعالمية األولية ،ينصرف
التفكري عند احلديث عن التداول اإلعالمي احلر إىل املقولة الرباغماتية اليت
باتت من املسلمات يف اجملتمعات الليربالية احلديثة مفادها أن (السوق احلرة
مكان لألفكار احلرة) .و على الرغم من تعدد و تنوع وسائل واتساع جماالت
تداول املعلومات و األفكار واآلراء ،واليت يطلق عليها (السوق احلرة) كمنظومة
مبادئ فلسفية و ممارسات ،فإن العادة جرت على دراسة هذا املوضوع يف نطاق
تطور نظرية حرية الصحافة لكون الصحافة أقدم وسائل اإلعالم واالتصال
اجلماهريية  ،ارتبطت بها تارخييا الصراعات املتعلقة بعالقة الفرد بالسلطة
(روحية أو اجتماعية أو سياسية) خاصة يف جمال حريات الفرد األساسية من مثل
حريات التفكري والكالم والرأي والتعبري ،حتى وإن كانت حرية الصحافة يف
التشريعات احلديثة تنصرف أكثر إىل حريات النشر والطبع والتأليف وتوزيع
املنشورات ،فان أنواعا ال متناهية من حقوق اإلنسان مثل احلق يف اإلعالم واحلق
يف االتصال واحلق يف االطالع وحق رفض االتصال هلا جذور فلسفية وتارخيية
مشرتكة مع مفهوم حرية الصحافة.

 .2.1خلفيات تارخيية

لعل من املفيد استعادة بعض األحداث اليت أثرت إىل حد ما يف تطور مفهوم
حرية الصحافة و استعراض املبادئ العامة السائدة .الن فهم الصحافة يتطلب
فهم النظام و الرقابة االجتماعية حيث حتدد العالقات بني األفراد و"املؤسسات.
كما أن وسائل االتصال اجلماهريية تأخذ "شكل" و "لون" البنيات االجتماعية
والسياسية اليت تعمل يف ظلها و أكثر من ذك ،فان دراسة األنظمة االجتماعية يف
عالقاتها مع الصحافة تتطلب النظر يف االعتقادات والقيم القاعدية السائدة يف
جمتمع ما .فاالختالفات املوجودة بني أنظمة االتصال اجلماهريي يف عامل اليوم هي
اختالفات فلسفية وعقائدية يف أساسياتها.
وقد بدأ االهتمام تارخييا حبرية الصحافة مع اكتشاف طباعة احلروف اليت أحدثت
ثورة فعلية يف أمناط نشر األنباء واألفكار واآلراء ...إىل درجة أن املطبوعة اليت
نسميها اليوم "الصحافة" أصبحت تعترب مصدرا أساسيا لإلعالم ونشر
املعرفة.

إن مفهوم التداول احلر لإلعالم يستدعي إذن الرجوع إىل اإلطار الفلسفي
والقانوني و التطبيقات امليدانية ملفهوم حرية الصحافة يف ظل الثقافة الليربالية،
وهذا يقودنا إىل تناول خلفيات املفهوم األخري ومكوناته وممارسته من خالل
القوانني والتطبيقات امليدانية.

ومع تلك األهمية اليت اكتسبتها احلروف املطبوعة ،فإن الصحافة بدأت تعمل
حتت الرقابة الصارمة للملوك ،وقد مر قرنان تقريبا قبل أن تشرع الصحافة
املطبوعة يف االنتشار على نطاق واسع ،ويرجع ذلك التأخر إىل تلك الظروف
الفلسفية والسياسية السائدة عند ظهور الصحافة إذ نشأت يف ظل سيادة املبادئ
السلطوية.

لقد نشط البحث يف ميدان وسائل االتصال اجلماهريية بكيفية غري معتادة خالل
النصف األخري من القرن العشرين ،وبداية العشرية األوىل من القرن احلالي .6وقد
جنم عن ذلك وضع عدد كبري من النماذج واملقاربات و النظريات اليت تساعد على
فهم إشكالية و سائل اإلعالم اجلماهريية ،و من بني هذه النظريات وأقدمها نظرية
"الصحافة احلرة "أو"النظرية الليربالية لوسائل االتصال اجلماهريية".

ففي ذلك اجملتمع ،مل تكن احلقيقة شيئا خمتلفا عما يعتقده أقلية من األفراد "احلكماء"
أنهم يعلمونه وما يعتقدون أن الشعب يف حاجة إىل معرفته ومؤازرتهم فيه .وقد
كانت عالقة الصحافة بالسلطة مستمدة من الفرضيات الفلسفية القاعدية للفكر
السلطوي الذي يعترب الفرد يف خدمة اجلماعة ،وبالتالي جيب أن خيضع إىل اجملتمع
متمثال يف مؤسساته ويف مقدمتها الدولة اليت يفرتض فيها أنها تعمل على إقامة
النظام واستتباب األمن والسلم االجتماعيني يف صاحل اجلميع .فكانت الصحافة
إذن حرة مع الدولة .و هذا النوع من التفكري ساد جمموع النظريات السلطوية

وقد أصبحت فرضيات ومبادئ هذه النظرية موضوع خالف حاد بني املفكرين
والسياسيني واملهنيني على ضوء احلقائق االجتماعية ووضعية السيولة اإلعالمية
عرب أمم العامل .و يف نفس الوقت أصبحت تلك املبادئ و الفرضيات أهدافا
 - 6لعل من بني أهم عوامل انتعاش الدراسات التشريعية اإلعالمية ،احلرب الباردة بني املعسكرين الشيوعي والليربالي يف الفرتة
ما بني نهاية احلرب العاملية الثانية يف منتصف األربعينات إىل غاية سقوط االحتاد السوفييت السابق يف نهاية الثمانينيات من القرن
املاضي ،ثم احلرب ضد "اإلرهاب" منذ بداية األلفية اجلارية ...احلدثان البارزان اللذان أديا إىل الرتاجع عن العديد من املبادئ
الليربالية ،بوضع العديد من القوانني والتنظيمات والعراقيل اإلدارية والتقنية أمام مبدأ التدفق احلر للمعلومات.
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 االنتقادات املوجهة ألية حكومة أو حزب رمسي ال ينبغي أن يعاقب عليهاحتى بعد حدوثها
 ال جيب أن يكون هناك التزام بنشر أي شيء نشر "اخلطأ" حممي مثله مثل نشر"الصواب" يف ميادين الرأي و االعتقاد ال جيب أن توجد قيود على تصدير و استرياد أو إرسال أو استقبال الرسائلاإلعالمية عرب احلدود الوطنية.
غري أن هذه املبادئ أصبحت  ،كما يقول (جيمس كاران) 9من جامعة لندن ،غري
مقنعة مع اتساع اهلوة بني النظري و الواقع ،ويؤكد تقرير رمسي إلحدى اللجان
امللكية الربيطانية للصحافة ( )1962على أن "مبادئ الصحافة احلرة حسب
اإليديولوجية الليربالية ،أصبحت غري مالئمة مع ظروف الصحافة العصرية
و عالقاتها مع السلطات العمومية .فمن جهة متيل احلكومات يف كل مكان إىل
فرض رقابتها على الصحافة واإلذاعة والتلفزة ،كشرط أساسي لفرض سيطرتها
على املؤسسات األخرى مثل الربملان واألحزاب السياسية ،وأكثر من ذلك على
الرأي العام ،ومن جهة أخرى أصبح حق الفرد يف نشر ما يريد متناقضاً مع
املصلحة العامة ،وان وسائل اإلعالم اجلماهريية أصبحت شبه حمتكرة من قبل
أقلية متتلك السلطة االقتصادية ،و بعبارة أخرى ،فان حق كل فرد أصبح مقتصراً
على حق الناشر أو املالك أكثر ما هو حق عام لألفراد.10

للحكم من تفكري أفالطون إىل ممارسة هتلر املتأثرة بفلسفة هيجل ونيتشه.
غري أن القرن العشرين ،وخاصة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،شهد
حتوال نوعيا يف ما يسمى "األمم املتحضرة" 7الذي اعتنق املبادئ الليربالية كنظام
اجتماعي وسياسي ،وقد أصبحت اليوم معظم دول العامل تقيم "نظرياً" تنظيمها
السياسي واالجتماعي على تلك املبادئ ،وتؤكد النظرية الليربالية على أهمية
الفرد وقدرته على التفكري وعلى قدسية حقوقه وحرياته الطبيعية ،ومن بينها
حرية املعتقد وحرية التفكري ثم حرية التعبري اليت تعترب حرية الصحافة أعلى
أشكال تطبيقاتها .غري أن هذه احلرية مل توجد دائما يف الواقع ،وأن التفكري
السلطوي الزالت آثاره قائمة يف معظم األنظمة السياسية يف بقع كثرية من العامل،
فماهو واقع حرية الصحافة يف اجملتمعات اليت نشا فيها؟

 .3.1مكونات نظرية حرية الصحافة

إن حرية الصحافة كفرضية نظرية هلا شكل قاعدي يتمثل يف أن كل واحد حر يف
نشر ما يريد ،و هذا احلق هو امتداد حلقوق أخرى ،إذ إن حرية الصحافة حسب
النظرية الليربالية هي حق ملكية ،و إن املالكني أو األفراد الذين فوضوهم السلطة
هلم احلق يف تسيري منشوراتهم كما يشاءون ال يقيدهم يف ذلك إال القانون ومن
أجل الصاحل العام.
ويتفق فقهاء اإلعالم على وجود عناصر تتكون منها نظرية الصحافة احلرة ،الزالت
سائدة يف الفكر اإلعالمي الغربي مع بعض التغريات اليت طرأت عليها بتأثري من
نظرية اخلدمة العمومية (يف اإلذاعة والتلفزة) ونظرية املسؤولية االجتماعية لوسائل
االتصال اجلماهريية كما حددها الرواد األوائل للفقه اإلعالمي ضمن أشهر
مقاربات االتصال اجلماهريي.8

و قد عرب عن هذا الواقع تقرير رمسي الحق للجنة امللكية للصحافة ( )1977جاء
فيه أن "العائق الرئيسي ملبدأ الصحافة احلرة هو متركز امللكية بيد أقلية تراقب
الصحافة".
وبالفعل فان شخصني "مردوك" و "ماكسويل" يراقبان ثلثي جمموع الصحف
اليومية و األسبوعية اليت تباع يف اململكة املتحدة  ،و قام مردوك بفتح قنوات
تلفزيونية ترسل عن طريق األقمار الصناعية.

وأهم مكونات نظرية الصحافة احلرة مايلي:

 إن النشر جيب أن يكون حراً من أي رقابة مسبقة إن النشر والتوزيع ينبغي أن يكونا مفتوحني لشخص أو جمموعة مناألشخاص بدون رخصة .

إن هذه الوضعية اليت ال ختتلف كثريا عن األوضاع السائدة يف كل جمتمع ليربالي
أثارت نقاشا رمسيا و فكريا حول وسائل االتصال اجلماهريية و ممارسة احلقوق
اإلنسانية عربها ،حيث تؤكد التقارير و التحاليل املعدة يف هذا السياق أن "رقابة
املالكني على الصحافة فقدت مربراتها الشرعية بالنظر إىل التربيرات التقليدية
اليت جتاوزتها األحداث".

7 -The term « civilized Nations » used to describe most of the European systems of the last century is disputed
by some writers such as Anthony Smith who attributes the use of this term to legitimate the colonization
)movement (Ali Kessaissia, The Transnational Flow of Information…, UCC-Cardiff, UK, 1988

 - 8أهم نظريات الصحافة حسب املنظرين األوائل النظرية السلطوية ،ونظرية احلرية ،ونظرية املسؤولية االجتماعية والنظرية
الشيوعية

9 - James Curran, Power Without Responsibility, Methuen, London 1985.

Siebrt.F.S, et al. Four Theories of the Press, Illinoi Books edition 1963 :”Authoritarian” , “Libertarian”,
“Social Responsibility”, and “Communist” Theories
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وعلى مستوى النقاش الفكري  ،ظهرت نزعة املسؤولية االجتماعية لوسائل
االتصال اجلماهريية منذ األربعينيات أدخلت تعديالت على مبادئ الصحافة
احلرة ،فأصبحت احلرية مرتبطة ارتباطا وثيقا باملسؤولية االجتماعية ،كما أن
الدعوة إىل وضع نظام إعالمي جديد كانت تندرج ضمن النقاش الفكري حول
حرية الصحافة و مسؤولياتها األخالقية الدولية.

الوثائق األممية (الصادرة عن األمم املتحدة و منظماتها املختصة) املتعلقة حبرية
اإلعالم والصحافة صبغة ليربالية ،ومن تلك الوثائق اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان( )1948واملعاهدتان الدوليتان حول احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق
االقتصادية واالجتماعية (.)1966

وعلى مستوى إقليمي هناك املعاهدة األوربية حلقوق اإلنسان ( )1951اليت أكدت
يف مادتها العاشرة املبدأ الذي نصت عليه املادة( )19من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان "كل واحد له احلق يف حرية التعبري ،وهذه احلرية تتضمن حرية تكوين
الرأي واستالم ونشر اإلعالم واألفكار من دون تدخل للسلطات العمومية و
بصرف النظر عن احلدود" .و تبدو الصبغة السياسية جلية من مضمون هاتني
املادتني ،حيث كانت الدول الليربالية تسعى من وراء ذلك إىل ضمان "احلقوق
املدنية" اليت كانت تعتقد أنها "مهددة" من قبل األنظمة الشيوعية يف شرق
أوربا .وعلى الرغم من أن املعاهدة األوربية ليست قانونا ملزما ،فهي تشكل
قاعدة تقررت مبقتضاها عدة قضايا وأنشئت تبعا هلا عدة قوانني.

يرى حممد الصمودي ،وزير تونسي سابق ،عضو جلنة ماك برايد الدولية لدراسة
مشاكل االتصال الدولي ،ضرورة مراجعة الوثائق الدولية لتصحيح مفهوم
حرية اإلعالم و ممارستها يف ظل معطيات العصر ،حيث إن املبادئ التقليدية
لنظرية الصحافة احلرة أصبحت غري قادرة على استيعاب موجة األفكار اجلديدة
يف اجملتمعات الليربالية نفسها و خاصة انعكاسات تكنولوجيات االتصال
احلديثة.11

 .4.1تطبيقات نظرية حرية الصحافة

إن أول تطبيق لنظرية الصحافة احلرة يف ظل سيادة املبادئ الليربالية هو أن
الصحافة جيب أن تكون حرة من رقابة الدولة وملكيتها ،فمهمة الصحافة األوىل
أنها تعمل كحارس أمني ضد التجاوزات ،سياسية كانت أم اقتصادية ،فهي
"السلطة الرابعة" مهمتها احلرص على إبقاء التوازن بني السلطات األخرى يف
الدولة ،وتستمد الصحافة شرعيتها من كونها ممثلة للرأي العام ،إذ هي وسيلة
ملراقبة نشاطات احلكومة وأعماهلا .فينبغي أن تكون مستقلة عن احلكومة.

ففي بريطانيا مثال ،حيث ال يوجد قانون خاص بالصحافة ،فان القواعد العرفية
13
وقانون "حرية الكالم" وقانون "محاية البيانات" وقانون "حرية املعلومة"
وكذلك التقاليد احلضرية واألخالقيات املهنية قد أثبتت فعاليتها يف محاية حرية
الصحافة واإلعالم.

وخيتلف األمر يف الواليات املتحدة ،إذ على الرغم من انتمائها إىل املدرسة
14
األجنلوسكسونية ،فقد أدرجت حرية الصحافة ضمن التعديل األول للدستور
وجعلتها مادة جامدة ،حيث جاء فيها أن "الكونغرس ال جيب أن يسن قانونا مينع
أو حيد من..حرية التعبري أو حرية الصحافة" .

إن حرية الصحافة طبقا ملبدأ "السوق احلرة مكان لألفكار احلرة" جتد دالالتها
الكاملة يف تطبيقات حق الفرد يف نشر ما يشاء ويف مبادئ التعددية يف األفكار
واحملتوى .يقول (كاران) يف هذا الصدد انه" :طاملا أن حرية النشر غري مقيدة
من طرف الدولة ،فإن كل رأي هام جيد صدى له يف الصحافة".ويضيف
مفسراً رأي الناشرين واملالكني أن "اليد اخلفية للسوق احلرة تضمن مطابقة
مصاحلهم(الناشرين) مع الصاحل العام".12

فإىل جانب هذا الضمان الدستوري حلرية الصحافة وبالتالي حرية اإلعالم ،فان
الواليات املتحدة سنت قانونا خاصا حبرية اإلعالم ( )1974وكذلك فعلت كندا
( )1974واسرتاليا( )1978ونيوزلندا ( ،)1983وكانت السويد قد سبقت إىل ذلك
من خالل سلسلة من القوانني( .)1991 ،1949 ،1776فبمقتضى هذه القوانني،
فان أي مواطن من أفراد اجملتمع له احلق يف الوصول إىل مصادر اإلعالم الرمسي،
إذ ميكن أن يستفسر احلكومة عن أسباب وأهداف و مالبسات أي قرار رمسي،
ويصل األمر يف نيوزيلندا إىل اعتبار الوصول إىل مصادر هذه املعلومة من حقوق
اإلنسان وليس املواطن النيوزيلندي فقط.

إن حرية الصحافة يف اجملتمعات الليربالية ينظر إليها كجزء هام من حرية الرأي
اليت هي بدورها جزء رئيسي من النظام الدميقراطي ،وقد قامت بعض الدول
الليربالية و املنظمات الدولية و اجلهوية بوضع قواعد شرعية وأخالقية مستمدة
أساسا من مبادئ الثورة الفرنسية ( )1789والثورة األمريكية ( )1776حيث تكتسي

13 - « Freedom of Speech Act », 1688, “Data Protection Act”, 1998, « Freedom of Information Act », 2000

 - 11حممد املصمودي ،النظام الدولي اجلديد لإلعالم واالتصال ،الكويت1985 ،

 - 14صادقت الواليات على التعديالت العشرة األوىل اليت ُأدخلت على الدستور سنة  ،1791واليت احتوت على الكلمات اخلمس
واألربعني اليت تشكل التعديل األول الشهري -

12 - J. Curran, op.cit p. 48
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وتشكل هذه القوانني درجة عالية من الضمانات الشرعية حلرية اإلعالم واحلريات
اجملاورة هلا من مثل حرية الصحافة ،طاملا أن وسائل االتصال اجلماهريية أصبحت
املصدر الرئيسي لإلعالم ،وكانت بداية لتغيري طبيعة توجهات التشريعات
اإلعالمية احلديثة على املستويات الوطنية.
وعلى الرغم من هذه الضمانات القانونية والدستورية ،فان القول بان حرية
الصحافة ممارسة كلية ال يتطابق مع الواقع .يرى "روتنربغ" أن "يف بعض
األحيان يعلن القانون رمسيا أن الصحافة مفتوحة لكل واحد يرغب يف التعبري
عن رأيه حبرية ،غري أن هذه احلرية حمفوفة جبملة من القيود واملوانع جتعلها جمرد
فكرة فلسفية نظرية" 15ويؤكد بأنه" يف كثري من البلدان اليت ال تتوفر على
مؤسسات دميقراطية مؤصلة ،فان كل نقد ألي شخص يف اإلدارة يفسر على أنه
قذف.
إن القيود اليت ترد على حرية الصحافة ذات طبيعة إدارية أو سياسية أو اقتصادية،
وقد تكون شرعية أو غري شرعية ،ومهما كانت طبيعتها فإنها تؤثر بصفة مباشرة
أو غري مباشرة يف جتسيد مبدأ حرية اإلعالم.
وحتديد حرية الصحافة شرعيا يهدف إىل محاية الصاحل العام أو احلياة اخلاصة
للمواطنني ،وقد طرح التساؤل حول مفهوم الصاحل العام حيث ال يوجد إمجاع
حوله ،إذ خيتلف مدلوله باختالف الزمان واملكان .ومهما يكن ،فان القيود الواردة
على الصحافة حتت مربرات الصاحل العام تدور حول األمن الداخلي واخلارجي
للدولة واألسرار العسكرية واالقتصادية احليوية للبالد ،والصاحل العام.
خبصوص محاية احلياة اخلاصة للمواطنني ،فان بعض القوانني وخباصة القانون
الفرنسي والقوانني املستمدة منه قد وسعته ليشمل ممثلي السلطات العمومية
واهليئات الدبلوماسية (املادة  26من قانون 1881و املادة  36من قانون1961
الفرنسيني) وأصبح االعتقاد سائداً أن تطبيق هذا املبدأ الذي يتضمن حقا
من حقوق اإلنسان "احلق يف السرية" يعتين يف القوانني الصحفية بالسلطات
العمومية أكثر من اعتنائه باألفراد العاديني ،ويتضح هذا أكثر عندما يتعلق األمر
حبق الصحافة يف التعليق عن نشاطات وأعمال احلكومات ،حيث يسند غالبا قمع
هذه االنتقادات إىل القوانني اجلنائية بدال من مدونات الصحافة اليت تصدر عادة
يف اجملتمعات الليربالية ،عن املنظمات املهنية.

اإلشارة إىل سن قوانني خاصة حبرية اإلعالم كحق من حقوق املواطن ،للحد
من املعوقات الشرعية والتعسفية ،وبالنتيجة فإن حق الشعب يف االطالع على
نشاطات حكومته وحق الوصول إىل مصادر اإلعالم الرمسي كمظهر من مظاهر
دميقراطية نظام احلكم ،يكتسي طابعاً مؤكداً وله ضمانات يف تلك البلدان أكثر
من غريها.

 .2تقنني حرية اإلعالم

يتوخى هذا القسم من مقاربة التوجهات احلديثة يف التشريعات اإلعالمية،
استعراض وترتيب اآلليات املستعملة يف وضع األطر القانونية والتنظيمية
ملمارسة حرية اإلعالم كعنصر جوهري يف األنظمة الدميقراطية اليت تقوم على
أساس مفهوم سيادة الشعب الذي حيدد إرادته العامة رأي عام مستنري .إذ أن حق
الرأي العام يف أن يعلم هو الذي ميثل جوهر حرية وسائل اإلعالم ،ومنه جاءت
املقولة األدبية الشهرية "السلطة الرابعة" وليس الصحفي احملرتف أو الكاتب
أو املنتج سوى قيم على هذه احلرية ،واحلرمان منها ينقص من سائر احلريات
املرتبطة بها.
وملا كان اإلشكال اجلوهري يف الثقافة الليربالية ،هو أن سن القوانني امللزمة
يتنافى مع مبادئ حرية اإلعالم ،كشكل من أشكال رقابة السلطات العمومية،
فان التشريعات احلديثة تتجه إىل جتاوز هذا اإلشكال بتغيري طبيعة القواعد
امللزمة جبعلها تدعم هذه احلرية ،من خالل رفع القيود القانونية و اإلدارية واملادية
وغريها ،حيث أن مفهوم قانون اإلعالم أو قانون االتصال بصفة أمشل ،يشتمل
على جمموعة من القواعد الدستورية والقانونية اخلاصة اليت حتمي حرية اإلعالم
من تعسف السلطات و التجاوزات ومجيع أشكال املعوقات اليت ميكن أن حتول
دون التداول احلر للمعلومات عرب القنوات املختلفة مبا فيها وسائل اإلعالم
اجلماهريية التقليدية ووسائط االتصال اجلديدة .16

هذا النوع من القواعد خياطب أساساً السلطات التقليدية ،وال يهم الصحافة أو
وسائل اإلعالم ،كما هو شائع يف العديد من اجملتمعات االنتقالية ،ذلك أن قانون
اإلعالم يعنى حبق شامل من حقوق اإلنسان مبا فيها احلقوق املرتبطة بالصحافة
ووسائل اإلعالم اجلماهريية األخرى دون أن يقتصر عليها.

ولتقليص تأثري السلطات العمومية على حرية الصحافة باسم الصاحل العام
أو محاية احلياة اخلاصة أو بعض الفئات ،قامت بعض البلدان كما سبقت

إن هذا الطرح يستدعي التمييز بني جمموعات واسعة من القواعد القانونية
 - 16يعتقد الباحث أن مفهوم وسائل اإلعالم خيتلف متاما عن مفهوم وسائط االتصال اجلديدة ،ألنها ال تكتفي باإلعالم وإمنا تتيح
للمتلقي إمكانيات واسعة للتفاعل والتفاعلية الفورية املباشرة ،اليت هي السمة الغالبة هلذه الوسائط:

15 - Rothenberg. I. The Newspaper. St. Albans. Herts. 1947. In Robertson. Media Law . Sage Publications.
1984
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والتنظيمية والضوابط واملعايري املهنية اليت تندرج إما ضمن قوانني اإلعالم اليت
تتجه لوضع إطار شرعي ملمارسة احلق يف اإلعالم كحق إنساني ،وإما ضمن
قوانني الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى اليت تهدف هي األخرى إىل تدعيم
احلق يف اإلعالم ،أو ضمن املدونات األخالقية ومواثيق الشرف املهنية اليت تصب
يف نفس األهداف ن ولو بكيفية غري ملزمة يف أغلب األحيان .غري انه ينبغي
اإلشارة إىل الصعوبات املرتبة عن التمييز بني هذه األنواع من القواعد اليت تنظم
جماال حيويا تتداخل فيه جل نشاطات اإلنسان واملؤسسات االجتماعية والسياسية
احلديثة ،ومما يزيد يف تعقيد عملية التمييز هذه ،التطورات التكنولوجية احلديثة
اليت تعمل على تغيري العالقة التقليدية للفرد بالسلطة وخاصة عالقة السلطة
بالفرد.

اجلزائر اليت صادقت على الربوتوكول االختياري امللحق بها يف 25أفريل  ،1989أي
مباشرة بعد اعتماد دستور 23فيفري  1989الذي اعتنق املبادئ الليربالية السياسية
واالقتصادية.
وعلى الرغم من التأخر احلاصل يف مصادقة العديد من الدول على هذه املعاهدة
وإغفال الكثري من مبادئها يف املمارسة العملية أو تشويهها أو تكييفها تكييفا
خاصا ،فقد أصبحت هذه املعاهدة و غريها من الوثائق القانونية ذات الطابع
الدولي أو القاري أو اجلهوي ،جزءاً من القوانني الوطنية امللزمة للدول األطراف
فيها ،واليت (الدول) يتعني عليها احرتام مبادئها والعمل على تطبيقها وفقا ألحكام
القانون الدولي ،إذ ال جيوز من وجهة نظر القانون الدولي أن تتضرع الدول
بأحكام قوانينها الداخلية لتتنصل من التزاماتها جتاه املعاهدة اليت انضمت إليها
مبحض إرادتها ،وعليها ،يف حالة وجود تناقض ،أن تعمل على تكييف أحكام
قوانينها مع أحكام املعاهدة.

ومع ذلك حناول فيما يلي التطرق إىل التمايز الذي يتجلى من خالل األسس
القانونية وجماالت تطبيق هذه القواعد واألهداف املتوخاة من وراء وضعها
وإضفاء الصفة اإللزامية عليها.

هذه االتفاقية اليت أعطت صبغة قانونية ملزمة للدول األطراف فيها بالنسبة
جلميع املبادئ اليت تضمنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بشيء من التفاصيل.
ال تشكل فقط السند القانوني للتشريع اإلعالمي الدولي ،ولكنها أيضا السند
القانوني للتشريعات الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان عامة ،واحلق يف اإلعالم
الذي يهمنا بصفة خاصة يف هذا املقام .فهي (االتفاقية) تندرج ضمن مصادر
القانون الدولي من جهة ،وتصبح بعد املصادقة عليها جزءاً من القانون الداخلي
للدولة املتبنية هلا ،وأصبحت بالتالي غري جمدية االعرتاضات الفلسفية والسياسية
على مبادئها اليت تشكل تطوراً تارخيياً يف جمال التشريع اإلعالمي على الصعيدين
الدولي والوطين.18

 .1.2قوانني حرية اإلعالم

بدأت حركة التشريع املتعلقة حبرية اإلعالم ،كحق من حقوق اإلنسان تتوسع
على املستويات الدولية و الوطنية منذ سبعينات هذا القرن يف بعض اجملتمعات
الدميقراطية ،على أن سندها املبدئي يرجع إىل نهاية األربعينات ،عندما صادقت
اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف 10
ديسمرب  .1948هذا اإلعالن الذي ال يعترب من وجهة نظر القانون الدولي ملزما
يف حد ذاته ،وضع األسس العامة لتشريع إعالمي خاص حبرية اإلعالم اليت
تنص عليها املادة  19منه ،واليت جاء فيها أن "لكل شخص احلق يف حرية الرأي
و التعبري ،ويشمل هذا احلق حرية اعتناق األفكار وتلقيها ونشرها بدون تدخل
وبأي وسيلة كانت دون التقيد باحلدود اجلغرافية".

ومع أن بعض األصوات ارتفعت يف السنوات األخرية تدعو إىل إعادة صياغة
بعض املفاهيم الواردة يف هذه الوثائق خاصة مفهوم احلق يف اإلعالم ،لتعويضه
مبفهوم أكثر مشولية هو احلق يف االتصال ،فان السواد األعظم من الدول مل
تصل بعد إىل تقنني حرية اإلعالم ،إذ أدرجته بصفة مشوهة يف قوانني الصحافة
ووسائل اإلعالم ،كما هو الشأن يف القانون اجلزائري ليتقلص هذا املفهوم يف
جمرد املعلومات واألفكار واآلراء اليت تقدمها وسائل اإلعالم اجلماهريية.19

انطالقا من هذه املبادئ العامة ظهر خالل النصف الثاني من القرن املاضي ما يزيد
عن  44وثيقة مابني معاهدة ( )12وإعالنات ( )14ولوائح ( ،)8تهتم بصفة صرحية
أو ضمنية حبرية اإلعالم ،وخباصة اجلانب املتعلق بالتدفق احلر للمعلومات.17
غري أن السند القانوني الصريح للتشريع اإلعالمي ،تتضمنه االتفاقية الدولية بشأن
احلقوق السياسية و املدنية واالقتصادية و االجتماعية والثقافية اليت صادقت عليها
اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة سنة  ،1966واليت تتبناها حاليا معظم الدول ،منها

 - 18تبعا للمادة  38من قانون حمكمة العدل الدولية ،فإن مصادر القانون الدولي الرمسية هي املعاهدات ،القوانني العادية ،واملبادئ
املعرتف بها من قبل األمم املتحضرة:

-Ali Kessaissia, The Universal Principles Governing the Use of the Mass Media, Les Annales, Université
d’Alger, vol 1, 1998

 - 19تنص املادة  4من قانون اإلعالم اجلزائري الصادر سنة  1990على أن احلق يف اإلعالم ميارس من خالل وسائل اإلعالم
العمومية وعناوين الصحافة اخلاصة والعناوين اليت قد تنشئها األحزاب السياسية.

17 - Nordenstrong. K, The Mass media Declaration of Enesco, Alex Publishers, Newood, New Jersey, 1984,
p. 216.
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التكييف العفوي أو املقصود ألحكام املعاهدة خبصوص حرية اإلعالم مع
الذهنيات واملواقف السائدة يف العديد من الدول ،يستند جزئيا إىل االستثناءات
الواردة يف املعاهدة ذاتها ،حيث تنص على حق الدولة (السلطات العمومية) يف
التدخل لتنظيم ممارسة هذه احلقوق عن طريق نصوص قانونية تكون ضرورية
من أجل محاية األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق
واحرتام حقوق ومسعة اآلخرين ،كما جاء يف الفقرة الثالثة من املادة  19من املعاهدة
وباإلضافة إىل حق التدخل املشروط الذي منحته هذه الفقرة للدولة ،جاءت املادة
 3من االتفاقية لتجيز الدولة أن "ختضع هذه احلقوق للقيود املقررة يف القانون
فقط إىل املدى الذي يتماشى مع طبيعة هذه احلقوق فقط ،ولغايات تعزيز الرخاء
العام يف اجملتمع فقط".

تتمكن من الوصول إليها الشرطة و األمن .وهناك حماوالت أيضا لوضع قوانني
متنح احلق للمواطن يف االطالع على املعلومات املخزنة عنه وخاصة احلق يف
تصحيح اخلاطئة منها.
على أن انتشار بنوك املعلومات على نطاق "مجاهريي" واسع عرب الشبكة
الدولية وتداول هذه املعلومات عرب املواقع اإلليكرتونية واإلميايالت والشبكات
االجتماعية وانتشار االخرتاقات االليكرتونية واجلرائم الرقمية ،...بدأ يطرح
إشكاليات جديدة يف جماالت احلقوق يف اإلعالم و"يف السرية و"اخلصوصية ويف
االطالع على املعلومات و"تصحيحها.

 - 2.2قوانني الصحافة والطباعة والنشر

يقصد بقوانني الصحافة أو قوانني وسائل اإلعالم اجلماهريية ،جمموعة القواعد
اليت حتدد األحكام العامة للنشر والطبع والبث اإلذاعي والتلفزيوني وكل
الوسائل اجلماهريية اليت تنتج وتوزع املعلومات واآلراء عرب القنوات التقليدية
واإللكرتونية ،املعروفة و/أو احملتملة .وهذه القواعد اليت قد تكون يف شكل قانون
واحد ،كقوانني النشر أو املطبوعات أو الصحافة  ،أو تتوزع على تقنيات متنوعة
مثل قوانني املؤسسات اإلعالمية أو القوانني املتعلقة بالتنظيم املهين (مهنة
الصحافة واإلعالم) كما ميكن أن يدخل يف هذا الفرع من التشريعات اإلعالمية
جمموعة القواعد اليت تؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف النشاط اإلعالمي
ومؤسساته وأشخاصه ،مثل القوانني اجلنائية واملدنية و اإلدارية و التجارية
وقوانني العمل وامللكية األدبية أو الفكرية أو الصناعية (حق التأليف واحلقوق
اجملاورة) واإلشهار واللوائح واملذكرات التفسريية املكملة للتشريع اإلعالمي.
وإذا كان تقنني حرية اإلعالم كحق من حقوق اإلنسان ،ال يزال عموما يف
مرحلة متهيدية يف شكل مبادئ عامة موزعة ضمن املواثيق الدولية والدساتري،
باستثناء الدول اليت وضعت قوانني خاصة حبرية اإلعالم ،فان التقنيات املتعلقة
بوسائل اإلعالم اجلماهريية ،قد ظهرت و تطورت جنبا إىل جنب مع الصحافة
ثم مع وسائل اإلعالم االلكرتونية ،حتى أن القواعد اليت تنظم احلياة السياسية
واملدنية والتجارية والصناعية واإلدارية والثقافية واالجتماعية يف اجملتمعات
التقليدية واحلديثة ،تتسم مبرونة جتعلها تتسع للتطورات السريعة اليت تشهدها
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال .وقد أخذت طبيعة هذه القواعد شكل ولون
البيئة الفلسفية والفكرية والسياسية ،اليت متيز متخلف مراحل تاريخ الصحافة
يف عالقاتها مع السلطة (روحية أو زمنية ،دميقراطية أو سلطوية أو تسلطية،

ومع ذلك أقرت املادة  5من نفس االتفاقية بان" :ليس يف االتفاقية ما ميكن
تفسريه بأنه جييز ألي دولة...القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من
احلقوق واحلريات املقررة يف هذه االتفاقية أو تقييدها لدرجة اكرب مما هو منصوص
عليها فيها".20
إىل جانب هذه التفسريات اليت تبدو يف الغالب مقصودة العتبارات غري قانونية،
تتجاهل معظم الدول االلتزامات اليت تفرضها هذه املعاهدة عليها من أجل
توفري اإلمكانيات املادية والتقنية و التعليمية لتمكني املواطن من ممارسة حقه يف
اإلعالم املوضوعي و الكامل بشأن مجيع شؤون حياته كإنسان وخاصة كمواطن
يهمه ما تتخذه السلطات بامسه ومن أجله.
هناك قلة قليلة فقط من الدول ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ،تتوفر على قوانني
خاصة حبرية اإلعالم تتوجه إىل السلطات العمومية بصفة خاصة تلزمها بتوفري
اإلعالم ومنعها من اللجوء إىل فرض القيود على التدفق احلر للمعلومات إال
يف حدود ما تنص عليه املبادئ العامة اليت تتضمنها عاد ة مجيع دساتري عامل اليوم
اليت تتبنى مبادئ الدميقراطية الليربالية .عموما تطمح االجتاهات احلديثة يف تقنني
حرية اإلعالم إىل توفري ضمانات غالبا ما تكون مبهمة يف الدساتري واملواثيق اليت
تنظم العالقة بني السلطة واملواطن.
وتذهب بلدان دميقراطية ليربالية مثل بريطانيا والواليات املتحدة وفرنسا ،إىل
وضع قوانني خاصة بسرية احلياة الشخصية وخصوصية احلياة الفردية واجلماعية
ويتعلق األمر بإلزام السلطات حبماية احلق يف السرية واخلصوصية خاصة ضد
القذف والتشهري عن طريق وسائل اإلعالم اجلماهريية و إفشاء املعلومات اليت
 - 20راسم حممد مجال ،احلق يف االتصال ،دائرة الشؤون الثقافية ،بغداد 1982

110

أفكار وآفــــاق

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

أفكار وآفــــاق

الفهرس

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

111

إشكالية التشريعات اإلعالمية يف اجملتمعات االنتقالية حالة اجلزائر

إشكالية التشريعات اإلعالمية يف اجملتمعات االنتقالية حالة اجلزائر

حسب املراحل التارخيية والسياسية للمجتمعات).21
غري أن طرح املبادئ الليربالية ،كاختيار وحيد منذ نهاية هذا القرن املاضي يف
سياق "العوملة" اجلارية ،بدأ ،ظاهرياً ،يوحد اخلطابات السياسية يف تعاملها
مع الدميقراطية وحقوق اإلنسان الفردية واجلماعية ،إذ توحي "عوملة" املبادئ
الليربالية واحلتمية التكنولوجية بقرب تغريات عميقة يف طبيعة القواعد املتعلقة
بالصحافة ووسائل اإلعالم اجلماهريية األخرى ،حيث أن حقوق النشر والطبع
والبث والتوزيع ستتدعم بالضرورة كحقوق فردية ومجاعية بفعل األثر البالغ
لتكنولوجيات االتصال احلديثة اليت تعمل على "مجهرة" أنواع جديدة ال متناهية
من وسائل االتصال (بنوك املعلومات واملواقع اإللكرتونية الشبكات االجتماعية،
الصحافة اإللكرتونية ،صحافة املواطنة ،واملفكرات اإللكرتونية الشخصية ،أو ما
يسمى باملدونات ،)...وتزيد من صعوبات تدخل السلطات 22للحد من حرية
تدفق املعلومات وحرية الوصول إليها مهما كانت طبيعتها حتى املعلومات احملمية
منها ،عن طريق فرض قيود مادية أو إدارية أو قانونية أو على األقل جبعل هذه
القيود عدمية الفعالية سياسياً و تقنياً .وبالنتيجة بات من الضروري يف ظل
املعطيات اجلديدة الرتكيز على الفرد لتقوية عوامل احلصانة الذاتية لديه و لدى
جمتمعه وأمته.

هذه املمارسات تسود يف اجملتمعات اهلامشية اليت تعيش تناقضات جلية بني مضامني
خطابات مثالية وحقائق واقعية مزرية ،ففي مجيع الدول العربية تقريبا ،قوانني
للمطبوعات من صحف ونشريات وكتب وأفالم وتسجيالت صوتية ومسعية
وبصرية..ختضع بكيفية مباشر و /أو غري مباشرة ،ممارسة حق النشر (للمعلومات
أو الرأي) لنظام الرقابة املسبقة أو ما يطلق عليه نظام املنع الوقائي ،واحلال أن
الدول الدميقراطية تكتفي فقط باإلخطار بإصدار نشرية و هو حق لكل شخص
طبيعي ،كامتداد حلق امللكية ،وهو جوهر حرية الصحافة وفقا للمبادئ الليربالية.
ومن بني التناقضات الصارخة أيضا ،أن األنظمة القانونية للمؤسسات اإلعالمية
يف جل الدول العربية على سبيل املثال جتعل اإلذاعة و التلفزة ووكالة األنباء حكراً
على الدولة ،وبالتدقيق على احلكومات القائمة وحدها ،يف حني أن أفراد اجملتمع
هم الذين يتحملون أعباء متويلها عن طريق امليزانيات العامة (من الضرائب)
أو عن طريق رسوم خاصة  ،سواء كانت هذه املؤسسات تتمتع باستقاللية مالية
و إدارية أو كانت جمرد دوائر تابعة للدولة ،مع أن املعاهدة الدولية تنص على
النشر عرب أية وسيلة.

 .3.2التقنينات املهنية

املقصود بالتقنيات املهنية ،أو مدونات األخالقيات املهنية 23يف هذا اجملال ،جمموعة
القواعد و الضوابط اليت تنظم مهنة الصحافة واإلعالم اجلماهريي ،وحتدد
احلقوق املادية واملعنوية وواجبات املشتغلني جبمع و معاجلة ونشر رسائل اإلعالم
عرب قنوات االتصال اجلماهريي.

ومهما يكن األمر ،فان الوضع القائم حاليا يف جمال التقنينات املتعلقة بوسائل
اإلعالم اجلماهريية ،يتميز برتاكمات إرث ثالثة قرون من الصراع بني الصحافة
والسلطة ،رغم أن كل القوانني تعلن صراحة و ضمنياً تبنيها ملبادئ اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان وهي تستند بالضرورة إىل املبادئ العامة املعلن عنها يف
الدساتري.

وقد ظهر وتطور هذا النوع من القواعد ،خاصة املتعلقة منها بالتنظيمات املهنية
يف سياق احلركة النقابية لعمال املؤسسات اإلعالمية أسوة بعمال املؤسسات
الصناعية األخرى .ويظهر جليا تأثري أفكار نظرية املسؤولية االجتماعية لوسائل
اإلعالم اجلماهريية اليت انتشرت يف النصف الثاني من القرن املاضي ،يف وضع
وتعميم القواعد املتعلقة بأخالقيات املهنة و تأسيس جمالس الصحافة واإلعالم و
احملاكم الشرفية حلماية حقوق املتلقني للرسائل اإلعالمية من جتاوزات الصحافة
و الصحافيني حلدود مهنتهم االجتماعية أو التقصري يف أداء الوظيفة اإلعالمية
لوسائل االتصال اجلماهريية.

إنه ملن الصعب معرفة املوقف احلقيقي ،يف العديد من الدول من احلقوق املرتبطة
بنشاطات وسائل اإلعالم اجلماهريية ،ومن خالل الرجوع إىل بعض القواعد اليت
تعلن صراحة ضمان هذه احلقوق يف "حدود القانون" متاشياً مع االستثناء الذي
أوردته الفقرة 3من املادة 19لالتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية املذكورة .ذلك أن العديد من التشريعات اإلعالمية يف
الدول السائرة يف طريق "الدمقرطة" جعلت هذا االستثناء قاعدة عامة لتقييد
ممارسة هذه احلقوق.

العرف الغالب يف التقاليد الليربالية أن الصحافيني و رجال اإلعالم ،كفئة
مهنية اجتماعية ،خيضعون يف ممارسة مهنتهم للقوانني العامة اليت خيضع هلا مجيع

21 - McQuail. D, Mass Communications Theory, Sage Publications, 5th print, USA, 1985, pp. 84, 85

 - 22يبدو واضحا عجز السلطات العمومية حتى يف الدول املتقدمة تكنولوجياً على احلد من تدفق املعلومات عرب املواقع اإللكرتونية
يف حالة جولني أسانج من خالل موقعه الشهري ويكيليكس الذي هز السلطات السياسية يف خمتلف دول العامل نظراً للطبيعة السرية
للوثائق اليت قام بنشرها ابتداء من نهاية سنة 2010
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 .1.3الطابع الشمولي لقانون اإلعالم

املواطنني .إال أن الدول املستوردة أو الوارثة ألنظمة اإلعالم اجلماهريي ،شرعت
للصحافيني قوانني خاصة بهم ،سواء تعلق األمر بالتنظيم النقابي أو باحلقوق
والواجبات.

ميكن تلخيص النقائص-اليت دفعت إىل جانب عوامل أخرى -إىل التفكري
وحماولة تعديل قانون ،1990يف النقاط التالية:

وقد يرجع هذا الوضع إىل تأثري األفكار املتعلقة باألثر املطلق لوسائل اإلعالم
على اجلمهور وباستمرار آثار النظرية املاركسية اللينينية للصحافة واإلعالم على
املمارسات السياسية واإلعالمية يف العديد من البلدان اليت تعتنق نظرياً املبادئ
الليربالية .ومن هذا ميكن يف ظل الوضع السائد يف جمموعة الدول االنتقالية،
إدراج هذا النوع من القواعد ضمن التشريعات اإلعالمية ،حتى ولو كانت
بعض هذه القواعد ال تتمتع بقوة التنفيذ اجلربي ،مثل ما هو الشأن بالنسبة
ملواثيق الشرف املهنية عموما.

أول وأهم النقائص هو الطابع اجلامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونيةخمتلفة ،حيث أنه تضمن يف املواد األربعة األوىل من الباب األول ،االعرتاف
باحلق يف اإلعالم للمواطن وحق املشاركة يف اإلعالم مبمارسة احلريات
األساسية يف التفكري والرأي و التعبري ،ولكنه حدد ممارسة هذا احلق من
خالل وسائل اإلعالم اجلماهريية التابعة للقطاع العمومي و القطاع اخلاص
وعناوين األحزاب.
ويتضح جليا أن هذا النص القانوني حيصر احلق يف اإلعالم يف جمرد عملية
االطالع على الوقائع و اآلراء اليت تنقلها وسائل اإلعالم اجلماهريية أو أي
سند اتصالي آخر ،كما أنه خيلط بني اإلعالم و الدعاية اإليديولوجية أو التلقني
املذهيب الذي هو أساس و هدف الصحافة احلزبية .وهو يتدخل بذلك يف جمال
تشريع حرية اإلعالم بكيفية منقوصة.
يف نفس الباب ،يتناول واجبات عناوين اإلعالم و أجهزته ،وكيفية صدورها
وتنظيمها وفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة املكتوبة،ثم يعطي للسلطة
التنفيذية احلق يف نشر التصرحيات و البيانات اليت تقدر هي ضرورتها
ووقت نشرها ،بينما قوانني حرية اإلعالم تلزم السلطات العمومية (خاصة
احلكومة) بنشر املعلومات اليت يراها املشرع ضرورية ملمارسة املواطن حقه
يف اإلعالم.
تنظيم املهنة أدرج يف الباب الثاني إىل جانب إصدار النشريات ،وهو ما يشكلخلطا بني تنظيم املهنة اإلعالمية اليت هي من اختصاص املنظمات املهنية من
جهة ،وبني املؤسسات اإلعالمية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبني حقوق
النشر من جهة ثانية.
وهناك تناقض بني الفقرة الثالثة من املادة ( )4اليت تنص على إمكانية
األشخاص الطبيعيني يف إنشاء عناوين وأجهزة إعالم وبني مضمون املادة
( )19اليت تشرتط ملفا للتصريح املسبق ملمارسة حق النشر ،يتضمن القانون
األساسي للشركة أو املؤسسة ،مما يعين أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي
وإمنا للشخص املعنوي وحده.
ممارسة مهنة الصحافة اليت ينظمها الباب الثالث ،وقد جرت العادة أن ترتكهذه املهنة التنظيمية لسلطة خمتصة تشارك فيها مجيع األطراف (سلطة ،مهنيون،
مجهور أو ممثلني منتخبني) .ميكن إدراج املسؤولية وحق التصحيح و الرد يف

غري أن العديد من التشريعات اإلعالمية تنص على تنفيذها عن طريق القضاء
والقوة العمومية على غرار تنفيذ النصوص التشريعية واللوائح التنفيذية.

 .3حالة التشريع اإلعالمي يف اجلزائر

إن وضعية التشريع اإلعالمي يف اجلزائر ال ختتلف كثرياً عن األوضاع السائدة
يف أغلبية الدول احلديثة العهد بالدميقراطية الليربالية ،وإن كانت تتميز عنها
مبحاوالت مجع كل القواعد املتعلقة باإلعالم ،كحق إنساني وكنشاط اجتماعي
ثقايف وصناعي جتاري ،يف هيكل واحد يسمى “ قانون اإلعالم “ سواء تعلق
األمر بعهد األحادية (قانون  )1982أو مبرحلة التعددية (قانون )1990وبصرف
النظر عن التطور الذي شهده التشريع اإلعالمي يف اجلزائر ،وهو خارج نطاق
هذه الدراسة ،جتدر اإلشارة إىل أن الوثيقة اإلعالمية اليت وضعت يف ظروف
أوجدها دستور ،1989جاءت متضمنة للعديد من التشويهات و التناقضات مع
التشريعات اإلعالمية احلديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي ،خاصة
املبادئ اليت جاء بها الدستور املعدل يف  28نوفمرب ،1996واليت أحيلت مهمة
تنظيمها إىل قانون عضوي لإلعالم مل يتم اعتماده رغم التحضريات اليت أجريت
واليت أسفرت عن وضع مشروع أجنزنا يف حينه ،قراءة حوله ،سنتطرق هلا يف
نهاية هذه الدراسة نظرا ألهميتها يف التأريخ للحركة التشريعية اإلعالمية يف
اجلزائر.24

 - 24قراءة حتليلية يف مشروع القانون العضوي لإلعالم ،جريدة األحرار6/5/1998 ،
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القواعد العامة يف النشر ،إىل جانب التوزيع والبيع.
جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم اإلعالم اجلماهريي ،تسهر علىمحاية حقوق النشر والطبع والتوزيع ومحاية حقوق اجلمهور املتلقي كأفراد
ومجاعة (اجتماعية أو رمسية) ،وميثل اجمللس األعلى لإلعالم املنشأ مبقتضى
املادة  59من قانون  1990خطوة متميزة يف هذا السبيل ،ولكنه ال ميثل اجلمهور،
وخيلط بني املهنيني والناشرين ويفتقد إىل جهات وهيئات حتكيمية ،إىل جانب
أن الباب املتعلق بهذه اهليئة ،قد ألغي يف أكتوبر  ،1994بعدم جتديد عهدة
اجمللس وإعادة إسناد بعض مهامه لدائرة وزارية اختلفت تسمياتها باختالف
احلكومات املتعاقبة .مع أن قانون اإلعالم لسنة  1990الزال ساري املفعول
شكليا ولو أن العديد من اإلجراءات اجلزائية للجنح واملخالفات الصحفية،
أحيلت على قانون العقوبات مبقتضى تعديل .2001
الباب السابع املتعلق باألحكام اجلزائية ،يتضمن 22خمالفة بعضها منصوصعليها يف القانون اجلنائي والقانون املدني ،وجرت العادة أن خيضع مرتكبو
املخالفات واجلنايات و اجلنح عن طريق الصحافة ووسائل اإلعالم إىل
القوانني العامة مثل غريهم من املواطنني وبعضها اآلخر يسند إىل قواعد
األخالقيات املهنية اليت تصدر عن املنظمات املهنية.
 .2.3مشروع قانون عضوي لإلعالم
تستهدف هذه احملاولة إلقاء نظرة كلية فاحصة على شكل وحمتوى مشروع
النص التشريعي لإلعالم الذي طرح للنقاش العام منذ أكثر من عشرية على
املستويات املهنية احلكومية و الربملانية 25يف سياق املنهجية املعتمدة يف إعداد
النصوص القانونية املستمدة من دستور ،96السيما النصوص املفسرة واملكملة
لألحكام الدستورية املتعلقة باحلقوق السياسية واحلريات العامة للمواطن ،هذه
النصوص اليت يطلق عليها الدستور اجلديد “القوانني العضوية” ومنها القانون
املنظم لقطاع اإلعالم.

وضعها يف سبيل السيولة اإلعالمية ،وخدمة األهداف املعلنة أحيانا وغري معلنة
يف أغلب األحيان.
إن املنظومة الثقافية اإلعالمية السائدة يف اجلزائر واملنعكسة خاصة يف قانوني
1982و 1990والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمية املرتاكمة سواء يف
ظل األحادية أو التعددية اإلعالمية الزالت ،كما يبدو من خالل النص الذي
متت مناقشته دون أن يرى النور ،تتحكم يف اخلطاب اإلعالمي وتوجهه ،فاملشروع
التمهيدي جاء متضمنا العديد من األفكار املنسجمة مع اخلطاب السياسي،
ولكن أيضا العديد من التناقضات مع املبادئ األساسية اليت يستند عليها التوجه
السياسي اجلديد للنظام االجتماعي و املؤسساتي .وقد تعكس هذه السلبيات
طريقة تفكري وتصور خاصة باألهداف املعلنة أو هي ببساطة نامجة عن قصور
ايبستومولوجي وغياب اجلدية يف معاجلة قضايا حساسة مثل اإلعالم و االتصال
يف عصر "القرية الكونية" اليت جتسدها صريورة العوملة يف بداية هذا القرن
الواحد والعشرين.
وحتى ميكن االستفادة من هذه القراءة على الصعيد املعريف املتخصص والثقايف
العام ،ينبغي استعراض الوقائع كما جاءت يف املشروع أو كما توحي بها الدالالت
واملعاني السيميولوجية املتعارف عليها يف عامل العلم واملعرفة اإلنسانية .فاحليادية
واملوضوعية تقتضيان األخذ بعني االعتبار املتغريات احمللية و الشمولية اليت يطمح
هذا النص إىل التحكم يف إفرازاتها حفاظا على التوازن واالنسجام االجتماعيني
وحتسبا للعالقات املتوترة بني األفراد و املؤسسات االجتماعية و السياسية.
يف هذا السياق يتعني قبل التطرق إىل أهم املالحظات الشكلية و املوضوعية،
إبراز حمتويات هذا املشروع وترتيبها حتى يسهل حتليل وفهم اإلطار القانوني
الذي حيدد املعامل اليت ال يسمح بتجاوزها ،أي جمال تداول املعلومات واألفكار
واآلراء عن طريق وسائل اإلعالم اجلماهريية يف حدود قرية كونية ال حدود هلا إال
الضوابط األخالقية العامة.

إن فهم و تفسري طبيعة النصوص التشريعية اإلعالمية يف اجلزائر وأسسها
ونطاقها يتطلبان االستعانة جبملة من األدوات الضرورية إلدراك مالبسات
وأهداف التشريع اإلعالمي ،ولعل أول أهم هذه األدوات املساعدة على
االستيعاب ،تكمن يف فهم طبيعة التشريعات اإلعالمية احلديثة و تطور مفهوم
حقوق اإلنسان وتأثري تكنولوجيا االتصال و اإلعالم اجلديدة يف توسيع جماالت
ممارسة هذه احلقوق وتضييق نطاق القيود التقليدية اليت دأبت السلطات على

حمتويات املشروع التمهيدي

املشروع حيتوي على 109مادة موزعة على  9أبواب ختص خمتلف اجلوانب املتعلقة
بتداول املعلومات عرب الوسائط اجلماهريية من صحافة مكتوبة وقنوات إذاعية
وتلفزيونية ووكاالت أخبار ومبهمة الصحافة وحمتوى الرسائل اإلعالمية واجلزاءات
يف جمال اجلنح واملخالفات املرتكبة عن طريق الصحافة وبعض حقوق اجلمهور
من أفراد ومؤسسات والسلطة اإلعالمية املخول هلا السهر على احرتام احلقوق

 -25توجت املناقشات اليت أجريت على مستوى احلكومة ممثلة يف وزير اإلعالم آنذاك ،محراوي حبيب شوقي ،بعقد ندوة وطنية مجعت
سياسيني وبرملانيني ومهنيني وأكادمييني يف قصر األمم خ،سنة 1997سامت يف إثراء نص املشروع التمهيدي املشار إليه.

116

أفكار وآفــــاق

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

أفكار وآفــــاق

الفهرس

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

117

إشكالية التشريعات اإلعالمية يف اجملتمعات االنتقالية حالة اجلزائر

إشكالية التشريعات اإلعالمية يف اجملتمعات االنتقالية حالة اجلزائر

والواجبات وضمان توازنها بني خمتلف األطراف املعنية بالعملية اإلعالمية من
مبلغني وسلطات عمومية ومجهور.

ويسمح هذا النص أيضا للرأمسال األجنيب باملساهمة يف متويل كل املؤسسات
والشركات اإلعالمية يف ظل شروط خاصة تتعلق بطبيعة كل مؤسسة ويف حدود
نسب معينة ويبدو أن معدي املشروع حرصوا على تفادي االحتكارات والتمركز
سواء يتعلق بالصحافة ،بالوسائل السمعية البصرية وذلك من خالل حتديد
السقف األقصى من األسهم الذي يسمح به للشخص الطبيعي أو املعنوي
الواحد.

وميكن متييز ستة أقسام رئيسية تهم ( )1اإلطار املرجعي،و( )2وسائل اإلعالم
اجلماهريية،و ( )3حقوق التصويب والتصحيح والرد ،و( )4املمارسة املهنية ،و()5
جرائم الصحافة وجزاءاتها و( )6السلطة اإلعالمية "املستقلة".
 اإلطار املرجـعييتضمن الباب األول من املشروع مخس مواد ( )5 - 1تتعلق باألحكام العامة اليت
تشكل اإلطار املرجعي الدستوري و أهداف القانون املقبل املتمثلة يف ضمان
حرية الصحافة و االتصال السمعي البصري وشروط وكيفيات وطرق ممارسة
هذه احلرية تطبيقا ملبادئ الدستور اخلاصة باحلريات األساسية يف الفكر و الرأي
والتغيري املنصوص عليها يف املواد 36.38و  41من دستور .1996

 حقوق التصويب والتصحيح والردينتقل املشروع مباشرة بعد بيان األحكام املتعلقة بوسائل اإلعالم اجلماهريية،
إىل بعض حقوق اجلمهور وممثلي السلطة العمومية حيث يلزم يف الباب اخلامس
(م )52-66مدراء النشر واألجهزة السمعية البصرية بنشر وبث التصويبات
والتصحيحات والردود الواردة من ممثلي السلطات العمومية واألفراد العاديني
الذين تنشر عنهم معلومات خاطئة قد تلحق بهم أضرارا مادية أو معنوية مع منح
األفراد املتضررين من إمكانية اللجوء إىل العدالة يف حالة سوء النية (القصد
اجلنائي) يف نشر املعلومات.

وقد أورد هذا الباب طبيعة القيود اليت ترد على ممارسة هذه احلرية و املتمثلة
يف احرتام الكرامة اإلنسانية وحريات األفراد والفكر و الرأي املتعدد و النظام
العام واحتياجات الدفاع الوطين والسياسة اخلارجية ومتطلبات اخلدمة العمومية
والقيود التقنية املرتبطة بتطوير االتصال ،وقد كلف اجمللس األعلى لالتصال وهو
سلطة مستقلة بضمان احرتام ممارسة حرية الصحافة واالتصال يف حدود هذه
األحكام .وقد جاءت طبيعة هذه القيود يف عبارات مبهمة ترتك الباب واسعا أمام
االجتهادات والتأويالت الشخصية والظرفية.

وقد تضمن هذا الباب اجلزاءات املرتبة عن خمالفة هذه األحكام تتمثل يف
غرامات مالية وإحالة املخالفني على القانون اجلنائي يف حالة املسؤولية اجلنائية
(جنح الصحافة).
 املمارسة املهنيةتضمن الباب السادس (م )67-82شروط ممارسة املهنية الصحفية ،مع بيان حقوق
وواجبات حامل صفة الصحايف احملرتف و العقوبات اليت تسلط عليه يف حالة
اإلخالل بااللتزامات القانونية واألخالقية املهنية ،وحاول معدو املشروع حتديد
قائمة مفتوحة لقواعد األخالقية املهنية.

 وسائل اإلعالم اجلماهرييةنص املشروع التمهيدي يف أبوابه الثاني والثالث والرابع (م)6-49
على أشكال اإلعالم اجلماهريية اليت ختضع هلذا القانون وهي النشريات
الدورية (م )6-21من صحف وجمالت متخصصة وشروط توزيعها
(م )22-24ووسائل االتصال السمعي البصري (م )25-46ووكاالت األخبار
واالتصال اخلارجي (م.)47-49

ومل خيضع املشروع ممارسة املهنة الصحفية إىل أية شروط تكوينية أو تأهلية مما
يصفي على املمارسة الصحفية صفة اهلواية تتحول إىل احرتاف مبجرد احلصول
على بطاقة يسلمها اجمللس األعلى لالتصال لكن من يتفرغ للبحث عن
املعلومات ومعاجلتها ونشرها وتشكل هذه الوظيفة مصدر رزقه األساسي.

ويتميز هذا القسم بضمان حرية النشر ومتديدها إىل األشخاص الطبيعيني الذين
مل يعودوا كما هو الشأن يف قانون ،1990مرغمني على االنضمام إىل شركاء آخرين
ملمارسة هذا احلق ،بل يكفي إنشاء مؤسسة تصدر نشرية دورية مع إخضاع حرية
النشر إىل الرتخيص املسبق من السلطة القضائية املختصة كما يعرتف هذا
املشروع ألشخاص القانون اخلاص بإنشاء وسائل البث اإلذاعي والتلفزيوني
والتلغرايف مع إخضاع هذه احلرية إىل شروط مسبقة الحقة.
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نشر معلومات عن اجملاالت اليت استثنتها األحكام العامة باإلضافة إىل إهانة:
رؤساء الدول والدبلوماسيني املعتمدين يف اجلزائـــــر والقذف و التشهري يف
حق األفراد العاديني .كما حددت األطراف املسؤولية عن ارتكاب هذه املخالفات
واليت قد متتد إىل الطابعني و املوزعني للمواد اجملرمة.

التحليلية ،ال خيرج عن هذه القاعدة العامة ،إذ يفرتض فيه أن يكون خالصة
لظواهر واقعية تتميز بالثبات النسيب وختضع يف تغرياتها املستقبلية مليكانزمات
ثابتة ،مما جيعل املشرع يتنبأ بأوضاعها املستقبلية .من هذا املنطلق ميكن إبداء بعض
املالحظات الشكلية واملوضوعية ذات الطابع اإلجيابي من أجل تدعيمها وذات
الطابع السليب من أجل تفاديها أو على األقل التقليص من حدتها وانعكاساتها
على التوازن واالنسجام االجتماعيني.

ويتميز هذا املشروع عن القانون الساري العمل به باشرتاط رفع شكوى أمام
اجلهات القضائية لتحريك الدعوى العمومية ،وحدد األطراف اليت ميكنها مباشرة
الدعوى مبا فيها النيابة العامة يف حاالت القذف والشتم بسبب االنتماء العرقي أو
العقائدي أو الديين.

قانون نشر أم قانون حرية اإلعالم؟

إن أول أهم مالحظة ميكن إبداؤها تتعلق بطبيعة القانون املستهدف ،هل املراد
وضع قواعد حتكم السيولة اإلعالمية عرب وسائل اإلعالم اجلماهريية أم وضع
قانون حلرية اإلعالم كحق من حقوق املواطن واإلنسان؟ لقد حاول القانون
الساري املفعول (قانون )90أن ينظم احلق يف اإلعالم .فقد كان هذا القانون
"ثورة" قانونية ولكنها موؤودة .أما القانون الذي حنن بصدد احلديث عن
مشروعه املوءود ،يتفادى هذه الروح "الثورية"رمبا لتفادي وأدها.

 السلطة اإلعالمية "املستقلة"يتوخى املشروع التمهيدي إنشاء سلطة إعالمية وصفها باملستقلة إداريا وماليا
تضطلع مبهمة السهر على ضمان التعددية اإلعالمية وممارسة حرية الصحافة
والتصال ومنع االحتكار ومتركز وسائل اإلعالم يف جهة معينة أو يف يد أشخاص
طبيعية أو معنوية حيث خصص الباب الثامن (م )93-107إىل األحكام املتعلقة
باجمللس األعلى لالتصال الذي يتشكل فقط من ممثلني عن رئيس اجلمهورية
ورئيسي غرفة الربملان ،ومل ينص هذا املشروع عن متثيل املهنة على خالف ما
كان عليه األمر بالنسبة للمجلس األعلى لإلعالم (قانون )90كما يالحظ غياب
متثيل اجلمهور يف تشكيل مجعيات مدنية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

ولكن هذا اهلروب يقلل من حجم اجلهد و الوقت املبذولني يف إعداد هذه
الوثيقة وال يعكس االلتزام باخلطاب السياسي يف توجهه املستقبلي ،حيث يكتفي
مبتطلبات سياسية متغرية آنية مرتبطة بطبيعة املرحلة اليت كانت متر بها البالد،
ويتجاهل التحديات اليت تواجه مستقبل األجيال.

ويف الباب التاسع واألخري ألغت املادة  108مجيع األحكام املخافة حملتوى هذا النص
وخاصة القانون الصادر يف 3أفريل 1990والذي ال يزال ساري املفعول جزئيا بعدما
ألغى اجمللس األعلى للدولة يف أكتوبر  ،1994الباب اخلاص باجمللس األعلى لإلعالم
باقرتاح من وزير سابق لإلعالم استقال مباشرة بعد ذلك وبعد مخسة أشهر فقط
من التزوير.

مفاهيــم مبهمـة

هذه املالحظة هي نتيجة حتمية ومكملة للمالحظة األوىل ختص االستعمال اللبس
ملفاهيم قبلت إمجاال وتفصيال يف أدبيات اخلطاب السائد يف الثقافة السياسية و
القانونية ،حيث أن التسمية ذاتها ال تعكس طبيعة وأساس املوضوع املستهدف
تنظيمه مبقتضى قانون ،هذا اللبس يرتاءى على مستويني اثنيـــــن:

بعد هذا العرض املقتضب حملتويات املشروع التمهيدي.ميكن اآلن التطرق إىل
أهم املالحظات األولية املتعلقة مبدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا النص ملتغريات
احمللية والشمولية ،وخاصة مدى انسجامه أوعدمه مع توجيهات اخلطاب السياسي
العام الذي يتبنى اخلطاب الليربالي القائم على احلقوق الفردية وحرية املبادرة
واملنافسة يف سوق حرة من القيود القانونية و املادية و االقتصادية.

 املستوى األولإن القانون العضوي كما هو معروف يف الفقه املقارن ومبقتضى دستور 1996
يتوخى تفسري وتوضيح واستكمال األحكام العامة الدستور املتعلقة باحلريات
األساسية واحلقوق الفردية واجلماعية مثل حرية تأسيس األحزاب السياسية
واالنتخابات وحريات التفكري والرأي والتعبري.

مالحظات شكلية و موضوعية

فالقانون العضوي بهذا املعنى مفسر ومكمل للدستور ويأتي يف الدرجة الثانية
يف سلم تدرج القوانني العادية ،مثل قوانني النشر واملطبوعات اليت تنطبق

إن أي قانون لتنظيم عالقات مستقبلية بني األفراد و املؤسسات ،حيث كل
القوانني ال تطبق بأثر رجعي كمبدأ عام ،ومشروع القانون ،موضوع هذه احملاولة
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موافاتها على املشروع املطروح للنقاش ،حيث أنه يتناول حرية نشر الدوريات
(الصحافة) والبث اإلذاعي والتلفزي (االتصال السمعي ...البصري) واملمارسة
املهنية وجرائم الصحافة واألحكام اجلزائية والسلطة اإلدارية املوكل هلا السهر
على احرتام أحكام هذا القانون الذي يعلن صراحة يف مادته األوىل أنه يكفل
حرية الصحافة واالتصال السمعي البصري.

الكتساب الصفة املهنية اليت تثبتها بطاقة وطنية تسلمها جهة إدارية ،وإذا مت
التغاضي عن املصطلحات املستعملة ،فإن القائم باالتصال أو املرسل أو املبلغ أو
اإلعالمي الذي هو عامل قائم حبد ذاته ،افرغ من حمتواه ،وأصبحت ممارسة املهنية
الصحفية جمرد هواية ترقى يف القانون اجلزائري إىل مستوى االحرتاف بفضل
التفرغ جلمع ومعاجلة ونشر املعلومات واألفكار واآلراء ،هذه النظرة املبسطة
للمهنية الصحافية ال تتطابق مع األهمية السياسية اليت يوليها معدو املشروع
للسيولة اإلعالمية عرب قنوات االتصال اجلماهريي.

 -املستوى الثاني

وبدون اخلوض يف تفاصيل هذا النوع من النصوص القانونية ،فإن نص الدستور
الذي حييل عملية تفسري وتكميل األحكام املتعلقة حبرية اإلعالم املعرتف بها
ضمنيا من خالل حريات التفكري والرأي والتعبري ،يوحي بأن القانون املنتظر
هو قانون حرية اإلعالم كحق من احلقوق األساسية لإلنسان والذي اعتمدت
اجلزائر كعضو يف اجملتمع الدولي النصوص األممية املتعلقة به مثل اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ( )1948واملعاهدتان الدوليتان للحقوق السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ( )1966والربوتوكول االختياري امللحق به.

حيث تربز عرب معظم مواد املشروع واإلحاالت على القانون اجلنائي وحجم
العقوبات املالية و اجلزائية واألخطار اليت يتوقعها معدو املشروع من صناعة وتوجيه
الرأي العام.
إن عملية اإلعالم اليت تكفل لإلفراد ممارسة حقوقهم يف التفكري والتعبري عن
آرائهم ال ميكن اعتبارها جمرد هواية ،وإال ألصبحنا يف حاجة إىل سن قوانني عضوية
أيضا ملمارسة الرياضة والغناء والرقص وخمتلف أشكال الفولكلور .إن الصحافة
يف اجملتمعات احلديثة مهنة إتقانها يتطلب املوهبة واهلواية ولكن يتطلب التكوين
والتمرن أيضا ،مثلها مثل الطب واحملاماة واحملاسبة .ويتوىل املشرع حتديد شروطها
التقنية حفاظا على حقوق األفراد واجلماعات الذين يتعاملون مع هذه املهن.

غري أن القانون املنتظر من هذا املشروع هو جمرد قانون للنشر الصحفي والبث
اإلذاعي والتلفزي .وإن كانت وسائل اإلعالم اجلماهريية إحدى أهم مظاهر
ممارسة احلق يف اإلعالم إال أنها ليست الوحيدة ،وأكثر من ذلك أنها ليست يف
مستوى الطموح املعلق على املنظومة القانونية اليت ترتجم اخلطاب السياسي.

إن هذه املالحظات العامة اليت ركزت على طبيعة القانون املستهدف وطبيعة
املهنة الصحافية ال تنفي انعدام النقائص اجلزئية املالحظة يف خمتلف اجلوانب
اليت يطمح هذا املشروع إىل تنظيمها ،مثل النشر والبث واملسؤولية و املهنية
وأخالقيات املهنة .غري أن األمور اجلزئية مرتبطة أساسا باملنطلق القائم على
القيمة املعطاة لألفراد وأدوارهم االجتماعية اليت حتدد بدورها العالقة القائمة
بني املواطن واملؤسسة وأيهما وجد خلدمة اآلخر.

كان من املمكن أن تسجل اجلزائر قفزة نوعية يف جمال التشريعات اإلعالمية
احلديثة لوال هذا اخللل واخللط بني النصوص اليت تنظم ميكانيزمات ممارسة
حرية اإلعالم كعنصر أساسي من عناصر الدميوقراطية احلديثة و القواعد اليت
تنظم وسائل اإلعالم اجلماهريية كمظهر من مظاهر املمارسة الدميوقراطية.

الصحافة مهنة أم هوايــة؟

استنتاجات

إذا سلمنا بأن مشروع النص الذي حنن بصدد احلديث عنه هو قانون للصحافة
ووسائل اإلعالم بصرف النظر عن تناقضه مع اخلطاب الدستوري ،ميكنا أن
نتطرق إىل احملاور اليت تعاجل اجلوانب املتعلقة باإلعالم و االتصال اجلماهريي.
فالقواعد اليت ختص مهنة الصحافة تدعو إىل طرح العديد من التساؤالت تتعلق
بطبيعة الصحافة هل هي مهنة أم وظيفة ؟ هل هواية أم حرفة أم هما معا ؟
مشروع القانون ال جييب على مثل هذه التساؤالت ويعتمد على عنصر الدخل
واالنتظام يف مجع و معاجلة ونشر األخبار يف حتديد شروط اإلحرتافية وأهمل
كلية عناصر التأهيل والتحصيل العلمي واملهين والشروط التقنية و القانونية
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انطالقا من هذه العوامل واالعتبارات العامة والنقائص واالخالالت اليت يتضمنها
نص القانون املتعلق باإلعالم ،وتطور التشريعات اإلعالمية احلديثة واآلثار املرتتبة
عن املستجدات التكنولوجية ،ميكن تصور إطار شرعي يتدرج على ثالثة مستويات
من التنظيم.

 .1قانون حرية اإلعالم

يتضمن عناصر احلق يف اإلعالم وفقا للمعاهدات الدولية ومواد الدستور املتعلقة
حبقوق املواطن و اإلنسان األساسية ،واحلقوق السياسية واالقتصادية ويكلف
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املؤسسات االجتماعية ومؤسسات الدولة بتوفري الشروط املوضوعية املادية
والقانونية والتنظيمية لتمكني املواطن من احلصول على املعلومات العلمية
والثقافية والسياسية...اليت متكنه من ممارسة احلقوق املتعلقة بشخصه وجمتمعه
وأمته.

اجلمهور يف شكل مجعيات ،على وضع مواثيق الشرف املهنية وحتديد شروط ممارسة
املهنة طبقا لقواعد ميكن أن حيددها القانون ،مثل ما هو الشأن بالنسبة للمحاماة
والطب...وإنشاء حماكم شرفية للسهر على تطبيق قواعد املدونات املهنية.

خالصة عامة

وميكن أن ينص على احلق يف االتصال الذي هو مفهوم جديد يشمل مجيع احلقوق
اليت حتصل عليها اإلنسان من حرية التفكري إىل حرية تلقي ونشر املعلومات
واآلراء عرب أية وسيلة ،خاصة وسائط االتصال اجلديدة .ويذكر أن "قانون
اإلعالم"  ،1990ينص على حق املشاركة يف اإلعالم ،وهو ما يتضمنه مفهوم
احلق يف االتصال.

وعلى العموم ،فإن التشريعات اإلعالمية اليت ختضع الصحافيني لقواعد
خاصة ،ختتلف من بلد إىل آخر ومن مرحلة إىل أخرى يف بلد واحد .فبعض
التشريعات ختضع هذه الفئة لقوانني العمل و العمال ،كما هو الشأن يف
تونس ،أو لقوانني خاصة ،كما هو احلال يف اجلزائر .ويف أغلب التشريعات،
تتنوع القواعد املتعلقة حبقوق ومسؤوليات الصحافيني بني قوانني
املنظمات املهنية واملطبوعات والعمل والعقوبات و أحيانا تنص عليها
الدساتري ،كما هو الشأن يف مصر ،حيث أفرد دستور ،1980باباً خاصاً مبا
أمساه "سلطة الصحافة" ،أحلقت به يف نفس السنة قوانني "سلطة الصحافة"
واجمللس األعلى للصحافة ،26إىل جانب قانون النقابة الساري املفعول منذ سنة
.1970

ويلزم هذا القانون اجلهات املتوفرة على اإلعالم بإجياد الصيغ املناسبة لضمان
سيولة هذه املعلومات مبا فيها وسائل اإلعالم اجلماهريية اليت هي وسائط فقط
بني مصادر اإلعالم و اجلمهور.
كما يتضمن مثل هذا القانون القيود اليت ميكن للسلطات العمومية تقنينها
للحد أو منع تداول املعلومات اليت من شأنها أن تضر حبقوق فئات اجتماعية
جديرة باحلماية أو تهدد الوحدة الوطنية والسيادة وعناصر اهلوية الوطنية..وكل
الثوابت املنصوص عليها يف الدستور أو متس األخالق و اآلداب العامة يف
اجملتمع ،أو تشكل خطرا على األسرار احليوية العسكرية والعلمية و االقتصادية
والسياسية والنقدية ،واليت ينبغي أيضا حتديد طبيعتها بدقة قانونية متناهية حتى
متنع كل أشكال التالعب املمكنة.

وهكذا يتضح جلياً ،أن قوانني حرية اإلعالم من جهة ،وقوانني وسائل اإلعالم
من جهة ثانية (سواء كانت يف شكل قوانني مستقلة أو موزعة على نصوص
خمتلفة) ،هي الشكل الغالب املتعارف عليه يف التشريعات اإلعالمية السائدة،
وإن كانت حمرفة ومشوهة يف أغلبية الدول اهلامشية ،كما أن قواعد التنظيم
املهين ،سواء اخلاص باملنظمات املهنية أو املتعلقة بالسلوك املهين ،ترتبط أساسا
باحلريات النقابية للمهنيني وباملسؤولية االجتماعية واألخالقية لإلعالميني
وحبقوق اجلمهور املتلقي للرسائل اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم التقليدية
و/أو وسائط االتصال اجلديدة.

 .2قانون الصحافة ووسائل اإلعالم اجلماهريية

حيدد القواعد العامة للنشر و الطبع والتوزيع و البث اإلعالمي اجلماهريي،
ميكن أن حتدد املخالفات اليت ترتكب عن طريق الصحافة ووسائل اإلعالم
وحتديد مسؤوليتها ،مع إحالة مهمة ردعها إىل القانون اجلنائي ،أو القانون
املدني أو التجاري حسب طبيعة املسؤولية ،كما ميكن أن ينشئ قانون الصحافة
ووسائل اإلعالم سلطة إعالمية اتصالية مستقلة توكل إليها مهمة تنظيم اإلعالم
اجلماهريي والسهر على محاية حقوق اجلمهور ،و املهنيني والناشرين ،و املساهمة
يف وضع مواثيق الشرف املهين والعمل على احرتامها من طرف هيئات خاصة.

ولئن كان الصنف األول من التشريعات اإلعالمية الذي يستند إىل أسس
شرعية لتدخل السلطات العمومية ،كضامن لتوازن ممارسة احلقوق بني األفراد
و اجلماعات ،قد شوه وحرف يف أغلب األحيان ،فإن التنظيم املهين يشكل أعلى
درجات التناقض الذي مييز التشريعات اإلعالمية يف البلدان السائرة يف طريق
"الدميقراطية" أو اليت توهم بذلك ،يبدو أنه من الصعب أن مل يكن من
املستحيل ،أن تتغري طبيعة العالقات السائدة يف جمتمع ما مبجرد إعالن النية
والرغبة يف هذا التغيري.

 .3مدونات األخالق املهنية

ميكن للسلطة اإلعالمية واالتصالية املستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية أن تعمل بالتعاون مع التنظيمات املهنية للناشرين واإلعالميني وممثلي
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إىل أن الفكر العربي اإلسالمي املعاصر مغلق يف قوالب ثقافة ونظم فكر قدمية،
تشكلت يف فضاء "عقلية قرسطوية" أضحت متجاوزة يف حدود واسعة .عالوة على
أنه استقطبته نوايا وأغراض سياسية-إيديولوجية ،خضعت ملصاحل وحقب خمتلفة.
فهذه احملددات والبواعث مقبولة يف حدود "حمطات حمتومة" ،تغريت حسب الظروف
والضرورات .إال أن دوامها انتهى إىل بلورة "بنية فكرية" يغلب عليها "امليثي-
اإليديولوجي" .ومن هنا دعوة هذان املفكران إىل تصحيح هذا املنظور اخلاطئ .مع
العلم ان دعوتهما فتحت شعار نقد كل من "العقل اإلسالمي" (أركون) و"العقل
العربي" (اجلابري) .جيتهد املفكران يف تفكيك الرتاكمات الثقافية املوروثة ،ثم إعادة
تعريف شروط جديدة تسمح مبمارسة تفكري نقدي متفتح على مكتسبات علوم
اإلنسان واجملتمع املعاصرة.
تهدف هذه الدراسة إىل تقديم مشروعني علميني ضخمني من وجهات نظر عديدة :
من حيث املدة ( أربعة عقود)؛ والعمق املعريف (أنرتوبولوجية اخلاص والعام ،التارخ
املقارن ،تعدد املنهجيات ،إخل)؛ واجلرأة اإلبستمولوجية ،غري املألوفة يف احلقل العربي
اإلسالمي.

11. Nordenstrong, K. (1984). The Mass media Declaration of
Enesco, Alex Publishers, Newood, New Jersey.
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حتظى الدراسات الرتاثية العربية اإلسالمية باهتمام متزايد يف إطار إعادة بناء
وجتديد إشكالية الفكر العربي املعاصر .وما جتدر مالحظته هو املنظور اجلديد
ملعاجلات الرتاث العربي اإلسالمي  :إنها قراءات يغلب عليها الطابع النقدي،
السجالي ،أو باألحرى املعريف ،على مستوى املناهج والرؤى ،ورغم خمتلف
منطلقاتها ،تهدف كلها إىل إنتاج فكر نقدي جديد ،يريد أن يقتحم «قداسة»
املاضي من أجل مواكبة قضايا العصر.
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إن بروز الدراسات الرتاثية ،على ساحة الفكر العربى بصورة ملحة وحامسة ،هي
يف طريق تشكيل ظاهرة "معرفية" قائمة بذاتها وهي يف طور استجالء معاملها
وإفراز أنساقها .إن الرتاث ،بوصفه معرفة مستحدثة متحركة يف ذهاب وإياب بني
املاضي واحلاضر ،واستشراف املستقبل ال تنم عن ترف أو فضول فكري ،ولكنها
أصبحت مسألة مصريية بالنسبة للواقع العربي الراهن.

وسط اجملتمع اإلسالمي األول؛ و ما فتئت أشكال تلك اإليديولوجيات واملذاهب
تطبع جوانب عديدة من االنتاج الفكري واملماراسات إىل اليوم .و على سبيل
تنقية هذه املناخات املشوشة ،يتبنى قراءة "إيديولوجية" للفلسفة العربية
اإلسالمية الكالسيكية ،اقتصرت يف رأيه ،على التوفيق بني "الفلسفة اإلغريقية
والدين اإلسالمي" .وبالرغم من هذا االطار املقيد ،مل تعدم الفلسفة العربية من
"االصالة واإلبداع" .لكن ما يتأسف له هو أن وفود بعض مواريث عقائدية
وفلسفية قدمية ،باطنية (هندية ،فارسية ،أفالطونية جديدة) على الساحة الفكرية
اإلسالمية ،أضرت "بالعقالنية" العربية .كما يتصدى لتحليل العقل/الواقع
السياسي العربي ،فيكشف عن مقوماته التأسيسية ،أي "العقيدة" و"القبيلة"
و"الغنيمة" ،ويبني أنها أضحت عوائق تعطل اإللتحاق مبنطق "العصر" .أما
املرحلة املعاصرة اليت شهدت استفاقة اجملتمعات العربية-اإلسالمية ( )19ق"،
ورغم وعي اجلابري بتحديات و رهانات مواجهة ويالت الغرب اإلستعماري-
التوسعي ،يستنتج أن معارك هذه اجملتمعات اقتصرت على توظيف املوروث
احلضاري يف أغراض إيديولوجية ،محلتها شعارات سياسية وإصالحات ،خضعت
ملنطق واقعي -براغماتي .بينما خيفف أركون من وطأة "اإليديولوجي" قدميا.
فقراءته "اإلنسانوية" ( )humanisteللرتاث العربي-اإلسالمي تدمج مجيع
مشارب الثقافات القدمية أيا كانت أصوهلا ،و يرى فيها عوامل خمصبة للفكر
العربي املتشكل ،خصوصا يف العصر الكالسيكي .فمن مكاسب هذا الرتاث،
يشري اٍىل رصيده يف "التعددية" املذهبية و"حرية الكالم" ،وذلك مبمارسة
املناظرات ومسؤولية التحري .لكنه سرعان ما يتأسف خلسران هذه املمارسات
التعددية ،إثر تدهور ما يسميه "احلدث القرآني" إىل "احلدث اإلسالمي"،
بتوجيه من إيديولوجيات الدول العربية املتعاقبة يف التاريخ اإلسالمي ،ابتداء
من األمويني .وشهد هذا "التدهور" امتداداً متفاقماً يف الفرتة املعاصرة ،سيما يف
شكل “إيديولوجية الكفاح".

تسعى الورقة الراهنة ،مقاربة مفهوم الرتاث وكيفية حتوله من اإليديولوجى إىل
اإلبستمولوجى ،من خالل مشروعني نقديني لدى منوذجني من أقطاب البحث
الرتاثى املعاصر ،وهما على التواىل  :حممد عابد اجلابري ،وحممد أركون .إنهما
مفكران ممثالن لتيار فكري نقدي ،بل وحتى "تأصيلي" ،انبثق منذ سبعينات
القرن العشرين .جتدر اإلشارة إىل اختالف مسارهما الفكريني .األول يتوفر على
تكوين فلسفي ،مت كليا يف املغرب األقصى ومارس أساسا الكتابة بالعربية على
مدة نصف قرن ،والثاني مت تكوينه واحرتافه تدريس الفكر اإلسالمي يف اخلارج
(فرنسا و بلدان أوربية أخرى) ،يستعمل يف الغالب اللغة الفرنسية.
نقطة املنطلق عند مفكرينا اجلابري وأركون ،هي رصد حالة التأزم واإلحنباس
اليت مير بها الفكر العربي املعاصر ،حيث بات "رهيناً" "لتحديات" احلداثة
املعاصرة ،ال يقوى على معاجلة إشكالياتها وبالتالي عاجزاً على التجدد .بل إنه
بات قانعاً بتكرار إنتاج متقادم صنعته أنظمة فكرية ومعرفية استجابت لوقتها.
يرجعها اجلابري إىل عصر التدوين (القرن الثامن امليالدي) .ففي مشروعه املسهب
عكف على دراسة حتليلية نقدية "للعقل العربي" ،تكوينا وبنية .فيالحظ أنه
بالغي مطنب وتكراري وعرفاني ،أهمل روح التحليل والنقد ،فرتدى عن فكره
العقالني "العاملي" آنذاك .ثم يرصد جتلياته يف ميداني السياسة واألخالق.
أما زميله حممد أركون ،فقد قام "بنقد العقل اإلسالمي" ويرى أن الدراسات
اإلسالمية الرتاثية هي بأمس احلاجة إىل جتديد مناهجها ،جتاوزاً لطريقة املستشرقني
الكالسيكية وإنتاج العرب التكراري و"امليثي-اإليديولوجي".

سنحاول فيما يلى ،الوقوف بطريقة حتليلية نقدية ،على أهم حمطات املشروع
املعرفى للجابرى وأركون فى املسألة الرتاثية عرب مؤلفات خمتارة من أعماهلم
البحثية .و أثناء العرض ،ندلي مبالحظات نقدية ،و تساؤالت استهدافية ،تكون
بالضرورة انتقائية ،مبا يسمح به املقام ،يف هذا اإلطار الضيق.

أو ً
ال :تساؤل حمورى

اإليديولوجي واإلبستمولوجى :بأي معنى ؟

إن هدف كال املفكرين هو إعادة النظر يف مجلة من املبادئ والقواعد اليت حتكمت
يف نشأة الفكر العربي منذ مراحل التأسيس إىل إجنازات النهضة العربية احلديثة،
من أجل ختليصه من النوايا واألغراض اإليديولوجية والسياسية اليت علقت به،
واليت كانت تستجيب لظروفها آنذاك .فريى اجلابري أنه حبكم تسلط املعطى
"السياسي" على احلياة االجتماعية واملذهبية ،كرست عالقات صراع ونزاعات
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ثانياً :املشروع املعرفى للجابرى فى املسألة الرتاثية

اإلسالمي ،لكن بعيدا عن االعتبار العرقي ،كما يوضح ذلك.

 -Iمقاصد عقالنية "حبتة"

 - 2اخلطاب العربي املعاصر

2

الجرم أن أعمال اجلابري غطت حقول شتى من املعارف ،وباخلصوص الدراسات
الرتاثية وكيفية متفصلها بالثقافة العصرية .لكننا نركز يف تقدمينا هذا باألساس
على أعماله اليت بلورت مشروعه ،الذي بات معروفا "بنقد العقل العربي" ،
حيث اكتسب شهرة على نطاق الوطن العربي ،بل حتى يف اخلارج.

ما يؤاخذه الكاتب على النهضة العربية املعاصرة ،هو أنها وضعت تصورات
وحلوال "خارج" الواقع" العربي املهيض ،و على رأسها استدراك التأخر
احلضاري ،بواسطة مناذج "جاهزة" .فالنموذج العربي اإلسالمي أصبح ماضيا
"بعيدا" ،استجاب لوقته ،والنموذج الغربي الواعد بالتقدم و التكنولوجيا،
فرض معايريه الكونية بشكل استالبي .و بعبارة أخرى ،ما يعيبه املؤلف على
عمل النهضويني هو صدورهم عن عملية "قياس" يف إجنازهم للنهضة العربية
احلديثة ،عوض االعتماد مباشرة معطيات "الواقع"  .32ال يهتم اجلابري بالنشطني
والنزعات املتعددة (دعاة ،إصالحيون ،سياسيون ،اخل) بقدر اهتمامه باخلطابات اليت
يصدرون عنها ،متجاوزا يف ذلك دوافعها اإليديولوجية .فيعاين أربعة أنواع من
اخلطابات (النهضوي والسياسي والقومي والفلسفي) .أما القضايا اليت يقف
عندها ،واليت حتكم الفكر النهضوي ،فريصدها يف أشكال مزدوجة .فهي ذات
معنى على مستوى انشطار الوعي العربي  :أصالة/معاصرة ،دين /دولة ،دميقراطية/
أهداف قومية ،وحدة  /حترير فلسطني .واعتمادا على معاينة هذا الفشل ،الذي
أصاب واحلالة هذه انشطار الوعي العربي ،يطالب اجلابري ببناء "اإلستقالل
التارخيي للذات العربية" ،وذلك بالتخلص من اخلطابات املستلبة يف مناذج
"السلف" ،سواء العربي اإلسالمي أو الغربي.

" - 1العقل الفلسفي العربي"

تبدو مفارقة يف اعتماد اجلابري مقاربة "إيديولوجية" ،قصد تقييم املوروث
الفلسفي العربي"معرفيا" .فهو يقرر أن من شأن هذا املنظور وحده أن يربز
أصالة» و"إبداع" الفكر الفلسفي الكالسيكي .مع أن شاغله املعريف يبقى
معيارا "عقالنيا".
تدور القراءة النقدية "للعقل الفلسفي العربي"( )1حول شخصيات فلسفية
مرموقة  ،تعاقبت يف الزمن ،شرقية ثم أندلسية /مغاربية .فهو يقابل بني الفلسفة
السياسية الدينية للفارابي ( 872-950م) (التوفيق بني الدين والفلسفة) ،إىل
جانب الفلسفة «اإلشراقية» البن سينا ( 985-1036م) من جهة ،والفكر الفلسفي
الذي بناه ابن باجة ( 1138-1189م) ،ثم ابن رشد ( 1126-1198م ،).من جهة
أخرى .فعلى إثر حتريات "أركولوجية" ،خيلص ٍاىل النتيجة ،أن الفكر النظري
الفلسفي الذي طور يف املشرق العربي ،تركز أساسا على التوفيق بني الدين
والفلسفة ،مبقتضى معطيات ودوافع إيديولوجية فرضت نفسها كواقع .أما عاقبة
هذا التوفيق ،والتقسيم إلي مشارب عقائدية متعددة ،فكان "ضمور العقل" .ويف
املقابل ،يقرر الباحث أن الفكر الفلسفي يف األندلس واملغرب كان متحررا من
إشكالية التوفيق بني الدين و الفلسفة .وعليه ،مسح بإنبثاق خطاب "عقالني"
جديد ،نظرا للمجانسة الفكرية واالجتماعية (غياب االعتقادات القدمية
والفلسفات الدينية املتناقضة عالوة عن األقليات البشرية املتنافرة إيديولوجيا).
فاجتهاد املؤلف انصب على إبراز املناخ العلمي الذي مكن حسبه ،انطالقة
جديدة للفكر العربي ،وباخلصوص الفلسفي ،دشنه ابن حزم (1063 - 994م)
بـ «ظاهريته»ٍ ،ثم أصل حمتواه "العقالني" ابن باجة ( )533/1138؛ وبفضل
تظافر الظروف وتالقحها هيئت الرتبة لظهور "الرشدية" اليت أرست وعيا
عميقا ،وعقالنية واقعية ،فتحت آنذاك آفاقا جديدة .بعبارة أخرى ،يف هذا املعنى،
حاول اجلابري أن يدافع عن فكرة "قطيعة معرفية" لصاحل الفكر النظري للغرب

 -2حممد عابد اجلابري ،اخلطاب العربي املعاصر .دراسة حتليلية نقدية  ،دار الطليعة ،بريوت ،ط1982 ،1

 - 1حممد عابد اجلابري  ،حنن و الرتاث  :قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي ،دار الطليعة  ،بريوت  ،ط.1980، 1

-3أي تناوله كموضوع حتليل و ممارسة من أجل صناعة منوذج عمل حيث تكون كيفيات التعامل واقعية ،وموافقة للواقع املنحط ،و
بالتالي النهوض به.
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ما خنشاه يف نظرة اجلابري هذه هي رغبته اجلاحمة يف استباق أو القفز على األحداث،
لواقع األمس ،واليت شكلت آنذاك معارك سياسية واجتماعية حتريرية ،ال مناص
منها .فكيف االستهانة مبعارك التيار اإلصالحي-السياسي (رفاعة الطهطاوي
وخري الدين التونسي) ،والتيار السياسي -اإلصالحي الديين (األفغاني و حممد
عبده) ،بشقه االجتماعي (قاسم أمني) ،ثم التيار العقالني "العلماني" (فرح
أنطوان  ،شبلي مشيل) ،ثم التيار التحريري االجتماعي (لطفي السيد ،سالمة
موسى ،طه حسني ،علي عبد الرازق) ؟ فكل هذه املسارات شكلت مكتسبات
عظيمة يف وقتها ،ومهدت الطريق يف تهيئة العقول واملواقف .و كيف كان يتسنى
هلذه األجيال احملكومة آنذاك تارة مبوقف "الدفاع عن الذات" ,وتارة بـ "اإلنبهار"
بنموذج أوربا الصاعد واملتألق يف شتى امليادين أن ترتب مسؤولياتها ؟
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يف رصد املهمات الفكرية النقدية (نظرياً وممارساتياً) ،اليت اضطلعت بها أجيال
عربية متعاقبة ،بدورنا ،نسائل اجلابري  :بعد مرورنصف قرن من الزمن ،يف
حياة ا ٍالستقالالت العربية ،مازالت مهمة "نقد العقل األوربي" ،اليت هي
مكملة "لنقد العقل العربي" ،مطروحة وضرورية (يؤمن بها كل من اجلابري
و أركون) .وهذا النقص أهو عائد إىل ضيق الوقت ،أو نقص يف القدرات
العربية-اإلسالمية يف متثل "احلداثة الفكرية األوربية"؛ أو توفريا لصدمة على
الفرد العربي و اإلسالمي ،أو هذا عائد إىل إعتبارت أخرى؟ فأيا كانت اإلجابة،
فنقائص األمس ،هي نقائصنا اليوم.4

للثقافة العربية اإلسالمية ،بفضل أعالم فكرية تعاقبت (ابن حزم ،ابن باجة ،ابن
طفيل ،ابن رشد ،الشاطيب) حالفتها مجلة من الظروف السياسية والعلمية .لكن
حتول رياح احلضارة لصاحل أوربا الصاعدة منذ القرن  12م ،.مل يسمح بإنطالقة
جديدة .وبالتالي أهدر املكسب الرشدي لتتلقفه أوربا ما بعد القرسطوية.

 - 2بنية العقل العربي

بعد بلورة األنظمة املعرفية الثالثة (بياني ،عرفاني ،برهاني) اليت تؤسس الثقافة
العربية اإلسالمية ،وباخلصوص ،العاملة (دون الشعبية) ،كنتيجة لظروف تكوينية،
ينتقل اجلابري فى بنية العقل العربي  7إىل فحص اآلليات الدقيقة اليت تتحكم
يف هذه األنظمة.

 -IIرباعية العقل العربى

أ -يرصد أوال جمموعة علوم البيان (حنو ،فقه ،كالم ،بالغة،اخل ،).ويستشف
من خالهلا أن مدلول العقل كرس نظرة بيانية للمعرفة مبنية على اإلنفصال.
فاملشكلة اإلبستمولوجية كما تناوهلا اللغويون آنذاك كرست كال من اللفظ/
املعنى اىل كيانني منفصلني .ومن هنا مشكلة العالقة بني الطرفني .فعمليا ،مت
االجتاه الذهين من اللفظ اٍىل املعنى ،سواء يف علم النحو ،أو البالغة أو أصول
الفقه .فكانت النتيجة هي االهتمام باجلزئيات على حساب الكليات .فرتتب
عنها إهمال العالقة بني اللغة والفكر ،والسيما دور اللغة يف عملية التفكري.
فرتجم هذا النشاط يف االشتغال على النصوص ،وليس على الوقائع .فمثال يف
ميدان الفقه ،تصدرت مقاصد اللغة األولوية على حساب مقاصد الشريعة ،على
غرار تسلط الشكل يف جمال البالغة .كما يربز اجلابري مسات أخرى تطبع العقل
البياني ،هي "الالسببية" و "التجويز" ،مالحظاً أنه يف جمال علم الكالم تساوى
موقف املعتزلة واألشاعرة ،فمفهوم الزمن عندهما ،قام على القول بنظرية اجلوهر
الفرد .فكالهما يتصورأنه من أجزاء آنات منفصلة ،ويوضح أن هذا املفهوم
الذري للزمان امتد إىل علوم بيانية أخرى؛ إال التاريخ مع ابن خلدون .فاملبادئ
اليت حتكم الرؤية البيانية ،ويف مقدمتها مبدأ االنفصال والتجويز تعود يف أصلها
إىل عامل "العربي  /البدوي" املتكون من الطبيعة الرملية ،كما تعودٍاىل العالقات
القبلية ذات التكوين االنفرادي .وهكذا فوظيفة االستدالل البياني تقوم على
"التشبيه" و"املقايسة" ،سواء كان بالغياً ،فقهياً ،كالمياً أو حنوياً ،أي املقارنة بني
األشياء .هذا ينم عن غياب مبدأ "السببية".

 - 1تكوين العقل العربي

بعد هذه الرؤية اجلابرية اليت حاولت أن تثبت أن الفكر العربي املعاصر ولغاية
النهضة العربية احلديثة ظل سجني "البدائل" اإليديولوجية اليت كشفت أزمته
املزمنة ،وجتاوزا لنقائصها  ،يتصدى لدراسة وحتليل أداة ا ٍالنتاج اليت تصدر عنها
املبادئ واإلجراءات واملفاهيم األساسية للفعل العقلي ( )acte mentalللثقافة
العربية .أي دراسة "تكوين هذا العقل" ،52يف التاريخ الثقايف العربي .إجرائيا
حصر انبثاقه مبا مساه "عصر التدوين" (منتصف القرن الثاني للهجرة) .يف حفره
على تكون املعارف والعلوم العربية اإلسالمية ،على الطريقة "األركيولوجية"،
وفحصه باخلصوص ،طريقة اشتغاهلا ،كشف على ثالثة أنظمة معرفية أسست
الثقافة العربية ،هي على التالي  :النظام البياني ،والنظام العرفاني ،والنظام
الربهاني .وهكذا يكون قد خالف التصنيف املألوف للعلوم العربية اإلسالمية،
أي "النقلية" و"العقلية" ،معتمدا يف ذلك على البنية الداخلية فقط للثقافة
العربية .ومن بني النتائج اليت أسفرت عليها حتاليل املؤلف هو حركة "اعتماد"
للثقافة العربية ،وباخلصوص رصد أن الزمن الثقايف العربي هو "زمان ميت"،
سيما أن العلوم العربية عندما تدفقت كانت شبه "كاملة" عند والدتها .6ثم
يقرر املؤلف أنها احنبست لتدور يف حلقة تصادم ألنظمتها الثالثة تلك ،و هذا
برغم التجربة األندلسية املغربية الواعدة اليت دفعت عجلة "النظام الربهاني"
 - 4أنظرتوجيههما هلذا املوضوع  ،فى ":نقد العقل األوربي" ،حممد عابد اجلابري ،املسألة الثقافية ،مركز دراسات الوحدة العربية
،بريوت  ،1994ص ،.261-263 .ولدى أركون ،يف :

ب -النظام املعريف العرفاني  :يالحظ على هذه اجملموعة الثانية للمعارف على

Mohamed Arkoun, La pensée arabe, 6 ème, édition, col. « Que sais-je ? », PUF, 2003, p. 9

 - 5حممد عابد اجلابري ،نقدالعقل العربي  1- .تكوين العقل العربي  ،دار الطليعة ،بريوت ،ط1984 ،1
 - 6تهدف دراستنا هذه باألساس مقاربة مشروع اجلابري ،يف خطوطه العريضة ،و لذا يتعذر علينا مناقشة دعاويه بالتفصيل ونشريهنا
إىل مقالة لنا تناقش دعوة "الزمن العربي امليت" قيد النشر بالفرنسية

 - 7حممد عابد اجلابري ،نقدالعقل العربي  .بنية العقل العربي  :دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،بريوت ،ط1986 ،1

-Temporalités culturelles arabes: problèmes et enjeux. (vision jabirienne) (14 p).
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أنها دخيلة على الثقافة العربية اإلسالمية ،أي كانت سائدة قبل حلول اإلسالم يف
الشرق العربي .فهي عبارة عن معتقدات قدمية تقدم نفسها كـ "باطن" للدين،
وكحقيقة للشريعة .و من هذه الزاوية حيتل الزوج الظاهر/الباطن يف احلقل
املعريف العرفاني دوراً بارزاً يوازي الزوج اللفظ/املعنى يف احلقل املعريف البياني.
ذلك أن العرفانيني يف تأويل مبادئ اإلسالم مييزون بني الشريعة واحلقيقة ،لصاحل
هذه األخرية .وقد وظف هذا التمييز على مستوى تأويل اخلطاب والشريعة
(سياسياً وإيديولوجياً وميتافيزيقياً) ،أي املطابقة بني بعض معاني اآليات القرآنية
ومنزلة شخصيات (شيعية) ،وعقائد دينية هرمسية (إمساعيلية) ،وتصورات فلسفية
متنوعة .وهذا يعين أن التأويل العرفاني هو أساساً نوع من التضمني  :آراء جاهزة
تنطبق على النص ،مع إفالتها من قيد "القرينة" .فاإلنتقال من اللفظ إىل
املعنى ،أو من الظاهر إىل الباطن هنا يتم بدون واسطة ،فيختزل يف ميكانيزم
"املماثلة" أو "القياس" .وكإجراء معريف ،يالحظ اجلابري ،استحالة "املماثلة"
إىل أدنى درجات العقالنية ،تلغي العقل و تدفع به إىل "االستقالة"  .ففي ميدان
الفكر النظري الفلسفي ،ميثل كل من ابن سينا والغزالي حلظة واحدة ،حيث
تداخلت فيها النظم على حنو تلفيقي ،يضعف الربهان ،إن مل يكن يقصيه.

ومع تقديرنا للمعاجلة اإلبستمولوجية اليت اختارها اجلابري ،املنصبة على الثقافة
"العاملة" دون الثقافة الشعبية (تعابري شفوية ،حكايات ،معتقدات سحرية ،مواسم
احتفالية ،خميال شعيب ،أساطريي اخل ،)...ستبقى نتائجه جزئية ،ما مل تدمج منظومة
الثقافات الشعبية أو تبني عالقتها بالثقافة العاملة املكتوبة (أهي عالقة تكامل
أوحتالف أو تناحرأو خضوع) ،و ما هي العواقب الواقعية؟ هذا ،و من جهة
أخرى  ،بات من غري الكايف التلويح "بالعقالنية" كمفهوم عام .فإذا حصرنا هذا
املفهوم يف سياقه القرسطوي ،حييلنا باألساس إىل املعيارية األرسطوطالية ،ذات
التصنيف الثنائي الذي غذى جل الفكر القرسطوي .بينما يعلمنا الفكر العلمي
املعاصر أن تفجر العلوم ،جنم عنه "عقالنيات" ،فكيف االحتكام و احلكم على
الثقافة العربية ،منذ تكونها ،بواسطة "عقالنية" واحدة  ،متيز بني "اخلطأ"
و "الصواب" ،دون استغالل مكاسب العلوم اإلنسانية املعاصرة ؟ من هذه الزاوية
أيضا ،خنشى أن تكون خالصات اجلابري حول "العقل العربي" ،ناقصة،أوخمرومة،
بسبب حرماننا من علوم إنسانية ،ومناهج سوسيو-أنثروبولوجية معاصرة ،بالطبع
بعد تكييفها . 8

 - 3العقل السياسي العربي

ج ـ النظام املعريف الربهاني  :يعتمد على قدرات االنسان الطبيعية وممارسة
العقل .إال أن هذا املنهج الربهاني حتول يف املشرق إىل جمرد آلة ذهنية تدهورت
إىل شكل القياس (الشاهد على الغائب) ،فخسر وظيفته األصلية اليت أوكلها
ٍاليه أرسطو ،أي إجراءات التحليل و الربهان .على الصعيد الفلسفي ،احنط هذا
النظام مع فلسفة ابن سينا "اإلشراقية" (التلفيقية) .بينما شجع املناخ العلمي
يف األندلس و املغرب على انطالقة جديدة .وقد متثل هذا يف "ظاهرية" ابن
حزم املبنية على العقالنية النقدية ،وذلك بإبطاله "القياس" ،خصوصا ،اجلاري
على أمور ذات أنواع خمتلفة .ففي الغرب ا ٍالسالمي تطور النظام الربهاني،
معززا أشكال القياس اجلامع ،واالستقراء ،ومقاصد الشريعة والنظرة التارخيية.
وهكذا تكون "الظاهرية احلزمية" قد بلورت طرحاً إشكالياً نقدياً مهد السبيل
أمام الفكرالنظري الفلسفي "النزعة العقالنية" البن باجة ،و النظرة األكسومية
العقالنية الواقعية الرشدية ،ونظرية "مقاصد الشريعة" الشاطبية ،وأخرياً
العقالنية التارخيية اخللدونية .ففي سبيل "حتديث" العقل العربي ينصح اجلابري
بإتباع هذا اخلط الفكري الذي وظف "العقالنية" والذي يسمح بالتحررمن
سلط  :اللفظ و األصل والقياس واملماثلة (سيما الفاسدة منها) ،والتجويز .هذه
اإلجراءات السلطية ما فتئت تتحكم يف اخلطاب العربي املعاصر ،وتقف كعوائق
إبستمولوجة أمام تدشني "عصر تدوين جديد".
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هنا ينتقل اجلابرى إىل عقل الواقع العربي السياسي .9كممارسة و عمل إيديولوجي
يتقصى هذا "الواقع السياسي" العربي منذ البعثة احملمدية ،مرورا بالعهود
اخلالفية وتعاقب الدول ا ٍالسالمية ،على رأسها األموية والعباسية .ميايز املؤلف
بني العقل العربي كنظم معرفية أفرزتها الثقافة العربية ا ٍالسالمية ،ووظفتها
كإجراءات وميكانيزمات يف ٍانتاج املعرفة ،والعقل/الواقع السياسي العربي
كظاهرة اجتماعية حيث ترتجم ممارسات وقناعات وإيديولوجيات ،جتد مرجعيتها
يف "املخيال االجتماعي" .فال يتورع هذا العقل يف توظيف هذه النظم املعرفية
أيا كان ترتيبها من أجل خدمة مصاحله .يف قراءته للتاريخ السياسي العربي إرتأى
املؤلف ثالثة حمددات ،كانت قوامه :العقيدة والقبيلة والغنيمة .شكلت هذه
األسس البنية العميقة للعقل السياسي العربي .أما على مستوى البنية السطحية
فقد استشف يف هذا الواقع ظواهر اجتماعية جديدة ،استقطبها "اخلليفة"
و "اخلاصة" و "العامة" .فمن هذا املنظور ،خرب الواقع السياسي العربي أشكاال
 - 8يف هذا الشأن ،يقول فيلسوف مغربي معاصر  )...(":لقد أضحت "عقالنية" اليوم مرنة للغاية ،و مل يعد للربهان و العلية و
الضرورة و الذاتية و العقل االحد تلك القيمة اليت كانت هلا من قبل ،فعصرنا احلالي هو أقرب ما يكون إىل الغزالي و ابن سينا
أو ابن عربي منه إىل ابن رشد" ،يف الوجه اآلخر حلداثة ابن رشد ،للد .حممد مصباحي ،دار الطليعة ،بريوت ،1998 ،ص35 .؛
مع ٍادراكنا أن حممد عابد اجلابري قد خصص تأليفا  :مدخل إىل فلسفة العلوم العقالنية املعاصرة و تطور الفكر العلمي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط  .1994 ،4ما نالحظه هو افتقار احملتوى لعلوم اإلنسان و اجملتمع.
 - 9حممد عابد اجلابري ،العقل السياسي العربي  .حمدداته و جتلياته ،املركز الثقايف العربي ،الدار البيضاء/بريوت ،ط .1991 ،2
(ط .)1990 ,1
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كاإلستبداد والطاعة والعزوف عن الواقع والقدر احملتوم.

من احلكم  :دولة "امللك السياسي" ،و"إيديولوجيا اإلمامة" و "حركة تنويرية".
األوىل دشنها األمويون ،والثانية مثلتها "ميثولوجيا اإلمامة" دافع عنها الشيعة؛
والثالثة ترمجتها "حركة تنويرية" ،محل لواءها املتكلمون األوائل ،ثم عرفت هذه
التجليات تطورات إيديولوجية يف العصر العباسي  :اإليديولوجيا السلطانية،
"جليل الكالم" يف مضمونه السياسي ،ثم فقه السياسة.
من خالل هذه املعاجلة البنيوية للواقع السياسي العربي بني األمس و اليوم،
نستشف عند اجلابري إرادة بعث "خلدونية" جديدة  ،عصرية ،غايتها هو
كسر تلك "الثوابت" اليت ال تزال نشيطة ،كقوة "القبيلة" املؤثرة يف السلوك
االجتماعي و "الغنيمة" اليت كرست اقتصاداً ريعياً يف البلدان العربية
و "العقيدة" املستبدة بــ "منطق" اجلماعة .وعوضا عن هذه املقومات "البدائية"
املستفحلة يف السلوك االجتماعي العربي ،وباخلصوص السياسي ،واليت تقف
حجر عثرة ،و بالتالي حتول دون الدخول يف "العصرنة" ،يهيب بنا اجلابري إىل
تبين تنظيمات اجتماعية عصرية (منظمات ،نقابات ،أحزاب ،اخل ،)...وترتيبها يف
حكم دميقراطي .ومع أن التحاليل التارخيية الوجيهة أضاءت لنا تارخيية املقومات
اليت مساها املؤلف  :العقيدة والغنيمة و القبيلة ،ما نأسف له هو غياب حفر يف
الفرتة العربية املعاصرة ،سيما أنها شهدت "قطيعات" حامسة ،يف نهوض العرب
و اخنراطهم ،أو "إقحامهم" يف التاريخ العاملي .فبمقتضى احتكاكهم ومثاقفتهم
بالفكر العاملي الكاسح ،ال بد وأن تتأثر هذه "اخلصوصية العربية" ،بعامل
ً 10
املبادئ الكونية ،إجياباً و سلبا

مثة مالحظة ،ميكن تسجيلها فى هذا السياق  ،سيما أنها "ظاهرياً" تتعارض مع
النزعة اجلابرية "العقالنية" .فمهما اتهمنا النزعة الصوفية ،بأنها تقليد إسالمي
"سليب" ،فمن املفارقة أن هذا الفكر الروحاني" ،الكالسيكي ،و ما بعده ،ما
فتئ يكسب أنصارا جددا ،وباخلصوص يف األوساط األوربية .فرغم افتقار هذه
"املؤسسة" اخللقية-الروحانية للتمويل ،ونعتناها بالعزوف عن الواقع ،بسبب
12
متجيد قيم "الفناء" ،فما هو سر جناحها ؟

ثالثا :املشروع املعريف ألركون :تفكيك الرتاكمات الرتاثية
وأنسنتها

حممد أركون ،واحد من أعالم الدراسات اإلسالمية القالئل يف العاملني العربي
هم التحديث والتنوير
واإلسالمي ،الذين ميلكون مشروعاً فكرياً جذريا ،يصب يف ّ
الذي طاملا شغل ر ّواد النهضة العرب منذ نهاية القرن التاسع عشرُ .س ِكن
ْسنَة يف السياق العربي اإلسالمي،
مشروعة الفكري ،منذ البداية ،بهاجس األن َ
املوجهة إىل اخليال االجتماعي.
وبهاجس القطيعة مع اخلطابات اإليديولوجية َّ
يهدف مشروعه الطموح إىل حماولة جتديد الفكر اإلسالمي ،انطالقاً من ميدان
علمي يطلق عليه اسم "اإلسالميات املطبقة" .نظرته األساسية ملا هو قائم اليوم
تستند على الفصل بني اجملال السياسي والديين وضرورة إقامة احلوار بني الشرق
ْسنَة "اهليومانزم" العربية
والغرب و إرساء نظام احلكم الدميقراطي وحركة األن َ
اإلسالمية.

 - 4العقل األخالقي العربي

فى مؤلفه العقل األخالقي العربي  11يكشف اجلابري عن تباين "القيم األخالقية
العربية" .وللوقوف على الصيغ "األخالقية" اليت بلورتها خطابات األنظمة
الفكرية العربية ،يعتمد منهجية "نظامية" حيث يتعرف على مخس صيغ متحدرة
من مواريث ثقافية خمتلفة  :موروث فارسي ويوناني و صويف "أصله غريب عن
اإلسالم" وعربي خالص سابق عن اإلسالم وإسالمي حبت .فيوضح أن كل
صيغة نظامية تستقطبها "قيمة أخالقية مركزية".

 - 1الفكر العربى و أمناط انتاجاته

بصدد انبثاق الفكر العربي ،يعترب أركون أن "احلدث
 (coraniqueشكل أعظم حدث استقطب احلياة االجتماعية و الفكرية ،مما مسح
بتكون فكر خمصب ومتدفق ،منذ القرن السابع امليالدي ( 7ق).

من وجهة نظر مقاربة إبستمولوجية ،ما يهم أركون ليس تعداد إجنازات هذا
الفكر بقدر التعرف على طبيعة التيارات اليت حركته .فهو يرصد أساسا تيارين،
ما زاال يتقامسان الفكر العربي ـ مع تغلب كفة عن أخرى ،حسب السياقات
ـ  :تيار تقليدي ،ذو نزعة "ميثية" ،يقرتب إىل رؤية ضيقة للرتاث ،موضوعه

اجلابري إىل
يف تبنيه نظرة عقالنية حتليلية إزاء النظام األخالقي العربي يدعو
ٍ
ختليص األخالقيات العربية اإلسالمية من عوامل التأثري السليب املهيمنة،
 - 10حتضرنا هنا باخلصوص ،جتربة التحول التارخيي التونسي ،بفضل نضال احلركة العمالية التونسية ،محل لواءها املناضل امليداني
الواعي (الشهيد فرحات حشاد) ،و املفكر الثائر على الوضع القديم ،من أجل خلخلة القيود التقليدية (الطاهر احلداد التونسي).

 - 12من بالغ املعنى أن املوروث الصويف – كتعبري و سلوك و أخالقيات روحانية – ما فتىء حيظى بإستقبال واسع يف الوسط األوربي
و األمريكي .عالوة عن البيئات العربية اإلسالمية  .و مظاهرها هي أكثر من أن حنصيها هنا؛ ميكن الرجوع إىل دراسة طارق البشري،
حول "العقل األخالقي العربي" ،يف املستقبل العربي" ، 2/2002 ,عدد .276

 - 11حممد عابد ،اجلابري ،العقل األخالقي العربي  :دراسة حتليلية نقدية لنظم القيم يف الثقافة العربية ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت  ،ط .2001 ،1
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نظر إبستمولوجية.13

العلوم الدينية ،على العموم ،حدد إطاره نوعية معقوليته .و يقابله تيار ،ذو نزعة
عقالنية-دنيوية؛ ومع كل التحفظات ،يلفت انتباهنا أنه يذكر باحلركة التنويرية
األوربية  18ق.

 - 2اإلسالم ،األمس ،الغد

يتصدى أركون للعالقة اإلشكالية بني اإلسالم و احلداثة ،وباخلصوص ،يف مظاهرها
اليت تفرض نفسها "كالتنمية" .يف تبنيه املنظور السوسيو-األنثروبولوجي ،يسعى
ٍالعادة قراءة شاملة للتاريخ اإلسالمي ،مبوجب معرفة "موضوعية" للمجتمعات
اإلسالمية-العربية .ومن أجل هذا ،يبلور أجهزةً مفاهيميًة ،من بينها" ،دين-
القوى"" ،دين-األشكال"" ،دين-فردي" .من جهة أخرى ،يعكف على
اإلسالمية" ،وامتداداتها ،من جراء صدامها مع "احلداثة" ،يف
دراسة "اهلوية ٍ
صورة "التنمية" .فيالحظ أن "التكنولوجيا" ،كميزة كاسحة "كونياً" تشكل
حدثاً شديد التعقيد ،يستعصي إدراجها بإنسجام يف النسيج اجملتمعي والثقافة
اإلسالمية .مما ترتب عليه مجلة من اإلنفجارات واألزمات واإلنكسارات على
مستويات عدة من الوجود الفردي واجلماعي ،للبلدان اإلسالمية .هنا يطرح مهام
تنظريات تؤسس "حداثة فكرية" يف سياقات اجملتمعات اإلسالمية .تساؤالتة
حتوم حول "الشخصية" اإلسالمية ،وطريقة تعريف "هويتها" املمتدة ،حتت تأثري
احلداثة املادية .ملاذا حيظى "اإلسالم العامل" باالهتمام ،مع أن "اإلسالم الشعيب"
هوالذي يغذي "اهلوية اإلسالمية" يومياً ؟ .14

يسم املؤلف إنتاج هذه املرحلة "بالفكر املنتج" واخلالق؛ فيلح على تنوعه
و ختصصه ،إىل جانب رعاية حظي بها من طرف أمراء وشخصيات علمية مرموقة،
ومن حسناته كذلك ،توسيع نطاق امليدان العربي.
أما من وجهة نظر التأريخ لتشكل الفكر العربي ،فيشري املؤلف أن عالقة التنافس
احملتدمة بني هذين التيارين التقليدي و العقالني كانت تصل إىل حد اإلقصاء
املتبادل .وكان من نتائجه السلبية متزقا متزايدا مهد لعهد الركود ،أسفرعن "فكر
مستهلك" .فجمد مبدأ "اإلجتهاد" احليوي ،بذريعة السقوط يف "البدع" .يربط
املؤلف هذه املرحلة بظاهرة تأسيس مدارس خاصة ،غالبا ما تدافع عن مذهب
واحد ،مع نشر طرق تعليم سكوالستيكية ،تقليدية؛ و أفضى هذا الوضع إىل
ترسيخ الفكر الواحد .و ما يتأسف له الكاتب هو أن هذا "الفكر املستهلك" مل
يكن بوسعه أن حيفظ ال الرتاث املكتوب وال أن يقدر الرتاثات الشعبية ،كاهلوية
"احلقيقية" هلذه الشعوب ،رغم تأثره بها.
يف املرحلة املعاصرة ،يعري املؤلف أهمية خاصة ملا يسميه "الفكر الدارس املبلغ"،
مع مطلع القرن  .19فيدخله يف إطار إعادة تنشيط الفكر الرتاثي العربي اإلسالمي،
الذي أطلقته حركة النهضة احلديثة ،ثم واصله نشاط البحث اجلامعي األكادميي؛
إىل جانب مبادرات حرة ،بعيدة عن التقليد.

 - 3نقد العقل االسالمي

يف مشروعه النقدي العام للفكر ا ٍالسالمي ،يشدد أركون على طريقة اشتغال
"العقل ا ٍالسالمي" .وفى هذا الصدد ،يشجب السياج (االنغالق) الدوغمائي
الذي وقع ،خصوصاً ما بعد العصر الكالسيكي ،والذي ضخمه "علماء الدين"،
ثم مدده املثقفون الذين كانوا يف خدمة االيديولوجيات الوطنية اخلاضعة للحكم
القائم .فيعيب عليهم "ترتيث" ( )tradionalisationالفكر واجملتمع ،رغم أنه
جرى باسم "الثورة العربية" ،ثم "الثورة اإلسالمية" .وأمام زيف هذه العملية
اليت ينعتها باإليديولوجية ،يوجه فكره حنو “حداثة فكرية” ،حيدوها هاجس نقدي.
وعلى رأسها حتيني مفاهيم اللغة العربية حتى يتسنى هلا أن تواكب الفكر العلمي
اإلسالمي"،
املعاصر .فمشروعه الطموح واجلريء املركز على نقد "العقل ٍ

وخالفا للمعاجلات احملافظة وااليديوجلية (فكر كفاحي ،ضد استعماري ،وطين-
ثوري ،أصيلي ،احيائي) ،يهيب املؤلف باإلخنراط يف "معقولية" الفكر العلمي
املعاصر ،ما بعد مخسينات القرن  .20اليت غذتها الثورات العلمية النقدية،
يف خضم العلوم اإلنسانية املتفجرة .فعلى ضوئها يدعو إىل تصحيح املعارف
املوروثة.و أخريا ،ويف إطار امتدادت الفكر العربي املعاصر اىل الفرتة الراهنة ،يدمج
احلركات القومية التحريرية ،واليت جسدتها "الثورة الناصرية" (1952ـ،)1970
على اخلصوص؛ ثم تبعتها احلركة األصولية (1952ـ إىل يومنا هذا) .و فضال عن
هذه التصنيفات ،اليت ختطاها الفكر العربي ،و اليت يوردها املؤلف على سبيل
«التأريخ» ،ما يهدف إليه هو إعادة تقييم الرتاث العربي اإلسالمي ،من وجهة

13 - Mohammed Arkoun, La pensée arabe, 6 ère éd. 2003, P.UF., Col. « Que sais-je ? » ; (1 ère éd. 1975).

أنظر كذلك ،دراسة حممد أركون «الرتاث  :حمتواه و هويته؛ اجيابياته و سلبياته» ،يف الرتاث و حتديات العصر يف الوطن العربي :
األصالة و املعاصرة؛ تأليف مجاعي ،ط  ،2مركز دراسات الوحدة العربية ،1987، ،ص.155-167 .؛ بهذه الصدد ،ننوي نشر مقال
بعنوان :

«Réévaluation critique du patrimoine arabo-islamique : genèse, périodisations, historicités, idéologies, et
perspective critique chez Mohammed ARKOUN ».

14 - Mohammed ARKOUN, L’Islam, hier-demain, éd. Buchet-Chastel, 1988 (1ère 1978).
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اليت ننتسب إليها"

يرمي اٍىل حتديث الفكر اإلسالمي .يبين مشروعه هذا حول مادة علمية مساها
"اإلسالميات التطبيقية" تضطلع مبهام إخضاع مظاهر وخطابات ا ٍالسالم اٍىل
منهجيات علم اجملتمع و ا ٍالنسان .يتحرك الباحث يف منظور علمي ،يندرج يف فكر
معاصر "مفتوح" .فاملادة العلمية (اإلسالميات التطبيقية) اليت يعتمدها ،مييزها
عن "اإلسالميات الكالسيكية" .فريى يف هذه األخرية إجحافا ،سواء طبقت
من طرف باحثني عرب أو مستشرقني ،ألن اسرتاجتيتها حمصورة ،حتظى بدراسة
"الدولة" و"الكتابة" و"الثقافة العاملة" و"اإلسالم الرمسي" ،أي "حتالف"
كل ما كتب و فكر فيه مع تهميش ما "ال يفكر فيه" أو "املستحيل التفكري
فيه" .ناهيك عن "املخيال اجلماعي" ،املعرض عنه ،سواء كان دينيا أو اجتماعيا
فيستثمره كمعطى مهم يف اشتغال احلقول املعرفية العربية اإلسالمية .ففي هذا
املنظور ،يطرح "احلداثة الفكرية" كشرط أولي يف سبيل حتديث اجملتمعات العربية
اإلسالمية ،املسكونة بهاجس الرقي احلضاري أسوة بسؤدد ماضيهم .15
ما يلفت انتباهنا هنا ،هو التمايز الذي أقامه أركون بني "احلدث القرآني"
و"احلدث اإلسالمي"( ،)le fait islamiqueالواقع حتت تأثريات دواعي املصاحل
العليا السلطوية (ايديولوجيات) .فباسم مفهوم "التارخيية" القوي احلضوريف
كتابات أركون ،نسائل هذا األخري عن كيفية إمكانية احلفاظ على "احلدث
القرآني اخلالص" ،و األمر يقتضي أن يفهم و يرتجم و يطبق (القرآن) من
طرف مجاعات حتكمها الظروف التارخيية  ،وفق اجتهاداتها و معارفها العلمية،
و اٍن قصر أو اشتط فريق ،قليال أو كثريا .بهذا الصدد ،نشاطر نقد باحث تونسي،
أن كل "نص" وباألحرى عندما يتفوق يف خلق حيوية تارخيية ،جتعل منه "نصا
تأسيسيا" ،يظل منتوج سياقه ،سواء من حيث تشكله أو معناه .ويواصل الباحث،
أنه من بني "األحداث املؤسسة" ،لدين (ما) ،عالوة  ،أو ارتكازاً على "احلدث-
الكتاب" ،علينا األخذ باالعتبار "الكالم الشفوي أو املكتوب ،التجربة املؤسسة،
وسياقها االجتماعي-الثقايف ،وما أفرزته من خميال ،القراءات املمكنة والواقعية،
مع فاعليه املعاصرين" .بعبارة أكثر وضوح ،ال يسعنا إال أن "نسقط" معاني على
"الكالم املعين باألمر" ،هي منتوج الثقافة ،ومعارف اجملتمع واللحظة التارخيية

 - 4اإلسالم  :األخالق والسياسة

من وجهة نظر أنثروبولوجية سياسية و من أجل متييز أفضل لتفاعالت سلطات
"الدين والدولة و الدنيا"  ،يقرتح أركون التعمق يف حتليل"بنيات" و"قوى
العمل" على مستوى امليدان االجتماعي/السياسي ،و ذلك بالرجوع اىل جمييء
"احلدث القرآني" ثم "احلدث اإلسالمي" .من هذه الزاوية يتصور "فاعلني"
دائمني ،ظلوا نشطني على ساحة التاريخ اإلسالمي؛ وبتلخيص حيصرهم يف :
العصبيات ،جتربة املدينة ،منوذج املدينة ،الدولة ،العلماء.
فهؤالء الفاعلني يشكلون "البنيات" و"القوى االجتماعية"؛ ومن مثة بلوراملؤلف
«نظرات و صيغ أخالقية» يدرسها يف إطار املناخ اجلديد الذي خلقته "ثورات
املعرفة"املعاصرة .فيبدي حرصه على إعادة احياء أخالقي ،و احلالة هذه نقدي ،أسوة
بالفكر الكالسيكي املتنوع ،بعدما تبني له أن "إيديولوجيا الكفاح" اليت ما فتئت
نشطة ،بل املسيطرة حتى اليوم ،قد همشته على حساب خطاب إبستمولوجي .يف
هذا املنظور ميحور أركون نقده حول اخلطابات األخالقية املتعلقة بعلوم الدين
واألدب اليت حتتل احلقل اخللقي السياسي للفكر العربي السياسي .فيتبني نوعني
من اخلطابات كل واحد منها ينقسم إٍىل تيارين:
* خطاب معياري سردي
ا -تيار ديين
ب -تيار أدبى
* خطاب معياري حتليلي
ا -تيار تيولوجي
ب -تيار فلسفي.17
الخيفي أركون تعاطفه ومفاضلته للتيار الفلسفي الذي بلور "نظرات أخالقية"،
مهمومة مبعارف علمية ،يف املناخ اإلسالمي الكالسيكي .فقد عمد الفالسفة
املسلمون ،على رأسهم الفارابي (آراء املدينة الفاضلة) ،ومسكويه (تهذيب
األخالق) وجيله ،والسجستاني (صوان احلكمة) ،وابن رشد (أخالق نيقوماك)،
إىل دمج نظريات وآراء املوروث اإلغريقي (أفالطون ،أرسطوطاليس ،األفالطونية
احملدثة ،اخل ،)...من أجل معاجلة قضايا إنسانية ،يف منظور فلسفي ،كنظرية اخلالفة،
والعدل ،و النفس ،ونظم احلكم ،اخل...وهذا ما يفسر لنا اختيار أركون للعصر
البويهي ،الذي خول تعددية املذاهب ،يف مناخ متسامح ،يصبو إىل "فكر حر" .ومن

15 - M. Arkoun, Critique de la raison islamique, éd. Maisonneuve et Larose, 1984

نظراً جلدة اإلشكاليات اليت حياول أركون أن يدخلها على الفكر اإلسالمي املعاصر ،و ذلك بتطعيمه مبكاسب علوم االنسان و اجملتمع
احلديثة (الغربية) ،حنيل اىل تقييمات ،ذات مشارب فكرية خمتلفة ،منها علي حرب" ،أوهام احلداثة  :قراءة ثانية يف املشروع
األركوني» ،يف املمنوع و املمتنع .نقد الذات املفكرة ،املركز الثقايف العربي ,بريوت ،1995 ،ص .117-139 .طه عبد الرمحان ،يف
أصول احلوار و جتديد علم الكالم ،الفصل الرابع  :العقالنية الكالمية و املعاقلة ،املركز الثقايف العربي ،الدار البيضاء/بريوت،
 ،2000ص .143-158 .رون ،هالبري ،العقل االسالمي أمام تراث عصر األنوار .اجلهود الفلسفية عند حممد أركون ،ترمجة مجال
شحيد ،نشر األهالي ،دمشق2004 ،2001 ،؛ طه عبد الرمحن ،روح احلداثة  :املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية؛ عبد الرزاق
عيد ،هدم اهلدم  :إدارة الظهرلألدب السياسي و الثقايف و الرتاثي ،دار الطليعة ،بريوت 2009 ،؛سهيل احلبيب ،خطاب النقد الثقايف
يف الفكر العربي املعاصر ،دار الطليعة ،بريوت.2009 ،
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16 - Mohamed-Chérif Ferjani, « Les apports de Mohammed Arkoun à l’étude des faits religieux », in Etudes
Maghrébines, n° 13, 2001.
17 - Mohammed Arkoun, L’Islam : morale et politique, éd. Desclée de Brouwer, 1989.
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هنا دفاعه عن تشكل "أنسنة عربية" ،محل لواءها جيل مسكويه .وعليه ،إىل جانب
القيم األخالقية هلذا التيار الفلسفي العلمي ،يعري أركون اهتماماًكبرياً إىل صيغة
أخالقية أخرى ،نابعة من جمتمعات بدائية أدركها اإلسالم ،مصداقيتها أنها احتفظت
"باحلس العملي"( .)sens pratiqueو بالتالي يزكيها أخالقيا ،نظراً لتجذرها
يف التاريخ العريق .يذكر املفكر أنها جمتمعات مؤسلمة ( ،)islamiséesذات
معتقدات قدمية (االحتفال باملواسم ،وقوى الطبيعة ،وقانون الشرف ،اخل )..ظلت
حية ،إىل جانب اعتناق الشريعة اإلسالمية .فوعيه املمايز بني "اإلسالم الشرعي
العامل" و "اإلسالم الشعيب" ،ذي الثقافة غري-املكتوبة ،ال يثنيه عن مناصرة
هذا األخري ،احملتضن يف الزوايا والطرقية ،واملتجاوب حبرارة مع الروح الشعبية.
ويعزي ذلك إىل بساطته ،وخمياله اجلياش ،وقدرة تعايشه مع القديم واجلديد ،ولو
يف أشكال استالبية (شيخ الطريقة وساللته مهابني ،اخلضوع للطقوس الشعبية
و معتقداتها).
أمام شهادة أركون احلية اليت تقرر "شرعية" و "مصداقية" الثقافات الشعبية،
مبا فيها ممارسة اإلسالم (البسيط) ،يبقى استجالء ظاهرة التدهور الثقايف ،مسألة
مطروحة ،يف إطار ما أمساه "سوسيولوجيا الفشل" للفكر اإلسالمي/العربي ،سيما
بعد ابن رشد .فاملستفيد من ضعف "السلطة املركزية" السياسية ،هي هذه
الثقافات الشعبية اليت مل تتوفر على قدرات فكرية ،كانت حتفظ موروث الثقافة
املكتوبة النقدية ؟ و كيف السبيل إىل حترير العقول من “اخلرافات” وأنواع
“اإلستعباد” بواسطة ثقافات غري مهمومة بالنظر يف املعارف ؟ .18

يعرب املؤلف أيضا عن قصده جتاوز املعرفة االستشراقية اليت حتاول حرمان
العقل اإلسالمي من قراءة النص القرآني بطريقة حديثة ،وأنه يتخطى اإلطارات
"اجلامدة" للتفاسري القدمية .يف هذا املنظور يتصور ثالث مقاربات ،جيمع بينها
 :معاجلة لسانية تعاجل النص بكامله ،على سبيل نسق عالقات داخلية ،وفق
التحليل البنيوي .ثم مقاربة أنثروبولوجية تتعرف/تكشف على لغة "ميثية"
(قصصية) للنص القرآني ،حيث تقاس حقيقته مبدى مالءمته وفعاليته و تأثريه
يف الوعي البشري ،بطريقة ال سابق هلا  .ثم مقاربة التفسري الرتاثي من منظور
فينمونولوجي و إبستمولوجي ،كلحظات تفسري شاهدة على ظروف تارخيية
و مذهبية .وعموما يرى أركون أن التفسري الكالسيكي هو فكر أجنز بشكل
"جوهراني/ماهاوي" )essentialiste(،تأثر بالفكر ا ٍالغريقي حيث صارت لغة
القرآن «جامدة» يف استدالالتها الشكلية .وعليه يهيب باكتشاف املقاصد احلية
للقدرة االهلية اليت من شأنها أن حترك الفكر اإلسالمي املعاصر .ال على أساس
أنه وثيقة "أدبية" أو "تارخيية" ،بل التأمل يف كيفية تعبريه كمصدر تدفق كوني
جديد.19

 - 6قضايا يف نقد العقل الديين

هذه دراسات ذات طبيعة إبستمولوجية جتهد إىل التواصل مع اجلمهور اإلسالمي
العريض .فأركون واع بضرورة تفكيك التصورات و العقائد "القدمية"،
الراسخة يف العقول من أجل بناء أو إعادة بناء معرفة صحيحة على أنقاضها.
اإلنسانية احلديثة .ففي هذا الصدد ،ينتقد
أي معرفة مسلحة ببحوث العلوم ٍ
املنهجية اإلستشراقية الكالسيكية من خالل أحد رموزها (كلود كاهني) ،و يدعو
إىل تفكيك اخلطاب التقليدي ،واخلطاب اإلستشراقي إزاء الرتاث العربي-
اإلسالمي ،بالسواء .كما يتناول بالنقد مجلة من القضايا األساسية  :األصولية
وادعاءاتها لتأسيس ‚"املطلق" ،العوملة وإرادة اهليمنة ،التسامح ،وصراع العرب-
ً
املسلمني مع الغرب 20،و أخرياً يسطر برناجماً
شامال قصد إعادة تقييم "علمي"

 - 5قراءات يف القرآن

من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب

هذة حماولة يسعى من خالهلا أركون تطبيق بعض املنهجيات احلديثة كالعلوم
األلسنية والسيمائيات واملنهجية البنيوية على النص القرآنى ،غاية الكشف
عن البنية اللغوية ،و شبكة التواصل املعنوية و الداللية اليت يقوم عليها ،إٍىل
جانب تطبيقه املنهجية التارخيية لتبيان حقيقة العالقة القائمة بني "الوحي"
والتاريخ .أما اهلدف املنشود فهو اخلروج من املفهوم التقليدي "للوحي" ،املغلق
يف األنظمة الالهوتية ،و بلورة مفاهيم أكثر موضوعية و علمية .ففي سبيل نقد
اإلنسان
اخلطاب الديين ،يتوسل مبصادر املعقولية والتفكري احملصلة من علوم ٍ
واجملتمع ،قصد فتح فضاءات التحليل والتأويل ،طبقا ملا يسميه أركون " :العقل
اإلستطالعي املنبثق حديثا".

19 - Mohammed Arkoun, Lectures du Coran, Les éditions de la Méditerranée (2 ème), Tunis, 1991.

 - 18حممد أركون" ،ابن رشد رائد الفكر العقالني و اإلميان املستنري» ،يف عامل الفكر  ،اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب،
الكويت ،1999 ،ص.21-22 .

 - 20أنظر حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين .كيف نفهم االسالم اليوم ؟  ،ترمجة و تعليق هاشم صاحل ،دار الطليعة،
بريوت.1998،
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حممد أركون ،القرآن من التفسري املوروث اٍىل حتليل اخلطاب الديين ،ترمجة و تعليق هاشم صاحل ،دار الطليعة،بريوت .2001 ،نظرا
لطبيعة النص الديين ،القدسي ،يركز أركون قراءته حول «املتخيل» و البنية « السردية و القصصية»  ،للنص القرآني .بدون شك،
يثري املؤلف مجلة من ا ٍالشكاليات  ،كمسألة انتقال النص القرآني من «الشفوي» اٍىل النص «املكتوب» ،و ظاهرة «الوحي» ،و استنباطه
 ،كشريعة «اهلية» ،و االحتكام له «بعقالنية» «معاصرة» أو العاطفة الروحية ،اخل ..لكن الطريقة التفكيكية األركونية يف مقاربة النص
القدسي (القرآن) ،و املرتكزة على مفاهيم ما بعد-حداثية (أعمال فوكو و دولوز و ليفي سرتاوي و دريدا ،و آخرين)« ،تفضي اٍىل
القضاء على املتعالي و الذات « ،هذه إحدى النتائج اليت توصلت اٍليها الدراسة النقدية للمستشرق اهلولندي ،رون ألبار  :العقل
االسالمي أمام عصر األنوار يف الغرب .اجلهود الفلسفية عند حممد أركون ،ترمجة مجال شحيد،األهالي للطباعة و النشر و التوزيع،
دمشق ط ..2001 ،1
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جديدين ،تتمحورها "حقوق اإلنسان" .وذلك بالتوسل بعلوم اجملتمع وا ٍالنسان،
وعلى رأسها األنثروبولوجيا ،اليت تساعد على تعقل ظواهر اجملتمع (الدين :
اخلطاب النبوي ،املقدس ،الطقوس ،النجاة ،األمل) .أي املزاوجة بني املستوى
املعريف واملستوى التأويلي غاية بناء "الهوت"  ،يشكل آفاقا "أنسانية"  ،يتجاوز
املوروث الضيق.

للرتاث العربي-ا ٍالسالمي  ،يف سبيل بعث نهضة جديدة ومعاصرة :

أ  -مرحلة احلدث القرآني و البدايات التكوينية (150-1هـ767-622 /م)
ب -مرحلة العقل الكالسيكي ( 450-150هـ1058-767/م)
ج -مرحلة سكوالستيكية (التقليد و التكرار)
ح -مرحلة بدايات النهضة احلديثة (19ق حتى سنوات  60/50من  20ق)
خ -مرحلة القومية العربية  :الثورة الناصرية و امتداداتها (1970-1952م)
21
د -مرحلة "الثورة اإلسالمية"  :األصولية (1970إىل يومنا هذا)

ومع التسليم بأن هبوب رياح العوملة اجتاحت احلدود الوطنية ،حاملة يف طياتها
معايري أكثر جمانسة للبشرية (ثقافة دميقراطية ،مواصالت ،معلوماتية ،فضائيات)،
و وزعتها قليال أو كثرياً ،لصاحل قيم إنسانية ،أضحت غنية عن التعريف (حقوق
االنسان ،واملرأة والطفل ،واملعتقد) ،خنشى أن حظوظ الرسالة اإلنسانية األركونية،
ستظل حمدودة يف السياقات اإلسالمية .فعالوة على أن "الربنامج العلمي
األركوني" .املشروط بتمثل علوم اإلنسان واجملتمع ،املتجلية يف آخر استكشافاتها،
هو صارم ،وبالتالي صعب التحقيق ،نظراً حلجمه و نوعيته ،و متطلباته املمتدة
يف الزمن ،نقول الرسالة اإلنسانية األركونية ستبقى رهينة اإلرادات السياسية
العربية-اإلسالمية ،بل رهينة استعدادت عقليات هذه اجملتمعات .فكيف القفز
على "خصوصيات" هذه اجملتمعات ،وهي الزالت مطبوعة بسلوكات "قبلية
وعشائرية وإميانية" ؟ وكيف يتسنى هلا اإلخنراط يف آفاق كونية ،مثل إفراز جمتمع
مدني وهي يف جلها مل ترس ،أو تستكمل بعد معاملها الوطنية أو القطرية ،كما
توشي به بعض املوضوعات املطروقة ؟  22سيما أن أركون نفسه يطالب بكتابة أو
إعادة كتابة تاريخ حوض البحر املتوسط  ،واستفزازات الدول املستعمرة سابقاً
مل تكف حتى اليوم .23

 - 7مقاصد أنسنة جديدة للفكر اإلسالمي املعاصر

 األنسنة واإلسالمأمام قطيعات تارخيية تسري القهقرى يف حياة اجملتمعات العربية –اإلسالمية ،و
إحياء ألطروحته "األنسنة العربية" ،اليت دافع عنها يف الستينات ،ثم حديثا
"معارك من أجل األنسنة يف السياقات اإلسالمية"  ،يواصل أركون نقاشات
عديدة ملحة وراهنة حول ضمور الظروف التارخيية والفكرية والثقافية اليت
ولدت فكرا وممارسات أخالقية متعددة املراجع يف املناخ اإلسالمي حتى 13ق .م.
بعد هذه القطيعة ،يتوقف املؤلف مطوال على املفارقات الكبرية هلذا املسار ،عكسا
للتطور األوربي  :ملاذا جنم عن الكفاحات التحريرية ضد االستعمار خيبات أمل
مطردة و إحباطات إجتماعية وإقتصادية و فكرية ،بل حتى حروب أهلية مأسوية
؟ سيما أن هذه األخرية وقعت باسم اإلسالم .وإزاء تاريخ فضاء متوسطي ،يقدر
أركون أنه مل يكتب بعد ،وهلذا السبب ،ينخرط يف خدمة تيار أنسي ،يضطلع
باملوروث "الوضعي" للثقافات وحمسساً بقضايا العدالة وحقوق اإلنسان ما
فتئت شعوب عديدة حمرومة منها.

رابعاً :اإلختيارات املنهجية ،الوحدة و اإلختالف

مع أن مفكرينا ينطلقان من نفس اإلشكالية اليت تتمثل يف نقد الرتاث وربطه
بقضايا العصر الراهن ،وذلك انطالقاً من "مكان العقل" ،إال أننا نالحظ بعض
االختالفات بينهما ،سواء يف الرؤى أو يف مناهج التطبيق .فى هذا اإلطار ميكن
القول بأن اجلابري كرس معظم مؤلفاته للدراسات الرتاثية مبختلف أشكاهلا
الثقافية والفكرية والفلسفية واحلضارية"؛ ثم مفصلها باملعاصرة .وقد جعل مركز
اهتمامه عصر التدوين (القرن الثامن امليالدي) ،إىل النهضة العربية احلديثة
حيث درس خطاباتها .مع نقده للعقل العربي الرباعي ،إضافة إىل دراساته اهلادفة

وتشخيصا لألسباب اليت ما فتئت حتول دون إرساء ثقافة متفتحة ختدم قيما
"إنسانية" ،وسعيا لبناء جمتمعات تقوم على "التعددية" ،تتهم حتليالت أركون
نوعية الثقافة السائدة يف السياقات اإلسالمية  :فهي متجد "الشخصية الوطنية"،
و "االستثناء القومي" ،أو "األصالة" ،أو"اخلصوصية" ،أو"اهلوية" ،أو
"االختالف" ،عن طريق الربامج التعليمية واخلطابات املطلقة .فتأكيد "الذات"،
بل تضخيمها يؤدي اٍىل إقصاء اآلخرين.
وإنقاذاً هلذه املواقف اإليديولوجية اليت أدى بها "التطرف" حتى "التجين على
نفسها"(ظاهرة العنف املسلح) ،يقرتح أركون فتح "فضاءات ملعقولية وفهم"

 - 22Bعلى سبيل التوضيح ،أنظر ،كتابات املنظر اجلزائري  ،أمحد بن نعمان  :مسات الشخصية اجلزائرية ()1988؛ اهلوية الوطنية
(حلقائق و املغالطات) ((1996؛ هل حنن أمة ؟ ()1989؛ هذي هي الثقافة.))1996

 - 21نفس املصدر.

 - 23على إثر حماولة اجمللس الدستوري الفرنسي إصدار قانون ،23/02/2005الذي يثين على "الدوراالجيابي" لفرنسا يف املستعمرات
السابقة ،خصوصاً بشمال إفريقيا ،ثارت حفيظة و استياء بعض البلدان املعنية باألمر كاجلزائر واملستعمرات الفرنسية سابقا.

144

أفكار وآفــــاق

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

أفكار وآفــــاق

الفهرس

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

145

الرتاث وإشكالية التحول من اإليديولوجى إىل اإلبستمولوجى :عرض ملنظوري حممد عابد اجلابري وحممد أركون

الرتاث وإشكالية التحول من اإليديولوجى إىل اإلبستمولوجى :عرض ملنظوري حممد عابد اجلابري وحممد أركون

إىل إعادة بناء الفكر العربي املعاصر .وبالتالي جند أنفسنا أمام مشروع طموح،
ً
حقوال عربية إسالمية واسعة ،مع احلرص على وحدة يف الرؤية
يريد أن يغطي
واهلدف .فمن خالل حتقيقاته التارخيية يهدف مشروعه اقتناص العناصر احلية
العربية اإلسالمية ،باخلصوص العقالنية ،قصد إعادة استثمارها يف بناء فكر جديد
يواكب املعاصرة ولو تطلب األمر "القطيعة"مع بعض أشكال املاضي .24فى هذا
الصدد ،حتكم طريقة تفسري اجلابري للماضي -عملية الفهم والتفهم واإلفهام-
أي املستوى اإلبستمولوجي (الواعي) .ويتخذ منه موقفاً تارخيياً نقدياً .فريتبه
يف منظور التاريخ قصد ختطيه حبكم حركة التقدم .إنه يؤمن بطريقة التفكري
"املعرفية" العقالنية والتحريرية اليت ما يسعها إال أن تفضي إىل االخنراط يف
"احلداثة" مبختلف أشكاهلا  :السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية إخل...
ويكون من مزاياها تفادي االستالب الغربي .ففي إعطائه األولوية – للجانب
اإلبستمولوجي -العقالني “النزيه” الذي ميارس من داخل الثقافة العربية
اإلسالمية وعليها بعملية النقد واملراجعة واملواجهة ،يرى أن هذا من شأنه أن
يضمن استقالليتها ،ويتأتى له معاجلة القضايا العربية بدون تقوقع ،كمعاجلة
مشكل "اهلوية" العويص ،أي العالقة مع "اآلخر" تصبح طبيعية .و ذلك عن
طريق احلوار النقدي.

حتديث اجملتمعات العربية اإلسالمية ،يشرتط إدخال "حداثة فكرية" تلقح
تراثها وتؤهلها صناعة حضارة مزدهرة على غرار "العصر الذهيب" .من جهة
أخرى ،تأخذ "احلداثة الفكرية" على عاتقها مهمة إعادة قراءة وإعادة كتابة تاريخ
اجملتمعات اإلسالمية وإنتاج معرفة جديدة تستجيب ملتطلبات وحاجات الواقع
العربي الراهن.

خامتة وإستنتاجات

يف عرضنا هذا حاولنا إظهار التزام املفكرين يف عملية حتديث اجملتمعات العربية
اإلسالمية عامة ،وجتديد الفكر العربي بصفة خاصة .فمن خالل منتجاتهما البحثية
الغزيرة ،جيتهدان يف حتديد معايري جديدة ،بغية إنشاء "عقل عربي إسالمي"
يتوافق مع أنساق وأنظمة الفكر احلديث .فما حيركهما هو روح نقدية ،ختدم
أغراض معرفية ،ويف سبيل هذا يعمالن على معاجلة الدراسات النقدية مبناهج
فهم وتفهم وتفهيم ،تنطلق من داخل الثقافة العربية (باخلصوص اجلابري)،
وحترص كذلك على تبيئة مفاهيم إجرائية "أجنبية" .وما ال يتفق معه أركون،
هو استمرار التعامل مع الرتاث حسب أهداف مغرضة و إيديولوجية ،رغم
أن املرحلة الوطنية – اإليديولوجية -قد مرت ،مما يرتتب عنه إجحاف البحث
العلمي وخماتلة "احلقيقة" .فهو يرفض هذا النمط يف التعامل مع الرتاث الذي
يكرس خطاب "الترتيث" للفكر واجملتمع .بالفعل ،يدعو أركون إىل إدخال
وتأسيس "حداثة فكرية" حتذوها روح النقد العلمية ،وهو واع مبشقة هذه املهمة
اليت تتطلب نفسا طويال ،صراحة مع النفس ،لكنها ضرورية ،تكون من نتائجها
حتديث مفاهيم وحقول معرفية عربية ،وعلى رأسها "الثقافة العربية" حتى
تصبح وسيلة علمية يف اإلنتاج الفكري احلديث ،منطلقها الرتاث وغايتها تنمية
الواقع العربي.

وباملقابل ،يصنف أركون مثقفاً أكثر "تدمريا" ( )subversifسواء يف رؤيتة
وتصوراتة أو يف منهجياته التفكيكية وتطبيقاتة النقدية  .يهدف مشروعه اجلريء
إىل حماولة جتديد الفكر اإلسالمي ،وجيعل انطالقه من ميدان علمي اعتمده،
يطلق عليه اسم "اإلسالميات املطبقة" .يعين متثل وهضم العلوم االنسانية
واالجتماعية احلديثة وتطبيقها على احلقول العربية اإلسالمية .يرتكز يف منطلقاته
على حق ممارسة النقد واالجتهاد يف الظاهرة الدينية واخلطابات اإلسالمية ،وفق
روح اإلسالم اليت حتث على البحث ،مع االستفادة من منهج التاريخ املقارن
لألديان؛ و ذلك بتموضعه يف منظور علمي "متفتح" على الفكر احلديث.
ينطلق تدخله يف احلقل اإلسالمي بإعادة النظر يف منهجيات " :اإلسالميات
الكالسيكية" (خطاب الغرب حول اإلسالم) ،وما يعيبه عليها هو أنها ركزت
يف دراستها على "الدولة" و"الكتابة" و"الثقافة العلمية" و"الدين الرمسي"
على حساب أشكال أخرى من التفكري والتعابري يف حياة اجملتمعات اإلسالمية.
يف هذا اإلجتاه ينتقد منهجيات "العلم الوضعي" الذي غاىل وتشطط يف ملكة
ً
مهمال اجلانب الروحاني لإلنسانية .ويف سبيل
"العقل" واألحداث التارخيية،

أما اجلابري ،فبعد حتليله اخلطابات العربية املعاصرة ،يستنتج أنه رغم املكتسبات
اليت حققتها النهضة العربية احلديثة ،ما يزال العمل ناقصاً ما مل يتم نقد "وسيلة
اإلنتاج والتفكري نفسها" أال وهي "العقل العربي"  .فمشروعه "نقد العقل
العربي" جريء من ناحية تفكيك أنظمة الثقافة العربية والدعاوى املدافع عنها.
ً
مهمال لعهد قريب.
فمن مزاياه أنه وضع لبنة فتحت جمال حقل معريف عربي كان
.بدون شك ،مفهوم ومضمون اإليديولوجي ،خيتلف من اجلابري إٍىل أركون،
و ذلك انطالقاً من توصيفهما له يف الرتاث العربي اإلسالمي الكالسيكي ،ثم
األشكال املختلفة اليت تبلورت مع حتريك النهضة العربية احلديثة وما بعدها.
فالقراءة النقدية اليت طبقها اجلابرى على الرتاث الفلسفي العربي اإلسالمي

 -24بات معروفاً أن اجلابري يدعو إىل االهتمام باملوروث العقالني ،باخلصوص الرشدي ،و بالتالي اإلستغناء عن املوروث
"العرفاني" الال عقالني".
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خصوصاً ،أسفرت عن تناقضات إيديولوجية ومعرفية "أضمرت" العقالنية
العربية ،وأدت يف آخر التحليل اٍىل تأسيس أزمة يف الثقافة العربية اإلسالمية .أما
يف الفرتة احلديثة واملعاصرة ،فيالحظ أن احلضور اإليديولوجي قد نشط مع انطالق
النهضة العربية احلديثة ،مبعنى هيمنة أسلوب العمل الواقعي-الرباغماتي على
حساب حتليل الواقع العربي(النهضة العربية) ،ثم امتداداتها يف خطابات أخرى
( 20ق).

املراجع

 1حممد عابد اجلابري ( ،)2006حنن و الرتاث  :قراءات معاصرة يف تراثنا
الفلسفي ،مركز دراسات الوحدة العربية( ،طبعة مزيدة و منقحة عن ط ،1
.)1980
 2حممد عابد اجلابري ( ،)1982اخلطاب العربي املعاصر .دراسة حتليلية نقدية،
دار الطليعة ،بريوت.

وبالعكس ،يطنب أركون يف تثمني العهد الكالسيكي العربي االسالمي (خصوصا
القرنني التاسع و العاشر) ،حيث يرى فيه تعددية مذهبية وتيارات فكرية خمتلفة
وعقائد متباينة .فعوض التناقضات ،يرى أن هذه التعددية ولدت توترات تربوية
أثرت يف الفكر العربي الكالسيكي ،إنتاجاً ونضجاً عقالنياً .وطاملاً نشطت هذه
التيارات الفكرية يف جو من التحاور واملواجهات ،حظي الفكر العربي بتوازن
إيديولوجي .بينما يتأسف لتسلط إيديولوجيات رمسية قاهرة ،أياً كانت ،سيما إذا
جرت على حساب أقليات .كما يظل هاجس أركون األكرب ،هو مجود املسلمني
ً
استغالال ملواقف
املعاصرين على تارخيهم ،سواء انتصاراً ملذاهب دون أخرى ،أو
نضالية ،باخلصوص منذ مواجهة الغزو الغربي (بداية القرن  .)19ففي هذا
االجتاه ،يدين أركون توظيف الرتاث العربي اإلسالمي ألهداف مغرضة ،رغم
تغري الظروف السياسية -االجتماعية .من هنا يقصد تكريس "إيديولوجيات
الكفاح" من طرف األنظمة العربية كأسلوب عمل ،ضرب بعرض احلائط البناء
املعريف .فعلى أساس توصيف األشكال اإليديولوجية اليت علقت بالتاريخ والفكر
العربيني ،منذ الفرتة الكالسيكية إىل غاية الفرتة املعاصرة ،جيتهد كل من اجلابري
و أركون على تدشني مرحلة نقدية ،نوعية ،معرفية .وهذا ما يفسر مشروعيهما
الفكريني ،املنضويني حتت شعار نقد العقل العربي (اجلابري) واإلسالمي (أركون)
غاية االنتقال من اإليديولوجي اٍىل اإلبستمولوجى.

  3حممد عابد اجلابري( ،)1984نقدالعقل العربي - 1 :تكوين العقل العربي ،
دار الطليعة ،بريوت ،ط.1

 4حممد عابد اجلابري ( ،)1986نقدالعقل العربي :بنية العقل العربي  :دراسة
حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية  ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت.
 5حممد عابد اجلابري ( ،)1991العقل السياسي العربي :حمدداته و جتلياته ،املركز
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عالقة العلوم االجتماعية بالفلسفة
د /علي زيكي

ملخص

جامعة اجلزائر ()2

يتضح من خالل هذا البحث بأن املالحظ حلال العلوم االجتماعية املعاصرة يقابل
بوضعية منهجية معرفية متناقضة:
أوال :إصرار هذه العلوم على التربؤ من حرية التساؤل الفلسفي املقلق ،مع تنكرها
ملبادئها امليتافيزيقية الراسخة وما قد يستولـد ذلك من نسج ألنساق معرفية شاخمة.
ثانيا :تعنت هذه العلوم على استرياد منهجية العلوم الدقيقة القائمة على قياس
وتكميم وتقنني كل ظواهر الكون وإقحامها يف اجملال اإلنساني اجملتمعي املتمرد أصال
عن كل تكميم.
ثالثا :إن تشييء الظواهر اإلنسانية  -اجملتمعية وإخراج النتائج احلاصلة منها يف لباس
الدوال الرياضية الصارمة قد يقول الشيء الكثري عن اإلنسان ولكنه ال يقول شيئا
عن حقيقته وجوهره.
رابعا :إن التفنن يف تطبيق منهجية العلوم الدقيقة عل الظواهر اإلنسانية يؤدي كما
يقول فبيري إىل حصاد وافر التّنب ولكنه قليل احلب.
واحلل هلذه الوضعية املتناقضة يكون بعودة العلوم االجتماعية إىل حضانة الفلسفة
تغذيها بأسئلتها وتدعمها مبنهجياتها.
الكلمات الدالة  :العلوم االجتماعية ،التساؤل الفلسفي ،املنهجية ،التكميم.

مقدمة

إن اهلدف من هذه الدراسة األولية هو معاجلة العالقة القائمة بني العلوم
االجتماعية والفلسفة؛ واليت هي عالقة متميزة ومحيمية كما ستتضح تباعا.

فإذا كانت الفلسفة قد باتت تشكل آلفا وأوميقا  Alphaو 1 Omegaأسس
العلوم اإلنسانية بأكملها ،فإن معارف العلوم االجتماعية تظل أشد التصاقا
بالفلسفة من غريها من املعارف األخرى .لذا فإن العالقة بني العلوم االجتماعية
والفلسفة تظل عالقة عضوية وجدلية من حيث أن مواضيع حبث هذه العلوم هي
ريا ،وإن تصنّعت هذه العلوم نوعا من اجلفاء والعداء
مواضيع فلسفية أوال وأخ ً
وتقربا منها منهجا ولغة وذهنية.
للفلسفة توددًا للعلوم الدقيقة ّ

1 - J. Piaget : Epistémologie des sciences de l Homme. Gall. 1977
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أهمية عالقة العلوم اإلجتماعية بالفلسفة

وملزيد من التوضيح نقول بأن موقف الباحثني املنشغلني باحلقل املعريف االجتماعي
قد سار يف االجتاهني أو مدرستني:

سندعو يف هذه الدراسة إىل إطعام العلوم االجتماعية مبزيد من اجلرعات الفلسفية
نظن على عتق هذه العلوم من هاجس اللهث امليئوس
القادرة وحدها فيما ّ
وراء التمظهر من وراء "لباس" العلوم الدقيقة القائمة كما هو معروف على
التجريب والتكميم والتقنني والتنبؤ الواثق مبا سيحدث ال حمالة يف املستقبل
من منطق ومنطلق الواقع املدروس علميًا .أمل يقل أرسطو منذ القدم بأن ال علم
إال بالتنبؤ؟ لقد انساق العديد من املفكرين املهتمني باحلقل املعريف االجتماعي
انسياقا أعمى إىل تبنيّ منهجية ر ّواد مؤسسي العلوم الدقيقة ،والحظوا بكثري من
السذاجة بل ومن التعنّت أن ما متّ إجنازه من اكتشافات واخرتاعات وتطبيقات
ّ
متحض عنها من إجنازات تقنية مست خمتلف جماالت حياة اإلنسان،
عملية ،وما
سر طفرة العلوم
ميكن بل وجيب أن ينسحب وأن ّ
يعم امليدان اجملتمعي بر ّمته .أما ّ
الدقيقة العجيبة والسريعة فيكمن برأى الباحثني االجتماعيني يف نبذ هذه العلوم
للفلسفة ولتساؤالتها املقلقة والالجمدية معا كما يزعمون.

 املدرسة الوضعية الفرنسية ّاملتشبعة باالجتاه العلمي الوضعي السائد مع نهاية
القرن التاسع عشر ،والعامل على إخضاع الكون يف جانبيه الطبيعي واجملتمعي
ملبدأ احلتمية الطبيعية الصارم ،والقائم كما قلنا على التجريب والتفسري والتكميم
والتقنني والتنبؤ مبا سيقع اعتبا ًرا ملا حدث يف املاضي وما عسى جيري يف احلاضر
واملستقبل بطبيعة احلال .وكان من مقاصد وأهداف أصحاب هذا االجتاه معرفة
اجملتمع قصد تسخري قواه املختلفة الكامنة فيه خلدمة اإلنسانية وتكوين إنسانية
جديدة مل تشهد اإلنسانية املاضية مثيال هلا .إنسانية متحررة من كل الضغوطات
واملع ّوقات املعرقلة هلا يف سريها احلثيث حنو هذا اهلدف إال مسي .وكانت النتيجة
ما نشاهده من أمراض وآفات احلضارة واملوضوع حيتاج إىل تطويل أكثر.

االجتاه الثاني ميثله املفكرون األملان بقيادة ديلتاي  Deltheyوفبيريوجادامري  3 Gadamerإنه اجتاه شديد احلذر بل ومعارض إلمكان إخضاع الظاهرات
اإلنسانية اجملتمعية لنفس مبدأ احلتمية اجلاري تطبيقه يف جمال الظاهرات الطبيعية.
إنه اجتاه يعارض فكرة إمكان جتريب وتفسري وتقنني الظواهر االجتماعية خشية
سلب اإلنسان أعز ما لديه من مكرمة ،وهو إنسانية .احلرة – فكل ما ميكن القيام
به إزاء الظواهر اجملتمعية هو تف ّهمها ليس إال ،إبقاء هلذا اهلامش من جمال السلوك
اإلنساني "احلر" حتّى ميارس يف نطاقه حريته ويتحمل أثرها مسؤوليته وتبعاتها
األخالقية واحلضارية .4وبهذا املعنى فإن هذا االجتاه يعمل على الفصل الواضح
املتمرد على
بني عامل الطبيعة املادي اخلاضع ملبدأ احلتمية الصارم ،وعامل اجملتمع
ّ
كل مبدأ يقوم على احلتمية إنها مقاربة تقوم على الفصل بني عامل الوجود وبني
عامل الوجوب.5
weber

لقد جتنّد الباحثون االجتماعيون وحبماسة متوّقدة السترياد منهجيات ولغات العلوم
الدقيقة وإقحامها يف امليدان االجتماعي ،إىل درجة تعنيف الظواهر االجتماعية
وإجبارها على األذعان لدوال الرياضيات اجملردة بإسراف  –.ومل يكن كل ذلك
ليتحقق واحلال أن العلوم االجتماعية مل خترج نهائيا من رحم الفلسفة – فأعلن
ّ
رواد املدرسة الوضية الفرنسيةّ ،
الطالق ال ّ
والتنكر هلا وجتنبها
الرجعي للفلسفة
كما يتجنب املصاب بالكولريا .لقد دعا هؤالء إىل حترير العلوم االجتماعية من
نزعة الفلسفة "االستعمارية" وإىل جتنّب تساؤالتها الالجمدية؛ ولغتها الفضفاضة
ومنهجياتها التأملية اجملردة.

ولعل متيز األملان ويف جمال العلوم االجتماعية بال ّذات عن غريهم من اجملتمعات
الغربية ،يرجع بالدرجة األوىل إىل طبيعتهم النفسية والعقلية املتطلعة دوما
إىل اإلمساك واإلحاطة بالكلي املتافيزيقي ،ونبذهم الفطري لكل ما هو جزئي
خصوصي ،ويظهر ذلك يف نفورهم من النزعة التجريبية الغالبة على العقلية
اإلجنليزية مثال وكذا الفرنسية مبعنى ما.

ولقد احتدمت هذه املناقشات يف السنوات الستني من القرن املاضي ،حتولت يف
خصمها إىل ما يسمى يف أملانيا خبصومة العلوم االجتماعية .وميكن إفراد كتاب
ّ
بل وكتب بأكملها ملعاجلة وتتبع مسار ومآالت تلك املناقشات احلادة واجلادة .واليت
ما يزال صداها قائما إىل يومنا هذا يف أروقة ومنابر وخمابر كربيات اجلامعات
الغربية.

كرست شخصيته كفيلسوف مبدع
وميكن أن نلمس كل ذلك يف مواقف نيتشه اليت ّ
وأصيل يف كل جمال وجله بعقله النيرّ واهلدام لكل ما يقع بني يديه من مصطلحات
ومفاهيم متذبذبة وفضفاضة كمصطلح العلوم االجتماعية مثال واملستحدث ملناقشات
وجداالت مل تضع احلرب الكالمية واملناقشات احلادة اجلارية حوهلا ،أو زارها إىل يومنا
هذا.
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ويفهم مما سبق ذكره أن حاجة العلوم االجتماعية إىل الفلسفة باتت اليوم أقوى مما
كانت عليه يف أي وقت مضى ،بسبب حجم املطالب القائمة وت ّعقد املشكالت
املطروحة وكذلك بسبب هذا النوع من التضخم املعريف املرتاكم واملتداول ،وهو
حجم معريف زخم الفلسفة هي وحدها القادرة على غربلته وتصفيته إلبراز ما
هو ضروري وما هو زائد ،حنن اليوم يف حاجة ماسة إىل الشفرة الوامضة احلادة
اليت أشرها كايم على مطلع القرن  15م ،حيلق ويقطع به املعارف الكمالية الزائدة
عن حاجات اإلنسان ،وإىل الكون بسبب تغيرّ وتنوع املقاربات العلمية املتبنّية
للمنظور العلمي القائم كما هو معروف على مبدأ احلتمية.

التاسع عشر فحسب ،بل راحت على غرار نظرياتها من العلوم الدقيقة جتعل
من مشاكل األصولية املعرفية (نظرية املعرفة ،االبستيمولوجية) ،العمود الفقري
لكل بناء معريف تنوي إجنازه ،مع فارق كبري هو أن منهجية العلوم الدقيقة كانت
قد بلغت مستوى عاليا من النضج والتطور ،بينما العلوم االجتماعية مل خترج بعد
مسألة" ،اخلصومة األملانية 7للعلوم االجتماعية" واليت انقسم بسببها املفكرون
أحزابا وشيعا كثرية .وموضوع هذا اخلصام املنهجي واملعريف يتمحور حول حتديد
وضعية العلوم االجتماعية ضمن منظومة العلوم املعرتف بها "شرعيا" خالل
القرن التاسع .وميكن إرجاع اآلراء لكثرتها إىل موقفني اثنني بارزين.

ولقد تبنّى النصف األول من القرن  19للمبدأ احلتمي الكلي واملطلق الذي
نطوقه ينص على أن الوضع احلالي للكون هو نتيجة حتمية للوضعيات السابقة
وأن هذه األخرية سيكون علة الوضع الالحق كما يقول البالس  La placeحبسب
هذا املنطق ما هو غري قابل للمعرفة والتنبؤ 6وأن هذه املعرفة ستظل معرفة
يقينية ال ريب فيها وال يداخلها أي شك.

 موقف يدعو إىل اعتبار العلوم االجتماعية جمرد شعبة من شعب العلومالدقيقة ،وهم الوضعيون على اختالف اجتاهاتهم املدرسية.
 موقف آخر يرفع "السالح للكفاح" من أجل "استقالل" هذه العلوم،وحتديد رقعتها اجلغرافية (الثقافية) اخلاصة بها ،وصياغة املنهجية املناسبة هلا.
وميثل هذا االجتاه إىل ح ّد ما ماكس فيرب وبعض أنصار "حلقة فيينا" كبوبر
8
تطرف "احلزب" الوضعي.
 Popperباخلصوص ،وبعض املرتدين عن ّ

وبتعميم هذا املبدأ العلمي مادام كونيا وعامليا ،فإن الظاهرة االجتماعية بدورها
سيسلمها هذا املبدأ خاصة بإدخال علم حساب االحتماالت وبهذه الطريقة يف
التعامل مع الكون طبيعة وجمتمعا فإن العلم سيغيرّ العامل ملا يصلح اإلنسانية قال
 Hugoما معناه بأن القرن  19عظيم بيد أن القرن العشرين سيكون سعي ًدا.

نعتقد أن مثل هذه القضايا اهلامة يصعب حصرها والتمكن منها يف تعقدها
وتشعباتها خارج نطاق ما يسمى اليوم بفلسفة العلوم االجتماعية ،القادرة وحدها
على معانقتها يف مشوليتها واتساعها األفقي وعمقها العمودي .الواقع أن أش ّد ما
يلفت نظر املهتم باحلقل املعريف للعلوم االجتماعية وحتيرّ ه حقا ،تكاثر هذه العلوم
املتزايد وانشطارها تفريعا بلغ حد االلتواء ،وختصصا وصل إىل مستوى األفراط،
يف وقت كان عليها أن تعمل على حتقيق جبهة موحدة ،متماسكة األجزاء ،ومتكاملة
الوسائل ،ومتصاهرة الغايات واألهداف وكان ذلك احللم 9الدفني للرواد األوائل
العاملني يف هذا امليدان ،ومثل هذه الوحدة املطلوبة ال تكون جملابهة العلوم الدقيقة
أو منافستها بقدر ما ستعمل على استكمال املعارف اإلنسانية املبتورة من اجلانب
االجتماعي ،حيث أن هذه املعارف بلغت مستوى عاليا جدا من الدقة والصرامة،
بينما املعارف االجتماعية ال تكاد تقدم أكثر مما كان يعرفه أفالطون وأرسطو مثال
يف اجملال النفسي واالجتماعي السياسي.

وحول هذه النقطة بالذات تقابلت الذهنية الفرنسية مع العقلية األملانية،
كرستها من املواقف اليت كرست شخصية نيشته كفيلسوف مبدع
تقابال شديدا ّ
ّ
ورسخت مواقف نيتشه السابقة يف هذه النقطة بالذات ملا تنبأ من
وأصيل،
خالهلا مبا سيكون عليه القرن العشرين من التطفل على القرن التاسع عشر
والتزود من منابعه اليت ال تنفذ .لقد أكد أن القرن العشرين لن يفعل أكثر من
اجرتار وتأويل ما متخض واردهم من املعارف املرتاكمة واالكتشافات املتالئمة
نشمل مجيع امليادين املعرفية العلمية والفلسفية ،مثال خاصة منها ما يتعلق باجملال
تعمقت وحتدّدت املفاهيم
املعريف للعلوم اإلنسانية .فخالل القرن التاسع عشر ّ
والنظريات ،وانضبطت يف أطر واضحة .كما انبنت معامل طرائق البحث العلمي
وارتست دعائمها الصلبة ،انطلق معها فضول اإلنسان ليدلو بدلوه يف كل ما
ميكن أن ينفذ إليه العقل عقله الوثاب ،حتى غدا بنيانه الشامخ وافاقه الواسعة
يصعب جتاوزها كما يقول سارتر.

أما عن السبب ،بل ،عن األسباب اليت حالت دون "إقالع" العلوم االجتماعية
وانطالقها يف عملها باحلماسة املعهودة لدى العلوم الدقيقة ،فإن النظر فيه ميكن

إن العلوم االجتماعية اليوم مل تكتف بإعادة طرح نفس القضايا املنهجية للقرن

7- Collectif . de Vienne à Francfort, la querelle Allemandes des sciences sociales. Ed . complexe 1980
8 - K.Popper : La Quète inachevée ; Trad ; Fses Plon ; 1975

6 - H. Poincaré : la Science et l Hypothèse , Gall, 1960
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أن يكون موضوع حبث مستقل .لكن نشري بشيء من االقتضاب والسرعة قائلني:
بأن السبب يرجع إىل تعقد موضوع العلوم االجتماعية تعقدا شديدا مع عملها
يف غفلة من أمرها على تناوله بوسائل معرفية صيغت ملوضوع آخر أبسط (املادة)
مقارنة باإلنسان أو اجملتمع .وإىل جانب شرودها عن هذه البديهية ،فإن هذه العلوم
بدت يف كثرتها كما لو كانت "بلدانا" خمتلفة ومستقرة يف "حدود" مرسومة
تسرب مكروه حيمل مضايقات وإحراجات
بدقة ومراقبة بيقظة كبرية اتقاء لكل ّ
هي يف غين عنها.

ولقد ظل املفكر األمريكي الزالرفيلد P. Lazarofied 11يدعو بإحلاح إىل وضع
لغة خاصة بالعلوم االجتماعية إميانا منه أن اللغة عنوان الشخصية اليت تعبرّ
عن الصعوبات األخرى القائمة يف وجه هذه العلوم .إنه ملوقف غريب حقا أن
تكون العلوم االجتماعية أقدم زمانا وأرسخ قدما من العلوم الدقيقة ،وأن يكون
فضلها عليها ماثال لعيان كل متبصر .ثم يتحول أمرها إىل ما هي عليه اليوم.
والسبب يرجع إىل عموميتها ،اليت ر ّوجتها تبسيطية التحليل بلغت حد االبتذال
نكاد نقول :فكون معطياتها األساسية يف متناول اجلميع ،ال يتطلب اإلملام املسبق
واملتعمق بأساسياتها النظرية ،من شأنه أن يقعد بالفيلسوف ويرغبه عن القيام
مبا ال يستغين عنه .حينما يتناول موضوعا من العلوم الدقيقة كتحليل املفاهيم
املتداولة ونقد اآلراء املوضوعة ،وتفحص اخلطوات املنهجية املصاغة .كل ذلك
ال يراه ضروريا حينما يقرأ كتابا ألفالطون أو للفرابي مثال :وأن هذا السلوك
ليحمل أكثر من عربة لتاريخ العلوم االجتماعية.
فإذا أضفنا إىل ما ذكر الطابع ّ
التقطعي املميز هلا يف عملها والفوضى ،والغموض
يف نتائجها ،واجلدال السائد على مناقشاتها ،ثم "الروح اخلرافية" املعششة يف
ذهنياتها كما يقول أندرسون  ،12 Andersonأن كل ذلك مما يقتّم صورة هذه
العلوم ،ويثبط أقوى العزائم ال مكان قيامها كعلوم وأكثرها تفاؤال وإميانا جبدواها
خاصة إذا ما قورنت مبا تعرفه الرياضيات والعلوم الدقيقة من نتائج مرتاكمة
ومن تنظيم استمراري "بليغ" وعملي ملعارفها املستخلصة.

إن هذه العلوم مل تكتف بإضاعة جهدها يف رسم حدود وهمية فيما بينها
بل راحت تصوغ لنفسها ألسنة خمتلفة ،وتتبنيّ "منهجيات" متن ّوعة ،وتتبنى
وترتسم يوتوبيات خاصة بها ظنا منها أنها بتفردها مبوضوعاتها وبتمايزها لغة
وطريقة عن الفلسفة األم ،سيتم "تعلمنها" بسهولة وتنال العضوية الكاملة
بني العلوم الدقيقة .ومن اآلثار السيئة "للسياج املضروب" على قطاعات هذه
العلوم وميادينها ،واليت كرستها الذهنيات والبنيات اجلامعية املتصلبة ،ظهورها
بلباس احلداثة والعصرنة املزعومة وتفردها "بهويتها" اخلاصة ال تقبل أن تتنازل
عنها أو أن يشاركها فيها أحد( ،فهل من فرق بني "هوية" التاريخ وهوية علم
االجتماع؟) على أن السيئة الكربى هلذا التقطيع التعسفي ،تتمثل يف تفتيت
"الواقعة االجتماعية" وتو ّزعها يف ميادين متنوعة تتناوهلا ومناهج كثرية مما شتت
اجملهودات ،وبعثر مراكز االهتمام .وتلك هي أهم العوائق اليت حالت دون قيام
هذه العلوم يف نسق معريف أصيل وتابع من خصوصية موضوعها ،وعجزت
يف الوقت نفسه على االنسياق يف اجملرى املعريف الغزير الذي أحدثته تأمالت
الفالسفة العلماء حول مشاكل العلوم الطبيعية ،أّدت إىل هذه األصولية املعرفية
املمحصة والرفيعة للعلوم .وليت تعثر العلوم االجتماعية املتكررة ،وتعّلمها
ّ
الشاق لطرائق البحث باحملاولة واخلطأ ،تساعدها يف االهتداء إىل جاليلي خاص
يعجل عملية "إجناب" فالسفة جدد ،يفجرون الوضعيات املعقدة ويفتقون
بها ّ
الذهنيات املتعلقة ويساهمون يف وضع منطق بل وبنيات االستكشاف العلمي
خاص بها على غرار ما مت يف امليدان العلمي احملض حيث يسهل الوقوف عليها
وتتبع منحنياتها التارخيية.10

إن أكثر املدارس الفكرية اهتماما مبشكلة منهجية العلوم االجتماعية ترى يف
منهجية وتاريخ العلوم الدقيقة احلل األمثل إلخراجها من حالتها الرتاوحية
وفيك عنها ما مينعها من "اإلقالع".

 فاملدرسة الكونطة  13A. conteاملبالغة يف التعصب للتيار الوضعي العلمي"يرتسم إطاره بعد البيولوجية
عملت على تأسيس علم االجتماع "شرعيا"
ّ
مباشرة يف سلم تصنيف العلوم ،أن ناهيكم أن كونط مل يرتدد يف تسمية هذا
العلم "اجلديد" املنسوب إليه خطأ" "بالفيزياء االجتماعية» عنده التسمية ترجع
إىل البلجيكي  Quiteletكيتيلي كما هو معروف.
ويف نفس السياق عمل "واندت"
جترييب حمض ،كما جاء يف نفس.

إن تلك البنيات مل تكن كما يقول كوهن نتيجة التأمالت الفلسفية اجملردة حول
اإلشكالية الثنائية ذات موضوع أو حول طبيعة التجريب بقدر ما كانت نتيجة
وضع ما ميكن تسميته باللغة العلمية املرتمجة ملا قام به العلماء عرب التاريخ واليت
تعكس بصدق مستوى تطور تلك العلوم.

11 - P. Lazarsfield . La philosophie des sciences sociales . Trad . Fse Gall ; 1969
12 - S. Andeski : Les sciences sociales sorcellerie des temps modernes ; Trad ; Fse Puf 1975

10 - T. Kuhn :La structure des révolutions scientifiques. Trad Fse ; GALL 1970
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على حتويل علم النفس إىل علم

13 - A .Comte : Cours de philosophie positive. Hermann 1975
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هذا اجملرى "بؤس التارخيانية للماركسية" وانساق إىل سحب املعطيات العلمية
جلمادات املادة وصبها على ع ّ
التها على الواقع اجملتمعي املتدفق حياة ،وكانت
نتائج هذه احملاوالت اليت مل ختل من قليل أو كثري من التهور ،أن خيّبت اآلمال
املعلقة عليها ،إذ بإخضاع هذه العلوم "لطغيان" العلوم الدقيقة ،حتولت عن
هدفها ،فأضحت لغتها وطرائقها مصطنعة وأسلوب عملها مفتعال ،بل وكما قال
أحد املعاصرين أصبحت تكتفي جبمع كيفيات "طبخ وإعداد" تقنيات طرائق
استعمال هذه الطرائق املستعارة بدون أي منطق داخلي ،يكيّف املشكالت
يرصص ويكدّس النتائج
بالوسائل والغايات .وجاء "حمصول" كل ذلك ّ
املستخلصة الواحدة جبانب أو فوق اآلخرة بدون أي بناء تركييب تدرجي متكامل.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اخلدمات اجلليلة اليت قدمتها الفلسفة للعلوم الطبيعية
كان أحرى هلا أن جتدي وتنفع العلوم االجتماعية اليت تربطها بها "صلة الرحم".
إن الفلسفة اليت سارت يدا بيد مع العلوم الدقيقة عرب تارخيها الطويل ،أوىل بها
أن تفعل ذلك كذلك مع العلوم االجتماعية ،وتصبح هكذا ابتدائية وانتهائية
املعارف اإلنسانية مجعاء.

يف املنهجية أن املربر للتعددية البالغة يف الطرائق ،فمرد ذلك أن التباين الظاهر
بني هذه العلوم عادلته ثم صهرته نزعة جادة إلدماج واختزال مسالكها ونتائجها،
ويف أسوأ احلاالت ،عملت على التقريب بني امليادين واملواقف املتناثرة يف عملية
تركيب جبمع بني النتاائج املشتة بفعل املتخصص وهذا أضعف اإلميان .فلننظر
مثال إىل العالقات املمدودة بني الفيزياء والكيمياء والبيولوجية لنرى كيف تتظاهر
وتتساند وتتكامل من املنهج ومن النتائج .وهكذا فإن عمال مجاعيا ألخصائي
امليادين االجتماعية ،سيفتح بال شك جبهة واسعة خاصة إذا تفذت باهتمامات
فلسفية جديدة ومحلها نفس قوى ،يضم املادة املعرفية القائمة ويضيفها لنظام
املعرفة اإلنسانية القائم .كل ذلك سيعمل على إعادة توزيع جديد "للجغرافية
الذهنية" يستلزم معه بالضرورة وضع هيكلة جديدة جملموع احلقل املعريف "كما
15
يقول فوكو"
إن احلوار "السري" اجلاري مثال بني التاريخ وعلم االجتماع وعلم النفس وهي
كلها تدرس واقعة واحدة ،يف امتدادها الزمين ومسكها الطبقي وعمقها النفسي
ونفسا قويا ،لو ُد ّعم بالفلسفة وانضمت
سينفخ يف العلوم االجتماعية روحا جديدة ً
بكل ثقلها وأبعادها ومل مت ذلك لتغري الواقع املعريف ووالوضع التارخيي احلتمي
لإلنسانية مجعاء .16 C.M. whroth

 -بؤس العلوم االجتماعية وشقاء اإلنسانية

ميكن القول وحنن على هذا املستوى من التنظري أن اإلنسانية املتوكئة على عصا
العلوم الدقيقة واالجتماعية لو رصدت كل هذه اإلمكانات والشرائط املنهجية
احلاصلة حلد اآلن حلق هلا االعتداء بنفسها ألنها قاب قوسني أو أدنى من احلكمة
الشاملة ضالة كل مؤمن باحث من الكون الطبيعي واجملتمعي معا وتكريس كل
اليوتوبيات املوعودة يف تكوين إنسانية حرة وكرمية.

وإىل هذا مال املفكر األمريكي س.م ورايت حني أكد على ضرورة العمل
باملبدأ الداعي إىل ترقية علم النفس اإلنساني ،يرتكز إىل معطيات وأسس علم
وتتوجه
االجتماع يتفق وينسجم مع مبادئ التاريخ ،ويستأنس بالفلسفة تباركه،
ّ
بتاجها العريق .وبطبيعة احلال فإن هذه الدعوة ال ختلو من املثالية ،ذلك أن احلوار
املمدودة .خالل وعرب حدود هذه العلوم سرعان ما انغلق ،وإن اتفاقيات "حسن
اجلوار" بينها ،ما لبثت أن أجهضت ،وانتهى الزواج بينها إىل الطالق الضروري،
وحتمل تبعاته ونتائجه
وهو طالق مل يربره "منطق"هذه العلوم عانى من سلبياته ّ
الثقيلة املؤثرة سلبا على مصريها املعريف .والسبب يف ذلك ال يعود إىل التباين
يف األمزجة بقدر ما يرجع إىل سوء الظن واألفكار املسبقة اليت حيملها كل طرف
لآلخر .يقول أحد املعاصرين بأنه يتعني على عامل االجتماع أن حيتاط من زميله
املؤرخ كما حيذر من الطاعون17ومن جهتهم فإن املؤرخني ال يكتمون ،مشاعرهم
العدوانية اجتاه علم االجتماع املستعمر (بكسر امليم) والكاسح مليدان عملهم،
إنهم بعد ذلك يعلنون على املأل سخطهم وانزعاجهم من موجبات الفلسفة

لكن ما أبعد هذه اإلنسانية عن هذا اهلدف .البعيد املنال؛ إذ هيهات أن تريح
نفسها من القالقل احملرية ،واجلداالت العميقة املستثارة ،هنا وهناك .فلننظر إىل
التأويالت الشاملة واجلافة للتيار الوضعي – التطوري املنهك لنفسه يف ترمجة
سيفونية الكون إىل لغة كونية صماء 14ولنلتفت إىل التفسريات الباردة للحتمية
املاركسية يف استقرائها حلركة اجملتمع لنتأكد كم ساهمت كل تلك احملاوالت يف
إفقار الواقع اإلنساني الغين باملادة التارخيية الدمسة .إن العلوم االجتماعية بإشهارها
تنكرت خلصوصية احلادث
لواء «التعلمان» لرتضية مبدأ الوضعية العلمية سائد قد ّ
اإلنساني املشحون بالقيم املعيارية؛ وهي يف كل ذلك ورغم تسلحها باحلتمية
بقيت على عتبة ما كان جيب عليها تأويله بالتوغل والنفاذ إليه كما يقول ماكس
فيريه .فإذا كان التطور السريع واهلائل للعلوم الدقيقة مل يصاحبه التفرع املتزايد

15 - M. Foucault : Les mots et les choses ; Gall ; 1975
16 - M.W Right : l imagination sociologique ; Trad ; Fse ; Maspero ; 1971

14 - J . Fourastié : La grande métamorphose du XX Siècles ; Essai sur quelques problèmes de l humanité
d aujourdhui ; Puf ; 1962
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واقتضاءاتها النقدية املتزايدة؛ أصبحت ال تطاق .وحتى يتّقوا "شر" فلسفة فإنهم
يؤكدون وبإحلاح إنهم أشد الناس جتنبا هلا حتى ال تطبع على قلوبهم نشاوة من
ظالم ،تعميهم عن الرؤية الواقعية لألمور وتوقعهم يف الوقت نفسه يف خمالب
األحكام املعيارية املتنافية مع اجتاههم "العلمي" فهل نسي املؤرخون أو تناسوا
أنهم فالسفة أوال وأخريا؟ وإنهم ال يستطيعون تصور ماضي اإلنسان وتذهنه
بدون تنظريه ووضعه يف األطر الفلسفية اجملردة ثم صبّه يف مقوالتها ومفاهيمها
الواسعة كما يقول هالكا18؟ إذن ،إن هذه "السوق املشرتكة" للعلوم االجتماعية
إذ يصدر عن إشكالية واحدة تلتف حوهلا وتلتقي عندها سيعفيها من مشاكل
مفتعلة ،ويعمل على التقريب بني وجهات نظرها .متهيدا لعقد قرانها النهائي
كما يقول برودال19؛ وبهذا "العقد" تتضح وتتعدد العالقات املتوترة بني هذه
العلوم قد تضع احلرب فيما بينها أوزارها .بفعل هذه العالقات ومبوجبه يصبح
كل علم خادما لآلخر مساندا له ،فال علم منها سيد وال آخر مسود ،وكلها طرف
ملوضوع واحد .ولعل هذا ما كان يقصده ابن خلدون" 20بعلم العمران" اجلامع
بني معطيات العلوم االجتماعية والعامل على هيكلتها "يف بنية متناسقة ومتكاملة
تغدو منوذجا عاما للمعرفة ومعيّارا هلا .فلو قدر ابن خلدون حق قدره وانطلق
اإلنسان إىل معرفة نفسه قبل معرفة الطبيعة أو تزامنت وتواكبت املعرفتان على
األقل ،لتقاربت الشقة البائنة الفاصلة بني ما بلغته العلوم الدقيقة من تطور
مذهل ،وبني الوضعية املؤسفة اليت ظلت عليها العلوم االجتماعية وهي وضعية
وال تقوى على جماوزتها العلوم االجتماعية وحتى التقنني ،ومن بني السيئات اليت
ارتكبها التيار الوضعي يف حق العلوم االجتماعية دعوته ،ويف إصرار إىل تطبيق
القول القائل بأن ال علم إال بالقياس الكمي ،واعتباره الشرط الكايف للدخول
إىل حظرية العلوم الدقيقة .وبهذه الدعوة بسطت الرياضيات سيادتها على عامل
اإلنسان ،الداخلي منه واخلارجي ،وأصبح كل ما يأتيه ويدعه فرديا أو اجتماعيا،
داخال يف شبكة التعبري الرياضي املع ّقد ،ناهيكم إن "جرأة" بعض الوضعيني
دعت إىل إمكان قياس كمي حتى ملعتقدات وميول اإلنسان .فاإلميان كما يقول
هؤالء "حيسب" مبا ينفقه املؤمن من املال مثال .على عباداته وطقوسه واملوقف
ال خيلو من التهور والقصور والسطحية يف النظر إىل األمور اجلدية كهذه .وكان
أقوى اعرتاض على هذه النزعة "احلسابية" لكل شيء موقف ماكس فيري حني
أكد بأن أغلب الدراسات النظرية لعلم االجتماع القائمة على إقحام الظواهر
املدروسة يف سلسلة من املعادالت اجلربية والدوال الرياضية واخلطوط البيانية

واألشكال اهلندسية ،21ألشبه ما تكون بعمل الفالح الذي "يدرس" وبإمعان
احلب.
كبري التنب الفارغ ،ثم ينتظر حمصوال واف ًرا من ّ
فحبذا لو كان هذا النزوع "املرضي" إىل إلباس الظاهرات املدروسة لبوس
الرياضيات قد ميّز بني القياس العددي املساعد للفكر على تفهم املشاكل
املطروحة وبني هذه املوضة "شبه العلمية" اجلارية عبثا ويف عنت كبري وراء سراب
التعابري الرياضة .ويكفي للتثبّت من صحة هذا املوقف أن نلحظ كيف تزعزع
"ملكوت" ملكة العلوم (الرياضات) واهلندسة وما كان من مصري إطالقيتها
ويقينيتها ومصداقيتها حني داخلها شك مريب منذ أن استعيض عن اهلندسة
القدمية باهلندسة الالإقليدية .وال يدري الرياضيون أنفسهم اهلندسة الصائبة
من املخاطئة .منها ،فاكتفوا بالقول بأن كلتيهما صحيحة ما دامت متطابقة مع
املسلمات اليت انطلقت منها.
وعليه وباهتزاز أسس أكثر العلوم يقينا ،غدت الرياضيات إجراًءا واحدا من بني
اإلجراءات املعرفية املختلفة األخرى ليس إ ّال؟ أفال تعمل يف سعيها إىل فك ألغاز
الكون على ختري أكثر مظاهره مالءمة وطواعية لوسائلها وأساليبها التقريرية
والتخطيطية ،أفال حيمل هذا التخري شحنات من الذاتية ومن املعيارية؟ إن هذا
«اخلرق» لقواعد املنهجية العلمية الصارمة ،واإلخالل بها قد أنزل الرياضيات من
عامل اإلطالقيات املثالية الالحمدود ،إىل أرض النسبيات "اخلشنة" احملددة زمكانيا.
إذن أن الرياضيات ال تكون صحيحة إال يف حدود املسلمات اليت انطلقت منها
وطاملا بقيت متطابقة معها ،وإن سلطانها ال يبسط فيها وراء ذلك كما يقول جو
سدروف.22

 -الفلسفة تثور على الرياضيات

قد جند يف املواقف السابقة ما شجع الفلسفة على الثورة ض ّد الرياضيات واخلروج
من الدور الثانوي املسند إليها عرب التاريخ ،واملتمثل يف إمدادها باملفاهيم والطرق
االستداللية اخلاصة ،والتطلع لدور أهم وهو تأدية واجب أمانة احلق اليت ائتمنتها
عليها اإلنسانية منذ فجر تارخيها ،لتحملها وتبلغها هلا بنفسها وبلغتها اليت
يفهمها كل الناس ،بدل الرموز واألشكال الرياضية املستغلقة على اإلفهام ،يؤكد
األستاذ كوهن أن إغراء الرياضيات وانبهار الناس بها يرجع إىل سبب واحد
وهو أن العقل فيها يبدو كما لو كان قد بلغ ذروة التجريد والتسامي ،وأن ذلك
متّ نتيجة عملية إجرائية بسيطة ونشاط ذهين خاص ال خيضع فيه هذا العقل
وبكل تأكيد إال لنفسه ،وكأنه يدور يف "الفراغ" ألنه لفظ املاديات وجترد عنها

18 -R. Aron ; 12 leçons sur l Histoire. Ed seuil ; 1985.

; 21 - G. Gusdorf ; Introduction aux sciences humaines ; Essai ; sur leurs origines et leurs développements
Paris ; 1960

19 - F. Braudel : Ecrits sur l histoire ; Gall ; 1962

22 - R. Boudon la sociologie comme science ; la Découverte ; 2010

20 - J. Freund les théories des sciences humaines. 1973.
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ومنها .وهكذا فإن الفيلسوف الذي يقع ضحية هذا السراب الرياضي يبدو كما
فرمن الواقع املتقلب والتجأ
لو كان قد أهمل منصب عمله وختلى عنه ،ألنه ّ
إىل عامل أكثر راحة وأنسب للرياش الفكري وترفه؟ امشأز منه نيتشه وذمه بشدة.
فإذا وّفقت الفلسفة يف تأدية األمانة املعروضة عليها ،والتفتت بطبيعة احلال
إىل العلوم االجتماعية ترعاها وتوجهها كما فعلت من قبل للعلوم الدقيقة
فإنها تكون قد برهنت مرة أخرى عن مدى أهميتها وأسكتت الذين ينادون إىل
"تسرحيها" وإعفاء الناس عناء مناقشتها اليت ال تنتهي وبال جدوى ،يف تبنّيها
لقضايا هذه العلوم استكمال وتعميق خلطابها ولقوهلا النظري الشامل ،تركيبا
وافتتاحا آلفاق ال ترد على البال من األعمال االنفرادية وهذا
لنتائجها املتفرقة،
ً
هو املطلوب اليوم من الفلسفة إزاء العلوم االجتماعية.

القيمية مهما كانت ،وبني املعيارية املتقابلة مع الروح العلمية.
وأن العلوم االجتماعية حمكوم عليها باختيار أحد الشرين :فإن اختارت املنهج
الوضعي .أبعدت من ميدانها مجيع القيم ،لكن مبا أن اإلنسان ومصدر هذه القيم
فإن املنهج العلمي املختار يبعده عنها حتما ،وبإبعاده عنها كما يتساءل كانط؟ ثم
أن ميلها إىل العلوم الدقيقة وتعشقها ألسلوب عملها ال يستقيم واستيحاءاتها
وتوجيهاتها الفلسفية القابضة عليها.
أما إذا اختارت السبيل الثاني (املعياري) فإنها وبدون شك ،ستبقى على
"كرامة" اإلنسان الذي لن يدّرس بنفس الوسائل املطبقة على احليوان واجلماد؟
ولكن هذه الدراسة الفوقية ،ومن بعيد قد ال تسمن العامل الفضولي وال تغنيه.
واملشكلة ما تزال تبحث عن احلل املناسب .ومهما يكن من األمر فإن اجلمع بني
التقديرات املعيارية ،وهي تصوغ أحكام وجوب وبني التقريرات الوضعية وهي
تصدر أحكام وجود ،ليس سهال ولن يتحقق يف يوم من األيام .وهي املشكلة األم
ملا يسمى باخلصومة األملانية للعلوم االجتماعية.

 -خالصة وموقف

ويف ختام هذا البحث نعود إىل حيث بدأنا لنؤكد من جديد حاجة العلوم
االجتماعية إىل الفلسفة .ونورد لتكريس مثل هذه الدعوة نصا ألحد اخلصوم
البارزين للفلسفة ونراه مع ذلك يراجع نفسه ويستدرج اجلميع إىل ضرورة إدراج
الفلسفة يف املنظومة املعرفية للعلوم االجتماعية والطبيعية معا يقول دوركهايم
وهو صاحب هذه الدعوة ما ملخصه:

لذلك فقط وبهذا الشرط وحده سيكون بوسعها أن تندرج يوما يف منظومة
األصولية املعرفية العامة» وقد حتررت وخلصت معها العلوم االجتماعية من عقد
مركباتها املعطلة هلا يف سريها.
يفهم مما سبق أن العلوم االجتماعية ال ميكنها دراسة الواقع االجتماعي «املتمرد»
على فرق البحث اجلارية يف العلوم الدقيقة ،بوضع نظارات جاليلي وال باالتكاء
على أقليدس ومسلماته إنها لو متادت يف تبين عملية "زرع" املنهجة العلمية
واستعماهلا دون تكييفها مع واقعها املتميز ،تكون قد حكمت على نفسها
باإلعدام .لكن املتمعن يف اختيارها ذاك قد يلقي له مربرات منطقية وتارخيية
باخلصوص :ذلك أن هذه العلوم من حيث هي علوم"نامية" قررت أن تتخلى
عن علوم اخلرافات واخليال واملثاليات لتنزل إىل أرض الواقع االجتماعي اخلام،
كان من الطبيعي أن تستعمل ما وقع بني أيديها من وسائل جاهزة رحبا للوقت
واجلهد ،ثم أنها لو مل تفعل ذلك لظلت أبعد ما تكون عن االهتداء لـ "نقطة
ارتكاز معريف" تصبح املعارف احلاصلة ملموسة ومستمرة و"ثابتة" ومع تبين
هذه العلوم للحل األسهل فأنها مل تهتد بعد إىل نقطة ارتكاز هذه وال استطاعت
أن تكون خطأ خاصا من العقل العلمي ،ولو أن تكوين هذا العقل ليس سهال
ويسلم بذلك اجلميع.
فالعلوم االجتماعية إذن مل تفلح بعد فن اجتياز عقبة وامتحان املنهجية ألنها لو
حتدد نفسها بوضوح "كما يبدو لنا" ،إذ املوضوع هو احملدد لنوع املنهجية املالئمة
وليس العكس وكما كان يظن أرسطو حني زعم أن منطقه الصوري صاحل جلميع
العلوم ولكل مكان وزمان ،والعقبة الثانية القائمة تتعلق بإشكالية احلياد القيمي
أنها تلخص وبصدق تذبذب هذه العلوم بني الوضعية الرافضة لالعتبارات
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"أعتقد أن هذه الدراسات ميكن أن تكون مفيدة ألصناف من املستمعني على
قدر معني من التفاوت.

فهناك ً
أوال طالب الفلسفة الذين إن تصفحوا براجمهم مل يروا فيها ذك ًرا لعلم
االجتماع ،ولكنهم إن تعمقوا يف األشياءً ،
بدال من أن يتمسكوا باألبواب التقليدية،
فسيتأكدون أن الظاهرات اليت يدرسها الفيلسوف هي من نوعني ،بعضها يتعلق
بشعور الفرد وبعضها اآلخر يتعلق بشعور اجملتمع :إننا سنهتم هنا بالظاهرات
من النوع الثاني...فاملشكالت اليت ظلت حتى اآلن ختص حص ًرا علم األخالق
الفلسفي تصدر خباصة عن علم النفس االجتماعي...إننا حناول فقط أن نعاجلها
(األخالق) علميا..وحنن نالحظها كما لو كانت نظاما من الظاهرات الطبيعية
اليت سنخضعها للتحليل واليت سنبحث عن أسبابها :وستعلمنا التجربة أنها
من النوع االجتماعي.
ولكن الفالسفة ليسوا الطالب الوحيدين الذين يتوجه إليهم هذا التعليم .لقد
أشرت يف معرض حديثي إىل اخلدمات اليت يستطيع أن يقدمها املؤرخ للمتخصص
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جيب أن خيمن معناها العجيب أحيانا ،إنه سيعرف حتديد مداها ،ليس حبسب
النية الغامضة والالشعورية غالبا لرجل أو هليئة ،ولكن حبسب طبيعة احلقيقة
ذاتها".23

88. Febvre, L. (1953): Combats pour l histoire ; A Colin.
99. Foucault, M. (1975): Les mots et les choses ; Gall.

;1010 Fourastié, J. (1962): La grande métamorphose du XX Siècles

;Essai sur quelques problèmes de l humanité d aujourdhui
Puf.

1111 Freund, J. (1973): Les théories des sciences humaines.

1212 Gadamer,H.G. (1976) : Méthode et vérité ; Les grandes lignes

d une herméneutique philosophique trad fse Seuil.

1313 Gusdorf, G. (1960): Introduction aux sciences humaines; Essai

sur leurs origines et leurs développements ; Paris.

1414 Jasper, K. (1959): Introduction à la philosophie Trad Fses,

Plon, 19.

1515 Kuhn, T. (1970):La structure des révolutions scientifiques.

Trad Fse ; GALL.

1616 Lazarsfield, P. (1969): La philosophie des sciences sociales.

Trad . Fse Gall.

1717 Piaget, J.(1977): Epistémologie des sciences de l Homme. Gall.
1818 Poincaré, H. (1960): la Science et l Hypothèse , Gall.

1919 Popper, K. (1975): La Quète inachevée ; Trad ; Fses Plon.

 - 23دور كهايم« ،دروس يف علم االجتماع» درس االفتتاح ( ،)1888اجمللة الدولية للتعليم ،العدد اخلامس عشر .ص ص ،23-45
يف :علم االجتماع والفعل .دار املنشورات اجلامعية الفرنسية ،جمموعة  ،SUP 1970ص  ct 334والرتمجة العربية هي للباحث
مع إضافات شخصية.
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خصائص القصة لدى كتاب احلركة اإلصالحية يف اجلزائر
حممد السعيد الزاهري منوذجا
أ .د .أمحد منور
جامعة اجلزائر 2

ملخص
اختذت القصة القصرية يف اجلزائر منذ ظهورها يف عشرينيات القرن املاضي ،منحى
دعويا إصالحيا بارزا ،حيث اختذت أداة لنشر الوعي ،وحماربة اجلهل واألمية ،والتصدي
للشعوذة واخلرافة ،والوقوف يف وجه التبشري املسيحي ،ودعاة التغريب واحلداثة
املشبوهة ،يف تساوق مع احلركة الدينية ،اإلصالحية ،اليت قادها الشيخ عبد احلميد بن
باديس ،ومهدت لبعث وعي وطين سليم وراسخ الركائز.
اضطلع بهذه املهمة رجال كانوا قد خترجوا من جامع الزيتونة يف تونس ،أو القرويني
يف فاس ،وحظي قلة منهم بالتخرج من األزهر .كان معظمهم جيمع بني مهمة التعليم
يف املدارس ،واخلطابة على املنابر ،والكتابة يف الصحافة ؛ وكان حممد السعيد الزاهري
(1899ـ )1956الشاعر الفحل ،والصحايف القدير ،أحد أبرز هذه الوجوه يف احلركة
اإلصالحية .عاش حياته كلها يف سبيل اإلسالم والقضية الوطنية ،وكان من القالئل
الذين راسلوا الصحافة املشرقية ،وكتب عن قضايا البالد املغاربية من طنجة إىل بنغازي،
فكان همزة وصل بني املغرب واملشرق العربي.
وكان الزاهري أول من كتب القصة يف اجلزائر ،وأول من نشر جمموعة قصصية ،وذلك
سنة  ،1928فكان حبق رائد القصة اجلزائرية بال منازع ،وهو الذي أكسبها توجهها
اإلسالمي بالتحديد ،وطبعها بطابعه املميز ،من خالل موضوعاته احلية اليت عاجلها،
واللغة الفصيحة ،املعربة اليت وظفها ،واألسلوب القرآني الذي احتذاه ،فأثر بذلك يف
كل الكتَّاب الذين جاؤوا من بعده ،طيلة ثالثة عقود زمنية.
الكلمات الدالة :اإلصالح ،نشر الوعي ،الزاهري الرائد.

مقدمة
قبل أن يعرف حممد السعيد الزاهري ( 1899ـ 1956م) كرائد يف كتابة القصة يف
اجلزائر ذاع صيته كشاعر وكاتب مقال ،وذلك حينما كان طالبا يف جامع الزيتونة
يف مطلع عشرينيات القرن املاضي ،حيث كان ينشر ،دون انقطاع ،قصائده ومقاالته
يف جرائد "الوزير" و"النهضة" ،و"الزمان" التونسية ،كما عرف بنشاطه يف
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الوسط الطالبي ،ومواظبته على حضور أنشطة النوادي األدبية التونسية .1وعندما
أنهى دراسته بالزيتونة وعاد إىل اجلزائر يف سنة  1924ظل وثيق الصلة بزمالئه
يف الدراسة ،وبأصدقائه يف منتديات األدب بتونس ،كما استمر يف نشر القصائد
واملقاالت يف اجلرائد التونسية املذكورة حتى سنة  .1934ومل يرد ضمن ما نشره
يف تونس أية حماولة يف جمال القصة.2

"فصوال" جديدة ،5ولكنه أبقى العنوان على حاله ،مما جيعلنا نستنتج استحسان
الزاهري الختيار الناشر ،من جهة ،وتطابق وجهة نظره ،من جهة أخرى ،معه يف
النظر إىل القالب القصصي باعتباره وسيلة ال غري .وبسبب هذه النظرة اتسمت
قصصه بالطابع الدعوي املباشر ،الذي يغلب عليه الوعظ واإلرشاد ،وباحلرص
على إيصال أفكاره إىل القارئ بشكل صريح ال يقبل التأويل ،وهو ما ال حتتمله
القصة احلديثة ،وال تتسع له من الناحية الفنية.

واملرجح أنه مل يشرع يف نشر القصة قبل سنة  ،1926وبالتحديد يف جملة «الفتح»
املصرية ،لصاحبها حمب الدين اخلطيب ،اليت تأسست يف السنة املذكورة .ويبدو
أنه حينما نشر أوىل حماوالته يف القصة ،إمنا نشرها على سبيل التجريب ،ثم ما
لبث أن واصل الكتابة فيها بعد أن لقيت صدى طيبا لدى صاحب اجمللة ولدى
القراء ،وقد أورد يف تقدميه للطبعة الثانية من جمموعته القصصية مقتطفات مما
كانت تلقاه قصصه من الرضى واالستحسان لدى القراء ،بل ولدى بعض
املثقفني واملفكرين املعروفني ،ومنهم األمري شكيب أرسالن الذي راسله وحثه
على املضي يف كتابة ونشر تلك القصص ،3وصاحب اجمللة نفسه ،الذي أبى
إال أن يعيد نشر قصصه سنة  1928يف كتيِّب مستقل ،وقدم هلا بالعبارات
التالية" :هذه فصول كتبها أخي يف الدعوة ،األستاذ السيد حممد السعيد الزاهري
اجلزائري ،لتنشر يف صحيفة الفتح ،فرأيتها مثال صاحلا للدعوة إىل اخلري ،وما جيب
أن يكون عليه الداعي من بصرية وحكمة .لذلك استخرت اهلل عز وجل يف
إفرادها بهذا الكتاب ،عسى أن ينفع اهلل بها ،وهو ولي التوفيق".4

غري أنه ينبغي أن ال يغيب عن ذهننا ،من جهة أخرى ،أن كاتب هذه القصص
إمنا هو شيخ زيتوني ،عربي اللغة والثقافة ،ديين العقيدة والتوجه ،ومن مثة فإن
كتابته للقصة جاءت بدافع دعوي ،يف املقام األول ،ثم بدافع من النجاح الذي
لقيته قصصه لدى قراء جملة "الفتح" ـ كما مر معنا ـ ومل تكن ،بتأثري من األدب
الفرنسي ،الذي يفرتض أنه تأثر به حبكم الواقع االستعماري الذي كانت تعيشه
اجلزائر ،أو بتأثري من الثقافة الغربية عامة ،والفرنسية خاصة ،كما كان احلال مثال
عند األخوين حممد وحممود تيمور ،املعاصرين له ،ومن مثة فإننا نستطيع أن جنزم،
بكل ثقة ،أن ما كتبه الزاهري إمنا كان مستلهما يف شكله باألساس من القصص
العربي القديم ،ومن األساليب اليت كانت شائعة فيه ،ويشهد على هذا ما حفلت
به قصصه من استطرادات كثرية ،ومن استشهاد بالقرآن وبالشعر ،ومن تكرار
الزمة القول يف احلوار ،املتمثلة يف "قال" و"قلت" ،و"قال الراوي" ،وما إىل
ذلك مما هو متداول يف أساليب الرواية مبختلف أشكاهلا يف الرتاث العربي.
يضاف إىل ما سبق أن كاتبنا كان يسلك ،يف الفرتة اليت نشر فيها قصصه ،طريقا
مل تكن معامله قد اتضحت بعد يف البالد العربية ،ويغامر يف جماهل مل خيض فيها
على أيامه إال القليل من الكتاب .ويف مصر نفسها كان األخوان حممد وحممود
تيمور يبذالن الكثري من الوقت واجلهد واملال من أجل إرساء قواعد هذا الفن يف
األدب املصري ،وجيهدان نفسيهما يف إضفاء الطابع احمللي على ما كانا يكتبان فيه،
وجيدان الكثري من العنت يف سبيل إخفاء مالحمه الفرنسية .ومل يكن هذا الفن
يف بالد املغرب عامة قد خطا خطوات يعتد بها ،مبا يف ذلك تونس اليت كانت
سباقة يف تبين العديد من القوالب واألشكال األدبية والفنية احلديثة ،حيث ظلت
القصة فيها حتى أواخر العشرينيات من القرن املاضي ،قليلة من حيث الكم،
ضعيفة من حيث الفن .6مبعنى أن الزاهري كان خيوض جتربته يف غياب منوذج

القاص الداعية

وال يفوتنا أن نشري هنا أن العنوان الذي محلته اجملموعة ،وهو" :اإلسالم يف حاجة
إىل دعاية وتبشري" ،مل يكن من وضع املؤلف ،وإمنا هو من اختيار حمب الدين
اخلطيب .ويالحظ أن ال شيء يف العنوان يشري إىل القصص أو يدل عليها ،مما يعين
أن واضعه مل يراع يف وضعه إال الغاية اليت تستهدفها القصص ،أال وهي العمل
الدعوي اإلسالمي .وعندما أعاد املؤلف طبع اجملموعة سنة  ،1933أضاف إليها

 - 1يذكر أنه كان مالزما لنادي األستاذ معاوية التميمي ،الذي كان جيتمع فيه األدباء يتحادثون ويتسامرون ،وكان الزاهري معجبا
بأستاذه الزيتوني ،ويقول إنه "مل ير أوسع خربة منه بكالم العرب ،وال أبصر منه مبواقع النقد" .ينظر :حممد اهلادي السنوسي
الزاهري ()2007شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر" .ط ،2منشورات السائحي ،اجلزائر ،ج1ص.118
 -2راجع حممد الصاحل اجلابري " 1983النشاط العلمي والفكري للمهاجرين اجلزائريني بتونس1900ـ "1962نشر الدار العربية
للكتاب ،ليبيا ـ تونس ،والشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ص.391

 - 5يتعلق األمر ،على ما يبدو ،بالفصول األخرية يف اجملموعة اليت حتمل العناوين" :حنني اإلسبان إىل العرب" ،و"كيف يغوون
شبابنا" ،و"فصل ختامي" ،وهذا على سبيل االستنتاج ،ألن األعداد اليت صدرت من اجمللة ستة ال غري ،وألن املؤلف مل يذكر ،من
جهته ،الفصول اليت أضافها.

 -3ينظر :حممد السعيد الزاهري (د.ت) " اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري" .نشر دار الكتب ،ط ،2اجلزائر ص 7و.8

 - 6مصطفى فاسي " البطل يف القصة التونسية" نشر املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر  ، 1985ص.89

 - 4من مقدمة الطبعة األوىل بقلم حمي الدين اخلطيب ،نقال من مقدمة املؤلف للطبعة الثانية.
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التصدي حلمالت التبشري املسيحي ،يف اجلزائر خاصة ،والبالد املغاربية عامة.8
واملصادفة وحدها ،هي اليت جعلته رائدا هلذا الفن األدبي اجلديد .ونذهب إىل
القول بهذا الرأي ألسباب عديدة ،منها أننا مل نعثر على أي نص قصصي باللغة
العربية منشور قبل قصص الزاهري يف الصحافة اجلزائرية ،أو العربية ،ومنها أن
قصصه صارت ،بعد نشرها على صفحات "الفتح" ،ثم يف الصحافة اجلزائرية
فيما بعد ،منوذجا حيتذي به معاصروه ومن جاؤوا بعده من الكتاب ،وينسجون
على منواله يف الشكل واملضمون .9ومنها أنه مل ينقطع عن الكتابة يف هذا
الفن ،وواصل نشر قصصه يف صحف متفرقة ،جزائرية ومشرقية ،وحقق يف
بعضها تطورا نوعيا ملحوظا على املستوى الفين .10وهنا ميكننا أن نتساءل عن
املواصفات الفنية اليت تنطوي عليها القصص اليت كتبها هذا الرجل؟ هل تتوفر
من الناحية الفنية على ما جيعل منها قصصا باملعنى احلديث ،وجيعل ،بالنتيجة،
من كاتبها رائدا لفن القصة يف اجلزائر؟ أم أن ما كتبه ال يعدو أن يكون تكرارا
للنمط العربي القديم يف سرد احلوادث واألخبار ،الواقعية أو املختلقة؟ أم تراه
قد مجع بني هذا وذاك ،مع ما يف حماولة اجلمع بني القديم واحلديث من التنافر،
ومع ما يف البدايات من التعثر؟

عربي حديث يف القصة حيتذي به ،أو تقليد فين معاصر يسري على هديه.
وجدير بالذكر هنا أن الزاهري مل يستعمل مطلقا لفظ "القصة" يف تقدميه
للطبعة الثانية من قصصه ،واكتفى بوصفها بـ"الفصول" ،مستعمال العبارة
نفسها اليت استعملها حمب الدين اخلطيب يف تقدميه هلا ،وهي ،كما نالحظ،
عبارة فضفاضة ،واسعة الداللة ،كانت تطلق منذ القديم على أجزاء الكتاب،
وتستعمل يف خمتلف التصانيف العلمية ،كما أطلقت يف العصر احلديث على
أجزاء الرواية ،ومل يكن الزاهري ـ بطبيعة احلال ـ يقصد هذا املعنى األخري ،ألن
«فصوله» ال تشكل حلقات قصة متصلة األحداث.
وخالصة القول أن الزاهري ،حينما اختار القالب السردي القصصي ليصب
فيه أفكاره ،مل يكن متأثرا يف ذلك بفن القصة القادم حديثا من أوروبا إىل البالد
العربية ،ولكنه كان متأثرا بتقاليد السرد يف الثقافة العربية ،لكن هذا ال ينفي
تأثري أوروبا يف ظهور فن القصة العربية احلديثة ،بعد انتشار هذا الفن يف أوروبا
يف القرن التاسع عشر ،وبعثه يف ثوب جديد يتالءم مع روح العصر ،وهو الفن
الذي تأثر به العرب ،وانتشر مع انتشار الصحافة يف البالد العربية ،ومل يكن
الزاهري مبعزل عن عصره ،وال عن تأثري الثقافة األوروبية يف الثقافة العربية
احلديثة ،ولكن األكيد أنه كان من االعتزاز بهويته ،وبثقافته العربية اإلسالمية،
ما جيعله يتعامل مع ذلك التأثري حبذر شديد ،وبال انبهار بثقافة الغرب ،مثلما
كان طه حسني وسالمة موسى ـ اللذان ذكرهما باالسم ـ حينما حتدث عمن
كانوا يروجون من العرب للفكر الغربي ولثقافته .7يضاف إىل هذا أن طبيعة
املوضوعات اليت كان الزاهري يعاجلها ،وأعين بها مواجهة التبشري املسيحي
بالتبشري باإلسالم ،وطبيعة املعركة اليت كان خيوضها ،وكل املثقفني الوطنيني على
زمانه ،يف مواجهة احلرب االستعمارية املمنهجة واملدعمة بقوة السلطان والعلم
واملال ،للقضاء على اهلوية الوطنية اجلزائرية ،مبكوناتها األساسية ـ اإلسالمية
والعربية واألمازيغية ـ كانت تتنافى والتأثري الثقايف اإلجيابي الذي حيدث بني
الثقافات واللغات يف الظروف العادية ،ويكون مبعثه ،يف الغالب ،اإلعجاب
باآلخر ،أو على األقل الشعور بالنَّدية إزاءه.

بني القصة واملقال

كان أول من تعرض بالنقد والتقويم ملا كتبه الزاهري يف جمموعة "اإلسالم
يف حاجة إىل دعاية وتبشري" ومن حذا حذوه يف كتابة القصة من معاصريه،
هو أستاذنا الدكتور عبد اهلل ركييب ،الذي أطلق على تلك النماذج مصطلح
"املقال القصصي" ،ألن أول السمات البارزة فيها هي اجلمع بني مواصفات
املقال والسرد القصصي ،والسبب يف ذلك ـ كما يوضح الدكتور ركييب ـ يعود
إىل أن "كاتب املقال القصصي كان يكتب ويف ذهنه املقال ال القصة ،ومن هنا
يصعب تعريف هذا املزيج من الرواية واملقالة واملقامة بتحديد سوى أنه "مقال

 -8تطرق يف فصله املعنون بـ "كيف يغوون شبابنا" إىل حركة التبشري املسيحي يف اجلزائر ويف املغرب أيضا ،وكيف أصبحت تتسلل
إىل عقول وقلوب املسلمني عن طريق اإلسالم نفسه ،وذكر حالة شاب فاسي تنصر ،بالرغم من أنه ينتمي إىل أسرة عريقة عرفت
بالتصوف والصالح ،بعد ما أوهموه "أن التصوف هو روح اإلسالم ،وأن هذه هي املسيحية" ،وذكر حالة جمموعة من الفتيات
املسلمات يدرسن يف إحدى املدارس الكاثوليكية مبكناس ،رآهن صديق له ميشني يف إحدى احلدائق العمومية سافرات ،ويرقصن
ويغنني أغاني مسيحية .راجع حممد السعيد الزاهري» اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري»ص.115 ،114

واألكيد أيضا أن الزاهري مل يكن يقصد ـ حينما كتب قصصه ـ أن يؤسس للقصة
احلديثة يف اجلزائر ،وال أن جياري كتابها يف البالد الغربية أو العربية ،ولكن كان
ينظر إىل املسألة على أنها وسيلة من وسائل مكافحة االستعمار ،وطريقة يف

 - 9نذكر منهم باخلصوص  :حممد بن العابد اجلاللي من املتقدمني ،وأمحد رضا حوحو من املتأخرين ،وكالهما أسهم بقسط وافر يف
كتابة القصة وتطورها يف اجلزائر يف الفرتة ما بني  1935و.1956
 - 10مثال ذلك قصته "إني أرى يف املنام" اليت نشرها يف جملة الرسالة املصرية يف عدد أبريل  ،1936اليت تعد على املستوى الفين
قصة منوذجية ،وقد أعاد نشرها الدكتور صاحل خريف ضمن كتابه "حممد السعيد الزاهري" ،يف سلسلة األدب اجلزائري احلديث،
نشر املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر .1986

 - 7حممد السعيد الزاهري" اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري" ص.30
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قصصي" .11لكن املقال القصصي خيتلف عن املقامة يف أنه "مل يكن يهدف إىل
الرتفيه أو التسلية ،أو تعليم اللغة والتالعب باأللفاظ  ،واجلري وراء البديع ،وإن
كان أحيانا يأتي عفويا ،ال يقصد إليه الكاتب قصدا كما هو احلال يف املقامة".12
ومعنى هذا أننا أمام نوع جديد من الكتابة أنتجته الصحافة احلديثة ،جيمع بني
التعبري املباشر عن فكرة ما ،مثل ما يفعل كتاب املقاالت يف الصحافة ،وبني
التمثيل هلا غري املباشر ،عن طريق ما يشبه ضرب املثل بقصة تطول أو تقصر،
يسردها الكاتب ،وختتلط فيها أشكال السرد القديم باحلديث ،ويف مقدمتها املقامة
والرواية.

ما جاء يف جمموعة "اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري" حسب الصفة الغالبة
عليها ،إىل "قصص" تنتمي إىل عامل السرد ،و"مقاالت" تنتمي إىل عامل الفكر،
حيث نالحظ أن األوىل منها تتضمن كل مواصفات القصة من سرد ووصف
وحدث وشخصيات وحوار ،وهذا يضعها مباشرة يف خانة "جنس القصة" ،يف
حني أن الثانية تتضمن املواصفات احلجاجية اليت يتصف بها املقال الذي يعتمد
على اخلطاب املباشر ،ويعرض قضية ما ذات طابع فكري ،اجتماعي ،أو ديين ،أو
سياسي ،ويستعرض خمتلف جوانب تلك القضية ،ويناقش اآلراء اليت قيلت فيها،
ويسوق األدلة واحلجج اليت تؤيد أو تفند أو تعدل تلك األفكار اليت تقف معها
أو ضدها ،وهذا يضعها منطقيا ضمن "فن املقال" .وبناء على هذا التمييز ،سوف
ينصب اهتمامنا يف هذه اجملموعة على "جنس القصة" بشكل خاص.

وهكذا ،واستنادا إىل هذا التعريف ،يكون "املقال القصصي" جنسا مهجنا ،جيمع
بني مواصفات القصة واملقال ،وينطبق هذا املفهوم على جمموعة الزاهري "اإلسالم
يف حاجة إىل دعاية وتبشري" بصفة خاصة ،وعلى من عاصروه وحذوا حذوه بصفة
عامة .غري أننا إذا ما فحصنا النماذج اليت بني أيدينا مما كتبه الزاهري من "مقاالت
قصصية" ،فإنه يتبني لنا على الصعيد العملي ،أن نسبة السرد القصصي فيها
إىل اخلطاب املقالي املباشر تتفاوت من منوذج إىل آخر إىل درجة االختالل الكبري
فيما بينها ،ففي قصص مثل "عائشة" و"الكتاب املمزق" و"صديقي عمار"،
و"يف أحد منتزهات وهران" ،ال يشكل اخلطاب املقالي املباشر إال متهيدا صغريا
ملوضوع القصة ،ليعود الكاتب إليه يف آخر القصة ،ليستخلص منها العربة،
وحيث املسلمني ،يف كل مرة ،على ضرورة التعريف بدينهم ،والدفاع عنه ،والدعوة
إليه (ألن كل النماذج البشرية اليت روى الكاتب قصتها كانت من غري املسلمني
 ،ممن يعتنقون اإلسالم بعد أن جيدوا من يشرح هلم مبادئه السمحة ،أو من
املسلمني بالوراثة ،الذين ضللهم املبشرون املسيحيون ،أو افرتاءات املستشرقني
احلاقدين على اإلسالم) .أما يف مقاالت قصصية أخرى فنجد العكس ،حيث
يطغى اخلطاب املقالي املباشر فيها على اجلانب القصصي إىل درجة تضيع فيها
معامل القص ،وتصبح جمرد شاهد أو مثال على ما جاء يف املقال ال غري ،مثل "حنني
اإلسبان إىل العرب" ،و"طلبة مشال إفريقيا" ،و"كيف يغوون شبابنا" .ونالحظ
هنا أن هذه العناوين نفسها تشري إىل طغيان عنصر اخلطاب املقالي املباشر فيها،
يف الوقت الذي جند فيه العناوين اليت أتينا على ذكرها يف األول تشري إىل عنصر
القص وحتيل عليه بشكل ال لبس فيه.

اخلصائص األخرى لقصص الزاهري

وعلى ضوء ما سبق ميكننا أن حندد اخلصائص األخرى (غري خاصية اجلمع بني
القصة واملقال) اليت نالحظها يف قصص الزاهري على النحو التالي:

1ـ حضور املؤلف كشخصية حمورية

يف مجيع القصص ،فهو الذي يروي األحداث ويعلق عليها ،وهو الذي حياور الشخصيات
ويناقشها ،وهو الذي يقنعها مبا يقدمه من خمتلف احلجج العقلية والنقلية اليت يسوقها،
لتقتنع مجيعها يف األخري بآرائه ،ألنها كانت ال تعرف اإلسالم على حقيقته ،مثل
"عائشة" (وهي يف األصل فرنسية مسيحية) " ...وكتبت إلي هي خبط يدها حاشية
ضافية (على رسالة زوجها) تقول فيها :إنها مدينة لي بهدايتها إىل اإلسالم  ...منذ
مسعتين أحتدث إىل زوجها عن حكمة الصالة والصيام وحتريم اخلمر ،وعن القرآن
الكريم ،وكونه كتاب اإلنسانية الذي ال يصلحها إال هو ،وكونه تنزيال من اهلل ما
فيه شك" ،13وكذا بطلة «الكتاب املمزق» (وهي باحثة اجتماعية كانت قد وضعت
كتابا تدعو فيه املرأة املسلمة إىل التحرر ،وإىل التمرد على احلجاب) ولكن اختالطها
بالنساء املسلمات ،وتعرفها على املكانة اليت أعطاها اإلسالم للمرأة ،واحلكمة من
احلجاب ،جعلتها متزق كتابها ،وتعتنق اإلسالم ،وتشرع يف تأليف كتاب آخر يناقض ما
جاء يف األول من األفكار .14وينطبق هذا أيضا على بطل "يف أحد منتزهات وهران"،
ويتعلق األمر بصحفي إسباني جاء إىل وهران ليقوم بتحقيق صحفي ،فالتقى به
املؤلف يف أحد املنتزهات ،ودار بينهما حديث طويل ،بدآه بالشعر ،ثم انتقال إىل
القرآن الكريم ،بعد أن سأله الصحفي اإلسباني عن أي كتاب كان له األثر البليغ

ومن هنا ،وحسما للجدل حول جنس هذه الكتابات ،ميكننا أن نعيد تصنيف
 - 11عبد اهلل ركييب"القصة القصرية يف األدب اجلزائري املعاصر" .نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،1969
ص.57

 - 13حممد السعيد الزاهري" اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري" ،ص.15

 - 12املرجع نفسه ،ص.56

 - 14حممد السعيد الزاهري" اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري" ،ص.25
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والعميق يف شعره ،فأجابه الكاتب" :القرآن" ،15وأمام دهشة وتساؤل اإلسباني عن
تأثري القرآن يف صقل ملكة الشعر ـ وهو كتاب ديين كما الحظ له متعجبا ـ راح
املؤلف يشرح له املعجزة القرآنية اليت ال يقتصر تأثريها على البيان والبالغة ،ولكنه
يتعداها إىل خمتلف مناحي احلياة اإلنسانية ،واستشهد له بآيات قرآنية عديدة دعم بها
أقواله ،وهو ما أثار فضول الصحفي اإلسباني ملعرفة هذا الكتاب الذي مل يكن يعرف
عنه إال أنه كتاب ديين ،فكان ذلك بداية طريقه حنو اهلداية ،ثم اعتناق اإلسالم.
أو أن الشخصية مضللة بدعاوى املبشرين ،مثل بطل قصة «صديقي عمار»،
الذي نشأ يف أحضان منظمة كاثوليكية ،وتعلم يف إحدى مدارسها ،فمنعوه من
خمالطة املسلمني ،ومن التحدث باللغة العربية "...حتى نسي أنه مسلم ،وأنه
عربي جزائري" ،إىل أن انتقل إىل اجلامعة ،وتعرف عليه املؤلف عن طريق
صديق له يعمل أستاذا للحقوق باجلامعة ،ففند األباطيل اليت حشا بها املبشرون
املسيحيون رأسه ،وصارا صديقني ،ومازال به حتى تغري سلوكا وعقيدة ،فنزع
القبعة ولبس الطربوش ،وسخر قلمه للدفاع عن اإلسالم ،وأبى إال أن يعود إىل
مدرسة الكاثوليك اليت نشأ فيها ليقول ملن ضللوه طويال" :جئت ألخربكم بأني
تركت دينكم وما تعبدون من دون اهلل ،واتبعت ملة آبائي املسلمني".16

وحضور املؤلف يف قصصه بهذا الشكل يذكرنا بشخصية الراوي يف املقامة
(عيسى بن هشام ،راوية مقامات اهلمذاني ،واحلارث بن همام ،راوية احلريري)،
احلاضر يف كل املقامات ،19ووظيفته ال تتغري ،وهي الرواية ،حتى وإن بدا الراوي
يف املقامة أكثر حيادا ،وأحرص على نقل الوقائع دون تدخل مباشر منه .وقد
أصبح هذا التقليد (حضور املؤلف كطرف يف القصة) معموال به عند كتاب
املقال القصصي والصورة القصصية فيما بعد على السواء ،20إىل عهد قيام الثورة
التحريرية سنة .1954

املطول باللغة الفصحى
2ـ احلوار َّ

الذي قد يستغرق صفحتني وأكثر للمحاور الواحد ،يف التدخل الواحد ،ليتحول
إىل شبه خطب ،ال يفرق بينها إال استعمال الالزمة "قال" و"قلت" ،وأحيانا
"قال الراوي" ، 21مما يذكرنا مرة أخرى بأسلوب املقامة أو الرواية يف الرتاث
العربي القديم .ويتجلى طول احلوار يف حرص املؤلف على إعطاء الطرف احملاور
الوقت الكايف لتقديم وجهة نظره ،أو للسؤال ،أو للتعليق على ظاهرة ما ،أو
فكرة ،لينطلق الكاتب بدوره يف الرد عليه ،فيسهب يف الشرح والتعليق ،ويف
تقديم األدلة واحلجج ،ويف سرد اآليات القرآنية اليت تؤيد رأيه .وأبرز مثال على
طول احلوار ما دار بينه وبني الصحفي اإلسباني يف قصة "يف إحدى منتزهات
وهران" ،وهي أطول قصص اجملموعة .22وبطبيعة احلال ،تكون كلمة املؤلف هي
الكلمة األخرية يف احلوار ،وهي الفيصل يف الكالم ،حبيث ينتهي دائما باقتناع
احملاور بوجهة نظر املؤلف.

أو أن الشخصية ،أو الشخصيات ،متأثرة بافرتاءات املستشرقني"  ...حتى
صاروا وهلم قلوب ال يفقهون بها ،إال ما يرضي االستعمار ،وهلم آذان ال
يسمعون بها إال ما يرضي االستعمار ،وهلم أعني ال يبصرون بها إال ما
يرضي االستعمار" ،17مثل ذلك الطالب املغرور الذي روى قصته يف مقاله
القصصي ("طلبة مشال إفريقيا") ،الذي ألقى حماضرة ردد فيها ما تعلمه
على أيدي املستشرقني ،وروج فيها لبعض ما قرأه يف كتبهم من افرتاءات
عن القرآن ،وعن شخص النيب حممد (ص) ،فتطوع املؤلف (الزاهري) لريد
على حماضرته من أعلى املنصة نفسها ،ويف النادي نفسه ،متحدثا إىل اجلمهور
نفسه املتكون من طلبة مشال إفريقيا ،الذين عتب عليهم يف آخر احملاضرة بقوله:
" ...ولو كنت أعجب من شيء يف هذه احلياة لعجبت من أمركم ،أنتم أيها
اإلخوان املسلمون ،أنتم مسلمون ،وآباؤكم مسلمون ،ال ترضون إذا وصفتم بغري
اإلسالم ،ومع ذلكم فإنكم ال تعرفون شيئا عن اإلسالم إال ما جاءكم عن طريق
أعدائه ،أفمن أعداء اإلسالم تتعلمون اإلسالم؟".18

واحلوار يف جمموعة "اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري" يتم كله باللغة العربية
الفصحى ،ومن مثة فقد أتى حوارا منطيا يعرب عن أفكار الشخصية ولكنه ال
يعكس ثقافتها ،وال مستواها االجتماعي .وال يشري املؤلف يف قصصه إىل أي نوع
من صعوبة التفاهم بني شخصياته املتحاورة ،وال إىل حاجز اللغة بينها ،مع أنها
تنتمي إىل ثقافات خمتلفة ،وتعرب بألسنة خمتلفة ،علما أن احلوار كان يدور بينها
على مستوى عال ،حول قضايا عقائدية ،وفكرية ،وأدبية واجتماعية معقدة ،وحيتاج
املتحاور إىل لغة دقيقة ومعربة عن تلك القضايا املعقدة .مثال ذلك ،بأية لغة كان
 -19مع العلم أن الراوي يف املقامة هو شخصية خيالية إال أنه ميثل حضور املؤلف ويعرب ،إىل حد ما ،عن وجهة نظره.

 - 15نفسه ،ص.70

- 20الصورة القصصية هي ذلك الشكل الذي نتج عن تطور املقال القصصي بعد احلرب العاملية الثانية ،حيث ابتعد كتابها عن
األسلوب املباشر يف املرتبط باملقال ،وأصبحوا يولون عنايتهم لرسم الشخصية القصصية وللوصف .للمزيد عن مفهوم "الصورة
القصصية" يراجع الفصل الثالث من كتاب الدكتور عبد اهلل ركييب «القصة القصرية يف األدب اجلزائري املعاصر» ،بعنوان «الصورة
القصصية».

 - 17نفسه ،ص.39

 - 21يف قصة "الكتاب املمزق" تكررت كلمة "قال" و"قالت" سبع عشرة مرة ،و"قالت الراوية" ثالث مرات.

 - 18نفسه ،ص.44

 - 22حتتوي على  23صفحة ،ويطغى فيها احلوار على السرد والوصف.

 - 16نفسه ،ص.31
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املؤلف حياور ذلك الصحفي اإلسباني الذي قابله «يف إحدى منتزهات وهران»؟
السيما أن املؤلف ال يشري مثال إىل وجود أي وسيط يرتجم بينه وبني اإلسباني،
وال إىل أن الصحفي كان حيسن العربية مثال ،وقد قرأ عليه أشعارا بالعربية ،كما
قرأ عليه الصحفي أشعارا باإلسبانية.23

قبل أن ينتقل إىل موضوع القصة اليت حيتل فيها احلوار احليز األكرب ،ليخلص
يف األخري إىل التعليق على املوضوع ،أو إىل استخالص العربة مما جرى ـ كما
سبقت اإلشارة ـ وهي طريقة يف تقديم احلدث تقرب الكاتب مرة أخرى من
طريقة املقامة يف تقديم احلدث ويف التعليق عليه.

وال يأتي أيضا على ذكر لغة احلوار الذي دار بني ربات البيوت اجلزائريات وبني
املرأة الفرنسية مؤلفة "الكتاب املمزق"؟ وال إىل الكيفية اليت فهمت بها زوجة
صديقه احملامي الذي كان يزوره يف بيته ،احلوار الذي كان يدور بينهما حول حكمة
الصالة والصيام ،وحتريم اخلمر ،وعن القرآن الكريم ،وما إىل ذلك من قضايا
الدين ،وهي الفرنسية األصل واللسان ،بدليل أنها كتبت له باللغة الفرنسية،
على حاشية رسالة زوجها إليه ،لتشكره على فضله يف فهمها لإلسالم ،واعتناقها
له بعد اقتناعها به عن طريقه 24؟

يقول مثال يف مستهل قصة عائشة" :كنت بعاصمة اجلزائر سنة  1344هجري،
وصمت بها رمضان ذلك العام ،وكنا رفقة جنتمع كل ليلة من ليالي رمضان،
وكان يف رفقتنا حمام مسلم جزائري ،امسه اإلسالمي عبد القادر ،وامسه الفرنسي
"ألربت" ...وكان متزوجا بزوج فرنسية ،ال تعرف هي أيضا العربية الدارجة
إال قليال ،وكانت حتضر معه جمالسنا تلك 25"...إىل آخره .وخيتمها بقوله " :أنا مل
أقصد أول مرة إىل هداية هذه السيدة املسيحية إىل اإلسالم ،ولكن اهلل هداها إليه
مبا كنت أحتدث به إىل زوجها املسلم ،ومبا كان جيري بيين وبينه يف اإلسالم من
مناقشة وحوار ،فأسلمت ،وجعلت تدعو إىل اإلسالم وتبشر به ،ال تلهيها عن
ذكر اهلل زينة باريس وزخرفها ،وال ما هنالك من لعب وهلو ،وال ما يف تلك احلياة
من غرور وأخاديع.26".

ومن هذا كله نستنتج أن لغة احلوار يف هذه اجملموعة إمنا هي لغة املؤلف وتعبريه،
وليس لغة الشخصيات أو تعبريها ،أو لنقل إنه لسان حال الشخصيات ،ولذلك
مل يعكس احلوار مستواها الثقايف واالجتماعي ـ كما سبقت اإلشارة ـ فضال عن
طباعها ،وأمزجتها ،وصفاتها النفسية والعاطفية.

واحلال أن غياب الوصف يف هذه القصص ،وإعطاء املكانة األوىل فيها للحوار،
واالكتفاء بتقديم حملات تقريرية يف البداية ،وخامتة وعظية يف النهاية ،قد أعطى
شخصيات مسطحة ،باهتة املالمح ،متشابهة الصفات ،تفتقر إىل األبعاد اخلاصة
لكل منها ،الذهنية ،والنفسية ،واجلسمية ،يف حني أن هذه األبعاد اإلنسانية هي
اليت تشكل أساس الفن القصصي ،وهي اليت توهم القارئ بصدقه وبواقعيته.

 3ـ الشخصيات النمطية

أدت النمطية يف لغة احلوار ،وهيمنة شخصية الراوي أو املؤلف عليها ،وما
نتج عنها من غياب الفروق بينها ،سواء اللغوية ،أو الثقافية ،أو االجتماعية،
أو النفسية أو املزاجية ،إىل وجود شخصيات منطية متشابهة ،ال يفرق بينها إال
اجلنس (امرأة أو رجل) ،أو الدين (مسلمة أو مسيحية) ،أو الوطن (جزائرية أو
فرنسية ،أو إسبانية) ،أو املعتقد (مؤمنة أو ضالة) ،لكننا ال نستطيع أن منيز بينها
أو نصنفها على مستويات أخرىُ ،خلقية أو َخلقية.

 4ـ استعمال التعبري القرآني

ويأتي التعبري القرآني يف قصص الزاهري ليشكل خاصية أسلوبية بارزة ،وجزء
ال ميكن فصله عن النسيج الكلي للقصص ،وهو حاضر فيها بطريقتني ،إما
بطريقة مباشرة ،أي عندما يستشهد ،يف سياق كالمه مع حمدثه ،بآيات قرآنية
يضعها بني مزدوجني ،وإما بتضمني ألفاظ ،أو عبارات من القرآن يف كالمه،
وهي الظاهرة األقوى حضورا يف هذه القصص ،ويأتي هذا التضمني بشكل
تلقائي وال مييزه عن كالمه مبزدوجني ،كما يفعل يف احلالة األوىل ،ولو أحصينا
هذا النوع من التضمني يف قصصه لتجاوز ـ على األرجح ـ عشرة باملائة أو
أكثر ،وكمثال على ذلك نورد منه ما يلي ،على سبيل املثال ال غري .جاء يف قصة
"الكتاب املمزق"( :فلما مسعنه أكربنه (أي ما جاء يف الكتاب) وقلن حاش هلل

املنمط ،أن الكاتب
وقد أسهم يف تكريس هذه النمطية ،فضال عن احلوار الطويل َّ
ال حيتفي بالوصف ،ويعوضه يف مستهل القصة باألسلوب التقريري ،اإلخباري،
الذي يفضي إىل املناسبة اليت تؤرخ ألحداث القصة ،فيذكر التاريخ واملكان ،ثم
يعرف بالشخصيات تعريفا عاما ،يذكر فيه غالبا ،االسم ،واملهنة ،أو الوظيفة
ِّ
بالنسبة للرجال (حمام ،طبيب ،صحفي ،أستاذ ،طالب جامعي) ،والصفة بالنسبة
للمرأة (زوجة ،ربة بيت ،فرنسية مسيحية ،عربية مسلمة) ،ونادرا ما يذكر امسها،
 - 23حممد السعيد الزاهري "اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري» ،قصة "يف أحد منتزهات وهران" ص.68،69

 - 25حممد السعيد الزاهري "اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري» ،ص.12،13

 - 24نفسه" ،قصة "عائشة" ،ص.15

 - 26نفسه ،ص .18
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ما هذا حقا ،إن هذا إال خطأ مبني" ، 27وخيتم القصة معلقا بالقول " ...إذن يكون
الدين كله هلل ،وإذن آلمن من يف األرض كلهم مجيعا" .28ومثل ما جاء يف قصة
"صديقي عمار" قوله" :وكانوا ال يدخلون هذا البحر املتوسط حتى يعطوا
اجلزية وهم صاغرون" ، 29وقوله يف "طلبة مشال إفريقيا الشمالية"" :فرجوت أنا
هلذه اجلمعية املباركة أن تكون مسلمة خالصة ال شية فيها ،تربي شباب اجلزائر
وتعلمهم الكتاب واحلكمة وتزكيهم وتنشر فيهم خلق القرآن" .30وهذه اخلاصية
األسلوبية تشمل يف الواقع جيل الزاهري بأكمله ،وتتجلى يف خمتلف جماالت
اإلبداع األدبي لديهم ،والسيما يف جمال الشعر ،فهي أظهر وأقوى منها يف القصة
أو املقالة األدبية ،وهذا يرجع باألساس إىل حفظهم للقرآن الكريم منذ نعومة
أظافرهم ،حيث كان حفظ القرآن هو أول ما يبدأ به الصبيان تعليمهم ،وال
ينتقلون إىل مرحلة التعليم التكميلي إال بعد حفظهم القرآن كامال ،وال ينتقلون
إىل الدراسة يف معهد ابن باديس بقسنطينة ،أو الزيتونة أو القرويني بعد ذلك،
إال إذا كانوا حافظني للقرآن.

رابعا :برزت يف قصصه جوانب نقص من الناحية الفنية ،جتلت باخلصوص يف
ضعف رسم الشخصيات ،ويف هيمنة احلوار على الوصف ،ويرجع ذلك باألساس
إىل اختاذه القصة وسيلة ال غاية يف حد ذاتها ،من جهة ،وألن القصة على عهده
كانت يف بداياتها يف خمتلف البالد العربية ،ومل يكن بني يديه منها مناذج ناضجة
ميكنه االستفادة منها على املستوى الفين.

املراجع

 1حممد السعيد الزاهري( ،د.ت) :اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري .ط ،2دار
الكتب ،البليدة اجلزائر.
 2صاحل خريف ( :)1986حممد السعيد الزاهري .سلسلة األدب اجلزائري احلديث،
املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.

 3عبد اهلل ركييب ( :)1969القصة القصرية يف األدب اجلزائري املعاصر .دار
الكاتب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة.

وخنلص من كل ما سبق إىل النتائج التالية:

 4حممد الصاحل اجلابري ( :)1983النشاط العلمي والفكري للمهاجرين
اجلزائريني بتونس1900ـ .»1962الدار العربية للكتاب ،ليبيا ـ تونس،
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر.

أوال  :أن حممد السعيد الزاهري كان رائد القصة األول قي اجلزائر عن جدارة
واستحقاق ،ألنه كان أول من كتب ونشر القصة يف اجلزائر ،وقد صارت قصصه
مناذج للكتاب املعاصرين له ،وللذين جاؤوا بعده ،حيذون حذوه فيها ،وينسجون
على منواهلا.

 5حممد اهلادي السنوسي ( :)2007الزاهري «شعراء اجلزائر يف العصر
احلاضر»(جزآن) .منشورات السائحي ،ط 2اجلزائر.

ثانيا  :جاءت قصصه مطبوعة بالطابع الدعوي اإلسالمي ،حيث كانت تتصدى
حلمالت التبشري يف اجلزائر ،وتكافح خمططات االستعمار يف اجلزائر خاصة ،ويف
البالد املغاربية عامة ،وبهذا كان أول كاتب يف اجلزائر يؤسس للقصة اإلسالمية
خاصة ،ولألدب اإلسالمي عامة.

 6مصطفى فاسي ( :)1985البطل يف القصة التونسية ،نشر املؤسسة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر.

ثالثا :مل يكن متأثرا فيما كتب بالقصة األوروبية ،ومل يتخذ منها منوذجا حيتذي
به ،ولكنه نسج قصصه على منوال التقاليد املعروفة يف السرد القصصي العربي
مبختلف أشكاله ،واختذ من التعبري القرآني مثله األعلى فشكل ذلك خاصية
بارزة يف قصصه.
 - 27نفسه ،ص .19
 - 28نفسه ،ص .25
 - 29نفسه ،ص .30
 - 30نفسه ،ص .33
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االغرتاب النفسي و اجلسدي يف قصيدة "يا سواد العني" لألمريعبد
1
القادر اجلزائري  :قراءة وجدانية
د .فهد سامل خليل الراشد
باحث لغوي  -الكويت

ملخص
إن اهلدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مواطن اجلمال الوجداني اإلنشائي
لقصيدة األمري "يا سواد العني" بعيدا عن منهجية علوم البالغة (علم املعاني،
علم البيان ،علم البديع) وعلوم اللغة (علم األصوات ،علم الصرف ،علم
النحو ،علم الداللة ،علم اإلشارة) .إن الغاية املرجوة من هذا العمل هو املشاركة
الوجدانية ملا مين به األمري من حزن عميق جراء فراق األهل واألصدقاء ،وذلك
بالغوص يف أغوار نفسية األمري لتصوير خلجات نفسه وأستكشف ذلك اإلنسان
العطوف احلنون الصادق يف ثنايا أبيات قصيدته ،ونتعرف على ذلك األب واألخ
وابن العم واحلبيب والصديق يف شخص األمري.
الكلمات الدالة  :األمي ،االغرتاب النفسي ،اللوحة الفنية ،يا سواد العني،
الوجدان.

 - 1يعرف األمري بنفسه قائال " :أنا عبد القادر بن حمي الدين بن مصطفى بن املختار بن عبد القادر بن أمحد بن حممد بن عبد القوي
بن يوسف بن أمحد بن شعبان بن حممد بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن فاطمة الزهراء بنت حممد
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وزوجة اإلمام علي بن أبي طالب بن عم الرسول .كان أجدادنا يقطنون املدينة املنورة و أول من
هاجر منهم هو إدريس األكرب الذي صار سلطانا للمغرب وشيد مدينة فاس .فتطور نسله وتفرق أبناؤه ومنذ عهد جدي نزلت
عائلتنا يف غريس قرب مدينة معسكر .وأجدادي مشهورون يف الكتب والتاريخ بعلمهم وتقوى اهلل " األمري عبد القادر – مالحظة
 :منقول عن النصر الفرنسي  .انظر  :كتاب األمري عبد القادر – ملحمة احلكمة ص . 14
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منذ أن متت مبايعة  2األمري عبد القادر وهو يف سن اخلامسة والعشرين ،محل
هموم شعبه وأصبح مسؤوال 3عن رعية تتوسم به خري منقذ من شر املستعمر
الفرنسي؛ فهي ليست بالسن الكبرية ،إن هذه املسؤولية أمانة يف عنقه فإما أن
يكون أو ال يكون! وكيف يكون وقد شحت املوارد ،وقلت احليلة ،وتكالبت عليه
الظروف لتنهش من حلمه الغض؟!

كان االعتماد األكرب يف قراءة هذه القصيدة على الوجدان ،ويف النادر الغالب
اعتمدت على املصادر واملراجع .

اللوحة الفنية األوىل

يطلق األمري يف هذه اللوحة الفنية النداء تلو النداء ،نداء يركب فيه األشياء
اجلميلة فيضيفها إىل ما هو أمجل منها ،نداء يستدعي به حاجة روحية ،أو قل هو
أنني رجل غمرته مشاعر دافئة جتاه أهله وناسه الذين رحلوا عنه وفارقوه إىل ديار
املغرب؛ فرأى فيهم أغلى شيء يف األشياء ،فأغلى من العني هو سواد العني ،وما
فائدة اجلسد بال روح ،واألرض ختتال ضاحكة يف فصل الربيع ،وماذا بعد بيوت
عزيزة طويلة قوية يدخرها املرء لوقت احلاجة إليها .إن يف وجودهم قرب األمري
يراهم يوميا ويتحسسهم حبرص األب املعيل سعادة ال نظري هلا ،ولكن شاءت
األقدار أن يرحلوا عنه ويرتكوه وحيدا متقوقعا بذكراهم العطرة ،هو بذلك يرمي
اللوم على الدهر شاكيا متربما حيث يقول:

القصيدة

قصيدة "يا سواد العني" 4تتكون من عشرين بيتا ،قسمتها على سبع لوحات
فنية :اللوحة الفنية األوىل :تضم ثالثة أبيات ،و اللوحة الفنية الثانية :تضم
أربعة أبيات ،واللوحة الفنية الثالثة :تضم ثالثة أبيات ،واللوحة الفنية الرابعة:
تضم ثالثة أبيات ،واللوحة الفنية اخلامسة :تضم بيتني اثنني ،واللوحة الفنية
السادسة :تضم ثالثة أبيات ،واللوحة الفنية األخرية تضم :بيتني اثنني .ويرجع
هذا التقسيم إىل جتانس األبيات وحسن االنتقال الوجداني .ثم اخلامتة اليت
خصصتها ألوىل الصحف واجلرائد اليت نعت وفاة األمري .وبعد ذلك اإلحاالت
وثبت املصادر واملراجع.

روح اجلس ْد
يا سواَد
العني يا َ
ِ
عني وبـــــها
كنت لي ّ
قرة ٍ
فـرمى الدهُر بعيين أسهـماً

 - 2نص عقد البيعة العامة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل الذي جعل نصب اإلمام من مهمات الدين لتصان به النفوس واألموال
وجتتمع كلمة املسلمني  ،والصالة والسالم على سيد املرسلني  ،وعلى آله وأصحابه أمجعني  ،وبعد :
لقد قال ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ  :إن اهلل حيمي بالسلطان ماال حيمي بالقرآن  ،هذا يف الزمان الذي فاض فيه العدل  ،ونضب
فيه اجلهل  ،فما بالك بالزمان الذي كثر فيه الباطل وانتشر وخفي فيه احلق ومل يظهر له أثر حتى أن أعداء اهلل الكافرين
ملكوا كثريا من بالد اإلسالم وتشتت الكلمة واختل النظام ومل جيد الناس لقتاهلم سبيال  .وال يكون للجهاد دليال  ،فلجأوا
إىل اهلل تعاىل وسألوه أن ييسر هلم من يقوم بأمر دينهم  ،فما وجدوا من تتفق عليه كلمة أهل احلل والعقد سوى السيد حمي
الدين بن خمتار بكماله وكثرة ما عنده من األعوان واألنصار فطلبوا منه أن يبايعوه على السمع والطاعة ،واعتذر إليهم لكرب
سنه  .فأتاه بعض من علماء غريس  ،وهم من الصاحلني  ،فقالوا له  ":إن أولياء اهلل تعاىل قد اتفقوا على نصب ولدك ـ عبد
القادر ـ لنصر دين اهلل  ،ورأى أن ولده مستعد هلذا األمر  ،ووافقهم على نصبه ونصرته لكونه ذا حزم وعزم وشجاعة وعقل
سليم  ،فاجتمع أهل احلل والعقد وبايعوه من غري طلب منه .فحضر للبيعة مجيع أهل غريس وأعلنوا مجيعا بطاعته ونصرته
والرعاية له  ،حبيث أنهم حيمونه مبا حيمون به أنفسهم وأمواهلم  ،وأن ينصروه نصرا مؤزرا  ،واتفق علماء اإلقليم على بيعته
وطاعته ومل خيالف منهم أحد  ،وهم يف حال طوعهم واختيارهم فعلى من بايع أن يبذل جهده يف نصرته وعضده لقول الصادق
األمني  ":الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني  ،ومن نكث فإمنا ينكث على نفسه ".وحضر ما ذكر من العلماء ،
السيد حممد بن حواء بن خيلف  ،والسيد حممد بن عبد اهلل املشريف  ،والسيد عبد الرمحن بن احلسن الدحاوي  ،وكافة أبناء
سيد أمحد بن علي ومجيع علماء غريس وأشرافهم  ،هلذه البيعة  ،وحضر كاتبه  ،حممد بن عبد القادر  ،عامله اهلل بلطفه .
يف رجب  1248هـ املوافق ل  27نوفمرب  1832م
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نعم الســن ْد
يا ربي َع
القلب يا َ
ِ
هام قـلـيب ال مبا ٍل و ولــــــ ْد
ـتـم ال أرى فيها أحـ ْد
مـذ نـأيْ ُ

اللوحة الفنية الثانية

يف هذه اللوحة يصف األمري احلواس بشكل متناه ودقيق ،فهو يبث الشكوى،
ويذرف دموع احلزن واألمل ،فإن نفد الصرب فإن الشوق واحلنني واللهفة على فراق
األحبة مازال قائما ،لقد حرقت مشس الفراق كل ربيع خمضر يف روض األمري،
ووهن العظم منه ،فلم يعد يقوى على حتمل هذا البعد ،لئن كان األمري فارسا
مغوارا جلدا صلبا يف أرض املعركة صنديدا ال يبارى أمام األعداء ،فهو يف الوقت
ذاته أب عطوف وأخ حنون وابن عم حريص على أواصر الدم واللحمة الوطنية،
وكل هذا رمسته أنامل األمري الرقيقة يف لوحة فنية نابضة بدفء املشاعر قائال:
ُ
َ
الطـرف شيٌء بع َدكم
يـروق
أ
أذبـتـم مهجـيت
مـذ تـرحْل ُتـم
ُ
يفـن اجلــوى
رب ولـم َ
فنى الص ُ
و ذوى ما كان رطبـــــاً يانعـاً

 - 3جاء يف ترمجته بكتاب « تعريف اخللف برجال السلف ألبي القاسم احلفناوي «  :ويف سنة  1248بايعه أهل اجلزائر وولوه القيام
بأمرهم ،وذلك بعد أن طلبوا مبايعة والده فاعتذر عن قبوهلا ،فلما أحلوا عليه أشار عليهم مببايعة ولده املشار إليه ملا رأى منه من كفاءة
مبا يتعلق بهذا األمر اجللل ،وملا اشتمل عليه من األوصاف اجلميلة اليت جتعل النفوس األبية خاضعة له ومنقادة إليه  ..فلما بايعوه
قام باألمر يف تلك األقطار ،وأحسن السياسة يف رعيته مقتفيا آثار أسالفه السادة األدارسة الذين كانوا ملوكا يف املغرب األقصى و
األوسط واألندلس ،فتمكن حبه يف قلوبهم وبذلوا نفوسهم يف طاعته وامتثال أمره ،ويف مدة إمارته ضرب سكة نقود مساها احملمدية،
وأنشأ معامل لألسلحة و األدوات احلربية ومالبس للجند ،وظهرت منه شجاعة خارقة للعادة ،حتدث بها القاصي والداني ،ودونها
أصحاب التواريخ وكان يتقدم اجليش بنفسه وال يبالي « . 140 /2

•••
•••
•••
•••

البـيـت يف هـز ٍل وجـ ْد
ورب
ال ِّ
ِ
فـائـضات من كـــم ْد
ودمـوعـي
ٌ
ما أراه فانياً حــــتى األبــــــ ْد
و وهـى العـظم ومل يـبق اجلـلـ ْد

- 4انظر  :األمري عبد القادر – ملحمة احلكمة ص  ، 20وقد ذيلت باآلتي  " :ذهب أهل األمري وأصحابه أغلبهم إىل املغرب يف سنة
 ، 1843فكتب بهذه املناسبة القصيدة املشهورة ( يا سواد العني ) ويذكر فيها باخلصوص إخوته الثالثة  :سعيد ومصطفى وحسني .
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االغرتاب النفسي و اجلسدي يف قصيدة "يا سواد العني" لألمريعبد القادر اجلزائري – قراءة وجدانية

االغرتاب النفسي و اجلسدي يف قصيدة "يا سواد العني" لألمريعبد القادر اجلزائري – قراءة وجدانية

اللوحة الفنية اخلامسة

اللوحة الفنية الثالثة

غربة نفسية مؤملة تغتال أنس األمري ،وتطفئ بصيص نور التفاؤل ،إنه ليل طويل
ال ينجلي ،ورتابة مملة بائسة ،وحلظات يائسة تستعمر حياة األمري ،فيعيش وحيدا
كئيبا ،فهو ال يظهر ما يف نفسه من غم وهم ألنه ال يريد أن يشغل الناس بهمومه
وذلك إحساس منه بأن لكل إنسان همومه ومشكالته؛ فاألمري ال يريد أن يشغل
الناس بهمه رمحة وشفقة بهم ،ولكن حزن األمري ومعاناته ال يعلم بها إال عالم
الغيوب الذي يعلم السر وأخفى ،ويف هذا جيسد األمري تلك احلالة النفسية
املزرية بلوحة سوداوية مأساوية قامتة قائال:
تـواريـتـم تـوارى فـرحـي
مذ
ُ
غبـتـم
فـحـياتي بعـ َدكم مـذ ُ
أحبـاي وال
طــــــال ليلي يا َّ

•••••
•••••
•••••

تبدو حالة اليأس واضحة جلية يف نفس األمري ،فها هو يتساءل حبرقة ومرارة
مستنكرا عودة احلياة إىل روحه بعد أن فارقه األحبة ومل يبق له سوى ذكرى من
السكنات واللمسات يستشعرها يف وجدانه ،تبعث فيه أمل اللقاء بني الفينة
واألخرى ،إنه جمرد طيف الذكرى يعيد لألمري حيويته املشرقة ،وتينع روحه يف
بستان النضارة واجلمال الذي يرتآى له يف وجه األحبة ،ويبض جسده ،وكل هذا
يصوره لك يف بيتني اثنني قائال:
هل جيوُد الدهُر من بعد النوى
ــــتـه
تـم مـا َّ
فــإذا لـي َّ
أمْل ُ

القـلب فـي أخ ٍذ و رْد
ما يسـُر
ُ
مـرسل عـندي يع ْد
مـجاز
مـن
ٍ
ٍ
يعلم َ
احلال سوى الفرِد الصمد
ُ

وتهفو نفس األمري لذوي القربى تيمنا بقوله تعاىل" :وذوي القربى " ..
–والسيما -أبناء عمومته الذين هم من صلبه ونسله ،ليقر صلة الرحم ،وهو
بذلك يعلم جد العلم إن عزة املرء إمنا بأهله وبين قومه ،وخيتصر كل حبه وشوقه
َ
بـلَـ ُغ من
ومشاعره جتاههم بثالث كلمات ( أنتم  :ذخري وكنزي والسند )؛ فال أ ْ
هذا الذي جادت به قرحية األمري الطاهرة ،واألمري هنا يبسط راحتيه الكرميتني
مصافحا أقاربه طالبا منهم النصرة والعون قائال:

يعود األمري إىل املناجاة مرة أخرى ،مناديا أخاه سعيد الذي يرى فيه توأمه الروحي،
وينادي أخاه مصطفى الذي يراه بلسما شافيا لداء االغرتاب الذي أخذ من األمري
كل مأخذ ،ثم ينهار األمري أمام حب احلسني مكررا شوقه لرؤيته ،فمهما انفعلت
أو تأثرت جوارح األمري إال أنه يف آخر املطاف رجل مؤمن بقضاء اهلل وقدره،
ولكن ماذا ميلك األمري أمام قلب كسري ال يقوى على فراق األحبة ،وهو هنا
يذكرنا مبوقف النيب صلى اهلل عليه وسلم حينما تويف ابنه إبراهيم قائال " :إن
العني تدمع و القلب حيزن وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم
حملزونون" .5وهذه الصورة حاول األمري أن حيركها من ركود احلزن واألمل إىل روح
الشوق واحلنني قائال:
صبحه
كم أنـادي حـني يـبدو ُ
الروح للجســـم ويـا
فَـ ُتـ َرُّد
ُ
احلســـني شا قين
حب
شاقين ُّ
ِ

•••••
•••••

ً
أب
يا ذوي القربى قريبـا من ٍ
لي كونوا مثل ما كــان األوىل
ّ
فــإذا ما أقبلت فلتبذلـــــوا
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أنتم ذخـري وكـنزي والسـن ْد
ُ
سلفـوا لي أهل سعي ال ُيـرْد
وإذا ما أدبــرت فـرضوا بـود

اللوحة الفنية األخرية

سعيد هـل ٌ
يا ُ
خيال لـي يَــُرْد
مصطفى هل من دواٍء للكم ْد
ِ
ما حلكم اللـِه يف اخللق مـــرْد

ويتسامى األمري فوق آالم الوحدة ،ويسدل األمري الستار على نفحة مشاعره اليت
أيقظت كل ساكن فيه ،وتاقت روحه إىل أخوته وأبناء عمومته ليضفي عليهم
تلك اإلحساسات الدافئة ،حب وسالم أبدي إىل أحبابه الذين بعدوا عن روحه
وجسده وترك يف حمنة االغرتاب؛ فحب األمري ال خيفت و ال يتغري وال يضعف
أبدا ،بل دائم التدفق والعطاء إىل ما ال نهاية ،وحب األمري ال يقف عند أشخاص

تع ْ َ
لحَْ
ْ
ح َّدَثنَاُق َريْ ٌ
س ْب ِن َماِل ٍك َر ِض َي
ح َّدَثنَايحَْيَى ْب ُن َح َّسا َن َ
يز َ
ش ُه َو اْب ُن َحيَّا َنع ْ
َنَث ِاب ٍ
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باقرتاب حييي ميتاً مل يعــــ ْد
ٍ
عـاد إنساني وروحي للجـس ْد

يل َال َت ْعُب ُدو َن إ َّال اللهَّ َوِباْل َواِل َديْن إ ْح َساناً َوِذي اْلُق ْرَبى َواْليَتَا َمى َوالمَْ َسا ِك ِ ُ
اق َب إِ ْس َراِئ َ
 - 6قال تعاىلَ " :وإِْذ أَ َخ ْذَنا ِميثَ َ
َّاس
ِ ِ
ِ
ني َوُقولواْ ِللن ِ
نيِ
ال ِّم ُ
ُم إ َّال َقِلي ً
الص َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
نك ْم َوأَنتُم ِّم ْع ِر ُضو َن" (البقرة  . )83 -وقال تعاىلَ " :وا ْعُب ُدواْ اللهَّ َو َال
ت
ي
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احب ب َ
ُت ْشر ُكواْ بِه َشيْئًا َوباْل َواِل َديْن إ ْح َساًنا َوب ِذي اْلُق ْرَبى َواْليَتَا َمى َوالمَْ َسا ِكني َوالجَْار ِذي اْلُق ْرَبى َوالجَْ
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ب َمن َكا َن مخُْت ً
ت أَيمَْان ُ
آت َذا اْلُق ْرَبى َح َّقُه َوالمِْ ْس ِك َ
ني
يل َو َما َمَل َك ْ
ُك ْم إِ َّن اللهَّ َال يحُ ِ ُّ
َاال َف ُخو ًرا" (النساء  .)36 -و قال تعاىلَ " :و ِ
َّ
السبِ ِ
يل َو َال ُتبَ ِّذ ْر َتبْ ِذي ًرا" (اإلسراء .)26 -
َواْب َن َّ
السبِ ِ
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معينني ،بل يشمل كل األحبة يف أي مكان وزمان ،فاألمري هنا حتى يف حبه كان
منصفا ال مييز أحدا على أحد ،حب ينحين به ويعطفه على كل األحبة ،وهذا ما
أقره يف ختام هذه القصيدة قائال:

آنذاك وهو احلاج حسن الزاغلي اجلزائري األصل الذي ال شك أنه يعرف مكانة
الفقيد ،فصاغ اخلرب صياغة أدبية يغلب عليها السجع واالقتضاب والدقة يف
وصف مآثر األمري وخصاله األدبية والعلمية والسياسية إذ يقول اخلرب" :يف يوم
الثالثاء املاضي الثاني والعشرين من رجب األصب فاجأتنا األنباء التلغرافية مبا
ال راد له وال ملجأ ألحد منه ،أمر حمتوم ،وطائر حول كل ابن أنثى حيوم ،من انتقال
علم املروءة والشجاعة والديانة ،والعلوم والكرم واألمانة ،املوىل األمري اجلليل
السيد عبد القادر اجلزائري  .ويف يوم األحد الفارط شيع جنازته أكرم اهلل نزله
السواد األعظم من األهالي ،البالغ عددهم حنو الستني ألف نفس ،ما بني وجهاء
القوم وأصحاب املناصب الرفيعة واخلطط العالية .وكان جناب قنصل فرنسا أمام
جنازة الفقيد الذي قضى ،رمحة اهلل عليه".8

طــيب
سـالم
وعليكـم من
ٍ
ٍ
ُ
أنـى قد ثووا
يشـمـل
َ
األحباب َّ

طيب يرتى إىل غــري أمـــ ْد
ٍ
ُّ
ب لي هو الصنو األوْد
حـ ِّ
كل ُ

•••••
•••••

النتيجة  :مما ال شك أن الشكوى تكشف لك مواطن الضعف عند اإلنسان،
واألمري مل يكن ضعيفا يوما إال يف حبه ألهله وأقاربه وبين قومه؛ فحينما رحلوا
عنه ظلت ذكراهم عالقة يف فؤاده ،وصورهم ماثلة أمام ناظريه ،وهو بذلك قد
جعل من الليل صديقا محيما ورفيقا خملصا ال يبخل عليه يف الوقت الطويل
املمتد ،ليعيش معهم ويستحضرهم خبياله وكـأنهم بالقرب منه ،وحني تتبخر هذه
اللحظات ويوقن األمري باحلقيقة يبادره اليأس مرة أخرى فينعكس على شعره ،إنه
خيتزل مشاعر االغرتاب – وإن كان يف بلده وبني قومه – لينثرها دافئة ذات شجن
تقشعر اجللود حني سَـمَـاعها.

وينقل لنا خرب آخر قائال" :بعث إلينا احلازم املصيب ،والبارع األديب ،ذو الرأي
احلصيف ،املربز يف صناعة التأليف ،الشهم األعز املنتخب جناب املوسيو ماشويل،
رئيس إدارة املعارف التونسية برسالة غراء تضمنت رثاء املقدس املربور السيد
عبد القادر احلسين فأجاد وأفاد وإليك نصها:
ال ميلك الطـرب احملـزون منطقه
غدرت يا موت كم أفنيت من عدد
تعثرت به يف األفـواه ألسـنها

اخلالصة

جاء يف كتاب "التواصل الثقايف بني اجلزائر وتونس" 7خرب وفاة األمري عبد القادر
على النحو اآلتي" :عندما تويف األمري اجملاهد عبد القادر اجلزائري يف سنة ،1883
مل ميض على احتالل تونس من طرف االستعمار الفرنسي سوى عامني فقط،
وكانت جيوب املقاومة ما تزال تناضل يف بعض اجلهات لدفع االحتالل وإبعاده
شبحه وحتدي املستعمر رغم توقيع معاهدة احلماية من طرف باي تونس .ويف هذا
اجلو املشحون باحلزن والدماء والتوتر ،نشرت اجلريدة الوحيدة يف تونس ،وهي
جريدة (الرائد التونسي) اليت كانت تصدر حتت رقابة سلطات االحتالل خرب
نعي اجملاهد اجلزائري بعد مخسة أيام من وصول اخلرب عرب التلغراف .ذلك أن وفاة
األمري عبد القادر كانت يوم األحد  20رجب  1300هـ ،املوافق اخلامس عشر من
شهر ماي  1883م ،وكان نشر اخلرب يوم اخلميس  24رجب ،املوافق للتاسع عشر
من شهر ماي  1883م ،وهو املوعد األسبوعي لصدور اجلريدة ،أي أن خرب الوفاة
صدر يف أول عدد منها بعد الوفاة مباشرة  . .ووضع حتت عنوان (نزيل دمشق
وفقيدها) ،وصيغ صياغة توحي باألسف والتفجع على فقده مع وصف للجنازة
وتنويه مبقام الفقيد ،وإشارة إىل مشاركة قنصل فرنسا بدمشق حفل التشييع ..
لئن مل تشر اجلريدة إىل حمرر اخلرب فإن مما الشك فيه أن حمرره هو حمرر الرائد

186

••
••

وقد أغرق خرب وفاة األمري احلاج عبد القادر مجيع األنام يف األحزان ،وهطلت
بالدموع عند مساعه األجفان ،وأسبل على الوجوه غطاء األشجان ،فقد سار إىل
رمحة ربه من شاع صيته يف مجيع اآلفاق ،بسبب سطوته وبإيفائه الوعد وحسن
األخالق ،وكانت الناس قاطبة تستعظمه وتوقره ،كما يوقر كل من كان ذا همة
عالية وأراد اخلري لبالده ،ومل يفعل ذلك طمعا يف حب الدنيا وخيفق قلب كل
شخص فرنساوي عند نطق اسم ذلك السيد ألنه يتفكر تلك احلروب الشديدة
الواقعة بني آبائه وهذا البطل الصنديد الذي قاتلهم بشهامة ما دام موقنا أن اهلل
ناصره بالقتال ويتفكر أيضا إجنازه الوعد من اليوم الذي ظن فيه أنه تعاىل ينهاه
عنه وكذلك يتذكر شجاعته ملا أجار بدمشق خلقا كثريين من النصارى".9
وأخريا نذكر هذا النعي" :كنا نشرنا بالعدد الفارط ما محله إلينا السلك الربقي
مكن نعي األمري اجلليل السيد األمري عبد القادر احلسين ،ولعمري ألنها لرزية
 - 8املصدر نفسه ص  77و . 78

 - 7كتاب التواصل الثقايف بني اجلزائر وتونس تأليف  :حممد صاحل اجلابري .
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مبن أصبت وكم أسكت من جلب
والربد يف الطرق واألقالم يف الكتب
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ألبست منار الشجاعة حدادها ،وبلية قدحت على علم العلم والفضل زنادها،
وخطوب تركت كؤوس الشجن تدار ،على جهابذة املدن واألقطار ،فحق للعيون
أن يهطل صبيبها ،والقلوب أن يسعر هليبها فيا أسفا وهل يقضي األسف دين
التلف .كان برد اهلل ثراه من الراسخني يف العلم ،طويل الباع يف الفقه واحلديث
والنحو وعلوم شتى .أما القريض فهو قائده من عنانه ،ومبدع أحكام بيانه،
وله قصائد بديعة اإلنشاء تصرف يف سبك معانيها مبا شاء ،فمن ذلك قصيدة
محاسية:

هزل :مزح من املزاح أي اللعب والضحك (هزل) ،باب اهلاء فصل الزاي والالم،
الوجيز ص . 649
جـ ّد :عكس اهلزل وهو االجتهاد باألمر أو املوضوع (جد – جدد) ،باب اجليم
فصل الدال و الدال ،الوجيز ص . 94
أذبتم :أتعبتم وأضعفتم (ذاب) ،باب الذال فصل األلف والباء ،الوجيز ص

فـنـحـن أكالـيل اهلـدايـة والعـلى

•••

ونـحــن لـنا ديــن ودنـيا تـجمعا

•••

.247

مهجيت :املهجة من كل شيء خالصه وهي دم القلب ما يعين أغلى سيء يف
األشياء (امتهج – مٍه – مهج) ،باب امليم فصل اهلاء واجليم ،الوجيز
ص . 593
فائضات :االمتالء حتى الطفح (فاض) ،باب الفاء فصل اللف والضاد ،الوجيز ص
.486
كمد :احلزن الشديد املكتوم (كمد) ،باب الكاف فصل امليم والدال ،الوجيز ص

ومن نشر علياهم أولي اجملد قد طوى
وال فخر إال ما لـنا يـــرفع اللــوا

مــناقــب مـخــتاريــة قــادريــــة تـسامــت وعــباســية جمدها احتوى
•••

فإن شـئت علــما تلقـين خـري عـامل
لـنا سفن حبـر احلـديث بـه جـرت

•••

وإن رمت فقه األصبحي فعــج على
وإن شـئت حنوا فاحنـنا تلق مـالـه

•••

•••

•••

ويف الروع أخباري غدت توهن القوى

.541

وخاضت فطاب الــورد ممن به ارتوى

فنى :انتهى وجوده (فنى) ،باب الفاء فصل النون واأللف املقصورة ،الوجيز ص

جمـالسنا تـشـهد لـداء الـعـــنا دوا

.482

اجلوى :شدة العشق واحلزن (جوى) ،باب اجليم فصل الواو واأللف املقصورة ،الوجيز ص
.128
ذوى :مبعنى ذبل ويبس وضعف (ذوى) ،باب الذال فصل الواو واأللف املقصورة،
الوجيز ص .248
يانعا :املخضر والثمر الناضج (ينع) ،باب الياء فصل النون والعني ،الوجيز ص
.687
وهى :ضعف (وهى) ،باب الواو فصل اهلاء واأللف املقصورة ،الوجيز ص .683
اجللد :الصلب القوي (جلد) ،باب اجليم فصل الالم والدال ،الوجيز ص .110
تواريتم :استرت (ورى) ،باب الواو فصل الراء واأللف املقصورة ،الوجيز ص
.666
جماز مرسل( :جماز) املعرب (جماز مرسل) ،يف علم البيان من علوم البالغة هو:
استعمال اللفظ يف غري داللته املشهورة لعالقة ما ،ويقابل احلقيقة
(جاز) ،باب اجليم فصل األلف والزاي ،الوجيز ص .127
شاقين :االجتذاب واحلب والرغبة (شاق) ،باب الشني فصل األلف والقاف ،الوجيز ص
.355
مرد :الرجوع (رد – ردد) ،باب الراء فصل الدال والدال ،الوجيز ص .260
جيود :السخاء والعطاء والكرم (جاد) ،باب اجليم فصل األلف والدال ،الوجيز ص
.125

غدا يذعن (البصري) زهـدا مبا روى

10

معاني الكلمات يف القصيدة

سواد العني :حدقة العني (ساد) ،باب السني فصل األلف والدال ،معجم الوجيز ص
.327
السند :االعتماد والعون (سند) ،باب السني فصل النون والدال ،الوجيز ص
.325

(قر – قَـ َرر) ،باب القاف فصل الراء والراء ،الوجيز ص
قرة عني :السرور والرضى ّ
.496
هام :شغف حبا (هام) ،باب اهلاء فصل األلف وامليم ،الوجيز ص .657
نأيتم :بعدمت (نأى) ،باب النون فصل اهلمزة واأللف املقصورة ،الوجيز ص
.598

يروقُ :يـعجب (راق) باب الراء فصل األلف والقاف ،الوجيز ص . 282
الطرف :حترك اجلفن والعني (طرف) ،باب الطاء فصل الراء والفاء ،الوجيز ص
.389
 - 10ملصدر نفسه ص  85و 86
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النوى :البعد (نوى) ،باب النون فصل الواو واأللف املقصورة ،الوجيز ص
.641
ذخري :اجلمع واحلفظ لوقت احلاجة إليه (خذر) ،باب الذال فصل اخلاء والراء،
الوجيز ص . 243
أدبرت :أعرضت وذهبت (دبر) ،باب الدال فصل الباء والراء ،الوجيز ص .220
بود( :ود) أحبه حبب (ود – ودد) ،باب الواو فصل الدال والدال ،الوجيز ص
663

يرتى :من التواتر واحد تلو اآلخر (وتر) ،باب الواو فصل التاء والراء ،الوجيز ص
.659
أمد :الغاية والنهاية (أمد) ،باب اهلمزة فصل امليم والدال ،الوجيز ص .24
ثووا :أقاموا واستقروا (ثوى) ،باب الثاء فصل الواو واأللف املقصورة ،الوجيز ص
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موقف حممد بن عبدالكريم اخلطابي وعالل الفاسي من مباحثات
إيكس ليبان (غشت )1955
أ .د .زكي مبارك
أستاذ باحث-املغرب

ملخص
يف صيف عام  ،1955جرت مفاوضات تعترب تارخيية بني السلطات الفرنسية يف إكس
ليبان (باريس) وبعض أطراف احلركة الوطنية يف املغرب األقصى  ،أدت نتائجها
إىل إسرتجاع املغرب األقصى إلستقالله وعودة امللك حممد اخلامس إىل العرش .وقد
أثارت نتائج هذه املفاوضات معارضة شخصيات فاعلة يف احلركة الوطنية املغربية،
داخل املغرب وخارجه ويف مقدمتها الزعيمان الكبريان األمري عبد الكريم اخلطابي
قائد ثورة الريف وعالل الفاسي رئيس حزب االستقالل .مع العلم أن هذا األخري
كان طرفا يف هذه املفاوضات.
إن هذه الدراسة هي حماولة إلظهارموقف األمريعبد الكريم اخلطابي وعالل الفاسي
من هذه املفاوضات وأسباب معارضتهما هلا .
الكلمات الدالة  :مباحثات إيكس ليبان ،الكفاح ،االستقالل ،التبعية.

 .1مباحثات إيكس ليبان :دواعـي االنعـقـاد

شكلت مباحثات إيكس ليبان  1حمطة بالغة األهمية يف تاريخ كفاح الشعب
املغربي السرتجاع حريته واستقالل بالده .فهذه املباحثات ،يف رأي بعض القادة
السياسيني ،ومن الذين شاركوا فيها ،أو تتبعوا أطوارها من بعيد ،مل تكن يف واقع
األمر سوى جمرد مصيدة أو فخ سياسي سقطت فيه قيادات وطنية عن حسن نية،
أو حسب حتليالت خاطئة ومتسرعة ،فكان من نتائجها امللموسة إجهاض الثورة
املغربية وهي يف طور املخاض والتبلور ،وحصول املغرب على استقالل أطلقت
عليه عدة أطراف سياسية ووطنية أو صافا ونعوتا من بينها :استقالل زائف،
2
وممنوح ،وشكلي ،ومنقوص ،إىل غري ذلك من النعوت واألوصاف

أما دواعي انعقاد هذه املباحثات فتعود أسبابها اجلوهرية إىل نفي حممد اخلامس يف
 20غشت 1953م ،وإصراره على عدم التنازل عن شرعيته يف امللك ،والتمسك
 - 1حول هذه املباحثات نشرت "ملفات من تاريخ املغرب» يف عددها األول والثاني لسنة  ،1996حماضر اجللسات بكاملها باللغة
الفرنسية.
 - 2قدم املهدي بن بركة حتليال ونقدا جريئا ملباحثات إيكس ليبان يف كتابه "االختبار الثوري» صفحة  30و .31
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بها .كما ترتبط كذلك أساسا بانطالق "ثورة امللك والشعب" اليت جعلت
من عودة امللك املنفي إىل عرشه واستقالل املغرب شروطا أساسية متحور حوهلا
النضال التحرري املغربي ،عربت عنه الفئات الشعبية بالشعارات التالية " :ابن
يوسف إىل عرشه ،والشعب ميوت عليه! ابن يوسف إجي غدا ،واالستقالل وال
بدا!".

االستقالل السادة :عبدالرحيم بوعبيد ،املهدي بن بركة ،عمر بن عبداجلليل ،حممد
اليزيدي .وعن حزب الشورى واالستقالل :عبداهلادي بوطالب ،عبدالقادر بن
جلون ،امحد بن سودة ،حممد الشرقاوي.
وقد حرصت السلطات احلكومية الفرنسية على عدم دعوة هلذه املباحثات زعماء
األحزاب الوطنية البارزين :عالل الفاسي ،حسن الوزاني ،امحد بالفريج .كما
حرصت على عدم دعوة ممثلي حركات املقاومة املسلحة باعتبارهم إرهابيني
ومتطرفني وقادة يتلقون الدعم من جهات خارجية معادية لفرنسا وللعامل احلر.

إضافة إىل هذه العوامل الداخلية ال جيب إغفال موقف الفرنسيني األحرار يف
كل من املغرب وفرنسا الذين أسسوا مجعيات ،ومنتديات فكرية ،ومنابر إعالمية
لتنوير الرأي العام الفرنسي حبقيقة ما جيري يف املغرب ،مطالبني بضرورة إجياد
حلول لألزمة املغربية-الفرنسية .كما ال جيب إغفال موقف احلكومة اإلسبانية
من نفي امللك الشرعي بدون مشاورتها ،وال األخذ برأيها يف املوضوع كما
تقتضيه روح اإلتفاقيات املربمة بني الدولتني االستعماريتني اللتان تتقامسان
احتالل املغرب .3وأخريا ال جيب كذلك إغفال ما حظيت به القضية املغربية
من تأييد ومساندة يف احملافل العربية واإلسالمية والدولية .إال أن ما عجل بعقد
مباحثات إيكس ليبان ودفع بالسلطات االستعمارية يف كل من باريس والرباط
إىل البحث عن خمرج لألزمة املغربية الفرنسية قبل أن تستفحل ،نشاط حركات
املقاومة املسلحة اليت صعدت من عملياتها يف احلواضر والبوادي ،وأخذت تهدد
الوجود الفرنسي بكل أشكاله ،كما أخذت تهدد أعوان االستعمار وعمالئه من
املغاربة ومن خمتلف املستويات...وأخريا ال بد من ذكر إندالع جيش التحرير
اجلزائري يف الفاتح من نوفمرب  1954وعلم الفرنسيني بالتعاون والتنسيق بني
حركة التحرير املغربية واجلزائرية ،واالستعدادات والتحضريات الندالع جيش
التحرير املغربي يف الريف ،ودور عبدالكريم اخلطابي يف هذا اجملال.

متخضت هذه املباحثات على استخالص جمموعة من األفكار والرؤى متت
صياغتها يف مقرتحات شكلت أرضية لتسوية األزمة املغربية-الفرنسية،
وحتكمت يف بلورتها والتوافق حوهلا حسابات سياسية واعتبارات ذاتية أخذت
بعني االعتبار تطور الكفاح املسلح يف كل من املغرب واجلزائر ،وموقف إسبانيا،
وقضية العرش واألسرة العلوية احلاكمة واليت أضحت تشكل احملور واجلوهر يف
هذا الصراع .فعلى هذه االعتبارات وأساسها تقدمت احلكومة الفرنسية خبطة
طريق من النقاط اآلتية:
تنحية السلطان ابن عرفة عن العرشتأليف جملس وصاية على العرش لسد الفراغإبالغ السلطان حممد اخلامس مبضمون هذه اخلطة ملباركتها واإلعالن رمسياعن هذه املباركة.
عودة حممد اخلامس إىل فرنسا مع التزامه املطلق بعدم ممارسة أي نشاطسياسي.

وعت القيادات العسكرية والسياسية يف كل من املغرب وفرنسا كل الوعي
خبطورة ما يشكله التحول الذي طرأ يف أسلوب ومستوى حركة التحرر املغربية،
كما أدركت كل اإلدراك األبعاد العميقة هلذا التحول وما يشكله من تهديد قوي
على مستقبل الوجود الفرنسي بكل أشكاله ،فبادرت احلكومة الفرنسية إىل فتح
حوار مع امللك املنفي على أساس أنه أصبح معادلة قوية وصاحب احلل والعقد يف
هذه األزمة .كما فتحت مباحثات مع كل األطـراف املمثلة للرأي العـام املغـربي
وذلـك فـي مدينـةَ Aix-Les-Bainsمن  22غشت إىل  28غشت  ،1955شارك
يف هذه املباحثات سبع وثالثون( )37شخصية من مغاربة وفرنسيني ويهود ذات
الصلة باألزمة املغربية-الفرنسية مثل اجلانب الوطين يف هذه املباحثات عن حزب

طبيعي أن حتدث هذه اخلطة خالفات داخل الصف الوطين ،وحول هذه اخلالفات
يقول عبداهلل ابراهيم« :وأخطر ما حدث هو أن بعض املتحدثني باسم املغرب
املناضل مل يقفوا موقف القوي املؤمن بطاقات اجلماهري املتفجرة وراءه ،بل وقفوا
موقف السياسي باملعنى السياسي للكلمة ،موقف من حياول أن يقسم اخلوخة
4
شطرين

 - 2اخلطابي ومباحثات إيكس ليبان

من القاهرة ظل اخلطابي يتابع بكل اهتمام مباحثات ليبان واملفاوضات اليت جيريها
امللك حممد اخلامس مع احلكومة الفرنسية لتسوية األزمة املغربية الفرنسية .وما

 - 3حول هذا املوضوع ،الرجوع اىل كتاب  :حممد ابن عزوز حكيم ،موقف مشال املغرب من االعتداء على العرش يوم  20غشت
 ،1953اجلزء األول  -جتديد بيعة الشمال للملك حممد اخلامس -مطابع الشويخ /تطوان – 168 – 1994صفحة.

192

أفكار وآفــــاق

 - 4عبداهلل ابراهيم – أوراق من ساحة النضال -دار الكتاب – الدار البيضاء – الطبعة األوىل  – 1975 /صفحة .244

أفكار وآفــــاق

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

الفهرس

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

193

موقف حممد بن عبدالكريم اخلطابي وعالل الفاسي من مباحثات إيكس ليبان (غشت )1955

موقف حممد بن عبدالكريم اخلطابي وعالل الفاسي من مباحثات إيكس ليبان (غشت )1955

أن أخذت تلوح نتائجها ومالبستها السياسية حتى حدد اخلطابي موقفه منها يف
بالغات صحفية واستجوابات إذاعية تناقلتها كربيات الصحف العربية والدولية.
فبخصوص مائدة إيكس ليبان قال اخلطابي...»:إن الشعب املغربي ليس يف نيته
أن حيارب مرة أخرى ليخلق هندا صينية جديدة يف مشال إفريقيا .وقد اقتدت
مجاعة «الرباط» جبماعة تونس املستسلمة فأبرمت اتفاق إيكس ليبان إىل حيز
العمل والتنفيذ ،وأخذت تدلس وتغري عرب املغرب بالكالم املعسول وهي
سائرة يف نفس طريق اتفاق تونس ،وستطالب املناضلني بإلقاء السالح بعدما
طلبت منهم اهلدوء حبجة أن املفاوضة ال تكون إال يف هدوء ،واهلدوء ال يكون إال
بإلقاء السالح وتسليمه هلذه اجلماعة (الرباطية) اجلالسة على عرشها حني يتفرغ
األعداء للقضاء على اجلزائر ،فحذار من السقوط يف الفخ املنصوب ،وإننا على
يقني من أن الشعب سوف يستمر يف الكفاح والنضال إىل أن خيرج من املغرب
العربي كله آخر جندي فرنسي حيمل السالح من مجاعة املستعمرين.5

صحفية يعرب فيها عن مواقفه ،مطالبا الشعبني املغربي والتونسي مبواصلة اجلهاد
ضد اجليوش الفرنسية االحتاللية املتواجدة يف البلدين ،وحمذرا املغاربة من السياسة
اإلسبانية اليت تتظاهر بتعاطفها مع الشعوب العربية وهي ال تسعى يف واقع األمر
سوى للحفاظ على مصاحلها يف املغرب ،ويف ذات الوقت تنسق مواقفها وخططها
االستعمارية مع السلطات الفرنسية .حول هذا املوضوع صرح اخلطابي..." :
نصيحيت هي الكفاح املسلح إلجالء القوات األجنبية وكل من يتهاون أو يتماطل
يف هذا الكفاح يكون خائنا لقضية حريتنا واستقالل وطننا الذي ال نرضى له عار
االحتالل والتحكم واالستغالل"... 7
ويف بيان آخر ،يدعو الشعب املغربي إىل مواصلة اجلهاد ألنه ال سالم وال مهادنة
مع الغاصبني ،ومما جاء يف البيان ...":أبنائي وإخواني ال حرية للمغرب إال بالكفاح
والسالح وإخوانكم يف تونس قد محلوا السالح من جديد يرهبون به أعداء
احلرية ،وهؤالء شركاؤنا وإخواننا يف احملنة ،وأهل اجلزائر ال يزالون يف امليدان
مناضلني صابرين حذرين من اخلدع ،متيقظني لألالعيب ،وإنهم ليجدوا يف
قلوب العرب عطفا ،ومن بين اإلنسان تأييدا ،ومن اهلل قبل كل شيء عونا وقوة
8
ونصرا مبينا

لقد اعترب اخلطابي أن مباحثات إيكس ليبان أجهضت الثورة التحررية املغربية
وهي يف طور املخاض .وهلذا ظل ناقما على أولئك الذين أجهضوا هذه الثورة
يف وقت كان الفرنسيون يف أشد حاجة للراحة وللتفرغ للجزائر الشقيقة ،فلو
صمدوا ،يقول اخلطابي« :وتركوا الثورة قائمة جللى الفرنسيون عن إفريقيا كافة،
وملا متكنوا من هذه الفرصة اليت ساعدوا فيها من طرف خفي بإطالق أيديهم على
6
اإلخوان يف اجلزائر

ويواصل اخلطابي نضاله مبخاطبة قادة احلركة الوطنية املغربية وشخصيات سياسية
ووزراء يف احلكومة املغربية يعظ ،وينبه ،ويوجه النصح والتحذيرات" ففي رسالة
بعث بها بتاريخ  30مارس  ،1956أي بعد توقيع اتفاقيات االستقالل بأسابيع
قليلة ،إىل الكولونيل امبارك البكاي أول رئيس حلكومة وطنية يف مغرب ما بعد
احلماية جاء فيها...":كان عليكم أن تثوروا على اخلونة وتنظموا إىل اجملاهدين
املغاربة واجلزائريني والتونسيني كما يقضي بذلك الشرف العسكري والكرامة
وحرمة الرجولة السليمة من الشذوذ ( )...إن املغرب أغرقه اخلونة يف االحتالل
9
وكأن الزمن مل يبتعد عن مؤامرة اجلزيرة اخلضراء سنة 1906

هذه التصرحيات والبيانات مل تكن لرتضي الزعماء واحلكام يف كل من تونس
واملغرب ،فتوترت العالقات بني اخلطابي إىل درجة القطيعة .خالل هذه املرحلة
سعى إىل توطيد صالته بالزعماء اجلزائريني والتونسيني املناوئني لسياسة بورقيبة،
وباملغاربة الذين يتواجدون بالقاهرة أو منهم يف طريقهم إىل الديار احلجازية أو
املشرقية ،وحيرصون على زيارته ،وخصوصا منهم رجاالت قبائل الريف الذين
ظلوا أوفياء للخطابي وجلهاده ،والذين ساهموا مساهمة فعلية يف جيش حترير
املغرب العربي اقتناعا منهم كل االقتناع أن معركة هذا اجليش ما هي إال امتداد
للثورة الريفية برصيدها التارخيي وبأهدافها التحررية ،ومبواجهاتها لالحتالل
الفرنسي واالسباني على حد سواء.

 .3موقف عالل الفاسي من مباحثات إيكس ليبان

كان عالل الفاسي يتابع بدوره من القاهرة مباحثات إيكس ليبان اليت جيريها
ويشارك فيها باسم حزب االستقالل السادة عبدالرحيم بوعبيد ،املهدي بن بركة،
حممد اليزيدي ،عمر بن عبداجلليل .بينما كان يتابعها من مدينة لوزان السويسرية
األمني العام للحزب السيد امحد بالفريج .حتكمت يف موقف عالل الفاسي

ويواصل اخلطابي نضاله ضد الوجود الفرنسي واالسباني يف مغرب االستقالل من
خالل ما يقوم به من نشاط سياسي وإعالمي ،ومبا يصدره من بيانات وتصرحيات

 - 7حممد سالم أمزيان -صورة اجلالء يف مشال املغرب– دراسة مرقونة -ص .132-134
 - 5نص البيان أورده" الطاهر عبداهلل ،يف كتابه :احلركة الوطنية التونسية مطبعة اجلماهري ،بريوت 1967- ،صفحة .137-138

 - 8حممد سالم أمزيان  :نفس املصدر ص .134

 - 6حممد األممي -عند البطل حممد بن عبدالكريم اخلطابي  /جملة أمل املغربية – عدد  – 8الطبعة الثانية –  1999ص .157

 - 9حممد سالم أمزيان – نفس املصدر ص .120
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من هذه املباحثات عدة اعتبارات سياسية حاول التوفيق بينها .موقف اخلطابي
الصريح املعارض هلذه املباحثات ،وموقف حزب االستقالل املشارك فيها بدون
مشاورة زعيم احلزب وال األخذ برأيه ،واالستعدادات النطالق جيش التحرير
املغربي بتعاون وتنسيق مع قيادات جيش التحرير اجلزائري .لقد أدىل عالل
الفاسي بتصريح يعارض فيه مباحثات إيكس ليبان إال أن قيادة احلزب سرعان ما
أوفدت إىل القاهرة أعضاء من اللجنة التنفيذية على رأسهم حممد اليزيدي إلقناع
الزعيم بالكف عن مثل هذه التصرحيات.

وهو مقيم بفرن�سا يف حالة حرية ن�سبية وكان مفهوما منها �أنها م�ؤقتة ،كما
�أنهم رف�ضوا البث يف الإعراب عن وجهة نظرهم �إزاء �أي مو�ضوع �آخر قبل
عودة ال�سلطان لفرن�سا.
ول�ست �أذيع �سرا �إذا قلت �إنني �شخ�صيا رف�ضت االنتقال (ل�سوي�سرا) كي �أ�شارك
يف هذه املحادثات ولو من بعيد لأنني اعتقدت �أن فرن�سا ال ترمي من ورائها
�إال �إىل تغطية ما تقوم به من قمع �شديد يف (وادي زم) و (خنيفرة) وغريهما
من املراكز التي كانت حمط �أعمال الإبادة الفرن�سية ،ولذلك ر�أى الإخوان
من املنا�سب عقد اجتماع يف (روما) لدرا�سة امل�سائل القائمة وتقريب وجهة
نظرهم معي ،ولكنني رف�ضت احل�ضور لأنني غري موافق على القبول املبدئي
ملجل�س الو�صاية عل الطريقة التي يريدها الفرن�سيون وهكذا مل يتم يف الواقع
(اجتماع روما) ومل تدر�س كل الق�ضايا التي كانت يف جدول �أعماله بل تعجل
احلا�ضرون مني االجتماع مكتفني ببالغ ر�أوا من ال�ضروري �إ�صداره متناولني
فيه فقط (جمل�س العر�ش) و (احلكومة) التي ميكن ان ي�شاركوا فيها.
وهكذا ترون جمادتكم �أنه مل يكن هناك حمل ملفاو�ضات وال التفاقيات تتعلق
ب�صميم الق�ضية املغربية و�إمنا هي متهيدات لتكوين حكومة مغربية حم�ض
على نف�س الطريقة التي كونتموها �سعادتكم يف (احلكومة اخلليفية).
وهكذا ميكن ل�سيادتكم �أن تعرفوا اجلو الذي �ساد هذه اال�ست�شارات وقد اتفقت
مع وفد احلزب الذي زارين (مب�صر) على عدم البث يف �أي �شي قبل اجتماع
مو�سع لقادة احلركة لتقليب ق�ضية املغرب من جميع وجوهها.
و�إنني متفق مع �سيادتكم على �أن �إهمال (املنطقة اخلليفية) واملوقف الإ�سباين
احلا�ضر وامل�ستقبل ال يخدم �إال فرن�سا لأنه يرتكها مطلقة اليد فيما تريده من
تفرقة للبالد وتالعب مب�صريها ،وان قادة اال�ستقالل من يعرف ذلك ،لأنهم
ال ت�سريهم �إال م�صلحة البالد العليا.
�أما �أنا فثقوا يا �صديقي العزيز �إين م�ستعد للعمل على �إجناز �سائر الت�صحيحات
10
الالزمة .وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول حتياتي واحرتامي.
حممد عالل الفا�سي

غري أنه واصل يف صمت نشاطه السياسي مع قادة جيش التحرير اجلزائري
من أجل اندالع جيش التحرير املغربي يف أكتوبر  .1955إزدواجية موقف عالل
الفاسي أملته عليه مواقف حزبه من العمل املسلح من جهة ،والتزاماته مع قادة
الثورة اجلزائرية ،ومواقف اخلطابي من جهة أخرى حيث التنافس على أشده بني
الرجلني اللذين ساءت العالقات بينهما إىل درجة القطيعة.
إال أن بعض الوثائق اليت ظهرت مؤخرا تلقي أضواء جديدة حول موقف عالل
الفاسي من مباحثات إيكس ليبان .من بني هذه الوثائق اجلديدة ،الرسالة اليت
وجهها الزعيم بتاريخ  24شتنرب  ،1955أي أقل من شهر بعد هذه املباحثات إىل
اجلنرال  G.VALINOمندوب إسبانيا السامي يف املنطقة اخلليفية جاء يف هذه
الرسالة:

جـرنايل العزيز:
ت�شرفت با�ستالم ر�سالة جمادتكم اخلا�صة يل ،وهي التي �أبيتم �إال �أن تعطوا فيها
�شاهدا �آخر على اهتمامكم بق�ضية بالدي و�إجناح م�سعاها ،فا�شكر لكم عنايتكم
وتقديركم جهدي وثباتي يف الإخال�ص جلاللة ملكنا الذي هو رمز ال�سيادة
القومية للمغرب.
�أما فيما يتعلق بالإخوان الذين ذهبوا اىل �إيك�س ليبان ف�إنهم مل يت�أخروا قط
عن الإعراب يل م�شافهة حينما زاروا القاهرة �أخريا -وكذلك كتابة -عن
ت�أييدهم ملوقفي وم�صادقتهم على جميع ما قمت به يف هاتني ال�سنتني من
جهود لتمتني عالقة املغرب و�إ�سبانيا على �أ�سا�س من الود والتعاون املثمر
للبلدين.
ولقد كانت (ا�ست�شارات ايك�س ليبان) مرجتلة ا�ضطر (الإخوان) �إليها لأنهم
يرون من امل�صلحة اال�ستمرار يف الإقامة داخل املنطقة ال�سلطانية خدمة
للق�ضية من الداخل وقد �أعربوا يف حمادثاتهم عن مت�سكهم باملبد�أين – رجوع
ال�سلطان و�إعالن اال�ستقالل ولكنهم �أعربوا عن ا�ستعدادهم لعدم معار�ضة
�أية خطوة تخطوها فرن�سا يف طريق هذين الهدفني �إذا قبلها جاللة امللك علنا
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وهناك كذلك وثيقة تارخيية مهمة هلا صلة مبوقف عالل الفاسي من مباحثات إيكس
ليبان مل تنشر إىل حد الساعة .الوثيقة عبارة عن رسالة وجهها الدكتور املهدي
بن عبود من نيويورك إىل الزعيم عالل الفاسي بتاريخ  19أكتوبر  ،1955أي بعد
انطالقة جيش التحرير يوم  2أكتوبر  .1955ومما جاء يف هذه الرسالة خبصوص
 - 10أنظر نص الرسالة بكامله يف :رسائل تشهد على التاريخ -اجلزء األول /منشورات مؤسسة عالل الفاسي -تقديم وتنسيق شيبة
ماء العينني – مطبعة الرسالة -طبعة ثانية منقحة -غشت  /2006صفحة .197-199
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لو فعلوا ذلك ما وقعوا يف مصيدة إيكس ليبان .ويف الرحالت املنظمة النسرتابي.
أنا اعرف ماذا كان حياك من الرسل اخلاصة من الفرنسيني الذين كانوا يوجهون
إىل انتسرابي .وأعرف حسن نية إخواننا الذين كانوا يعتقدون أن عملهم ليس
إال مواصلة لكفاحهم السياسي .ولكن اإلرهاب الداخلي الذي كانوا فيه ما كان
يسمح هلم مع شجاعتهم وبطولتهم وإميانهم أن يطلعوا على الغيب ويعرفون
القوة اليت كانت من ورائهم  :قوة املقاومة وقوة جيش التحرير املغربي اجلزائري
الذي مل يكن قد دخل للعمل بعد .

مواقف عالل الفاسي:
زعيمنا املحبوب و�صديقي العزيز عالل:
�سالما و�أ�شواقا ،وبعد �أريد �أن �أقول لك قبل كل �شيء �أنني من
بني �أوالئك الذين يفتخرون بثباتك يف املبد�أ اال�ستقاليل .كنت
احتدث مع بع�ض الأ�صدقاء الذين يظنون ان الظروف ترغم على
االنحياد عن املبد�إ وقلب حركة ا�ستقاللية �إىل حركة �إ�صالحية
( .)Réformisteوما هذا �أال �ضعف الإميان يف نظري� .إن الدبلوما�سية عبارة
عن م�ساومة يف الو�سائل وبع�ض امل�صالح ال يف املبادئ .ف�إن كانت الطرق �شتى
فاحلق واحد ف�أرجو اهلل تعاىل �أن يدمي لك النجاح ويحفظك يف ما اختار لك من
هداية ور�شاد.
اطلعت على �سائر الأ�شياء التي جعلتك تثور على املبتعدين على املبد�أ .فهمت
بل وجددت النظر يف �شيء قام عليه الربهان ،منذ قدمي وهو �أن اال�ستقالل
هو املرحلة الأوىل يف كل �إ�صالح ر�شيد و�أن �سيا�سة املراحل ماهي �إال عبارة
عن دوام رقابة الأجنبي وا�ستمرار �سيادته حتت �أ�شكال و�صور جديدة ثم من
ناحية �أخرى �أن ال�سيا�سة م�ساومة ف�إن طلبت مائة يف املائة و�أحلحت يف حقك
ب�أكمله البد من �أن تربح ربح ال�صابر �أعني زيادة من املحن وارتفاع ثمن
الت�ضحية و�أخريا احل�صول على املتبقى خ�صو�صا و�أن ال�سوق العاملية�-أعني
الظروف ال�سيا�سية املحيطة-هي اليوم متيل الكفة �إىل جانبنا رغم املظاهر.
�إن الذين يرخ�صون الثمن يف امل�ساومة ال يتكلمون �إال كالم امل�ست�ضعفني
ذوي الآفاق املحدودة وراء �شباك ال�سجن-فمن هذه الناحية لهم العذر ولكننا
11
ال ينبغي �أن نعتمد عليهم.

ولو عرفوا ذلك ملا بالوا مبوائد ايكس ليبيان الصغرية ومن حوهلا  .ولرتكوا اجلهاز
االستعماري الفرنسي يلعب وحده مع من ال ينتظر أن يتحملوا مسؤولية املصري
املغربي.
ولكن هذا مل يقع .ويف إيكس ليبيان صنع الفرنسيون التناقضات اليت ظهرت يف
احلكومة األوىل لالستقالل.12
ومبا أننا يف تطوان ،البأس من إيراد وجهة نظر أحد وطنيي هذه املنطقة ،األستاذ
حممد العربي اخلطابي...« :أما الوطنيون املغاربة الذين شاركوا يف حمادثات إيكس
ليبان ،فقد أسرفوا-على ما يظهر-يف التفاؤل حتى أن كثريأ من عناصر الرأي
العام املغربي قد اتهمتهم بالتساهل واخلذالن وعدم احتاد الكلمة ،وترى تلك
العناصر أن مهمة هؤالء الوطنيني كان ينبغي أن تنحصر يف عرض وجهة النظر
املغربية كما هي دون أن يضعوا هلا حدا أدنى قد ال يتفق مع أماني البالد ،ودون أن
يدخلوا مع احلكومة يف مناقشة التفاصيل بدعوى "تقريب وجهات النظر" ،فمن
املعلوم أن مطالب الشعب املغربي تنحصر يف  :حل مشكلة العرش حال يفسح
الطريق أمام رجوع امللك الشرعي إىل عرشه ،واالعرتاف الصريح باستقالل
املغرب استقالال تاما ال بتقيد بشرط أو قيد .وحينما تبدى احلكومة الفرنسية
استعدادها لقبول ذلك ندخل معها إذاك يف مسألة التفاصيل (كيفية رجوع امللك
املبعد ،وموعد ذلك ،وشكل تطبيق االستقالل ،وتأليف احلكومة اليت تتكلف
13
بإجناز ذلك ،واملدة اليت جيب أن حتدد النتقال املغرب نهائيا من طور إىل طور»..

موقف عالل الفاسي من مباحثات إيكس ليبان تناوهلا يف احملاضرة اليت ألقاها
مبدينة الدار البيضاء يف نوفمرب (.)1970ومما جاء فيها خبصوص هذا املوضوع:
وحني أيقنت فرنسا أنها مضطرة لالعرتاف باالستقالل أرادت أن تلعب أدوارا
من شانها أن تفسد علينا ثورتنا وتتيح هلا فرصة اإلبقاء على نوع من اهليمنة
املعنوية حتمي به يف نظرها استعمارها االقتصادي .لقد أطلقت إخواننا من السجن
وواصلت اتصاهلا باآلخرين الذين كانوا يف فرنسا .وخلقت مجوعا من املخلصني
الذين يرغبون أن يكونوا وسطاء خري من مغاربة وفرنسيني .وكل هؤالء ال
يعرفون شيئا عن املقاومة وأجهزتها وعن اجمللس الوطين للمقاومة  .فكان املنطق
يقضي عليهم أن يردوا األمر إىل الذين كانوا يف ميدان العمل املباشر .او على
األقل يرفضون كل مذاكرة إال بعد االتصال بإخوانهم وبرئيس احلزب.

 .4مباحثات إيكس ليبيان  :التداعيات

لتنفيذ خطة طريق مباحثات إيكس ليبان عينت احلكومة الفرنسية يوم  29غشت
 1955اجلنرال "بوايي دوالتور" ( )Boyer De Latourمقيما عاما يف الرباط.
 - 12عالل الفاسي:الدميوقراطية وكفاح الشعب املغربي من أجلها -منشورات مؤسسة عالل الفاسي -إعداد عبدالرمحن بن العربي
احلريشي -مطبعة الرسالة – الرباط  1990-صفحة .56-58
 - 13حممد العربي اخلطابي -حمادثات إيكس ليبان – السيادة واالستقالل هما صلب املشكلة املغربية – جملة املعرفة – تطوان -العدد
 111-شتنرب  1955-صفحة .108-109

 - 11الرسالة أمدني بها مشكورا األستاذ شيبة ماء العينني –من أرشيف مؤسسة عالل الفاسي.
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كما وجهت احلكومة الفرنسية اجلنرال كاترو ( )Catrouxإلبالغ السلطان
حممد اخلامس مبضمون هذه اخلطة واملوافقة عليها كما نصت على ذلك إحدى
النقاط املنصوص عليها يف اخلطة  .ويف نفس الوقت توجه ملقابلة السلطان
املنفي شخصيات مغربية وطنية ،ورجاالت من املخزن الذين تربطهم بالعاهل
املغربي صداقات خاصة أمثال باشا صفرو الكولونيل مبارك البكاي والفاطمي
بن سليمان باشا مدينة فاس –خالل كل هذه اللقاءات اختلفت املواقف يف
شأن خريطة الطريق اليت أعدتها احلكومة الفرنسية ،ومن املواقف التابثة اليت
أحرجت احلكومة الفرنسية موقف السلطان الذي أفهم احلكومة الفرنسية بأنه
لن يتنازل على حقوقه الشرعية يف امللك إال إذا قرر الشعب املغربي ذلك.
كما أن اجلنرال بوايي دوالتور ،املقيم العام الفرنسي اجلديد ،إحناز إىل جهة
املعارضني خلطة الطريق ،ولكل تسوية للقضية املغربية ال تأخذ بعني االعتبار
املصاحل احليوية للمستعمرين الفرنسيني ،ولرجال املال واألعمال واإلعالم الذين
يشكلون داخل اجملتمع املغربي لوبيات قوية هلا إرتباطات بالدوائر احلكومية
والربملانية يف فرنسا.
أمام هذه التباينات يف املواقف ،واحملاولة للتوفيق بينها ،جلأت احلكومة الفرنسية
إىل فكرة سياسية ربطت اعرتافها باستقالل املغرب بضرورة بقاء املغرب مرتبطا
بفرنسا يف جماالت االقتصاد واجليش والدبلوماسية ،فاستعملت لبلورة هذه الفكرة
وهذا االرتباط كلمة التبعية املشرتكة أو االستقالل يف إطار التبعية املشرتكة ،أو
االستقالل يف إطار التبعية .L’indépendance dans l’interdépendance
وبينما جتري الرتتيبات واخلطوات لتطبيق ورقة طريق مباحثات إيكس ليبان ،تندلع
يوم  2أكتوبر  1955عمليات جيش التحرير املغربي اليت تركزت واستهدفت
املراكز والثكنات العسكرية الفرنسية احملادية للمنطقة اخلليفية اخلاضعة للنفوذ
االسباني ،وكذلك املتواجدة بقلب األطلس املتوسط  .ويف يوم  3أكتوبر 1955
يعلن جيش التحرير املغربي واملقاومة املغربية يف بيان أول موقفهما من مباحثات
إيكس ليبيان ،ومن املفاوضات املغربية الفرنسية ،ومن العناصر الوطنية اليت
تشارك يف هذه املفاوضات .ومما جاء يف هذا البيان الذي حيدد أهداف التحرير.

قاسته البالد من مفاسدهم.14
اندالع جيش التحرير املغربي ،وإصدار بالغه األول الذي حدد فيه بكل وضوح
أهدافه ومواقفه من مباحثات إيكس ليبان ،ومن املفاوضات والتحركات اليت
جتريها احلكومة الفرنسية من أجل إقناع املغاربة باالستقالل الذي تريد منحه،
معادالت سياسية قلبت كل املوازين وأحبطت كل املناورات مبا فيها خطة طريق
إيكس ليبان...إن دخول جيش التحرير املغربي املعركة التحريرية بتعاون وتنسيق
مع جيش التحرير اجلزائري وارتباط اجليشني بقوات معنوية تتجلى يف مساندة
ودعم اخلطابي ،وبقوة مادية بدعم من الثورة املصرية والدول العربية واإلسالمية
واملعادية لالستعمار ،أرغم السلطات العسكرية والسياسية الفرنسية على
الدخول يف مفاوضات مباشرة وشخصية مع السلطان حممد اخلامس من أجل إجياد
حلول مرضية لألزمة املغربية-الفرنسية.
ويف هذا الصدد كتب عبد اهلل ابراهيم"....يبدو جبالء أن شبح حممد بن عبد
الكريم اخلطابي-على بعد املسافة يف الزمن-كان حاضرا حضورا فعاال وحامسا
يف العالقات املغربية-الفرنسية ،ساعة املخاض املغربي باالستقالل ،وأن وزن
ثورة الريف ،يف الذاكرة االستعمارية صار أقوى سياسيا ،يف سنة  1956منه يف
سنة  ،1925فعليه ال على حمادثات إيكس ليبان اعتمدت احلكومة الفرنسية ،وإليه
التجأت ،إلنذار الرأي العام الفرنسي ،وردع اليمني االستعماري املغامر ،من
على منرب اجلمعية الوطنية الفرنسية".15

املراجع
1 .1ابراهيم عبد اهلل :)1975( ،أوراق من ساحة النضال ،ط ،.دار الكتاب ،الدار
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مطبعة النجاح احلديدة ،الدار البيضاء ،املغرب.
 3األممي ،حممد" :)1999( ،عند البطل حممد بن عبد الكريم اخلطابي ،جملة أمل
املغربية ،عدد  ، 8الطبعة الثانية ،املغرب.

1 .1الكفاح حتى النهاية يف سبيل االستقالل التام ألقطار املغرب العربي مع عودة
حممد اخلامس إىل عرشه بالرباط
2 .2عدم التقيد بأي اتفاقات عقدت أو تعقد مسبقا ال حتقق اهلدف األول
كامال.
3 .3اعتبار كل مواطن ينادي خبالف ما ذكر خارجا على ما أمجعت عليه البالد
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موقف حممد بن عبدالكريم اخلطابي وعالل الفاسي من مباحثات إيكس ليبان (غشت )1955

  5بن بركة املهدي( ،د.ت) :االختبار الثوري.
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  7عبد اهلل الطاهر :)1967( ،احلركة الوطنية التونسية ،مطبعة اجلماهري ،بريوت ،
لبنان.

  8الفاسي عالل ( :)1990الدميقراطية وكفاح الشعب املغربي من أجلها،
منشورات مؤسسة عالل الفاسي ،إعداد عبد الرمحن بن العربي احلريشي،
مطبعة الرسالة ،الرباط ،املغرب.
 9الفاسي عالل (د.ت) :نداء القاهرة ،ط( ،د.ت.ط).

  1 1الفاسي ،عالل :)2006( ،رسائل تشهد على التاريخ ،ج  ،1منشورات
مؤسسةعالل الفاسي ،تقديم و تنسيق شيبة ماء العني ،مطبعة الرسالة ،ط ،2
غشت  ،2006املغرب.
1

  1جملة ملفات من تاريخ املغرب :)1996( ،العددان  1و ، 2املغرب.
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العمارة اجلنائزية النوميدية  :ضريح مدغاسن 1منوذج معماري
نوميدي أصيل
حممد العربي عقـون
دّ .

أستاذ حماضر (جامعة منتوري ،قسنطينة)

ملخص
تهدف هذه املقالة إىل تقديم موضوع على جانب كبري من األهمية ،ال يزال الغموض
يلقي عليه ظالله ،ويتعلق األمر بإحدى التحف املعمارية للشمال األفريقي القديم
وبالتحديد ذلك املعلم الفخم الذي هو مدغاسن أو ضريح امللوك النوميد .إّنه م ْعلم
فريد يف نوعه ،كان وال يزال عالمة فارقة ومتميّزة .والسؤال املطروح يتصل مبعرفة ما
إذا كان ح ّقا أصل لعمارة نوميدية صرفة ؟
إن هذه الورقة تربز هوية املعلم عرب تتبّع تفاصيله املعمارية ،وقد توصلنا إىل النتائج
التالية:
 إن املدغاسن هو شكل معماري فريد يف نوعه وشكله ،وهو تط ّور معماري للبازيناجتسد معتقدات دينية نوميدية.
اليت ّ
إن هذه البيانات تذهب يف اجتاه إثبات اهلوية النوميدية هلذا املعلم الرمز وتفنيد آراءبعض الباحثني الذين يفتقرون إىل املوضوعية بسبب عملهم حتت تأثري نزعة معادية
للهوية احلقيقية للم ْعلم.

الكلمات الدالة  :ضريح مدغاسن ،العمارة النوميدية ،التاريخ القديم للشمال اإلفريقي،
احلفريات.

مقدمة

هذا الضريح امللكي كما هو معروف يقع يف املنطقة األوراسية يف الشرق اجلزائري،

 - 1وقع اختالف يف رسم اسم مدغاسن فقد كتبه الكولونيل برينون بهذا الشكل  ، Medras'en :وكتبه املهندس املعماري بيكر
بهذا الرسم  Medr'asenوهو ّ
األدق فقد جرت العادة أن تكتب الغني راء بعدها فاصلة علوية هكذا  ، 'R :أ ّما الضابط فوي فقد
كتبه هكذا  Medrazenوأخريا اعتمد من جاء بعد هؤالء الصيغة . Medracenوكان ضبط هذا االسم ّ
حمل نقاش ،واجتهادات
بعضها سطحي يفتقر إىل معرفة عميقة باللغة األمازيغية ،فقد كتبت الغني راًء ( )Medracenكما نرى من قبل ر ّواد البحث
األثري الفرنسيني أل ّن الراء يف فرنسية باريس َ
تنطق غيناً ،وهذا الرسم قاد بعض اجملتهدين إىل اخلطأ يف املقاربات اللغوية اليت
املهتمني اعتربوا االسم صيغة مجع فأضافوا
أجروها ،وكتب بعضهم السني كافا ( )Cوهذا اخلطأ الثاني ،كما أ ّن بعض احملدثني
ّ
إليه األلف املهموزة (إ) يف البداية هكذا  :إمدغاسن ،وهذا اخلطأ الثالث ،وكان من املنهجي مقاربة االسم بأمساء األعالم النوميدية
مؤسس دولة بين زيان) املماثلة له يف صيغة اسم
(مكوسن ،غولوسن ،ماسنسن) بل وحتى أمساء من الفرتة اإلسالمية (يغمراسن ّ
فاعل  Participe présentمضافة إليه الالحقة سني ونون ،وعليه نرى أ ّن االسم قد يكون مللك من األسرة املاسيلية مل تذكره
املصادر ،والسني يف آخر الكلمة يف األمازيغية هو ضمري الغائب املفرد والنون للجمع كما هو معروف ،وهلذا جيب احلذر وعدم
أي مقاربة لغوية.
التس ّرع عند إجراء ّ
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ما بني بلدتي املعذر وعني تاقوت يف إقليم بلدية بومية (والية باتنة) ،وهو م ْعلم
أثري هام ألنّه أحد الشواهد القليلة الباقية  -من احلضارة النوميدية -اليت ظّلت
مر األيام ،مع أ ّن وضعه احلالي يف غاية التدهور ،وإذا مل تسرع اجلهات
صامدة على ّ
املعنية إىل إنقاذه فسينهار ويصبح أثرا بعد عني.

السلف األعلى –حسبه -ألحد فرعي األمازيغ (الُبترْ والربانس) ،وحسب هذه
الرواية فإ ّن مادغيس األبرت هو اجل ّد األعلى للبرت ،4وهذا يعين حسب الرواية أ ّن
يتسمى املنحدرون منه بامسه على اعتبار
الضريح هو مدفن السلف األول الذي ّ
أن اسم مدغاسن هو صيغة اجلمع ملادغوس ،وهذا هو استنتاج كاريت الذي يرى
يف مادغوس السلف األول 5للشعب الذي ّ
ظل ي ْع ُمر املنطقة األوراسية واجلنوب
النوميدي عموما.

شيّد هذا املعلم يف مكان مفتوح على منخفض سبخة اجلندلي -اليت أشارت
ّ
ولعل ذلك
إليها املصادر الرومانية باسم  Lacus regiusأي البحرية امللكية
امللكي-ويتوسط املكان مابني جبلي عازم وتافراوت
إشارة إىل قربها من الضريح
ّ
(ش.)1
يقع الضريح على بعد حوالي  100كلم جنوبي قسنطينة وحوالي  40كلم مشال
باتنة ،على حمور الطريق التقليدية بني األوراس وسريتا ،وميكن أن ُيرى من أماكن
متفرعة
ومتر جبانبه طريق معبّدة ّ
بعيدة رغم عل ّوه الذي ال يكاد يصل العشرين مرتاّ ،
على الطريق الوطين رقم  3قسنطينة  -باتنةّ ،
متكن الزائر من الوصول إليه دون
أدنى صعوبة.

 - 1اهتمامات املؤرخني القدامى واحملدثني

كان هذا الضريح موضوع اهتمام عدد من الباحثني وحتّى اهلواة من ضباط
جيش االحتالل الفرنسي ،على امتداد القرنني التاسع عشر والعشرين ،ولذلك
كان ّ
حمل آراء واستنتاجات متأثرة باألفكار والرؤى املواكبة للتوسع الفرنسي يف
أفريقيا الشمالية اليت اكتشف فيها هؤالء ثراء التاريخ الذي افتقدوه يف بلدهم
األ ّم ،فكان هاجس روما دائما وراء كل حتركاتهم وكتاباتهم ،مع أ ّن هذا امل ْعلم ال
يلبيّ رغباتهم ألنّه حيمل هوية البالد وفنّها املعماري األصيل قبل أن تطأ أقدام
الرومان أديم األرض األفريقية ،2ومع أ ّن هذا امل ْعلم ال جند له ذكرا يف املصادر
اإلغريقية والالتينية إ ّال أ ّن املصادر العربية أشارت إليه ،3فهذا ابن خلدون ينقل
معربة (مادغيس) وهو اسم
إلينا الرواية اليت احتفظت باسم مدغاسن يف صيغة ّ

الشكل( )1موقع ضريح مدغاسن

ومنذ ابن خلدون والبكري علينا انتظار القرن التاسع عشر مع التوسع
االستعماري الذي كان من بني اهتماماته إرسال البعثات األثرية بل وحتى اهلواة
من ضباط جيش االحتالل الذين اهتموا باجلوانب التارخيية واألثرية ،ليكون
مدغاسن أحد املعامل اليت كانت ّ
حمل حبث هؤالء رغم ما أحلقوه به من ضرر ماّدي
ومعنوي.

- 2مل تشر املصادر الرومانية اليت وصلتنا إىل هذا امل ْعلمّ ،
تسجل تاريخ البالد تكون قد تعرضت لتلف مقصود،
ولعل املصادر اليت ّ
وإذا كان تاريخ أوغوست وهو الوحيد قد أشار إليه إ ّال أنّه أورد رواية غري دقيقة ،فقد ذكر هذا املرجع أن اإلمرباطور الروماني
بروبوس انتصر يف معركة ضارية على زعيم أفريقي ثائر امسه أراديون ( )Aradionوقتله فأقام له جنوده معلما يكون نصبا تذكاريا
ومدفنا بعرض 200قدم أي  59,20مرتا ،أنظر .Histoire Auguste, Probus, 9 - :ومن الغريب أ ّن هذه األبعاد مطابقة ألبعاد
ضريح مدغاسن الذي يبلغ  59م  ،وجعل من اسم مدغاسن حتريفا للعبارة الالتينية  Tumulus aradionisأو Monumentum
 ، aradionisهذه الفرضية يف الواقع ال تصمد أمام الوقائع التارخيية ،أنظر :

خالل تتبعنا لكتابات الر ّواد الذين واكبوا بدايات االحتالل الفرنسي للمنطقة،

A. C., le Mausolée du roi Aradion , In RSAC (Recueil de la Société Archéologique de Constantine), 18541855, pp. 180-181

4 - Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, trad. Par De Slane, T, I, p. 168, 181, 226

 - 5ليس شرطا أن يكون السلف احملتفظ بامسه هو اجل ّد األعلى لزناتة اليت هي حبجم شعب ،ال ّ
شك أ ّن ذلك الشعب أقدم بكثري من
املرجح أ ّن مدغاسن شخصية ملكية مرموقة أقيم هلا هذا امل ْعلم فاحتفظت األجيال بامسه واملعروف أ ّن فكرة
ضريح مدغاسن ،بل ّ
ثم متّ تركيب جينيالوجيات بناء على هذا التصنيف ،ختدم كّلها
برانس وبرت ما هي إال تصنيف للشعب األمازيغي حسب اللباسّ ،
أبعادا سياسية مشبوهة ،أنظر أعاله هامش .1

 - 3أشار إليه البكري وهو من ابرز الرحالة خالل الفرتة اإلسالمية ،ففي حديثه عن الرحلة من القريوان إىل قلعة بين محاد ذكر انه
إىل الغرب من بغاي وقساس يوجد قرب مادغوس ووصف عمارته ،واهم ما أشار إليه هو وجود صور ألشخاص وحيوانات على
واجهته وقد حاول الكثري هدمه ولكن ما استطاعوا ذلك  ...أنظر ترمجة األب دوصالن للبكري:
El-Bekri, Description de l'Afrique Septentrionale, Trad. Par De Slane, Paris Maisonneuve, 1965, p. 107.
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الحظنا بعض احملاوالت اليت تريد استنتاج شيء عن حقيقة الضريح من خالل
دراسة فيلولوجية المسه ،مع أ ّن التفسري الذي قدّمه كاريت ّ
ظل مقبوال من اجلميع،
ولكن بعض هذه احملاوالت كانت سطحية ،6مما جعل البعض يستدرك ليقول
أ ّن مادغوس ما هو إ ّال شخصية أسطورية وهو اسم احتفظ به الزناتيون حتى
بعد استعرابهم ،وقد انتبه غابريال كامبس إىل وجود االسم يف صيغة التأنيث
يف منطقة زناتية أخرى وهي جهة تيارت حيث توجد قرية حتمل اسم مادغوسة،
خاصة وأ ّن منطقة تيارت هي
معربة ملدغاسنّ ،
معتربا االسم صيغة مفرد مؤنّث ّ
منطقة مدافن أمازيغية متميّزة ،ويف رأيه أ ّن الزناتيني حيتفظون باسم سلفهم
األسطوري وهو اسم مرتبط باملدافن واألضرحة الكربى ألسالفهم ،وأ ّن االسم
بقي يف صيغته األمازيغية يف املنطقة األوراسية اليت حتتفظ باللغة األمازيغية يف
حني حت ّول االسم إىل مادغوسة لدى زناتة الغرب املستعربني.7

وصحح
خالل العام  1854جاء دور املهندس املعماري بيكر الذي درس امل ْعلم
ّ
املعلومات املتعّلقة بأبعاده وانتقد األعمال املن ّفذة بأمر من الكولونيل كاربوتشيا،
األهم ألنه جيمع بني خربة األثري وتقنية املعماري،
وطبيعي أن تكون دراسة بيكر هي ّ
وهو ما جعله يستنتج وجود رواق يؤّدي إليه املدخل الذي اكتشفه كاربوتشيا ،كما
أنّه السبّاق يف اكتشاف األبواب املزيّفة.

كان بيكر الوحيد خالل القرن  19الذي َعرف بدّقة عدد درجات القسم املخروطي
وهي  23درجة ،11ويأتي بعده الضابط فوي 12الذي ذ ّكر برواية الليقاتوس
بروبوس ،كما أشار إىل عوامل اختيار املوقع حيث النظر حمدود جهة الشمال
واجلنوب عكس اجلهة الغربية اليت ميكن أن ُيرى منها من مسافة بعيدة ،وكذا عدم
وجود عاصمة ملكية أو حتى إقامة ملكية جبواره ،ولذلك استنتج احتمال أن يكون
موقع املعلم هو املكان الذي تويف فيه القائد أو األمري الذي أقيم له هذا امل ْعلم،
عمال
واستنتج كذلك أ ّن بساطة معماره وحجمه املعترب يد ّل على أنّه أجنز من قبل ّ
من أفراد اجليش أقل مهارة ولكن أعدادهم كبرية ،وهي استنتاجات واردة ،وقد
13
وكرر
وخاصة برينون
ظّلت دراسة فوي هذه مصدرا ها ّما لكل من جاء بعده،
ّ
ّ
اجلميع أ ّن عدد درجات القسم املخروطي هو  24دون االنتباه إىل أ ّن فوي اعترب
الكورنيش هو الدرجة
األوىل.14

زار هذا املعلم عدد من الرحالة ومن أبرزهم شو 8الذي حاول تقديم معلومات
وصفية عنه ،ولكن أخطأ عندما قال بأ ّن املدغاسن أكرب من ضريح تيبازة (قرب
الرومية) ممّا يد ّل على أنّه مل يعاين أحد الضرحيني ،كما كتب عنه بيسونيل ولكن
مل يكن دقيقا يف حتديد أبعاد امل ْعلم ،9وعندما بدأت البعثات األثرية يف االهتمام به
كانت هناك معلومات مؤ ّكدة تقول أ ّن الضريح يتك ّون من قسمني  :سفلي وهو
أسطواني الشكل وعلوي وهو خمروطي الشكل.
وعلى امتداد الفرتة كان البحث يف هذا املعلم شأنا عسكريا ولعل ذلك ألن
املنطقة ظلت فرتة طويلة حتت احلكم العسكري قبل إقرار اإلدارة املدنية ،وكان
من الر ّواد الكولونيل كاربوتشيا )Carbuccia( 10خالل  ،1849ومن بعده التنقيب
كولينو ( )Colineauخالل السنة املوالية  ،1850وقد اكتشف هذا األخري أحد
وظن أنّه اكتشف سرداب
مداخل املعلم يف الدرجة الثالثة من القسم املخروطيّ ،
الدفن ولكن تبينّ أ ّن هذا املدخل ما هو إال سّلم يؤّدي إىل رواق داخلي.

 . 2احلفريات

جرت حفريات
حتت مراقبة جلنة معيّنة
من قبل اجلمعية األثرية
لعمالة قسنطينة (21
أفريل إىل  18جوان

 - 6مثل حماولة أبراهام كاهني الذي انطلق من اسم مادغس احملرف يف اللغة الفرنسية إىل  Madresليقرأ حرف الغني راء ومنه
يقارب االسم بالكلمة العربية مادر بعد حذف حرف السني ظنا منه أنه زيادة التينية ليصل إىل استنتاج أ ّن مادر تعين املستدير أي
أن الضريح أخذ امسه من شكله إىل آخر هذه التهوميات ،أنظر:

11 - Becker (H), Essai sur le Medr>asen, in RSAC, 1854-1855, pp. 108-118 (p. 115).

تضمنت نتائج أحباثه أمام أعضاء اجلمعية األثرية لعمالة قسنطينة يف ماي  1855أي قبل أن ينشر بيكر
 - 12ألقى فوي حماضرته اليت ّ
وأبراهام كاهني دراستهما ،أنظر :

-Cahen (Ab.),le Medracen, in RSAC, T, XVI, 1873-1874, pp. 1-17.

7- Camps (G.), Le Medracen, Mausolée royal de Numidie, in Comptes-rendus des séances de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, Année 1973, Volume 117, Numéro 3 (pp. 470 – 517) , p. 498

- Foy, Notice archéologique sur le Medrazen, RSAC, 1855-56, pp. 58-59

 - 13لقّى برينون مساعدات ها ّمة ّ
مكنته من إمتام حبثه األثري وهذا من قبل مصاحل اهلندسة  -حيث أ ّن أحد أبرز مهندسيها وهو بوشيت
جمسما له سنة  1866وقدّمه للعرض يف املعرض العاملي يف السنة املوالية
( )Beauchetetكان يعرف امل ْعلم جيّدا وكان قد أجنز ّ
 ، 1867وال نعرف إن كان اجملسم املوجود مبتحف سريتا من إجنازه  -وكذا من مفرزة من فرقة زواوة ( )Zouavesومساهمة مالية
من اجلمعية األثرية بقسنطينة قدرها  500فرنك بقيمة هذه العملة يف تلك الفرتة وهو مبلغ زهيد يقول برينون قياسا مع املبلغ
الذي أنفق يف حفريات ضريح تيبازة وهو  20000فرنك على األقل،

8 - Shaw, Voyage ou observation relatives au plusieurs parties de la Barbarie et du Levant La Haye, 1734,
p. 136.
9 - Peyssonnel (X.), Voyage dans les régences de Tunis et d'Alger, Paris 1838, p. 343.

 -10يف تقرير كاربوتشيا وصف املظهر اخلارجي للم ْعلم أل ّول م ّرة ،وقد نشر هذا التقرير يف اجمللة األفريقية من قبل بربروجر  ،أنظر :
- Berbrugger, Compte rendu bibliographique du premier volume de l'annuaire de Constantine t, I, 1856,

توصلت إليه
ضمنها كل ما ّ
 - 14ومع أ ّن الدراسة اليت أجنزها ذات أهمية إ ّال أنّه هو املسؤول عن هذا اخلطأ فقد أجنز دراسة شاملة ّ
األحباث األثرية باملعلم ولكن دون تدقيق ،وقد اعتمد عليه من جاء بعده ومن بينهم اقزال دون مراجعة.

pp. 234-239.
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من نفس السنة) ،ونعترب هذه احلفريات عمال علميا حقيقيا أل ّن األعمال السابقة
ما هي إ ّال حتريات بسيطة ،وقد ّ
متكن مهندس األشغال بوشيت مبن معه من العمال
وما ميتلكه من عتاد من الوصول إىل السرداب األوسط عرب رواق يتم الدخول
إليه من خالل السّلم الذي كان قد اكتشفه كولينو ،كما قام بوشيت حبفريات
الفجة داخل الضريح
يف التملوس اجملاورة للضريح ،وقد استنتج بأ ّن األروقة ّ
أي أثاث
خاصة وأن الضريح خا ٍل من ّ
من عمل أشخاص يبحثون عن الكنوزّ ،
جنائزي ممّا يد ّل على أنّه كان ّ
حمل نهب يف تاريخ قديم ج ّداً ،وقد أشار العديد من
يتجرأ
ّ
املهتمني منذ  1893إىل تعرض اجلهة اليت مت الدخول منها إىل االنهدام ومل ّ
ّ
أحد بعد ذلك بالدخول خوفا من انهيار الضريح الذي يتطلب إقامة دعامات من
الداخل حتفظ القسم املخروطي من الوقوع ،15وميكن القول أنّه منذ حفريات
بوشيت مل يغامر أحد بالبحث فيه ،ما عدا الدراسة التكميلية اليت قام بها مولينيي
– فيول الذي اكتفى بدراسة وصفية للنقوش والرسومات اليت تظهر يف بعض
األقسام اخلارجية ،ويبقى أحسن من درس ضريح املدغاسن هم بايان (،)Payen
موجال ( ،)Mougelمليكس ( ،)Melixمرسيي ( ،)Mercierتيسو ( ،)Tissotاقزال
( )Gsellوفروبينيوس ( ،)Frobeniusولعل آخر دراسة عنه هي دراسة بامار.16

عليها قسم علوي مد ّرج خمروطي الشكل ،وهو الشكل الدائري املستم ّد من قبور
تعرض ألعمال التخريب حبثا عن القطع املعدنية
البازينا ،ولكن بعض حجارته ّ
اليت تش ّد كتل احلجارة الصقيلة بعضها ببعض (ش ،)4وهو ما أّدي إىل انفراط
وخاصة حجارة الكورنيش ذات الشكل
عقد تلك الكتل الكبرية وسقوطها،
ّ
اهلندسي البديع ،ممّا حال دون أخذ أبعادها بالدّقة املطلوبة ،ولذلك وجدنا اختالفا
يف تقدير أبعادها يف الدراسات املذكورة أعاله.

الشكل ( )4األضرار اليت تسببت يف هذا االنهيار

يرتفع الضريح 50ر 18م  ،ويبلغ حميطه 80ر184م مبا يف ذلك قاعدة البناء
( )Soubassementاليت ترتكز عليها جذوع األعمدة ( )Fûtsالناتئة ،وعدد درجات
القسم املخروطي  23مسك ّ
املتوسط ،ومن نقطة يف الدرجة
كل واحدة 58ر 0م يف ّ
الثالثة جند املدخل املؤّدي إىل السّلم الذي يوصل إىل الرواق ومنه إىل الغرفة
اجلنائزية.

 .1.2املصطبة األمامية

تعرف على أساساتها كل من كولينو وفوي ،وهي شبه د ّكة بسيطة حماذية للضريح
ّ
جهة الشرق طوهلا  25مرتا وعرضها  14مرتا ،وقد اعتقد فوي أنّها كانت مبنى
معدّا حلارس الضريح ألنّها تقع جبوار مدخل السّلم الذي يوصل إىل الرواق
جمرد مكان مس ّور أقيم
داخل الضريح ،ولكن ال يع َرف يف الواقع إن كانت مبنى أم ّ
خاصة وأ ّن أغلب املعــامل
ألغراض أخرى،ولعّلها املكان املع ّد ملمارسة الطقوس ّ

الشكل ( )3الوضع احلالي للضريح وهو كما نرى وضع كارثي

يرى البعض أ ّن ما نشر من دراسات وصفية للمظهر اخلارجي للضريح شامل
وكاف ،ومع ذلك نرى أ ّن التدقيق ضروري ،فامل ْعلم ذو قاعدة أسطوانية يرتكز
ٍ
مكسرة ،أنظر:
 - 15كما أشار إليه مولينيي فيول حيث الحظ ركيزتني من خشب العرعار اليت تسند السقف ّ

- Molinier-Violle, Le Medracen, RSAC, 1893, pp. 45-77

16 - Pamart (H), étude sur le Medracen, (Tombeau de Syphax) et le Kbeur Roumia (Tombeau de la
chrétienne), in Rev. Afric. T, 61 , 1920, pp. 279-293.
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وأي املتاحف حتتفظ بها.
ّ

اجلنائزية األفريقية هلا لواحق مماثلة
هلا .17وممّا يؤيّد هذا الرأي ما ورد
يف تقرير كاربوتشيا عن عثوره
على شواهد تد ّل على الوظيفة
الطقوسية هلذا املبنى األمامي
وهذه الشواهد هي أرضية املكان
املصبوغة بطالء أمحر "كان ال يزال
حيتفظ بلمعانه" كما أشار إىل عثوره
على قطعة من ذراع متثال يف نفس
املكان ،وهذا املبنى الذي مل يبق له
ّ
أثر اليوم
أهمية
–بكل أسف -ذو ّ
كربى ،وهو الذي كان سيجيب–لو
متّ االحتفاظ بآثاره-على تساؤالت
كثرية ال جند هلا اليوم جوابا.18

يستم ّد هذا الضريح شكله وملمحه من شكل البازينا ذات القاعدة األسطوانية،
وهو معلم معماري نوميدي أصيل مستوحى من معتقد باليوأمازيغي مرتبط
بعادات وطقوس الدفن اليت مورست طيلة فجر التاريخ على اخلصوص ،يف
عموم الشمال األفريقي ،20ويف العهد النوميدي مع توّفر عوامل الرقي احلضاري
متّ تنفيذ وجتسيد تلك املعتقدات يف معامل معمارية من طراز رفيع يع ّد ضريح
التفرد إ ّال أ ّن مؤ ّرخي فرتة االحتالل جريا على
املدغاسن منوذجا هلا ،ورغم هذا ّ
عادتهم يف نفي وجود حضارة نوميدية أفريقية حبثوا له عن «نسب» يربطه باإلغريق
وبقرطاج ،وجاء من سار على نهجهم إ ّما لقّلة انتباه أو عدم اكرتاث أو حتّى بنية
والتفرد
مقصودة ،لتأكيد تلك الطروحات االستعمارية اليت تنفي عنه األصالة
ّ
وجترده من هويته احلقيقية.21
ّ

تعترب مدافن البازينا النموذج البدائي هلذا الشكل من األضرحة الكبرية ،واملالحظ
أن العديد منها ذو قاعدة أسطوانية تعلوها كومة من حجارة يف شكل خمروط
وهي منتشرة يف عموم الشمال األفريقي يف أماكن بعيدة عن املدغاسن مثل
بازينات العني الصفراء ،وجبال القصور ،ووادي تامدة وحتى يف عني امحارة بناحية
اوالد ج ّ
تبسة ،وهذه البازينات كلها مز ّودة مبصاطب
الل ،ويف جبل مستريي قرب ّ
تقام عليها الطقوس ،22ونستنتج من مقارنة بسيطة أن املدغاسن ال خيتلف عن
البازينات ال من حيث شكله العا ّم وال من حيث املصطبة املقامة جبانبه جهة الشرق
أين كانت تقام الطقوس وال حتى من حيث مداخله ،وقد عبرّ البعض عنه بأنّه
بازينة تلبس حّلة معمارية مجيلة.23

كان ت ْرك األمر للفضوليني واهلواة
من عسكر االحتالل الفرنسي هو
السبب يف إتالف ما بقي من آثار املدغاسن ،ومن بني ما متّ اكتشافه يف حميط
الضريح مقربة حديثة نسبيا ،وقربان ّ
مغطيان ببالطات ،وهيكل عظمي يعت َقد
أ ّن صاحبه ُدِفن يف وضع جلوس ،مسرجة احتماال من الفرتة الرومانية ،قطع
نقدية صغرية من الربونز إحداها للملك يوبا ،رأس حربة وفأس صغرية ،19وهذه
املعثورات كّلها  -يف نظر الباحثني  -تعود إىل فرتات الحقة مع أ ّن املوضوع كان
يتطّلب التأنّي وإعادة النظر يف تصنيفها ،بل إننّا ال نعرف مصري هذه املعثورات

 - 20ميكن التوسع بالرجوع إىل :

- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie : Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris A.M.G.
1961, pp. 166-168.

 - 17يف تقرير كاربوتشيا هو مصطبة مبّلطة مستطيلة تالمس ضريح املدغاسن بأحد أضالعها ،وهلذه املصطبة ما مياثلها يف ضريح
تيبازة وأضرحة تيارت (اجلدّارات) ،أنظر :

دس أحكامهم فعوض االعتماد على النظرة الكّلية للمعلم إلثبات هويته احلقيقية ،يقوم
- 21يلجأ هؤالء إىل استعمال األغلوطة يف ّ
هؤالء باعتماد النظرة اجلزئية وينسبون كل جزء أو قطعة معمارية إىل عمارة معيّنة كأن يقولوا الطنف من العمارة الفالنية والتيجان
يتم تركيب هوية حضارية للمعلم جتعله إبداعا أجنبيا ،مع أ ّن اإلبداع يقوم على الرتكيب ،وهذا
من العمارة العالنية ،وبعد ذلك ّ
ما حدث ّ
لكل املعامل احلضارية األفريقية النوميدية ،على طريقة من يكتب بأسلوب اململكة النوميدية واحلضارة البونية وهو التعبري
الذي ال يستقيم إال يف أذهان حمرتيف تزييف التاريخ.

- Berbrugger (A), Bulletin bibliographique, in Rev. Afric., T, I, 1856, pp. 232-240 (p.235).

أي أثر ميكن
 - 18كان موليين فيول هو الوحيد الذي طرح فكرة وجود مصطبة مماثلة يف اجلهة الغربية للضريح ،ولكن ال يوجد اليوم ّ
أن يدعم هذه الفكرة ،كما أننا ال جند يف باقي األضرحة الباليوأمازيغية ( )Paléo amazighesما يثبت هذه الفكرة أو الفرضية،
أ ّما ختصيص فضاءات أو أماكن ملحقة باملدافن األفريقية على أنواعها فهو تقليد عا ّم يف ّ
كل املدافن األفريقية وهي كلها أماكن
مستقبلة جهة الشرق بغرض التعبّد للشمس ،أنظر:

 - 22بعض البازينات مد ّرجة مثل بازينات جبل مستريي ،وينتمي ضريح القور يف املغرب إىل هذا النموذج ،أنظر:

Le Dû (Docteur), Promenade archéologique dans les environs de Tébessa, in RSAC, T, XVIII, 1876, pp.
382-427.

- Camps (G.), Un Mausolée marocain: la grande bazina de Souk el-Gour , In Bulletin d'archéologie
marocaine, T, IV, 1980, pp. 47-92

 - 23عبارة كامبس «
le Medracen …. Au lieu d'être circonscrit par un mur de pierres sèchesle Medracen possède
 »un parement extérieur architecturalاملدغاسن  ...عوض أن يكون حماطا جبدار من احلجر اخلشن  ...متّ تزيينه مبظهر
خارجي معماري .وقال يف سياق آخر أن البازينات ما هي إ ّال منوذج مصغّر بدائي للمدغاسن «Chacune une de ces bazinas
 »est une maquette barbare du Medracenأنظر:

 - 19عثر أيضا على نص جنائزي من الفرتة الرومانية جبوار الضريح لشخص امسه كوينتوس نونيوس ( )Quintus Noniusال
أثر له اليوم مع أ ّن موليين ( )1893واقزال ( )1894عايناه وقرآ مضمونه ،ولعل مثل هذه األضرحة الكبرية جتذب الناس للدفن
يتم يف مقربة جماورة للضريح من قبل سكان املنطقة ،أنظر:
فيها على م ّر العصور ،وإىل عهد قريب كان الدفن ال يزال ّ
- Monilier-Violle, l,l p. 68; -Gsell et Graillot, Exploration archéologique dans le département de
Constantine : Ruines romanes au nord des monts de Batna, in Mélanges d’archélogie et d’histoire, Ecole
française de Rome, T, XIV, 1894, pp. 71-72.
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 2.2واجهة الضريح

يبدو املظهر اخلارجي للضريح عمال معماريا فنيا بالغ اإلتقان ّ
مكن من الصمود
يف وجه الزمن قرونا طويلة ،ويبدو االتساق والتطابق بني الكتل احلجرية الصقيلة
غاية يف الدّقة.
حتتوي قاعدة البناء على عدد من اجلدران األساسية ( )Assisesاليت تع ّوض
ويضم القسم األسطواني
فرق االرتفاع يف األرضية اليت يرتكز عليها املبنى،
ّ
مثانية من تلك اجلدران ،ويظهر اجلدار األساسي الداخلي بنتوء مقداره 53ر0
م  ،يف مستوى ما بني األعمدة ،وهو ّ
يشكل دعامة ارتكاز لألعمدة ،وبسبب
هبوط املبنى ( )Affaissementفإ ّن تلك اجلدران األساسية ومرتكزات األعمدة
( )Soubassementsال تظهر.24

الشكل ( )7تاج من الطراز الدوري

الشكل ( )8األعمدة يف وضعها احلالي

 .3.2األعمدة

عددها ستون ،تبدو بارزة وهي ذات جذوع دائرية صقيلة ،ويتكون كل عمود من
تاج وجذع وقاعدة ،وأعمدة املدغاسن من الطراز الدوري .ويبلغ االرتفاع الكّلي
للعمود مبا يف ذلك التاج 65ر 2م ،ويتك ّون كل تاج من حلية ( )échineبعلو 20
سنتم يفصلها عن اجلذع أربع حليقات ( )Anneletsزخرفية نصف دائرية ،وفوق
عصابة ( )Tailloirبارتفاع ما بني 18ر 0و 19ر 0سنتم ،وتذ ّكرنا أعمدة
احللية ّ
25
املدغاسن عموما بطراز األعمدة املصرية .
ترتكز العارضات ( )Architravesعلى رفارف ( )Abaquesذات نتوء ما بني
األعمدة مقداره بني  21سنتم و  22سنتم وتنتهي بزاوية مكسورة ،وفوق العارضة
قولب طوقي ( )Toreأو باألحرى قولب (ّ )Réglet
مسطح متعدّد األضالع ذو نتوء
قدره  15سنتم ،وفوق القولب ّ
املسطح آخر قاعدة مك ّونة من كورنيش على شكل
ربعية ( )Cavetويرى البعض أ ّن الربوز الكبري بقدر ما هو متناسق ومجيل إ ّال
أنّه ّ
خمل بالتوازن الذي يضمن ق ّوة االرتكاز ولذلك مل تصمد حجارته مع الزمن
لتعرضها لضغط حنو اخلارج ،26ومع اإلهمال الذي ّ
ظل مالزما له
وسقط أغلبها ّ
طيلة عقود تدهورت حالته أكثر يف السنني األخرية وهو آيل إىل السقوط إن مل
يتم ترميمه وصيانته.
ّ

الشكل ( )9أعمدة الضريح

 .4.3األبواب املز ّيفة

كان بيكر )1854( 27أول من انتبه إىل وجود هذه األبواب الثالثة ،فقد الحظ
ذلك يف نتوء حجر صقيل ( ،)Moulureوجاء بعده موليين الذي أشار بوضوح

24 -Pamart (Henry), op cit, p. 289.

 - 25كان تصنيف أعمدة املدغاسن ّ
حمل نقاش بني األثريني وبعضهم نسبه للطراز التوسكاني وبعضهم مل يكن دقيقا يف وصف
أقسامه  ،أنظر :
- Gautier (E.F.), les premiers résultats de la mission Frobenius, in Rev. Afric., t, LXII, 1921, pp. 47-61.

ضمنه اكتشافاته وآراءه ،تويف يف باتنة العام  ،1855أنظر- :
 - 27يكر مهندس معماري قام مبعاينة الضريح وكتب تقريرا أثريا عنه ّ
 Becker (F.), op. cit., p. 118وكنا نأمل القيام بالتقاط صور حديثة وعن قرب للتفاصيل املعمارية اليت ذكرها ولكن عند
وصولنا ُمنِ ْعنا من الدخول من طرف احلارس الذي يقول أنّه يطبّق تعليمات إدارية ،واكتفينا بالتقاط بعض الصور عن بعد.

 - 26درس لوكالرك املوضوع بدّقة مر ّكزا على األبعاد  ،أنظر:

- Le Clerc (H.), Note sur le Merdracen, in RSAC, 1864, p. 133, pl. XXXIII.
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أحباثه قد أمر عماله بأن يلقوا بذلك احلجر إىل األسفل ،حيث ظل لفرتة طويلة
ولكن ال أثر له اليوم ،وينبغي البحث عنه يف احلجارة املك ّومة جبوار الضريح إذا مل
يتعرض للنهب أو الكسر.
ّ
29
يتميّز الساكف ( )Linteauبوجود ثلم أو ح ّز ( )Rainureأفقي طوله  80سنتم،
وعرضه  15سنتم ،ليكون مزلق النتوء املقابل له يف حجر الغلق ،ويكفي رصف
أي أثر لوجود بوابة يف ذلك املكان لوال أ ّن طول
كتل الدرجة الرابعة لكي خيتفي ّ
الساكف 72ر 1م وطول احلجر الذي يعلوه 70ر 2م ميكن أن يثري االنتباه ألن
طول حجر البوابة ّ
أقل ،وميكن مالحظة ذلك من خالل النظرة إىل تتابع كتل
احلجر الصقيل يف الدرجات.

إىل باب مزيف جهة الشمال الشرقي ما بني
العمودين  30و ، 31وآخر جهة اجلنوب
الشرقي ما بني العمودين  50و  ،51وال أحد
سواهما انتبه إىل هذه األبواب اليت يف الواقع
عبارة عن حنت يوحي بأنه باب ال نعرف
إن كان الغرض منه مجالي أو تعبّدي إلقامة
يتم يف
بعض الشعائر رعلى غرار ما كان ّ
كوى ( )Nichesالقبور امليغاليتية أو البازينا،
أم أنّه كان بهدف تضليل الفضوليني أو من
كل من يريد الدخول إلحلاق ضرر بالضريح.

 .6.2الرواق

بعد الدخول من هذه البوابة جند رواقا صغريا عرضه  60سنتم ،وطوله 20ر1م ،
دفن ألنه وجد به
وقد اعتربه كولينو قبوا أو
َ
سرداب ٍ
عظاما بشرية ،لكن استنتج يف ما بعد أن ال عالقة
لصاحبها بالضريح وميكن أن تكون عظام أحد
جراء سقوط
الساعني للنهب الذي يكون قد مات ّ
حجر عليه.
بعد هذا الرواق الصغري جند سّلما به  11درجة،
عرض ّ
كل واحدة 20ر1م وبعد احندار صغري جند
سرداب الدفن الرئيسي ،وحسب برينون الذي
مفصال للمدغاسن
أهم من كتب وصفا َّ
يعترب ّ
فإ ّن واجهة جدار الرواق مزينة بطالء خفيف أ ّما
األرضية فهي مفروشة حبجارة صقيلة فوقها طبقة مدهونة
لتعرض الضريح
بطالء امحر مثل درجات السلم ،ونظرا ّ
اضطر املنقبون إىل دعمها
ألعمال التخريب فقد تضررت سقوف الرواق ،مما
ّ
30
بركائز ( )Etançonsخشبية متفرعة يف أعالها على شكل مذراة  ،بعضها من
وضع بوشيت خالل أعماله التنقيبية ،لتجنّب سقوط احلجارة خالل التوغل باجتاه
غرفة الدفن ،ويتك ّون السقف من عارضات ( )Poutresمن خشب العرعر حسب
موليين فيول ،31ولكن األصلية منها من خشب األرز وتعود إىل بناة الضريح كما
يبدو من شكلها ،وقد ع ّد منها غابريال كامبس سبعة عشر عارضة ،منها اثنتان يف
املدخل تليها أربعة وأخريا ستة جبوار غرفة الدفن قطر كل منها حوالي  30سنتم،

الشكل ( )11القسم ما بني العمودين  9و 11حيث يوجد أحد األبواب املزيّفة

 .5.2القسم العلوي (املخروطي)

يتك ّون هذا القسم من  23درجة ،ارتفاع ّ
كل واحدة  58سنتم ،وعرضها ما بني
و 98م ،وهي أبعاد أمجع عليها ّ
كل الباحثني الذين زاروا الضريح أو أجروا فيه أحباثا
أثرية ،ويف الدرجة الثالثة جند املدخل املوصل إىل الرواق ،وله حجر صقيل28أع ّد
خصيصا لغلق فوهة املدخل حبيث ال ميكن االنتباه إىل انه «بوابة» حقيقية ،ويبدو
ّ
ّ
أن الساعني لنهب ما يف الضريح كانوا قد اكتشفوه وملّا مل يتمكنوا من زحزحته
كسروا جزءا منه وأحدثوا ثغرة ّ
مكنتهم من التسلل إىل الرواق .وكان بوشيت خالل
97

 - 29أعلى الباب الذي يقابل العتبة.
30 - Brunon, op. cit. p. 326.

 - 28حسب الرائد فوي (أنظر  )Foy, op. cit. p. 62ارتفاع هذا احلجر 36ر 1م وعرضه 20ر 1م ومسكه 48ر0م وقدّر أ ّن وزنه
 1500كيلوغرام.
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 .8.2األثاث اجلنائزي

وقد الحظ أنّه ميكن متييزها من بني الركائز األخرى غري األصلية  ،هذه األخرية
من خشب البلوط األخضر  ،ويف األخري استنتج أنّه ميكن استعادة الصورة اليت
كان عليها الرواق وهي أ ّن أرضيته كانت مدهونة بطالء املغرة األمحر ،أ ّما اجلدران
باجلص إىل ارتفاع مالمس لعارضات السقف املصط ّفة
الداخلية فهي مدهونة
ّ
جبانب بعضها البعض على امتداد  17مرتا ،وهي من خشب األرز ،وميكن تقدير
عددها بـحوالي  45عارضة.32
شجرة األرز النوميدي متوّفرة يف غابات املنطقة ،وال تزال إىل اليوم يف جبال شلية
أهم األخشاب اليت تقاوم
وشلعلع غري بعيد عن املدغاسن ،وخشب األرز من ّ
مؤّثرات الزمن لفرتات طويلة خاصة وأنها داخل الضريح حممية من تأثري الرياح،
وتأتي أهميتها خاصة من حيث أ ّن تقدير عمرها ّ
ميكن من تأريخ الفرتة اليت شيّد
فيها هذا امل ْعلم ،وكان غابريال كامبس قد عاينها خالل سنة  ، 1970وأخذ منها عيّنات
لدراستها خمربيا ،وظهرت النتيجة وهي أ ّن عمر العيّنة يرتاوح ما بني 2175 ± 155
و 2270 110±سنة  ،33وهي النتيجة اليت استند عليها املؤ ّرخون وعلماء اآلثار يف
ترجيح تاريخ تشييد ضريح مدغاسن بالقرن الثالث ق.م. .

مل يعثر األثريون على شيء معترب يف هذا اجملال ،مع أ ّن ضرحيا بهذه الفخامة ال
ميكن أن يكون خاليا من األشياء الثمينة ،وقد قام برينون جبرد كل املعثورات وهي
كلها أدوات غاية يف البساطة ،ممّا يد ّل على أ ّن الضريح كان ّ
حمل نهب وأ ّن ما به
من أثاث مثني قد ُن ِهب يف ظروف غامضة ،على امتداد القرون يف منطقة معزولة
أي رعاية رمسية ،وأكثر من ذلك كان ّ
حمل أساطري شعبية تتحدّث عن
بعيدة عن ّ
كل نوع ومن ّ
الكنوز اليت حيتويها ممّا يغري املغامرين من ّ
كل جنس ،ولذلك مل
أهمية ميكن أخذه أو نقله وهي احلالة اليت وجده عليها األثريون
يبق فيه شيء ذو ّ
35
الر ّواد منذ القرن . XIX

 .7.2الغرفة اجلنائزية

يف آخر الرواق نصل إىل غرفة الدفن وهي مبنية كّلها حبجارة صقيلة ،وهلا مدخل
عل ّوه 70ر 1م وعرضه  90سنتم ،له باب من خشب األرز مصبوغ بدهن أمحر،
وحيتمل أن تكون سقوفها من بالطات على غرار سقوف السّلم والرواق الصغري
( )Vestibuleاجملاور له ،وقد الحظ األثريون صغر حجم هذه الغرفة اجلنائزية قياسا
مع حجم الضريح ،حيث ال تتجاوز 30ر 3م يف الطول ،و 45ر1م يف العرض عند
املدخل و59ر 1م .يف نهايتها ،ويف أسفل اجلدران د ّكة صغرية بعرض  20سنتم وال
يزيد علوها عن  30سنتم  ،أ ّما آثار احلرق امللحوظة فهي بفعل التخريب الذي
يكون قد تسبب فيه الباحثون عن الكنوز ،أل ّن حرق البخور من بني األعمال
السحرية اليت يعتقدون أنّها تكشف عن مكان وجود الكنوز ،وال عالقة آلثار
احلرق هذه كما هو واضح بطقس حتريق جثث املوتى الذي يريد البعض إقحامه
يف املوضوع.34

الشكل ( )12مقطع طولي يف ضريح مدغاسن يبينّ خمتلف مك ّوناته

 .9.2النقوش والكتابات

أشار العديد من األثريني إىل وجود كتابات ليبية ،بونية،التينية وحتى عربية،
وصور حليوانات على جدران الضريح ،وهي كتابات مل يبق منها شيء اآلن ،ولو
كانت تلك الكتابات والصور أصيلة فعال لكانت جوابا قاطعا على األسئلة
والطروحات الكثرية خبصوص هوية وتاريخ هذا امل ْعلم اهلا ّم ،وكان موليين فيول
وسجل الكتابات والصور اليت نقشت
اهتم بهذا اجلانب ،بل ّ
فصل فيه ّ
أبرز من ّ
على اجلدران واألعمدة ،لكن بعد تتبُّعنا لصور تلك الكتابات والنقوش يف
األصح لعابري سبيل ،ألنها
مقاله ،تبينّ لنا أنها انطباعية وفضولية لز ّوار أو على
ّ
فجة ويف غري أماكنها فلقد درج املعماريون على تسجيل نصوصهم التدشينية أو
ّ
اإلهدائية على ألواح صقيلة وداخل إطار ،ولذلك نستبعد أن تكون تلك الصور
والكتابات أصلية وذات عالقة بإقامة هذا الصرح الفخم الذي يستوجب كتابات
وصورا يف مستوى رقيه وفخامته ،غري أنّنا نرى أ ّن هذا الضريح الفخم ال ميكن

32 - Camps (G.), Le Medracen, Mausolée royal de Numidie, in Comptes-rendus des séances de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, Année 1973, Volume 117, Numéro 3 (pp. 470 – 517) , p. 498

 - 33أخذت عيّنتان من عارضتني خمتلفتني من خشب األرز ،ودرست يف خمابر جيف سري ايفات ( )Gif sur Yvetteوأعطت
النتيجة  ans ±Gif 1671 : 2270 110 :أي  110 ± 320قبل امليالد ،وأعطت خمابر اجلزائر النتيجة ans ± Alg 155 :
 21 : 2170أي  155 ± 220قبل امليالد ومع أن الفارق بني النتيجتني يقارب القرن إ ّال أنّه ميكن اعتبار الفرتة واحدة أل ّن األرقام
تقريبية  ،أنظر ibid. p. 499 et 510 - :
 - 34ال ميكن أن تتسع جلرار الدفن ،ويرى كامبس أنّها أعدّت احتماال لتكون مرتكزا أللواح خشبية توضع فوقها الرفات حلمايتها
أهمية لتأويالته املتعلقة بطقس حتريق جثث املوتى الذي يريد إقحامه يف املوضوع ،وهو ما يثري
من رطوبة الرتبة ،ولكن ال نرى ّ
االستغراب ،فهذا املؤ ّرخ رغم تضّلعه يف تاريخ البالد إ ّال أنّه ولوع دائما بالبحث عن أصول أجنبية لكل شيء وال يرتك لألفريقيني
إ ّال بعض األشياء البسيطة اليت تد ّل على حمدودية التفكري ،أنظرCamps (G.), op. cit. p. 502 - :
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- Colonel Brunon, Mémoire sur les fouilles exécutées au Medras>en, Mausolée des rois de Numidie, in
RSAC, t, XVI, 1873-74, pp. 303-350
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أن يكون خاليا من كتابات وصور خمّلدة
له ولصاحبه يف فرتة كانت فيها الكتابة
الليبية واسعة االنتشار ،ولكن تلك
الكتابات األصلية تكون قد اندثرت
بفعل أعمال ختريبية.36

يكرسون فكرة أ ّن احلضارة يف هذه
مستمدّة من رموز فنية ثقافية نوميدية ،ألنّهم ّ
البالد عمل طارئ ومن صنع األجانب عمال مبقولة "يف أفريقيا الشمالية ْ
احبث
دائما عن يد أجنبية خ ّ
أي إبداع فين أو حضاري" أي تكريس نظرية
القة وراء ّ
قصور األفريقي ،ومع أ ّن غابريال كامبس أ ّكد أ ّن ضريح املدغاسن هو الشكل
األرقى معماريا للمدافن الدائرية الباليو أمازيغية (بازينا) إ ّال أنّه هو اآلخر ّ
فكك
يقر بأنّه بربري على ح ّد تعبريه ،وجزء فيه إبداع
امل ْعلم ّ
وقسمه إىل جزء بدائي ّ
(أعمدة ،تيجان ،كورنيش) حبث له عن أصول من خارج اململكة املاسيلية ،وقال
باحلرف أنّه عبارة عن بازينا باليو-بربرية برداء معماري فين بوني.

خامتة

إذا كان عدد ها ّم من الباحثني هواة
وأكادمييني قد اجتهدوا خالل الفرتة
االستعمارية يف دراسة اجلانب األثري
هلذا امل ْعلم ،ونشروا أحباثهم اليت متثل
اليوم مرجعا ال ميكن االستغناء عنه
ّ
مهتم ،فإ ّن جانبا آخر
لكل دارس أو
ّ
ال يزال ينتظر العناية من الباحثني من
جيل االستقالل وهو املتعّلق باهلوية احلضارية املغيّبة يف هذه الدراسات احملكومة
بالظروف اليت أجنزت فيها وبانتماءات أصحابها ،ومن الطبيعي أن تكون كذلك،
لكن ما هو غري طبيعي هو الوقوف اليوم عند تأويالت واجتهادات أولئك الرواد
من ضباط االحتالل على اخلصوص وقد كتبوا وحبثوا ون ّقبوا  -كما ال خيفى على
اجلميع -بروح الفاتح املنتصر ،دون أن نقلب صفحاتهم لنكتب تارخينا احلضاري
الذي حيفظ جمد األ ّمة ووجودها.

من الواضح أ ّن املعمار يأخذ هويته من شكله العا ّم ،أ ّما التفاصيل والعناصر
املعمارية فيمكن أن تكون مقتبسة ،ويف العمارة بالذات اقتبس اإلغريق عن
املصريني واقتبس الرومان عن اإلغريق ،وحنن مل جند من ّ
فكك معلما إغريقيا إىل
تفاصيله وعناصره املك ّونة له ليقول بأ ّن القطعة الفالنية مصرية واألخرى آشورية
كما فعل ّ
منظرو االستعمار ومستكتبوه يف هويتنا ورموزنا احلضارية أل ّن تركيب
مناذج أصيلة هو عني اإلبداع ،واملدغاسن هو تركيب معماري نوميدي أصيل ،وقد
الحظنا أن استمرار العائلة امللكية النوميدية يف شرشال حتى وهي حتت النفوذ
الروماني مل تنس هويتها احلضارية فقد شيّد يوبا الثاني ذلك الضريح الذي يعترب
شكال َّ
مولدا من ضريح املدغاسن ،وكان يف اإلمكان أن يشيّده وفق النموذج
اإلغريقي وهو املتشبع باحلضارة اهللينستية ،ولكن الوفاء للنموذج املعماري
جيسد معتقدات دينية نوميدية أصيلة ،وكما
النوميدي حال دون ذلك أل ّن الضريح ّ
هو معروف فإ ّن الدين عند مجيع الشعوب ويف كل العصور هو األكثر تأثريا يف
حياة األفراد واجلماعات.

يف هذا السياق وحيث أ ّن الشكل اخلارجي ملعلم املدغاسن ال نظري له يف الضفة
األخرى عمد مؤ ّرخو االستعمار إىل "تفكيك" امل ْعلم إىل العناصر املك ّونة له،
ليقول بعضهم مثال أ ّن هذا التاج دوري وذاك العمود توسكاني ويف حتديد هويته
املعمارية قال البعض أنّه لييب – بوني على اعتبار أ ّن اهلوية البونية غري مقلقة
جمرد مقّلدين وال توجد يف نظرهم هوية معمارية
كثريا ألنهم يعتربون القرطاجيني ّ
قرطاجية أصيلة ،أي أنّه يسهل عليهم عند القول أ ّن املعلم الفالني قرطاجي أن
يقولوا بعدها أنّه تقليد لنموذج معماري إغريقي انتقل إىل أفريقيا عرب صقلية،
ومع هذا كله جاء من مل يستسغ عبارة لييب–بوني فقال أنّه إغريقي–بوني  ...اخل.

من ح ّقنا اليوم تصحيح األخطاء املقصودة قوال وعمال ،وأن نـثبِّت عبارة أ ّن
ضريح املدغاسن هو م ْعلم نوميدي يف البحوث والدراسات وحتى الالفتات
املوجهة للسياحة ترسيخا هلويته احلضارية احلقيقية ،ولكن املطلب
واملنشورات ّ
العاجل هو اإلسراع يف استقدام مرممّ ني من ذوي اخلربة والكفاءة العالية إلنقاذه
ثم إقامة متحف صغري ملحق به مع حراسة دائمة.
من االنهيارّ ،

هذا كّله لكي ال يقال بأ ّن امل ْعلم نوميدي ،فهؤالء ض ّد أ ّن تكون للبالد هوية حضارية

 - 36ميكن الرجوع إىل موليين فيول ملالحظة هذه الصور )Moliner-Violle, op. cit, pp. 60-77( ،وحتى خبصوص الكتابة
الليبية املنقوشة على يسار أعلى العمود رقم  10جبوار الباب املزيّفة ،نرى أن مكانها ليس العمود كما هو واضح يف الصورة اليت
أهمية ألنّها تعبري عن رواجها
أرفقها موليين بدراسته ،لكن حتى ولو اعتربنا كل تلك الكتابات فضولية فإ ّن الكتابة الليبية ذات ّ
واستمرارها إىل فرتات الحقة.
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تصرف املرتجم يف العالقات اإلسنادية ويف الوظائف النحوية
للوحدات اللغوية و أثره على املنتوج الرتمجي
د .شاحبة محرون هنـي
جامعة اجلزائر 2

ملخص
إن املرتجم املقبل على نقل نص أدبي ما من لغة إىل لغة ثانية ملزم ضرورة باحرتام
نظامي هاتني اللغتني ،لغة االنطالق و لغة الوصول ،فهو من هذه الناحية غري مطالب
مبتابعة النص األصل متابعة حرفية سواء أتعلق األمر بالوحدات املعجمية املؤتلفة يف
نسيجه اللغوي أم بطريقة انتظامها داخل تراكيبه  ،فاحلرص الشديد وغري املربر لغوًيا
على الوفاء لنظام لغة االنطالق والذي يتجاهل فيه الناقل خصوصيات لغة اهلدف
من شأنه أن ينتج ترمجة عقيمة مبهمة ومستغلقة.
لكن هل يعين جتنب النتائج السلبية للحرفية أو للرتمجة املعجمية أن يتيح املرتجم
لنفسه حرية غري حمدودة يف التصرف يف العالقات اإلسنادية ويف الوظائف النحوية
للوحدات اللغوية املؤتلفة يف النص األصل؟ و يف حالة عدم احرتام املرتجم ملا تفرضه
عليه قواعد لغة االنطالق فكيف تكون انعكاسات ذلك على منتوجه الرتمجي؟
يتناول هذا البحث هذه اإلشكالية من خالل حتليل ألمثلة تطبيقية مستخرجة من نص
روائي مكتوب بالعربية و منقول إىل اللغة الفرنسية.
الكلمات الدالة  :املرتجم ،لغة االنطالق ،لغة اهلدف ،العالقات اإلسنادية ،الوظائف
النحوية

مقدمة

ينبغي أال يوقر عنوان هذا البحث أن يف ذهن القارئ أن اهلدف منه هو الدفاع
عن لون من الرتمجة يتابع فيه املرتجم النص الذي ينقله حذو القدة بالقدة حبثا
عن املقابل املعجمي للوحدات اللغوية اليت يتألف منها النص الذي ينقله،
فرتمجة من هذا القبيل قد ال تصدق عليها هذه التسمية إال جتاوزا ،من حيث
ما جيده القارئ من عنت يف الوصول إىل املضمون الذي من املفرتض أن تقدمه
له بوصفه حمتوى قريبا من حمتوى نص لغة االنطالق .و ما جيعل البحث عن
املقابالت املعجمية لعناصر النص األصل و االحرتام الدقيق ملواضع ورودها يف
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الرتكيب أمراً ال يتاح دائما بيسر هو أن اللغات الطبيعية ليست متطابقة تطابقا
ً
كامال ال من حيث معامجها و ال من حيث أنظمتها النحوية ،األمر الذي
كليا و
جيعل استنساخ األصل عملية غري منتجة أو لنقل إنه ينتج ترمجة غريبة و مشوهة
بالقدر الذي يتنكر فيه املرتجم خلصوصيات لغة اهلدف ،ال سيما إذا تعلق األمر
برتمجة النصوص األدبية اليت تستوجب وضع النسيج الثقايف للغة املنقول إليها
يف احلسبان ،ألن جتاهله سيؤثر سلباً على تلقي النص املرتجم و حيول بينه و بني
أداء الوظيفة الثقافية و احلضارية املتوخاه منه.

القرية املركزية .فلما ّ
تفطن إليها وهي مطروحة أرضا أسعفها فأنقذها من املوت،
وملـا كانت حالتها ال تسمح هلا مبواصلة مشوارها حنو احملطة ،إْذ ما تزال حباجة
ّ
إىل العالج ،اجتمع رأياهما على إن يذهب بها إىل البيت الذي يسكنه هو وأمه،
فاقتضى ذلك أن يتخّلى عما مجعه من حطب وحيمل نفيسة على ظهر محارته،
و هنا سأل نفيسة إن كانت تستطيع الركوب مبفردها ،إذا ما ساعدها على ذلك،
أم أنها حتتاج إىل أن حيملها هو بنفسه ليضعها على ظهر الدابة.
هذا هو السياق الذي جاءت فيه اجلملة اليت سنحاول النظر يف مدى تصرف
املرتجم يف عالقاتها اإلسنادية و يف الوظائف النحوية لوحداتها اللغوية  .و جتدر
اإلشارة إىل أن هذه اجلملة من نوع اخلطاب املباشر( )discours directالذي ُيفسح
أمـا املتحدث إليه
فيه السارد جمال احلديث للشخصية ،فاملتحدث هنا هو رابح ّ
فهو نفيسة.

لكن هل يعين احرتام أوضاع اللغتني املنقول منها و املنقول إليها و التحرر
من هاجس احلفاظ على الداللة املعجمية لأللفاظ اليت كثريا ما تعدل بالرتمجة
عن مقصدها أن تصرف املرتجم يف العالقات اإلسنادية و يف الوظائف النحوية
للوحدات اللغوية املتضافرة يف النص األصل ال تعقبه تأثريات سلبية ما على
املنتوج الرتمجي؟

أما فيما خيص تركيبة اجلملة ،فإن عدد وحداتها اللغوية الظاهرة واملضمرة هو
تسع عشرة وحدة هي :

 -حتليل ألمثلة تطبيقية

حرف االستفهام "هل" والفعل املضارع "تستطيعني" املرفوع بثبوت النون،
والفاعل وهو ياء املخاطبة ،واملفعول به "الركوب" ،و"إذا" وهي اسم زمان
تضمن معنى الشرط أو هي شرطية ظرفية كما يقال عنها ،والفعل املاضي
"ت" ،واملفعول به وهو ضمري املخاطب
"ساعد" ،والفاعل وهو ضمري املتكلم ُ
املتصل "ك" و هو يعود على نفيسة ،و"أم" و هي حرف عطف ،وال تأتي إ ّال
ُ
"أمحل" و فاعله ضمري مسترت
يف االستفهام احملتاج إىل جواب ،والفعل املضارع
تقديره "أنا" يعود على املتكلم (أي على رابح) ،واملفعول به ضمري املخاطب
املتصل "ك" الذي يعود على نفيسة ،وحرف العطف "و" ،والفعل املضارع
"أضع" وفاعله ضمري مسترت تقديره "أنا" و هو يعود على املتكلم (أي على
رابح) ،واملفعول به ضمري املخاطب "ك" الذي يعود على نفيسة ،و ظرف
املكان

سنحاول اإلجابة عن التساؤل املطروح أعاله من خالل معاينة مثالني منقولني
من اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية و سنستخرج هذين املثالني من نص روائي
عربي ترجم إىل الفرنسية.

مثال  :1إن هذا املثال ورد يف األصل على النحو اآلتي:

"هل تستطيعني الركوب إذا ساعدتك أم أمحلك و أضعك فوق ظهر احلمارة"

1

أمــا ترمجته فكانت على النحو اآلتي :
ّ

Je t’aide à monter , ou je te porte sur le dos de l’ânesse ?2

جاء هذا النموذج املستخرج من رواية “ريح اجلنوب” لعبد احلميد بن هدوقة
يف سياق هروب نفيسة بطلة الراوية من دار أبيها متجهة إىل اجلزائر عندما قرر
والدها تزوجيها رغما عنها من مالك شيخ البلدية ،و حدث أن أضلت طريقها
إىل حمطة القطار الذي سينقلها إىل اجلزائر ،فوجدت نفسها وسط غابة كثيفة
األشجار منها الشائك ،وانتهى مسارها حنو غايتها إىل الوقوع ضحية نهشة ثعبان
أشلت قواها فأصابها اإلغماء ،وشاءت الصدف أن يكون رابح الراعي قد ذهب
لالحتطاب يف هذا اليوم نفسه الذي يكون فيه حارس الغابة مشغوال مبكتبه يف

املضاف "فوق" ،واملضاف إليه "ظهر" املضاف بدوره إىل املضاف إليه
"احلمارة".
يظهر من هذا التحليل أن ،منوذجنا اشتمل على أربع عالقات إسنادية ميكن
تشخيصها على النحو اآلتي :

 - 1عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  ،1970ص .251
2 - Benhedouga, A. Le vent du sud, traduit de l’arabe par Marcel Bois, Alger, p :192.
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حسب ما جاء يف املنهل 3فإنه جيب أن تفيد ما تفيده "أم" يف العربية ،عندما
إمـا أن جتعل ما بعدها متصال مبا قبلها
تعطف بني مجلتني ،معنى ذلك أنها ّ
ومشاركا له يف احلكم مشاركة متنع أن يستغين أحدهما عن اآلخر ،فإذا كان األمر
كذلك فإن اجلملتني ستشكالن مجلة مركبة ،سوى إن حتقيقها هذه العالقة بني
الطرفني مشروط بوقوعها بعد همزة االستفهام أو همزة التسوية كما يف املثالني
التوضيحيني اآلتيني :
أكتاب يف حمفظتك أم جملٌة ؟
	• ٌ
4
	•"سواء عليهم أأنذرتهم أم مل تنذرهم"
لذلك تسمى "أم" يف هذه احلالة بـــ "أم" املتصلة.

(حرف استفهام+فعل+فاعل+مفعول به)  ( +أداة شرط +فعل+فاعل+مفعول به)
إسنـــاد فعلــــي

إسنـــاد فعلــــي

+

(حرف عطف+فعل+فاعل+مفعول به)
إسنـــاد فعلــــي

(حرف عطف+فعل+فاعل+مفعول به +فضلة  :ظرف مضاف+مضاف إليه+مضاف إليه)
إسنـــاد فعلــــي

حنن إذا أمام مجلة مركبة ،ارتبطت فيها اجلمل الفرعية باجلملة األم ارتباطا بنويًـا
مبنى و معنى إلجناز مضمون اخلطاب الذي أراد املتكلم أن يبلغه إىل متلقيه .فمن
دون هذا التعالق بني هذه اجلمل يبقى خطابه غري تام ،فال يؤدي الغرض الذي
قصده بالتحديد الذي أراده.

إمــا أن تكون وظيفتها قطع الكالم األول و استئناف ما بعده ،مبعنى إنها تفيد
و ّ
لك علي سلطة ،أم أنت امرأة متجربة ؟
اإلضراب مثال ذلك  :هل ِ

املقصود ،بل أنت امرأة متجربة ،لذلك تسمى "أم" يف مثل هذا االستخدام "أم"
املنقطعة 5إذا رجعنا إىل منوذجنا يف لغة االنطالق ،تبيـن لنا أن شروط استعمال
“أم” للعطف سواء على سبيل االتصال أم االنقطاع غري متوفرة فيه ،معنى ذلك
أنه كان على املرتجم قبل الشروع يف نقل اجلملة إىل لغة اهلدف أن يتحقق ممـا إذا
كان العطف بــ "أم" يف مثل هذه احلالة ممكنا أم غري ممكن ،ليتسنى ،له االهتداء
إىل املقابل الذي يناسب أداة العطف اليت تليق باجلملة ،فبالتدقيق يف املعنى الذي
أراد املتكلم تبليغه من خالهلا ،يظهر أنه يعرض على متلقيه أمرين اثنني ،ويدعوه
إىل اختيار أحدهما ،وأداة العطف اليت تفيد معنى االختيار يف العربية هي “أو”
يقول عبد القاهر اجلرجاني  :و "أو" تردد الفعل بني شيئني و جتعله ألحدهما
ال بعينه...و إذا قلت ُ" :يعطيك أو يكسوك" دلـت "أو" على أنه يفعل واح ًدا
منهما ال بعينه".6

أما بالنسبة إىل ترمجة هذا النموذج يف لغة الوصول فإنها اشتملت على خــمسة
عشر عنصرا ،وهــــذه العناصــر هي  :الفاعــــل ( ،)Sujetوضمري الشخصية
املنفصل(»pronom personnel) «Jeو هو خاص باملتكلم واملفعول به ()C.O.D
وهــــــو ضـــمري الشخـــــصية املــــنفـــصل « ،»tوهــــو خــــاص
باملخـــــاطـــب ،وحــــرف اإلضـــافــة ( »préposition) «àوالصيـــغــة
املــصـــدرية للــــــفـــعــــل («monter» (l’infinitif du verbeوحــــــرف
العـــــطــــــــــف  ،»conjonction de coordination)«ou( :والفاعل وهو
ضمري الشخصية املنفصل اخلاص باملتكلم « ،»Jeوضمري الشخصية اخلاص
باملخاطب « ،»etوهو مفعول به ( )C.O.Dو حرف اإلضافة ((،»prpéosition،«sur
وأداة التعريف اخلاصة باملذكر »le« ،وظرف املكان (،»C.C.L)، «dos
وحرف اإلضافة (( »préposition، «deوأداة التعـــريـــــف املرخـمة («»’l
( l’article élidéواملـــــضاف إلــــيه («. anesse»(complement du nom

استنادًا إىل ما قلناه فإنه يبدو واضحًـا أن "أو" هي األنسب للعطف يف النموذج
ري املتلقي بني أمرين
األصل و أنها ال تفقده صفة الرتكيب ،على اعتبار أن تَـ ْخي َ
يستوجب اإلتيان بهما يف صعيد واح ٍد لتمكنه من املوازنة بينهما و اختيار ما يراه

ما يلفت النظر يف هذا النموذج املنقول ،هو أنه تأّلف من مجلتني معطوفتني ،فقد
توافر فيه إسنادان ميكن تشخيصهما كما يلي :

 - 3مقابالتها يف العربية حسب ما جاء يف املعجم املشار إليه هي "أو" "أم" و "إال"  .راجع جبور عبد النور و سهيل
إدريس،املنهل،بريوت ،دار العلم للماليني ،دار اآلداب 1980 ،ص.724:

()GN+GV)+ (GN+GV

 - 4يس ،اآلية .10

إن ما نالحظه من خالل العالقة اليت انعقدت بني اجلملتني بوساطة حرف
العطف « »ouأن أداة الربط هذه ،إذا كانت ترمجة لـ "أم" ،و هذا أمر ممكن

 - 5يف استخدام "أم" للعطف بني اجلملتني ،راجع مصطفى الغالييين جامع الدروس العربية بريوت ،املكتبة العصرية للطباعة
والنشر 1400هـ1980/م248-249 / 3 ،
 - 6عبد القاهر اجلرجاني ،دالئل اإلعجاز حتقيق حممود حممد شاكر القاهرة مطبعة املدني ،دار املدني ،الطبعة الثالثة 1992م ص
.224:
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مناسبـًـا منهما لوضعيته أو حلالته ،من هذا املنظور يبدو لنا أن « »ouيف النموذج
املنقول تؤدي معنى "أو" ،و بفضلها ال تنتفي عنه صفة الرتكيب اليت توافرت
يف األصل.

عن الفرد وعن اجلملة ،يستفهم بها يف اإلثبات ويف النفي ،و"هل"
ال يستفهم بها إ ّ
ال عن اجلملة يف اإلثبات ،وأكثر ما يليها الفعل ّ
وقل أن
يليها االسم 7أو أن يذهبوا إىل توضيح الفرق بني وقوع االستفهام باهلمزة
على الفعل وبني وقوعه على االسم 8إخل  ...أو ْ
أن ُيهتَم ،بإبراز الفروق بني
االستفهام التام و االستفهام اجلزئي ،وبني االستفهام املباشر واالستفهام
9
غري املباشر من حيث طريقة صياغة االستفهام واألدوات املناسبة لكل حالة
وهنا سنحاول من جهتنا البحث عن األثر الناجم عن جتاوز املرتجم عن أداة
االستفهام املكافئة لــ "هل" ،واالقتصار على عالمته وعلى تأدية اجلملة.

إذا انعطفنا مرة أخرى على النموذجني(األصل و ترمجته) بقصد املوازنة بينهما،
فلعل أول ما يلفت نظرنا هو ما بينهما من اختالف من حيث عدد العناصر
اللغوية املتضافرة يف بنيتيهما ،فقد حصل االنتقال من تسع عشرة وحدة لسانية
(األصل) ،إىل مخس عشرة وحدة (الرتمجة) ،ومن أربع عالقات إسنادية يف أوهلما
إىل عالقتني إسناديتني يف ثانيهما.

إن ما نسعى لتباينه يقتضي منا أن نتذكر أن منوذجنا جاء يف سياق إسعاف نفيسة
اليت بلغت حالتها الصحية درجة عالية من التدهور لألسباب اليت أحملنا إليها
من قبل ،كما جيب أن نتذكر أيضا أن تدخل رابح قد أعادها إىل احلياة ،بعد أن
السـ َم من ساقها "أتى بشنة
كانت قد أشرفت على املوت ،فبعد أن امتص ُّ
املاء اليت كانت معلقة على ظهر احلمارة فنضح وجه الفتاة و إذا بها تفتح
عينيها فيفرح لذلك ،أما هي فتبقى حلظات شبه تائهة ثم يعود إليها و عيها،
10
و مع الوعي األمل ،و لكنها مع ذلك ُسرت بهذه النجاة اخلارقة للعادة"
إن هذا املقطع من كالم السارد الذي تقدم من حيث الرتتيب النموذج الذي
ندرسه ،مهم يف تقديرنا يف تفسري إمكان أو عدم إمكان االستغناء عن أداة
االستفهام "هل" ،فما سيدركه "رابح" من خالل عودة الوعي إىل "نفيسة"،
و من خالل مالمح السرور البادية عليها واليت ستتوارى خلفها عالمات األمل
الذي تشعر به ،كما ُ
تد ُّل عليه عبارة "و مع ذلك ُسرت بهذه النجاة اخلارقة
للعادة" ،ألن األمل بالنسبة إليها ليس شيــئًا ذا بال أمام فرحة العودة إىل احلياة،
فعالماته إًذا ستطغى عليها عالمات السرور الذي أبدته ،ألن األمر يتعلق بنجاة
خارقة للعادة ،أقول إن ما سيتصوره "رابح" و يدور خبلده يف هذا املوقف الذي
يراها فيه متهلـلة مستبشرة أنه من احملتمل أن تكون قد استــــعادت قواهــــا
ريا منها ،لكن مباشرتهــا بــ « »Je t’aide à monterبهذا التقرير
أو قد ًرا كب ً
يوحي إىل املتلقي ،قبل إنهاء اجلملة ،أنه على الرغم من مالمح السرور والبهجة
بدت عليها ،فإن را ًحبا كان على يقني أنها مل َت ْستَ ِع ْد قواها ،و أن مظهرها
اليت ْ
اخلارجي ال ُيعرب عن احلقيقة ،فكأن مثْلُه هنا مثل السارد العليم ذي النظرة غري

أمــا من حيث الصيغة اليت جاء عليها النموذجان ،فإننا نالحظ أن األصل جاء
ّ
يف صيغة استفهام صريح بوساطة حرف االستفهام "هـل" أما الرتمجة فجاءت
عارية من أداة االستفهام املكافئة لـ "هـل" وهي ظرف االستفهام "L’adverbe
 interrogative est-ce queفقد اكتفى املرتجم بعالمة االستفهام يف نهاية
اجلملة ،و اليت جندها يف اجلملة األصل أيضا .واالستفهام باالعتماد على األداء
وحده (يف املشافهة) ،وعلى عالمة االستفهام عند نهاية اجلملة يف الكتابة من
دون استخدام أية أداة من أدواته مسموح به يف لغة االنطالق (العربية) ويف لغة
الوصول (الفرنسية) ،كما يظهر من األمثلة اآلتية :
أنت حباجة إىل مساعدة ؟
ِ .1
 .2تدخل من دون استئذان ؟

? 3 – Tu pars demain
? 4 – Il s’en va

هذه األمثلة و غريها يف اللغتني العربية و الفرنسية تبـيـن أن االستغناء عن
األداة يف االستفهام ال متنعه قواعد هاتني اللغتني ،لكن هل يعين ذلك أن مسألة
استخدام األداة أو تركها أو التنويع يف استعمال األدوات مسألة مرتوكة ملستخدم
اللغة يتصرف فيها كيفما شاء ،و من دون ضوابط؟ لو كان األمر كذلك لكان
األوىل أن ُتسقط أدوات االستفهام جمُ لة من اللغة فيتخفـف منها معجمها
و يتخفف منها مستخدم اللغة نفسه ،بناء على القاعدة اللسانية اليت تقول ،إن
املردود جيب أن يكون أوفر من اجملهود.
لو كان األمر كذلك أيضا ،ملا صرف النحاة أي جهد يف تبيان الفروق بني
استخدام هذه األدوات يف الكالم فيقال مثال إن "اهلمزة" يستفهم بها

 - 7راجع مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية ،مرجع سابق .268 / 3
 - 8راجع دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاني ،مرجع سابق ص.120 / 116:
9 - Marie-Hélène Christensen et autres (sous la direction d’Alain Bentolila) Le Robert et Nathan,
Grammaire, Paris, Nathan, 1995 de p :168 à p :171 et de p :304 à p :308.

 - 10عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،مرجع سابق ص.245 - 244:
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حتس به شخصياته و تفكر فيه ،فكأني به – كما
احملدودة الذي يعلم مسبقا ما ّ
قد يفهم القارئ -على علم مسبق أنها حتما حباجة إىل ّ
تدخله لركوب الدابة،
ثم إ ّن اجلملة املرتمجة ال تبيـن ما إذا كانت املساعدة اليت تتحدث عنها مساعدة
كلية أم جزئية ،ألن اجلملة الثانية املعطوفة على األوىل ال تبيـن كيفية املساعدة
على النحو الذي َّ
وضحه األصل ،بل إن املعنى الذي تؤديه ال يضيف جدي ًدا
إىل معنى اجلملة األوىل ،على اعتبار أن راحبًـا سيساعدها على الركوب على
ظهر الدابة (أي يساعدها لتحمل على ظهرها) ،فكأني مبضمون اجلملة الثانية
حتصيل حاصل ملضمون اجلملة األوىل ،ومرجع ذلك إىل ما قام به املرتجم من
تصرفات يف مجلته واليت سنحاول تبيان تأثرياتها األخرى على النص املنقول.
ففي األصل -خالفا ملا نراه يف الرتمجة – يشعر السامع(أعين نفيسة) منذ بداية
خماطبَُه (أعين راحبًـا) إمنا يستفهمه عن
اجلملة وبفضل وجود أداة االستفهام ،أن ِ
أمر ما ،مبعنى إنه سيتهيـــأُ ذهنيا منذ مفتتح اجلملة ال إىل تلقي كالم تقريري كما
قد خيطر على باله من اجلملة املنقولة عند شروع املتح ِدّث يف التلفظ بها ،إمنا
إىل تلقـــي استفهام ُينتظر منه إجابة عنه تناسبه .و لـمـا كان حرف االستفهام
هنا هو "هل" ،فإنه سيدرك أن االستفهام سيتعلق بالضرورة مبضمون اجلملة
اليت تلي األداة ،أي مبا ُ
تد ُّل عليه اجلملة الفعلية املثبتة "تستطعني الركوب"،
تأمل حاله و ما أضحت
معنى ذلك أن املتلقي (وهو هنا دائما نفيسة) ،سيعود إىل ُّ
عليه قواه بعد اإلسعاف الذي تلقاه ،أي سيخترب قدرته على إجناز الفعل الذي
اطُبُه ،قبل أن ُيبادر إىل اإلجابة عن سؤاله.
استفهمه عنه مخُ ِ

اجلملة املعطوفة عليها غري باٍد ،كما أحملنا أما يف األصل فإن الفرق بني االقرتاحني
منجـزَة الفعـل (فعل
بيـن ،فما عرضه عليها يف أوهلما هــو أن تكون هـــي ِ
الركوب) ويكون تدخله هو على سبيل املساعدة ليس غري ،وهو ما بينته مجلة
الشرط "إذا ساعدتك" ،أما يف االقرتاح الثاني ،فإنه سيتولىّ إجناز الفعل مبفرده،
و هو محل نفيسة بني ذراعيه لوضعها فوق ظهر الدابة .و يعود غياب الفرق بني
العرضني يف الرتمجة إىل حذف اجلملة الشرطية ،كما ذكرنا وإىل االستغناء عن
اجلملة الفعلية "أضعك" ،فقد اعتقد املرتجم أن االحتفاظ باجلملة الفعلية اليت
كاف الستيعاب
تقدمتها وهي "أمحلك" مع الفضلة و هي "فوق ظهر الدابة"ٍ ،
املعنى املعرب عنه باجلملتني الفعليتني متضافرتني و معهما الُفضلة املكونة من
الظرف املضاف ومن املضاف إليه أول و مضاف إليه ثا ٍن ،وهو ما مل يتحقق له.
ويظهر ذلك جليا إذا ما حاولنا نقل اجلملة املرتمجة إىل العربية ،فهي تعطينا يف
هذه احلالة اجلملة اآلتية :
أساعدك على الركوب أو أمحلك على ظهر احلمارة ؟
إن السؤال الذي يتبادر إىل ذهن القارئ عند قراءته هذه اجلملة هو  :يساعدها على
الركوب أين إن مل يكن على ظهر احلمارة؟ لذلك أشرنا من قبل إىل التداخل
املوجود بني معنيي اجلملتني املعطوفتني املكونتني للجملة املركبة يف لغة الوصول.
ويالحظ القارئ ً
أيضا اختفاء نفيسة من اجلملة من حيث هي فاعل حنوي ،وفاعل
افرتاضـــــي للفعل املقتــــرح عليـــها القيـــام بـــه ،بســبب عدم التصريح
بالــــفعل الذي سأهلا رابح إن كان ِقبََلها قدرة على إجنازه مبساعدته ،ألن الفعل
يف مجلة "أساعدك على الركوب ،»Je t’aide à monter« :ال يعين بالضرورة أ ّن
نفيسة يف هذه احلالة ستكون هي الفاعل الرئيس يف حتقيق فعل الركوب ،لعدم
اقرتانه مبعنى االستطاعة املصرح به يف مجلة األصل ،فمقدار استطاعتها هو الذي
سيبينّ ما إذا كانت ستكون فاعال أساسيا للفعل أو ال يكون هلا دو ٌر فيه أصال.

إن هذا االرتداد إىل الذات لتقديم اإلجابة اليت متليها حالة املخاطب يف هذا
املوقف ال تتيح الرتمجة للقارئ تصوره أو التفكري فيه ،بسبب استغناء املرتجم عن
االستفهام وعن اجلملة الفعلية اليت وقع عليها .ثم إن هناك معنى آخر ال يظهر
يف الرتمجة بسبب احلذف الذي طال مجلة الشرط "إذا ساعدتك" اليت مل تأت هنا
تنجر عن إسقاطه آثار ما يف نصه ،فالوظيفة املنوطة
على سبيل احلشو الذي ال ُّ
بهذه اجلملة الشرطية هي ربط االستطاعة باملساعدة اليت سيقدمها املتحدث إليه،
حيس أن
فالقارئ سيستشف أن املتكلم من خالل استفهامه املشروط باملساعدةُّ ،
نفيسة على الرغم من مالمح السرور البادية عليها و عودة وعيها إليها ،ما تزال
بعيدة عن اسرتجاع قواها كاملة و بالقدر الذي يسمح هلا بإجناز الفعل (الركوب)
مبفردها ،معنى ذلك أن هذا اإلحساس حبالة نفيسة له ما يربره يف مجلة األصل،
أما يف اجلملة املنقولة فإنه مل يتوافر ما يربره ،بالنظر إىل استغناء املرتجم عن مجلة
ٌ
مسبق أن نفيسة
الشرط ،لذلك قلنا إن مجلة « »Je t’aide à monterفيها َح ْسم
مل تستعد قواها ،ال سيما أن الفرق بني ما اقرتحه عليها رابح يف هذه اجلملة ويف
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فرق آخر يف املعنى يلمسه القارئ بني النموذجني (األصل ،و ترمجته) بسبب
التصرف يف العالقات الرتكيبية بني اجلمل املكونة للجملة املركبة املنقولة ،هو
أنه إذا كان جواب نفيسة بالنفي على استفهام رابح يف اجلملة املرتمجة ،فإن ما
ُيفهم من اإلجابة املنفية أحد املعاني اآلتية:
 .1إنها تستطيع الركوب مبفردها ،وهذا ما يفيده النفي إذا تعلق باجلواب على
اجلملة األوىل "أساعدك على الركوب".

 .2إنها ليست حباجة ً
أصال إىل أن تحُ مل على ظهر الدابة ،وهذا ما يفيده النفي
إذا ما تعلق باجلواب على اجلملة املعطوفة "أمحلك على ظهر احلمارة".
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إجابة نفيسة ستظهرها على حالة غري احلالة اليت تظهر عليها من خالهلا ،سواء
كانت اإلجابة عليها بالنفي -كما رأينا -أم باإلجياب ،ألن املسألة يف هذه احلالة
الثانية ستتعلق مبساعدتها على الركوب ال بعدم القدرة عليه ً
أصال .أمــا جواب
12
نفيسة على استفهام مجلة األصل فكان " :ال أظنين أقدر على أي شيء"
ناسب اجلزء
وهي إجابة ال تناسب مضمون مجليت اجلملة املركبة املنقولة ،وإمنا ُت ُ
رد فعل رابح
الواقع بعد حرف العطف يف اجلملة األصل املركبة ،لذلك كان ُّ
مثلما نقله لنا السارد كما يلي :
13
«محلها رابح بذراعيه ووضعها فوق األتان»
من ثم يبدو لنا أن ما أقدم عليه املرتجم من تصرف يف األصل ذو عالقة بالرتكيب
سريبك بناءه الداخلي بعض اإلرباك فتظهر إجابة نفيسة اليت صاغها كما يلي:

أمـا إذا انسحب النفي على اجلملة املركبة كاملة ،وهو احتمال وارٌد بالنسبة
ّ .3
إىل اجلملة املنقولة ،لعدم وجود فرق جوهري بني ما هو مقرتح يف اجلملتني
املكونتني هلا ،فمعنى ذلك أنها ال حتتاج إىل مساعدة على الركوب ،بل ال
حتتاج إىل أن تركب الدابة أو تحُ مل عليها ً
أصال ،وما ُيستفاد يف هذه احلالة
الثالثة أنها قد تعافت واستعادت قواها استعادة كاملة.
أما اإلجابة بالنفي على مجلة األصل كاملة فإنها تبدو غري مطابقة للحال اليت
توجد عليها نفيسة ،ألنها تعين رفض االختيارين كليهما ،و ال ثالث هلما إال أن
تبقى ماكثة يف مكانها ،على اعتبار أن اإلجابة بالنفي على االختيار األول تفيد
أنها ال تقوى على الركوب و لو ساعدها رابح على ذلك األمر الذي يرجح قبوهلا
يتولــى هو محلها ووضعها على ظهر احلمارة .و إذا كانت
االختيار الثاني ،أي أن َّ
اإلجابة بـــ»ال» على هذا املقرتح الثاني ،فمعنى ذلك أنها ال تريد مغادرة املكان،
ويف هذه احلالة فإنها تعرض نفسها خلطر املوت.

Je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit.14

غري مناسبة ألي من االختيارين املُعرب عنهما يف اجلملة املنقولة ،على ما بينهما
من تشابه تقدم ذكره ،خالفا ملا بني هذه اإلجابة و بني اجلزء التالي للعطف يف
مجلة األصل من اقتضاٍء .ونلمس أيضا شيئًا من ضعف االتساق بني مضمون
اجلملة املنقولة ورد فعل رابح الذي أوردناه ،على اعتبار أن اجلملة يف لغة املنت
جتعل القارئ يتوقع منه إ ّما مساعدة جزئية على الفعل وإمـا القيام بالفعل مبفرده.
وما حتقق يف نهاية األمر هو أحد هاذين االحتمالني(االحتمال الثاني) ،وهذا ما
ال تتيحه اجلملة للقارئ يف اللغة املستهدفة.

فنتيجة تطبيق النفي على أقسام اجلملة املركبة األصلية تظهر كما يلي :
 .1هل تستطيعني الركوب إذا ساعدتك؟
نفيسة تعرض نفسها

«ال»=نفيسة ما تزال مريضة.
 .2أم أمحلك وأضعك فوق ظهر احلمارة؟

خلطر املوت

«ال»=نفيسة تريد البقاء يف املكان

على ضوء ما عرضناه يتضح أن التحويرات اليت مسـت بنية اجلملة ،والتغيريات
اليت طرأت على الوظائف النحوية لعناصرها خلـفت تأثريات سلبية يف ناتج
قياسا إىل
الرتمجة تظهر من خالل ما حدث من عدول يف املعنى يف اجلملة املنقولة ً
األصل ،ومن خالل ما أفرزه من ضعف االتساق بني مضمون اجلملة ومضمون
اجلواب عن االستفهام من جهة وبينه وبني رّد فعل املُ ْستَ ْف ِه ْم من جهة أخرى.

وهذه النتيجة تتناقض مع تشبثها باحلياة املعرب عنه يف النص كما يلي ..." :ثم
يعود إليها وعيها ،ومع الوعي األمل ،ولكنها مع ذلك ُسرت بهذه النجاة اخلارقة
11
للعادة"
وباملقارنة بني نتيجيت تطبيق اإلجابة بالنفي على األصل وعلى الرتمجة ،يبدو
البون شاس ًعا بينهما ،ففي حني تعطينا اجلملة املنقولة ما مفاده أن نفيسة يف
غنّى عن أن تحُ مل على الدابة ،سواء أتعلق النفي باجلملة املركبة كاملة أم
جبزئيها ًّ
كال على حدة ،فإن اجلملة املركبة األصل ال يناسبها اجلواب بالنفي
ً
أصال و املانع هو اشتماله على اختيارين خمتلفني ،ونتيجة تطبيقه على اجلمل
املكونة هلا هو أن نفيسة ختتار املوت على احلياة ،وحينئذ ُتربُز املقارنة أن ما
حيصـله قارئ األصل وقارئ الرتمجة يف هذا املوضع من النص ليس شيــئًا
واح ًدا ،وأن املعنى املستفاد من اجلملة املنقولة سيكون متناقضا مع النص ،ألن

مثال  :2أما املثال الثاني الذي سندرس من خالله املسألة فجاء يف النص األصل كما يلي :

"فتعجب مالك من رفيقه الذي مل يعرف له فيما مضى من لقاءاتهما هذا
15
الوجه"
 - 12عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،ص.251:
 - 13عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،ص.251:
14 - Benhedouga,A. Le vent du sud, (Traduction)op ;cit ;p :192.

 - 11عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص.244-245:
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اجلر "الالم" ،والضمري املتصل يف حمل جر "هاء" ويعود على الرفيق ،و حرف
اجلر"يف" ،و"ما" املوصولية وهي يف ّ
حمل جر ،والفعل املاضي "مضى" والفاعل
ضمري مسترت تقديره "هو" يعود على االسم املوصول «ما» وحرف اجلر "من"
واالسم اجملرور املضاف "لقاءات" ،و املضاف إليه الضمري املتصل "هما"
واسم اإلشارة "هذا" وهو هنا مفعول به ،والبدل و هو كلمة "الوجه"

وقد ترمجت هذه اجلملة املركبة إىل الفرنسية على النحو اآلتي :
«l’assurance de son compagnon qui pourtant ignorait tout de l’entrevue
avec la jeune fille surprit Malek»16

جاءت مجلتنا هذه يف سياق حوار جرى بني املعلم سي الطاهر ،ومالك رئيس
البلدية ،بعد أن عاد هذا األخري من دار ابن القاضي ،على إثر دعوة وجهها إليه
بعد انقضاء حفل تدشني املقربة .و قد كان مالك مبعية سي الطاهر ،عندما أقبل
ابن القاضي حنوهما وقال خياطبه» أريد أن أكلمك يا سي مالك ،»!17فاستأذن مالك
من صديقه ،ولـمـا انفردا أخربه أن العجوز يعين خرية زوجته ،تريد أن تراه َف َقبِ َل
مضض وتوجها م ًعا إىل داره .و ملّا كانت الغرفة اليت جتتمع فيها
الدعوة على
ٍ
العائلة مشغولة ،قاد ابن القاضي ضيفه إىل حجرة نفيسة ،فوجد يف انتظاره خرية
والعجوز رمحة ونفيسة ،فسلـم على احلضور و ذهبت خرية ِلتُع ّد القهوة ،والتزم
الصمت يف ّ
جل فرتات هذا اللقاء الذي أراده ابن القاضي أن يكون فرصة
مالك ّ
للفت نظره إىل ابنته نفيسة فيتقدم خلطوبتها .وبعد الفراغ من تناول القهوة،
استأذن مالك للخروج معتذ ًرا عن قضاء الليلة معهم ،من دون أن يظهر عليه
ما يوحي أنه وقع يف الشرك الذي نصبه له ابن القاضي .وعاد بعدئذ إىل القرية
املركزية مع سي الطاهر .وبينما هما جالسان أمام مقر البلدية ،فإذا جبليسه يطرح
عليه أسئلة بدت له غريبة يف بادئ األمر ،ثم َف ِه َم أنه إمنا كان يستدرجه ليعرف
شيئًا عن عالقته بنفيسة و ما شاع عن اعتزامه خطوبتها ،فحاول جماراته يف
ميازحه ،ثم اختلط عليه األمر فلم يَ ِْدر أكان رفيقه
أسئلته معتق ًدا أنه إنـما كان ُ
مازحا أم أن هناك شيئًا آخر يريد الكشف عنه .و حينئذ تدخل السارد من خالل
ً
منوذجا للدراسة ليكشف عن تعجب مالك مما يرى عليه
اجلملة اليت اخرتناها ً
صديقه.

واضح من الوقوف على مكونات هذه اجلملة أن عدد العالقات اإلسنادية فيها
هو ثالثة و هي كلها إسنادات فعلية .وقد بدت اجلملة متضافرة األجزاء يف أداء
املعنى ،فاالستغناء عن أي من اجلمل الفعلية املؤتلفة بداخلها يرتك أثره يف املعنى
العام الذي صيغت للتعبري عنه ; فإذا توقفنا بها عند كلمة "رفيقه" مل يعلم
املتلقي عن هذا الرفيق شيئا ،وإذا قطعناها عند اجلار و اجملرور "له" بدا الكالم
غري كامل ً
أصال ،فلكي يكتمل املعنى ويحُ ـصل املضمون املعنوي املراد من اجلملة،
َم َل على مجيع عناصرها.
فإنه جيب أن َت ْشت ِ
أما اجلملة املنقولة فإن الوحدات اللسانية اليت تكونت منها هي :

أداة التعريف املرمخة ( »l’» ﴾l’article élidéوالفاعل (﴾sujet) «assurance
وحرف اإلضافة ( »préposition) «deونعت امللكية ()adjectif possessif
 »«sonواملضاف إليه «)complément du nom) «compagnon
واالسم املوصول « )pronom relatif) «quiوهـو هـنا فاعـل ،والظـرف
( »adverbe» (pourtantوالفـعل املـاضي الناقــص ()l’imparfait le verbe à
 «ignoraitوالظرف ﴿ »tout» (adverbeوحرف اإلضافة «)préposition) «de
وأداة التعريف املرمخة « »’lواملفعول به غري املباشر ﴿»C.O.I» ﴾entrevue
وحرف اإلضافة ﴿ »préposition) (avecو أداة التعريف اخلاصة باملؤنث «»la
والنعت املـالزم ( »jeune» (adjectif épithèteواملفعول به غـري املباشر
﴿ »fille» ﴾C.O.Iوالفعل املاضي البسيط ﴿ »surprit» ﴾passé simpleواملفعول به
﴿.»Malek» ﴾C.O.D

هذا عن السياق العام الذي جاءت مجلتنا يف أثنائه .أما عن العناصر اللغوية اليت
ائتلفت يف بنيتها فعددها واحد وعشرون عنص ًرا مبا فيه الوحدات اللسانية املضمرة
وهذه العناصر هي حرف العطف "فاء" والفعل املاضي "تعجب" والفاعل "ملك"
وحرف اجلر"من" واالسم اجملرور املضاف "رفيق" والضمري املتصل املضاف إليه
"هاء" و هو يعود على مالك ،و االسم املوصول اخلاص باملفرد املذكر"الذي" وهو
نعت لكلمة "رفيق" املعرفة باإلضافة ،وحرف اجلزم "مل" والفعل املضارع
هنا ٌ
"يعرف" ،والفاعل الضمري "املسترت "هو" الذي يعود على "مالك" وحرف

يظهر من حتليل هذه اجلملة املنقولة إىل عناصرها أن املرتجم احتفظ فيها
بعالقتني إسناديتني فقط ،خمالفا يف ذلك األصل الذي اشتمل على ثالث عالقات
إسنادية .غري أن ذلك مل ينزع عن اجلملة صفة الرتكيب ،فاجلملتان املكونتان هلا
ظهرتا مؤتلفتني ائتالفا شدي ًدا ،بفضل املكان الذي احتلته فيها اجلملة التابعة
( ﴾phrase subordonnéeفقد توسطت اجلملة األساسية (﴾phrase principale
األمر الذي جعل الفصل بينهما ًّ
خمال باملعنى املراد التعبري عنه من خالل اجلملة
املركبة ،على اعتبار َّ
أيــا من اجلملتني املكونتني هلا ال تستطيع أن تؤديَّه
أن ًّ

16 - Benhedouga, A. Le vent du sud, (Traduction),op ;cit ;p :54.

 - 17عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،ص.58:
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مبفردها ،لكن على الرغم مما استطاع املرتجم توفريه جلملته من هذه الناحية ،فإن
املقارنة بني مجلة األصل واجلملة املنقولة ،من حيث بعض عناصرها ووظائفها
النحوية تكشف لنا عن بعض الفروق اليت ال ن ْع ِدم اإلحساس مبا نتج عنها من
انزياح بني مضموني اجلملتني ومن أثر يف متاسك النص.

"أفال تظن أننا حنسن ألعصابنا لو نذهب إىل مقهى احلاج قويدر فنتناول قهوة
23
هناك".
هكذا ميكننا أن نلمس بوضوح الوظيفة اليت كانت للفاء يف متاسك النص
يف املَْوضع الذي استخدمت فيه ،و هو ما ال يشعر به القارئ بالقوة نفسها
يف النص املنقول عندما ينتقل من قول السارد.

لعل ما ُيلفت النظر ابتداء يف هذا اجملال هو غياب الوحدة املكافئة
حلرف العطف «ف» يف اجلملة املنقولة ،فبالنسبة إىل األصل فإن هذا
18
العنصر َع َط َ
ف بني اجلملة الفعلية "فأنشد الطاهر بيتًا من الشعر"
جـب مالك من رفيقه ، 19"...فجعل الفعل الذي أقدم عليه الطاهر سببًا لرد
و"ت َع َ
فعل مالك ،فأَفاَد ترتيبًا و تعقيبًا من غري َت َراخ بني الفعلني "أَن َ
جـب"،
ْش َد" و"َت َع َ
ٍ
حتى لكأن الفاصل بني االنتهاء من إنشاد األبيات واالستجابة اليت صدرت عن
املتلقي (مالك) ،مل يستغرق من الوقت ما يستحق الذكر .معنى هذا أن هذه الوحدة
اللسانية الغائبة يف الرتمجة ربطت ربطا سببيًا بني الفعل السابق والفعل الالحق
حبيث ال ميكن للقارئ أن يتصور ُح ُدوث َرِّد الفعل قبل الفعل ،وال أن يتصور أن
هناك مهلًة ما بينهما ،بل إن هذه السرعة يف االستجابة اليت عبرّ ت عنها "الفاء"
تسمح للمتلقي (القارئ) بإدراك التح ّول الذي حدث يف موقف مالك ،فقد قلنا
يف تقدمينا السياق الذي ورد فيه مثالنا ،إنه مل حيمل كالم صديقه يف بدايته حممل
اجلد ،فقد اعتربه ضرًبا من املمازحة .ففي فرتة من فرتات احلديث الذي جرى
ً
ً
حماوال أن يفهم ما يقصد من
طويال
بينهما ،تدخل السارد فقال "نظر إليه مالك
وراء عبثه . 20".....ويؤكد مالك نفسه يف هذه اللحظة الطابع غري اجلاد لكالم
صديقه و أسئلته فيقول خياطبه "لكأن ،اللنب الذي شربت اليوم أسكرك"،21
ومع االستجابة السريعة للفعل(أي إنشاد الشعر) الذي أقدمت عليه الشخصية
فت "الفاء" للتمكني من الشعور بها،
اليت تناولت الكلمة (أي الطاهر) ،واليت ُو َّظ ِ
يبدأ اإلحساس بالتغري يف ما كان يراه مالك يف كالم محُ دثه ،وهنا بدأ يتساءل مع نفسه
كما عبـر السارد عـــــن ذلك " :هل هو ميزح أم هناك شيء آخر حيز يف نفسه ؟،"22
وتبدأ أعصابه تتأثر مبا يسمع وتكون عاقبة ذلك فرتة من الصمت سادت بني
الرجلني كما أخربنا بذلك السارد  ،ثم قال لصديقه وقد شعر أن األعصاب
بدأت تتوتر :

« cette fois Tahar fit appel à la poésie»24

إىل املثال الذي ندرسه والذي أعقب األبيات الغزلية اليت أنشدها الطاهر.
والقضية األخرى اليت جتدر اإلشارة إليها يف املقارنة بني األصل وترمجته هي
مسألة ذات طبيعة حنوية هلا انعكاساتها على املعنى ،ففي اجلملة األصل مالك
املتعجب ،و املتعجب منه هو صديقه ،أما يف اجلملة املنقولة
هو الفاعل أي هو
ّ
فإن مالكاً مفعول به  ،فهو الذي وقع عليه الفعل فاملُْفجئ هو ثقة سي
الطاهر يف نفسه  ،أي إ ّن الفاعل هنا معنوي ،خالفاً ملا عليه األمر يف اجلملة
يف لغة املنت ،أما امل َفاجأُ فهو مالك ،و الفرق الذي سيظهر بني تلقي اجلملتني
فيما خيص هذه النقطة ميكن تشخيصه كما يلي :
املُتَ َع ِّجب(مالك)

املفاجئ(ثقة الصديق يف نفسه)
ِ

املُتَ َع َّج ُب(الصديق)

اجأْ(مالك)
املَُف َ

إن تبادل املواقع بني الفاعلني واملفعولني بني مجلة األصل و اجلملة املنقولة هو
ما تربزه الرتسيمة  ،ومنه يظهر الفرق بني الكيفية اليت سيتلقي بها القراء
املعنى يف اجلملتني .وستحرم الرتمجة قارئها كذلك من أخذ العلم باللقاءات
اليت كانت جتمع الصديقني من قبل ،وهو ما أفصحت عنه اجلملة يف لغة
االنطالق بوضوح ،ومنه سيعلم القارئ (قارئ األصل) أن الصديقني كانا
قريبني من بعضهما إىل احل ّد الذي مسح ملالك أن يعرف الطبع املألوف
لصديقه ،وهذا جانب غاب يف اجلملة يف اللغة املستهدفة غياباً كلياً ،بسبب
تصرف املرتجم يف العالقات اإلسنادية يف مجلته عن طريق االستغناء عن
بعض وحداتها  ،وهنا ميكننا أن نسجل مالحظة أخرى تتعلق بإعادة النص
إنتاج نفسه بالكيفية اليت تعزز التماسك بني فقراته  :فاإلشارة إىل اللقاءات

 - 18عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،ص.69:
 - 19عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،ص.69:
 - 20عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،ص69:

 - 23عبد احلميد بن هدوقة  ،ريح اجلنوب ص. 69

 - 21عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ،ص69:
 - 22عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص. 69
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اخلامتة

السابقة بني الشخصيتني ما هي يف حقيقة األمر سوى ضرب من تذكري
مر معه لتبقى فقرات الكالم متصال بعضها ببعض يف ذهنه ،
القارئ مبا َّ
بعبارة أخرى إن تلك اإلشارة الواردة يف اجلملة يف لغة املنت  ،واستغنى
عنها املرتجم يف اجلملة املنقولة تصل الكالم يف هذا املوطن من النص
مبواطن سابقة فيه أملح فيها إىل الصداقة اليت متيز الرجلني عن سواهما يف
القرية  ،منها "وكان من بني الذين أتوا حلضور حفل التدشني معلم
باملدرسة اإلعدادية يف القرية املركزية بينه وبني مالك صداقة قدمية"،25
ومنها "وأمام شجرة صفصاف كان جيلس مالك واملعلم صديقه  .26"...إن
هذه العودة إىل صداقة الشخصيتني سرتسخ العالقة بني هذه األجزاء من
النص يف ذهن القارئ وستهيئه لقبول حلقة تالية من النص َ
قبوال طبيعياً،
ً
رسوال إىل
لذلك ال يستغرب القارئ أن خيتار ابن القاضي سي الطاهر
مالك حيثه على اإلسراع يف إعالن زواجه من ابنته نفيسة و ال يستغرب
كذلك أن يلقاه ابن القاضي ،و كان يبحث عنه  ،مع مالك  :فبينما هو
جالس باملقهى يتبادل احلديث مع احلاج قويدر و ينتظر" ...إذا باملعلم يدخل
برفقة مالك" ،27و بعد انصراف مالك يقول ابن القاضي خياطب سي
الطاهر "كنت أعتزم أن أدعوك للبقاء معي ،ألني يف الواقع جئت إىل هنا
من أجلك  ...جئت ألحدثك يف موضوع وأطلب فيه رأيك و مساعدتك إن
مل ت َر مانعا يف ذلك" ،28ثم أضاف "إن الناس كلهم يتحدثون عن زواج سي
مالك بابنيت  ، 29"...أرجو منك إذا مل تر حرجاً أن حتدث سي مالك يف املوضوع
للتعجيل يف األمر ".30

صفوة القول إن اللغتني ،لغة االنطالق و لغة الوصول ،وإن كانتا ال تتطابقان
من حيث املعجم و النظام اللغوي ،األمر الذي جيعل الرتمجة املعجمية ذات آثار
سلبية كبرية على املنتوج الرتمجي ،فإن إطالق املرتجم العنان حلرية التصرف يف
ضرب منها بضرب
العالقات اإلسنادية املنسوجة بني مجل النص سواء باستبدال ٍ
مغاير له متا ًما يف لغة الوصول أم حبذف بعضها أو التساهل يف تغيري الوظائف
النحوية للوحدات اللغوية املتآلفة يف اجلملة يف لغة االنطالق بإسناد وظائف
جديدة هلا يف لغة اهلدف أو الوصول ،إن ذلك ال ميكن أن يمَُر ،من دون أن يكون
له تأثري ما يف النص املرتجم سواء أكان ذلك يف املضمون الذي يقدمه لقرائه أم
يف متاسك النص ويف اتساقه الداخلي بل قد ميتد هذا األثر عندما يتعلق بنص
كالذي استقينا منه املثالني اللذين درسناهما ،إىل الدور الذي أسنده الكاتب إىل
الشخصية يف نصه.

املراجع

 1برمان أنطوان ( ،)2010الرتمجة واحلرف أو مقام البعد  ،ترمجة وتقديم
د .عزالدين اخلطابي ،املنظمة العربية للرتمجة  ،الطبعة األوىل ،بريوت .
  2اجلرجاني عبد القاهر( ،)1992دالئل اإلعجاز ،حتقيق حممود شاكر ،القاهرة،
مطبعة املدني ،دار املدني ،الطبعة الثالثة.
 3حسن عباس(د .ت ) ،النحو الوايف ،دار املعارف ،مصر.

 4محاسة حممد عبد اللطيف ( ،)1982يف بناء اجلملة العربية ،دار القلم،
الكويت.

أوردنا كل هذه املقاطع من حديث الشخصيتني لنبني أن اإلشارات املتكررة إىل
ما بني الرجلني من عالقة هلا وظيفتها يف اتساق أجزاء النص وأنها مل تكن
حش ًوا ميكن االستغناء عنه من دون أن ختلف آثا ًرا يف بنائه ،من هذه الناحية يكون
تصرف املرتجم يف العالقات اإلسنادية يف مجلته من خالل االستغناء عن بعض
أجزائها ذا أثر يف النسيج البنائي للنص على النحو الذي حاولنا أن نبينه.

 5دوريو كريستني ( ،)2007أسس تدريس الرتمجة التقنية ،ترمجة هدى مقنص،
املنظمة العربية للرتمجة ،الطبعة األوىل ،بريوت.
 6سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب (1317هـ) ،الكتاب  ،حتقيق
عبد السالم حممد هارون ،بوالق ،املطبعة األمريية.
 7عبد النور جبور وسهيل إدريس ( ،)1980املنهل  ،دار العلم للماليني ،دار
اآلداب -بريوت.

 - 25عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص56
 - 26عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص57

 8الغالييين مصطفى ( ،)19080جامع الدروس العربية  ،املكتبة العصرية -
بريوت.

 - 27عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص222
 - 28عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص223

 - 29عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص225
 - 30عبد احلميد بن هدوقة ،ريح اجلنوب ص227
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تصرف املرتجم يف العالقات اإلسنادية ويف الوظائف النحوية للوحدات اللغوية و أثره على املنتوج الرتمجي
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جامعة اجلزائر :2تاريخ  ...ورجاالت فكر
أ .د حممد العيد رتيمة
جامعة اجلزائر2

تعترب جامعة اجلزائر 2من أعرق اجلامعات احلديثة يف البلدان العربية وإفريقيا
عموما وقد عرفت منذ نشأتها رجاالت فكر هلم إسهاماتهم يف البحث العلمي؛
نرى أنه من حق هذه اجلامعة علينا أن نعرف بها ومن حق رجاالت الفكر الذين
كان هلم ضلع يف تطويرها أن نعرف بهم ذلك ونكرمهم.
اجلامعة ليست هذا احلاضر املتأزم الذي أسال حربا كثريا ،ونشرت بعض غسيله
النقابات والتنقيبات ،هذا احلاضر هو وليد عقود من السلوكات ،هو رواسب
من التوجيهات ،شأنه يف ذلك شأن حاضر بقية احليوات ،وإن كان هو أشد
وأعمق ،ومستلزمات فهمه وشرحه وتشرحيه أخفى وأعقد ،تستوجب فيما
تستوجبه االستقراء الوايف ،الستنباط اجلواب الشايف عما آلت إليه حالة جامعتنا
وجامعيينا ،واستشفاف ما ستؤول إليه حبكم احتواء املقدمات على النتائج كما
يقول املنطقيون.
إن احلاضر نقطة بسيطة مزدوجة أيلولة ماضوية وبداية مستقبلية ،ال ميكن معرفتها
بذاتها ولذاتها ،ما مل يكشف القناع عن سلوكات موجهيها و إزالة التمرد عن
ماضيها ،والتنبؤ مبستقبلها.
لقد مرت جامعة اجلزائر 2بثالث مراحل كربى منذ نشأتها ،كان لكل مرحلة منها
مساتها وتوجيهاتها ورجاهلا ،ومبادئها وأهدافها و تأثرياتها يف اليت تليها ،مما جعل
السابقة منها أشد حتكما وإحكاما وكبحا ملسرية ومسار الالحقة ،فكانت لذلك
وتائر التغري ومؤشرات التطور متغايرة بني النظرية منها والتطبيقية.
إن املراحل الثالث اليت مرت بها جامعة اجلزائر 2كونت رصيدها التارخيي
وقولبت مكونها البشري بقوالب معينة فأنتجت نسقا ال ميكن دراسته وحتليله
واحلكم عليه ما مل نتعرف على املراحل الثالثة املرتبطة باملسار التارخيي ،ضمن
نسق التواصل والتفاعل والتداخل ،وذلك ألن التاريخ سلسلة متصلة احللقات
يفضي السابق منها إىل الالحق ،إذ ال ميكن احلكم على احلاضر وتقييمه يف غياب
معرفة املاضي وتقوميه ،كما ال ميكن استشراف اآلفاق وحتديد مالحمها ما مل تسرب
أغوار احلاضر وترصد مالحمه بشكل موضوعي بعيد عن القدح والتجريح أو
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اإلشادة والتنويه لذلك أجدني مضطرا للحديث عن تسميات ثالثة ملراحل
جامعة اجلزائر 2وهي:

االعتبار خصوصيات املوقع ولكنه سرعان ما بت فيه باعتبارها كما يقول جون
مليا يف كتابه " تاريخ جامعة اجلزائر" ما يلي " ...وليد فرنسا ...قد كرب وهو يف
مرحلة تطور وتفتح...انه يستطيع أن ينظر خلفه ،وبدون خوف إىل الطريق الذي
قطعه  .لقد حان الوقت لوضع حد ولتصفية احلساب ،وإعطاء صورة جلية اجيابية
عن الفرنسية بغض النظر عن التضاربات اإليديولوجية  ،وعن األفكار املزعومة
عن جزأرة أهم قطاع فرنسي خارج البحار" .هلذا أَؤكد مصطلح اجلامعة يف
اجلزائر إبان هذه املرحلة  ،وليس جامعة اجلزائر ،ألنها مل تكن للجزائريني وال
بلغتهم وال حتى خبصوصيات ثقافة األقلية األوروبية يف اجلزائر بل كانت مدجمة
جبامعة الوطن األم .فلقد كانت اهليأة التدريسية حتى غداة االستقالل متكونة شبه
كليا من األوروبيني ،وكذا األمر بالنسبة للطلبة فلم يكن اجلزائريون يكونون
فيها إال أقلية هامشية خالل مراحل تكوينها وتوسعها مبختلف معاهدها األنفة
الذكر مقارنة بذوي األصل األوروبي ،وقد ازداد عدد الطلبة اجلزائريني ضآلة
إبان ثورة التحرير املباركة لتعبئتهم يف صفوف جيش التحرير الوطين وجبهة
التحرير خاصة بعد إضراب  19ماي  1956فلم يتجاوز عدد الطلبة اجلزائريني
عشية االستقالل  200طالب يف حني كان عدد األوروبيني يربو على 4500
طالب يف التاريخ نفسه ،لذلك فانه مبجرد خروج االستعمار ورحيل إطاراته
مجيعا ومنها اجلامعية بعد أن خربت ما استطاع ختريبه كما حدث يف  07جوان
 1962بإحراق املكتبة اجلامعية وإتالف ما يربو على 200000مرجعا من قبل
"املنظمة العسكرية السرية" .لذلك فقد ورثت اجلزائر أنقاضا وخرابا وبقايا
فقط كهياكل مفرغة من حمتوياتها ورثتها من اجلامعة يف اجلزائر ،لتنبثق عنها
ومنها املرحلة الثانية جامعة اجلزائر.

 .1مرحلة جامعة باجلزائر (.)1909-1962
 .2مرحلة جامعة اجلزائر ( )2009 1962-
 .3مرحلة جامعة اجلزائر 2009( 2وما بعده)
املرحلة األوىل :من املعلوم أن اجلامعة يف اجلزائر كمؤسسة تعليمية ال مؤسسة
عمومية كانت وليدة الفرتة االستعمارية إذ أن نشوءها يعود إىل سنة  1909م
وكانت حكرا على أبناء املستعمر و"الكولون" ومن لف لفهم ،و ذلك ألن التعليم
العالي يف تلك الفرتة ارتبط ارتباطا وثيقا باملشروع اإلستطاني االستعماري منذ
بداياته اليت تعود إىل سنة  1833يف شكل دروس أوىل يف الفزيولوجيا وعلم
التشريح الوصفي اليت كان يلقيها أطباء عسكريون استعماريون مبستشفى
اجلزائر العسكري (مايو حاليا) .وقد تولدت عنها املدرسة التحضريية يف الطب
والصيدلة سنة  1857بناءا على مرسوم  04أوت من السنة نفسها ،وقد تطورت
هذه البدايات وتوجت توسعا بإنشاء أربع مدارس هي مدرسة الطب و الصيدلة
والعلوم  ،واألدب والقانون مبوجب قانون 20ديسمرب 1879م .وكانت البداية
احلقيقية للجامعة يف اجلزائر سنة  1909مبوجب قانون  30ديسمرب .1909
ولقد أخذت اجلامعة يف اجلزائر تتوسع بشكل ملفت لالنتباه منذ سنة 1923
بإنشاء معهد الصحة والطب ما وراء البحار ،وتتكاثر بها التخصصات املستقلة
كل منها مبعهد خاص إىل غاية سنة  1959وهو تاريخ إنشاء معهد الدراسات
النووية وهو املعهد الرابع عشر بعد كل من معهد األرصاد اجلوي وفيزياء
األرض سنة  1931ومعهد البحوث الصحراوية ( )1937ومعهد علم اإلجرام
يف إفريقيا الشمالية ( )1942ومعهد العمران ( )1942أيضا ومعهد الرتبية
البدنية والرياضية ( )1944ومعهد علم النفس التقين والقياسي والبيولوجي
سنة  ،1945فمعهد الدراسات العليا اإلسالمية ( )1946ومعهد رماد العني
وطب العيون ( )1947ومعهد العلوم السياسية ( )1949ومعهد الدراسات
الفلسفية ( )1952ومعهد األتنولوجيا سنة ( )1956فمعهد ترقية العمال سنة
 1957ثم أخريا معهد الدراسات النووية اآلنفة الذكر سنة  ،1959مشكلة يف
مجلتها أربعة عشر معهدا .إن عدد املعاهد اآلنف إحصاؤهم كان يشكل اجلامعة
يف اجلزائر وليس جامعة اجلزائر كما أصطلح على تسميتها يف ذلك الوقت ،وهذا
للفرق الكبري بني التسميتني ،وذلك ألن التفكري يف إنشائها كان مقرونا بتحديد
مالحمها ومواصفاتها فهي باإلضافة إىل كونها حكرا على أبناء االستعماريني ومن
لف لفهم  ،وباإلضافة إىل حتديد لغة تعليمها سلفا ثار نقاش حول األخذ بعني
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املرحلة الثانية :عرفت جامعة اجلزائر إقباال كبريا من أبناء الشعب بكل فئاته
املتعطش للعلم واملعرفة بعد حرمانه منها خالل فرتة االستعمار وهذا لسد حاجات
الفرد إىل االرتقاء واحتياجات الوطن إىل اإلطارات ويف كل التخصصات من
جهة أخرى ،وكذلك لدميقراطية التعليم كأسلوب منتج فرضته الظروف وأفرزه
املسار التارخيي بكل زمحه ومالبساته.إن هذه العوامل جعلت عدد الطلبة يقفز
من  200كما قدمنا إىل  2631مباشرة خالل  1962/1963ويتضاعف هذا
العدد بعد ذلك فيما تالها من سنوات بوتائر هندسية وتتوسع هياكله وتتشعب
فروعه وتكرب ،مع العلم أن الدولة اجلزائرية عملت باإلضافة إىل تطوير جامعة
اجلزائر على بناء ،هنا وهناك اجلامعات الكربى واملراكز اجلامعية عرب خمتلف أقطار
الوطن ،ولكن أمناط التكوين ومناهجه وطرقه وطرائقه بقيت موروثة فتطلب
ذلك إحداث إصالحات كان أهمها إصالح سنة  1971حيث مت حتويل بناءا
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على توجهات هذا اإلصالح كلية العلوم يف جامعة اجلزائر إىل جامعة العلوم
والتكنولوجيا سنة  ،1974واليت مت توطينها بباب الزوار (جامعة هواري بومدين
حاليا) .ولألمانة التارخيية لقد حضيت جامعات العلوم والتكنولوجيا وختصصاتها
وطلبتها بعناية كبرية مقارنة بالعناية املقدمة لتخصصات وطلبة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية يف جامعة اجلزائر وغريها من اجلامعات األخرى ،حتت ذريعة سد
احلاجات امللحة للبالد من اإلطارات العلمية والتكنولوجية.

إن اهلدف من هذا التقسيم هو إعطاء نفس جديد ملعاهد وأقسام وكليات جامعة
اجلزائر ومتكينها من التطور املطلوب بعد االختناق الذي عرفته مع الزمن يف
هذه املرحلة .لقد أدى هذا التقسيم إىل ظهور املرحلة احلالية أي املرحلة الثالثة
من تاريخ جامعة اجلزائر ،2واليت تتميز بتوجيه التعليم العالي والبحث العليم
فيها بالدرجة األوىل إىل تغطية ميادين العلوم اإلنسانية واالجتماعية واآلداب
واللغات واآلثار.

لقد وجدت جامعة اجلزائر نفسها منذ استعادة السيادة يف حاجة إىل أعداد هائلة
من املكونني للتغلب على األعداد املتزايدة من الطلبة مما جعلها تتوجه إىل
تطوير دراسات التدرج وما بعد التدرج ،وهذا باإلضافة إىل عملية االستعانة
باألساتذة األجانب .ومع الزمن عرفت جامعة اجلزائر توسعا كبريا من حيث
اهلياكل وتعداد األساتذة والطلبة والعمال؛ إذ أصبحت ،مع بداية األلفية اجلديدة،
تتوزع أقسامها على مدى قطر طوله أكثر من  35كلم وأقرتب عدد طالبها من
 100ألف طالب .إال أن هذا التطور رافقه استفحال البريوقراطية يف تسيري
الشؤون العامة لألساتذة والطلبة وظهور مشاكل ومعيقات كثرية على مستوى
النشاطات البيداغوجية والبحثية .إن هذه الوضعية عجلت بالسلطات العليا
للبالد الختاذ قرار تقسيم جامعة اجلزائر إىل ثالثة جامعات وهذا بناء على ميادين
معرفية كبرية ومواقع جغرافية مبدينة اجلزائر مناسبة للتوطني؛ وباليت ورثت كل
واحدة من هذه اجلامعات الثالث جزءا من التجربة العلمية العملية يف التكوين
والبحث العلمي املرتبط مبيادين معرفية معينة املتصلة باملرحلتني السابقتني من
تطور املؤسسة األم يف التعليم العالي باجلزائر.

املرحلة الثالثة  :إن جامعة اجلزائر 2خالل هذا التاريخ الطويل (مند سنة ،)1909
قدمت الكثري ومازالت للميادين املعرفية املتصلة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية
واآلداب واللغات وهذا سواء فيما خيص التكوين حيث خترج منها العديد من
األمساء البارزة ،البعض منهم أصبحوا من أعالم الفكر على املستوى العربي
والعاملي والبعض اآلخر كان هلم قسط وافر يف عملية البناء والتشييد اليت
شهدتها اجلزائر وفريق ثالث تنقل إىل فضاءات أوسع للعمل يف مؤسسات عاملية
أو دولية .ومارس مهنة التدريس والبحث بها العديد من األساتذة األفاضل كان
هلم الفضل يف ختريج هذه الدفعات ،ال يسع املقام هنا لذكرهم مجيعا .حيث ساهم
هؤالء األساتذة يف ترقية جامعتنا واجتهدوا يف تبليغ رسالة التعليم العالي من
توصيل ونشر وإنتاج للمعرفة .وهلذا فمن حقهم علينا مجيعا أن خنصص هلم يف
ذاكرة جامعة اجلزائر 2مكانة مرموقة واعرتاف يليق مبقامهم العالي .ويف هذا
اإلطار سنقدم فيما سيأتي بورتريه األستاذ جعفر دك الباب أحد األساتذة الذين
تركوا بصامات طبية يف جامعة اجلزائر 2من تكوين وإشراف وإنتاج للمعرفة يف
علوم اللغة واللسان.

اجلدول ( )1اجلامعات الثالث اليت تفرعت عن جامعة اجلزائر (املرحلة الثانية)
ميادين املعرفة

جامعة ىاجلزائر1
جامعة ىاجلزائر2

جامعة ىاجلزائر3
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العلوم الطبية -العلوم القانونية -
العلوم اإلسالمية.

العلوم اإلنسانية – العلوم
االجتماعية – اآلثار -اآلداب
واللغات.
العلوم االقتصادية -علوم التسيري
واملالية -العلوم التجارية -العلوم
السياسية -علوم االتصال واإلعالم
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 .2بور تريه األستاذ جعفر دك الباب

يعد األستاذ جعفر دك الباب من رجاالت الفكر البارزين يف علوم اللغة واللسان
ومن الذين ساهموا يف تطوير وخدمة جامعتنا وأحبوها وأحبوا اجلزائر واجلزائريني
وان مل ينتم هلم وطنا ،وهلذا إني ألقول فيه – بدءا – قول سعيد األفغاني يف ابن
حزم رمحهم اهلل مجيعا "انه حر الفكر ،قوال باحلق  ،جباه به حتى ألب عليه اجلن
واإلنس "...وكفى بذلك حافزا ملثلي على حبه وإكباره ودراسة حياته ونشر
فضائله ونظريته اللغوية.

مكان توطني املقر الرئيسي

 ديدوش مراد(الربيد املركزي)
 -بوزريعة

 -دالي إبراهيم
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 -ترمجة الدكتور جعفر دك الباب

 .1نظرية أدوات التعريف والتنكري وقضايا النحو العربي – لألستاذ غراتشيا
غابوتشان.

هو جعفر بن أيوب دك
الباب املولود يف أسرة
عربية أصيلة دمشقية
عريقة سنة ،1937
درس املرحلة االبتدائية
واإلعدادية والثانوية فرع
األدب واللغات وحصل
على شهادة الدراسة
الثانوية بدمشق.

 .2دراسات يف علم النحو العام والنحو العربي – لألستاذ فيكتور
خراكوفسكي
وهذا ماعزز لدى األستاذ – رمحه اهلل  -الفكرة اليت راودته بعد حصوله عل
الدكتوراه يف مشروع نظرة جديدة يف فقه اللغة يقوم على استخدام منهج تارخيي
علمي يف دراسة تاريخ اللغة العربية.
لقد التحق األستاذ  -رمحه اهلل  -يف إطار التعاون – جبامعة اجلزائر سنة 1983
أستاذا مبعهد اللغة العربية وآدابها حماضرا ملرحلة التدرج ،ومؤطرا ومشرفا ومناقشا
ملا بعد التدرج بطوريه :الطور األول "املاجستري" والطور الثاني "الدكتوراه"
يف جامعة اجلزائر والكثري من جامعات اجلزائر  :كجامعة قسنطينة وجامعة عنابة،
وجامعة وهران ،وذلك إىل غاية سنة  .1992وقد أسندت إليه مهمة تدريس
املقررات التالية يف الدراسات العليا :

سافر إىل االحتاد السوفياتي
ضمن بعثة طالبية لدراسة اللغة واألدب ختصص اللسانيات سنة  1956فدرس
ذلك يف جامعة موسكو حيث حتصل على شهادة املاجستري يف اللغة الروسية وآدابها
سنة  ،1962ثم تابع دراسته العليا مرحلة ما بعد التدرج الثانية فحصل كذلك
من اجلامعة املذكورة على شهادة الدكتوراه بامتياز يف فقه اللغة (الفيلولوجيا)
سنة .1973

 مناهج البحث اللغوي. مبادئ الدراسة اللغوية املقارنة . النظريات اللغوية. فقه اللغة. النحو العربي. نظرية النظم.يقول األستاذ املرحوم ":تبني لي بعد مخسة أعوام من التدريس يف جامعة اجلزائر
أنه على الرغم من أن املناهج اجلامعية يف اجلزائر تشمل على دراسة اللسانيات
والنظريات اللغوية احلديثة  ،فان اللسانيات تقدم للطلبة وكأنها صاحلة لدراسة
مجيع اللغات ماعدا اللغة العربية ،وشعرت انه توجد عند الطلبة وبعض
املتخصصني يف اللغة العربية يف اجلزائر حاجة ماسة لربط الدراسات اللغوية
العربية القدمية بالدراسات اللغوية احلديثة "  .فجمع لذلك مقاالته املنشورة
يف األعوام ( - 1976إىل ) -1988وحماضراته اليت ألقاها يف جامعة دمشق يف
األعوام (  1979إىل  ) 1988فاكتمل بذلك عند األستاذ املرحوم مشروع النظرة
اجلديدة إىل فقه اللغة بعد مخسة عشر عاما من البحث و العمل .فبلورها يف كتاب
طرحه للمناقشة العلمية حتت عنوان "حنو نظرة جديدة إىل فقه اللغة".

وقد كان عنوان رسالته للدكتوراه "مبادئ الدراسة املقارنة لرتتيب الكلمات يف
اللغة العربية الفصحى واللغة الروسية األدبية املعاصرة".
عاد بعد حصوله على الدكتوراه إىل دمشق وانتظم يف هيئة التدريس ملرحليت
التدرج وما بعده بقسم اللغة العربية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة
دمشق وتدرج يف الرتب من "مدرس أستاذ مساعد فأستاذ" وذلك خالل عشر
سنوات من سنة  1973إىل غاية سنة .1983
يقول األستاذ  -رمحه اهلل -خالل هذه الفرتة  ":لقد تبني لي – خالل فرتة
تدريسي يف الدراسات العليا "الشعبة اللغوية" ،لقسم اللغة العربية يف جامعة
دمشق – أنه توجد حاجة ماسة عند الطلبة واملتخصصني يف اللغة العربية
ملزيد من اإلطالع على النظريات اللغوية احلديثة من ناحية وكيف تطبق تلك
النظريات يف دراسة النظام اللغوي للعربية من ناحية أخرى فنقلت من الروسية
إىل العربية كتابني يشتمالن يف آن واحد على دراسات يف علم اللغة العام وعلم
اللغة العربية هما :
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تعاقدي تعاوني حيث عمل بها مشرفا على فرق البحث والتنقيب عن اآلثار
املخطوطات والنقوش إىل غاية سنة 1996ثم عاد إىل دمشق ليستقر بها نهائيا
إىل أن أدركته الوفاة يف  09-08سنة 1999رمحه اهلل.
وجتدر اإلشارة إىل أن األستاذ جعفر دك الباب  -رمحه اهلل -ترك آثارا متنوعة
بني كتب مؤلفة وكتب مرتمجة ومقاالت علمية يف الدوريات واجملالت احملكمة
وحماضرات يف املؤمترات وامللتقيات العلمية ،وفيما يلي نورد أهم أعماله من
كتب وترمجات:
1 .1املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاني -مطبعة اجلليل-
دمشق.1980
2 .2حنو نظرة جديدة إىل فقه اللغة -مطبعة األهالي -دمشق.1989
3 .3أسرار اللسان العربي -مطبعة األهالي -دمشق.1990
4 .4طريقة جديدة يف دراسة تصريف األفعال يف العربية -مطبعة األهالي،
دمشق.1991
5 .5النظرية اللغوية احلديثة -منشورات احتاد الكتاب العرب.1996
6 .6رحلة إىل إسرائيل -تأليف :غريغوري بلوتني.
7 .7الشرق العربي يف ساعة االختبار .تأليف :بافل دميتشنكو.
8 .8نظرية أدوات التعريف و التنكري و قضايا النحو العربي ،تأليف :غراتشيا
غابوتشان.
9 .9دراسة يف علم النحو العام والنحو العربي -تأليف :فيكتور خراكوفسكي.
وباإلضافة إىل هذه األعمال أشرف األستاذ جعفر دك الباب  -رمحه اهلل -على
العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف علوم اللغة واللسان يف جامعتنا ويف
جامعات متعددة أخرى باجلزائر وغريها من البلدان العربية.
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النقاش العلمي يف اجلزائر حول الثورات العربية
حممود بوسنه
جامعة اجلزائر2

حسني عبد الالوي
جامعة اجلزائر2

عبد الكريم أوزغلة
جامعة اجلزائر2

 .1إشكالية التغيري يف البلدان العربية

بعد مرور أكثر من مثانية شهور على بداية الثورات العربية بتونس ،شهدت
اجلزائر تنظيم أول امللتقيات العلمية ملناقشة هذا املوضوع .حيث مت يف هذا
السياق تنظيم على هامش الصالون اجلزائري الدولي السادس عشر للكتاب
لقاءين علميني حول الربيع العربي حتث عنوانني خمتلفني وهما :

 الربيع العربي بني الثورة و الثورة املضادة (من  23إىل  25سبتمرب )2011 العامل العربي يف غليان :انتفاضات أم ثورات (من  28/09إىل )02/10/2011سنعمل على تقديم قراءة حتليلية للمناقشات اليت تضمنتها جلساتهما فيما سيأتي.
يتبني لنا من حمتوى أشغال امللتقيني اآلنفي الذكر والنقاشات الواسعة اليت دارت
خالل هذه األشغال ،أن الطرح العلمي يف اجلزائر حول الثورات العربية قد
متيز بإقامة قطيعة مع النماذج املستعملة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية لدراسة
اجملتمعات العربية من جهة ومن جهة أخري الدعوة إىل االنطالق يف إنتاج مناذج
بديلة باالعتماد على خصائص واقع هذه الثورات ونتائج مناقشة اإلشكاليات
الرئيسية املطروحة حوهلا .ومن هذا املنظور فإن التأخر يف طرح إشكاليات هذه
الثورات على بساط التحليل والتمحيص كان له جوانبه اإلجيابية ،إذ مسح
باالنتقال من النقاش العام يف كل االجتاهات والتفكري حول التساؤالت األولية،
إىل املساهمة يف بناء مفاهيم ومناذج حتليلية لفهم هذه الثورات بصورة موضوعيه،
بعيدا عن املواقف احلماسية والظرفية واليت غالبا ما تكون عندما تتعاقب أحداث
هامة وجذرية.
كتب من تونس أحد الفاعلني يف الساحة الفكرية بالبلدان العربية األستاذ مجال
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تركي ،على صفحات شبكة العلوم النفسية العربية يوم  13.12.2011ما يلي
" ...اليوم ارفع رأسي مفتخرا بوطين ،بعروبيت ،بإسالمي "...وهذا للتعبري على
شعوره ،ويف الواقع على شعورنا مجيعا ،بعد جناح تونس يف تنظيم انتخابات رئاسية
نزيهة ونظيفة أعتلى على إثرها الدكتور منصف املرزوقي رئاسة اجلمهورية وهو
حمرما عليه الدخول ليس إىل تونس فقط وإمنا أيضا إىل العديد من
الذي كان َّ
البلدان العربية.

وهكذا بعد نصف قرن ضاق الفرد املنتمي إىل خمتلف طبقات اجملتمع (الفقري
واملتوسط والثري) من هذه القوالب حملدودياتها وغرابتها عن ثقافته وطموحاته
وحاجياته...مما أدى به إىل اخلروج عن طاعة املؤسسات اليت افرزتها هذه القوالب،
ثم الثورة على النخب اليت متثل هذه القوالب ويف عدد من احلاالت وصل األمر
مبجموعات من املتطرفني وحتث شعارات خمتلفة إىل حد العدمية وذلك بالعمل
على ختريب البنية التحتية اليت حتققت بفضل هذه القوالب ،يف إطار التعبري عن
جنونها ورفضها للحياة احلالية.

جيب االنتباه إىل أن هذه اخلطوة ،رغم قيمتها الكبرية ومعناها التارخيي اهلام ،تبقى
خطوة أولية وهشة...وهذا بالنظر إىل ضخامة ما ينتظر البلدان العربية من رهانات
وحتديات كبرية مثل ما يشري إليه األستاذ مجال تركي عندما يقول " ...اليوم ثقلت
مسؤولييت/مسؤوليتك/مسؤوليتنا  ،"...خاصة أن التجربة احلديثة هلذه البلدان يف
عملية البناء والتشييد غري مشجعة وضعيفة جدا من حيث النتائج.

بناء على خصائص هذه التجربة اليت عايشتها خمتلف البلدان العربية واليت مازلنا
نعاني من معيقاتها ،ميكن اإلشارة إىل ان فرحة اليوم قد تكون بداية لبكاء الغد...
يف حالة ما إذا كررنا نفس األخطاء السابقة.
إن أي تغيري يف أي جمتمع ما مل يكن مبنيا على تفكري متأن وموضوعي حول
ماض وحاضر ومستقبل هذا اجملتمع يقوم به ذوو اجلدارة وذوو الكفاءات العالية
املعرتف بهم سيؤدي إىل نفس النتائج السابقة اهلزيلة واملروعة ،خاصة إذا كان
هذا التغيري حتت إشراف أشخاص يعتربون أنفسهم الزعماء اجلدد وحاشيتهم
ممَِ ْن يعشقون الزعماء والزعامة.

ففي بداية النصف الثاني من القرن املاضي عاشت البلدان العربية شعورا قويا
مملوءا بالفرحة واالعتزاز بالنفس واالفتخار بإجنازات التحرر من االستعمار وبقيادة
ثورات عظيمة...وكان الطموح يف بناء مستقبل زاهر وحتقيق التنمية الشاملة عاليا
جدا...لكن نتائج ما حدث فعال كانت بعيدة كل البعد عن األهداف اليت كانت
مسطرة...تعددت األسباب واملوت واحد كما يقول املتنيب...ومن أهم األسباب
يف تصورنا يف فشل التنمية بالبلدان العربية هو اإلقبال الغري ممحص واملتسرع
هلذه البلدان بعد حترير األرض ،يف االعتماد على مفاهيم ومناذج جاهزة ،لتحديد
آفاقها وطبيعة تطورها وكيفية التفاوض على مكانة بني األمم .إذ اختارت النخب
اليت مسحت هلا الظروف التارخيية أن تكون يف احلكم مع بدايات النصف الثاني
من القرن املاضي يف خمتلف البلدان العربية ،قاِلبا معينا (نظام حكم ومشروع
جمتمع) وعملت على إقناع الناس على أنه القالب املناسب للخروج نهائيا من
التخلف والدخول يف عامل التحضر والكبار .لقد قامت هذه النخب بهذا الفعل
إما عن قناعة باخلطة أو نتيجة االنسياق وراء بريق النماذج السياسية املتنافسة
عامليا يف ذلك الوقت واملعروضة يف السوق أو بسبب عدم القدرة على االختيار
أو حتث ضغوط حميطية ...ويف كل احلاالت بدذلت هذه النخب احلاكمة جمهودات
كبرية لتكييف اجملتمعات العربية مع هذه القوالب املختارة من طرفها (ويف
الواقع عملت على دك شعوبها يف هذه القوالب) بعد تزيينها وتلميعها وبدون
استشارة شعوبها ،ألن أولياء األمر يف خمتلف هذه البلدان تصرفوا كزعماء فوق
اجلميع حيتاجون إىل تصفيق األتباع ال غري...وواصلت عملية التكييف (الدك)
هذه لنصف قرن من الزمن ،رغم العديد من املؤشرات الدالة على وجود خلل
يف هذه القوالب وأن النتائج ستكون عكس الطموحات واألهداف املعلنة...
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أ.د حممود بوسنه

 .2الربيع العربي بني الثورة و الثورة املضادة
نظمت يومية "الوطن" بالتعاون مع معهد املغرب – أوروبا التابع جلامعة
باريس ،8ملتقى دوليا أيام  23و  24و  25سبتمرب  2011لدراسة موضوع
الثورات العربية وهدا يف إطار النشاطات العلمية املنعقدة باملوازاة مع تنظيم
الصالون الدولي السادس عشر للكتاب.
إن التمعن يف عنوان امللتقى "الربيع العربي بني الثورة والثورة املضادة " وحمتوى
اجللسات الستة املدرجة يف الربنامج ،يظهر لنا جليا أن هدف هذا اللقاء العلمي
هو التعمق يف دراسة التغريات اليت تشهدها اجملتمعات العربية يف مرحلة جديدة
من تارخيها املعاصر ،وهدا باالعتماد على الفكر النقدي والتحليل العلمي
لتوضيح املفاهيم واألطر النظرية املناسبة لتناول هذا املوضوع .ويف هذا اإلطار
بني د .حممد حشماوي أستاذ جبامعة باريس ،8أن اهلدف من تنظيم هذا اللقاء
العلمي هو اإلجابة عن التساؤالت الفلسفية واملفاهيمية لفهم التحوالت التارخيية
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اليت تشهدها اجملتمعات العربية اعتمادا على الفكر النقدي والتحليل العلمي،
مضيفا بأن االعتماد على هذه الشبكة التحليلية سيساعدنا يف تفكيك سريورة
هذه التحوالت إىل جوانبها املتعلقة باالستمرارية واىل جوانبها اخلاصة بالقطيعة
ويف فهم اإلشكاليات املطروحة وخاصة تلك املتعلقة بدور اإليديولوجيات اليت
هيمنت على احلركات االجتماعية يف البلدان العربية خالل العقود األخرية وهي
الوطنية و اإلسالموية .وقد ظهر هدا املسعى املنهجي جليا يف اإلشكاليات
املفاهيمية واملوضوعاتية اليت نوقشت خالل امللتقى ونقرتح تلخيص أهمها
فيما سيأتي.

املداخالت انه ال ميكن شراء السلم االجتماعي بالريع أو كما يقال باجلزر
والعصي .
النموذج الثالث :واملعروف باحللقة الفاضلة " "cercle vertueuxفق ْد َف َق َد
هو اآلخر مصداقيته العلمية يف سياق هذه الثورات العربية .وتتلخص أطروحته
الرئيسية يف أن اإلصالحات النيوليربالية تؤدي إىل التغريات حنو الدميقراطية
اعتقادا بوجود عالقة وطيدة بني اقتصاد السوق والدميقراطية  .لقد تبني بأن
هذه األطروحة باطلة ألن جتربة العديد من البلدان العربية ومن بينها تلك
اليت اندلعت بها الثورات كشفت أن تطبيق هذه اإلصالحات مل يفتح السبيل
اىل الدميقراطية بل تسببت يف تفاقم الالمساواة االجتماعية وانتشار الفساد
السياسي.

أ -احلاجة إىل إنتاج مناذج حتليلية جديدة

لقد بدا واضحا من خالل املناقشات الثرية اليت جرت خالل امللتقى ،أن بناء مناذج
حتليلية جديدة أصبح أمرا ضروريا و مستعجال يف آن واحد ،وهذا ألن استعمال
املصطلحات واملفاهيم اليت ظهرت يف ظروف حدوث احلدث ،واكتسبت قوة
إعالمية كبرية ،مثل "الربيع العربي" "والغليان" ،خيفي الكثري من احلقائق حول
التحوالت اليت اكتسحت اجملتمعات العربية .كما أن استعمال هذه املصطلحات
خيفي حقيقة أخرى وهي فشل النماذج التحليلية املستعملة يف خمتلف العلوم
االجتماعية واإلنسانية لدراسة اجملتمعات العربية يف فهم هده التحوالت .إذ أن
الثورات العربية مل تؤدي فقط إىل سقوط بعض احلكام العرب بل أحدثت زلزاال
يف الدراسات والتحاليل السياسية والثقافية حول العامل العربي .ويعتقد د .حممد
حشماوي أن هذا الزلزال ضرب بقوة ثالثة مناذج حتـــليلية مطروحة بقوة على
الساحة حاليا:

ويقدم األستاذ دانيل ليندبدج وجها آخرا لبطالن هذه النماذج التحليلية من
خالل نقده ملواقف املفكرين الفرنسيني إزاء الثورات العربية .فهو يعتقد أن
هؤالء املفكرين ال ميلكون أدوات لفهم ما حيدث يف البلدان العربية بدليل أنهم
يرفضون اعتبار التحوالت اليت تشهدها هذه البلدان مبثابة ثورات وهذا ألنهم
يعتقدون أن الثورات التارخيية احلقيقية هي تلك اليت حدثت السرتجاع السيادة
الوطنية وال ميكن حدوث ثورات أخرى بسبب غياب خنب طالئعية.
مل يكتف املشاركون يف امللتقى بنقد النماذج التحليلية املهيمنة بل أنهم ناقشوا
املنهجية اليت يتعني إتباعها إلنتاج مناذج بديلة .وتقوم هذه املنهجية على مبدأين
رئيسيني  :تقاطع القراءة االمربيقية املباشرة لألحداث مع التحليل النظري
واملعريف وتشارك التخصصات.

النموذج األول :املعروف بصدام احلضارات«»Le choc des civilisations
والذي يصف اجملتمعات العربية بأنها منغلقة يف أفق ضيق وهي غري قادرة على
جتاوز اهلامش الفكري املنحصر بني الفتنة واجلهاد .وينظر إليها على أنها غري
قادرة على إقامة حكومة ممثلة ملختلف فئات اجملتمع وتطبيق نظام اجتماعي قائم
على احلرية واملواطنة .أن هذه الثورات بينت بأن البنية الفكرية العربية ليست
منغلقة يف سياج الذهنية القبلية ويف عدم القدرة على الفصل بني السياسي
والديين.

لقد كان امللتقى مناسبة إلجراء نقاش نقدي من قبل باحثني عايشوا األحداث
مثل األستاذ مجال قريد من جامعة وهران واألستاذ فريد علييب من جامعة القريوان
وجالل بليلي ومصباح صالح من جامعة تونس وسندرين قوسني من مصر
وصالح عبد اجلواد من جامعة بري الزيت من فلسطني ،وباسكال منوري من
جامعة نيويورك بأبو ظيب وبوبكر مجعي من املغرب من جهة وباحثني وأساتذة
حاملني خلربة ومعارف واسعة مكتسبة خالل سنوات طويلة من الدراسة والبحث
حول اجملتمعات مثل األستاذ جيلبري أشار من جامعة لندن وصويف بسيس من
معهد العالقات الدولية والدراسات اإلسرتاتيجية بباريس وحممد حربي و رونيه
قاليسو ودانيل ليندبرج وعيسى قادري من جامعة باريس  8وأميي اغسطني من
اجلامعة األمريكية بالقاهرة وجون بول شنيولو من جامعة البونطواز وهوق

النموذج الثاني :املعروف باجلزرة والعصي :تلقى هذا النموذج التحليلي الثاني
والقائم على فكرة هيمنة الدولة الريعية كحاجز منيع لقيام احلركات الشعبية
صفعة قوية .إذ أن قيام هذا النوع من الدولة يف كل من تونس وليبيا ومصر
واليمن مل ُحيل دون اندالع الثورات بها وهدا ما يؤكد ،كما جاء يف العديد من
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قوي لدى الرأي العام التونسي بان الثورة تتجه إىل مأزق ،وهو املأزق الذي
عربت عنه األستاذة صارة بن نفيسه من مصر بقوهلا أن الثورة أسقطت رؤوس
النظام املصري ومل تسقط هذا النظام .اما االستادة اميي اوسطني هوملس فتعتقد
أن مستقبل الثورات العربية مرهون مبدى جناح املرحلة االنتقالية اليت هي يف
الواقع مرحلة جتديد الدمقرطة الن فشل املشروع االدميوقراطي املطبق من
طرف األنظمة السابقة حيمل يف طياته ظهور أنظمة غري دميقراطية اليت ستنتهز
محاس التغيري للوصول إىل احلكم وتشكل ما أطلقت عليه احملاضرة بدميقراطية
تسلطية.

روبرت من جامعة توقش من بريطانيا.
إن أهمية مبدأ تعدد التخصصات يف حتليل احلدث ظهر يف انتماء الباحثني
احملاضرين والبالغ عددهم ثالثني حماضرا وغريهم من املشاركني إىل ختصصات
العلوم السياسية وعلم االجتماع والتاريخ واالقتصاد واملالية واإلعالم ،وهذا ما
مسح بالقيام بقراءة تقاطعية لعدة إشكاليات.

ب -الظروف التارخيية الندالع الثورات العربية

بعد االتفاق على ضرورة إنتاج مناذج حتليلية جديدة لفهم الثورات العربية  ،تناول
املشاركون مسألة الظروف التارخيية الندالع هده الثورات واتفقوا على أن ما
حيدث يف البلدان العربية يشكل حتوال جمتمعيا وليس جمرد حركات اجتماعية
حمدودة .إنه انفجار لألوضاع يف بلدان خاضعة لفئتني من األنظمة السياسية،
األوىل تعتمد على توظيف الريع إلمخاد االحتجاجات والثانية تلجأ إىل السالح
األمين للمحافظة على بقائها يف السلطة.

لقد جنحت النقاشات الواسعة يف هذا امللتقى يف إلقاء الضوء على الرهانات
والتساؤالت املطروحة وتبيان ضرورة االلتزام بتطوير مفاهيم وأطر جديدة لفهم
واقع التغري يف البلدان العربية وبالتالي تقديم االقرتاحات املناسبة لدفع عجلة
هذا التغري.
أ.د حسني عبد الالوي

بالنسبة ملناقشة املسالة األوىل بنيت املداخالت املقدمة انه ال ميكن شراء السلم
االجتماعي بالريع سواء يف البلدان اليت حتولت فيها االحتجاجات إىل ثورات أو
يف تلك اليت مل حيدث فيها هذا التحول واليت تصنف يف فئة بلدان "االستثناء
العربي" .لقد استعمل الريع من طرف األنظمة احلاكمة يف كل يف تونس وليبيا
ومصر لكنه مل حيمها من غضب الشعوب والثورة عليهم .

 .3العامل العربي يف غليان :انتفاضات أم ثورات"
نظمت حمافظة صالون اجلزائر الدولي للكتاب يف دورته الـ ،16بالتعاون مع
املدرسة العليا للعلوم السياسية جبامعة اجلزائر 3من  28/09إىل ،01/10/2011
ملتقى دوليا حول" :العامل العربي يف غليان :انتفاضات أم ثورات".

جـ -طبيعة الثورات العربية
بعد مناقشة حتمية إنتاج مناذج جديد ة لدراسة التغريات الراهنة يف البلدان
العربية وبعد تناول اندالع االحتجاجات وحتوهلا يف بعض البلدان العربية
إىل ثورات ،تعرض املشاركون إىل طبيعة هده الثورات حماولني تقديم عناصر
التفكري حول التساؤالت املطروحة بشأنها وخاصة تلك املتعلقة باخلصائص اليت
حتملها هذه التحوالت وتلك اخلاصة بالتحوالت املرتقبة هلده التحوالت .

امللتقى الذي احتضنت أشغاله املكتبة الوطنية باجلزائر ،شارك فيه متخصصون
يف الشؤون العربية من خمتلف القارات اجتهدوا يف "تسليط مقاربات حية
ومتعددة التخصصات تستحضر التاريخ والعلوم السياسية واالقتصاد واالجتماع
والدميوغرافيا واالستشراف "...على "الغليان الشعيب أو االنتفاضة" الذي كان
أكثر من قطر عربي مسرحا له كتونس ومصر واليمن وليبيا وسورية .وهذا حملاولة
"فهم التط ّورات املتسارعة اليت يعيشها العامل العربي ،وقراءتها قراءة علمية''.

يف سياق مناقشة هذه التساؤالت مت اقرتاح دراسة التحوالت يف البلدان العربية
يف خصوصياتها أي بكونها من إنتاج فئات اجتماعية جديدة خارجة عن دائرة
نفوذ النخب السياسية املعارضة ،العلمانية منها واإلسالموية وأن تدرس هذه
التحوالت ليس كحدث عابر بل كسريورة تارخيية .مما يدفع إىل التساؤل عن
مسار هذه الثورات يف املستقبل خاصة وأنها ستكون عرضة إىل حماولة االستغالل
من طرف النخب السياسية التقليدية لتجديد عذريتها السياسية .ويبدو هذا
التخوف يف مداخلة األستاذ فريد علييب الذي لفت االنتباه إىل تنامي شعور
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ويرتكز التفريق بني مفهومي "الثورة" و"الغليان الشعيب أو االنتفاضة" ،حسب
املشرفني على امللتقى ،على اعتبار "الثورة جذرية ،أما االنتفاضات فهي ظرفية
وال تؤدي بالضرورة إىل تغيري أنظمة احلكم ،ثم إذا كان األمر يتعلق باالنتفاضات
فيمكن ألنظمة احلكم االستمرار.
أفكار وآفــــاق

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

الفهرس

العدد ( ، 02جويلية-ديسمرب) 2011

257

النقاش العلمي يف اجلزائر حول الثورات العربية

النقاش العلمي يف اجلزائر حول الثورات العربية

بعد كلمة االفتتاح للسيدة وزيرة الثقافة ،خليدة تومي ،اليت اعتربت ما حيدث يف
بعض األقطار العربية من حراك سياسي اجتماعي ''متخما بالوعود الواعدة،
ولكن كذلك برياح سلبية خيشاها البعض .''..موضحة أن "الشعوب العربية
مطالبة حاليا بتوخي احلذر ..اليقظة على اجلبهة الداخلية لكي ال تتم إعادة إنتاج
التجارب املدمرة اليت عشناها .لكن يف نفس الوقت اليقظة أيضا على املستوى
اخلارجي ،حيث ينبغي أن يتم أخذ تهديدات الغزو اجلديد باجلدية الالزمة''.

كما تعرض جون أنتليس أستاذ العلوم السياسية جبامعة فوردهام بالواليات
املتحدة االمريكية ملوضوع "الفاعلون يف التفسري ويف التيارات االيديولوجية بني
احملاكاة واإلبداع يف التحوالت السياسية اجلارية يف العامل العربي".
وبعد مخسة أيام من عرض احملاضرات والنقاش والنشاط املكثف ،اختتمت أشغال
امللتقى الدولي على اتضاح بعض معامل الراهن العربي مبا يطرحه من خيارات
أمام شعوبه وخنبته وحكامه من خيارات لتفكيك الوضع احملتقن والتوجه حنو
املستقبل.

أما أشغال امللتقى العلمية ،فقد توزعت على تسع جلسات تضمنت أكثر من
 40حماضرة قدمها خنبة من أساتذة اجلامعات من اجلزائر واملغرب وتونس ومصر
ولبنان وفرنسا واململكة املتحدة وإسبانيا وكندا والواليات املتحدة.

أ .عبد الكريم أوزغلة

وكان ضيف الشرف يف امللتقى وزير خارجية اجلزائر األسبق الدكتور خلضر
االبراهيمي ،الذي محل األنظمة العربية مسؤولية ما جيرى من انتفاضات شعبية.
وأرجع ذلك إىل تغييب دولة القانون ،وكذا فشل املشروع القومي العربي يف
النهاية .مبا اجنر عنه من يأس ومتزق عميق يف هويتنا وعروبتنا " .وال يكون هذا
التململ ،يف نظر اإلبراهيمي ،إال مؤشرا على عدم الرضا العام من جهة ،وعدم
استسالم الشعوب العربية ألمر واقعها ،من جهة أخرى" .وأضاف احملاضر عامال
آخر زاد من تعقد األوضاع يف املنطقة العربية أال وهو كونهم "يعيشون يف
منطقة ال يؤثـرون فيها" ،يف إشارة منه إىل هيمنة ثالث قوى إقليمية تؤثـر يف
الشرق األوسط ،وهي تركيا ،إسرائيل وإيران .كما أبدى اإلبراهيمي قناعته بأن
استمرار"الربيع العربي" حتمية تارخيية ستمس كل واقع كل الدول العربية.
ودعا يف األخري إىل املبادرة بالشروع الفوري يف اإلصالح السياسي .كما عرب عن
اعتقاده بأن "اجلزائر واملغرب والسعودية بإمكانها أن تقوم بإصالحات دون أن
متر بثورات ،بسبب وجود إرادة سياسية للسري يف اجتاه اإلصالح فيها''.
وتوالت بعد اإلبراهيمي مداخالت األساتذة املتخصصني على مدار أيام
امللتقى اخلمسة بتدخل عمرو الشوبكي ،اخلبري يف مركز األهرام للدراسات
االسرتاتيجية والذي ذهب إىل أن ما حدث يف مصر ُيعد مبثابة ثورة .معتربا تزوير
االنتخابات الربملانية يف مصر يف ديسمرب  2010مبثابة االحنراف الكبري الذي
مهد للثورة وإخراج شباب مصر إىل ميدان التحرير .وحتدث املؤرخ واملرتجم
فواز طرابلسي عن أسباب الفساد يف الدول العربية وإعادة النظر يف العالقة
بني السلطة التنفيذية والتشريعية ومدى تأثري السلطة التشريعية على اختيار
الشعب حلكامه .كما حتدث األستاذ حمسن بوعزيزي من تونس عن التعبريات
االحتجاجية يف اجملتمع املدني بتونس كرد فعل طبيعي لسيكولوجية القهر.
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تقديم أشغال امللتقى الدولي حول «التكفل باألشخاص ذوي
اإلعاقة يف اجلزائر :الواقع و متطلبات املستقبل»
د .قماز فريدة

جامعة سطيف ،اجلزائر

نظم خمرب تربية – تكوين – عمل ،قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا
 جامعة اجلزائر 2ملتقى دولي حول موضوع « التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة يفاجلزائر :الواقع ومتطلبات املستقبل « بقاعة احملاضرات يومي  22و 23نوفمرب .2011
أفتتح أشغال امللتقى أ.د أوراق عبد احلفيظ املدير العام للمديرية العامة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي وأ.د هين عبد القادر رئيس جامعة اجلزائر .2وبعد
ذلك مباشرة بدأت األعمال مبحاضرة حول وضعية التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة
يف اجلزائر؛ قدمها األستاذ بوسنه وتناول فيها نقطتني أساسيتني بالتحليل وهما:
 تعداد فئة األشخاص ذوي اإلعاقة عمليات التأهيل اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقةففي ما خيص النقطة األوىل ركز احملاضر على توضيح حدوديات اإلحصائيات
الرمسية املتوفرة حول تعداد هذه الفئة يف اجلزائر واليت تقدر نسبتهم بـ 5%
فقط .ووضح بأن الواقع جيعلنا نفرتض أن النسبة الفعلية متيل إىل أن تكون
أكثر بكثري من هذه النسبة وهذا بناء على ما ذهبت إليه تقديرات املنظمة
الدولية للعمل ( 10%يف كل جمتمع) وطبيعة العديد من األحداث اليت عرفتها
اجلزائر يف العقود الثالثة األخرية املؤدية بالضرورة إىل تضخيم خزان األشخاص
من ذوي اإلعاقة ،كأعمال العنف اإلرهابي والكوارث الطبيعية (الفيضانات
والزالزل ) وحوادث املرور.
وفيما خيص وضعية عمليات التأهيل يف اجلزائر قدم احملاضر بعض املعطيات
األولية مشريا إىل أن التدقيق فيها سيتم يف الورشات األربعة املربجمة يف امللتقى
من خالل جمموعة من املداخالت .وتدل هذه املعطيات على وجود جتربة معتربة
يف اجلزائر فيما خيص تقديم اخلدمات التأهيلية املتعددة لألشخاص ذوي اإلعاقة
(طبية ،تعليمية ،اجتماعية ،مهنية) وهذا رغم وجود العديد من النقائص اليت
ميكن تسجيلها حول هذه اخلدمات من حيث مدى التكامل فيما بينها ومدى
فعالية بعضها وعدم توفرها جملموع األشخاص املعنيني .ويبقى اهلدف من هذه
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اخلدمات هو حترير هؤالء األشخاص من اإلعاقات اليت ميكن أن يكونوا عرضة
هلا نتيجة نقائص وظائفية بسبب عاهات معينة ومساعدتهم على حتقيق أعلى
مستوى من االستقاللية واإلندماج يف اجملتمع للمساهمة يف نشاطاته كأشخاص
ذوي قدرات وليس كأشخاص ذوي إعاقات.

بباريس واألستاذة خولة احلوامدة من جامعة اخلليج العربي ،كل منهما ورقة حول
موضوع التكنولوجيا احلديثة وخدمة األشخاص دوي اإلعاقة .حيث مت شرح
وحتليل كيفية استخدام التسهيالت اهلائلة اليت توفرها التكنولوجيا احلديثة يف
التكفل اجليد بهده الفئة وحتقيق عملية تكيفها وإدماجها يف اجملتمع.

وتناول احملاضرون الذين تعاقبوا على املنصة ( 08حماضرين) يف اجللستني
العامتني اللتني برجمتا يف اليوم األول العديد من املفاهيم (فلسفة التكفل،
منوذج العجز من عاهة وعجز وإعاقة ،التكنولوجيا احلديثة وخدمة ذوي اإلعاقة،
املرافقة الفردية ،تقدير الذات ،االجتاهات حنو ذوي اإلعاقة )...والتناوالت (التناول
النفسي االجتماعي والرتبوي واإلرقونومي )...والتجارب بالعرض والتحليل.
حيث قدمت يف الفرتة الصباحية األستاذة سيلست مديرة املعهد الوطين العالي
للتكوين والبحث يف الرتبية اخلاصة والتعليم املكيف ( )INS HEAبباريس،
عرضا حول متدرس األطفال ذوي اإلعاقة يف فرنسا .وبينت خصائص التجربة
الفرنسية يف التعليم املكيف وطبيعة التحسينات الكمية والكيفية اليت ترتبت
عن تطبيق قانون  .2005كما قدمت األستاذة فتاحني حتليل لتجربة قطاع التكوين
املهين يف اجلزائر فيما خيص التكفل البيداغوجي باألشخاص ذوي اإلعاقة وركزت
على مدى تأثري ذلك على التكيف النفسي االجتماعي للمستفيدين من هذا
التكوين .ويف إطار آخر قدم األستاذ فالزون مدير خمرب اإلرقونوميا وعلوم أعصاب
العمل باحملافظة الوطنية للفنون واملهن ( )CNAMباريس مداخلة ،أبرز فيها
أهمية التناول اإلرقونومي يف ما يلي:

وتضمن برنامج اليوم األول كذلك حماضرة لألستاذ املوسوي من جامعة باريس،8
حول اخللفية التارخيية والفلسفية ملفهوم التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة ،وأخرى
لألستاذ احلمداوي من جامعة تطوان باملغرب تعرض فيها إىل نتائج دراسة
ميدانية حول أهمية تقدير الذات يف حتقيق التكيف عند األشخاص ذوي اإلعاقة،
وثالثة لألستاذ سالمة الشارف من جامعة مسراطة بليبيا شرح فيها أسباب
ممارسة العنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وعواقب هذه املمارسات على هؤالء
األشخاص يف خمتلف الثقافات.
يبدو من خالل ما سبق أن اهلدف الذي ُرسم حملاضرات اليوم األول هو مناقشة
أهم املفاهيم املرتبطة باملوضوع وعرض وحتليل بعض التناوالت والتجارب
اليت ميكن االستفادة من أدواتها ونتائجها ،وذلك لتأطري النقاش والتمهيد له يف
الورشات األربعة اليت برجمت يف اليوم الثاني:
 .1التكفل السيكولوجي باألشخاص ذوي اإلعاقة
 .2الرتبية والتعليم املختص باألشخاص ذوي اإلعاقة
 .3التكفل االجتماعي واملهين باألشخاص ذوي اإلعاقة
 .4دور الرياضة يف حتقيق التكيف النفسي االجتماعي لألشخاص ذوي
اإلعاقة

 - 1احلد من حوادث العمل وبالتالي جتنيب العمال التعرض إىل بعض
اإلصابات واليت قد تنجر عنها عاهات وإعاقات متعددة 2- ،تصميم أو إعادة
تصمصم مراكز العمل بناء على القواعد اإلرقونومية ،حيث تتمن القدرات
املتبقية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية التصمصم لتمكينهم من القيام باملهام
املطلوبة بصورة مناسبة ومتكيفة.

لقد مت تقديم يف الورشة األوىل «التكفل النفسي باألشخاص ذوي اإلعاقة»
مخسة عشر( )15مداخلة عاجلت مواضيع تتصل باألساس بإشكاليات التكيف
النفسي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف خمتلف الفضاءات كما مت مناقشة عدد من
الربامج اإلرشادية والتدريبية لتنمية املهارات املعرفية واالجتماعية والتعليمية
هلؤالء األشخاص.

َد ْ
ش
ومع بداية اجللسة العلنية الثانية يف املساء أفادنا د .مادوك منسق مشروع دَّ
باملنظمة العاملية للمعوقني -فرع اجلزائر -مبداخلة ،شرح فيها منوذج التكفل
املتفرد باألشخاص ذوي اإلعاقة ،وبني أهميته وذلك من خالل تقديم معطيات
ميدانية حول بعض التجارب اليت تابعتها املنظمة ،واليت مت فيها تطبيق هذا النوع
من التكفل وأعطيت نتائج جد إجيابية .ويف سجل آخر قدم األستاذ جريوم،
الباحث مبركز الدراسات والبحوث يف اإلعالم اآللي والتواصل بـ ()CNAM
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أما يف ورشة الرتبية والتعليم املختص باألشخاص ذوي اإلعاقة فتم تقديم
 13مداخلة تناولت خمتلف املواضيع املتعلقة بالثالثية البيداغوجية :الربامج
الرتبوية  -املتعلم – املربي .حيث ركزت املداخالت على عملية تكييف الربامج
الرتبوية لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة ودور املربي يف إجناح العملية البيداغوجية
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املتخصصة ،والصعوبات والضغوطات اليت تواجهه أثناء أدائه ملهامه.
كما طرحت يف هذه الورشة إشكالية مهمة متعلقة بواقع القياس النفسي
والرتبوي بالنسبة لفئة ذوي اإلعاقة .إن هذا املوضوع يعترب فعال من املواضيع
اهلامة ملا لعملية القياس والتقويم من وزن كبري يف عملية التشخيص الضرورية
لنجاح التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة.
وشارك يف الورشة الثالثة واخلاصة بالتكفل االجتماعي واملهين باألشخاص ذوي
اإلعاقة مخسة عشر ( )15حماضرا مبواضيع متركزت حول إشكالية دور األسرة يف
التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة ،إىل جانب إشكالية اإلدماج االجتماعي واملهين
هلذه الفئة .وباإلضافة إىل ذلك مت التعرض يف مداخلتني إىل أهمية تهيئة حميط
األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يتالءم وخصوصيتهم (التصميم املناسب للفضاء
املنزىل والشوارع والتنقل فيها) ...
أما الورشة الرابعة واخلاصة بدور الرياضة يف حتقيق التكيف النفسي االجتماعي
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،فقد تناوب فيها سبعة ( )07باحثني من ذوي االختصاص
مبداخالت متخصصة ،حيث تعرضوا إىل إشكاليات مهمة تتصل بكل من مدى
تطور النشاط البدني املتكيف ( )APAيف اجلزائر ،والرياضة االحرتافية اخلاصة
باألشخاص ذوي اإلعاقة وأهمية الرياضة ليس فقط كوسيلة ترفيهية وإمنا أيضا
كوسيلة عالجية وإدماجية ،وأهمية التحضري النفسي يف املنافسات الرياضية
املتكيفة اخلاصة بالرياضيني احملرتفني .كما مت تقديم بعض التقنيات الرياضية اليت
تشري النتائج امليدانية على أنها تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على التوافق
النفسي االجتماعي ،مثال تقنيات السباحة.
اختتم امللتقى يف اليوم الثاني من األشغال على الساعة 18سا 30وهذا بعد
تقديم جمموعة من التوصيات واإلعالن على أنه سيتم نشر أعمال امللتقي يف
كتاب مرجعي يوضع بني يدي الباحثني واملهتمنني.

تقديم أشغال امللتقى الدولي حول " العنف املدرسي يف بلدان املغرب
العربي  :االختالالت املدرسية والتمثالت االجتماعية"
أ.د حسني عبد الالوي
جامعة اجلزائر2

نظم خمرب التغري االجتماعي بالتنسيق مع قسم علم االجتماع لكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية جلامعة اجلزائر 2ومعهد الدراسات املغاربية املعاصرة
بتونس ملتقى دوليا يومي  17و  18ديسمرب  2011باجلزائر العاصمة حول
موضوع  :العنف املدرسي يف بلدان املغرب العربي :االختالالت املدرسية
والتمثالت االجتماعية .
وقد قدمت خالل هدا اللقاء العلمي الذي يأتي تنظيمه يف أعقاب اليومني
الدراسيني املنعقدين بتونس يومي  8و  9مارس  2011حول نفس املوضوع،
 15مداخلة تناولت خمتلف املسائل املوزعة على ثالثة حماور ترمي إىل املقارنة بني
البلدان املغاربية وتشارك التخصصات يف حتليل الظاهرة.
بدأت أشغال امللتقى بتقديم عرض حال حول انتشار ظاهرة العنف املدرسي يف
بلدان املغرب العربي ،وهذا لتحليل التصورات املكونة حوهلا ولدراسة خطورتها
وما ينجر عن تفاقمها.
وقد قدم احملاضرون الذين تعاقبوا على منصة اجللسة األوىل تشخيصا دقيقا
هلدا الواقع ؛ حيث عرضت أ .لطيفة رمكي من اجلزائر أرقاما حول انتشار
العنف املدرسي يف املؤسسات الرتبوية يف اجلزائر وقدم أ .صالح الدين بن
فرج نتائج حبث ميداني حول انتشار هده الظاهرة يف مؤسسات التعليم الثانوي
بتونس ،ونفس الشيء قام به أ .حممد اهبيل من ليبيا يف مداخلته حول دراساته
املونوغرافية مبؤسسات التعليم الثانوي بعاصمة ليبيا طرابلس.
كما عرض أ .سعيد غدير باحث جزائري مقيم بفرنسا ،نتائج حبثه امليداني
بثانويات مدينة قسنطينة .يف حني قدم أ .معز تريكي من تونس صورة عن انتشار
ظاهرة العنف املدرسي باملؤسسات التعليمية مبقاطعة تونس الكربى.
تشرتك كل هذه املداخالت ،فضال عن تشخيص ظاهرة العنف املدرسي يف
البلدان الثالثة ،يف طرح انشغاالت منهجية خاصة بدراسة هذه الظاهرة .فقد
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تبني من خالل املداخالت الستة ،أن دراسة هذه الظاهرة تواجه مشكلة مصداقية
مصادر اإلحصائيات املتوفرة .فقد سجلت كل املداخالت أن قواعد حساب انتشار
ظاهرة العنف املدرسي غري دقيقة وهي تتغري من فرتة إىل أخرى وان ملء بعض
خاناتها يتم بكيفية عشوائية ودون مراعاة لضرورة تغيري املصطلحات للتكيف
مع تغري الوضعيات.

بسريورة تلقي األطفال أللعاب الفيديو العنيفة ما دفعها إىل التأكيد على أن
الرسالة اإلعالمية ال تشكل يف حد ذاتها مصدرا وحيدا النتشار السلوك العنيف
وان تأثريها يف هذا اجملال مرتبط بكيفية التعامل مع مضامينها .ويشكل منظور
التنشئة االجتماعية حمور املقاربة اليت اعتمد عليها أ .نور الدين حقيقي من
جامعة اجلزائر 2يف مداخلته حول السلوك العنيف يف أوساط الشباب اجلزائري،
إذ يفسر انتشار هذا السلوك يف أوساط هذه الفئة من اجملتمع بتالشي الضمري
اجلمعي وانتشار سلوك االنعزال.

وعلى ضوء ما مت تسجيله من نقائص وسلبيات يف األدوات والطرق املتبعة يف
تقدير حجم هده الظاهرة ،اتفق املتدخلون على أن مواجهة هذه الوضعية يتطلب
إجياد حلول مستعجلة ومن بينها تأسيس مرصد ملتابعة تطور انتشار العنف
املدرسي يف بلدان املغرب العربي ،وهذا بهدف توحيد أو على األقل تقريب
أدوات البحث واملعاينة وطرق املعاجلة اليت لن تبلغ الفعالية بدون االهتمام
بإدارة السياسات الرتبوية.

أما االستاذين عبد الوهاب مطاري من اجلزائر وجون ايف كوزر من فرنسا
فيستعمالن مناذج حتليلية أخرى يف دراسة انتشار هذه الظاهرة يف الوسط
املدرسي .يقرتح احملاضر األول االستعانة باالنثروبولوجيا الفلسفية لتناول هذا
السلوك كنتيجة لعملييت االستدخال واالستخراج  .ويقرتح احملاضر الثاني التناول
التفاعلي الن السلوك العنيف هو منتوج هلده العلمية اليت حتدث بني مرتكبيه
والوسط الذي يعيش فيه.

ويف هذا السياق ظهر جليا ضرورة االهتمام بالعديد من املسائل مثل التكامل
بني خمتلف أدوات البحث ومبستويات تشكل املواقف إزاء فعالية طرق التنشئة
ودالالت سلوك االحنراف ،والعمل بالتسامح إزاء مرتكيب السلوك العنيف
وقبول تربيراتهم بقسوة ظروف املعيشة وكذلك مبستويات وطبيعة معاقبتهم...
ولدراسة ظاهرة العنف انطالقا من هذه املعطيات ،يبدو أنه من الضروري
االعتماد على مسلمة نسبية املعايري والقيم يف جمال تقويم السلوك العنيف الن
التمثالت املنتجة من طرف مرتكيب هذا السلوك ختتلف تبعا للرموز اخلاصة
بكل فئة عمرية وبكل وسط اجتماعي.

أما احملور الثالث فقد خصص لتناول الربامج واآلليات واالسرتاتيجيات املتبعة
أو اليت يتعني إتباعها لتسيري االختالالت يف الوسط املدرسي .ويف هذا اإلطار
ابرز الباحث امحد املانسي من تونس اعتمادا على نتائج حبثه ملؤسسات رعاية
الشباب بالعاصمة التونسية ،أهمية العمل الوقائي املوجه للشباب بشكل عام
وللفئات األكثر تعرضا لتبين السلوك العنيف بشكل خاص ،وهذا بهدف تنمية
الثقة بالنفس لدى هذه الفئات وتثمني التواصل بني أعضائها وبقية الفئات
االجتماعية مما يستدعي وضع آليات للعمل ،حيث اقرتح أ .عاطف بورغيدة
من تونس أن يكون ذلك يف شكل مراكز املرافقة والوساطة يف حني شددت
أ .مفيدة عباسي من تونس على تدعيم اإلطار القانوني للتكفل بظاهرة العنف
املدرسي .أما أ .معز بن محيدة من تونس فريى أن االهتمام بهده الظاهرة جيب أن
يولي عناية بالتكفل النفسي ملرتكيب وضحايا السلوك العنيف ونفس االنشغال
يظهر يف مداخلة السيد جيل فريول من فرنسا الذي يقرتح انطالقا من التجربة
اليت درسها يف منطقة سرتاسبورغ بفرنسا إحداث تطوير للطرق الرتبوية يف اجتاه
العمل مببدأ تكييف وترية التعلم مع خصائص املتعلمني .

بعد تناول اجلوانب املتعلقة باإلشكاليات االبستمولوجية واملنهجية اليت تقف
كعقبات أمام تشخيص واقع العنف املدرسي يف بلدان املغرب العربي ،انتقل
املشاركون إىل حتليل العوامل الدافعة إىل ارتكاب السلوك العنيف ،سواء كانت
هذه العوامل خارجية أو داخلية ،حمدودة حمليا أو أكثر انتشارا.
ويف هذا اإلطار أرجعت أ .فازية فرعون من اجلزائر انتشار السلوك العنيف يف
أوساط تالميذ املؤسسات الثانوية باجلزائر العاصمة إىل عاملني أساسني ،وهما
شعور التالميذ بفقدان االعتبار واالحرتام يف الوسط املدرسي من جهة وممارسة
السلطة من طرف املعلمني سواء كانت هذه املمارسة تسلطية أو تساحميه من جهة
أخرى .كما كشفت أن انتشار هذه الظاهرة يشمل خمتلف األوساط االجتماعية
ويف بعض احلاالت يكون هذا االنتشار أكثر قوة يف أوساط العائالت األكثر
يسرا .أما الباحثة دالي كنزة من اجلزائر فقد تناولت هذه العوامل من منظور
التنشئة االجتماعية حيث بينت يف حبثها امليداني أن تبين السلوك العنيف مرتبط
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يف حميطها املدرسي يف تفاعلها مع احمليط اخلارجي.
ولتجسيد هذا املشروع يتعني مكافحة ثقافة مقاومة التغيري والتحديث ،كما
يتطلب ذلك تغيري الدهنيات والعادات البريوقراطية وتثمني التواصل والتعاون
وتبادل اخلربات والتجارب.
ويف هذا السياق يقرتح املشاركون تأسيس شبكات لتبادل املعلومات ونتائج
البحوث والدراسات لتفعيل السياسات الرتبوية حتضريا الجناز مرصد جيمع
مسؤولي قطاعي الرتبية الوطنية والتعليم العالي والباحثني والفاعلني الرتبويني
يف بلدا ن املغرب العربي وفرنسا.

امللخصات بالفرنسية
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1- Différences de mémoire auditive et visuelle entre les sexes après
une formation au programme Abaq (UCMAS): les garçons
meilleurs en intelligence, les filles en mémoire.
Pr. Omar Haroun KHALIFA
Université de Khartoum, Soudan

Ali Moussa IDJLAL

Université de Khartoum, Soudan

Cette étude vise à révéler les différences potentielles de mémoire auditive
et visuelle entre les garçons et les filles de la ville du Khartoum, formés
ou non au programme Abaq (UCMAS). Pour ce faire, on a eu recours
à la méthode de la comparaison causale. L’échantillon d’étude est
composé de 201 élèves du primaire (100 garçons et 101 filles) compris
entre 7-12ans, dont 101 élèves appartenant au groupe expérimental et
100 au groupe témoin.
Pour le recueil des données, on a eu recours aux tests de mémorisation
auditive suivants: des versets coraniques, test de l’énumération
exponentielle, test de l’énumération inverse appartenant à l’échelle
d’intelligence des enfants WICS (troisième édition). On a eu recours
aussi aux tests de mémorisation visuelle suivants: Cartes flash et
Tambour mémoire.
Les résultats de cette étude révèlent : 1) des différences significatives
existant entre les garçons et les filles au niveau de la mémoire auditive
entre les élèves du groupe expérimental et les élèves du groupe témoin,
avec un avantage certain pour les filles dans le groupe expérimental;
2) des différences significatives entre garçons et filles au niveau de la
mémoire visuelle entre les élèves du groupe expérimental et les élèves
du groupe témoin, avec un avantage certain pour les filles dans le
groupe expérimental.
Des perspectives de recherches sont envisagées pour apporter la lumière
au paradoxe de la supériorité des garçons au niveau de l’intelligence et
celle des filles au niveau de la mémoire auditive et visuelle.
Mots-clés: mémoire visuelles, mémoire auditive, programme Abaq,
différences entre sexe.
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2- Les abandons scolaires dans l’enseignement obligatoire en
Algérie: l’ampleur du problème et la nature des défis.

twitter, Youtube.
Ce travail tente de répondre à l’interrogation suivante : est-ce
que Internet provoque-t-il une coupure dans les relations sociales
quotidiennes des jeunes ou bien les réinventent-il ? Autrement dit,
est-ce que l’espace virtuel des jeunes les éloigne-il de la réalité ou au
contraire les rapproche-t-il davantage des symboles, des valeurs, des
représentations et des sentiments qu’il véhicule ?

Pr. Mahmoud BOUSSENA
Université Alger2

Dr. Baghdad LAKHDAR

Ecole supérieur des sciences et technologie de sport, Algérie

Le phénomène de l’abandon scolaire est considéré comme l’un des
problèmes les plus complexes, qui attirent l’attention des chercheurs
et des responsables de l’éducation de par le monde. C’est un fait grave
puisqu’il renvoie à un double échec : échec au niveau individuel et
échec au niveau sociétal.
Cet article a pour thème les abandons scolaires dans l’enseignement
obligatoire en Algérie: cycles primaire et moyen. Les interrogations
portent sur le degré de réalisation des objectifs éducatifs officiels définis
pour ces deux cycles : Est-ce que la majorité des élèves progressent de
façon régulière et évitent les perspectives de tomber dans le parcours
de l’abandon scolaire? Quels sont les taux des abandons scolaire
établis à chaque niveau d’enseignement ? Quelles en sont les causes?
Quel est le rapport établi entre le phénomène de l’abandon scolaire et
l’analphabétisme chez les 15-25 ans?
Des données de terrain relatives à ses interrogations sont recueillies et
des analyses appropriés sont présentés.

Mots-clés: l’espace virtuel, le moi social, le moi intime, l’espace public,
les réseaux sociaux.
4- Problématique de la législation de l’information dans les
sociétés en transition: Cas de l’Algérie.
Dr. Ali KESSAISSAIA
Université Alger3

Ce travail de recherche s’interroge sur les problématiques qu’engendrent
les grands développements que connaissent le domaine de l’information
et de la communication à l’aune des changements apportés par les
nouvelles technologies aux différents aspects de l’organisation de la vie
politique, économique, juridique des sociétés modernes et postmodernes.
Le problème est posé avec acuité aux sociétés en transition, comme
c’est le cas pour l’Algérie.
Les technologies de l’information ont modifié les modes de vie des
sociétés. Sont apparues de nouvelles formes de libertés publiques et
individuelles. Les autorités publiques sont dans l’incapacité de contrôler
et de gérer le flux ininterrompu d’informations via les nouveaux outils de
communication et via les organes de presse traditionnels mis en ligne.
Les informations, à portée du grand nombre et sans limites temporelles
et spatiales, ont généré de nouveaux défis.
Ces défis poussent à la recherche d’applications et de mécanismes
de compatibilité entre les principes libéraux adoptés par les sociétés
modernes et les exigences d’adaptation aux besoins organisationnels
et juridiques des « sociétés électroniques » devenues réalité. Cette
question interpelle de manière particulière les sociétés en transition
comme l’Algérie.

Mots-clés: Abandon scolaire, enseignement obligatoire, la pédagogie
différentielle, l’analphabétisme.
3- La jeunesse aux Emirats-Arabes et les réseaux sociaux virtuels:
Approche des représentations et des pratiques
Dr Nacer-Eddine LAYADI
Université de sharjah, E.A.U

Ce travail de recherche vise à étudier l’utilisation de l’internet par
les jeunes émirats et ce, loin des cadres théoriques dominants qui
circonscrivent cet usage dans les limites du déterminisme technologique
et des besoins d’utilisation.
Le fait que les jeunes émiratis accèdent presque équitablement à
la technologie de l’information, n’a pas conduit à l’unification de
leurs pratiques et à leur modélisation. Cela n’est pas dû seulement
aux différences constatées au niveau des compétences techniques
des utilisateurs mais aussi aux contextes sociaux d’utilisation et des
représentations de l’internet et de ses applications : blog, facebook,

Mots-clés: législation de l’information, technologie de l’information,
monde électronique, sociétés en transition
273

2011 )ديسمرب- (جويلية، 02 العدد

أفكار وآفــــاق

2011 )ديسمرب- (جويلية، 02 العدد

الفهرس

أفكار وآفــــاق

272

امللخصات بالفرنسية

امللخصات بالفرنسية

questionnement philosophique, assortie de leur renoncement aux
fondements métaphysiques matrices des grands systèmes de la
connaissance,
2)- Leur empressement entêté à " emporter" les méthodes des sciences
exactes basées sur la mesure, la qualification, et la codification des
phénomènes de l'univers, afin de les introduire dans le contexte social
réfractaire d'essence à toute quantification,
3)-La chosification des phénomènes sociaux "habillés" par des fonctions
mathématiques rigoureuses, peuvent dire beaucoup de choses sur
l'Homme sans pour autant expliquer sa véritable substance,
4)- Leur diversification insistante à appliquer des méthodes des sciences
exactes aux phénomènes sociaux, peuvent produire selon Weber : des
moissons riches en pailles mais pauvres en grains.
La solution à cette situation paradoxale ne peut se faire sans la
pacification et la réconciliation de ces sciences avec la philosophie
attestée par leur retour à sa " maternité " qui les nourrit avec ses
questionnements permanents et les consolide avec ses méthodes
rigoureuses.

5- Le patrimoine arabo- islamique et la problématique du passage
de l’idéologique à l’épistémologique : Présentation des positions
de Mohammed El Djabiri et de Mohammed Arkoun.
Dr. Abdellah BAKOUCHE
Université de Skikda - Algérie

Les penseurs, Mohammed Arkoun (1928-2010) et Mohammed Abed
El Djabiri (1936-2010), argue que la pensée arabo-musulmane
contemporaine est enfermée dans des schémas culturels et des systèmes
de pensée, formés dans un espace « culturel médiéval », désormais
largement dépassé. D’autant plus que cette pensée répond, suivant les
époques, à des intentions et des intérêts politico-idéologiques. Ces
déterminants et ces motifs peuvent être acceptables dans les limites des
«étapes inévitables », qui changent selon les circonstances. Mais, leur
persistance a conduit à la cristallisation d’une structure de pensée où
domine le mytho-idéologique. C’est à partir de ce constat que les deux
penseurs ont appelé à corriger cette fausse perspective, en ouvrant le
champ à la critique de la « pensée musulmane» chez Arkoun et de la «
pensée arabe » chez El Djabiri. Les efforts des deux penseurs ont porté
sur la déconstruction du lourd héritage culturel, puis sur la redéfinition
de conditions nouvelles, pouvant engendrer un esprit critique ; qui
doit être ouvert sur les acquis des sciences humaines et sur le monde
moderne.
Cette étude vise à présenter deux considérables projets scientifiques et
ce, sur plusieurs plans : la durée (quatre décennies), la profondeur du
savoir (anthropologie, l’histoire comparée, méthodologies, etc.), et l’
« audace » épistémologique inhabituelle dans le champ de la pensée
arabe et musulmane.

Mots-clés: Les sciences sociales, l’interrogation philosophique,
méthodologie, quantification.
7- Les spécifications de la nouvelle algérienne chez les auteurs du
mouvement réformiste en Algérie : Exemple de Said Ezzahiri.
Pr. Ahmed MENOUR.
Université Alger 2.

Depuis sa parution dans les années 20 du siècle dernier, la nouvelle
a pris nettement le tournant de la prédication réformiste. Elle a été
exploitée pour favoriser la prise de conscience, lutter contre l’ignorance
et l’illettrisme, combattre la sorcellerie, s’opposer au messianisme
chrétien, l’occidentalisation et le faux modernisme et ce, en parfait écho
au mouvement religieux réformiste, initié par le Chiekh Abdelhamid
Ibn Badis et à la base de l’émergence d’une conscience nationale saine
et ancrée.
Se sont chargés de cette mission des hommes diplômés de Zeitouna
(Tunis), de Kairouan (Fès) et quelques uns de El Azhar (Caire). Ils ont
occupé des fonctions diverses : enseignants dans les Medersa, orateurs
dans les mosquées, auteurs de presse. Essaid Ezzahiri (1899-1956),
grand poète et éminent journaliste, était l’une des grandes figures du
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modernité.
6- La relation des sciences sociales à la philosophie
Dr. Ali ZAKI

Université Alger2

Nous voulons montrer par le biais de cet article que l'observateur de
l'état méthodologique actuel des sciences sociales contemporaines se
trouve face à une situation paradoxale:
1)-L'insistance de ces sciences à se démarquer de l'inquiétant
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Ces négociations ont suscité l’opposition de personnalités influentes du
mouvement national marocain, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Maroc avec à leur tête les deux grands leaders, l’Emir Abdelkrim El
Khettabi, à l’origine de la Révolution du Rif et Allal El Fassi, président
du parti El Istiqlal. A noter que ce dernier était parti prenante dans ces
négociations.
La présente étude rend compte de l’attitude de l’Emir Abdelkrim El
Khettabi et de Allal El Fassi durant ces négociations et pourquoi ils s’y
sont opposés.

mouvement réformiste. Il a vécu pour la cause nationale et celle de
l’Islam. Il était parmi les rares journalistes à publié dans la presse
du Machrek et il a abordé les causes du grand Maghreb de Tanger à
Benghazi. Il fut le trait d’union entre la Machrek et le Maghreb arabe.
Azzahiri fut le premier auteur de roman en Algérie et le premier à
publier un recueil de nouvelles en 1928. Précurseur sans conteste, il
a donné une orientation particulièrement islamique au roman algérien
et l’a imprimé de son propre tempérament, tant par les thèmes qu’il a
abordés, l’éloquence et l’expressivité de la langue employée, le style
coranique emprunté. En cela, il a influencé tous les auteurs qui lui ont
succédé durant trois décennies.

Mots-clés: Négociations d’Aix les Bains, la lutte, indépendance,
dépendance.

Mots-clés: Réforme, prise de conscience, Azzahiri le précurseur.

10- L’architecture funéraire numide : Le tombeau Medracen,
modèle architectural numide authentique

8-L’aliénation physique et psychologique dans le poème « Ya
saouad El Ain » de l’Emir Abdelkader : lecture émotionnelle.

Dr. Mohamed El-arabi EL-AGOUNE
Université Mentouri, Constantine – Algérie

Dr. Fahd Salem Khelil AL-RASHED
Linguiste , Kuwait

Le prestigieux monument Medracen, appelé aussi tombeau (sanctuaire)
des rois numides, est un chef d’œuvre architectural appartenant à
l’Afrique du nord antique. Il constitue un sujet d’étude intéressant
tant il est méconnu. C’est un monument unique qui demeure un repère
distinctif. Est-il à l’origine de l’architecture numide ?
L’objectif de cet article est de déterminer l’identité de ce monument
à travers l’étude de ses détails architecturaux et les résultats obtenus
sont :
-Medracen est un type architectural unique en son genre et dans sa
forme,
-il résulte du développement architectural de la Bazina, architecture
incarnant les croyances religieuses numides.
Ces preuves tendent à confirmer l’identité numide de ce monumentsymbole et à infirmer les avis d’autres chercheurs qui manquent
d’objectivité tant leurs travaux sont conduits sous l’influence de
tendances opposées à l’identité véritable du monument.

Dans Cette article on s’arrête sur les aspects de l’esthétique et de l’affectif
dans le poème de l’Emir, loin des méthodologies de la stylistique et de
la linguistique. Ce travail est motivé par l’empathie ressentie envers ce
que l’Emir Abdelkader a pu ressentir comme profonde tristesse lors de
son exil loin des amis et des proches. C’est une plongée dans l’âme de
l’Emir afin d’exprimer ces émotions profondes et de découvrir au creux
de ses vers cet homme sentimental, affectueux et sincère et se lier à ce
père, ce frère, ce cousin, cet ami que fût l’Emir.
Mots-clés: L’Emir, aliénation psychologique, le regard artistique,
l’émotionnel.
9- La position de Mohamad Ben Abdelkrim El Khettabi et de
Allal El Fassi des négociations d’Aix les Bains (1955)
Pr. Zaki M’BAREK

Université de Rabat, Maroc

Mots-clés: Le tombeau Medracen, architecture numide, histoire de
l’Afrique du nord antique, fouilles.
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sur l’indépendance du Maroc et le retour sur le trône de Mohammed V.
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11- La disposition du traducteur dans les relations syntaxiques et
dans les fonctions grammaticales du texte source et son effet
sur le produit de l’activité traduisante.
Dr. Chabha HAMROUN HENNI
Université Alger2

امللخصات باإلجنليزية
ABSTRACTS

Un traducteur qui entreprend la traduction d’un texte est nécessairement
tenu de respecter les systèmes des deux langues , la langue source
et la langue cible. De ce fait , il n’est nullement forcé de suivre
le texte original dans sa linéarité en respectant rigoureusement la
succession de ses unités minimales et des phrases qui en résultent
de leurs combinaisons. L’attachement très étroit et non justifié au
système de la langue du départ en ignorant les spécificités de la
langue d’arrivée n’accouchera sans aucun doute que d’un produit
hermétique et incompréhensible au public auquel il est destiné .
Cependant, éviter les conséquences d’une traduction interlinéaire
(mot à mot) ou d’une traduction purement littérale , donnerait-il
le droit au traducteur de manipuler les relations syntaxiques et les
fonctions grammaticales du texte source à son gré ? Qu’elles seraient
les répercussions d’une telle manière de faire sur le produit de
l’activité traduisante ?
Cette problématique, nous allons l’aborder, dans les pages qui suivent,
à partir d’exemples tirés d’un texte romanesque traduit de l’Arabe au
Français.
Les mots-clés: Le traducteur, la langue source, la langue cible, les
relations syntaxiques, les fonctions grammaticales.
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1- Sex differences on auditory and visual memory after Abaq
training (UCMAS): Males better in intelligence and females
in memory.
Pr Omar Haroun KHALEEFA
University of Khartoum

Ali Moussa IDJLAL
University of Khartoum

This study explores the possible differences in auditory and visual
memory between male and female trained and un-trained pupils of the
abaq program (UCMAS) in Khartoum State. To achieve this aim, the
causal comparative method was employed. The study sample consists
of 201 basic school pupils both males (100) and females (101), 101 of
whom were an experimental group, and 100 a controlling one their age
is ranged between 7-12 year olds. For data collection, the following
tests of auditory memory were used: Holy verses from Quran, Test of
Digits Forward, and Digits Backward of the WISC-111 as well as tests
of visual memory: Flash Cards and Memory Drum. The study shows
that there were: (a) Significant differences between males and females in
auditory memory between the trained and un-trained on Abaq program
(UCMAS) favoring females in the experimental group (b). Significant
differences between males and females in visual memory between the
trained and un-trained on Abaq program (UCMAS) favoring females in
the experimental group. Finally, some questions for further studies in the
field were raised to resolve the paradox between the high performance
of males in intelligence and high performance for females in auditory
and visual memory.
Keywords: Visual memory, auditory memory, Abaq Program (UCMAS),
sex.
2- School dropout in compulsory education (elementary and
middle school) in Algeria: The size of the problem and the
nature of its challenges
Pr. Mahmoud BOUSSENA
University Algiers2

Dr. Baghdad LAKHDAR

High school of sciences and technology of sport, Algeria

The phenomenon of dropout is considered to be one of the most complex
problems, which attract the attention of researchers and responsible
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4- Problematic of information legislation in transitional
societies: the case of Algeria.

for education around the world. It is a serious matter since it refers to
a double failure: failure at individual level and failure at societal level
too.
This article deals with schooling dropouts in compulsory education
in Algeria: primary and middle cycle. A number of questions have
been asked about the achievement of official educational goals of the
named two cycles. Does the majority of pupils progress on regular
basis and avoid the prospects of falling into the path of the schooling
dropout? What are the school dropout rates established at each level of
education? What are the causes? What is the relationship, which can
be established between the phenomenon of abandonment of school and
illiteracy among 15-25 year olds?
Field data related to these questions are collected and an appropriate
analysis is presented.

Dr. Ali KESSAISSIA
University Algiers3

The objective of this study is to analyze the problematic posed by
major developments in the field of communication and in particular
the profound changes brought about by introducing high technologies
in all spheres of life, including economic, political and legislative
organization of the modern and post modern societies. The dilemma is
more persistent in transitional societies such as Algeria.
Information technologies have changed peoples’ ways of life and led to
the appearing of new forms of public and individual liberties, therefore,
public authorities become enable to control and organize the free flow of
information through the new communication means and the networked
traditional communication means, and the information becomes more
and more available for an increasing number of audience which is
unlimited in time and space. This implies many challenges.
These challenges guide our thinking to search for applications and
mechanisms of compatibility between the liberal principles, which has
become largely accepted by modern societies, and the unavoidable
adaptation to the organizational and legislative requirements for
e-societies. The e-societies have become a concrete reality in the
different spaces of our life.
This situation applies especially to transitional countries such as
Algeria.

Keywords:
pedagogy.

3- Youths in the United Arab Emirates and the virtual social
networks: an approach to representations and uses
Dr. Nacer-Eddine LAYADI
University of sharjah, U.A.E

This article is about the use of Internet by the youths in The United Arab
Emirates (UAE), away from the dominating theoretical paradigms,
which restrict it to the technological determinism and the uses and
gratifications. We try, in this study, to explain how possession of nearly
the same technological equipments by the youths did not lead to the
unification of uses and did not produce homogenization of these uses.
This is due not only to the differences in the technical skills of the
users but also to the socio-cultural context of the use and the Internet
representations and its applications: Blogging, Face book, Twitter and
YouTube.
This research tries also to answer the following question: does the
Internet interrupt the daily social relationships of the youths or does it
reproduce them? Does the cyberspace put the youths away from their
reality or enhance their connection to it including its symbols, values,
conceptions and feelings?

Keywords: Legislation of information, information technology,
electronic world, societies in transition.
5- The arabic-islamic heritage and the problematic of passing
from ideology to epistemology: presentation ofMohamed
Abed al-Jâbrî and Mohammad Arkoun perspectives.
DR. Abdellah BAKOUCHE
University of Sekikda, Algeria

Both thinkers Mohamed Arkoun (1928-2010) and Mohamed Abed alJâbrî (1936-2010) argue that contemporary Arabic- Islamic thought is
imprisoned in a medieval archaic culture and system of thought, which
are largely outdated. Moreover, this system of thought has ideological and
political intentions which are subjected to different interests according
283
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sciences to the fold of philosophy, which could give them questions and
support them with its methodology.

to different periods. These determinants and motives may be acceptable
within the limits of “unavoidable steps”, which change according
to circumstances. But their persistence led to the crystallization of a
structure of thought in which the mytho-ideological dominates.
It is on the basis of this observation that these two thinkers have called to
correct this false perspective, opening the field to criticize the "Islamic
thought" by Arkoun, and the "Arab Thought" by al-Jâbrî.
The efforts of the two thinkers are focused on the deconstruction of
the cultural legacy and the redefinition of new conditions that could
develop a critical mind; which needs to be opened on the achievements
of the modern human and social sciences.
This study aims at presenting two important scientific projects from
several points of view: the duration (four decades), the depth of
knowledge (anthropology, comparative history, different methodologies,
etc..), the "audacity" which is unusual in the epistemological field of
Arab and Muslim thought.

Keywords: social sciences, philosophical questioning, methodology,
quantification.
7- The specification of Algerian short story in the reformist
movement: example of Said EZZAHIRI
Pr. Ahmed MENOUR.
University of Algiers 2

The Algerian short story in Arabic appeared at the early twenties of
the last century as a reform movement feature. It was mainly used as a
mean to raise national awareness among people, and to fight against
ignorance, illiteracy, quackery and superstition. It was also a mean to
thwart the action of Christian missionaries towards Algerian people
(mostly Muslims) and the propaganda of a few Algerian intellectuals
who tried to apply an alien misleading modernity to the country.
Born at the same time as the religious reform movement conducted
by sheikh Ben-Badis, the Algerian short story in Arabic acquired the
specific aspects of the newborn movement and prepared the boom of a
national consciousness among people.
The authors of such enterprise were men who graduated from Zitouna
(Tunis), Qaraouiyine (Fes) or Al-Azhar(Cairo). They acted mainly as
teachers in Koranic schools, preachers in mosques, or journalists.
Said Ezzahiri (1899-1956) who was poet and journalist, was the most
prominent figure and the pioneer of this reform movement. He was the
sole link between the Arab East and West and the only person who
approached the major issues of the Maghreb. He was the first author of
short stories in Algeria, and the first who realized the first collection of
short stories in 1928. With the use of the easy language and the Koran
style, he gave the Algerian short story its special cachet. His literary
influence still appears on contemporary short story authors.

Keywords: heritage, modernity, ideology, epistemology, renewal.
6- The relation of Social Sciences to Philosophy
Dr. Ali ZAKI

University Algiers2

This paper shows that, the observer of the current methodology status
of contemporary social sciences is confronted with a paradoxical
situation:
1-The insistence of social sciences to stand out from the disturbing
philosophical inquiry, accompanied by their renunciation of
metaphysical foundations matrices of major systems of knowledge,
2- Their stubborn willingness to import the methods of exact sciences
based on the measurement, classification, and codification of the
phenomena of the universe, and to force them onto the human and
societal field initially rebellious towards all quantification,
3- The objectification of human-social phenomena "dressed" by
rigorous mathematical functions, can tell a lot about the man without
explaining its true essence,
4- Their insistent diversification to use methods of exact sciences to
social phenomena, can lead to a “harvest rich but poor in grains’’,
as said by Fabière.
The solution to this paradox can be through a return of the social

Keywords: Short story, Reform, to raise awareness, Ezzaihiri leading.
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8- The psychological and physical alienation in the poem
«O, apple of the eye» of the Emir Abd-el-Kader: An
emotional reading

10- The Numidian funeral building: the Medracen tomb as an
original Numidian architectural specimen

Dr Fahd Salem Khalil ALRASHID

Dr. Mohamed El-arabi EL-AGOUN

Linguist – Kuwait

University of Mentouri, Constantine – Algeria

The objective of this article is to present a very important subject which
still has shadow cast over it. It is about one of ancient North African
architectural masterpieces; it is specifically that sumptuous monument
of the Medracen or the Mausoleum of Numidian Kings. This unique
monument of its kind has been, and remains a fascinating subject, which
continues to be mysterious. Was it really the origin of typical Numidian
architecture?
This study tends to analyze the identity of this monument according to
its architectural details. The results showed that:
The Medracen is an architectural development of the Bazina. It is the
embodiment of purely Numidian religious beliefs. Also, it represents a
unique architecture in its style and form. These data consolidate the
Numidian identity of this monument and refute the opinions of some
researchers who lack objectivity and try to make the real identity of the
monument suspicious.

The aim of this study is to appreciate the emotional beauty of the poem
“0…apple of the eye”, far from the methodology of rhetoric science
(semantics, eloquence and good style) and linguistics (phonology,
grammar, syntax, semantics and semeiology…).
The objective is to emotionally share the deep sadness felt by the Emir
after being separated from his family and his friends; and to dive into
the depths of his soul in order to express his deep feelings, to explore
that honest, affectionate and tender man, throughout the verses of his
poem and get to know the father, the brother, the cousin, the beloved
and the friend in the person of the Emir.
Keywords: The Emir, psychological alienation, an artistic perspective,
the emotional.
9- Position of Mohamed Ben Abdelkrim and Allal Al-Fasi from
Aix-les-Bains negotiations (August 1955)

Keywords: The Medracen tomb, Numidian architecture, history of
ancient North Africa, excavations

Pr Zeki M’BAREK,

University of Rabat, Morocco

11- The disposal of the translator in the syntactic relations, and in
the grammatical functions of the source text and the effect on
the product of the translating activity

In summer 1955, there were important historical negotiations between
the French authority at Aix-les-Bains (Paris), and a number of the
National Movement parties at Morocco, the results of which led to the
restoration of the independence of Morocco and to the return of the
King Mohamed fifth to the throne.
The results of these negotiations had risen opposition of the activist
personalities in the Moroccan National Movement, inside and outside
Morocco, among these personalities the two great leaders, Emir
Abdelkrim, the leader of the Rif’s rebellion, and Allal Al-Fasi, the
leader of the Independence Party. This latter leader has taken part in
these negotiations.
This study is an attempt to show the position of Abdelkrim and Allal AlFasi from these negotiations and the reasons which led them to opposite
it.
Keywords : Aix-les-Bains (Paris), independence, dependence,
struggle.

Dr. Chabha HAMROUN HENNI
University Algiers2

A translator, when undertaking the translation of a text, is necessarily
bound to respect the systems of both languages: the source language
and the target language. Thus, he is not compelled to follow blindly the
original text in its linearity, in strict accordance with the succession
of its minimal units and sentences resulting from their combination.
A close and unjustified follow up of the source language system and
the ignorance of the specificities of the target language, will inevitably
result in a hermetic and incomprehensible product to the public to
whom it is destined.
However, would the avoidance of the consequences of an interlinear
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translation (word by word) or a purely literal translation, give the right
to the translator to handle the syntactic relations and grammatical
functions of the source text at will? What impact would such a procedure
have on the product of the translating activity?
This article discusses this issue using examples drawn from a fictional
text translated from Arabic to French.
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Keywords: The translator, source language, target language, syntactic
relations, grammatical functions.
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