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 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاته

 الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسوله وآله وصحبه ومن اتبع هداهم،،،

 المشاركون الكرام... الحضور الكريم

 تحية طيبة وبعد،،،

هذا هو المؤتمر الدولي العممي السادس لممركز األوروبي لمبحوث واالستشارات في العموم اإلنسانية 
ا جرت العادة، فقد مفي اسطنبول. وك“ المستقبل بعين الحاضر والماضي”شعار  واالجتماعية تحت

حرصنا عمى تنوع األوراق المقدمة في هذا المؤتمر؛ فأتت البحوث لتعزز النزعة البينية بين فروع 
المعرفة ضمن محاور المؤتمر: المحور األول الشريعة والدراسات اإلسالمية والقانون؛ والمحور الثاني 

وم االجتماعية؛ والمحور الثالث العموم االنسانية والمحور الرابع العموم الطبية والصحية والمحور العم
الخامس الهندسة والعموم. وقد روعي أن تكون األوراق المقدمة تتماشى مع أهداف المؤتمر، وخضعت 

 .بحاث نظريةلمتحكيم العممي السري. كما أن األبحاث قد توزعت ما بين أبحاث دراسات ميدانية وأ

 وهللا ولي التوفيق والسداد

 

 نائب رئيس المؤتمر       رئيس المؤتمر

 د/ جراح الفضمي       د. عبد المحسن عايض القحطاني
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 ىملخص:

تتجاوز ادلساس ابألرواح وادلمتلكات إىل درجة هتديد السلم واألمن الدوليٌن، وىو ما أصبحت العمليات العدائية اإلرىابية 

تحديد الذلذه الظاىرة واحلد من آاثرىا. غًن أف صعوبة من أجل التصدي ادلختلفة يفرض يف زلطات كثًنة تكثيف جهود الدوؿ 

يثًن إشكاالت قاوووية تتعلق أساسا ،الاواوٌن الداخليةوكذا فهـو اإلرىاب يف الااووف الدو ي اإلوسا ي والصكوؾ الدولية الدقيق دل

كحكاـ الااووف الدو ي اإلوسا ي أو غًنه، ابإلاافة إىل بتكييف النزاع الناتج عن مكافحة اإلرىاب حبسب ما إذا كاف خيضع أل

احملتجزين يف إطار مكافحة   لٌنلألجهزة اليت تسهر على توفًن اماانت قاوووية للمعتاىذا التكييف ابلنسبة  اآلاثر الناذبة عن

 .اإلرىاب
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ىمقدمة:

 كماالوخيمة األرواح وادلمتلكات   امل تسلم من آاثرى، و  عرفت العمليات اإلرىابية ادلرتكبة عرب العامل ارتفاعا مطردا يف احلابة األخًنة

وإذا كاف اإلمجاع كحاصال كحوؿ ارورة التصدي ذلذه الظاىرة  .دوف آخرأو مرتبطة جبنس  منطاة دوف أخرىمل تبق زلدودة يف 

اإلوسا ي العالقة بٌن الااووف الدو ي سؤاؿ ثًن يطبيعة النزاع الناتج عن مكافحة اإلرىاب  فإف، الدو ي لسلم احملل  وادلخلة اب

من اإلشكاؿ يتعلق على وجو اخلصوص دبفهـو اإلرىاب وفسو يف وغين عن البياف أف مك .واإلطار الااوو ي الذي  حيكم اإلرىاب

، ابإلاافة إىل استخداماتو يف العديد من أكحكاـ الااووف الدو ي اإلوسا ي صراكحة أو ةمن جه الااووف الدو ي والاواوٌن الوطنية

 غًن دو يأو  ادولي ا مسلحاوزاعىل يعترب ؟ ما ىو التكييف الااوو ي لطبيعة النزاع يف رلاؿ مكافحة اإلرىابف .من جهة اثوية امنا

  اآلاثر ما ىمث   ؟كحاوؽ اإلوساف والاواوٌن احملليةأـ يظل خااعا لااووف  يدخل امن رلاؿ تطبيق الااووف الدو ي اإلوسا ي

الااووف ادلطبق على ادلعتالٌن يف إطار عمليات التصدي ومكافحة خاصة يف اجلاوب الذي يهم عن ىذا التكييف ،الااوووية ادلرتتبة 

 إطار احملتجزين يف طباة علىادليف اماف اكحرتاـ الاواوٌن دور  للجنة الدولية للصليب األمحر ىل يكوفلذلك وتبعا  اإلرىاب؟

 ؟مكافحة اإلرىاب

منذ بداايتو  سعىوالذي تحدايت الااوووية اليت تواجو الااووف الدو ي اإلوسا ي واف عند الإف طرح ىذه األسئلة للنااش جيعلنا 

وغًن خاؼ أف  األكحداث والوقائع ادلستجدة يف رلاؿ احلروب.واكبة لتوفًن الضماانت الااوووية الالزمة دل واعدهإىل تطوير قاألوىل 

الاواعد أو على األقل توايح األسس الااوووية الواجب تطوير ىذه واقع احلروب اليـو يفرض أكثر من أي وقت مضى مواصلة 

ودلالمسة أىم جواوب ىذا ادلواوع، سنتطرؽ إىل ربديد مفهـو  النزاعات الناذبة عن مكافحة اإلرىاب. اعتمادىا يف تكييف

النزاع ادلتعلق دبكافحة اإلرىاب، الوصف الااوو ي  ربديد الااووف الدو ي اإلوسا ي والصكوؾ الدولية، دهدؼ تكييف اإلرىاب يف

ىذا اجملاؿ ابعتبارىا متدخال أساسيا يف النزاعات السلحة واآلاثر لنجيب يف األخًن عن دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف 

 النامجة عنها.
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ىالفقرةىاألولى:ىإذكالواتىتحدودىمفكومىاإلرهاب

ىولوةدوالصكوكىالنيىالقانونىالدوليىىاإلندامفكومىاإلرهابىبونى:ىىأوال

 :القانون الدويل  اإلنساين يفمفهوم اإلرهاب   -1

اإلوسا ي فرعا من فروع الااووف الدو ي العاـ، ويتكوف من رلموع الاواعد اليت تسعى يف أوقات النزاع ادلسلح عترب الااووف الدو ي ي

األعماؿ العدائية، ابإلاافة إىل تاييد أساليب الدو ي إىل محاية األشخاص الذين ال يشاركوف أو الذين كفوا عن ادلشاركة يف 

لكنو يتضمن رلموعة الاواعد  ،فالااووف الدو ي اإلوسا ي إذف ىو قاووف ال يهدؼ إىل إيااؼ احلرب أو النزاع ادلسلح 1احلرب.

سلحة، وذلك من خالؿ محاية الدولية االتفاقية أو العرفية اليت ترـو تسوية ادلشكالت اإلوساوية النامجة مباشرة عن ىذه النزاعات ادل

 األشخاص الغًن مشاركٌن فيها واألعياف اليت ال تشكل أىدافا عسكرية.

من ادلتعارؼ عليو أف من ادلبادئ األساسية اليت ياـو عليها الااووف الدو ي اإلوسا ي مبدأ التمييز ومبدأ الضرورة العسكرية. و 

كما يعين الثا ي التايد بتحايق  2،ٌن وبٌن األعياف ادلدوية واألىداؼ العسكريةوياتض  ادلبدأ األوؿ التمييز بٌن ادلدويٌن واحملارب

ؿ بتاييد على االستسالـ وىو ما يسمح ابلاو  الغرض ادلشروع من النزاع أو احلرب ابلشكل الذي يضعف الطرؼ اآلخر وجيربه

                                                           
 .4. ص 2014الااووف الدو ي اإلوسا ي إجاابت على أسئلتك. منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر. دجنرب  - 1

ألمحر ابلااىرة. ة للصليب اشريف عتلم. مدلوؿ الااووف الدو ي اإلوسا ي وتطوره التارخي  ووطاؽ تطبياو. زلاارات يف الااووف الدو ي اإلوسا ي. بعثة اللجنة الدولي راجع كذلك
 .10. ص 2001

ولتوايػح مػا يعنيػو ىػذا مػن الناكحية العمليػة، عاػدت  يتمػع ادلدويػوف ابحلمايػة مػن اذلجمػات إال فػ  كحالة مشػاركتهم ادلباشػرة فػ  األعماؿ العدائيػة وفػ  كحػدود وقػت تلػك ادلشػاركة.  2
. وفػ  سػنة اللجنػة الدوليػة للصليػب األمحػر عػدة  ، وشػرت اللجنػة الدوليػة ادلذكػورة وثياػة اسػتنادا إىل ىػذه ادلناقشػات: الدليػل 2009اجتماعػات للخبػراء ووِقػش فيها ىػذا ادلفهػـو

فسػًني علػى أف ادلدوينٌن يعتبػروف مشػاركٌن مباشػرة فػ  األعمػاؿ التفسػًني دلفهػـو االشػرتاؾ ادلباشػر فػ  األعمػاؿ العدائيػة كحسػب وصػوص الااوػوف الدولػ  اإلوسػا ي. وينػّص الدليل الت
شػاركة ادلباشػرة فػ  األعمػاؿ العدائيػة، جيػب أف يسػتويف العدائيػة عندمػا ياػـو ىؤالء أبعمػاؿ زلددة كجػزء مػن سػًن األعمػاؿ العدائيػة بيػن األطػراؼ فػ  وػزاع مسلػح. ولتحايػق شػرط ادل

 دػد ادلعاييػر التاليػة رلتمعػة:الفعػل احمل
ة لطػرؼ زلػارب. وديكػن أف يكػوف ىػذا ىػو احلػاؿ . جيػب أف يصػل الفعػل عتبػة زلػددة لألاػرار. وديكػن أف يكػوف ىػذا ىػو احلاؿ علػى العمليػات العسػكرية أو علػى الاػدرة العسػكري 1

 عندمػا يُتَحمػل أف يؤذي الفعل 
 أو جيعػل ادلااتليػن عاجزيػن عػن الاتاؿ أو سػوؼ يدمػر األعيػاف ادلدوية. أو ياتػل مدوييػن،

 ل جزءا ال يتجزأ. جيػب أف تكػوف ىنػاؾ عالقة سػببية بيػن الفعػل والضػرر احملمتل أف ينجػم إما عػن ذلػك الفعػل أو مػن عمليػة عسػكرية منّسػاة يشك 2
ػى ضلػو احملاربيػن. وىػذا يعنػ  أف الفعػل جيػب أف يكوف مصمما خصيصا ليحدث بشػكل مباشػر العتبة ادلطلوبة مػن الضرر دعما.لطػرؼ زلػارب وعل. جيػب أف تكػوف ىنػاؾ صلػة بيػن  3

 يضػر ابلطػرؼ اآلخر.
 ويعترب ادلدويػوف مشػاركٌن بشػكل مباشػر يف األعمػاؿ العدائية، ويفاػدوف محايتهم من

، مػا دامػوا يا لتنفيذ فعل زلّدد يشكل مشػاركة مباشػرة  ومػوف دبثػل ىػذه األفعػاؿ. وعػالوة علػى ذلػك، تدخػل فػ  مفهـو ادلشػاركة ادلباشػرة فػ  األعمػاؿ العدائيػة التدابيػر التحضًنيػةاذلجػـو
 فػ  األعمػاؿ العدائيػة وكذلػك وزع اجلنود فػ  موقع تنفيذىػا والعودة مػن ىػذا ادلوقع.

 49.ص 11الدو ي اإلوسا ي إجاابت على أسئلتك.ـ.س. السؤاؿ الااووف 
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فهل تسمح قواعد الااووف الدو ي  وتبديد ادلمتلكات.قتصار على احلد األد ى من إزىاؽ األرواح الاذلجـو يف زاوية اياة يتم فيها ا

 العمليات العدائية ادلوسومة ابإلرىابية؟ مكافحة اإلوسا ي كما ى  موجودة اآلف ابستيعاب النزاعات الناذبة عن 

 األفعاؿ ربظر, لغرضا وذلذاادلشرتكة بٌن اتفاقيات جنيف األربع فإونا صلدىا تنص على قواعد معاملة ادلدويٌن  3ابلرجوع إىل ادلادة 

 جبميع الاتل وخباصة, البدوية والسالمة احلياة على االعتداء( أ)  : واألماكن األوقات مجيع يف دهؤالء األشخاص يتعلق فيما التالية

 األخص وعلى, الشخصية الكرامة على االعتداء( ج)  ,الرىائن أخذ( ب) ,والتعذيب, الااسية وادلعاملة, والتشويو, أشكالو

 تشكيالً  مشكلة زلكمة أماـ ساباة زلاكمة إجراء دوف العاوابت وتنفيذ األكحكاـ إصدار( د)  ,ابلكرامة واحلاطة ادلهينة ادلعاملة

 .ادلتمدوة الشعوب وظر يف الالزمة الاضائية الضماانت مجيع وتكفل, قاوووياً 

شكل صريح على ما تنص ب احلرب وقت يف ادلدويٌن األشخاص محاية بشأفمن اتفاقية جنيف الرابعة  33كما أف ادلادة 

من وفس االتفاقية  اليت تنص  34  ادلػػادةابإلاافة إىل  ."اإلرىاب أو التهديد تدابًن مجيع وابدلثل اجلماعية العاوابت ربظريل :"

 ."زلظور الرىائن أخذعلى أف "

الدولية قد وص ادلسلحة ف الربوتوكوؿ اإلاايف األوؿ ادلتعلق ابلنزاعات فإونا صلد ا 1977أما ابلنسبة للربوتوكولٌن اإلاافيٌن لسنة 

 ادلدويوف األشخاص وكذا ىذا بوصفهم ادلدويوف السكاف يكوف أف جيوز الماية ادلدويٌن على ما يل : "حب ادلتعلاة منو 51يف ادلادة 

كما أف الفارة الرابعة من .  "ادلدويٌن السكاف بٌن الذعر بث إىل أساساً  الرامية بو التهديد أو العنف أعماؿ وربظر. للهجـو زلالً 

   زلدد، عسكري ىدؼ إىل توجو ال اليت تلك(  أ:     عشوائية ىجمات وتعترب العشوائية، اذلجمات ربظروفس ادلادة "

 طرياة تستخدـ اليت تلك أو(  ج  زلدد، عسكري ىدؼ إىل توجو أف ديكن ال للاتاؿ وسيلة أو طرياة تستخدـ اليت تلك أو( ب

 يف تصيب، أف شأهنا من فإف مث ومن ،"الربوتوكوؿ" اللحق ىذا يتطلبو الذي النحو على آاثرىا كحصر ديكن ال للاتاؿ وسيلة أو

 ". سبييز دوف ادلدوية األعياف أو ادلدويٌن واألشخاص العسكرية األىداؼ كهذه، كحالة كل

وجدانه بدوره حيظر ارتكاب رلموعة من األفعاؿ يف مواجهة ادلدويٌن منها ما وصت عليو  ،وإذا اوتالنا إىل الربوتوكوؿ اإلاايف الثا ي

 وادلعاملة الاتل والسيما العالية أو البدوية وسالمتهم وصحتهم األشخاص كحياة على االعتداء  -وى  :"  4الفارة الثاوية من ادلادة 

 اوتهاؾ/ اإلرىاب أعماؿ / الرىائن أخذ / اجلنائية اجلزاءات /البدوية العاوابت صور من صورة أية أو التشويو أو كالتعذيب الااسية

 خدش شأوو من ما وكل الدعارة على واإلكراه واالغتصاب اإلوساف قدر من واحملطة ادلهينة ادلعاملة خاص وبوجو الشخصية الكرامة

 .ادلذكورة" األفعاؿ من أي ابرتكاب التهديد / والنهب السلب / صورىا جبميع الرقيق وذبارة الرؽ/  احلياء
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 ادلدويوف السكاف يكوف أف جيوز المن وفس الربوتوكوؿ اليت جاء فيها :" 13من ادلادة  2وكذلك ما وصت عليو الفارة 

 السكاف بٌن الذعر بث إىل أساساً  الرامية بو التهديد أو العنف أعماؿ وربظر للهجـو زلالً  ادلدويوف األشخاص وال ىذا بوصفهم

ارتكاب أية أعماؿ عدائية موجهة اد اآلاثر التارخيية، أو " تكحظر من الربوتوكوؿ اإلاايف الثا ي فاد  16أما ادلادة  ."ادلدويٌن

األعماؿ الفنية وأماكن العبادة اليت تشكل الرتاث الثاايف أو الروكح  للشعوب؛ واستخدامها يف دعم اجملهود احلريب, وذلك دوف 

  .1954مايو  14ماية األعياف الثاافية يف كحالة النزاع ادلسلح وادلعاودة يف اإلخالؿ أبكحكاـ اتفاقية الىاي حب

مصطلح اإلرىاب صراكحة أو يف وصوص متفرقة يالكحظ أبف الااووف الدو ي اإلوسا ي قد استعمل  ،ومن خالؿ استاراء ىذه ادلواد

. إال أف ىذا التنصيص ال ديكن والذعر بٌن ادلدويٌنالرامية إىل بث الرعب  وأامنا من خالؿ التنصيص على األفعاؿ ادلكووة لو 

طادلا أوو ال يادـ تعريفا وااحا لإلرىاب يتفق مع  ،أف يفهم منو أف رلاؿ تطبيق الااووف الدو ي اإلوسا ي يشمل األعماؿ اإلرىابية

ى فرض الاوؿ بشموؿ أكحكاـ الاواوٌن الدولية أو اإلقليمية اليت جرمت األعماؿ اإلرىابية بشكل صريح. أاف إىل ذلك أوو عل

كحاالت احلرب أو النزاعات ادلسلحة  تطبياو ينحصر فاط يفالااووف الدو ي اإلوسا ي حلظر األعماؿ اإلرىابية، فإف كحصر رلاؿ 

 يستبعد األعماؿ اإلرىابية ادلرتكبة وقت السلم. الدولية وىو ما  الدولية أو غًن

 : الصكوك الدوليةاإلرهاب يف  مفهوم -8

أصدر  وىكذا . ابلنظر إىل صعوبة تكييف العناصر ادلكووة لو اإلشكاالتالكثًن من يف الااووف الدو ي يثًن ربديد مفهـو اإلرىاب 

 من صورا تعد الدو ي اإلرىاب أعماؿ أف على التأكيد" تتضمناليت  2001 شتنرب 28 بتاريخ  1373 رقم توصيتو  األمن رللس

على هتديد السلم واألمن  هآاثر تؤكد بل ربظره و  وى  توصية ال ربدد ادلفهـو الااوو ي لإلرىاب، "الدو ي األمن و السلم هتديد صور

 . الدو ي

 ابجلرائم اخلاصة الاواوٌن من رلموعة تتضمن، فإهنا معاىدة 13 وعددىا  اإلرهاب ملكافحة الدولية التفاقياتل أما ابلنسبة

 الطائرات ادلشروع غًن االستيالء لامع الىاي اتفاقيةو  ،1979  الرىائن أخذ  دلناىضة الدولية تفاقيةكما ىو شأف اال)   اإلرىابية

ي ذابلشكل ال ة اإلرىابدوف تكييف قاوو ي لطبيع ...( 1997  ابلانابل اإلرىابية اذلجمات لامع  الدولية االتفاقيةو  ،1970

  اإلرىابية.عماؿ العدائية لأل بتحديد الطبيعة الااووويةيسمح 
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 ادلتحدة لألمم العامة للجمعية األربعٌن الدورة إىل قبلها من ادلادـ ادلشروع من 19 ادلادة يف الدو ي الااووف جلنة وقد عرفت

 من سلطة أي أو الدولة عاوؿ يف الرعب من كحالة إوشاء ويستهدؼ معينة دولة اىل موجوٌ  إجرام  وشاط كل "ىو اإلرىاب

 .1منها" معينة ومجاعة سلطاهتا

قد أكدت وى   2006 سنةل احلرب جلرائم  يوغوسالفيا زلكمة نا صلد أبف وفإ الدويل، االجتهاد القضائي إذا اوتالنا إىلأما 

 ادلدويٌن وترويع الرتىيبأف  ،1994-1992 بٌن ما سراييفو يف الصربية الاوات قائد جاليتش اجلينراؿ انزلة بصدد الفصل يف 

 . مشروع غًنزلظور  ىجـو العسكرية ابلعمليات عنيٌنم الغًن

يباى زلل  2إلخضاعها الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية هنا جرائم اد اإلوساويةأتكييف اجلرائم اإلرىابية على ومع ذلك فإف 

 إطار يف" ارتكبت قد اجلرديةىذه  تكوف أف تشرتط الدولية اجلنائية للمحكمة األساس  النظاـ من 7 ادلادةوظر على اعتبار أف  

 النطاؽ واسع بعبارة ادلاصود". و ابذلجـو علم عن و ادلدويٌن السكاف من رلموعة أية اد موجو منهج ، أو النطاؽ واسع ىجـو

وىو ما ال ينطبق إال بشكل  ، الضحااي من كبًن عدد اد كبًنة وخبطورة مجاع  بشكلو واسع، وطاؽ تكرار العمل العدائ  ىو

 زلدود يف األعماؿ اإلرىابية. 

إلرىاب كما ىو كحاولت واع تعريف ل االتفاقيات اإلقليميةبعض  وخالفا دلا ىو عليو األمر ابلنسبة لالتفاقيات الدولية، فإف

أف  علىاألوىل  ادلادة من الثاوية الفارةاليت وصت يف  1998لسنة  اإلرىاب بامع ومكافحة اخلاصة العربية تفاقيةاللالشأف ابلنسبة 

 مجاع  أو فردي إجرام  دلشروع تنفيذا ياع أغرااو أو بواعثو كاوت أاي بو والتهديد  العنف أفعاؿ من فعل كل اإلرىاب:"

ادلتعلق  لطبيعة النزاع إال أف اإلشكاؿ يباى مطروكحا ابلنسبة للتكييف الااوو ي "...ترويعو أو الناس بٌن الرعب إلااء إىل ويهدؼ

 . على النحو الذي حيسم يف اخلضوع ألكحكاـ الااووف الدو ي اإلوسا ي من عدمودبحاربة اإلرىاب 

  

                                                           
-http://www.huffpostarabi.com/kamal كماؿ ادلصري، اإلرىاب والدولة ىل مها متضاداف؟ ىل من منتصر.  - 1

almasry/post_13662_b_13199754.html 
 .2001- 2و 1 ع.بغداد.الااووف كلية. الااوووية العلـو رللة.الدولية اجلنائية احملكمة، السامرائ  دأمح إبراىيمللمزيد من التفاصيل كحوؿ اجملكمة اجلنائية الدولية، يراجع  - 2
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ىفيىالقوانونىالوطنوةثانوا:ىمفكومىاإلرهابى

، وذلك ابلنظر على كحد سواء الدو ي الااووفو  اجلنائ  الااووفالباكحثٌن وادلمارسٌن يف رلاؿ  اىتماـ يتصدر اإلرىاب مواوعأصبح 

انىيك عن آاثرىا الوخيمة ادلتمثلة على وجو اخلصوص يف إزىاؽ  تعدد أساليبهاو إىل تنام  ظاىرة اإلرىاب وتشعب أسبادها 

يؤثر على األمن والطمأوينة يف ابإلاافة إىل ما زبلفو من ترويع وترىيب  دوف سبييز متلكاتادل تدمًنو  حلرماتا واوتهاؾاألرواح 

ها يف الاواوٌن ابلنظر إىل طبيعة اجلردية اإلرىابية على النحو الذي خلصنا إليو يف الناطة الساباة، فاد جرى تنظيمو  سلتلف الدوؿ.

فيما  اإلرىاب تعريف يف ادلادي الذباهاجلنائية للعديد من الدوؿ، وديكن تاسيم ىذه التشريعات إىل فئتٌن اثنتٌن أتخذ األوىل اب

 .تعريفىذا ال يف عنوايم ااذباىتتبىن الثاوية 

: من خالؿ الوقوؼ عند العديد من التشريعات اليت تناولت اجلردية اإلرىابية يتضح أبف ىناؾ اإلرهاب تعريف يف املادي االجتاه

العصر احلا ي الذي شهد اوتشارا للجرائم اإلرىابية عتماد العناصر ادلادية ذلذه اجلردية كأساس للتعريف. ومل يكن ذلك وليد غلبة ال

يز على العناصر ادلادية كالرت يف سلتلف بااع العامل، بل إف الرجوع إىل بعض الاواوٌن اليت صدرت يف منتصف الارف ادلاا  تبٌن أف 

 "ياصد على أوو 1949 عاـل السوري العاوابت قاووف من 304 ادلادةكاف مسة شليزة ذلذه الاواوٌن. وىكذا فاد وصت   للجردية

 ادللتهبة، وادلواد احلربية واألسلحة ادلتفجرة، كاألدوات بوسائل وترتكب ذعر، كحالة إجياد اىل ترم  اليت األفعاؿ اإلرىابية ابألعماؿ

  عاماً ". خطراً  ربدث اف شأهنا من اليت اجلرثومية أو الوابئية والعوامل احملرقة، أو السامة وادلنتجات

 أو زبريب عنها وتج إذا فيما ابإلعداـ عاقب كما الرتكادها التآمر أو اجلرائم من النوع ىذا اقرتاؼ على بشدة الااووف عاقب وقد

 ادلنتمٌن واألعضاء مؤسسيهاو  اإلرىابية ادلنظمات على عااب الااووف ذات من 306 ادلادةوصت  وإوساف،  موت اىل أفضت

   حبلها. توأمر إليها 

وسائل  التنصيص على  طر العاـ(، ابإلاافة إىلالنتيجة اإلجرامية )اخلابلتنصيص على االكتفاء ومن خالؿ ىذه ادلواد، يتبٌن جليا 

و أف ادلركحلة الزمنية وال شك أف السبب يف ذلك ىوسائل ذات طبيعة كحربية.  يف رلملها يف تنفيذ العمل اإلرىايب وى   زلدودة

خبصوص . وتباى ادلالكحظة األساس ى  عليو اليـو على غرار ما  وسائلالىذه يف  نوعامل تشهد بعد تاليت واع فيها ىذا النص 

من ارتكاب جردية اإلرىاب والذي أصبح عدـ التنصيص على اذلدؼ  ى  ،اليت اوتبهت إليها التشريعات الالكحاةىذا النص ،و 

ىل ادلاصود من ارتكاب عمل عدائ  ذباه مدويٌن عزؿ ىو عبارة بو وربديد عناصرىا. يعترب أساسا يف واع مفهـو اجلردية اإلرىابية 

 ؟أو رسالة يريد الفاعل إيصاذلا إىل الرأي العاـ اىناؾ ىدفاف أـ ، النيل من ىؤالء األشخاص بذاهتم
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 ادلضافة  86ادلادة  وقد كحاوؿ ادلشرع ادلصري أف يكوف أكثر دقة يف ربديد مفهـو اإلرىاب وربديد عناصره ادلادية، كحيث وص يف
 تطبيق يف ابإلرىاب ياصد" أوو علىاجلنائية  واإلجراءات العاوابت قاووف وصوص لبعض ادلعدؿ 1992لسنة  97رقم ابلااووف
 مجاع  أو فردي إجرام  مشروع لتنفيذ اجلا ي إليو يلجأ الرتويع أو التهديد أو العنف أو للاوة استخداـ كل الااووف ىذا أكحكاـ
 الرعب إلااء أو األشخاص إيذاء ذلك شأف من كاف إذا للخطر، وأمنو اجملتمع سالمة تعريض أو العاـ ابلنظاـ اإلخالؿ دهدؼ
 أو ابدلبا ي أو األمواؿ أو ادلواصالت أو ابالتصاالت أو ابلبيئة الضرر إحلاؽ أو للخطر أمنهم أو كحرايهتم أو كحياهتم تعريض أو بينهم

 العلم معاىد أو العبادة دور أو العامة السلطات شلارسة عرقلة منع أو عليها االستيالء أو اكحتالذلا أو اخلاصة أو العامة ابألمالؾ
 "اللوائح أو الاواوٌن أو الدستور تطبيق تعطيل أو ألعماذلا

الصور ادلمكنة كحيث يالكحظ الرغبة يف اإلكحاطة بكل  ،ويندرج ىذا التعريف بدوره امن االذباه ادلادي يف ربديد مفهـو اإلرىاب
 .ردية ذه اجلذلذه اجلردية، وى  ال زبرج على كل كحاؿ من الرتكيز على العناصر ادلادية ذل

لعاـ  86/1020الااووف رقم ، عمد ادلشرع الفروس  ق  ادلصري يف الااووفعلى غرار ما جاء ولتفادي ما تثًنه كثرة التفصيالت 
يادـ عليو فرد من األفراد، أو تنظيم مجاع  دهدؼ إاثرة ااطراب خطًن يف خرؽ للااووف، "اإلرىاب أبوو  إىل تعريف  1986

عدـ التنصيص على اذلدؼ السياس  كأساس ويثًن ىذا التعريف مالكحظة ىامة وى   ."النظاـ العاـ عن طريق التهديد ابلرتىيب
 معنوي للجردية اإلرىابية واالكتفاء دهدؼ إاثرة االاطراب اخلطًن.

تاريخ ب  03-03رقم صدر الااووف  2003ماي  16مية اليت شهدهتا مدينة الدار البيضاء ابدلغرب بتاريخ وعاب األكحداث الدا
 إذا إرىابية، أفعاال اآلتية اجلرائم تعترب "منو على أوو  218 – 1 الفصلوقد وص يف  ادلتعلق دبكافحة اإلرىابو  2003ماي  29

 .." العنف أو الرتىيب أو التخويف بواسطة العاـ ابلنظاـ اخلطًن ادلس إىل يهدؼ مجاع  أو فردي دبشروع عمدا عالقة ذلا كاوت
ألفعاؿ ادلكووة للنشاط اإلجرام ، ابإلاافة إىل تعداد ا من خالؿ 1ويبدو وااحا أف الااووف ادلغريب بدوره قد ركز على مادية اجلردية

 اعتبار ، وادلصري الذي اكتفى ابدلس ابلنظاـ العاـ خالفا للمشرع العاـ ابلنظاـ اخلطًن كحصر ىدؼ العمل اإلرىايب يف ادلس
عدـ التنصيص على ، ىذا مع العنف عنصرا مكوان للجردية اإلرىابية وىو ما ال زبلو منو جرائم أخرى أو الرتىيب أو التخويف

 .اذلدؼ السياس  كأساس للجردية اإلرىابية
                                                           

 ى : و 218 – 1 يف الفصلتعداد األفعاؿ اليت يعتربىا إرىابية بادلشرع ادلغريب  قاـ - 1
  اكحتجازىم؛االعتداء عمدا على كحياة األشخاص أو على سالمتهم أو على كحرايهتم أو اختطافهم أو  -1
 361و 360عليو يف الفصوؿ  تزييف أو تزوير الناود أو سندات الارض العاـ ، أو تزييف أختاـ الدولة والدمغات والطوابع والعالمات، أو التزوير أو التزييف ادلنصوص -2

  من ىذا الااووف؛ 362و
  التخريب أو التعييب أو اإلتالؼ ؛ -3
من وسائل النال أو إتالفها أو إتالؼ منشآت ادلالكحة اجلوية أو البحرية أو الربية أو تعييب أو زبريب أو إتالؼ وسائل  ربويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى -4

  االتصاؿ؛
  السرقة واوتزاع األمواؿ؛ -5
 صنع أو كحيازة أو وال أو ترويج أو استعماؿ األسلحة أو ادلتفجرات أو الذخًنة خالفا ألكحكاـ الااووف؛ -6
 بنظم ادلعاجلة اآللية للمعطيات ؛ اجلرائم ادلتعلاة -7
  من مدووة التجارة؛ 331و 316تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى ادلشار إليها على التوا ي يف ادلادتٌن  -8
 تكوين عصابة أو اتفاؽ ألجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعاؿ اإلرىاب؛ -9

 .مع علمو بذلكإخفاء األشياء ادلتحصل عليها من جردية إرىابية  -10
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ادلعنوي يف تعريف اجلردية اإلرىابية التلطيف من االوتاادات كحاوؿ أصحاب االذباه : اإلرهاب تعريف يف االجتاه املعنوي

 الغايةالسؤاؿ الذي يطرح وفسو إبحلاح يف ربديد مفهـو اجلردية اإلرىابية ىو  من منطلق اجلواب عن ، وذلك ادلوجهة لالذباه ادلادي

 التهديد أو العنف، أو للاوة شرع  غًن استخداـديكن الاوؿ أبف اإلرىاب ىو  .واليت يتوخى الفاعل رباياها من العمل اإلرىايب

، ومن الطبيع  أف تكوف ذلذا العنف آاثر مادية ى  اليت تطرقت إليها ووعها كاف أايً  سياسية مآرب ربايقمن أجل ابستخدامها 

الذي يكوف أساسو ىو رغبة ، ابإلاافة إىل الرتويع واذللع الذي زبلفو ىذه اآلاثر و سلتلف التشريعات ومن بينها األمثلة اليت ساناىا

تعريف اجلردية اإلرىابية على توافر ودهذا فاد ركز ىذا االذباه يف  أو التعريف باضيتو عرب الوسيلة اإلرىابية.الفاعل يف لفت االوتباه 

 الشروط التالية:

  ؛مشروع غًن العنف يكوف أف -

  ؛اإلرىايب العمل يف ادلستخدمة الوسيلة أو األداة بواسطة التخويف أو الرعب كحداثإ العنف ىذا يتضمن أف -

 .ومستمرا منظما أو منساا العنف ىذا يكوف أف  -

كحينما ركز يف  قد سلك وفس ادلنحى 2656 (د) الفارة) األمريكية ادلتحدة الوالايت قاووف من 22 الفصلادلالكحظ أف و 

 اد ديارس ،سياسية دوافع لو ادلتعمد، العنف يعين اإلرىاب" :كحيث وص على ما يل  تعريفو للجردية اإلرىابية على الركن ادلعنوي

 مهمشٌن، أشخاص أو متطرفة مجاعات طرؼ من( احلادث وقوع وقت مسلحٌن الغًن والعسكريٌن ادلدويٌن) مااتلة غًن أىداؼ

 .العاـ الرأي على التأثًن بغية

 .دولة من أكثر يف اإلقليم  الرتاب اد أو مواطنٌن اد اإلرىاب يعين الدو ي اإلرىاب

  ." الدو ي اإلرىاب أفرادىا أغلب ينفذ أو ياـو مجاعة كل تعين اإلرىابية اجلماعات

اذلدؼ السياس   اعتبارالرتكيز على و  عدـ اإلشارة إىل الرعب الذي خيلفو العمل اإلرىايبالتعريف  هذاخالل من يالكحظ و

الااووف الدو ي اإلوسا ي )أىداؼ غًن  مستااة من أكحكاـ  استعماؿ مصطلحاتأساسا للتعريف، ابإلاافة إىل  للعمل اإلرىايب

ربديد الفاعل يف اجلردية اإلرىابية يف مجاعات كما يالكحظ . مااتلة / ادلدويٌن والعسكريٌن الغًن مسلحٌن وقت وقوع احلادث(

ليات إرىابية ال يعا ي ال ديكن األخذ دها على إطالقها إذ طفت على السطح عموى  العبارة اليت  متطرفة أو أشخاص مهمشٌن

بصورة فردية من قبل أفراد حيملوف فكرا  ، كما أوو وفذت عمليات إرىابية كثًنةمن التهميش االقتصادي أو االجتماع أصحادها 

 مجاعات معينة. دوف أف التخطيط من قبلإرىابيا 
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غًن مرئ     على اعتبار أف أكحد أطرافها عليها احلرب إعالف ديكن ال ظاىرة وأتسيسا على ما سبق ديكن الاوؿ أبف اإلرىاب

   اعتبارىا ديكن ال اإلرىابية األعماؿ دلواجهة الدوؿ طرؼ من ادلتخذة اإلجراءات النزاع، ابإلاافة إىل أف جل يف معرؼ أو غًن

 أو األماكن يف دها ادلفوه التهديدات أو الصياح أو اخلطب بواسطة لتجرمي اإلشادة ابإلرىابكما ىو الشأف ابلنسبة     كحرب أعماؿ

 .وادلطبوعات ادلكتوابت بواسطة أو العمومية االجتماعات
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ىتحدواتىالقانونىالدوليىاإلندانيىفيىمجالىمكافحةىاإلرهابالفقرةىالثانوة:ى

 تكييف طبيعة النزاع يف جمال مكافحة اإلرهاب -0

 عندمػا دوليػا ويعترب النزاع ادلسػلح الدولية وغًن الدولية.من ادلعلـو أف رلاؿ تطبيق الااووف الدو ي اإلوسا ي ىو النزاعات ادلسلحة 

بٌن دولة ومنظمة دولية وصف  سلػحادل نػزاعال ويتخذ .أخػرى دولػة اػد ادلسػلحة الاوة اسػتخداـ إىل دولػة مػن أكثػر أو دولػة تلجػأ

من الربوتوكوؿ اإلاايف األوؿ كحروب التحرر الوطين  96من ادلادة  3والفارة  4، الفارة 1النزاع ادلسلح الدو ي. كما تعترب ادلادة 

 اليت تااتل فيها الشعوب اد قوى االستعمار أو يف مواجهة النظم العنصرية وزاعات مسلحة أيضا.

أما النزاع ادلسلح غًن الدو ي فهو النزاع الذي يدور بٌن قوات مسلحة لدولة معينة ومجاعات مسلحة منظمة غًن اتبعة للدولة، أو 

ىذه اجلماعات، كما يشرتط يف ىذه األعماؿ العدائية بلوغ مستوى معٌن من الشدة. ودهذا فإف االاطراابت والتوترات بٌن 

الداخلية ادلتاطعة ال ترقى إىل مستوى النزاع ادلسلح لكوف العنف فيها غًن مرتفع بدرجة كافية تسمح ابعتباره وزاعا مسلحا،      

مسلحة منظمة. والنتيجة ادلتمخضة عن وصف النزاع ادلسلح ابلدو ي أو غًن الدو ي ىو أو لكوف أطرافو ال يشكلوف مجاعة 

 االستفادة من محاية الااووف الدو ي اإلوسا ي دبا فيها محاية ادلدويٌن واحملاربٌن الذين كفوا عن الاتاؿ ابإلاافة إىل محاية األعياف

 ادلدوية اليت ال تشكل أىدافا عسكرية. 

فإف تكييف العمليات اليت هتدؼ إىل منع أو وقف اذلجمات اإلرىابية يثًن جدال كبًنا داخل ادلنتظم الدو ي. وأتسيسا على ذلك 

ويزداد األمر تعايدا بتنام  ظاىرة اإلرىاب وتعدد أساليبها من جهة وتواتر استعماؿ عبارة "احلرب اد اإلرىاب" من جهة اثوية 

على اعتبار أف احلرب تكوف بٌن أطراؼ معلومة يف كحٌن أوو ال ديكن ربديد ىؤالء  ،ةوى  العبارة اليت تفتار إىل الدقة الااوووي

األطراؼ يف كثًن من العمليات اإلرىابية كحيث يكوووف كحاملٌن لفكر أو إيديولوجية إرىابية معينة تؤطر أوشطتهم ادلتفرقة شلا 

 الوطنية والاواوٌن العاـ الدو ي الااووف ىو ى ىذه احلاالتعل ادلطبق الااووف. ودهذا فإف للحدود عابر مسلح لنزاع اأطراف جيعلهم

وقواوٌن كحاوؽ اإلوساف وتعترب اللجنة الدولية للصليب األمحر أوو "ال ديكن اعتبار أي شخص أسر يف إطار مكافحة اإلرىاب أوو 

 1خارج وطاؽ الااووف،إذ ال يوجد ش ء امسو ثاب أسود بلغة احلماية الااوووية" 

 

                                                           
 .83الااووف الدو ي اإلوسا ي, إجاابت على أسئلتك. مرجع سابق. ص   1
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 جتاههم األمحر للصليب الدولية اللجنة ودور اإلرهاب مكافحة نونية ملعتقليالوضعية القا -8

 ادلفهـوصعوبة يف ربديد أف ىناؾ من خالؿ استعراض مواقف الااووف الدو ي والوطين خبصوص جردية اإلرىاب، يتضح جليا 

، فإف النزاع يف معرؼ غًن أو مرئ  غًن طرؼلكووو وصف النزاع ادلسلح  اإلرىابلعدـ إمكاوية إعطاء ووظرا .ذه اجلردية الدقيق ذل

 إعالف ديكن ال ظاىرةالذي ال يعدو أن يكون سوى  اإلرىاب على احلرب وليس اإلرهاب مكافحة عن احلديثالرأي األسلم ىو 

على  عادليػة كحرب كحاليا شػن جيػري أبوػو الاائػل الػرأي األمحر للصليػب اللجنة الدوليػة تشػاِطر وألجل ذلك ال.عليها احلرب

إىل التعامل مع كل كحالة على كحدة. وبياف ذلك أوو كلما وصل النزاع إىل عتبة النزاع ادلسلح كما ىو متعارؼ اإلرىاب، بل تدعو 

 1.عليو يف الصكوؾ الدولية، أمكن تطبيق ماتضيات الااووف الدو ي اإلوسا ي

األشخاص احملتجزين يف إطار  على الااووف الواجب التطبيق يةأماـ اللجنة الدولية للصليب األمحر إشكال تووتيجة لذلك طركح

، ىل يتم اعتبارىم أسرى كحرب يستفيدوف من كل الضماانت اليت يوفرىا الااووف الدو ي اإلوسا ي، أـ عمليات مكافحة اإلرىاب

 خيضعوف لاواوٌن الوطنية واالتفاقيات الدولية ادلتعلاة دبكافحة اإلرىاب؟

، شلا ع أساسا لتحديد واعية ىؤالء احملتجزينزا ؿ، قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر ابعتبار طبيعة النيف اجلواب عن ىذا السؤا

 جيعلنا أماـ ثالث أصناؼ ى :

مااتلٌن لل ودينح: كحيث أيخذ النزاع وصف ادلسلح مكافحة اإلرىاب كجزء منوشب   مسلحيف إطار وزاع جزوف احملت -

فإهنم خيضعوف كحسب ما ىو منصوص عليو يف الااووف الدو ي اإلوسا ي. أما ادلدويوف احملتجزوف  "أسرى احلرب" واعتجزين احمل

 .دباتضى قاووف الدولة احلاجزة إذا محلوا السالح ، وحياكموفالتفاقية جنيف الرابعة

ادلادة ادلشرتكة الثالثة وشب كجزء من مكافحة اإلرىاب: تطبق بشأف ىؤالء احملتجزوف يف إطار وزاع مسلح غ  دو ي  -

أكحكاـ كحاوؽ اإلوساف والااووف والربوتوكوؿ اإلاايف الثا ي والاواعد ذات الصلة يف الااووف الدو ي اإلوسا ي العريف، ابإلاافة إىل 

 احملل .

ؽ والااووف احملل  للدولة احلاجزة وقاووف كحاو يف مكافحة اإلرىاب: ويطبق عليهم  وزاع مسلح وطاؽ احملتجزوف خارج -

 اإلوساف.
                                                           

 .2001وادلثاؿ الوااح على ذلك ىو احلرب اليت شنتها قوات التحالػف بايػادة الواليػات ادلتحػدة فػ  أفغاوسػتاف يف  - 1
 .82ص إجاابت على أسئلتك,ـ.س.الااووف الدو ي اإلوسا ي أوظر كتاب اللجنة الدولية للصليب األمحر: 
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طالبت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف مناسبات عديدة بتحديد واعية احملتجزين جراء مكافحة اإلرىاب  وألجل ذلك فاد

من يطرح أماـ اللجنة إشكاؿ السند الااوو ي لتدخلها كما   .وعدـ إخضاعهم دلعيار واكحد اوتناموخاصة بكل زلتجز دبعتال غو 

 1997اتفاقية إشبيلية تستند إىل ، الش ء الذي جيعلها اإلرىاب مكافحة إطار يف للمحتجزين إوساوية خدمات تادميأجل 

اوب ادلتعلق" دببدإ ادلبادرة اجلوخاصة يف  بشأف تنظيم األوشطة الدولية لعناصر احلركة الدولية للصليب األمحر واذلالؿ األمحر

خبصوص التعامل مع زلتجزي مكافحة الدولية للصليب األمحر دائما وراء توصيات اللجنة ىذا ادلبدأ  وقد كاف اإلوساوية".

-15 يف عليها دلوقع)ا ابلانابل اإلرىابية اذلجمات لامع الدولية االتفاقية من 7 ادلادة من 5 الفارةدعت يف كحيث  ،اإلرىاب

 وزايرهتم ابلانابل، اإلرىابية اذلجمات مرتكيب مع لتواصلاإىل " (2001-5-23يف التنفيذ كحيز دخلتواليت / 1997 -12

 -9-9 يف عليها ادلوقع) اإلرىاب سبويل لامع الدولية االتفاقية من 9 ادلادة من 5 الفارةكما دعت يف ."معتاالهتم أماكن يف

 أماكن يف وزايرهتم اإلرىاب، سبويل جردية مرتكيب مع لتواصلإىل "ا (2002-4-10 يف التنفيذ كحيز دخلتواليت /1999

 ."معتاالهتم

واستنادا إىل ما سبق ديكن الاوؿ أبف مكافحة اإلرىاب يطرح أماـ الااووف الدو ي اإلوسا ي ربدايت قاوووية تفتح اجملاؿ لنااش 

عميق كحوؿ رلاؿ تدخل ىذا الااووف خاصة أماـ ازدايد عدد احملتجزين من طرؼ بعض ادلتدخلٌن يف مكافحة اإلرىاب وعدـ 

اوو ي الذي حيكمهم، وال أدؿ على ذلك األثر الذي صلم عن اكحتجاز عدة أفغاف يف معتال غواوتنامو دبن فيهم واوح اإلطار الا

  والذي يثًن بدوره وااشا كحاوقيا على ادلستوى الدو ي.األطفاؿ 
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 للنركس األوروبي للبحوث واالشتصارات الصادساملؤمتر الدولي العلني 
 " املصتقبل بعني احلاضر واملاضي "يف العلوم اإلنصانية واالجتناعية حتت شعار 

 اشطهبول  –تركيا 
 كلية اإلهليات –جامعة مرمرة 
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 إعداد:

 نعينة مدان/ د
 شاشية شليني/ د

 اجلسائر -وزو تيسي معنري مولود جامعة

Email: ania.meddane@yahoo.com 

 

 

Ref: 6/2018/107 

 اجلسائر يف األطفال عنالة دوافع و أشباب
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 ملخص:

تعترب ظاىرة عمالة األطفال من ادلشكالت االجتماعية اخلطَتة اليت تواجهها اجملتمعات اإلنسانية بصفة عامة واجملتمع اجلزائري  

، واألكثر حيوية وذات أعلية ابلغة، فهم عماد احلياة ورجال ادلستقبل بصفة خاصة، فاألطفال ؽلثلون الفئة العمرية األوسع يف اجملتمع

فاإلىدار فيها يعكس خسارة كبَتة للمجتمع، وعليو فربوز ىذه الظاىرة يف رلتمعنا )اجلزائري( ليست وليدة احلاضر، وإظلا عرفت 

ظائف األسرة، كما كان مكان العمل األوسع منذ مدة طويلة، حيث سبثلت يف البداية يف بعض األعمال ادلنزلية اليت تدخل ضمن و 

انتشارا يف ادلاضي ادلزارع، واليوم اطلرط أطفالنا يف رلاالت أخرى كالتجارة وكذا الصناعات احلرفية ورلال النقل، ومن خالل ىذه 

 واجملتمع.الورقة البحثية سنحاول إبراز واقع عمالة األطفال يف رلتمعنا اجلزائري و دوافعها وأتثَتىا على األسرة 

 

 األسرة، الطفل، العمل، عمالة األطفال... الكلمات الدالة:
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 مقدمة:

عامل اإلنساين تعد ظاىرة تشغيل األطفال من الظواىر االجتماعية اليت تعاين منها معظم رلتمعات العامل، ومع تغَت األوضاع يف ال

قة على عمل أبنائها أكثر حاجة إىل ادلواف األسرواتساع دائرة الفقر لتشمل األغلبية الساحقة من اجملتمعات، أين أصبحت معظم 

 يف مهن كثَتة، خارج نطاق األسر وربت ظروف مهنية غاية يف الصعوبة.

يف مستوى الدخل الذي ؽلكن األسر وخاصة األطفال منهم  ونظرا للوضع الراىن الذي يعيشو اجملتمع اجلزائري من بطالة واطلفاض

ابحلصول على كل ما ػلتاجونو من ملبس ومأكل وأدوات مدرسية، وغَتىا فيسعى ىؤالء الصغار إىل تغيَت وضعيتهم ادلزرية وربسُت 

 لعمل.مهن قد تكون يف بعض األحيان خطرا كبَتا عليهم نظرا لسنهم ادلبكر على اظروف ادلعيشة ابمتهاهنم 

فهذه الظاىرة إذن تشَت إىل شلارسة نشاطات تقع خارج نطاق قوانُت العمل وشروطو االجتماعية، كما أهنا يف الوقت ذاتو تتعارض 

القبول االجتماعي وشروط العمل مع التزامات وشروط ضرورية ومهمة، تعليمية، صحية، واجتماعية،"أي أهنا ربدث خارج دائرة 

 (.1وتتعارض مع ادلضمون اإلنساين لعملية التنمية االجتماعية")الوطنية والدولية بل 

من اىتمامو ابلدراسة وىذا يؤثر سلبا على مساره  ىل االىتمام ابلبحث عن العمل أكثراألسرة يلجأ الطفل إمساعدة وعليو فبدافع 

ة التسرب ادلدرسي اليت دقت انقوس اخلطر هنائيا ودخول سوق العمل، شلا يؤدي إىل ارتفاع نسبالدراسي ويؤدي بو إىل ترك ادلدرسة 

ىي األخرى كظاىرة ليست جبديدة على اجملتمع اجلزائري، وكل ىذا غلعل من الطفل يفقد طابعو الطفو يل وذلك بسبب عدم 

عيشو دلرحلة الطفولة كما غلب، وكذا تعرضو للعديد من األخطار ادلهنية اجلسمية والصحية، واطلراطو أيضا يف العديد من 

 مكان العمل، وهبذا يصبح الطفل ضحية اجملتمع.غَت الئقة  بو يف الشارع وكذا  يف الدلمارسات ا
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 مفكوم عمالة األطفال: -1

الذي ينتمي إىل فئة سن قبل أن نعطي مفهوم لعمالة األطفال غلب أن نشَت أوال إىل معٌت مصطلح الطفل وعليو فهو يشمل الفرد 

مرورا بكل فًتات ىذه ادلرحلة من مرحلة ادلهد ومرحلة الطفولة سواء ادلبكرة وادلتأخرة ، من  ،اجلنسيالوالدة حىت فئة سن النضج 

 (.2مرحلة ادلراىقة حىت سن الرشد وىذه األخَتة اليت تستدعي نضجا جنسيا ونفسيا واجتماعيا)

( ، وتعترب الطفولة يف نظر علم 3سنة) 13شهر و18يًتاوح عمره بُت كما جاء يف ادلوسوعة العربية و العادلية أن الطفل شخص 

أو  الفسيولوجيعلماء االجتماع أهنا ادلدة اليت يعتمد عليها الفرد، على والديو حىت النضج ،سواء كانت مدة الطفولة حىت النضج 

ليس يف ذالك تفضيال أو وروحيا  لقيا،فواجب األسرة و الدولة رعايتو جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا وخ االقتصاديالنضج 

 (.4إحساان من األسرة أو الدولة )

سيطة من أجل تلبية حاجات كما نشَت أيضا إىل مفهوم العمل والذي ىو" النشاط ادلوجو لتحويل القوى الطبيعية والب

 (5")اإلنسان

ىدف وذلك دبساعدة  فكره ويديو وأدواتو  كما يعرفو كارل ماركس على" أنو رلموعة من أفعال يقوم هبا اإلنسان قصد ربقيق

 (.6وآالتو اليت تؤثر بدورىا على اإلنسان")

وعليو من خالل ىذه التعاريف فإن العمل ىو كل اجلهود اليت يبذذلا الفرد وانذبة عن إرادتو يهدف من ورائها إىل ربقيق مطالب 

 مادية ومعنوية.

األطفال الذين يعملون دبوافقة أسرىم وابالتفاق مع صاحب العمل سواء كان من خالل كل ىذا أنيت للقول أن عمالة األطفال ىم 

 (.7دخل األسرة")يف ورشة أو زلل أو مصنع أو دكان والسبب يف عملهم ىو ربسُت 

وىي "األطفال الذين يبدؤون العمل يف سن مبكرة وأبعمال ال تتناسب مع أعمارىم وال قدراهتم اجلسدية والعقلية، وانتهاك أبسط  

حقوقهم ادلتعلقة ابلعلم والنماء والراحة، نتيجة ظروفهم االقتصادية الصعبة اليت أجربهتم على العمل لقاء أجور يومية أو أسبوعية 

("8.) 

من االرتباط مع  الذين يعملون يف الشوارع ولديهم القليل أو الكثَت األطفالتشمل فئة من  األطفالعمالة "أن  ؽلكن القول و

 (.9أسرىم ويعودون ليال إىل منازذلم عند هناية عملهم اليومي")

تغل فيو الطفل وال عليو فعاملة األطفال ىي ذلك العمل الذي يهدد سالمة الطفل وصحتو ورفاىيتو وذلك العمل الذي يس و

 يساىم يف تنميتو ويعيق تعليمو ويغَت حياتو ومستقبلو.
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 الخلفية التاريخية لعمل األطفال: -2

قد يكون من ادلفارقات الالفتة للنظر أن قضية عمل األطفال اليت احتلت موقع الصدارة يف اىتمامات الفكر اإلنساين، السياسي، 

مع  وال تزال ربتل ادلكانة ذاهتا من اىتمامات ىذا الفكرذ مطلع القرن التاسع عشر، االقتصادي، االجتماعي، والقانوين،  من

 إطاللة القرن احلادي والعشرين.

ويف مراجعة اترؼلية لعمل األطفال كظاىرة وقضية، صلد أن التاريخ يؤكد لنا حقيقة ارتباطها ابلثورة الصناعية، حيث كانت بريطانيا 

فقد شهدت عمل األطفال بكثافة غَت معهودة يف قطاعي صناعة النسيج وادلناجم، ليبدأ بعد ذلك معدل "مهد ىذه الثورة، 

 17%م، مث ينخفض إىل نسبة 1851يف العام  %31( عاما ابلتناقص ليسجل 14-11مشاركة األطفال يف اجملموعة العمرية )

م، ويف الوالايت ادلتحدة األمريكية بلغت نسبة مشاركة 1871العام يف البالد يف  م، بعد أن مت توفَت التعليم اجملاين1911يف العام 

 م، حيث أشار أول تعداد يف ىذا الشأن أجري يف فرنسا أن معدل مشاركة األطفال يف قوة 1911يف العام %17األطفال 

 (.11م")1896يف العام  %21العمل بلغ 

أدت إىل حلول اآللة زلل األداة، شلا نتج  ي، ذلك ألن ىذه الثورةويرجع ارتباط عمل األطفال ابلثورة الصناعية إىل عامل موضوع

عنو تراجع  االعتماد على القوة العضلية للعامل، وىذا ما يسمح ابستخدام فئات جديدة من قوة العمل متمثلة يف فئيت النساء 

بدين كبَت ألدائها قبل اخًتاع ربتاج جهد  واألطفال اللتُت مل تكن قوهتا البدنية تسمح ابستخدامها على ضلو واسع يف األعمال اليت

فقد عرفت بريطانيا ظاىرة استخدام أسرة العمال بكامل أفرادىا يف " اآلالت، ويتحول العمال من ىاتُت الفئتُت إىل سوق العمل،

لالستغالل الذي مارسو أصحاب العمل على األطفال، خدمة صاحب العمل، وبرزت معها مساوئ ىذا االستخدام وصور شىت 

السلبية ذلذه  اآلاثرإىل تدخل حكومتها للحد من  السباقةوكما كانت بريطانيا البيئة األوىل اليت عرفت ظاىرة عمالة األطفال، وىي 

يشار إليو اترؼليا على أنو قانوان حلماية العاملُت  1812الظاىرة، مستخدمة التشريع أداة لتحقيق ىذا الغرض فأصدرت يف عام 

ؽلثل أوىل القواعد القانونية لتدخل الدولة لتنظيم عالقات العمل وإليو يرجع الباحثون اتريخ ميالد قانون العمل، كفرع جديد من 

ر صلاحا فروع القانون إال أن ىذا القانون مل ينل صلاحا يذكر يف التطبيق، مث أعقبت احلكومة الربيطانية ذلك القانون خبطوة أكث

وقد تضمن ذلك القانون الذي كان يطبق  the factory actعرف ابسم قانون ادلصنع  1833لقانون يف عام  سبثلت إبصدار

الليلي على من يقل سنو العمل يج، العديد من األحكام اليت أرادو من خالذلا ضباية األطفال العاملُت منها ربرًن على مصانع النس

 (.11سنة")18عن 
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سنة أكثر من تسعة ساعات يف اليوم، وربديد عمل األطفال بُت الساعة 13منع تشغيل األطفال الذين تقل أعمارىم عن كما مت 

اخلامسة والنصف صباحا والثامنة والنصف ليال، وزبصيص ساعتُت من يوم العمل لتعليم األطفال القراءة والكتابة وتلقي الدروس 

 الدينية يف مدارس تنشأ ذلذا الغرض.

ت بريطانيا فرنسا يف إصدار قانون حلماية األطفال كان قد طبق على ادلصانع اليت تستخدم أكثر من عشرون عامال، وكانت وتل

أعمارىم شباين سنوات، ومنعت تشغيل األطفال الذين قضت خبطر استخدام األطفال الذين تقل  "أىم أحكامو ىي تلك اليت

ساعات وقضت أيضا على تشغيلهم يف العمل الليلي أو يف األعياد  سنة أكثر من شباين 12-8تًتاوح أعمارىم بُت 

 (.12والعطل")

على رأس القضااي عليو فقد أصبح مشكل عمالة األطفال اىتمام دويل وخرج عن نطاق بريطانيا وفرنسا، فكان عمل األطفال  و

العمل وىو "مؤسبر برلُت الذي انعقد يف عام اليت انقشها أول مؤسبر دويل حبث عن إمكانية وضع مستوايت دولية لتنظيم عالقات 

يسمح ذلم ابلعمل، كما ال غلوز السماح  أالسنة غلب  12الذين تقل أعمارىم عن  األطفالم، حيث قرر فيو أن 1891

ذين ساعات يف اليوم، كما قرر ادلؤسبر حظر تشغيل األطفال ال 6لألطفال الذين تزيد أعمارىم على ذلك ابلعمل ليال، أو أكثر من 

 (.13تقل أعمارىم عن أربعة سنوات يف ادلناجم")

 أما على ادلستوى العريب فقد أصدرت منظمة العمل العربية رلموعة من ادلواد بشأن استخدام وتشغيل األطفال وىي كما يلي:

ال غلوز سنة، و  12ػلدد تشريع كل دولة األعمال اليت غلوز تشغيل األطفال فيها من اجلنسُت قبل بلوغهم سن : 12مادة رقم  -
 تشغيل األطفال يف األعمال الصناعية قبل سن اخلامسة عشرة.

ساعات، تتخللها فًتة  6سنوات  11ال غلوز أن تزيد ساعات العمل اليومي لألطفال الذين تقل أعمارىم عن : 19مادة رقم  -
 .للراحة ال تقل مدهتا عن ساعة حبيث ال يعمل الطفل أكثر من أربعة ساعات متوالية

ال غلوز تشغيل األطفال قبل السابعة عشرة سنة يف الصناعات اخلطَتة أو الضارة ابلصحة اليت ربددىا : 58مادة رقم  -
 (14)التشريعات أو القرارات أو اللوائح اخلاصة بكل دولة.

 إىل ذلك من ادلواد واالتفاقيات اليت مت إبرامها حول كل ما يتعلق بعمل األطفال.

  

20



 

 

 طفال في الجزائر:واقع عمالة األ -3

العمل فضال على أنو ادلؤمن الوحيد لتلبية الفرد احتياجاتو خاصة واحتياجات أسرتو عامة، عنصر أساسي لإلنتاج وعامال  يعترب

رئيسيا للتقدم واالزدىار، غَت أنو مع بداية الثمانينات بدأ يعرف سوق العمل يف اجلزائر عجز يف توفَت مناصب الشغل، وازداد 

خاصة بعد تطبيق برانمج إعادة اذليكلة للمؤسسات العمومية وما نتج عنو من تسريح للعمال  تفاقم الوضع مع العشرية األخَتة

وادلستوى )أرابب األسر( وىذا ما أدى إىل ارتفاع معدل البطالة، ويف ظل غياب مصدر الدخل يتدىن ادلستوى االقتصادي خاصة 

أبطفاذلا كيد عاملة إضافية ومصدر أخر للرزق، فالبطالة تؤثر  االجتماعي عامة، وأمام ىذا الوضع تلجأ معظم األسر إىل االستعانة

على حياة األفراد واستقرارىم وتظهر عليهم التأثَتات السلبية على سلوكياهتم واذباىاهتم، فاطلفاض الدخل أو انعدامو من شأنو أن 

يقدم موردا معينا للفرد الذي يقوم  ابعتباره " أنو كل نشاطيعوق إشباع حاجيات أطفالو، إذ يلجأ بعض األطفال إىل العمل 

(، إلشباع حاجياتو من جهة وتلبية حاجيات أسرتو من جهة أخرى زلاولة منهم اخلروج من بؤرة األزمة اليت عصفت 15بو")

 ابألسرة نتيجة زلدودية الدخل.
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 العوامل والدوافع المؤدية بالطفل للخروج إلى العمل في المجتمع الجزائري: - 4

 يف سن مبكرة وىي كاأليت:سوق العمل ل مل تدفع ابلطفل إىل الدخولعوا ىناك عدة

 االقتصادية:)الدوافع(العوامل  -1

يعكس الواقع االقتصادي للطفل الوضعية االقتصادية لألسرة خاصة بعد سلسلة التغَتات اليت عرفتها األسرة اجلزائرية على غرار 

اجملتمع أبسره والذي مشلت سلتلف جوانب احلياة وكانت أكثر ىذه التغَتات سرعة وأتثَت قد مست اجملال االقتصادي من حيث 

إضافة إىل تقلبات أسعار البًتول وسياسة إعادة اذليكلة وفتح اجملال أمام واخلضوع للعودلة،  تبٍت سياسة االنفتاح االقتصادي

االستثمار اخلاص الذي ال يراعي مصلحة األفراد والتنمية إظلا الربح السريع، أين أتثرت األسعار بصفة عامة وعلى الوجو اخلاص 

ابألحرى ضعف القدرة ا شلا أدى إىل اطلفاض القدرة الشرائية لألسر أو أسعار ادلواد االستهالكية  بعد زبلي الدولة عن دعمها ذل

 إضافة إىل الفقر.شلا يؤدي إىل عدم  توفَت معظم االحتياجات  لألسرالشرائية 

ى وعليو فإن العوامل االقتصادية ابلرغم من أهنا مشلت على اجلانب ادلادي الرتباطها ابجلانب االقتصادي إال أهنا ربتوي ضمنيا عل

البعد االجتماعي فيتفاعل الطفل يف وسط اجتماعي يقدم لو الرعاية والتغذية لينمو متكيفا مع ىذا الوسط حبيث ساعدت عدة 

وإذا مل تتوفر ىذه ادلعطيات فإهنا تؤثر ابلسلب على الطفل ، البطالة، الفقر عوامل يف ربقيق ذلك منها: دخل األسرة ، مهنة األب

 عمل يف سن مبكرة.وشلا تدفعو إىل اخلروج لل

 دخل األسرة: -1-1

تعتمد كل األسرة على وجود دخل مادي يساعد على تلبية صبيع متطلبات األفراد الضرورية من أكل ومسكن وعالج وما يرتبط 

ب ابطلفاض الوجود اجلسمي ورعايتو كذالك من واجبها تلبية تعليم أبنائها واإلنفاق عليهم فدخل األسرة يتأثر بطبيعة عمل األ

وضعف ادلستوى ادلعيشي ، أما اطلفاض دخل األسرة إسهاماهتم بعملهم يف زايدة دخل األسرةوبعدد أفرادىا وكذالك مرتبط بتعدد 

ذلا يؤثر بشكل سليب على حياة األطفال وىذه الوضعية تؤدي هبم إىل اخلروج للعمل يف سن مبكرة والعمل يف سلتلف ادليادين أبجر 

 زىيد جدا.

 األب:مهنة  -1-2

ترتبط مهنة األب ابلدخل ارتباطا وثيقا، كما أن عملية النمو ابلنسبة للطفل يف تفاعلو مع زليط األسرة يستوجب أن يدمج كل 

األدوار والقيم فحضور األب يف حياة الطفل ابإلضافة إىل اجلانب العاطفي ىو حضور الدور والوظيفة )ادلهنة( بغض النظر عن 
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رتباط مهنة األب ابلقيم وادلعايَت االجتماعية وما توفره من شعور ابحلماية ، ىذا الشعور ينعكس على قيمتها احلقيقية كذالك ا

إن ىذا الشعور ينتقل إىل ابقي أفراد األسرة خاصة أبكملها فإذا كانت مهنة األب ال تشعر ابلرضا شخصيا ف واألسرة األب

 الطفل.

 البطالة: -1-3

يشَت مفهوم البطالة إىل احلالة اليت يكون فيها الفرد قادرا على العمل وراغبا فيو لكنو ال غلد العمل واألجر ادلناسبُت تصنف على 

 االقتصادي. والطبيعة التكوينية، وربدث البطالة عند اطلفاض العرض يف سوق العمل أثناء الركود األسبابأساس 

وكان سبب دخول كثَت من األطفال كقوة عاملة مبدئيا البطالة اليت يعاين منها أحد الوالدين،أين أصبح األطفال عماال من أجل 

األطفال ال تزال واقعا ملموسا، فالبطالة إذن من شأهنا أن تعجز تفادي الوصول للفقر ادلمتقع، وعليو فإن احلاجة إىل تشغيل 

واحتياجات أسرتو، ىذا العجز ؽلس كل أفراد األسرة من بينهم األطفال الذين ػلاولون التعبَت عن  اإلنسان عن إشباع احتياجاتو

 رفضهم للوضع ادلعيشي خبروجهم إىل العمل، زلاولُت من خاللو تلبية احتياجاهتم ومساعدة أىلهم.

 الفقر: -1-4

فنجد يف العامل ادلتخلف األعمال مقابل أجر مايل معُت سلتلف  امتهاناليت تدفع ابلطفل إىل  األساسيةيعترب الفقر من الدوافع 

واجملتمع اجلزائري أن األسر الفقَتة ىي األسر الكثَتة األفراد أين يشكل األطفال السيما الذكور منهم يد عاملة ال ايستهان هبا، 

بسبب الضغوطات االقتصادية ويساعلون يف ربسُت ظروف األسرة ، فنجد الطفل يعاين من التهميش داخل احمليط األسري وىذا 

وىذا ما يولد لديو حب االطلراط يف ميدان اليت تتعرض ذلا وابلتايل تكون عاجزة على تلبية حاجات الطفل األساسية وكذا الثانوية 

 العمل وىو مل يشبع اللعب مع أصدقائو يف احلي أو ادلدرسة اليت يكون قد تسرب منها لنفس السبب.

 جتماعية:العوامل )الدوافع( اال -2

يلعب الواقع االجتماعي األسري دورا ىاما من حيث أتثَته على دخول الطفل سوق العمل فباعتبار األسرة ىي اجلماعة ادلرجعية 

يكتسب منها العادات والتقاليد واالذباىات والقيم وغَتىا ...فهي تعمل على إشباع حاجاتو ومطالب ظلوه "للطفل واليت 

 (16واالجتماعية ")البيولوجية والنفسية 

وهبذا أي تغيَت يطرأ على األسرة إال ويبدو أثره على الطفل كونو فرد حساس داخلها، وعليو نشَت إىل أىم الدوافع االجتماعية اليت 

 أتثر هبا الطفل دلا فكر فعال يف العمل وىو يف سن مبكرة نذكرىا سلتصرة فيما يلي:
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 ووفاة أحد الوالدين: الطالق -2-1

ىو فك عقد الزواج ويتم إما إبرادة الزوج أو بطلب من الزوجة فيسمى اخللع ومن نتائجو الوخيمة التفكك األسري الطالق  

وتشتت األفراد، وبذلك ػلرم األطفال من حنان األم ورعاية ورقابة األب، شلا ينتج عنو انفالت الطفل من الضوابط األسرية 

وية ، أين ؽلكن أن يتشرد ويعمل يف رلاالت شلنوعة أو خطَتة مقابل رغيف خبز، واألخالقية  وخروجو عن القيم والضوابط الًتب

وأوالدىا معها من حاجة مادية قد تدفع ابألطفال إىل خروجهم كذالك للعمل من أجل مساعدة  األمتتعرض لو  ابإلضافة إىل ما

 والدهتم.

كما صلد يف حالة موت أحد الوالدين سوف ذبرب ظروف احلياة السيئة األطفال على العمل بدال من أمهاهتم وىذا ربفظا للوالدة 

األطفال يف مثل ىذه احلاالت، " فقد أظهرت الدراسات أن أكثر األسر عوزا من خروجها ىي للعمل، وعليو ترتفع نسبة تشغيل 

ون الوالد ويعيشون يف كنف أمهاهتم ويف ىذه األسر تستمر األم يف أداء دورىا التقليدي يف وحاجة ىي أسر األطفال الذين يفقد

 (17رعاية األبناء وتدفع ابلطفل للعمل ويصبح دخلو ادلصدر الرئيسي  ذلذه األسر ابعتباره أن العائل الوحيد ذلم مفقود")

 السكن وعدد أفراد األسرة: 2-2

ارتباطا وثيقا وذلك "أبعاد شخصية الطفل سبثل يف جانب كبَت منها  لألسرةواالجتماعي يرتبط السكن ابدلستوى االقتصادي 

(، فالسكن ال يساىم يف ظلو الطفل ابعتباره عامل اقتصادي 18")استجاابت تراكمية للبيئة النفسية االجتماعية اليت ينشأ فيها 

يث يتأثر الطفل ابلسكن وما ػلتويو من وسائل الرفاىية فحسب بل ابعتباره بيئة سكنية ولكونو ىيكل مؤسسة اجتماعية خاصة ح

والراحة والغذاء وتتوفر فيو أغلب متطلبات احلياة ادلادية منها، وأين تنعدم فيو شروط احلياة تدفع ابلطفل للهروب منو ودخولو سوق 

 العمل.

ابعتبار أن الفوارق الفردية بُت األطفال  ،ربيتهمكما أن كثرة أفراد األسرة تؤثر على اىتمامات اآلابء وعلى أسلوب التعامل معهم وت

ادلناسب كلما ازداد عددىم وتقارب ويف الوقت  ،تطرح نفسها للتعامل مع كل طفل شلا يتعذر عليهم االستجابة ذلم بنفس الطريقة

ى الطفل واستحالة كفاية بُت والدهتم وانعكاس الظروف ادلادية يف تلبية حاجياهتم شلا يولد نوع من الضغط عل الفًتات الفاصلة 

 الدخل شلا يدفع ابلطفل للخروج للعمل خاصة إذا مل غلد مصروف يومي يليب رغباتو أو حاجاتو.
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 ر:مجاالت عمالة األطفال في المجتمع الجزائ -5

التجارة الغَت تتعدد رلاالت عمالة األطفال يف كل رلتمعات العامل السيما اجملتمع اجلزائري فنجد الزراعة والصناعة وكذا قطاع 

الزراعية قيامهم أبعمال زراعية ال تتناسب مع أعمارىم ويف ظروف صعبة، وأجر  األعماليف  األطفالوعليو يشمل استغالل  رمسية،

 وليست دائمة.تعترب مومسية  األعمالزىَت قد ال يكفي لسد حاجات الطفل اليومية ، وىذا النوع من 

ال لع عالقة ابلصناعة كاحلدادة وكذا لدى ادليكانيكي وابلنسبة لألجر فهو مثلما ذكران كما صلد أعمال قد ؽلتهنها الطفل يف رل

سابقا فهو زىيد جدا وال يكفي لتكاليف احلياة الغالية وتكثر مثل ىذه األعمال يف ادلدن، دون أن ننسى اطلراط األطفال يف مهن 

يت وكذا اخلبز الذي تصنعو األمهات يف ادلنازل شلا يعرض الطفل حرة كالتجارة ادلوازية على أرصفة الطرقات من مالبس وتبغ وكرب 

دلختلف األخطار من حوادث مرور وتعرضو للسرقة وحىت االختطاف الن ىذا النوع من األعمال تنتشر بقوة يف ادلدة أين تكثر 

  األسواق ادلوازية مع زضبة األرصفة ابلسكان .
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 خاتمة:

الذي ينتمون إليو، فهو احملرك لتنمية مستقبل  ومشكلة داخل األسرة فحسب وإظلا تشمل احمليط االجتماعي  ال يعترب الطفلعمل 

اجملتمع، وإذا تعرض ىذا العنصر ألي أزمة قد تؤدي إىل خلل يف اجملتمع ومن بُت األزمات اليت قد تعيق حياتو الطبيعية وربرمو من 

، وىذا نظرا للظروف اليت ذبتاح اجملتمع عامة واألسرة خاصة، وشلا سبق فالعوامل عيشو كل مراحل الطفولة، العمل يف سن مبكرة

اليت تؤدي إىل تفاقم ىذه الظاىرة ىو تدين ادلستوى االقتصادي بصفة عامة لألسرة فهذا يدفع فعال ابلطفل لالشتغال من أجل 

 ادلنزل وابلذات بدعم ادليزانية األسرية.مساعدة 

جتماعية السيئة اليت تعاين منها أيضا األسر من البطالة والطالق وكذا وفلت الوالدين والتيمن شأهنا أن دون أن ننسى الظروف اال

تدفع ابلطفل إىل اخلروج للشارع للبحث عن أي عمل قد يتقاضى مقابلو أجر زىيد شلا قد يعرضو إىل أسوء األخطار واألمراض 

حوادث ادلرور واالغتصاب واالختطاف وكذا القتل واإلدمان على الصحية والنفسية وحىت االجتماعية فنجد الطفل ضحية 

 من كل ىذا؟ ت ادلخدرات فأين احلكومات والسلطا
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 اقتراحات: -

 وضع الدولة دلراسيم وقوانُت منع العمل يف سن دون اخلامسة عشرة. -

 ط يف العمل يف سن مبكرة.مراقبة األولياء البناءىم وحثهم على االىتمام فقط ابلدراسة وتوعيتهم بعدم االطلرا -

 االىتمام ابجلانب النفسي والصحي لألطفال داخل األسرة . -

 ضباية الطفل ابعتباره غصن ادلستقبل للبالد تنمية اجملتمع. -

 ضباية الطفل من أمراض الشارع السيما االجتماعية منها. -

 اليت أرغمتو على العمل.ضباية الطفل العامل وذلك ابلتامُت على حياتو إذا كانت الظروف ىي -
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 الملخص

 أن حُت يف واحلصر التحديد نتاج ادلعٌت ألن واالنسجام التوافق وترفض والتناقض التعارض اىل وادلعٌت االستعارة بُت العالقة تتجو

 اجلدلية ىذه ويف ابدلخيلة، االستعارة عالقة من ارتباطاًً أقل وادلعٌت ادلخيلة بُت العالقة وأن والتعدد، االنفتاح نتاج االستعارة

 ادلختلفة العصور مع وانسجامو التلقي يف أتثَته يف الديٍت النص استمرار دينامية عن ادلسؤوالن العنصران مها االرتباط ومستوايت

  . نفسو الوقت يف تلقيو يف والدىشة الشعر انتاج استمرارية عن مسؤوالن يعدان كما
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      المقدمة

 الثانية اللغة مستوايت اىل اليومية ابللغة ترتقي أنساق انتاج على تعمل الهنا اجملتمع، يسود الذي الثقايف ابلبناء االستعارة ترتفع

 من أكرب فاعلية تصوراتنا منح على قدرهتا اىل ابلنسق االرتفاع على االستعارة قدرة يف السبب ويعود كوىُت، جان يسميها كما

 الواقع يف  والتعليل األلفة تتجاوز اليت والًتابطات ادلَفسَّرة غَت فالعالقات (،االستهالكية) اليومية اللغة دتنحها اليت الفعالية تلك

 ادلتجدد، للتأويل القابل ادلعٌت ىو االستعاري ادلعٌت فإن لذلك والتصور، والتأمل للتجريد قابالًً جتعلو للذىن جديدة آفاقاًً  تفتح

 بُت نربط ولكي ، الدينية النصوص وأتويل معاينة يف األساس ىي مثلما اخلاصة ولغتها الشعرية بناء يف األساس تعد ادلسألة وىذه

 .االستعارة وبنية (القصد) ادلعٌت بُت العالقة جدل على الوقوف سنحاول ( الديٍت والنص ، الشعري النص)ً العليا اللغة عنصري
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 والمعنى االستعارة جدل

 اجلاىلي العريب الشعر ديوان من جزء مبراجعة قمنا وحُت االستعارة، يف يكمن الشعر جوىر أن على والنقاد ادلفكرين معظم اتفق 

 االستعارة على تعتمد التلقي يف أتثَتاًً الشعرية االبيات أكثر أن وجدان االسالمي العصر بداية وحىت القيس امرىء مرحلة منذ

 اآلداب كلية يف العربية اللغة لقسم األولية الدراسة طلبة على الباحثان أجراه احصاء ضوء يف النتيجة ىذه وجاءت ادلعٌت، وتعدد

 أن االستطالع ىذا نتائج من وكانت ، القسم ذلك لطلبة الشعري الوعي خاصية اىل استناداًً العينة اختيار مت إذ بغداد، جامعة يف

 اىل مستندة كانت وتعبَتىا اسلوهبا يف  تفرداًً فيها ووجدوا اجلاىلي الشعر يف واحملدثون القدماء العرب النقاد تناوذلا اليت االبيات

 الذائقة ان اىل يشَت الذي االمر االستطالع، مشلهم الذين عند خاصًً اثر ابحداث غَتىا من امنازت ولذلك بنينها يف االستعارة

 تفرد مسة على حافظ الشعر الن احلديث، عصران وحىت اجلاىلي العصر منذ  كثَتاًً تتغَت مل للشعر اجلمايل االستقبال يف التارخيية

 ًصلد العريب الشعر مجاليات حتليل حاولنا ما وإذا . اجلمال منحتو اليت ىي اخلصوصية وىذه ، االخرى االدبية للفنون ابلنسبة لغتو

 تعمد إذ ، وجتربتو واحساساتو ادلتلقي سليلة يف وادلعٌت االستعارة صراع قوامو اللغة داخل خاص جدل من تنتج اجلماليات ىذه أن

 ،  الباطن ادلعٌت من متناىية غَت عميقة داخلية طبقات وانتاج الظاىر ادلعٌت نفي اىل الشعر ينتج الذي اللغوي النظام  يف االستعارة

 من ادلنتخب أو ادلختار السياق ديثل الذي األفقي احملور على  الداللية احلقول ديثل الذي الرأسي احملور انطباق من التتحقق ألهنا

 وبذلك ، االضداد وحدة عن تعرب عالقات انتاج اىل تعمد اليت ادلخيلة من بل فحسب اليومية اللغة ألنظمة ادلنتج الرأسي احملور

 وىذا ، أحياانًً وادلتناقضة ادلتعارضة احلقول بُت تواشج واحتماالت آفاق على وتنفتح ، وحصره ادلعٌت حتديد منطقة االستعارة تغادر

 يصفو أن دون من اجلدل ىذا اىل القدَل العريب النقد  تنبو وقد ، ادلعٌت االستعارة بُت  اجلدل انتاج يف يتسبب الذي ىو االنفتاح

 عوامل أىم من واحدة سياقاتو ويف البالغية أساليبو  يف الكرَل القرآن حيملها اليت ادلعجزة اللغة كانت وقد ، علمي بشكل يعللو أو

 الوصول زلاولة ادلفسرين على ادلعجزة السياقات فرضت إذ ، اللغة تلك يف واالنزايح اجلمال مكامن الكتشاف العرب النقاد اندفاع

 البالغية والفنون االستعارة خالل من االعتيادي اللغوي النظام تراتبية وحطمت ادلألوف جتاوزت اليت آلايتو الدقيق ادلعٌت اىل

 كانت ادلعجزة اللغة وىذه ادلعجز التجاوز ذلك يف الكرَل القرآن ميزت اليت البنيات اىم من  البنية ىذه تعد لذلك ، األخرى

 انفتاح عناصر أىم من كانت كما ، االسالم مرحلة إىل اجلاىلية مرحلة من العريب الثقايف السياق انتقال عناصر أىم من واحدة

 يف تلمسها ديكن الثقايف السياق يف التحوالت وىذه ، والنقاد العلماء دراسات يف جديدة آفاق على االسالمي العريب التأويل

 لغة يف االستعاري اجلمال اشكال ولكن ايضاًً خاصة بلغة امنازت إذ ، الكرَل القرآن سبقت اليت ادلقدسة للكتب  النصية السياقات
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 أتويل ( كتابو يف االشكالية ىذه مبكر وقت منذ قتيبة ابن وصف وقد ، ومعناىا اآلايت تفسَت يف فقهياًً خالفاًً أنتج الكرَل القرآن

 طريق وىذا حالل أنو احلرام ويف حرام أنو احلالل يف بعض على بعضهم ويرد الفقو يف خيتلفون والناس " : قائالًً ) القرآن مشكل

 وادلفكرين للنقاد  دافعة  كانت مثلما التأويل يف خالف مصدر االستعارة بنية  كانت األساس ىذا وعلى "، اذللكة أو النجاة

 االستعارة ان الغربيون النقاد وجد وقد،ًًاخلاصة اللغة اىل ادلألوفة من ابللغة االرتفاع يف اخلاصة امكاانهتا يف للبحث الفالسفة وحىت

 عن البنية ىذه عربت كما،ًادلختلفة الطبيعة وظواىر اخلارجي العامل مع لعالقاتو البدائية ادلرحلة منذ االنسان رؤية عن عربت

 ديكن األساس ىذا وعلىً، سلتلفة ثقافية سياقات انتاج يف مؤثرة جعلها الذي األمر ادلختلفة العوامل النتاج احملركة  الداخلية تصوراتو

 الديٍت اخلطاب يف مرئية وال ملموسة غَت وقائع عن ادلعربة التصورات يف تكمن واالستعارة الدين بُت اجلدلية العالقة إن : القول

 وادللموس احملسوس ادلادي الواقع خارج تقع اليت التصورات تلك على ينطوي الدين فمفهوم واقعي، مرئي زلسوس ثقايف سياق وبُت

 يعتربىا اليت التصورات مجيعً : "أنو على الدين وادلفكرين العلماء بعض عرف األساس ىذا وعلى ، للتحقق قابلة وقائع بصفتها

 ىذا أساس وعلى،ً" التصورات ىذه مثل تفًتض اليت السلوكات وكل ، للتحديد قابل وغَت زلسوس بواقع مرتبطة حقيقية االنسان

 واألطوار القددية الشعرية وادلالحم ادلقدس الكتاب لغة  فراي نورثروب اللغوي العامل  فيها درس اليت ادلستوايت تفسَت ديكن ادلوقف

 والواقع جهة من والتصور التجريد بُت الرابطة األوىل للتشكالت أساسياًً منطلقاًً كانت االستعارة بنية  أن وجد إذ ، هبا مرت اليت

ًً :بقولو وذلك ،االستعاري ابلطور االنسان لغة يف ( الغيبية ( ادلرحلة تلك على اطلق لذلك ، أخرى جهة من  الطور يف"

 ،ًقصة شكل تتخذ اللفظية البٌت أغلب فإن ،التجريد أو االستنباطي ابالستنتاج ضئيل حس سوى يوجد مل حيث .للغة االستعاري

 فراي أحال العرض وهبذا،ً " االذلة أفعال تكون ما وغالباًً ،ًواالحداث الشخصيات بُت الرابطة ىي الدافعة القوة تكون القصة ويف

 بنية اىل ) وغَتىا الراماايان ،جلجامش ،ًاالدويسة ،ًاأللياذة، ادلقدس الكتاب (مثل ، الدينية والنصوص االنسانية الشعرية ادلالحم

 االندماج ) االسطوري أو اخلرايف(ًادلَتخيَّل فيها يستطيع انساق انتاج على  وقدرة مالءمة األكثر ىي البنية ىذه ألن االستعارة

 : األول ، متعارضُت موقفُت أساس على االندماج ذلك تعليل وديكن ، اللغوي النظام حتديدات دون من الطبيعي ابلواقعي

 التصور يف العقلية العمليات قصور يف فيكمن اآلخر أّما ، مؤقت بشكل  العامل جوىر عن البحث يشبع الذي اجلمايل ادلنعكس

 الكامنة العالقات اكتشاف  يف  االنسان جتربة وقصور ، البشرية اتريخ من ادلرحلة تلك يف والتعليل والتحليل واالستنتاج والتجريد

 ، ابلواقع مندرلة وجعلها احملسوس ادلرئي عادلو خارج تقع اليت العوامل تصور او ابتكر لذلك ، ودوافعها احمليطة الظواىر جوىر يف

 القصور ىذا لكن ، ادلعاش والعامل العقلي التصوروالتجريد بُت التواشج احداث أجل من االستعارة بنية اىل ذلك يف استند وقد
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 وخاصة النصوص يف ادلعٌت ابنفتاح تسمية ديكن ما  خيط أن بعد فيما استطاع ، البكر العقل  عن تعبَتاتو من الرغم على الفكري

 ادلتخيل بُت االندماج ذلك وكان ،األنبياء قصص يف ابدلرئي ادلتخيل عالقة النصوص تلك مثلت إذ ،ادلقدس الكتاب نصوص يف

 بعد فيما أسهم  األمر وىذا ، الوجودية ادلتعارضات بُت والوحدة التوحيد ابجتاه البشرية تطور سلسلة يف مهمة مرحلة ديثل والواقعي

 بعالقة مدعماًً االنتاج ىذا وكان ،الكون خلق وكيفية اآللو فعل تصور وقابلية ابلروح العقل  دمج قابلية ديتلك ثقايف نسق انتاج يف 

 التقع خوارق من السالم عليهم األنبياء حققو ما  ادلقدسة الكتب عرضت إذ ، وكتبهم انبيائو خالل من الواحد االلو مع روحية

 سبحانو هللا أوامر  تلقيو يفً )ابراىيم ( االنبياء أيب عالقة من ادلوقف كان االساس ىذا وعلى ،التقليديُت البشر امكاانت  ضمن

 للبشر يكن مل االوامر وىذه ،  وشؤونو الكون  تدير  مطلقة قوة ارادة عن صادرة األوامر تلك بوصف للفهم قابلة وتنفيذىا وتعاىل

 وعتاد الرجال من قليل وبعدد كلياًً غريبة بالد إىل اخلروج إن : منها ، سلتلفة ألسباب وذلك وتنفيذىا تلقيها يف امكاانت العاديُت

 الرب وقال"ًً :ابلقول ابراىيم اتريخ عن كالموًادلقدس الكتاب يف التكوين سفر افتتح وحُت  ابدلخاطر زلفوفة مغامرة كان ضئيل

 تعٍت ادلغادرة ىذه فإن ،(ًادلغادرة أبمر أي)،ًً "أريك اليت األرض اىل أبيك بيت ومن عشَتتك ومن أرضك من إذىب ،ألبرام

 فيها كان اليت ادلنطقة حيكم ثقايف نسق من اخلروج تعٍت كانت ادلغادرة عملية ألن التوحيد طريق يف كبَت حتول عملية ابلضرورة

 يعتقد ابراىيم فيو يعيش الذي الثقايف النسق وكان ، ربو من ابراىيم موقف مع الناس موقف فيو يلتقي آخر ثقايف نسق اىل ابراىيم

 مكان اي يف وال اور يف ال زللياًً اذلاًً يكن مل ابراىيم إلو أن كما ، السومريُت عبادة  انبنت األساس ىذا وعلى ، آآلذلة  بتعدد

 يف الكلي اىل اجلزئي من الصورة نقل أن بعد األنساٍل التصور يف حتول عملية  أىم من واحداًً ديثل األمر ذلك كان ىنا من اخر،

 ىذا يف السياق عالقات وضوح من الرغم وعلى ،ًاالنسان معها يتعامل اليت الظواىر وتفسَت وخالقو االنسان بُت العالقة تنظيم

 هللا مع ادلباشرة العالقة أن قوامو ثقافياًً نسقاًً انتجت ادلفارقة وىذهًِ ، هللا من األوامر ابراىيم تلقى ادلعتاد عن ادلفارق أن إالًّ السفر

 ادلوقف واختزل ادلقدس الكتاب استعار وهبذا ،اخلالق يريدىا اليت والقيم ادلبادئ نشر يف االعمام وظيفتها سلصوصة عالقة

 كانت اليت كلها القوى ديثل واحد إلو يف سلتلفُت آذلة على ادلوزعة ادلطلقة الكلية ادلهيمنة القوى عن ادلعرب ادللحمي االسطوري

 نسق وانتاج واحد إلو عليو يسيطر كلي عامل ضلو البشري العقل دلركزية بداية للتعدد النفي ىذا وكان ،ًالكون حركة على هتيمن

 كتاب يف ابألحرى،ً التكوين سفر خرب يف صلد"ًً :القول اىل الصدد ىذا يف الوت رينهارت الغريب ادلفكر ويذىب ،جديد ثقايف

 ألوت ويعللً "يهوه السم ذكر أي صلد وال ،القدرة كليًّ هللا ،االمسى هللا .السماء الو :ابراىيم أللو قريبة اوصاف ثالثة يهوديت

 وحد وهبذا )  يهوه( ًفيها كتب ادلرحلة عن خيتلف متأخر وقت يف كتب ادلوقف ىذا أن إالًّ الكلية القدرة وحدة ابجتاه ادلتغَت ىذا
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 من قدرة كل حييل ثقافياًً نسقاًً ادلقدس الكتاب ظهور قبل البابليون أسس إذ ،  اآلذلة بتعدد ادياهنم يف البابليُت أثر ادلقدس الكتاب

 تبٌت اليت الدينية والشعائر الطقوس من رلموعة انتج القدرة يف التعدد ىذا ولكن ،اآلذلة من إلو إىل وادلفّسرة ادلعروفة غَت القدرات

 احلمل الكاىن يقدم"ًً :فيها جاء للتضحية صالة حفظت مثالًً قدَل اببلي نقش ففي ، والدعاء الصالة ومنها ،االستعارة على

 احليوانية ادلملكة على وسيطرتو االعتبارية األنسان قيمة ان على النص ىذا حتليل وديكنً "حياتو عن بديالًً ليكون انسان أجل من

 أن اىل يذىب رينهارت أن صلد وذلذا ،ًالسماوية ادلطلقة القوى إرضاء أجل من االخرى االرضية ابدلخلوقات يتصرف جعلتو قد 

 يف وشللكتو االنسان على اآلذلة ىيمنة يقابل نرى كماًوىوً (ًتعويض)ً أنو على فهم قد الضحية) احليوان)ًأن عن يعرب النص ىذا

 والطور البابلي االسطوري الطور بعد .اآلذلة ىيمنة لرسم االنسان ىيمنة واستعارة االنساٍل التطور من ادلرحلة تلك يف البشر تصور

 األول ،ًاللغة من مستويُت الكتاب ىذا انتج وقد ،ًالقدَل العهد يف النبوية للرؤاي آخر تعزيز وىو ،االصليلي الطور أييت ،التورايت

 عن التعبَت أن فراي نوثروب ويرى ،ًللبشرية محلو مبا االديان نتائج والثاٍل ،ًادلسيح السيد معجزات يف احلاضرة اللحظة مستوى

 (بوصفها( حادلسي معجزات يف احلاضرة اللحظة بعالقة يتعلق فيما خاصة اثنوية استعارات يتضمن أن لو البد كان ادلستويُت ىذين

 اىل نقل الطور ىذا أن ونرى،ًًهللا يريدىا اليت وادلبادئ القيم ديثل الذي (السماوي) الفوقي وادلستوى، زلسوسة مرئية أرضية عالقة

 االديان على يساعد كلياًً اندماجاًً والواقعي ادلتخيل بُت االندماج ليكون ، ابالنسان وجسدىا لإللو ادلطلقة القدرات البشري الفكر

 األخرى ادلناطق وبعض العربية اجلزيرة أىل من جزء اديان بعد  خاصة ، العريب الشعر  مرحلة برزت ادلرحلة ىذه بعد . الواحد ابإللو

 لغوية بنية عرفوا قد ادلرحلة ىذه يف العرب وكان ،وشعائره طقوسو وحتتضن تبشر دينية مؤسسات وتكوينً،)ع) ادلسيح بو جاء مبا

 ولكن ،العريب الشعر لوالدة احلقيقية ادلرحلة ىذا يومنا حىت يعرف ومل،ًالشعر ىي  ادلقدس الكتاب بنية عن ختتلف متكاملة ايقاعية

 فحديث الشعر وأما:" ولبقًو وذلك ،(عام011ًاىل011)بـ االسالم قبل ظهرت ادلكتملة العريب الشعر بنية أن اعتقد اجلاحظ

 الشعر استضهران فإذا" قال مثً "ربيعة بن ومهلهل حجر بن القيس امرؤ اليو الطريق وسهل،ًسبيلو هنج من أو،ًالسن صغَت ادليالد

 الكرَل القرآن نزول وبعد،ًً "عام فمائيت االستظهار بغاية استظهران واذا،ًعام ومائة مخسُت -ابالسالم هللا جاء أن اىل – لو وجدان

 اظهار اىل القدماء النقاد بعض عمد وبذلك وانساقو بسياقاتو اخلاصة اجلماليات واظهار حتليل زلاولة العريب النقد بدأ ادلعجزة ولغتو

 انسياهبا يسمون ال كانوا ولو"ً :قال،ً) تسعى حية ىي فإذا)ً :تعاىل لقولو اجلاحظ حتليل ففي ،لالستعارة اللغوية االمكاانت

 وجد وهبذا،ًً"صاحبو مقام او الشيء مقام الشيء قام وان ،والبدل التشبيو على جيوز شلا ذلك لكان وسعياًً مشياًً وانسياحها
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ًمباشر  بشكل يسميها أن دون من االستعارة اركان توافر اجلاحظ ًاجلاحظ بعد جاؤوا الذين العرب النقاد ولكن،  ومنهم ،

  :األيت النحو على تلخيصها ديكن االركان وىذه ، أركان ثالثة من مكونة االستعارة أن وجدوا واجلرجاٍل والقزويٍت السكاكي

 .بو ادلشبو وىو،ًًمنو ادلستعار •

 .ادلشبو وىو،ًًلو ادلستعار •

 .ادلنقول الفظ وىو،ًًادلستعار •

ً :بقولو ،ً (يباش الرأس واشتعل)ً :تعاىل قولو العناصر ىذه ضوء يف السكاكي حلل وقد ،ًاالستعارة طريف والثاٍل األول ويسمى

 النهار ضوء مشاهبة لو وادلستعار منو وادلستعار ،ًاالشتعال ىو وادلستعار،ًالنار ىو منو وادلستعار ،ًاالشتعال ىو ادلستعار يكون"

ً. "حقيقياًً تعبَتاًً ليست اهنا على تدل قرينة من لالستعارة بد وال الشيب لبياض

 يف جاء مبا ادلتلقي واقناع اآلايت حقيقة اىل الوصول القرآٍل للنص القدماء العرب والنقاد العلماء حتليل يف وادلقصد اذلدف وكان

 دمحم الرسول اكد وقد،ًوالبيانية والربىانية والفكرية العقلية ادلعجزات يف جتلت اليت،ًاخلادتة الرسالة معجزة بوصفو،ًالكرَل القرآن

ًإيلًّ هللا اوحاه وحياًً اوتيت الذي كان وامنا،ًالبشر عليو آمن مثلو ما أعطى إالًّ نبًّ  من ما"ً :بقولو ادلعجزات يف ادلعٌت ىذاً)ص(

 ادلقصد كان فقد االخرى ادلعجزات على تنفتح اليت لغتو على رئيس بشكل يعتمد القرآٍل االعجاز كان ودلا،ًً(البخاري اخرجو)

 قيم من اآلايت تتضمنو ما اكتشاف أجل من وذلك،ً العزيز هللا كتاب يف القدماء العرب النقاد حبثها اليت العناصر اىم من وادلعٌت

 اليت العناصر بعض أتشَت وديكن ، االسالم قيم ديثل ثقايف نسق وانتاج الصحيح الطريق اىل ادلسلمُت لتوجيو ومبادئ ووصااي

 :ادلعجزة لغتو يف  الكرَل القرآن استعملها

 اطالق طريق عن ادلختلفة مراحلو واختزال التفكَت لعملية التبسيط خاصية على ذلك يف وتعتمد :والرموز الشعارات استعمال •

 )َواحلَْجًِّ لِلنَّاسًِ َمَواِقيتًُ ِىيًَ ُقلًْ اأْلَِىلَّةًِ َعنًِ َيْسأَُلوَنكًَ:(تعاىل قولو الكرَل القرآن يف ذلك امثلة ومن،مبسط شكل يف هنائي حكم

 استفهاماًً كونو عن خيرج الذي ذلك مثل،ًاالستفهام او والكناية واالستعارة التشبيو مثلً :ادلختلفة اللغوية االساليب استعمال •

 كما،ًًالرسالة من ادلراد وجتسيد تقريب شاهنا من اليت البالغية االساليب وكل والتبكيت كالتوبيخ رلازي آخر معٌت اىل حقيقياًً

ً َربًِّ قَالًَ ( تعاىل قولو يف ًبا الرَّْأسًُ َواْشتَـَعلًَ ِمٍتًِّ اْلَعْظمًُ َوَىنًَ ِإٍّلِ  أَمًْ َىَذا أََفِسْحرًٌ)ًتعاىل وقولو(ًًَشِقيِّا َربًِّ ِبُدَعاِئكًَ َأُكنًْ َوملًَْ َشيـْ

 . )تـُْبِصُرونًَ اَلً أَنـُْتمًْ
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 ذلك مالحظة وديكن ،ادلستعملة االلفاظ على اعتماداًً مواضعو عن الكلم حتريف اساليب من وىيً :األلفاظ دالالت •

 الفاعل أو االسم على الرفض من نوعاًً تضفي سلبية تكون قد معينة مبشاعر زلملة تكون فعل أو صفة أو كلمة ابستعمال

 مفهوم من الذىن انتقال ادلعنوية ابلداللة ويقصد،ًمعنوية داللة ذلا اخرى بكلمة الكلمة استبدال ديكن كذلك، ادلصاحب

 لِلًَِّ َىَذا فـََقاُلوا َنِصيًبا َواأْلَنـَْعامًِ احْلَْرثًِ ِمنًَ َذرَأًَ شلَّا لِلًَِّ َوَجَعُلوا:ً) تعاىل قولو الكرَل القرآن يف ذلك امثلة ومن ،يالزمو ما اىل اللفظ

 (.ِبَزْعِمِهمًْ

 (جَيَْمُعونًَ شلَّا َخيـْرًٌ َربِّكًَ َوَرمْحَةًُ)ً:تعاىل قولو يف كما ما مفهوم او معينة فكرة ترجيح يف الستعماذلا وذلك :التفضيل افعل صيغ •

 َىاُدوا َوالَِّذينًَ َآَمُنوا الَِّذينًَ ِإنًَّ)ًً :الكرَل القرآن يف ذلك أمثلة ومن،ً حقيقة احلكم أو الرأي ان على تدل اليت اللفظة انتقاء •

ِمًْ ِعْندًَ َأْجُرُىمًْ فـََلُهمًْ َصاحِلًا َوَعِملًَ اآْلَِخرًِ َواْليَـْومًِ اِبلِلًَِّ َآَمنًَ َمنًْ َوالصَّابِِئُتًَ َوالنََّصاَرى  (.ًحَيَْزنُونًَ ُىمًْ َواَلً َعَلْيِهمًْ َخْوفًٌ َواَلً َرهبِّ

 جانب من عالية مبصداقية حيظى من او سلطة اعلى أو أكثر ىو ما اىل يتجو مبا التشبيو  تشكيل ويعٍت : ابدلصادر االستشهاد •

 (.ًيـَْرِجُعونًَ إِلَْيوًِ َلَعلَُّهمًْ ذَلُمًْ َكِبَتًا ِإالًَّ ُجَذاًذا َفَجَعَلُهمًْ)ًً :تعاىل قولو يف كما ادلتلقي

 ِمنًَ مبََفازَةًٍ حَتَْسبَـنـَُّهمًْ َفاَلً يـَْفَعُلوا ملًَْ مبَا حُيَْمُدوا أَنًْ َوحيُِبُّونًَ أَتـَْوا مبَا يـَْفَرُحونًَ الَِّذينًَ حَتَْسَبًَّ اَلً :( تعاىل قولو يف كما :التوكيد معاٍل •

 ً ) . أَلِيم َعَذابًٌ َوذَلُمًْ اْلَعَذابًِ

 كما اليها ادلتلقي ينتمي اليت ادلرجعية اجلماعة مع يتوافق السياق جيعل الذي الضغط استثمار هبا ويقصد :اجلماعة ضلو التوجو •

 (ً.ًُيْشرُِكونًَ ُىمًْ ِإَذا اْلبَـرًِّ ِإىَلً صَلَّاُىمًْ فـََلمَّا الدِّينًَ َلوًُ سُلِْلِصُتًَ الِلًََّ َدَعُوا اْلُفْلكًِ يِفً رَِكُبوا فَِإَذا:ً)ًتعاىل قولو يف

 ولكي ،ًادلعجز السياق يف ادلعٌت توجيو خالل من ادلتلقي مع العالقة اقامة يف القرآن اساليب بعض السابقة التقنيات شكلت وقد

 خاصة بنية أبنو ووصفوه القصد اىل التفتوا اجلمالية واساليبها ادلتلقي يف اللغة اثر دارسة اىل واحملدثون القدماء العرب النقاد يعمد

 الوقت يف ادلعٌت ودتركز التأويل على القرآٍل النص انفتاح خالل من وذلك ،ادلتلقي مع التعامل يف العربية اللغة أساليب ارقى دتثل

 آاثر ابنفتاح تسهم اليت البالغية االساليب اىم من واحداًً بوصفو الدراسة يف حظاًً االوفر النظام االستعارة نطام وكان ، نفسو

 النقاد دوافع من واحداًً ديثل ادلضمر ادلعٌت عن البحث وكان منو، وادلضمر الظاىر ادلعٌت على القدماء العرب النقاد لدى النص

 ، سلتلفة بتعريفات شعرائهم شعر يف االستعارة مفهوم النقاد عرف االساس ىذا وعلى والشعري، الديٍت النصُت بالغة ألدراك

 العرب النقاد من ادلصطلح ىذا ذكروا الذين أقدم وكان قبلهم، ادلفهوم ىذا يف ) خاصة وأرسطو ( االغريق حبث ان بعد خاصة

ً:يقول الذي الرمة ذي بيت حتليلو معرض يف لالستعارة ذكره وجاء ،(ًالعالء بن عمرو أبو)
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ًالفجر مالءتو يف الثراي وساقًالثرى يف العود ذوى حىت بو أقامت

ًوالًمالءة،ًللفجرًفصَّتًً،(الفجرًمالءتوًيفًالثرايًوساق:ً)قولوًمنًأحسنًقوالًًًأعلمًوال:ً))قائالًًًالبيتًىذاًالعالءًابنًووصف

ً.((االستعاراتًعجيبًمنًوىوًاللفظةًىذهًاستعارًوامناًلو،ًمالءة

 تنماز صور ألنتاج اللغوي البناء مجالية وتعزيز التلقي يف أثرىا االستعارة موضوع يف العرب النقاد فيو حبث الذي اذلدف وكان

ً:يقول الذي الفرزدق بيت على تعليقو معرض يف ادلثٌت بن عمرو عبيدة أبو االستعارة مجالية قضية اىل أشار وقد واخليال، ابلعمق

ًكاآلجالًِ يسقن النساء عوذًعدت اذا دتيم من أكرم قوم ال

ًفنقلتوًأوالدىاًمعهاًاليتًاألبل(ًعوذ)ًيفًواألصلًأوالدىنًمعّهنًالاليتًىن(ًالنساءًعوذ)ًقولو:ً))قائالًًًالبيتًىذاًعلىًوعلق

ً.((كثَتاًًًذلكًالعربًتفعلًوقدًادلستعارًمنًوىذاًالنساء،ًاىلًالعرب

ًفالعرب:ً))ًقائالًًًالبالغةًيفًالعربًاساليبًعنًيتحدثًوىوً،(القرآنًمشكلًأتويل)ًكتابوًيفًاالستعارةًأوردًفقدًقتيبةًابنًأما

ً.((ًمتباكالًًًأوًذلاًرلاوراًًًأوًاآلخرًمنًبسببًهباًادلسمىًكانًاذاًالكلمةًمكانًفتضعهاًالكلمةًتستعَت

ً :الشاعر قول يف كما االستعارة العرب الشعراء استعمال أن إىل فيها أشار الشعر من ابيااتًً ذكر وقد

ًغضااب كانوا وإن رعيناهًقوم أبرض السماء سقط إذا

 فرعاً، (39) من أكثر النقاد عند بلغت االستعارة تقسيمات ان ووجدا العرب ذكرىا اليت االستعارة فنون إبحصاء الباحثان وقام

 :وأبرزىا

ً:اآليت البيت يف كما االحتمالية، االستعارة ً-0ً

ًتنفعًُ ال دتيمة كل ألفيتًاظفارىا أنشبت ادلنية واذا

ً:اآليت البحًتي بيت يف كما األصلية، االستعارةً-0ً

ًابد االيوان من قمر اىلًبعيد من التحية يؤدون

 :اخلزاعي دعبل قول يف كما ابلكناية، االستعارةً-3ً

ًفبكى برأسو الشيب ضحكًرجل من سلم اي تعجب ال

ً
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 :ادلعتز ابن قول يف كما التبعية، االستعارةً-4ً

ًالسماحا وأحيا البخل قتلًامام يف لنا احلق مجع

 :كثَت قول يف كما التجريدية، االستعارةً-5ً

ًادلالًِ رقاب لضحكتو علقتًضاحكاًً تبسم اذا الرداء عمر

 :الشاعر قول يف كما التحقيقية، االستعارةً-6ً

ًفيبليها احياانًً البدر من نورًيلمحها الكتان من الثياب ترى

ً:دتام أيب قول يف كما التخيلية، الستعارةاً-7ً

ًبكائي ماء استغدبت قد ضبًفانٍت ادلالم ماء تسقٍت ال

ً:النابغة قول يف كما الًتشيحية، االستعارةً-8ً

ًجانب كل من االحزان تضاعفتًمهو عازب الليل أزاح وصدرًٍ

ً: ادلتنب قول يف كما ، التصرحيية الستعارةاً-9ً

ًضلوال اخلدود بو يزيد مطرًرحيال اخلليط عزم إن اخلد يف

ً: الشاعر قول ومنها ، التلميحية االستعارةً-01ً

ًمسرا سلدرجة أو سوداًً أُداىمًعطاؤه يكون أن زايداًً أخاف

 . لذكرىا اجملال اليتسع أخرى استعارات ىناك ولكن ، أنواعها يف األبرز ىي االستعارات وىذه

 األثر اختالف بسبب وآخر نوع بُت خيتلف التلقي أن : األوىل األمهية غاية يف مسألتُت اىل يشَت االستعارة فنون أنواع تعدد إن

 توازانًً بينهما وتقيم وادللموس احملسوس يف ادلتضادات مجع اىل وتعمد اخليال ااثرة على تعتمد اليت فاالستعارات ، األنواع ىذه بُت

 انتاج وبتايل ، نفسو الوقت يف بو واالرتباط الواقع عن االنفصال ضلو توجهها بسبب ادلتلقي يف التأثَت من كبَتاًً قدراًً دتتلك تركيبياًً

ًللمحسوسات الواقعي غَت الًتكيب على يرتكز الواقع عن ،فاالنفصال واقعيا تطبيقو االنسان حياول متخييل ثقايف نسق

 اىل الصدد ىذا يف ريتشاردز ،ويذىب مرئية حقيقة وكأنو صورتو ورسم الواقع اىل ادلتخّيل نقل اىل فيعود االرتباط أّما ، وادللموسات
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 يف التأثَت ألجل وذلك قبل من عالقة بينها توجد مل سلتلفة اشياء الشعر يف بواسطتها الذىن جيمع اليت العظمى الوسيلة))ً : القول

 ازدىار مراحل ففي ، الشعري االداء طريقة يف يؤثر ثقايف نسق عن تعرب االستعارة أن فتؤكد : الثانية أّما )). والدوافع ادلواقف

 غَت صور النتاج ادلخيلة االستعارة تستثَت التلقي حيث فمن ، وانتاجها االستعارة تلقي مع متوائماًً الثقايف النسق يكون الشعر

 اللغة يف تلقيو على القارئ اعتاد الذي ادلعٌت أن كما ، ادلتلقي تصور يف اترخيياًً ادلًتاكمة أو ادلألوفة الصور عن ختتلف تقليدية

 التصورات جيعل الذي األمر ، أخرى يف معو وتلتقي مرة الواقع تفارق ذىنية تصورات اىل ويتحول االستعارة يف سيختلف االعتيادية

 وىذا ، قبل من ادلخيلة أتلفو مل خاص نسيج يف اللغة مع الفكر ويتداخل ، ادلتلقي ذىن يف الواقع من يقًتب والتأمل واخليال

 االستعارية الصور بوصف ، أعلى تصورية مرحلة اىل أدٌل تصورية مرحلة من الثقايف النسق ينقل أن لو ديكن اخلاص النسيج

 أن اىل الصدد ىذا يف الصغَت حسُت دمحم العراقي الباحث ويذىب للمتلقي اجلمالية والتجربة اخلربة يف جديد لًتاكم منتجة اجلديدة

 فال ، والفكري اللغوي جبزأيو األديب النص مع ادلتلقي ليتفاعل ، أبلفاظها مقًتنة ادلعاٍل عرض يف اخلاصة طريقتها ذلا أداة االستعارة

.ًواحد رابط يف والفكر اللغة ابلتئام متلقيو يشعر مناخاًً االديب العمل حينذاك فيكتسب ، اآلخر من أحدمها يتميز وال بينهما فصل

  جديدة ثقافية انساق النتاج سلتلفة اقًتاحات وتقدَل الفكر تفعيل عن ادلسؤولة الرئيسة اللغوية القوة االستعارة تبدو ىنا من
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   الخاتمة

 منتهية غَت جدلية وىي ، الشعر وانتاج تلقي يف وادلعٌت االستعارة بُت ادلستمر اجلدل اىل يشَت والفكر اللغة بُت االرتباط ىذا إن

 واخًتاق ادىاش على وقادرة ، ابللغة ادلخيلة فيها تًتابط جديدة انساق انتاج على قادرة االنسانية ادلخيلة مادامت زلسومة وال

 . آخر ثقايف نسق اىل ثقايف نشق من لالنتقال الرئيسة ادلسؤولة القوة تعد األلفة ابخًتاق ادلتعلقة ادلزية وىذه اللغة يف األلفة
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 ماليزيا - العاملّية املديية جامعة العليا الّتقيية كلّيات

Email: ahyaf@hotmail.com 

 

 

Ref: 6/2018/111 

 واالستصراف الّتراث بني البالغة علُه

 القرآىّي الّيّص فهه يف
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 الملّخص:

بُت الًٌتاث كاالستشراؼ يف فهم الٌنٌص القرآيٌن؛ كذلك عن طريق  اخلطاب البالغيٌ بياف أثر يقـو ىذا البحث على فكرة 

كعرض  .ٌية نتاج فكر الباحثاألمثلة الٌتطبيقككانت ىذه تطبيقو على أمثلة من آم الذٌكر احلكيم؛ ببياف مواطن البالغة فيها، 

أمهٌية الٌتعٌمق يف علـو العربٌية عاٌمة، كعلم البالغة خاٌصة؛ بغرض فهم العلـو الٌشرعٌية عاٌمة، كعلى رأسها القرآف الكرًن إىل البحث 

كقد قاـ الباحث بتقسيم البحث  .أ البعيدخاٌصة؛ فبالبالغة يتٌم ادلعٌت ادلقصود، كإٌف اجلهل مبراميها كأغراضها يسوؽ إىل الفهم اخلط

إىل: مقٌدمة، كدتهيد، مٌث مبحث يف الٌتعريف أبمهٌية البالغة يف تفسَت اآلايت القرآنٌية، كبعدىا أتت دراسة تطبيقٌية على بعض آايت 

 القرآف الكرًن.
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 المقّدمة:

سٌيدان زلٌمد كعلى آلو كصحبو كاتبعيو إبحساف إىل يـو احلمد هلل رٌب العادلُت، كالٌصالة كالٌسالـ على أشرؼ اخللق كادلرسلُت 

 الدين.

بها يتٌم ا مؤثٌػرنا يف األمساع كاألفهاـ؛ فال شٌك أٌف البالغة تعلب دكرنا مهمًّا يف فهم الٌنٌص على كجو سلصوص، كما أٌف ذلا كقعن 

فيو من تركيب ٌعن يف لغة القرآف الكرًن؛ إذ ال خيلو كال أدٌؿ على ذلك حُت الٌتم يصاغ الكالـ كفقنا دلقتضى احلاؿ.ادلعٌت ادلقصود؛ ف

ى ادلعٌت بُت كيبو كصوره، معٌرجنا علترا عٌما كراء بعض  ليحاكؿ الكشف؛ ادلوجز، فجاء ىذا البحثي أرقى مستوايهتاالبالغة يف 

؛ فالبحث ال ييعٌت للنٌص القرآينٌ ، ككيف يينظر الًٌتاث كاالستشراؼ، فيما كاف عند ادلفٌسرين من جهة كعند الٌلغوٌيُت من جهة أخرل

 ابحلديث عن ضركب البالغة، كأنواعها، كأقسامها ادلعركفة، كإٌّنا يف بالغة اخلطاب كمعانيو كمراميو.
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 الّتمهيد:

 يف الّلغة:البالغة 

ـ فىًصيحبػىٍلغه . كىرىجيله بىًليغه ك ٍلغي: البىًليغي ًمنى الٌرًجىاؿ"كالبىالغةي: الفىصاحةي. كالبػىٍلغي كالبً  سىانًًو كيٍنوى و يػيبػىلًٌغي ًبًعبىارىًة لً كبًٍلغه: حسىني اٍلكىالى

، بىالغةن أىم كقد، كاجلمعي بػيلىغاءي، ما يف قػىٍلًبو   (1)ًليغان".صىار ب بػىليغى، اًبلضَّمًٌ

ادلكاف، إذا انتهيت إليو، غة من الوصوؿ كاالنتهاء، يقاؿ: بلغت أصلها يف كضع اللٌ  كأما البالغة: فإفٌ كجاء عند ابن األثَت: "

 (2)ة".فظية كادلعنويٌ و قد بلغ األكصاؼ اللٌ يء منتهاه، كمسٌي الكالـ بليغنا من ذلك، أم: إنٌ كمبلغ الشٌ 

 البالغة يف االصطالح:

 كالبالغة شاملة لؤللفاظ كادلعاين، كىي أخٌص من الفصاحة، كاإلنساف من احليواف، فكل إنسافو حيوافه، ابن األثَت: " يقوؿ

 كليس كل حيواف إنساانن، ككذلك يقاؿ: كل كالـ بليغ فصيح، كليس كل كالـ فصيح بليغنا.

من كجو آخر غَت اخلاصًٌ كالعاـ، كىو أهنا ال تكوف إاٌل يف اللفظ كادلعٌت بشرط الًتكيب، فإف  الفصاحةكيفرؽ بينها كبُت 

الفصاحة، إذ يوجد فيها كصف ادلختص ابلفصاحة، كىو احلسن، اللفظة الواحدة ال يطلق عليها اسم البالغة، كيطلق عليها اسم 

 (3)ينتظم كالمنا". اٌلذمعٌت ادلفيد كأمَّا كصف البالغة فال يوجد فيها، خللوًٌىا من ادل

 يف فهم الّنّص القرآينّ: يّ البالغعلم اخلطاب أمهّية 

ةن كالٌنحو كالبالغة خاٌصةن؛ كذلك بغية معرفة كجوه جيمع ادلفٌسركف كالبالغٌيوف كأصحاب الٌلغة على كجوب فهم العربٌية عامٌ 

 الكالـ كتفسَته؛ ابلٌتايل فإٌف فهم الٌنٌص إٌّنا يتأتى من تفاعل ادلتلٌقي، كمعرفتو بضركب الكالـ، فإنٌو من احلرٌم بنا الٌتفاعل مع

 بصورهتا ادلباشرة. اخلطاب، كال سٌيما اخلطاب القرآيٌن؛ فعليو تيبٌت األحكاـ الٌشرعٌية، كتتأٌتى ادلقاصد

  

                                                           

 .8/420، العرب( ابن منظور، لساف 1)
 .1/94ابن األثَت، ادلثل الٌسائر،  (2)
 .1/94ابن األثَت، ادلثل الٌسائر،  (3)
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 أمثلة تطبيقّية:

 احلذف: -أ

يف ك  (.20احلشر: ) اجلٌنة ىم الفائزكف(. اجلٌنة أصحابي  الٌنار كأصحابي  العزٌة جٌل كعال: )ال يستوم أصحابي  ربٌ يقوؿ 

الكافرين يف نتيجة مآؿ مل يذكر رٌب العزٌة اآلية القرآنٌية ملمح بالغٌي يتجٌلى مهسة فنٌية يف ظاىرة احلذؼ يف اآلية القرآنية؛ إذ 

 كذلك ألمور: بينهم كبُت أصحاب اجلٌنة؛ ادلقارنة 

الٌنار ابدلقابل لذلك؛ أصحاب ، فلٌما ذكر هللا تعاىل فوز أصحاب اجلٌنة مل يذكر مآؿ أٌف الٌسامع يعي مقتضى ادلقارنة -1

 كىذا مقتضاه فتح آفاؽ الٌنٌص على ادلتلٌقي.

  و.دلتلٌقي يف الٌسياؽ، كشٌد انتباىدمج ا -2 

 .النٌار أبسلوب رفيعالعمل أبخالؽ أىل اجلٌنة أك  العمل أبخالؽ أىل ات الٌتعليم الٌرابيٌن يف ترؾ اخليار للمتلٌقي بُتأدبيٌ  -3

 .ىم أصالن بعدـ ذكر  ؛ كذلك، بل كهتميشهممهاؿ شأهنمإ -4

 :الّلغويّ  مناسبة الّلفظ للّسياق -ب

ما  ، أكليختربكمكمل أتًت كلمة: ) (.2)ادلػيلك: خلقى ادلوتى كاحلياةى ليبلوكم أٌيكم أحسني عمالن(.  اٌلذم: )شأنوجٌل يقوؿ احلٌق 

ذلك كي تتناسب كالعمل احلىسىن؛ فالعمل احلىسن إّنا فيو ابتالء؛ إذ إٌف الباطل كالٌشٌر أسهل كأسلس كأيسر، ك ؛ (ها من ألفاظشاكل

 كالعمل احلسن إٌّنا حيتاج إىل مشٌقة كصرب كبالء كجىلد كمكابدة. 

، كلو جيرٌد الٌلفظ من سياق و لكاف البالء يف زلنة حالٌية كالبالء مع بداية اخللق كاحلياة إٌّنا ىو استشراؼ دلستقبلو رلهوؿ آتو

 أٌف البالء إّنا يقًتف ابإلنساف من كالدتو إىل شلاتو.كاقعة؛ كيف ىذا دالالت كأمارات 

 الّسرعة يف احلركة:ألفاظ من  -ج

 اخلالق كافا بيد زلتومن  أمر الٌرزؽا كاف لمٌ ف (15)ادللك:  .كإليو الٌنشور( فامشوا يف مناكبها ككلوا من رزقو)تعاىل:  يقوؿ احلقٌ 

ا  كجهدن ب عمالن تطلٌ ككال األمرين ي؛ مث تليها اجلنة، ا جليالن ا كانت ادلغفرة مطلبن كدلٌ االستعماؿ، يف  ارعة مناسبن السٌ الٌلفظ ادلعرٌب عن 

كاألكىل حينما يتعلق  (.133)آؿ عمرف: . (موات كاألرضة عرضها السٌ كم كجنٌ كسارعوا إىل مغفرة من ربٌ )تعاىل:  ، يقوؿأكرب

 . (ففركا إىل هللا): كجلٌ  أكرب إليو؛ فلذا قاؿ عزٌ  الٌسرعةالرزؽ كجب أف تكوف  اجلنة كربٌ  األمر بصاحب ادلغفرة كربٌ 
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 لفنّية الّتوورررّة يف ايآتا  القرآيّية: غوّي ابالّتأصيل اللّ عالقة  -د

 -رمحهم هللا تعاىل-أصحاب الٌتفسَت أكرد كثَته من  (.2)احلجرات:  .ف حتبط أعمالكم كأنتم ال تشعركف(يقوؿ تعاىل: )أ

 على أتصيلها الٌلغومٌ  -يف حدكد ما اطٌلع الباحث –ادلفٌسركف كمل يعرٌج ذلالؾ كالبطالف، كىذا صحيح، معٌت كلمة )حتبط( أبهٌنا ا

نظركا إىل معناىا رمبا كل.(2)ربًٌدكأكرد الٌنٌحاس أتصيلها يف إعراب القرآف نقالن عن ادل ،(1)الٌدينورٌم يف أتكيل مشكل القرآفإاٌل ابن قتيبة 

ا كال  ( يعٍت: أىف أٍتكلى قوذلم: إٌف )احلىبىطى ( 3)غويُتعن اللٌ  وردى ف من دكف الٌتأصيل الٌلغوٌم. يف الٌسياؽ ادلاشية فتيٍكًثرى حىت تىنتفخى بطوهني

 خيرج عنها ما فيها حىٌت دتوت. 

احمليطة كاالستخداـ يف الٌسياؽ، مٌث تطٌور ادلصطلح يف توٌسع يف االستعماؿ؛ كالًٌتاث يف االستخداـ الٌلغوٌم كاف مناسبنا كالبيئة 

ٌف األعماؿ اٌليت تقٌدموهنا ظاٌنُت أهٌنا فيها أ مجالٌية الٌتصويرك  فتٌم الٌتعامل معو يف استشراؼ لغوٌم جديد ال ينفٌك عن ادلعٌت األصيل.

 فتهلك صاحبها.  ؛ارٌةصاحلة، تتجٌمع كتتكٌدس بال فائدة، بل إهٌنا تنقلب إىل ض

كأنتم ال لذا جاءت لفظة )ة اتٌمة أبحواؿ ادلاشية كأمورىا؛ كالٌتصوير إٌّنا جاء من البيئة احمليطة للمخاطبُت؛ كوهنم على معرف

ابة كمقتضى الفكرة؛ ذلك أٌنك تقٌدـ ما فيو اخلَت معتقدان أنٌو متقٌبل، كمل تشعر بعكس ذلك، فكذلك الدٌ تشعركف( متوائمة دتامنا 

 ائد منها انقلب عليها فماتت. أتكل كأتكل ما يفيد، كإف كاف أكلها فيو فائدة فإٌف عدـ إخراج الزٌ 

 أفعال من أمساء، والّتوسع يف الّلفظ:اشتقاق  -ه

فقولنا: التقيتو مباشرة؛ ىو من سبيل  ، كما أٌف لفظ البشر، مشتٌق من لفظ: البىشرىة.من )البىشىرة( مشتقٌ  ابشىرالفعل: 

 االنزايح الٌلغوٌم؛ لتعٍت كجهنا لوجو، كليس شرطنا فيو ادلالمسة. 

تى  ًشريكىينَّ كىابٍػتػىغيوٍا مىا كى  رىبيواٍ(كىاشٍ بى اَّلَّي لىكيٍم كىكيليوٍا كقولو تعاىل: )كينتيٍم ختىٍتانيوفى أىنٍػفيسىكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىٍنكيٍم فىاآلفى ابى

 (4)."كناية عن اجلماع"ٌن: فباشركى(؛ 187)البقرة: 

                                                           

 . يقوؿ: 303( ابن قتيبة الٌدينورٌم، أتكيل مشكل القرآف، حتقيق: إبراىيم مشس الٌدين، 1)
أابىم كاف أكل صمغنا حىت حبط بطنو  احلبطات، ألفٌ "فاحلىبىط: أف أتكل الناقة يف ادلرعي فتكثر حىت تنتفخ بطنها. كلذلك قيل لقـو من العرب: 

 فسمى: احلبط. كىو احلارث بن دتيم". 
 .4/16تعليق: عبد ادلنعم إبراىيم،  إعراب القرآف،، النَّحَّاس (2)
ًبطىًت اإلًبل حتبىط . كفيو: "حبط: احلىبىط: كىجىع أيخيذي البعَتى يف بىٍطنو من كىؤلى 3/124، العُتكتاب ،  انظر: اخلليل الفراىيدمٌ  (3) يىٍستػىٍوبًليو، )يقاؿ(: حى

بىطان. كحىًبطى عىمىليو: فىسىدى، كأحبىطىو صاحبيو، كهللاي زليًٍبطه عمل من أشرؾ". . يقوؿ: " كبعَته حبطه كإبله 3/646الكتاب،  انظر: سيبويو،ك -      حى
 . كغَتمها.4/17حباطى". كمل يذكر معناىا. كيقوؿ: " يف ابب ما جاء من األدكاء: "حبط حيبط حبطان كىو حبطه". 

 .1/621، اذلداية إىل بلوغ الٌنهايةمٌكي،  (4)
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؛ إذ إٌف االستعماؿ الًٌتاثٌي للكلمة كاف يعٍت يف عندىم فظأتصيل لغوٌم ذلا؛ كفيو استشراؼ يف معٌت اللٌ  عند ادلفٌسرينرد كمل ي

الًٌتاث كاالستشراؼ يف االستعماؿ الٌلغوٌم ال أصلو شيء، مٌث انتقل ليعٍت شيئنا آخرى يف استشراؼ لغوٌم زلمود؛ إذ العالقة بُت 

 (1)وف فقد حتدثوا عن أصل اشتقاقها.أٌما ادلعجميٌ  ينفصماف.

 :بالغة إظهار ضمري ادلخاطب -و

مخاطىب ادلفرد، كإف األمر للمع ضمَت الفاعل كاجب االستتار  (.6)البقرة:  : )اسكن أنت كزكجك اجلٌنة(عٌز كجلٌ  يقوؿ

 أمور: ثالثةاحلكمة تتجٌلى يف لعٌل  الٌضمَت )أنت(؟ كركدفما حكمة  .لفاعل ادلستًتلالٌتوكيد  علىفيحمل ظهر الٌضمَت 

 .خاطىب كإلزامو ىو ذاتو ابلٌسكنتوكيد ادل فهوأٌما األٌكؿ: 

 .شأنو إعالءالثٌاين: 

ييظن أٌف  على فعل؛ فال ضمَتكما أنٌو ال جيوز عطف  سم )زكجك( على ضمَت غائب مقٌدر.: حىٌت ال يكوف عطف االلثنااث

 ا.عطفن ىناؾ 

كإف كانت ختلو من إعالء ( 24)ادلائدة:  اذىب أنت كرٌبك فقاتال(فوسى عليو الٌسالـ: )مع م اخلطابيف  احلاؿككذلك 

 ؛ فيظهر ادلخاطب مباشرةن.فيو سخريةالٌشأف؛ ألٌف ادلقاـ ال يتناسب مع اإلعالء، إٌّنا يناسبو تقليل الٌشأف؛ إذ 

 ب البالغّي:يف اخلطافظّي والّتوازن اللّ  ادلعنويّ قرب ال -ز

ر كاستوت على اجلودٌم كقيل يقوؿ احلٌق جٌل يف عياله: )كقيل اي أرضي ابلعي ماءؾ كاي مساءي أقلعي كغيض ادلاء كقيضي األم

 (.226)ىود:  للقـو الظٌادلُت( ابيعدن 

 

 

                                                           

: اخلىٍلقي يػىقىعي عىلىى األينثى كىالذَّكىًر كىاٍلوىاًحًد كىااًلثٍػنػىٍُتً كىاجلٍىٍمًع الى يػيثػىٌتَّ كىالى جييٍمىعي.و: كجاء في. 60-10/59انظر: ابن منظور، لساف العرب،  (1)  بشر: البىشىري
، كىًقيلى: ًىيى ا ا الشٍَّعري ًة الرٍأس كىاٍلوىٍجًو كىاجلٍىسىًد ًمنى اإًلنساف، كىًىيى الَّيًت عىلىيػٍهى : لَّيًت كالبىشىرىةي: أىعلى ًجٍلدى  تىًلي اللٍَّحمى. كالبىشىري مجىٍعي بىشىرىةو كىىيوى ظىاًىري اجٍلًٍلًد. اللٍَّيثي

ًة اٍلوىٍجًو كىاجلٍىسىًد ًمنى اإًلنساف، كيػيٍعٌت ًبًو اللٍَّوفي كالٌرًقَّةي، كىًمٍنوي اٍشتػيقٍَّت ميباشى  : ظىاًىري ًجٍلًد رىةي الرَّجيًل ادلرأىةى لًتىضاٌـً أىٍبشارمًًها. ك البىشىرىةي أىعلى ًجٍلدى البىشىرىةي كالبىشىري
 اإًلنساف. 

ُتي كىالرَّاءي أىٍصله كىاًحده: ظيهيوري الشٍَّيًء مىعى حيٍسنو  . كفيو: "1/251، الـ ىاركفعبد السٌ ، حتقيق: غةمعجم مقاييس اللٌ  ،بن فارسكانظر: ا- اٍلبىاءي كىالشًٌ
ٍنسىافً  . فىاٍلبىشىرىةي ظىاًىري ًجٍلًد اإٍلً يى اٍلبىشىري بىشىرنا لً كىمجىىاؿو

شىرى الرَّجيلي اٍلمىٍرأىةى، كىذىًلكى ًإٍفضىاؤيهي بًبىشىرىتًًو ًإىلى بىشىرىهًتىا. كىمسيًٌ ظيهيورًًىٍم. كىاٍلبىًشَتي احلٍىسىني اٍلوىٍجًو. ، كىًمٍنوي ابى
 ".كىاٍلبىشىارىةي، اجلٍىمىاؿي 
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 إشارة إىل: وفيإٌّنا الفعل للمجهوؿ  فبناءبقولو تعاىل: )كقيل(:  اآليةبيدئت 

 .وؿ قائل، كىو هللا تعاىلأٌف القوؿ إٌّنا صدرى إىل األرض كإىل الٌسماء بق -أ

 أٌف القوؿ من هللا تعاىل. هنايتو يفاألمر ادلوكلُت هبما، ك  -عليهم الٌسالـ-قد يكوف القوؿ صدر من مالئكتو  -ب

 توكيد. دكفمن رض كالٌسماء لقولو مل أيًت هللا تعاىل مبؤٌكدات لقولو، شلٌا يدٌؿ على انصياع األ -ج

 .اما ديتثالف طوعن هديد أك اإلرغاـ ذلما؛ كذلك ألهنٌ كمل أيت بفعل فيو معٌت األمر أك التٌ  ،قيل(ك ) :قاؿ هللا تعاىل -د

 ؛ لعدـ احلاجة إىل ذلك.يذكر هللا تعاىل الفاعل صراحةن  مل -ىػ

داء كاحدة كىي لنداء القريب كالبعيد، كاألرض إٌّنا ىي قريبة لقدرة هللا تعاىل، كنرل أٌف أداة النٌ  ؛أداة الٌنداء )اي(ذكر  مثٌ 

، لكٌنها قريبة ألمر هللا ككذا األرض، ككذا كٌل شيء! كخاطب هللا تعاىل عن البشر بعيدة كللٌسماء، فقد تكوف الٌسماء لؤلرض

ا ؛ ألهنٌ إىل مؤٌكدابلعي( دكف احلاجة أييت فعل األمر ) مثٌ  بنا ادلعلـو ال غَته،مقصودة؛ يف إشارة إىل أهٌنا كوك األرض، كىي نكرة

ألٌف  يكن ىناؾ استخداـ للفظ يدٌؿ على الٌشرب؛ا يكوف فيو االختفاء كاالستتار ادلطلق، كمل ! كالبلع إّنٌ ،منقادة ذليلة إىل ربٌو

 انت امتؤلت أـ ال!الٌشرب يكوف بقدر معلـو حيٌتمو االرتواء، كىنا البلع سواء أك

 ألمور: -كهللا تعاىل أعلم-بكلمة )ماءؾ( كمل يقل )ادلاء(، كذلك  العزٌةكأييت رٌب 

 من ادلاء.ادلقصود  حتديدعلى  على ىذه الٌصورة؛ ليدؿٌ  فظللٌ ابيء فجادلاء مجيعو،  ألٌف ادلقصود ليس -1

 .أصالن  األرض إشارة إىل أٌف ىذا ادلاء ىو من ويكاؼ ادلخاطبة ف  إحلاؽ -2

 دٌؿ على استشراؼ فيما يتحٌدث عنو اجليولوجٌيوف يف موضوع التٌبٌخر.يكىذا إٌّنا 

  إٌف اآلية بيدئت ابلفعل اوهجهوؿ )قيل(، مثٌ أداة الٌنداء )اي(، مثٌ فعل األمر )ابلعي(، ككذلك الًٌتتيب ذاتو فيما تالىا: )قيل(،مثٌ 

كذلك يفضي إىل لفت انتبو ادلتلٌقي، كحيسن اإليقاع، كىذا فيو موازنة يف األلفاظ؛ مٌث أداة الٌنداء )اي(، مٌث فعل األمر )أقعلي(، 

 ٌت.ادلعكترسيخ 

، كالٌسماء أقعلت، كقضي األمر برٌمتو، كاستوت الٌسفينة على ماؤىاض ابلًٌتتيب؛ فاألرض غيمرتٌبة كمتعٌلقة  النٌتيجةمٌث أتيت 

ا للقـو الظٌادلُت(. :بيدئت بو: )كقيل(، كتال ذلك النٌتيجة اخلتامٌية اٌلذمابلفعل اآلية  كخيتمت، (1)جبل اجلودمٌ   )بعدن

                                                           

 .2/283تفسَت مقاتل، حتقيق: عبد هللا شحاتو، ، مقاتل بن سليماف. انظر: جبل قريب من ادلوصلاسم  (1)
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الفت يف تراتبٌية ادلكاف؛ إذ إٌف اآلية تنتظم كفق نسق ينتقل من األعلى إىل األدىن بًتاتبٌية متناسقة؛ فانطلق األمر  توازفكىناؾ 

 (، مٌث عادت إىل أدىن:كاي مساءي أقلعي) (، مٌث عادت إىل األعلى:اي أرضي ابلعي ماءؾ(، مٌث إىل أدىن: ))كقيلمن األعلى يف لفظ: 

(، كبعدىا كاستوت على اجلودمٌ ) (؛ ألنٌو من هللا، مٌث نزلت إىل أدىن يف:ركقيضي األم) (، كبعدىا عادت إىل األعلى:كغيض ادلاء)

 ؛ كوهنم يف األرض.للقـو الظٌادلُت( ابيعدن ) (، مثٌ نزلت إىل األدىن يف:كقيلإىل أعلى: )

 استشراف األلفاظ دلواكبة الّدالال : -ح

هللا تعاىل ذكر  خصٌ لٌم ف (.38)األنعاـ:  أمثالكم(  أممه يطَت جبناحيو إاٌل  يف األرض كال طائرو يقوؿ تعاىل: )كما من دابٌة 

 أكليس كٌل طائر يطَت جبناحيو؟  )جبناحيو(؟

كاثر كالٌرزؽ أمثالنا يف التٌ ا فخرجت على أف تكوف أشلن  ؛كالطٌائرة مثالن  ؛اا يطَت جبناحُت دكف أف يكوف طَتن ىناؾ م أفٌ  احلقيقة

ليطَت، كلو كانت )جناحُت(  ؛: أم إٌف الطٌائر ييعمل بنفسو جناحيو)جناحيو( كمٌت كصل جناحُت ابلٌضمَت اذلاءكادلوت كغَتىا، 

كقد ال ييعملهما ىو بنفسو؛ فالطٌائرة يتحٌكم فيها بنو البشر، ككذلك  ،َتافلكانت تعٍت اشتمالو على جناحُت يساعدانو على الطٌ 

كىذا إّنا دٌؿ على استعماؿ تراثٌي  فهي تطَت كليست أمم أمثالنا! ؛كبات الفضائٌية من كصفها ابألجنةخرجت الٌصواريخ كادلر 

 علم كأحكم.األصل؛ ليستشرؼ بلغتو كدالالهتا مستقبالن كاف غَت معلـو عند الٌسالفُت، كهللا أ

 :يتيب مّ فول الّتكيبيف منطقّية التّ  البالغيّ األثر  -ط

 مثٌ  ،يقتضي بداية اقًتاؼ الٌذنب فالًٌتتيب (.3( )غافر: نب كقابل الٌتوب شديد العقابغافر الذٌ )يقوؿ رٌب العزٌة جٌل شأنو: 

 ،؛ كال توبة إاٌل بعد ذنبمٌث إٌف األمل مستمٌر يف قبوؿ الٌتوبة ،لعباده مبغفرة ذنوهبم أمالن نتيجتو ابلعقاب أك ادلغفرة؛ فرٌب العزٌة يعطي 

يف ترىيبو مل أيًت ابلعطف على  -جٌل كعال-نطقٌية يف الًٌتتيب. كأييت فصل الًٌتكيب يف ترؾ أثرو لطيف؛ ذلك أٌف كالـ هللا كفيو م

ما يف سياؽ ىناؾ عطف لقابل على غافر؛ ألهنٌ  ككاف )قابل الٌتوب( )شديد العقاب(!أنٌو ال كجود حلرؼ الواك بُت ذلك ترغيبو! 

 .يد( ككٌلها رلركرةالٌرمحة، مث فيصل الًٌتكيب بصفة )شد

 أبسلوب االستفهام:جابة يتقدمي اإل بالغة -ي

سؤاؿ  لعطف؛ فتكوف )أـ( عاطفة كانتفلو   (.24)زلٌمد:  ركف القرآف أـ على قلوب أقفاذلا(يقوؿ هللا تعاىل: )أفال يتدبٌ 

فاالستفهاـ استنكارم  ؛ب عدـ تدبٌرىم القرآفاين محل إجابة ضمنٌية على الٌسؤاؿ األٌكؿ يف سبالٌسؤاؿ الثٌ  لذا فإفٌ ؛ على سؤاؿ

كىنا ، مبعٌت )بل(منقطعة كالمو تعاىل، كعدـ تدبٌرىم لدالئل قدرتو تعاىل! كقد تكوف )أـ(  ريع كالٌتحقَت، يف عدـ تدبٌرىمفيد للٌتقم

خركج الكفر، كدينع دخوؿ  ا دينعكالقفل إّنٌ  ؛رآف، ذلك أٌف القلوب عليها أقفاؿلقادـ تدبرىم ع تكوف إجابة مباشرة يف سبب

 .يف اإلجابة على الٌسؤاؿ األٌكؿ كىنا مل تيًتؾ مسافة للتفكَت ،اإلدياف
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يف حجم  غَتهخيتلف عن  اٌلذمتعٍت إٌف لكل قلب قفلو  ، كاألكىلمثالن  )أقفاؿ(يس )أقفاذلا(، كل كيف اآلية ذاهتا، كرد لفظ:

اهبا يف ألصح اا ألصحاهبا كهتميشهم، كتركن تنكَت كلمة )قلوب(؛ كذلك تنكَتن  يف بالغيًّا كما أٌف كىناؾ جتلٌينا  إحجامو عن الٌتدبٌر!

 حتديد مكاف العقل؛ كقد شيهر خالؼ بُت العلماء يف؛ ىو القلبك مكاف العقل إشارة إىل  اآلية كما يف  .فًتة مهلة عٌلهم يٌتعظوف

الٌتدبٌر يتطٌلب كذلك ألٌف  ؛القلب -كهللا أعلم–كلعٌل مكانو القلب، كغَتىم يرل أنٌو قٌوة خفٌية يف اجلسد.كقيل الٌدماغ، فقيل 

تدعم كجهة نظر من يرل أٌف مكاف  (179)األعراؼ:  فقهوف هبا()ذلم قلوب ال ي :اآليةكابإلضافة لآلية الواردة، فإٌف العقل، 

  .عقل ىو القلبال

 :ّتقدمي والّتأخريال البالغة يف -ك

:  (ككاف حقًّا علينا نصري ادلؤمنُت): يقوؿ احلٌق جٌل كعال : كشبو اجلملة )علينا(، على امسها ـ خرب )كاف(تقدٌ  (.47)الٌرـك

(؛  اا سيأيت، ككاف هللا تعاىل غنيًّ أمهٌية م ذلك أٌف هللا تعاىل قد قٌدـ احلٌق كاستلزاـ كجوبو عليو ىو ذاتو، يف إشارة رابنٌية علىك  )نصري

، بل كعلى الٌنصر نفسو؛ دلا يف ذلك من سبحانو أمهٌية ذلك قٌدـ )حٌقان( على ذاتوتأكيد منو تعاىل، كل ان إثبات ذلك؛ كونو صادرن ع

فنصر ؛ (نصري ادلؤمنُت حقان علينا)ككاف يقتضي اآليت: الٌنحوٌم تيب كالًتٌ سيلي، ادلتلٌقي، كتعظيم ما عند كترسيخ للمعٌت  ،شٌد انتباه

 ادلؤمنُت مقًتفه ابلوجوب ال زلالة، إذا عمل ادلؤمنوف ذلذا الٌنصر، كنصركا أنفسهم بدايةن.

 

 .كاحلمد هلل رٌب العادلُت. يطافىذا ما اجتهده الباحث، فإف أصابى فمن هللا كحده، كإف أخطأ فمن نفسو كمن الشٌ ك 
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 المصادر والمراجع: 

 .القرآف الكرًن 

لساف العرب، ىػ(، 711)ادلتوىف: أبو الفضل  ،اإلفريقيٌ  كيفعيٌ الرٌ  األنصارمٌ ين مجاؿ الدٌ  ،دمحم بن مكـر بن عليٌ ، ابن منظور،  -1

 ىػ.1414، 3، طبَتكت -دار صادر 

اعر، حتقيق: أمحد احلويف، ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشٌ  ،ىػ(637د )ادلتوىف: ين نصر هللا بن زلمٌ ابن األثَت، ضياء الدٌ  -2

 بدكف طبعة، بدكف اتريخ.، وزيع، الفجالة ػ القاىرةشر كالتٌ باعة كالنٌ بدكم طبانة، دار هنضة مصر للطٌ ك 

دار ، ينإبراىيم مشس الدٌ ، حتقيق: أتكيل مشكل القرآف ،ىػ(276د )ادلتوىف: أبو زلمٌ  ،عبد هللا بن مسلم  ،ينورمٌ بن قتيبة الدٌ ا -3

 ، بدكف اتريخ.لبناف –بَتكت  بدكف طبعة، ،الكتب العلمية

عبد ، تعليق: إعراب القرآف، ىػ(338أبو جعفر )ادلتوىف: ، النحومٌ  د بن إمساعيل بن يونس ادلرادمٌ أمحد بن زلمٌ  ،النَّحَّاس -4

 ق.1421األكىل، ، 1، طبَتكت -ةد علي بيضوف، دار الكتب العلميٌ منشورات زلمٌ ، ادلنعم خليل إبراىيم

مهدم  .د، حتقيق: كتاب العُت،  ىػ(170أبو عبد الرمحن )ادلتوىف:  ،البصرمٌ  اخلليل بن أمحد بن عمرك بن دتيم الفراىيدمٌ  -5

 ، بدكف طبعة، بدكف اتريخ.دار كمكتبة اذلالؿ، امرائيٌ إبراىيم السٌ  .دك ، ادلخزكميٌ 

اذلداية إىل بلوغ النهاية ، ىػ(437د )ادلتوىف: أبو زلمٌ  ،ادلالكيٌ  القرطبٌ  د بن سلتار األندلسيٌ بن أيب طالب محىٌوش بن زلمٌ  مكيٌ  -6

 ـ.2008 -ق1429 ،1، طارقةجامعة الشٌ ، يف علم معاين القرآف كتفسَته، كأحكامو، كمجل من فنوف علومو

، د ىاركفالـ زلمٌ عبد السٌ ، الكتاب، حتقيق: ىػ(180)ادلتوىف:  عمرك بن عثماف بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشرسيبويو،  -7

 ـ1988 -ىػ 1408، 3، طمكتبة اخلاصلي، القاىرة

د الـ زلمٌ عبد السٌ  ، حتقيق:غةمعجم مقاييس اللٌ ، ىػ(395)ادلتوىف:  أبو احلسُت ،ازمٌ القزكيٍت الرٌ  أمحد بن زكراي ،بن فارسا -8

 ـ.1979 -ىػ 1399األردف، بدكف طبعة،  – دار الفكر، ىاركف

دار ، عبد هللا زلمود شحاتو ، حتقيق:تفسَت مقاتل ،ىػ(150أبو احلسن )ادلتوىف: ٌي، بشَت األزدم البلخمقاتل بن سليماف بن  -9

 ق.1423 ،1، طبَتكت –اث إحياء الًتٌ 
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Ref: 6/2018/112 

: العربي الوطً يف احملنول اهلاتف صحافة واقع
 األخبار متابعة يف االستخداو مدى

54



  :الملخص

وع من الصحافة يف متابعة للتعرف على واقع صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب، ومدى استخدام ىذا الن الدراسة ىدفت

( مفردة من الشباب العريب ادلقيم يف تركيا، وتنتمي الدراسة 100ميدانية على عينة عشوائية بلغت )، من خالل إجراء دراسة األخبار

مت مجع ادلسح اإلعالمي ويف إطاره اعتمدت على أسلوب مسج مجهور وسائل اإلعالم، و  إىل البحوث الوصفية، واستخدمت منهج

ئج الدراسة أن الغالبية العظمى من الشباب العريب يستخدمون اذلواتف أىم نتاومن صحيفة االستقصاء االلكًتونية،  البياانت بواسطة

بسبب السهولة  ،من ادلبحوثني ابدلئة 75واحتلت نسبة متابعة األخبار من قبل صحافة اذلاتف احملمول نسبة الذكية أو اللوحية، 

 رئيسي.  والسرعة يف الوصول لألخبار بشكل
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 تمهيد

الكبري، وظهور أجيال جديدة من  التطور التكنولوجيشهدت صحافة اذلاتف احملمول تطورا الفتا خالل السنوات األخرية، يف ظل 

االجتماعية اليت بدأت وسائل اإلعالم استثمارىا كنوافذ تعدد التطبيقات ، إىل جانب اليت تراعي السرعة واألداء اجليديناذلواتف احملمولة 

إعالمية جديدة، تستطيع من خالذلا الوصول إىل اجلمهور بكافة شرائحو؛ وهتدف الورقة البحثية للتعرف على واقع صحافة اذلاتف 

 احملمول يف الوطن العريب، ومدى استخدام ىذا النوع من الصحافة يف متابعة األخبار بشكل خاص.
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 أبرز الدراسات السابقة:  .0

 ادلتعلقة مبوضوع البحث، يورد الباحث أبرز الدراسات السابقة وذلك كاآليت:بعد االطالع على عدد من الدراسات اإلعالمية 

وهتدف إىل التعرف على مدى استخدام الصحفيني الفلسطينيني لتطبيقات التواصل االجتماعي  :(1)(8106أ. دراسة هشام زقوت )

من خالل اذلواتف الذكية، وأسباب ىذا االستخدام، ودوافعو واالشباعات ادلتحققة، وتنتمي ىذه الدراسة إىل البحوث الوصفية اليت 

أساليب ادلمارسة اإلعالمية، ومت مجع البياانت أبداة صحيفة فيها ادلنهج ادلسحي، ويف إطاره مت توظيف أسلوب مسح  استخدم

وتوصلت الدراسة إىل أن؛ تطبيق فيسبوك ىو األكثر شيوعا يف تطبيقات التواصل االجتماعي، االستقصاء، وأداة ادلقابلة الشخصية، 

 يليو "واتس أب"، ويزداد استخدام التطبيقات يف أوقات األحداث واألزمات.

على مدى اعتماد الشباب الفلسطيين على صحافة اذلاتف احملمول   وهتدف إىل التعرف :(2)(8106ضوان )ب. دراسة سائد ر 

كمصدر لألخبار وقت األزمات، وأسباب ىذا االعتماد ودوافعو، والتأثريات الوجدانية وادلعرفية والسلوكية ادلًتتبة على اعتماد الشباب 

البحوث الوصفية اليت استخدم فيها ادلنهج ادلسحي،  الفلسطيين على ىذا النوع اجلديد من الصحافة أبنواعها، وتنتمي ىذه الدراسة إىل

ويف إطاره مت توظيف أسلوب مسح مجهور وسائل اإلعالم، ومت مجع البياانت أبداة ادلقابلة الشخصية، وأداة صحيفة االستقصاء، 

درت تطبيقات التواصل وتوصلت الدراسة إىل أن؛ غالبية ادلبحوثني يعتمدون على صحافة اذلاتف احملمول يف أوقات األزمات، وتص

االجتماعي أنواع صحافة اذلاتف احملمول اليت اعتمد عليها الشباب الفلسطيين يف متابعة أحداث انتفاضة القدس، تالىا متصفحات 

 احملمول، ومن مث التطبيقات اإلخبارية فالتطبيقات الصوتية وادلرئية.

 

                                                           
 ،اجلامعة اإلسالمية: غزة) منشورة غري ،ماجستري رسالة ،"استخدام الصحفيني الفلسطينيني لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل اذلواتف الذكية: دراسة ميدانية" ،ىشام زقوت (1)

 (.م2016
 ،اجلامعة اإلسالمية: غزة) منشورة غري ،ماجستري رسالة ،"اعتماد الشباب الفلسطيين على صحافة اذلاتف احملمول كمصدر لألخبار وقت األزمات: دراسة ميدانية" ،سائد رضوان (2)

 (.م2016
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التعرف على مدى توافر مقومات استخدام اذلواتف احملمولة يف بث احملتوى لدى هتدف إىل  :(1)(8100ج. دراسة أماين السيد )

مؤسسات صناعة احملتوى الرقمي العريب، ورصد أسباب التباطؤ يف استخدام اذلاتف احملمول يف بث احملتوى لدى مؤسسات صناعة 

ادلنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على قائمة  وتنتمي ىذه الدراسة إىل البحوث الوصفية اليت استخدمتاحملتوى الرقمي العريب، 

مراجعة واستبيان، بصفتهما أدوات جلمع البياانت عن مفردات الدراسة، ابإلضافة إىل اللجوء إىل مواقع احملتوى الرقمي العريب لدى 

دأ مـتأخرا يف البلدان العربية ابالعتماد الناشرين وادلكتبات زلل الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل أن؛ التطبيق الفعلي لتقنية احملتوى الرقمي ب

، على اذلاتف احملمول، واحملتوى الرقمي العريب ادلتاح من خالل اذلواتف احملمولة اقتصر على احملتوى الرقمي السريع وليس الكتب العلمية

 وبعض الربرليات ادلستخدمة يف إاتحة احملتوى الرقمي ال تزال تواجو مشكالت مع اللغة العربية.

 : وصياغة املشكلة . االستدالل على املشكلة8

بناًء على متابعة الباحث بشكل يومي لتطبيقات اإلعالم اجلديد بوسائلها ادلختلفة، حبكم عملو يف الصحافة اإللكًتونية خالل اخلمس 

إىل جانب دراستو ادلتخصصة يف الصحافة اإللكًتونية خالل  ادلتقدمة، الدول يف ادلتسارعة التكنولوجية الثورةومالحظة سنوات األخرية، 

حصولو على درجة ادلاجستري، وعملو احلايل يف دراسة جديدة للتعرف على استفادة التلفزيون من اإلعالم اجلديد ضمن أطروحة 

ف احملمولة اليت أصبحت ال تفارق الباحث أن ىذا النوع اجلديد من الصحافة بدأ يستفيد من التقنيات احلديثة للهوات الدكتوراه، وجد

 يف التساؤلني الرئيسيني اآلتيني: ذلك ميكن صياغة مشكلة الدراسةاألايدي الشاب وأايدي رجال األعمال، وبناء على 

 العريب؟ الوطن يف احملمول اهلاتف صحافة ما واقع

 ؟األخبار متابعة يف الشباب العريب لصحافة اهلاتف احملمول استخدام مدىما 

 

 

 

 
                                                           

ورقة حبثية يف مؤمتر احملتوى العريب يف اإلنرتنت  ،"دلتطلبات النشر الالسلكي ومقوماتواستخدام اذلواتف احملمولة يف تعزيز الوصول للمحتوى الرقمي العريب: دراسة " ،أماين السيد (1)
 (.م2011 ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية: الرايض) منشورة ،التحدايت والطموحات
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 : نوع الدراسة ومنهجها وأدواهتا. 3

تنتمي الدراسة احلالية إىل البحوث الوصفية، وتستخدم منهج ادلسح اإلعالمي، ويف إطاره تعتمد على أسلوب مسح مجهور وسائل 

ذلذا اإلعالم، هبدف التعرف على واقع صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب، وكذلك التعرف على مدى استخدام الشباب العريب 

 وع من الصحافة يف متابعة األخبار، وذلك من خالل أداة الدراسة الرئيسية وىي صحيفة االستقصاء االلكًتونية.الن

 : جمتمع الدراسة وعينتها. 4

أو  يتمثل رلتمع الدراسة يف اجلمهور العريب الذي يستخدم صحافة اذلاتف احملمول ويتابع من خالذلا ادلواضيع ادلختلفة سواء اإلخبارية

مفردة(  100ودتثلت يف ) بينما مت اختيار عينة الدراسة احلالية بطريقة العينة العشوائيةالثقافية أو االجتماعية أو غريىا من ادلواضيع، 

 )فلسطني وسوراي ومصر والعراق ولبنان واألردن ، وىي:وادلوزعة جنسياهتم على بلدان سلتلفة ادلقيم يف تركيا، موزعة على الشباب العريب

، وشكل الذكور الدراسات العليا والبكالوريوس ومن أقل من درجة البكالوريوسوتباينت مستوايهتم التعليمية ما بني  ،والسعودية واليمن(

على واقع صحافة اذلاتف احملمول يف أوطاهنم العربية، إىل وتعرف الباحث من خالذلم  ابدلئة، 40ابدلئة من عينة الدراسة واإلانث  60

 .، إىل جانب االستخدامات األخرىالتعرف على مدى استخدامهم ذلذا النوع من الصحافة يف متابعة األخبار بشكل أساسيجانب 
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 للدرادة والعملي اإلطار المعرفي

 :ومفهومهاصحافة اهلاتف احملمول أواًل: تطور 

(، تطورت إمكانياتو وساعد ىذا التطور على تنامي الدور الذي يلعبو اذلاتف احملمول، فتطور 2.5مع تطور احملمول يف مرحلة اجليل )

من رلرد آلة صغرية ينحصر دورىا يف تلقي ادلكادلات الصوتية فحسب، إىل وسيلة مزودة بوسائط متعددة وتقنيات عالية، فأصبح 

والكتابة وتبادل ملفات الصوت والصورة، وانعكس ذلك على الدور الذي يقوم بو احملمول من رلرد دور إبمكان ادلستخدم التحدث 

 .(1)اتصايل إىل دور إعالمي أيضا

ودخلت اذلواتف احملمولة ميدان العمل اإلعالمي تدرجييا، ابتداء من خدمات الرسائل العاجلة قبل عدة سنوات، وأخذت ابلتطور، حىت 

مول مؤسسة كاملة لصناعة األخبار، وحىت يف التلفزيون ميكن من خاللو تنفيذ حوار كامل وإجراء العمليات الفنية من أصبح اذلاتف احمل

 .(2)ادلونتاج والصوت والبث، فلم تعد ىناك حاجة إىل مكتب وأموال

الصحافة اليت تعتمد  والبسيط ىومفهومها الشامل "القول إن  ميكنذلاتف احملمول، اوبعد إطالع الباحث على عدة مفاىيم لصحافة 

. وأصبح ىذا النوع من الصحافة "(3)اذلاتف احملمول أو األجهزة اللوحية والذكي علىيف عرض رسالتها اإلعالمية وتقدميها للجمهور 

يناسب حجم مهم ابلنسبة لوسائل اإلعالم التقليدية وابلتحديد صحافة اإلنًتنت، من خالل مراعاة عرض ادلواقع اإللكًتونية بشكل 

 وشكل اذلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية والذكية.

 

 

 

 

 

                                                           
 81 -79، ص(95، العدد )2008، ، رللة لغة العصردراسة منشورةفاطمة قطب، إعالم اذلاتف احملمول: مسات احلاضر وآفاق ادلستقبل، ( 1)
 18، صصحافة املوابيل تقتحم عامل اإلنتاج اإلعالميصحيفة العرب،  (2)
 ، بناء على فهم واطالع على مراجع علمية حتدثت بشكل موسع عن مفهوم صحافة اذلاتف احملمول.تعريف إجرائي من الباحث (3)
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 :اثنيا: واقع صحافة اهلاتف احملمول يف العامل

، بظهور اجليل الثالث من اذلواتف احملمولة اليت تعمل على نقل مواد مرئية بدرجة 2006ظهرت االستفادة من ويب احملمول يف عام 

امو يوميا، ويدون ويسجل وحيرر األحداث والقصص اليومية، وأيضا ميتلك القدرة على استقبال عالية من النقاوة، وابلتايل ميكن استخد

البث التلفزيوين، ابإلضافة إىل أن اجليل الثالث مكن مستخدميو من االتصال بشكل أسرع مع شبكة اإلنًتنت، واليت سهلت من 

 .(1)لسمعية والبصريةإرسال وإجراء ادلعامالت البنكية والتسوق وخدمات تنزيل ادلواد ا

 اثلثا: استخدامات صحافة اهلاتف احملمول:

نها الثقايف تعددت االستخدامات ذلذا النوع من الصحافة، فلم تعد تقتصر على حتقيق الوظيفة اإلخبارية بل طالت وظائف عدة م

استخداماهتا وظائف االتصال واإلعالمي واالجتماعي والسياسي، وميكن القول إن صحافة اذلاتف احملمول بدأت حتقق من خالل 

 األساسية، ونلخص أبرز استخداماهتا يف اآليت:

 استخدامات متعلقة بتلبية وظيفة اإلخبار، من خالل ادلتابعة اليومية لألخبار والتقارير والنشرات الصحفية. .1

 مية ادلتخصصة مبوضوعاهتا ادلختلفة.استخدامات متعلقة بتلبية وظيفة اإلعالم والتعليم، من خالل متابعة الصفحات التعلي .2

 وظيفة ترابط اجملتمع، من خالل تطبيقات اذلواتف الذكية ورلموعات العمل والعائلة واألصدقاء. استخدامات متعلقة بتلبية .3

 استخدامات متعلقة بتلبية وظيفة الًتفيو، من خالل األلعاب والتطبيقات الًتفيهية احململة على اذلواتف الذكية. .4

استخدامات متعلقة بتلبية وظيفة الرقابة، من خالل وصل اذلواتف الذكية بكامريات ادلراقبة، إىل جانب خلق بيئة عمل مفتوحة  .5

 بواسطة اذلواتف احملمولة، وتتيح لإلدارة الرقابة ادلباشرة والدائمة على أداء العادلني.

م بو الشركات ادلتخصصة ابإلعالن والتسويق من خالل اذلواتف استخدامات متعلقة بتلبية وظيفة اإلعالن والًتويج، وىو ما تقو  .6

 احملمولة وتطبيقات التسوق اإللكًتوين اليت أصبحت منتشرة بشكل الفت يف السنوات األخرية.

استخدامات متعلقة بتلبية وظيفة تكوين اآلراء واالجتاىات، وذلك من خالل احلمالت اإللكًتونية ادلهتمة بقضية اجتماعية أو  .7

 اسية أو ثقافية معينة.سي

                                                           
 6 -5، ص2012، من اهلاتف احملمولتعظيم االستفادة البنك الدويل لإلنشاء والتعمري،  (1)
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 رابعا: واقع صحافة اهلاتف احملمول يف الوطن العريب واستخداماهتا )اإلطار العملي للدراسة(:

ول وأمهيتها يف تعدد استخداماهتا من قبل اجلماىري، جاءت ىذه الدراسة لتسلط مبناء على ما سبق ذكره حول صحافة اذلاتف احمل

الصحافة يف الوطن العريب، ولتتعرف على حجم استخدام الشباب العريب ادلتواجد بًتكيا لصحافة اذلاتف الضوء على واقع ىذا النوع من 

 يف الوقت الراىن. احملمول يف متابعة األخبار، وخاصة يف ظل األزمات اليت دتر هبا عدد من البلدان العربية
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 الميدانية:ويورد الباحث فيما يأتي، أبرز النتائج التي توصلت إليها الدرادة 

ابدلئة، فيما بلغت نسبة الذين  80بنسبة بلغت أظهرت الدراسة ادليدانية أن غالبية ادلبحوثني يستخدمون اذلواتف الذكية أو اللوحية  .1

ابدلئة، وىو ما يؤكد أمهية الًتكيز على صحافة اذلاتف احملمول من أجل  20ال يستخدمون اذلواتف الذكية من ادلبحوثني فقط 

 اجلمهور وابلتحديد إىل فئة الشباب. الوصول إىل

ابدلئة من  75بينت نتائج الدراسة أن غالبية ادلبحوثني يستخدمون صحافة اذلاتف احملمول من أجل متابعة األخبار بنسبة بلغت  .2

ادلرتبة الثالثة  ابدلئة من إمجايل ادلبحوثني، ويف 50ادلبحوثني، تالىا يف ادلرتبة الثانية متابعة الصفحات التعليمية بنسبة بلغت 

يستخدمون صحافة اذلاتف احملمول للمشاركة يف رلموعات العمل والعائلة واألصدقاء، وادلشاركة يف رلموعات وتطبيقات التسوق 

ابدلئة من  25اإللكًتوين، وادلشاركة يف احلمالت اإللكًتونية ادلهتمة بقضية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية معينة، بنسبة بلغت 

 12.5ادلبحوثني، ويف ادلرتبة األخرية جاء استخدام ادلبحوثني لصحافة اذلاتف احملمول من أجل الًتفيو بنسبة قليلة بلغت إمجايل 

 ابدلئة.

أرجع الشباب العريب )عينة الدراسة( استخدامهم لصحافة اذلاتف احملمول يف متابعة األخبار لعدة أسباب، منها: السهولة والسرعة  .3

ابدلئة، واالىتمام مبتابعة األزمات العربية واألحداث الساخنة ومتابعة كل مبحوث لألخبار  66.7بنسبة بلغت يف الوصول لألخبار 

ابدلئة من إمجايل ادلبحوثني سبب استخدامهم لصحافة اذلاتف احملمول  16.7ابدلئة، بينما أرجع  50ادلتعلقة بدولتو بنسبة بلغت 

 ودراستهم.يف متابعة األخبار ألغراض تتعلق مبهنتهم 

ابدلئة،  39أبدى غالبية الشباب العريب )عينة الدراسة( عدم رضاىم عن واقع صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب بنسبة بلغت  .4

ابدلئة من ادلبحوثني أن واقع صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب متوسطة، يف حني رأى أن واقعها ضعيف  36بينما رأى 

 ابدلئة من عينة الدراسة. 25 وحتتاج إىل تطوير

قدم الشباب العريب عدة مقًتحات لتطوير صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب، حيث رأت غالبية عينة الدراسة بنسبة بلغت  .5

، يف ابدلئة، أنو ينبغي االستفادة بشكل أكرب من التقنيات التكنولوجية للنهوض بواقع صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب 50

ابدلئة من ادلبحوثني أن تطوير واقع صحافة اذلاتف احملمول العربية يكون من خالل تنظيم اجلهود احلالية، وإعداد  35حني رأى 

دورات متخصصة لإلعالميني حول صحافة اذلاتف احملمول، وختصيص وسائل إعالمية متخصصة ومهتمة بصحافة اذلاتف 

م ختصيص أقسام داخل ادلؤسسات اإلعالمية العربية التقليدية مثل الصحف والتلفزيون ابدلئة اقًتحوا أن يت 15احملمول، أما 

 واإلذاعة واإلنًتنت، تكون مهمتها متابعة صحافة اذلاتف احملمول واستثمارىا لصاحل الوسيلة اإلعالمية.
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 بناء على نتائج الدرادة الميدانية، يوصي الباحث باآلتي:

 ات التكنولوجية للنهوض بواقع صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب.االستفادة بشكل أكرب من التقني .1

 تنظيم اجلهود احلالية العربية يف رلال صحافة اذلاتف احملمول واالستفادة من الدراسات البحثية هبذا اخلصوص. .2

 إطالق وسائل إعالمية عربية متخصصة بصحافة اذلاتف احملمول. .3

 تف احملمول جلميع اإلعالميني العاملني يف ادلؤسسات اإلعالمية العربية.تنظيم دورات متخصصة يف صحافة اذلا .4

 لصحافة اذلاتف احملمول عند العرب. التقنيات احلديثةاالطالع على جتارب صحافة اذلاتف احملمول يف بلدان العامل ونقل  .5
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 مراجع الدرادة

 ،"ومقوماتو الالسلكي النشر دلتطلبات دراسة: العريب الرقمي للمحتوى الوصول تعزيز يف احملمولة اذلواتف استخدام" السيد، أماين( 1)

 اإلسالمية، سعود بن دمحم اإلمام جامعة: الرايض) منشورة والطموحات، التحدايت اإلنًتنت يف العريب احملتوى مؤدتر يف حبثية ورقة

 (.م2011

 .2012 احملمول، اذلاتف من االستفادة تعظيم والتعمري، لإلنشاء الدويل البنك (2)

 رسالة ،"ميدانية دراسة: األزمات وقت لألخبار كمصدر احملمول اذلاتف صحافة على الفلسطيين الشباب اعتماد" رضوان، سائد( 3)

 (.م2016 اإلسالمية، اجلامعة: غزة) منشورة غري ماجستري،

 .اإلعالمي اإلنتاج عامل تقتحم ادلوابيل صحافة العرب، صحيفة( 4)

 .(95) العدد ،2008 العصر، لغة رللة منشورة، دراسة ادلستقبل، وآفاق احلاضر مسات: احملمول اذلاتف إعالم قطب، فاطمة (5)

 رسالة ،"ميدانية دراسة: الذكية اذلواتف خالل من االجتماعي التواصل لتطبيقات الفلسطينيني الصحفيني استخدام" زقوت، ىشام( 6)

 (.م2016 اإلسالمية، اجلامعة: غزة) منشورة غري ماجستري،
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 ملحق الدراسة )االستبيان اإللكًتوين(

 واقع صحافة اهلاتف احملمول يف الوطن العريب: مدى االستخدام يف متابعة األخبار

ستمارة يف إطار دراسة علمية، لذا أرجو التكرم ابإلجابة على كافة أسئلة االستبيان بصدق، آمالً يف الوصول لنتائج دقيقة أتيت ىذه اال
 .تعكس الواقع احلقيقي، علماً أّن نتائج ىذه الدراسة ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط

 )يف حال كانت اإلجابة "ال" توقف عن إجابة ابقي األسئلة مشكورا( ىل تستخدم/ ين اذلواتف الذكية أو األجهزة اللوحية؟ .1
 )      (  ال  )     (  نعم

 
 احملمول؟ )ميكنك اختيار أكثر من إجابة(ما رلاالت استخدامك لصحافة اذلاتف  .2

 "(3)     (  متابعة األخبار )يف حال كانت إجابتك ىذا االختيار، أجب على السؤال رقم "
 )      (  الًتفيو من خالل األلعاب والتطبيقات الًتفيهية  )     (  متابعة الصفحات التعليمية   

 صة هبذا اجملال)     (  الرقابة والتجسس من خالل تطبيقات خا
 )     ( ادلشاركة يف رلموعات وتطبيقات التسوق اإللكًتوين    )     (  ادلشاركة يف احلمالت اإللكًتونية

 )     (  غري ذلك
 

 ما أسباب متابعتك لألخبار من خالل صحافة اذلاتف احملمول؟ )ميكنك اختيار أكثر من إجابة( .3
 )      (  أسباب تتعلق مبهنيت ودراسيت  ألخبار)     (  السهولة والسرعة يف الوصول إىل ا

 )     (  االىتمام يف متابعة األزمات العربية واألحداث الساخنة
 )     (  متابعة األخبار ادلتعلقة بدوليت، نظرا الىتمامي أن أكون على صلة بكل ما حيدث فيها رغم تواجدي يف اخلارج

 
 يف الوطن العريب؟ عن واقع صحافة اذلاتف احملمولما مدى رضاك  .4

 )     ( غري راضي، حتتاج لتطوير )     ( واقعها متوسط  )      ( راضي عن واقعها احلايل
 

 ما مقًتحاتك لتطوير صحافة اذلاتف احملمول يف الوطن العريب؟ )ميكنك اختيار أكثر من إجابة( .5
 تنظيم اجلهود احلالية)   (   )       (  ختصيص وسائل إعالمية متخصصة بصحافة اذلاتف احملمول

 )   ( إعداد دورات متخصصة   )       (   االستفادة بشكل أكرب من التقنيات التكنولوجية
 )       (  ختصيص أقسام متخصصة داخل الوسائل اإلعالمية العربية هتتم بصحافة اذلاتف احملمول

 
 السمات الشخصية:

 ( اجلنسية )     (  ادلستوى التعليمي ) (   اجلنس )
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 مشتقبلية رؤية - التعليه جمال يف الوقف
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 الدرادةملخص 

من ادلسلمُت قد حققوا سبقا ابدلاضي يف رلاؿ الوقف عموما، فإننا اليـو نعاين من زلدكدية أثر الوقف على  األكلوفكاف   إذا

ية و كعلى الرغم من الدكر اذلاـ ادللموس الذم قامت بو منظومة األكقاؼ اإلسالمية يف دعم األنشطة الدعوية كالتنمحياة ادلسلمُت. 

 رنظيمية عديدة. ك مية، اال اف ىذا الدكر هدد رراجعا كمهميشا ألسباب سياسية كاقتصادية االقتصادية كاالجتماعية يف الدكؿ اإلسال

ت كبدأ -دلا لو من أثر ابلغ يف هىت اجملاالت -يف ىذه الدراسة على الوقف يف رلاؿ التعليمركزت ، بعُت الناظر إىل ادلستقبلك 

ف الغرب أككيف  كسيلة لتحقيق مقصد حفظ العقل، نوأ، ك التعليمعلى  للوقفاترخيية حملة  الوقف، مثسريعة على أتصيلية بنظرة 

الوقف يف  مناليت رعرقل االستفادة التحدايت أىم ت كاستعرض كسلرجاروكطورىا شلا ضمن لو جودة يف التعليم  ، خذ فكرة الوقفأ

 و.تطوير أدكارلرلموعة من ادلقًتحات كالتوصيات ىل إخلصت ك رلاؿ التعليم، 

 التوفيق كالسداد. سأؿأكهللا 
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 مقدمه

 متهيد

إف  أمهلتو أخرل كأعرضت عنو إال كجر عليدا كابالن عظيمان. صلمدا، كما كعالما اىتمت أمة ابلعلم كالعلماء إال كسادت 

د ف العلم كالتعليم يعإ جيع عليو كبياف فضل طالبو كمعطيو،كالتش كاحلرص على العلم كطلبو، ادلتأمل يف نصوص الشريعة جيد احلث

 .- اجيادان -العقل( )حفظ  ضركرة كمقصدان من مقاصد التشريع اإلسالمي اليت أمران حبفظدا

لألمة يف هىت جوانب  كالندضة الشاملةلقد كاف لنظاـ الوقف يف اإلسالـ دكر ابلغ األمهية يف صناعة احلضارة اإلسالمية 

 .كالطيور يف سابقة مل رعرؼ إال يف اإلسالـ فقطبل امتد أثره ليشمل الدكاب  يقتصر على البشر فقط، احلياة، فلم

العنصر األكثر فاعلية يف كل ما ربقق من هنضة علمية كاسعة هددىا  - بصفة خاصة -كيعد نظاـ الوقف على التعليم 

 كيتبع ذلك اخفاؽ يف كافة اجملاالت. رنحط،كبدكنو  فبالعلم ربٌت األمم كررقى، العامل اإلسالمي،

 أمهية الدراسة 

  حيقق مقصد حفظ العقل يف الشريعة اإلسالمية. التعليم، كأنوأبمهية الوقف على  الوعيمن ىنا كانت أمهية الدراسة بتفعيل 

مشكالت الوقف على التعليم يقضي على  رى بثماره.أ، ك فعلو، كطورهإال أف الغرب  إسالميابلرغم من أف الوقف التعليمي سبق 

 التعليم 

 إشكالية الدراسة

ما يعيق رطبيق الوقف التعليمي يف عادلنا اإلسالمي كقدمت بعض ادلقًتحات دارلة بُت  أىمركزت يف ىذه الورقة البحثية على 

 كفقت فمن هللا كإف كانت األخرل فمن نفسي كالشيطاف. اإلدارة، فإفالشرع كعلم 

 منهج البحث

بل اقتصرت على ما خيدـ الوقف  للوقف،يلي فقدى استقصاء أك هرح رفص كاالستنباطي، دكف اربعت ادلندج االستقرائي

 .التعليمي )زلور الدراسة(
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 خطة البحث

 الدراسة كخطة مندج الدراسة الدراسة،إهكالية  أمهية الدراسة، اهتملت على سبديد، مقدمةقسمت الورقة البحثية إىل 

 للمراجع. النتائج، كثبتان كمطلبُت كخاسبة رضمنت أىم 

 صيلية عامة على الوقفنظرة أت ادلطلب األكؿ:

 نواعوأ-مشركعيتو-حكمو-أكال: رعريفو

 التعليميرعريف الوقف  اثنيا:

 لتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية كسيلةالوقف التعليمي -

 حملة اترخيية للوقف على التعليم-

 الشرؽ كالغرب بُتالوقف التعليمي -

 ات الوقف يف رلاؿ التعليمالفرص ادلتاحة كمقًتحات رطوير أدك ادلطلب الثاين: 

 اخلاسبة كالنتائج
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 لوقفعلى االمطلب األول: نظرة تأصيلية عامة 

 وأنواعه مشروعيتهه و حكمو  تعريف الوقفأوال: 

 تعريفه-

 (1) االجتدادكبنيت أحكامو على  عبادة مالية مستمرة، رعاىل، كىوعلى كوف غرضو قربة هلل  الوقفأصبع الفقداء يف 

 (2) كادلراد احلبس كادلنع عن التصرؼ كالتسبيل، كالتحبيس، لو احلبس، يقاؿ كالوقف لغةن:

كثَت من األحياف، كذلك ربعان الختالفدم يف لزـك  رعددت عبارات الفقداء يف رعريف الوقف كاختلف ادلضموف يف اصطالحان:

 مسائلو اجلزئية. فكل مندم يعرفو رعريفا ينسجم مع آرائو يفكمصَت العُت ادلوقوفة،  ،كعدـ لزكمو ،الوقف

 فدو يرل الوقف يف حقيقتو رربع ابدلنفعة دكف العُت.( 3) كالتصدؽ ابدلنفعة" العُت على ملك الواقف، حبس" فأبو حنيفة يقوؿ:

 (. 4) ادلنفعة" األصل، كرسبيل"ىو رببيس  كقد خرج احلنابلة من ىذا اخلالؼ بقوذلم:

 (5يف كجو من كجوه الرب") أك بثمررو، لالنتفاع ادلتكرر بو، دلاؿ،ىو رببيس مؤبد أك مؤقت  الوقف" قحف:كقاؿ د/منذر 

 حكمه -

 (6) جائز هرعان بل كمندكب إليو الوقفاجلمدور على أف 

 مشروعيته -

كعمل بو الصحابة رضواف هللا عليدم   كفصلتو أحاديث من السنة النبوية، نصوص عامة من القرآف الكرمي، مشركعيتودلت على 

  92ؿ عمراف آ رعاىل:)لن رنالوا الرب حىت رنفقوا شلا رببوف( ادلستمرة. قاؿكونو من القرابت 

فيدا فقاؿ: اي رسوؿ هللا إين يستأمره فأرى النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،هللا عندما أف عمر بن اخلطاب أصاب أرضان خبيرب رضىكعن ابن عمر 

 ( كمنو7بو؟ قاؿ: "إف هئت حبست أصلدا كرصدقت هبا")فما أتمر  منو،أصبت أرضان خبيرب مل أصب ماالن قط أنفس عندم 

 (8)للمسلمُت هنع هللا يضر لبئر ركمو كجعلدا عامة  كقف عثماف

 (9كقد أصبعت األمة على صحة الوقف "مل يكن أحد من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذك مقدرة إال كقف")
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 أنواعه-

 ىي متعددة بتعدد االعتبارات
 اخلَتم أك العاـ: كيصرؼ ريعو إىل جدات الرب لوقفإىل: ا رقسيموكهاع 

 دلنفعة الواقف كأىلو كذريتو :الذرمالوقف األىلي أك 
 (10)السابقُت الوقف ادلشًتؾ: ما جيمع بُت النوعُت 

 التعليمي اثنيا: الوقف

كوقف ادلكتبات كنسخ الكتب  رببيس األصوؿ على منفعة اجلوانب العلمية كالتعليمية، قائالن "ىوعرفو د/أنور الشلتوين 

كاألحبار كاألقالـ كضلوه  ككقف القراطيس، كادلتعلق ابدلتعلمُت كادلعلمُت كنفقامهم، ادلدارس كحلقات العلم، ادلصحف، ككقفكنسخ 

 (11شلا حيتاجو العلم كالتعلم")

يصرؼ ريعو  بقطع رصرؼ الواقف كغَته يف رقبتو، مع بقاء عينو، مالو ادلنتفع بو، رؼ،التص مالك، مطلق ىو "رببيسكقيل 

 (12)كغَتىم. "كاجلدة العلمية قد ركوف مدرسة أك صبعية علمية أك على األئمة كادلدرسُت  رقرابن إىل هللا رعاىل ،إىل جدة علمية

 (13ان كربقيق مقصدىا يف التمدف )يف ررقية األمة علمي كرسبيل منفعتو، كعرؼ أبنو "حبس رقبة ماؿ،

 .كالدعم للمعلم كادلتعلم ،كل ما يوفر الدعم لربامج كأنشطة التعليم  علىفكل التعاريف رصب 

 الشريعة اإلسالمية حلفظ العقل مقصدوسيلة لتحقيق التعليمي  الوقفاثلثا: 

فدخوؿ اخللل على عقل الفرد  فساد عظيم،من الضركرايت حفظ عقوؿ الناس من أف يدخل عليدا خلل ألف ذلك مؤٍد إىل 

 .كدخولو على اجلماعات كعمـو األمة أعظم مفٍض إىل فساد جزئي،

كلن يتأرى ذلك إال ابلوقف على  كما نراه اآلف يف مؤسسارنا التعليمة يدؿ على خلل بُت البد معو من كقفة إصالحية،

 ا الرايدة.يف الغرب فأصبح ذل التعليميةالذم طبقتو ادلؤسسات  التعليم

 (14)كجودان. -حفظ العقل-فالوقف على التعليم سيحقق ذلك ادلقصد

  على التعليم اترخيية للوقفحملة رابعا: 

 "ككما أف للفرد دكر يف طلب العلم كربصيلو، فإف. ما من أمة ذبد يف التعليم ضالتدا إال كىيئت ذلا أسباب احلضارة كالرقي

كالسياسة الشرعية رقضي أف يقدـ كالة أمر الرعية ما يكفل ذلم أف  مذلال للطالبُت، ميسران، العلملألمة كالدكلة أدكاران يف جعل 

 (15يقدموا على العلم كال حيجموا")
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فكاف مسجد قباء مث ادلسجد النبوم نعم الدارين لتعليم ادلسلمُت هؤكف ديندم، مث  كانت ادلساجد أكؿ كقف يف اإلسالـ،

كطالبيو. فكانت ادلساجد رعج حبلقات العلم  حلفظ القرآف كرعلم احلديث كردريس الفقو، لبلدافكقف ادلساجد يف كافة ا رال ذلك

(16) 

، دببادئيعٌت  ككجد الكتاب كىو صورة مصغرة من ادلدرسة، ىو ملحق  مندا ما كالشرعية، ككافكخصوصان اللغوية  العلـو

لعلم فقد ذكر بعض ادلؤرخُت أهنا كجدت يف عصر "أما أكقاؼ ا ذكر صاحب معجم البلداف كمندا ما يستقل. ،ابدلسجد

 (17ثالشبائة كتاب يف مدينة كاحدة من مدف صقلية") ككانت من الكثرة حبيث عد ابن حوقل الصحابة،

كالبوابُت  كاأليتاـ، كاللقطاء، كظدرت ادلدارس كمشل التعليم فيدا صبيع الفئات االجتماعية من الرجاؿ كالنساء كادلماليك،

ككانت الدراسة فيدا رشبو الدراسة  ذلا ."مث قامت ادلدرسة جبانب الكتاب كادلسجد، الواقفُتذلك بفضل هركط كغَتىم كل 

...كاف التعليم فيدا رلانيان ..كمل يكن التعليم زلصورا بفئة معينة....كاف جيلس فيدا ابن الفقَت جبانب ابن الثانوية كالعالية يف عصران

ُت قسما داخليان للغرابء كالذين ال رساعدىم أحواذلم ادلادية كقسما خارجيان دلن أراد العودة لبيت الغٍت...ككانت الدراسة على قسم

 (18أىلو ..أما القسم الداخلي فكاف ابجملاف أيضان")

كشلا جيّلي ". كادلنصورية يف مصر ككانت ادلنصورية ردرس الطب خاصة كالظاىرية، دلدرسة الصاحلية،اككثرت ادلدارس الوقفية ك

ىػ( بلغ عدد 6دكر الوقف يف دفع عجلة التقدـ العلمي كالتعليم يف اترخينا احلضارم كثرة ادلدارس الوقفية ففي بغداد يف )القرف 

ىػ( بلغ عدد ادلدارس فيدا 9مدرسة( كيف القاىرة يف )القرف  20مدرسة( كيف الفًتة ذامها بلغ عدد مدارس دمشق ) 300مدارسدا )

مدرسة(، أّما يف صقلية اإلسالمية فقد بلغ عدد  11يف نفس الفًتة بلغ عدد ادلدارس هبا ) رمةادلكمدرسة( كيف مكة  63)

 (19")مدرسة( ككاف التعليم فيدا متاح للغٍت كالفقَت كالغريب مع إجياد السكن كالطعاـ كادلطالعة. 300مدارسدا الوقفية )

"إف . كالسكن كاإلعاهة كقاعات ادلطالعة، كاإلضاءة، خ،النس الكتب، كأدكاتككاف للمكتبات الوقفية دكر جليل يف روفَت 

 (20)خلدمتدم كالعالج كاخلدـ  احلاؿ، كاحلماماتمن الغرابء ادلأكل كادلاؿ إلصالح  العلممكتبات مصر قد خصصت ألىل 

ية ببغداد، كمل ينب حدل كثالثُت كستمائة" فيدا كمل بناء ادلدرسة ادلستنصر إية كالنداية يف حوادث سنة اذكر ابن كثَت يف البد

كأربعة معيدين، كمدرس لكل مذىب كهيخ  فقيدان،كستوف  ثنافامدرسة قبلدا مثلدا، ككقفت على ادلذاىب األربعة، من كل طائفة 

من  للجميع لأليتاـ، كقدر الطب، كمكتبكعشرة من ادلسلمُت يشتغلوف بعلم  طب، مستمعُت، كهيخكعشرة  كقارائف، ،حديث

 (21خزائن كتب مل يسمع دبثلدا ") كافرة.. ككقفتل كالنفقة ما فيو كفاية اخلبز كاحلم كاحللو 

هاء الفالح من أبناء مغربنا  دمشق، فمنكخباصة  العلم يف البالد الشرقية كلدا، طالبقاؿ ابن جبَت "ركثر األكقاؼ على 

 (22الباؿ من أمر ادلعيشة")كأدذلا فراغ  كثَتة، ر ادلعينة على طلب العلمو األم البالد، فيجدفلَتحل إىل ىذه 
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 الوقف التعليمي بني الشرق والغرب خامسا:

 كحضارة، بليف ذلك من ربقيق رقي  خاصة، دلاعلى التعليم  عامة، كالوقفكالرايدة يف الوقف  كاف للشرؽ اليد العليا

الفًتة، التميز يف التعليم مسة رلك  افأكجدا، ككاحلركة العلمية كالتعليمية يف  عليو. فكانتكاستثمارا للمستقبل للواقف كادلوقوؼ 

كاف الوقف مالزمان للتميز   التعليم، كدلافلما أرادكا التميز اذبدوا إىل  ،"فالوقف دائما مالـز للتميز حقيقة أدركدا ادلسلموف األكائل

 (23فقد كانت أكقافدم على التعليم سببان كبَتان يف هنضة األمة")

الظركؼ ادلالئمة لإلبداع  ادلعريف، كمهيئةالتقدـ  كالفكرية، كرعزيزالندضة العلمية  قيقربلقد أسدم الوقف حبق كجدارة يف 

اإلنساين نتيجة للتسديالت كاألسباب اليت كفرىا كاقفوا ادلدارس للعلماء كطالب العلم الذين كانوا على ثقة اتمة أبهنم سيجدكف 

 (24سبل احلياة الكردية حيثما حلوا")

مستقالن، بل ككضعوا لو األنظمة اليت ربميو كذبعلو  الفكرة كطوركىا، التعليم، فتبنوا إلصالحيف الوقف لقد كجد الغرب ضالتو 

شلن  ستانفورد كغَتىا الكثَت ركساس، ،ىارفارد، بيل اخلاصة، كجامعةاألكثر سبيزا يف العامل ىي جامعات ذلا أكقافدا  فاجلامعات

 من أجل رغيَت العامل.ك استخدامو ف التعليم أقول سالح ديكنأأدرؾ 

 ادلدرسية، كادلنتج كادلعلم، كالقيادة ،ابدلندج، كالتلميذ ادلتعلق ادلشاكل، كالقصورمن جيد اآلف ف الناظر دلؤسسارنا التعليمية إ

ليم ما أف خيتار بُت ركاكة التعليم احلكومي، أك جشع التعإفدو  .ال يتناسب مع التكاليف الكبَتة اليت رصرؼ عليو ماالتعليمي 

رعليمنا  كال بد من رفعيلدا لَتؽ ان ثركة كبَتة أتخر طرحدا كثَت الوقف على التعليم  خاٍك. إفالنداية سلرج رعليمي  اخلاص، كيف

 كمتعلموان.كمعلموان 
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 في مجال التعليمومقترحات تطوير أدوات الوقف المتاحة الفرص المطلب الثاني: 

 الشراكة مع األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص

نفاؽ ابدلوازانت العامة ألغلب دكؿ العامل يف السنوات األخَتة. على بنود اإلأرعد سلصصات قطاعي التعليم كالصحة من 

كرلجأ الدكؿ عادة اىل الًتكيز على بناء ادلنظومة القانونية كالتنظيمية لقطاع التعليم، كاالكتفاء بتقدمي خدمات التعليم األساسي 

للمسامهة يف روفَت اخلدمات التعليمية اليت حيتاجدا اجملتمع. القطاع اخلاص رعتمد كثَتا من الدكؿ على للمراحل العمرية ادلبكرة. ك 

. كعادة ما يؤثر ذلك ادلؤسسات التعليمية اخلاصة رتأثر دبعايَت الربح كاخلسارة الناذبة من مسامهاتف ادلخرجات التعليمية إكابلطبع ف

  ك الكمية.أمن الناحية الكيفية سواء  رحبي نفعي خاص دكف الًتكيز على ادلخرجات التعليمية ىل اذباهإيف ربويل العملية التعليمية 

يف  ركائز اجملتمع ادلعاصرصبح أحد لتإىل جانب الدكلة كالقطاع اخلاص الوقفية  ادلبادراترنامى دكر كانت الفرصة يف ن ىنا  م

جامعة أكقاؼ هدد العامل اإلسالمي كالغريب الكثَت من ادلبادرات الوقفية يف رلاؿ التعليم، كلعل رطوير اخلدمات التعليمية. كقد 

حيث ذبذرت ىم التجارب الرائدة يف ىذا اجملاؿ. أمن  جيتس كملينداكقف بيل ، ك دىارفار أكقاؼ جامعة ، ك (25ادللك سعود )

 .(26) الدكؿ العديد منمن ادلشدد االجتماعي كاالقتصادم يف ا لتصبح جزءسلتلفة اجتماعية  التآزر دلساعدة هرائح رغبات

غَت مطركقة ابلرغم مدمة زبصصات معينة يف رلاالت روجيو اخلدمات التعليمية لدعم  علىكقد ساعدت ادلؤسسات الوقفية 

لربح كالتجارة كيعيد بناء قيم منظومة التعليم من دائرة االستثمار كاخراج إفاعلية كمركنة يف بالوقف التعليمي كيساىم من أمهيتدا. 

 .مة كاإلنسانيةاأل

 آفاق عادلية لتحدايت حملية

ماـ ادلؤسسات الوقفية كاخلَتية للمسامهة أالقانوين كالتشريعي الذم دينح الفرصة كاجملاؿ  اإلطارقد عززت كثَت من الدكؿ بناء ل

إدراج كعلى سبيل ادلثاؿ، فقد مشلت مسودة الدستور األكريب مث ادليثاؽ األكريب فيما بعد، نشطة اخلَتية. يف التنمية االجتماعية كاأل

مسامهة يف السنوات القليلة ادلاضية كقد رطورت  العمل التطوعي كأحد األنشطة االجتماعية االسًتاريجية لدكؿ اجملموعة األكركبية.

عماؿ التنمية اجملتمعية كدعم األنشطة التعليمية أأرابحدا يف جانب من بوقف مسؤكليامها اجملتمعية  إطارضمن الشركات العمالقة 

 . كالصحية ككافة أكجو األنشطة اخلَتية كالبحثية

، كاخلركج من ما حيدث يف العامل غَت اإلسالمي من رطورات إجيابيةدلواكبة الوقف اإلسالمي رطوير كلعل ذلك ينبو إىل ضركرة 

على فتح الطريق ف اإلجراءات القانونية يف كثَت من دكؿ العامل رأمن اجلدير ابدلالحظة . ك ل الدكيلاحمللي دكف التفاعدائرة النشاط 

75



 

اليت رستطيع عمالقة السالمية اإلشركات ديوذلا ادلسلموف األفراد ككذلك ال ،إنشاء مؤسسات كقفية إسالمية عادليةمصراعيو إلمكانية 

  عليم.زبصيص جزء من أرابحدا لدعم الوقف يف رلاؿ الت

نشاء رسمح إبكما يتبعدا من رغيَت يف التشريعات كالقوانُت  العودلةاستثمار مظاىر  يفلقد صلح العمل التطوعي الغريب 

رطور إضافة إىل  ،سياسات االنفتاح االقتصادم كاالجتماعيأغلب الدكؿ رتبٍت  لقد أصبحت. أىلية ذات صبغو عادلية منظمات

كذباكز عقبات ادلاضي  يف بناء اجملتمععلة االفالشراكة يف ماـ العمل الوقفي أىائلة . شلا يتيح فرصة سياسيالتشريعي ك الناخ ادل يف

 كزلدكدية االفاؽ.أك مزاجية األفراد احمللية أك اإلقليمية لتقلبات السياسية الناصبة عن ا

 تعزيز فاعلية وقدرات ادلؤسسات الوقفية يف جمال التعليم

ىيكلدا التنظيمي رزاكج يف كمسامهيدا. ك على الفصل بُت إدارة الشركة كمالكيدا الوقفية الغربية التعليمية  رعتمد ادلؤسسات

ادلديرين التنفيذيُت  رضم عناصر متميزة منانحية، كمن انحية أخرل روظف إدارة رنفيذية  منألمناء ابُت رلالس اإلدارة كرلالس 

التحسُت التجدد ك أعماذلا كمنحدا مكندا من رطوير األمر الذم . الستثمار كالتسويق كاحملاسبةااإلدارة كالتعليم ك احملًتفُت يف رلاالت 

كالرسوخ دبركر الوقت، كهكل ذلا قاعدة كبَتة من اخلرباء كاالستشاريُت مستفيدة االستمرارية . كمنحدا علمي كعمليادلستمر دبندج 

 كربادؿ اخلربات بُت ادلؤسسات الرائدة بصورة متميزة.نقل كمسح ذلا ب يف رلاؿ التعليم، من الًتاكم التدرجيي للخربة الوقفية

كبتطبيق ىذا اذليكل على ادلؤسسات الوقفية التعليمية يف الغرب، استطاعت العمل كفق أنظمة حوكمة منحتدا الرهاد كالثقة 

خدمامها كحىت العاملُت هبا. ففضال عن  ادلرربطُت هبا من مؤسسُت كمتربعُت كمستفيدين من ادلصاحلماـ صبيع أصحاب أكادلصداقية 

اليت رعمل هبا من حيث النشاط، فاف احملاسبة ادلالية كالتدقيق السنوم  ىذه ادلؤسسات للسلطات الرقابية التشريعية للدكلةخضوع 

اخلطط  تلياضافة اىل ذلك، فاف أنظمة العمل الداخلية روزع مسؤك إكفق معايَت دكلية أسس النضباطدا ادلايل كاالستثمارم. ك 

االسًتاريجية على رللس اإلدارة، كخطط التمويل كاالستثمار على رللس األمناء، كاخلطط التنفيذية على اإلدارة ادلسؤكلة عن 

كقد ساعد ىذا اذليكل التنظيمي الدقيق على رركيز كل يف موقعو كقبولو للمحاسبة ضمن إطار االعماؿ اليومية للمؤسسة. 

 مسؤكليارو. 

ف رتجاكز الضعف اذليكلي يف رنظيمدا كاعتمادىا على اخلربات احملدكدة أإضافية للمؤسسات الوقفية اإلسالمية  كلعلدا فرصة

رؤيتدا كقدرامها كاستلداـ النجاح الذم ربقق من مؤسسات كقفيو رعليمية عريقة مثل جامعة  كروسيععماذلا أىل احًتافيو إكاالنتقاؿ 

 كىل.أ، كادلسلموف بذلك أحق ك (27) ىارفارد
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 يف جمال التعليم ادلوارد ادلالية للوقف تعزيزاالبتكار يف 

ف أك الواقفُت كادلتربعُت. الداعمُت من ط يف األداء دينح ثقة اشفافية كانضبالذم يتمتع بف البناء التنظيمي أشلا ال هك فيو، 

د من الثقة للحصوؿ على موارد احلرص على استخداـ األكقاؼ من األصوؿ كادلوارد يف دعم الغرض من الوقف، سيؤسس دلزي

 إضافية سبكن ادلؤسسات الوقفية من رعزيز مواردىا ادلالية كروسيع دائرة أنشطتدا بصورة متنامية.

موارد مالية ألعماذلا، رتضمن على سبيل ادلثاؿ الًتكيز على رنامي على يف احلصوؿ  االبتكاركربتاج ادلؤسسات الوقفية اىل 

كرستطيع ادلؤسسات الوقفية الًتكيج للحصوؿ على سلصصات التجارية ابلوفاء دبسؤكليامها االجتماعية. اىتماـ الشركات كالكياانت 

ك قريبا مندا. أك البحث العلمي ادلتعلق بنشاط الشركات أمن عائدات بسيطة من أرابح رلك الشركات لتكوف كقفا يف رلاؿ التعليم 

ورة النمطية التقليدية يف رنمية ادلوارد ادلالية لألكقاؼ، كذلك من خالؿ ىل اخلركج عن الصإف ادلؤسسات اإلسالمية يف حاجة إ

عماؿ اليت رقـو هبا ادلؤسسات الوقفية كربطدا حباجات اجملتمع كرطلعارو االبتكار يف األساليب كادلفاىيم ادلتعلقة ابلًتكيج ألمهية األ

 كاىتمامارو.

 للمؤسسات الوقفية ادلخرجات التعليميةتوسيع نطاق 

كهراكة حقيقة  ف حيدث رالحمأ ف روىل اىتماما أبمناط سلرجات رعليمية جديدة. كالبدأ ىلإف اجملتمعات ادلسلمة يف حاجة إ

تكار يف كافة اجملاالت. كجيب االستفادة من اإلرث الغريب يف دعم يف دعم أنشطة البحوث كالتطوير كاالببُت مكوانت اجملتمع 

فكارىا يف خلق قيم مضافة لتنمية اجملتمع كزايدة قدرارو كرطويره عقوؿ كادلبادرات اليت رساىم أبجدود االبتكار كالتطوير، كربٌت ال

ك األبنية التعليمة، أاقتصاداي كاجتماعيا. كجيب رطوير كروسيع نطاؽ ادلخرجات التعليمية عن الصورة التقليدية للمنح الدراسية 

 يدم اينعة.أك هركات انهئة على أفراد أكالًتكيز على العقوؿ كاألفكار كادلبدعُت من 

 لتعليم يف رلاالت غَت مطركقة ابلرغم من أمهيتداف للمؤسسات الوقفية يف رلاؿ التعليم إمكانية فريدة للتوجيو غَت ادلباهر لإ

مسالك رتعلق ىل إكاحلضارية. كلعل ضغوط احلياة االقتصادية كاالجتماعية رنحا ابلتعليم  ةاإلنسانيمة كرعزيز قيمدا لبناء األ

التوازف يف زبريج أجياؿ من ىل إمة عماؿ كغَتىا. كرفتقد األابدلسارات العلمية مثل اذلندسة كالطب كالعلـو كالتكنولوجيا كإدارة األ

العلماء كادلفكرين كادلتخصصُت يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية. كرستطيع ادلؤسسات الوقفية التعليمية على إعادة ىذا التوازف 

 قلدا كدعمدا ذلذه اجملاالت كفق دراسات مسبقة دقيقة رساعد على ررريب أكلوايت الدعم كالًتكيز بصورة سليمة.بث
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حسُت عبد  - https://elasrag.wordpress.com - "رطوير مؤسسة الوقف: دركس من التجربة الوقفية الغربية" (26)

 ادلطلب األسرج
(27) Harvard’s endowment - https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-

glance/endowment 
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 الملخص

كامنة   وعاطفية اللوف يف ظاىره وسيط مادي يعتمده الفناف التشكيلي يف عملو ليًتجم بو أفكاره ، ولكن يف ربليلو أبعاد نفسية 

على امتداد األزمنة، فاللوف حاضر يف طيات ذكرايت ادلاضي، وىو ديلئ مكانو يف حاضر الفناف على اعتباره زمن  يف الوعيو

تشكيل العمل )احلاضر(، ويستبق الزماف عند معاجلة فكرة استيطيقية  فيها من اخلياؿ القدر الكبَت، وىو فرصة يستغّلها الفناف يف 

عاش . مقاومة معّوقات احلياة من خالؿ حبثو
ُ
 عن احلب وعن حقيقة أفضل من اليت أدركها، يف زمن أفضل من الزمن ادل

فاللوف مواكب لتواتر األزمنة من خالؿ ارتباطو ابدلشاعر ومدى أتثَته على العاطفة ابعتبارىا ادلؤسس الرئيسي للعالقات، لتكوف 

 . للوف ذاكرة تؤسس ألنبل العالقات وأمساىا أال وىي احلب

ئ للقلب اترخيا طويال من العجائب ادلتناقضة، أساسها اخلياؿ، حىت َتربُز األحالـ يف عيٍْت الفناف وىو يقضاف احلب الذي ينش

 ،ىاجسو الوحيد ىو خلق نوع جديد من العالقات يكوف فيها اللوُف سّيًدا، ُيضفي على احلب بعدا آخربعقل و بوعي ، ليبقى 

 دلعاين.ينطلق من فلسفة اللوف ليصل إىل فسيفساء من ا
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 مقدمة

فعل مستمر يف الزمن، ديتاز بصَتورتو، ىو مقاـو لكل  نعيشو(، ىواحلب موضوع يعايش األزمنة أزيل )عشناه ونعيشو سوؼ 

 الظروؼ الصعبة اليت تعًتض الفرد بصفة عاّمة، والفناف التشكيلي على وجو اخلصوص.

والفلسفية دلوضوع احلب وحلّلتو كمفهـو وفكرة، ولكن طريقة التناوؿ تطرقت العديد من النظرايت العلمية والكتاابت األدبية 

ال خالصات اثبتة، ألف احلب فكرة تتجدد مع ذبدد الثقافات والقيم والظروؼ  وادلعاجلة سلتلفة، كما أنّو ما من نتائج هنائية و

الفلسفة حب كلها. وليس امسها إال لفظا ال أعلم أف الفلسفة ربظر احلب على أىلها، بل الذي أعلمو أف شأهنا شأف الفلسفة "

 1من ألفاظ احلب"

عامل وسنستغل ىذه الفرصة لتناوؿ نظرية أخرى تكوف فيها األلواف احملّرؾ الرئيس لعالقات احلب والعاطفة وىي ما أطلق عليها  

النفس األمريكي الشهَت "جوف يل" يف السبعينيات ادليالدية نظرية "ألواف احلب"، واليت تصّنف احلاالت اليت يتجسدىا اإلنساف يف 

عالقتو وتضع كل تصرفاتو يف إطار معُت،كما أهنا زبتلف ابختالؼ اجلنس، فًتاىا تفرز كل مرة لوان سلتلفا من ألواف احلب اليت ال 

 وسلتلفة اختالؼ النشأة واحمليط .، قوانُت اثبتة، بل ىي متغَتة تغَت الفرد ابعتباره كتلة من ادلشاعر واألحاسيس زبضع لقواعد و 

  

                                                           
 8591طو حسُت، ألواف، دار ادلعارؼ للطباعة والنشر دبصر  1
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 ارتباط اللون ابنفعاالت الفنان التشكيلي

تكوف ادلنجزات الفنية ترمجة إلفرازات نفسية عاشها الفناف يف ادلاضي، أو زلاولة منو للهروب من ىذا ادلاضي والعيش يف احلاضر 

الذي ُردّبا يُشعره أبكثر طمأنينة، أو تشكيالت فنية زبًتؽ الزمن احلاضر وترنو إىل آخر أفضل وأحسن، أي يف مستقبل يتقاطع مع 

 ها ، فهي نقطة ىروب مشروعة للفناف. األزمنة أو يتواصل مع

إضايف دينح الفناف معاين ال متناىية للتعبَت عن ما يوًف من ىنا نستغل خربتنا يف رلاؿ الفن التشكيلي لنُشدَّ على أمهية اللوف كبعد 

ر. اللوف ىو ادلتطّفل على فباللوف يوَقُظ اإلحساس، ويَنمو الشعور ويُبَهر النظ .خباطره من ىواجس ومواضيع وأفكار يرنو معاجلتها

العواطف و ادلستفز للنفوس ابعتباره ادلسيطر على ملكة اإلدراؾ عرب حاسة البصر، فهو الذي خيًتؽ العُت ويتسّرب إىل أف يصل 

من أجل ذلك ال بد وأف نتعرؼ على ماىية اللوف ونتعمق يف صفاتو وخصائصو وأتثَتاتو  إىل العقل)الفكر( والقلب )الوجداف(. 

 .لنتمكن من استخدامو أبسلوب واٍع يف تنفيذ موضوعاتنا الفنية

 تعريف اللون 

 1: َصفُة اجلسم من السَّواد والبياض واحلمرة وغَتهلغة

للوف ىو إحساس تعكسو لنا العُت نتيجًة لتحليل الضوء األبيض، وىو صفة وأثر ينتج من شبكية العُت فتقـو بتحليل : اااصطالح

 ىده، سواء كاف لوف صبغي أو ضوئي، وىو عامل من عوامل تقدير األشياء وإضافة التباين بينها. ثالثي اللوف دلن يشا

إف األلواف دبعٌت الكلمة ىو ذلك التأثَت الفسيولوجي )أي اخلاص بوظائف أعضاء اجلسم( الناتج عن شبكة العُت، سواء كاف انذباً 

ادللونة أو عن الضوء ادللوف. فهو إذًا إحساس وليس لو أي وجود خارج اجلهاز العصيب للكائنات احلية، ىذا  عن ادلادة الصباغية

 التعريف اجلوىري ال جيب أف يضيع من أذىاننا.

من وجهة نظر الفزايئيُت )وىو احساس ليس لو وجود خارج اجلهاز العصيب للكائنت احليو واالنساف منها على وجو اخلصوص 

الفنانوف التشكيليوف وكذلك ادلشتغلوف  ايطلقه« لوف»وكلمة  2حات عموما ذلا خاصية امتصاص بغض اشعاعات الضوءوادلسط

ابلصباغة وعماؿ ادلطابع، ويقصدوف هبا ادلواد الصباغية اليت يستعملوهنا إلنتاج األلواف. أّما علماء الطبيعية فيقصدوف بكلمة لوف، 

 ليل الضوء )الطيف الشمسي مثاًل أو غَته من أطياؼ مصابيح الكهرابء ادلختلفة(.تلك األشعة ادللونة الناذبة عن رب

 
                                                           

1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
2 http://shamsfinearts.blogspot.com/p/blog-page.html 
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 خصائص اللون

، ونستمتع جبماذلا يف كل نظرة، وال نتصور كل ما حييط بنا  إف األلواف ربيط بنا من كل جانب فنحن نتعايش معها يف كل يـو

 .و للّلوفبدوف ألواف ،وال نتخيل ما تكوف عليو صورة ما نراه عند فقدان

، فتكوف صبغة اللوف ىي 1دُييػَُّز اللوف بثالث خصائص قصد وصفو بدقة أعظم، وىذه اخلصائص ىي: الصبغة، واجلالء، والكثافة

ىويتو األساسية الثابتة ، وجالء اللوف يرمز إىل درجة إشراقو أو قتامتو ، فاللوف الفتاح ىو اجلزء األشد جالء إبمكاننا التحّكم 

جالءه ، فعلى سبيل ادلثاؿ تبدو الغرفة ادللونة ابألصفر الفاتح زاىية فرحة وغنية، فيحُت تبدو الغرفة ابلبنفسجي بتعديل درجات 

 رقيقة وغامضة، بينما تتسما لغرفة اخلضراء الفاربة ابذلدوء والتنظيم. 

 ذاكرة األلوان

ابأللواف، ديكن إنعاشها عندما يقـو ادلخ واجلهاز العصيب زُبزف كل اخلربات الشعورية اليت منّر هبا على ىيئة صور ذىنية مشبعة 

بتسجيلها ، وقد "أطلق عامل النفس األمريكي " ويليم جيمس" مصطلح الذاكرة على ىذه احلقيقة األساسية اخلاّصة ابحلياة الواقعية 

يت ذبدد خربة ادلاضي شكلها، ويعّد ، ليكوف التذّكر اىتماما ابلصور الذىنية ال2اليت يتوقف عليها كّل من الّتذكر والنسياف"

 اإلحتفاظ ابدلعرفة داخل العقل شكال من أشكاؿ الطاقة واستدعاء مبتكر النطباعات أحداثو.

ربتل بذلك األلواف مساحة شاسعة يف ذاكرة كّل الفرد، إال أهنا ربتل رلاال أفسح يف ذاكرة الفناف، وىذه الذاكرة ربـو حوؿ  

ىي إًذا ذاكرة متجددة، ذاكرة ال ربددىا األزمنة، ذاكرة يقضة، متأّىبة، منفتحة على ادلتغَتات ومقاومة  ادلاضي واحلاضر وادلستقبل،

للعراقيل والصعوابت ، ىي ذاكرة زئبقية، مرنة، طَيِّيَعة، يشّكلها الفناف كما يشاء ويصرؼ هبا ما يراوده من قلق حائم حوؿ 

 
ُ
 ثلى للتعبَت.مفاجئات ادلستقبل، فتكوف األلواف وسيلتو ادل

" ابلّصغر و ابلطفولة وابدلراىقة و ابلِكرب" ) تفرُز رلموعة من األلواف اليت ضلبها ونعشقها ضلّن لرؤيتها لزمافذاكرة اللوف مرتبطة اب

ذّكران فنتخَتىا ونفّضلها عن غَتىا ،تؤثر فينا، نسًتجع معها ذكرايت ضلبها، وألواان نتجنّبها فنرّد بصران عنها،نتشاءـ برؤيتها، ت

 . حبدث ما، ألواان ال تعَتان اىتماما كبَتا يعٍت ألواان زلايدة(
                                                           

1 http://www.abahe.co.uk/the-interior-design-and-decoration-enc/65409-color-
properties.html 

 . 9أسرار الذاكرة، أتليف جيفري أ.داديل، ترمجة علي عفيفي،ص 2
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 كارتباطو ابلطبيعة )مساء مشس حبر عشب رماؿ...(.  دلكافكما ترتبط ىذه الذاكرة اب

 نستجلي شلا سبق أمهية األلواف وارتباطها الوطيد ابلعاطفة فهي زينة العامل، يف غياهبا نرى عادلا شلال وحزينا يصعب علينا حىت تصّوره

أو التفكَت فيو ، ىذا ما يفسر اىتمامنا ابللوف ابعتباره اىتماـ فطري نرجسي نطمح من خاللو يف رؤية ما حولنا ابأللواف اليت 

ك تكوف القماشة وفرشاة الرسم أدوات الفناف  يف ترمجة أحاسيسو ووسائل للتعبَت عن سلاوفو و ترّجياتو، كما أهنا تستهوينا. لذل

 العامل الذي يعيش فيو، خيتار لو ما يروؽ من ألواف تتناسب معو. 

 ارتباط اللون ابنفعاالت الفنان التشكيلي)الفنان فانسن فانغوغ أمنوذجا(

التشكيلية مصطلحات تتعّلق ابأللواف منها األلواف احلارة و الباردة وادلتضاّدة وادلتكاملة ، اليت يعتمدىا نستعمل يف رلاؿ الفنوف 

الفناف ىو ذلك اخلالق  " " "إبراىيم زكراي الفناف كوسائط يف تشكيل عملو الذي يًتجم عالقاتو احلسية والعاطفية،  وعلى حد قوؿ

وسائط االستطيقية اخلاصة، وىف مقدمتها مجيعا واسطة )التعبَت(، وليست عبقرية الفناف الذى ينظم العامل عن طريق رلموعة من ال

 .1 "ىف أف ينقل الواقع أبمانة، وإمنا عبقريتو ىف أف )يعربَّ( عن الواقع بعمق

تشّبثو ابلعمل، إىل أف زبرج لتبدو اللوحة غنية ابأللواف ادلتجانسة وادلتالئمة مع نفسيتو، تظهر فيها درجات لونية متفاوتة تزيد يف 

إىل قاعة العرض فتصل إىل عُت ادلتلقي الذي سيحلّلها استناد إىل زاده ادلعريف للوف وبعالقة كّل لوف بنفسيتو ىو)ادلتلقي(. فبينما  

يف والعلمي، كانت ألواف اللوحة أسَتة النفعاالت ُمنجزِىا أصبحت رىينة النفعاالت ادلتلقي )على اختالؼ درجة وعيو، زاده ادلعر 

 نشأتو وزليطو...(.

وخَت دليل على ما سبق ىو درجة اندماج الفناف اذلولندي "فينسن فاف غوف" مع احلزمة اللونية اليت اختار تواجدىا يف أعمالو 

لعمل أف يغَّت التالية واليت تظهر فيها "غرفة نومو" بدرجات لونية متضاربة اختار يف كل مرة من ادلرات الثالث اليت أعاد فيها طالء ا

يف نسب تفاعل األلواف وجيعل يف كلّ عمل  ألواان خاّصة بو، فًتاه يزيد يف نسب كثافة األمحر مقارنة ابألزرؽ أو يف قيمة األصفر 

مع نضَته من مشتقات األمحر ، من برتقايل وبنفسجي وغَتىا من األلواف اليت ربمل يف كل مرة قيم ضوئية جديدة متنوعة ذبعل 

 ؿ الثالث سلتلفة.من األعما

                                                           
 95ص  -د.ت  -القاىرة  -مكتبة مصر  -زكراي: مشكلة الفن إبراىيم،  1

86



 

1أمسًتداـ يف دبتحف فاف غوخ ،سم 59×  27. زيت على قماش، 8111النسخة األوىل، أكتوبر 
 

 

 2شيكاغو يف الفنوف سم،معهد 59×  27 قماش، على زيت. 8115 أيلوؿ_الثاين اإلصدار

                                                           
1 wikipedia.org/wiki/يف_آرؿ_ -_media/File:Vincent_van_Gogh_-_De_slaapkamer/#غرفة_نـو
_Google_Art_Project.jpg 
2 ar.wikipedia.org/wiki/يف_آرؿ_  media/File:Vincent_Willem_van_Gogh_135.jpg/#غرفة_نـو
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 .1سم، "متحف دورسيو"، ابريس  92.9X 74. زيت على قماش، 8115النسخة الثالثة، يف هناية سبتمرب 

تظهر األعماؿ وكأف "فاف غوغ" يكتشف نفسو يف مجلتها، تقوؿ "نينكي" إف "فاف غوخ ردبا مل يَر أبسا يف ذلك، ألف الفناف الذي 

عّلم نفسو بنفسو مل ينظر إىل أي عمل من أعمالو على أنو منتٍو وكامل، بل كاف يرى أف أعمالو دراسات تساعده على اكتشاؼ 

لّحة يف إصلاز عمل سلتلف عن  .  فردبا تكراره لنفس2أسلوبو"
ُ
العمل بثالث طرؽ سلتلفة يعرب عن عدـ رضاه دبا أصلز وعن برغبتو ادل

 السائد، لتربّر أعمالو رؤيتو اخلاصة للعامل اليت ذبعل من دلستو الفنية متفّردة. 

، كما لو أهنا درجات األلوافن تضاد إّف الرجوع ألعماؿ ىذا الفناف اإلنطباعي قد تضفي علينا نوعا من اإلهبار اللوين ادلتعّمد م

ادلفكك لشفرات حياتو والصعوابت العاطفية اليت عاشها والتضارابت النفسية اليت مل تدفع عنو نعتو ابجلنوف، حىّت ينتهي بو ادلطاؼ 

 للعامل. لقّص أذنو، حيث صنعت ىذه اإلنفعاالت اخلاصة يف نفسيتو أعماال ذات بصمة و أسلوب متفّرد يًتجم نظرتو اخلاصة

                                                           
1ar.wikipedia.org/wiki/يف_آرؿ_ media/File:La_Chambre_à_Arles,_by_Vincent_van_Gogh/#غرفة_نـو
,_from_C2RMF.jpg 
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اتبع فاف غوخ لفًتة قصَتة تقنية التنقيط أبلواف ثقيلة على درجة عالية من التضاد اليت استخدمها يف لوحاتو، ليتواصل فيها مع ذاتو  

اذلدوء والشعور ابلراحة أـ أهنا صفات السؤاؿ الذي يطرح نفسو اآلف ىو : ىل أّف مجلة األلواف اليت اعتمدىا قد تعرّب عن كفناف، 

 دىا الفناف ويبحث عنها يف ذبربتو الفنية؟يفتق

الذي حيوي أكثر أعماؿ ىذا الفناف اذلولندي ، يف « فاف غوخ»ىذا ما اشتغل عليو ادلركز الثقايف للًتاث األدلاين وأمناء متحف 

 .زلاولة إلعادة كتابة قصة حياتو، وفهم أدؽ وأعمق لطبيعتو وشخصيتو ابإلعتماد على منجزاتو الفنية

ديكن أف نضفي ابلتناقض الغريب لعامل األلواف، الذي زبتلف فيو رباليل الشخصيات والشخوص، فتصدر عنو نتائج زئبقية من ىنا 

 غَت اثبتة، شأهنا شأف نفسية الفناف.

ية وأتكيدا دلا سبق فإّف التجربة التشكيلية القائمة على ادلمارسة اللونية، يطغى عليها الطابع الشخصي الذي يًتجم بصمة وذات

استنادا إىل"ادلادة والشكل والتعبَت.. يعتمد كل منهم على اآلخر،فليس لواحد منهم وجود دبعزؿ عن اآلخر.  الفناف يف منجزاتو،

وادلضموف التعبَتي ألي عمل ال يكػوف على ما ىو عليو إال بسبب العناصر ادلادية، والتنظيم الشكلي، وادلوضوع، وىى العناصر 

أما عندما نرجع على عالقة الفناف ابأللواف، صلد أف مقياسو األوؿ يف ىذه العالقة . 1"تكوين العمل اخلاصالىت يؤدى ذبمعها إىل 

ىو احلب واحتياجاتو للعاطفة. اليت قد تًتجم تفضيل الفناف للوف معُّت على حساب غَته من األلواف ، مقارنة ابلفرد الذي قد ال 

وعٍي بذاكرتو إىل ادلاضي، أو ذباوب مع حاضره يف ترمجة الختيار ألواف ثيابو مثال أو ألواف يشعر مباشرة هبذا ادليل، إالّ إذا عاد عن 

طعامو أو ماحييط بو من أغراض يتخَّتىا ىو ، فيها اتصاؿ مباشر بذاكرة اللوف، فعملّية فرز األلواف ىذه قد تعطيك فرصة التعّرؼ 

 ل معناه. على لونك ادلفّضل والرجوع اعتمادا على ذاكرتك يف ربلي

 دالالت األلوان وعالقتها ابملشاعر

ليختلف بذلك احلكم  األلواف تعبَتا عن ذوؽ انجم عن موىبة فطرية أو خربة مكتسبة يف التواصل والتعامل معها، إّف يف استهالؾ 

رمزا لالنتماء الذي يفسَّر يف تصاميم مجلة من أعالـ العامل   على اللوف وزبتلط التفاسَت، إذ ديكن يل أف أعترب مثال اللوف األمحر

داف كعلم تونس، تركيا، ادلغرب، اليمن البحرين ،فرنسا،أدلانيا، ألبانيا، النرفيج ،الصُت، فيتناـ، البَتو، بولونيا...وغَتىا من أعالـ بل

اء ويذّكر ابلوحدة وادلقاومة، وابلدـ الذي جيري يف عروقنا العامل اليت تربز حضور األمحر ، على اعتباره اللوف الذي يقوي روح االنتم
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والذي يهوف فداءا للوطن، كذلك سر السجادة احلمراء اليت تفرش ألي دبلوماسي يزور بلدا ما غَت بلده حىت يرفعوا من روح 

ليشَت إىل التوقف، كما يف إشارات التوقف، أو اخلطر، أو ضوء اإلنذار،   اللوف األمحر كما   يستخدـ  االنتماء للبلد اليت يزورىا،

  يرمز إىل احلب. وكتشف اخلرباء أنو ينشط اجلسم ويدفئو ويزيد معدؿ نبضات القلب فهو ويف نفس الوقت

فتتغَّت ماىية األلواف ىو أف حب الشخص للوف متعلق بشخصو وطبيعتو أثبت علماء النفس عالقة األلواف ابدلشاعر ادلختلفة و 

نذكر اللوف  وتنقلب ادلفاىيم فما نراه من ألواف ترمز للتفاؤؿ وسبنح الراحة النفسية تراىا أنت ألواان مستفزّة ومصدرا لإلزعاج والقلق،

على قدر كبَت من األاننية أو النرجسية، يف حُت أنّو قد يكوف إشارة الشتياقنا  الوردي كمثاؿ يقر من خاللو احمللّلوف على اسحواذه

 أللواف الطفولة واحتياجاتنا للعاطفة .

وعلم  الفن يف Color symbolism  الرمزية اللونية أو Color psychology علم النفس اللوين من ىنا نشَت إىل

بوصفها رمزًا يف مجيع الثقافات ويشَت علم النفس اللوين إىل أتثَت اللوف  األلواف ، حيث تشَت الرمزية اللونية إىل استخداـاإلنساف

مها علماف مبنياف على روابط زبتلف ابختالؼ الزماف، وادلكاف، والثقافة. فقد يُعطى لّلوف الواحد  على ادلشاعر والسلوؾ البشري.

 رموزًا سلتلفة وآاثرًا نفسية يف نفس ادلكاف. 

ـُ  يعرؼُ  علم النفس اللويّن كونو العلم الذي يهتّم بتأثَت األلواف ادلختلفة على مشاعر وسلوكّيات اإلنساف، أّما الرمزية اللونية فتستخد

يف رلاالت الفّن وعلـو اإلنساف، وتوضح كيفّية استخداـ األلواف كرموز يف سلتلف احلضارات، وقد بٍت كلٌّ منهما على رلموعة من 

 فة زمانيّاً ومكانيّاً وثقافّياً، كما قد ديتلُك اللوف الواحد رمزاً وآاثراً نفسّية سلتلفة بشكل كبَت يف ادلكاف والزماف نفسو.الروابط ادلختل

كما أّف الرمزية اللونية ىي رلاؿ مستمر للدراسة تعتمد على رلموعة كبَتة من األدلة الًتاثية القصصية، لكن ال تدعمها بياانت من 

 وأي شخص غَت مطلع على الًتميز الثقايف للوف قد خيلط بُت رمزايت األلواف.   .مثبتةدراسات علمية 

يعترب اترخيًيا كإشارة للنقاء والعذرية، ويف أغلب مدف العامل ديّثل لوف  كسوة  ، والذياألبيض اللوفالتنوع الثقايف نراه يف قدـ رمزية 

، يُرتدى يف اجلنازات ،بينما يراه البعض اآلخر رمزًا للخضوع  العروس يف الزفاؼ ،ويف فًتات معينة من التاريخ وحىت اليـو

واء، النقاء والصدؽ والسالـ والطهارة، االحتفاؿ والزواج واالستسالـ فهو ديّثل يف الوقت ذاتو الضوء والثلج والشتاء والربد واذل

 واألمل، ادلوت واخلوؼ واالستسالـ.

أما من وجهة نظر الفن التشكيلي فهو ال يدرج األبيض ضمن قائمة األلواف بل بعتربه قيمة ضوئية ال لوان، شأنو شأف األسود، 

 فهما قيمتاف ضوئيتاف يتحّكماف بدرجة سطعاف اللوف ونقائو.
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األثر  ديكن معاجلة بعض مشكالت الشخصية عن طريق األلواف دبعرفة دور كل لوف وأثره على طبيعة ادلشكالت، وادلتعارؼ على

األمحر والزىري: يساعداف على اللباقة وُحْسن التعبَت،األصفر واأللواف الًتابية: تساعد على اإلخالص والصراحة  :يكوف كما يلي

األسود: يساعد على البصَتة وُحْسن العالقة، وىو أيضًا حزين  واألبيض: يساعد على االستقامة والعدؿالرمادي  وحب اإلنساف،

 .ومنعزؿ، األزرؽ واألخضر: يساعداف على ادلثابرة وحب عمل اخلَت

 تعمل ىذه األلواف على مستوى الالوعي

 مواكبة اللون لتواتر االزمنة 

ال ربذؼ إحساسات وانفعاالت الفناف أماـ شاعرية ألواف مطثّتو بل إف ادلقصود منها  مهما تعددت الدراسات النظرية لأللواف فهي

 .استيعاب ىذه األحاسيس وتوجيهها من خالؿ صقلها وتزويدىا بدراسات ربليلية دقيقة

نفسها ىي رع  انغمس الفناف يف لعبة األلواف إىل حد أف الدايانت القددية اعتربت اللوف رمزًا مقدساً، "يف مصر، كانت الشمس

وأوزوريس )كانت إيزيس ىي القمر(، وقد يكوف رمزىا ىو الذىيب أو األصفر أو األمحر. ويف أجزاء من اذلند يقاؿ إف لوف الشمس  

ىو اسم الشمس يف ثالث لغات.ً  ويف اليوانف القددية، كاف األصفر أو الذىيب « سولوموف»كاف ىو األزرؽ. ويقاؿ إف اسم 

وكاف معبدىا البارثينوف يف مدينة أثينا، وكاف اللوف األمحر سلصصا لإلذلة سرييس؛ إذلة احلصاد،  وكاف  سلصصا لإلذلة أثينا،

ديونيسوس؛ إلو اخلمر، ذا وجو أمحر، وكاف لوف إيريس ىو لوف قوس قزح. ويف اذلند، كاف لوف بوذا ىو األصفر أو الذىيب. ووفًقا 

قدمو اليمٌت بوابة ادلدينة حىت انبعثت من جسده أشعة لستَّة ألواف سلتلفة، وانتشرت مل يكد يطأ ب»للنصوص ادلقدسة البوذية فإنو: 

 ".1يف كل حدب وصوب فوؽ القصور وأبراج الباجودا، وزينتها دبا يشبو بريق الذىب األصفر، أو دبا يشبو ألواف إحدى اللوحات

 .اجليد، حىت ابت اللوف ذو رمزية كونية من ألواف قوس قزح السبع حلسن احلظ والطالع2استخلص اإلنساف رقم كما 

دية، ُعرفت بعقيدة عامل األنوار، يّتخذ فيها اللوف ائتوّطدت عالقة الفن ابلعقائد الدينية، حىت أصبح اللوف أداة رامزة دلفاىيم عق

ءت دالالت اللوف صفة للنور والضوء، كما تعارؼ عن قدسية نور الشمس يف دايانت عّدة. أّما يف العقيدة اإلسالمية فقد جا

تعبَتية و رمزية و حسية و مجالية، وارتبطت دبصدرين جوىريُت، أوذلما النور القادـ من السماء ادلقًتف ابخلالق األعلى فهو )نور 
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هللا( سبحانو أو )نور القلوب( .وبذلك ادلفهـو فإف اللوف ومجالو يقًتف مع وجود الضياء مث يتداخل مع  مفهومْي العدؿ والقانوف 

 إلذلي. ا

د أتثّر األلواف يف قدرتنا على التمييز بُت األشياء، كما ُتسهم يف التغيَت من مزاجنا وأحاسيسنا، وتؤثر يف خرباتنا اجلمالية بشكل يكا

 .يفوؽ أتثَت أي ابثٍّ آخر يستفّز حاسة البصر وحيّرؾ فينا "احلدس"ويوقظ الوعينا

 :اللون وسيلة مقاومة استباقية للزمن

، وحىت كتاابت تنصيبات ان األعماؿ التشكيلية ادلعاصرة من لوحات، خزفيات، رلسمات، منحواتت، معّلقاّت ،إذا ما أخذ

جدارية نرى فيها هنضة ومقاومة ، تقمع الوضع الراىن بنظرة مستقبلية واعدة، دُيّيزىا حّب احلياة. فيها من احلماس والرغبة 

الًتويح واإلسًتخاء واالنفعاؿ الطاقة والقدرة والقّوة ، القدر الكبَت، فادلنجزات الفنية ىي عبارة عن وسيلة الفناف التشكيلي يف 

ي الذي جيد فيو األُنس الذي تضفيو األلواف على نفسيتو كُمنِجٍز حيتّك ابلعمل مّث على نفسية ادلتلقي ابعتباره مستهلكا النفس

 -برتقايل -بصراي ذلذا الزّاِد اللوين ادلتوفر ، واعتباره مصدرا من مصادر استلهاـ الطاقة )الطاقة اللونية لألطياؼ السباعية: أمحر 

 بنفسجي(.  –نيلي )أزرؽ غامق(  -فاتح أزرؽ  -أخضر -أصفر 

نٍُقرُّ أبف اللوف مفهـو قدًن حديث وُمستجد ، فنحن نرّكز على فاعلية تطّوره مع الزماف، نسوؽ مثاؿ مواكبة طريقة تفعيلو يف رلاؿ 

ف، كل ذلك يعٍت أف السيارات أو النسيج(، حيث نرى حزمة لونية خارجة على ادلفهـو التقليدي لأللواالتطّور الصناعي) يف رلاؿ 

ال حدود للغة األلواف.على اعتبارىا ، تزيد يف استفزاز العواطف، فهي تنشئ للقلب اترخيا من العجائب ادلتناقضة ، أساسها 

 اخلياؿ، لتظهر األحالـ يف عيٍت الفناف وىو يقضاف بعقل وبوعي.

ى الليل والنهار ،فال يناـ،أو حيفظ نفسو على الصغر والكرب فباحلب يستطيع الفناف أف خيلق مستقبال ديكُِّنو من أف يفتح عينيو عل 

 فال ديوت أو يضرب بيديو على مدار الفلك فيمسك ما شاء أو يرسلو.
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 :   ملخص 

و جزء ال يتجزأ من أحداث حياة الشعوب و شلتد من  اإلنساينإن مفهوم األزمة ليس ابدلفهوم اجلديد فهو قدًن قدم التاريخ 

 اجتماعية، أخرى أقل حدة مست سلتلف جوانب احلياة،فقد عايش اإلنسان أزمات كربى و  ادلاضي البعيد إذل وقتنا احلاضر،

كما يطلق عليو فال تكاد زبلوا أحداث احلياة من   األزماتو عصران احلارل ىو عصر  صحية و تربوية و غريىا. سياسية، اقتصادية،

ول تعمل جاىدا عية  و منو أصبحت الديأحداث و أزمات يف سلتلف رلالت احلياة فمنها أزمات من فعل اإلنسان و أخرى طب

إذل إجياد الطرق العلمية و العملية للتعامل مع األزمات مهما كانت طبيعتها و توقيتها للتقليل من نتاجها ادلادية و البشرية  ألكرب 

و تطرقنا يف ادلداخلة احلالية إذل عرض بعض التجارب األجنبية الرائدة يف تسيري األزمات يف ادليدان الًتبوي حيث  قدر شلكن.

 نذان النماذج الصينية االياابنية و األمريكية كممللة  ديكن االقتداء مه  يف ادلستقبل .ازب

  

95



 

 :مقدمة 

مهما بلغت اجملتمعات من تطور و منو يف شىت اجملاالت إال أهنا ليست يف منمى عن مواجهات ظروف و أحداث و أزمات 

تطورىا و لنذلك أصبحت مصدر قلق و انشغال احلكام ، ادلسئولني، مفاجئة ديكن أن هتدد بكياهنا و شعبها و تعرقل من منوىا و 

العلماء و الباحلني و ادلمارسني و حىت ادلواطنني على حد سواء و ذلك نظرا خلطورة النتائج اليت تسفر عنها األزمات بكل أنواعها 

ت ادلسئولة على احتواء األزمة و على حياة الشعوب حلدوثها ادلفاجئ و كنذا صعوبة التعامل معها لنقص و ضعف قدرة اجلها

 تبعياهتا ابختالف قدرات كل دولة.

( أهنا حلظة ربول حرجة و حامسة تفقد ادلؤسسة قدرهتا على العمل ابلشكل ادلتعارف عليو 3002و األزمة كما عرفها) الفزاري 

ظل عدم التمكد و ضيق الوقت و  من قبل، يف سلسلة من االحداث اليت زبتلط فيها األسباب ابلنتائج و تتالحق األحداث يف

نقص ادلعلومات، األمر النذي يزيد من درجة غموض الدور و حدهتا و درجة اجملهول شلا يتسبب يف فقدان التوازن وحدة درجة 

، 7التوتر و هتديد كيان ادلؤسسة كما يؤدي إرل صعوبة التعامل معها و ازباذ القرار ادلناسب حياذلا.)رىام راس  عودة،ص 

3002)  

حيث تعترب إدارة و تسيري األزمات منهج تتبناه العديد من الدول و ادلنظمات ابختالف األولوية يف االىتمام و كنذا االمكاانت و 

القدرات ادلمنوحة و درجة الدقة يف التخطيط لالستعداد األملل دلواجهتها،حيث هتدف إدارة األزمات إذل احتواء األزمة حال 

و كنذلك السعي لتحجي  اخلسائر احملتملة إذل أدىن درجة شلكنة من خالل اعتماد الوسائل  سبق ذلا،حدوثها من خالل التحسب ادل

 (3060، 691) ابس  احلمريي، ص  .العملية ادلناسبة اليت سبكن ادلنشمة من العودة أبسرع وقت إذل واتئر عملها

و إن  تفاوتت فيما بينها من حيث الدرجة و األبعاد )  و يعيش التعلي  مللو ملل ابقي اجملاالت و يف معظ  الدول أزمة حقيقية

منهج و طرائق التدريس، ادلادة التعليمية،تسيري االمكانيات  ادلادية و البشرية، تكويني ادلعلمني،ظروف التعلي ......اخل(،فهي 

فيها و اإلشادة بو عادليا إال أن حقيقة تواجو حىت البلدان ادلتقدمة و خري ملال على ذلك الياابن حيث رغ  تفوق نظام التعلي  

القائمون على ادلؤسسات الًتبوية ىناك أدركوا قصورا ليس انمجا عن خلل يف النظام بقدر ما ىو قصور يف قدرة النظام القائ  على 

 ( 3066، 2أبوا معمر، ص )ماىر .مواكبة و تلبية متغريات العصر 
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و إن كان ىنذا حال دولة متطورة ملل الياابن فما حال ابقي دول  العادل و الدول العربية اليت رغ  االىتمام النذي توليو خاصة يف 

السنوات األخرية جملال إصالح ادلنظومة الًتبوية إال أهنا  مازالت تعرف قصورا يف جوانب عديدة يف ىنذا القطاع، و قد شهدت 

حات ادلنتهجة من طرف ادلسئولني عن القطاع التعليمي إال أهنا دل تسل  من الوقوع يف عدة أزمات ذات اجلزائر رغ  سياسة االصال

أبعاد سلتلفة أثرت بشكل من األشكال على  منو و تطور ادلسار التعليمي للطلبة يف سلتلف األطوار التعليمية، فاألزمة التعليمية 

ازباذ قرار سريع دلواجهة التحدي النذي سبللو تلك احلالة و ربدث نتيجة تراك   تكمن يف حالة تواجو النظام التعليمي و تستدعي

رلموعة من التمثريات اخلارجية احمليطة ابلنظام التعليمي أو داخلية اليت ربدث اضطرااب حيول دون ربقيق األىداف التعليمية و 

 (3002، 4) خالد العمري، ص  يتطلب إجراءات فورية.

اك  رلموعة من التمثريات اخلارجية احمليطة أو خلل يف األنظمة الًتبوية الداخلية حبيث ينتج عن عدم توافق بني كما أهنا نتيجة  لًت 

رلموعة من ادلتغريات أو ادلؤثرات يف اجملاالت السياسية أو التكنولوجية   أو االقتصادية السريعة و اليت ال يستطيع النظام الداخلي 

 ( 3064، 279ا و التعامل معها.  )ميسون طالع الزعيب، ص للمؤسسة استيعامها أو مواكبته

و ألمهية و حساسية ادلؤسسات التعليمية يف تطور و ازدىار الدول حظي موضوع إدارة األزمات يف ادلؤسسات التعليمية ابىتمام  

( و اليت ىدفت Johnson 6990دراسة )   .و من بني الدراسات اليت سلطت الضوء على ادلوضوع من طرف الباحلنيكبري 

إذل ضرورة وضع خطة فعالة إلدارة  (Forifici 2000)إذل تعريف ادلديرين خبطط إدارة االزمات داخل ادلدرسة، و توصل 

( اليت هتدف إذل ربليل مفهوم األزمة و التخطيط دلواجهة األزمات ادلستقبلية      )رائد 3006األزمات و كنذا دراسة )أبو خليل 

(    إذل اقًتاح منوذج لتطوير إدارة 3066(، كما ىدفت دراسة) ليلى العساف و خالد الصرايرة 3007،  2فؤاد عبد العال، ص 

 (3066، 296ادلؤسسة التعليمية يف األردن يف ضوء فلسفة إدارة اجلودة الشاملة. ) ليلى العساف و خالد الصرايرة، ص 

تعليمية ابعتبارىا من ادلؤسسات ادلهمة لنمو  و تطور البالد و الركيزة و منو إراتينا يف ىنذه الدراسة تسليط الضوء على ادلؤسسات ال

األساسية لتكوين النشء و ىنذا من خالل التخطيط العلمي و العملي لإلدارة  و التسيري الدقيق ألي أزمة ديكن أن هتز كيان 

لمي  احلاصل يف مجيع بلدان العادل و القطاع و تعرقل نشاطو و ألجل تطوره و مواكبتو  ادلستمرة للتطور التكنولوجي و الع

االصالحات الدائمة اليت تعرفها ادلنظومة الًتبوية يف العديد من الدول، و ذلك من خالل  االستشهاد بنماذج أجنبية أردان من 

 مية. خالذلا االستفادة بنتائجها العلمية و مقًتحاهتا و توصياهتا يف رلال إدارة و تسيري األزمات يف ادلؤسسات التعلي
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 أدباب نذوء األزمات في المؤددات التربوية:

رغ  ظهور األزمات يف سلتلف األزمنة و األمكنة إال أهنا تتنوع على حسب بعدي الزمان و ادلكان أيضا فبعض الكوارث خصوصا 

 منها اإلنسانية و اليت تسببت الزمات متتالية مند عقود دل تكن موجودة يف ادلاضي كالتسريبات و االنفجارايت النووية .   

أن ىناك أنواعا أكلر شيوعا لألزمات يف ادلؤسسات أوردىا  3063عز الدين  اديب نقال عن ندى (Murate)يرى مورات 

فيما يلي.خطر مفاجئ كحدوث مرض، مشكالت غنذائية،حرائق،حوادث كيميائية،كوارث بيئية و طبيعية،فقدان اللقة ،احلوادث 

 رائ  الكربى.ادلفجعة،تدمري شخصية ادلؤسسة.ادلخالفات األخالقية مع اإلدارة و أصحاب اللقة،اجل

 األزمة مراحل
 من منها البعض ىناك أن إال حبدوثها التنبؤ يصعب دبراحل سبر أزمات ىناك إن حيث طبيعتها ابختالف األزمة مراحل زبتلف

 ادلراحل بعض على ويتفقون نظره وجهة من كل األزمة مراحل الباحلني بعض ويرى .ومتابعتها البداية مننذ مؤشراهتا رصد ادلمكن

 ادلضمون يف اختالف يوجد ال انو إال األزمات مراحل يف الباحلني نظر وجهات اختالف من وابلرغ  اآلخر ابلبعض وخيتلفون

 كاآليت ىي األزمة حياة دورة عليها يطلق واليت األزمات مراحل أن 3002كل من حامد احلدراوي و كرار اخلفاجي  يرى ومهنذا

 واألزمة واحلج ، واالذباه ادلعادل رلهول األفق يف يلوح شيء بوجود ويننذر مبه  إحساس شكل على تبدأ :األزمة ميالد مرحلة1-
 متخنذ من تتطلب ادلرحلة وىنذه.معاجلتها يت  دل ما دلشكلة نتيجة ىي ومنا فراغ من تنشم ال غالبا

 وقبل بشرية أو مادية خسائر أدىن دون وليدة وىي عليها القضاء أو ذبميدىا مث النمو مرتكزات وإفقادىا (األزمة تنفيس)القرار
 .للتصادم وصوذلا

 خالل من النمو يف أتخنذ األزمة فان لنذا ادلناسب الوقت يف األوذل ادلرحلة معاجلة لعدم نتيجة -:واالتساع النمو مرحلة2-
 .خالذلا من تنمو أخرى زلفزات

 قوبلت إذا إال ادلرحلة ىنذه ملل إذل األزمة تصل أن النادر ومن األزمة مراحل اخطر من تعد-:والصدام النضج مرحلة 3-
 .الصدام حيصل األزمة نضج وعند القرار متخنذ قبل من ابلالمباالة

 جزءا األزمة يفقد والنذي ازباذه مت النذي العنيف للصدام نتيجة والتقلص ابالضلسار األزمة تبدأ :والتقلص االحنسار مرحلة 4- 
 .أىدافو ربقيق يف الصراع يفشل عندما أخرى دفع قوة ذلا تتجدد األزمات بعض ىناك إن على قوهتا، من ىاما

 حيث ولعناصرىا ذلا ادلولدة الدفع قوة كامل بشكل تفقد عندما ادلرحلة ىنذه يف األزمة تصل -:والتالشي االختفاء مرحلة 5- 
   2010احلدراوي حامد .عنها واحلديث االىتمام وينتهي مظاىرىا تتالشى
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نظرا  دلا تسببو األزمات من خسائر مادية و بشرية أتثر على األفراد و اجملتمع ككل تفطنت العديد من دول العادل خصوصا 
. و سنحاول يف ىده الورقة عرض ادلتقدمة منها إذل  أمهية و ضرورة وضع خطط إسًتاتيجية لتسيري األزمات و السيطرة عليها  

    الايت ادلتحدة األمريكية .مناذج كل من الياابن  الصني و الو 

 منوذج الياابن:

 (Osaka)تالمينذ يف مدرسة ابتدائية نظرا لبشاعة احلادث النذي يعرف دبجزرة  2يف ايماغوشي قام رجل بطعن  3006يف سنة 

، (CRT)مت يف احلال تشكيل خلية أزمة مكونة من عدة سلتصني يف الصحة النفسية أطلق عليها اس  فرقة التدخل يف األزمات 

و نظرا النتشار عدة حوادث يف مقاطعات أخرى كانت ادلدارس مسرحا ذلا مت تشكيل فرق تدخل يف مقاطعات أخرى ملل 

(Wakaya&Nagazaki)  حيث تكونت ىنذه الفرق من سلتصني يف الطب العقلي،عل  النفس العيادي ، مساعديني

زمة و السيطرة على األوضاع اليت قد تنتج صدمات نفسية لدى اجتماعني و شلرضني حيث تعمل على توفري الرعاية النفسية الال

التالمينذ عند حدوث جرائ  أو حوادث يف ادلؤسسات الًتبوية كما تساى  يف احلد من األضرار اجلانبية اليت قد يعانيها الضحااي بعد 

تقدًن النصح و العون دلدير ادلؤسسة الًتبوية  األزمة، إذ تعترب ىيئة مستقلة حبد ذاهتا عن ادلؤسسة الًتبوية و تتملل أى  مهامها يف

بصفتو ادلسئول األول  كما تتعامل مع ادلعلمني من خالل مساعدهت  على حل ادلشكالت و تقدًن خدمات إرشادية ذل  و إعداد 

ة دور األولياء يف برانمج للمساعدة النفسية يت  من خاللو تعلي  ادلعلمني كيفية التعامل مع التالمينذ بعد الصدمة و نظرا ألمهي

احتواء أبنائه  بعد الصدمة تقوم فرق ادلساعدة بتقدًن زلاضرات عن طريق التعامل مع األطفال المتصاص أعراض القلق و 

 الصدمة.

 منوذج الصني:

 لقد تولد عن االنتعاش االقتصادي الكبري مجلة من األزمات كضريبة دلا وصلت إليو من تطور و هنضة صناعية و انطالقا من

سياسة تعظي  الفوائد و االجيابيات و تصغري األضرار عملت احلكومة الصينية على وضع منوذج سلطط للتدخل يف األزمات بعد 

حيث يعمل ىنذا النموذج كدليل للتنبؤ ابألزمات للوقاية و التدخل يف سلتلف أنواع احلوادث و  3002أزمة أنفلوانزا الطيور 

توايت حسب درجة اخلطورة و الطوارئ معربين عن ىنذه ادلستوايت ابأللوان التالية: مس 4يصنف ىنذا الدليل احلوادث إذل 

األزرق،األصفر،الربتغارل و األمحر كما صنفت األزمات إذل كوارث طبيعية،حوادث أنلروبولوجية )صراعات إثنية أو دينية(، حوادث 

مؤسسات الدولة دبختلف مصاحلها و مستوايهتا اإلدارية  زبص الصحة العامة و أزمات األمن االجتماعي زبدم ىنذه ادلبادرة سلتلف

زبصص يف سلتلف القطاعات حيث تبدأ ادلبادرة على ادلستوى احمللي ألي مؤسسة  20إذ يشمل ىنذا الدليل سلططات خاصة ل 
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ارة الشؤون لتصل إذل أعلى السل  يف احلكومة من خالل تفعيل التنسيق بني سلتلف اجلهات ادلعنية للتدخل، فحسب مصادر وز 

يوم مت إنقاص أكلر من مليون ضحية  600دقيقة فقط و خالل  20خالل  3002الداخلية مت تفعيل نظام التخل يف كارثة 

ابإلضافة إذل اجلهود الرامية خللق سلطط للتدخل يف احلاالت الطارئة أعطت احلكومة الصينية األولوية لتطوير مكتب دائ  لتسيري 

أتسيس ديوان وطين لتسيري األزمات حيث يعمل ىنذا الديوان على إطار عملي لربانمج التدخل يف  3002األزمات إذ مت سنة 

سلتلف اجلهات الوصية من  التدخل و العالج، كما ديلل خلية وصل مابني احلاالت الطارئة يشرف على التخطيط، التحضري،

خالل ضمان إدماج سلتلف األنظمة، الطاقات و القوى الفعالة، و نظرا لضرورة وجود قنوات تواصل فعالة بني احلكومة و الشعب 

مقاطعة ربت إشراف  70يف أكلر من  3004سارعت اجلهات الوصية إذل توظيف ما يسمى نظام مراسلي األخبار العاجلة سنة 

حيث  3002مركز للمؤسبرات الصحفية خصيصا حلاالت األزمات ملل ما حدث يف أوت  30باشرة كما مت ذبهيز رللس الدولة م

مت يف زمن قياسي إحصاء الضحااي و اخلسائر على ادلستوى احمللي و الوطين و من ادلبادرات ادلهمة اليت سارعت احلكومة إذل 

سلتلف األزمات يف ادلوقع الرمسي للحكومة على االنًتنت النذي مت فتحو يف ازباذىا اإلشهار و اإلعالم بكل ما يتعلق ابلتدخل يف 

 . 3001جانفي  06

 600مت زبصيص  3004أما البحث العلمي و برامج التدريبات التقنية فقد مت إعطاءىا القدر الكبري من االىتمام ففي سنة 

لبحث للوقاية من االمراض ادلعدية اجلديدة و مشاريع لتمسيس ميزانية خاصة دلشاريع البحث من بينها مشاريع ا (RMB)مليون 

للتحك  يف التكنولوجيا احلديلة و تطبيقاهتا من ادلخططات احلكومية للتطور االقتصادي و االجتماعي مت خلق وحدة للسالمة 

ارس و سلتلف اجلاليات و العامة اليت تعمل على تطوير و ترفيو السالمة للعامة و يف اجملال الًتبوي عرب وسائل االعالم يف ادلد

تسعى ىنذه ادلبادرة إذل تعمي  ادلواطنني و توعيته  دبخاطر الالمباالة، طرق الوقاية من الكوارث و االسعافات األولية إذ أثبت عدة 

و ادلتوسطات برامج صلاحها و صلاعتها يف ربقيق األىداف ادلسطرة ذلا و كملال ننذكر برانمج مت تطبيقو يف ادلدارس العامة االبتدائية 

 لتعلي  التالمينذ ادلشاركة يف الوقاية من احلوادث من خالل التدريبات ادليدانية.

 النموذج األمريكي:

أما النموذج االمريكي فقد كان و ال يزال من النماذج اليت يقتدي مها معظ  دول العادل و ذلك لكوهنا الرائدة يف إقامة حبوث 

األزمات و طرق تسريىا،و رغ  أن لكل والية من الوالايت ادلتحدة االمريكية خصائصها و  ميدانية و دراسات يف رلال التدخل يف

قانوهنا الداخلي إال أن اطالعنا على عديد من النماذج ادلعتمدة يف عدة والايت الحظنا الشبو الكبري يف سلطط النموذج من خالل 
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ادية و البشرية و خأخنذ على سبيل ادللال النموذج ادلعتمد من اتباع نفس اخلطوات و االجراءات و اعتماد على نفس الوسائل ادل

قبل مركز الصحة النفسية ادلدرسية يف لوس أصللس و ادلتبع من قبل ادلدارس ىناك حيث يتميز بوضع سلطط مفصل للتدخل يف 

 معظ  األزمات.

 للتسري الفعال لالزمة جيب توفر مخس عناصر أساسية تتملل فيما يلي:

السياسة و القيادة احلكيمة: حيث تعترب السيادة احلكيمة القاعدة األساسية و اإلطار العملي للتدخل.فحظوظ صلاح التسيري  -6
الفعال لالزمة تزيد إذا كان التخطيط على مستوى ادلقاطعة يعمل بتناسق مع إدارة ادلدرسة كما أن القيادة ضرورية لضمان فعالية 

 نة اجلاىزية لتطبيقها.تطبيق سلطط التدخل و صيا

فريق التدخل يف األزمات:ففريق التدخل على مستوى ادلدرسة ىو وحدة منظمة ذات فعالية عالية للتعامل مع سلتلف األزمات  -3
مستوايت: مستوى ادلدرسة، مستوى ادلقاطعة،  و مستوى اجملتمع ككل. فالسري احلسن لعمل ىنذه  2حيث تعمل ىنذه الفرق يف 

 ستوى يغلق شبكة تسهيل العمل يف أي مكان ديكن أن تظهر فيو األزمة.الفرق يف كل م

سلطط التدخل يف األزمات ادلدرسة حيث جيب أن يكون مكتوب و يت  ربديلو كلما دعت الضرورة لنذلك.كما جيب على   -2
 كل العاملني يف ادلدرسة االطالع عليو ما جيب فعلو يف كل حالة طارئة.

زمة يصبح االتصال الفعال ضرورة على كل ادلستوايت )داخل ادلدرسة،ادلقاطعة،اجملتمع،وسائل اإلعالم االتصال :عند ظهور األ -4
 و األولياء ( فاالتصال الفعال يساى  يف اسًتجاع التوازن يف أسرع وقت شلكن.

جراءات ادلتبعة و التدرب و الصيانة: يعتمد التحضري اجليد للتدخل يف األزمات على مدى فه  األفراد للسياسة و اإل -2
 استيعاب واجباهت  .و يت  ربقيق ذلك من خالل التدرب و صيانة اجلاىزية من خالل ادلراجعة الدورية و ربديث سلطط التدخل.
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 أنذطة فريق التدخل في األزمات أثناء االزمات و الحاالت الطارئة:

 زلزال،حريق،انفجار....(يف حالة الكوارث الطبيعية و اإلنسانية يف املدرسة ) -6

تعمل اإلدارة على تورل قيادة ادلوقف و التنسيق بني سلتلف اجلهات الوصية )مستشفى ،الشرطة،األولياء....(،كما تعمل على  -أ
 تطبيق سلتلف خطوات التدخل يف احلاالت الطارئة.

  مكان نعني يكون ممن.اجتماع أفراد الفريق النذين ليست ذل  مهمة زلددة اثناء التدخل ابلتالمينذ يف -ب

 تتملل أى  ادلهام ادلنوطة أبفراد فريق التدخل الفاعلني فيما يلي: -ج

 مجع ادلعلومات الالزمة عن الكارثة و نشرىا للتالمينذ اإلدارة و سائل االعالم.....مع العمل على السيطرة على االشاعات.-

 توفري ادلساعدة النفسية العاجلة. -

لية الطبية و النفسية يف عني ادلكان و عمل خلية خاصة للمرشدين النفسانيني لصاحل ادلتضررين من خالل أتمني االسعافات االو -
 االتصال ابدلقاطعة اإلدارة.

توجيو الطالب اإلداريني و االولياء  اللنذين ى  حباجة إذل ادلساعدة النفسية إذل ادلراكز ادلختصة يف االرشاد النفسي و التكفل  -
 د الصدمة.أبعراض  ما بع

 العمل على تتبع االوضاع و نقل ادلعلومات بصفة مستمرة إذل االدارة. -

األزمات اليت يتعرض هلا جمموعة من التالميذ ) مثل موت أحد الزمالء يف القسم التدخل يكون على مستوى القسم أو  -3
 اجملموعة اليت شهدت حدث الوفاة:

عة الكاملة للفريق يف حالة ما إذا مت تصنيف احلادث على أنو ازمة تستوجب التدخل يقوم أفراد فريق التدخل ابالتصال ابجملمو  -ا
 العاجل.

 اجتماع أفراد الفريق يف ادلكان احملدد يف أسرع وقت. -ب

 ربديد اجلهات الوصية للتدخل ادلباشر و االتصال مها )مستشفى ، رجال الشرطة.....( -ج

العادي للدراسة و احلاق الطلبة و ادلعلمني أبقسامه  مع امكانية ربديد األفراد احملتاجني هتدئة الوضع من خالل ضمان السري  -د
 للدع  النفسي.

 يعمل الفريق على تفعيل اخلطوات العملية يف حالة الطوارئ و ادلتمللة يف : -

 مل على السيطرة على االشاعات.مجع ادلعلومات الالزمة عن الكارثة و نشرىا للتالمينذ اإلدارة و سائل االعالم.....مع الع- 

 توفري ادلساعدة النفسية العاجلة. -
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أتمني االسعافات األولية الطبية و النفسية يف عني ادلكان و عمل خلية خاصة للمرشدين النفسانيني لصاحل ادلتضررين من خالل -
 االتصال ابدلقاطعة اإلدارة.

جة إذل ادلساعدة النفسية إذل ادلراكز ادلختصة يف االرشاد النفسي و التكفل توجيو الطالب اإلداريني و األولياء  اللنذين ى  حبا -
 أبعراض  ما بعد الصدمة.

 العمل على تتبع األوضاع و نقل ادلعلومات بصفة مستمرة إذل االدارة. -

 األزمات الفردية)حاالت حماولة االنتحار و االعتداء على اآلخرين: -3

مينذ ،اإلداريني أو األولياء أن يتصلوا أبفراد فريق التدخل يف األزمات إذا اعتربوا أن الوضع متمزم يف ملل ىنذه احلاالت ديكن للتال -ا
 و طارئ حيتاج إذل التدخل ادلستعجل.

 يقوم فريق التدخل يف األزمات بتسيري ادلوقف من خالل حل ادلشكل أو توصيلو إذل اجلهات ادلعنية حبلو. -ب

لصف من خالل إرجاع التالمينذ إذل أقسامه  مع امكانية زبصيص مقابالت مع األفراد هتدئة األوضاع داخل حجرات ا -ج
 احملتاجني إذل ادلساعدة.

 استجواب التلمينذ النذي حاول االنتحار أو قام ابعتداء و كل من لو عالقة ابحلادث. -د

 التسريع يف تفعيل اخلطوات العملية للتدخل يف األزمات من خالل : -

 العاجلة)إسعاف،شرطة،مرشدين.....(. توفري ادلساعدة-

 طلب ادلساعدة من ادلقاطعة اإلدارية.-

 لالتصال ابألولياء.-

ال يتوقف عمل فريق التدخل عند ىنذا احلد بل يعمل على التواصل اليومي و األسبوعي من أجل السيطرة الكاملة على األزمة و 

هور أزمات أخرى.حيث يعمل الفريق على االجتماع لتحديد ذباوزىا من غري ترك ماثر ذلا ديكن أن تكون أرضية خصبة لظ

و األسبوعي من خالل نقل ادلعلومات الصحيحة عن الوضع، الدع  و اإلرشاد النفسي  ات الالزمة لضمان التواصل اليومياخلطو 

 لألقسام ،اجملموعات و األفراد ....اخل.

من األمللة اجليدة للوصول إذل ىنذا اذلدف تزويد ادلعلمني توصيل ادلعلومات الدقيقة من أجل التقليل من اإلشاعات و  -6
ابدلعلومات الدقيقة عن األزمة و ادلستجدات و تكليفه  دبهمتو نقلها بكل أمانة للطلبة بل مساعدهت  على فه  االحاسيس و 

إرسال نفس ادلعلومات و ادلشاعر اليت خلقتها االزمة طبيعة و عادية و توجيهه  إذل مصادر ادلساعدة النفسية عند الضرورة،
 اإلرشادات مكتوبة لألولياء.
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إعطاء مطوايت لكل العمال و اإلداريني يف ادلؤسسة عن ما جيب مالحظتو بعد األزمة و ما جيب فعلو يف حالة التالمينذ  -3
 ادلصدومني.

 بررلة نشاطات إرشادية خاصة.-2

حيث جيتمع أفراد فريق التدخل لتقيي  مدى فعالية اإلجراءات مخر مرحلة تتملل يف مرحلة مجع ادلعلومات و التخطيط للوقاية:
 ادلتخنذة، ادلراجعات ادلطلوبة و ربديد اخلطوات الوقائية الالزمة.
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 خاتمة   

ترتب عن التقدم التكنولوجي الرىيب النذي وصلت إليو اإلنسانية سللفات سلبية كالتلوث البيئي و االضلباس احلراري و ابلتارل زايدة 

نسبة الكوارث الطبيعية . فضال عن الكوارث و األزمات اإلنسانية كاحلروب و احلوادث اليت سبلل خطرا مباشرا يهدد مستقبل 

الجتماعي لكل دولة  . ذلدا ابت من الضروري وضع خطط إسًتاتيجية للتدخل يف األزمات عندان يف االستقرار االقتصادي و ا

اجلزائر  تكون شاملة و مرنة قابلة للتحديث والتكييف يف ادلكان و الزمان . فاألزمات العديدة اليت عصفت ابجلزائر مؤخرا أعطت 

دقيقة و ال مدروسة للتدخل يف األزمات بل رلهودات مادية و بشرية  لنا مالمح تبدو غري واضحة أو ابألحرى أاثر عن خطة غري

غري متناسقة أدت يف الكلري من احلاالت إذل إىدار اجلهد و الوقت و تراك  سللفات األزمات اليت ال تزال ابدية إذل العيان إذل 

جملال أبحباث علمية و عملية. بل يتوجب علينا يومنا ىدا.و لتسهيل ادلهمة ديكن تبين بعض النماذج الغربية اليت سبقتنا يف ىدا ا

 االىتمام أكلر ابدلوضوع من خالل إدراجو على األقل كمحور يف ادلقررات الدراسية .          
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 الملخص :

يف الثوب  إخراجويزخر بدرر علمية جادة ذبعل الباحث اليـو أماـ ربدي األخذ من ىذا الًتاث  واإلسبلميالًتاث العريب  إف
بداللة القرآف الكرمي والسنة  األحبلـومن أقساـ التأويل أتويل  اإلسبلـالتأويل يف  اغبديث ولعلى من أىم ىذه اؼبسائل األكاديبي

بن  اإلماـبن سرين رضبو هللا لذلك جاءت ىذه الورقة لتبُت كيف استخدـ العامل دمحم  اإلماـالنبوية ومن أىم من أشتهر بذلك 
ابمتياز وحىت ندلل على ذلك استخدمنا  اواليت تعترب يف حد ذاهتا عمل سيميائي التأويلسرين القرآف الكرمي والسنة النبوية يف عملية 

 مقاربيت جاؾ بسوف للوظائف وبيار غَتو للشفرات.

 

 الكلمات ادلفتاحية :

 التأويل ، اغبلم ، الرمز ، الدليل ، الوظيفة ، الشفرات .
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 مقدمة:ال

لقد عرؼ الناس منذ القدـ األحبلـ، فاىتموا هبا ودرسوىا، وال زبلو حضارة من اغبضارات إال وكاف ؽبا يف األحبلـ مقاؿ ذلك أف 
طبيعة اغبلم ال زبضع لقوانُت اؼبنطق وال تعًتؼ بزماف أو مكاف ، لكن ابلرغم من ذلك الغموض وبمل اغبلم من الرمزية ما هبعلو 

، وىذا ما جعل الفبلسفة يهتموف بو ويناقشونو بل وينصحوف تبلمذهتم ؿبل اىتماـ وحبث  لكل من أراد البحث يف الداللة واؼبفهـو
 بفهم وتفسَت األحبلـ، ألنو وبمل مادًة خاـ ؼبعرفة النفس البشرية وأسرارىا.

يتوجب على اللغة أف تكوف وسيلة "إف أسوأ شيء يبكن أف نفعلو للكلمات ىو االستسبلـ ؽبا، إذا كاف جورج أورول كما قاؿ 

يصرح الباحث ميشاؿ أريفي  1للتعبَت وليس للتسًت أو الوقوؼ حاجزا أماـ الفكر فعلينا ترؾ اؼبعٌت ىبتار الكلمات وليس العكس"
بلـ ، فاألح2يف كتابو " اللساين والبلوعي" عن األحبلـ وأتويلها فيقوؿ، "وينبغي أف نتذكر ىنا أف اغبلم موضوع سيميوطيقي"

عبلمات مرئية والسيميولوجيا تدرس العبلمات وؿبك اىتمامها. كما أف األحبلـ رموز، والرموز مادة شغل اغبقل السيميولوجي، 
 ومن ىذا اؼبنطلق جاءت دراستنا لؤلحبلـ 

  

                                                           
 .22.ص2008، بَتوت، 1،مركز دراسات الوحدة العربية  ، ط ثورة ادلشهد اإلعالمي وفضاء الواقع ؾبموعة مؤلفُت ، - 1
 .112، بَتوت، ص1ترصبة دمحم خَت ؿبمود البقاعي ، دار الكتاب اعبديدة اؼبتحدة، ط اللساين والالوعي،:ميشاؿ أريفيو - 2
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 مفكوم الحلم:

على أنو جاء من: حلم: اغبُْلُم، اغبُُلم: الرؤاي، واعبمع أحبلـ. يقاؿ: َحَلم، وَبُلم إذا رأى يف  1ؼ ابن منظور اغبلم لغة،يعرِّ  :لغة

. ويف اغبديث: من ربلَّم  اؼبناـ.  : أحق ما رأيت أـ اْحتبلـ؟، وَحَلم بو وَحَلم عنو: رأى عنو رؤاي أو رآه يف النـو اؿ بشر بن أيب حاـز
 تُت، أي قاؿ إنو رأى يف النـو مامل يره.مامل وبُلم ُكلِّف أف يعقد بُت شعَت 

ويف اغبديث: الرؤاي من هللا واغبُلم من الشيطاف، والرؤاي واغبلم ىو ما يراه النائم يف نومو من األشياء، ولكن غلبت الرؤاي على ما 
ويستعمل كل واحد منهما يراه من اػبَت والشيء اغبسن، وغلبت اغبلم على ما يراه من الشر والقبيح، ومنو قولو أضغاث أحبلـ، 

 موضع اآلخر، "وتضم الـ اغبلم وتسكن"

 2قاؿ سيغموند فرويد: "وتعريف اغبلم، ىو أنو النشاط النفسي للنائم من حيث ىو النائم" :احللم اصطالحا

، أي أنو نشاط عقلي يثَته 3اؼبدمج تبعا للنشاطات العقلية لليقظة" النفسي"اإلنتاج  Luc Ugttenhoveأيتنهوف يعرفو 

ولكن يف صيغة أخرى، إذ حدد يف تعريفو طابع ذلك العامل النفسي قائبل أبف:" اغبلم فرويد عامل نفسي، وقد سبقو إىل ذلك 

 ، وتعمل تلك الرغبة أو الدافع وفق آلية الشعورية،4ىو نتيجة فعل رغبة ال شعورية واؼبمارس على اؼبادة اليت توردىا أفكار اغبلم"

إذ يرى أف اغبلم ىو "بناء واقع من طرؼ الدماغ، دبجرد ربرر ىذا الواقع من ميكانيزمات  Ficiliابلشكل الذي عرب عنو فيسيل 

  5اغبجز وبغياب روابط الزماف واؼبكاف"

عبَت الذي يرى فيو ؾبرد ربقيق رغبة ألنو "ت Mucchielli، من بينهم ميشيلي ذلكبل إنو ىناؾ من يرى أف اغبلم أعمق من 

 6عن اشكالية وجودية"

فإف اغبلم  Calvin hallابلوالايت اؼبتحدة األمريكية كالفُت ىوؿ  سنتاكروز"وحسب اؼبدير السابق ؼبعهد حبوث األحبلـ يف "

، وللحلم عادة مشهد  "ىو تواتر من الصور العقلية وىي يف غالبيتها صور بصرية من حيث نوعيتها، سبر ابلفرد كخربات خبلؿ النـو
مشهداف ويشتمل علة عدة أشخاص ابإلضافة إىل الشخص اغبامل، ويتضمن سلسلة من األنشطة والتفاعبلت ...فهو )اغبلم(  أو

                                                           
 .209، ص2000، بَتوت، 1، دار صادر،ط4، اجمللد، لسان العربابن منظور - 1
 .54، ص2003، بَتوت، 1، دار الغرايب، طتفسري األحالمسيغموند فرويد، ترصبة مصطفى صفواف،  - 2

3 - L.Uyttenhove , Dictionnaire des rêves, Belgique, Marabout, 1982, p6.  
4 - Freud.S, Le mot d’ésprit et sa relation à l’inconscient, ed Gallimart, Paris, 1988, pp 
292-293.   
5 - Ficili.H, Le message des rêves, ed Devecchi, S.A, Paris, 1987, p11.  
6 - Mucchielli.A, l’analyse formelle des réves et des récits d’imagination ,PUF, Paris, 
1993, p31.  
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دراميا يكوف فيو دور اغبامل مزدوج، إذ ىو اؼبشارؾ واؼبشاىد معا رغم أنو ىلوسة، ذلك اغبلم ليس لو  عرضايشبو صورا متحركة أو 
 1اغبامل بو ىي أنو يكوف يف وضع كأنو يرى شيئا حقيقيا"وجود مادي حقيقي ملموس، فإف خربة 

ابلنسبة ؽبوؿ "الرؤية الواضحة" الفاعلة ىي اليت تستحق الدراسة، وىذا األمر ال يشاطره فيو الكثَت فبن يروف أف األحبلـ مهما  
حواىا، ومن أنصار ىذا التيار تعترب مادة أولية لؤلحباث بشرط واحد أف يتذكر صاحبها ف وضوحهاكانت مدهتا ومواضيعها ودرجة 

اليت تعرؼ اغبلم على أنو قبل كل شيء ذبربة فردية ال يبكن للفرد أثناء القياـ هبا تقاظبها  Sonja marjashسوقبا مارجاش 

فاغبلم ال يصبح مقبوال من طرؼ علم النفس كظاىرة  2مع اآلخرين إال بعد تذكر مضموهنا، وىنا يصبح اغبلم موضوعا للدراسة.

 .1945عاـ  « The nature of dream »يف كتابو  يونغية إالّ بعد تذكره وتقاظبو مع اآلخرين وىذا ما يؤكده علم

فيقوؿ: "عندما نتحدث عن اغبلم ونعتربه موضوعا" للبحث فؤلننا ننطلق من أنو "نص" مثلو يف ذلك  سعيد يقطنيأما الباحث 

كيفما كاف جنسو أو نوعو أو مبطو حامبًل للمعٌت، غَت أف نص اغبلم من طبيعة ـبتلفة إنو   نصمثل أي نص ينتجو اإلنساف، وأي 
، ويتخذ نسقا خاصا وـبتلفا وعلى األ  3صعدة كافة"يًتاءى يف خياؿ النـو

احللم رلموع العالمات ادلرئية وادلسموعة ادلرموزة اليت ترتاءى وعلى ىذا األساس نبلور التعريف اإلجرائي للحلم التايل: " 
 للنائم، واليت ال خترج عن حّدًي البشارة أو النذارة"

بلمة البصرية حاسة البصر، وىذا كما ىو ، ذلك أف الرؤية أوسع من البصر ألنو يشًتط يف الععالمة مرئيةأما القوؿ أف اغبلم 

 تتعلق ابإلدراؾ العقلي كانت العبلمة اؼبرئية أدؽ وأضبُط وأقرب ؼبفهـو اغبلم. الرؤيةواضح غَت متوفر لدى النائم، وألف 

يف اغبلم ذكران  كثَت من األفراد يقولوف أننا ظبعنا يف اغبلم كذا وكذا، فحىّت مبيِّز ما بُت اؼبرئي واؼبسموعمسموعة، أما إضافة 

 ، فيقوؿ اغبامل: "ظبعت يف منامي ىاتفا يقوؿ كذا وكذا".ابذلاتف، وعادة ما يسميها العلماء العرب ادلسموعة

فقد سبق لذلك علماء على غرار ما يرى  "فرويد" و"الكاف" فاغبلم عندنبا مؤلف من ؾبموعة  مرموزةأما القوؿ أبًّف األحبلـ 

أما كوف ىذه  4ت، إنو لغة ؽبا قوانينها وآلياهتا اػباصة اليت تؤدي مباشرة إىل الوظيفة الرمزية.رموز، وىو نوع من سلسلة دالال

 ، حىت ىبرج بذلك ما يكوف خارج النـو من أحبلـ اليقظة أو األحبلـ البنائيةترتاءى للنائماألحبلـ 

  

                                                           
، بَتوت، األحالم وقواىا اخلفية فراداي أف، ترصبة عبد العلي اعبسماين، - 1  .55، ص1955، الدار العربية للعلـو

2 - Sonja Marjash, Sur la psychologie du rêve chez CG yung,   
 .232، ص2006، القاىرة، 1، رؤية للنشر والتوزيع، طالسرد العريب مفاىيم وجتلياتسعيد يقطُت،  - 3
 .147، ص1998، مصر، 1، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،  طواألسطورةاحللم والرمز عبد اغبميد شاكر،  - 4
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 الحلم في التراث العربي: .2

دبسألة األحبلـ وأتويلها، قاؿ ابن خلدوف يف مقدمتو :"الرؤاي موجودة يف صنف البشر  القدـيف حقيقة األمر أف العرب اىتموا منذ 
 1على اإلطبلؽ وال بّد من تعبَتىا"

تعبري والذي نريد التنبيو إليو أهنا وإف وحدت يف الًتاث العريب )األحبلـ( فهي موجود ضمن علم مؤسس يسمى عند العرب بعلم "
" مأخوذة من القرآف الكرمي يف "تعبري" واغبقيقة أف كلمة علم تعبري الرؤايَف َفْصبًل كامبل ابسم ""، وابن خلدوف نفسو عنػْوَ الرؤاي

، فقولك: عربت الرؤاي أي فسرهتا، )كما يف اؼبصباح اؼبنَت للفيومي(، 2"للرؤاي تعربون "إن كنتمقولو تعاىل فيما قالو اؼبلك للمؤل: 

 (.558قاموس احمليط للفَتوز أابدي صوُأخربت آبخر ما يؤوؿ إليو أمرىا )كما يف 

أيبت ىذا أتويل ؼبا رأى ما رأى وجرى لو ما قدر ورفع أبويو على العرش قاؿ "  يوسفوىو كما قاؿ هللا سبحانو وتعاىل يف قصة 
 .3رؤايي من قبل قد جعلها ريب حقَّا"

َت إليها، وىو الغالب كما نبو عليو الشنقيطي يف على حقيقة األمر الذي يؤوؿ ويص ويطلقوالتأويل يطلق يف القرآف على التفسَت، 

 ".أضواء البيان"

" : هتذيب اللغةظاىرىا إىل ابطنها كم يف "الفتح" البن حجر، وحكى األزىري يف " منوالتعبَت خاص بتفسَت الرؤاي وىو العبور 

شيء منها ويبضي بفكره فيها من أوؿ ما رأى إىل  أنو قيل لعابر الرؤاي عابر، ألنو يتأمل انحييت الرؤاي فيتفكر يف أطرافها ويتدبر كل
 4آخر ما رأى.

"، وأف سائر ما يطلق عن األحبلـ ىو الرؤاي اليت علم تعبري الرؤاييف الًتاث العريب ىو " اؼبشهورواؼببلحظ من خبلؿ ما ذكران أف 

 ؽبا أتويل، ذلك أف العلماء يقسموف األحبلـ إىل قسمُت قسم صحيح وقسم فاسد.

 ألنو جامع مانع بتصرؼ: الشهاب العابر ادلقدسي احلنبلياإلماـ  تقسيمرد وسوؼ نو 

 أنواع الرؤاي، وىو الذي يُعرب: أربعة: وفيو القسم الصحيح

 اؼبذمومة ظاىرا، واؼبمدوحة ابطنا./اؼبذمومة ظاىرا، وابطنا/ؿبمودة ظاىرا، مذمومة ابطنا/وابطنااحملمودة ظاىرا، 
 أنواع:وفيو أيضا  الثاينأما القسم 

 يكوف من غلبة البلغم./ يكوف من غلبة السوداء/ يكوف من غلبة الصفراء/يكوف من غلبة الدـ/النفسحديث 
 قاؿ، والذي ذكرتو غَت ـبتلف فيو. التقسيممث بعدما ذكر 

                                                           
 .501، ص2007، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت، مقدمة العالمة ابن خلدونعبد الرضباف ابن خلدوف،  - 1
 من سورة يوسف. 43اآلية  - 2
 من نفس السورة. 10ّ0اآلية  - 3
 .110، ص2007، بَتوت، 2، ربقيق حسُت بن دمحم صبعة، مؤسسة الرايف، طاألحالم قواعد تفسريالشهاب العابر،  - 4
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ويل من الرؤاي ثالث: منها أىا: "النبّي صلى هللا علية وسلميف تقسيمهم لؤلحبلـ ىو حديث  العلماءواغبقيقة أف عمدة 
  1"ومنها جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة الشيطان ليحزن هبا ابن آدم، ومنها ما يهم بو الرجل يف يقظتو، فرياه يف منامو،

 2الرؤاي أقساما تغٍت عن قوؿ كل قائل" النب ملسو هيلع هللا ىلص( "وقد قسم 1/285" )"التمهيديف  ابن عبد الربوقاؿ 

 يف الًتاث العريب ابعبملة ىي: األحبلـوأنخذ من ذلك أف 
 أوال: الرؤية الصادقة وىي من عند هللا عز وجل.

 اثنيا: اغبلم وىو من الشيطاف.

 اثلثا: حديث النفس.

 وكبن نذكر ىذا لكي مبيِّز طبيعة األحبلـ اليت كبن بصدد دراستها سيميائيا، وعليو فإف اغبلم ىنا اؼبقصود بو الرؤاي يف الًتاث العريب
واليت ؽبا أتويل وتعبَت، إذف يف ىذا البحث ال أنخذ بعُت االعتبار دبا يسمى أبحبلـ الكوابيس واليت ربدث عنها فرويد، وكذا 

 حديث النفس.

  

                                                           
 (.1870( وصححو األلباين )7017رواه البخاري موقوفا ) - 1
 .134الشهاب العابر، ـ س ذ، ص  - 2
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 نظريات الحلم: . 3

اغبلم، سنستند بشكل أساسي إىل الفصل األوؿ من كتاب فرويد "تفسَت األحبلـ"، حيث مل تكن  لنظرايتيف عرضنا التارىبي 
الشعوب القديبة تنظر إىل اغبلم على أنو نتاج لعقل اغبامل، بل كانت تعتربه دبثابة وحي إؽبي، وكانت ىذه الشعوب تويل لؤلحبلـ 
أنبية كربى كما تعتقد أف األحبلـ تضع اغبامل يف اتصاؿ مع العامل اإلؽبي وأهنا يف الغالب، تنذر دبستقبلو، ومازاؿ ىذا االعتقاد 

 ذا يف األوساط الشعبية، وتشكل "مفاتيح األحبلـ" العديدة خَت دليل على ذلك.شائعا إىل عصران ى
لؤلوساط العلمية يف القرف التاسع عشر اليت اعتربت اغبلم دبثابة ظاىرة ال معٌت ؽبا وال داللة(، كانت  خبلفاىذه الشعوب القديبة )

 لفة ىذا التصور القدمي للحلم.مقتنعة سباما أف للحلم داللة، وسيتبٌت فرويد، وإف كاف بطريقة ـبت
 يف القرف التاسع عشر؟ السائدةفما ىي نظرايت اغبلم 

  1ىذه النظرايت إىل ثبلث فئات: تقسيمتبعا لفرويد يبكن، 

 نظرايت تًتؾ النشاط النفسي يستمر كلو يف اغبلم. .1
الروابط وفقرا فيما يستطيع نظرايت أخرى تفًتض على العكس أف اغبلم يتضمن نقصا يف النشاط النفسي وتراخيا يف  .2

 امتبلكو من اؼبواد.
النظرايت اليت تعزو إىل النفس اغباؼبة قدرة ونزوعا إىل أنواع بنوعها من النشاط النفسي تعجز عن أداءىا يف اغبياة  .3

 اؼبستيقظة كل العجز أو ال تؤديها إال على كبو انقص جدا.
، Delboeufويؤكد اؼبفكروف الذين ينتموف إىل الفئة األوىل ويف مقدمتهم  ، إف نشاط العقل ال يتوقف اطبلقا خبلؿ النـو

ولكن دبا أف ظروؼ النـو مغايرة سباما عن ظروؼ حياة اليقظة، فهي تؤدي إىل نتائج ـبتلفة، ويشَت فرويد إىل أنو ىذه النظرايت ال 
 ي عاجزة عن تفسَت كل االختبلفات بُت اغبلم والفكر السوي بظروؼ النـو وحدىا.تنسب إىل اغبلم أي وظيفة، وى

، ويبكن تبعا  وترى نظرايت الفئة الثانية يف اغبلم عمبل عشوائيا للعقل انذبا عن البفاض النشاط النفسي الذي وبدث خبلؿ اليـو
 ؽبذه النظرية مقارنة اغبلم ابلضعف العقلي أو التخليط العقلي.

 فرويدىذه النظرايت نفسها، واليت كانت أكثر شيوعا يف األوساط العلمية والطبية أف اغبلم ربدثو ااثرات جسمية، ويقوؿ وتعترب 

 أف ىذا التصور لؤلصل اعبسمي للحلم أراد أف "هبّرد اغبلم من قيمة العملية النفسية".

، فروبَت يستند إىل االعتبار القائل أف Delageور وتص Roberتصور   وشبة تصوراف "مغرايف" يرتبطاف هبذه النظرية السائدة:

الفرد غالبا ما وبلم أبشياء غَت مهمة، ينسب للحلم وظيفة ؿبددة وىي "ربرير" العقل من االنطباعات الثانوية اليت ربدث خبلؿ 
 اليقظة.
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ج أف كل الطاقة النفسية اليت " ويعتقد ديبلمكتملة غريفبل يعترب أف اؼبرء وبلم أبشياء غَت مهمة، بل أبشياء " Delageأما 

 تكبت خبلؿ النهار تظهر يف اغبلم خبلؿ الليل، "ومن سوء اغبظ يقوؿ فروي داف ديبلج يقف بنظريتو عند ىذا اغبد".
وينسب أصحاب النظرايت الفئة الثالثة إىل اغبلم نشاطا خاصا، فاغبلم تبعا ؽبذه النظرايت ىو "النشاط الطبيعي للنفس، نشاط ال 

 طغياف فردية وال يعطلو الشعور ابلذات، وال يوجهو اغبلم الذايت، وإمبا ىو اغبيوية اؼبراكز اغبسية وقد خلت للعب الطريق"يقيده 
ويف اغبلم ينطلق اػبياؿ، ويتحرر من مقوالت الفكر وال يعود قادر على التعبَت بلغة اؼبفاىيم، لذا يلجأ اػبياؿ إىل مبط تعبَت قدمي، 

قوؿ فرويد أف وراء ؿباوالت التفسَت ىذه "يكمن جانب من اغبق، وإف كاف من اؼبقطوع بو أف ىذا اعبانب ال أال وىو الرمزية وي
 يدرؾ إال على كبو غامض وأنو يفتقر إىل طابع العمـو الذي ال تكوف بغَته نظرية يف اغبلم جديرة هبذا االسم".

اغبلم واؽبستَتاي، ولبلص من خبلؿ العودة إىل العصور  ونبلحظ ىكذا عدة تصورات متشاهبة للتصور الذي صاغو فرويد حوؿ
القديبة يف تصور فرويد للحلم، ذلك أف فرويد سيؤكد سباما كالقدماء "وإف كاف على مستوى آخر" إف للحلم داللة وأنو ىبضع 

أسبلفو ومعاصريو، تصور للتفسَت، ولكن مبيل إىل االعتقاد رغم كل أوجو الشبو اليت يبكن أف ندركها بُت أفكار فرويد وأفكار 
 فرويد للحلم واؽبستَتاي تصف ابعبدة والتمايز.

صحيح أف كتااب كثَتين قبل فرويد قد تكلموا عن األصل اعبنسي للهستَتاي، إال أف فرويد وحده قد أدرج ىذه األقواؿ البسيطة يف 
بت ىذه األقواؿ البسيطة قيمتها العلمية نظرية جديدة للنفس البشرية، عنينا بذلك نظرية التحليل النفسي، وبذلك قد اكتس

وربولت من ؾبرد أقواؿ إىل مفاىيم علمية، فالتعبَت عن فكرة شيء وأتسيس علم شيء آخر، بقوؿ فرويد يف ىذا الصدد: "أعلم 
وسيعها، جيدا أف التعبَت عن فكرة على وجو السرعة مرة أو عدة مرات شيء، وأف تناوؿ ىذه الفكرة جبدية يف معناىا اغبريف، وت

 مرورا بكل التفاصيل اليت غالًبا ما تتناقض مع ىذه الفكرة أو االستيبلء على موقع ؽبا بُت اغبقائق الثابتة شيء آخر 
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   التأويل:. 3

جاء يف لساف العرب البن منظور:)يف مادة أوؿ : الرجوع آؿ الشيء  يؤوؿ  أوال ومآال: رجع وأوؿ إليو الشيء: رجعو. وأوؿ  لغة:

 1: دبره وقدره، وأوبو وفسروه(وأتولوالكبلـ 
أوؿ ما ننطلق منو ىو أف التأويل عند العرب ارتبط ابلتفقو وتدبر نصوص القرآف، فاؼبراد ابلتأويل نقل ظاىرة اللفظ عن  اصطالحا:

 2وضعو األصلي إىل ما وبتاج إىل دليل لواله ما ترؾ ظاىر اللفظ.
اقتضاه ظاىره وعما وضع لو يف اللغة إىل معٌت آخر،  عما أويل:)التأويل نقل اللفظابن حـز للت تعريفويبكن إدراج يف ىذا الصدد 

فإف كاف نقلو قد صح بربىاف وكاف انقلو واجب الطاعة فهو حق وإف كاف انقلو خببلؼ ذلك طرح ومل يلتفت إليو وحكم لذلك 
 3النقل أنو ابطل(

التعقيد، نتيجة لتعدد دالالتو ولتشغيلو يف حقوؿ معرفية ـبتلفة، فباإلضافة اؼبعاصرين، مفهوما شديد  اللسانيُتأما من وجهة نظر 
إىل العلـو الدينية اليت جعلت منو مفهوما إشكاليا، وبعد الثورة االبستمولوجية اليت أحدثتها العلـو اإلنسانية واليت استلزمت منو 

ـو استعماال مكثفا من طرؼ ؾبموعة من العلـو اليت أغنتو التخلي عن اإلشكالية اؼبتمحورة حوؿ اػبطأ والصواب، عرؼ ىذا اؼبفه
ونذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، التحليل النفسي، األنًتوبولوجيا، علم الداللة، الظاىراتية، الذكاء االصطناعي والسيمياء 

  4دبختلف اذباىاهتا.
الداللة وعن شروطها وشروط وجودىا وأشكاؿ ربققها،  شديد االرتباط ابلتصور الذي مبلكو عن التأويلواعبدير ابلذكر أف مفهـو 

فاؼبعطيات األولية يف ؾباؿ اللساف على األقل تشَت إىل أف الكلمة ال يبكن أف تقف عند حدود التعيُت، فباإلضافة إىل حالة 
ة على التأويل وضروراتو ىي التعيُت ىذه تشتمل ىذه الكلمة على ؾبموعة من السياقات احملتملة القابلة، ولعل أبسط التعابَت الدال

 اإلصباع على القوؿ ابلتعددية الداللية، سواء تعلق األمر ابلكلمة أو الوقائع غَت اللسانية.

  

                                                           
 .11بلمية، تونس، ص، سلسلة الدراسات اإلسالتأويل أسسو ومعانيواغببيب الفقي، - 1
 .السيميائيات مفاىيمها وتطبيقاهتاسعيد بنكراد،  -2
 .30أضبد عبد اؼبهيمن، ـ س ذ، ص -3
 .30، ص2000، شركة النشر والتوزيع مداس، اؼبغرب، سيمياء التأويلرشيد اإلدريسي،  -4
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 الرمز:  .4

 ما دمنا أخذان يف ىذه الدراسة زاوية توظيف الرمز يف أتويل األحبلـ، فإنو من الواجب أف نبُت معٌت الرمز، خصائصو ووظائفو.
، وتعٍت قطعة من (Sun-bolon)مأخوذة من اليواننية  Symboleالرمز أف كلمة  الباحثُتاؼبعلـو عند  :مفهوم الرمز

اػبزؼ أو اػبشب تقسم بُت شخصُت بيد كل واحد منهما قسم يدؿ على ىويتو ويثبت طبيعتو صلتو ابآلخر، لذلك يتضمن 

 (Ballein)ما فعل اعبمع، وىي أتيت قبل الفعل تعٍت دائ (Sun)تعريف الرمز معنيي الفصل والوصل يف الوقت نفسو، إذ 

وتدؿ حرفيا على: ألقى أو رمى مصافة، وقد استعملت الرموز يف اليوانف القديبة ابعتبارىا عبلمات يتسٌت لآلابء بواسطتها العثور 
 1على أبنائهم اؼبعروضُت للبيع.

معتمدا يف ذلك على   (Gilbert Durant)وينقل الباحث بساـ اعبمل يف معرض حديثو عن اؼبعٌت الرمز ودالئلو قراءة 

يبثل "اعبامع بُت األزواج  (Sunnbild)أف الرمز يف اللغة األؼبانية  « L’imagination symbolique »كتابو 

 اؼبتقابلة".
 2ومن شبة أف الرمز يعٍت أمرين متبلزمُت نبا:

  اغبس(Sunnsens) .الوعي الذي يدرؾ األشياء وهبزئها بدقة 
 اؼبادة األوىل أي الصورة   (Bind  image) اليت تنبعث من عمق البلوعي(L’inconscient). 

، فهو يعترب الرمز مؤلفا من وعي يكوف يف قسم (C.G .Jung)وحقيقة األمر أف ىذا التقسيم يعود إىل )كارؿ غوستاؼ يونغ( 

مهم منو صبعيّا دبا أنو متشكل من العادات والقيم ومناىج اؼبعرفة واللغة اليت يتعلمها اؼبرء، ومن الوعي ليس يف هناية األمر سوى 

 يف اصطبلح علم النفس. ) libido)  اللبيدو 

ابألساس عن عادات وقيم اغبامل ولغتو، وكذا حالتو النفسية إصباال، فإنو ىنا يبدأ  وألف العبلمات اؼبرئية اليت يزخر هبا اغبلم ال زبرج
 يظهر لنا جليا شيئا فشيئا الرمز يف اغبلم، لكن ىل يقتصر معٌت الرمز على أصلو االشتقاقي يف اللغات اؽبندوأوروبية فقط؟

 3واغبقيقة أف األمر ليس كذلك بل ىنا تصوراف آخراف للرمز، نبا:

 ( من قبل اعتبار اغبماـ رمزا للسبلـ واألسد رمزا للشجاعة.(L’analogie emblématique: التماثل الرمزي األول

 : الرمز اؼبنطقي الرايضي وىذا ما قبده يف العلـو الفيزايئية.الثاين

، والثاين لو عبلقة ابؼبعاين التجريدية (Concrétisation)والفرؽ بُت التصورين أف األوؿ لو عبلقة ابؼبعاين اغبسية 

(Abstraction). 
                                                           

 .18، ص2011/ القاىرة، 1، رؤية للنشر والتوزيع، طمن الرمز إىل الرمز الديينبساـ اعبمل،  - 1
 .21اؼبرجع نفسو، ص - 2
 .اللبيدو: اؼبقصود بو الطاقة النفسية 
 .22بساـ اعبمل، ـ س ذ، ص - 3
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 الرمز سيميولوجيا:

يقوؿ كلود ليفي سًتوس أبف اإلنساف كاف كلما انكفأ على استجبلء غوامض ىذا الكوف إال ووجد نفسو حياؿ فائض من الداللة 
 1الذي يوزعو على األشياء وفق قوانُت الفكر الرمزي.

ز فقد استطاع أف وبوؿ أجدادان إىل أشخاص متفاعلُت، نبعت من خبلؽبا صبيع اغبضارات واستمرت،  ومن منطلق التفاعل مع الرم
كما لعبت دورا كبَتا يف تراكم الًتاث البشري ويف مبو الثقافة وتطورىا، فالرموز عبارة عن أشياء تدؿ وىي تشتق معناىا ووظيفتها 

ت معينة، أي أف التعابَت اإلجتماعية لدى اعبماعة ىي اليت ربدد األشياء األساسية من إصباع اعبماعة اليت تستعملها على مدلوال
 2واؼبعاين اليت تدؿ عليها الرموز اؼبستعملة لدى اعبماعة.

ولكن مفهـو الرمز سيميولوجيا سيكوف التعامل معو، كنوع من أنواع الدالئل اليت صنفتها كل من اؼبدرستُت الفرنسية واألمريكية، 
 يف ىذا التصنيف هبب التعرؼ على معٌت الدليل يف علم اللساف وكذا يف السيميولوجيا: ولكن قبل اػبوض

 الدليل يف علم اللسان: 

ىو الذي أطلقو دي سوسَت على التوليف بُت اؼبتصور الذىٍت والصورة األكوستيكية )السمعية(، واستنتج منها احدى خواص اللغة 
ليجمع  (Signifie)، ومدلوؿ (Signifiant)ع الداللة اللغوية اؼبستمر إىل داؿ اؼبركزية وىي خاصية التقطيع اؼبزدوج، وتفر 

 بينهما رابط اعتباطي، أي عبلقة متمثلة يف كوهنا اصطبلحية وتعاقدية بُت أعضاء اعبماعة اللغوية.

 الدليل يف السميولوجيا:

البصرية والصوتية مثل الصورة الفوتوغرافية، الصورة إذا كاف الدليل يف علم اللساف اعتباطيا، فإف األمر ىبتلف فيما ىبص الصور 
اؼبتحركة والضجيج حبيث أف عبلقتها ابلواقع ليست كلها اعتباطية وإمبا قد تكوف جزئيا أو كليا معللة، كإشارات قانوف اؼبرور مثبل، 

 3معللة.اليت يبكنها أف تكوف إما اعتباطية أبضوائها الثبلثة )األضبر، األخضر، األصفر(، أو جزئية 
 وانطبلقا فبا سبق ذكره نتطرؽ إىل التعرؼ على مفهـو الرمز من خبلؿ تصنيفو يف كل من اؼبدرستُت الفرنسية واألمريكية:

ففي التصنيف الفرنسي يعرؼ الرمز أبنو االشارة االتصالية اليت تسجل عبلقة قياس اثبتة داخل ثقافة معينة مع العنصر الذي 
 4سبثلو.

                                                           
دار دمحم على اغبامي للنشر، تونس، بدوف اتريخ،  س،-ل-األنرتوبولوجيا البنيوية أو احلق يف اإلختالف من خالل أحباث كدمحم بن ضبودة،  - 1

 .103ص
 .29، ص1998، عامل الكتب، مصر، أزايء الشعوب، اتريخ ثراي نصر - 2
، حوليات جامعة اجلزائرؿبمود ابراقن، اللسانيات والسيميولوجيا )علم السيمياء( والسيميوطيقا، دراسة ابستيمولوجية وتصنيف ـبتلف الدالئل،  - 3

 .90، ص1996، 2، ج09العدد 
 .88اؼبرجع نفسو، ص - 4
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منو الفتة اؼبرور )اؼبنعطف اػبطَت(، والذي يعرب عن وجود خطر ؿبتمل، فيكوف بذلك بُت العنصر )أ( الذي تتض (Z)كشكل 
رمزا عكس الدليل  (Z)شكل البلفتة والعنصر )ب( اؼبنعرج الطريق، عبلقة طبيعية وطيدة، ففي ىذه اغبالة يعترب الشكل 

 اهبية.السيميولوجي الفرنسي الذي ال ذبمع بُت طرفيو عبلقة قياسية تش
أما مفهـو الرمز يف التصنيف األمريكي، فهو عكس ما نصت عليو اؼبدرسة الفرنسية، فهو اعتباطي أو عريف غَت معلل وال يستند 

 1إىل أي عبلقة قياسية أو أيقونية تربطو مع الواقع، ليعادؿ بذلك الدليل اللساين السوسوري.
اقع يف التصنيف الفرنسي فبل أبس أف نشَت إىل ما يعادلو يف التصنيف األمريكي، وبناءاً على طبيعة العبلقة القياسية بُت الرمز والو 

 أال وىو األيقونة، اليت تدخل بدورىا يف عبلقة تشابو مع الواقع اػبارجي وتظهر نفس خصائص الشيء اؼبشار إليو.

جي، ورصدان طبس خصائص كربى يبكن قد ارأتينا ذكر خصائص الرمز من اؼبنظورين األنثروبولوجي والفينومينولو  خصائص الرمز

 أف تتصف هبا الرموز، وتتمثل ىذه اػبصائص يف ما يلي:
 أوال: التلبس ابلوجود اإلنساين:

 ، لذا يستحيل غياب الرموز عن أيّة وضعية وجودية لئلنساف يف الكوف.إذ ال سبيل إىل الكبلـ على الرموز خارج اغبياة اإلنسانية

انزعة إىل شيء من  (L symbolisé)واؼبرموز إليو  (Le symbolisant)قد تكوف العبلقة يف الرمز بُت الرامز اثنيا: 
الثبات، من ذلك القبة يف اؼبسجد أو اػبيمة لدى البدو الرحل ترمز دائما إىل السماء، ولكن الثبات اؼبشار إليو يف العبلقة بُت 

لرمز  معًٌت بديهيا ومتفقا عليو ولكن ابإلمكاف أف تضاؼ إىل ذلك اؼبعٌت األصلي معاين مكوين الرمز ليس اثبتا مطلقا، دبعٌت أف ل
 2أخرى.

اف )يف قانوف اؼبرور( ليست ؿبايدة أو اعتباطية، )اللوف األضبر يرمز إىل و : فرمزية األلاثلثا: للرمز معقوليتو اخلاصة ومنطقو ادلميز لو

 3ف(، ومن شبة فإف الرمز ال يقـو دائما على االعتباط مهما تعددت دالالتو.اػبطر، بينما يرمز اللوف األخضر إىل األما

 فهي تتوزع على مراتب عديدة أنبها: رابعا: خضوع الرمز دلبدأ التصنيف:

  :ذلك أف الرمز اغبي ىو الذي يبد اؼبرء دبعٌت وبسو دوف أف يدركو بدقة ودوف أف يتمكن منو الرمز احلي والرمز ادليت
ما يستدعي، مثلما يرى "يونغ"، وجود تبلـز بُت الرمز والبلوعي، وحينئذ يبقى الرمز حيا ما بقيت اإلحاطة دبعناه سبكنا، وىذا 

 الكلي إحاطة جزئية، حيث يقوؿ:
 

                                                           
 .90اؼبرجع نفسو، ص - 1
   الرمزي فبكن أو حاصل بُت البشر، ولكنو متعذر بُت سائر اغبيواانت، إذ التواصل بينها إشارّي ابألساس.التواصل 
 .33بساـ اعبمل، ـ س ذ، ص - 2
 .34اؼبرجع نفسو، ص - 3
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 « Le symbole traduit un fragment essentiel de l’inconscient, et plus ce fragment est 
répandu, plus est général aussi l’effet du symbole, puisqu’il fait vibrer en chacun la 
corde commune » 1 

أما الرمز اؼبيت فهو يصبح كذلك حُت يعثر مستعملو على العبارة الدالة على شيء يبحث عنو، وعندئذ يبوت الرمز وال تكوف لو 
 إال قيمة اترىبية.

  وبُت أال تكوف كذلك، فكلما كاف الرمز قديبا وأصيبل نزع إىل أف يكوف صبعيّا وكونيّا. كونيةتوزع الرموز بُت أف تكوف 
 الرمز البسيط والرمز الصميم (Le symbole authentique) فالرمز البسيط ىو الرمز اؼبيت كما ذكران ،

 لوقت نفسو:، فهو يف ا(Paul Ricoeur) سابقا، أما الرمز "الصميم" فإنو يتوفر على ثبلثة أبعاد حسب 
  كوين(Cosmique) .ألنو يتجلى يف العامل اؼبرئي احمليط بنا 
  حلمي(Onirique)  أي أنو ينتمي إىل عامل األحبلـ، إذ الرمز متجذر يف الذكرايت واغبركات اليت تظهر يف

 أحبلمنا معربة عن سَتتنا اغبميمة تعبَتا واضحا.
  شاعري(Poétique) .ألنو يُتوسل إليو بواسطة اللغة 

 خامسا: قابلية الرمز للتأويل:

 2دبعٌت أف الرمز ال معٌت لو ما مل ىبضع لعملية أتويلية حسب معايَت دقيقة زبتلف ابختبلؼ منطلقات اؼبؤولُت الفكرية واؼبنهجية.

تسعة وظائف  « Dictionnaire des symboles » يف مؤلفو (J.Chevallier) لقد حدد وظائف الرمز:

 3نعرضها كالتايل:
يكشف الرمز عن اؼبغامرة الروحية للفرد أو للمجموعة، ويوسع من ؾباؿ  :(F. Exploratoire)الوظيفة االستكشافية 

الوعي ومداه، حيث أف اإلنساف يستعمل التعابَت الرمزية كلما عجز عن صوغ تعريفات أو حدود ؼبتصورات عديدة، أي إنّو يلوذ 
 ن حدود الرمز.ابلرمز للتعبَت عما ال يرى أو عما ىبرج  ع

:إف الرمز من خبلؿ شكل ؾبازي معُت وبل ؿبل سؤاؿ أو صراع أو رغبة يبقى (F. de substitut)الوظيفة االستبدالية 

 صبيعها معلقا يف البلوعي، ووبقق الرمز عرب ىذه الوظيفة إشباعا أو يوفر جوااب يستبدؿ بو سؤاال أو رغبة دفينة يف البلوعي.

يعيد الرمز صبع عناصر الوجود أو النفس اؼبنفصلة واؼبتنافرة، فيمد جسورا بينها إنو  :(F. Médiatrice)الوظيفة الوسائطية 

 يصل بُت السماء واألرض، وبُت اؼبادة والروح، وبُت الطبيعة والثقافة، وبُت الواقع واغبلم، وبُت الوعي والبلوعي.
 ازف نفسي، بل إنو توازف الشخصية اإلنسانية.ومن مث يبثل الرمز عامبل من عوامل التوازف، ىو عند الفحص تو 

                                                           
 .34اؼبرجع نفسو، ص  - 1
 .37اؼبرجع نفسو، ص - 2
 .64اؼبرجع نفسو، ص  - 3
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للرموز قوى توحيدية، ذلك أف الرموز األساسية زبتزؿ التجارب اإلنسانية برمتها، مث إف الرموز ربقق أتليفا للعامل أبف  وظيفة توحيد:

 ونو إنساان غريبا يف الوجود.تظهر وحدتو األساسية يف ـبتلف أبعاده، كما أف الرموز تصل اإلنساف ابلعامل، فبل ينتابو شعور بك
تشاركو  (Force sur-individuelle)يوجد اؼبرض لدى اإلنساف أبف قوى فوؽ فردية  الوظيفة البيداغوجية والعالجية:

حياتو، إذ الرمز هبعل الطفل أو الرجل وبساف أبهنما ليسا كائنُت معزولُت عن اجملموعة أو اتئهُت يف الوجود الفسيح، ومن شبة يعرب 
الرمز عن واقع يستجيب لرغبات ـبتلفة من حب اؼبعرفة وطلب األماف، ففي الرمز حقيقة يعسر تعريفها ولكن اؼبرء وبس هبا، إهنا 

 اقة النفسية اليت تؤكد للفرد انتماءه للمجموعة.دبثابة الط
ؼبا كانت لكل ؾبموعة بشرية ولكل حقبة اترىبية رموزىا احملددة، فإف التفاعل مع تلك الرموز يعٍت  :وظيفة اندماج اجتماعي

ببل رموز، ابعتبار أف اجملتمع مشاركة اجملموعة يف مشاغلها وأحبلمها وقيمها، ولذلك يبكن القوؿ إف اغبقبة التارىبية اؼبيتة ىي حقبة 
العاري من الرموز ىو ؾبتمع ميت، بل إف كل حضارة ليس ؽبا رموز مآؽبا اؼبوت اغبتمي، وإزاء ىذا يبثل الرمز وسيلة فعالة وؾبدية 

ؿبالة من  لتحقيق التفاىم والتواصل بُت األفراد واعبماعات، لذلك فإف كل من يدرؾ اؼبعاين الرمزية عند فرد أو صباعة يتمكن ال
 معرفة أعماؽ ذلك الفرد أو تلك اعبماعة.

اغبية والرموز اؼبيتة ىو التنبيو   إف مقصد علم االجتماع من التمييز بُت الرموز :(F. de résonance)وظيفة رجع الصدى 

حسب رجع صداىا يف إىل أف الرموز اؼبيتة ليس ؽبا صدى يف الوعي الفردي أو اعبمعي، لذلك أف الصورة عامة تكوف ميتة أو حية 
 نفس اؼبتقبل الفرد أو اعبمهور العريض يف ضوء القيم اليت يدين هبا.

إف الصلة اؼبتوازنة بُت االجتماعي والفردي ال تتحقق إال يف ضوء أتليف منسجم  :(F. Transcendante)وظيفة تعاٍل 

وف للرمز قدرة فائقة على التأليف وخلق التناغم بُت بُت اؼبتطلبات اليت غالبا ما تكوف متباينة لدى الفرد أو اعبماعة، وىنا تك
العناصر اؼبختلفة وحىت اؼبتقابلة منها، ومن مث ينهض الرمز بوظيفة التعايل ابؼبعٌت اإلصطبلحي للكلمة يف تفكَت "يونغ"، إذ يعٍت 

د جسور التواصل بُت القوى اؼبتعاكسة التعايل يف ىذا السياؽ ربديدا اؼبرور من موقف إىل آخر بتأثَت ىذه الوظيفة )أي أف الرمز يب
 من أجل ذباوز ما بينها من تقابل(.

وترصبة صورهتا وربديد شكلها، إنو ينمي  (Le moi)ابستطاعة الرمز التعبَت عن أعماؽ األان  وظيفة زلول للطاقة النفسية:

 السَتورات النفسية بواسطة الطاقة التأثَتية للصور.
أنبية األدوار اليت يؤمنها الرمز يف حياة الفرد أو اجملموعة قي ـبتلف األبعاد النفسية، االجتماعية  إف اؼببلحظ ؽبذه الوظائف يدرؾ

والدينية، ومن شأف ذلك أف يعزز صحة األطروحة القائلة أبف التفكَت الرمزي  خاصية مركزية يف حياة اإلنساف عامة ومكوف ؿبوري 
 من مكوانت ذاتو من وجهة نظر أنًتوبولوحية.

 :  حتليل احللم حسب تقسيمات بيري قريو للشفرات -5
 كى أف رجبل أتى ابن سَتين، فقاؿ: رأيت كأين أؤذف.وب

  فقاؿ: ربج.
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 وأاته آخر، فقاؿ: رأيت كأين أؤذف.
 فقاؿ: تقطع يدؾ.

 قيل لو كيف فرقت بينهما؟
ما غَت صاغبة فأولت: "وأََذف ُمؤذف أيتها العَت قاؿ: رأيت األوؿ سيما حسنة فأولت: "وأَذًّف يف الناس ابغبج"، ورأيت يف الثاين سي

 إنكم لسارقوف".

 :الشفرات ادلنطقية 
 auxiliaires duادلساعدة للغة هتدؼ ىذه الشفرات إىل إبراز العبلقة اليت تربط اإلنساف ابلعامل وىي كثَتة: لدينا الرموز  

langageبل اإليباءات، ويف ىذه الرؤية ىناؾ دليل على ، فكل اتصاؿ لفظي يصحب معو دائما رموز غَت لفظية، منها مث

وجود ىذه الرموز يف قوؿ ابن سرين يف الراوي "أظباء حسنة" ويف الراوي الثاين "سّيما غَت صاغبة" وقولو رأيت يعٍت أنو شاىدىا 
 واليت صنفها "غَتو" يف "الرموز اعبسدية"  Indiceواستنبطها من حاؿ الراوايف وليس من مقاؽبما، وىذا فيو دليل آخر أهنا قرينة 

تظهر يف اؼبسافة بُت الراوي واؼبؤوؿ، وتدرس سبوقع األفراد داخل اؼبكاف،  proxémique  le codeالبونية  الرموزأما 
افة مهمة وكيفية شغلو لو واؼبسافة قريبة ألف الكبلـ شفوي فبا يدؿ على السماع، وىذا يتناسب والثقافة اإلسبلمية، وىذه اؼبس

 وكافية ؼبعرفة الرموز اعبسدية.

 الشفرات اجلمالية les codes esthétiques : 
الشفرات اعبمالية تكمن أوال يف كوف شخصية ابن سَتين لدى اعبميع أنو مؤّوؿ بل إماـ اؼبؤوِّلُت يف زمانو واألمر الثاين يتمثل يف 
صبالية اللغة يف حدِّ ذاهتا، وفصاحتها وسبلماهتا، وكذلك ألف العرب تقوؿ "خَت الكبلـ ما قّل ودّؿ"، وأيضا صبالية القرآف الكرمي 

 و. وكيفية توظيف

 الشفرات االجتماعية les codes soucieux : 
الشفرة االجتماعية عبلقة ابإلنساف حيث من خبلؽبا يعرب عن ىويتو وانتمائو، فهناؾ وحدات سيميائية دالّة على ىذه الشفرات، 

واضحة على أنبية  صبلة "وبكى أف رجبل أتى "ابن سَتين" و أاته آخر" دليل على أف ىذا اجمللس وبوي رجااًل، وىذا فيو إشارة
ومكانة شخصية ابن سَتين حيث أيتوه الناس بكثرة، واألمر اآلخر اللغة اؼبستعملة ىي العربية تّدؿ على أف اجملتمع عريب إسبلمي، 

لى حضور حيث يعترب اآلذاف من رموز اؼبسلمُت، وقبلو القرآف الكرمي فاالستشهاد بو وتوظيف رمزيتو كلها دالالت وعبلمات ع
 الجتماعيةالشفرة ا
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 االدتنتاجات العامة:

واللغة الرمزية اليت تتمتع هبا، غَت أف اؼبعاعبة السيميائية  األحبلـإف دراسة األحبلـ بشكل عاـ تتطلب اغبذر واغبيطة لطبيعة 
الدراسة لؤلحبلـ تكشف الكثَت من اعبوانب الغامضة يف ىذه األحبلـ، بل وتفكك ولو جبزء بسيط تلك الرمزية ويف اؼبقابل ىذه 

 تعطي اؼبتعة العلمية للباحث الذي يريد كشف أغوار ىذا العلم.
خاصة وأف الًتاث العريب اإلسبلمي يزخر بُدَرِر نفيسة يف ىذا اجملاؿ من الدراسات، فإنو مازاؿ حباجة إىل الدراسات السيميائية 

غبقيقة أفَّ تناولنا لكتاب "تفسَت األحبلـ" البن سَتين اعبادة اليت زبرجو إىل النور من خبلؿ وضعو يف االطار العلمي األكاديبي، وا
يعد خطوة يف ىذا اؼبسار، فقد رأينا من خبلؿ ىذه احملاولة القوة العلمية اؼبوجودة يف الًتاث وكذا اعبهاز اؼبفاىيمي الغٍت الذي 

 تزخر بو تلك اؼبؤلفات.
ولوجيا والوصوؿ إىل أغوار دالئلها من خبلؿ الكشف عن سيمي دراستهاإذف الحظنا وبشكل علمي كيف أف األحبلـ يبكن 

 التوظيف الذي قاـ بو ابن سَتين للرمز واستخداـ الداللة وأخذ اغبلم كعبلمة وىكذا ...
بل ورأينا أنو ىنالك فعبل منظورا سيميائيا لؤلحبلـ يف الًتاث العريب من خبلؿ ؾبموع اؼبفاىيم واؼبصطلحات اليت عاعبنا هبا 

يميائيا وتطبيقها على ما جاء يف عينة األحبلـ اؼبأخوذة من الكتاب اؼبدروس ، ومن جهة أخرى توصلنا إىل الكيفية اليت األحبلـ س
 ؼبقاربة روماف جاكبسوف وبيارقَتو. تطبيقناوظف هبا ابن سَتين ىذا اؼبنظور خاصة من خبلؿ 
 النحو التايل : إليها على  اؼبتوصلولتوضيح ذالك كلو بشكل دقيق يبكن سرد النتائج 

 . أنبية اغبلم للفرد والتوازف النفسي الذي وبدثو ما يعطي مزيدا من التربير لدراسة اغبلم دراسة سيميوليجية .
 أهنا كانت ؿبل إىتماـ الناس منذ القدـ . على. ومنها إرتباط األحبلـ ابغبضارات القديبة واغبديثة ما يدؿ 

 يسميها فرويد ، وكذا اؼبعاين الظاىرة والكامنة لؤلحبلـ عموما . كماـ لفهم الرمزية اغبلمية  . ومنها أنبية الدراسات النفسية لؤلحبل
يظهر الدرر العلمية اليت وبتويهاالًتاث العريب اإلسبلمي ، واليت  ما.ومنها التميز العريب اإلسبلمي يف فهم األحبلـ وأتويلها ، وىذا 

 علمي األكاديبي .ربتاج بطبيعة اغباؿ إىل وضعها يف اإلطار ال

أنبية اغبلم يف حياة الفرد بشكل عاـ، وعدـ انفصالو عنو،  وفائدة التوازف النفسي اليت وبدثها يف النفس البشرية، فهو  (1
 حبق كما قاؿ يونغ حياة اثنية.

ختبلؼ ارتباط األحبلـ ابغبضارات القديبة واغبديثة واىتمامهم هبا منذ القدـ، وتفاوت الناس يف تعاملهم معها، وا (2
 تصوراهتم عنها الختبلؼ مشارهبم ومنطلقاهتم.

أنبية الدراسات النفسية لؤلحبلـ وتذليل الطريق للعلـو األخرى من أجل تناوؽبا، والسيميولوجيا بشكل خاص وذلك من  (3
 أجل فك لغز األحبلـ.

 اػبصوصية العربية اإلسبلمية يف فهم األحبلـ وأتويلها. (4
 تناوؿ األحبلـ وأتويلواعتماده على نسق سيميولوجي يف  (5
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ىلخص:الم

للكشف عن دالالت  كأفق جديد للبحث يسعىالتحليل السيميو أنثروبولوجي ،   البحثية للكشف عن تسعى ىذه الورقة

ظروف إنتاجية  يف إىل التعمق م، ميكتحدود المتجاوزا خطاب الرسائل االتصالية بينية  و يفككومضامٌن األنساق اإلعالمية، 

 ،دوال اخلطابتشكيل فهم اخلصوصية االجتماعية والثقافية واإليديولوجية ادلتحكمة يف لتأمل سًنورهتا التأويلية، بوالدوال ادلعاين 

 رموزه وشفراتو.من خالل ربطو دبتغًنات الفضاء السيميائي ادلتحكم يف ربديد عالماتو و  بضبط  خصوصيتو، شلا يسمح

فتح اجملال لتحليل كيفي معمق، عرب أنثروبولوجي بتحديد ىوية اخلطاب اإلعالمي،  ووفق ىذا ادلنظور، يسمح  التحليل السيميو

سهمت يف توليد مضامينها كسًنورة متكاملة من الظروف والعوامل وادلتغًنات اليت أ زلدداالظاىرة ادلدروسة كافة جوانب بحييط 

التحليل السيميو  اليت تبحث يف أسس و خصوصياتإطار ىذه ادلداخلة العلمية،  يفربليلو و ىو ما سنحاول  .الداللة، وتوجيهها

تتحدد الكلمات ادلفتاحية  واالتصال يف الوطن العريب، وعليو، تطبيقو يف حبوث ودراسات اإلعالم تحديد مستوايتلأنثروبولوجي، 

 ."، السًنورة الدالليةاالتصالية4 التحليل الكيفي، السيميو أنثروبولوجيا، اخلطاب اإلعالمي ، ادلضامٌن يف 
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ىمقدمةى

ربوي كما ،  االنسانيةوربدد أمناط العالقات االجتماعية  اإلنساينالظاىرة اإلعالمية وليدة ادلتغًنات اليت تؤطر أسس التفاعل 

عالماتية تتغذى ابدلرجع ، أمناطا مكّونة الثقافية واالجتماعية،  اوترتجم خصوصيته ،الذات البشريةعالمات ربيل إىل مرجعية 

 وتتشبع برمزية ادلتغًنات ادلشكلة للفضاء السيميائي الذي حيتضنها.

ولو أسقطنا ذلك على الظاىرة اإلعالمية، سنجد ذلك إىل سياق إنتاجية العالمة، واستحضار ما ذكرانه ابلفضاء السيميائي يوحي 

وال تتوقف ىذه ادلتغًنات  ،وادلسامهة يف إنتاجيتو ًنات احمليطة ابحلدث ،يتجاوز حدود ادلرجع ليستقطب إىل حقلو الداليل كل ادلتغ

وضعية إنتاجية و  ليستويف بشموليتو السياق ادلكاين والزماين 4" فواعل اخلطاب اإلعالمي"، بـــعند حدود ما ديكن تسميتو 

  سوابقها و ما صلم عنها. و  تهاوطبيع األحداث،

واإليديولوجي، ليشكل بتناص ىذه الفضاءات   ىو وثيق الصلة ابلفضاء السوسيو ثقايف والسياسي يستويف ىذا ادلفهوم ما كما

بلورة ادلعاين وإنتاجية  ركيزة أساسية يفبذلك تكون الوسيلة اإلعالمية ف ،خلفية احلدث، والفضاء السيميائي ادلغذي إليديولوجيتو

ع احلقل الداليل الوسيلة إىل لعبة إيديولوجية توسّ و قد تتجاوزه فتتحول تمكٌن التلقي وتفعيلو، لعند حدود ما ىو تقين، الدوال 

 وادلتحكم يف لقائم ابالتصال،لالوسيلة إىل استحضار  نتجاوزوىنا،  ،نتاجية ادلعاينتتحكم يف سًنورة إو للخطاب اإلعالمي 

 .خطها االفتتاحي متويلها و رسم

وفعال يف  إىل مفتاح داليل ىامبدوره يتحول  الذي، األوسع البعد اإليديولوجيمن بعده اجلغرايف إىل دبوجب ذلك يتحول الفضاء 

اخلطاب اإلعالمي وليد  وفق ىذا الطرح يصبح أسس معرفية تستحضر ظروف اخلطاب اإلعالمي. وفق ،أتويل إنتاجية ادلعاين

السيما وأنو خطاب  لية تراعي ىذه اخلصوصية،، ولتحليلو ال بد من مقاربة مشو لوكل ادلتغًنات ادلشكلة لومنتج  فضائو السيميائي،

 ومن شأن ىذه ادلقاربة أن تنطلق من البعد الشمويل كقاعدة أساسية لتحليل اخلطاب ،و آليات التأويل، يتغًن بتعدد ادلتغًنات

 " .بفعل ما ديكن تسميتو ب:" احملاكاة والتقليد ،وتستويف يف الوقت ذاتو تناصو السيميائي مع اخلطاابت األخرى،

ادلسعى التحليلي الذي يتحقق ،وىو  أمام إلزامية معايشة ظروف اإلنتاجية للتمكن من ادلفاتيح التأويلية،وىنا، جيد الباحث نفسو 

ديكن أن تكون البديل ادلنهجي عن ادلقارابت التحليلية ادلرتبطة بفهم الظاىرة اليت  ، " ادلقاربة السيميو أنثروبولوجية ":بفعل

لكن  اإلعالمية يف العامل العريب،الرتكازىا على اخلصوصية الثقافية واإليديولوجية احمليطة ابخلطاب اإلعالمي وادلتضمنة يف ثناايه،

  روبولوجية على الظاىرة اإلعالمية يف الوطن العريب؟كيف ميكن تطبيق ادلقاربة السيميو أنث  السؤال الذي يبقى مطروحا:
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ى:ىفيىالوطنىالعةبي ،ىالاههةةىاعإلماموةىوخووووهكهىأوال

علوم اإلعالم  إبستومولوجيا لدى ينبغي العودة إىل  الظاىرة اإلعالمية موضوعا أساسيا لبحوث اإلعالم واالتصال،تشّكل 

ألفيناه يشًن إىل مرادفو  فلو حاكينا مفهوم اإلعالم، لفهم الظاىرة االعالمية. ها التدقيق ادلفاىيمي لكل من للتحديد واالتصال،

 ماولعل أىم  اإلعالم ىو تزويد الناس ابألخبار الصحيحة وادلعلومات السليمة واحلقائق الثابتة".فاألساسي ادلتمثل يف اإلخبار:" 

ة والصحة " وىو ما يؤكده 4" فرانن تًنو" بقولو4" اإلعالم ىو 4" الصدق وادلصداقييركز عليو ىذا التعريف يف ربديده لإلعالم 

نشر احلقائق واآلراء يف صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ أو أصوات أو صور، أو بصفة عامة بواسطة مجيع العالمات اليت يفهمها 

إال أن ادلفهوم العلمي لو يرتبط ، تداولية ادلصطلح منذ عصور غابرة على الرغم منف " زىًن إحدادن"لـ : و وفقا  .(0)جلمهور"ا

يستوىف  ابينم ابستعمال الوسائل العصرية من إذاعة وتلفزيون ، وىو الشق األول من االتصال، حيث يراد بو اإليصال واإلخبار،

 .(18) ل دور ادلستقبل يف ىذه العمليةالشق الثاين من خالل آلية رجع الصدى، واليت تفعّ 

 اليت ربيل إىل، إلجابة عن األسئلة الستةلأداء  مضموان وتقنية و يتم تسويقها عرب خطاب مفعالالظاىرة اإلعالمية ىي اليت ف

 :(03)ويتعلق األمر دبا يلي ادلتغًنات ادلشكلة ذلذه الظاىرة،

 سواء كانوا جليٌن أو خفيٌن. ويقصد بو الفاعلون يف اخلطاب اإلعالمي:  من ؟  

  على اعتباره ادلستهدف يقصد بو اجلمهور أو ادلتلقي و؟  دلن.  

  ادلتغًنات  مضمون الظاىرة اإلعالمية ككل، وتكون خلفو رلموعة من تقصييراد بو  4ماذا؟ 

 أي اجلمهور ادلتلقي اخلطاب اإلعالمي يتوجو4  دلن؟. 

  متلقيها.نوعية الوسيلة متارس أتثًنا على  و اتقنياهتبتعدد الوسائل  تتعدد 4أبي وسيلة؟ 

 و سيكولوجية ادلتلقي. الوسيلة، ذلك على نوع ادلضمون و خصوصيةيتوقف : أبي أتثًن؟ 

اإلشكاليات البحثية اليت يولدىا النسق دلناقشة ألسس اإلبستمولوجية التقيد ابفإن البحث يف علوم اإلعالم واالتصال يفرض  لذا

4" مسألة حيوية يف فلسفة االتصال، ابعتبارىا اجملال،عتبار خصوصية ادلعرفة العلمية يف ىذا بعٌن اال مع األخذ ،ادلنبثق عنهما

 .(14)الفعال يف العملية االتصالية اإلنسانية اذلادفة إىل إمناء اإلنسان وتعزيز تفاعالتو" حتتل دورىا احلقيقي و
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قياس ادلؤشرات  منهاويستويف كل  ومناىج علمية خاصة جبوانب دراسة الظاىرة اإلعالمية واالتصالية،  أسس شلا يستدعي وجود

ال سيما مع  على اعتبار أن ميدان علوم اإلعالم واالتصال يشكل اجملال ادلوسوعي الذي يستقطب كل ادلعارف، الوثيقة الصلة هبا،

 يستلزم مقارابت معرفية متنوعة لعل أمهها ما يلي: شلا اتساع دائرة ادلمارسات اإلعالمية،

مع أسطورة الدعاية واليت  كانت بدايتهاالظاىرة اإلعالمية عرب دراسات التأثًن،   قياسبية تناشد العلم  أوال، ادلقارابت األمربيقية4

القوة ابلتأكيد على  0381عام يعود ظهورىا إىل و  عتناق سلوك أو مذىب أو اذباه معٌن.المارست حراب نفسية على اجلماىًن، 

 .(05)ادلخدر السحري ابعتبارىااذلائلة لوسائل اإلعالم 

" تشيخوتٌن  الروسي وىنا، ال بد من اإلشارة إىل أن ىذه الفكرة قد أيدىا العديد من الباحثٌن والرواد، لعل أمههم الكاتب 

Tchakhotine   الدعاية السياسية واغتصاب اجلماىًن يف كتابو ادلعروف "le viol des foules par la 

propagande politique  تقنيات جديدة أمهها: لتفرزألحباث ، وتعددت النظرايت اتنامت  و قد، " 0333عام "

وتولدت عنها العديد من النظرايت اليت عرفت الدراسات ادليدانية...."  تقنيات قياس الرأي العام، حتليل ادلضمون األمربيقي،

 .(06)ة للوسيلةبدراسات التأثًن واليت تركز على أتثًنات الوسيلة اإلعالمية عل ادلتلقي، مؤمنة ابلسلطة ادلطلق

ماذا تفعل  السؤال التقليدي ذباوزت، حيث  يةدراسات اإلعالمالمنعرجا حامسا يف  تبيد أن الثمانينيات من القرن ادلاضي شكل

 4" ماذا يفعل اجلمهور ابلوسيلة اإلعالمية؟. جوىريالوسيلة اإلعالمية ابجلمهور، لتهتم ابإلجابة عن سؤال 

مع  وتعامل يةتلقيو للمضامٌن اإلعالمية، وكيفخصائص اجلمهور وأمناط  بتقصي من التأثًن إىل التلقي، و ربولت بؤرة االىتمام

 الرسالة اإلعالمية واالتصالية ابعتبارىا مضموان اتصاليا مفعال دالليا بفعل العالمات ادلشكلة لو. مت الرتكيز على،كما  وسائلها

 حيث اقتبسخيطو ضلو مستقبل يعطيو األولوية بٌن البحوث اإلنسانية إال أنو صر، البحث اإلعالمي ادلعا ة الرغم من حداثوعلى 

والواقع أنو، ورغم تطور البحث اإلعالمي إال أن الظاىرة . ظل يفتقدىا لفرتة طويلة ةيؤكد شرعيلتقنيات البحوث اإلنسانية األخرى 

بصفة عادلية، إال أن القوالب النظرية واألسس و تدفقها ، تغًنىانظرا لتعقدىا و سرعة  اإلعالمية مل تستوف بدراستها كل اجلوانب،

ال سيما مع تفعيل اإلعالم  ادلنهجية اليت تبنتها التيارات الكربى مل تستوف خصوصية اجملتمعات ادلستقبلة للبث اإلعالمي احلر،

العادات  ة واحمللية، القيم االجتماعية،" اذلوية الثقافي:اجملتمعات، ويتعلق األمر بكل من اجلديد لظواىر جديدة متس خصوصية

أفرز التدفق اإلعالمي احلر أمناطا  كما،  خصوصيتهادراستها قوالب منهجية أتخذ بعٌن االعتبار ىذه اليت تستدعي  والتقاليد،"
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يتجاوز حدود البحث يف رلال اإلعالم واالتصال  لذا صارانىيك عن متغًنات أخرى مرتبطة ابدلمول،  ، و متنوعةإعالمية كثًنة، 

 ثقافية احمليطة ابدلضمون االتصايل، وسياق التلقي على حد سواء. رتبط ابدلتغًنات السوسيوادلشمويل البعد ال إىلالرسالة 

و ال ستيفاء خصوصية الظاىرة اإلعالمية العربية، التتسم ابدلرونة الكفيلة و كل اجلوانب،   تركز علىأسسا منهجية  و ىو ما يتطلب

األسس الشرعية ذلذا األخًن وفق قواعد  ءتقوم إبرسا أهنا رلرد قواعد للتدخل اإليديولوجي يف ىذه اجملتمعات، على اعتبار تكون

ادلقاربة عرب تفسًن الواقع اإلعالمي يف الوطن العريب حيتاج إىل أسس تستويف خصوصية الواقع العريب، فعلمية ومنهجية، لذلك، 

و عالماتية تتشبع دالليا ابلفضاء السيميائي ادلؤطر لو، وى معايشة الظاىرة اإلعالمية كأنساقيزىا على لرتك . السيميو أنثروبولوجية

 ما ديكن توضيحو من خالل ما يلي:

  

130



 

ىثهنوه ،ىالهحلولىالدومووىأنثةوبولوجي ،ىاألدسىوالمبهدئ:

مقاربة جديدة يف تدل على مصطلحات مرتادفة  la sémio,ethno-sémiotique السيميوأنرتوبولوجيا، ،أو 

وىي ادلقاربة اليت تعىن بتحليل سًنورة انتاجية الداللة تصال، علوم اإلعالم واال يف حبوث  األنرتوبولوجي  البحث السيميولوجي و

 .(07)والتفاعل الرمزي الناتج عنها على السلوكات اليومية، ابلرتكيزجتماعية والثقافية، يف سلتلف األنساق اال

 تصايل نسقا من ضمن ىذه األنساق، ينتجو الفاعلون على شكل عالمات متكاملة، اال والمي ويكون اخلطاب اإلع

،ويتعلق األمر ببلورة أسس نظرية ومنهجية وتطبيقية من  تبحث ادلقاربة السيميوأنرتوبولوجية يف رلال حبثي خاصأكثر من ذلك، 

لدراسة االتصال من خالل تفعيل آليات ربليل االتصال  األسس ادلنهجيةىذه  ومن مث توسيع ، شأهنا ربليل سًنورة االتصال

صر يف ا،وتتعامل معها كعنجوىر ربوالت العالمات ادلشكلة للخطاب اإلعالمي ،فادلقاربة تغوص يف  والتواصل االجتماعي والثقايف

أمهها عدة األنساق ويتأثر هبا عرب عمليات بقية ىام يف احلياة االجتماعية، ، يؤثر على  ، (08)نسق وظيفي، اتصايل سيمنطيقي

 تمكن الباحث من فهم السًنورة التفاعلية للمجتمع ككل.يالنسق اإلعالمي واالتصايل  بفهمالتناص الثقايف واإلنتاجية الداللية، و 

وفق ما  ما وربليله وأنرتوبولوجية يف مقاربة اخلطاب اإلعالمي واالتصايليتحدد ادلوضوع األساسي للمقاربة السيميمن أجل ذلك، 

فهم الظاىرة اإلعالمية لمضمون اخلطاب، لذلك، تسمح ىذه ادلقاربة بتتبع   ابلسياق التفاعلي الرمزي 4" إفنٌن قوفمان "مساه أ

ويلعب الفضاء أببعاده ومتغًناتو دورا أساسيا يف  ،السياق االجتماعي األخرى يف  تفاعالهتا الرمزية مع اخلطاابتيف واالتصالية، 

 (.09)،مضامٌن الرسالة االتصالية ودرجة التفاعلية الرمزية ادلتاحة يف مثل ىذه العملية ربديد نوع االتصال

روالن ابرث ( 01) واجلدير ابلذكر أن ادلقاربة السيميوأنرتوبولوجية تتقارب يف أفكارىا ومبادئها  مع أفكار العديد من الرواد أمثال

Roland Barthes  بيًن بورديو ،Pierre Bourdiau  وكلود ليفي سرتوسClaude Levi Strauss 

السياق  و االتصايل اإلعالمي و بنية النسق مهاترتكز على نقطتٌن أساسيتٌن وغًنىم، وتعرف بتحليلها الشمويل، على اعتبارىا 

، للخطاب اإلعالمي سل العالمايت فهي ادلقاربة اليت أتخذ بعٌن االعتبار التسل .لووالسياسي واإليديولوجي  االجتماعي والثقايف 

تقابلية والتفاعلية الرمزية بٌن العالمات ادلشكلة دلضامٌن ىذا اخلطاب، وكذلك الفواعل ادلسامهة يف اإلنتاجية الداللية والعالقات ال

وىو ويبث فيو مضموهنا  ، حيتضن عالماهتاينتج الرسائل وادلضامٌن االتصالية، و  لفضاء الرمزي الذيابإلضافة ل، ذلذه ادلضامٌن

 لالشتغال الداليل، ومن مث إنتاج ادلعىن ادلفسر للظاىرة اإلعالمية واالتصالية.الفضاء الذي يشكل احلقل الرمزي 
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فخطاب الوسيلة اإلعالمية من ىذا ادلنظور ليس ابخلطاب ادلستقل، بل ىو نتاج العديد من ادلتغًنات، واليت ديكن تسميتها بفواعل 

يف ذلذا األخًن ال بد من اإلدلام ابلقراءة والتفسًن والتأويل والنقد ادلعمق بكل ادلتغًنات ادلسامهة لولوج إىل الفهم العميق اخلطاب، ول

 وبقاء سًنورتو. ه، ، ابإلضافة إىل جل ادلتغًنات ادلسامهة يف بناءانتاجو

االعتبار خصوصية النسق، والبيئة اليت تشكل الفضاء الرمزي من ىذا ادلنظور، ديكن القول أن ادلقاربة السيميوأنرتوبوجلية أتخذ بعٌن 

ياة، وتفعيل العالقات اإلنسانية، وبناء ادلعىن احلقيقي للواقع االجتماعي بصفة ، حيث تساىم ىذه ادلضامٌن يف ربديد حركية احللو

 عامة.

ذلا تستدعي إطارا متعدد ادلقارابت، وإطارا خاصا ونظرا للتنوع العالمايت الذي تنطوي عليو ىذه األنساق، فإن ادلقاربة التحليلية 

ادلقاربة اليت تفرضها طبيعة  وىي   un cadre interdisciplinaireتستحضر فيو كل ادلعارف اجملاورة ذلذه األنساق، 

خاصة،تستحضر واليت تستحضر يف بالغة رمزية  عتبارىا متعددة العالمات،انىيك عن اجلمالية اليت تنطوي عليها،ابىذه األنساق 

 وبشكل معايش يف سلتلف ادلمارسات والسلوكات اليومية.

،و مشفر ذلا،  فادلقاربة السيميوأنرتوبولوجية من ىذا ادلنظور تركز يف األساس على موضوعها، وادلتمثل يف االنسان كمنتج للعالمة

من مواضيعها على اعتبارىا أتخذ بعٌن  موضوعا أساسيا ادلضامٌن اإلعالمية واالتصاليةوتشكل  ومفكك لرمزيتها وتشفًنىا،

وىي كلها أسس ومبادئ سيميو أنرتوبولوجية، تسمح ابلتكيف مع  ،وحركيتها وتفاعلها الرمزي، االعتبار ديناميكية العالمة

 أخرى.وتفتح اجملال دلعايشة تطورىا الداليل وتفاعلها السيميائي من جهة  -من جهة -،اإلعالمية واالتصاليةخصوصية العالمة 

واجلدير ابلذكر أن التحليل السيميوأنرتوبولوجي  قد ظهر تبعا للعديد من ادلتغًنات، واليت ديكن تسميتها بعوامل ظهور التحليل 

 :(11)السيميوأنرتوبولوجي، وديكن تلخيصها فيما يلي

وسع، تستوعب أنساقا ، حيث امتدت الدراسات ادلرتبطة بو لتحليل أمناط أخرى أ1973منذ عام  تطور مفهوم االتصال4 -
االتصال الديناميكي تبلور مفهوم شامل لالتصال، يتمثل يف  وىنا يتضمن كموضوع لو سًنورة اتصالية معقدة اتصالية أمشل،و

 صائص النمط اجلديد.خب يرتبطبتناول مفهوم االتصال على ضوء مدخل جديد،  ذلك، وقد مسح  التفاعلي الرمزي

 حيث مت استثمارىا يف مقارابت خاصة، ادلرتبطة ابالتصال،"  Palo Altoتطور أعمال وأحباث مدرسة 4" ابولو ألطو"   -
ديكن من خالل  ىنا ينظر إىل االتصال على أنو مرادف طبيعي وحتمي للتفاعلية الرمزية، و مبنية على أسس أنرتوبولوجية،

 ، وىنا، ينظر إىل السلوك االنساين كوحدة من الوحدات التعبًنية، اومضموهن االنسانية،ربليليو الولوج إىل طبيعة العالقات 
 الداللية ادلشبعة ابدلضامٌن العاكسة ذلوية اجلماعة البشرية.
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على اعتبارىا تتضمن مضامٌن لتفاعالت اليومية و ادلمارسات الطقوسية لقوفمان  عرب دراسة: تطور دراسات التفاعلية الرمزية -
 .وس عن تفاعل رمزي متكامل األطرافحيث تكشف ىذه الطق وثقافتها، اجلماعة البشرية، تعكس بنيةية،بالغية تعبًن 

،ال سيما فيما ديكن تسميتو بسًنورة االتصال،  تبٌن كل ىذه ادلدارس تفاعال رمزاي فعاال بٌن السيميولوجيا واألنرتوبولوجيا
 .ربليل حيثيات التفاعل الرمزي الذي يتولد عن ىذه السًنورةأثناء تتبلور ىذه الدالالت  ،تقارب يف إطارىا كسًنورة داللية واليت

من حيث النشأة، حيث تشكل الرموز نقطة تقارب تقارب و العلمٌن بٌن  تداخل ىناكاألنرتوبولوجيا والسيميووجليا4 تطور  -
ا،بينما تتوقف ينتج الرموز ويتفاعل بدواذلتنطلق من فكرة أن االنسان حيوان رمزي  األنرتوبولوجياف وتقاطع بينهما،

 . (08)لية التفكيك والرتكيب، وبواسطة تقنية التعيٌن والتضمٌنآبالسيميولوجيا عند حدود داللة ىذه الرموز لتتقفى معانيها 

تقارب منهجي وموضوعي، حيث أن األنرتوبولوجيا تركز يف  من ىذا ادلنطلق، ديكن القول أن بٌن السيميولوجيا واألنرتوبولوجيا

واستنتاج السمات األنرتوبولوجية للمعاين الناذبة عنها، واليت من شأهنا أن تكشف  األساس على دراسة العالمة يف تفاعلها الداليل،

من خالل ربديد  األخرى على العالمة،واليت تركز ىي  كذلك الشأن ابلنسبة للسيميولوجيا، الستار عن معامل احلضارة البشرية،

 والوقوف عند ربوالهتا الداللية والرمزية. األبعاد الضمنية ادلشكلة ذلا،

حيث  نظرا لألمهية اليت ربظى هبا يف كال العلمٌن، اللغة نقطة مشرتكة أساسية بٌن السيميولوجيا واألنرتوبولوجيا،تشكل  كما

ومن مث احلفاظ  ا يسمح ابحلفاظ على السيورة الداللية ذلا،شلعالمات والشفرات الثقافية،تسمح اللغة بتوفًن الرموز والدالالت وال

على االتصال والتواصل الرمزي ذلا. حيث تلعب اللغة دور الوسيط الرمزي، الذي يستطيع اإلنسان من خاللو إعطاء شكل خاص 

 تعكس األقليات يف اجملتمع. ورات بتنوع اللغات لذلك، تتنوع العالمات والرموز والدوال والشف حلياتو وعناصر ثقافتو،

وىي النقطة األساسية  ،عامل الرمزية والتفاعلية فيوادلًن ، وتسطاخلاصية بتحديد ديناميكية اخلطاب اإلعالمي واالتصايلتسمح ىذه 

أن اللغة تساىم يف تفعيل حياة الرموز والعالمات الثقافية، وتعمل يف الوقت ذاتو على بقولو  4" كلود ليفي سرتوس"اليت أكدىا 

 . (13)ل العالقة بٌن الفرد واجلماعة البشرية اليت يعيش فيهاواليت تفعّ  التمثالت االجتماعية والثقافيةاستحضار 

 ،تتحدد العالقة بٌن اللغة والثقافة يف الرمز، على اعتبارىا الوسيط بٌن ما ىو سيميولوجي وما ىو أنرتوبولوجي من جهة أخرى

جي يسمح بتحديد رمزية اجملتمع، والناتج عن رمزية الثقافة، اليت ىي يف جوىرىا مجلة و لأنو عنصر أتسيسي لكل نسق أنرتوبو ،كما 

جية واسطة ادلقاربة السيميو أنرتوبولو والدوال والعالمات والشفرات، وتفكيك ىذه األخًنة بمتناسقة، متكاملة، متتابعة من الرموز 

  :(14)اخلطاب اإلعالمي كنسق منتج للثقافة وكجزء ال يتجزأ من ىذه األخًنة يسمح ابلغوص يف جوىر ىذه 
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تفكيك ىذا النسق للولوج إىل الدالالت 4" نسق من الرموز تعرب عن األفكار، وهتتم السيميولوجيا بفاللغةمن ىذا ادلنظور و 

،كما تعمل األنرتوبولوجيا على الربط بٌن ىذه الدالالت والفضاء السيميائي ادلؤطر ذلا، وتشمل بذلك خمتلف  اخلفية لو

 .(05)واليت تعترب ىي األخرى أنساقا رمزية" عادات، تقاليد، ،مبا يف ذلك من طقوس، األنساق العالماتية

أسهمت يف بلورة األسس ادلفاىيمية واإلجرائية للعلمٌن، فبالنسبة " مالينوفسكي برونسالو" صلد أن دراسات :من جهة أخرى، 

 لو، يعترب فهم اللغة، وتفكيك ترميزيتها نقطة أساسية وجوىرية للولوج إىل الرموز وادلعاين والدالالت والشفرات ادلؤطرة للثقافة

 :(16)وىل واألساسية من عتبات القراءةفاللغة من ىذا ادلنظور تشكل العتبة األ،والنسق الثقايف واالجتماعي بشكل عام، 

 أنرتوبولوجية تركز يف األساس على البنية الرمزية لألنساق االجتماعية والثقافية -من جهة أخرى، ديكن القول أن ادلقاربة السيميو

،لذلك، تتحدد البنيوية الوظيفية كنقطة تالقي أساسية بٌن العلمٌن، حيث تبحث األنرتوبولوجيا عن قواعد النظام بٌن سلتلف 

 ،وتسمح بشرح القواعد ادلتحكمة يف عالماهتا وشفراهتا. األنساق
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ىالمحهوةىاألدهدوةىواألدسىالمنكجوةىللمقهةبةىالدومووىأنهةوبولوجوة:ىثهلثه ،ى

 –األنساق الثقافية  اليت ال تبحث عن داللة الرموز و بة السيميو أنرتوبولوجية امتدادا منطقيا لسيميولوجيا الثقافة، وتعترب ادلقار 

بل نغوص أيضا يف خصوصية االتصال والتواصل الرمزي الذي يتم بفضل آلية التفاعل الرمزي بٌن سلتلف الرموز  -فحسب

دبا يف ذلك اخلطاب  األنساق،بناء على ذلك، تشكل األنساق االجتماعية والثقافيةوالعالمات اليت تنطوي عليها سلتلف ىذه 

ادلوضوع األساسي للمقاربة السيميوأنرتوبولوجية واليت تعتربىا نصوصا سيميائية تتكون من رلموعة من  اإلعالمي واالتصايل

فق الداليل دلختلف ىذه األنساق، ومن شأن ىذا أن العالمات ادلرتابطة وادلتفاعلة فيما بينها، وفق وتًنة خاصة تؤدي إىل التد

 يف السياق التفاعلي ذلا. لرموز والدوال والعالمات يستحضر ا

لذلك، تسعى ادلقاربة السيميوأنرتوبولوجية إىل كشف الستار عن األبعاد اإليديولوجية ادلختبئة وراء االشتغال النصي للعالمات 

داللية خاصة،  ،تنشط يف سًنورة سيميوولوجية رمزية دالة، وكائنات أنرتوبولوجية تفاعلية اتصاليةكائنات   ابعتبارىاالسيميولوجية، 

، أمناط 4" اللغةبعناصره نشاطها السيميائي يف الفضاء ادلؤطر ذلا، و مضامٌن أخرى، تعرب عن عملية مسيأة العالمة، تنتج ل

  ية، الثقافية السياسية واإليديولوجية وغًنىا.العوامل االجتماع االتصال، اإلشارات والرموز واإلماءات،

فال توجد  تفاعلية رمزية، وىي يف جوىرىا عالمة اتصالية، كما تعترب العالمة زلركا أساسيا من زلركات البحث السيميوأنرتوبولوجي،

الشيء الذي يؤدي  تشتغل يف سًنورة دائمة للتفاعل والتأويل، فكل العالمات السيميولوجية عالمة سيميولوجية مستقلة ومنعزلة،

ويتحدد  واجلدير ابلذكر أن ىذه الفكرة قد استلهمت من خصوصية الكائن احلي، وربوذلا الداليل ادلستمر. إىل ديناميكية العالمة،

 .ياتو وعالقتو دبحيطووجو التشابو يف خصوصية العالمة يف حد ذاهتا، على اعتبارىا كائنا رمزاي، متماثال يف ح

بناء على ىذا، تركز ادلقاربة السيميوأنرتوبولوجية على رلموعة من احملاور األساسية، واليت تعترب يف الوقت ذاتو، آليات تفكيكية 

 أتويلية، ربليلية ذلذه ادلقاربة، وديكن إمجاذلا فيما يلي:

اخلطاب اإلعالمي واالتصايل جزء ال يتجزأ من ومفاد ىذا أن  :  tournant interprétatifالدائرة التأويلية  -

 يؤدي إىل التدفق الداليل ذلاشلا ، ،تشتغل يف سًنورة داللية أتويلية خاصة أنساق رمزية اخلطاب االجتماعي والثقايف وحيلل ابعتباره

 " le processus d’interprétation 4" سًنورة التأويل"،والذي يتم استنتاجو وفق سًنورة أتويلية خاصة، تسمى

 وىي سًنورة مستمرة، متنامية للتدفق الداليل.
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،تتطور وتتحول، بتطور  تتداعى كقيم رمزية ذات قيمة وقوة داللية خاصة اخلطاب اإلعالمي سالسل عالماتيةاد ىذا أن مفو 

،وىي اخلاصية األساسية اليت تتقاطع  وادلكان،ويتم ذلك عرب الزمان  وربول العالقات التفاعلية الرمزية اليت تستحضرىا مع السياق

أمثاذلم  واألعمال الفكرية لرواد التفاعلية الرمزية، وراد كليف براون، ،دلالينوفسكي برونسالو، مع أسس ومبادئ النظرية الوظيفية

 .  حيث يركز ىؤالء على فكرة أساسية تتمثل يف الرأمسال الرمزي ،"جورج سيمون 4" ماركس فيرب،أمثال

وىي اآللية التبادلية اليت  يعترب التفاعل الرمزي زلورا ىاما وأساسيا من زلاور ادلقاربة السيميوأنرتوبولوجية،  التفاعل الرمزي4 -

،تستلهم قوهتا  ،سيميولوجية ىي يف الواقع كائنات رمزية اإلعالمية واالتصالية،فالعالمات اخلطاب اإلعالمي ربدث داخل 

،وتدعم دبعانيها ومضامينها آليات االتصال والتواصل الرمزي بٌن  والطابع التشاركي ألفرادىا الرمزي ذلا،وفعاليتها من االشتغال 

 وىي اآللية اليت تعزز فيما بعد ما ديكن تسميتو ابالتصال والتواصل الثقايف. أفراد اجلماعة البشرية،

فهي تتجاوز  ولوجية اللغة كحامل أساسي للداللة األنرتوبولوجية،تعترب ادلقاربة السيميوأنرتوب  اخلطاب اإلعالمي4 اللغة، وحتليل  -

فاللغة نظام اتصايل أمهيتها يف ىذا النوع من التحليل، دبفهومها النسق االدراكي، لتستقطب إىل حقلها الداليل مفاىيم أخرى ربدد 

أكثر من ذلك، يعترب مفهوم اللغة أمشل من ذلك بكثًن، حيث  يتم من خالذلا تدعيم وتسهيل آليات االتصال والتواصل، فعال،

دبا يف ذلك الظواىر  ية،تدل على كل مضمون اتصايل، أو حامل للرموز وادلضامٌن، وتشمل دبفهومها  كل األنساق العالمات

 ىذا كلو، إىل التأكيد على يقودان فكل شيء لغة،  واليت ربتل مركز الصدارة يف الدراسات األنرتوبولوجية. اإلعالمية واالتصالية،

الديكور، السكوت، 4" اللباس، حقيقة أن اللغة مفهوم منهجي ىام يف ادلقاربة السيميو أنرتوبولوجية، وىو الذي جيعل كل من 

ادلهم أن تتضمن ىذه اللغة على  عناصر دالة يف اخلطاب اإلعالمي واالتصايل، ......"ادلوسيقى، حركات الكامًنا ، اللقطة، 

 مٌن خاصة هبا، تسمح بتأكيد االتصال والتفاعل الرمزي ذلا.مضا

ادلضمون احملدد لكل  و سيميولوجي،التحليل ىي احملرك للالعالمة   كتلة من ادلضامٌن الرمزية4  اخلطاب اإلعالمي واالتصايل -

لذلك، صلد العديد من التصورات ادلنهجية اخلاصة ابلعالمة، وينطلق كل تصور من منطلق فكري زلدد، ومن  نسق أنرتوبولوجي،

 وادلرتبطة ابللسانيات،واليت تنطلق من النظرة ادلزدوجة للعالمة اللسانية، Ferdinand De Saussureبينها صلد مقاربة 

والذي  R Ogdenمن جهة أخرى، صلد تصنيف  . للسايند يف ذلك خصائص الدليل اواليت تتكون من دال ومدلول، وصل

ويتناسب ىذا مع التصنيف البًنسي للعالمة  ) الدال، ادلدلول، ادلرجع(  ربط العالمة السيميولوجية بثالث أبعاد أساسية

وأصر على إمكانية تطبيق  ركز روالن ابرث على العالمات التعبًنية، والعالمات التضمينية، ومن جهة أخرى، السيميولوجية،

 فكل شيء عالمة، ادلهم أن تستند ىذه األخًنة على اللغة، خصائص العالمة السيميولوجية على سلتلف األنساق غًن اللفظية،

 ليات التواصل والتفاعل.فهي اليت تفكك ترميزية األشياء، وتعمل يف الوقت ذاتو على تفعيل آ
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على اعتبار  على مقاربة الفضاء بعناصره ومتغًناتو وأنساقو، للخطاب اإلعالمي من زاوية أخرى، تركز ادلقاربة السيميوأنرتوبولوجية

ل ومن خالل التحلي أن الفضاء بنية معقدة، تتكون من مجلة من ادلتغًنات اليت من شأهنا أن ربدد داللة النسق السيميولوجي،

الفضاء  الفضاء العمومي، 4" الفضاء الشخصي،وادلتمثلة يف السيميوأنرتوبولوجي، ديكن التمييز بٌن العديد من أصناف الفضاء،

فالفضاء يتداعى على  الفضاء الثابت والفضاء ادلتحول......" الفضاء ادلفتوح والفضاء ادلغلق، ادلنظم والفضاء الفوضوي،

 وكسياق أساسي لالتصال، ويتمظهر من زاوية أخرى كمحرك للتفاعالت والسلوكات، ة،شكل مسرح خاص للتفاعالت الرمزي

  .(17)فالفضاء نطاق رمزي لتعددية الداللة فهو ديثل ادلضمون من جهة، والديكور من جهة أخرى،

  للخطاب اإلعالمي واالتصايلأنرتوبولوجية  التناص الثقايف يف إطار ادلقاربة السيميو -

أنظمة عالماتية دائمة النشاط واحلركية، الشيء الذي يستلزم تداخل  مضامٌن داللية مستقرة، بل ىو اإلعالمي ليساخلطاب 

اإلنتاجية الداللية، واليت تولد  لتحقيقالنصوص السيميائية فيما بينها، والناتج عن التحاور العالمايت بٌن العالمات ادلشكلة ذلا، 

 غيتها، واتصاذلا نصوصا سابقة وتفتح اجملال بطاقاهتا الداللية، إىل إنتاج نصوص الحقة.صا أخرى رباكي برمزيتها، بالو نص

ادلضمون اإلعالمي  ألنالثقايف،  يتطلب الوقوف عند التناصللخطاب اإلعالمي أنرتوبولوجي التحليل السيميو فمن ىذا ادلنظور، 

، والذي ىو مجلة من الفضاءات الفرعية لغوص يف خصوصية الفضاء ادلنتج لودون اكن ربديد داللتو جزء من النظام الرمزي، وال دي

وقد وردت    4" التفاعل، االتصال، التالحم  "وترادفو العديد من ادلعاين ادلتمثلة يف  .دالليا وفق آلية التناص الثقايف ادلشتغلة

لذلك، يعترب      .(02)التحويل" االستقصاء مع،الرتاكم، اجل " االتصال، االزدحام، ،منها عدة دبعان قدديا4" تناص" كلمة

،وىو ما قامت بو جوليا كريستيفا من خالل تعمقها  نقطة االنطالق األساسية لبلورة مفهوم التناص الثقايف التحاور الثقايفمفهوم 

، حيث أكدت   sémiotiké،وىو ما بلورتو يف كتاهبا عن السيميوطيقا، وادلوسوم بعنوان   وربديدىا ألشكالو وأبعاده فيو،

 .(19)على أن التناص ىو يف الواقع  عملية سيميائية يتم من خالذلا ربويل النصوص واألنساق الرمزية

وصلد ذلك  4" االنتاجية الداللية والتناص الثقايف" ،من ىذا ادلنظور، صلد أن ادلفكر عمل على الربط بٌن مصطلحٌن أساسيٌن مها

بل مبعىن أوسع  وال يؤخذ مفهوم االنتاجية مبعناه اللغوي، يعترب كل نص منط من أمناط االنتاجية الداللية،" من خالل قولو:

 .(81)وأمشل يتسم ابلرمزية"

من ىذا ادلنظور يف إنتاجية مستمرة، أي يف اإلعالمي  فالنص عملية سيميائية مرافقة لكل تناص ثقايف، ىيفاإلنتاجية الداللية 

ىذا حقيقة كون التناص الثقايف نتيجة حتمية للتفاعل الرمزي للعالمات ادلشكلة  أخرى  ويؤكدعالقة تفاعلية رمزية مع نصوص 

جملموعة  وىو ما كده ابكتٌن من خالل قولو:" يتكون النص كنتيجة حتمية ىذا إىل تعددية الداللة، اإلعالمي  ويؤديللخطاب 

 .(80) بسًنورة التناص،وفق ما ديكن تسميتو  ،فكل نص ىو يف الواقع انتج عن ربول نص آخر من النصوص الفرعية ادلتنوعة
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ىمنىمناوةىالمقهةبةىالدومووأنهةوبولوجوة:ىةابعه ،ىالخطهبىاعإلماميىالعةبيى

أنرتوبولوجية اليت متكن الباحث من  السيميو،وىي اخلاصية اخلطاب اإلعالمي البالغة الرمزية خاصية أساسية من خصائص 

 .طاب، ومن مث تفكيك تشفًنه، والولوج إىل ادلعاين اخلفية لوالوقوف على ما ىو مجايل يف اخل

، 4" تعترب البالغة ادلفتاح األساسي للعملية السيميائية"عن البالغة من خالل قولو  Paul Ricœurإهنا الفكرة اليت أكدىا

أنرتولوجي ذلذا األخًن  والتحليل السيميو  يف كل عناصره وأبعاده ومتثالتو ن البالغة ترافق اخلطاب اإلعالميواجلدير ابلذكر أ

 ، ويتم ذلك من خالل ما يلي:عبًن البالغي للولوج إىل ادلضمونيستدعي تفكيك الت

  .يف شكلو التعبًني اللفظي لفظي أو ادلكتوب يتمثل يف اخلطاب ال 4النص اإلعالمي -

 الفواعلوعرب أداء ىذه إلنتاجية الداللة ىي أساسية و ، الظاىرة وادلسترتة اإلعالميةتشتمل  الشخصيات  4فواعل اخلطاب -

  .(22)وية الفواعل احملركة ألحداثوهبإيديولوجية اخلطاب، وترتبط قوة اخلطاب وأتثًنه  ادلسماةاألبعاد اخلفية  تستحضر

،و تتولد الدالالت اليت تنبثق عن التفاعل التواصل ففي ثناايه ،تتحقق كل أشكال 4 سياق اخلطاب) الفضاء السيميائي( -

ربتضن كل اللغات التعبًنية  سيميولوجيةلغة صامتة فالفضاء اإلعالمي  مع متغًنات ىذا الفضاء. الرمزي ذلذه العالمات،

لذلك، تتحدد  4" السمات األنرتوبولوجية"وىي اليت تسمى ب  وخصوصيتو، األخرى، ادلشكلة ذلوية النسق األنرتوبولوجي،

 دون فضاء. تصور رسالة إعالمية يستحيل، ا، لذ اوتفكيك تشفًنى ،و السيميائية يف ربديد ىوية الرسالة اإلعالميةوظيفت

 مثل مثلو الطقسي، فالزمن االجتماعي، ابلزمن عالقتو و احلدث، أمهية و ، اخلطاب داللة حيدد  اإلعالمي4 اخلطاب يف الزمن -

 التداويل البعد عرب تتولد اليت الدالالت وىي خصوصيتو، من ،انبعة خاصة  معان على تنطوي  صامتة لغة الطقسي، الفضاء

 بغًنه مقارنة الزمنية مساحتو و وبث توقيت ، وعرض مدة ، احلدث ظروف تشكيلو يف وتدخل ،اإلعالمي للخطاب

 عن الناتج ،الداليل عمقو عن وتكشف ، اإلعالمي اخلطاب عىنم تدعم ( اجلسدية اللغة ) واإلشارات اإلمياءات احلركات، -

   وإيديولوجية سياسية ،ثقافية 4" ومتغًنات ديكور، لفظية، لغة من اخلطاب، لعالمات احملددة العناصر بقية عم الرمزي التفاعل
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ىأنثةوبولوجيىلفكمىواقعىاعإلمامىالعةبي:ىىخهمده ،ىأهموةىالهحلولىالدوموو

 خصوصية ابستحضار يسمح حيث الراىنة، التحوالت ظل يف العريب، اإلعالم واقع لفهم األنسب أنثروبولوجي السيميو التحليل يعترب

  ادلتغًنات بقية مع اإلعالمية الوسائل ظلو يف وتتفاعل االتصالية، ادلضامٌن إليو وتتجو ، احلدث فيو يشأ الذي اجملتمع

 األمر ويتعلق اإلنتاجية، مراحلو كل يف اخلطاب ىذا معايشة من بد ال اذلام، ادلتغًن ىذا إيديولوجية يف وللتعمق ذلك، أجل من 

 حيث ادلقاربة، ذلذه التأويلية ادلفاتيح وىي ماذا؟ مث دلاذا؟، كيف؟ 4" يف يتحدد جوىري سؤال عن جابةلإل والتلقي، البث ابإلنتاج،

 عن واإلجابة اإلنتاجية، ىذه وظروف إنتاجيتها حيثيات إىل لوصولاب اإلعالمية الظاىرة بفهم تسمح األول السؤال عن اإلجابة أن

 أتثًن معرفة من الباحث متكن ذإ ادلقاربة، ىذه لغز األخًن السؤال يعترب بينما للظاىرة، األساسية ادلسببات فهمل يؤدي الثاين السؤال

 للحياة. ادلختلفة اجلوانب   على أتثًنات من يفرزه أن ديكن وما األخرى، اخلطاابت على التحليل موضوع اخلطاب

 "أمجلها: واليت ،وحيثياتو العريب اإلعالم واقع فهم فرصة اإلعالمي للباحث يتيح أنرتوبولوجي  السيميو التحليل  أن القول ديكن وىنا،

 اإلعالم أن خاللو من أكد إذ العربية"، ادلنطقة يف القيمية البنيات وتفكك اإلعالم ب4" ادلوسوم كتابو يف " الرمحن عبد عزي

 :(23)خالل من ذلك ويتجلى اجملتمعات ىذه يف القيمية البنيات تفكك يف ساىم

 ىذا وساىم الغريب، لإلعالم أعمى تقليدا العريب اإلعالم يعترب إذ االجتماعي4 الزمن وقدسية خلصوصية اإلعالمي الزمن حتطيم -

 الثقافية القيود من والتحرر اإلفالت وتشجيع وادلعقدة، منها البسيطة اجملتمعات يف الثقافية الرواسب وعودلة القيم تنميط يف التقليد

 أفقده الذي الديين للزمن ابلنسبة الشأن وكذلك سب،الروا ىذه عناصر من عنصر إىل يتحول الذي ادلاضي قدسية وإلغاء والقيمية،

 اإلعالمي الزمن امتداد بفعل االجتماعي الزمن حصر كما لو، والرتويج الرتفيو إنتاج يف األساسي مسعاه واضلصر قدسيتو، اإلعالم

 واالجتماعي. النفسي غرتاباال ، لةالعز  ":على وشجع البناءة، االجتماعية التفاعالت صقلّ  شلا األفراد على الرمزية السلطة وشلارستو

 بعٌن االخذ دون االجتماعي السياق يف تداولتو منو ادلدنس واسرتجع ادلقدس، الفضاء خاصة وقدسيتو، قيمتو الفضاء فقد كما  -

 والثقافية. االجتماعية التمثالت عن والبعد الثقايف غرتاباال يعزز الذي الشيء اجملتمعات، ةوخصوصي القيمية ادلعايًن عتباراال

 دعم حيث وادلبادئ، ابلقيم تعلقي فيما سيما ال كثًنة داللية انزايحات العريب اإلعالم أحدث والقيم4 للغةاب ادلرتبطة ادلفاىيم قلب -

 شلا وغًنىا.." وادلدنس ادلقدس ،واحلرام احلالل :"بـ ةادلتعلق ادلعاين فاختلطت و شأهنا،ب الغموض وّلد و ادلفاىيم قلب و ، التماىي

 .اجملتمع ةخصوصي حساب على ىذا يكون ما وغالبا الثقافية، اذليمنة خطاب إىل اإلعالمي اخلطاب حول الرمزية لهيمنةل منطا فرض

139



 

 واليت وغًنىا، العناصر ىذه كل بتفسًن اإلعالمي للباحث يسمح أنثروبولوجي السيميو التحليل أن القول ديكن ذكره، مت ما خالل من

 إىل اخلطاب إرجاع خالل من ذلك ويتم الراىنة، واإليديولوجية السياسية التحوالت ظل يف سيما ال العريب، اإلعالمي ابخلطاب تتعلق

 ربليل خالل من ذلك ويتحقق ألبعاده، ادلعمق التفسًن إىل الولوج مث ومن عالماتو، يف الداللية التحوالت ومعايشة إنتاجيتو، سياق

 ىذا يسمح كما ،..الثقايف التناص الزمانية، لبنيةا ، اللفظية، وغًن اللفظية اللغة فيها دبا اخلطاب ىذا تشكيل يف الداخلة العناصر

 يقلص و اخلصوصية، ىذه من وشكلو وزلتواه دبضمونو ينطلق أن شأنو من فعال زللي إعالم وبناء اجملتمع خصوصية دراسةب النمط

 من بكل خاصة منهجية أدوات عرب يتم التحليل ىذا تطبيق أن اإلشارة من بد ال وىنا، الغريب. لإلعالم والتبعية التأثًن درجات

 ادلالحظة كذا و "والرتكيب التفكيك والنقد، التأويل التفسًن، القراءة، 4"من بكل األمر ويتعلق واألنثروبولوجيا، السيميولوجيا

 جوانبو. مجيع وفهم اخلطاب داللة استقراء من الباحث متكن اليت األدوات وىي ، ربوالتو كل ومعايشة اخلطاب إلنتاجية ادلعمقة
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ىخماوة:ى

 واذباىات العريب، اإلعالم واقع واستقراء فهم من الباحث متكن اإلعالمي للخطاب أنثروبولوجي السيميو التحليل أن القول ديكن

 الداللية، سًنورتو ومعايشو جوانبو، كل واستنطاق اخلطاب خصوصية يف ابلغوص يسمح التحليل ىذا أن اعتبار على فيو، التحول

 أساسي جزء فهو االجتماعي، اخلطاب عن ومضمونو شكلو يف ينفصل ال اإلعالمي اخلطاب كون حقيقة يناشد الذي التحليل وىو

 واجلماعات، لألفراد االجتماعية احلياة من متعددة جوانب على أتثًناتو وديارس إليو، ويتجو ، فيو ينتج اجملتمع، نتاج ابعتباره منو،

 اخلطاب. ذلذا تأويليةال الدائرة بدورىا اجلوانب ىذه تغذي و الديين السياسي، الثقايف، االقتصادي، اجلانبك
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Abstract: 

In this paper we're focusing on the topic of "Privacy" which is threatened and 

unrespected especially with the increasing use of social networking sites, and the 

ability of accessing other users' personal information. We focus more on 

Facebook because it is the most widely used social networking site in Algeria 

and by different categories. 
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 المقدمة:

وفرت  , حيثمن احلياة اليومية للكثريين اجزءسبثل  فهي, مهمة مواقع التواصل االجتماعي يف السنوات األخرية ، أصبحت 

التعبري عن ما يدور يف و  ,حبرية آراءىم إبداءدلستخدميها العديد من اخلدمات أمهها تلك ادلساحة اليت سبنحها ذلم من احلرية, يف 

 أفاللذين يريدوف  األشخاص, وكذا اختيار الشخصية واالسم واذليئة اليت يريدوف الظهور هبا من خبلذلا, كذلك اختيار أذىاهنم

ذلذه ادلواقع, لكن  األفراداختلفت استخدامات أو من خبلؿ ادلواقع فقط. اليومية يتعاملوا معهم سواء كانوا موجودين يف حياهتم 

سلاطر اخلصوصية احملتملة دلثل تربز ىنا , و ركة رلموعة كبرية من ادلعلومات ادلتعلقة حبياهتم الشخصيةشادبغالًبا ما يقـو ادلستخدموف 

 ,ديكن للمستخدمني نشر معلومات حوؿ اآلخرين دوف موافقتهم كما, غالباً ما يتم التقليل من أمهيتها أو ذباىلهاو  ,ىذا السلوؾ

ىتماـ بنق  الرقابة احمليةة لالوصوؿ إ ى ادلعلومات والكش  عنها، قلة االمع  الوعي لدى ادلستخدمنيخاصة غياب اخلربة و ف

 أصبح ادلستخدموف يةالبوف اآلف بشكل متزايد حبماية بياانهتم.
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 اإلذكالية: 

ديثل اليـو موضوع اخلصوصية قضية مهمة خاصة مع تنامي استخداـ مواقع التواصل االجتماعي, حيث اصبح من السهل احلصوؿ 

فعند استخداـ االفراد  ,لومة زب  شخ  معني, وقد تستخدـ تلك ادلعلومة أو البياانت بدوف الرجوع إ ى صاحبهاعلى اي مع

قد تتعرض النتهاؾ وىذا ما  األخريةومعلومات, ىذه  أخبارو يتشاركوف يف بياانت شخصية من صور دلواقع التواصل االجتماعي 

وحجب زلتوى الصفحات الشخصية وخاصة يف موقع  إلخفاءيعترب تعدي على خصوصية ادلستخدـ, فبالرغم من وجود خدمات 

انو يبقى سؤاؿ اخلصوصية مةروحا طادلا ىناؾ اخًتاقات, وتةورات مستمرة على مستوى ادلوقع, قد تسمح  إال ,الفايسبوؾ

 . أخرت شخ  لاستخداـ بياان لآلخرين

من ىنا تنةلق دراستنا, حيث تسعى إ ى الكش  عن مدى خةورة احلرية ادلمنوحة للمستخدمني يف موقع الفايسبوؾ على 

تسليط الضوء على مساحة احلرية اليت جيدىا ادلستخدـ يف موقع الفايسبوؾ و أتثري ىذه عليو سبثلت اشكاليتنا يف و خصوصيتهم. 

 ؟ م يف ظل خةر عدـ وجود محايةاالخرية على خصوصيتهم حريته

 أهداف البحث:

 : تني مهمتنيةتسليط الضوء على نقيهدؼ ىذا البحث إ ى 

  معرفة مدى خةورة احلرية اليت توفرىا مواقع التواصل االجتماعي )الفايسبوؾ( للمستخدمني خاصة اللذين ليس لديهم
 وعي لادلوقع وخبصائصو.

  ىذه احلرية على خصوصية ادلستخدـ.أتثري 
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 تحديد المفاهيم:

 مواقع التواصل االجتماعي:

 عرب االنًتنت, الوصوؿ إ ى الشبكات االجتماعية إمكانيةؿ حيث تعةي لبلتصاوسيلة متنامية  االجتماعي تواصلالمواقع تعترب 

، أو ادلشًتؾالعبلقات االجتماعية مثل الصداقة، أو العمل والشبكة االجتماعية ىي رلموعة من األشخاص تربةهم رلموعة من 

 : أىم خدمات توفرىا مواقع التواصل االجتماعي Boyed and Ellison"  "2008 حددحيث  ,تبادؿ ادلعلومات

 .إنشاء صورة عامة أو شبو عامة ضمن إطار منظم -

  يف ادلوقع وادلستخدـ.شاركوف تإنشاء قائمة دبستخدمني آخرين ي -

 .التنقل يف قائمة االتصاالت اخلاصة هبم -

 األصدقاء أنشةتهم من خبلؿ ادلوقع.مشاركة  -

تسمح ىذه ادلواقع  , حيثىي أمثلة دلواقع الشبكات االجتماعية Twitter,و  Facebookو  MySpaceمواقع مثل  

 اإلنًتنت وتشكيل عبلقات مع اآلخرين. لؤلفراد بتقدمي أنفسهم عرب

، سجل 2011العامل. اعتبارًا من ديسمرب مليوف عضو يف مجيع أحناء  700بوؾ عن وجود ايسفال موقع  ، أعلن2011 يف يونيو 

 .مليوف مستخدـ نشط مع منو مستمر يومي 845بوؾ يسافال

وىو  ,من قبل مارؾ زوكربريج 2004مت إنشاؤه يف عاـ  ,من أسرع مواقع الشبكات االجتماعية منواً  اواحد يعتري موقع الفايسبوؾ

وبدأ العمل بو كدليل عرب اإلنًتنت يربط الةبلب يف جامعة ىارفارد، وطلب من ادلستخدمني احلصوؿ . ىارفاردطالب يف جامعة 

 1, مث تةور ليشمل كل العامل.، شلا أدى إ ى خلق شعور خاص لاجملتمعharvard.eduعلى عنواف بريد إلكًتوين خاص بػ 

 مفهوم اخلصوصية:

, " كل ما ليس لو عبلقة  Padinterحيث عرفها أصل كلمة خصوصية من خصو لالشيء خيصو خصا وخصوصا وخصوصية, 

 2لاحلياة العامة أو ىي كل ما ال يعترب من احلياة العامة".

 يتصرؼ فيها شخ  آخر.  أفالشخصية للفرد نفسو, وال ديكن  األمورأف اخلصوصية ىي حق احلفاظ على  يأ

                                                           
1 Laurie Dickstein-Fischer, MS: Facebook Use in Relation To Gender, Introversion-
Extroversion, 
and Sense of Belonging Among College Students, Northeastern University, Boston, 
Massachusetts 
June 2012, p4. 

 .13, ص2013-2012سليم جبلد: احلق يف اخلصوصية بني الضماانت والضوابط, مذكرة لنيل ماجستري, جامعة وىراف.  2
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 :ادتخدام مواقع التواصل االجتماريحتمية 

تغزو حياتنا اليومية وخاصة ما اصةلح عليو بشبكات  أصبحتانتشارىا اذلائل واالتصاؿ و  اإلعبلـبفضل تةور تكنولوجيات 

عبري عن سبنُح اإلنساف الفرصة للتّ  ألهناىذا نظرا  و اجملتمع  أفرادالتواصل االجتماعي اليت تعد ظاىرة حديثة يف وقتنا تستقةب مجيع 

نفسو واىتماماتو، وُمشاركة أفكاره ومشاعره مع من ُيشاطرونو االىتماـ واألفكار نفسها؛ حيُث إّف اإلنساف اجتماعّي بةبعو وال 

تيُح إمكانية الّتواصل الّسريع مع األشخاص الذين ال تسمُح الفرصة لالّتواصل معهم على ت،  1دُيكنو العيَش دبعزٍؿ عن البشريّة 

أرض الواقع سواًء ألسباٍب اعتياديّة ككثرة االنشغاالت وضيق الوقت، أو ألسباٍب طارئة كاألزمات واحلروب، فقد ساعدت ىذه 

ودواًء لكثرٍي من القلوب واألحّبة، إضافًة إ ى أهّنا كانت حبّلً  الّشبكات على تواُصل العائبلت اليت تشّرد أفرادىا فكانت بَلسماً 

سهبًل ليتواصل ادلغًتبوف عن أوطاهنم مع أىلهم وأحباهبم، تنقُل األحداث واألخبار سواًء كانت سياسّية أو اقتصاديّة أو اجتماعية 

اإلعبلـ الفيديو بشكٍل سريٍع، حيُث مل تتمّكن وسائل  أو رايضّية أو فنّية حاؿ وقوعها؛ إذ ديكُن تبادُؿ ادلعلومات والّصور ومقاطع

ديكن  االجتماعيموقع ويب لتواصل مواقع التواصل االجتماعي نذكر الفايسبوؾ الذي يعد  أشهرمن احلديثة من رلاراهتا،  و 

إ ى الشبكات اليت  نضماـاالبوؾ زلدود ادلسؤولية كملكية خاصة ذلا ، فادلستخدموف إبمكاهنم يسادخوؿ إليو رلاان وتديره شركة فال

والتفاعل معهم ، كذلك ديكن  لاآلخرين االتصاؿأو اإلقليم ، وذلك من أجل  تنظمها ادلدينة أو جهة العمل أو ادلدرسة

م الشخصية وتعري  األصدقاء أبنفسهم هتللمستخدمني إضافة إ ى قائمة أصدقائهم وإرساؿ الرسائل إليهم وأيضا ربديث ملفا

ريس ادلوقع إ ى دليل الصور اليت تقدمو الكليات وادلدارس التمهيدية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية إ ى أعضاء ىيئة التد اسمويشري 

 2. وصفا ألعضاء احلـر اجلامعي كوسيلة للتعرؼ إليهم والةلبة اجلدد ، والذي يتضمن

قرية  أصبحادلتبلحقة و السريعة اليت عرفتها البشرية فالعامل  علينا التةورات أملتهاالتواجد يف موقع الفايس بوؾ ضرورة  أصبحوعليو 

صغرية نتعارؼ فيها بسهولة و نتبادؿ معلومات عن بعضنا البعض ، و نعرب من خبلؿ الفايسبوؾ عن اىتماماتنا  و عن ما يزعجنا  

من دوف علمهم كما ديكن  أوعلمهم دبواضيع معينة و ديكننا الولوج لصفحات و بروفايبلت غريان ب إعجابناكما نشارؾ غريان يف 

يبث فكرة ما يف ادلوقع و  أفغصبا عنا ، فيمكن دلستخدـ  أو إبرادتنامضامني يف  بروفايلنا اخلاص  مشاركةمن  أصدقاءلغريان من 

 األخبارنستقي  أصبحنا، حىت و يراىا تكتسح مجيع الصفحات وتعرؼ مشاركات واعجالات وتعليقات كثرية إالال يلبث 

                                                           
 . األلوكة شبكةمحزة إمساعيل أبو شنب ، "تقنيات التواصل االجتماعي .. االستخدامات وادلميزات"، 1
 2،ص2011فتحي حسني عامر ، وسائل اإلتصاؿ احلديثة من اجلريدة إ ى الفيس بوؾ ،دار العريب ،دط ،القاىرة ، 2
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 أصبحلالتايل و  العاـ  الرأييف  التأثريو  أفكارتعديل ن طريق الفايسبوؾ تغيري قناعات و ادلعلومات من الفايسبوؾ ،كما ديكن عو 

من احلواسيب  إليوع فهو الدخوؿ الشائ أما آخر إ ىزبتل  عادات تصفحو من فرد الفايسبوؾ اثر كبري على حياتنا و دلوقع 

فكرة عرض  إغفاؿليت عرفها ادلوقع لسهولة استخدامو .ولكن رغم كل ىذا التةور ال ديكننا الذكية نظرا للتةورات ا اذلوات و 

عليو ديكننا القوؿ يسبوؾ للبقاء كعضو فيو و اموقع الفىذا ما ين  عليو غريبا  و  أـ صديقا كاف األخرالبياانت الشخصية من طرؼ 

ىذا ما ديكن تسميتو معنا غريان على موقع الفايسبوؾ و اطرىا مل تعد ملكنا وحدان بل يتشيف خةر و  أصبحتاحلياة الشخصية  فأ

 انتهاؾ للحياة الشخصية .

  

150



 

 مواقع التواصل االجتماري:  أدبياتالخصوصية في 

 البياانت من ثروة مشاركة عند ولكن ، واحد شيء ىو ادلرغوب لالسلوؾ القياـ على مواقع التواصل االجتماعي قدرة من التأكد إف

احلرية اليت يتمتع  إ ى تةرؽسن, ىنا حيدث قد الذي فيو ادلرغوب غري السلوؾ يف أيضا ينظر أف ادلستخدـ على جيب ،( الشخصية)

 .خلصوصيتو احملتملة والتهديدات يف موقع الفايسبوؾ هبا ادلستخدـ

يف مسألة اخلصوصية ىناؾ حاجة دائمة لئلبداع يف تقدمي الذات وبعض الذكاء يف التواصل الرقمي، لذا جيػب علينػا أف نفكر 

 .Dominique لالتزامن مع "التعمد" يف عرض ذواتنا اترة واالختباء وراء جدراف احليػاة اخلاصػة تػارة أخرى، كما يعرب عن ذلك

CARDON بقولو "على شبكة اإلنًتنت نلعب على إخفاء وكش  عن أجزاء من أنفسنا لالتناوب ونرسم ىوايتنا بوضوح

 1وغموض" 

يةلع على  أفا ى أي حد ديكن للغري يقرر بنفسو مىت و  أف اخلصوصية الفردية يف معناه التقليدي ىو حق الفرد يف احلق يف مبدأ إف

 إعادةمن الضروري  أصبحتةاؿ حياتو اخلاصة بواسةة التقنيات ادلعلوماتية،  أصبحتيف ظل االعتداءات اليت و  شوؤنو اخلاصة، 

 التقدـ التكنولوجي و أبرزىاهتدده  دلا يتعرض لو من سلاطر ربيط بو و النظر يف ىذا ادلفهـو ، بل و قد زاد االىتماـ هبذا احلق نظرا 

 2دلعلومايت الذي كاف لو دور اقتحاـ حصوف ىذا احلق .ا

 إ ى( اجلسدية واخلصوصية العزؿ تشمل اليت) الشخصية اخلصوصية من تًتاوح سلتلفة، معاف على اخلصوصية كلمة ربتوي

 , يقوؿادلعلومات خصوصية حوؿ عاـ بشكل الويب على اخلصوصية تدور ,اخلاص تعريفو لو منها وكل ادلعلومات، خصوصية

Kang :ادلعلومات - الشخصية ادلعلومات على احلصوؿ يتم دبوجبها اليت الشروط يف لالتحكم الفرد مةالبة" ىي اخلصوصية إف 

 ". استخدامها أو عنها الكش  أو - للفرد تعريفها ديكن اليت

ميزة مهمة جدا تتمثل يف التفاعل, حيث يتشارؾ ادلستخدموف الكثري من ادلعلومات والبياانت من ,  0.2وفرت خدمة الويب

 نةاقًا االعتبار يف ادلستخدموف يضع ,كبرية أمهية ذات الشخصية ادلعلومات خصوصية تصبحخبلؿ مواقع التواصل االجتماعي, و 

 حجم خبلؿ من النةاؽ ىذا تعري  يتم ,ادلقصود نةاقها يف لادلعلومات االحتفاظ تشمل اخلصوصية, للمعلومات ربميلهم عند

                                                           
1 جامعة قاصدي مرلاح ورقلة احلياة اخلاصة وحرية عرض الذات ربدايت اخلصوصية عرب الفيسبوؾ ادلستخدموف، بني محاية  ,  عبد القادر بودرلالة 
()اجلزائر 2016/ ديسمرب 27االنسانية و االجتماعية العدد رللة العلـو   

 28/03/2018موقع ادلنهل ،تصفح يف  احلق يف اخلصوصية ادلعلوماتية بني ربدايت التقنية وواقع احلماية القانونية ،بن قارة مصةفى عائشة،  2
https://platform.almanhal.com/Reader/2/84732 
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 خارج ادلعلومات نقل يتم عندما(. االستخداـ مدى) وادلدة ،(العمق) بو ادلسموح االستخداـ مدى حسب ،(اتساع) اجلمهور

 مشاركة تمي عندما االنتهاؾ حيدث أف ديكن ,اخلصوصية اخًتاؽ يتم ،(اخلةأ طريق عن ذلك كاف سواء) ادلقصود النةاؽ

 ,ادلقصود الغرض عن سلتل  لغرض ادلعلومات استخداـ إساءة عند أيًضا حيدث أف وديكن ,يقصده مل الذي الةرؼ مع ادلعلومات

 فرض يتم حيث ، ادلتحدة ادلملكة يف 1998 لعاـ البياانت محاية قانوف مثل البياانت، محاية قوانني يف ينعكس ذلك نرى كما

 .الشخصية البياانت استخداـ ومدة نةاؽ على قيود

 : األفراد منها يعاين اليت للخصوصية حدود ثبلث Palen and Dourish  ريشود لالني تصن 

 .(واخلاص العاـ القةاعني بني التوتر إدارة) الكش  حدود. 1
 مع حيدث شلا أفضل بشكل العمل يف ادلرء يتصرؼ ادلثاؿ، سبيل على معني، مجهور مع الذايت التمثيل إدارة) اذلوية حدود. 2

 ،( األصدقاء
 (.الوقت دبرور ادلستخدـ سلوؾ يتغري قد ادلستقبلية؛ التوقعات مع السابقة األعماؿ إدارة) الزمنية احلدود. 3

 على مواقع التواصل االجتماعي أنشأهتا اليت اجلديدة اخلصوصية متةلبات مع للخصوصية التقليدي ادلنهج Weiss يقارف

 ادلستخدمني، ىوايت وإخفاء البياانت، مجع من احلد خبلؿ من اخلصوصية على احلفاظ يتم التقليدية، الويب شبكة يف ,اإلنًتنت

 بشكل مرتبةة واذلوية البياانت أف ىو اإلنًتنت على االجتماعية الشبكات واقع إف, فقط ادلخولة األطراؼ إ ى الوصوؿ حق ومنح

 قضااي ويثري صعوبة أكثر ادلعلومات وإدارة اخلصوصية جيعل وىذا ,الناس من كبرية جملموعات مرئية تكوف ما غالبا وثيق،

 االجتماعية الشبكة وظائ  وأداء ادلعلومات يف التحكم بني التوازف ىو مواقع التواصل االجتماعي, خصوصية ضمن. اخلصوصية

 .فيو والتحكم األمر ىذا مراقبة ادلستخدـ على الصعب من يصبح اإلنًتنت، عرب ادلستخدمني معلومات من ادلزيد توفر مع ىا,عرب 

 ىو كما االفًتاضية اخلصوصية إعدادات يغريوف ال ادلستخدمني معظم أف حالة دراسة يف Gross and Acquisti أظهر

 يف ادلعلومات من كبرية كمية يف ادلستخدموف ىؤالء يشًتؾ ذلك على عبلوةالتواصل االجتماعي.  عمواق قبل من عليو منصوص

 إ ى لبلنضماـ تردًدا أكثر لاخلصوصية ادلهتمني ادلستخدمني أف بو اخلاصة احلالة دراسة يف Tufecki خيتتم. الشخصي ملفهم

 ادلعلومات من الكثري عن الكش  يف يرغب فإنو للخصوصية، ادلدرؾ ادلستخدـ انضماـ دبجرد ولكن مواقع التواصل االجتماعي,

 ىذا ويهدؼ. اإلنًتنت عرب االجتماعية للشبكة اخلصوصية إعدادات أي الرؤية، خبلؿ من الغالب يف ادلستخدـ خصوصية وينظم

 وال دلعلوماهتم احلايل لالظهور انشغااًل  أكثر ادلستخدمني فإف ، ذلك على عبلوة ادلراقبة الدائمة, إ ى لخصوصيةل الواعي ادلستخدـ

 عادلة بةريقة مبياانهت مع للتعامل االجتماعية الشبكات دبزودي ضمنًيا يثقوف ادلستخدمني أف يبدو , ادلستقبلية النتائج إ ى ينظروف

 .ومضمونة
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 على بياانت وقاعدة معلومات، كخدمة معها التعامل ويتم اإلنًتنت على االجتماعية للشبكات زلددة لوائح حالًيا توجد ال

 مع التعامل يتم حبيث ،التغيري ىذا رؤية األورويب االرباد من 29 ادلادة دبوجب البياانت حبماية ادلعنية العمل فرقة تقـو .اإلنًتنت

 التزامات فرض إ ى ذلك سيؤدي ,البياانت محاية توجيو دبوجب البياانت يف ربكم كجهاز االجتماعية الشبكة خدمة مزودي

 مثايل وبشكل خصوصية، أكثر اإلنًتنت عرب االجتماعية الشبكة جيعل أف جيب اهب االلتزاـو  ,ادلستخدـ بياانت معاجلة عند إضافية

 1.دلستخدمنيادلرتبةة لا اخلدمات إعاقة دوف

  

                                                           
1Michael Beye and others,  Literature Overview - Privacy in Online Social Networks, 
Information Security and Privacy Lab, Faculty of EEMCS, Delft University of Technology, 
Distributed and Embedded Security, Faculty of EEMCS, University of Twente,p 6.7.8. 
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 :وخصوصية المدتخدم مواقع التواصل االجتماري

Privacy needs inside and outside social networks are quite different and should be 
tackled using specifically tailored technologies.Antoine Fressancourt 

ادلستخدـ  أف، أي سبوؾتعين سرية احلياة اخلاصة دلستخدمي الفاينقصد لاخلصوصية يف مواقع التواصل االجتماعي )الفايسبوؾ( و 

اليت تةلع على  األشخاصىو فقط من يقرر وحيثما كاف، و  أرادمىت  إخفاءىا أوو الشخصية معلومات إظهاروحده لو احلق يف 

 قائما عليو لانتهاؾ ىذا احلق . أوكاف مستخدما للموقع   أليال حيق بياانتو وتتصفح بروفيلو، و 

 كشبكة Facebook تستخدـ ما غالًبا اليت البحث فرؽ من العديد ِقبل من الداخلية اخلصوصية قضية دراسة حالًيا ذبري

 تبين يتم تنفيذىا، جيري اليت أو نشرىا مت اليت ادلتعددة البحثية ادلشاريع بني من ,تةورىا اليت ادلفاىيم لتوضيح مرجعية اجتماعية

 البنية لاستخداـ متقدمة تشفري آليات تتضمن اليت اخلارجية اجلهات تةبيقات تةوير من األوؿ يتكوف ,ادلناىج من نوعني

 أو مقصود غري بشكل تسرهبا دلنع ادلستخدمني تعري  ملفات يف ادلعلومات وتشفري األساسية خلدماهتا Facebook لػ األساسية

 ادلراحل يف اخلصوصية مراعاة مع االجتماعي التواصل منصة بناء إعادة إ ى يدعو ألنو راديكالية أكثر اآلخر أما ,إليها الوصوؿ

 .ادلعمارية اذلندسة تصميم من األو ى
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 دتخدم:متأثير الحرية في مواقع التواصل االجتماري رلى خصوصية ال

رلموعة من ادلشاكل, اليت صنفها العديد من الباحثني إ ى سلبيات  إ ىأدت احلرية ادلمنوحة دلستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 
 األصدقاءمواقع التواصل االجتماعي, اليت خلفتها احلرية الكبرية يف ربميل البياانت الشخصية من صور ومعلومات, ومشاركتها مع 

 , نذكر من بني ىذه التبعات: آخرينوكذا استخدامها من طرؼ أشخاص 

 غموض اهلوية: -
اللذين  األشخاصاليت سبكن ادلستخدمني من معرفة  األو ىب اذلوية دورا رئيسيا على مواقع التواصل االجتماعي, فهي اخلةوة تلع 

القضااي اليت يةرحها استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ذلك أهنا تعترب غامضة نوعا  أىممن بني يتواصلوف معهم, وتعترب اذلوية 
اليت يقـو  األصدقاءاذلوية اليت اعتدان عليها يف العامل الفيزايئي, وتعترب الصفحات الشخصية وشبكات  ما عدان إ ى زلددات إذاما 

النًتنت يكوف ادلستخدـ مةالبا خبلق صفحتو اجوىر مواقع التواصل االجتماعي, فبعد التسجيل فيها عرب  إبنشائهاادلستخدـ 
 1ادلوقع.الشخصية اليت ربدد ىويتو واليت تتنوع حسب طبيعة 

معلومات مفصلة جدا عنهم ويف نفس الوقت يتيح  إبنشاءويوفر الفايسبوؾ على سبيل ادلثاؿ نظاـ يسمح للمستخدمني 
فوتوغرافية كانت ىذه ادلعلومات ستكوف عامة أو خاصة, وعادة ما يشتمل ىذا ادلل  على صورة   إذاللمستخدـ اختيار ما 

, االىتمامات الشخصية إ ى جانب بعض التفاصيل مثل "عين" لتقدمي اإلقامةمكاف للمستخدـ وتتأل  من معلومات مثل العمر, 
 ستكوف قائمة األصدقاء اليت إبنشاءادلل  اخلاص يصبح ادلستخدـ عضوا يف اجملتمع ويقـو  إنشاءتفاصيل أكثر, ومباشرة بعد 

 أساسا ذلذه الشبكة. 
 ،وىويتهم احلقيقية يف الواقع نًتنتاال عرب أنفسهم األشخاص تقدمي كيفية بني سبييز وجود إ ى" اإلنًتنت عرب اذلوية" مصةلح يشري
 مع للتواصل األوؿ ادلقاـ يف االجتماعي التواصل وسائل اليـو الناس يستخدـ التسعينيات، يف اإلنًتنت من النقيض على

 الذكية اذلوات  مثل احملمولة األجهزةتعمل  ,وادلدرسة العمل ادلنزؿ؛ مثل" احلقيقية احلياة" سياقات يف يعرفوهنم الذين األشخاص
 تسجيل " إ ى االضةرار من بدالً  اليومية؛ احلياة من كجزء االجتماعية الوسائط إ ى الوصوؿ تسهيل على اللوحية واألجهزة
 إنشاء إ ى يؤدي شلا واحد، وقت يف متعددة تواصل اجتماعية مواقع األشخاص يستخدـ ما غالًباو . اإلنًتنت إ ى رمسًيا" الدخوؿ
 ذاتو تقدمي تعقيد من يزيد شلا االجتماعية؛ األنظمة عرب األساسية ومعلوماتو ادلستخدـ اسم بنفس حيتفظوف حيث بيئية، أنظمة
 على االجتماعي احلرية يف مواقع التواصل أتثري كيفية عن قولو ديكن الذي ما ادلضاعفات ىذه كل ضوء يف ,موقع كل على
 2اذلوية؟

                                                           
ض, دمحم بن عبد القحةاين: محاية الشخصية دلستخدمي مواقع التواصل االجتماعي, رسالة ماجستري, جامعة انب  العربية للعلـو االمنية, الراي 1

 .88, ص 2015
2 Marwick Alice E: online identity in companion to new media dynamics, Fordham university, 
2013,p6. 
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 اخلصوصية:اخرتاق  -

السهولة اليت قد تتواجد هبا قواعد البياانت وخةوط االتصاؿ جعلت من السهولة اخًتاؽ تلك ادلعلومات ومعرفة فحواىا, ومن  إف

 مث اخًتاؽ خصوصية األفراد. 

 األو ى األولويةواخلصوصية مل تكن  فاألمافاستخداـ مواقع التواصل االجتماعي,  أاثرىاوتعترب اخلصوصية من بني القضااي اليت 

ور الذي أتثريىا حيث ال يدركوف حجم اجلمهاليت قد ال يدرؾ ادلستخدـ مدى  ادلخاطرونتيجة لذلك تعددت دلالكي ىذه ادلواقع, 

يستةيع الوصوؿ دلعلوماهتم بكل سهولة ويسر, ونتيجة لشعور مستخدمي الشبكات االجتماعية لاأللفة واليقة مو من يتشاركوف 

عملهم, وما يتسبب يف مشاكل كثرية  أبماكنالشخصية أو ما يتعلق  األمورتشاركوف أبكثر شلا جيب, سواء يف قد ي فأهنممعهم 

 1القانونية. لادلبلحقات وانتهاءبدءا من االحراجات االجتماعية 

أوليائهم، فهم أكدت دراسة حديثة جلامعة واشنةن أف األطفاؿ يشعروف بقلػق متزايػد خبصػوص الصػور ادلنشورة عنهم من قبل 

يشعروف بقضاء وقت جيد على الشبكات االجتماعية، غيػر أف ىػذا ال يعنػي أف ألوليائهم احلق يف "نشر" صور ذلم، سواء عرب 

الفيسبوؾ أو مواقع أخرى، وتشكل ىذه ادلسألة لالفعل قضػية قانونيػة خةرية يف بعض البلداف، مثل فرنسا، بلجيكا وأدلانيا اليت 

سلةات األولياء من أمكانية أف يتػابعهم أطفػاذلم قضائيا يف مرحلة البلوغ النتهاكهم خصوصيتهم وتعريض سبلمتهم ربذر فيها ال

 .للخةر

ديكن ازباذ عدد من التدابري دلنع األخةار عن طريق تعديل إعدادات اخلصوصية لتحديد األفراد الذين إبمكاهنم االطبلع على 

القوؿ إف استخداـ األفراد للشبكات االجتماعيػة يتم على النحو الذي يرونو مناسبا، فمن  صوران على سبيل ادلثاؿ،كما ديكننا

 .2الصعب ربديد تصرفاهتم أو الرجوع دائما إ ى ادلستوى القانوين للقضااي التػي تثريىا الشبكات االجتماعية

ئرة زلددة من األصدقاء قد توجد منتشرة رغم سوؼ يتفاجأ مستخدمي اإلنًتنت دلعرفػة أف ادلعلومػات اليت يريدوف حصرىا يف دا

إرادهتم على الشبكة، شلا يؤدي إ ى أكثر من انزعاج، بل ديكن أف يسبب مشاكل حقيقية ذلوية ادلستخدـ عرب موقع الفيسبوؾ 

تبقى قائمة،  اراألخةمثبل، وعلى الرغم من االحتياطات اليت يبدو أف العديد يتخذوهنا خبلؿ شلارساهتم وزلادثهم الرقمية إال أف 

يقر ادلستخدموف أف شلارسػتهم على الفيسبوؾ تبدو سريعة على األقل أكثر شلا كانت عليو على شبكة اإلنًتنت قبل ظهور 

                                                           
 . 90القحةاين: مرجع سبق ذكره, صدمحم بن عبد  1
 عبد القادر بودرلالة مرجع سابق  2
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الفيسبوؾ أو حتػى مقارنػة لادلواقع األخرى، إف الفيسبوؾ يشجع على االسًتساؿ وادلشاركة وحيفز تقدمي ادلزيد وادلزيد من ادلعلومات 

أف تشكل خةرا عندما تقع بني األيدي اخلةأ، ربفز الشبكات االجتماعية عرب االنًتنت علػى "إظهػار " الػذات ونشػر اليت ديكن 

البياانت الشخصية، ليبقى التحدي ىنا يف تعري  حدود اخلصوصية، وتقدمي حدود حرية واستقبللية األفراد فػي ادلراقبػة البينية 

 1.داخل اجملتمع

"إف مواقع الشبكات االجتماعية ىي ربفيز واضح لقبولنا الكش  عن معلوماتنا الشخصية" ، حيث   GRANJONيقوؿ 

نشرىا يف منصة حرة و  إ ىىم سلريوف يف ذلك بل و يعمدوف  إمناتقدمي معلوماهتم الشخصية  على األفرادال جيرب موقع الفايسبوؾ 

اتصالية و تواصلية ال نستةيع االستغناء عنها و ىو وسيلة لتكوين شبكات عبلئقية مع  أداة أصبحنشةة و ىذا الف الفايسبوؾ 

اعل معو و نتشارؾ اىتماماتنا نتواصل و نتف األخرو يف نفس الوقت يعترب وسيلة للتعري  لالذات يف عامل مفتوح على  اآلخرين

 .معا

اتح من احلرية ادلتاحة لو يف الكش  عن بياانتو و معلوماتو السنداف فبل ىو مر خدـ الفايسبوؾ يقع بني ادلةرقة و وعليو فمست

الشخصية اليت تعرب عن ىويتو و خصوصيتو اليت قد تعرضو دلخاطر ردبا يف ادلستقبل و ال ىو ديلك الثقة التامة يف مواقع التواصل 

اصة للمستخدمني حياؿ خصوصية الفايسبوؾ( يف محاية خصوصيتو ،فبالرغم من ىذه ادلخاوؼ اليت تةاؿ احلياة اخل)االجتماعي 

يبحروف يف عامل الفايسبوؾ و يقيموف عبلقات اجتماعية فيو ديارسوف صفة التنميط الذي ينادى هبا الفايسبوؾ  أهنم إالبياانهتم 

انو " حىت عندما يكوف ادلستخدـ أكثػر اطبلعػا ودرايػة لادلخاطر احلقيقية فمن الصعب جدا أف يكوف   Fabriceحيث يقوؿ 

اثقا يف قدرتو على ازباذ القرارات دبا يتفق مع مصػاحلو فيمػا يتعلػق خبصوصيتو"، ويتساءؿ قائبل "ىل ينبغي أف حنمي ادلستخدـ و 

 2ضد نفسو؟ دوف حىت أف يشعر ىػو حباجتػو إلػى ىػذه احلماية؟

  

                                                           
 .مرجع سابق عبد القادر بو درلالة  1

2 -ROCHELANDET. Fabrice, Économie des données personnelles et de la vie privée, Éd, La 
Découverte, coll. Repères, Paris, 2010. 
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 :بوكحماية الخصوصية في موقع الفايد

 وحرايت حقوؽ انتهاؾ إ ى وال اإلنسانية، اذلوية على تداءعاال إ ى تؤدي ال واف اإلنساف، خدمة يف تكوف أف جيب ادلعلوماتية إف"

 1" اخلاصة حياتو أو اإلنساف

ال يدرؾ الكثري من ادلستخدمني أف اتفاقيات اخلصوصية يتم تعديلها بشكل مستمر، وىي تشتمل على موافقة ادلستخدـ أبف يقـو 

مزودو اخلدمة أو الشبكة االجتماعية لاستخداـ بياانتو الشخصية وادلسجلة لديها ألغراض ذبارية أو دبا خيدـ أىدافها اخلاصة دوف 

للحساب  إنشائومن ادلستخدـ نفسو! فهو قد وافق على ذلك ابتداء عند اشًتاكو يف اخلدمة أو احلاجة إلعادة طلب اإلذف 

 اإللكًتوين لديها، وىذا موجود يف الكثري من الشبكات مثل فيسبوؾ وتويًت وجوجل بلس وغريىا الكثري.

دبا فيها -واليت جيب أف تتم ادلوافقة عليها الستخداـ أي من خدمات جوجل ” سياسة اخلصوصية“بل إف شركة جوجل يف 

تعمل األنظمة التلقائية لدينا على ربليل احملتوى التابع لك )دبا يف ذلك الرسائل اإللكًتونية( بغرض توفري “تصرح أبف  -يوتيوب

ي، مثل نتائج حبث سلصصة، وإعبلانت مناسبة، ومحاية من الرسائل غري ادلرغوب فيها ميزات منتجات ذات صلة بةابعك الشخص

جيوز لنا مجع ومعاجلة معلومات عن موقعك الفعلي. نستخدـ تقنيات عدة لتحديد ادلوقع، دبا “وتن  أيضاً أنو ” والربامج الضارة

توفر لػجوجل مثبًل معلومات حوؿ األجهزة اجملاورة ومستشعرات أخرى قد  GPSوتقنية نظاـ ربديد ادلواقع  IPيف ذلك عنواف 

والكثري الكثري شلا ذبربان تلك الشركات على ادلوافقة عليو من أجل أف تتمتع ” وأبراج اذلات  اجلّواؿ القريبة Wi-Fiونقاط دخوؿ 

 2 خبدماهتا!

 ادلنظمات عبتلما خي  اجلانب الدويل  أما،  لوماتية يف مستويني دويل و وطينو سبثلت احلماية القانونية للحق يف اخلصوصية ادلع

 اجلردية مواجهة رلاؿ يف وخاصة ،االستقرار و األمن على احلفاظ يف مهماً، دوراً  ادلتحدة األمم منظمة رأسها وعلى الدولية

 للملكية العادلية كادلنظمة  الغرض ذلذا متخصصة وكاالت أنشأت  كما  ادلؤسبرات، وعقد االتفاقيات، من العديد إقرار عرب ادلعلوماتية

 والتقليد النسخ أشكاؿ كافة زلاربة على ترتكز واليت اجملاؿ ىذا يف العادلية التجارة منظمة جهود إ ى لاإلضافة ،Wipo  الفكرية
                                                           

1  Article 1, loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, JO du 7 janvier 1978, p.227," L'informatique doit être au service de chaque citoyen. 
Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit 
porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques..”. 

، تصفح 20/02/2015صحيفة فلسةني اوف الين، نشر يف  ماعية بني التفويض و االنتهاؾ ،اخلصوصية الفردية يف الشبكات االجت انجي الظاظا،2
  http://felesteen.ps/details/news 28/03/2018يف 
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 العادلية ادلنظمة شأف ذلك يف شأهنا ذلا تتعرض اليت القرصنة من اآليل احلاسب برامج حبماية  والتزمت الربامج، ذلا تتعرض اليت

 والبياانت الربامج أف اعتبار على ادلؤل  حبق اخلاصة واألحكاـ النصوص نةاؽ ضمن احلماية ىذه جاءت حبيث الفكرية، للملكية

 1.التألي  حبقوؽ تتمتع

 كاالرباد  مشًتؾ قاسم جيمعها بلداف بني االربادية ادلنظمات تًتأسها إقليمية جهود ىنالك الدولية، اجلهود ىذه إ ى لاإلضافة 

 األفراد حبماية اخلاصة االتفاقية على التوقيع مت 1981 العاـ ففي اخلصوصية. يف احلق محاية يف كبرياّ   دوراّ  لو كاف  الذي األورويب

 ىذا دلواجهة األعضاء، الدوؿ بني التعاوف وجوب تكريس ،األورويب اإلرباد الكًتونياً.وحياوؿ ادلعاجلة البياانت استخداـ إساءة من

 من العديد اصدر انو كما  ،أخرى دولية ومنظمات ىيئات مع لالتنسيق أو بينها  فيما سواء اإلجراـ من ادلستحدث النمط

 معاجلة يف التقين التةور أثر من األفراد حبماية ادلتعلقة والتعليمات البياانت ونقل زبزين أنشةة من األفراد حبماية ادلتعلقة التوصيات

 البياانت.

 أجل من العرب، العدؿ وزراء رللس بواسةة العربية اجلامعة خبلؿ من مبذولة جهوداً  ىناؾ أف فنجد العريب ادلستوى على أما 

 كقانوف  ادلوحد العريب اجلنائي للقانوف العرب العدؿ وزراء رللس اعتماد خبلؿ من سيما وال اآليل، احلاسب جرائم من احلماية

 وجرائم القرصنة زلاربة رلاؿ يف العريب الصعيد على ىامة جد خةوة وىو ـ،1996 لسنة 339 رقم القرار دبوجب منوذجي

 التشغيل نظاـ إفساد أو وعرقلة للمعلومات اآللية ادلعاجلة نظاـ من جزء أو كامل  إ ى الغش بةريق والدخوؿ احلاسوب، معةيات

 2ادلعلومات. وسرقة آليا ادلعاجلة الواثئق تزوير و النظاـ، داخل ادلعلومات وتغيري ادلعتادة وظائفو أداء عن

 دفع شلا ، ادلعلوماتية الثورة أفرزتو دبا األخرى الدوؿ غرار على أتثرت اجلزائر أف فيو شك ال شلا : اجلزائرية التجربة خبصوص أما

 و ، ادلدين القانوف التغيري مس كما  ، اإلجراـ من ادلستحدثة األخةار دلواجهة ذلك و العقولات قانوف تعديل إ ى اجلزائري ادلشرع

 استحداث خبلؿ من إجرائية محاية لتوفري ذلك تعدي بل للمعةيات اجلزائية لاحلماية يكت  مل اجلزائري ادلشرع أف ادلبلحظ

 تكنولوجيا و الربيد وزارة أعلنتو الذي التصريح من لالرغم و أخرى جهة من و، ادلعلوماتية اجلردية طبيعة و تتفق التحقيق إجراءات

 افتتاح اثر ، اذلاتفية االتصاالت و االنًتنت على الشخصية البياانت حبماية يتعلق قانوف مشروع خبصوص االتصاؿ و اإلعبلـ

 ترسانة أية تكن مل اليـو غاية إ ى و فانو ، 2014 نوفمرب 13 بتاريخ ادلواطن" امن ةخبدم االتصاؿ و اإلعبلـ تكنولوجيا " صالوف

 3. ادلوضوع يف قانونية

                                                           
 .52، ص: 2000فؤاد بن صغري، التجارة الدولية، مةبعة فضالة ادلغرب، الةبعة األو ى،  1
2 /?t=31163480http://www.startimes.com 28/03/2018 يف التصفح اإلنًتنت جرائم مواجهة يف الدولية اجلهود  
 ، مرجع سابق . احلق يف اخلصوصية ادلعلوماتية بني ربدايت التقنية وواقع احلماية القانونية ،بن قارة مصةفى عائشةينظر  3
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 Facebook:موقع  في لخصوصيةتطبيقات حماية ا

تعترب عملية احلفاظ على اخلصوصية خاصة يف موقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ, من اكرب التحدايت اليت قد تواجو ادلسؤولني 

اخلدمة وتتعارض مع السياسة العامة للشبكة ومصاحلها, شلا يؤدي إ ى حظر زلتمل على اخلدمات, قد تؤدي إ ى تعقيد بيئة عمل 

 ذلذه التةبيقات ومستخدميها.

 و Facebook FlyByNight، NOYB على اخلصوصية تعزيز إ ى هتدؼ مشاريع ثبلثة طرح متيف ىذا السياؽ 

FaceCloak .من االجتماعية الشبكات يف ادلخزنة ادلعلومات إلخفاء ادلتقدمة التشفري آليات يستخدـ ادلشاريع ىذه من كل 

 عندما Facebook صفحة مع تتفاعل اليت ادلتصفح إضافات يف معظمها يف اآلليات ىذه تتجسد, فيها ادلرغوب غري العيوف

 :ادلشاريع ذلذه تفصيبلً  أكثر خصائ  أدانه اجلدوؿ يف ويرد ,ربميلها يتم

Characteristics Application 
Proxy Re-Encryption, el Gamal 
encryption, AES 

FlyByNight 
M.M.Lucas, 
N. Borisov 

Replace each attributes of user by 
an attribute of one of the member 
of his social network 

NOYB 
S. Guha, K. Tang, 
P. Francis 

Dictionary, MAC FaceCloak 
W. Luo, Q. Xue, 
U. Hengartner 

 
 جدول يوضح التطبيقات اليت حتمي اخلصوصية يف موقع الفايسبوك ومميزاهتم.

 على تعتمد ألهنا بةبيعتها ذبريبية ستظل , لكنهاما حد إ ى ادلتقدمة التشفري آليات استخداـإ ى  الثبلثة التةبيقات ىذه تسعى

  1.االجتماعية الشبكة دبزود اخلاصة الشبكة سياسة إ ى الوصوؿ

  

                                                           
1 Antoine Fressancourt, Privacy and social networks, ATOS, 2012,p 8. 
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 خاتمة:

لنفسو عادلا مستقبل وىو حر يف نشر  انشأنا منو انو ظيف ادلستخدـ  رثتأقوة تعلقنا دبواقع التواصل االجتماعي دلا ذلا من ميزات 

 لآلخراحلقيقية فيظهر  توزبتل  عن ىوي أونًتانيت اجتماعي هبوية افًتاضية قد تتةابق أتبادؿ ما يريد من معلومات يف وسط و 

موقع  أفخاصة و  األخرالبياانت الشخصية اليت يزود هبا متجاىبل خلةورة ادلعلومات و  أويراه فيو متناسيا  أفلالشكل الذي يرغب 

عرية حلياتنا اخلاصة و تفاصيلنا تكلها   لؤلس يف خدمتنا لكن و  أهنا األويلالفايسبوؾ يقـو بتحديثات متسارعة تظهر لنا للوىلة 

ادلةلقة يف التعبري عن مهومنا  ا من انتهاؾ خلصوصيتنا الفردية لكن يف قالب حريتنادلا ذلربجب عن الغري  أفادلخفية اليت جيب 

ادلواقع االجتماعية كوهنا تفرض عليو شروط االستخداـ  أسريانو  ييع أف، فعلى ادلستخدـ حسيب أودوف رقيب  أرائناو  أحاسيسناو 

تدفعنا دفعا للتعرؼ على  أيضاو  أصدقائنانضيفهم لقائمة  أصدقاءلانتهاج سياسة التنميط من خبلؿ اقًتاح  إليهاو قوانني الولوج 

لذا وجب علينا ، و غاايت خفية أىداؼذلا فهي شبكة جد معمقة   إذفيف شكل عبلقات رقمية افًتاضية،  أصدقائهمو  أصدقائنا

و  اإلعجابعل من خبلؿ ، وضع التعليقات، و التفااألفكارحذرا يف التعامل مع ىذه ادلواقع من حيث نشر  أكثرنكوف  أف

 .ىذه ادلواقع  ينا يفزلسوب عل ءيشالف كل ادلشاركة 
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 والفاعلّية العدد بني األقلّية مفهوم
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 الملّخص:

األقلّية ىي مصطلح تعّددت حول ماىيتو اآلراء، و تضاربت األفكار يف ضبطو، وانقسمت بذلك إىل ثالثة معايَت، األّول وىو معيار     

ا تمع،  وأمّ العدد،  يعّرف األقلية على أّّنا اجلماعة األقّل عددا، والثاين وىو معيار الفاعلية، يعرّفها أبّّنا اجلماعة ادلستضعفة من طرف اجمل

 ادلعيار الثالث فهو الذي جيمع بُت العدد و الفاعلية، و يعرّفها على أّّنا اجلماعة األقل عددا  وادلضطهدة يف اجملتمع.  
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 مقدمة:

لعوامل اترخيية عدة، ظهر ما يعرف ابألقليّات عرب العامل، و ىو مصطلح حديث، مل يظهر يف كتب الفقو عند القدامى، وقد دعت     

 و مناقشتو عرب ادلؤدترات و اذليئات الدولية؛ نظرا دلا تعانيو األقليات من اضطهاد و دتييز و ىضم للحقوق. الضرورة لطرحو

ىي تسعى و ن أو اللغة أو العادات... و األقلية يف عمومها ىي رلموعة بشرية تعيش وسط أكثرية، وختالفها يف خاصية أو أكثر كالدي    

 الذوابن يف رلتمع األغلبية.جاىدة للحفاظ على ىويتها و عدم 

و قد تعددت اآلراء حول معٌت األقلية بتعدد اخللفيات و األرضيات اليت ينطلق منها التعريف، فكّل يعّرف ىذا ادلصطلح حبسب رلالو     

 ورؤيتو.

ال يبقى ىذا ادلصطلح و ىنا تكمن أمهية ىذا البحث، حيث يهدف إىل ضبط ىذا ادلصطلح؛ حىت تتحّدد احلقوق  والواجبات، ولكي     

 فضفاضا، كّل يوّجهو حبسب ما خيدم سياستو على حساب مصاحل ىذه اجملموعات البشرية.

 وبتتبع ىذه التعريفات، ميكن إمجاذلا يف ثالثة اجتاىات: اجتاه العدد، واجتاه الفاعلية، و االجتاه اجلامع بينهما.    
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 تمكيد: 

ية" يف اللغة، مّث بيان آراء ادلفكرين يف حتديد معٌت ادلصطلح و ذلك بعرض االجتاىات الثالثة مع يف ىذا ادلقام، سيتم عرض معٌت "األقل    

 حتليلها، و مناقشتها، و من مثّ الوصول إىل نتيجة.
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 المفكوم اللغوي لمصطلح األقلية:

الكثرة. والُقلُّ والقلة مثل الذل والذلة. والُقلُّ إّن لفظة األقليات، ىي مجع لكلمة األقلية، وىي: من الفعل قلل: مبعٌت القلة، وىي خالف  

قال  1من الرجال: اخلسيس الدين. ورجل ُقلٌّ: قصَت اجلثة والدقيق. وقوم قليلون وأقالء وقُ ُلل وقُ ُلون: يكون ذلك يف قلة العدد ودقة اجلثة.

ُتْم قَِلياًل َفَكث َّرَُكْم...{  ":}...(: تعاىل)  (.86)سورة: األعراف، اآلية: َواذُْكُروا ِإْذ ُكن ْ

ا، فتأيت مبعٌت وميكن القول ىنا، أّن )األقلية( يف اللسان العريب أتيت مبعٌت القّلة يف العدد، وأتيت مبعٌت الِذلَّة والضعف، وقد جتمع ادلعنيُت مع 

 القّلة يف العدد مع الذلّة والّضعف.

  

                                                           
 .12/180، لسان العرب: ابن منظور، انظر. 1
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 مفكوم األقلية وفق اتجاه العدد: -المبحث األول

مع أنصار ىذا ادلعيار أّن مفهوم األقلية مرتبط بعدد األفراد ادلنتمُت إليها، والذين جتمعهم روابط مشًتكة ودتيزىم عن غَتىم داخل اجملتيرى  

ابلعلوم ُت ادلشكل للدولة الواحدة على إقليمها، ويرون أّن األقلية ىي اجلماعة العرقية األقل عددا يف رلتمع ما، وأنصار ىذا االجتاه من ادلشتغل

 1االجتماعية والدراسات القانونية.

وادلالحظ على ىذا االجتاه أنّو يصطدم حبقيقة تواجد رلموعات سلتلفة داخل دولة ما، مع عدم دتتع أي منها بصفة األغلبية، حيث  

ىو احلال يف لبنان، وىذا يفقد  تضطر تلك اجملموعات إىل التكتل لتشكيل األغلبية ادلنشودة يف مواجهة أقلية أخرى أو رلموعة أقليات، كما

 ادلعيار العددي صدقيتو إىل حّد ما.

وزايدة على ذلك، صعوبة التحقق من اإلحصائيات ادلعلن عنها؛ إذ جيب التواجد على اجلغرافيا نفسها اليت تتواجد فيها تلك األقليات،  

وىذا لظهور  -إن مل يكن مستحيال يف الدول الالمركزية –وإن كان أمر التحقق من عدد أقلية ما يف دولة مركزية موحدة، فإنو يصعب 

أقلية ابلنسبة للعرب، يف حُت يشكل العرب أقلية يف إقليم   2األقليات داخل األقليات، كما ىو الشأن يف العراق حيث يعترب األكراد

 3كردستان.

 وقد أورد أصحاب ىذا االجتاه عّدة تعريفات لألقلّية، منها: 

"رلموعة من السكان، لديهم عادة جنسية الدولة، غَت أّّنم يعيشون بذاتيّتهم، وخيتلفون عن غالبية ادلواطنُت يف اجلنس واللغة  األقلية ىي: -أ

ومفاد ىذا التعريف ىو أّن األقلّية ىي مجاعة عرقية تتمايز عن غالبية سكان رلتمعها مبختلف مقومات  4والعقيدة والثقافة والتاريخ والعادات".

العرقية. وىذا يصعب حتققو على أرض الواقع؛ نظرا الستحالة أو صعوبة إجياد أقلية ختتلف عن ابقي سكان دولة ما يف كّل اخلصائص  الذاتية

                                                           
حبر، مسَتة،  .152ص ،م2001 ،(ط. د) اجلديدة، اجلامعة دار: اإلسكندريّة ،الصراعات العرقية واستقرار العامل املعاصر: وىبان، أمحد، انظر. 1

 .21م، ص2893، مصر: مكتبة األصللو مصرية، )د. ط(، املدخل لدراسة األقليات
وطرطوس يف ادلنطقة اليت يسميها األكراد كردستان الكربى، وىي  ىم شعوب تعيش يف غرب آسيا، مشال الشرق األوسط، مبحاذاة جبال زاكروس. 2

 جنوب اليوم عبارة عن أجزاء من مشال شرق العراق، ومشال غرب إيران، ومشال شرق سوراي، وجنوب شرق تركيا. كما يتواجد األكراد أبعداد قليلة يف
م، 2001، 1، مصر: الدار الثقافية للنشر، طركرا  رارخ  عع  وقيية ون األاتج الدين، أمحد، : انظرغرب أرمينيا وبعض مناطق أذربيجان ولبنان. 

 .69-11ص
العراق: ىي منطقة حكم ذايت يف مشال العراق. حتدىا إيران من الشرق، وتركيا من الشمال، وسوراي من الغرب، وبقية مناطق العراق من  كردستان. 3

 : انظرم(. 1970ولَت ابلكردية. إنشاء إقليم كردستان العراق يعود إىل احلكم الذايت يف مارس )العاصمة اإلقليمية زلافظة أربيل، وادلعروفة هب اجلنوب
، رسالة ماجستَت، مصر: جامعة الزقازيق، كلية اآلداب، قسم م(0563-0552أركرا  العراق حتت حكم عبد الكرمي قاسم )مسر، عبد احلميد دمحم، 

 .46 -71التاريخ، ص
 .821م، ص1959، 3، القاىرة: مكتبة األصللو ادلصرية، طأصول العالقات السياسية الدولية. العمري، أمحد سويلم، 4
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وتوّفر عنصر من العناصر اآلنفة الذكر، كاف للوصول إىل وضع  -الدينية واجلنسية واللغوية والعقدية والثقافية والتارخيية والعادات والتقاليد  -

 قلّية.األ

"طائفة من البشر ادلنتمُت إىل جنسية دولة بعينها، مىت دتّيزوا عن أغلبية ادلواطنُت ادلكونُت لعنصر السّكان يف الدولة ادلعيّنة،  :األقلّية ىي -ب

ّل يف رلتمعها. غَت أنّو ىذا التعريف رّكز على أّن األقلية ىي اجلماعة العرقية ذات الكّم البشري األق 1من حيث العنصر أو الدين أو الّلغة".

 يؤخذ عليو، أنّو حصر خصائص األقلية يف ثالث: الدين واللغة والعنصر، يف حُت فإّّنا أكثر من ذلك. ومن جهة أخرى، فإّن التعريف مل يشر

 إىل عنصر ىام، وىو إدراك أفراد األقلّيات للمقّومات اليت دتّيزىا عن الغالبية، واحلفاظ عليها.

على معيار العدد، والذي يعٍت أّن األقلّية ىي اجلماعة  2-يف تعريفهم لألقلّية  - ىذا االجتاه، أّن أصحابو يؤّكدونوخالصة القول يف 

إّن العرقية ذات الكّم البشري األقّل يف رلتمعها. ويؤخذ عليو عدم اإلشارة إىل أوضاع األقلية االجتماعية والسياسية واالقتصادية. وكذا ف

 تكرار واإلطناب، وىي غَت جامعة وال مانعة.التعريفات فيها ال

  

                                                           
 .771، مصر: مؤسسة الثقافة اجلامعية، )د. ط(، صأصول القانون الدويل العامعبد احلميد، دمحم سامي، . 1
  :انظر. 2

Encyclopedia Britannica, William Benton Publisher, (s. Ed), vol 15, London, p452. Nicolas 
Schmitt, protection des minorités, federalisme et democratie de concordance, institut 

federalisme, université de fribourg, conference sur le Burundi, Geneve, (17-19 avril 1996), p5. 
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 :ألقلية وفق اتجاه الفاعليةمفكوم ا -المبحث الثاني

كّل مجاعة   -على حسبهم -يرى أنصار ىذا ادلعيار أّن الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي ىو العنصر احملّدد دلفهوم األقلّية وىي  

أمرىا، بغض الّنظر عن عدد أفرادىا، كثرة كانوا أو قّلة. ويستدّلون على ذلك، بوضع اذلنود عرقية مستضعفة، أو مقهورة، أو مغلوب على 

 يف أمريكا يف بداية الغزو األورويب ذلا، وكذلك الزنوج يف جنوب إفريقيا أاّيم حكم ادليز العنصري.  1احلمر

( من عدد %40الذين يشّكلون حوايل ) 2وجد الفرانكفونيونوادلالحظ ىنا، أّن معيار الفاعلية ال خيلو من النقد، ففي بلجيكا مثال، ي 

الّسكان، وىم بذلك يف حكم األقلية ابدلعيار العددي، لكن التشريعات البلجيكية منحتهم امتيازات جعلتهم يف وضع ادلهيمن على حساب 

 وضع ادلهيمن إىل جانب األقلية الفرانكفونية، ونت  إاّل أّن الفدرالية أعطت أيضا امتيازات جلماعة الفالمون؛ شلّا جعلها أيضا يف 3الفالمون،

 4يمنة.عن ىذا الوضع ما يسّمى ابذليمنة ادلشًتكة، وغدت وفقا ذلذا الوضع اجلماعة اذلولندية ىي األقلّية الوحيدة ابدلعيار العددي ومعيار اذل

 وأنصار ىذا االجتاه يعرّفون األقلية بتعريفات سلتلفة، يذكر منها: 

"رلموعة من األشخاص يف الدولة، ليست ذلا السيطرة أو اذليمنة، تتمتع جبنسية الدولة، إاّل أّنا ختتلف من حيث اجلنس أو  :ة ىياألقلي -أ

 5الداينة أو الّلغة عن ابقي الشعب، وتصبو إىل محاية ثقافتها، وتقاليدىا، ولغتها اخلاّصة".

، وادلالحظ على ىذا التعريف، أنّو يربط مفهوم األقلية بفاعليتها فقط، شلّا يؤدي إىل خلق نوع من اخللط بُت مفهوم األغلبّية واألقلّية     

وأغلبية  خاّصة يف األوضاع اليت تكون فيها أمام رلموعتُت، إحدامها كثَتة العدد وأقّل سيطرة، واألخرى قليلة العدد ومسيطرة، فكلتامها أقلّية

                                                           
 وقع:. اسم يطلق على عرقيات السكان األصليُت األمريكيُت قبل عصر كريستوفر كودلبوس، وتطلق أيضا على السالالت اليت اضلدرت عنهم. انظر ادل1

www.eso-garden.com/specials/american_indian_tribes.pdf (2/2/2013.16:00) 
وىو اثين أكرب جتمع يف العامل بعد اجلمعية العامة ذليئة األمم ادلتحدة. يضم مخسا وأربعُت دولة . ىم ادلنتسبون إىل الفرانكفونية. وىي جتمع دويل منظم، 2

عام انطقة كليا أو جزئيا ابللغة الفرنسية، حيث تشكل اللغة الفرنسية الرابط ادلؤسس ذلذه ادلنظمة، وقد تشكلت الفرانكفونية كمنظمة دولية 
 يا حلماية اللغة والثقافة الفرنسية، والًتوي  ذلا. انظر ادلوقع:م(.وىي يف أساسها دتثل ىدفا ثقاف1960)

 .11:00) 2013/2/5www.al.jazirah.com/2002/20021024/cu5/htm ( 
 ىم رلموعة من الناس اليت تسكن يف النطاق الشمايل من بلجيكا وتتحدث اللغة اذلولندية. انظر ادلوقع:. 3

https:/www.oecd.org/fr/Belgique/32023762.pdf (7/2/2013.14:15) 
 انظر:. 4

José Woehrling, les trois dimensions de la protections des minorités en droit 
constitutionnel comparé,rapport generale présenté aux journées mexicaines de l’association 
Henri capitant à Mexico et Oaxaca du 15 au 18 mai 2002, p104. 

، املرركز الدويل لألقلّيات يف القانون الدويل مع املقارنة ابلشرخعة اإلسالمية. ىذا التعريف منسوب إىل )فإن ديك(. السّيد، زلّمد جرب، 5
 .86م، ص1990اإلسكندريّة: منشأة ادلعارف، )د. ط(، 
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ا حسب معيار الّدارس أو ادلالحظ. وأيضا فالتعريف حصر شلّيزات األقلّية يف ثالث، يف حُت، فإّّنا تزيد على ذلك كالعادات والتقاليد، كم

 سبق بيانو.

ا تنظيمات وأمناط "مجاعة تشًتك يف واحد أو أكثر من ادلقومات الثقافية أو الطبيعية، ويف عدد من ادلصاحل اليت تكّرسه :األقلّية ىي -ب

 خاّصة للتفاعل، وينشأ لدى أفرادىا وعي بتمايزىم يف مواجهة اآلخرين نتيجة التمييز السياسي واالجتماعي واالقتصادي ضّدىم؛ شلّا يؤّكد

دول. وادلالحظ ىنا، أّن االشًتاك يف عدد من ادلصاحل، ليس من خصائص األقلية فقط، فهو عام بُت الشعوب وال 1تضامنهم ويدّعمو".

ادلتمثل يف الوعي واإلحساس لدى أفراد اجملموعة بوضعهم. ولكن من جهة أخرى، ميكن  2ويالحظ أيضا، أنّو يتمّيز إبدراجو للعامل الّنفسي،

 3ألفراد األقلية الشعور ابلتمايز العرقي ابلرغم من جودة ادلستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي.

 فإنّو يؤخذ عليو ما أييت: عموما،  4وابلنظر إىل ىذا االجتاه

 5إمهال أصحابو دلعيار العدد، شلّا يؤّدي إىل اخللط بُت مفهومي األقلية واألغلبية. -1

القول أبّن األقلّيات ىي ابلضرورة مجاعات عرقية غَت مسيطرة، ىو رأي غَت سليم يف مجيع األحوال، إذ الواقع يثبت وجود أقلّيات  -2

 6مسيطرة.

                                                           
 م، ص د.1988، ، القاىرة: مكتبة النهضة ادلصريّة، )د. ط(واالستقرار السياسي يف الون  العريباألقلّيات مسعد، نفُت، . 1
يف كل يقصد ابلعامل النفسي، أن اجلماعة ادلتجانسة ال يصطلح عليها ابألقلية إال إذا أحّست بوضعها عن وعي اتم بواقعها، وتصّرفت على أساسو . 2

 :انظرجي على حد سواء. تفاعالهتا مع احمليط الداخلي واخلار 
Landre-Sosthene Beni, Mogba gestion Zephirin, des forets et exclusions des minorites 
pygmees Ba Aka dans la reserve specile de Dzanga-Sangha Republique Centre 

Africaine, mémoire de maitrise en sociologie, Bangui: université de Bangui,1996-1997,p10. 
، وىبان، انظروىذا مثل األقلّية الفرنسّية اليت تستوطن كندا، فهي تشعر بتمايزىا العرقي ابلّرغم من عدم معاانهتا من أّي صورة من صور التمييز. . 3

 .231، صالصراعات العرقية واستقرار العامل املعاصرأمحد، 
 :انظر. 4

Wagley, Charles, minoritiesin the New World, New York, Colombia university press, 1985, 
p4. Claude Levis-Straus , rev, Int, sc, soc, n 4, 1971, Vol 23, p 647. 

دتثل مجاعة عرقية مستضعفة تعاين شىت صنوف  -إىل عهد قريب –ى سبيل ادلثال، كانت األغلبية العددية اذلائلة من السود يف جنوب إفريقيا فعل. 5
 كانوا ميثلون  -يف ظل تلك الظروف –التمييز واالضطهاد من جانب أقلية عددية مسيطرة من البيض يف رلتمعها. فهل مبقدور أحد القول أبّن السود 

 .221، صأصول القانون الدويل العامّ : عبد احلميد، زلّمد سامي، انظرأقلية، يف حُت أّن البيض كانوا ال يعتربون كذلك؟ 
  .دتثالن مجاعتُت مسيطرتُت كّل يف دولتو. وذلك حال أقلّييت البيض يف كّل من )زميبابوي وروديسيا( –إىل عهد قريب  –والّلتُت كانتا . 6

 .211، صالصراعات العرقية واستقرار العامل املعاصر: وىبان، أمحد، انظر
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ىي ابلضرورة تعاين من التمييز أو االضطهاد، ىو رأي بعيد عن الصواب؛ ألّن الواقع يثبت وجود أقلّيات غَت مسيطرة القول أبّن األقليات  -3

 1إال أّّنا تعامل على قدم ادلساواة مع األغلبّية.

 التعريفات ادلتقّدمة يسودىا التكرار واإلطناب، وىي غَت جامعة وال مانعة. -4

  

                                                           
 : ادلرجع السابق نفسو.انظروىذا مثل األقلّية الفرنسية يف كندا، واألقلية اليهودية يف الوالايت ادلّتحدة األمريكّية. . 1
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 اّتجاه العدد والفاعلّية معا:مفكوم األقلية وفق  -المبحث الثالث

لقد تعّرض أصحاب معيار العدد، كما أصحاب معيار الفاعلية إىل كثَت من النقد شلّا حذا مبجموعة من الدارسُت إىل اعتماد ادلعيارين  

ودونية الوضع السياسي، أو االجتماعي، أو معا، يف اجتاه جديد وتتمحور تعريفاهتم دلصطلح األقلية بُت اجلمع ادلتزامن بُت قّلة العدد 

 االقتصادي. ومن تعريفاهتم الواردة وفقا ذلذا ادلعيار، ما أييت:

"رلموعة من مواطٍت الدولة، ختتلف عن أغلبية الرعااي من حيث اجلنس، أو الدين، أو اللغة، أو الثقافة، وغَت مسيطرة أو  :األقلّية ىي -أ

 1دفة محاية القانون الدويل ذلا".مهيمنة، وتشعر ابالضطهاد، مسته

تمتع والالّفت يف ىذا التعريف، ىو ظهور عنصر اجلنسّية واشًتاطو يف تعريف األقلّية. واجلنسية ىنا يستنبط منها عنصر الوالء للدولة اليت ت 

إقليم أي دولة. وكذلك القول بعدم سيطرة أي رلموعة جبنسيتها، كما أّّنا تتيح للدارسُت التفريق بُت رلموعات ادلهاجرين، أو الاّلجئُت، على 

 األقلّية وشعورىا ابالضطهاد ىو غَت اثبت يف مجيع األحوال كما سبق بيانو.

"مجاعة من ادلواطنُت يف دولة ما، يشّكلون أقلية عددية، ويكونون يف وضع غَت مسيطر يف ىذه الدولة، وذلم خصائص  :األقلّية ىي -ب

إرادة  -ولو ضمنيّا -عرقية أو دينية أو لغوية، ختتلف عن خصائص أغلبية السكان، ويكون لديهم شعور ابلتضامن فيما بينهم يشّجعو وجود

 2زة، وىدفهم ىو حتقيق ادلساواة مع األغلبّية يف الواقع ويف القانون".مجاعية يف البقاء كجماعة متميّ 

ىو حصره ألىداف األقليات يف ادلساواة، يف حُت فإّن األقليات قد تكون  -إضافة للمالحظات السابقة -وادلالحظ على ىذا التعريف  

ة، أو االنضمام إىل دولة رلاورة يشًتك شعبها مع أفراد األقلية ذلا أىداف أخرى عديدة أبرزىا ىدف االنفصال عن الدولة وتكوين دولة مستقلّ 

ومن جهة أخرى، فإّن التعبَت بلفظة )عرقّية( غَت دقيق؛ ذلك أّن اخلصائص العرقية تتضّمن اخلصائص الدينية  3يف ذات ادلقومات العرقية.

 واللغوية والثقافية اليت ذكرت يف التعريف.

                                                           
 .96، صابلشرخعة اإلسالمّية املرركز الّدويل لألقّلّيات يف القانون الدويل مع املقارنةالسّيد، زلّمد جرب، . 1
محاخة حقوق األقلّيات . وائل، عالم أمحد، 82ص، املرركز الّدويل لألقّلّيات يف القانون الدويل مع املقارنة ابلشرخعة اإلسالمّيةالسّيد، زلّمد جرب، . 2

 .18م، ص1994، القاىرة: دار النهضة العربّية، )د. ط(، يف القانون الدويل العام
قلية ادلسلمة ادلتمركزة يف مجهورية الشيشان التابعة لروسيا االحتادية، واألقلية الزصلية يف يت تقطن إقليم كشمَت ابذلند، واألألقلية ادلسلمة المن ذلك: ا. 3

الصراعات العرقية ن, أمحد، : وىباانظرجنوب السودان، واألقلية الكردية يف كل من العراق وتركيا وإيران، واألقلية الكتاالنية، وأقلية الباسك يف إسبانيا. 
، 59، رللة السياسة الدولية، عدد "مشكلة الباسك بني االستقالل واحلكم الذايت". ادلداح، دمحم علي، 173-172، صواستقرار العامل املعاصر

 :انظر. و 160-154م، القاىرة: مؤسسة األىرام، ص1980

Gabriel,Tortella, "los costes de la separacion de Cataluña", revista de Libros, n2, 2014, 
España, colegio libre de IXIXITOS, p 1-18. 
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الوضعية السياسية  -أنّو أكثر إحاطة مبفهوم األقلية؛ وذلك جبمعو ادلعيارين معا: العدد، والفاعلية  وخالصة القول حول ىذا االجتاه، 

 ولكن يؤخذ عليو أنّو دائما جيعل األقلية يف وضع ادلضطهد وغَت ادلسيطر، وىذا مناف للواقع.  -واالجتماعية واالقتصادية

الثة، فإنّو تبُّت أنّو ال يوجد تعريف زلّدد ورلمع عليو لألقلّية، وىذا حىت داخل ادلعيار وبعد الوقوف عند معٌت األقليّات حبسب ادلعايَت الث 

راجع ألمرين اثنُت، مها: تباين أوضاع األقلّيات من جهة، ومن جهة أخرى فإّن ىذه  -بعد استقراء اآلراء  -الواحد؛ والسبب يف ذلك 

التعريف، والّسياق الذي يندرج فيو، والوظيفة اليت يراد لو أن يقوم هبا. والواقع أكرب  التعريفات وضعت حبسب بؤرة االىتمام اليت ينطلق منها

  1شاىد على ىذا، فاالختالف حول ماىّية )األقلّية( اثبت حىت يف أكرب ادلوسوعات والقوانُت الدولّية.

قلّية، يتبُّت أّّنا ترتكز على عناصر أساسّية، حبيث ويف اخلتام، وبعد ىذا العرض دلختلف االجّتاىات واآلراء يف حتديد ماىّية مصطلح األ 

 تشّكل يف رلموعها معٌت )األقلّية(، وىي:

 وجود مجاعة بشريّة تعيش وسط أخرى. -1

 يشًتك أفرادىا يف خاصّية أو أكثر، دتّيزىا عن األغلبّية. -2

 تتمّيز ىذه اجلماعة بقّلة عددىا، فيكون اجملتمع الذي تعيش فيو أكثريّة. -3

 تكون ىذه اجلماعة غَت مسيطرة ومضطهدة، يف الغالب. -4

واشًتاط عنصري: قّلة العدد، واالضطهاد وعدم السيطرة يف الغالب؛ وذلك ألّن الواقع والتاريخ يثبتان أّن ظهور مصطلح )حقوق األقليّات     

افذة فال حاجة ذلا دلن يدافع عنها، فهي مهيمنة. وإذا حدث وأن يف العامل(،مل أيت إال حلماية اجلماعات الصغَتة وادلضطهدة، وأّما األكثريّة النّ 

 ريكّية.وجدت أغلبّية مضطهدة، ويف ادلقابل أقلّية مسيطرة، فهذا اندر، وعكس الواقع، وىذا مثل األقلّية اليهوديّة يف الوالايت ادلّتحدة األم

 يكون عدد ىذه اجلماعة كافيا للحفاظ على خصائصها ودتّيزىا؛ وإالّ انصهرت يف غالبّية اجملتمع. -5

 أن يكون ذلا كامل االستعداد للمحافظة على صفاهتا وىويّتها؛ وإالّ مصَتىا الذوابن يف الغالبّية. -6

                                                           
، ترمجة: حداد، سليم، بَتوت: ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، )د. ط(، املعجم النقدي لعلم االجتماع: ف، بوريكوا، ود، بودون، انظر. 1

ادلادة األوىل من قانون  .1/244م، 1990، 3، بَتوت: دار النعمة، طاملوسوعة السياسيةالكيايل، عبد الوىاب، وآخرون،  .51-50م، ص1986
 م(، عن ادلوقع:1994محاية حقوق األقليات الصادر عن ادلبادرة األوروبية ادلركزية بتورينتو يف )

www.law-zag.com/vb/t13336.htm ((15:102013/01/10.م 
ئة األمم األمم ادلتحدة بشأن حقوق األشخاص ادلنتمُت إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، والذي اعتمدتو اجلمعية العامة ذلي نص إعالن
 ، عن ادلوقع:م(1992) ادلتحدة عام

http://www.ohchr.org/documents/publications/guide minorities ar.pdf (18:00.2013/01/10م) 
hem.bredband.net/b153948/stu14.htm (10/01/2013.16:15) 
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 الّ فمن الّضامن حلقوقها.أن تكون ذلا صفة ادلواطنة، وتتمّتع ابلوالء للّدولة اليت تعيش فيها، وإ -7

ميكن اخللوص إىل أّن األقلّية ىي: "مجاعة من مواطٍت دولة ما، يشًتك أفرادىا يف رابطة أو أكثر،  -وبناء على ىذه اخلصائص -وعليو     

 دتّيزىم عن أكثرية السكان، تسعى للحفاظ عليها بتمكُت عددىا، غالبا ما تكون مضطهدة وغَت مسيطرة ".

 لتعريف ىي كاآليت:وزلًتزات ا 

 "مجاعة": إشارة إىل اجلزء، وليس الكل. - أ

 "مواطٍت": إلخراج من ال يتمتع بصفة ادلواطنة، وما يلحق هبا من والء للدولة. - ب

 مثال.  1"دولة ما": إلخراج من ال ينتمي إىل دولة معينة، وحياتو قائمة على التجوال، كالغجر - ت

 يشًتكون فيها مع غالبية السكان."دتّيزىم": احًتازا من اخلصائص اليت  - ث

 "أكثرية": إشارة إىل أّن ىذه اجلماعة ىي قليلة العدد ابدلقارنة مع ابقي سكان الدولة. - ج

 "تسعى للحفاظ عليها": إلخراج اجلماعات غَت ادلدركة لروابطها، وال تعمل إلثباهتا، ولديها قابلية االنصهار مع األغلبية. - ح

 ماعات اليت ضعفها يف عددىا؛ حبيث ال ميّكنها من البقاء، بل مصَتىا الزوال."بتمكُت عددىا": احًتازا من اجل - خ

 "غالبا": احًتازا من القول القائل أبّن األقلية دائما غَت مسيطرة ومضطهدة. - د

  

                                                           
راضيهم توجد آراء سلتلفة بشأن اتريخ الغجر وأصوذلم، منها أن ىؤالء األقوام أصال من شعوب اذلند وإيران ومناطق وسط وجنوب آسيا، ىاجروا من أ. 1

م تقريبا( وصلوا إىل مناطق اجملر وصربيا وابقي بالد 2441قرن اخلامس عشر )يف حوايل القرن الرابع ادليالدي، وأوضح بعض ادلؤرخُت أّنم يف أواسط ال
ي، كما استوطنوا يف البلقان األخرى، مث بعد ذلك انتشروا يف بولندا وروسيا، واستمر انتشارىم إىل أن بلغوا السويد وإصللًتا يف القرن السادس عشر ادليالد

  ادلوقع: انظر. إسبانيا أبعداد كبَتة

http://knowledge0world.blogspot.com/2012/09/blog-post_27.html (5/1/2013.15:30) 
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 مة:ـاتـالخ

 ، ميكن استخالص ما أييت:يف ختام ىذا البحث    

 ذىب إليو أنصار ادلعيار العددي.األقلية ىي اجلماعة األقل عددا يف اجملتمع. و ىذا ما  -

 األقلية ىي اجلماعة ادلضطهدة وادلستضعفة يف اجملتمع. وىذا ما ذىب إليو أصحاب معيار الفاعلية. -

 بُت العدد والفاعلية معا. األقلية ىي اجلماعة األقل عددا و ادلضطهدة يف اجملتمع. و ىذا ما ذىب إليو االجتاه اجلامع -

 وىي أكثر، أو خاصّية عنها دتّيزىا مسيطرة، أكثريّة وسط تعيش العدد، قليلة ، بشريّة رلموعةل جامع مانع، ىي: "األقلية كمصطلح شام -

 حتقيق على تعمل و فيها، تعيش اليت للّدولة والوالء ادلواطنة بصفة وتتمّتع ذلك، من ميكنها عددىا و شلّيزاهتا، على احملافظة على حريصة

 ".األغلبّية مع ادلساواة
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 للنركز األوروبي للبحوث واالستصارات الشادساملؤمتر الدولي العلني 
 " املشتقبل بعني احلاضر واملاضي "يف العلوم اإلنشانية واالجتناعية حتت شعار 

 اسطهبول  –تركيا 
 كلية اإلهليات –جامعة مرمرة 
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Ref: 6/2018/109 

 القانون يف الزوجية للرابطة اجلزائية احلناية
 اجلزائري
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 مقدمة:

يعترب الزواج العالقة الشرعية الوحيدة لبناء أسرة سوية يفًتض ذلا النجاح واالستمرار يف حتقيق الغرض الذي أنشئت من 

جوانبها متأثرة يف ذلك ابلتعاليم الدينية والقيم  يف مجيع اإلنسانيةأجلو، وذلذا اىتمت التشريعات الوطنية بتنظيم ىذه العالقة 

األخالقية واألعراف السائدة يف رلتمعاهتا الوطنية، ونظرا الختالف ىذه ادلفاىيم من دولة ألخرى فقد اختلفت تبعا لذلك 

 التنظيمات اخلاصة ابلرابطة الزوجية من دولة إىل أخرى.

ية ىدفت إىل محاية وقد أوىل ادلشرع اجلزائري كغَته من ادلشرعُت اىتماما واضحا هبذا ادلوضوع، من خالل عدة نصوص قانون

ية الرابطة الزوجية ابعتبارىا األساس الذي تبٌت عليو األسرة، ويف ىذا الصدد تعترب احلماية اجلزائية ذلذه الرابطة الوسيلة األكثر فعال

اليت تعمل على ضمان حقوق كال الزوجُت، وسنحاول من خالل ىذه ادلداخلة التعرض دلختلف األفعال اليت جرمها ادلشرع 

 دائها على الرابطة الزوجية وذلك عن طريق دراسة اجلرائم التالية:العت

 جرمية اخليانة الزوجية -
 جرائم اإلخالل اباللتزامات الزوجية. -
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 أوال: جريمة الخيانة الزوجية

ة من اجلرائم ضد األخالق، وكذا اآلداب العامة ولكنها دتس ابلدرجة األوىل الرابطة الزوجية. إن تعترب جرمية اخليانة الزوجي

نظرة القانون للزان ختتلف عن نظرة الدين، فالزان وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ىو كل وطء بُت رجل وامرأة ال يوجد بينهما 

متزوج، يف حُت أنو يف نظر القانون الوضعي ال يتصور إال إذا كاان طرفا زواج شرعي سواء كان أحدمها أو كالمها متزوج أو غَت 

  1الفعل كالمها أو أحدمها متزوجا.

 وسوف نتطرق إىل أركان اجلرمية واجلزاء ادلًتتب على مرتكبيها وكذا اإلجراءات اخلاصة مبتابعتها فيما يلي:

 .أركان جرمية اخليانة الزوجية0
اجلزائري تتكون ىذه اجلرمية من ثالث أركان الركن ادلادي، الركن ادلفًتض والركن  2قانون العقوابتمن  339طبقا لنص ادلادة 

 ادلعنوي.

ال تقوم اجلرمية إال ابللقاء اجلنسي بُت الذكر واألنثى، وبذلك تشًتك جرمية الزان مع جرمية االغتصاب، .الركن ادلادي: 0.0

 3ضا ادلرأة يف حُت تكون برضاىا يف اخليانة الزوجية.غَت أن االتصال اجلنسي يف االغتصاب بغَت ر 

حىت تتحقق جرمية اخليانة  4ادلقصود بذلك ىو ارتباط الزوج الزاين أو الزوجة الزانية بعقد زواج صحيح. الركن ادلفرتض: 8.0

قائمة حال ارتكاب اجلرمية، يعٍت الزوجية، ألن القانون ال ينظر إىل رلرد الوطء وإمنا ينظر إىل العالقة الزوجية اليت جيب أن تكون 
 5أن الزوجة ما زالت على ذمة الزوج ومل حيدث طالق بينهما.

يتوفر القصد اجلنائي لدى الفاعل األصلي مىت ارتكب الفعل عن إرادة وعن علم أبنو متزوج وأنو  .الركن ادلعنوي:3.0

 يواصل شخصا غَت زوجتو.
يلو أو خليلتو متزوجا أو متزوجة، فإن كان جيهل الرابطة الزوجية وقت إتيان أما ابلنسبة للشريك فيشًتط فيو العلم أبن خل

 6الفعل فإن القصد اجلنائي يكون منتفيا.

 
 

                                                           
 .130، ص 2003أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلزء األول، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  1
 يتضمن قانون العقوابت ادلعدل وادلتمم. 1966يونيو  8مؤرخ  156-66رقم األمر  2
 نفس ادلرجع. 3
 .354، ص2003، السنة 02، اجمللة القضائية عد 297745، ملف رقم 2003-06-01احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية، بتاريخ  4
 .354، ص2003السنة  ،02، اجمللة القضائية عد 249349، ملف رقم 2003-01-08احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية، بتاريخ 5
 .33،34، ص1985عبد احلميد الشواريب: جرمية الزان يف ضوء القضاء والفقو، دار ادلطبوعات اجلديدة، االسكندرية، مصر، 6
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 .اإلجراءات اخلاصة مبتابعة جرمية اخليانة الزوجية:8

 1ختضع ادلتابعة لقيدين مها: إثبات اجلرمية وشكوى الزوج ادلضرور.

من قانون  341رمية إال حإحدى الوسائل الثالث وردت على سبيل احلصر يف ادلادة ال جيوز إثبات اجل.إثبات اجلرمية: 0.8

 العقوابت وىي:
من قانون اإلجراءات  15زلضر إثبات التلبس ابجلنحة حيرره ضابط الشرطة القضائية طبقا دلا ىو منصوص عليو يف ادلادة  -
 اجلزائية.
 تهم.إقرار صريح وارد يف رسائل أو مسندات صادرة من ادل -
 اإلقرار القضائي ويقصد بو االعًتاف أمام القضاء. -

ال تتم ادلتابعة إال بناء على شكوى من الزوج ادلضرور، وإن سحب ىذه الشكوى يضع حدا .شكوى الزوج ادلضرور: 8.8

 من قانون العقوابت. 339للمتابعة ضد الفاعل األصلي وشريكو طبق ادلادة 

من قانون العقوابت تكون العقوبة على جرمية اخليانة الزوجية ابحلبس من سنة إىل سنتُت  339طبقا لنص ادلادة . اجلزاء: 8

 دون التمييز بُت الزوج والزوجة مرتكب اجلرمية وتطبق نفس العقوبة على الشريك، غَت أنو ال يعاقب على الشروع يف ىذه اجلرمية.

  

                                                           
 .136-133أحسن بوسقيعة: مرجع سابق، ص 1
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 ثانيا: جرائم اإلخالل بااللتزامات الزوجية

  اجلرائم  يف:تتمثل ىذه 

 جرائم اإلمهال ادلعنوي وادلادي. -
 جرمية االمتناع عن دفع النفقة. -
 جرائم اإلمهال ادلعنوي وادلادي .0

 .تندرج ضمن جرائم اإلمهال ادلعنوي وادلادي جرمييت ترك مقر األسرة وجرمية التخلي عن الزوجة احلامل

إىل  25.000بس من شهرين إىل سنة وبغرامة من على:"يعاقب ابحل 330/1تنص ادلادة .جرمية ترك مقر األسرة: 0.0

 دج: 100.000

أحد الوالدين الذي يًتك مقر أسرتو دلدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماتو األدبية أ, ادلادية ادلًتتبة على السلطة -

إىل مقر األسرة على وضع ينبئ عن األبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغَت سبب جدي. وال تنقطع مدة الشهرين إال ابلعودة 
 الرغبة يف استئناف احلياة العائلية بصفة هنائية."

 فطبقا لنص ادلادة تتكون جرمية ترك مقر األسرة من ركنيُت مها: الركن ادلادي والركن ادلعنوي.

 ويتحقق بتوفر عنصرين:الركن ادلادي:  .0.0.0
ويقصد مبقر األسرة مكان إقامة الزوجُت وأوالدمها، وىذا يقتضي  أ.االبتعاد جسداي عن مقر األسرة دلدة أكثر من شهرين:

 ابلضرورة وجود مقر األسرة، يًتكو اجلاين، أما إذا كان كل من الزوجُت يعيش منفصال عن اآلخر يف بيت أىلو فهنا ال تقوم اجلرمية.
ُت، وىذا يعٍت أن اجلرمية ال تقوم إال من قانون العقوابت تذكر أحد الوالدين بدال من أحد الزوج 330/1نالحظ أن ادلادة 

يف حق األب أو األم الشرعيُت، كما أن اجلرمية تقتضي وجود ولد أو عدة أوالد، فال تقوم اجلرمية يف حق الزوجُت الذين ال ولد 
 أوالد ذلما.ذلما، ويف ىذا الصدد نرى أبنو كان األوىل  ابدلشرع اجلزائري أن يوسع من نص ادلادة ليشمل الزوجُت الذين ال 

ولقيام اجلرمية يشًتط يف الًتك استمراره ألكثر من شهرين، وإن العودة إىل مقر األسرة يقطع ىذه ادلهلة، ولكن يشًتط أن 
 1تكون ىذه العودة تعبَتا عن الرغبة يف استئناف احلياة العائلية.

و كل االلتزامات ادلفروضة عليو قانوان حنو تقوم جرمية اإلمهال ابلتخلي عن بعض أ ب.عدم الوفاء اباللتزامات العائلية:

نوع مادي كالنفقة وىي مفروضة على األب ابلنسبة للذكور إىل سن الرشد، وابلنسبة  2زوجتو وأوالده، تلك االلتزامات نوعان،

                                                           
، 2005معية، ادلطبعة اجلهوية قسنطينة، اجلزائر، دردوس مكي: القانون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثاين، ديوان ادلطبوعات اجلا 1
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 36ادلادة من قانون األسرة. ونوع أديب يتمثل يف رعاية األوالد وحسن تربيتهم حسب نص  75لإلانث إىل الدخول طبق ادلادة 
 من قانون األسرة.

تتطلب جرمية ترك مقر األسرة قصدا جنائيا يتمثل يف مغادرة الوسط العائلي، وإرادة قطع  الركن ادلعنوي: .8.0.0

الصلة ابلعائلة. وال عقوبة على الزوج الذي يغادر مقر الزوجية لسبب جدي مثل البحث عن العمل، إال أن سوء النية مفًتض يف 
 جلدي.ىذه احلالة وعلى الزوج الذي ترك مقر األسرة إثبات قيام السبب ا

 1وال تتخذ إجراءات ادلتابعة إال بناء على شكوى الزوج ادلًتوك.

 من قانون العقوابت على: "يعاقب... 330/2تنص ادلادة .جرمية التخلي عن الزوجة احلامل: 8.0

 الزوج الذي يتخلى عمدا ودلدة جتاوز شهرين عن زوجتو مع علمو أبهنا حامل وذلك لغَت سبب جدي" -

 ىي: اجلرمية يشًتط توافر ثالث أركانلقيام ىذه 

 قيام الرابطة الزوجية بُت الزوج ادلهمل والزوجة احلامل، فال يعتد ابلعالقة غَت الشرعية. . الركن ادلفرتض: 0.8.0

التخلي عن االلتزامات ج عن زوجتو احلامل دلدة أكثر من شهرين، دون مراعاة الزو يتحقق بتخلي  . الركن ادلادي:8.8.0

 العائلية األخرى.
علم الزوج حبالة احلمل لزوجتو ادلًتوكة، فهذه اجلرمية ىي جرمية عمدية، وعليو يشًتط لقيامها ثبوت الركن ادلعنوي:  .3.8.0

 2علم الزوج حبمل زوجتو عند ختليو عنها. وميكن للزوج أن يتملص من العقوبة إذا أثبت أن غيابو كان لسبب جدي.
 فإنو يعاقب مرتكب ىذه اجلرمية بنفس العقوبة ادلقررة دلرتكب  جرمية ترك مقر األسرة ادلذكورة أعاله. أما فيما يتعلق ابجلزاء

 جرمية االمتناع عن دفع النفقة .8
تشمل النفقة ما يصرفو الزوج على زوجتو من طعام وكسوة ومسكن أو أجرتو ونفقة العالج وما يعترب من الضرورايت يف 

وميكن القول يف ضوء ماسبق أن الزوج ملزم شرعا وقانوان ابإلنفاق على زوجتو مىت استوفت النفقة شروطها، وإن 3العرف والعادة.
من حق الزوجة اللجوء إىل القضاء للحكم ذلا بنفقة وىذا احلكم شأنو شأن أي حكم قضائي قد ينفذه احملكوم علي طواعية 

 عُت إكراىو على التنفيذ.   واختيارا. وقد ميتنع عن تنفيذه ويف ىذه احلالة يت
وما بعدىا من قانون األسرة وتبعو حبماية جزائية  74وقد أوجد ادلشرع محاية للحق ادلقرر للزوجة يف النفقة مبوجب ادلواد 

من قانون العقوابت دلعاقبة الزوج يف حالة امتناعو عن قيامو بواجب اإلنفاق على زوجتو عندما يقرره  331عندما خصص ادلادة 

                                                           
 الفقرة األخَتة من قانون العقوابت اجلزائري. 330ادلادة  1
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حيث نصت على: " يعاقب ابحلبس من  1قانون وحيكم بو القضاء، مشكال بذلك جرمية االمتناع عن تسديد نفقة مقررة قضاء،ال
ألف دج كل من امتنع عمدا ودلدة تتجاوز الشهرين عن تقدمي  300ألف دج إىل  50ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من 
ء كامل قيمة النفقة ادلقررة عليو إىل زوجو أو أصولو أو فروعو، وذلك رغم صدور حكم ادلبالغ ادلقررة قضاء إلعالة أسرتو، وعن أدا

 ضده حإلزامو بدفع نفقة إليهم".
 نستخلص من نص ادلادة أن جرمية االمتناع عن دفع النفقة تتكون من األركان التالية:

اعتبار إذا كانت تلك النفقة قد حتددت ومعٌت ذلك أنو ال صدور حكم قضائي ابلنفقة ممهورا ابلصيغة التنفيذية:  -

 2اتفاقا بُت اجلاين وزوجتو اليت يلزم حإعالتها.

من قانون العقوابت فإن سلوك  331طبقا لنص ادلادة  امتناع احملكوم عليه من أداء كامل النفقة دلدة جتاوز الشهرين: -

ن ذلك االمتناع دلدة جتاوز الشهرين من اتريخ صدور اجلاين ىو سلوك سليب ابمتناعو عن دفع ادلبلغ احملكوم بو عليو، وأن يكو 
 احلكم النهائي ادللزم ابلدفع، ويعٍت أنو اليوم التايل النقضاء الشهرين. 

كليا، كما ال يعترب الوفاء   كما أن الوفاء اجلزئي خالل ادلدة القانونية ال يعفي من تطبيق النص، مبعٌت أن الوفاء جيب أن يكون
 قوبة.الالحق معفيا من الع

 يوما من اتريخ تبليغ احلكم النهائي القاضي ابلنفقة الغذائية على يد احملضر القضائي. 20ويبدأ حساب تلك ادلدة مبضي 

جرمية االمتناع عن دفع النفقة ىي جرمية عمدية لقول ادلشرع:" كل من امتنع عمدا"، أي أن اجلاين ال الركن ادلعنوي:  -

بلغ احملكوم بو عليو وأبن ذلك ادلبلغ نفقة مستحقة عليو مبوجب حكم قضائي هنائي ومينع عن بد أن يكون عادلا بوجوب أدائو ادل
 الدفع أي اجتاه إرادتو إىل عدم السداد ابختياره.

كما وسع ادلشرع اجلزائري رلال احلماية للزوجة الدائنة مببلغ النفقة، واعترب أن عدم دفعها جرمية عمدية ما مل يثبت العكس 
اإلعسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا غَت مقبول، وىذا ما نصت عليو الفقرة الثانية من ادلادة  وقرر أنعدم

من قانون العقوابت، فمجرد عدم الدفع يعترب قرينة قانونية على توافر ركن العمد، إال أهنا قرينة بسيطة ميكن إثبات  331
 اجلاين ال على سلطة االهتام. أي عبء إثبات حسن النية يقع على 3،عكسها

أما فيما يتعلق ابالختصاص احمللي فإنو يؤول إىل احملكمة اليت يقع بدائرة اختصاصها موطن الدائن ابلنفقة )الزوجة( أو زلل 
 إقامتو، وذلك قصد ختفيف العبء على مستحق النفقة.

 ويضع صفح الضحية بعد دفع ادلبالغ ادلستحقة حدا للمتابعة اجلزائية.

                                                           
للراطة األسرية يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستَت يف العلوم اجلنائية وعلم اإلجرام، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بوزاين عبد الباقي: احلماية اجلنائية   1

 .25، ص 2010، 2009بلقايد، تلمسان، 
 .157،158أحسن بوسقيعة: مرجع سابق، ص   2
 .136، ص1983طبوعات اجلامعية، اجلزائر، اسحاق ابراىيم منصور: شرح قانون العقوابت اجلزائري، جنائي خاص، ديوان ادل  3
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 لخاتمة:ا

خالصة البحث مما تقدم، فقد وفق ادلشرع اجلزائري يف تناولو للحماية اجلزائية للرابطة الزوجية من خالل اجلانب ادلوضوعي 

 واإلجرائي، يتضح لنا أنو قد راعى طبيعة وخصوصية ىذه الرابطة مبا حيفظ دوامها ألجل أداء وظيفتها.

لى الرابطة الزوجية من منطلق الوقاية أوال، وإعادة التأىيل ابعتبارىا ظاىرة غَت أنو جيب أن يتعامل مع اجلرائم الواقعة ع

اجتماعية إىل جانب كوهنا أعمال رلرمة تستوجب العقاب، وأن ينص ادلشرع على أحكام احًتازية وإصالحية هتدف إىل احلد من 

 الوقوع يف اجلرمية من األساس.
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