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   . د.أ     

س     ي     

  
Abstract: 

Considered the country's tribal Revolution (1871) or 
Mokrani revolution led by Agha Mohammed Basha Mokrani 
and his assistant Sheikh way Rahmaniyah Sheikh mourning of 
the heaviest national revolutions after Emir Abdelkader 
resistance (1832-1847m). 
        It is noted on this revolution that associate to the way 
Rahmaniyah gave to the revolution Mokrani popular dye and 
inclusiveness was revolutionary activity a prominent and active 
role in all the areas that stretched to the revolution Balbabur, 
and Biban, and shuffling, and Altaatri, and even in the Aures 
itself, as they are the main tool of the revolution in the field of 
advertising messaging and the battles and the siege of the 
French military centers. 

 

Keywords: 
National revolutions  -  Resistance  – Algerian historians  – 
Military centers  -  Occupation. 
 

القبائل بالد ثورة ي) م1871(عت املقرا ثورة الباشاأو آغابقيادة

ي املقرا الرحمانيةمحمد قة الطر شيخ دادومعاونھ ا أعنفالشيخ من
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القادر عبد م مقاومة عد الوطنية يالحظ). م1847-1832(الثورات ومما

أعطو  الرحمانية قة الطر إ ن سب املن أن الثورة ذه لثورةع يا املقرا

ل وفعاال بارزا دورا الثوري م شاط ل ان و والشمول الشعبية صبغة

وح والتيطري، وجرجرة، بان، والب بالبابور، الثورة ا إل امتدت ال املناطق

واملراسلة الدعاية مجال للثورة سية الرئ داة انوا إذ ا، نفس وراس

املراكز وحصار سيةواملعارك الفر ة  (1). العسكر

ن ع زائرمدنياحاكمان راندو عندما ا عزم)م1858- 1852(ع ،

أنصار من ان و والبابور، جرجرة بالد وغزو للتوسع قوة ل ب التقدم ع

سياسة بيجوتطبيق ال با والتخر رق وا ع التجو بواسطة حتالل

الزراعية شال. لألرا املار تم ا يطان،راندون وقد باالس ا كب تماما ا

زائر ا إ رة ال ع  (2). ف

ة، دار نظمة من بھ ان س ال عدد حتالل بداية منذ زائر ا عرفت

أصبح ح ا نفوذ وقوي توسعت ال ية، العر اتب امل نظام من انطالقا

وصار  زائر، با للسلطة قيقي ا املركز و ي العر املكتب تمارسديوان ت

والعسكري، ، واملا ، والدي السيا والتوجيھ راسة ا مسؤوليات

داري    .و

ة اطور م د ع طوال ن ي ورو أن عارضوا) 1870-1852(والواقع

إصدار ع ة ستعمار السلطات حمل الذي مر و و النظام، ذا بقوة

ام1867مارس21عليمات ا إشراف ع نصت نال العسكر

، ا شؤون إدارة ية العر اتب امل حصر وع ، والنوا للمقاطعات

ة والعسكر املدنية ن السلطت ن ب واسطة ا ضباط  (3). وجعل

الفر اطور م د الثالثع ناتوسنابوليون الس مجلس أقنع ،

قرار بإصدار سولت ل22و ن1963أبر زائر ا بتمليك يق الذي
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ن ب مشاعة أو م، ل صيا ا مل انت سواء م أيد تحت ال را

عمھ أمجاد عث السياسة ذه ل الدافع ما ر ول عراش ،نابوليون

قانون أصدر الضغوطات ب س و زائر، ا ي ألورو الشديد ھ لية7وكر جو

العسكر 1864 قبضة اشتدت ذلك و ن، العام ام ل السلطة أعاد نالذي

إ تحولت ال زائر ا ة"ع عسكر زار". مستعمرة ميع، ا غضب ب س و

من ا ل ارتھ ز فدامت بنفسھ، وضاع ع ليطلع زائر ا اطور ماي3م

ة1865جوان7إ كث ات ج وتنقل ،.  

ديد ا اكم ا أن ر الظا ملPélissier بيلو وأ شاخ قد ان ،

فاستغل املدنيةدارة، للشؤون العام الكومباملدير  Mercier مار

Lacombeن املعمر ملصا مالھ وإ اكم ا الثالثولكن. ضعف نابوليون

صرح قد م"ان أراض ام اح البالد ا أل يضمن أن ء ل قبل ب ي

م أن (4)". وحقوق الثالثوالواقع برسالتھنابوليون زائر ل ارتھ ز ختم : قد

ن" سي الفر اطور إم أنا مثلما العرب اطور إم وأنا ية عر مملكة زائر ا ". إن

ي؟ (5) املقرا لثورة دت م ال خية التار الظروف   ما

  :الكوارث الطبيعية. 1
جميع النظر إعادة فأوجبت الطبيعية وارث ال من سلسلة حلت

بذلت، ال ود حتاللا قوات ا شن ال ة العسكر العمليات أن وخاصة

عام القبائل منطقة والزرا1857ع الفال نتاج تحطيم ا ع نتج

يوانات، ا الك و سواق ع والقضاء التقليدية الصناعة ب وتخر

ان الس طاقة فوق انت وال املفروضة الضرائب إ  (6). .باإلضافة

راد      ا غزوات آثار اجتمعت وسنوات) 1866(لقد يوانات ا الك و

يبة ر مجاعة زائر ا فأحدثت فاف تم1867نوفم(ا س ،)1868إ

محرومة فأمست زائر، ا خارج ق سو لل خاضعة بوب ا أصبحت أن فمنذ
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نحو فمات حتياطي، التي300من بمرض ا تأث أو جوعاً جزائري فوسألف

ا ول عام.(7)وال ا ول ال مرض ر عض1866فظ بواسطة البالد شر وان

م، لد ية ال الوقاية وسائل عدام ال ون زائر ا منھ ى وعا ن، املسافر

ة ستعمار دارة تمام ا وعدم واملعاشية قتصادية م حال سوء

عام مطلع املتيجة وقرى البليدة عرفت كما عنيف1867 بمقاومتھ، . زلزال

عن. (8) ن مسؤوليت ية العر اململكة وسياسة ة العسكر دارة ت واعت

والغذائية الزراعية املحاصيل وقلت فاف، وا القحط ا فك ارثة، ومما. ال

مستمر، تناقص انوا ن زائر ا أن النكبات ذه تف خالل من يالحظ

مست تزايد ن املعمر عدد ان ن الصعبة،. مرح الظروف ذه و

عامي املجاعة ود ال عن1869و1868استغل م اح وأر م ثروا لتنمية ،

عالية بفوائد ن و للمن املقدمة القروض ق أدى. طر الذي مر و و

واملنقولة ة العقار م ا ممتل فقدان إ ن زائر  (9). با

الفر         املؤرخ نويرى حاولتوزميلأندري سية الفر السلطة بأن ھ،

ا مؤشرا انت ال الثورة الندالع با س قتصادية زمة ذه من تجعل أن

لعام و ور الش خالل العامة سواق للعيان ة نما (10). 1871وا ب

العمل عن الفطري ن زائر ا كسل إ عود زمة ب س أن البعض اد

مساعد ب ي ال   (11). ملذلك

يعون ي ن زائر ا جعلت زمة، اسات ع ا أن املعروف ومن

ر، ال وأوراق ش شا ا جذور م م كث ل وأ ثمان، بأبخس م حيوانا

والكالب يات أن. وا نا شارة يوتجدر مناملقرا القروض أخذ إ اضطر

حبوب توف ع ن الفالح ساعد ل عالية، اح بأر ود ال والسماسرة البنوك

ثورة. البذر تحطيم با س زمة ذه انت نا يومن وعرضتھاملقرا

إلعالن دفعھ املباشر ب الس تكن لم ن ول لسلطانھ، وفقدانھ لإلفالس
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التف ع حفزتھ ا فإ الالثورة، املالية املصاعب من للتخلص كحل ا ف ك

معھ التعامل ترفض املدنية السلطة ف. جعلت تواع يبأنإيميل املقرا

لنداء ون استجاب داتماكما بتع والشع القمح من ة كب كميات ى واش

لإلقطاعية عدوا عت الذي ديد ا ي املد النظام لكن ثقيلة، وشروط

ان لثورةلية، ة قو ة ضر يبمثابة لھاملقرا حقيقيا  .(12)وخرابا

سنة سية الفر ومة ا إ1868أرسلت زراعية تحقيق نة

م بقول الفردية امللكية ن و ت ن طالب اوي الش املستوطنون ا ل قدم زائر، : ا

ا،" ف الدخول إ يون ورو سارع القبيلة امللكية تقرر أت عد

ف دون او إل يحتاجون ال العاملة واليد م تنقص ال را   ".ا

ت عي أن منذ ة ستعمار دارة أن قولھ يمكن ي ومما الفيج

زائر ل عاما ر1867أسقفا ظ أن عد املسلم زائري ا سان غزو قرر

العسكري حتالل عملية أن رض(لھ بحادثة) احتالل وارتبط ت ان قد

عاميو  خالل زائر ا ى ك مجاعة ال) 1868- 1867(قوع للوسائل يجة ن

ركة ا شاط وازدياد يطانية اس مستعمرة إ زائر ا ل لتحو سا فر ا اتبع

ب ا ل تحمس ال ية ش ي الت ز. الفيج ان ي لقد وجمعالفيج الفرصة

الدي ع شئون ي م وجعل م ذو فقدوا الذين املسيطفال ؤالء. ن ومن

ن زائر اثوليك(ا ن) ال ي وّ عرفتالفيج ن شر امل من جديدة طبقة

القبائل بالد شرت وان بالبيض  (13). باآلباء

مناطق من العديد ع الثورة شرت ان ج ال مدينة محاصرة عد

زائري  ا والقل, الشرق جيجل إ ،و وشرشال مليانة إ وصلت وكذلك, حيث

بوسعادة و واملسيلة ضنة الغزالن،,ا سور و العذاورة التيطري ومنطقة

صا ن وع اتنة و سكرة و توقرت من ل ا إل الظروف.يضاف ذه و

ن الرحماني ة زاو ا ،م القبائل منطقة زوايا ن ب الفات ا عض برزت
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دا ح كذلك الفات ا ذه أنتقلت كما وإيلولة شالطة زاو و خلبصدوق

ي محمداملقرا الباشاغا فرع ما و ن فرع إ مقسمة انت ال ي املقرا أسرة

الباشاغا وفرع ف، الشر ع ابن شالطة لباشاغا حليف و و مجانة ا ومقر

و و رج بوعر برج شرق تاغزوت ن ع قائد ي املقرا السالم عبد محمدبن

وأمام داد، ا الشيخ وعائلة عموشة قائد ز عز الشيخ الوضعصديق ذا

إ عمد ة ستعمار دارة ضد ا أعل ال ي املقرا معركة يخدم ال الذي

ن الرحماني خوان و داد ا الشيخ ان, استمالة الس عبئة بدأت واسطتھ و

إ بارزا دورا داد ا ع بن ان امز محمد الشيخ ابن لعب وقد اد ل

ي املقرا بإعال , جانب والده إقناع ادواستطاع ا ل08ن و1871أفر و

خوان من تباع لبعض سمح الثورةما صفوف إ باالنضمام ن الرحماني

انتصروا معارك عدة ي املقرا محمد الباشاغا مع خاضوا حيث الضارة ا قو وأصبحوا

العدوالفر جيوش ع ا   (14). ف

عزز  والشيخ بومرزاق وأخوه ي، املقرا معارك عت خوانو إ باإلضافة

تكن لم ال الثورة ذه رقعة ستعمارتوسع لقادة ت أثب ال املعارك من ن الرحماني

العذاورة و الغزالن سور و وزو ي وت دلس إ وصلت بل ج ال أو مجانة محصورة

زائرالعاصمة ا مشارف إ ووصلت رة والبو ان امل الرحماني. وذراع لإلخوان منان ن

الشيخ إعالن عد خاصة ي املقرا ثورة انتصارات بارز دور داد ا الشيخ أتباع

اد ا داد أعطى1871أفرل08ا مما عزز إبنھ من اح إ و صدوق ة بزاو

غرا شارالثورة وان دين املجا من ة كب أعداد انضمام زادة خالل من ا شمولي للثورة

حوص حيث وشرقا عدةوشماال مناطق ستعماري، ش ا مراكز من العديد رت

مائة من أك ن الرحمان خوان و داد ا الشيخ أتباع من دين املجا عدد وصل وقد

الباشاغا استطاع ن ح ، قبيلة وخمسون مائتان إ تمون ي د مجا ألف وعشرن

تجنيد ي املقرا وسعا25محمد و بوعرج برج قبائل من فارس الغزالنألف وسور دة
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داد ا الشيخ وأتباع الرحمانية ة الزاو إ ا ف الفضل عود ال القوة ذه و والعذاورة

وأصبحت ستعمارة دارة أخافت ة كب انتصارات الثورة ذه حققت عزز، وابنھ

املنطقة ا ومستوطن ا مصا ع خطرا ل عزز .ش وابنھ داد ا الشيخ قوة رغم

الباشاغا من ل دور جانب إ ن الرحماني من م أتباع ودور اد ل العامة التعبئة

ا غذ وقد السطح ع لتطفو عادت الفات ا أن إال بومرزاق وأخيھ ي املقرا محمد

محمد الباشاغا املقاومة بطل اد ش اس عد اصة ا ا بطرق ستعمارة دارة

سوفالت وادي معركة ي ساماملقرا ن ع ونة1871ماي05 قرب ا أحد يد ع

الفرسية لإلدارة ن ع  (15) .التا

ما وز ما ل ن ت ص ع و بالدرجة الفات ا ذه انحصرت

محمد أخو ي املقرا بومرزاق و داد ا الشيخ ابن ز عز ما و الثورة ذه

عداس اد ا راية سلم الذي املقاومة زعيم ي أخيھاملقرا اد الشيخ, ش لكن

خاصة املقاومة زعامة عن يبحث ان ف ديد ا الوضع ذا يرض لم ز عز

الرحمانيون  ا حول التف ال صيات ال أبرز من سيطرة،وأنھ لكن

ومن سالم، س طلب إ سارع ز عز الشيخ جعلت وضاع ع بومرزاق

الذي الف ا كذلك ا، وتراجع املقاومة ضعف الزواياأسباب ن ب قائما ان

ف الشر ة وزاو ز عز بزعامة صدوق ة زاو ن ب الف ا ا م ا نفس الرحمانية

ن ب ما ومھ ل عرضتا ن اللت شالطة ة وزاو وب املو و15بن ل 24أفر

من املقاومة يواصل بومرزاق بقى ،حيث الثورة مسار ع سلبا أثر مما ماي،

ستطع ولم قوتھ كت أ معارك العدوخالل جيوش ضد رب ا مجاراة

رغم ي، املقرا بومرزاق ات معنو ع أثر الذي داد ا سالم اس عد خاصة

مسعاه، فشل لكنھ الرحمانية ة الزاو قادة ن ب الصفوف رص محاولتھ

حماد ب قلعة من بالقرب معركة زامھ ا عد ر08و اتجھ1871أكتو

اك ن سي الفر لكن راء ال ساتإ الرو من بالقرب أمره بورقلة شفوا
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معسكرا إ نقل حيث القبض، عليھ إ وألقوا أرسل ومنھ دوالكروا ال

ديدة ا اليدونيا   .ن

   :وكان من نتائج ثورة املقراين  مايلي
باه 70دفع - ان يلفتون الذين اص طرف من تدفع فرنك

سية الفر دارة ن   .املسؤول

للثورة 140دفع - املساعدات وقدم تجند من ل ع بة ضر   .فرنك

عداءه 210دفع - ر وأظ رب ا شارك من ل ع بة ضر فرنك

و عائلة، ل ا تدفع ال املالية املبالغ تحديد تم كما سا، لفر العل

إجراءات جانب إ ذا مالك، ع يالء س يتم الدفع رفض حال

والتحف ز طفالا و ساء ال ع املناطق.ظ مختلف دفعھ ما أما

ي كما ان الثورة ب   : س

دلس     -   .فرنك1444100منطقة

ي - املد   .فرنك254450:قليم

وزو     - ي ت   .فرنك3070630: منطقة

ان     - امل ذراع   .فرنك1325200: منطقة

زائر     - ا  .فرنك1260000: ناحية

ي      - املد   .فرنك210000قليم

الغزالن - سور  .فرنك668292:منطقة

منصور  - ب   (16)   .فرنك561330: منطقة

لواء           حملت ال القبائل مجموع عن بدفع أما لفت فقد الثورة

الدفع قيمة بلغت وقد املة بصورة ا ف ا م فرنك26844220مسا

ا م ا أس من القبائل د تجر إ و 6365باإلضافة مسدس1239بندقية
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مدافع1826و وثالثة تم.سيف الثورة كما قادة من ن املوقوف نإحالة سي الرئ

م وإذالل م ر وق والعسكرة املدنية املحاكم قدرو     .ع حيث ان الس غرم استمرر

ب ن36املبلغ ب ما خاصة يطان لالس خص فرنك ونصف وقد188و1871مليون

بالتحديد منھ مناستفاد ن والقادم ن واللور لزاس من القادمون املستوطنون

فرسا   .جنوب

تمت          ن  كما املستوطن ع ا ع وتوز ا، أفراد زأمالك و القبائل أرا مصادرة

دد ذلك.ا إ الباشاغايضاف زوجة م وم محاكمة دون الثورة ن املشارك س ح

شقيقھ وابنة تھ واب ي املقرا فرسا.بومرزاقمحمد طبقت القسريكما عاد سياسة

بومزراق السياسة ذه م حق طبقت الذين ومن ديدة ا اليدونيا إ والنفي

ومحمد عزز داد ا الشيخ واب ي معاملقرا حدث ، مثلما عدام، ام أح إصدار

نايات ل قسنطينة محكمة عليھ حكمت الذي ي املقرا 1872نفيجا07لبومزراق

ديدة ا اليدونيا ب نوميا مدينة إ الشاقة شغال مع بالنفي عوض لكن   .باإلعدام،

سنوات و          خمس ملدة نفرادي ن بال حكما داد ا الشيخ حق 19صدر

عد1873أفرل فمات سنھ لك ن ال يتحمل لم سھ10لكنھ ح من فقط  .أيام

الثورة ذه ل يجة املشاعةون را تحديد قانون لية26صدر والذي1873جو

ع توز تم املعمرن200بموجبھ من الواحد   .كتارللفرد

عام           ا33تحولت1872و أراض مصادرة عد ة أج إ لألرا مالكة من , قبيلة

ا مصادر تم ال را مجموع بلغ ذلك611130وقد عائلةكتاربما أمالك ل

وعقارا منقوال داد ا والشيخ ي أقرت.املقرا ناياتو ل قسنطينة 07محكمة

إ،بومزراقباإلعدام1872جانفي الشاقة شغال مع بالنفي عوض لكن

ديدة ا اليدونيا ب نوميا السياسة. مدينة طبعت ال العامة النتائج أما

ال جراءات فتضمنت ة   :تاليةستعمار

ي     - املد بالنظام ضھ عو و العسكري النظام   .إلغاء
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سيون      - الفر الضباط ا يرأس ان ال ية العر اتب امل   .إلغاء

جماعية           زائربصورة ا ود ل الفرسية سية ا كرميو(منح  (17). قانون

ثورة إخماد يوفور عد1871لعاماملقرا و باشر1872، ي ، متھالفيج م

العام اكم ا طرف من مدعما دمغة لغسل ية، والتخر ة ستعمار

يخف). 1974-1871( دوفيدون  ي ولم ةالفيج محار إ ادفة ال سياستھ

قال حيث عامة، سالم و م الكر الشعب: "القرآن بناء إعادة وجب لقد

مستع عيد، زمن منذ بھ ارتبط الذي القرآن ع حياتھ وقف لوفصم ن مل

مشاعر قل ع أبنائھ ن تلق يجب أخرى ة ج ومن املمكنة، الوسائل

بتقديم سمح باألحرى أو تقدم أن سا فر ع يجب كما جديدة، ومبادئ

العالم عن عيدا راء ال إ الشعب ذا طرد ع عمل أو نجيل

  (18)...". املتحضر

ان ي و زائالفيج ا املجتمع تفكيك ع املجالعمل ك لي ري

زائري  ا الشعب تنص لعملية املسيحية. واسعا شر ي أن استطاع فقد

وفق م بتوج ا خالل من يقوم لليتامى املراكز شاء بإ وذلك واسعة بخطى

ية ورو ة محل. املص انت ال القبائل بمنطقة خاصا تماما ا أو كما

السواء حد ع ن والسياسي ن العسكر وتمسكأنظار ا ثورا لقوة نظر ،

باإلسالم ا ل   .أ

م شاط ة، ستعمار املدرسة منظور م عد ومن شرون امل ركز لقد

ات وتفس العتبارات ا غ دون القبائل منطقة ع ي والتنص ي ش الت

ألن لالندماج قابلية أك ا ا وس املنطقة أن ا م يون، ورو ا نا م"ت إسالم

وأعداء للعربسط ون  (19)" فطر

إشراف تحت تم ي لقد يةالفيج دي ية ش ت جمعيات سبع س تأس

ا لوحد القبائل ما)17(منطقة ية التنص ية التخر عمال ذه ل وتأكيدا



        حنيفي هاليلي 8العدد      ددة لثورة املقراين والشيخ احلدادالظروف التارخيية امله
  

[23] 

بھ الفرسيةصّرح ملة ا ورمون قائد سقوطدو عند سة الكن ورجال للقساوسة

عام من لية جو زائر ا الباب: "ئالقا1830مدينة فتح معنا أعدتم إنكم

الروع ذه انطفأت ال ضارة ا قربا بع ت أن ولنأمل إفرقيا   (20)" للمسيحية

ومجاعة النكبات الفرسيون شرون امل استغل الف1967لقد لينصروا ،

م ال أل م وفقدا م وفقر م جوع ذلك ن مستغل طفال أن. من غضاضة وال

ال العامسياسة اكم ا ألن ، تن لم والتنص ون تمسيح ممثلماكما و و ،

وتدفع إدارة، ل مشا إ تؤدي أن من خوفا ا عارض زائر، ا الفرسة السلطة

سقف تحمس املعمرون رفض كما ، الدي بالوازع الثورة إ ن زائر ي با ،الفيج

طفال تمسيح طمو . من ضت اع ال العقبة نلكن زائر ا أن و سة، الكن حات

م تصرأبنا ي أن ا قاط رفضا الشرف. رفضوا ع للمارشالفابن صرح آغا، باش

ون  أبنائھ"بأنھماكما أبناء أو أبناؤه ان إذا عرف وال ، أبداً مسيحيا ون ي لن

ن مسيحي يام من يوم ونون   ".سي

  :النظام املدين. 2
توا أث وقد اطوري، م النظام سقوط حاراً ترحيبا زائر ا فرسيو رحب

عام ون 1963منذ ور جم م ل م للنظام: "أ ألداء وأعداء ون ور جم إننا

صّرح أن منذ اطوري، العريةالثالث نابوليون م اململكة لمة ت. ب تصو أدى لقد

يوم شر ال إلغاء9املجلس أمر ع ضھمارس عو و زائر با العسكري النظام

ي مد زمة. بنظام جنديومي،سيدانفبعد ألف ومائة ة اطور م سالم واس ،

وأعلن اطوري م النظام أل بارس انقالب حدث ن، وسي ال إ فر

ة ور م تم4ا زائر . 1870س ا يو أور تحولفاستقبل شديدة، بفرحة ذلك

ا نعد زائر ا وضد املحلية السلطة ضد اضطراب   .)20("إ

ر24يوم تنص1870أكتو الوط الدفاع ومة ح لدن من قرارات صدرت

أساسية امور ثالثة   :بتطبيق
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ا .1 رؤساء وامتيازات العرية، اتب وامل العسكري، النظام  .إلغاء

ا .2 ل ن زائر ا وإخضاع نايات ا محاكم شاء  .إ

جماعيةتجن .3 زائربصورة ا ود   .س

املقاطعات عمال عزل ، الوط الدفاع ومة ح الداخلية ر وز وقرر

ور جم عمال م ض عو و الدكتورنالقدماء، ن فع عWarnier واري، عامال

و ران، و وlucet لوعمالة قسنطينة، عمالة علن بوزيعامال دي  Duشارل

Bouzetزائر ا عمالة ع ثق. عامال برئاسةتوان الدفاع نة زائر ا مدينة

موز املحامي مصVuillermor  ف مسؤولية تحمل وصممت دارة، بتط طالبت ،

ففي زائر، يقول 7ا صرح من" "L’Algérie Fara dase: "نوفم تصرف زائرس ا إن

ا نفس   (21)". تلقاء

ي املد النظام يخافونان انوا ف ن املستوطن سيطرة عودة ن زائر نظرا

ن ي ورو البلديات رؤساء م يحكم وأن م، أراض تصادر الفر. أن املؤرخ ش و

ون ثورةأج يبأن دادوالشيخاملقرا نا قطاعي ثورة إال الواقع. ما و

للثورة كتفس يح غ زائر.ذا ا أن قيقة عنوا للتعب وسيلة يجدوا لم ن

ا أعل ال الثورة إال ة، املزر وضاع غي و م يغض داد املقرا مارس14وا

1871.  

  :جتنيس اليهود. 3
اطور م يد ع ل ي ال تدم عد و م را زائرمنذ با ود ال تارخ ارتبط

ي توسالروما ومارسوا. م70عامت زائر ا من والداخلية الساحلية باملدن فاستقروا

إ. التجارة الوصول من السيا م ا ود املالية م خ بفضل تمكنوا ي العثما د الع و

ومصطفى حسن ن الداي د ع وخاصة السلطة وواقعة)م1805- 1795(رم ،

ن ودي ال ووشناقالتاجرن الديبكري احتاللومسألة وراء انت وال ا ف با س ال ون

زائرسنة ل   (22). 1830فرسا
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سنة إ جماعيا ود ال س تجن لتحقيق مشروع أول تارخ حيث1843عود ،

عام قسنطينة ملدينة العام املجلس ح ود1858اق ال جماعية صورة و س 14و. تجن

لية ا1865جو منح نص املجلس معاصدرقرارمن ن واملسلم ود لل الفرسية سية

صية ال م بأحوال م احتفاظ قوق. مع ا عض ود ال سب اك التارخ ذلك ومنذ

ودي.املدنية ال املحامي كرميوحمل ودأدولف س تجن دف تحقيق عاتقھ ع

ملكية د ع زائرمنذ فيليبا س مما1871أكتور14و. لو ود ال س صدرقرارتجن

بمرسوم زائركرميوعرف ا ود ل الفرسية سية ا إعطاء إ  (23). الرامي

ادة       ش فيدون تؤكد ثورةدي خالل حاكما ان ان1871الذي ود ال س تجن بأن

ر وز إ لھ تقرر قال فقد م، وغض م حقد أثار الذين ن زائر ا ع ء تأث لھ

العرب: "الداخلية مابأن ا ود ال س تجن ب س م وطني و م قلو أعماق جرحوا

وقضائية إدارة عالية مناصب باحتالل ود لل سمح للنظام". الذي خالص إطار و

ت سب ة كب سياسة غلطة ه واعت س التجن قرار الضباط أحد نكر اس العسكري

ن زائر ا نكر".ثورة اس اقارو لقد قرار وقالبمرارة س ودي: "لتجن ألف ن أرع إن

ال املزايا ع داع، وا الغش بواسطة ارثة، وال النكبة، يوم و و واحد، يوم حصلوا

الزمن من ن قرن نضال عد إال روما ن الالتي ا عل يحصل قرار...لم أكتورغلطة24وأن

الثو  ع ن زائر ا تحرض افيا با س ان و الوطن  (24)". رةذا

ثورة زمة دادإن وا ي تاملقرا واعت ، السيا ن املستوطن انتصار حققت

زائر ا أصبحت التارخ ذا ومنذ الثورة، عن ن مسؤول ن العسكر الفرسية املحاكم

املعمرن ملصا إال ا ف وزن ال فرسية، ة ور ال. جم م السياسة ذه ديوأكدّ

زائري) De Gueydon )1871 -1973 فيدون  ا املجتمع ن املحلي الزعماء دور أل الذي

إ املدنية دارة منطقة ووسع جميع. ²لم31250، الدمج، باسم زائر ا ع وطبق

والقضاء السيا بالتمثيل املتعلقة الفرسية ن ستعمارثورة. القوان اعت ذا يو املقرا

داد اوا أخطروأعنف زائرمن با الفر الوجود ددت ال  .لثورات
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  :اإلحاالت

                                                             
القرن( 1) زائر ا ا د ش ال الشعبية الثورات قادة أحد و ي املقرا محمد الشيخ

عام زائر ل الفر الغزو عد امليالدي عشر أحمد. 1830التاسع ابن ي املقرا محمد

ام ح أحد ي مجانة) خليفة(املقرا العليا(منطقة ضاب ابنھ). ال انھ م ّعن ب وفاة عد و

ي املقرا بلقبمحمد آغا"لكن ساس" باش ذا وع أبيھ امتيازات من أقل وامتيازاتھ

أو ن للمعمر وطن إ زائر ا ل تحو مة م املستوطنون ا ل ل أو ،ال املدنية دارة جاءت

ال مناطق إ م وطرد م أمالك ع يالء س سية الفر زائر ا ب عد فيما عرف فيما
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Abstract: 
Scholars interested in Andalusia art authentication great 

attention, Venbg the jurists for, Volfoa where multiple books. 
 The authors took Documentation Andalusian character 

in this phase mixing between documentation and doctrine. 
 The altitude of the documentation as well as knowledge 

of Fiqh of basic science that compete with the scholars of 
Andalusia and has the Maliki school, and the first of a 
thousand in this science from the Andalusian is the world of 
Andalusia Abdul Malik bin Habib (d. 238 AH), has 
contributed to this science synthesizes and instruction. 

  
Keywords: 

Documentation  -  Information  – Libraries  – Sciences  -  
Scientific activity 

 
اء فق فيھ فنبغ ا، كب تماما ا التوثيق بفن ندلس علماء تم ا

ال ش متعددة مؤلفات فيھ فألفوا التوثيق.(1)أجلة، مؤلفات أخذت وقد

إ التوثيق علو عت و ھ وفق التوثيق ن ب املزج ع طا الطور ذا ندلسية

وقام ندلس اء فق ا عل تنافس ال ساسية العلوم من الفقھ علم جانب

عالم و ن ندلسي من العلم ذا ألف من وأول ي، املال ب املذ عليھ

ب امللك عبد بندلس حب تأليفا)ـ238ت(ن العلم ذا م سا وقد ،

سا   .وتدر
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الذي للتوثيق آخر وم مف استحدث ديث ا العصر أنھ غ

لمة فتطلق ا، وخدما باملكتبات امل" توثيق" يرتبط استخدام علوماتبمع

شورة استخدم. امل من ما وأول التوثيق، ن"و" أوتليت :"مصط " الفونت

العامليةأواخر بليوغرافيا الب إصدار دف عشر التاسع استعمال. (2)القرن إن

وم املف ن و نھ ب الناس ان أذ خلطا ب س وم، املف ذا التوثيق مصط

لمة ل ع ذا" توثيق "الشا استخدام معارضة إ لط ا ذا أدى وقد

املتخصص ا أمّ املكتبات، علوم ن املشتغل عض من العلومو املصط ن

استخدام يدون ف بالوثائق" التوثيق "سانية املرتبط التار املع   .ع

ش شو ال ذا حمل املصط–وقد ذا إطالق بھ س –الذي

علوم ن املتخصص ب تدر مؤتمر ن د" املعلومات" املشارك مع املنعقد

عام كية مر املتحدة بالواليات بوجوبع1962جورجيا توصية إصدار

لمة لمة" موثق"و" توثيق "إلغاء ا"وإدخال ا م   .(3) "معلومات

علم سالمي، الفقھ علماء عند والتوثيق الوثائق علم مرادفات ومن

املتعلقة الشرعية ام ح سرد كيفية عن فيھ يبحث علم و و الشروط

ن تدو كيفية بحث و الشرعية باملعامالت، ام وثيقةكما.(4)ح لفظ يطلق

الورق ع باليد مكتوب نص أي ند(ع ر)مس ا ع منقوش أو ،

عبارة ال الدبلوماتية ف عر عن يختلف و و الرسومات، وع والفخار،

ي، قانو فعل ع شمل و معينة، لصياغة وفقا مكتوب ند مس عن

املعلوم خالل من إال تحصل ال املعرفة بأن تاجا اواست ل وسيط ا أ و   . ات

امتدادا وزمنيا خيا تار ر ظ املعلومات مصط أن إ شارة من البد

املعلومات تداول عن عبارة و الذي التوثيق تجميع. ملصط فن و فالتوثيق

تصال قنوات ا م لالستفادة ا يف تص و الفكري شاط ال الت ال أش

الوثائقي، و مصادرالفكري و ة شر ال للمعرفة يل عن عبارة أنھ كما
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ا إل الوصول سرعة تكفل قة بطر ا تنظيم و يت. املعلومات تث و فالتوثيق

وحافظ للمعرفة وعاء و و للمعلومات، مة وإحياء و خ التار لذاكرة

ضارة تصال. وا إطار املعلومة توثيق فإن نا كتبومن خالل من الوثائقي

نتاج ن ب العالقة وتحديد العمل ذا املقصودة ندلسية والطبقات اجم ال

العملية ذه والعلماء الكتب تراث يحمل ال تصال. الفكري فإن لھ ذا إثر وع

الفكري  للنتاج ستخالص و رسة والف والتكشيف التحليل يتضمن ع. الوثائقي و

التا ل   :الش

يفھالتوثي -  وتص الفكري شاط ال الت ال أش تجميع وفن  .ق

بمختلف -  ا و ا وتنظيم املعلومات ومصادر شرة ال املعرفة شاط يل

جازة و والتعليم الرحلة  .الطرق

املدونة -  مصادراملعلومات تجميع  .علم

ا -  يف وتص   .اختياراملعلومات

ندلس، املوثقون منأما م وم السلطانية، مور توثيق يتو ان من م فم

الفن، ذا ل املتخصصة واملؤلفات ام باألح إطالع ع انوا و الناس، لعامة التوثيق تو

املنازل التوثيق تولوا كما القضاة إشراف تحت م ولك ط، ا حسن إ إضافة

ال طط ا عض التوثيق إ جمع من م وم التوثيقواملساجد، أو والشورى، توثيق

والتجارة أوالتوثيق والتدرس أوالتوثيق     .(5)والشرطة

  :األندلس يف الوثائقي االتصال
من النوع ذا أن مؤشرع اجم ال كتب من سابق كتاب استكمال رة ظا إن

قرون، لعدة امتد قد ميتھالتأليف أ لھ سالمي واملغرب ندلس مرة ألول وره وظ

ياة ا قلق ناك ان الصلة كتاب وال ش ابن ألف فعندما الثقافية، وداللتھ

مجرد ندلس واعتبار سالمي، املشرق التبعية ع بالثورة تمثل ندلس الفكرة

الشرق  من يصدر ملا صدى أو املشارقة، اث ل وفنيةمقلد فكرة أعمال من. من وأبرز



   صورية متاجر  8 العدد                االتصال الوثائقي باألندلس وقيمة الفهارس 
 

[32] 

م و م ومؤرخ ندلس مفكري أك من ثالثة الثورة ذه حزم: يمثلون 456ت(ابن

حيان)م1064ـ/ وابن سام) م1076ـ/469ت(،   ) م1147ـ/542ت(وابن

عن ا ف يدافع ندلس ل أ فضل رسالة حزم ابن ألف لقد

م اما إس أن و و ن، اماتندلسي إس سالمية والثقافة ضارة ا

كبار.(6)أصيلة فيذكر رة، ز ا ل أ محاسن ة الذخ كتابھ سام ابن أما

ن يدوّ ثم املشرقية، الثقافية التبعية ع يثور حيان وابن ندلس، مؤر

ن ندلسي دباء من ھ ملعاصر أسلوب. تراجم أن بدو ن" التتمات "و تدو

وابنتر  وال ش ابن عند منھ القصد ان املؤلف، عصر ح العلماء اجم

ة واملغار ن ندلسي العلماء أصالة ع الضوء إلقاء و امللك عبد وابن بار

املغرب اجم ال معاجم من النوع ذا ور ظ يفسر الذي و ذا و معا،

أمران. سالمي اجم ال كتب فئة ع الحظ أ: و ما إالأول بوضوح ر تظ لم ا

ري ال ع الرا امليالدي(القرن علماء)العاشر طبقات ا، أقدم أن ما وثان ،

التمي العرب ي أل س وتو قية   ) .م954/ـ333:ت(إفر

عندما املغرب ببالد ندلسية اليات ا استقرار إ التغي ذا يرجع

بناء الية ا ذه وحاولت ندلس، حواضر كةسقطت مش جماعية ذاكرة

املحلية خ التوار اب أ فعلھ ما منوال ع ديد وا القديم الوطن ن ب

ة سر اجم(7).و ب اصة ا املعاجم أن بجالء ان تو املالحظتان اتان و

ان أخرى مراكز إ ل والتحوّ الفة ا ضعف بداية مع إال ر تظ لم عالم،

سال  الدولة سيا ثقل ا   .ميةل

  :والتراجم للفهارس العلمية القيمة
ا ارتباط و باألندلس، الوثائقي تصال مجال باملالحظة دير ا

امج  بال
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بليوغرافية، و بيوغرافية مادة ع تحتوي تآليف و ارس، شرتوالف ان

ندلس ببالد صوص ا ة. ع وك سعة عن الشيوخ رامج و ارس ف وتن

كما سانية، للمعرفة ش أبواب عن وتكشف سالم، علماء مؤلفات

ارس الف كتب تمت ا وقد م، ومؤلفا الشيوخ أسماء تضم ونات مدّ عت

لتح م م رغبة ذا و العلماء، طبقات بمختلف امج بالسندوال اق

بالرواية والعناية جازة حياة. و اجم وال ارس الف مصنفات رت ظ

د ع أواخر ح ا تمام وتواصل ، و املراحل منذ الثقافية ندلس

باإلسالم  .(8)ندلس

ضمن   ا مم حضورا ندلس العلماء تراجم كتابة ة تجر عرف

خية  التار الكتابة اعمليات عرف ال الثقافات بقية وضمن أوال، ندلسية،

سالمي املغرب ئة ب التأليف عمل. حركة ون ي أن ذا يأ فقد ثانيا؛

ا حضور لألندلس تحفظ ال ة املم الثقافية صناف ن ب من ة التجر ذه

مختلف سالمي ي العر الوجود أنتجھ الذي الثقا اث ال ضمن النو

خيةمراح التار ندلس. لھ ئة بب ترتبط ال ا بماد ة التجر ذه أعمال تتم

درجت علمية أسماء إ ا ف اجم ال وتنصرف ع، ووقا أحداث من ا بع ي وما

ا شاط ب فتعرف أخرى، ئات ب من ا عل وفدت أو ندلسية ئة الب ذه

و  ا، مشايخ وطبقات ا ووفيا ا وموالد ا أحوال عرض منو ا يتعلق ما تث

وذكر لھ، أ إ والرحلة التحصيل حوافز وتحديد وطلبھ، العلم اجس

أخبار ستمد ا فم وموارده، علومھ والتأليف عنھ الكتابة ممكنات

ا د ش ال والعلم الثقافية حركة ع يتعرف ا وم ا، رجال وأحوال ندلس

سالم ا مراحل خالل ندلسية ئة   .يةالب

ستوعب    ف ب، ت وال العرض اصة ا ا بمنا اجم ال تنفرد

ون ي إذ ا، ومغر مشرقا الرجال كتاب عند ب ت ال منا عرف ما ذا
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طبقات أو الوفيات، أو سماء، طبقات أو روف، ا طبقات ع ب ت ال

م ان م إ نتماء طبقات أو رة، وش ا وجا علما الرجال أوأصناف ن ع

ال ارس، الف تراجم ب ترت من يثار أن كفي و اء، والغر ن البلدي طبقات

ذا حا صر أندلسيا نموذجا ون لي ات، املرو توثق ال باألسانيد فاضت

ا ومغر مشرقا والطبقات الرجال كتب نماذج بقية عن ه لتم وذلك   .(9)املجال،

و  مما ن، ندلسي تراجم لكتب القارئ أيديإن ن ب متداول

تمثل ا أ الكتب؛ ذه مواد ع اطالعھ أول منذ سيالحظ ن الباحث

ب باملعالمخصوصية تحتفظ ا أل ة؛ مم حاضرا ئة ندلس تجعل ال

حياة تكتنف ال خبار و حوال وظروف علمائھ، وطبيعة رجالھ، بأمزجة

وال ل ا م م العلماء شطة وأ الرجال،   .حالأولئك

عن ديث ا إ ندلس تراجم كتب نموذجية جمة ال س و

التالية   :الثوابت

انا .1 وم أصال، وانتمائھ ولقبھ واسمھ تھ بكن امل ال  .سم

جم .2 امل مشيخة  .عرض

عنھ .3 خذين  .عرض

بھ .4 جم امل رحلة عرض  .اح

شاطھ .5 و وأخباره بھ جم امل أحوال  .ذكر

بھسمية .6 جم امل ا أنتج ال املؤلفات  .الئحة

دبية .7 أعمالھ من منتخبات  .ذكر

تار .8 بحدث جمة ال ومدفنھ: ختم ووفاتھ، بھ جم امل   .مولد

  :والربامج الفهارس كتب من مناذج

ون ي أال ن آمل اجم، وال ارس الف كتب من نماذج ثالثة سنأخذ

للقول مدعاة فقط العدد ذا ع ديثاعتمادنا ا حساباتنا من ألغينا بأننا
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خرى  ارس والف امج ال كتب. عن ا أ ع يدل ما العدد، ذا اختيارنا ولعل

، والتأط ب ت وال املستوى وتتفاوت واملحتوى، التنظيم نوع ت مختارة،

املجال ذا ندلسية ية العر املعرفة م من ت ارس.والتث فالف

ا ل امج اوال م عدة شره: فوائد و العلم خدمة ع ساعد علمية نافذة

رصد ع عمل و املعرفة، وزخم العلمية جواء عن وتكشف شتاتھ وجمع

وثيقة عد ا أ كما آنذاك، السائدة العلوم أنواع عن وتكشف التعليم مراكز

املراكز ن ب عل وتواصل تقارب عنصر عد و باملعلومات، ة ثر ة مصدر

ونة  امل الثقافية الروافد لنا ترصد كما ، الثقا تصال مجال سالمية

ندلس السائدة والسياسية والعلمية العقلية ياة وا   .للعلماء،

الثقافية ع املنا عن يكشف ال ن ندلسي رامج و ارس ف عت

عل اعتمد ال صول و العالم ا م ارتوى ال العلمية اواملصادر مي وأ ا،

التالية النقاط ن ب   :ت

الثقافية .1 ياة وا العلمية ركة ا عن صادقة بصورة تمدنا

ا وتطور فيھ دونت الذي  .العصر

العلم .2 م تلق وطرق الطلبة بھ يقوم الذي شاط ال مالمح لنا ترسم

وطرقھ س التدر  .وأسلوب

ا .3 وإحصا املتداولة الكتب معرفة ع الفنوناملساعدة مختلف

املوضوعات ش الفكري شاط وال  .والعلوم

م .4 وشيوخ الطالب ن ب العل تصال وطرق العالقات لنا  .تو

ن .5 الدارس عند املفضلة الكتب عن لنا  .تكشف

الكتب .6 بحياة املتصلة الببليوغرافية البيانات من بطائفة  .تمدنا

ارس، والف امج ال مجال خصوصية ن لألندلسي أن لنا يتأكد

ع م وف وع ا، يف وتص ا تأليف العلماء تمام ا من نراه ما ذلك ع يدلنا
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املشرقية ن ت املكت ن ب مع ا من تمكنوا م أل ا، علما اجم ب شتغال

ندلسية ل. و مة م وثائق واملعاجم ارس الف كتب عت تتمو ومصادر لغاية،

ديث ا ولعلماء ن للباحث وتوفر العلماء، سالسل بضبط ع و سناد علو

والتوثيق التأليف حركة خطوط رسم ع ساعد ال العلمية املادة بخاصة

ن ندلسي املؤلفون.عند قام وأوراق، الت ع الكتب ذه وتحتوي

م كت ا يل ا. ب الف مية أ كنماذجوتكمن ا أخذنا ال أيضا رس

ي ش خ وابن عياض القا رسة ف و عطية ابن رسة ف مثل للدراسة

القرن خالل ندلس بالد امج وال ارس الف ركة أمثل نموذج ا أ

ري  ال   .السادس

 :عطيةفهرس ابن   - أ

غالب بن ق ا عبد محمد أبو عطية ابن و رس الف ذا صاحب

ي سنةاملحار غرناطة سنة. م1087-ـ481ولد بلورقة تو و

بقولھ1152/ـ546 وال ش ابن وصفھ طرقھ،:" م، و ديث، ل حافظا ان و

نقلتھ و رجالھ بأسماء عارفا ا... وعللھ لغو شاعرا، أديبا، ان وصفھ" و و

بقولھ عالم:" الض محدث د زا رسھ .(10)"فقيھ ف عت وو الكتب من

ارس الف حال ع تطلعنا الشيوخال رامج   . و

لـ تراجمھ م،30تضمنت ل وترجم عطية، ابن م م أخذ شيخا،

ال الكتب طبيعة وع لإلجازة، الشيوخ طلب أسلوب ع يطلعنا أن وحاول

أو قراءة، أو سماعاً م ع ا روا ال تلك والسيما عصره، سائدة انت

جمةمناو  ال أفادت معلومات ذكر ع صا حر عطية ابن ان و إجازة أو لة

وعلمياً  وثقافياً اجتماعياً امتداداً ا الكتب. وأعط مجموع أن من الرغم وع

ا عدد يتجاوز ال عطية ابن ا روا ا) 120(ال ف ذكر كتاباً ن وعشر مائة

والفق ن املحدث أسماء واحتوت ة، املرو الكتب عض والعلماءسند اء
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ري  ال السادس القرن إبان ن من. ندلسي عت الذي رس، الف ذا يطلعنا

املعلومات، ع صول ا قة وطر العلم، تلقي أسلوب ع املكتملة ارس الف

النظر س ما أك أن ع ندلس، شرة من انت ال الكتب ونوعية

العلم وتبادل الكتب، طة خر بع يت شارملن ان ندلس واملعلومات

عطية ابن رس ف واحتفل التعليم، مجال ا مي بأ اف ع و ارس، الف

مثل ري، ال امس ا القرن إبان املتداولة ندلس علماء ارس ف بذكر

رسة وف املالقي، نصاري خليفة ابن رسة وف ي، الطلمن عمر ي أ رسة ف

عتاب بن ع. محمد ارس ف ر أش القرنانو ندلس شيوخ و لماء

ن ر ال والسادس امس سنة. ا عطية ابن بمدينة1145/ـ541تو م

  .(11)لورقة

حلقات من حلقة ل ش فإنھ رس، الف ذا أمر من يكن ما وم

ان أر أحد باعتباره مباشرتھ إ يتطلعون العلماء ان ال العل تصال

امج وال ارس الف ن معلوماتكم. تدو ع احتوت ال الكتب م أ من عت ا

الطالب وعالقة العلم تلقي وأسلوب ا ونوعي الكتب معرفة تفيدنا

ندلسية املدن أو التعليمية املحافل ھ وأسلو س التدر وطرق . شيوخھ،

القضاة و ن واملحدث الرواة أسماء من بھ ان س ال عدد بذكر احتفت وقد

ا و اء وماوالفق ان، ر ال السادس و امس ا القرنان م ازدان ممن لعلماء،

أنتجوه ما و امج. رووه ال علم أصول وضع عطية ابن شارك كما

رس الف ذا ل ش و والقراءة، والسماع جازة طلب وم مف ور ارس، والف

ارس الف ن تدو ان أر وأحد والوثائقي العل تصال حلقات من حلقة

عوال احتوت ال الكتب ّم أ من عت كما واملشيخات، معلوماتامج

املدنتفيدنا التعليم و س التدر وطرق ا، ونوعي الكتب حركية معرفة

العلماء الشيوخ وأسماء   .(12)ندلسية،
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  :فهرسة شيوخ القاضي عياض: الغنية   - ب
سن تة س بمدينة ، اليحص محمد بن عياض الفضل أبو 476ةولد

سنة1083/ـ ندلس إ ورحل سنة1113/ـ507م، بمراكش وتو م،

عن1149/ـ544 لنا ن تب امة وثيقة عت ال بالغنية، رستھ ف س م

واملشرق، املغرب ن ب العل التبادل وحركة والفكري، الثقا تصال طرق

لل م ال العدد رستھ لف القارئ يالحظھ ما أول حولعل ا، روا ال كتب

الغنية ضمت إذ ندلس، الرواية مدار و) 211(صار ترجمة) 98(كتابا،

ري. لشيوخھ ال السادس القرن وثائق من مة م وثيقة الغنية كتاب عت و

مواقع و ندلس، و العدوة ن ب الثقافية الصالت ات حر ر يظ حيث ة، الفكر

و الناشطة، ا مواضع و ركة ا نذه القرن إبان الفكري و الثقا تة س دور

ن ب الثقافية ركة ا ا تأث و ا أثر مدى و ن، ر ال والسادس امس ا

ندلس و الرواية،.املغرب و السند موثقة ضوابط الغنية كتاب تضمن و

ال ثقافتھ عياض القا ا م استقى ال املصادر من طائفة فيھ ر وتظ

رو  و قراءة ا سماعاً أخذ و   .(13). اية

ن ب جمع قد عياض القا أن الغنية، دراسة خالل من بدو و

ن قت العلماء. الطر بأقوال د ش س و امج. ف بال د ش س ذاتھ الوقت و

اية مساحة من ارس الف ذه ل خصصھ ما ذلك ع والدليل ارس، والف

ا عدد بلغ حيث رسة) 33(كتابھ ف ن وثالث   .(14)ثالثة

  :خري اإلشبيليابن  فهرسة- جـ
ي ش موي عمر بن خ بن محمد بكر أبو 575-502(و

كتابھ) م1179-1108/ـ عت بقرطبة، وتو يلية إش رواه(ولد ما رسة ف

شيوخھ ندلسية،) عن املكتبة يات مقت تم ال الكتب أغ بحيثمن

إ لھ، جمة وال بالشيخ تمام من امج وال ارس الف اتجاه ل يحوّ أن أراد
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خ ابن فوضع واحد، موضع العلمية املادة وجمع باملوضوع، تمام

والتأدية والرواية مل ا خالل من عليمھ و شره و العلم تبليغ أسس

وعرضھ الراوي وسماع الرواية طرق ومعرفة وسماعوالتبليغ، للكتاب،

الشيخ فإجازة الشيخ، مناولة ثم   .(15)الشيخ،

يف تص تجاوز من مكنتھ ، خ ابن لدى املوضوعات تقسيم فكرة إن

النديم رست(ابن املوضو)الف يفھ تص إ أضاف حيث يف: ، التص

إليھ يتطرق لم ما و و باإلسناد، واملا اضر ا ن ب ووصل ي، والزما ي ا امل

ال نابن ندلسي عن صدرت معرفة ّل ل الفقري العمود واعت .  (16)نديم،

مؤلف يجمع أن ري ال السادس القرن مرة ألول خ ابن تمكن ولقد

املشرق ن ب تصال سبل نا مب ندلس، وثقافة املشرق ثقافة واحد

ن متواز ن خط خالل من ندلس و : و املشرق نحو ينحاز ول انتتجاه

وفود قاعدتھ انت و ندلس، نحو ينحاز ي الثا تجاه و الرحلة، قاعدتھ

املشرقية الكتب وجلب ندلس إ   .العلماء

الكتاب ا تضم ال حصائيات ش قائمة(17)و مكتبة رستھ ف أنّ ،

زمانھ إ بالتواتر ا نقلو علماء لھ ا قدم السلسلة، موصولة وجاءت ا، بذا

ف عنوذكرت د يز ما ع و90رستھ رسا، فقد90ف كذا و شعر ديوان

واحد سفر ندلس و املغرب وثقافة املشرق ثقافة ن ب خ ابن جمع

التأليف طبيعة حول معلومات قاعدة كتابھ اعت لذلك متوازنة، بصورة

اتھ واتجا سالمي ي   .العر

ع املصنفات ب ترت اتھ مرو لعرض ا ابن العلوماختار حسب

ا إل ت ت كتب. ال من بھ ان س ال عددا خ ابن ذكر فقد ذلك، ومع

ا عددً ذكر كما ، والس واملغازي ساب وكتب ، واملشر ندل خ التار

ذلك يو التا دول وا ندلس، املؤلفة اللغة كتب   :من
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رقم خ): 1(جدول ابن عند الكتب   :إحصاء

  حسب املصنفات

  التخصصات

ابن

ي ش   ا

وعلومھ   131  القرآن

وعلومھ ديث   194  ا

خ   132  التار

وأصولھ   36  الفقھ

  4  التغذية

ساب   10  ا

ا   4  الرؤ

  197  العقائد

دب و   507  اللغة

واملعاجم ارس   115  الف

  1330  املجموع

  

م ا تحر ورصد الرجال نقد ارس والف امج ال كتب من دف ال ان

قرأوه ما يل و م، ضبط أسلوب ورسم م تحصيل مقدار ن عي و العلمية

نقاء ع فاظ وا العلم، كتب من واقتنوه ودونوه كتبوه وما سمعوه وما

ا ابن عمل ع غلبت ال والصيغة ندلس، والرواية الضبط

تمامش خالل من ذا و حصائية، أو التعدادية الصيغة انت ي

املعلومات تحديد العلمية   .بالدقة

عليمية قضية من أك ن ب مقدمتھ ط ير خ ابن أن شك ال

والتبليغ والتأدية والرواية دل فا ار، ف و املعلومات لتوصيل ا أسلو متخذا



   صورية متاجر  8 العدد                االتصال الوثائقي باألندلس وقيمة الفهارس 
 

[41] 

ا جميع جازة، و تصالوالسماع ا عض ع ا عض عتمد وسائل

ار لألف ذاعة و شر لل وسيلة ل ش و ابن.املباشر، رسة ف تضمنت وقد

اتصال) 180(ا قة وسيلة) 102(طر ا ابن دون كما مؤلف،

بـ التالية180ضمن117التحمل ات املصط واستعمل اتصال، قة طر

إحصاء.أنبأنا–ناأخ–سمعنا–حدثنا: للتحمل 20إجازة،: مرة34وتم

  .(18)مناولة: مرات9قراءة،: مرة

وتحت العلوم، أو املوضوعات أساس ع رسة الف كتابھ خ ابن رتب

ا موضوعا وأسماء فيھ ألفت ال الكتب أسماء أدرجت علم أو موضوع ل

الكتا ب ترت تم ال تية واملوضوعات محدد، ب ترت ادون أساس ع   .ب

القرآن   ساب  أعالم و   الس

  الفقھ  املوطآت

ديث ا الدين  كتب   أصول

خ التار   الفرائض  كتب

اجم شعار  ال و واللغات   داب

ابن ا يذكر ال للمصنفات املوضو ع التوز التا دول ا ن ب و

موضوع ل ا وعدد   :خ

املوضو) 2رقم(جدول ع االتوز ابن عند   :للمصنفات

املصنفات الكتب  املـوضوع  رقم   عدد

القرآن  1   105  علوم

  17  املوطآت  2

املسندة  3   21  املصنفات

ن  4 للس املتضمنة   33  املصنفات

ديث  5 ا كتب   105  سائر
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الرجال  6 ومعرفة ديث ا   85  علل

ساب  7 و   18  الس

مالك  8 مام ب مذ ع   36  الفقھ

الفقھ  9   22  أصول

ة  10 شر   6  كتب

  11  الفرائض  11

ا  12   5  الرؤ

والرقائق  13 د   45  الز

الدنيا  14 ي أ بن بك ي أ   9  تأليف

ي  15 عرا بن سعيد ي أ   3  تأليف

جري   16 بكر ي أ   23  تأليف

روي  17 امل ذرعن أبن   74  تأليف

داب  18 و   32  اللغات

الغفارتأليف  19 عبد بن ع ي   6  أ

واللغات  20   202  داب

  42  الشعر  21

سراج  22 بن مروان أبو ذكره   20  ما

ي  23 الغسا الع أبو ذكره   6  ما

علم  24 اج ا أبو ذكره   7  ما

من  25 البغدادي ع جلبھ ما

  أخبار

98  

امعة  26 ا ارس الف من روي ما

الشيوخ   لروايات

75  
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ساع  27 جازةا ة ج من   71  الرواية

  1177  ///  املجموع

ال الكتب عن بليوغرافية الب البيانات معظم خ ابن يذكر لم

بالتقص البيانات ذه ع أثر الذي جازة مع توسع بل ا لقد.ل

تمام، ا من تھ بي بھ حظي ملا ا وأفضل العلوم أشرف ا ابن فبدأقدم

ا وغ فالفقھ، ة النبو ة فالس ديث ا فعلم القرآن، علوم مصنفات . بذكر

دب و واللغة النحو مصنفات مختلف واحد سق اتھ. وجمع مرو وختم

الرجال تآليف من واسعة مجموعة سماء.بذكر أك ع فيھ ى أ وقد

آنذاك املعروفة ال. العلمية املصنفات فرز ا ابن علمحاول ا يجمع

ا مواضيع تتقارب ال املصنفات الواحد العلم داخل فرز كما واحد،

ا اختصاص شابھ   .و

اصة ا ن بالدواو فقدم القرآن، علوم اتھ مرو صنف كذا و

، التفس فكتب ام ح بكتب ثم سوخھ، وم القرآن بنا ثم بالقراءات،

الق ففضائل وإعرابھ فمعانيھ القرآن، ب وحملتھفغر القرآن فقراء رآن

القرآن امنة ال   .فاألمثال

خ ابن رسة ف أسانيد من الباحث ستفيده أن يمكن ما م أ إن

املشرق ئات الب مختلف ن ب املتبادلة الثقافية ات التأث رصد و ، ي ش

م. واملغرب و املشرقية م رحال ندلس رواة بع نت أن ستطيع ا فبواسط

رواياتھي أو مصنفھ يجلبون أو ذاك أو الشيخ ذا ستطيع. تصلون ا واسط و

حملوا الذين م تالمذ لفرز ندلس إ رحلة م ل ممن املشرق رواة بع نت أن

م مع ا جلبو ال واملصنفات العلوم وتحديد م، أيضا. ع ا واسط و

من ا تنقل ق طر و املصنفات حركة صد ن أن إستطيع مثال املشرق

سالمي ي. الغرب ما ي ش خ ابن رسة ف فوائد   :ومن
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سانيد - رواة ن ب م أسماؤ ترد ممن بالرجال ف  .التعر

الذي - الثقا ختصاص ضمن تدخل عملية و الرجال، تمي

ة راو محدث و ف ، خ ابن إليھ ع  .ي

املصنفات - بأصول ف ندلسالتعر إ ة  .املجلو

املصنفات - عض من ن ندلسي مواقف عض  .تحديد

والسيما - املصنفات، عض ي د التأليف بطبيعة ف التعر

ة الشعر لإلنتاج .املادة بليوغرا الب الضبط لنا يو التا دول وا

حسب و الدراسة، املنتقاة للكتب امج وال ارس الف لكتب الفكري

الوفياتال   :تقادم

رقم امج): 5(جدول وال ارس الف لكتب الفكري   .نتاج

عدد  الكتاب  املؤلف

الشيوخ

جم امل

م   ل

عدد

  الكتب

عدد

ارس   الف

عدد

ن   املؤلف

عطية ابن

ي   املحار

عطية ابن رسة   -  -  120  33  ف

القا

  عياض

  -  33  211  98  الغنية

ا ابن

ي   ش

عن رواه ما رسة ف

  شيوخھ

-  1177  90  705  

  705  123  1508  131  //  املجموع

امج ال بتأليف ن ندلسي ولع مدى حصائية ذه لنا رت أظ

امج ال أن املقارنة ر وتظ الكتب، بجمع ولعھ كما مختلفة، ألسباب ارس والف
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ا، عداد و الكتب إحصاء ع تقوم املشرقية ارس عنوالف تختلف ذلك و

وإنما فقط، تح ال ف واملحتوى، ل الش حيث من ن ندلسي كتب

ندل املجتمع يتطلبھ بما ومتجاوب متداول، و بما عّرف و   .تح

املدون، ندلس اث ل جرد عملية حصيلة العمل ذا دخلعت و

باألندلس الوثائقي تصال و التوثيق عمليات سياق التوثيقي العمل ذا

قوائم صيغتھ يقدم و ف لذلك ن، ر ال والسادس ي الثا القرن ن ب ما

مفتوحة، قوائم طبعا و رد، ا م شمل الذين ندلسية واملؤلفات ن املؤلف

الص من أنھ إ شارة تجب البداية من يةألنھ يقي أرقام ع صول ا عب

الدراسة ا عل العتماد واملؤلفات ن املؤلف توافرلعدد لعدم وذلك والتحليل،

مة امل ة لصعو مقياسا ذاتھ حد ع ذا و العنصر، ذا حول الدقيقة   .البيانات

املعارف تبليغ أمانة حملت أجيال ألسماء ن دواو الشيوخ معاجم كتب ل ش

إ امجوالعلوم وال املعاجم ع نطلق أن ويمكن ا، بليوغرافيا" تالميذ الب مصط

ة يو ا بليوغرافيا أوالب ية و التالية(19)"الت املجاالت ا مي أ تت و ،:  

 دونت العصرالذي الثقافية ياة وا العلمية ركة ا عن صادقة بصورة تمدنا

ا تطور  .فيھ

 مالمح لنا وأسلوبترسم العلم م تلق وطرق الطلبة بھ يقوم الذي شاط ال

وطرقھ  .التدرس

 والعلوم الفنون مختلف ا وإحصا املتداولة الكتب معرفة ع املساعدة

املوضوعات ش الفكري شاط  .وال

 ن و ة ج من م وشيوخ الطالب ن ب العل تصال وطرق العالقات لنا تو

ن و املشرق أخرى علماء ة ج من  .دلس

 الكتب بحياة املتصلة الببليوغرافية البيانات من بقائمة اسم: تمدنا العنوان،

ان امل سنده، عليھ، قرأ الذي الشيخ اسم  .املؤلف،
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وإسناد بالشيوخ فالتعرف التوثيق، ع أساسا الشيوخ معاجم وتب

تج و وطرقھ، مصادرالعلم وتوثيق الضبط منھ يقصد ات خاللاملرو من التوثيق

إثبات ة ج ومن سانيد، اعتماد ة ج من ر تظ ارس للف التوثيقية والقيمة الرواية،

الشيخ عن التحمل ووصية: طرق وإعالما اتبة، وم ومناولة وإجازة وسماعا قراءة

 .(20)ووجادة

امج ال وكتب عامة، ندلسية اجم ال كتب مقدمات لنا تقدم

خاصة، ارس نوالف املؤلف عند ال ا عليھ ان ملا ة وا صورة

ة والفكر والثقافية العلمية ركة ل ة وا بصورة تمدنا و ن، ندلسي

التعرف ساعدنا و ي، سا شاط ال لنا وترسم فيھ، دونت الذي العصر

العلم ان م وتحدد ا، تأليف وأماكن ا، تداول وسرعة املتداولة الكتب ع

ن. موالتعل ت ندلس التعليم برامج ومكتبة اجم ال مكتبة ت اعت لذلك

للغاية ن مت م ن ت   .مكت
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 1962     

در .د ا  اوي 

س ي     

  
Abstract: 

Evian agreements in 1962 is considered a victory for 
Algeria and Algerians, and a symbol of historically important, 
because of the cease-fire was approved, and an attempt to end a 
bloody colonial war Nahzat seven and a half years. 

There is no doubt that the length and difficulty of the 
negotiations, the successive setbacks ever known, suggest the 
seriousness of finding a solution to the Algerian issue, The 
French sought to impose a solution for about million 
Europeans living on the land of Algeria, not to mention the 
issue of protection of economic and military interests, but talks 
and negotiations, which ended with the signing of the 
agreements, but the purpose which put an end to the crisis as 
long as several years, a crisis that colonial authorities were 
unable to be solved militarily. 

 

Keywords: 
Evian agreements  -  Colonial war  – Negotiations  – 
Immigration  -  Central Committee. 
 



        عبد القادر صحراوي      8العدد       شهادة الرئيس بن خدة  1962اتفاقيات إيفيان 
 

[50] 

إيفيان اتفاقيات ما،1962عت م تارخيا ورمزا ن، زائر وا زائر ل نصرا

زت نا ة دمو استعمارة حرب اء إل ومحاولة ، أقّرتھ الذي النار إطالق وقف بفعل

ونصف سنوات املفاوضات،. السبع ة وصعو طول أنّ شك املتتاليةوال اسات نت و

فرض إ سعوا فالفرسيون زائرة، ا للقضية حل إيجاد بخطورة تو ا، عرف ال

حماية مسألة عن يك نا زائر، ا أرض ع شون ع ي أورو مليون وا حّل

بتوقيع ت ان ال واملفاوضات املحادثات ولكّن والعسكرة قتصادية م مصا

التفاقيا زمة و سنوات، ة عدّ دامت ألزمة حد وضع ا م الغرض ان ما إنّ ت،

عسكرا ا حلّ من ستعمارة السلطات تتمكن يوسف. لم بن س الرئ شة معا حكم و

بتوقيع توجت ال الفرسية زائرة ا املفاوضات مراحل ملختلف خدة بن

التار  ادتھ ش البحث ارتأينا اتفاقيات، ل والسيا التار وتقيميھ   .خية

 :  السرية الذاتية للرئيس بن يوسف بن خدة .1

يوم الية ا املدية والية واقية، بال خدة بن يوسف بن س الرئ 23ولد

تلك1920فيفري ن زائر ا كسائر القرآنية املدرسة ودرس قاضيا، والده ان ،

ة  بالثانو يلتحق أن قبل ة، البليدة،الف مدينة رشد بابن حاليا املعروفة ستعمارة

الدفعة نفس إ ت ي الذي دحلب، سعد زميلھ ع عرف ا   .)1(وف

زائر ا بجامعة والصيدلة الطب لية ب التحق ا الور الب نجاحھ إثر وع

صيدليا1943سنة تخرج ا وم من. ، السيا النضال عن الدراسة نھ ت أجلولم

الشعب حزب انخرط إذ زائر، السنة1942ا القبض عليھ يلقى أن قبل ،

مھ ا حيث شديدا، عذيبا عذب و عدماملوالية، ع ض بالتحر املستعمرون

ن ال ر أش ثمانية عد سراحھ أطلق ثم ملان، افحة   .م

ة املركز نة ال ة عضو إ رتقاء من خدة بن يوسف بن وتمكن

سنة الديمقراطية ات ر ا انتصار حركة الشعب ا1947زب أمي ثم ،

من نوفم. 1954إ1951العام ر ش ليطلق1954و القبض عليھ ألقي
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ماي عمل1954سراحھ ثم ، الوط ر التحر ة بج مباشرة ليلتحق ،

العاصمة زائر با رمضان لعبان معاونا أو شارا أو . مس ر ش . 1956تو

عن ثقة املن والتنفيذ سيق الت نة عضوا الصومام املؤتمرون ھ عينّ

املؤتمر   .ذا

أيدي ع يدي م بن ي العر اد ش اس عد العاصمة زائر ا وغادر

ا بي من العالم مناطق ة عدّ زار حيث ارج، ا إ الفر بيجار رجال

ن ب ما ية العر الدول ية1958و1957عض الالتي ا وأمر ،1960

ا وغ ا وانجل ن املؤقتة. والص ة زائر ا ة ور م ا ومة سا رئ ن ع ثم

أوت ر ا1961ش ف شرع ال سا فر مع املفاوضات اء إ من وتمكن ،

عشية النار إطالق وقف عن أعلن كما عباس، فرحات مارس19سلفھ

جوان. 1962 صائفة أزمة ت سب ومة1962و وا ش ا ان أر يئة ن ب ،

عد الوط ھ ن ع واستمر ن، زائر ا لدماء حقنا ابھ ا املؤقتة

بخرق للتنديد التضامن ثم ة، مّ ركة سھ تأس عد خاصة ستقالل،

ن زائر ا انت1992حقوق ف خدة بن س الرئ وفاة ا أمّ ار4، ف

2003)2(.  

اجلزائرية الفرنسية أو قصة املفاوضات حسب الرئيس سري املفاوضات  .2
 :بن خدة

ن املفاوض ن ب الف ا أساس راء ال ع السيادة قضية مثلت

موالن لقاء و ، و تصاالت مند ن سي والفر ن زائر ) Melun(ا

إيفيان1960جوان ن املوالي اللقاءين فشل ت سب ال القضية و ،

منخال املمتدة ة الف إ20ل ولوغران1961جوان13مارس ،)Lugrin (

لية28إ20من قام1961جو الذي م امل الوساطة دور من الرغم ع ،

غ ال أوليفي الطيب« Olivier Long »بھ بمعية سري السو الدبلوما
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يطالية روما مدينة الوط ر التحر ة ج ممثل روف أول. بو قد

الوقت و اقتصادية، تنازالت ملناقشة استعداده املفاوض زائري ا الوفد

ذلك من العكس وع راء، ال ع السيادة غ يقبل لن ھ أنّ ن بّ نفسھ

املحروقات واستغالل راء ال عن زائر ا شمال عزل ع سا فر أصرت

شفة سي1956املك الفر ة النوو التجارب واستمرار ا، ف فعل. ة ردّ ان و

ضة منا رات مظا إ ن زائر ا دعوة املؤقتة ة زائر ا ة ور م ا ومة ح

لية5للتقسيم  .)3(1961جو

عد ن ي ورو وضع حول ن املفاوض الوفدين خالفات ودارت

و و س س فر أحمد أكدّ وقد ة، العسكر القواعد وكذا زائر، ا استقالل

ن املفاوض مأحد كر املفاوض الوفد س رئ موقف صالبة ع ن زائر ا

م كر يقول السياق ذا و ، الفر جوكس لوي ة مواج بلقاسم

ان:" بلقاسم والذو بل ة زائر ا ة باألمّ م مص ط ر ن ي ورو حق من

بدون لكن والعمل البقاء م ا فبإم ، سية ا يرفضون الذين ا أمّ ا، ف

خا  .)4("صقانون

السا الفر انب ا إليھ يطمح ان ما ضد املوقف ذا وجاء

مر ونفس ، خاصة امتيازات وذات محمية أقلية إ ن ي ورو ل تحو إ

حاولت ال ة، العسكر القواعد بخصوص ون زائر ا املفاوضون عليھ صار

قبلوا ن زائر ا أن أي ة، استعمار كجيوب ا جعل سا لكنفر ا باستغالل

بومبيدو، جورج ذكر للمفاوضات يدية التم اللقاءات وخالل ة وا شروط

الغرب ران بو الكب املر قاعدة أن مستقبال سا فر س رئ و و

ا إلنجل سبة بال طارق جبل بمثابة زائري سياسية .)5(ا خالفات رزت و

ست وإجراء النار إطالق وقف حول ة لآلخر،حادّ سابقا ون ي ما وّأ فتاء،

املؤقتة ة زائر ا ة ور م ا ومة أن) GPRA(فح يجب تفاقيات أنّ رأت



        عبد القادر صحراوي      8العدد       شهادة الرئيس بن خدة  1962اتفاقيات إيفيان 
 

[53] 

السلطات فيھ تخوفت الذي الوقت السلم، مسار ات ف بقية سبق

نا ومن ا، مواطن ومص قتصادية و ة العسكر ا مصا ع سية الفر

املوقف سيد دد ال  .)6(ان

واتباع أحيانا، حاسمة إجراءات اتخاذ ن الطرف ن ب املفاوضات عرفت

وراق ّل كشف دون من لكن أخرى، أحيان سياسية مناورات

ن للطرف ة. التفاوضية زائر ا الوطنية ركة ا جوكس لوي دعا كذا و

املفاوضات إ لوفد1961مارس30املصالية وا استفزاز و و ،

وم فاشلةا سية فر ومناورة املؤقتة، عن. ة فراج املفاوضات صاحب ثم

أحمد،6000 وآيت بلة، بن م و مسة ا الزعماء ونقل جزائري معتقل

ان تور قصر إ يطاط و وخيدر، وضياف مصطفى)Turquant(و ر تحر ثم ،

ووقف زة  شرف أج قيام ناء باست زائر، ا ة العسكر منالعمليات

ة العسكر العمليات عن ن املسؤول غاية. )7(بمالحقة إ املفاوضات وامتدت

لوغران1961أوت12 محادثات فشل ومة)Lugrin(إثر ح تقع ال وح ،

ت اعت ا أّ ولو جراءات ذه ع ترد لم سرع، لل ية املؤقتة ة ور م ا

سا فر طرف من إيجابية سياسية بادرة   .)8(ذلك

سيةوال  التو رت ب مدينة جرت ال حداث أنّ لية6شك جو

قد1961 القاعدة ر بتحر ن املطالب ن سي التو من الكث بقتل سا فر وقيام

مع املفاوضات س يتعلق فيما يطة وا ذر ا ن زائر ا اتخاذ إ ى أدّ

الفر انب أر. ا يئة رفض إ ش السياق ذا الوضمن ش ا ان

منذ بومدين واري العقيد ا سيق1960يرأس الت نة وطلب التنازالت ،

املفاوضات ا إشراك الثورة. والتنفيذ لقيادة طرابلس اجتماع ذلك وت

من ة زائر خالفات1961أوت27إ9ا بروز د ش الذي جتماع و و ،

عوّ  الذي عباس، فرحات س للرئ وعزل ة خدةكث بن يوسف بن س بالرئ ض
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ديدة ا ومة ا وعرفت س، فرن أحمد بدل املالية ر وز منصب شغل الذي

الذي بلقاسم م كر معوضا ارجية ا وزارة رأس ع دحلب سعد ن عي

التوا ع م و دولة وزراء إ إضافة للداخلية، را وز بن:  أصبح ضر

وحافظ بيطاط، ورابح خيدر ومحمد ال، سليحطو ال وزارة ع بوصوف

واملخابراتية منية املصا سي استمراره أي ة، العامّ تصاالت وّعن. و

بن وأحمد بوضياف ومحمد بلقاسم م كر قي و لإلعالم، را وز د يز أمحمد

خدة ن ل نوابا املوقف. بلة تصلب عن ّع التغي ذا أنّ سا فر ورأت

فقد زائري، ارةا ز توا عد خاصة ، باملارك خدة بن س الرئ عت

الشعبية ن للص ن زائر ا ن   .)9(املسؤول

خدة بن يوسف بن برئاسة املؤقتة ومة ا أفراد اختيار و و

يؤرق ظل الذي اجس ال و و العسكري، ع السيا العمل ة بأولو

الصومام مؤتمر ن زائر ا ن سعتفف. 1956املسؤول الذي الوقت ي

ان أر يئة عملت ، الفر الطرف مع السيا ل ا إ ومة ا ذه

ش ا جرائم شن ولم السلطة، ع السيطرة أجل من زائري ا ش ا

من) OAS(السري املفاوضات ا عرف ال ة ط ا حداث قية و زائر ا

اتفاق إ التوصل ع ن انب ذا. ا أكدّ دوغولومما اف اع التوجھ

ثم النار، إطالق وقف ع ن الطرف واتفاق راء، ال ع ة زائر ا بالسيادة

ر تقر استفتاء وإجراء نتقالية املرحلة مالك .)10(املص سي رضا و و

ال ة املر أنّ فيھ ن املفاعل وأحد املفاوض للوفد الرس الناطق و و

مارس الثانية إيفيان مفاوضات ة1962سبقت التامّ ة السر ا مّ قد ،

صيات ائية ال املرحلة ذه ل وحضر ، والفر زائري ا ن انب ا من

م ورضا ي بن الصديق محمد ا م شايبارزة لود جانب إ الك

« Claude Chaylet »لوس دي رونو و جوكس، لوي شار  Bruno de »مس
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Leusse »جوكس ولوي ة، زائر ا الشؤون وزارة السياسية القضايا مدير

من. نفسھ روس لقاء اتفاقيات1962فيفري18إ11وجاء أسس ليضع

كر  ا يوم زائري ا الوفد وضّم منإيفيان، كال ة وعضو سا، رئ بلقاسم م

من ن وّ فت الفر الوفد ا أمّ ال، طو بن ضر و د يز وامحمد دحلب، سعد

ون ب رت ورو جوكس، العمومية،« Robert Buron »لوي شغال ر وز

بروغ دي لف« Jean de Broglie"وجان امل الفر املندوب و و

راء ق. بال سرا سو أنّ ب ر الوال املفاوضات نجاح رئ بدور امت

ا املقيم زائري ا الوفد أمام يكن ولم سية، الفر إيفيان مدينة ا احتضن

ليمان ة بح قطع   سوى

 )Lac Leman (طائرة بقيت حال ة سر السو إقامتھ بمقر لإللتحاق

مواتية غ مناخية ظروف ب س جاثمة زائري ا  .)11(الوفد

شروطوتنقسم ول يتمثل أقسام، ثالثة إ إيفيان اتفاقيات

التنفيذية يئات ال ن و وت ستفتاء تنظيم شمل و ، املص ر تقر وضمانات

ر تحر شمل الذي والعفو نتخاب، و النار إطالق لوقف ة املس املؤقتة

ن واملوقوف ن املبا. املعتقل إعالن حول فيتمحور ي الثا القسم ا الذيأمّ دئ

ة راو ال وات ال واستغالل زائر، ا ن سي الفر ن املواطن حول يدور

قتصادي التعاون جانب إ زائر، با الفر العسكري الوجود واستمرار

والفر زائري ا ن الطرف ن ب والتق والثقا من. واملا زائر ا وتضمن

أو  املتمثلة سية الفر املصا ا وات،جان ال عن والتنقيب البحث ة لو

املحطات واستغالل سنة، عشر خمسة ة ملدّ الكب املر قاعدة ئجار واس

ا جنود أفراد عدد بتحديد سا فر د تتع كما سنوات، خمس ة ملدّ ة النوو

املص ر تقر استفتاء من سنة مرور عد ألفا ن ثمان إ زائر   .)12(با
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 :1962خدة إلتفاقيات  إيفيان قراءة الرئيس بن يوسف بن  .3

حتمية يجة ن إيفيان اتفاقيات خدة بن يوسف بن س الرئ عت

ة، زائر ا ة ور م ل املؤقتة ومة ا أنّ ؤكذ و وشاقة، لة طو ملفاوضات

الفاتح ا حدد ال ساسية داف لتحقيق ودات املج أق بذلت

مائدة1954نوفم ع ا نتائجوارساؤ ون ت أن إ سعيا املفاوضات،

زائري  ا الشعب يات لت ة مساو انتقدوا. إيفيان الذين أنّ إ ش و

فيھ، رجوع ال تنازال انت ا بّأ يو قانونيا دليال ون يمل ال تفاقيات ذه

سليمة املبادئ أنّ السياق. ذلك نفس قول ال:"و ة زائر ا الثورة ة قوّ إنّ

مّرت ع أبدعت ا ّأل بل فحسب، التفاوض ع ن سي الفر إرغام تمثل

إيفيان انتصار أساس انا ا، ن خاص ا وسلو روحا ن   .)13("السن

ة زائر ا الثورة وأصالة لعظمة مدرك خدة بن س الرئ أنّ شك وال

املفاوض الفر الطرف من ثقة محل ا جعل الذي مر ا، وم ح س رئ و و

ثالثبصو  طرف تدخل ودون مباشرة ممثال. رة ا بصف الوط ر التحر ة فج

ا، س تأس منذ ة كب باستقاللية تمتعت زائري، ا للشعب ووحيدا شرعيا

ا قرارا استقالل ع ان وا صدقاء أنّ. وأعلمت خدة بن س الرئ رى و

إيفيان اتفاقيات واقع 1962مارس19تطبيق و حد، وضع مر

جاع واس زائر ا أمام ق الطر ت وعبدّ ونصف، سنوات سبع دامت رب

ا   .)14(سياد

أنّ ع أكدت املؤقتة ومة ا أنّ كذلك خدة بن س الرئ و و

م تل أن يجب تفاقيات، توقيع سبقت ال واملفاوضات تصاالت جميع

أساسية ووحدة : بمبادئ ابية، ال والسيادةالوحدة ة، زائر ا ة مّ

للشعب ووحيد شرعيا ممثال الوط ر التحر ة بج اف ع و الوطنية

زائري  ذه. ا ع فاظ ا املفاوض زائري ا الوفد نجاح حكم و
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نتصار و و عظيما، انتصارا إيفيان اتفاقيات خدة بن س الرئ اعت املبادئ،

ا ال والوحدة ستقالل حقق إيرلنداالذي تتحقق لم أمور و بية،

الواليات زالت ما ال ا و جانب إ الوقت، ذلك نام والفي الشمالية

ا أراض من أجزاء ع سيطر كية مر   .)15(املتحدة

  :وتربز االتفاقيات حب الرئيس بن خدة النتائج التالية
التا - و ا، فصل ع دوغول إصرار رغم ة جزائر راء ال زالون

البالد تقسيم  .شبح

ا - وقرارا ة زائر ا السياسة واستقاللية الوطنية، السيادة جاع اس

حتالل من لة طو ة ف  .عد

ستقالل - من سنوات بضع مرور عد سية الفر يوش ا اب  .ا

حلم - وزوال ستقالل، إعالن بمجرد زائر ل ن ي ورو ترك

املز  سية ا م بمنح سيةدوغول والفر ة زائر ا  .)16(دوجة

دقيق، ل ش التفاو السيا ا دور املؤقتة ومة ا ت أدّ ولقد

مفتوحا املجال وتركت زائر، ا داخل املس الكفاح غفل لم ف

زائر ا رب ا اء وإ برئاسة. للتفاوض، املفاوض الوفد بخصوص ا أمّ

الد ع د ش س خ فالتار بلقاسم، م ن،كر للمفاوض واملسؤول الوا ور

ر التحر ش ج عن والتعب والواقعية، الصرامة ن ب املالئمة من تمكنوا الذين

ومة وا ة زائر ا للثورة الوط املجلس ن املمثل الوط ر التحر ة وج

ة زائر ا ة ور م ل ذلك. )17(املؤقتة إيفيان، اتفاقيات مية بأ يو ومما

خدة،الدعم بن برئاسة املؤقتة ومة ا لقيتھ الذي الالمتنا والتأييد

ذلك وصدر املفاوض، زائري ا الوفد نجاحات ع عامليون زعماء أث فقد

ر والوز و اس فيدال ي و وال تو، ت بروز ب جوز اليوغسال س الرئ عن

الي شوان الصي   .)18(ول
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اتفاق حول قيل مما الّرغم ساوع فر أنّ ا وم إيفيان، يات

الوفد أنّ إالّ قتصادية، و السياسية اسب امل من قدر أك اع ان حاولت

التام ستقالل ما و زائر، ل ن م م ن أمر حقق املفاوض زائري ا

بأنّ ما علّ التل، عن راء ال فصل عدم أي ابية ال الوحدة ع فاظ وا

عط ت سب راء ال نقضية ب اللقاءات من العديد املفاوضات يل

ن املتفاوض انوا. الوفدين ميع ا أنّ يذكر الفر وست ال فإنّ كذا و

الوصول د تر ما قة بدّ عرف انت ال الوط ر التحر ة ج ناء باس أغبياء

الذي الوقت ا، مواقف ع ثابتة قيت و باملفاوضات، الشروع منذ إليھ

فيھ حكماانت زائر ا منح ن ب متذبذبة املتعاقبة سية الفر ومات ا

داخلية بإصالحات والقيام البالد، شمال عن راء ال فصل أو   .)19(ذاتيا،

مكن مثا وسيا تار عمل عن عبارة إيفيان اتفاقيات إنّ

، الفر الطرف مع اع ال ة سو من ة زائر ا ة ور م ل املؤقتة ومة ا

للشعبعن ساسية املبادئ عن التخ دون من املفاوضات ق طر

داف أ وتحقيق ة، مّ ووحدة ابية ال بالوحدة يتعلق ما خاصة زائري ا

وثورة ة زائر ا الوطنية ركة ا شاط ل كأسس وضعت ،1954سياسية

ا واستقالل زائر ا ر بتحر مر تعلق   .و
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Abstract: 

Absorbed doctrinal books much of the historical 
information contained in books and historical dictionaries, and 
is still waiting for researchers, much has not been studied yet, to 
extract historical information from them which is that scope 
and broad includes worship and social relations and 
transactions, and their respective fields in extends to all the sons 
of the nation, but not limited to a particular class or a specific 
group, and included these books on historical information. 
         As we content ourselves with reference to it I just to draw 
attention to the wealth of the rich that have not been studied, 
although absorption of merit, including the most important late 
doctrinal books on fatwas and times of calamity and the 
substance of the novel, and was characterized by a deep 
analysis. 

 

Keywords: 
Historical information  -  Historical dictionaries  – Social 
relations  – Midwest  -  Religious history. 

ترد ال خية التار املعلومات من ا كث ية الفق الكتب استوعبت

عد يدرس لم مما الكث ن الباحث تظر ي يزال وال خية، التار واملعاجم الكتب
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نطا ال و ا م خية التار املعلومات العباداتالستخراج شمل واسع ا ق

دون مة أبناء افة إ يمتد عام ا وميدا واملعامالت، جتماعية والعالقات

ع الكتب ذه واحتوت محددة، جماعة أو معينة طبقة ع قتصار

خية تار   .معلومات

لم ال الغنية ا و ل النظر للفت فإنما ا إل باإلشارة نكتفي إذ ونحن

الكتبيتم ية الفق الكتب م أ وما ا، جدار من بالرغم ا دراس يعاب اس

بھ ت تم وما مستجدة، مادة من ا ف وما والنوازل الفتاوى كتب من املتأخرة

ع را وتحليل عميق تحليل   1...من

ري ال التاسع القرن سالمي واملغرب زائر ا ر اش وقد

يح) م15القرن( بن أحمد كتاباملؤلف صاحب شر الو محمد بن

واملغرب" ندلس و قيا إفر علماء فتاوى عن املغرب امع وا املعرب " املعيار

عام ولد حاضرة1428/ه834الذي بتلمسان شأ و س شر الو بجبال م

وسط باملغرب انية الز بن2.الدولة محمد كشيخ ا أعالم كبار عن وأخذ

عبد ي أ والعالم مرزوقالعباس، ابن الصا طيب ا والعالم الب، ا هللا

م، وغ سالم ي أ وولده ي العقبا قاسم مام و محبة3الكفيف لھ ووقعت

العمر1469/ه874سنة من بلغ ملا سنة م ن ع لةر مش لھ معوقعت

، ق باملغرب فاس إ للفرار اضطرتھ ثابت، ي أ انية الز الدولة سلطان

سنةو ااستوطف ا ف تو إ ا وفق ا ومدرس ا عامل   4.م1508/ه914ان

كتابھ هللا سعد القاسم أبو ن زائر ا ن املؤرخ شيخ ذكر خ"و تار

عشر ع الرا إ العاشر القرن من الثقا زائر قيمة)" "م20 – 16(ا أن

املغرب ي املال للفقھ موسوعة ونھ فقط ر تظ ال ولكناملعيار ندلس و

ا عل تحتوي ال والعلمية والسياسية جتماعية وأجدر... القضايا

ينكبوا أن ن بالدارس وأخرى بآثاره، تم وأن بصاحبھ تحتفل أن زائر با
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لالستفادة د الع ذلك املجتمع خمائر منھ ستخرجوا و ميدانھ، ل عليھ،

اليوم ا    5"م

مح املؤرخ عنھ قول بلغيتو ن م ام"مد ال املغرب" فكتابھ املعيار

بنوازلھ يمتاز واملغرب، ندلس و قيا إفر علماء فتاوى عن املغرب، امع وا

ان ال والفنية والعقائدية قتصادية و جتماعية ياة ا ز ت ال ة الكث

سالمي املغرب ا   6"عل

ال مية ع التعرف ظ ا ان املعيارو لكتاب خية تار

هللا وفق حيث املاجست ادة ش ع صول ل أحضر كنت ملا شر للو

املس املعيار من ع السا زء ا ع إطال خالل حباس"من ،"بنوازل

جتما و والثقا الدي خ التار عن خية تار حقائق عدة باستخراج

سالمي للمغرب   .والعسكري

تحدي مكن او اص ا املجال حسب ع خية التار املعلومات ذه د

ي   : كما

 ال الديينففي ا : 

شر الو ا ذكر ال العديدة النصوص خالل من ستخلص

ومدى باملساجد ندلس و سالمي املغرب املجتمع تمام ا مدى املعيار

عن يحة فكرة عطينا و ف ية، الدي م حيا ا مي وماأ املساجد حالة

ن ي ب تمام تم أنھ شر الو يذكر حيث الداخل، من عليھ تحتوي انت

صر، وا اد بال ا وفرش ا جدرا وطالء للوضوء باملاء ا وإمداد املساجد

للوقود، ت ز الزاج7وتوف ومصابيح يات ب ن تز املساجد عض انت و

ا8العرا ا ف تنصب انت ما ا اوم ف علق و املرتبة، والقناديل لشموع

صفحة9الستور، جاء التا272حيث النص ع السا زء ا ن:"...من تز

وكذلك كرام و ام ح من نوع ألنھ بھ بأس ال والقناديل بالشمع املساجد
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والفضة ب الذ بقناديل ن ي بال ق ت ر ر ا غ من انت إن 10"الستور

د النص ذا املساجدو ن تز ندلس و سالمي املغرب اء فق إجازة ع   .ليل

املغرب ان س تمام ا مدى عن شر الو ا ذكر أخرى حقيقة وثمة

شاء إ ق طر عن املقدسة، البقاع إ ا ضة فر أداء يل س ل سالمي

فما ى الك الطرق خط طول ع موجودة انت وال اج، ل احات اس

ع شتمل انت و مكة، إ مراكش من املمتدة سالمية واضر ا ن ب

تقدمأماكن احات س ذه انت ما ا وكث ن، واملسافر اج ا لراحة

مجانا م لدوا والعلف ا ال ل واملاء النص. الطعام خالل من ذلك ت و

عادية:"التا يد أو ضيعة ا عل خيف فإن بلدتكم يطرقون عام ل اج وا

م ل ووقف ع ر ا ي   11"أش

 ال االجتماعيأما يف ا : 

سالمي املغرب املجتمع ن تف مدى املعيار شر الو لنا يذكر

بالتضامن م تمام ا ومدى والفقراء ن املحتاج مساعدة ندلس و

جميع شرة من انت ال الوقفية ية ا املؤسسات خالل من جتما

تد عديدة نصوص جاءت حيث ندلس و سالمي باملغرب واملدن لالقرى

الطعام من مقادير الوقف مداخيل تصرف بأن ا إحدا نصت فقد ذلك، ع

ن واملساك الفقراء ع رمضان أيام من يوم   12. ل

ن املساك ع سا ح ون ي الزراعية رض من بفدان رجل أو كما

ن واملساك الفقراء ع يوزع خ بھ ي ش و ا مداخل من تؤخذ وفاتھ عد

رمضان ر    13.ش

ن تف يخص فيما شر الو ا ذكر ال القصص أغرب ومن

اب أ شار ان ومدى البعض، م لبعض م مساعد ة الف تلك ن املسلم

وجد قمارش مدينة من باألندلس ن املسلم أحد أن ا ف يذكر ة، ا النفوس
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ط ا ل يجد لم وملا ر، أش ثالثة عنده بقيت وال فضية، دنان البا،خمسة

ار أ الدنان ذه ي ش أن معھ وأتفق ة، القر تلك وإمام فقيھ بذلك أعلم

ق الطر ن املار ع ا س وتحب ورة املذ ة القر ق طر موجودة   14.مثمرة

 ال الصحيأما يف ا: 

عن ، شر الو ا ذكر ال العديدة النصوص خالل من لنا يت

امل بالد عرفتھ الذي التطور ،مدى الص املجال ندلس و سالمي غرب

املر عض عن يبة قصة شر الو لنا ذكر فقد ندلس، ا م خاصة

املتواجدين ن ي ورو من م قصد و ن املسلم غ من قرطبة إ الوافدين

ع سة املح ا أوقاف من ستفادة أرادوا والذين ا، وخارج ندلس بالد

إذا ا امرضا يطان س دون ير م أ وقالوا أيام عة أر باملدينة     15.أقاموا

املوجودة الطبية املراكز ا تقدم ال ية ال دمات ا ألن عود وذلك

مجانا، انت وطعام وأودية وعمليات عالج من ندلس عاصمة بقرطبة

ساني غراض ذه ل ا يرصدو املسلمون ان ال وقاف والبفضل ة

ة الف تلك ية ورو الدول ا م   .حرمت

فاس مدينة يوجد ان أنھ شر الو ذكره ما ف الطر من ولعل

الرخيمة م بأصوا الليل طيلة بالتناوب هللا سبحون الذين ن للمؤذن وقف

املؤذن ذا س املر"و ستطيع". بمؤذن ال حيان أغلب ض املر ألن

ينام بصوتھأن يھ الذي املؤذن ذا سوى سھ يؤ من يجد فال

  16.الرخيم

عرفھ الذي التقدم مدى عن خية تار حقيقة شر الو لنا يؤكد كما

شفيات املس شرت ان حيث ، الص املجال أندلس و سالمي املغرب

ا م مراض ببعض اصة فيھ: ا يجمع ان الذي دام ا شفى مس

ع و دمون عنا م ز ل ونظرا ، م داؤ شر ين ال ي املجتمع، عن زلون
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فيھ ط واش دام ا مر لصا سا ح ن املسلم أحد خصص فقد العمل

ض مر بأنھ طباء ادة ش ع يحصل أن يجب بھ تفع ي الذي أن

دام    17.با

 أما يف اجلانب الثقايف والعلمي : 

الو  ا ذكر ال النصوص خالل من لنا عنيتأكد املعيار شر

الكب م ودور ندلس، و سالمي باملغرب مراء و ن السالط تمام ا مدى

من للعلماء، م يع و م تمام ا ومدى ا، عل والوقف املدارس بناء

الواثق السلطان س ح خالل من ذلك ت و م، عل الوقفي نفاق خالل

عمران ي أ بن محمد هللا عبد أبو بنبا الرحمان عبد بن يوسف بن مو

ان ز بن ا"ع) م1411 – 1401/ ه813 – 804(يح وح العلماء من عاملا

عليھ واستذام وحمام ومحارث جنات ع ا محتو عقارا سالم، أحبار من

حياتھ طول بذلك نتفاع و   18".غتالل

فإن اجم، ال وكتب خية التار الكتب ع طالع عد ذاو أن نر نا

با الواثق ي ا الز السلطان بھ واعت شر الو ذكره الذي الكب العالم

ي العقبا سعيد ي التلمسا العالم سوى ون ي ولد 19ال الذي

سنة1320/ه720 وتو   .م1408/ه811م

الرعاية مدى تتمثل أخرى خية تار حقيقة شر الو لنا يذكر كما

ا د شا مال ل يقدم ان حيث ندلس و سالمي املغرب العلم طلبة

أوقاف املدارس ع الوافدين للطلبة ان ف الدراسية، واملنح املسكن

خدمة إ إضافة م، ورعاي م عل لإلنفاق وأخرى م لسكنا مخصصة

النوازل أحد أورد حيث ن، واملدرس العلماء ر وأم ر أش طرف من التعليم

العالم يأن التلمسا ي العقبا الطلبة) م1408/ه811ت(سعيد ألحد أجاز

من املدرسية املنح مرتبات من ستفادة من ق ا ن، مدرست يدرس الذي
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ن املدرست تلك20.كال سالمي املجتمع يع مدى ع دليل ذا و

للطل الدراسية املنح تقديم خالل من والعلم الثقافة شر ع ة   .بةالف

العلم طالب توجھ تتمثل خية تار حادثة إ شر الو أشار كما

فخصص العلم طلب أجل من ندلسية ة أملر مدينة إ بجاية مدينة من

إرفاقا دراسية كمنحة م ملساعد حباس أموال من مرتب املدينة حاكم م ل

م ل وعونا   21.م

 أما يف اجلانب األمين والعسكري : 

ذك عفقد خية تار حقائق عدة شر الو لنا املجتمعنر دور

أن علم ونحن ندلس، خاصة منية املجتمع حاجيات تلبية سالمي

ندلس لسقوط ة خ ة الف عاش شر   .الو

عدة باط است ا أورد ال ة الكث النصوص خالل من يمكن كذا و

است ال منية طة ا عن أجلحقائق من باألندلس املسلمون ا خدم

ضد م حر سبان ا يقوم ان ال ومات ال لصد ا، ع الدفاع

ندلس من م طرد أجل من ن   .املسلم

للنفقات ام ما كمورد وقاف مية أ مدى شر الو لنا ؤكد و

اطات الر أن شك وال سالمي، العالم عن الدفاع مجال ة  الضرور

22سالمية البالد غور ع شر تن انت ال ة انت23الكث القديم

ية، الدي بية ال وظائف ن ب تجمع مؤسسة اط الر ان و وقاف، ع عتمد

ا ق ت انت و وطعام، سالح من الالزمة العدة وإعداد دين، املجا يل وتأ

ة س لصناعة   24.أجنحة

مية أ شر الو ذكر حروبو ة ف خاصة ندلس، وقاف

الشمالية الثغور مناطق ي سبا داد الثغور. س ع الوقف الزما ان ف

ن املسلم دين للمجا والسالح يل ا وتوف ا ف بار وحفر صون   .وا
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طة ر ناء ب الثغور وحماية اد ا ع ن مع خ وقاف ذه انت و

عدةواملراكز شر للو املعيار جاء فقد العدو، مع التماس مناطق

املوجودة طة ر و الثغور لصا أحباسا ا ا أ وقف للوقف، حاالت

أو فقد ذلك، إ ش ال النوازل من الكث جاءت وقد ندلس، شمال

ف طر رة جز من التحديد و ندلس جنوب من ن املحسن مرضھ:"...أحد

غور من غر ع س يح أن ا، م أشياء جمعت بوصية منھ تو الذي

تنفق لھ، اللذان الفندقان سماه، ن الدنياغاملسلم مادامت ناك ا     25..."ل

تماسك مدى ع قاطع دليل املعيار كتاب الوارد النص ذا و

ومات صد أجل من للمساعدات م تقديم ومدى ندل املجتمع

  .نسبا

اء الفق يع مدى لنا تو نصوص عدة شر الو لنا يذكر كما

الدعم وتقديم الثغور ع وقاف من كثار ع ندلس والعلماء

فائض وصرف وحمايتھ، ملة ا الثغر إعانة القصد ألن دين للمجا

ال أن الناس من وطلبوا الثغور، أقرب فقراء إ ثم فقرائھ، ع الوقف

إال صون ا عند"سكن روج وا والعساس رس ا ع القوة فيھ من

صن ا النف     26".وقوع

بة قر ة بقر د م صومعة ع برج بناء ندلس اء فق أجاز كما

العدو أخبار الستطالع بلش من. من وم ل ة القر ذه عرضت أن فبعد

من ة القر وخلت ا و وخر سبان النصارى قائمطرف ا جامع قي و ا، ا س

ل أ إلغاثة د امل أحباس من الصومعة ع برج بناء اء الفق أجاز البناء،

سبان النصارى وم عند أخرى وقرى   27.بلش

أوقاف فوائد استخدام جواز ع عا وم حازما اء الفق دور ان كما

سبا النصارى يالء اس عد خاصة أخرى، أوقاف لصا عضمعينة ع ن
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إحدى جاء ما ذلك ع مثلة ومن ندلس، شمال سالمية الثغور

ا ف سئل املعيار غلتھ:"...النوازل تنفذ أن وشرط سا ح س ح عمن

ذلك ع العدو فتغلب ا ذكر وجوه ن املسلم حصون من حصن مصا

صن   .ا

قال بأن الوجوه: فأجاب تلك مثل الغلة هتنفذ غ      28."حصن

خية تار حادثة املعيار كتاب من ع السا زء ا شر الو ذكر وقد

ة أملر مدينة ا ل سنة 29عرضت وم1309/ه719ندلسية ال تتمثل م،

برشلونة حاكم بھ قام حروب 30الذي أثناء ة أملر مدينة ع املسي

ذكره ما ذا و سبانية، داد العس خلدون ابن املؤرخ   .أيضا

أنھ املعيار شر الو ذكره الذي النص جاء نزل:" فقد ملا

عودين برج ا عل ونصب ة، أملر شلون ست 31ال املدينة سور ارتفاعھ ليد

ش فد ن املدرع من خمسمائة فيھ ودخل املدينة، سور من ھ وقر قامات،

وعد الشورة ل أ فانتدب ماملسلمون، م واحد ل ن املسلم من نفر ستة وا

فيھ النار وأطلقوا ن ور املذ النفر فخرج أحرقوه، إن ن الع من ب ذ بألف

بذلك املسلمون فسر فيھ، ان من بجميع ق     32."فاح

ي كما الع خلدون ابن ذكره الذي النص رائدة:" وجاء وراسل

ل  أ شغل أن برشلونة صاحب ش، دافو أخذبن و م، ورا من ندلس

ا عل ونصب سبع سنة ور املش صار ا ا وحاصر ة أملر فنازل م ز ب

وتحيل قامات، ثالث بمقدار سوار بطول ور املش العود برج ا م ان و الت

فأحرق  إحراقھ ع   33".املسلمون

ما كال أن ع يدل مما ن النص ن ب الكب التقارب مدى الحظ و

،يخدمان فق نص و شر الو نص أن رغم واحدة، خية تار فكرة
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الدراسات ية الفق الكتب ع عتماد ع دليل أبلغ عت التا و

خية  .التار

  :اإلحاالت
                                                             

1 ، العرا العل املجمع مجلة خ، التار كتابة تجديد مسوغات ، الع أحمد صا

ع الرا زء ي–ا الثا يع ر والثالثون، الثامن ول1408املجلد انون املجمع1987ه م،

ص العراق، ، العرا   .21العل

2 طط وا سالمية ومة ا ومناصب الواليات كتاب ، يح بن أحمد ، شر الو

د عليق، و شر زائر،. الشرعية، ا الفوميك، بلغيت، ن م ص1985محمد ،8.  

3 ص السابق، املصدر ، شر   .10الو

4 وت ب اضر، ا العصر ح سالم صدر من زائر ا أعالم م م ض، نو : عادل،

الثقافية، ض نو ص1983مؤسسة ،344.  

5 ري ال عشر ع الرا إ العاشر القرن من ، الثقا زائر ا خ تار هللا، سعد القاسم، أبو

زائر)20 – 16( ا ع،: ، والتوز شر لل الوطنية ج1981الشركة ص1، ،124.  

6 ص السابق، املصدر ، يح بن أحمد ، شر   .11الو

7 محمد الدكتور فتاوى عن املغرب امع وا املعرب املعيار ، يح بن أحمد ، شر الو

وت ب ، سالمي،: ح الغرب ص1981دار ،160.  
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Abstract: 
Since the victory of Napoleon Bonaparte on the Mamluks 

in Egypt, the Arabs felt that the reason for the military 
superiority West return to scientific excellence, which enabled 
him to invent weapons of war was not for Muslims like her, 
Fastouhy Muhammad Ali attempts to reform of Turkey and 
sent scientific expeditions to Europe, and established schools 
and scientific colleges and military , and brought European 
scientists to Egypt. 

And increased sense of Arab military superiority to the 
West after the Ottoman Empire began to lose its colonies, one 
after the other. Tunisia and did not differ much from any Arab 
state of scientific and cultural terms. 

  
Keywords: 

Kingdom  -  Weapons of war  – Reform  – Libraries  -  Scientific 
activity 

 
بأن العرب أحس مصر املماليك ع بونابرت نابليون انتصار منذ

من مكنھ الذي العل تفوقھ إلـى عائـد العسكري الغرب تفوق ب الس
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محاوالت ع محمد فاستو ا، مثل ن للمسلم يكن لم ية حر ة أس اع اخ

امل شأ وأ ـا، أورو إ العلمية البعثـات وأرسـل تركيـا من لياتصالح وال دارس

مصر إ ن ي ورو العلماء استقدم و ية، ر ا و إحساس. العلمية وازداد

تفقد العثمانية الدولة بدأت أن عد العسكري الغرب بتفوق العرب

خرى  تلوى الواحدة ا، أية. مستعمرا عن ا كث لتختلف س تو تكن ولم

والثقافية العلمية الناحية من ية عر الانت. والية قيقة ا ذه

إليھ آل وما بالده أوضاع ع يتأسف وجعلتھ التو الدين خ صدمت

ا ف الثقا. العلم امليدان صالحية الدين خ ة تجر التعرض وقبل

ا أورو والعلمية الثقافيـة يـاة ا ر مظا ع نظرة نلقي أن بأس ال ، والعل

القرن عكس19خالل ال و ام أور زاروا الذين ة املغار الرحالة كتابات ا

ة ضار ا ا منجزا ع عرفوا   .و

    :احلياة العلميـة-

ة املغار الرحالة كتابات من لنا ر للعلومتظ ية العر جمالية النظرة

ية إ. الغر الطبي م بميل ن سي الفر وصف قد طاوي الط ان فإذا

وصلت ح شياء سائر معرفة إ الدائم م شوق و بل املعارف تحصيل

فيھ أصبح د ل باملعرفة م تولع والكتابة«درجة القراءة عرفون م  )1(.»عام

امس ا م ب ب أ مكتظةفقد ا رآ ملا ا كب ابا إ يطالية باملكتبات

أن تـج فأست املطالعة ع ن منكبـ ساء وال الرجال البالد« : بمئات اتھ ا أ

أوسع م   )2(.»معارف
العامة واملكتبات بالعلم ف شر ع بن سعيد محمد اب إ ان و

ا م واحدة ل عن وقدم بمكتبة مكتبة ا فذكر ا، كب س موجزابار فا عر

ا ف املوجودة واملخطوطات الكتب وعدد ا تخصص ستخدم. يو ولم

مصط ا عل أطلـق بل مكتبة، لمة السعيد زانة" محمد زانة"ا فا ،
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الوطنية[ السلطانية بأن] املكتبة سعيد محمد ذكر س بار املكتبات م أ

املطبوعة الكتب من مجلد ألف عمائة أر حوا العالما بلغات واملخطوطة

النادرة ية العر الكتب من ا كب عدد املكتبة ذه تضم كما   .املختلفة،
من  املكتبات ذه وجـده ما بيـن السعيد محمد ط ر ولقد ذا

علمية مناظرات من ده شا وما ا، م ل وال ا قراء ع الناس يقبل كتـب

ة الفكر املسائـل يخص فيمـا اص فقالبيـن أن« :والثقافية نجد ولذلك

وثقافيـة علمية مسائل نازعون و يبحثـون سا فر ـل أ ون...أغلـب وج و

التعليم ع م أوالد حثون   3(.»و

يتجول   و و العمومية باملكتبات ينوه أن امس ا م ب يفت ولم

إح يدخل و و ھ با ان ولفت ية نجل و سية والفر يطالية دىاملدن

إ فوصل والرجال، ساء ال من للكتب ن املطالع ة ك ناب مدينة مكتبات

لثقافة حقيقي املقياس ية ور البالد املكتبات أن ا مفاد خالصة

ا معارف وتنوع من«الشعوب بمئات مفعمة ا وجد ا كت خزنة إ دخلت ملا

كتاب املطالعة ع منكب م م ل ساء وال لواحدالرجال حسا تجد وال

نا ومن مقابل ومن مطالع فمن م، عض ع شوشوا ال ي ل مسا إال

م لد ا وسقو أوسع، م معارف البلدة اتھ ا أ أن فعلمت مفكر، ومن

ية» أروج العر ح لغات عدة ة مكتو الكتب تلك أن م ب وجد ولقد ذا

ا، ا«م بالطبع مطبوع م كر ف م رأيتھ سفمما كتاب ثم ري،

ستة بلغات مكتوب م وأناجيل م تورا ع شمل مجلد ثم ، املسي الكمال

..«)4(  

إذ ز، بار الوطنية زانة ا ده شا مما اره ان وي ا يخفي وال

ا أ رى و زانة ا غرف إحدى جعلت« : يدخل ال البيوت أحد إ دخلنا وقد

خمس ع و فإذا الكتب ا رضف من بالكتب مملوءة طبقة ل طبقات،
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السقف م» ..إ وحد ا أمر علماء كتبھ ما تحوي الغرفة أن لھ قال « :و

من العدد ذا ا علماؤ ألف خ الزمن جاءت أمور ذه نف فقلت

سنة ن وخمس مائة نحو منذ إال استقلت وما شر. الكتب ال مدارك أعظم فما

شا عا ان املطلقإذا ة ر ا واء شق ست صاف يضيف» جو وكيف«ثم

وما املطبعية الكتب من ن مالي ثالثة ع يف ي ما رأى إذا سان ش يد ال

ال كيف ثم ذلك؟ من أك العدد أن وقالوا خطية، كتاب ألف مائة عن أناف

ع الدالة خرى الصورة تلك يرى و و أخرى، ة ج من املرء، ش يد

العن بالكتابضعف   )5(»اية

ام    ا صورة يض وتب ار ن و شة الد ر ملظا حشده سياق و

ا، م سالمية و ية العر ح خرى الشعوب مع ن سامح امل ن سي الفر

س بار العاصمة العمومية املكتبات عن كذلك صيام بن سليمان لم ت

قائال ذلك عن لم ت محشوة عبارات الدول« :و ل أ أن مثم عدل ة ك من ة

ا وحفظو خزائن ا ل وجعلت املوجودة الكتب أنواع جمعوا باألمور م واعتنا

ا نظ قل ال ة املعت ن املسلم كتب أن ح جناس، جميع كتب من

ا متو اختالف مـع يح ال مما ا وغيـر نـاك موجودة ن املسلم أيضا. بالد

و با غر سانا إ جاء إذا م عدل الكتبمن النظر إ واحتاج م بالد توطن

وطره وقضاء غرضھ نيل ذلك من   )6(.»يمكن

التعليم مجال س بار ا تحتل ال املرتبة عن م ب حديث و

يقول  العالم بلدان جميع ومن العلم طالب من للكث ا أن..«:واستقـطا ع

وال  بل س، بار البداية من التعليم يؤثرون ن لاملثـر بأ ـذا يختص

للتعلم م أبناء يرسلون ا غ عض و املشرق ممالـك من الكثيـر فان سا، فر

ش ط لوال بذلك جديرة و ا بالتعلم يفتخر بالعلـم الفخر عن وفضال ا،

ن املتعلم غالب م. أخالق ل يحدث م فإ ن املسلم سيما اء الغر من ا

الط عن ـم روج م أخالق انفساد و الدين، و العرض لھ الداعـي دب و ور
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هللا سأل بائث ا إ مائلـة والنفوس طالق و العة ا كثـرة ا ـم رؤ ذلك ب س

  )7(»...التوفـيق

بمحاسن البارسية استطالعاتھ شيد السنو نجد نفسھ، السياق

العنايـة إ قارئـھ ـباه ان يلفـت ثم الفرسية رالعاصمة لتطو ـين الفرس ا يول ال

حشو من ا ف ما رغم عباراتـھ، من عضا نا نورد واملعارف، من«:العلوم صدق أقول

ا أعظم من صدقھ ع د شوا ولھ ة، او ور البالد املعارف أم بارس أن قال

العمـ ـحالة ا إل بلغ ال الغايات أق إ التمدن طرق ساع ا ن رانالبارسي

ووفـور ا عليماتـ وسعة ا ك ع املدارس أحوال بـع ت وـمن العصر، ذا شري ال

م غ عـم و الفرسية مة شأة تكفي أن ا أمكن غاية إ ا نفع عميم و ا مصارف

ة الفرسـو البـالد أن ع ا وا انا بر يديـھ ن ب يجد العلم طلب ن الراحل من

سائرالبال  املعارفسبقت سائروجوه ة او ور   )8(»..د

ا ووضع سالمي العري العالم العلم حالة ن ب السنو محمد وقارن

ده شا وما بناب ا ملعرض زارتھ عن حديثھ أثناء املسي العري العالم

كتب خاصة ا وترجمتـ ا وطبع ا ـ و القديمة بالكتب اعتناء من الفلسفـةأقسامھ

س تو والعلماء العلم بحالة ذلك قارن ثم القراء متناول فأصبحت اليونانية

التالية الفقرة تج م ل الذعا انتقادا باملناسبة ھ أفكر...«ووج مليا وقفت ناك و

نفع إ ا شر و ا عل والتنق املعارف بتكث عتناء من م ل وما يل ا ذا أمر

ج نعموم ب قرأمرنا تق ب س تحقق ذلك و الغايات اتھ إ وصلوا ح شر، ال س

العالم يبخل. أمم غرب كتاب لھ م م الواحد بأن ون با ي علمائنا أفراد أن فالحظت

لنا ثم العلمية، ثار من ألسالفھ يجد ما يكتم عض و سھ، ج ب عن بھ

تال ما ا وم الفحول، تأليف من الكتب   )9(.»..عضھخزائن

العالم تفشت سلبية رة ظا تقد ي ذا بكالمھ فالسنو

يمدح تجده املقابل و واملؤلفات، املعارف كتم رة ظا و عصرئذ سالمي

من إليھ يتوصلون ما عرضون ثم عل بحث من بھ يقومون بما ن ي الغر
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كتب ا شرو ي أو الزوار ا عل ليطلع عامة معارض جديدة معارف

ة تجار احا أر بذلك حققون و القراء ن ب ا ج و ل ع املطا   )10(.بواسطة

التو   الدين خ مع يلتقي ذا تحليلھ فـي السنو ولعل

ع ا فوائـد ع ت أنص ال يــة الغر للعلوم نظرتــھ جوانب من جانب

جتما و قتصادي و السيا رة. الصعيد مظا الدين خيـر د شا فقد

ون مر والتجارة والزراعة الصناعة تطور أن وأدرك ا بأورو واملدنية وة ال

والفنون  العلوم كم. بتطور ا ونظام السيا انب ا يخص فيما وح

أن ستطيع ال اكم ا أن كذلك الدين خ وأدرك خاصة بدبصفة س

ومثقفة متعلمة   )11( .برعيتة

أنھ بحكم ية ورو ياة ا من العل انب با الدين خ تم أ ولقد

الكثيـرة مؤسسـاتھ و ديث ا بمعنـاه العلم ية ورو البلدان عرف

ي ورو التعلي النظام ازدواج إ السياق ذا فأشار املتعددة فروعھ و

وامل املدارس عدد ة اديمياتوك و د علـى)12(عـا طفال إقبال والحـظ

والفنون  العلوم ألسماء مفصال عرضا وعرض ا)13(التعليـم اعت ال

ا اتـ ملحتو صا وم ا بموضوعا معرفا يون التعليم. الغر ملراحل ا ومو

  )14(.املختلفة

الب ع عتمدون ن ي ورو أن الدين خ أكد السياق ذا حثو

تقوم ولذلك تكرون، ي فيما م أسالف تخطي إ دائما يطمحون م وأ العل

م بمساعد عمل« الدولة جاء أو إليھ، سبق لم ئا ش ع اخ بمن عت و

عرض)15(»...مفيد ال ديدة ا اعات خ و ارات بت الدين خ قول و

نة ال ذه أعضاء أن ا لتقييم نة بدعا«أمام مس ا م ئا ش وجدوا إن

امليدالية س قطعة عھ مخ عن» أعطى حديثھ الدين خ يواصل و

ؤالء ل تمنح ال باالمتيازات املرة ذه ا منو ا الدولة وعناية اعات خ

عيـن ما« مثلاملخ ور عمال من بصدد و فيما والتقدم بالكمال لھ ادة الش
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مبلـغا ع املخ املالأعطي الفكرة)16(»من بامللكية عرف ما عن ذلك عد تحدث و

يصطنعھ« فيقول ال مدة باصطناعھ بداد س الرخصة أيضا ع املخ عطى كما

بإذنھ إال ا ف ه لھ»  غ ذلك إ اإلضافة نحاس« و من أو رخام من صورتھ تجعل

الناس الجتماع املعدة ماكن ذكرهليبقى... وتوضع أعت)17(،»بذلك فقد وعليھ

تطور  وال قوة ال ا وبدو التمدن أساس العلوم أن الدين   .خ

   :احلياة الثقافيـة- 

الفنون إ العرب الرحالة تطرق ا، أورو الثقافيـة ـياة ا ر ملظا سبة بال

كذلك افـة وال واللغــة الشدياق. واملسرح و طاوي الط املوسيقىوصف حفالت

أخذوا كما ن اليوناني عن أخذوه العرب لوأن الشدياق وتم واملسرح، برا و والغناء

ب الس أن شك ال و خاـصة، عناية باملوسيقى ع الشديـاق أن غ الفلسفة ـم ع

ال املفرطة تھ س روما إ العائد ا، إل الفطري وميلھ للموسيقى حبھ و ذلك

ا تج الطمبور ست وخاصة املوسيقى بآالت الشديد تمسكھ وصف)18(.من وقد ذا

فن ان املسرح أن إال عائد ذلك ولعل ا، كث بھ وع الغري املسرح طاوي الط

وقتـئذ العري العالم إ سبة بال دة ا ل   )19(.جديدا
الن ذا كذلك الضياف ي أ ابن ر ان فقد املغارة، للرحالة سبة بال وعأما

امللك دعاه الذي باي أحمد املش رفقة ا د شا ملسرحية وصفھ فأطنب الثقا

بأنھ املسرح عن الضياف ي أ ابن وقال ا حضور إ الناس«الفر بية ل مجعول

م أخالق ذيب عد.»و كم ا ذا املسرح ع حكم قد الضياف ي أ ابن ون ي ما ور

املسرحية قصة تمعن لما املرأةالطو تحرر موضوع إ تطرقت ال ة

الفردية ا قرارا تتخذ ا بأ رأى التـي يـة بالزواج-ورو يتعلق ما –ح

ا والد من ح ألحد دخل دون و ا   )20(.بمفرد
م ب يفت املوجودةولم التثقيف ألوان إ ينظر أن كذلك امس ا

ن، و والت فيھ ال ن ب امعة ا سليـة ال أساليب عن فتحدث ية ورو البالد

اللفظة يذكر أن دون املسرح ا عن. وم حديثھ فـي و مثال" مال" ف س بار



  عبد القادر دوحة 8العدد           اإلصالحات الثقافية والعلمية خلري الدين التونسي 
 

[80] 

ية تر بفوائده ف ع و التمثيل ق طر عن املسر التثقيف الفرديذكـر

سواء حد ع ة شر ال نظره. واملجموعة بفعل ستدرك ما سرعان لكنھ

إغفال تقد و حيان عض املسر العمل مساوئ الكالم النقدي

بقولھ ذلك ن سي ة..«: الفر معت فائدة من تخلوا ال م مال أن اصل ومع..وا

عليم و مة، م مفسدة من ا ف عما غافلون م ف والشاباتذلك الشبان

العشق الغرامية. »ووسائلھ...أوجھ املسرحيات سيغ س ال امس ا م فب

و و نظره حسب وسلوكھ املسلم أخالق الس ا لتأث خاصة بصورة

واقتباسھ بالتا ع ع   )21(ال
ة   املغار الرحالة نفس من وقع قد املسرح أن يبدو املغرب(وال

ستح) ق دةموقع املشا ولذة النظر وة ش عنده أثار أنھ أو . سان

ول سن ا سف عايدي(فيذكر املجاملة) ا بدافع املسرح يقصد ان أنھ

غ س ل الدولة« :والياقة اء ك ان ز، بار لنا السالفة الليا عض و

بديار م عند املسماة م، عند الفرجات بديار اصة ا املواضع لنا يتخذون

ا إل نتوجھ فكنا لنا، كرام و بنا ات امل وجوه من ذلك رون و الطياترو،

  )22(»مساعدة

مرة ألول ف ال طاوي الط رأى فقد افة، ال يخص فيما أما

ا ا ومحتو ى، ش و تباع وكيف ا، أنواع نا مب ا ووصف س بار إقامتھ أثناء

ة الكث ا بفوائد نوه كذ. كما امس ا م ب يةوتطرق ا ف لل لك

التجارة ا دور إ إضافة املعارف شر و التثقيف وسائل من ا وأعت

املوضوعات بتعدد تتعدد ا أ رأى و الصناعات ج   )23(.وترو

قد   ون ي ما ر يف الت فنون من آخر فن عن السنو محمد وتحدث

خية، التار املتاحف يتمثل ن، خر الرحالة طرف من اأغفل ل اعت وال

السابقة مم عليھ انت ما معرفة املرء تفيد ف عظيمة وحيث«فائدة
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والصناعيةإن يوانية وا والنباتية املعدنية ا أقسام بجميع ثار اتھ النظر

م، عواقـب بالنظر هللا أمرنا الذين السابقة مم حال تحقيق يفيد طرق أقرب

الد تـلكاعتـنت من عليھ صول ا ـم أمك ما ا إل جلبوا عمومية معارض بإقامـة ول

ا أقسام حسب ع ا وقسمو العتيقـة، جمع..ثار ملحـل الدخول للعموم وأباحوا

من م ل نتجت وقد مة يفيد ما ا م ستخرجوا و العلماء ا ليـنظرف ورة املذ الغرائب

عظيمة فوائد   )24(.ذلك

السنو  ستمر فيھو مرغبا و املتاحف، ذه ل العلمية داف لأل شارحا

الشأن ذا قرآنية بآيات ذلك ع التفرج«باالستدالل مجرد ا م املراد س ول

عتيقة العلم.مصنوعات ل أ ا علم عتيقة لعلوم مدارس إال ست ل املحال . فتلك

عا قولھ و شاؤوا أين ا ون يل ومغان مسارح ن رض« :وللمتفرج وا س أولم

ا وعمرو رض وأثاروا قوة م م أشد انوا م قبل من الذين عاقبة ان كيف فينظروا

ا عمرو مما     )25(.»أك

التثقيفية نواع ذه كتابھ غفل أن اد أنھ فنجد التو الدين خ أما

ونظا السياسة مع وثيقا ارتباطا ترتبط ال افة ال عدى كمما ا اكتفى. م ولذلك

ايطاليا ر إ عابرة صناعة« بإشارة و بوزار، م عند املسماة املستظرفة الصناعات

واملوسيقى البناء ندسة و والنقش ن إ)26(.»الد كذلك غفال ذا ون ي ما ور

الفنون  ذه من التقليدي سالم ا.موقف اعت شر وال والطباعة افة ال أن غ

والتمدنمن« ذيب ال أسباب تطلع»أقوى و جديدة، معلومات ع القراء تطلع ا أل ،

قتداء من م م املتأخر فيتمكن البعض، ا عض اعات اخ ع املختلفة الشعوب

منھ ستفادة و   .باملتقدم

فقال شر وال بالطباعة الدين خ طبع« : ونوه الرخصة أيضا م ول

ال ا شر و شاءراء إ ئذان اس ع يتوقفون وال وقت، أسرع بالد

أي كتاب تأليف أو شاءوا جرنال إ)27(»غرض أشار الدين خ أن غ
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ما ع ليحاسب دة ر ا أو الكتاب مؤلف الدولة عرف أن مراعاة واجب

ض التحر أو صية ال عراض تك ودخل العادة عن خرج إذا يكتب

عن روج   .الطاعةل

من ا تمك ال ا، حر افة ال الدين خ ب أ ما لكن

ا س ع اض باالع سمح و واملجتمع الدولة النقص إ القراء يھ تن

تصرفاتھ م وتقو إصالحھ غية نفسھ اكم وا كم ا نظام وإ. وانتقاد

لنفس ضمن و حقھ عن املظلوم ا يدافع وسيلة ف ذلك حكماجانب ھ

إ)28(.عادال املاسة العرب بحاجة أحس الدين خ أن نقول أن يمكن ولذلك

ما بقدر غفلتھ، من الشعب يھ تن ع عمل الذي الفكري السالح ذا

ام وا الدولة م تقو ع   .ساعد

  

ة املغار أو املشارقة من العرب الرحالة جل ان طاوي–إذا الط أمثال

الشدياق خوجةو وحمدان والصفار الضياف ي أ الذين...وابن من م و ،

بالقوة ا ل سلموا قد مختلفة، مناسبات ا زارو أو ات، لف ا بأورو أقاموا

خالل من ـر يظ ما و و عشر التاسع القرن خالل ضارة با ا ل فوا واع

ية ورو ياة ا يخص ما كـل ا ف لوا التــي ــم ط.مدونا حسب قتھل ر

ونظرتھ ن. وميلھ ي ورو والفكر العقل أعماق إ نفذ التو الدين خ فإن

جاع الس افية ال الوسيلة ا أورو رأى و دات، املشا بوصف يكتف لم و

ا، مع ش التعا م عل بل ا ل سة فر يقعون ال ح خية، التار م لقو العرب

ا مساعد طلب و ا ع خذ   .و

د فقد مولذلك ل نا مب ن ي باألورو قتداء إ فراد و ومات ا عا

املختلفة م وعلوم الغرب علماء ستعانة أن ودعوة)29(جميعا نا ي ال

دون شعب ع وقفا ست ل والعلوم واملعرفة ضارة ا ألن العلم، إ سالم
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امل سانية ود وا ضارات ا امل ت يجة ن جاءت ا إ بل ختلفة،خر،

الغرب توصيل مت أس قد م وحضار ن املسلم علوم بأن م إقناع محاوال

اضر ا العل ا مستوا إ ا أورو توصلت ملا العرب فلوال إليھ وصل ما   .إ

اك حت و صطدام وظروف الزمن، أن فالشك أمر، من يكن ما وم

ي وت ار، ف تطور اسم ا الدور لعبت قد لدىخرى، يم، املفا ح

القـرن ورحالة يـة(م19مؤرخـي املغار ن)البالد ملضام عرضنا الذيـن ،

أمثال ا أور إ م نظر عكست ال م محمد:مؤلفا و الضياف ي أ بن أحمد

خوجة، عثمان بن وحمدان ، التو الدين امس،وخ ا م و ، السنو

العمراوي  س إدر و ، الفا ر الطا ومحمدومحمد الكردودي، وأحمد ،

وي  ا ومحمد العمراوي، س وإدر م... الصفار، كتابا رت ظ الذين ؤالء

قرن، نصف من أك إ ح ا بي فيما التباعد وصل مختلفة، خ توار

القرن بداية طت فر واحدة وثقافة شابھ م موقف عن ت ع ا م19ولك

والتواضع اب ثقافة ا إ ايتة، عنب بحثا نفتاح وثقافة خر، وقبول

اتھ، ومحا عنھ خذ و بھ اق ل والتقدم التفوق أسرار ومعاينة التخلف، علة

ة ضار وا املادية منجزاتھ ا.ونقل ا أ س منظمة إصالحية ع مشار ع

صال املشروع غرار ع م، بلدا الواقع أرض ع ا تجسيد

التو   .  الدين

الناحية من ية عر والية أية عن ا كث لتختلف س تو تكن لم اذ

والثقافية ياة. العلمية ا أن كما يذكر، وجود الثقا شاط لل يكن فلم

الضعف من كب قدر ع انت ا ف قامت. العلمية ال و ب، الكتات أن إذ

مئات منذ مقرر ء عن تخرج ا برامج تكن لم املدارس، ومقام و ن، السن

والفقھ والصرف النحو من ئا وش القرآن، من ئا ش الطالب ن أك. تلق ان و

ن أمي س تو ان عكس) 30(.س الواقع فسنجد خرى الضفة إ أنتقلنا إذا أما
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تماما املراكز. ذلك عدد و امعـات، وا العليا د واملعا املدارس شار ان حيث

يةالثقافية ف وال ة بو   .وال

ع يتأسف وجعلتھ التو الدين خ صدمت ال قيقة ا ذه انت

س تو ية ور اليات ل ان وأنھ خاصة ا، ف العلم إليھ آل وما بالده أوضاع

ع أقوى م من فتخرج ساب وا والتارخ غرافيا وا اللغات ا أبناء علم مدراس

مالي تحولت ا ف غمسوا ا فإذا ياة، ا م مف أيد إ البالد   )31(.ة

إحياء عملية الدين خ شرع ن، املتناقض ن الواقع اذين من انطالقا

الفكري التطور عيد أثر ا ل ان أساسية، ان أر أرعة ع ا أقام وثقافية علمية

املكتبة شاء وإ ي، الزتو التعليم وإصالح الصادقية، املدرسة شاء إ و ، التو

شرالعبدلية وال افة وال الطباعة يع و ،.  

  :إصالح التعليم الزيتوين- 

تمكن ال واملعلومات القواعد بث سية التو البالد التعليم غاية انت

القرآن لغة ساب واك عقيدتھ تدعيم من من. املتعلم التمكن أن ذلك من ت و

إ التعليم يحتاج فال علم، وطال عالم بوجود يتحقق والالتعليم معينة، د معا

السلطة طرف من بمراقبة يتقيد ال كما برامج، إ وال مسطرة ن لقوان يخضع

وسيلة ون لت ادات الش تحصيل التدرس من ص املقصود يكن ولم السياسة،

ل ا ورفع العلم لتحصيل ان وإنما   )32(.لالرتقاء،

عن الباشا فصرف ول، املش باي أحمد دولة جاءت العلمثم إ ايتھ

قام ما م أ أن كما الزتونة، جامع ع الكتب من سھ ح ما تماماتھ ا ومن لھ، وأ

أصدره الذي أمره و الباي سم1/ ـ1258رمضان23( بھ شأن) م1842د

الزتونة بجامع التعليم ب املالكيةترت من عاملا عشر خمسة بانتخاب وقام ،

ل وجعل نفية ا من م سالمومثل لشيخ فيھ النظر وقلد مرتبات، م

ي واملال نفي   .ا



  عبد القادر دوحة 8العدد           اإلصالحات الثقافية والعلمية خلري الدين التونسي 
 

[85] 

ضعفت قد س التدر شيوخ فإن باي، أحمد املش وفاة عد لكن

م أنيط ملا النظار املشايخ امتثال وقل س، التدر عن م تخلف فك م، مم

م بواجبا م وقيام للمدارس مراقبة باي )33(.من أحمد ساأدرك فر زار الذي

ضارة ا صنع مية أ من العلوم ملا ا الدين. وتأثر خ شذ ولم

فمنذ إنجازه، ان ر وجعلھ بالتعليم تم أ فقد القاعدة ذه عن التو

والذي باي، أحمد بدأه قد ان الذي تجاه دعم ى الك الوزارة إ مجيئھ

ا ج سيطرة تحت التعليم وضع إ دف الدولةان  .ز

التعليم نظيم ب أمر إصدار باي الصادق املش ع الدين خ عرض

الدولة ورجال تونـة الز علمـاء مـن نة لذلك وانتخب عظم، امع با

فصولھ ر وتحر النظام ذا ر عام)34(.لتقر أمره الباي وأصدر

ف) م1875/ـ1292( ن وست سبعة ع مشتمال ان و التعليم، ب صال،ترت

ن املدرس وشؤون املدروسة، بالعلوم تتعلق رسمية أبواب عة أر إ تنقسم

متحانات تنظيم قة وطر النظار، املشايخ وأعمال خ.والطلبة، ر الوز وعزز

ثالث وظائف بإحداث والتنظيم صالح ذا للمعارف: الدين شار مس

امع با شار املس ذا ل ن نائب ن ع و ى، الك قةبالوزارة الطر ذه و عظم،

بنفسھ الدين خ مراقبة تحت وصار التعليم، مراقبة من الدولة   .تمكنت

  

إقتداء        درجات ثالثة إ أيضا التعليم فقسم ب ت ال ذا وجاء

بتدائية و ة والثانو بالعالية ا عل ع أن يمكن ية ورو دعم. بالدول كما

واملر  ش التفت نظام شور املدروسة.اقبةامل العلوم بتوسيع الدين خ قام قد و

تونة(بجامع اضيات،) الز والر ة املعمار ندسة ال ا، م نذكر أن يمكن

ند ال والرسم غرافيا، وا خ والتار داب و قوق، وا والفلسفة

املساحة وعلم والفلك ساب وغرافيا( وا ذات)35().الطو حديثـة علوم و
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ب وثيقة انعالقة الدين خ وأن سيما ال ي ورو الغرب التقدم أسس

واملعارف العلوم لتطور حتمية يجة ن التقدم ذا   )36(.يرى

ليلة ا الدين خ أعمال من أن املقام ذا امس ا م ب ... «يقول

الدروس وضبط تونة الز جامع عظم امع با ا س وتدر العلوم ب » ...ترت

تجري املطلوببحيث الوجھ ح...«ع سنة ل للتالميذ امتحان وجعل

وتحصيلھ نجابتھ قدمتھ من إال العلمية للوظائف يتقدم   )37(.»ال

صالح جاء ما حسب ـة اللغو املواد س تـدر املعتمـدة الكتب أما

عام ي1875الصادر كما ف أما...«م العليا، باملرحلة النحو يدرس وال

س تدر ستعتمـد التـي املتـون و الشروح تحديد تم فقد خـرى املراحل

مدح قصائد و ا، وغ رشيق البن ري ر ا مقامات مثل الطلبة،

ث البن السائر املثل كتاب س تدر كذلك ونجد   )38(.»الرسول،

وضع تو الذي ن حس ال ا مالحظة ع بناءا مر ذا جاء وقد

ستقر  تو التعليم حالة عن التعليم. ر ع ة النحو السيطرة الحظ فقد

قائال انتقاده ل بل ي، تو الطعام« :الز بامل ھ شب ـر أش الذي النحو

ل يأ كمن ذه الة وا درس، مائة عن د يز ما عظـم امع با منھ يوجـد

بامل الطعام ال بالطعام     )39(».امل

املدروسة، العلـوم ع الدين خيــر ا أدخل ال ركية ا إ باإلضافة و

تلقي ن ب مع ا انيـة إم ع التطو ع املتحصلون الطلبة عل أوامره أعطى

التعليم من و للمرتبة س بالتدر ستفادة و العليا املرتبة الدروس

ت ال الساعات بتلك لالستعانة ذلك و ي، تو السنةالز آخر م ل جمع

املال من   )40(.مقدارا

كتابھ عاشور بن الفاضل محمد وصف دبية"وقد ركة ا

س تو ة سن" والفكر ا الصدى ا ل ان الديـن خ إصالحات أن
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غ انوا ن الزتوني الشيوخ عض أن و خاصة النخبة صفوف و الطلبة صفوف

إلدخال البداية ن امتحمس دراس املقررة العلوم ضمن العصرة العلوم

عظم امع      )41(. ا

  :إحداث التعليم العصري- 
مؤسسة عث إ عمد بل ي، الزتو التعليم بإصالح الدين خ يكتف لم

الصادقية، للمدرسة سھ بتأس وذلك ي ورو النمط ع عصرة وعليمية

العل ع الطا ا عل غلب علمية للمدرسة. مؤسسة املؤسسة نة ال انت

ذه انت و الدين، خ برئاسة ا رامج و ا قانو إلعداد لت ش وال الصادقيـة،

و عظم امع با الدروس أحوال ب ترت بالنظر الوقت نفس فـي لفـة م نة " ال

ديـد ا املكتب الصا" أحوال اذن بفتحھالذي باي مر )42(.دق جاء وقد

واللغات ط وا القرآن ع شتمـل ا التعليـم أن املدرسة، ذه ل املؤسس

ما ن للمسلم مفيدة ون ت أن يمكن ال العقلية والعلوم النقلية والعلوم ية، جن

م عقيد مع تتعارض    )43(.لم

إقام الدين خ شأ أ الصادقية املدرسة ع ادة بالتالميذ،وز خاصة ة

م أ امس ا م ب م شأ قال اللذين التالميذ وتقوم...«ؤالء باملدرسة سكنون

مجانا واملسكن س الل و ل باأل التعليم، ع زادة عن» ...م متحدثا ضيف و

عنھ فيقول الدين خ ا«حسنات أوقاف ومة ا أمالك من ا عل أوقف ،» ...بأنھ

وت ا صي ذاع اح م ا«خرج أورو ل أ من الوافد بھ م ل د ش ما البالد أبناء من

م المتحا اضرون أن. »وا م يمك م ملعارف م استكمال جميع« وعند يتقدموا

م غ القطرع ا إل املحتاج  )44(.»...الوظائف

املدرسة ذه إ الدين خ قدمھ الذي املادي الدعم إطار ودائما

ا،ولضما التعليم مجانية ستاذ )45(ن الزوادي" يذكر الدين" ز خ أن

بوضع ا قدرا ز بتعز مصطفى) 231(قام من ومة ا ا ع ان ة عقار ملكية

ا ذم ع ا اختلس ال العمومية موال سديد عنوان   )46(.خزندار
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يتعارض ال التجديد بأن التأكيد ع حرصا ذلك ل الدين خ ان وقد

املدرسة أن بوضوح ر ظ وما و سالمي، الدين روح مع ة بو ال املجاالت

جمعت ال العالقة وأن الزتونة برنامج عن غربة ا س تأس منذ تكن لم الصادقية

ب ت تم وطيدة، انت ن املؤسست ن ات ن رغمب املتواصل والتفاعل والعطاء األخذ

ستاذ عنھ ع ما و و ا، التعليم نظامي عمايرة" اختالف خ" حفناوي أن من

يحرص ان أنھ إال ية، ورو بالبالد ضة ال خط يرسم مشارعھ ان إن و الدين

امل ن ب ة مصا عقد وذلك سالمية الثقافية ئة الب ا تأصيل الغريةع دنية

أولئك السيما الدين، رجال إ اليد مد فعليا ترجمھ التوجھ ذا وأن سالم، و

ا تنفيذ ع شراف و مشارعھ تصميم م فأشرك لندائھ، استجابة أبدوا الذين

كشرط والعلماء الدولة رجال عاون ع تقوم ال صالحية فلسفتھ من انطالقا

وض لل   )47(.ضروري

الرج والقطب صال القطب ن ب القوى موازن يقربأن الدين خ ان

إ قناعة عن أتجھ ولذلك ھ، صا ست ل يالة اكمة ا النخبة ضمن

من جديد نموذج ن و ت ع ساعد مما والتعليم، بية ال اتي س ثمار س

و التجديد قيم ع املتفتحة العصرة وفكرهالنخبة لنظرتھ بع املت أن ح صالح،

املعارف، ر بتطو إال س لتو خالص ال إليھ سبة بال أنھ تج ست أن يمكن العل

فحسـب،وإنمـا التعليم مجرد الصادقية للمدرسة سھ تأس من دفھ يمكن لم ولذلك

التغي  إحداث ع قادرة مثقفة نخبة ن و لت موضو إطار شاء إ و ا م ـدف ال

املجاالت فكرخ) 48(.جميع بأن القـول إ الساح حمادي ستاذ دفع ما ـذا ولعل

سنة تجاوز التو م1881الدين غالبي م و الوطنية ركة ا رواد باستفادة م،

رائد ا س تأس من عد فيما تمكنوا الذين الصادقية املدرسة تالميذ

الو  الو شر و الثقافية معيات التووا الشعب صفوف   )49(.ط

ء ال التا وتحمسھ-رأينا-و الدين اص ا رص ا يفسر

ا يمك وسيا إداري ن و ت ذات فئة ن و ت رغبتھ سوى التعليم، إلصالح
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عد فيما ة دار الوظائف ن. )50(سلم الدين خ أن القول يمكن كذا و

الصا شاء إ من عظيما أصبحتنجاحا بحيث ي تو الز التعليم وإصالح دقية

علقا صھ متعلقة و متأثرة ا علم م اختالف ع سية التو بة الشب

منھ ي د ا توج ستمد و بھ ج تم عميم. مباشرا، ع املكتبة أعانت ولقد

التوجھ   .ذا

  :املكتبة العبدلية-
مكتبة س بتأس والثقا العل ھ توج عميم دف الدين خ قام

ي ور الغرب بلدان ا املعمول العلمية س للمقاي ستجيب يقول. وطنية

شور للم طبقا ان املكتبة ذه س تأس أن عاشور بن الفاضل محمد الشيخ

سنة قد1875الصادر انت ف ا د ع من قديمة مكتبة محل م،

ع ا ومرافق ا وأدوا ا محل وجاءت ا شبا وتجدد ا ر ز فعادت اندثرت،

ن املثقف عموم ميل من ا وتقر باملطالعة عزى طراز   )51(.أحدث

مطولة فقرة ا ع فتحدث املكتبة ـذه امس ا م ب ب أ لقد

حاجتنا محل ا م س الدين. نقت خيـر بأن الصفوة صاحب ذه«يقول ل جعل

ستانـةا ة ار ا ب ات ال نحو ع البالد سبق لم با ترت ملكتبة

شاء بما د املر نفع س و املحل، من الكتاب يخرج ال بحيث املتمدنة، واملمالك

الكتب تبة»من م ـا أ فيقول ا أدراج داخل الكتب وضعية عن ع«أما

ا ومناول ا نتفاع ل س ل   )52(.»سق

بال بجمعأما الدين خ قام فقد املكتبة ذه املوجودة للكتب سبة

جميع ا عل وأوقف واملساجد، املدارس متفرقة انت ال الكتب امل

واملقدرة صية ال س كتبھ تحب إ باإلضافة كتاب، ومائة ألف بحوا

ا وجعل للدولة عليھ فيما خزندار مصطفى ا دفع ال الكتب من جانب

واحدبخزائن ان م ن املطالع تال ع ساعدت ال املكتبة، مما. ذه
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الوسط سمو م شعور ة وتقو م يع و ن املثقف وحدة إبراز ع ساعد

إليھ تمون ي الذي   .الثقا

ديثة ا واملطبوعات املخطوطات من املكتبة جمع ما أن كما

أو بول است أور " بوالق" الصادرة ا،والصادرة ونصوص )53(و ف وال

ان فقد البالد، من ا غ أو سية التو بالبالد املتعلقة ب ات ال و ن القوان

لھ بذلك فشاعت م، عقيد يار ب ن املثقف مدارك وصل ا قو عامال

مجاال القراء ووجد املطالعة، و املعرفة محبة وتقوت داب شرت وان املعارف

املقاالت تلك م ار األف وغ الرائد دة بجر شر ت انت    )54(.ال

  :تشجيع الطباعة والصحافة والنشر -
من شر وال افة ال و الطباعة يع ب التو الدين خ قيام ان

فقد س، تو ة والفكر العلمية ياة ا تطور أثرا عة ر ان ر أقوى

ا، الدين خ ر الوز ضة وحازمةانت ة قو سية.ضة التو فاملطبعة

خمسة ا س تأس ع م قد ى الك الوزارة الدين خ والية عند انت

عة الرا ا سن انت الرائد دة جر و الرسمية دة ر وا عاما، عشرا

فتور . عشر و ضعف املطبعة عمل و منتظم، غ الرائد صدور ان   )55(.و

ا تلعب لم الطباعة أن مثلكما س تو ا س تأس منذ الفعال لدور

الدين خ د ع تم الذي سنة. ذلك ا س تأس منذ الكتب1860إذ انت م

عد) 68(املطبوعة وظة م انتعاشة عرفة الدين خ ة ف أنھ غ كتاب،

ووسع م، ب محمد الشيخ إ عامة ا نظر وأسند ا ف شاط ال ببعث قام أن

با ا شر ال خيةشاط والتار دبية الكتب شر من الكتب. إلكثار من ان ف

باإلضافة نفسھ، الدين خ قبادوو ومحمد وجة ب محمد كتب ا املطبوعة

برنامج املقررة الكتب م وأ دب و اللغة املخطوطات من كب عدد إ

ـط ور ثابت، بن حسان وديوان جروميـة شروح مثـل تونة بم الز س ركزيتو
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واملبادالت، املراسالت ت فك ومصر وت ب ي العر العالم ن ام ال شر ال

س بتو ا ج وترو الشرق املطبوعة الكتب جلب باب سع   )56(.وا

سنة صدوره1874و استمر ا، سنو ما تقو تصدر املطبعة ابتدأت م

اسمھ بانتظام، سنة ن ثالث ية" حوا ا ة إ".ال باإلضافة الدورو

ديدة ا والقواعد التنظيمية ن القوان بطبع كذلك املطبعة قامت الثقا

العدول  و القياد و بالتعليم اصة ا ية الدي التنظيمات وكذا س   )57(.تو

وخارجيا داخليا ومتھ ح انجازات معرفة الدين خ رغبة أن كما

دة جر عث إ التو" دفعھ اض م"الر ملت أ ال املالية، زمة جراء ن

سنة الرس. م1860والسياسية الصوت تمثل دة ر ا ذه أصبحت حيث

سبة بال بوي ال ا دور إ باإلضافة والشعب ومة ا ن ب تواصل وقناة

ا من. لغالبية دة ر ا تلك رت ظ وتقنية ة إدار إجراءات بفضل إذ

ج بفضل ة دور بصفة تصدر رة ز ت أ و ومحمدجديد، م ب محمد ود

العل الدين خ برنامج فعالة مة مسا ما سا اللذان السنو

  )58(.الثقا

دة جر شاط ال الدين خ عث اض، الر ـدة جر إ اإلضافـة و

خ وزارة عن ديث ا صدد امـس ا م ب محمد ذكر فقد التو الرائد

و  الرائد ذكر إ تطرق عندما صدورهالدين أمر انتظم فيـھ« كيف فادة ثـم

املرشـدة، املقاالت من فيھ شر ي ان بما السياسية املسائل ـر الوز ار بأف

م إرشاد و ان والس ا لأل ا إيقاظ فـي ومـة ل ضروري و   )59(.»...الذي

ن والقوان وامر فيھ تدرج رس قسم ع شتمــل دة ر ا انت وقد

سميا متعلقةوال وأخبار الداخلة خبـار فيھ شر ت رس غ وقسم ت

ية ورو ف ال عن جمة م ومقاالت شافات ك و العلوم بتقدمات

جتماع و غرافيا وا خ التار علمية ـرات تقر ع خيـر. شتمـل وأضاف
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يـة عر مقاالت شر ذلـك إ مقال الدين مثل نة الرا الة با دارامل" ترتبط

الرجال ثقتھ" ع امللك ب عن رس ببالغ كذبت أخبـار شاعت عندما

ر كتب )60(.الوز ا صفحا ع لھ ذلك إ باإلضافـة ـدة ر ا شرت و

للفائدة عميما   )61(.مسلسلة

أحمد أورده ما عن يختلف ال الدين خ بھ يقوم ان ما أن شك وال

فوائد عن تحدث ملا الضياف ي أ السياسيةبن ياة ا ع شر ال وأثر ع املطا

ضارة« :فقال ا مدن صارت ح مم من تقدم من تقدم ع املطا و

تنظر امللوك ألن الفتنة، نار إطفاء با س انت ما ر و ة الضرور األمور

ا سقيم فتعا العامة أنظار مطامع إ ا النافعة بمرآ ة   )62(.»باألدو

خ  استغل التووقد الرائد دة جر ا ورا ومن افة ال الدين

مقالھ خالل من ذلك ر يظ سياسية، املحتميـن" ألغراض ال)63("حماية

وضع خاصة و قليات وضع ة معا التبص و سامح ال ع ا ف حــث

ع أو ية الغر الدولة ود لكسب سيا دف وذلك سالمية، غ امللل

مال  كيةقل ال الروسية رب ا ياد ا ا   )64(.زم

ن املسيحي ن ب ة الف تلك حدث الذي التواصل إ أيضا نا ش و

الشدياق فارس أحمد أقام حيث ن، سي التو دباء وارتبطو س بتو ة ف

فأثر س بتو كتبھ عض وطبع سية التو النخبة مع وثقافية سياسية عالقات

ن اجر امل ؤالء من ي تو الز الوسط استفاد وقد اتھ، بتوج الثقا املناخ

جمة    )65(.فائدة

حيث من اللغوي التحديث لعملية املناسب املجال افة ال ووفرت

سلو  حيث ومن سنةاملصط قدم عدما وخصوصا شاب1876ب، م

بوحاجب وتلميذه قبادو الشيـخ ع ن املتخرج ن توني الز نبغـاء من تو

ة م أضفى والذي الرائد، ر لتحر السنوسـي محمد الشيخ ـو و يـرم، و



  عبد القادر دوحة 8العدد           اإلصالحات الثقافية والعلمية خلري الدين التونسي 
 

[93] 

كماء ا وكالم وأحاديث بآيات ا ودعم بضبطھ شورة امل املقاالت ع خاصة

ونثـــر  شعرا خاصة)66(ا،والبلغاء ورحالتھ مقاالتھ ع ـادة الرحلة" ز

ة از سية" و" ا البار العلوم"الرحلة تطور عن ما ف تحدث اللتان ،

ية الغر ضارة ل ونظرتھ موقفھ حددتا واللتان ا، أورو و سا   )67(.فر

إ ة املوج ا برقيا ية بالعر جم ت جن يد ال مصا انت ولقد

س، يحسنونتو واليونان ن يطالي من جانب عض و ود ال ان كما

ا يكتبون و ية يرا. العر سا وفر طانيا بر مثل العظ الدول قناصل ان و

م ر أش ومن سالم، و ية العر معرفة اضرة با م روش( اعتماد ) ليون

و سا فر وود(قنصل شارد طانيا) ر بر املؤسس )68(.قنصل عةتلك ر ات

ع متفتحة نظرة من ينطلق جديدا ا توج التو التفك ت وج ال

وثقتھ. خر التو العام الرأي تأييد   .ونالت

تيار و التو صال التيار أن و نا عليھ التأكيد يمكن ما و

عشر التاسع للقرن ول الثلث أواخر باي أحمد املش مع ر ظ أصيل

تنفيذميال  إ جدية ل ب س الذي الدين خ طرف من وتكرس وتدعم دي

كتابھ املضبوط اجھ املسالك" م   ...".أقوم

ستمد انت سية التو صالحية ركة ا أصول أن القول يمكن كما

جتماع علم رائد خلدون ابن ـا بط است ال جتماعية ن القوان من ا روح

التار وفلسفة شري من. خال ينطلق إصالحا الدين خ عند صالح ان إذ

شر ال شؤون يبحـث الذي شرى ال العمران لعلم الواسع ي لدو ا وم املف

أي امللك حيث أي"الدولــة" من والكسب والعلوم،" قتصاد" ، ع والصنا

والفنون  داب وال. ومختلف ية الغر ضارة با متأثرا أخرى ة ج من و

او  تقدم وعناصر بوسائل فاستعـان حسن، املثال الدين خ ا ف جد

للفكر إثراء من فيھ م سا ما و إصالحات، من س تو بھ قام ما ل تحقيق
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ديثة ا والقيم يم املفا بمختلف عموما، سالمي ي اقتصر. العر ل ف

ا؟ وحد س تو ع ية املغار البالد   .صالح

  :اإلحاالت
طاوي) 1( الط رحلة نص ع ز" اعتمدنا بار تخليص ز بر ق": تخليص كم شور امل

ازي  ف محمود ط: كتاب طاوي، الط عند ديث ا ي العر الفكر ،1أصول

مصر للكتاب، العامة ة املصر يئة ال شورات ص1974م ،  .208م،

امس) 2( ا م ب نصار : محمد بمستودع عتبار جصفوة قطار، تحقيق1و مأمون: ،
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Abstract: 
Considered endowments or habs also termed when the 

people of the Muslim west of the most important aspects of 
Islamic civilization, they reflect the will of the good with the 
individual Muslim, and most of the deep sense of the need for 
solidarity with the community to fill their needs. 

 Endowments are the legitimate principle, and binding 
judicial formula prevents a person from returning from his 
contract with the originator of this institution. And have gained 
a prominent place, through its impact on various aspects of life. 
         Perhaps one of the most prominent of these aspects, the 
educational face upon which the intellectual life and education. 
 

Keywords: 
Islamic civilization  -  Information  – Solidarity  – Foundation  -  

Educational activity. 
  

حباس أو وقاف الغربعت ل أ عند ا سمي ع اصط كما ـ

لدى ا إرادة عن ع ف ، سالمية ضارة ا ر مظا م أ من ـ سالمي

مع التضامن بضرورة العميق إحساسھ عن ذلك من ك و ، املسلم الفرد



  سفيان شبرية 8العدد              دعم النشاط التعليمي باجلزائر   دور األوقاف يف
 

[100] 

قضائية صيغة و ، شر مبدأ ع ـ وقاف ـ تقوم ، حاجياتھ ِ لسدّ املجتمع

ت املزمة ل امل عقده عن الرجوع من ا صاح   .منع

ع ا تأث خالل من ، مرموقة انة م املؤسسة ذه ت س اك قد و

الذي التعلي الوجھ ، وجھ تلك أبرز ن ب من لعل و ، ياة ا أوجھ مختلف

ة شر ال ا عاد أ بمختلف التنمية و ، ة بو ال و ة الفكر ياة ا عليھ تقوم

، قتصادية العصورو ح بل ، فقط ا َ اِمُ زَ نُ ال العصور س ل

حاجيات ِ سدّ رائد بدور املؤسسة ذه قامت فقد لذلك ، الغابرة

سي نفقات غطية و ، ن معلم و طلبة و اء فق من بالتعليم ن املشتغل

الزوايا و املدارس   .وتج

أدت زائر ا وقاف أن القول يمكن عليھ دعمو اما دورا

العثمانية ة الف خالل أك ذلك برز ، ا نواح مختلف من التعليمية العملية

الوقف لعملية ن العثماني ام ا يع يجة ن مالك(، و موال س ح أي

التصرف املدارس) عن بناء خالل من موال و مالك بوقف م مبادر و ،

م الغرض ان كيفما ، انوالزوايا للس التودد الباب من ان سواء ذلك ن

محضا يا خ الغرض ان أو ، م صف إ م   .وكس

تحديد الية إش ع ظر النّ سليط ل البحثية الورقة ذه ي تأ منھ و

، زائر ا التعلي شاط ال دعم حباس ا قامت الذي الدور

العملية ل لتمو سا و ول املصدر ا خاللباعتبار زائر ا التعليمية

ن سي الفر الغزاة ء م سبقت ال ة   . الف

  تعريف الوقف و بيان أنواعه: مبحث متهيدي 
   تعريف الوقف : أوال 

طبيعة م الختالف وذلك الوقف مع بيان العلم ل أ اختلف

ل و املوقوف، املال ملكية وانتقال وعدمھ، اللزوم حيث من ذاتھ العقد
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فالو  عر ل فجاء ؟ إسقاط أنھ أم املتعاقدين إرادة فيھ عت عقد قف

العناصر ذه فيھ محددا ف التعر صاحب ا اختار ال ة الوج عن ليع

بھ مذ ا يرا ال ة الوج   .حسب
اءو الفق ف التعار ا1باستعراض أ القول يمكن يدورللوقف جميعا

ا ف يتصرف فال ن الع س ح حول ا تقمعنا ت وال بة وال ن والر لبالبيع

الواقف شروط مقت ع الوقف ات صرف تُ فيھ واملنفعة ، اث ،بامل

السابقة فات التعر من ف عر أر و أدق و أجمع إن القول يمكن لذلك

و الوقف إن بقولھ قدامة ابن ذكره الذي ف التعر صل: (( و س تحب

الثمرة يل س ال)) و ب س و تية، سباب إ عود   : جيح

كر ِ الذّ نف ف الشر النبوي ديث ا من س مقت ف التعر ذا إن

عنھ هللا ر طاب ا بن لعمر وسلم عليھ هللا ص هللا رسول قال ن ح

معلوم و كما وسلم عليھ هللا ص الن و ، الثمرة ل سبّ و صل ّحس

ب م أقدر و لسانا الناس أف ة   .يانابدا

كما العلماء قبل من عليھ ض اع أن سبق لم ف التعر ذا إن

خرى  ب املذا ف عار ع ض   . اع

ولم ، فقط الوقف حقيقة ذكر ع اقتصر بأنھ ف التعر ذا امتاز

أن ا شأ من التفصيالت ذه دخول أن ذلك ، أخرى تفصيالت يدخل

، داللتھ عن ف التعر أجلھتخرج من وضع الذي الغرض عن عاده   . 2وإ

  أنواع الوقف : ثانيا 
منھ ِ املرجوّ دف ال أو ا عل املوقوف ة ا باعتبار الوقف ينقسم

ومات ا وضعتھ حديث التقسيم ذا و ، ي ِ رّ ذُ ووقف ي خ وقف إ ابتداء

ديثة ب3ا تمي و العصـور وال ابة ال د ع يكن لم إذ ن،

ع سان وقف ن ب يفرقوا لم م أ إذ ، الذري الوقف و ي ا الوقف



  سفيان شبرية 8العدد              دعم النشاط التعليمي باجلزائر   دور األوقاف يف
 

[102] 

الوقف أن اعتبار ع عامة ال و ا ات ج ع وقفھ ن و ، وقرابتھ تھ ِ ذرّ

بل ، ا القيام ندب و ا فعل ع الشارع حث ال الصدقات أنواع من نوع و

ا ديث ا و ، بالصدقات معروفة وقاف عانت اء الفق بھ استدل لذي

أوقاف تب كُ وكذلك ، الصدقة باسم الوقف عن ِ ّ عُ إنما الوقف مشروعية

بالصدقة الوقف عن ت ّع ا ل ابة ب4ال ي يا فق س ل ا إذً فالتقسيم ،

ومية ا القضائية جراءات ضرورة و وإنما ، ام ح ختالف عليھ

آخر تعب و ، أولاملعروفة التقسيم ذا أن القول مكن و ، إداري تقسيم و

زي املقر عن قل نُ كما املماليك د ع ان ر ظ إليھ5ما دعت ، خططھ

ا مصارف ة ج واختالف وقاف ساع   .ا

ا منافع أو ا غل وجعل ن الع س تحب ي ا بالوقف يقصد و

؛ اء وان ابتداء ، حسان و ال وجوه يل البدايةس مـنذ وقفھ يجعل أن أي

غ عينون مُ م و ن املسـاك و الفقراء ع ون ي كأن ، الثواب و ا مجال

أو لأليتام أ م أو مدرسة أو ن مع د م لصا ون يــ أن أو ، ن محصور

أو الوقف ع ر ون ي ال حوال جميع و ، حسان و ال وجوه من ذلــك غ

ص ل يلمنـافعھ س ة ر قُ أو خاصة أو عامة ملؤسسة بل ، ن مع طبي

  .هللا

الوقف حفاد) الذري( وأما أو والد ع سا ح ُجعل ما و ،ف

ما ن املعين ھ أقار ع أو ، تناسلوا ما ناث دون ور الذ والد ع أو

و  ل إ سبة ، الوقف أيضا ُوس ، ،تناسلوا ة الذر م

ونون ي قد م عل   : واملوقوف

فالن/ أ أوالد يم إبرا و ومحمد كأيمن ، بالذات ن   .معين

قومھ/ ب ساء أو ، فالن أوالد أو كأوالده ، بالوصف ن معين أو

ن أزواج ن ع املتو أو ،   .6املطلقات
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  املؤسسات الوقفية التعليمية يف اجلزائر: املبحث األول 
أبرز مؤسسةإن زائر ا التعليم عملية تولت مؤسسة

، ة الزاو مصط غ آخر ا مصط يجد ال الباحث اد ي حيث ، الزوايا

قبل األخص و ، زائر ا ا عرف ال التعليمية املؤسسات عن البحث إطار

ي العثما د   .الع

اسم تحمل عليمية مؤسسات رت ظ فقد ي العثما د الع أما

مثلا ية: ملدرسة التاشفي املدرسة و ، مدين ي أ سيدي مدرسة7مدرسة و ،

بتلمسان مام املؤسسات8ولدا من ا غ و ، ية الفق مازونة مدرسة و ،

املدرسة سمية حملت ال   .التعليمية

النظام نفسھ أنھ سيجد املدارس ذه سي نظام املتمعن لكن

الزو  بھ س انت املدرسةالذي أن نجد و ن لوات ا مثال نجد حيث ، ايا

س تدر مة م إليھ سند الذيُ و االت ا أغلب واحد شيخ ع تقوم

س التدر ع الك ك ال إ باإلضافة ، ا أصناف بمختلف الشرعية العلوم

جدا نادرة حاالت إال ، خرى املواد من ا غ دون الشرعية املواد   . ع

قة  بطر تأت لم املدرسة سمية بأن القول إ يدعونا الذي مر

غي و حدث الذي إنما ، ا ل تمو قة طر ال و ، س التدر نظام جديدة

العثمانية بالثقافة تأثرا ذلك ان ما ر و ، فقط سمية   .ال

ال وقاف البحث و ، ن املصط ذين باصطحاب و

نج ، ما ل التعليميةخصصت املؤسسات ا باعتبار زائر ا الزوايا أن د

مؤسسة أو ضرحة نالتھ الذي وقاف من ا كب حظاً تنل لم الوحيدة

ن ب فمن ن مثال ن ف الشر ن رم مركز224ا مستوى ع ل م وقفي عقد

إال نجد ال ، العاصمة زائر ا وقاف عقود يخّص ، الوط 35رشيف

سبةعق ب أي ؛ الزوايا لصا فقط وقفيا الدراسات/ْ  15.62دا عض حسب
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ضرحة قليلة انت ـ ا ا س ة ك ع ـ العاصمة زائر ا مدينة أن العلم ،مع

زائري ا الغرب و نوب ا مدن باألخص و ، زائر ا مدن ببا   .مقارنة

ال عادة انت الزوايا أن إ راجع ذلك ب الس لعل بتأو يقوم

الفئات جميع انت فقد ضرحة نما ب ، ا مؤسسو إال ا لصا وقاف

ولياء عتقده انت ا َ ِمل ، ا لصا ضرحة بتأ تقوم املجتمعية

م م ن ور املش باألخص و ، ن   . 9الصا

اصة ا وقاف ور لظ املحدد خ التار إ الرجوع أردنا إذا و ذا

إ ترجع ا أ عامة بصفة القول يمكن فإنھ ، التعليمية املدارس و بالزوايا

ال املساجد شار ان و ، البالد ذه إ ن الفاتح دخول من و العصور

م دي أمور الناس بتعليم لفت   .ت

فإنھ ا م لة امل تخصأما زائر ا وقفية وثيقة أقدم ترجع

سنة إ عليمية مؤسسة ع الوثيقة1500/ ـ906الوقف و ، م

الوقفية ذه اشتملت قد و ، بتلمسان مدين ي أ مدرسة و د بم اصة ا

،9: ع ن داخل4سات واحد حمام ، طاحونتان ، أرض قطعتا ، مزارع

با قديم حمام ونصف ، وقطعةتلمسان ستان نصف إ باإلضافة ، ملنصورة

جات زو عشر ا مساح تقدر راثة ل ة) كتار100(أرض صا وأرض ،

جة زو ن عشر ا مساح تقدر   .10) كتار200( للزراعة

أن الدراسات عض تذكر بالزوايا/ْ  62و اصة ا وقاف عقود من

ميالدي عشر الثامن القرن تأسست زائر وقافا عدمت ا و ،

ة ستعمار ة الف خالل لة   . 11امل

مثال نذكر زائر ا الزوايا ع الوقف تخص ال مثلة من   : و

ي* ا الز الشيخ ة زاو السيد1677/ ـ1087سنة: وقف قام ، م

جميع بوقف ، محمد اج ا السيد هللا عبد املعدة" الزواج" أبو الستة
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راثة سوماتةل بوطن واملوجودة العاصمة، زائر با ي ا الز الشيخ ة زاو ع

نفي ا ب املذ ع ،.  

ا* الر الشيخ ة زاو قام1694/ ـ1105سنة: وقف ، م

جميع بوقف وش الب سعيد املرحوم بن محمد مسة" الزواج" السيد ا

ا زائر با ا الر الشيخ ة زاو ع راثة ل بوطناملعدة املوجودة و ، لعاصمة

ي املال و نفي ا ب املذ ع ،   .12سوماتة

عظم* امع با العلم طلبة ع م1784/ ـ1198سنة: وقف

بزنقة تقع دار بوقف م الكر عبد اج ا السيد قام د13، م قرب يح ال

امع  با العلم طلبة ع ، العاصمة زائر با الثعال الرحمن ،عبد عظم

ي املال ب املذ   .14ع

  دور األوقاف يف دعم العملية التعليمية حباضرة مازونة: املبحث الثاين 
إثراء بارزا دورا أدت ال العلمية واضر ا من مازونة حاضرة عت

وسط املغرب و ، عموما سالمي باملغرب الثقافية و العلمية ياة ا

، سخصوصا تأس و العثمانية السلطة ء بم بروزا اضرة ا ذه دور وزاد

مازونة"  بـ" مدرسة البعض عند عرف ما أو خية ك: " التار الُّ جامع مدرسة

ذه"   تناولوا الذين ن الباحث من الكث عزوف و باه ن يث ما لكن ،

تمو  مصادر البحث عن ، التأصيل و بالدراسة اضرة ركةا ا تلك ل

مازونة ا عرف ال الثقافية و   .العلمية
وقفيا ثراء دت ش مازونة حاضرة أن ن الباحث عض يذكر و ذا

ا تفوق غرار ع زائر ا ة كب مدن ع ح خاللھ من تفوقت وظا م

ي سعيدو الدين ناصر املؤرخ يقول حيث ، يطنة قس و تلمسان إن: ( ع

ت الوقف البليدةوثائق و زائر ا مثل ى الك العلمية واضر ا ع تقتصر اد

من ل ب ت ال ع ا تل ، ا م وفر بالقسط تنفرد اد ت ال ، القليعة و
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،: مدن معسكر ، قسنطينة ، تلمسان ، مازونة ، شرشال ، مدية ، مليانة

م ، زمورة ، مسيلة ، بجاية ، سكرة ، عنابة ، ران و ، املالحظةمستغانم ع

مفصال ذكرا ا ل نجد أن النادر من ران و من ابتداء ة خ املدن   . 15)أن

د الع أواخر زائر با س ُ ا وضعية عن خاص بحث يقول و

ي تلمسان: (( العثما و مازونة مثل ا أوقاف ة بك رت اش ة كث مدنا إن

البليدة و مليانة و بجاية و عنابة و قسنطينة و القليعةومعسكر   ... )) .و

آخر باحث يقول حيث: (( ... و من قسنطينة ع مازونة تقدمت إذن

انت ا مداخيل بأن علما ، ذلك توثيق و بتفصيل ت تم و وقاف تحصيل

إ باإلضافة العامة واملرافق الثكنات و الزوايا و املدارس و املساجد ع توزع

ل  أ مثل املجتمع من الطوائف والشرفاءعض ن واملرابط ندلس

لعل و ، آنذاك اضرة ا ان س غالبية لعل و ، يل الس أبناء و ن نكشار و

وقفا انت ا ضواح و باملدينة املحيطة للزراعة ة الصا را جل

املؤسسات و املرافق و ، ان   . 16))للس

ونات م و الوقفي بالوعاء مازونة حاضرة غ يؤكد ما لعل و

منا ل السلطة ذه رأس ع ان حيث ، السل ا ترتي و ية الدي لسلطة

، باملحكمة الكب القا و ، ردوس ا آل من ان الذي وقاف مسؤول

باألوقاف الصلة ذات املؤسسات ل ل ي املؤسسا بالتنظيم يختص ول ان ف

باإلضا ، الزوايا و املدارس و ضرحة و املصليات و أوقافاملساجد إ فة

يختص ان كما ، أخرى ات ج أو ، املؤسسات ذه ع ا ثمار عود أخرى

أئمة من املؤسسات ذه داخل ن املوظف أجور ب ترت و ن بتعي املسؤول ذا

باإلضافة ، الزوايا و املدارس وشيوخ ، ب الكتات ومعل ، ا ومؤذن مساجد

ب يختص ي الثا ان و ، الطلبة يحتاجھ ما نإ املتخاصم ن ب والقضاء اإلفتاء

.  
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، الكب القا و وقاف مسؤول عد الثانية املرتبة ي يأ ان و

القا و الفقيھ ، الوقف وكيل من   .17ل

لم فلو ، املؤسسة ذه غ ع خر و يؤكد داري السلم ذا

جعل إ الضرورة دعت ملا ، ا كب الوقفي العقاري الوعاء مسؤوليكن

بمازونة ية الدي السلطة رأس ع   .وقاف

  :األوقاف العلمية حباضرة مازونة 
، ن صنف إ انقسمت بمازونة العلمية وقاف أن القول يمكن

سميتھ ع اصطِ ما أو الوقفية التعليمية املؤسسات تلك تمثل صنف

ا ا وقاف تج وقاف من ثاٍن صنف و ، لتلكباملدارس دمة

التعليمية   .املؤسسات

  :أ ـ املؤسسات العلمية الوقفية 
من ، جزائر العثمانية السلطة خ تار ن الباحث جلُّ يؤكده ما أمام

السلطة تلك تكنأن اليفلم ،املاليةات ية الدي و العلمية العامة للمرافق

ة ضر ا دمات تُ وا ما إنّ و العامة نة ز ا حساب قبلع من دفع

الوكالءوقافمداخيل  ق طر العن التعليمية املؤسسات زم ا يمكن ،

تلك أبرز من لعل و ، وقفية مؤسسات عن عبارة انت مازونة حاضرة ا عرف

  : املؤسسات
  مدرسة أبو ماتع و دورها يف إحياء احلياة العلمية مبازونةـ  1

قب من ا مدرس س تأس قبل مازونة دت ش بنلقد محمد الشيخ ل

دتھ ش الذي ذلك عن امة يقل ال علميا شاطا ندل ي املازو شارف

ـ ذلك الفضل يرجع ، ميالدي عشر ادي ا القرن بداية املازونية املدرسة

بالد املأذونة بواب كتاب صاحب محمد صديق بن الباحث يذكر ما ع

العتيقة املدرسة إ ـ مازونة و مدرسةمغراوة س ما أو باملدينة انت ال
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النظأبو منقطع علميا شاطا الوقفية املدرسة ذه دت ش لقد و ، ع ،18ما

من املدرسة م أنتج الذين العلماء من الكب العدد ذلك مالمحھ أبرز تجلت

  : أمثال

ة الكث التآليف صاحب ي املازو مو عمران أبو الفقيھ العالمة   .19ـ

ور املش الكتاب صاحب ، ي املازو عمران ي أ بن يح زكرا أبو الدرر" ـ

مازونة نــوازل  .20" املكنونة

ادرس بن يح ستان ال صاحب سميھ ان الذي الثاب هللا عبد أبو ـ

يحفظ ان ي خرن21حديثا27000املازو العلماء من م وغ ،. 

  ازوين و دورها يف إثراء العلمية مدرسة حممد بن شارف املـ  2
السادس القرن خالل خصوصا مازونة و عموما وسط املغرب د ش

ع سبانية الغارات و تراك قدوم ا م امة سياسية تحوالت ري

بايلك أول مازونة ت فاخت ، ندلس ل أ نزوح و الغرية للغربالسواحل

أبرز من و ، العل و الثقا ا إشعاع زاد مما ران و و معسكر قبل زائري ا

أحد و و شارف بن محمد الشيخ قبل من مازونة مدرسة س تأس مالمحھ

سنة ندلس من ن ا1029النازح س درّ و من64ـ الرحال ا إل فُشدت ، سنة

تدرس عظيم ل ش مت وسا ، عميق فج يل املال ب   .املذ

ا بناء تراك د جدّ سبان ضد اد ا موا سا الذين ا لعلما تكرما و

املدرسة طلبة مشا من لعل و تكرار، و   :مرارا

من أك أساتذتھ عدد بلغ حيث الناصري راس أبو من41ـ م جل أستاذا

مازونة   .حاضرة

مدرسة ج خر املستغان قندوز بن محمـد فـ الشر ر ز ثم مازونة

الدردير تلميذ   .و

ة الكث التآليف صاحب ري املجا السنو ع بن محمد    22ـ
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البارع الفقيھ الراشدي ما الرُّ املؤمن عبد بن محمد   .23ـ

  : بـ ـ األوقاف اخلادمة للمؤسسات العلمية الوقفية 
مازونةـ مدرسة ع الكب محمد الباي   :وقفية

لإليالة       ية الغر املنطقة عاشتھ الذي املضطرب الوضع إن

لھ ان عشر السادس القرن منذ انأثرهالعثمانية السُّ نفسية ع البارز

ضد اد ل للدعوة م كتابا و م ود ج ل زوا ركّ الذين م م العلماء وخاصة

داي ل يمجدون انوا ف ، تحقيقأو الكفار و سبان طرد إ س باي

م ال،مبتغا املحاولة تلك الطلبة ا ف شارك ال املحاوالت أن من لعل و

حينما الكب محمد الباي ا داخلأقاد م لوز نظرا م لتجنيد أمرا صدر

الصوفية للطرق وظا م شارا ان عرف الذي الغرب بايلك خاصة و  املجتمع

، الزوايا م و راسل الذين العلماء ن ب من ان الكبو محمد الشيخ24الباي

ي املازو شارف بن ع بن املدرسةمحمد من طالب مائ من أك معھ و ،25.  

الباي من إكراما الكب( و بن) محمد محمد م شيخ و مازونة لطلبة

باملدرسة وقف مسلم يح من أصلية ة م دا أ ي املازو شارف

مازو  بمدرسة ذا يومنا إ موجودة   .26نةمازالت

الكتب وقف واضر: ـ ا من ا غ غرار ع مازونة حاضرة رت اش

الكتب و املخطوطات من ا كب عددا تضمنت ال ، ا بمكتبا خرى العلمية

وقاف ا تتم ال قة الطر بنفس يتم اضرة با الكتب وقف ان قد و ،

يل س وقف الكتاب أن ع ينص عادة فالواقف ، طلبةخرى ع هللا

ا ة الزاو أو امع با رة27املدرسة, العلم ش تو ال املالمح أبرز من و ،

موالي زائر با العثمانية ة الف مؤرخ و املدينة ابن يذكر كما ـ ا مكتبا

جعلوا ن الرحال و العلماء و دباء و اء الفق من ا زوار أن و ـ م ب

مفر ال علمية ضرورة ا ار سعدواز الذي العلماء أبرز من لعل و ، البتة ا م



  سفيان شبرية 8العدد              دعم النشاط التعليمي باجلزائر   دور األوقاف يف
 

[110] 

بلغيث الشيخ ، ي الكتا الشيخ ، سوم امل محمد ي املغر الفقيھ ا ار بز

كث م غ و ، ي املغر سودة   . 28والشيخ

م الدرا وقف الوقف: ـ ناظر تحت ان الذي الوقف ذلك مثالھ و

بلكبا" السيد بحــ " باش م درا يخص الذي بن"  29ةو ،" محمد

م درا االت ر سع قدره للمدرسة30و خصصت ، .  

مق وقف الفول31ـ و الشاي املدرسة لطلبة يقدم ان بالبلدة

اق إر و عب من احة اس م و الزوال عد عاء أر يوم ل ، ي السودا

  . 32الدروس

  مصري الوقف التعليمي بعد االحتالل الفرنسي :املبحث الثالث 
التعليميــة املؤسسـات ــ ع ـ الفر املســتعمر العتـداء ــان ثــر لقـد

ـ ع ميـة شـار ان ثـمَّ مـن و ، املؤسسـات ـذه عـدد تراجـع ـ ع العميـق و البـالغ

ـدم ال أعمال نفس إ الزوايا عرضت فقد ، واسع ، نطاق ـل التحو و البيـع و

لق ،و ســــية الفر حصــــائيات حســــب و ، وامــــع ا و املســــاجد مصــــ نفــــس يــــت

عرضت يالء349فقد س و دم ال إ ة انـدثرت،زاو ـ ال الزوايـا ر أشـ ومن

، الشـابرلية و ن املقياسـ و ن الصـباغ و القشـاش ـة زاو السياسـة ـذه جراء من

العر  التعلــــيم يمثلــــھ مـــا بخطــــورة ســــيون الفر الساســــة شــــعر ــــتوقـــد فاتج ، ــــي

ـا يأت ـان الـذي ، املـا ن التمـو قطـع ثـم ، ـا ف التعليمية املدارس إ م أنظار

يرادا   .الوقفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مدرســــــة      و ــــــ الكب ـــــامع ا كمدرســــــة ، املصـــــ نفــــــس املـــــدارس عرفــــــت وقـــــد

نـــذكر ، املؤسســـات ـــذه لـــھ عرضـــت الــذي التـــدم عـــن وكمثـــال الســـيدة جــامع

مدينــــة ــــ حــــتاللأنــــھ قبــــل ــــا ــــان ، املــــدارس39عنابــــة جانــــب ــــ إ مدرســــة

إال ـــــــا م يبـــــــق لـــــــم ، للمســـــــاجد عـــــــة فقـــــــط3التا أحـــــــد،مـــــــدارس ـــــــص ولقـــــــد

ــــــ ع ســـــية الفر دارة إصـــــرار الثالـــــث نـــــابليون ــــــ إ ـــــره تقر ـــــ ســـــا فر ت ـــــ ج
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قــــــــــائال ، ــــــــــة زائر ا الثقافيــــــــــة املؤسســــــــــات ــــــــــة نضــــــــــع: (( محار أن علينــــــــــا يجــــــــــب

ســـالميةالعرا املـــدارس أمـــام يال...قيـــل ســـ ذلـــك ـــ إ اســـتطعنا عبـــارة... لمـــا و

ا معنو و ماديا زائري ا الشعب تحطيم و دفنا ون ي أن يجب   )) .أخرى

د فر محمد يصف سنة33و ا ل ارتھ ز عد زائر ا التعليم حالة

قائال1901 و: (( م ، جدا ئة س زائر ا التعليم حالة الإن ا استمر لو

املعامالت جميع ية العر اللغة محل سية الفر اللغة لت املنوال ذا ع

س ومة ا فال ، الزمن م مع باملرة ية العر تندرس ما ر بل ،

املدارس لفتح معيات ا يؤلفون ا تدع ال و ، ا وع... حفظ ر رت

الد صارت و الكتب دور ت خر و ، الءالعلم ا و ل ل عا مر   . 34...)) يار

زائر ا بمدينة الفر ستعمار ا عل استو ال الزوايا قائمة

سن   م1831ـ1830خالل

الصيد1 سيدي ة زاو بتكتة 6         .                  ـ سيدي ة زاو   .ـ

شاوة 2 ك ة زاو باملر 7            .                          ـ الكشاش ة زاو     .ـ

بالقصبة 3 ة نكشار ة زاو شيكتون 8   .             ـ ة زاو   .ـ

القديمة 4 ة نكشار ة زاو مورقو 9.                 ـ يزو ة زاو   .ـ

ي 5 الغ سيدي الو ة زاو املر10  .              ـ ة زاو   .35 ـ
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  :اإلحاالت
                                                             

بقولھ1 الوقف ي املال عرفة ابن بقاؤه: ( عرف الزما وجوده مدة ء منفعة إعطاء و

تقديرا لو و معطيھ الرصاع: أنظر) . ملك هللا عبد تحقيق:أبو ، عرفة ابن حدود : شرح

وت ب ، سالمي الغرب دار ، املعموري ر الطا و جفان أبو ط) لبنان( محمد ،1  )

ج) 1993 ص2، ،540 . 
ي  2 ص سعيد ،: عكرمة التطبيق و ة النظر ن ب سالمي عمانالوقف ، س النفا ( دار

ط) ردن ـ1428(  1، ص) م2008ـ ،42.  
الديرشوي  3 نوري رشيد رسالة:  محمد ، عديلھ مر و سلطة ومدى الواقف شرط

إشراف ، جامعة: ماجست ، الدين صفي أحمد ، بالل ـ1430( دمشق ص) م2009ـ ،

48 . 
شل  4 مصطفى وت: محمد ب ، امعية ا الدار ، وقاف و الوصايا ام ط) لبنان( أح ،

ص) م1982ــ1402(  4 ،319 .  
طط5 ا صاحب ، الدين اب ش ، زي املقر محمد بن القادر عبد بن ع بن أحمد و

، رة القا ومات ، شأ و ولد ا ف ، املقارزة حارة إ سب ُو علبك من أصلھ ، ة ز املقر

سنة تو ، مامة و طابة ا و سبة ا ا ف أنظر845و ،   . 1/172: عالم: ـ

الشاف) 6( محمود د: أحمد ، سالمي الفقھ الوقف و ـ1414( ط. الوصية 1994ـ

ص) م ،203  . 
عبد7 ن تاشف أبو السلطان ا بنا ، وسط باملغرب املدارس م أ من املدرسة ذه عت

للعالم إكراما ي ا الز الزواوي" الرحمن املشدا عمران مو أعر " أبو عصره، ل أ ف

م ِ تقدّ وسط باملغرب مدرسة م أ تمثل املدرسة ذه وظلت ، مالك مام ب بمذ

سنة ة ستعمار السلطات قامت أن إ ، قرون خمسة التعليمية ا م1876وظيف

متحف و ، تلمسان متحف إ ا آثار عض نقلت و ، خ التار و للفن مراعاة دون ا ديم ب

س ببار ي بوشقيف: نظرأ. ولو ن: محمد القرن خالل وسط املغرب ببالد العلوم تطور

ن ر التاسع و ،) م15ـ14( الثامن تلمسان جامعة ، دكتوراه رسالة ص2010، ، م

57  . 
مدرسة8 مام" عدُّ مام" أو" ولدا بنو" أوالد ا أسس مدرسة أول البعض ا سم كما

املغرب ببالد ان ولز مو حمو أبو السلطان من بأمر ا بناؤ تّم حيث ، ت( وسط

ـ718 سنة) م1318ـ ذلك ان و مام1310/ ـ710، ْ اب اسم حملت حيث ، م

مو أبو أخوه و الرحمن عبد د ز أبو شك ال إ سبة شكيان ال ليالن ا العاملان ما و

ب إمام ما أبو انا ن الذيْ خلدونع بن يح ما ف قال ، تلمسان مساجد ا: ( أحد تر و
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العلم و س التدر مقام م م كث بلغ ا صغ و ا كب العلم تحلون ي ا كث خلقا بتلمسان

نظر و درس نجابة النوازل   ) .والفتيا

بوشقيف: أنظر التاسع: محمد و الثامن ن القرن خالل وسط املغرب ببالد العلوم تطور

ن ص) م15ـ14( ر ، السابق املرجع ،80  . 
عة9 بودر ن د: ياس الع خالل ا ضواح و زائر ا بمدينة الزوايا و ضرحة أوقاف

، ماجست مذكرة ، البايلك و املال ت ب الت و الشرعية املحاكم خالل من ـ ي العثما

، زائر ا ص2006جامعة ،  . 111م
سعي10 الدين يناصر ،: دو ديثة ا ة الف ـ باية ا و الوقف و امللكية خية تار دراسات

ط ، وت ب ، سالمي الغرب  .  233،) م2001(  1دار
يل11 يتم لم أنھ العاصمة زائر با الزوايا بأوقاف اصة ا حصائيات عض تذكر

ي تم ن ح ، ميالدي عشر السادس القرن خالل وقفي عقد خاللأي واحد عقد ل

و ، ميالدي عشر ع السا و22القرن ، عشر الثامن القرن خالل عقدا ن عشر عقود06و

يل مع ، عشر التاسع القرن يل06إبان يتم لم ن ح ، خ التار ولة مج عقود

ت ب و الشرعية املحاكم الت خالل من ذا ل ، ة ستعمار ة الف خالل عقد أي

و الوطاملال باألرشيف عة: أنظر. الباليك بودر ن بمدينة: ياس الزوايا و ضرحة أوقاف

املال ت ب الت و الشرعية املحاكم خالل من ـ ي العثما د الع خالل ا ضواح و زائر ا

ص ، السابق املرجع ، البايلك  .  112و
بوخاري12 فتيحة و صاري راء الز ـ: فاطمة زائر ا عقودالوقف من لعينة دراسة

ي العثما د الع خالل الشرعية املحاكم ـ1231/ ـ958رصيد ،1816/ م1551ـ م

د ، زائر ا ، الوط رشيف ص) م2012( ط.مركز ،32،34  . 
االوط13 رشيف مركز مستوى ع املوجودة الوقف عقود وردت  .كذا
فتيحة14 و صاري راء الز عقود: بوخاريفاطمة من لعينة دراسة ـ زائر ا الوقف

ي العثما د الع خالل الشرعية املحاكم ـ1231/ ـ958رصيد ،1816/ م1551ـ م

ص ، السابق   .  71املرجع
عن 15 صديق: نقال بن ،: محمد السابق املرجع ، مازونة و مغراوة بالد املأذونة بواب

 . 115ص
ص 16 بن ص: ديقمحمد ، السابق املرجع ، مازونة و مغراوة بالد املأذونة  . 115بواب
ص 17 ، نفسھ  . 119املرجع
صديق18 بن ص: محمد ، السابق املرجع ، مازونة و مغراوة بالد املأذونة  . 93بواب
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مؤلفاتھ 19 أبرز املس: من حلية و ، خيار هللا أولياء ذكر فتخار أدبھديباجة و افر

، الوثائق ل أ و القضاة من النا ب تدر الرائق و ، إيابھ و ابھ ذ املسافر وشروط

خرى الكتب من ا  . وغ
الشنقيطي 20 مام يقول حيث ، املاك ب املذ املعتمدة الكتب من الكتاب ذا عت

البوطليحية   :صاحب

الدر  و ال ال نوازل اعتمدوا الآلو   النث

املكنونة الدرر املس و و ملازونة عزى مُا  .كذلك
م 21 مر ابن أحمد بن محمد بن محمد هللا عبد العلماء: أبو و ولياء ذكر ستان ال

، زائر ا ، امعية ا املطبوعات ديوان ، ص1986بتلمسان ،43 . 
عن 22 نقال جنان ر م: طا با العلمية:موالي ركة ا مازونة مدرسة دور

القرن من القرن15والثقافية منتصغ ص20إ ،93 . 

خليل 23 ملختصر ي التتا شرح ع تھ حاش عت بل ، ي املال ب املذ جليلة مؤلفات لھ

البوطليحية صاحب يقول حيث ، ي املال ب املذ املعتمدة الكتب اعتمدوا: من و

للمصطف انطفىحاشية ما كسراج ي التتا ع  .ى
م 24 ل قائال الطلبة الكب محمد الباي ،: (( راسل العلم و القرآن قراءة و اط الر يكفيكم

ا ت قدمناكم إنما فإنا قراءتكم و كتبكم درس و محلتكم تلزموا و ن منكم املطلوب

ز  ال و بأنفسنا ال با ـ ران و اي ـ ا ل قدومنا ون دعائكملي صا التماس و حبكم إال ائد

بوشنا: أنظر)) .  عام: محمد ي سبا حتالل من ي الثا ران و ر تحر الطلبة دور

العدد1792 ، سالمية الثقافة مجلة ، السنة06م ص2010، ، زائر ا ،61 . 
ي25 املازو شارف بن محمد الشيخ أن زرقة ابن املؤرخ مازونةجاء: (( يذكر من ماشيا

طلبتھ و يركب أن قلبھ ُك و ، ا و ر يتداولوا أن طلبتھ يأمر و و وراءه من قاد تُ ودابتھ

ران و ع أشرفوا أن إ ،  )) .يمشون
ة 26 فوز كرفة بن و مجدوب العثمانية: موساوي ة الف خالل بمازونة الوقف عن إطاللة

الشيخ حول ول الوط امللتقى ،، ان غل وأعالم الرما شعبان02ـ01مصطفى

لـ1434 املوافق ،2013جوان11ـ10ـ وقاف و ية الدي الشؤون وزارة شورات م ، م

 .  167ص
ة 27 فوز كرفة بن و مجدوب العثمانية: موساوي ة الف خالل بمازونة الوقف عن إطاللة

ص ، السابق املرجع ،168  . 
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بن28 القرن: حمموالي منتصف من الثقافية و العلمية ركة ا مازونة إ15دور

ا ا القرن عن)  20القرن( منتصف نقال ة: ، فوز كرفة بن و مجدوب : موساوي

ص ، السابق املرجع ، العثمانية ة الف خالل بمازونة الوقف عن  .  168إطاللة
بـ29 املقصود و ، الصيغة ذه ةال" وردت لزراعة" بح املخصصة رض من القطعة تلك

بخالف ذا ، ضروات نة" ا ن ة" ا الصغ ديقة ا ا يقصد فاطمة:  أنظر. ال

بوخاري فتيحة و صاري راء املحاكم: الز رصيد عقود من لعينة دراسة ـ زائر ا الوقف

ي العثما د الع خالل ـ1231/ ـ958الشرعية ،1816/ م 1551ـ السابق املرجع ، م

  .  25ص
ة 30 فوز كرفة بن و مجدوب العثمانية: موساوي ة الف خالل بمازونة الوقف عن إطاللة

ص ، السابق املرجع ،174  . 
مغلق 31 لكنھ ، ذا ليومنا موجودا الزال املق  . ذا
ص32 ، نفسھ  .  161املرجع
د 33 فر خلفاسيا) :  1919/ م1868( محمد الوط زب ا س رئ ، مصري أديب و

امل مؤلفاتھ) م1908( ملصطفى من ، مصر الستقالل ن املناضل كبار الدولة(من خ تار

و) العثمانية ن( ، الروماني خ أنظر) تار ص: ، ، عالم و اللغة  414املنجد
طيب 34 ا ا: أحمد أثر و ، ن زائر ا ن املسلم العلماء ،جمعية زائر ا صال

د ، زائر ا ، للكتاب الوطنية ص) م1985( ط. املؤسسة ،64 . 

ي 35 سعيدو الدين ،: ناصر للكتاب الوطنية املؤسسة ، زائر ا خ تار أبحاث و دراسات

ص)م1984( ط.د ،169 .  
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   .د     

           

 

Abstract: 
The cognitive activity in reality is to add or shed the 

human mind and contemplative tools, through the use of 
mental Principles and elements of logical thinking, as well as 
micro-traded between specialists and researchers methodology 
mechanisms. And drop it on the phenomena and physical and 
biological data, and humanity in a broad range of life. 

 In order to first identify and then employment to control 
these possibilities in helping to achieve beneficial and 
maintaining the balance between human life and the universe. 
 

Keywords: 
Historical consciousness  -  Cognitive activity  – Algerian 
historians  – Sciences  -  Communauté humaine. 
 

  :ـوعي التارخييالو.. بني التاريخ -

شريإ ال للعقل سليط أو إضافة و حقيقتھ املعر شاط ال ن

التأملية، املنطقية،وأدواتھ التفك وعناصر العقلية املبادئ استعمال ع

الدقيقوكذا ية املن نـليات والباحث ن املختص ن ب املتداولة ا. ة وإسقاط

الظوا فـع سانية و ة، يو وا املادية واملعطيات يـر يا ا املدى ي
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ث. الواسع أوال التعرف ذهـدف ل والتوظيف التحكم فيمام انيات م

وحف النفـع تحقيق ع والكـساعد ياة وا سان ن ب التوازن وإذا. ون ـظ

فلسف عنيھـانت فيما ع العلم داف : "ة و املعطيات وتحليل تفحص

ة ضر ا سان شطة بأ ا ارتباط وطبيعة ا، تحقيق إ س فإنھ" ال

البحت إ الفلسفة ذه حاجة لنا أكثبدو وأدواتھ ھ، منا ، العل منـث ر

ما م م وطبيعة ة، شر ال ماعة وا فراد شاط ب ا الرتباط ضرورة؛

وآفاق ياة ل ما الرحبةـونظر  . ا

واس  وا شري ال العقل ا (إن وغ بصر، مسئولة..) سمع، ا جميع

ات؛ خر عن ا إحدا تنفرد س ال و والتمحيص البحث تبعة تقراءتحمل

تتم... والنقـد واملوضوعية، الذاتية ا عاد أ خية التار ركة ا أن ما و

نفع و التأث وتبادل شابك وال النقديـبالتداخل س ا إ ا حاج فإن ال؛

ن واملقوم والنقـاد ن ع املتا إ اجة ا النقدية"ألن. سبق تمثل"العملية

خية التار للعملية أساسيا امكـونا من. نفس ا كب قدرا تتضمن ا باعتبار

جانب ي البنا إعادة نجاز ع عمل كما معا، خ والتار الفكر جوانب من

خية التار ورة الص إطار ومتجدد، جديد منظور وفق ما نا و ما صياغ

املستقبلية ا وآفاق املوضوعية، الواقعية ا ودالل   .العامة

و النوع ذا من عمال ميةإن و م ا صوب-ذا توجھ إذا خاصة

خ ف- التار وواقعـيحمل حقيقتھ عليھ؛ـي السيطرة يمكن ال املية ت طبيعة ھ

املعرفة ناصية ون يمل الذين ن املتخصص ن الباحث من حشـد خالل من إال

ال عن فضال الدقيقـة، لفيةـالعلمية ا وكذا ة، الوا ة والرؤ العميق و

يةالثقافية املن والصرامة العلمية، والروح   . الشاملة،

وتأكيد الذات لو املوضو املدخل خية التار القـراءة ل ش و

ا وزخم ياة ا حركة الدائم ضور ا بل مية. الوجود، أ إدراك التا و
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خ من" كقيمة" التار ماعية وا الفردية الذاكرة ن لتحص فعالة سانية إ

ا  و ـدالتلف، للشوا ي سا ستـذكـار وظيفـة عـطب قد ال ضـرار

نية تنا مس ا حضور ستوجب ومراجع ن كعناو خية؛ التار والرموز

محطاتھ. واملستقبلية عند والوقـوف خ التار قـراءة فـإن ة الفكـر الناحية ومن

قـل-الكبـرى عكس-ع و التار"يجسد وحسكقيمة" الوعـي

عنيھ فيما ع خيـر باعتبار خية: ( وموقف؛ التار قائق ا ذه ل إدراك

مع املحـ املوضوع، مع الذات تجمع املة؛ مت ثنائية سياقات ضمن

املستقب مع نـي شرافية... العاملي، واس جامعة لية ة رؤ وعليھ) .ضمن

والالحق اليومية سان حركية ط ر بتفاعال ـفـإن خيةة التار ن القوان ت

يمكن ؛ جتما التغي ن وس دورـبنااملوضوعية، شعار اس من شك ال

كفاع ثمـسان ومن فضل، نحو واقعھ غي ع والقدرة رادة يملك ل

منطق التحرر والسكون " من كما" العدمية ركة، " زامية"ا

واملواقف  .القرارات

ومنا سياق عضمن ا مج ي أجد وحوادثھ؛ خ للتار ة الرؤ ذه

خ التار سردية"تجاوز وداللة،" كوظيفة ومع ر كجو قراءتھ إ لكة، مس

حضوره التأمل ومن ملنطق ون اـألج. ي وتحليل ر الظوا علة إبراز ل

ولوجيا ومعرفيا،سي خلدون . اجتماعيا ابن العالمة ذلك أكد  -ـ808ت(كما

و:( يقول إذ. مقدمتھ) 1406 الذي ي سا جتماع عن خ خ التار

حـوال من العمران ذلك لطبيعة عرض وما العالم   ) 1(..)عمران

أرسطو د ع من م جميع ضارة وا خ التار فالسفـة واتفق استقر كما

خل بابن ن،دون ـمرورا بتو اء وان ، ن وابن نغلر ش ماركس، ارل م.. و وغ

أن ياة،: " ع ا والتغي التبدل ن قوان وو الكونية ن الس فقھ

ومساراتھ خ التار ألحداث التأملية بالقـراءة ون و." مر ا ستون"و و
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كيم–"شرشل ا ي يطا ال أين: ( يقول -السيا إ عـرف أن أردت إذا

جئت أين من عـرف أن فيجب ـب، ذا   ) .أنت

سياقاتفالت إنتاجھ تتفاعل بامتياز سانية إ صناعة إذا خ ار

مالمسة،املوضوع إ امدة ا ة املاضو النظرة متخطية والزمان، ان امل

منظومة إطار ضمن طبعا باملستقبل؛ بـؤ الت عيدا اب والذ اضر، ا

ج تم قيمية و موضوعية ن وأثـرا: قوان صناعة ية، ي. ب كما نرىأو قسطنط

ق ا،"   :بأنرز طلقً مُ مستقبليا س ل خ، التار عُ صا الفاعل ال سانُ

ِمن حولھ فيما ا غارقً ا مطلقـً حاضرا وال حالم، و ى ؤَ الرُّ سائًحا

ان كما يرِجعھ أن ب و ، املا إلـى يحنُّ ا مطلقً خيا تار وال . مشكالت،

اِض  ا ن ب دائٍم ر توتُّ ش ع ما اوإنَّ وا قُ تتفاعل قبل، ستَ ُ وامل واملا ر

من فيكون نافـذ، دقيٍق وشعور يح، ٍن مَّ بإدراٍك ذاتھ، ا وعناصر

ـا مبدعً خيا تار العم التفاعل ذا ـر        )2(".أثَ

خلفياتھ  و املتعددة، زواياه من معھ التعاطي يقع التار فاملوضوع

املحرك فيـيديولوجية تتَحكم عليھة؛ نطلق أن يمكن ما ونة م آليات ھ

لزونية" ا طتلك." الدورة يجبـاملتمثلة ال الثالثة سئلة ة ومقار رح

ا التار–استحضار الباحث ؛-لدى التار نھ حدث: و تدو ؟ماذا

حدث حدث؟ملاذا   ؟وكيف

مجازر  حقيقة ؟45ماي08فما ا ومآال ، التار ا افات.وسياق ع موقـع

خالقية املبدئية ن ب سية الفر ؟-السياسة السياسية والظرفية خية،   التار

   سياقها التارخيي، ومآالا.. 45ماي  08قيقة جمازرح -2
البلديات شيوخ اتحادية س رئ م وم املعمرون ى ان و"لقد " أو

ست زائر ا شغب و اضطرابات دوث روجون و عون بايذ س ون

مرسوم إلغـاء و صالحات عن اجع أنھ.  م1944مارس07ال بوضوح بدا و
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فيھ انت الذي الوقت رة" و وا البيان أحباب نحو" *ـحركة ا طرق وتأخذ بلور ت

بص ت ولونيالية ال ة ا انت الوطنية، القضية اتجاه املوـقف وتوحيد الشمل جمع

تتواطأ ن(وتـتآمرو مستوطن و الوط" نق) إدارة ما"الصوت ا حلم واغتيال ،

س دف ال البالد استقالل فيھ ون ي جديد لفجـر ماي. املتطلعة من الفاتح ففي

لينظموا1945 املناسبة الوطنية ـركة ا زعماء اغتـنم للعمال، العال لليوم املصادف

ج من الشغل عيد تحتفل سلمية رات ةمظا ج من ستعماري بالقمع وتندد ة،

وإبطال. ثانية زائري ا الشعب مص تقرر بحق املطالبة مشروعية للعالم تؤـكد كما

ـفرسية" مقـولة زائر شطاء." ا رات املظا ذه وراء ان الشعب" و حيث"حزب ؛

شعارات ا ف ـزائر:" رفعت ا س" ،" تحررأمصا" ،" استقالل إ"   تعـماراية وما

سلطات... ذلك لـكن زائري، ا الوطن مدن مختلف فـي رن املتظا مئات ا ف شارك

ة املواج و الصدام إ م وجر رن، املتظا استفزاز حاولت عمدت. حتالل وقد

ع النار إطالق إ ران و و بجاية، العاصمة، زائر ا الفر حتالل سلطات

و  رن، ثماملتظا ، ر ا ـمن الـعديد أصابت كما العاصمة، ن اثن ن مناضل قتلت

ن املناضل من الكث سبقت)  3.(اعتقلت ال و الشرارة بداية حداث ذه انت

ماي الثامن يـوم حدثت ال واملجازر ات وخراطة1945املواج قاملة و سطيف .. م؛

زائري  ا الشرق ة كث مدن حركةبذ. و من الفر املوقـف أن ـر يظ أحباب" لك

رة ا و يبة،"  البيان الر املجازر تلك وراء ان ا، الغدر نية يت وتب ا، ا وترص

سود اليوم ذلك زائري ا بالشعب قت ال العظ   .والفاجعة

                                                                                      ر  مالبسات وقـوع ااز  - أ

ملجازر ن سي الفر اب ارت عشية زائر ا العام الوط الوضع 08إن

من1945ماي الص ا ساعة وانتظار املتنامي، الوط بالـو مشموال ان م،

ن، سي الفر جانب من واستعالء ص تر و ن زائر ا مجانب يتف أن دل و

ا يتحرشون راحوا وتطوره؛ الوطنية ركة ل ديد ا الواقع سيون الفر
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ا رجال حكومة: ( و انت حكومة"اترو "و ا عد وقف" شاطينو"، د تر

اترو –العاصفة عب نجلو-حسب مع املوقف لكن ا-و منع ان أمر

نتص عد ما إ سم ا تؤجل ا جعل و مؤقتا ذلك اد) 4)(. ارمن كما

شفوا اك م أ سيون م( :الفر كعاد انوا وقد سا، فر ضد ثورة مشروع

ـزائري ا الشعب ضد الوحشية م جرائم بھ رون ي ب س أي عن يبحثون

السلمية رات املظا ذه ا د) 5)( .فوجدو يؤكد بأن. و القول إ هللا سعد

م وم الكتاب فرحات"عض ب" عباس وأمصاإ( : يذ عباس أن

اتفقـوا و ل أفر ر ش اية الشاللة قصر سرا اجتمعوا قد يمي برا و

ستعمار، و سية الفر دارة اجمة م و و ، سل و محدود برنامج ع

عامة رة بمظا القيام ع اتفقوا قـد الثالثة الزعماء أن آخرون يـرى كما

باالنتصار لفاء ا احتفال ـوو. يوم ـرة املظا ذه من دف ال كـان

الشعب ووعـي الوطنية، ركة ا قـوة ار بإظ ن سي الفر ع الضغط

بمطالبھ زائري يتفقون)  6. )(ا والكتاب ن املؤرخ ل فإن مر يكن ما م

بقيادة ن زائر ا أن ة" ع ر وا البيان أحباب قرروا" حركة قـد

اية و نتصار بيوم الثانيةحتفال العاملية رب ) م1945ماي08(ا

بقية ومشاركة ، املص ر تقر م طموح و الوطنية، م مشاعر عن والتعب

السلطات أن ع كذلك اتفق م جل أن كما اليوم، ذا فرحة العالم شعوب

قد و املناسبة، ذه رات املظا نظيم ب ن زائر ل أذنت ال سية الفر

بمختل ـذا احدث وحد سطيف خاصا س ل و زائر ا مدن     )7. (ف

الثالثاء   يوم سطيف ات املواج و رات املظا ،1945ماي08بدأت

ن الفالح من الف املدينة ع يتوافد حيث سبو السوق يوم ان حيث

م حيا ضرورات و م حاجيا القتناء القـرى، و البوادي ان نفس. وس و

ر  مظا نظمت املحطةاليوم سارت و الوطنية الراية ا ف رفعت سلمية ة
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حوا وسارت بالشرطة، محفوفة املدينة إ ة متوج ديد ا د امل قرب

وأمام وفجأة ، م الكب" ألف سا فر وحاول" مق الشرطة، محافظ برز

الطفل من الوطنية الراية شعـال" نزع د ا،" بوز سليم رفض الطفـل لكن

قتيالفأطلقت أردتھ و الرصاص ن،. الشرطة ـر املتظا من العديد جرح و

رجال مع رون املتظا بك واش ا ي ل اندلع و الفتنة نار اضطرمت كـذا و

الرصاص أطلقـوا و الفر ند با املعززون ايا... الشرطة ال   .وسقط

قائـال" عبـاس"يروي د املش إخواننا...:(ذا من عديد عدد د ش اس

ج أقـوالو موضوع وأصبحت الركبان، وادث با وسارت م م ون الكث رح

فاستطار  ، وأساط مذاكرات و شرتوأحاديث املن اء الو وادث ا ـذه

ا قرا و قسنطينة عمالة اف أر قتل... واجتاحت عن من102أسفرت

جيوش الب فت إخواننا، من الف عشرات تقتيل عن و ، ن سي الفر

ج الاللفيف ا قيادة تحت ي املغر والطابور السنغاليون و ، " ن

رنا" بورديا"والكولونيل" دوفال دواو و قرانا املعمرون... ع وأطلق

ن قتلوه إال مسلما يروا فلـم م، ضراو و م ووحشي م مجي ل العنان

ة ستعمار مية ا جديد من م ز و عليھ، زوا أج إال حا ذا... وجر ل و

ضارةبا ا و املدنية حقدا) 8)(.سم ين شور مل العامة الوالية روجت

ن زائر ا قتل ع م إيا محرضا ن املستوطن حماس ب ل و ية، وكرا

فيھ جاء مما ن، الوطني م قاد الفر كفانا( : وإعدام العام الرأي إن

عباس فرحات م طليع و ن الوطني القادة بإعدام القبض يطالب ألقي

يوم سعدان الدكتور مع زائر با العامة الوالية مقـر فرحات عباس ع

يوم1945ماي08 قرار صدر حركة10و بحل ة" ماي ر وا البيان أحباب

ن" الوطني للقادة امات ا ت ووج العرفية، ام ح وأعلنت ع–،

عباس م و–رأس ارجية وا الداخلية سية الفر بالسيادة نواباملس
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أمصا( يميعباس، برا العفو)، قرار صدور عد إال م سراح يطلق لم و ،

  . م1946مارس16يوم

حتالل إدارة ا ارتكب ال املجازر و وادث ا وصف بإيجاز تلك

ة زائر ا الروايات حسب ا ي ب ذ العزل، ن زائر ا حق ا وأعوا

من د يد45000أز ش و مسارفكيف. قتيل وادث ا ذه تأث و وقع ان

ان زائري ا الشعب ع ا ووقع املجازر ذه صدى إن ؟ الوطنية ركة ا

حيث للعيان؛ بارزا بدا الوطنية ركة ا مجرى ع ا ا تأث أن كما شديدا،

بلغيث ستاذ ا ع ع مجازر: ( كما أساسا1945ماي08أن تركـزت ال

قاملة الشعبمناطق لـدى املقاومة روح تنھ لم خراطة و سطيف و

النظر ا خالل أعيد جديدة، مرحلة بداية انت بل زائري، ا

املقبلة الكف و العمل وسائل و اتيجية سعد) 9.)(س الدكتور يؤكد و

ع ح تھ ت لم ا عواق لكن قليلة أيام عد ت ان إن و وادث ا بأن هللا

السن الصاعدةعواقب الوطنية ركة ا ع سيون الفر ق إن و وح ن،

حـركة من التخلص خالل ة" من ر ا و البيان تلك"  أحباب م بفعل م أ إال

سا: (قـد وفر زائر ا ن ب يقة وة الشاذ) 10( .)حفروا ستاذ أكد كما

املجازر حول ادتھ ش ي شطة–امل ال والعناصر الوجوه من واحد و و

تحت آنذاك ن املنضو الشعب البيان"حزب أحباب صناع" حـركة أحد و ،

رات ا1945ماي08مظا تأط و ت: ( فيقـول -إعدادا و ماي أحداث إن

ميع ل قة ستاذ )11(.) الطـر عت تھ ج الشيخ" من بأن" سليمان

وضعتالد1945ماي08حوادث قد ة البيان(  مو أصدقـاء ة لتجـر اية

تدفق ا ترك ال الرماد طبقة تحت مشتعلة تظل النار ولكن ة، ر وا

الذاكرة بد إ نقشت قد ذه الغضب أيام انت و ، القم العنف

بليـغا جرحـا ياؤه ك جرحت العبودية بقى اس لشعب ماعية   ) 12.)(ا
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يوم ان تحول1945ماي08كذا نقطة بمثابة زن، وا املأساة

الوطنية ركة ا مسار ير( :إيجابية أمل ال بأنھ أخرى ملرة لتؤكد وجاءت

ة ستعمار الشرعية ظل النضال ستعماري.ظل الوجـود أن ذلك

زائر ل الوط للوجود نفي و ت...نفسھ ب الوطنية(وعليھ ركة ) ا

س خـط ضبطت و ا التاليةرؤا املرحلة النضا ط) 13)(.ا ا إنھ

حزب بھ تكفل س ما ذا ، املس للكفاح عداد نحو والتوجھ الثوري

س–الشعب تأس خالل من ذلك عد الديمقراطية، ات ر ل نتصار حركة

سنة مطلع ة السر الغرض1947املنظمة ذا ل أساسا يأة امل   .م

استخ   باختالف الو ب مصطي السياسية"الشرعية"دام الفلسفة ن ب

السياسية الشرعية،والعلوم إ ينظرون ما عادة السياسيون فالفالسفة

يأوأخالكمبدأ اعقال عل عتماد ومة ل يمكن ال القاعدة ل ش

ا ذا حد بالطاعة ن املواطن السياسة. مطالبة علماء يتعامل املقابل، و

مفـم منطلقع من الشرعية جتماعوم لنظامعلم متثال إرادة عن كتعب

لنظر غض كم ذلك ا تحقق كيفية الشرعية. عن إ املوقف ذا نظر و

الشرعية" بمع عتقاد؛"عتقاد كم" أي ا ق وذلك،"ا

في ماكس طرحھ الذي للتصور   .  م)1920-1864( استمرار

  :ودالالا الشرعيةم مفهويف  -3
مية   أ ا وأك السياسية ت د ا أقدم من بواحد الشرعية قضية ترتبط

لة مش حول دل ا و السيا" و ام وجوب،"ل ملدى م تحليل ثنايا ففي

جتما العقد منظرو طرح ن، املواطن ع ا قواني وطاعة الدولة ام اح

ز و لوكم،)1679- 1588(  مثل ومةم)1704-1632(و ا ممارسة

املجتمع الشرعية تركز. للسلطة ال ديثة ا السياسية الدالالت أن الحظ و

ع بل مجرد، نحو ع الدولة يطيعوا أن الناس ع ب ي ملاذا مسألة ع
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كم ل ن مع نظام أو معينة لدولة م طاع ب س قد. قضية في ماكس ان و

ام  س ثالثةقدم حدد حيث اجتماعية رة كظا الشرعية م ف سا

الشرعية من التقليدية: السياسية. أنواع خ( السلطة التار ع القائمة

زمية) والعادات ار ال والسلطة( والسلطة صية، ال قوة ع القائمة

القانونية سية القانونية( الرئ الرسمية القواعد من إطار إ ندة وفقاًو .) املس

السلطة ممارسة إ ايد م ل ش تتجھ ديثة ا املجتمعات فإن ، لفي

الرسمية القواعد ام اح من عة النا الشرعية وتب القانونية، الرشيدة

 .القانونية

املاركسية منظرو طوره الشرعية وم مف مع للتعامل بديل اب اق وثمة

  املحدثة

لتق الرأسمالية املجتمعات ا توظف اال جماح وكبح الطبقية الصراعات ييد

صالح و الديمقراطية التوسع خالل من واختالفھ العام الرضا يع تص ع

يديولوجية. جتما يمنة ال بمواصلة مرتبطة الشرعية تصبح ثم ومن

مثل املحدثة املاركسية مفكرو طرح طار ذا وم "ابرماس"و أزمات" مف

أو  الشرعية الشرعيةإضفاء املجتمعات Legitimation Crises "أزمات

السيا؛الرأسمالية ستقرار ع فاظ ا الصعب من يض حيث

وحده الرضا ع ذه. باالعتماد ل سا املصدر كمن التأزمية" و عات " ال

والضغوط ة ج من الرأسما اكم ال منطق ن ب املزعوم التناقض

ت ال أخرى الشعبية ة ج من الديمقراطية السياسات ا  .                          طلق

يأوسياالضغطال ماميةاللو ة الرد أو الرواق ع ية إنجل لمة

الفندق، املنظمات أو ماعات ا ع السياسة لمة ال ذه ستخدم

الواليات و معينة، ة ج أو يئة القرار صناعة ع التأث ا أعضا يحاول

م ر أش ومن ي لو من أك يوجد ودياملتحدة ال ي يمارس اللو الذي



  يوسف قامسي 8العدد        ماي  8ليات جمازر االعترافات السياسية؛ املفهوم واآل
 

[127] 

لتأييد ن كي مر النواب الشيوخ مجلس ع ي سرائيلإالضغوط عبارةاللو

اطراف أو مجموعات تمارسھ القرار اتخاذ من بة قر ات حث عن

و بالدرجة السياسية ا مصا تخدم داف وا مارب ع صول ل

أو اجتماعية أو اقتصادية ون ت قد السياسة من تتفرع أخرى ومصا

 .قانونية

ا  ول منظمة املجموعات دافذه اأ دف املدى عيدة ومصا

و منظم كب ضغط ممارسة ق طر عن ا إل ع الوصول املدى قص ممن

من املجموعات ذه ون ت قد القرار، ابصناع استخدمموال أ  أموال

ماللتأث  ضمن العامة السياسة اجل ع من أو ا مصا سيخدم قوىتأس

ث ا ع قدرة ذات أخرى ل. والتأثومجموعات ش افةو عالمال و

مادور  ممكنام ضغط أك شكيل اجل من ث ا أو ي اللو عملية جدا

قبل نمن أثناءاملواطن ن لتجنيديةنتخابالعملياتالعادي العامالرأيأو

أخرى  ر و  .مناسبات تتفقظ ولكن رسمية غ جماعة ل ش ع ي اللو

العام الرأي أو القرار صناع ع ضغط لتحقيق ا ومصا ا داف  .أ

  :السياسية  االستعماالت

عضي ستعماالتأ نالباحثورد اف"السياسية ن عتمد"لالع

حاالت ثالث       :             ع

املبكو* اف جديدـع بنظام                                                        .ر

وفاعالثانية* جديد بنظام املطول اف ع   .لـعدم

بنظامالثالثة*   املطول اف   . دـبائ ع

اتبو          ال سون "عت االت"بي ا ذه أحد اعتماد ستختار الدول أن

لثالثة افستعمل،ول  ستوىامل:  أسباب وفقا املوافقة ع عن للتعب

نظام تجاه الرفض اتب ووفق.أو بوشانن"ال فعل"آلن استعمال يمكن
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أو نظمة سياسات ع للتأث اف ا ع بقا ع التأث م أ  .بصفة

اف تفتقدفاالع ال السياسية الكيانات ي القانونية يقوّ قوق ل

منھ،والواجبات يجعل ما و او دستور مضمونفعال يحمل أن قبل وقانونيا

السيا ام   .ل

الطموحة"بوشانان"عتكما           ومات ا مما أن أك اف ع  ستحق

دل ل ة املث املحلية م سياسا منح. ستحقھ فان عدمھ بذلك من اف ع

فاعلة سياسة ون ي أن يمكن خالقية املعاي أساس السلوك تحفع

املختلفة نظمة ن ب يح الواقع، ال أرض كب فوع تفاوت نبناك

قبل من السيا اف ع ع تحصل عندما الدول ا عل ال داف

ومات ية ا تحقق،جن ما ن عد،و فيما وھ اف ع رفض أن ت وث

فعالة غ ما وسيلة نظام بزوال ديد سياسيةول.      لل عواقب اف الع

تضع أن ب ي سية اتيجية وتأس س للدولة،عتبار لذلكالعامة وتبعا

كية مر دارات ب رفضت اف ع عبعضاملتعاقبة اكية ش نظمة

مص ضد ون سي بذلك القيام أن    .الوطنية اأساس

اف اجتما" كـ ع   "فعل

ذكر          الو ت و ال دولة مثال سابقا الباحث ن حس صدام ا احتل

لمة لل الفع باملع موجودة غ لم،وأصبحت ذا املجتمع ولكن يمنع

ا سياد املطاف اية واستعادت ا افھ اع ع شديد ال من من الدو

القوة استخدام إذانباحثكساءلنو . خالل عدم عما أو اف ع ان

من أداة اف بأفعال ع القيام ع ي القانو أثره توقف و التحكم أدوات

ملموسة فقطف؟ دبلوماسية س ل ملموس أثر لھ اجتما كعمل اف االع

والواجبات قوق ا أثر،الدولية ع لھ فإن ذلك و الشرعية ع أيضا ولكن

اف. عميق ع أن ن ح القا و نظمة دف س ي افالقانو ع فإن ئمة
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ق طر عن ن املدني دف س الكيان جتما بإعطاء ارجية ا املطالبات

كم ا املشروع ق ا   .السيا

وإرساءف       والواجبات القانونية قوق ا ملمارسة ة ضرور اف ع مسألة

إنھ،الراشدةالدولةأسس ة النظر ذه ل دون املؤ قول أي و ناك س ل

ومقواعد املف ذا اف .لتطبيق باع تقوم أن للدول ةمافيمكن و. سر

السياسية واملثل املصا أساس ع يمنح اف ع فعل فإن حيان  معظم

ي القانو الواقع مع قطيعة عادة ون  .و

   :واالحترام فهوم الكرامةعالقة االعتراف مب
الكرامة  - أ وم   :مف

اللؤم"الكرم"أن"العربلسان"جاء            صل،نقيض و العتق ع و

والشرف والعظمة والفضل يحمد و.والصفح ما ل ل جامع اسم م ،الكر

وأسمائھ هللا صفات من ينفذ؛وصفة ال الذي املعطى واد ا ا الكث و و

ا ألنواع امع ا و ف س ال م الكر أما املطلق، م الكر و و عطاؤه

و  منھ. الفضائلوالشرف سم مھ "كرامة"و تكر ب و ارم م لھ والرجل

قالوإكرامھ ء : "و ال واستكرم عزازة أي كرامة ع أو: لھ ما كر طلبھ

كذلك كيم." وجده ا القرآن ا " :ونجد مألقي كر وقل"وأيضا" كتاب

ما كر قوال ما كذلك" ل ونجد أتقاكمإن:" ، هللا عند جاء ".أكرمكم كما

ف الشر ديث م"  :ا أموال كرائم فيھ " ..واتق يجتمع الذي و م والكر

وال دب و والرئاسة كمة وا مال وا والعفة   .رافةظالعدل

و           ية الالتي الكرامة لفظ و dignitas أما سية الفر  dignité و

د ا منھ شتق يو  dignitaire  و معا ثالثة    :فيد

اجتما واملحموالت: مع جتماعية ية ات ال الفرد ا يحتل ال لة امل

الرتبة ذه عن املنجرة    .واملحاسن
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أخال املمنوحة: مع صاالقيمة يال عنسا بمعزل ذاتھ حد

جتما وموقعھ يائية الف انط" أشار وقد. طباعھ ضرورةا "عمونيال

وسيلة س ول كغاية ص ال تمنحـالكف ؛معاملة تخصسانرامة قيمة

ثمنا تمتلك ال ية س ال الغايات عن وتختلف املطلقة   .الغاية

نف  صا: مع ونھ ل اصة ا قيمتھ من الفرد ستمده الذي   الو

سانيا  وإن. إ تبطن من فيھ ما ل ب بالكرامة يتعارضفردنة الشعور للقيمة

يرجعحساسمع الذي والدرجةاباملجد املجدإذاو  . املرتبة قيمةـان و

ية وترات مساواة قيمة الكرامة م فإن املرءـتتما ا يحمل ال الصورة ع

بالبعض. لنفسھ ماسة ا تأخذ أجلاعندئذ من بالنفس ية الت درجة

لإنقـاذ من انةكرامتھ أنف. إ يقت انط عند سانية الكرامة مبدأ

هسانعامل لغ وسيلة أنھ ع ال لذاتھ غاية أنھ يقت. ع أال لكن

خالق ام ح بمبدأ نجاد س ة شر ال الكرامة  ؟ يـمبدأ

امـمف  - ب ح    :وم

ي           ما الفلسفية ات املصط م م جاء ام":لقد شعور "و"ح

تاب ي ابة وامل قيماسانبالتقدير تمثل ال شياء أو اص أمام

ة معنو أو وعدم. أخالقية حيان معظم رمة ا ض يف الشعور ذا و

ام ح بموضوع   ".املساس

مثلإن           أخرى ألفاظ عدة تجاوره ام ح والوقار:لفظ لة يبة،امل ،وال

اف ع ياةاالعودةو  .و ا ا يبعث املوسيقى جتما"عالم "املع

والتقي،رامـلالحت ام و التوازن الوظيفةـوخاصة وأداء باملطلوب د

ع..املحددة ا تحقيق ع والعمل ن خر حاجيات عتبار ن ع خذ و

ان؛قدر ام املتعددة بالظروف تامة ودراية معمق يص ملجاالتعد

م ل الوجدانية شة    .واملعا
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منـحتإن         تصالية الوسائط من بجملة ام ل ع يمر ي الذا رام

والطق:وعـن ن جتماعيةـالقوان يةعـالم،ووسائل،وس الدي واملعتقدات

الثق ي،افيةـوالتقاليد املد املجتمع ومؤسسات السياسية ب   .والدولةواملذا

النحو ذا للذات "انفع عالقة مجرد ل يخ ال ا ذا الذات تقدير

ا ا،بذا موج طلبا ذلك عن فضال يتضمن الشعور ذا ناف انھ؛خر

ن خر من متأتية بموافقة مل الذات. يتضمن تقدير يكون املع ذا

جمع و ن، نفس عالئقية رة وظا اسية ع ا رة ظا ا ومذا مف

امالكرامة ح افو ع ذا    ".وج

للمشاعرإن وجارح ن م أمر اليوم املرء ا عمل ال ام ح ذه،قلة و

ر م وغ مصطنع أمر وال؛الندرة املتناول أمر الناس ام اح ألن

والتفك د ا من الكث وفاء،ستحق والعودةسانبل  الذاتھ

تھ سان  .إ

ا          مفاد امة يجة ن إ نخلص و" :ذا حيث من بالغ اف ع أن

ك املش الوجود بضرورة ام؛و لالح ي القانو املع أنعندئذ".و

ام اح من بع ي ن خر ام ون،لنفسھساناح ل يتصاسانوذلك

تھمع سان ونإ ساناو اع إ خالل ممن مع يتواصل الذين الناس بقية اف

املختلفةالفضاء كرامة.ات امھ واح صيلة سانية باملبادئ امھ وال

ى سان ك قيمة عن ؛باعتباره سھفضال و تقد الوجود و حقھ العمل

ياةوإرادة بداع   .ا

  :مقاربة إشكالية االعترافات من خالل تصرحيات السياسيني -4
خية 1945ماي8مجازرإن التار ا ور ضمنص تقليد"تندرج

جالدي" استعماري  من وعناية بتخطيط ا ل التحض جرى سا"قديـم، فر

خية ن؛" التار ف قبفـي املح من املرتكبة ماعية ا بادات شـسياق ا ل
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شيات ومل ة ھالفر حقد و .ستعمار قبل من ا غطي زائرـكاتم ا م

شا"آنذاك شال،"نوتإيف املار فعل 1845 عامضباطھشأنھ "بيجو"كما

رةم؛ الظ محرقة أحداث عد،خالل ال ماو غ" ا محافظ"ول ـد  ھمع

بابون "لشرطةل س رات"مور مظا ر17خالل ذه. .م1961 أكتو وتمثل

ماعية ا بادات و ا-املذابح خية-مجمل التار الذاكـرة من اما جزءا

ألحد يمكن ال ال خ التار حقائق من عض عن ع كما ن، زائر ل املؤملة

ا محو أو ا عل   .القفـز

ي حاتوتأ افاتتصر نالساسةعضواع سي الفر ن الرسمي

ة خ سيما،السنوات السابقال الفر س الرئ ح وزي"تصر سار وال " ني

قالا باء: "لذي فعل عّما عتذار لألبناء يمكن ال ھ ساو )14"(أنّ فر  سف

السيد زائر فرديار"ا ن كول زائري؛" و ا بالشـرق سطيف مدينة

أحداث وصف غتف"ب1945ماي8الذي ال البدايات"رـمأساة سياق ؛

ملف لفتح افات" و املجا" السياسية ع ذه شعةحول ال ال–زر

وأملـا قساوة ا ع تقل ال ات أخر ا     -.سبق

شأن راتأما ر11مظا أ1961أكتو فقد ا، ايا سو الرئ علن

وال"الفر سوا ع" :أن"ند فرا الوقا ذه ة وا ة برؤ تقر ة ور م ا

ايا51عد ال روح إ تحية ا موج املأساة، ذه ع أفادكما".عاما

بالدهوالند وضوح:" بأن ل ب ف لھبا ع عرضت الذي الدموي لقمع

س بار ن زائر ا رة ر17مظا جاء"م1961 أكتو كما صدر، بيان

قصر يھعن أن: ل يؤكد وضوح: "مضمونھ ل ب ف ع ة ور م ا

حداث اي51عد.. بتلك ال ذكرى ع أترحم املأساة تلك من "  .اعاما

أخرى ة ج السابقة–من افات ع و حات التصر مع ساوقا صادقفقـد-و

الفرمجلس بقمع 23/10/2012يوم الشيوخ ف ع الئحة ح مق ع
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رات رـأكت17مظا بمجموعو جملة'' عم''بـصوتواعضوا174 ؛ من344من

ا ع املع عيةصوات شر ال املؤسسة ذه الدولةخالل و. داخل ارة ز

س الرئ ا قام ال ة ن"خ يوم "دوال ـزائر ا سم20إ جاء2012د ؛

فا مع التار املوضوع ذا عن حديثھ أعضاءھخطابسياق أمام

زائري  ا ملان ستعمار " :بالقول ال ا ف ب س ال باملعاناة نا ف اع

زائري  ا زائرثامؤكدا" .للشعب ل ارتھ ز من يوم مذابح" :بأني

وخراطة وقاملة ذاك) ال(سطيف ة را نـتبقى زائر ا رة

م نفسھ–ا شم".وضمائر ان أنھ -امل -1830(سنة132خالل " :إ

اسمام)1962 يحمل النظام ذا و ؛ ووح ظالم لنظام زائر ا خضعت

ستعمار                                                                 ."                       و

عن تنم ولوجية سي حالة عكس ما بقدر افات ع ذه أن عتقد

تمثل ما بقـدر ن؛ والعسكر الساسة ؤالء تؤرق ت أ ال الضم معاناة

تار منظور و–من مة م خطوة السياـف" اـتقدم"سيا طاب ا ي

ة: باتجاهالفر ستعمار الذاكـرة حيال التار املوقف يح ت

عاش وإ تحفيـز كما السياسية، العالقات ورة لص با تصو و كة، املش

اتيجيھ واس اقتصادية املتوسط.. لعالقات البحر ضف ع ن م م بلدين ن ب

التار  الذاكـرة ات مش ما بي تجمع ية؛ نو وا ةالشمالية حيو خية،

ما وآفاق قتصادي ثمار س و التبادل رغماتية و السياسية، غرافية من. ا

ع امال املسؤولية بثقـل تلقي املتتالية افات ع ذه مثل فإن آخر جانب

ملف فتح يل س ن كة"الطرف املش ومعطياتھ،"الذاكرة ياتھ حي بكـل ،

التدا ضمن ون ي ح وآمالھ؛ التارآالمھ ن-ول ب والسيا الفكري

ميع بل. ا معا ن والسياسي ن املؤرخ واجب من خية"ورةكما تار نظرة

خية؛" جديدة التار خللذاكـرة التار إرث ة اعةملواج املؤلـم ستعماري
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سا..ومسؤولية وفر زائر ا فـي املستقبل وأجيال اضر ا جيل حق من ألنھ

ع طـالع كمامعـا، ا ك. مضامي املش ثمار س ضرورات عن –فضال

رغماتية و التعاون-بواقعية لعالقات الفعال والتحض ن املت س للتأس

بة ضر دفع يتكـرر ال ح البلدين؛ ن ب املستقب البـريء"والسالم " الدم

البلديـن ن ب  .مجدا

  
 :اإلحاالت

خلدون  -1 بن الرحمن املقدمـة،عبد    57ص،

ق،-2 رز ن خقسطنط والتار وتنحن ب ن املالي دار ص-،    15لبنان،

ة(*) " ر وا البيان أحباب ة تأسس" ج سيا خلفية1944مارس14تنظيم ع م،

ال ا مشروع1944ماس07قرار" اترو " إصدار ست لعام" فيوليت–بلوم" الذي

التيا. م1935 م أ ة ا ضمت الساحةوقد ع شطة ال الوطنية السياسية رات

آنذالك الوطنية مجموعة: و. السياسية اج، ا مصا بزعامة زائري ا الشعب حزب

الشيخ برئاسة ن زائر ا ن املسلم العلماء وجمعية عباس، فرحات بقيادة والنواب النخبة

ي برا ش ووحدة. ال الوطنية، القوى ألتالف إطارا الوطنيةومثلث السياسية املطالب

زائري  ا   .للشعب

ي،-3 حر املخاض،محمد سنوات ة زائر ا ي،الثورة املثلو عياد،صا نجيب ط ترجمة

زائر ا شر لل موفم ص1994؟ ،37  

هللا،- 4 ة،سعد زائر ا الوطنية ركة ط3جا زائر2، ا للكتاب الوطنية املؤسسة ،

ص1986 ،228  

ي،. د– 5   خلدو اش وتطور الوطنية ركة ا عدد)مقال(أصول ة الرؤ مجلة ،1،

ص ؟ زائر    64ا

ص-6 سابق، مرجع هللا، انظر229سعد سطوره،: ، ن جام رائدبن اج ا أمصا

ة زائر ا ماالوطنية ومصطفى عماري صادق ترجمة القصبة،، دار ؟ زائر ط ا

  192- 191ص1999
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هللا-7 صسعد سابق، مرجع ص. 230، سابق، مرجع فرحات، عباس ،186وكذلك

محساس، زائروأحمد ا ة الثور ركة ؟ا ط عباس، ومحمد مسعود اج ا ترجمة ،

زائر ا شر لل القصبة ص2002دار ،238  

عباس،-8 ستعمارفرحات املحمديةليل فضالة مطبعة ؟ ط رحال، بكر أبو ترجمة ،

ص    189-  188املغرب،

بلغيث،-9 ن م املعاصرمحمد زائر ا خ طتار زائر1، ا البالغ ص2001دار ،162  

ص- 10 سابق، مرجع هللا،    252سعد

بوسباك،- 11 ة أحداثفوز عن حية ادات عدد 1945ماي08ش الذاكرة مجلة ،:02

زائر ا د، للمجا الوط املتحف الثانية، ص1995السنة ،109  

الشيخ، - 12 ن،سليمان اليق زمن آو السالح تحمل زائر ط؟. ترا ، ما ا حافظ محمد

زائر ا ش، لل القصبة ص2003دار ،44  

قنان،.د-13 نوفمجمال ثورة عدد1954جذور الذاكرة مجلة الوط5، املتحف ،

زائر ا د ص1998للمجا ،9 -10   

الك(**)  لفظة أنظر العرب، لسان منظور، صابن   رامة

س،-14 السيا"حميد إنّ" ا يقول القورصو إزاءمحمد بالذنب شعر سا فر

السوداء قدام و ى ر ع... ا جا بطن حلوى ة حبّ لالستعمار ساركوزي ،."إدانة

العدد زائر، ا ، ا ص)2009نوفم01حد(،2950: يومية ،2  
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  إ  ز.أ           

س      ي     

  
Abstract: 

The Globalizing culture movement that prevailed in 
Arab societies, and the Algerian society in particular, has made 
the advancement of social actors and elitist sure to be facing 
consciously intellectual, and to see the community addresses 
the community in his life and relationships, and what was the 
community yard ground for the growing momentum of 
different ideas, they must be stand the various scientific and 
cultural institutions decisive stance in maintaining the 
intellectual pluralism in the unit that combines the spectra of 
the community framework. 

Keywords: 
Algerian society  -  cultural institutions  – Islamic Thought – 
Sciences  .  
 
زائري ا واملجتمع العرية، املجتمعات ا ش ع ال العوملية الثقافة حركة إن

صوص، ا وجھ ع وجھ أكيداع ن والنخبو ن جتماعي ن الفاعل وض جعلت

حياتھ املجتمع تخاطب مجتمعية ة رؤ و ثاقب، فكري بو تجابھ أن أجل من

تقف أن وجب اراملختلفة، ف زخم لتنامي خصبة ساحة املجتمع ان وملا وعالقاتھ،

املختلفة والثقافية العلمية عاملؤسسات فاظ ا حاسما التعدديةموقفا

املجتمع أطياف تجمع ال الوحدة إطار ة   .الفكر
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مشرقا نورا أعطت انة بم سالمي الفكر تارخ املسلمة املرأة حفلت لقد

وحاضرا ماضيا سالمية ضارة ا بھ شرف ت زالت وال يجعلنا)1(شرفت ال ذا و ،

أيام ضارة ا ذه ا ف وقعت ال لقات امل عض ابتعدتنخفي حيث نحطاط،

املتخلفة عراف و العادات نقع مس ش ع املرأة وأصبحت ، الو ن مع عن امللة

لألمة الفكري صالح بوادر فجاءت رة، املت الضباب)2(الرجعية من ا كث وأزالت

ا ان وم املرأة بحياة علق الذي املجتمع. الكثيف ة متم انة م تحتل املرأة أن ومع

وسياسيا اجتماعيا املرأة قدرات عث من مزد نحو نضاال زال ال ذلك أن إال العري

  ا.....وحضارا

ونا وم أساسا محورا تمثل واملرأة سوي، ال املجتمع و املجتمع ل ش طيف م أ إن

البلدان من ا غ أو زائر ا سواء ة سو ال فخطاب الرجل، جانب إ ركينا

و  عالعرية بداع، و التألق من مزدا تظر ي حقيقيا حضورا ل ش سالمية

فاملجتمع والثقافية، خالقية ية والدي والسياسية جتماعية ات املستو مختلف

الدعم من مزد إ يحتاج ان وإن سوي، ال شقھ فعليا شاطا ل ش ي املد

الرو  الفعل إ عرض الورقة ذه ونحن يل، للمرشداتوالتأ جتما و

الوطنية املرجعية ترسيخ ذلك وأثر زائري ا املجتمع يات ذه. الدي بوصف

يخاطب بالغا أثرا ل ش وقاف و ية الدي الشؤون وزارة طرف من املؤطرة الشرحة

القانون  بھ سمح ما وفق وخارجھ د امل مؤسسة خالل من سوي ال   .املجتمع

البوادر رت ظ سنواتوقد ستقالل، عد ية الدي املرأة شاط ل قيقية ا

ساء بال تناط انت ف ية، الدي وة ال لروافد ا قو حضورا دت ش ال نات الثمان

العمومية، واملكتبات امعات وا املساجد الدي والو والتعليم التدرس ام م

الثقافية الفضاءات ومختلف امعية، ا حياء جتماعيو منو ليف بت وذلك ة،

ن جتماعي ن الفاعل ومختلف يمة ق طر عن الدي شاط ال اب أر

ن   .والسياسي
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أحداث عد واجتماعيا ا دعو رافدا ا بوصف املرأة انة م عززت 05وقد

ر فانطلقت1988أكتو السياسية، ية ز ا التعددية زائر ا اعتماد عقب م،

إ السيا سالم أحزاب من مختلفكث ق طر عن ة سو ال التعبئة

افلية الت والثقافية،والسبل العلمية والفضاءات معيات   .ا

زائر ا دخلت أن عد بالنجاح لل ت لم الفاعلة طوات ا ذه أن إال

الدعوي سوي ال املسار وتوقف سعينات، ال بداية العنف دوامة

معوي  ا وكذا جتما   .و

سنة وز 1991و ت قانونان استحداث إ وقاف و ية الدي الشؤون ارة

سوي، ال الدي رشاد القانون مفردات ضمن من ان و د، امل مؤسسة

طاب ا إ حا تصر ألفت الذي ول ي العر سالمي البلد زائر ا انت ف

منذ سوي،   . م1991مارس23املوافق/ه1411رمضان07ال

سنة وزار 2002و استحدثت املرشدةم، وظيفة ية الدي الشؤون ة

سالمية حزاب من ثقة املن ة سو ال شاطات ال عادت وكذلك ية، الدي

مختلف ع ي ا أو الدي ع الطا ذات ة سو ال معيات ا ومختلف

شاطات ال من ذلك غ إ مية ومحو عليم من   .عمال

وإد سوي ال شاط ال رسمية سلم ي الذي أن ويبقى زائر ا ارتھ

وقاف و ية الدي بالشؤون لفة امل   . الوزارة

ة و ال عن حديث و سوي ال الدي رشاد عن ديث ا إن

ان وملا واستقراره، الوطن وحدة يحفظ منيعا ركنا ل ش ال واملرجعية

ع املجتمع أطياف ل فيھ يجتمع وملتقى واجتماعيا يا دي فضاء د امل

م ذهاختالف مستوى رشاد ذا ون ي أن اقت م، ومشار م ا ستو

وثوابتھ وعاداتھ دينھ مجتمعنا لدى امحة ا   .الرغبة

تية النقاط ذه حول يتمحور سوي ال الدي رشاد عن حدي   :إن
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زائر -  ا سوي ال الدي رشاد وم   مف

تأط -  الوزارة لدى العملية جرائية ود سويا ال الدي رشاد

  املساجد

ة -  و ال ترسيخ ذلك وأثر يات الدي املرشدات شاط ل العملية املجاالت

الوطنية   .  واملرجعية

سوي  -  ال الدي باإلرشاد وض لل املمكنة حات واملق شرفة املس   .التطلعات

  :مفهوم اإلرشاد الديين النسوي يف اجلزائر

الدي رشاد سوييتمثل أجل"ال من د امل املبذول سوي ال شاط ال

ما إطار وخارجھ د امل داخل جتماعية و ية الدي املرأة احتياجات ع الوقوف

القانون  بھ   ". سمح

ارم وم الدين، ومبادئ الكرم القرآن عليم ية الدي شاطات ال وتتمثل

و  ية الدي الشعائر إقامة إ إضافة اخالق عل ث الناس. ا ن ب صالح و

سر   .ا....و

عن افلية الت املجتمع روافد ع الوقوف افلية والت جتماعية شاطات ال وتتمثل

قيقة ا شاطات ال ذه و سالم، ا يرتض ال ا أبواب ل ع التعاون طرق

ا ا عل أطلق وإنما صميمھ، من بل الدين؛ عن تخرج فقطال افلية وت جتماعية

يف   .للتص

لفة امل باإلدارة اصة ا لألسالك ن املنتم ن باملوظف اص ا سا القانون و

املؤرخ وقاف و ية الدي ة26بالشؤون ا املوافق1429ذو سم24ه م2008د
بيان)3( طرق عن ومجاالتھ سوي ال الدي رشاد وم مف تحديد واملتضمن ام، م

ي اآل و و ية، الدي   : املرشدة

املادة ماي: 48ففي ع تنص القانون ذا يات: من الدي شدات املر لف ت

ي يأ بما صوص ا القرآن_ : ع عليم و سالمية العلوم مواد س تدر

القرآنية واملدارس املساجد ساء لل م  الكر
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د_         للم جتما شاط ال مة  املسا

مية_ محو برامج مة  املسا

مؤسسات_ حداث و ساء لل املوجھ الدي شاط ال مة املسا

بية ال  إعادة

ا - وتماسك ماعة ل ية الدي الوحدة ع فاظ ا مة  املسا

والعمرة - ا ملناسك ية التحض الدروس  املشاركة

مومة - و الطفولة حماية  املشاركة

ااملشاركة - وتقني الفتاوى  إعداد

املجلس - ا ينظم ال العل البحث وأعمال الدراسات املشاركة

د امل ملؤسسة  العل

سرة - ماية القطاعية امج ال  املشاركة

املنوطة شاطات وال ام امل ذه خالل من سوي ال الدي رشاد ومعالم

املرجعية ي معا عن يخرج ال ية الدي الوطنيةباملرشدة   .والوحدة

  اجلهود اإلجرائية العملية لدى الوزارة يف تأطري
  اإلرشاد الديين النسوي يف املساجد

د، امل مؤسسة أحدثت أن منذ وقاف و ية الدي الشؤون وزارة إن

سنة07املؤرخة جعلت)4(م1991مارس23املوافق/ه1411رمضان ،

انا؛ م دي امل طاب ا املادةللمرأة نصت القانون:  05حيث ذا " من

املؤسسة تيةتضطلع ام   : بامل

أوجھ - مختلف مة املسا قصد للمرأة املالئمة الظروف توف

د امل  .شاط

الرجل، مع للمرأة جتماعية و ية الدي الشراكة و اللبنة انت ف

القانو  نص كما ية دي مرشدة وظيفة الوزارة استحدثت ساثم ن
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املؤرخلألسالك ية الدي بالشؤون ن باملوظف اصة ة18ا ا املوافق/ ه1422ذي

سوي)5(م2002مارس02 ال املجتمع ا إل يحتاج ال الضرورة مدى أيقنت حيث ؛

مزد أجل من افلية الت جتماعية املحطات م أ ع والوقوف ية الدي احتياجاتھ تلبية

ابط ال سبلمن طرق عن ن املحتاج ملختلف سانية والرعاية سري، و املجتم

ات   .ا

تدخروسعا لم الدي القطاع ع رة السا وقاف و ية الدي الشؤون وزارة إن

ا، ان م ية الدي املرشدة إعطاء و سوي، ال املجتمع احتياجات أعطتتلبية أن عد

سالمية، العلوم س سا ل ادة ش عن يقل ال ام ا يل التأ لذوات املنصب ذا

ستاذ مام مع الرتبة نفس ا ل إن حيث املجيد؛ القرآن حفظ إ   .إضافة

مام مع امل املت والعمل سيق الت طرق عن د امل العمل شاطات تجري

حيث د، امل رتبة ساءع ال شؤون القيام ية الدي املرشدة شاط يتمثل

ا حدد ال شاطات ال ومختلف الكرم، القرآن وتحفيظ الدروس طرق عن م مصال

ية48املادة الدي الشؤون بقطاع لفة امل باإلدارة اصة ا لألسالك سا القانون من

آنفا ذكرنا كما وقاف   .و

سنة مرسوم صدور رتبة2008ومع استحداث تضمن سية"م رئ ية دي ،"مرشدة

إثبات طرق عن إال ون ت ال املنصب ذا ل ة املطلو الت طرف10واملؤ من عمل سنوات

أو ، املاجست ادة ش ع ائزن ل خارجية مسابقة طرق عن أو يات، الدي املرشدات

ام2ماست املجيد القرآن حفظ إ إضافة سالمية، امالعلوم امل تزداد نا و ال،

بإعداد تضطلع حيث سية، الرئ ية الدي باملرشدة والبحوثاملنوطة ا وتقني الفتاوي

امج ال املشاركة وكذا د، امل ملؤسسة العل املجلس والدراسات

سرة ماية  .القطاعية

ع زائر ا يات الدي املرشدات عدد أك15يصل إ د م ألف

الواليات300من مختلف ية دي مع)6(مرشدة مقارنة قليل العدد ذا و ،

املجتمع لدى افلية والت ية الدي   .حتياجات
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  ااالت العملية لنشاط املرشدات الدينيات وأثر ذلك
  .يف ترسيخ اهلوية واملرجعية الوطنية

املنوطة ام امل وقاف و ية الدي الشؤون وزارة حددت بوظيفةلقد

املرشدات شاط ل العملية املجاالت تمثلت حيث سوي، ال الدي رشاد

تطلعات وتطبيق والوطنية، ية الدي واملرجعية ة و ال ترسيخ يات الدي

املجتمع وترشيد مية محو ع القضاء ي. الدولة ا   :ونجمل

الكر/ 1 القرآن عليم و سالمية العلوم مواد املساجدتدرس ساء لل م

القرآنية   :واملدارس

لدى القي الوعاء يمثل الذي املنبع عد الدين مبادئ إن حيث

ل و والواعظ، رشاد ق طر عن الو ضرورة جاءت نا و زائري، ا املجتمع

وكذلك الصة، ا والتعبدية جتماعية، و النفسية ا حيا املرأة م ما

م الكر القرآن املرشداتتحفيظ ع الوزارة طت اش ولقد والكبار، للصغار

ا، وحد امعية ا ادة بالش كتفاء وعدم املجيد، القرآن حفظ يات الدي

حفظ شرط إن حيث يات، الدي املرشدات نقص أساس عامل ذا و

املقدسة الوظيفة ذه إ الدخول من ن منع امال، املجيد فاملدارس. القرآن

س ال نالقرآنية املسلم بنات من لكث مالذا أصبحت ة والية .و لنا ولقد

يبعث ما تيمية ابن د بم ، لي ية الدي املرشدة شاط من بلعباس سيدي

ومبادئ م الكر القرآن حلقات د ش حيث املستمر، رص وا التألق عن

من أك عة جميع300الشر ع ال م ان لو بھ بأس ال عدد ذا و امرأة،

ام أغل أو الوالية    . ناطق

تقديم ع والعمرة ا موسم اب اق أثناء املرشدات مة م وترتكز

رام ا هللا ت ب إ املسنات مرافقة وكذا املساجد، ية التحض الدروس

ة النظر الدروس ستوعب لم ملن املناسك آداء كيفية إ ن   إلرشاد
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مية/ 2 محو برامج مة   : املسا

أعلن أن منذ مية، ع القضاء ة تجر املساجد ت احتض فقد

وزارة سيقية ت انت ف الصعبة، مة امل ذه تقلد ع مية محو ديوان

املساجد أصبحت حيث وحاضرة، ة وا وقاف، و ية الدي الشؤون

وقد م، ا مستو مختلف ع مية محو لفصول قبلة القرآنية واملدارس

ال وزارة عنأحصت يقل ال ما وقاف و ية الدي ،60شؤون امرأة ألف

لمة ھ اللّ غالم هللا بوعبد السيد وقاف و ية الدي الشؤون ر وز حسب

وانطالق سوي ال دي امل طاب ا حول العل امللتقى افتتاح ا ألقا

برنام بفاعلية م، الكر للقرآن ة سو ال الوطنية املسابقة من الثالثة جالطبعة

من أك بإخراج تكفلت حيث سوة ال أوساط خاصة و مية، 60محو

ا تضم والقرآن اللغة س تدر برامج بفضل مية دائرة من امرأة ألف

يات دي ومرشدات متطوعات   .)7( معلمات

د/ 3 للم جتما شاط ال مة   :املسا

قيقي ا ية الدي املرشدة شاط يإن معا تجسيد خالل من ر يظ

من فكث حقيقية، عملية وادر و ش، مع واقع إ ا إل ترشد ال القيم

عت الواقع، إ تخرج وال د امل ان أر سة حب تبقى ال العلمية شاطات ال

ية الدي للمرشدة فشل   .عامل

يةفا الدي تبقىملرشدة تتحركال ما جدا نادرا املساجد أسوار سة حب

ال ات والصعو ل املشا من روج ا ع ن ملساعد ن خر باتجاه

ن ب العالقة وتنقطع ون ي ال الة ا عة متا فإن ذلك حدث وإن ن تواج

صدفة التقيا إن إال ن أفواه -الطرف من حية ادات ش من استقيناه ما حسب

تجا لنا ن رو املجالمرشدات ذا ن عمل املرشدة-رب شاط وعن ،

ع امليدان ا استطلعنا ال راء أغلب أجمعت د امل داخل ية الدي



  نقازإمساعيل                                     8العدد            الفعل الروحي واالجتماعي للمرشدات الدينيات يف اتمع اجلزائري
 

[145] 

يزال وال مھ تقز إ ى أدّ ل ش الھ اخ تم ا ا الوقت املرشدة دور أن

ون ت ال الوعظ ودروس لقات ا وح قيقية ا مة امل ر جو عن ا جدّ عيدا

م نإال مرت أو سبوع لإلرشاد الضيقة فاملمارسة تقدير أك ع رة

ا محاور ع والوعظ  ا دون بذا                                                                                                                   .املرجوة الفعالية عديم رشاد يجعل غ

جتماعية ا حيا املرأة م ما ل جتما انب ا ر ظ ،)8(و

البند، ذا ع املرسوم نص وقد مومة، و الطفولة حماية املثال يل س ع

الو بث أكيد مطلب وخارجھ د امل داخل جتماعية فالتوعية

جتماعية الروافد ذه بقيمة قيقي، ماليةا   .ا

رأينا و  سيفقد اليون منظمة س دافان(رئ ابھيبدي) توماس إ

ع طا ذات جديدة ام م ن إل أضيفت ي اللوا يات الدي املرشدات بدور

وكيفية املتنقلة، مراض من مومة و الطفولة بحماية تتعلق ، اجتما

ع فاظ ةا التوعو الدروس خالل من امل، ا املرأة اة تتلقا ال

باملساجد   .) 9( املرأة

إ نإضافة املتنازع املجتمع أفراد ن ب الص أم(عقد والزوجة، الزوج

تھ واب أب ودور)وابن، شفيات للمس جتماعية شاطات ال مة واملسا ،

املسعفة الطفولة ودور زة   .ال

حداث/ 4 و ساء لل املوجھ الدي شاط ال مة املسا

بيةم ال إعادة   :ؤسسات

العقابيةإن املؤسسات يات الدي املرشدات عدتواجد أثرا أصبح

حيث ن، حيثع طار ذا العدل وزارة مع يتعامل قطاعھ أن ر الوز أكد

ية دي دروس لتقديم العقابية املؤسسات ارة بز املرشدات من العديد تقوم

املحبوسات من الفتيات ن وتلق مختلفواملوعظة ع للقضاء خالق مبادئ

جتماعية   .فات
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ارت بن شة عا املسلمة للمرأة العال املنتدى سة رئ فكرة" قول املرشدة

املساجد ا دور حصر الشديد لألسف ية الدي فاملرشدة ر تطوّ ا أ لو عة را

ا تواجد يكثف أن يجب لذا ا خارج شط ت ا نجد الناحية فقلما من

ون القا وال بية ال إعادة مراكز غرار ع املساجد غ دور إ   )10(" نونية

الـ ذات خالد بة د45حس بم سية رئ ية دي مرشدة مالك"سنة،

س أ منذ" بن رشاد22بالعلمة، حقل لة الطو السنوات ذه سنة،

تورطن ي اللوا ينات ال يل تأ إلعادة ون ال أسوار اقتحام من ا مكن

عن تتحدث دروس ع هللا، إ ة و و ة التو ن وترغي مختلفة، جرائم

القرآن حفظ مسابقات وتنظيم وسلم، عليھ هللا ص كرم الرسول حياة

يوم يخصص نما ب ده، وتجو م املرأة8الكر دور عن ديث ل مارس

الحظ ون، ال مستوى ع ا انتدا خالل ومن املجتمع، بةإصالح حس ت

ن قسم إ ينقسمن ينات ال تلقى: أن ال بالدروس إطالقا تم م غ قسم

يات الدي املرشدات طرف الندم،. من دموع ذرف و فيتأثر ي الثا القسم أما

مصدر من ن أموال جمعن ي اللوا ينات ال غرار ع ة، التو رغب و

من التخلص كيفية حول ن ستفت حيث الدعارة، وكيفحرام موال، ذه

انت إذا ن، ال من روج ا عد الل ا ش الع إ يل ال البيوت الس

ا  ا يملك الة ذه  حرام، مصدر ل املرشدات تقوم ا ا ستفتاء بتحو

ة مستوى ع العل املجلس  ية الشؤون مدير                                                                                                                                 .سطيف الدي

ماعة/ 5 ل والوطنية ية الدي الوحدة ع فاظ ا مة املسا

ا   :وتماسك

يات، الدي املرشدات لھ تخضع الذي ن و الت طبيعة ذا ر يظ

املوحد ية الدي ختالفاتفاملرجعية و ن الف شبح عاد إ أساس عامل ة،

ب املذ ان ذا ول للوطن، ا ف ة مص وال الشرع، ا يرتض ال ال املذمومة
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الس املعتقد إ إضافة عية، شر ال الناس حياة منيعا أساسا ي املال

وزلل واعوجاج فرقة ل عن ية الدي ار ف ان أر يحفظ   .الذي

رات التظا وإقامة الوطنية املناسبات إحياء الوطنية ة و ال وتتمثل

والتقاليد العادات مختلف وكذلك وأبطالھ، الوطن خ بتار حتفاء و العلمية،

ملقاة ضرورة ذلك ل ا، وتنوع عاداتھ وحدة زائري ا وحدة تجمع ال

ل م تل العوملة ألن سوي، ال الدي طاب ا عاتق عع وتقوم الثقافات

بد فال ا، أحصا إال ة كب وال صغ غادر ال الذي عالمي السالح ع ا ي ش

زائري، ا صوصية ا وتأكيد عث عالمية العوملية وة ال استغالل من

السواء حد ع وط دي مطلب ذا   .   و

مرشدة استطاعت امليدان و املثال، يل س عاوع منإنقاذ ئلة

الل«التنص منذ)عاماً 33(» راضية متطوعة مرشدة با10ً، تقر سنوات

د ي«بم برا ش القرآنية»ال املدرسة ع ا إشراف إ اإلضافة و ،

ا بلغ أن فبعد املسيحية، اعتناق من عائلة تنقذ أن استطاعت د، بامل

ع وا يرتدُّ أن وشك ع م ا ج أن ا طالبا فعالًإحدى بدؤوا وقد سالم، ن

عاد الذي بن تأث تحت بالنصارى تتعلق ال الطقوس عض ممارسة

باستدعاء ية الدي املرشدة قامت حقائبھ، املسيحية يحمل و و ارج ا من

، التنص موضوع ن فاتح ثم زواج، عرض ة ب د امل إ ا ت واب م

تت أمور اب بإس ن ن،وحدث تو علنَّ ن جعل الذي مر بالعقيدة، علق

إقناع ع القدرة ن لد انت و هللا، من ن وخوف الشديد ن ندم عن ن ع و

سالم إ والعودة املسيحية، ك ب سرة أفراد   . بقية

جيداً الل«وتتذكر الـ» راضية ذات الفتاة ا30تلك ا جمع ال عاماً

دون  الشارع وتقول القدر ب، ترت أن«: أي عد د امل إ خطاي بعت ت

وسألت معرفة، سابق ا ون ي أن دون املعاكس تجاه س انت
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ا نفس تقتل أن قبل ا إل لإلصغاء مستعدة كنت : »راضية«تضيف! »إذا

ني« و ، قاتالً ُسّماً تحمل ا أ وعرفت ستقولھ، بما اً كب تماماً ا أنأبديت ا

مع خطيئة ارتكبت أن عد ا حيا من للتخلص والعشاء املغرب ن ب ھ شر

تتضمن ا لعائل وداع رسالة ت وكت ا، ع تخ ثم بالزواج ا وعد ص

نتحار ع ا إقبال اجع»أسباب بال ا إلقناع ية الدي املرشدة تدخلت نا و ،

للمنت هللا عقاب ا بتذك نتحار التفك رضاه،عن ا وترغي حر،

القرآنية املدرسة طالبة وأصبحت نتحار فكرة عن الفتاة دموع. وتخلت

املرشدات أمام   .الندم

املجلس/ 5 ا ينظم ال العل البحث وأعمال الدراسات املشاركة

د امل ملؤسسة   :العل

سنة املرسوم صدور منصب2008ومع أضاف والذي املعدل، م

دي الفتاوىمرشدة إعداد سية الر ية الدي املرشدة ان بإم أصبح سية، رئ ية

البحوث إعداد ق طر عن العل املجلس الفعلية واملشاركة ا، وتقني

العل املجلس ا يحتاج ال واستفتاءاتو  .والدراسات استفسارات ع الرد

ع ل ش اس ما إال الرجال، ع ا طرح من يتحرجن ي الال ساء ال

ية الدي الشؤون بوزارة الفتوى يئة إ ا ل بتحو يقمن ن فإ   .املرشدات،

عث اسمھ كب عنوان ع دليل إال ما واملجاالت ام امل ذه ل

عاده وإ املجتمع، ة و ترسيخ ن رك جزء ذا و والوطنية، ية الدي الثقافة

الر  أمام خاصة املختلفة، ضطرابات و لقات امل شبح العن املختلفة اح

ية التكف شددة امل ار ف و ية العر الثورات عن   .نتجت

  :باإلرشاد الديين النسويالتطلعات املستشرفة واملقترحات املمكنة للنهوض 
يبقى وقاف، و ية الدي الشؤون وزارة طرف من املبذولة ود ا رغم

التألق من د مز إ مفتقرا سوي، ال الدي طاب سيماا ال بداع، و
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لت السقوف ل تخطت ال العوملية والثقافة عة، السر ات املتغ عصر

أن اقت صوص، ا وجھ ع ية والعر سانية املجتمعات أعماق نحو

سوي، ال باإلرشاد ض ت ال ستجابة مستوى التحديات ذه ون ت

يال وتأ وميدانا ة وخ   .عليما

ص رأينا املرشدةوقد ام م تحديد املعدلة ديدة ا املرسوم يغة

ذه فانطلقت ام، وإ تقييد دون مفتوحة انت حيث سية الرئ ية الدي

وكذلك احتياجاتھ، عن جابة و املجتمع إ ول ال نحو فق ترسم ام امل

إ نخلص نا و ن، ع عد أثرا أصبحت ال نحرافات من عليھ فاظ ا

التط الديعض لإلرشاد التألق د مز ا نرا ال حات واملق لعات

زائري  ا   :املجتمع

الورشات: أوال فتح ق طر عن سوي ال دي امل العمل عميق

عليما و تحفيظا م الكر القرآن ورشة مثل املختلفة، جتماعية و الثقافية

مسابقا من ة دور شاطات ب مشفوعة الورشات ذه وجعل ا، توتفس

السنة مدار ع ة فكر س.ومنافسات بتدر وتضطلع ية، الدي املبادئ ورشة ،

ورشة بمسابقات، مشفوعة كذلك ا وجعل سالمية، العلوم مختلف

واملدارس ضانة ا طفال شؤون القيام عن ة خ ذه وتقوم الطفولة

ذا يفتح حيث وجات امل ات باألم خاصة مومة، ورشة ية، التحض

وعلم طفال، نفس علم ة، التوعو التعليمية املواد من سلسلة الفضاء

الزوجية والعالقات ساء، ال حيث.....طب اليافعات، الفتيات ورشة ، ا

نفس علم خاصة قات، املرا ا تحتاج ال املواد بتقديم الورشة ذه تضطلع

جتماعية السليمة العالقات شاء إ وكيفية قات، الثانوياملرا الوسط

التحصيل أبجديات ع ك وال سري يل التأ العلمية والدورات ، ام ا وح
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مية،.....العل محو مواد ع اص ا التدرب طرق عن ميات ساء ال ورشة ، ا

ن واملعدوم واملر ن للمعوز مخصص ات ا سبل   ....ورشة

الدراسية: ثانيا يام طرقإقامة عن ساء، ال مص رة الش والندوات

العلمية الدورات إنجاح أجل من التوأمة إقامة شبھ ما املساجد مختلف مع التعاون

امعات، وا الثقافة بدور املحاضرات قاعات مثل د امل خارج ا ونقل املختلفة،

  .واملراكزاملختلفة

للوال : ثالثا سالمي الثقا املركز مع سيق فضاءالت جعلھ طرق عن ية

املختلفة العلمية امج ال ل شيط   .لت

عا وعلم: را عالم خاصة يات، الدي للمرشدات مستمرة ية و ت دورات شاء إ

ة التوعو الطبية سائية ال العلوم ومبادئ بولوجيا، ن و جتماع وعلم إضافة. النفس

غفل وال العوملية، الثقافة روافد يةل الدي الثقافة ام   .إح

مثل: خامسا دمات ا متعددة ورشة ذه و جتماعية، دمات ا ورشة إقامة

القانون  بھ سمح بما واملادي املعنوي العون وتقديم الفتيات   .تزورج

املجتمع انة م من للمرأة ملا سوي ال الدي طاب با يب نحن خ و

وز  ت ب و أم سالميف الفكر تارخ رأينا وقد وأخت، تح)11(وجة ال نماذج

ة ور بة والطب ندسة وامل واملفسرة العاملة ف ا، ودين ا حيا املسلمة املرأة ي لتفا

ت و....الب كما املرأة يل تأ ع نقم لم بما سرة إصالح إ نتوجھ أن يمكن وال ، ا

ل وراء لكن أيضا، الذي الرجل العظيم ذا ا أظ وال امرأة، عظيم رجل

أس والرفعة والسؤدد والشرف العظمة فوق ا د يز وصفا إال أخرجتھ

العز ي   . معا
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  :اإلحاالت

                                                             
رسالة) 1( مجلة بية، وال العلوم املسلمة املرأة امات إس مجاالت ن، حس عقيلة

د، رجب(امل السادسة، السنة ع، السا الشؤون)م1429/2008العدد وزارة إصدار ،

ص وقاف، و ية   .  61الدي
)2   (، ب صلي مليلة، ن ع دى، ال دار العوملة، زمن املرأة   . 98قضايا
العدد)  3( الرسمية، دة ر حد73ا عون، ر و امسة ا السنة ة30، ا ذو

سم28املوافق/ه1429 ص2008د زائر ا ن سات ال الرسمية، املطبعة   . 32م،
العدد)  4( الرسمية، دة ر السنة16ا عا28، ر املوافق1411رمضان25ء، 10ه،

ل ص1991أفر زائر، ا مبارك، بن القادر عبد شارع الرسمية، املطبعة   539م،
العدد)  5( الرسمية، دة ر السنة17ا عاء39، ر ة22، ا / ه1422ذو

ص2002مارس6املوافق زائر، ا مبارك، بن القادر عبد شارع الرسمية، املطبعة ،22.  
سليم،) 6( صمنية عة، الرا السنة ول، العدد د، امل رسالة الشؤون93مجلة وزارة ،

زائر ا وقاف و ية   .الدي
أوالين،) 7 ( ار   14:52:00: التوقيتم،http://www.ennaharonline.com  18/07/2009ال
د) 8( امل رسالة مجلة ، زوا آمال سري، رشاد عملية د امل العدد(دور

رجب السادسة، السنة ع، لية/ ه1429السا ص)2008جو الشؤون. 53، وزارة إصدار

زائر ا وقاف و ية   .الدي
العدد)  9( اليومي، الشروق دة ن3731: جر ثن لية30، املوافق2012جو رمضان11م

ص1433 زائر ا   .3ه،
أوالين) 10 ( خ http://www.echoroukonline.com    الشروق ع: 2009/08/10 ،بتار

21:30 الساعة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نقازإمساعيل                                     8العدد            الفعل الروحي واالجتماعي للمرشدات الدينيات يف اتمع اجلزائري
 

[152] 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http
s://

alb
ord

j.b
lo

gspot.c
om



  إمساعيل نقاز 8العدد           آليات وقواعد تغري الفتوى بني االستنباط والترتيل
 

[153] 

 
 

 زإ   . أ

س  ي     

  
Abstract: 

Talking about the fatwa is coming down and talk about 
the problem, which is waiting for the Mufti and industrious to 
answer its questions, and stand on its own challenges. 
        On this basis, the fatwa generally pose a real challenge for 
al-Faqih, as it is in a position statement, which must not be 
delayed at a time of need, as the purists, and more say they 
represent the fountain of Islamic law, which does not need to 
be explained to all people, even decided to say the legislation in 
religion and life, on the other accountable for negligence in a 
statement communicated to the people. 

 
Keywords: 

Fatwa  -  Answer  – Islamic law  – Rules  -  Diligence. 
 
من تظر ت ال لة واملش النازلة عن حديث و الفتوى عن ديث ا إن

ا تحديا ع والوقوف ا، ساؤال عن جابة د واملج ذا. املف وع

يجابھ حقيقيا تحديا ل ش عامة بصفة الفتوى فإن حيثساس الفقيھ،

يقول كما اجة، ا وقت عند ه تأخ يجوز ال الذي البيان مقام ا إ

من بد ال الذي سالمي ع شر ال بوع ي تمثل ا فإ ذلك من وأك صوليون،

ذه و ياة، وا الدين ع شر ال قول يتقرر ح ن، أجمع للناس توضيحھ
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يو  يحاسبون اء، بالفق ومعلقة منوطة التقصمسؤولية عن القيامة م

للناس ا يا و ا صائص،. تبليغ وا ات امل ذه بمقام الفتوى انت وملا

عن تتحدث املة فصوال صول أبواب يدرجوا أن ن صولي من استد

خطورة تقل ال الفتوى فصول إن حيث م؛ وشروط ن املفت وآداب الفتوى

صول  أبواب من باب أي عن مية   . وأ

ند س ال ليات و القواعد بحثنا ناول ي الديباجة ذه من انطالقا

معرفة ق طر عن وذلك ا، غ و الفتوى ضوابط توجيھ املف ا عل

ن دعامت ما بوصف ما، بي والتمي ي الت اد ج و باطي ست اد ج

فيھ يقع الذي س الل من ا كث إن حيث فتاء؛ ن ت منأساس كث

ذا و ، ي الت اد ج و باطي ست اد ج ن ب ق التفر عدم و ن الباحث

لتغ س والتأس التقعيد من نتمكن خاللھ من الذي و صو املعيار

م بقاعد نادوا طاملا فاألصوليون الزمان"الفتوى، بتغ تتغ الفتوى أن

ان أوال؟)1(" وامل بالفتوى املقصود ما ذا، و ؟ شر ال كم ا الفتوى ل

أحضان يرتمون الذين فبعض ام، أف فيھ وضلت أقدام فيھ زلت مدخل

ينادون علم دون من ان"الفقھ وامل الزمان بتغ ام ح مقولة"بتغ و ،

ن الباحث من نجد ولألسف الدين، سف ت أن ا وراء من د تر حداثية

ين من سالمية طروحاتالدراسات ذه تحت    .ضوي

اد ج ن ب نفرق كيف ورقتنا نطرح فإننا ساس ذا وع

ع أساسا باطي ست اد ج كز ي حيث ، ي الت اد ج و باطي ست

الفقيھ اشتغال ألن القطع، دائرة من ب يق أن دون والظنيات ات املتغ دائرة

يتأس اد ج من انب ا الظنيةذا النصوص الوسع تدب ع س

أجل من سواء حد ع والفرعية صلية ع شر ال بمصادر ستعانة و

االت ش و النوازل ع كم ا معرفة ق ا إ   .الوصول
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النصوص باعتناق الفقيھ عقل ا ف كز ي أداة و ف ي الت اد ج أما

اج لكن سواء، حد ع والظنية أجلالقطعية من س ل القطعية النصوص اده

ع ا يل ت كيفية سالمي شرع ال مقاصد معرفة أجل من وإنما ا، غي

ينابيع من شروا عدما ابة، ال اء فق فيھ ى تفا ما و اد ج ذا و الواقعة،

ومقاصد شرع ال موارد تصيد إ ا خالل من يتوسلون ية فق ملكة م فأورث ه،النبوة

م، قلو املؤلفة لنص يلھ ت طاب ا بن عمر ن املؤمن أم مع وجدناه ما ذا و

الدراسة أثناء ا عرف أخرى مسائل وعدة وع، ا عام نازلة مع   .والتعامل

ضوابط آلليات نقعد وأن نؤسس أن أردنا إذا وعميق أساس مدخل ذا و

للقو  س التأس بصدد ونحن أبدا يمكن فال الفتوى، غغ ضبط لية ال اعد

ذلك أساسا املدخل ذا من نتخذ أن دون ادات. الفتوى، اج عدة وجدنا وقد

أك شرع ال أفسدت لعمري ا لك ا، موقف عن فيھ ع ا من الفتوى من تتخذ

لم لكن ما، ع هللا ر وع عمر ادات باج ذلك شدقوا وقد ت، أص مما

ذلك حقيقة وا قطعياتيفق قصف نحو سلما ما م فاتخذوا وأساسھ، اد ج

لياتھ و كيم ا   .الشرع

التقعيد طرق عن والفقھ الفتوى مصاعب تذليل إ اجة ا أشد ما

عن عيدا فتاء، ممارسة أثناء واملف الفقيھ ا عل ند س ال القواعد و ليات لل

ذ بھ تأخذ أن عد والضالل، التيھ موارد مان،ل بر نحو ليات و القواعد ه

عا و سبحانھ كيم ا الشارع   .ومقاصد

عد استطعنا املدخل، ذا طرق عن القواعد ذه بيان البحث أعرنا إذا

وسوء القطعية، النصوص ع فتئات وحل السقوط نا فق نجنب أن ذلك

الظنية للنصوص م   .الف

الفتوى ن ب أوال نفرق أن الفتوىفالبد إن حيث ، الشر كم وا

أبدا يتغ فال الشر كم ا أما ، تتغ أساسا. ال تتعلق الفتوى ألن
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بأنھ هللا رحمھ الشاط مام يقول كما املناط وتحقيق املناط، بتحقيق

اص ا اد الفقھ)2(ج أملعية إ باإلضافة يحتاج وصعب خط و و ،

املرادوملكتھ، باملسألة املتعلق ش املع الواقع سات بمال عميقة معرفة إ

ا اال إش ع   .جابة

ي ال قار هللا فحكم أبدا، ان وامل الزمان بتغ تتغ فال ام ح أما

أبدا، بدل ت فال عھ شر وراء من ا غيا ال باملقاصد يتعلق ألنھ ، يتغ وال

أح علينا يطل أن يمكن ذافال ف جائز، مر ا وأن حالل، ا الر بأن قول و د،

ا ل نجد ال ال هللا ن س من ع شر ال فمقاصد أبدا، يتغ ال كم وا حكم

أبدا بد. تبديال ال والضرر مرفوع رج ا بأن ليقرر كيم ا الشارع ي يأ فعندما

فالذي أبدا، تتغ أن يمكن ال ام أح ا تتعلق مقاصد ذه ف يزال، يتغأن

لذلك ذاتھ، كم با ال كم ا يل ت بكيفية تتعلق ة خ ذه ألن الفتوى و

عليھ يصط ما ذا و وكيفيتھ، يلھ ت و يتغ الذي إنما يتغ ال كم فا

بالفتوى    .  صوليون

بحار نحو أساسا توجھ س بحثنا فإن املقدمة ذه خالل ومن

ا العميقة القواعد وضبط املسائلبيان ر تقر املف ا عل ند س ل

سات واملال ساؤالت ال ل ع إجابة كذلك ا وف ا، اال إش ع والوقوف

الفتوى  مسائل عليھ بھ ش و الفقيھ، تواجھ الدراسة. ال ذه محاور ي تأ

التالية   :النقاط

الشر_  كم با ا وعالق للفتوى ومي املف   .طار

ع_  ان"قاعدةماذا وامل الزمان بتغ تتغ الفتوى تتغ" أن ل

؟ ذلك كيف   الفتوى؟

ي_  الت اد ج و باطي ست اد ج ن ب   . الفتوى

الفتوى _  غ ضبط املقاصدية ليات وال ساسية   . القواعد
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البحث_          .    خالصة

  .اإلطار املفهومي للفتوى وعالقتها باحلكم الشرعي  :أوال 
ديث نتطرق أن البد للفتوى، ة ر و ا االت ش وض ا قبل

ع شر ال ومقاصد ، الشر كم با ا وعالق فا، عر و وما مف   .الفتوى

  : التعريف اللغوي
العرب لسان بھ« :جاء أف ما ى؛ وَ تْ والفَ وى تَ والفُ الفقيھ،والفتيا

وى  تَ وفَ َ وفُ املدينة، ل أل الفتوى موضع: الفتح يوضعان اسمان

إذا )3(» فتاء مسألة تھ وأفت لھ، ا ع إذا ا رآ ا رؤ فالنا ت أفت قال و ،

لھ أبانھ مر وأفتاه ام، ح من ل املش ن ي ت والفتيا ا، ع   . )4(أجبتھ

فارس ابن والتاء« :قال أصالنالفاء املعتل رف ع: وا يدل ما أحد

الفتيا خر صل و حكم، ن ي ت ع خر و وجدة، الفقيھ. طراوة أف يقال

عا قال كم، ا عن سألت إذا ت واستفت ا، حكم ن ب إذا "    ]  :املسألة

&  %  $  # Z ] ية ساء ال فتوى]. 176سورة منھ قال و

  .)5( » وفتيا

حول تتمحور ا أ تج ست الفتوى لداللة اللغوي ف التعر خالل من

سؤال عن السائل إجابة إ باإلضافة ا، يا و ام، ح من ل أش ما ن ي ت

ستف   .عندما

صطال ف ا:   التعر م أ عبارات عدة   :عرفت

إباحة_  أو إلزام هللا حكم عن   . )6(إخبار

عا_  هللا بحكم نازلإخبار أمر عنھ سأل ملن شر دليل   .)7(عن

سائل،_  سؤال عن جوابا القضايا من قضية الشر كم ا بيان

جماعة أو فرد م، م أو ان ن   .)8(مع
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الفتوىما أن نجد التعارف، ذه عرض خالل من قولھ خبار"يمكن

عنھ سأل ملن لزام، وجھ ع ال الشر كم ا" .با تجعل ات موج عدة تتم

ام ح ا تناط ال الصيغ با عن ي. تختلف وصاف و ات املوج ذه   :وتتمثل

ون: خبار_ 1 ي ال املف أو الفقيھ أن أي شاء، باإل تتعلق ال الفتوى أن ع

وإخب وإنما ، وعا سبحانھ كيم ا الشارع ومن شاء ألن شاء، إ ملاأمام نقل ارأي

كيم ا الشارع عند فاملف. ومقرر ، املف وقول اكم ا قول مقارنة جئنا إذا وكذلك

لزام وجھ ع وقيمھ كم ا وي ف اكم ا أما خبار، و النقل وجھ ع   . )9(يقول

لزام حيث من الوصف عليھ ب في كيم ا الشارع عن نائب اكم ا ألن

شا أيضا)10(ءو ا ل وملزم للقضية م ألنھ الف، ا يرفع اكم ا قالوا ولذلك ،   .  

ي_ 2 الديا عتبار أو لزامية لزام: عدم ع تقوم ال الفتوى إن حيث

وجدان من منطلق ي ديا إلزام الفتوى فإلزام فقط، ديانة لزام وجھ وتأخذ ي، القضا

فمب)11(سان القضاء أما قوق،، ل حماية لزام، و ر والق والقوة السلطة ع

الستقراراملعامالت   . وضمانا

بحق علق أو بأمردنيوي، ا م علق ما إال القضاء ا ل دخل فال العبادات أما

فيھ. الغ لزام و خبار، وجھ ع ام لألح يان ت إنھ حيث فتاء رمقصدية تظ نا و

أل  قضاء، ال   نديانة

ر، والق القوة بمحض املجتمع ا ل يخضع لذلك، مخولة ة ج إ يحتاج القضاء

تتجاوز  أن يمكن   .  وال

  ".أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان"ماذا تعين قاعدة : ثانيا
الفتوى، متعلق نا ب إذا إال القاعدة ذه أبدا سلم أن يمكن ال

التطبيقي، ا غومستوا من بأنھ نقر أن البد املسألة، ذه إ ش أن قبل

نقول أن يح ان"ال وامل الزمان بتغ ام ح الشرعية"تتغ ام ح ألن ،

ع، شر ال اكتمل عدما ا ع ديث ا واكتمل أبدا قارة ف أبدا، تتغ ال
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لم ، ع بالرفيق والسالم الصالة عليھ الن ق أن عد ناكحيث عد

الزمانية الصالحية صفة ت س اك ا إ بل ، عا هللا ام ألح تبديل وال

ان وامل الزمان ع بدد ت فال انية،   .وامل

ن لف بامل املتعلق هللا خطاب و صوليون كما الشر كم ا ،)12(ألن

ال ح اتنا مصط نضبط أن فالبد أبدا، يتغ فال خطاب أنھ دام وما

زمانناتب م أك وما ن، واملبطل ن للمغرض عا مر الذي. قى الشر كم فا

حالل ا الر بأن أحد قول و زمن ي يأ فال أبدا، يتغ ال تھ مص ت تو

مفسدة درء ع ية مب دامت ما ، يتغ ال شر حكم ا الر م تحر ألن وجائز،

أ يمكن ال مقاصدي أصل ذا و بالباطل، الناس اموال ل أبداأ يتغ   .  ن

قاعدة ن املوقع إعالم القيم ابن ذكر لقد الفتوى؟ تتغ ل لكن

ا مكنة" مفاد و زمنة غ بحسب ا واختالف الفتوى، غ فصل

والنيات حوال  .)13(" و

تتغ لكن الثبات، حيث من واحد بمع ما كم ا أو والفتوى

ي ت أو عرف، علقت إذا ذهالفتوى ا إل ينظر ال الفتوى ألن مغاير؛ ل

ن ت اث ن مقدمت عن بمعزل   :)14(املسألة

و حكم: املقدمة بصدد ون ن عندما أي املسألة، املناط تحقيق

مقصده يتغ وال الظروف، انت ما م أبدا يتغ ال كم ا ذا فإن ، شر

و إنما يتغ الذي إن ، يتغ ال فاملقصد الشرأيضا، كم ا أن أي يلھ، ت

الشارع يقول كما املناط، بتحقيق س ما أو ، ي الت اد ج إ تقل ي

بأن كيم حرام"ا مسكر ذا"ل مناط فحققنا ا، عص شرب رجال رأينا ثم ،

فقلنا ، العص نخمر التا اليوم و مسكرا، س ل ألنھ بحلھ فقلنا فيھ، كم ا

م لوجود رمة يتغبا ال كم فا ، و دون الثانية الة ا الشر كم ا ناط

أك ذلك وسنو ، غ الذي و مناطھ تحقيق ألن غ وإنما ة، املص بتغ

القادمة   .املباحث
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الثانية يتغ: املقدمة ال كم ا ذا إن حيث نفسھ، الشر كم ا إ ترجع

عد الشرعية ام فاألح وإنماأبدا، التبديل، وال التغي ا ق ي ال ا مناط باط است

معروضة واقعة ع القانون بھ يق حكما القا يطبق كما ع، الوقا ع تطبق

  .أمامھ

مس تحت الشر كم فا تفعل"إذن وال كذلك" افعل أبدا، يتغ ال ثابت

لعل مر، ا حرمة مقصدية مثل ، تتغ ال ودائمة ثابتة ة واملص و فالسكرعلة السكر، ة

وجوده واختبار كم ا يل ت إنما يتغ الذي إنما أبدا، بدل ي ال العقل فظ مقصد

  .الواقعة

ون في وعدما، وجودا علتھ متعلق الشر كم ا أن صوليون ذكر وقد

فقال غال صولية قيقة ا ذه نظم وقد ا، بدو ونعدم ا   :بوجود

يب ما ل العو يدورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الب   رف دور وعدما وجودا   دور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعھ

تب منھ بل بھ عرف جرى فيما الكتب ما ع   فاحذرجمودك

وت ف الشرع ما ل فجامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ا ل العوئد إ ع   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تج عادة اقتضتھ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفما إذا بھ كم ا ن ع   دتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت

الفتوى  غ يذكرأن حيث ا كث املسألة القرا مام أطال إالوقد ون ت ال

فقال عرف تتعلق أوعندما ا يل عند« :ت فيھ كم ا يتغ العوائد بع ي مما الشرعة ما ل

املتجددة العادة تقتضيھ ما إ العادة  .)15( » غ

كم با متعلقة والفتوى يلھ، ت و يتغ الذي إنما يتغ ال كم ا قيقة ا و

يل، اوالت مناط يحدد يل بالت ا وعلق واملصدرة، املصداقية ا ل عطي كم با ا فتعلق

والعادات بالعوائد علقت إذا خاصة سة، املال والظروف حوال مراعاة مع ا   .وتكيف

  الترتيلي الفتوى بني االجتهاد االستنباطي واالجتهاد: ثالثا 
جانبھ املقاصدي الفكر قواعد يات بك وطيدة عالقة ا ل الفتوى إن

نظر ل و وقواعده، شرع ال مقاصد عن معزل و بم أبدا ون ت فال ، شر ال

مردود و ف ا ا است دون   . فتاء
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ذه و باط، ست و اد لالج خاضعة ا ع جابة املراد املسألة أن ومعلوم

ب(لية بنظرن)اطست النازلة ام ح   :،تنظرإ

1، ستدال اد ج ي2ـــ الت اد ج   .ـــــ

ح يدخل وال فقط، الظنية النصوص ون ي ستدال اد ج

د يج الفقيھ فإن ، ظ نص ا متعلق ان إذا فالفتوى القطعية، النصوص

الق طرق عن النص، ذلك خالل من باط املختلفةست ية والفق صولية أما. واعد

ا أل باط، ست و ستدالل ع يقوم اد اج إ تحتاج ال القطعية النصوص

ل تأو إ تحتاج ال ومة مف الداللة ة   .   وا

سواء، حد ع والظنية القطعية النصوص يدخل و ف ي الت اد ج أما

امل تحقيق ع قائم ي الت اد عفاالج أوالنص صل ة رؤ الفكر وإعمال ناط،

أما ، وج وا ذا الظنية النصوص ع فدخولھ ا، ف املستف املسألة أو النازلة

س ل و ي الت اد ج بأن نقرر أن بد ال نا ف القطعية، النصوص ع ا دخول

ع صل حصول باقية اس ة رؤ و وإنما ام، لألح وقلب عغي أو فرعھ

ا وظروف املسألة واقع   . تجليھ

كم ا جديد اد اج س ل و القط النص ع دخولھ أن بمع

من الة ا ذه كم ا ذا تطبيق انية بإم متعلق و وإنما ، الشر

ا، عل املستف الة ا نطبق و كم ا ذا يص ل ع ا، عدم

بت متعلق النظر ذاتھفمقصود حد كم ا ال كم ا   .        يل

منصوصا ان فإن ال، أو ا عل منصوصا ون ي أن إما ام ح ألن

والقواعد النصوص مظان ستدال اد ج ق طر عن بحثنا ا، عل

ان أو ا، عل منصوصا يكن لم إذا أما ا، س ج املسألة حول املباشرة

صو  حدثت لكن ا، عل عضمنصوصا ع الفتوى تطبيق عند مختلفة ر

بتحقيق الفقھ أصول س ما أو ، ي الت اد ج نوظف نا ف االت، ا

  .)16(املناط
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ا ل والفتوى ع، شر ال مقاصد ر جو املناط تحقيق علقفقاعدة

الشرع س ج ا ل النازلة ام ح ون ت ما غالبا ألن املناط، بتحقيق إماكب يق

عند يختلف قد ام ح و الصور ذه يل ت لكن ذلك، أوغ ا أوحلي ا أووجو ا بحرم

بيان ساس ر و ا املناط تحقيق يمثل نا ف للمسألة، العم دوث وا التطبيق

النازلة املسألة   .حكم

املناط تحقيق عن اد، ج باب الشاط مام قال ش«:وقد دليل ؛ل ر

ن مقدمت ع ما :فمب كم :إحدا ا مناط تحقيق إ خرى  .راجعة نفس :و إ ترجع

الشر كم ن .ا بالنظرة وأع نظرة تافاألو أثب علينا سواء النقلية سوى ما

نقلية، والثانية الضرورة، مقابل بالنظرة أع وال والتدبر، بالفكر أم ويانبالضرورة

بل ، شر مطلب ل ر ظا نقول ذاذلك أن في ؛ أونق عق مطلب ل : جار

نا املقصود ولكن كم، ا إ راجعة والثانية املناط، تحقيق إ راجعة بيان و

الشرعية   .)17( »املطالب

إذا مام نظر ذلك لھ «:ومع قيل خمرمثال؛ تناول لف امل ذا: شرع خمرأ

وجد فإذا املناط، تحقيق مع و و خمر، غ أو خمرا ونھ النظر من بد فال ال؟ أم

قال ؛ معت بنظر ا حقيق أو مر ا أمارة لھ: فيھ فيقال خمر، ذا حرام: عم، خمر ل

النظرإليھ. ستعمال من بد فال بماء؛ يتوضأ أن أراد إذا وكذلك بھ، ومطلق: فيجت ل

و  ال؟ خلقتھ؛أم أصل ع أنھ ن تب فإذا الرائحة، وشم الطعم وذوق اللون، ة برؤ ذلك

عنده مناطھ تحقق   .)18( » فقد

ال الشاط مام قال كما ألنھ بالفتوى، التعلق تمام متعلق املناط فتحقيق

ليف الت أصل ينقطع ح املشكالتينقطع من يحدث ملا مساوق أنھ أي ،

و ف عند «والنوزال، وذلك ليف، الت أصل ينقطع ح ينقطع أن يمكن ال

الساعة   .)19( » قيام

متخمة حمولة بوصفھ النص ية ب إ املقاصدي الفكر علماء بھ ت لقد

ي املعا ال)20(من الداخلية ونات امل من جملة تھ بن فرضوا ذا ل ،



  إمساعيل نقاز 8العدد           آليات وقواعد تغري الفتوى بني االستنباط والترتيل
 

[163] 

تمديدا، عليھ وتفرض ذاتھ، النص ا عطيھستدع الذي و التمديد ذا

ساس ذا وع انية، وامل الزمانية املواكبة لھ تضمن ال ة السار الروح

قاعدة يدرجون م أ ية الفق للقواعد الفق التنظ نرى أن عيدا س فل

ي" واملبا باأللفاظ ال ي واملعا باملقاصد ة املقاصدية"الع املباحث أس ،.  

ع ال النص تلكإن يحتوي ان إذا إال ومھ، بمف وال بمنطوقھ

ق طر عن أو ا، عي فراد ع إما النصوص ا عل تدل ال املؤشرات

الشاط ن يب املرسلة املصا عن ذكره سياق ففي ا، س ج ستقراء

فقال الشرع، موارد س عتبار الشرعأ «:قضية تصرفات يالئم أن،ن و و

و و ن مع دليل غ ملة ا الشارع ه اعت س ج املع لذلك يوجد

املرسل   . )21( »ستدالل

الواقع نطاق اس حاسما موقفا النص يقف ي املعا ذه ل أمام

صيف ا نظر ينظر أن ذلك عد الفقيھ ستطيع ح مھ، وف ومعاشرتھ

من كيم ا الشارع مقاصد عنھ عزب ال عالذي وقد ا، كشف املراد املسألة

بقولھ املرسلة ة املص عن حديثھ الشاط مام ي املعا ذه إن«:عن

العموم مجرى ا جار ليا ون ي ستقراء انتظم إذا الك صل

   .)22( »فراد

استقراء إنھ بل مجتمعة فقط لأللفاظ استقراء س ل نا ستقراء و

سا ي و ف ي رللمعا يظ كما كم فا ر، والظا اللفظ س حب يبقى أن عن مى

ل ش ا فإ اجتمعت إذا ي واملعا معناه، من ر يظ كذلك ره وظا لفظھ من

فـــ أحيانا يفوقھ إنھ بل اللفظي؛ العموم عن وزنا يقل ال إذا«عموما العموم

فقط العموم صيغ ة ج من ت يث أن يلزم فال ت مواقعبل... ث استقراء من

مجرى كم ا فيجري ك عام أمر ن الذ منھ يحصل ح املع

الصيغة من املستفاد  .)23( »العموم
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الواقع ما م ند س الذي ساس ما يبقيان سھ وج الشرع ن ع أن ع

جدلية عن حديثھ شل مصطفى ذكره ضروري إيراد نا و فيھ، الشرع موقف

ة واملص االنص بأ يقر حيث املدروس، الواقع ر جو عارضت«: ال إذا

ا) النص(معھ أخذ ا مصا تتغ ال والعادات املعامالت انت... أبواب إذا وأما

أصال النص ك ي فال تتغ ال النص من املستفادة ة املعامالت... املص غ وأما

املص عمل إ يل س فال واملقدرات االعبادات ف من)24( »ة فضيلتھ انطلق ولقد ،

النص ع ة املتغ ة املص تقديم يقت ذا و ؛ املصا بتغ تتغ ام ح أن

جماع   .و

وال يتغ ال ثابت معينة ة ملص تحقيقا شرع الذي الشر كم ا أن ذلك

كذلك، ا لتحقيق شرع ال ة املص ألن بدل، فإني أخرى ة ج ومن ة ج من ذا

سلم ال ذا لكن ة، متغ أو ثابتة انت سواء ة بمص ك ي ال   . النص

أو والواقع النص جدلية فيھ ن نب الذي املقام ذا الفكرة وتحقيق

ينفك ال ن قاعدت ع مب شر دليل ل أن بالفتوى، ذلك ل وعالقة ة املص

الشاط مام قال كما ما إع ترجع خرى و املناط، تحقيق إ راجعة ما إحدا ،

أن ع كيم ا الشارع نص فإذا نقلية، والثانية نظرة و و ، الشر كم ا نفس

أنكر" من ع ن واليم املد ع نة ة"الب ملص ن ع شر حكم ذا فإن ،

املص ألن التبديل، وال التغي قھ ي ال كم ا ذا ف بھمحددة؛ قصد ال ة

كذلك ثابتة ا   . تحصيل

من السلعة تلف يد ع الصا أن ا مضمو واقعة الفقيھ ع عرض فإذا

الفقيھ فإن دعواه، ع يوافقھ ال السلعة صاحب أن ن ح عد، وال تقص غ

الصناع طائفة ع الغالب أن الينظرفيجد ع الصا إن فيقول مانة، و الصدق

صدق و ن،يضمن اليم إال السلعة لرب س ول التلف، أو الك ال دعواه

الغالب لھ د ش ال الذي و املد أن ع الدعوى   . وتؤسس
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النفوس ع الدين سلطان وضعف الذمم، وفسدت الزمن غ فإذا

ن بتضم يحكم الفقيھ فإن والتعدي، يانة ا الصناع طائفة ع وغلب

وقد مدعيا، عت ألنھ ع والالصا كم ا يتغ ولم ن الت ا الفتوى ت غ

شرع ا ألجل ال ة   . املص

الذي و ذا و املناط، تحقيق ع ية مب ا أساس فاملسألة إذن

ذا ول ، من«:يتغ ذلك وغ ات، وا والتجارب العادات ع عتمد فإنھ

ا بتغي فيتغ ة، املتغ   . )25( »الظروف

النص يجعل الواقع تحدي بأن والواقع؛ النص جدلية م نف نا و

إما ذاتھ النص أراده مقصد إ الوصول يتغيا إنھ حيث من لكن ستجيب

نقيم أن يمكن ساس ذا وع الشرع، موارد باستقراء أي سا ج أو عينا

يحتاج فالنص منھ، النص وموقف الواقع حقيقة ن يب الذي التا املخطط

الشرعإ موارد ع يقف ي النص يحتاج والواقع مناطھ، يحقق ي الواقع

  .فيھ

  :املخطط

  املقصد                                        

أ                  النص ن سھع ج أوو النص ن ع

سھ   ج

          املناطتحقيق                                                                     النص      

الشارع                                                                                       الواقع   حكم

                                                                                   

ع متوقف الفتوى غي فإن الفتوى، و شل مقصود ان فإذا

إ ة املص فتقسيمھ ذا ول ان، يتغ فال كم وا ة املص أما ا، مناط غي

النص جدلية محور املسألة عرضنا إذا نظر، فيھ ذا وثابتة ة متغ

  .والواقع
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ذا ول املناط، تحقيق و الواقع بيان النص لھ يخضع ناد اس م أ

من كث بل املقصد، ع وال النص ع يتوقف ال مھ ف الواقع فإن

ن تب ال مطلقة ام أح عن عبارة النص ألن عيھ، أن للنص يمكن ال حيان

ا بخصوص واقعة ع «ل جزئية ل حكم ع تنص لم عة الشر أن ذلك

تنحصر، ال أعداداً ناول ت مطلقة، وعبارات لية، بأمور أتت وإنما ا، ِحد

س ول نفسھ، ن التعي ولو ه، غ ست ل خصوصية مّعن ل فل ذلك ومع

بإطالق كم ا اً معت متياز بھ عد.. . ما إالّ ا عل واقعاً كم ا ون ي فال

امل ذلك شملھ املّعن، ذا بأن ذلكاملعرفة ون ي وقد العام، ذلك أو طلق،

ون  ي ال وقد الً   .)26( »س

قھ طر وإنما النص قھ طر س ل الواقع كم ا فتحقق ذا وع

املناط تحقيق اد ج ألن املناط، العلم«:تحقيق إ ذلك يفتقر ال

املقصود ألن ية؛ العر علم معرفة إ فيھ يفتقر ال أنھ كما الشارع، بمقاصد

باملوضوع العلم و إنما اد ج ذا إ من فيھ يفتقر وإنما عليھ، و ما ع

بھ إال املوضوع ذلك عرف ال بما بد العلم فال بھ، املعرفة قصدت حيث من

ال ة ا تلك من ا دً ومج ا عارفً د املج ون ي كمأن ا ل ليت ا ف ينظر

املقت ذلك وفق ع   .)27( »الشر

بقولھ الواقع م ف مع ع النجار املجيد عبد اصط تمثل"وقد

بھ"الواقع قصد و الواقعية«، للصورة واملفصل الشامل املعر يعاب س

ذا يتم وال ، الدي دي بال ا معا يراد ال ياة ا إال من يعاب س

و فية، وا رة الظا ا عناصر الصورة، تلك حقيقة عن بالكشف

جتماعية و الفردية ا عاد أ و عالقة، ا ا ل ال خرى، بالصور ا عالق

فراد مصا فتفوت ا، م ضرار ى تتأ ال لل، ا ر مظا و والدولية،

ي ا امل بالظرف تتعلق ال يص ال عناصر فيھ يرا ذلك ل و ماعة، وا
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التع عن عيداً املدروسة للصورة ي منوالزما أساس ع يقوم ال الذي ميم،

العناصر تلك اك   .)28( »ش

أن الشرع مقصود الناظر أو الفقيھ يضع الذي و بالواقع الو إن

أوال  الواقع إ ل النصي إ ي يأ ذلك عد ثم يصاحبھ، يباشره، سائلھ،

ا ذا من تبدت ال االت ش ل عن العلية املقاصد منھ ستج لواقعل

مجاالتھ   .)29( بمختلف

ام ح من كث ع نجيب املقاصدي صو النظر ذا من وانطالقا

ن املؤمن أم الراشد ليفة ا خاصة ابة ال اء فق تصرف ال الشرعية

الرماد عام وحادثة م، قلو املؤلفة حق إسقاط مثل طاب، ا بن عمر

يو ام ح ذه م فتصرف وع، النصوا مورد اد اج أنھ ره بظا

يقوم باطيا است ادا اج س ل ابة ال اء فق فعلھ ما قيقة وا ، القط

كم ا إسقاط انية إم ع يقوم ي ت اد اج و وإنما النص، ل تأو ع

عدمھ من ا املستف املسألة أو ادثة ا   . ع

  . اصدية يف ضبط تغري الفتوىالقواعد األساسية والكليات املق: رابعا        
ال ساسية ليات وال القواعد نحو الفتوى غ النظر يتوجھ

أن اء الفق نص وقد ا، غ وظروف عوامل بتغ"تضبط تتغ الفتوى

ان وامل تضبط"الزمان ال والقواعد املحددات م أ نذكر املقام ذا و ،

  .ذلك

سا_        ج أو عينا ا ل د ش شر بنص إال الفتوى تتغ   ال

الفتوى_  غ ة ضرور املقاصد   مراعاة

الفتوى _  غ أصو أساس املناط   تحقيق

الفتوى _  غ أصل والعوائد عراف   مراعاة

  : ال تتغري الفتوى إال بنص شرعي يشهد هلا عينا أو جنسا/ 1
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النظر تحدد الفتوى،و غ ة ومعيار ة مصدر بمعرفة الضابط ذا

نا و ، بالتغ ا ل د ش شر أساس ع إال يقوم ال الفتوى غ إن حيث

عن تعد ت الذي الشاذة، راء و ار ف ل وجھ سالمي ع شر ال يقف

ع أساسا كز ي الفتوى بتغ الشرع ود وش ا، ل د ش ال صول ن مع

تتغالن فال وعينھ، بذاتھ أي يا، عي نصا ون ي أن إما و و ، الشر ص

لذلك شفيعا النص ذا ان إذا إال   .الفتوى

وإما عينھ، الشرع د ش ال مدرك ع بناء الفتوى غ ون ي أن وإما

رج، ا برفع تتعلق بمسألة مثال الفتوى غ يتعلق عندما ذلك مثال سھ، بج

قاعدة رج ا ةفرفع كث جزئيات باستقراء وإنما الشرع، ن ع ال ت ثب لية

أن مفاده ليا وما مف زئيات ا ذه من فنأخذ ، مع رج ا رفع ع دلت

مرفوع رج ا أن ع فروعھ س بج د ش   . الشرع

بقولھ الشاط مام ينص ستفيده« :لذلك رج[فإنا ا من] رفع

متف ات، ا مختلفة خاصة متعددة إذانوزال كما رج، ا رفع أصل قة

والفطر والقصر القيام، طلب مشقة عند شرع التيمم وجدنا

املشقات...السفر أعظم و الذي التلف خوف عند ا وغ امليتة إ...وإباحة

تم فإذا رج، ا لرفع الشارع قصد ا مجموع من يحصل جدا ة كث جزئيات

ذا يطبق فإنھ ستقراء، ذا د تحققللمج ما ل ع ي ستقرا العموم

اللفظي العموم يفعل كما تماما مناطھ، رج..فيھ ا رفع بمطلق نحكم فإننا

لفظي عموم فكأنھ باالستقراء عمال ا، ل   .)30( » بواب

ا تحدد مسألة سع ال ان فإذا ، سع بال مثاال لذلك نضرب

أحد، ا ف يتغ وال الصالةسواق، عليھ يھ واضعا دليال نالك إن بل

سع ال عن حاجة)31(والسالم سع ال فيصبح الفتوى ذه تتغ قد لكن ،

ذه غ عليھ اعتمدنا الذي ند واملس املرجع و ما لكن املجتمع، ا يتطل
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سھ بج لھ د ش وإنما عينھ، الشرع لھ د ش ال ناد س أن نجد . الفتوى،

استقراءحيث الشاطب مام عليھ استدل كما مرفوع رج ا رفع   .إن

أو ونصا، عينا ع شر ال عليھ يدل ملعيار الفتوى غ يخضع أن البد

ع شر ال جزئيات ذلك مواطن اب است عد واستقراء، سا   .ج

من كث بتغي ينادون الذين أولئك وجھ يقوم ضابط ذا و

ع بناء ال وىالفتاوى، و ومة، مو مصا إ شوفا وإنما ، التغ قواعد

سا ج وال عينا ال ع شر ال شده ال   .مطاع،

  :مراعاة املقاصد ضرورية يف تغري الفتوى/ 2 
حيث ا، غ عند الفتاوى إليھ تحتكم أساسا عد الضابط ذا إن

وحكما، مضمونا ا غاير أخرى فتوى إ فتوى من نتقال يتمإن لن ذا

اد اج أي نالحظ أ، أبدا يمكن ال ا، ل د ش رفيع مقاصدي أساس ع إال

املصا جلب فقاعدة الشرع، مقصود من خاليا ان إذا الشرع وقول

بھ يقوم إفتاء أي الفقيھ إليھ ند س أصال عد املفاسد،   .ودرء

مؤ  ع ضمان ال إذ الصناع، ن تضم فتوى جاء ما ،)32( تمنمثالھ

أم د ع و الوقت، مرور مع لكن والسالم، الصالة عليھ الن قال كما

الصناع ضمن أنھ عنھ، هللا ر ع ن لسلع،)33(املؤمن تلف من يحصل ما

م عند   . الناس

إنھ حيث ن؛ املؤمن أم ا عل ند اس ال املقاصدية ة الرؤ ي تأ نا و

قد الناس ذمم فوجد املجتمع إ عنظر الدين سلطان وضعف فسدت،

الك ال ب س يحال بحيث يانة، وا التعدي م عل الغالب وأصبح النفوس،

ذا إال يص ال وقال بذلك ع ق ا عند فظ ا وترك ط التفر   . إ

وحفظا املفسدة، ودرء ة املص جلب قاعدة ع اعتمد قد نا و

والتعدي املجتمع الظلم ونفي الناس، اقوق ل ذه و قوق، ا ع
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ع شر ال ا شيد ال املقاصدية املنظومة عمق تضرب جليلة مقاصد

  .  سالمي

مشروع أمر ن، الغانم ع العقار ا ف بما الغنمية قسمة آخر مثال

هللا ر طاب ا بن عمر رأى وقد ، املصا من عليھ تب ي ملا فيھ مأذون

قسمة عدم ابة ال ووافقھ خراجعنھ، ع ا ا أ بأيدي ا وترك رض

للدولة إ،)34(يؤدونھ عة ذر ن الفاتح ع رض قسمة أن رأوا م أل وذلك

ن، الفاتح ع قسمت لو رض إن حيث ة؛ املص تلك ع ة را مفسدة

بالسالح ا وإمداد يوش، ا لتج الالزم املال تجد ال سالمية الدولة فإن

الثغور  الدولةفظ أرض وحماية   .سالمية،

أصل و ع، الذرا قاعدة و الفتوى ذه ابة وال عمر وسند

ع شر ال   .      مقاصد

و ذلك صل إن حيث عام، إناث ذبح الدولة منع آخر مثال

أصيل، مقاصدي شوف ع بناء الفتوى ذه تتغ قد لكن واز، فإنا

املجاعات، وحدوث نتاج، قلة إ يؤدي ان إذا عام ذبح تمنع أن للدولة

وم ال من الك س حاجة يكفي ما توفر  . وعدم

  :حتقيق املناط أساس أصويل يف تغري الفتوى/3        
ب ست مالم والفتوى كم ا يل ت ا غ نتصور أن يمكن ال

املناط، فھتحقيق عر عد ميتھ، أ عن السابق املبحث تحدثنا وقد

ومھ مف   .وتحديد

يصدق ل الواقعة، ع الفتوى يل بت أساسا متعلق املناط فتحقيق

ال بالواقع دائما متعلق يل فالت ال؟ أم داللتھ ن الب الوا كم ا ا عل

امل تحقيق أساس لھ ون ي الفتوى فتغ لذا أبدا، ذهيفارقھ غ ألن ناط،

ا مدلول عن جابة املراد املسألة املناط تحقيق مدرك ع بناء ة   .خ



  إمساعيل نقاز 8العدد           آليات وقواعد تغري الفتوى بني االستنباط والترتيل
 

[171] 

من كذلك يتحصل الواحد كم ا من يتحصل كما املناط وتحقيق

الفرع املفروضة ة املص عد ك أصل ع وتدل النصوص، مجموع

ش الذي س ا ذا تحت يدخل ونوعا صل ذا ل النصوص،جزئيا لھ دت

الصناع ن تضم كم ا مثل دلة، عليھ   .وقامت

أخذت ال النصوص ة، كث نصوص معقول من أخذ ا حكم فإن

ة املص ع العامة ة املص تقديم يقصد الشارع أن أصل استقراء

التعارض عند اصة الك. ا املع ذا باط است يتمثل ن الذ وإعمال

ز  ا تلك ومن د املج عمل أن أي الفروع، عض ع تطبيقھ ثم ئيات،

عة الشر نصوص من اد ج ق بطر املناط   .)35(استخراج

مناط إن د املج فيقول الفروع، عض املناط ذا تحقيق ثم

خرى و عامة ما إحدا ون ت أن و التعارض عند ن ت املص إحدى تقديم

تضم من ي ز ا ينظر ثم عامةخاصة، ة مص ا ف أن ى ف الصناع، ن

ال أن ص لل ة مص ناك أن يرى ثم الغش، ومنع املال حفظ و

يقدم نا متعارضتان، تان املص اتان و التعدي، نة ب قيام دون يضمن

اصة ا ع العامة ة   .املص

ضبط التأصيلية ستداللية العملية ذه شفيعا ان الذي إن

ذ املناطغ تحقيق و و أال الفتوى،   .    ه

  :مراعاة األعراف والعوائد أصل يف تغري الفتوى/ 4      
ن ي ت من البد لذا الفتوى، غ أساسيا أصال عد عراف إن

القاعدة حقيقة نرا يجعلنا موقفا، عليھ والوقوف العرف، حقيقة

و أال ن، صولي جل ا اعتمد ال محكمةا"صولية   ".لعادة

ع شر ال يوليھ الذي عتبار ذلك يتمثل املحكمة العادة مدلول إن

ولم ي، سا العمل ترشيد واقعيا رافدا ون ي عندما للعرف، سالمي

شوفة م شرعية ة مص أي   .يصادم
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الشارع ا تقصد شرعية ة مص قيقة ا املحكمة العادة ألن

عا و سبحانھ كيم املحكمة؛ا العادة سياج يحيط مقاصدي علق م وأ ،

الزائدة واملشقة صر ونفي الناس، ع والتخفيف ، س الت مقصد و و أال

بقولھ عابدين ابن نص لذا م، ومعاش م تصرفا   :)36(عن

يدار قد كم ا عليھ لذا اعتبار لھ الشرع   والعرف

العوائد مع ام ح تدور أن الواجب من أنھ إ اء الفق نبھ ،)37(وقد

ام ح إن بل والقداسة، الديمومة لباس العرف س يل أن املعقول من س فل

ألن بطلت، إذا ا مع وتبطل ، دارت حيثما ا مع تدور العوائد ع تبة امل

لھ أ وعرف الزمان عوائد بع ت والفتاوى قضية ام   .)38(أح

قولھ ي القلشا عن القا« :ونقل ع فيجب الشرط العرف إن

الروايات مع يجمد ال أن الناس. واملف ن ب اري ا العرف عن النظر قطع و

العرف مالحظة أصلھ باب ل وال الباب،   .)39( » ذا

ع شر بال العرف ألحقية يؤصل و و لطيف كالم القرا ولإلمام

مالحظت يقول وضرورة حيث ع« :ھ، كالمھ يحمل عرف لھ من ل

بقولھ )40(» عرفھ نص ثم كيفما« :، ا مع تدور العوائد ع تبة امل ام ح إن

العروض والعيوب املعامالت، النقود بطلت، إذا ا مع وتبطل دارت،

  .واملبيعات

أخرى، سكة إ والسكة النقدين العادة ت غ الثمنفلو مل

وكذلك ا، قبل ما دون ا العادة تجددت ال السكة ع طالق ع البيع

تلك ت غ فإذا املبيع، بھ رددنا العادة الثياب عيبا ء ال ان إذا

بھ يرد لم ا محبو املكروه ذلك وصار   . العادة،

و العوائد ع تبة امل ام ح جميع عت القانون ذا تحقيقو و

تحقيقھ الف ا يقع قد بل فيھ، اختالف ال العلماء ن ب عليھ   .)41( » مجمع
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نفية وا املالكية عند بالعرف القول تأصل رة ز أبو الحظ وقد

صول« :فقال من أصال ه عت و بالعرف يأخذ نفي ا الفقھ ي املال الفقھ

أوغل إنھ بل ، قط نص فيھ ون ي ال فيما ية منالفق أك امھ اح

أن شك وال ستدالل، ي املال الفقھ دعامة املصا ألن نفي، ا ب املذ

أن ي ال ة املص ضروب من ضرب فيھ فساد ال الذي العرف مراعاة

الفقيھ كھ  .)42( » ي

ة املص ع وقوف و إنما رة ز أبو قال كما العرف ع فالوقوف

ا ورفع س الت من تتخذ ذاال و ا، ل مقاصديا أساسا والعنت رج

طة شر ذلك يتأكد إنما العرف ب س الفتوى غ بأن نؤكد أن البد املقام

أنھ بمع العرف وفساد فاسدا، العرف ون ي ال أن أي العرف، صالحية

نجد ال عندما الفساد ون ي وقد فروعا، أو أصوال ع شر ال جاء ما يخالف

مما للعرف د ش عينھما من وال كيم ا الشرع س ج من   .و

قاعدة م عض عنون ذا ل العرف لتغ نظرا الفتوى غ الحظ و

بقولھ عراف" الفتوى و العادات بتغ الفتوى الفتوى"تتغ أن واملقصود ،

نقال، تنقل وال م، وعادا الناس عرف تناط أن البد ام   ا

تر  ولواحق سوابق دون من اعتباطا ل ووت املراعاة عدم ألن ، ا

ع شر ال بمقاصد ل ا ن   .ع

التمثيل، يل س ع ن مثال لذلك للشوار-نضرب تج من يحدث ما

ت( الب العمل)أثاث جرى فقد الزفاف، وقت ا لزوج تھ اب ب تج ومعناه ،

من الزوج أعطى ما مثل تھ الب شور أن البد الغ أن املغرب بالد عض

ر، الصداقم ألن ه، غ وال الزوجھ ألب فيھ لزوم ال الشوار أن الفتوى وأصل

البضع عن العوض و دفع)43(وحده إلزامية و العرف بھ جرى ما أن إال ،
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وحصل امتنع، إن ادة الز بتلك عليھ يق أن ولھ الزوج، أعطى ما مثل

اع   .ال

املعروف املرأة، عورة إ النظر يتمثل ي الثا يومثال املال الفقھ

ا بفرج أن الزوج اد لو فيما ا ار ب و ا، فرج داء تصدق املرأة أن مثال

نون، إال مالك اب أ وجميع القاسم ابن قول و و ب، ث ا أ أو داء

عند العرف جرى قولھ و ساء، ال أمانة بقلة ذلك معلال بالنظر أف فإنھ

ن من،)44(املتأخر يمكن أن للقا إثبات، إ واحتيج ذلك أنكرت لو بحيث

حكم و اع ال يحل ا ق طر وعن أنكرت، ما حقيقة ى ل ساء ال من بھ يوثق

اذبة ال الزوجة ع   .  للرجل

ام ا الفتوى توجيھ أساسا عامال عد العرف أن كيف الحظنا وقد

يق ما للعرف د ش ان إذا ذلك ل طبعا ا، غ عدو وإال وفروعا، أصوال ھ و

اعتباره لعدم   .فاسدا،

  

  :ختام
تجيب ا أل ع، شر ال مقصود بيان عظيما موردا عد الفتوى إن

ذه خطر عظم ولذا حياتھ، املسلم شھ ع الذي ديد ا ن الرا عن

ا واستقرار ا غ ضوابط بيان حيث ومن ا، دالل حيث من   .الفتوى

ال الضوابط م أ عدذه وملكتھ، الفقيھ مخيلة ة م ا رأي

وال ذلك، اقت إن ا غ و الفتوى توجيھ ومقاصديا أصوليا أساسا

ذه معنا ب ست لم ما س النف الفقھ عمق إ نصل أن أبدا يمكن

اد ج و الفتوى عملية سا أن ا ونجعل   .القواعد،

ا الضوابط ذه ل خاضع الفتوى غ عندفمراعاة ا مراعا من البد ل

إ ام ا الفتوى عن نزوع و الفتوى غ ألن فتاء، و اد ج عملية
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مسوغ من البد نا و ا، قيقة وا الواقعة، ع يل بالت املناطة الفتوى

إذا إال ذلك يتحصل وال كم، ا ا غ إ ام ا الفتوى من تقل ن يجعلنا

بأصل نفسھ التغ ساأعرنا ج أو عينا إما ع شر ال لھ د   . ش

الفتوى نخت أن البد نا و املناط تحقيق بقاعدة تناط أن أو

ال أم للواقعة ا س. صالحي ج ا ل د ش مقاصدية بقاعدة التغ يناط أن أو

ا منظوق عن ا عدل و ا، منوال ع الفتوى فتناط ، باالعتبار الشرع

كث  ذا تأكد و ا، مسائلوملفوظ من فكث ستحسان، مسائل ا

التغ ذا ل خاضعة   .ستحسان

بمسوغ ام، ا ا مورد عن ا والعدول الفتوى، غ يناط أن أو

حوال و الظروف را و املقاصد، حصل و الواقع، ستوعب الذي العرف

الق تحيلنا أن عد الفاسد، ال املعت نا بالعرف ومقصودنا واعدوالعوائد،

املغ الفتوى مدلول عمق إ   .املقاصدية

  

  

  :اإلحاالت

                                                             
الفروق، ) 1( الدين، اب ش ط(القرا ية، العر الكتب إحياء   .3/162،)ه1346: 1دار
املكتبة)  2( دراز، هللا عبد تحق عة، الشر أصول املوافقات اق، إ أبو الشاط

ط مصر، ى، الك ة   .3/232،)م1975/ه1395: 2التجار
وت، )3( ب صادر، دار العرب، لسان منظور،   .15/147ابن
والياء، )4( الواو باب من الفاء فصل القاموس، ر جوا من العروس تاج يدي،   .2/38  الز
السالم )5( عبد تحق والتاء، الفاء باب الفاء كتاب اللغة، س مقاي م م فارس، ابن

وت، ب الفكر، دار   .    4/473ه،1399ارون،
الفروق،  )6( الدين، اب ش   .4/53القرا
ط )7( سالمية، املنار مكتبة فتاء، ومنا الفتيا شقر، سليمان م،1976: 1محمد

  .09ص
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ط )8( رة، القا وة، ال دار ب، س وال نضباط ن ب الفتوى القرضاوي، : 1يوسف

ص1988   .11م،
مام،) 9( و القا وتصرفات ام ح عن الفتاوى تمي ام ح الدين، اب ش القرا

حلب، سالمية، املطبوعات مكتب غدة، أبو الفتاح عبد ص1378تحق    . 29ه،
اض، )10( ر طمحمد ي، املال ب املذ والقضاء الفتوى ص1996: 1أصول   .178م،
نفسھ )11(   .178ص: املرجع
مكتبة )12( سالمي، الفقھ أصول ع شر ال ومصادر كم ا ة نظر صري، ا أحمد

ص ة، ر ز ليات   .65ال
حس )13( بن ور مش أبوعبيدة تحق ن، العامل رب عن ن املوقع إعالم ة، وز ا القيم نابن

ص وزي، ا ابن دار سليمان،   .4/337آل
ص )14( ، املتن مكتبة سالمي، الفقھ ة املص ة نظر حامد، ن حس   .40محمد
)15 (، القرا الدين اب ص ش ام، ح عن الفتاوى تمي ام   .111ح
)16 (ِ كَ ِ ا والتقصيد ستدال التقصيد ن ب ي املال الفقھ املصل وأثرهالتعليل

، نقاز إسماعيل املعاصر، اد ي،ج املال ب للمذ ع السا الدو امللتقى قدم بحث

الثقافة،يومي دار ، الدف ن ع والية وقاف، و ية الدي الشؤون جمادى08/09وزارة

ي املوافق1432الثا   .م2011ماي11/12ـ
املوافقات، )17( اق، إ أبو   .3/232الشاط
نفسھ)18(   .3/323: املصدر
السابق، )19(   .5/11املصدر
نقاز، )20( ومرونةإسماعيل الواقع حركية ن ب النواز الفكر املقاصدي التفعيل آليات

أنموذجا شر الو العلوم"النص لية ران، و بجامعة الوط امللتقى أعمال من

يومي سالمية، ضارة وا و19/20سانية املوافق1433جمادى ل11/12ه أفر

  .م2012
ص )21( ى، الك ة التجار املكتبة عتصام، اق، إ أبو   .1/215الشاط
ص )22( املوافقات، اق، إ أبو   .1/41الشاط
ص )23(   .      304/3املوافقات،
لبنان، )24( وت، ب ية، العر ضة ال جار ام، ح عليل ، شل مصطفى ه،1401محمد

  .341ص
ص)25( سالمي، الفقھ ة املص ة نظر حسان، حامد ن   .41حس
  .4/17املوافقات،ص )26(
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ص )27( نفسھ،   .4/165املصدر
يال،)28( وت ما ف التدين فقھ النجار، املجيد   .52عبد

)29(، نقاز التأصيل"إسماعيل ة وتجر السن الوط"التفس امللتقى أعمال ضمن ،

م، الكر النماء"حولللقرآن وحركية القرآن وقاف"مجتمع و ية الدي الشؤون وزارة ،

أيام العاصمة زائر   .05ص. م2012فيفري14/ 12/13با

ص )30(   .3/299املوافقات،
داود)31( ي أ ن مذي"،٣٤٥١-٣/٧٣١/٣٤٥٠" : س ال ن أحمد"،١٣١٤" : س ٣/١٥٦" : مسند

ماجة"،٢٧٦و ابن ن الدارمي" ،٢٢٠٠- ٧٤٢ -٢/٧٤١" : س ن ديث٢/٢٤٩" : س وا ،

ي لبا الصغ"ھ امع ا املرام"و٢/١٣٥: : يح   .١٩٤" : غاية
مؤتمن"حديث )32( ع ضمان البيوع"ال كتاب ، الدارقط ن س قي3/41، الب ن س ،

رقم حديث ى،   .12700،6/473الك
الراية،)33( نصب ، ل ى4/141الز الك ن الس جراء،، ن تضم ماجاء باب قي، للب

رقم   . 11437حديث

خي )34( غزوة باب املغازي، كتاب يحھ، البخاري   ).3994(أخرجھ
ص )35( سالمي، الفقھ ة املص ة نظر حسان، حامد ن   .96حس
رقم )36( تحت اط بالر مخطوط ، املف رسم منظومة عابدين، ص602ابن ،3  
ا )37( يدي، ا املغرب،عمر فضالة، مطبعة ي، املال ب املذ والعمل م،1984لعرف

   87ص
)38( ، ل ا طبعة ام، ح ومنا قضية أصول ام ا تبصرة فرحون، ابن

  .2/67م،1958
ة، )39( ر ا الطبعة ، الفا العمل شرح هللا، عبد أبو لما   .1/94ال
الفروق، )40( الدين، اب ش   .1/76القرا
ص )41( نفسھ،   .1/176املصدر
ص )42( الفكر، دار ھ، وفق آراؤه وعصره حياتھ مالك رة، ز أبو   .420محمد
ي، )43( املال ب املذ والعمل العرف يدي، ا   .435عمر
ص )44( ، الفا العمل شرح ، لما   .1/31ال
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  ا . أ              

س ي      

Abstract: 
This research highlights the cultural role of city Masila 

during the fourth century AH, tenth century from prosperity 
has known in the cultural, and urban economic fields in the 
reign of Bani Hamadoun period constructed for this city a 
strong memory and distinctive. 

  

Keywords: 
Masila, Bani Hamadoun, Civilizational, Cultural, Urban.          

     
 من انطالقا الزاب إقليم حكمت ال حمدون  ب إمارة دور  يقتصر لم

ا ن ع"املسيلة" عاصم  قبائلال ،وقمع الفاطمية الدولة حدود تأم

ما.املتمردة ة الوظيفة تجاوز  وإنّ ز ،و من إحالل تروم انت ال العسكر  عز

الفة سلطة  العمرانية، الثقافية،و املجاالت إ تمام انصرف إذ.ا

قتصادية،والس ن إ و ش أسلوب تحس ز. الع ل  ذا لنا وسي  من ج ش

ر استكشاف  خالل ة املظا ضار   .مارة ذه  ا

ار شد لقد  ضاري  زد باه حمدون  ب إمارة   ا ن عض ان  املؤرخ

لوا م  ذلك ف م فنجد. كت ا حماد ابن  م ه الذي الص ّ  بدور  نوّ  بن ع

يھ حمدون  ا فذكر املسيلة مدينة عم  واب م  وصلت أ د  العمارة من "ع
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ضارة لة "وا ة م وا كب ا ،ومل مد القصوى  الغاية إ" ف  و

ؤكد.)1("ق م خلدون  ابن و ا:" أ بنوااستجدوا ودولة،و سلطاناً

العلماء ا م وقصد م ملك ا واستفحل ات واملن القصور

دباء)2("والشعراء    .و

تمام ولعل انب حمدون  ب ا ضاري  با م  ا  إ  يرجع إمار

ّ  صية م إ و وأبنائھ، ع بعد غ ومن .ساس  الثقافية تركيب  أن املس

ون  ّ  والد حمدون  ي ضاري   الر من شرب دق ع ّ   ا  أحد إنّ  ثم .ندل

ّ   محمد هللا عبد أبو و و أبنائھ رف ندل ھ عنھ عُ  معرفة صاحب  ان بأنّ

م نة ،ومارس  وف  وصل قد سماتة،بل ببالد استوطنھ الذي باملوضع التعليم م

ا أنّ  شك وال.)3(العلماء درجة إ ي أخيھ مثل ان   عليّ  محبا ندل هللا عبد أ

د ،ومّما للعلم مة ذلك ع ش ف ال امل لِّ ملة أثناء  ا ُ ة ا  بقيادة العسكر

د و ي الع ،إذ القاسم أ مة انت الفاط ة عمرانية م   وقد.ساس  وحضار

ا املسيلة مدينة بناء  تمثلت ب.)4(اوتحصي وتحسي  أسرة  شأتھ أنّ   والر

ان بالثقافة شغوفة أندلسية ا والعمارة،  تم فيھ،فجعلتھ  ثر عظيم ل

شيط تھ بت ا مدي ل إليھ قّرب وعمرانيا،كما حضار دب العلم أ م و  وال.ورعا

ھ مراء يجة أنّ ح جعفر ولديھ  غرس  ذلك ن لھ  وإكرام العلم حب و   .  أ

شاط  أنّ  جرم وال  ي ال   بقوة برز  قد حمدون  ب إمارة  والثقا العمرا

لغ د  أوجھ و ّ  بن جعفر م ع ة ذلك  متبعا ع د س يد  أبيھ،فاج  ش

ات الفاخرة القصور  اصة واملن ان ابن أكد ،وقد)5(أسرتھ بأفراد و بھ ا  خل

واداِرى  ھ والدَّ ل محبا ان أنّ مفأك الشعر، و دب أل م أجزل   و رم  العطاء ل

م وأغدق ّ  بن جعفر وصف   الوراق عن نقال حيان ابن وذكر .)6(موال عل  ع

ھ ارة"و قدرة يمتلك ان أنّ راعة،طار  دب من بخصال م  الناس  ا لھ و

ن .)7("فئدة إليھ صار حديث ي سام ابن وصفھ ح تھ  الشن ھ ذخ  ان أنّ

ق " فّ نَ عِ ِس  مُ )8(."دب لَ
 خاصة مكتبة لھ انت بالعلم اعتنائھ شدة من إذ 

ئ ابن الشاعر إليھ  أ وقد.)9(بھ ا ندلس من خرج حينما ندل ا  ، ار

ب رتھ أن نجد بل.)10(والشعراء بالشعر واحتفائھ كرمھ من عنھ سمع ما س  ش

ل حب  دب العلم أ ري  الشاعر إليھ  عث فقد املشرق، إ وصلت و  الصنو
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ا يمدحھ حلب من قصيدة الشامي )11(ف
افأة دينار ألف جعفر إليھ فأرسل ،   م

  بار ابن ذكره وقـد الشٍعر، بقرض معرفة ع ان فقد يح أخوه وأمـا.)12(لھ

لة " كتابھ اء ا رعوا الشعر نظموا من ضمن"الس شئة ولعل .  )13(فيھ و  الت

ا ال الراقية ان نذا تلقا ن قصور   جوذر يد ع م با انت الفاطمي  س

ما  ف حياة نحو نزوع ية و ال    .الرفا

الشاعر قدو    ئ ابن ع ضاري  الر مستوى  عن بجالء ا  الذي ا

بدو ، حمـدون  ب إمارة بلغتھ خاللو من بوضوح ا مدائحھ ذلك  وإن ، ألمرا

م املسيلة ألمراء الكرم بصفات غ قد ان س ي و م القحطا ق،وفروسي  العر

م  اع فقد  و روب،  مدخالجمالھ ووصف الزاب بإقليم التغ جعل ا

م التقرب إ ذا نجد ال ولعلنا. م ا ال باملناطق التعلق مثل ا أو دخل زار

ئ ا ب ومن.ابن  حمدون  ب إمارة حضارة توصيف املؤرخون  مل أن الغر

فال ا نجد باملسيلة، ا حماد ابن عند عابرة إشارة سوى  ل خلدون ابن أو الص

الذكر سلف  .كما

الزابو  ئ ا ابن وطيب عراقاتمثل حدائقھ ة ان،وك بالس عمارتھ

ذاوائھ مشمولة ا بوصف املسيلة مدينة ذلك عن شذ ،وال

امل[قليم   ]:ال

حـــو يـــت ـــدَ  ورأَ فْ   قبيلــــة ـــّلِ  وَ

 

ـــــ الِعـــــراقَ  ح مـــــت ابــــــا تّو   الزَّ

 
ـــــــا ضراًضـــــــا رَ رَّ الـــــــدُّ ِطئـــــــُت وَ   أرًضـــــــا

 

جنابــــــــــا ــــــــــاَض ِ الّر و ــــــــــاً تر   واملســــــــــَك

 
بـــــــــــــــــــــِة طْ خُ ــــــــــــــــــــلَّ ـــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــِمعُت وَســـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َصـــــــــــــــــــــ يْ   فَ

رابـــــــــا أعْ ـــــــــا لوك مُ ُت َحِســـــــــ ــــــــ   )14(ح

 
ـ لبغداد،املدينة مماثلة املغرب من قعةالب ذه وصارت  ذلـك ـ انـت ال

ـ قمـة تمثـل الوقـت ضـاري  الر يـة ا متعـودينوالرفا الـزاب ان سـ جعـل ،مّما

ــــ العليــــل،"ع ســــيم ال ستخشــــنون صــــاروا ــــ ح ناقــــة و ف ــــ نفــــرون)15("ال و

م ترف عن ا عب رقتھ ل[من   ]:الطو

ـــبَ تَ  دَ غْ ـــ اُب الـــزَّ  منـــھ دَ ــــھ ح ىتَ ْس ُف  فيھ الروِض  سيُم  بُّ َ   رأيتُ   )16(ْجفَ

جعلــت الــزاب ــ حمــدون ــ ب أمــراء ا أوجــد ــ ال الراقيــة يــاة ا إنّ بــل
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لد)17(الشاعر ا جنة تمثلھ البلد،و ذا فيف[يتعلق   ]:ا

ــــــــــــا ف لـــــــــــِد ُ ا ـــــــــــةُ َجنَّ الـــــــــــزاُب مـــــــــــا نّ   إِ

 

ـــــــــــــــــِف  التفو غضـــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــداهُ نَ   مـــــــــــــــــن

 
الحــــــــظ ن عـــــــــض و ــــــــ إمـــــــــارة  حضـــــــــارة أن البــــــــاحث   صـــــــــبغة ذات حمـــــــــدون  ب

ــا ــ أندلســية ــا عمرا ش أســلوب و وثقاف ــ ،وأن)18(ــا العــ د جعفــرا م ــا شــيّ  ف

يلية معالم تماثل معالم ا وقرطبة،ونقل إش ة العوائد إل ب .)19(ندلسيّ  ـ والسـ

ن  ذلك ا  ندلس إ حمدون  ب أمراء حن  متجـذرا ان الذي ول  الوطن بوصف

م، ــــ فــــ ــــ صـــــار ح م م ّ  بــــابن" يلقـــــب مــــ ــــ م إنّ  بـــــل."ندل  جعلـــــت أندلســــي

ن ــ نــدلس مــن  النـازح ــ املســيلة بمدينــة ســتقرار  يفضــلون  املغــرب إ ــا ع  غ

ية املدن من لت املغر ـأ ،وتحوّ ـم م ـذا .)20(ل  ـ بـاملغرب الـزاب أمـراء جعـل مـر و

لـــــة ن القناصـــــل" م ـــــ ومـــــن.)21("ندلســـــي اليـــــة ـــــذه فـــــإن  شـــــك غ ة ا  ندلســـــيّ

ـــــا ــــان املســـــيلة بمدينـــــة املســــتقرة ـــــ دور  ل ـــــار ــــ كب ا  ازد ع املدينـــــة،وطبع  بالطـــــا

   .ندل

وا حمدون  ب أسرة أفراد إنّ فوعليھ، م تم و ،ا بت م مما لعل  جعل

ن ركة يع إ ميال م،  والثقافية العمرانية ا م وقد بإمار م ساعد  أصل

 ّ صيات جعل بحيث ذلك، ع ندل دبية العلمية ال  من الوافدة و

ية العدوة إ ندلس  إقليم  حمدون  ب بإمارة ستقرار تختار املغر

تج.الزاب ار و ضاري  زد دتھ ذيال ا  سلط حينما أك مارة ذه ش

وانب ع الضوء ة ا ضار  خالل  الزاب إقليم املسيلة،عاصمة ملدينة  ا

ع القرن  ري  الرا    .ال

ّ  قام أن عد ناء حمدون  بن ع  وأحسن املحمدية أو املسيلة مدينة ب

ا  عمار
ا كما صارت ،)22( ليلة املدينة البكري  وصف  صاحب أكد ،كما)23(ا

بصار" ا "س )24(."كب نظر ع عظيمة مدينة" بّأ
ذه الذ العصر ولعل   ل

ع القرن   بوضوح تج قد املدينة ري  الرا لت حيث ، ال  عاصمة إ تحوّ

ا،وصارت الزاب منطقة لعامل إقليمية،ومقرا  ،الذين حمدون  ب إلمارة مركزا  ل

ا ا عّمرو م  تحولت ثم ،ومن)25(وحّضرو د رة مدينة إ ع  اقتصاديا مزد

   .وثقافيا وعمرانيا
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شاط_1  الفاطمية الدولة ظل  املسيلة مدينة تحولت :قتصادي ال

بوب طعمة من كب خزان إ ة وا اكم املنصور  واعتمد وامل  الفاط ا

ا ة  عل ي ومحاصرة مواج د أ ار يز  من بالقرب يانةك بجبل املتحصن ا

)26(املسيلة
ا ع يدل مّما  ية وظيفة" ذات  مدينة انت أّ  ثروة ع وتتوفر" تمو

مة اقتصادية د بوصفھ  حوقل ابن يؤكد و. م   املدينة ذه ع عيان شا

ع القرن  ري  الرا ا أنّ  ال ا م ان س ا ع ل ة وأجنة كروم" ر د كث  ع تز

م م كفاي م من نوأ ،  وحاج م أ ر املعنق السفرجل غال وان إ املصدّ  ، الق

س من وأصلھ نطـة والقطن ،  ت ھ ، والشعيـر وا م ان وأنّ ة املوا ل  من الكث

عام الدواب   )27(."والبقر و

امس القرن  و   ري  ا  الوارق  يوسف بن محمد عن  البكري  نقل  ال

سقى املسيلة مدينة أن حوقل البن املعاصر ر ر من ُ ق عن َسْ  منافذ طر

ا ،  ا املحيط السور   موجودة ا ،  وحمامات أسواق "وف ن وحول ة سات  ، كث

جود م و ة و ، القطن عند م كث )28(" .السعر رخيصة ال
 ذه استمرت وقد 

ا  املدينة ذا لال ب غزوة عد قتصادي رخا  در  يؤكده ما ،و

ّ   أحد بوصفھ ري، السادس القرن  جغرا نا حيث ال ا أخ  عامرة انت أ

ا والتجار،وأن بالناس و ماء فيھ را ل ،و ا عذب، كث ل   خيل  سوائم وأل

ا . أبقار و وأغنام ا تحتاج مما أك ممتدة مزارع ول  وفواكھ وعيون  جنات إليھ،ول

وم ، وشع وقمح قطن ومزارع بقول، و )29(.  و
ا  صف  صاحب أيضا و

بصار" ري  السادس القرن   عاش الذي "س ا  ال ة بّأ ن، النخل كث سات  وال

ا الحظ .)30(العذبة املياه جداول  شق در حوقل ابن وصف خالل من و   و

ط  ال واملسالك الطرق  لشبكة ھ املغرب شرق  تر  دع انت املسيلة أن غر

ية الطرق  التقاء مركز ة الفعاليات  املستخدمة الداخلية ال ية التجار   املغر

ن    .)31(م12/ـ6   م10/ـ4 القرن

غرافيـــــــة املعلومــــــــات ـــــــذه خــــــــالل مـــــــن ــــــــ  ا  الرحالــــــــة ـــــــؤالء ــــــــا زودنـــــــا ال

غرافيـــون  شــــف ا ـــ إمــــارة ظــــل ــــ املســـيلة مدينــــة أنّ  س  عــــامرة انــــت حمــــدون  ب

ان، انت بالس مة منطقة و ي الزار لإلنتاج م يوا ـا عـن فضـال.وا  أرض ذات أّ

ــ تتــوفر ،و خصــبة ــ ــٍـر  ع ــذا املــاء كث ع قـــد ،و ا ــ ا ــ ســ  ترقيـــة و الزراعــة ــ العمـــل ع



  سعداين حممد  . أ 8العدد             العاشر امليالدي/خالل القرن الرابع اهلجري الدور احلضاري ملدينة املسيلة
 

] 184[ 

ـــ نتــاج ــار الفال ـــن وازد ـــا وصــناعات م عــت رض؛ بإنتـــاج  عالقــة ل  املزروعـــات ـــا فتنوّ

ت ـ ات ــا وك ــ قــول  وفواكـھ وشــع قمــح مــن ا رت و  القطــن بزراعــة أخــص بصــفة ،واشــ

ا سـفرجل ر املعنـق و ـ املصـدّ وان إ ـ ـ. الق ـة مدينـة  أيضــا و ـا ترـى رعو ـ أنـواع ف  مــن املوا

قر غنم ـا ثـم.و واضـر مـن  انـت إّ  التجـار ومسـالك املواصـالت بطـرق  املرتبطـة سـالمية ا

ا مّما واملسافرن، مية أكس لـت ـةتجار  أ ة،فتحوّ ـ كب ـم تجـاري  مركـز إ  الـزاب منطقـة ـ م

  .عامة املغرب ،و بخاصة

انب _2 ي ا غرافية يتعلق  وفيما :العمرا  إال نجد فال املسيلة ملدينة العمرانية با

ن عض من  مختصرة إشارات  تفاصيل أّي  إعطاء دون  الناحية ذه عن والرحالة املؤرخ

ا عن ي ا  أب ا دوعد وأحيا ا راق عن نقال حيان فابن.س ّ  أن ذكر الوّ  حمدون  بن ع

ا أحسن ا عمار وصفھ ،)32(سور  وحّص اختلفوا ن واملؤرخ ن غرافي ا أنّ ،  غ

طوب من نا حص سورا ا عل أن نا يخ حوقل عذارى  )33(فابن وابن البكري أما ،

ن سور للمدينة أنّ ما،)34(فيذكران املحيط املاء ان م يختلفان فالبكري  ولكن ،

باملدينة ستدير جار ماء ما بي ن سور ا عل إنّ عند  يقول ا م سقى منافذ ،ولھ

اجة وسط)35(ا س ول ار ا السور حول يجري املاء فيذكرأن عذارى ابن أما ،

ن بحيث)36(السور ن الروايت ن ات ن ب التوفيق مكن ما،و ذكر حوقل ابن أنّ عت

وجود من عذارى وابن البكري أورده ما ا،وأما مروره عند املسيلة مدينة ده شا

حوقل ابن د ع عد شاؤه إ تم املدينة،فرما ذه حول ن   .     )37(سور

رحلتھ الوزان سن ا الحظھ ما نا أذكر أن بأس ال ، السياق ذا و

باملسيلة مر ري عندما ال العاشر أنّ  القرن نا يخ ا"،إذ املحيطة املسيلة أسوار

قبيحة ا فإ الدور بخالف بقايا)38(."جميلة من ميلة ا سوار ذه انت ما ور

ري ذلك ال ع الرا القرن املدينة عرفتھ الذي ي العمرا ار أبواب. زد وأما

ا املدينة ا عدد أن حماد ابن ذكر فقد القاسمية؛ ثنان، إ باب سبة

الفاط القاسم ي أ املدينة مور  مؤسس اب و ،)39(.   

ا البكري  وذكر ة تمتاز أ ا بك ا)40(حماما ا در ،ووصف  انت بأ

ار أشاد حماد وابن .)41(بالناس عامرة ّ  إمارة  ا العمارة بازد  حمدون  بن ع

يھ ح جعفر واب ا وذكر و مد القصوى  الغاية بلغت أ  ابن وأما.)42(ق و

 ما رغم املسيلة ملدينة العمرانية الناحية عن التفصيل ببعض انفرد فقد خلدون 
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و ختصار من فيھ تموا حمدون  ب أن أورد الشديد،ف ناء ا  القصور  ب

ات )43(واملن
شآت ذه مواقع عن وافية تفاصيل عطينا أن دون    امل

ا ةوأوصاف ا املعمار   .وأسما

عقيدا غموضا مر زاد مّما و  ندثار و املدينة ذه عمران عن و

ختفاء ذه  الك و مدونية  القصور  ل ا نجد ال بحيث ا  رض،مّما ع أثرا ل

صعب الذي)44(املدينة ذه آثار  البحث عملية يُ ب التخر إ يرجع ذا ،ولعل

ية وقعت روب،فقد وا الصراعات خضم عد فيما لھ عرضت

و املحصن غ املفتوح ا مامي"ملوقع ن" الشبھ ب الصراع مناطق ن ب

والذبول ا عل ضمحالل ور ظ إ ذا ن،فأدى ي واملر ن فصي ا

آثار  عُرض ا،و ف وضاع جيا،واضطراب املحوتدر و التدم إ العمرانية ا

رض وجھ ع   .من

توثيقيةإشارات وردت لقدو  قيمة ئ ابن شعر  ذات  عناية عن )45(ا

ناء حمدون  ب أمراء ةالقصور ب ل[العالية  والعظيمة،واملرف    :]الطو

ٍد  يَّ شَ مُ سواه قصِر ْ من لك   وكم

 

ـــــــــدرُ  العنـــــــــاجيج ُل ـــــــــ الُ بـــــــــھ ُ ِســـــــــ َ  

 
القصور وقال جالل خالل من ّ ع بن جعفر مدح امل[أيضا   :]ال

ْم  كُ قصــــــــــورَ امللــــــــــوُك ــــــــــا م تمتِثــــــــــْل ابا  إنْ ـّ ُ ا ل انـوا ـا املَ طَ لَ   )46(فَ

من ائھ ان بمناسبة جعفرا م ي الشاعر نجد آخر موقف و

فاخر قصر يد ل[ش   :]الطو

ـــِل أَ  ـــ كْ َ  ِر ْصـــالقَ  إ ـــةً  يِد ِشـــامل   تحيّ

 

ثَ َح  فقد     واأكْ فَ  عنھ انُ بَ كْ الُر  دَّ

الو  شغلك عض من لھ ر  فرغت عـــــــــــذُ س لـــــــــــ إغفالـــــــــــھ عـــــــــــن   ومثلـــــــــــك

جعفــــــــــــــِر  آالُ ِســــــــــــــھ أِس تَ ــــــــــــــ ْرَك ْشــــــــــــــكُ شكُر   ِلَ الفخُر ا ل يبقى الذي   )47(فمثل

من ان امل ع أضفاه ،ملا الشاعر باه ان القصور جدران بياض شد وقد

ل[جمالية   :]الطو

ا ملكَ ُمُر عْ يِض البِ القصوِر رُّ   ودَ

 

الكــــــــــرائُم  ــــــــــنَّ و نيا الــــــــــدُّ   )48(ملــــــــــوُك

 
ذلـــك يتكـــرر مدونيـــة،إذ ا للقصـــور مالزمـــا بـــيض اللـــون ـــون ي ـــاد و



  سعداين حممد  . أ 8العدد             العاشر امليالدي/خالل القرن الرابع اهلجري الدور احلضاري ملدينة املسيلة
 

] 186[ 

ئ ا ابن يصف جعفر)49(حينما بن يم إبرا بناه امل[مجلسا   :]ال

باِتـــــــــھ َجنَ ــــــــ ـــــــــيُض البِ القصــــــــورُ   غــــــــدو

 

ا ــــــــــــا ُصـــــــــــْورً ِعياُ عنـــــــــــھ ــــــــــــلُّ ِ يَ   إليـــــــــــھ

القصور  سقوف عل البارزة القباب أيضا الشاعر نظر اس وقد

امل[املشيدة   ]:ال

ذه القصــور،و ـذه بـھ ت ـ تم الـذي ســقيف ال نـوع ـ إ شـ بـذلك ـو و

صــــــــفت وُ ،وقــــــــد ّ الفــــــــاط املعمــــــــاري الفــــــــن ــــــــ ا ــــــــ كث مســــــــتعملة ا نجــــــــد ة ــــــــ امل

ـــا نصــــف:"بأ ل شــــ ــــ ن قوســــ تقــــاطع مـــن نــــة وّ املت البــــارزة الزوايــــا ذات القبــــة

ي ــــــــ)51(."أســـــــطوا التجديــــــــد مــــــــن نــــــــوع ـــــــو الفاطميــــــــة القصــــــــور ــــــــ ا وحضــــــــور

ة املعمار ندسة   .)52(ال

الشاعر ش واري)53(و با عامرة الفاخرة القصور ذه أن إ

ف ال ا عل غلب حمدون ب أمراء حياة جعل و،مّما والل ف ال وألوان

والّرقة ل[والليونة   ]:الطو

  شائدٌ  أنَت  الذي املجِد  من فرغَت 

 

ش ذيوَل  رَّ فُج    ِر ْض النَّ  منالزَّ   الع

 
رِوي ومازلت   ؛دٍم  من الّروع  السيَف  تُ

 

روي أن َك فحقُّ  مِر  من ى الَّ  تُ ا   دم

 
َم  عَ نْ ِس  يِض بالبِ  وتَ   مىالدُّ  وا

 

  ِر ْض خُ  ُحلٍل   نياَك دُ  من َل رفُ وتَ 

 
مدونية ا القصور واري ا فئة وجود ثم عومن دليل

م س أ ومجالس م قصور اشتمال والرقص،و باملوسيقى حمدون ب تمام ا

الطرب آالت اب وأ ن واملغني ن الفنان من عدد   .)54(ع

مراء قصور بذكر ئ ا ابن تم أن ب الغر من س  ول

نجدهقصائده منأنّ  إ ش ،إذ ذلك ر ظ ،و اص ا قصره يملك أم ل

يحخالل ي ،فنلفيھ ّ ع اَب ح و جعفر مدح ا كت ال القصيدة

ما قصر،و إ قصر من انتقلت ا أّ نا جعفر،واملالحظ لھ ا دا أ ة بجار

رتفاع و بالعلو ل[موصوفان   ]:الطو

رض مِلٍك إ ساٍم ِلٍك مَ صِر   ًى ـفِمن قَ إ نيٍف مُ صٍر قَ ومن   )55(ادْت

قبابــــــــــــــــا القبـــــــــــــــاِب ـــــــــــــــاَك يّ ب ـــــــــــــــْب ْحبِ   أَ

 

ابــــــــــــا ِر ــــــــــــاب ِ الّر وال ــــــــــــداة ُ با   )50(ال
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ستقبل ُا ،وف باألمراء خاصة مجالس القصور ذه أيضا ونجد

ل[الوفود   ]:الطو

ــ ــ للوفــود فيــھ فعُ فأشْ ـــالثَ  إ   ـانَ

  

ــُر  امُ ـواملق فيھ ذن    )56(املشَّ

 
الشاعر ا ع ّع إذُ والقداسة لفة بداللة املجالس ن تق )57(وقد

سك"بلفظ مجلس"م ثم ،ومن والعظمة ارة بالط تو ية دي خلفية لھ الذي

للوفود مرغوب مقصد فيف[مراء   ]:     ا

قـــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــامُ عْ للوفــــــــــــــــــــــوِدُ ـــــــــــك َســــــــــــ   مَ

 

تـِك  رَ وَ ٍد خْ وَ بطول طايا َ امل  أن

يح م باب ع مزدحمة الوفود تبدو ذا ل[وع   ]:الطو

ببابــــــھ ــــــودُ الُوفُ ــــــ يح ــــــ ع و ــــــدُ غْ واِسـُم   وَ َ امل طيم َ ا مُّ أُ ْت رَ دَ ابتَ  )58(كما

القيام و الوفود الستقبال م عليھ يجلس ر سر القصور ذه و

مارة ام أيضابم امل[ممدود  رواق،وثمة   :]ال

ِره ســــــــر فــــــــوقَ واملجــــــــدُ ى اغتــــــــدَ   لقـــــــد

 

املمـــــــــــــدوِد  ِرواقــــــــــــھ تحــــــــــــت   )59(والغيــــــــــــُث

مقتضـــبا،  للقصـــور الشـــاعر وصـــف ـــان أمـــراءوإن بـــأنّ يفيـــد ـــھ أنّ إالّ

البيضـــــاء،ذات القصــــور بنــــاء مــــن وا بالعمارة،فـــــأك ن متــــ م ــــانوا حمــــدون ــــ ب

ســــــتقبلون م،و إمار شــــــؤون منــــــھ يــــــديرون مقــــــرا انــــــت روقــــــة،وال و القبـــــاب

مستقلة ة صغ مملكة م إمار القبائل،وكأن وزعماء الشعراء   .وفود

ر منو  ف العمران مظا ضاري، وال أيضاا تمام نذكر  ب أمراء ا

يد حمدون  ش و س مجالس ب اتوالل   قصيدةئا ابن نظم وقد ،واملن

و  مجالس  من مجلس وصف منالل جعفر،وسنالحظ بن يم إبرا ا بنا ال

فنون وصلتھ الذي الر مدى املجلس ذا ل أوصاف من سيقدمھ ما خالل

حمدون  ب إمارة ظل العمارة و والنقش ئ.الزخرفة ا ابن بدأ )60(وقد

من مكتومة ة وغ ارا ان الدامعة العيون املتعبة الشمس ر بتصو قصيدتھ

يم إبرا مجلس ضيائھجمال أمام ا ملعا يتضاءل جعفر؛إذ امل[بن   ]:ال

ــــــــــــــا ُ أجفا ليلــــــــــــــةٌ عنــــــــــــــھُ   الشــــــــــــــمُس

 

ـــــــــــــا ِكتماُ ا ســـــــــــــّر ضـــــــــــــيُق يَ ى ـــــــــــــ   عَ

 
لــــــــــھ ْت نَ ــــــــــدَ لَ ضــــــــــياءهُ   لــــــــــَوســــــــــتطيعُ

 

ا عــــــــــــــــــــــــاُ َ ملَ عاِنــــــــــــــــــــــھ َ ملَ ـــــــــــــــــــــــ إ ـــــــو ُشـــــــــــــــ   عْ
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املجلس ذا ل أنّ الشاعر إيوانإيوانوذكر فوق و ينافس

امل[كسرى    ]: ال

يــــــــــــــوانُ  فــــــــــــــارٌس إِ رأتــــــــــــــھُ لــــــــــــــو ــــــــــــــٍك   ملْ

 

ــــــــــــــا ُ إذعا ِلَســــــــــــــْمِكِھ ــــــــــــــّر خَ و ِعـــــــــــــَرْت   )61(ذُ

ابــا،  إ إليــھ مائلــة بــھ املحيطــة البــيض القصــور تصــبح ذلــك وفــوق

حسنھ إ النظر طول من تتعب ا أّ امل[ح   ]:ال

باتــــــــــھ َجنَ ــــــــــ ــــــــــيُض البِ القصــــــــــورُ   غــــــــــدو

 

ــــــــــــا ِعياُ عنـــــــــــھ ــــــــــــلُّ ِ يَ إليـــــــــــھ ا   )62(ُصـــــــــــْورً

ــــا  ارتفاع علوا،فيغــــدو املتطاولــــة البيضــــاء بقبتــــھ املجلــــس ــــذا ــــ تم و

بالســرعة،ومن ا ر شـ رغــم ا سـمو بلـوغ ســتطيع ال الصـبا ــح ر أنّ ـ ح انـا ط

العقـــــاب طـــــائر ـــــا أّ لـــــو كمـــــا بليونـــــة وتخفـــــق ترفـــــرف أروقـــــة ت ــر ضـــ ـــــا ـــــ.حول و

والدر باملرجان ن اللون،مز أبيض فار ثوب ا كّأ سـنوأم. موشاة ا ـذا ام

ر ـــ ال ــــذا مقاومـــة ن العــــ ســـتطيع ال ر ســــتور.البـــا أيضـــا روقــــة ـــذه ــــ و

بـــاللؤلؤ نـــة املز ميلـــة ا ة ـــ و ـــا كأ ـــا جانـــب.أطراف ـــ إ الشـــاعر صـــور يُ كمـــا

يـة الزا لـوان شـ نـت تلوّ ـاء غنّ حـدائق ـا وكأ املجلـس ـذا جنبـات ثـم.ذلك

امل ـذا ـ إ الـداخل من يطلب ھ وسـقوفھإنّ حيطانـھ ـ النظـر يحـدق أن جلـس

امل[املزخرفة   ]:ال

بـــــــــــــــــــھ طـــــــــــــــــــائرةٌ يضـــــــــــــــــــاءُ البَ ـــــــــــــــــــةُ بَّ
والقُ

  

 

ـــــــــــــــــا أعناُ ـــــــــــــــــبا الصَّ ـــــــــــــــــرِق بُمنخَ ـــــــــــــــــوى َ  

 
ا وقَ فَ ُرفرُف تُ ٍة بأرِوقَ ت   ُضر

  

ا قاُ فَ خَ واِدِم قَ ِخ تْ بفُ وى   ف

  
ا كّأ الستوِر َررُ طُ َضْت رَّ عَ   و

 

ٍة  َ ِ أوْ باُت ذَ اعَ ُجماُ   يروقُ

 
نَ ْ ِ نُ اِض ِ الّر أفواَف   وكأنَّ

 

ا ألواُ فْت وَّ فـَ فتَ ا ِ حا   َصفَ

 
بمناِظر؛ ِحْل اكتَ و ك ُجفونَ   فأِدرْ

 

ا ياُ ِعقْ ا ِ يْ َ ُ د ِفرنْ   غَّ

 
ـــــــــس أوا ـــــــــدوِر خُ مـــــــــن َسشـــــــــِرفاٍت ــــــــا  مُ تيجاُ ــــــــلْت ّصِ فُ قــــــــد   )63(مصــــــــفوفٍة

رقـــــص مـــــن ـــــو الل ر بمظـــــا حافلـــــة انـــــت املجـــــالس ـــــذه أنّ ر والظـــــا

خمـــرة و ـــوغنـــاء إ ـــّ ع بـــن جعفـــر ـــ م يـــدعو أن ئ ـــا ابـــن دفـــع مّمـــا وجـــواري

لھ ا لتھ،وتوق م ع حفاظا ضور ا امل[عدم   ]:ال
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ُت  رك حاش ارِة  من قدَ   مجلِس  ز

 

وَ  لَ وزاء كواكَب  فيھ أنّ  وَ   )64(ا

 
الشعراء ابھ أ من جماعة مع اجتمع ھ أنّ ئ ا ابن ذكر و

ثناء جعفر م وامتداح الشعر بقرض سامرون ،ي س أ مجلس

امل[عليھ  ]:ال

ِعصابةً  دّي النَّ نا عْ مَ اجتَ ا   إنّ

 

ماِء  عْ النَّ بألُسن عليَك ث   تُ

 
ا لَّ لك العُ ع َجمَ الذي   إنّ

 

قالدَ  مَ ليَك إِ عَراِء ألقى   )65(الشُّ

 
وإلقاء و الل ن ب أحيانا املجالس ذه جمعت ساس ذا وع

آالت ع وعزف غناء من ذلك ب ي وما ، أدبية قضايا إثارة و الشعر

ا.الطرب ل ان املسيلة ع الوافدة ة ندلسيّ الية ا أنّ بعد املس غ ومن

مثل يد ش   .املجالس ذه دور

ا املسيلة عرفت :ثقاال الدور _3  ب إمارة زمن  ثقافيا الذ عصر

ا مركزا و ، راقيا ثقافيا ووسطا ، للعلم حاضرة  صارت ،حيث حمدون   لألدب كب

ا دباء العلماء ؛فأمّ األخص فج ل من و ن  وصوب،و ّ  بن جعفر صار ح  ع

ا ا أم م وأك م ،فرحب والشعراء لألدباء بالطھ فتح ،إذ)66(عل  ل

و ولعل.)67(العطاء ي ا با ان املسيلة، مدينة  أشاعھ الذي د شيط   س  ت

ياة ادا املدينة ـذه انت حيث إمـارتھ، زوال عد  الثقافية  ا  دباء من لعدد م

ن امـس القرن  ففـي . البارز ادي /ري  ا س الشاعر برز  ميالدي عشر ا  باد

م عبد ي بن الكر ّ  مإبرا ش و1015ـ1014/ـ405 سنة املتو ال  يفارق  لم مـ،و

دية وفاتھ من قليلة مدة قبل إالّ  املسيلة ا والشعر، باللغة عارفا ان وقد.بامل  خب

  .)68(العرب بأيام

ر       غة أيضا املدينة ذه  وظ غ من نا و ، دب نوا  ابن ديب و

ور  املسي رشيق ي املش او انة خفوت ورغم).مـ1064/ـ456.ت( بالق  املسيلة م

ع للقرن  التالية القرون   السياسية ري  الرا  ب قلعة بناء عد خاصة ، ال

ا إال حماد، سبون  الذين العلماء إنجاب  استمرت أّ ا ي الفقيھ  ؛ إل م وم

املسي ّ ع سلمون،أبو بن محمد بن ن حس ي )مـ1040/ـ431.ت(املال
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والفروع،والقا باألصول معرفة لھ الذي املسي و حمُّ بن هللا ،)69(عبد

، املسي محمد بن ع بن حسن ي املال ،)70()مـ580/1185.ت(والفقيھ

املسي أحمد بن محمد بن أحمد املفسر عد(والفقيھ   .)71()مـ1383/ـ785ت

ئ ابن أنّ  غ  القرن  خالل املسيلة مدينة  أدبية صية أبرز  ان ا

ع ري  الرا م ممن ان ،حيث حمدون  ب إمارة ظل ،و ال  جعفر م استقبل

م  بالطھ  م وأكرم م من الشاعر ذا عد شك بال و .إليھ وقر  الثقافة نبغاء  أ

قية دبية ة عالقة لھ أنّ  ،كما الفاط العصر  بإفر  املسيلة بمدينة متم

أسرة ر و.حمدون  ب و  إشارات  تضمن الذي شعره خالل من جليا ذلك يظ

خية ة وسياسية تار    . سرة ذه عن وحضار

و صـل، و املـوطن ـ حمـدون ـ ب و ئ ا ابن الشاعر اك اش ولعل

خصصــ ــ ال القصــائد قــارئ عتقــد بحيــث عميقــة، ــم عالقتــھ ــمماجعــل ل ا

ن املمـــدوح مــن م ــ غ مــع عــود كمــا م بمــديح يكتفــي ال ــو ،ف م مــ واحــد ــھ أنّ

م. وأتــراح م أفـراح م شــارك ـان رثائيــة.بـل قصـائد ثــالث نظـم ــھ أنّ )72(ونالحـظ

ـــ ح و جعفـــر أم رثـــاء ـــ تان م؛اث مصـــا ـــ حمـــدون ـــ ب عائلـــة مواســـاة )73(ـــ

جعفـــر ابـــن مـــوت ـــ يـــن.)74(،والثالثـــة نـــراه ـــكمـــا م أصـــاب مـــرض ـــ شـــعرا ظم

بالفصد نفسھ عا حينما يح و عـدد.)75(جعفر، قـد ئ ا ابن أن ونـالحظ

شعـره حمـدون ب أسـرة أفـراد   . )76(عض

أنـھ حمـدون، ـ ب وأسـرة ئ ـا ابـن ن بـ الوثيق رتباط ع يدل ومما

قصــا يـوزع نجــده ســرة،بل ـذه مــن واحــد لفـرد شــعره يفــرد ومدائحــھلـم ئده

بــــن يم وإبــــرا ، ــــ يح وأخيــــھ جعفــــرا ــــ م شــــعره ــــ خلــــد فقــــد ــــا، أفراد ــــ ع

اتصـل.جعفر الـذين ممدوحيـھ ا نظم ال قصائده نجده ما بخالف ذا و

فقــــــط م بمــــــدح اكتفــــــى ،إذ ــــــ.ــــــم ب بأســــــرة متعلــــــق ديوانــــــھ معظــــــم أن ونجــــــد

املسـ بأمراء خاصة قصيدة ن وعشر سعا نظم خصـص.)77(يلةحمدون،حيث و

مدحـــــــھ فقــــــد ـــــــ يح جعفر،أمــــــا مـــــــدح ــــــ ن ومقطـــــــوعت قصــــــيدة عشـــــــرة خمــــــس



  سعداين حممد  . أ 8العدد             العاشر امليالدي/خالل القرن الرابع اهلجري الدور احلضاري ملدينة املسيلة
 

] 191[ 

كة مشـــ قصـــيدة ـــ ما مـــدح مقطوعات،كمـــا ـــع وأر قصـــائد عـــدد.)78(بخمـــس و

عون  وأر وستمائة ألفان معا ما ف ا نظم ال تا2640(بيات   .  )79()ب

ئ ا ابن صرح بأسرة)80(وقد طھ تر ال ة والقو ة املم العالقة عن

م م واحدا نفسھ اعت حمدون،إذ امل[ب   ]: ال

 ِ ّ ال ذا و نا لتجمعُ ا نّ إِ   و

 

ِر  فَ خْ تُ لم سالٍف ةُ ِذمَّ أَ ٍر كْ   بَ

ْسبٍة   ِ من نا فكأنَّ نا   أحالفُ

 

صر نْ عُ مـْن نا فكأنَّ نا   وِلداتُ

الشاعر  ؤكد حيث)81(و من حمدون بب ارتباطھ ع أيضا

سب ل[ال   ]: الطو

الً  معشري ! فم وأعيانَ ي ِ عّم من ب ضارمَ وا قومي وأمالك

أن نجري  قبل ن ت س من أك ّ ع بن جعفر بالط بقي ئ ا ابن أنّ يبدو و

بوفرة ن الباحث عض ذلك علل عنده،وقد قيم و املعز ليفة ا إ يرحل

ديوانھ نصف ون ي أن املمكن غ من ھ أنّ رأوا حمدون،إذ ب عن شعره

ن عام مدة أنتجھ قد سرة ذه بھ خّص أن. الذي الظن إوأغلب رحيلھ

سنة حوا ان املعز اليعالوي964/ـ353بالط محمد إليھ ب ذ ما ذا ،و مـ

كرو  محمد القاسم ئ)82(وأبو ا ابن ا نظم قصيدة أول أنّ ع ناد باالس

وان سنة/بالق انت ة قصائده.  )83(ـ353املنصور ة ك أنّ الحظ و

ق نظم استمراره تر حمدون ب مأمراء املتعلق املدح صائد

م إل ا عن. )84(،وإرسال سواء استمرت حمدون بب عالقتھ أن ع ذا و

ببالطھ للمعز مالزم و و جعفر إ مدائحھ إرسال ق ان،)85(طر ما ر ھ أنّ أو

املسيلة بمدينة خر و ن ا ن ب ا بب.يزور الشاعر صلة ر،أنّ والظا

يمكن ي،بحيث سا و والعائ ي الوجدا انب ا ا عل غلب حمدون
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ووفاء وصداقة مودة عالقة ا بّأ ا ا.)86(وصف نظ ا ل نجد ال أننا ح

ن خر بممدوحيھ   .عالقتھ

العمو  عتركتم،وع خية التار ا بصما حمدون ب أسرة

الفضل صاحبة ا إّ حيث املغرب ملنطقة والسياسية العمرانية طة ر ا

ا عم و املسيلة مدينة أ.بناء إمارةواستطاعت ا لنفس تؤسس أن يضا

ة منطقة،قو شيط ت ا خالل من مت وعمرانياوسا ا حضار املغرب

إقليموثقافيا األخص ةالزاب،و مّم خية تار ذاكرة لھ دت شيّ   .الذي

 :اإلحاالت

                                                             
حمــاد،)1( هللابـن عبــد ــأبو ع بــن حماد،محمـد م،تحقيقبـن وســ عبيــد ـ ب ملــوك أخبــار

س عو ليم ا وعبد نقرة امي رة.ال وة،سنة:القا ال  .46،صـ1401دار
مـن )2( م عاصـر ومـن بـر وال العـرب خ تـار ـ ـ وا املبتـدأ الرحمن،ديـوان خلدون،عبد ابن

،ضـــب ك الشــأن يلذوي ســـ ومراجعــة ادة ـــ خليــل ـــارس والف ــ وا ا ووضـــع ن املــ ط

ار وت.ز ع،سنة:ب والتوز شر وال للطباعة الفكر  .108،،ص4مـ،ج2000دار
النعمـــــــان)3( ــــــ حنيفــــــةالقا محمـــــــد،أبو الــــــدعوةبـــــــن ،افتتـــــــاح ــــــي فرحــــــــاتاملغر ،تحقيــــــــق

شـراوي  س.الدّ شـر،سنة:تو وال للطباعة سية التو  .39ص.1975الشركة
حيان)4( ،ابن القرط خلف بن حيان مروان تحقيـق،أبو نـدلس، بلـد أخبار س املقت

ا ع الرحمن وت.عبد  .34،صدارالثقافة:ب
الشــأن )5( ذوي مــن م عاصــر ومــن بــر وال العــرب خ تــار ــ ــ وا املبتــدأ خلــدون،ديوان ابــن

،ج  .108،ص4ك
شمسا )6( العباس ان،أبو خل بكربن ـي أ بـن محمـد بـن أحمد وأنبـاء،الدين عيـان وفيـات

عبـــــاس إحســــان وت.الزمــــان،تحقيق ــــ الثقافة،ســــنة:ب واداِرى،ك.360،ص1،ج.1968دار الـــــدّ

املنجـد ين الدّ صالح تحقيق الفاطمية، الدولة ة املِضيّ رة َرر،الدّ الغُ جامعُ و ر رَ رة.الدُّ : القـا

شر، وال جمــــــــة وال التــــــــأليف نــــــــة يمطبعــــــــة ملــــــــا ــــــــد باملع ســــــــالمية الدراســــــــات قســــــــم

 .242،ص6مـ،ج1961/ـ1380لآلثار،سنة
،ص )7( ا ع الرحمن عبد س،تحقيق حيان،املقت  .34ابن
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ـــ)8( سَّ ـّ ابـــن ــ ع ســـن ا ـــي أ ـــام ّ نَ الشَّ رة،تحقيـــقي ز ا ـــل أ محاســـن ـــ ة ســـالم،الذخ

البــــــدري  وت.مصـــــطفى ــــــ بيضــــــون،دار :ب ـــــ ع محمــــــد شــــــورات العلميــــــة،طم ،ســــــنة1الكتــــــب

 .126مـ،ص1998/ـ1419
الفاطميــــة )9( الدولــــة ،شــــاعر ندل ــــي املغر ئ ــــا الــــيعالوي،ابن وت.محمـــد ــــ الغــــرب:ب دار

 .23مـ،ص1985/ـ1405سالمي،سنة
صــــالح)10( تحقيــــق الفاطميــــة، الدولــــة ــــ ة املِضــــيّ رة َرر،الــــدّ الغُ جــــامعُ و ر رَ ـدُّ الـــ واداِرى،ك الـــدّ

امل ين ،جالدّ  .242،ص6نجد
،صص)11( ّ ندل ي املغر ئ ا اليعالوي،ابن محمد  .121،120ينظر
ة،ص)12( الذخ ، ي الشن سام  .126ابن
املعارف،ط)13( رة،دار س،القا مؤ ن حس اء،تحقيق الَسَ ة لَّ ُ ،سنة2ا

  .308،305،صص.1985
ــــــــــ)14( ندل ئ ــــــــــا ابــــــــــن ديــــــــــوان ، ــــــــــ ندل ئ ــــــــــا حمــــــــــدو :ابــــــــــن عليــــــــــق و أحمـــــــــــدشــــــــــرح

املعرفة،ط:لبنان.طّماس  .53،ص.2005/ـ1426،سنة1دار
،صص )15( ندل ي املغر ئ ا اليعالوي،ابن  .182،181محمد
،ص )16( ندل ئ ا ابن  .196ديوان
نفسھ،ص )17(  .199املصدر
ــدي،بوعبــد)18( بــن:امل ــري ز ن بــ ــالف وا خ التــار ــ ع والثقــا ــ السيا املســيلة ــ ما

و  مســــــــــــــــيلةمنــــــــــــــــاد ــــــــــــــــ أم ــــــــــــــــّ ع بــــــــــــــــن ــــــــــــــــر خ،.جعف التار زائر،العــــــــــــــــددمجلــــــــــــــــة ليــــــــــــــــة6 ا ،جو

 .144،138،136،صص.1978
)19(    L.Golvin,Le Magrib Central a l’époque des Zirides,Recherches d’ Archéologie 

et d’Histoire.Paris :arts et métiers graphiques ,1957,p159.                                 
،ص )20( ّ ندل ي املغر ئ ا اليعالوي،ابن  . 88محمد
الــــــيعالوي  )21( ،:محمــــــد ــــــ ألندل ئ ــــــا ابــــــن شــــــعر خــــــالل مــــــن باملســــــيلة حمــــــدون ــــــ ب بــــــالط

صـالة، زائر،مجلة قسطينة،الســنة)24(،العــدد) 4(الســنةا البعــث ل،مطبعــة أبر ،مــارس

 .51،ص.1975
)22(، حيان س،ابن ااملقت ع الرحمن عبد  .34ص،تحقيق
عبيد،البكري )23( ،أبو املر ز العز عبد بن هللا واملغرب،عبد قية إفر بالد ذكر املغرب

دوسالن رة. De Slaneتحقيق ،ص: القا  .59دارالكتاب
ول )24( مج عبـــــــــد،مؤلــــــــف زغلــــــــول ســــــــعد مصــــــــار،تحقيق ائــــــــب ــــــــ بصــــــــار س كتــــــــاب

ميد البيضا.ا ية،سنة:ء،املغربالدار العر شر ال  .172،ص.1985دار
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)25(، حيان اابن ع الرحمن عبد تحقيق س،  .34،صاملقت
عبيد،ص)26( ب أخبار ، ا الص حماد  .47ابن
حوقـــــــــــــــل)27( ،:ابـــــــــــــــن النصـــــــــــــــي البغـــــــــــــــدادي ـــــــــــــــ ع بـــــــــــــــن محمــــــــــــــــد القاســـــــــــــــم صــــــــــــــــورةأبـــــــــــــــو

وت.رض ياة:ب ا مكتبة دار شورات  .85،ص م
 .59البكري،املغرب،ص )28(
ـــــــــ)29( ،در الســـــــــب ف الشـــــــــر محمـــــــــد هللا عبـــــــــد ـــــــــة،أبو نز كتـــــــــاب مـــــــــن ـــــــــي العر املغرب

اج ا صادق محمد امعية،سنة.املشتاق،تحقيق ا املطبوعات ص1983ديوان ،108. 
بصار،ص )30( س ول، مج  .172مؤلف
ي،صص، )31( العر ،املغرب  . 110،109در
س،ت )32( حيان،املقت ،صابن ا ع الرحمن عبد  .34حقيق
،ص)33( رض صورة ، حوقل  .85ابن
صالبكــري  )34( ، املغــرب عــذارى . 59، ـــ،ابـــن عـــذارى،املراك بــن أحمـــد العبــاس البيانأبــو

ج تحقيـــــق واملغـــــرب، نـــــدلس أخبـــــار ـــــ إ.س.املغـــــرب و ســـــال.ـــــوالن بروف وت.ليفـــــي ـــــ دار،ب

 .190ص،1مـ،ج1980ـ1400،سنة2الثقافة،ط
نفسھ)35(  .59ص،املصدر
البيان،ج)36( ، عذارى ص1ابن ،190.  
الصـــــــا)37( محمـــــــد ، املغـــــــرب:مرمـــــــول بـــــــالد ـــــــ الفاطميـــــــة الفـــــــة ل الداخليـــــــة السياســـــــة

ة،سنة.سالمي زائر ا امعية ا املطبوعات زائر،ديوان  .299،298،صص.1983ا
)38(، ـــــــــ الفا الـــــــــوزان محمـــــــــد ومحمــــــــــدحســـــــــن ـــــــــ ح محمـــــــــد ،ترجمـــــــــة قيـــــــــا افر وصـــــــــف

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املغر اط،الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة سالمي،الر الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وت،دار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ن،ط ص1983،سنة2،ج2للناشر ،52. 
عبيد،ص)39( ب أخبار حماد،  .46ابن
 .59البكري،املغرب،ص )40(
)41(، يدر العر صاملغرب ،108.  
عبيد، )42( ب أخبار ، ا الص حماد  .46صابن
الشـأن )43( ذوي مـن م عاصـر ومـن بـر وال العـرب خ تـار وا املبتدأ ديوان خلدون، ابن

،ج  .108،ص4ك
)44( Golvin .L,Le Magrib Central a l’époque des Zirides,Recherches d’ Archéologie 

et d’Histoire,p159_ 
،ص )45( ندل ئ ا ابن  .165ديوان
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نفسھ )46(  .53ص،املصدر
 .163،صنفسھ)47(
 .308،صنفسھ)48(
 .324،صنفسھ)49(
 .50،صنفسھ)50(
)51(، س املغرب،بــار ــ ســـالمية ــة املعمار ندســـة ،ال ــ مار ـــس1954جــورج إدر عــن ،نقـــال

ــ رو ـادي القــرن:،ال مــن ــري ز ــ ب ـد ع ــ قيــة إفر خ اجية،تار الصــ القــرن10الدولــة ــ إ

الساحم،12 حّمادي ية العر إ وت.نقلھ الغرب،ط:ب  .432،ص2،ج1992،سنة1دار
اجية،ج )52( الص س،الدولة إدر ادي ال رو  .433،432،431،صص2ينظر
،ص )53( ندل ئ ا ابن  .147ديوان
اب )54( الو عبــــــــــــــــــــد ُحســــــــــــــــــــ قيــــــــــــــــــــةَحســــــــــــــــــــن بافر ــــــــــــــــــــة يَّ العر ضــــــــــــــــــــارة ا ــــــــــــن عــــــــ ،ورقــــــــــــــــــــات

سية س.التو املنار،سنة:تو ي،ص1966مكتبة الثا القسم ،206. 
،ص )55( ندل ئ ا ابن  .147ديوان
 .165نفسھ،صاملصدر)56(
 .228نفسھ،ص)57(
 .305،صنفسھ)58(
 .104،صنفسھ)59(
نفسھ )60(  .324،صا
 .324،صنفسھ)61(
 .324،صنفسھ)62(
 .325،صنفسھ)63(
 .23،صنفسھ)64(
 .23نفسھ،ص )65(
حتالل )66( إ ري ا العصر من زائر ل العام خ التار الكعاك،موجز عثمان

وت.الفر سالمي،ص:ب الغرب  . 161دار
عيان،ج )67( ان،وفيات خل  .360،ص1ابن
)68( ، ـــــي العر دب خ وخ،تــــــار فرُّ ملــــــوكعمـــــر عصـــــر آخــــــر ـــــ إ نــــــدلس و املغـــــرب ــــــ دب

وت.الطوائف ن،ط:ب للمالي  .342،ص1984،سنة4،ج1984،سنة2دار
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نــدلس،)69( علمــاء خ تــار ــ ــلة الّصِ امللك،كتــاب عبــد بــن خلــف القاســم أبــو وال، شــ ابــن

اري  ـــــــــــــــــــــــــوّ ال الـــــــــــــــــــــــــدين صـــــــــــــــــــــــــالح وت.تحقيـــــــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــــــ ة،ط:ب العصـــــــــــــــــــــــــر ،ســـــــــــــــــــــــــنة1املكتبـــــــــــــــــــــــــة

 .247،134،صص1مـ،مج2003/ـ1423
املائة )70( العلماء من رف عُ فيمن راية ِ الدّ نوان أحمد،عُ بن أحمد العباس أبو ي الغ

بونار رابح ببجاية،تحقيق عة زائر.السا ع،سنة:ا والتوز شر لل الوطنية الشركة

  .66،ص1981
السلف )71( برجال لف ا ف عر محمد، القاسم أبو فناوي زائر.ا موفم:ا

شر،ج   .327،ص1991سنة،1لل
خالد)72( ئ:أحمد ا زائر. ابن س:ا ع،تو التوز و شر لل الوطنية الشركة:الشركة

ع،سنة للتوز سية  .44،ص1976التو
،صص ينظر)73( ّ ندل ئ ا ابن  .154،30ديوان
،ص )74(  نفسھ  .112املصدر
 .103،صنفسھ  )75(
صص)76( ،  .66،115نفسھ
ئ )77( ا اليعالوي،ابن ،صمحمد ّ ندل ي  . 47املغر
)78( ، ن ومقطـــــوعت قصـــــيدة ن وعشـــــر بإحـــــدى ئ ـــــا ابـــــن مدحـــــھ فقـــــد املعـــــز ليفـــــة ا وأمـــــا

بــ ـا ل ــات" وسـميت ِ ئ،ص". املعزّ ـا ابــن خالـد، ابــن. 45أحمـد فيـھ ـا قال ــ ال بيـات وعـدد

ئ تا) 1774( ا ي،ج.ب العر دب خ فّروخ،تار  .268،ص4عمر
ابــ )79( خـــالد، ،صأحمــد ئ ــا ـــا.45ن نظم ــ ال ـــة الشعر بيـــات عـــدد أن فــّروخ عمــر وعنــد

وآلھ جعفر فـي انـئ تا)1631(ابـن  .ب
،ص )80( ندل ئ ا ابن   .152ديوان
نفسھ)81(  .149،صاملصدر
،صـــــص )82( ّ ـــــ ندل ـــــي املغر ئ ـــــا ابـــــن الـــــيعالوي، القاســـــم. 122،49،4محمـــــد ،أبـــــو كـــــّرو

ئ  ا ابن ، الغربمحمد ّ متن ّ س.ندل سنة:تو للكتاب، ية العر  .15،ص1984الدار
ئ،ص )83( ا ابن شعر خالل من باملسيلة حمدون ب بالط اليعالوي،  .52محمد
املغرب،ص )84( متن ّ ندل ئ ا كّرو،ابن محمد القاسم  .15أبو
ئ )85( ا ابن شعر خالل من باملسيلة حمدون ب بالط اليعالوي، ،صمحمد ّ  .52ندل
نفسھ،ص)86(  .54املرجع
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 حنيفي هاليلي .د.أ
  جامعة سيدي بلعباس

  
Abstract: 

Brings together scholars that the Covenant Zayani - 
Almarena- Hafsid represents the height of the Arab-Islamic 
culture valuable Maghreb. In this era of Morocco became the 
pole and center.  

Numerous kingdoms and the UAE. The multiplicity of 
historians and history. Should not be dazzled by Ibn Khaldun 
(1) and forget solution of his contemporaries, and that went 
even deeper and familiar, that awareness of the privacy of the 
history of Morocco is one of the most important achievements 
of the Covenant Azayani- Almarena- Alkhvsa, and perhaps the 
basic work to devote personal Maghreb. 

 
Keywords: 

Arab Islamic culture  -  Historians – Historical Studies  – 
Sciences  -  Exploratory trips. 
 

ي ا الز د الع أن ع الدارسون ذروة-املر–يجمع يمثل ف ا

املغرب بالد سالمية ية العر املغرب. الثقافة أصبح د الع ذا ففي

املركز و مارات. القطب و املمالك خ. عددت التار و املؤرخون وال. فتعدد

خلدون  بابن ر نن أن دراية،(1)يجب و عمقا م فاق إن و ھ، معاصر حل ون
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ي ا الز د الع إنجازات م أ من و املغرب خ تار بخصوصية الو -املر-إن

ية املغار صية ال س تكر سا العمل ان ما ر ،و ف عندما. ا

ضاري  ا التفاعل مسألة ة-نث الف خالل املغرب و ندلس ن ب الثقا

باألندلس املوحدي املد تراجع من ي) م1212(املمتدة ا ال الطرد غاية إ و

سنة إسبانيا من ن سكي   .م1609للمور

خ  تار عن خية، التار املعطيات و يم املفا من عدد ننا أذ سم ير

ب قدالتفاعل ية ورو و ية العر خية التار الدراسات انت إذا و ن، العدوت ن

و السياسية ياة ا ر مظا مختلف دراسة ع ا تمام ا قتصاديةركزت

ركية ا ذه ل امال إطارا لنا قدمت و ن، املنطقت خ تلك. لتار مثل فإن

الدراس ذه سنحاول ، كث عمل إ تفتقر مازالت بعالدراسات نت أن ة

غرا ا ا و ي املغار و ندل ن الفضائ ن ب التفاعل عاد أ و عن

املغرب بالطات ف السياسية خلدون بن يح ة تجر خالل من ذا و ما ل

ي   .العر

النفوذ ازدياد غ املغرب، بالد ن السالط سياسة ساعدت لقد

ابة ا تو فأصبح باملنطقة، الوظيف)لوزارةا( ندل إسناد و ،

ن ندلسي ب نص من التعليمية و ية الدي ام بامل القيام و ان. داري ف

قطا م موا ثمار الس واسعا مجاال يجدون ندلس من الوافدون

بلدان انت و البالط، و دارة و الثقا قل ا ع ادة الصناعة،ز و التجارة

نظ تمثل ي العر ماملغرب ن- ر ا من-ذلك تتمتع انت ملا خ املالذ

ية س منعة و   .(2)استقرار

أن يالحظ الرحمانو عنعبد ديث ا عند ستعمل خلدون ابن

املغرب بالد إ ندلسية رة االت-ال ا يقول " جالية" لمة-ل :" حيث

أ بيوت من و الدولة ع صنا من ر طا بن محمد ما مع أنزل ندلسو ل
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الية ا ن آخر. (3)........"القدم موضع يذكر الذباغ:" و ابن خ من ان و

يلية إش جالية س تو ع وفد أباه يم إبرا أن يؤكد.  (4).......ذا ما و

اك ندلس من وح ال أن ن يب جالية، لمة ل خلدون ابن استعمال

جماعية ماعي/صبغة ا رة ال ذه النكباتو بتجدد تجددت و تواصلت  (5)ة

.  

الضروري غرا ا املجال ا لنفس توفر أن انية الز مارة ستطع لم

زائري ا الشرق من كب جزء أن إذ ، ا أراض ،( ملة قسنطينة

تقرت و سكرة زء) عنابة،بجاية، با اكتفت و ن، فصي ا نفوذ تحت ان

تلمسان ا ل كقاعدة زائر،متخذة ا من وسط و ي ال. الغر يكن لم تنافسو

تارة الصراع دائرة يون املر تدخل بل ن فصي ا و ن اني الز ع مقتصرا

ن فصي ا ضد تارة و ن، املجاور ن اني الز ن فقد. ضد ي املر جيوش وضلت

املدية إ ن فصي ا جيوش وصلت كما قسنطينة و الزاب و س تو إ

تلمسان و    (6)ومليانة

الوض ذه الوزان سن ا ص قائالوقد امللك:" عية استقر قد و

فاس ملوك قبل من دوا اضط م أ غ سنة، ثالثمائة ان ز ب–ب أي

ن ،–مر خ التار جاء حسبما ، املرات عشرات نحو تلمسان احتلوا الذين

عند املغارات إ الفرار أو سر أو القتل إما ئذ حي ان ز ب ملوك مص ان و

عرب، م ا سج تو ملوك فبل من الطرد إ أحرى أحيانا عرضوا ع-و

ن فصي   (7) .- ا

الصعيد فع ، صعدة جميع ع ة خط نتائج ذلك ل ل ان وقد

مستقرة كإمارة وز ال من انية الز مارة الوضعية ذه حرمت السيا

شر  ال الصعيد ع و الدولة، أطر من عدد ع املستمر القضاء يبفعل

ع و ان، الس رة بفعل ساسية ة شر ال ا قاعد من مارة حرمت
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بفعل قتصادية للقاعدة املستمر الضعف إ أدت قتصادي الصعيد

من انطالقا ارج ا مع املبادالت ع و ، السودان مع التجارة ع عتماد

ستقر  يفضلون ندلسيون ان الوضعية ذه أمام و ران، انو بم ار

ة والعسكر والسياسية العلمية م طموحا تحقيق فيھ ستطيعون

قتصادية   .و

  

 ):م1378 - هـ 780/ م 1337-هـ 734(جتربة حيىي بن خلدون -1

املك خلدون بن سن ا بن محمد بن محمد بن يح أن من بالرغم

ا أمثال من لھ ن املعاصر ن املؤرخ من عدد لدى ذكره تردد قد ا زكر ي بنبأ

طيب حياتھ(10)والت(9)واملقري(8)ا عن س ال ر ال إال علم ال .فإننا

وعاش قبل، من وجده والده استقر حيث س تو ولد أنھ الرا فمن

العلم لدراسة منصرفاً السياسة عن عيداً حياتھ أم الذي والده ظل

ال ول  .وأعمال مج ون ت اد ت خلدون بن يح حياة منإن يصلنا لم إذ ة،

القليل إال ا ألصبح. أخبار أخيھ، لسان ع ورد وما نفسھ، عن ذكره ما ولوال

سنة ثالثون و ثمانية اء ز استغرقت ال حياتھ مسار بع ت علينا العس . من

د الع إبان س تو سادت ال والعلمية الثقافية جواء فإن حال، أية ع

ا من ول النصف ف امليالديا عشر ع الرا ـ ري ال الثامن (11)لقرن

املختلفة بالعلوم ذاكرتھ وأثرت صقلتھ ور .قد املذ السلطان عادة من ان إذ

وترحالھ حلھ ن البارز دولتھ علماء   . اصطحاب

خلدون بن الرحمن عبد ن ب الذين) رحلتــھ(وقد العلماء أسماء

بن هللا عبد م م وذكر م، عل رضوانتتلمذ بن ) م1381/ ـ783ت(يوسف

دب و ية العر ر اش النجار(12)الذي بن محمد هللا عبد وأبا / ـ750ت(،

ا) م1349 ام وأح النجامة علم إماماً ان و تلمسان ل أ من و ،(13)و
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ي التلمسا مرزوق ابن طيب عبد(14))م1379/ ـ781(وا بن هللا عبد بن ومحمد ،

الصباغ) م1348/ ـ749ت(النور بن محمد والفقيھ الفقھ، علوم راً مش ان و

سنة( غرقاً إنھ(15)) م1348/ ـ749مات عنھ واملعقول"وقال املنقول زاً م ان

كتاب معرفة وإماماً ورجالھ ديث با ع(16)"وإقرائھ" املوطأ"وعارفاً بن ومحمد ،

السطي سليمان غر(بن سنةمات ال(17))م1348/ ـ749قاً الفقھ ان إنھ قيل

الذين ع مو وأبا الرحمن عبد زد أبا مام وأبناء ، ماً وف حفظاً يجارى

بقولھ خلدون ابن م سن: "وصف ا ي أ السلطان مجلس لبة ا سباق م

املغرب ل أ ن ب من بتھ ل م ب"اصطفا يم إبرا بن ومحمد / ـ756املتو(،

العقلية) م1356 العلوم باملغرب(18)شيخ ن املقرئ إمام الزواوي وأحمد والفقيھ. (19)،

س ا الشرف أحمد بن محمد هللا عبد بحقھ) م1369/ ـ771ت(أبو القائل

أحاط» وقد إال عق فن علمھ عن غرب ال وديناً علماً الكمال رجال أحد شيخنا

 .(20)بھ

ع ع امليدانسنقتصر ندلسية التجرة ر مظا عض رض

ي الثا مو حمو ي أ حكم ة ف خالل ، ،)1389- ـ791/ 1359- ـ760( الدبلوما

ساعدنا س الدراسة ذه أن ع املنطقة خلدون بن يح إقامة خالل من ذا و

ة الف ذه ا تمام يقع لم ال السياسية وانب ا عض م ف شك.  ع ال و

يئة مت سا قد الزانية مارة واقع عن صية ال ذه ا رسم ال الصورة أن

لالستقرار نفسيا ن م. ندلسي مع و املغرب بالد إ ن ندلسي العلماء جاء فقد

السلطانية، دمة ا معقدة جد قواعد و السيا العمل حقل عرقة تقاليد

من عد أ بوا ذ م بالضرورةف يخضع ال مستقال شأنا السياسة من وجعلوا ذلك

خالق و   .لألعراف

  .حيىي بن خلدون و احلراك السياسي -2

سنة س بتو خلدون بن يح ا زكر أبو تلقى734ولد ا شأ و ـ،

ا علما ع قد(21)العلم و العلوم، و الثقافة قة عر أسرة إ ت ي و و
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اشغل أفراد خلدونعض بن يح شأ قد و فصية، ا الدولة سامية مناصب

إ التفتح و ية، الدي بالعلوم الكب تمام و والعناية، د ا ع طا يخمل عل جو

ي أ م خدمة امة وإدارة سياسية مناصب حياتھ وشغل ، الشعر و دب

ي الزا السلطان خدمة و ، ف ا هللا معبد بالط ثم ي الثا حمومو ي أ

رمضان قتل حيث بتلمسان، ي حموالثا ي أ خدمة إ برا عاد ثم ، العززاملر عبد

الفكري 1378 - ـ780سنة نتاج مرحة بداية و عمره، مقتبل يزال وال انت. و و

ة الف ذه أيام أز بتلمسان ا قضا ال السبع انالسنوات حياتھ،ف من امة ال

الوادية العبد الدولة تارخ ناول ي أنتجھ الذي الوحيد   .(22)التأليف

ي أ السلطان ء م منذ السياسية، حداث خلدون بن يح دور ر يظ

املر سن ا ي أ بن يم إبرا عمل]). 25) ([م1360ـ1358/ ـ762ـ760(سالم إذ

ديوان اتباً خ بجايةعند حاكم ه أم مع فاس إ انتقل أن عد املر شاء

املر عنان ي أ السلطان حكم أثناء ف دولتھ(23)ا إ بجاية ضم من تمكن الذي

سلمية1352/ ـ753سنة بطرقة إ  .(24)م بجاية عادت عنان، ي أ السلطان موت و

املغرب بحاكم دفع الذي مر ن، فصي ا إطاعة عنان ي أ بن محمد وسط

ف بكرا ي أ بن السابق اكم ا ف ا هللا عبد ي أ م يد يتمكن. إطالق ولم

سنة رمضان إال ا داد اس من هللا عبد إشارة. (25)م1363/ ـ765أبو ترد إذ

حمو ي أ م إ عاجلة مة بم خلدون بن يح قيام إ حداث تلك حاكمخضم

 .(26)تلمسان

ف ا هللا عبد م بخدمة القيام إ خلدون بن يح شاط امتد

سنة بجاية إمارة امتالك ع يم1359ـ/761ملساعدتھ أ السلطان عمھ من

اح ر قبيلة بمساعدة و اق ذا. إ عينھ هللا عبد ي أ م أن شك ال و

التصاال اء الد من فيھ علم ملا املنطقةاملنصب عرب   .(27)تھ

، الث حمو ي أ السلطان من املساعدة طلب ف ا م قرر وقد

تلمسان إ خلدون بن يح وفعال. م1362/ـ764فأرسل ، مة امل ذه ليقوم
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باالتصاالت ف ا اق إ م فطن عندما و ارة، بم مة امل ذه أنجز

البالط و هللا عبد ي أ ن ب ااملتكررة عند و ، املساعدات ذه أخفق ي ا الز

بضرورة سلطانھ إ ا مش خلدون بن يح لدى السياسية نكة ا ت اتج

الدواودة بقبائل سنة. تصال من1363/ـ765و هللا عبد أبو تمكن م،

ألخيھ ا ترك ثم ا، عل حاجبا يح ن ع ا،و ص بجاية إمارة ع يالء س

ر  الذي الرحمان السنةعبد ندلس من قادما بجاية إ حل

طاعة  .(28)م1364/ـ766 إ بجاية عادت عنان، ي أ السلطان موت و

إ عنان ي أ بن محمد وسط املغرب بحاكم دفع الذي مر ن، فصي ا

ف ا بكر ي أ بن السابق اكم ا ف ا هللا عبد ي أ م يد   . إطالق

عبد أبو يتمكن سنةولم رمضان إال ا داد اس من / ـ765هللا

خلدون]). 28([م1363 بن يح قيام إ حداث تلك خضم إشارة ترد إذ

تلمسان حاكم حمو ي أ م إ عاجلة مة تتغ  .بم أن قدار شاء و

جديدة صراعات فصية ا سرة أفراد ن ب شب وت أبو. حوال، قام إذ

ف ا سنةالعباس قسنطينة ع1365/ ـ767صاحب بالسيطرة م

سيطرتھ تحت خلدون ابن يح وأخضع هللا، عبد ي أ ا صاح وقتل بجاية

انقلب ثم الرحمن، عبد وأخاه و مر أول فأكرمھ بالبقاء، أغراه أن عد

نھ و يح اعتقل ثم خلدون، بن الرحمن عبد ع وقعت لوشاية ما عل

بونة أخوه)عنابة(بمدينة رب فيما ،.(29)  

سكرة، مدينة إ والتوجھ روب ال من تمكن إذ الً طو اعتقالھ يدم لم

الرحمن عبد أخوه استقر محمد. حيث بن عمر ي ا الز م وصل سكرة و

حمو ي أ لألم ضوع با اح ر قبائل إقناع مة بم حضر يح. الذي ان وملا

فق م، لد انتھ بم ممعروفاً شيوخ إ معھ بالتوجھ عمر السف عليھ أ د

م إقناع وقصدوا. لغرض اح ر شيوخ مع متھ م ون يح وافق ، وفعالً



  حنيفي هاليلي 8العدد                   أولياء وعلماء تلمسان يف تلمسان الزيانية 
 

[204] 

سنة البيعة لتقديم حمو. م1367/ ـ769تلمسان أبو م اصطفاه ناك و

يقول  إذ الكتابة؛ مة شاه:"...مل إ لكتابة ي اصطفا ولدي... ثم باستقدام ي وأمر

وعنايتھم ه ب ن محفوف بإحسانھ ن محمول سكره سعادة. ن أول ذلك ان ف

ا رأي انية ر عناية وأعظم ا العالقات(30)".أوتي ورت تد أن حدث ثم

ن اني والز ن ي املر ن ب جديد من فارس. السياسية أبو املر السلطان قام إذ

ز العز شن1372ـ1365/ ـ774ـ767سنة(31)عبد يم أ م ع حملة

سنة ا ودخل تلمسان فأخضع ي، ا الز رب. م1370/ ـ772حمو نما ب

راء ال ملتحقاً. باتجاه ه، أم يفارق أن قبل فقد خلدون، بن يح اتبھ أما

عده من با السعيد وولده فارس ي أ املر السلطان شعر. (32)بخدمة وقد

فيم ارتكبھ الذي الفادح طإ عدبا يقول . ا املوقف، لذلك يراً نا: "وت ومن

تجاذبت شيطانية ونزعات اعتورت ة سوداو ياالت ـ حمو ي أ أي فارقتھ

درك إ وى أ مكتوب وشقاء برح الفخر إدراك عن تقاعس بخت وسوء

ي سارة  . (33)"ا

مقام  أن خلدون إال بن يدميح لم ن ي املر ن السالط خدمة

ن ي املر حكم ع جاء فيما تلمسان، إ حمو أبو م عاد إذ ؛ الً طو

سالم ي أ بن أحمد العباس أبو با نصر 1384ـ1374/ ـ786ـ776(املس

تلمسان)م إ العودة فاستأذنھ عد. ، انت لفاس مغادرتھ أن بدو و

ال لنكبة دتھ سنةمشا فاس الال طيب ا ابن الغرناطي ر / ـ776وز

 .(34)م1374

ول  يع ر ر ش غرة تلمسان إ يح عاد فقد أمر، من يكن ما وم

لنفسھ1374/ ـ776سنة العفو ملتمساً ذنبھ، يدرك و و لھ. م فاستجاب

لسره اتباً ان كما منصبھ إ وأعاده عنھ وعفا حمو أبو قدار. م أن إال

املرة ذه لكن السياسية، الفات ا شرك أخرى مرة أوقعتھ ما سرعان
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ن اني الز عاصمة تلمسان ن. داخل ب والشقاق الفات ا بذور اشتعلت فقد

ان ز ي أ ولديھ ن ب شديدة منافسة وقامت حمو، ي أ م حاكم(35)أبناء

الذي ن تاشف ي وأ ران ران(36)و و بحكم ماطلھ. لنفسھطمع والده أن غ

خلدون، ابن يح اتبھ قبل من دبر قد مر أن ن تاشف أبو فظن بطلبھ،

صاحب إ عاز باإل ن تاشف أبو م قام إذ ا، ي ب ذ مكيدة لھ فدبر

يح بقتل وأمره يخلف بن مو ي ا الز بن. الشرطة مو قام ، وفعالً

بيح بص بال وأعوانھ ي: يخلف أ م قصر من خارجاً يح ان نما ب إذ

سنة رمضان ليا من ليلة وأعوانھ1378/ ـ789حمو مو اجمھ م،

قتيالً  فحاول. وأردوه ولده، من دبر قد مقتلھ أن م عرف ، التا اليوم و

الرحمن عبد أخوه قال كما أو قلتھ مة جر ع الستار وطوى:"إسدال أغفى

ا  . (37)" جوانحھعل

إ ذلك أسباب ترجع و املرجو، النجاح هللا عبد ي أ إمارة تلق لم لكن

بالط يح مكث قد و ، العرب من ألحالفھ ح و الرعية معاملة سوء

ع ف ا العباس أبو قسنطينة أم استو أن إ زمة، ش ع م

سنة شعبان قتل1365/ـ767بجاية و وألقيم، ، ف ا هللا عبد م

، أموالھ زت كما عنابة، نھ و خلدون بن يح ع ذلك عد القبض

معتصما سكرة الرحمن عبد بأخيھ اق ال و الفرار من تمكن لكنھ و

ي مز بن   . (38)بحماية

ة تجر و خلدون بن يح ة تجر من و املرحلة انت تلك

طم لكن مارةقاسية، مع ة التجر كرر و الصعاب من ذلل ندل وحھ

ي الثا حمو ي أ م بالط انية، سنة. الز عرض1367/ـ769ففي م،

ومن ، انية الز للسلطنة اتبا عينھ حيث ، ي ا الز ل العا ع خدمتھ يح

السيا ل املشا يح استدعاء إ ي ا الز م دعت ال العوامل م سيةأ
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إبن ثورة الشرقية املنطقة ا أحد ال ن الف جراء من ا يواج ان ال ة ط ا

ي الثا سعيد ي أ السلطان ابن زان ي أ   .عمھ

سنة مليانة فتح و الشلف، نوا ع ، حمو أبو أص769توجھ و ، ـ

ا، حص و ا ع أحوال صول ا يتطلب زان ي أ منافسھ ع القضاء ان مساعدةو

م مع نزاع انوا الدواودة ألن م مع للتحالف الدواودة قبيلة وخاصة راح عرب

متھ م ن و اتبا. (39)زان عينھ و ي الزا م نفس الوقع أحسن لذلك ان ف

استقر و بتلسمان ليح املقام طاب عندئذ و شارھ، مس من وجعلھ إليھ قرھ و لھ،

العلماء.  )1(ناك و دب و بالشعراء تصال من يح قامة ذه مكنت وقد

نھ و ت أفاده مما ي حموالثا ي أ بالط م يزخر ان مر.  )2(العل   الذين أن غ

إ ضطرابات و ن بالف أحرى مرة شتعل إمارتھ جعل مما ي الزا لألم ستقر لم

ا العزز عبد استو سنة)1372- 1365(ملرأن تلمسان ع م1370ـ/772،

معقل قبائل املر)3(بمساعدة بالبالط لتحاق يح   .فقرر

خلدون بن يح تلمسان،اتصل مدينة العزز عبد السلطان احتل ن وح

، العل نھ و ت ثر أك لھ ان مما منھ استفاد و طيب ا بن الدين بلسان

الع عبد وفاة سنةو فاتحھ1372/ ـ774ززاملر ، فاس إ املر البالط انتقل م،

ضطرابات و ن الف لكن ، ية املر العاصمة إ طيب ا ابن و يح ذلك إثر ع

خاصة بفاس يح بقاء دون حالت ، املر البالط تحاك انت ال س والدسا

م ا أن عد نھ، طيب ا ابن قتل سنةعد عذب و حوكم و بالزندقة

صيات.  )4(م1374ـ/776 ال من عليھ عتمد ان من خلدون بن يح فقد

الدين لسان مقتل و غازي، ابن ر الوز سالم اس عد املر البالط السامية

فأض طيب الصراعا و ن الف تمزقھ للمناورات مسرحا املر املغرب

ع ن املتنافس ن ب البالدالقائم داخل الفو شار ان ب س مما كم،   .ا

سنة من1374/ ـ776أوائل بدا خلدون بن يح يجد لم ، م

ساعد مما ، الصفح و العفو طالبا ، بزلتھ فا حمو،مع ي أ بالط إ الرجوع
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حل ع ساعده مخلص شار مس إ حاجة ان ي ا الز م أن ذلك ع

ل ،إذاملشا ال طو ل الش ذا ع تدم لم مور لكن إمارتھ، تواجھ انت ال ة ط ا

سنة أوائل منذ ي الزا البالط يح1377/ـ779أصبح ان وقد للمناورات مسرحا م

املناورات ذه ل ية ظروف.  )5(نفسھ انت تلمسان إ خلدون بن يح عودة إن

ان إذ ، مية بالغة حاجةسياسية جعلتھ ة خط ل مشا يواحھ ي الثا حمو أبو

رضاه و بثقتھ يتمتع ، مخلص مساعد شارة اس إ ش.ماسة ع وسط املغرب ان و

التقارب سياسة ب س ف حمو، ي أل املعادية السياسة ب س صعبا، سياسيا وضعا

بتمل تواجده العززأيام عبد املر السلطان و عامر ب قبيلة ن امللكب اضطر ، سان

أمامھ يجد فلم م عل عتمد اء، أقو أنصار و ، جديدة مواقع عن البحث إ ي الزا

عامر، لب قبل من انت ال قطاعات و متيازات ا منح حيث د، سو قبول سوى

ي الزا العرش تأييد لسود املجال ف كذا مأزق،. )6( و نفسھ حمو ي أ وجد

عز  فتنة،حينما من املدية منطقة حدث ما عد ران، و والية إ زان ي أ نقل ع م

ع لھ عقد أن أبيھ من طلب و ، ن التعي ذلك منع وقرر ن تاشف أبو غضب حينذاك

زان ي أ أخيھ عوض ران را،. و ظا أسعفھ وإنما قراره، عن يرجع أن السلطان يرد لم

بم خلدون بن يح اتبھ إ د ذلكوع من املخلص يرى ح ا كتاب   . )7(ماطلتھ

ع ن تاشف ي أ م خدمة انوا ممن ، خلدون بن يح حساد عمل

مرالذي ، يؤثرعليھ و زان، ي أ م صا عمل ذه، بمماطلتھ وأنھ تحرضھ،

دبرأمرم حيث ، يح من التخلص عزم و ، عليھ غضب ن أبوتاشف يدجعل ع قتلھ

سنة رمضان ذا و قصرالسلطان780أتباعھ، من خروجھ عد   . )8(ـ

 :الشخصيات األندلسية -2

بالعلوم إملام من بھ امتاز ملا لھ أ و بالعلم ي الثا حمو ي أ تم إ

بفضل و ، ده ع تلمسان انت و ي، د شاط ال مة للمسا واستعداده

عل إشعاع بلد و اما، ثقافيا مركزا عظم، ا د م و مس ا ا مدارس

الثقافية املغرب مراكز م أ   . )9(يضا
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يح يجد أن غزو منفال ظوة ا و يع ال و العطف خلدون بن

ن ز امل الكتاب من عد يح وأن سيما ي، الثا حمو ي أ السلطان لدن

خ التار خصوصا و جتماعية و سانية العلوم سائر نبوغھ إ . باإلضافة

ال القصائد ن ب من و حمو، ي أ مدح عديدة قصائد يح نظم وقد

ر  ا سنةالتمس أواخر بفاس مقامھ أثناء ، جاء1373/ـ775م ، م

ا   :ف

الكتمـان و الص عنھ غن لم ــوى ال ألي عرضت الديار   وإذ

السكــــــان ـا تخلفــــھ أثـــر وجـده يبحث و الذكـــرى   عتاـد

ما الدار تدري أين من ضلة أقــوى العرصات سائل   الظعانيا

تـــان عارض فدمعــي ظمــأ ا لرجع الغمام ضن أن تخش   )  10(ال

باملنطقة، استقرت ال ندلسية صيات ال تمامات ا تنوعت

تمام ا مجرد من تطور تمام ا و و ، العل امليدان أثرت صيات ناك ف

املغامرة أخرى صيات أثرت ن ح تصوف، و د ز إ امليادينبالعلم

من ة كب ملجموعة خلدون بن يح استعرض قد و ة، العسكر و السياسية

عنوان للسلطان ألفھ كتاب ندلسية صيات الرواد: ال والسؤال. غية

يخصص أن إ دفعتھ ون ت قد ال سباب عن البحث إ ستدعينا الذي

الكتاب من م ا ذا ا يكمن: ل ذلك ع واب لبعضفا استعراضنا

الوجود ذا صورة توضيح من د تز أن ا شأ من ال و صيات ال

انية الز مارة   .ندل

  :أبو مدين شعيب
كتب   مناقبھ ذكر توسعت ورة مش صوفية صية و

أندلسية رئيا تمثل ا أل خلدون بن يح ترجمة ع سنقتصر اجم،لكننا ال

و أندلسية، صية عنھل قال فقد ن:" كذا العرف قطب الصا الشيخ
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من قطنيانة شؤه نصاري،م سن ا بن شعيب مدين أبو املشائخ وشيخ

املغرب إ البحر أجاز و يلية، إش ه....... قرى خ ا ر فاش بجاية استوطن و

تھ ص الوالية مقام عال فسأل.... و ة، قر ا خارج بتھ أ تلمسان بلغ فلما

،عن مات و يومئذ فمرض الرقاد، و موضع أي العباد،فقال فقال ا اسم

نالك   . )11(ودفن

زر ا الرحيم عبد بن ش الع    :أبو

أنھ يح ذكر صل، ي الكتابة:" إش بارع أدبيا شاعرا–ان

عقائد..... مجيدا صنف و ، س ا سماء شرح و ز العز الكتاب فسر

حسن نظم التصرف ولھ الفقھ، أصول وكتبا الدين،   . )12(...." أصولية

الصقيل ابن سن ا   :أبو

يح ذكر ، املر ع بن ع بن يح أنھو رواية"عنھ ان

ا صا عدال ديث   . )13(" ا

لوي  ا هللا عبد   :أبو

عنھ   يح املعروف:" قال ي ش الشوذي هللا أبوعبد الو الشيخ

ن العرف العباد كبار من تلمسا، ل نز لوي القضاء..... با و أنھ وقيل

إ آوى و منھ بنفسھ فر ثم املؤمن عبد ب دولة آخر يلية زيبأش تلمسان

ن   . )14(....." املجان

سعادة بن بكر   :أبو

أنھ   يح عنھ عا: " ذكر ناقدا محدثا، ، ضابطا ، للقرآن مجود ان

ا عمر و تلمسان نزل   .)15( "الرواية،

ب يم ابرا بن محمد هللا عبد   :أبو

بلغ   قد و ، سنوات ع أر مدة خلدون بن محمد أبناء بتعليم تم ا

سيما عميقا مبلغا الرحمن عبد أخيھ و خلدون بن يح ن و ت بي تأث
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يح عنھ قال الطبيعية و العقلية الشيخ:"........ للعلوم ع العالم شيخنا و

ب يم ابرا بن محمد هللا عبد أع........أبو اال فق قيا إفر و باملغرب رف

مشيخھ عليھ لھ و إال ا   . )16(....."كب

املالح بن   :عائلة

سعيد   ي أ بن حمو أبــا ي ا الز م أن خلدون بن يح ألقــــى:" ذكر

ثم شقر ولده ثم املالح، بن ميمون بن محمد إ ابة ا و الـــــوزارة تقاليد

ع بن ع عمھ و يم ابرا هللاولده   . )170("بد

من مجموعة استعرض ن ح خلدون بن يح أن يالحظ و

وسط باملغرب املستقرة ندلسية صيات زائر( ال إ)ا يرمي ان ،

يؤدي أن ذلك شأن من إذ ي، الثا حمو ي أ ي ا الز م ر ع صول ا

العلمية و ندلسية الية ا انيات إم ع التعرف ش. إ ال مو أن ك

ع ون ال ي انوا الذين املغرب أندل عن خاصة صورة لديھ انت ي ا الز

من عدد بذكر الصورة ذه يمحو أن خلدون بن يح فأراد ، املر البالط

ن ئ ش إ بذلك يرمي و و املنصوفة و اد الز و   :العلماء

و: أوال الدنيا دت ز ن ندلسي من فئة ناك عنأن أعرضت

املال و   .السياسة

صول: ثانيا ا معناه املتصوفة و اد الز ؤالء تأييد ع صول ا أن

ام اح و تقدير من ة خ ذه م ل تكنھ ملا العامة تأييد   .ع

  

  

 :سلوك األندلسيني

ندلسية الية ا لعبتھ الذي اسم ا و شيط ال الدور أوردنا لقد

ن فصي ا أيام ي املغار السيا الركح ع خلدون بن يح صية
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ة كث و أليمة ة كث فواجع الركح ع تمثل انت و ، ن ي املر و ن اني والز

  .وقاسية

ا املغرب بالطات ا عرف ال س الدسا و السعايات انتإن ي، لعر

ا ف للتخرج املدارس أجود انت و ندلسية، العواصم بالطات موجودة

الدس و املرتبة يحتلون ن ندلسي دنا شا أن إذن ب فال

املغرب ركع ع فإن. والسعاية ، السيف شؤون الل بنو تخصص ن ل و

م ة بك اجروا القلم، بأمور استقلوا ن رةندلسي ز ا قواعد ن

تلمسان، و بجاية قصور فمألوا العدوة، بر إ النصارى بأيدي ساقطة امل

داب و املراسيم و ب ات ال ، ة و النظام أدخلوا حلوا  . وحيثما

القواد  و مراء تنازع موزعة لة ل م سلطة و ور متد اقتصاد ظل و

الليون انت)18(ال ندلسيون الكتاب ستميتو و تدافع جماعة ل

مع نية ا مص حسب فتتحالف العابرة الظرفية ا مصا عن الدفاع

عكس أو تلك ضد ماعة ا فيما: ذه تتحالف فئات إ ماعات ا تتجزأ و

صل لوحدة أو للقرابة اعتبار بدون ا اللعبة. بي ن املشارك عدد فيك

يت عد لم و عقيدا ذه يد أحدف ا ف ا. حكم ق طر ا ل املنطقة فاتخذت

م ستل ل خلدون ابن ا عل اعتمد ال القاعدة ذه ، التدر يار نحو

تھ نظر ا ر ي و ا ابن. م أن ف ع أن إال سعھ ال الدارس أن شك ال

ماعة ا تنافس و ن ندلسي فئة منظار من زمانھ حوادث يرى خلدون

اللية جتماعية.ال ر الظوا من ا كث يفسر نراه لذلك ا م نفسھ " اعت

ندلسية العوائد انقطاع و باملغرب ة البدو العوائد ة   )19(" بك

ع تمرسھ و اطالعھ بواسع خلدون ابن ارتفع ساس ذا ومن

علة إن العال خ التار مستوى إ ية الفق القواعد من ام ح باط است

و  ماأوضاع بقدر لدونية ا ة النظر توجد ال خلدون ابن مغرب حوادث
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ال السياسية املمارسة أن ن ل و املجتمع امنة ال العوامل توجد

و ندلس بالد من مستعارة انت املغرب منطقة ئا فش ئا ش عمت

الواقع مع العمق ة متجاو أيضا انت ا فإ يار إ ا ق يطر املغر

الثامن و ع السا ن القرن الشورى املدينة مستوى من ارتفع قد فاملغرب

عشر ع الرا القرن أثناء مة امل املنظمة اململكة مستوى إ ن   .امليالدي

اململوكية   عدام ا ب س ان ز ب دولة أو ن ندلسي تأث ان

م جماعة يمثلون ندلسيون الكتاب ان و ا خدمةف من تقلون ي تخصصة

إدارة أو شاء ن دواو الوظائف يحتلون الظروف حسب آخر إ أم

مجتمع ع وافدين انوا م أ بما و الوزارة مرتبة إ يرتقون وأحيانا شغال

ان م أم ح و م نفوذ فإن ي لدو ا التعب حسب فيھ م ل ية عص ال

حاجة  ع ة ج من عمتوقفا أخرى ة ج ومن م، كفاء و م ثقاف إ م

أي البالد، سي م ل املنافسة ماعة با م ط تر انت ال العالقة نوعية

الل ب من ش ا   . )20(رؤساء

  :تفرع سلوك األندلسيني إىل قسمني   
إبراز و الزوايا، و املساجد التعليم ق طر عن رتزاق حاولت فئة

ن ندلسي أن شك ال و ي، العر املغرب بالطات إ للدخول ندل العلم

بصفة لذلك ن يئ م انوا م، صفوف املعرف شار ان و الثقا م لتفوق

التصوف. خاصة و د الز لية ت اتج و الدنيا عن عزفت فئة يجةو ن ذلك و

اليأس م أنفس خلقت ال و ندلس ا اجتازو ال رة املر ة التجر

قد ندلس أن ن ناس ، قناعة كذلك م أنفس خلقت كما شاؤم وال

الشعراء و دباء و بالعلماء غص و   .سقطت

صراع   ستدخل ال ن السياسي سلوك تتمثل الثانية الفئة و

امل مع يحملونحاد م و الفئة ذه أفراد ى أ إذ ة اعتماد(غار أوراق
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انوا) أندلسية ف سبة وا القضاء و السياسة ق العر م ماض ز ت

قيادية مناصب إ للوصول   .يطمحون

إ   للوصول ؤالء ا اتبع ال طوات ا ذكر إ نا املقام أوجب

مراحل ل ش ع س انت و   :البالط

عن: واملرحلة   ي العر املغرب بالطات مع اتصاالت الدخول

شاد س إ حاجة انوا املغرب أمراء ألن مباشرة، بصفة أو وسطاء ق طر

ارجية ا و الداخلية م ل ملشا نظرا الرأي   .بذوي

الثانية   أو:  املرحلة ن شار مس أو وزراء إما السياسية املمارسات

م عض حقق وقد ماب، كفاء عن بذلك وا ع و رة با نجاحات

م سلوك سود ان الذي و السلطة ع ستحواذ ع طا لكن و م،   .ومقدر

الثالثة   شعر: املرحلة البالط داخل التقليدية ية املغر النخبة بدأت

بدأت نا من ا، يد من تفلت أصبحت مور مقاليد أن و مشت ا أ

تحاك س الدسا و الفشلاملؤامرات مص ان و ، تلك أو الفئة ذه ضد

عاد أو   .القتل

 

  :اإلحاالت

                                                             
خلدون (1) بن ، الرحمن دولة) 1406-1332( عبد رجل و اجتماع عالم و فيلسوف و مؤرخ

سياسة حياتھ. و ام م عدة من: تقلد كث عده س التدر و القضاء و السفارة و الوزارة

املؤلفات أوائل من قيقة ا فمقدمتھ جتماع لعلم قيقي ا املؤسس ن ادمي

ال تن علمياال ا ن شري ال خ التار تطور ملسألة   تصدي
الطال  (2) ن" محمد فصي ا أيام قية إفر إ ندلسية رة العدد" ال ، صالة مجلة

أوت26 لية جو زائر، ص1997ا ،57  
ومن  (3) بر ال و م ال أيام ا و املبتدأ ديوان و الع ، خلدون بن الرحمن عبد

من م وتعاصر ب ، ك السلطان ،: ذوي ي اللبنا الكتاب   787ص6،ج1959دار
ج (4) ،   683ص6الع
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ل  (5) الش ع انت النصارى بيد سالمية واضر ا سقوط عد ندلسية رة ال م أ

قرطبة: التا سقوط عد ندلس شرق جالية ،) م1236/ـ633(رة

مرسية)1228/ـ636(بلسنة سقوط)1268/ـ666(، عد ندلس غرب جالية رة ،

يلية   إش

  ).1249/ـ464( 
زائر (6) ا ، الثقا زائر ا خ تار ، هللا سعد القاسم للكتاب: أبو الوطنية املؤسسة

ج1981 ص1، ،28 -2  
قيا (7) إفر وصف ، الوزان محمد بن سن خضر( ا محمد و ح محمد ،)ترجمة

اط   .8ص2ج،1982الر
الكتاب  (8) حانة ر طيب، ا بن سعيد بن هللا عبد بن محمد بن محمد بن الدين لسان

ط عنان، هللا عبد محمد تحقيق املنتاب، رة1ونجعة القا ،:، ان ا ج1981مكتبة ،

ص2 ،134.  
تحقيق  (9) عياض، أخبار اض الر ار أز املقري، ي التلمسا محمد بن أحمد الدين اب ش

اط، الر سالمي، اث ال شر ل كة املش نة ال وآخرون، السقا بن ج1978محمد ،1،

ص بن247ـ246ص الدين لسان ا ر وز وذكر الرطيب ندلس غصن من الطيب نفح ؛

وت، ب صادر، دار عباس، إحسان تحقيق طيب، ج1980ا ص6، ج396ـ389. ص ، ؛

ص7   .135ـ133ص ،
بن (10) ان،محمد ز بن شرف بيان والعقيان الدر نظم ، الت ليل ا عبد بن هللا عبد

ط بوعياد، محمود زائر،1تحقيق ا للكتاب، الوطنية املؤسسة ص1985، ص ـ110،

128.  
سن (11) ا ي بأ املك عثمان بن ع السلطان زمن ن ي املر طاعة تحت س تو دخل

ي). م1347/ ـ748( د، الدولة: نظرللمز مبادئ الفارسية قنفذ، بن ن حس بن أحمد

فصية، ي: تحقيق(ا ال املجيد وعبد النيفر الشاذ شر،)محمد لل سية التو الدار ،

س، ص1968تو ص املوحدية170ـ169، ن الدولت خ تار ، الزرك محمد هللا عبد وأبو ؛

فصية، ماضور :تحقيق( وا ط)محمد س،2، تو ص1966، ص   .82ـ81،
الكتاب (12) دار شر ، وشرقاً اً غر ورحلتھ خلدون بابن ف التعر خلدون، بن الرحمن عبد

وت، ب ي، ص1979اللبنا ،42  
ص  (13)   .48الرحلة،
ص  (14) ص ذكر. 56ـ50نفسھ، ستان ال م، مر بن محمد بن هللا عبد أبو لھ ترجم وقد

بتلمساولياء زائر،والعلماء ا ب، ش ي أ بن محمد تحقيق ص1908ن، ص   .190ـ184،
ص (15) ص   .47ـ46الرحلة،
ص  (16) سنة46. نفسھ، ألف كتاب من شر الو وفيات ، شر الو يح بن أحمد ؛

اط، الر ، ح محمد تحقيق الوفيات، ص1976من جذوة117، ، القا ابن ؛
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ج سابق، مصدر ص1قتباس، بجمال؛301، الناس أعالم دان، ز بن الرحمن عبد

املغرب، لية، ية املغر املطبعة مكناس، حاضرة ج1929أخبار ص3، ص   .582ـ581،
ص   (17) ص أيضا33ـ32الرحلة، و يح:؛ ال املسند ي، التلمسا مرزوق بن محمد

سن، ا ي أ موالنا ومحاسن مآثر سن بيغ:تحقيق(ا سوس خ ا زائر،)امار ا ،

ص1981 ج261. ، سابق، مصدر الطيب، نفح املقري، ص5؛ ص   .241ـ240،
ص  (18)   .21الرحلة،
بل، (19) ألفرد تحقيق الواد، عبد ب من امللوك ذكر الرواة غية خلدون، بن يح

زائر، ا ، الشرقية فونطانا، بي ج1902مطبعة ص1، ،9  
ص  (20)   .57البغية،
راجع (21) خلدون، بن يح حياة   :حول

 رة القا اض، الر ار أز ، املقري ص1،ج1939أحمد ،246-247 

 ،الطيب نفح ، املقري ميد:تحقيق(أحمد ا عبد الدين م وت)محمد ب ،

ج1949   341-340،ص9،
كتاب (22) من ول القسم تأليف أن إ حاجيات ميد ا عبد زائري ا املؤرخ ب –يذ

الرواد سن-غية بداية775/774ان ان ف منھ اء ن خ تار أما ناول777ـ ي ـ،

أنظر التفاصيل من د للمز تلمسان خ تار و الوادية العبد الدولة خ تار بن: الكتاب يح

الواد عبد ب من امللوك ذكر الرواد غية حاجيات: تحقيق( خلدون ميد ا عبد ،)د

زائر ج1980/ ا   28،ص1،
ج  (23) ص2البغية، ج76، خلدون، ابن بل، د ألفر ص1؛ ،156.  
ج  (24) ، الع خلدون، ص6ابن ي. 366، أ طاعة دخلت بجاية أن فيقرر ، الزرك أما

سنة ص. (م1354/ ـ755عنان ن، الدولت خ ينظر). 149تار د، أحمد: وللمز العباس أبو

الناصري، خالد ومحمدبن جعفر تحقيق ، ق املغرب دول ألخبار ستقصاء

البيضاء، الدار ج1959ـ1954الناصري، ص3، ،184.  
ج   (25) املصدرالسابق، خلدون، ص8ابن ج418، املصدرالسابق، البغية، ص3؛ ،123.  
ص  (26) عقد ثم تلمسان، حكمھ استعادة من ي ا الز مو حمو أبو م عدتمكن اً

س، تو ام ح ن، فصي ا مع القديم خالفھ ع ظل فيما ن؛ ي املر مع د،(ذلك للمز

ج: ينظر السابق، املصدر ص2البغية، ،124.  
  .نفسھ (27)
ي (28) ا الز مو حمو أبو ،حاجيات، ميد ا ط: عبد ، آثاره و زائر2حياتھ ا الشركة: ،

ع، التوز و شر لل   175ص،1982الوطنية
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عد (29) اً ص عقد ثم تلمسان، حكمھ استعادة من ي ا الز مو حمو أبو م تمكن

د، للمز س، تو ام ح ن، فصي ا مع القديم خالفھ ع ظل فيما ن؛ ي املر مع ذلك

ج: ينظر ص2البغية، ،124.  
يوسف  (30) بن مو حمو سنة: أبو بتلمسان ع وقتل1358/ ـ760بو / ـ791سنةم،

ولھ1338 ع. سنة68م تحاملھ كعادتھ أبدى الذي حمر ابن لة طو ترجمة لھ ذكر وقد

م وحقيق تتطابق ال بنعوتات م ووصف الواد عبد ب ام املصدر: ينظر. ح ن، سر ال روضة

ص ص   .58ـ54. السابق،
سن  (31) ا ي أ بن ز العز عبد أعوام. و ستة دولتھ رانت أش عة ينظر. وأر د، ابن: للمز

ص ن، سر ال روضة  .33حمر،
ان  (32) ز أبا سنة. يك خر يع ر ع سنة1372/ ـ774بو وخلع م،1374/ ـ776م

أيام، ضعة و ر أش وثمانية سنة دولتھ انت ص: ينظر(ف ن، سر ال روضة حمر، ابن

  .34ـ33. ص
ج (33) ص2البغية، ،238.  
مضطراً   (34) غرناطة غادر أن عد فاس طيب ا ابن حمر. استقر ابن ط اش قد ان و

طيب ا ابن سليمھ لقاء املغرب حكم ساعده أن سالم ي أ أحمد. ع ولده تو وملا

طيـب ا البن ـيتھ بكرا املعـروف و و لھ راً وز دؤاد بن سليمان اتخذ كم، ا سالم ي أ بن

س أودىالذي الذي مر باألندلس، للغزاة شيخاً ور املذ سليمان ن عي ع أن بـق

سنة عد ينظر. م1374/ ـ776بحياتھ د، ختيار: للمز معيار طيب، ا بن الدين لسان

اث ال شر ل كة املش نة ال شبانة، كمال محمد املحقق مقدمة والديار، د املعا ذكر

املحمدية ج:سالمي، خ، تار دون ، غرناطة، ص11مطبعة ،39.  
سنة  (35) تلمسان حكم سنة1394/ ـ796تو ح ينظر. م1399/ ـ801م د، : للمز

ص ص والعقيان، الديار نظم ،   .228ـ210الت
ي   (36) الثا ن تاشف ي بأ سنة. يلقب تلمسان ان ز ب دولة ح1389/ ـ791حكم م

ينظر. م1383 /ـ795سنة د، ص: للمز ص السابق، املصدر ،   .203ـ184الت
ج (37) ، ص7الع ،140.  
  .نفسھ  (38)
،ج)   (39) ص7الع ،272-273  

ص)  1( الرواد غية مقدمة حاجيات، ميد ا   32عبد

ي،)  2( الثا حمو ي أ السلطان د ع الفنون تطورت و ، دبية و ية الدي العلوم رت ازد
طبقة من السلطان عد عملو و و ، امللوك سياسة السلوك واسطة كتب فقد العلماء

تنكر ال ة فكر و أدبية قيمة   .ذو
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، جتماعية و دبية و خية التار قيمتھ و الكتاب موضوع حول د الرجوعللمز   : يمكن

،ص السابق املرجع ، حاجيات ، ميد ا   280-187عبد
ط)  3( خ، التار ع املغرب ، ات حر يم البيضاء2ابرا الدار ديثة،: ، ا الرشاد ،1984دار

  52ص2ج
ص)  4( نفسھ   54-53املرجع
ص)  5( الرواد غية مقدمة ، حاجيات ميد ا   42-41عبد
ص)  6( نفسھ   39- 40املصدر
ج)  7( ،   292ص7الع
ص)  8( السابق املرجع ، حاجيات ميد ا    140عبد
راجع)  9( تلمسان مساجد و مدارس ة: حول بورو تلمسان:" رشيد مساجد ع " جولة

العدد ، صالة صدقاء، زائر26مجلة أوت: ا ، لية ص1975جو ،174 -171  
املرجع)  10( ، حاجيات ميد ا صعبد   177السابق
ج)  11( السابق املصدر ، خلدون بن   125-126ص1يح
ج)  12( نفسھ   103ص1املصدر
ج)  13( نفسھ   105ص1املصدر
ج)  14( نفسھ   127-128ص1املصدر
ج)  15( نفسھ   129ص1املصدر
ج)  16( نفسھ   120ص1املصدر
الرواد)  17( غية ، خلدون بن ترجمة( يح و زائر) بيلألفرد: شر (  190-1910: ا

ص) جزءان ، ول زء   212-213ا
ب مملكة إ ة سر امل ندلسية ات التأث عن ديث ا بصدد ه و يھ أر راشيل ذكرت

القرن بداية الواد فقد13عبد تلمسان بالط إ ي الثا مو حمو ي أ حكم تحت ، م
تطرق و ، ندل التأث بفضل البدوي عھ ،طا السيا املجال التأث إ ذلك عد ت

أندلسية عائلة من انوا ي ا الز م وزراء من عة أر أن ت من( فأو مالح ابن تقصد
  ).قرطبة

A.ARIE, l’Espagne Musulmane au Temps des Nasrides , Paris, P.U.F,1973,PP.458-
460. 

بال )  18( دول من دولة ل نفوذ الل لب الصار قوة يمثلون انوا إذ ، املغرب د
ا ع ستغ أن أم أي   .ستطيع

ط)  19( املقدمة ، خلدون بن ، الرحمن وت7عبد القلم: ب ص1989دار ،294،297  
ط)  20( املغرب، خ تار مجمل ، العروي هللا البيضاء2عبد الدار الثقا: ، املركز

ي،   215-2000،2/241العر
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 علي احلبيب  الفريوي.أ
  تونس -صفاقس  جامعة 

Abstract: 
Merloponte addresses in his book "Sowing the world," 

Language is after he saw the depth of the crisis: the absence of 
meaning and an inability to connect to it at its inception 
anarchist who is making the daily obstacle anthology to 
understand the meaning of existence. 

 "You must understand that language is not a barrier to 
sense, because they are placed in the emerging is the appeal and 
recovery movement that I have numerous my presence in the 
world  

 
Keywords: 

The absence of meaning  -  The meaning of existence  – The 
meaning of the world  – Sciences  -  Artwork. 
 

 : ألشياءافينومينولوجيا الصمت أو العودة إىل لغة 

كتابھ ون لو م ناول العالم"ي عمق" ن ا ف رأى عد اللغة أمر

الذي: زمة و الفوضوي بدئھ بھ تصال ع القدرة عدم و املع غياب

عائقا اليومي الوجودجعل مع م لف اللغةأنيجب" .انطولوجيا أن م نف

ناف ست حركة النا ا وضع ا أل ، املع أمام عائقا ست ل

العالم بوجودي تجمع ال جاع س سان. 1"و يجعل ال اليومي الن و

عد الفكر نوابتأتقوى عن الداللة عزل و الفكر و اللغة ن ب قطعا فصل ن
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إال الفينومينولوجيا ت اتج املعأعالم، ون ي شفافا،"ن مقوما، وعيا

موضوعاتھ و داللتھ ما أ ع الوضوح بتمام اللغة و العالم أمامھ ى بدّ ملا .2"ي

إ الفينومينولوجيا اشياء"عود الكالم" ذا من لتجعل اللغة إ عود

امل لفوران ترجمة و سد ا مستطاع عن ا العالمعب مية  .ع

، الفنومينولو العالم مع تفك و الرسم أن ان س بول عتقد

ي ا الس املع ألن لليومي نقل أو للعالم تمثل أو اة محا الرسم س ل لذلك

عب فعل ان. و س يلتقي نا و الفلسفة اجس و الرسم اجس ون ي قد

الب كة، مش أرضية ع ون لو م خارجو من الوجود مع حث

اليومي" يقا نقد"ميتاف غوغ فان مع يدغر التقى كما يقا"، ميتاف

داثة للوجود ا جديد بدوّ ع نفتاح التفك". و و الف بداع عنيھ ما

يجعل أصيل مع ألجل العالم جسد غراز و شباك و الفلسفي

حقيقيا وجودا ان. العالمسان س يقول أن ع من"فماذا يفكر أنھ

الفن الفلسفة. 3"خالل رأي ان س ون ي وجود"أال ال" نحات الفكر أن و ،

الفن ارض إال قيقية ا أرضھ و تھ تر الالمعأنبل. يجد سقوطھ

دراك مستطاع عطل الذي اليومي و الفن خارج من ه تفك و ولعنف

املعا انكشاف يؤجل و الفنان ان. عند س يقول عندما الطبيعة"و

الداخل ع"توجد ذا ف ارهأن، إظ إ الفنان س الذي العالم

معھ شابك م و سد ا منغرز عالم و الف  .العمل

الف العمل إ جسده الفنان داخل. ينقل ان س شأ وشياءي

العالم العالمو.عمق عمق علقھ ع دليل لالنطباعية ان س ران لعل

إ و ا ذا شياء إ العودة عدبدائياتو أو ا ل ش أثناء و ل ش ال

ل ش غ. ال ان س رسوم ثمة س جسد فل ن ب شباك عن التعب فكرة

الوجود وحدة لية وحدة العالم جسد و لوحة"تمثل. سان
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ات الكب سد" املستحمات ا و العالم وحدة خالل من الوجود وحدة يدرك فنيا عمال

ما بي تجمع ال املمكنة العالم،. الروابط أصيل لوجود جسدي إثبات املستحمات

باملع الوجود امتالء عن التعب طرق إحدى و العالم، ألشياء املع فالسماء. "يمنح

ا و ور ال تناديو دائما الطبيعة ألن حدود ا ل ون ت أن اليمكن شياء و ر

العالم. وتجذب جسد  .4"إنھ

إ اليومي الفينومينولوجيا صامت"تتجاوز التقاطع" وجينو من بع ي

الصمت و اللغة ن ب اء. نطولو إ ن ع تلك ، باللغة و اللغة ر نفكّ يقا"أن ميتاف

مت"اليومي فالفكر من، و العالم مية من املع يورق املفكر جسد جّسد

املع مدارات تحفر جسدية ية عب إ الصمت يحول الذي الكالم فينومينولوجيا

ا ا متا تحديد ستحيل ا درو سكن من. الذي و ف ن التع و التحديد املع يحتّمل ال

شذرة، املع"طبيعة إ ا ف نصل ال ظة ال سيانففي ال إ أيضا نصل التام

ائيا. والغياب س ول اية وبال مفتوح أنھ إال ة الوا ارنا أف إ يمتد ا  .5"املع

الفكر تقوى الفن من جعلت إبداعية فرادة ان س تجرة لت أعمالھ. ش انت

سا ن ب و العالقة عن ا متوترةنعب تلقائية كعالقة الطبيعة ومةو مح

نفسھ ن وصائر ائن ل. بلوغوس ش ل و البدايات إ ان س أعمال بنا عادت

تھ وحش و فحولتھ و غفلة و شأتھ و نافذة. العالم انية الس اللوحة انت

لوحة علمتنا العالم، ع ستاك"مفتوحة الوجود" البحر خالل مع من العالم

ال ا اعناصر اناختار يس البد العلم لت ش ال و العناصر ة؛من رؤ منحتنا

ساسية العناصر ذه ع لالنفتاح اب( : العمق وال و, املاء واء   ).النارال

اللغة و الصمت ن ب التقاطع عن الفينومينولوجيا تبحث إنما،ال

الدوام ع مؤجال و مأموال أمرا يبقى الذي التقاطع ن ع م ف بدى تلك. ت

ة دثية"مز ارج؛"ا ا من املع تطلب امش" الغراماتولوجيا"أن من و

اليومي" يقيا ن"ميتاف ب ضاري ا و الثقا التواصل صلة عقد سمح ما
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سانية إ فجوة؛ذوات تنصت أن ا وجود الوجودقدر نداء إ املع

خارج تھ لغز و اليومي"صمتھ   .6"حدود

الغرب ارثة حدودبلغ اليومي،ال العقل غلبة ا غد مص أزمة عد

ا نطولو"ووقع بلغھ" القحط يالذي الغر من. العقل اليومي تمكن

بارط روالن أساط ا حمل ة رخو ثقافة إشاعة و نفوذه رغوة"سط

والثقافة الفر بت والس والتنجيم ت والفر والبفتيك الصابون

مسطح7"املطبخية ون تلفز ا ب الثقا،(Plasma)ال سطيح ال ع عالمة

ن تدج و قمع و عنف إ و يمنة إ اليومي ل حوّ الذي املسطح الو يرى. و

أن ارث"أدرنو بضاعة إ الف العمل حول ال, ةاليومي إ املع فيھ ل تحوّ

الثقافة بمجال م يتحكّ   ."مع

قبحھ من و البارطية ه أساط من و اليومي ام أو من نتحّرر ي ل و

جماليا مبحثا أدرنو رفعھ من ،الذي و فينومينولوجية معاودة من بدّ ال ان

أنطولوجية عمق،مجاوزة و اللغة مفازات خارج الّف العمل ستد

لنداءالصمت إنصاتا و للمع س"استكشافا خارج" الف الفن يوجھ منعرجا

اليومي العقل الف،حدود العمل ألصل تر أنطولوجيا و،بإتجاه

بدا" ه" اللوغوس غ ال  .و

املع و سد   :ا

صامتا املع الكالم،يبقى سكن ال و ا ي شي باألشياء يتصل ألنھ

طاب ا ّح أو محتواه،اليومي نفذ اس يقال ما ختالف،ألن و ر التوتّ ،فقد

لمات ال غياب شياء مع و العلم الوجود يمنحنا ما و ألنھ ،فالصمت

الكالم عن وت الس س اللغةإن،ل قدرة عدم و العلم صمت و الصمت ما

اره إظ و املع عن عب سمع. "ع ال أخرس نداء سكنھ صمت و العالم

ندائھ إ ننصت ي ل الدوام ع يحرجنا الوجود و ،8"و يجعلنا ف الذي
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العامل وجودا ون نن خر مع جس .و من املع قليولد حامل صامت د

متوت يفك،ادر،رسيميولو لم فيما التفك إ منغرز،فيھر متحفز

مع شابك ا"وم نفس القماشة من ما ّأل العالم سدي". سيج ا وجودنا إن

خرساء سانية إ ة تجر عن و صامتة بدنية أنطولوجيات عن ّع العالم

أخرس  . ملع

لوحة ت ديدة"ع ا نطولوجية" وملبيا سد ا لة م عن

ان س بول عب . أعمال و بما سدي العلما سان وجود أسلوب و

والروتي اليومي حدود خارج املع ب تقلّ با متقلّ مغامرا سكنا فيھ . والسكن

خالل من الفينومينولو العالم مالمسة أسلوب الرسم من ان س جعل

سدية ا اتھ عب و الرّسام تقوى. إمامة و با و سان رفعھ الذي فاملع

قالتھ ما س ل شودوأمانة ا حياة اليومي عنھ ّع و عليھ. اللغة ت دلّ ما أو

لمات ال لغة الوصايا و ن ا املع. ال ناسل يا"ي الصمت" إلي رحم من

كمستطاعھ ع ستو أن دون ية التعب سد ا لغة و الصمت رحم من

ا أساس نھ   .ألّ

شا م و غيابا س ل سد ا صمت ھ. إنّ يقولالذّ " اللوغوس"إنّ ي

مية ال عالقتنا تصعيد بواسطة و سدية ا مشاركتنا بواسطة بصمت ذاتھ

انيوجد. بالعالم س بول أعمال العلم و سد ا ن ب أنطولو شباك , ا

لوحة ات"ففي الكب ن" املستحّمات ب ندغام لتحام و شباك ر يظ

الطبيعة و سد من،ا ما ا" رومة"أل ذا مية عب،ال عن فاملستحّمات

ع و عراء عب لقاءمعنطولوتناسقھن ظة أول ر. سان تظ

النباتات شأن رض تات متن مة،املستحمات ال ذات من ما ّ فما،أل

لوحتھ ان س أشي،"فيكتوارسان"يطلبھ شياء تصبح كيف والعلمو اء

شأةيرسم. عاملا ال و ن وّ الت بصدد و و بل ا ان شياء"ينجز،س ا "مولد بدو
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إول، غالظتھ"عود و فحولتھ فجر مصافحتھ و نقائھ و عذرتھ العالم

  .9"املعتّمة

املع تج ت ال اللغة لمات،إنّ ال عنھ ّع و صامتا،تقولھ ان أن عد

متوطمن العالم أشياء ميةنغرزا والصمت. أجسادنا ا اللغة ن ب تماسف ،نالك

ال ذا املع يتيتحّرك أن قبل ما بي الفاصل لمات رتماسف ون. ال ي قد

املع صمت عن ت ّع أداة ّم أ الف ا،العمل شائي إ اليوميوتحّررت ت. من ّ ع

اليومي ت من و الكالم ا وجود عن الف،اللغة العمل نداء الصمت وجد فقد

رساء ا يتھ بلبلة. عب لغة الفن لغة سمع،إن ل ،تصّممن وّ بالبدء صل تتّ ا ،ّأل

للوجود ي النورا نكشاف بفجوة مدينة. و انت البلبلة حصلت ملا اميالد بابلو

اللغة يقيا عنف،مليتاف امش و مع فائض باعتباره اليومي ون ي أن يمكن   .أوملا

ع مال لّ يت ال ان الفنّ أنّ املع داللة،صمت و وأسلوب التعبالصمت

جسديا غرازا ا العالم غرازه عن. ا بالتعب لنا سمح الذي و الّف العمل لعّل و

ت ال مية ال لھطبيعتنا تأو و العالم م ف مع إ الصامت باملع رتقاء لنا ن . ؤمّ

سا و صل نحو بدء ع عودا يتجاوزه و أمراليومي الصمت ھ" ،يحسم أنّ بما

املع امتالك م تتّو كالمية ثرثرة ع و تفك ّل ع السابقة و الصامتة ة . 10"الرك

ومتع مؤجال املع ييبقى ال إا لمات ال سعت وإن ّح سمية ال اتيجية إلس خضع

تھ و ،عر الصمت ة ألن لغو رة ل ظا عن ش التعب أسلوب الّف العمل

الصمت ذا عن.مع و اليومي عن البديلة اللغة يجد أن الفّن ع ان

يقي الصمت،امليتاف يجد أن شياء املعو لمات ال ن ب يصل الذي

متوط ظّل ارنوالذي ظ تظر ي البعيد القاع    .نكشافو ا

متحوال املع نيبقى ضفت ن ب يتحّرك غامضا الثالطي: و الوجھ/ و

لمة/والقفا ءال طبيعةوال من س ل و انطولوجية طبيعة من ألنھ

ستمولوجية لل. ا ولودا رحما ا تجعل ال ا حدود ألن ، املع ت تن ال تؤسس.معفاللغة
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يتحول الذي لليومي املقوالت فقر و يم املفا فراغ و لمات ال ثرثرة و الكتابة يقا ميتاف

الھ أش ل ب عنف وإ ، مع فائض عن. إ البحث و اليومي غماس ا الفن س ل

الشيطانية" مالرو 11"اللذة يقول العميق. كما ره جو الفن يخطأ". نداء"إن قد

مساحة من يوسع و ، املع ارثة مفاعيل من يضاعف قد بل ن، يام القحط"ب

تحطيم12"نطولو يدعوإ ملا الف"، العمل الفنية13"الة عمال ساخ است وإ

ما ا ن ب ا إشاع قصد آليا ساخا ال. است سلب وقداستھإن التھ من الف عمل

أدرنو رأي الفن يحول وقد ، الف للعمل نطولو صل سيان من يضاعف قد

لليومي"إ قبيحة تم" صورة أن عد و ، السو للتبادل بضاعة إ تحول أن عد

بفعل التھ ع يالء ال س اليومية فيھ ال ثقافة طرف ومن الثقافية، الصناعة

ية"اس ما ا بالثقافة املسّماة الثقافية للغة ديولو ا" املد حول أساط و إ

ا إديولوجي وعنف ا مكر بحسب نا وتوج بنا تتحكم  .يومية

ثقافة، لقد ون ي أن قبل طبيعة ان و لمة، ون ي أن قبل عالمة سان ان

لغة ون ي أن قبل صمتا ان املع.و أن بذلك عنھندرك البحث يجب ال ي سا إ شأن

التحرر تتطلب صامتة، جسدية تجرة بما العالم سانية التجرة حدود خارج

ثقافة من و اليومي ة تفا شد"من لصوت"ا انصاتا املع صمت مك ن أن و ،

املص ة او فجوة من نداء إ. الوجود، بالعالم عالقتنا ل تحو ع ان س عمل

العملcircularité "تداور "القةع ففي صمت ، فجوة بالعالم سان يلتقي الف

وغفل متوحش مرع  . طبي

لتھ ش الذي املتجسد اللوغوس أو الصامت وجيتو ال وحدة بفضل و

قماشةلوان ع العالم الفنان ستحضر ال ش و طوط ا و امات ا و

قبل العالم و سان ة تجر عن للتعب سقطأنالرسم

يقا اليومي"ميتاف عالقة ".العقل الطبيعة و ان س ن ب العالقة ست ل

بدء إ نفاذه عن و شياء م ف عن صدق أعمالھ ففي سطحية، و ساذجة
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اكث صالب و الطبيعة عمق يتصل ستاك"مثلت. يف البحر نافذة" لوحة

مع إ لينفذ ند ال املنظور ان س ا ف يتجاوز العالم ع منفتحة

بما سطح الطبيعة من    .أعمق

 :اإلبداع الفين إبداع للمعىن من رحم الصمت

قصد اللغة ترسبات فر ا إ الفينومينولو ض التقو س

عن للتعب منطلقا الف العمل من جعل اليومي، اسية إرت من ا ر تحر

التكرار، و املعاودة مطلق من تحرر الصمت، لغة لم يت ألنھ ، املع مطلب

جمود منطلق من اليومي ما فرض اللذان ة و ال مبدأ و املطابقة سلطة هومن

الفائض عنفھ و إبتذاليتھ تنوعت. و إن و ا لغو إبداعا الف بداع يمثل

الوجود، مع عن ا عب فيھ الالمفكر عن الكشف و التجديد و و الفنون،

أن ففيھ ذلك فينا، قولھ د تر ما عن للتعب ا أسلو اللغة الفنون تجد ل

ما إذا ، املع أنطولوجيا عن التعب ا ا سلوبإمت بإم الفنان لك

سقط أو تتكّرر أن دون الصمت مرسم إ ا إستدراج و اللغة مع التعاطي

و. الرتابة بداع مع"إنّ إلتقاط تلك فن حد إ موضعيتھ تقع لم

ظة   .14" ال

ار إنّ تفعيلابت و شكيلية يجدداختالفلغة أن شأنھ من العالمات

الع سان وجود الفنانأسلوب ة رؤ ّغ أن كذلك شأنھ من و الم،

شياء تصبح. إ ليتھ، الوجود الف العمل ان س بول ستعيد ن ح

صامتة ة تجر مع عن ع ونية لغة ان، تلك. اللغة س مة سان م

أصواتا. والرسم إال س ل مر حقيقة ما الرسم أصوات و اللغة ون ت أن

و. صامتة ان س عند حادالرسم الوجود،عن ساؤل سوعّمقھمع ل ،

الثابتة الطبيعة ان س عت ، ند مع و ي ا الس أك،العمق عمق

مساحة ون ت إ. أن يدغرذو ان بيرى ا وتاللغة لمنا،الوجود فإنتت
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نا يتحدثون الضوء و لوان و الفضاء يجعل الرسم أن يرى ان العمل. س

حديث و لغة من،الف س ل و العالم عمق من بع ي صامت أمر و إنما

لمات ال. ال العالم الذإن العالم و ان س رسمھ أراد يمثلذي الذيي العمق

اللغة تطالھ   .ال

فإبداعيمثل انعمل س ر عند تحر و ، مع كشف و عالم إبداع

اليومي رتابة و الواقع عبودية من واحدألن ؛سان مطلب ة ر ا و  املع

يمنحنا. الفن مع الوجودحقيقةرب ذا مع ة حر رب و وجودنا،

العالم وجودنا ال. وأسلوب لوجودنا، مع نطلب أن و ة ر ا نطلب أن

ذهي إال املع تدي ي ال و املعاناة رحم من إال الف العالم  املأساةولد

الدوام ع ع ا تطل و ة ر ا إ تتجھ ال سؤ،سانية ا يجعل ما

ملغزا، مطلبا و للفرد" مؤجال تضمن ال املة ال و قيقية ا ة ر ا ألن

جتماعية ا ا عب يات لألقلّ و الفكرحقوقھ و املبدع الفكر تولد ال

الغطرسة و يمنة ال مقاومة ستطيع الذي و صيل علمنا. 15"بدا

، الغرائ فينا تث املألوف، إ سالم س عدم و التلقائية الفنية عمال

غموض إ أسئلتنا تحيل اليومي، مطلب تؤجل معتقداتنا، تفسد كنا، تر

الفن. وإلتباس نعلمنا اليق من الشفاء اء" اليومي"مقاومةو ،عدم إ و

ر بتطو التفك تمقت و تجديد و ار ابت ل ترفض ال املألوف عة شر

للمع و للعالم نا رؤ تجديد و ية التعب نا الفنان. أسالي طبيعة تدفع

سمت ال سمية ال اتيجيات إس و بداع، معيقات تحدي إ ة الثور

س ب املغايرةشياء و ختالف ترفض  . ميات

ميديولوجيات تمثل بداأ الفعل عتقد،معيقات ا ّأل

عليھ املحافظة إ س و السيا،اليومي و الدي الشأن ثرة ال أن بل

املطابقة و غالق باال آمن ليومي ال ،صورة يومھ أنّ مؤمنا خر، رفض و
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م أو نقد إ اليومي. جاوزةيحتاج لغة ألإنّ مبدية، غ ملغة تح ال ا

التعب إ الس و التجديد و الفكر ع ن ترا ال و نطولوجية، ا  شروط

فني بلغة العالم التنوع،عن ع مفتوح إبدا بأسلوب و صيل" ة فاإلبداع

ختالف و التنوع ع إال يولد فل(...) ال التنوع اففلسفة أل بداع، سفة

بوجھ تفكر أن لك بداع .16"ٱخرتضمن منا علّ ّف يوم إ نحتاج نا إنّ

سان، مطالب تلك و ، املع ن بمع علينا فيض و ة ر با كرمنا و

مطالب من اليومي يفرضھ ما تحت ئا ش م ون ي ال أن قيقية؛ ا

باملآنياستحقاقاتو  اشفة م ظة إ ترتقي ال خلوةة ع نفتاح و ع

نطولوجية الوجود مداراتھ  .و

ّع أن أعمالھ ان س إ أراد العودة خالل من الوجود مع عن

ا" ذا الصمت" شياء سكنھ ال ام ا بة ال من. "بما الفنان يفكر

ضواء و طوط ا و لوان من ن وّ مت بلوغوس يفكر ھ أنّ و الرسم  خالل

ألنو  ومالكتل، ف ستقيم ال الوجود الوجود. مع مع الفنان ينحت

ألنھ الصمت ام ر وجود"من الرسم ،17"نحات داخل من ر املؤلف. يفكّ ففي

غاتاري وفيليكس ديلوز جيل ن ب ك الفلسفة"املش توفر" ما خلق"نرى

أنامل درجة إ ن الفنان لدى يم يمفا فا إلتقاط إ مدعوون الفالسفة

الفنيا عمال امنة   .18"ةل

أنّ يدغر اليومي" علمنا يقيا الــ" ميتاف يمنة للغائب،" م"و ا ضم

الوجود تماثل ال العوامل من ختالف ثقافة غياب بل و املوجود، و

خ الوجود مع سيان ان و اليومي، للموجود الغلبة سانانت شدّ سرانا

ة او ال السقوط ال. إ ذا من م م جزء و و اليومي من الفن  يحّررنا

مجاوزتھ إ س املجاوزة.الذي ست ول القطع و اء س نقطاعل

مع ي ا ي"وميالي"ال العب من ضرب و ذلك ألن الالمعقول ، و : املجاوزةع. ة
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اليومي"تفكيك إو " العقل نفاذا سطوحھ، أختام تك و ومعتقداتھ أيقوناتھ دم

عقال ول البدء إ سلال و وثرا"العمق مجبوال" مت التنوع، و ختالف ع مفتوحا

خرن مع التواصل وع التلقائية  .ع

اجع نطولو"ي ع ار" الرا وت اليومي ى "زمن الك فرسوا". السرديات يرى

إ ت أدّ ى الك السرديات أزمة املع"ليوتارأنّ عن و" موت عاطلة عمال ل صارت

ل للتأو قابلة غ و القحط ا سك ة فنيّ أعمال إ لت تحوّ أن عد الزمن. العمل

مالية ا حت سطّ لت.اليومي، تحوّ أن عد الف العمل مع إدراك ع قادرة عد لم

يقا ميتاف أو. إ ية ما ا الثقافة موع"غلبت ا بداع19"ثقافة ثقافة ع

إ لت تحوّ ال الثقافية الصناعة مجال ع اليومي استو و ل، فنون"والتأو

للمع" مطبخية املرع اجع ال مقاومة ع  .عاجزة

إ للعودة يا عب ا أسلو بالفن خذ إ نطولو القحط زمن نحتاج

وحدهن لھ ألنّ ناك، إ يحملنا الذي سلوب الفنان يبدع الّف العمل ففي اك،

ظة تفّجره و تبديھ املع بإدراك و العالم ة برؤ سمح ال ة الرؤ سواه دون

ر  من نقشاع عسر و الوالدة عناء عن اماشفة ر و الصمت، الف"حم وثر ". املت

ال رسم ان س بول تظمعلمنا ي و و سلوب و ل ش ت و ا رسم ام، ا طبيعة

ي البد العالم ذا ھ إنّ جوع" الغفل"تلقائيا، تلعھ ي أن قبل يرسمھ " اليومي"الذي

ان فبإم ياة، ا تدفقات الصمت مرسم ان س علمنا سيان، ال اف ب فھ ّ و

ان إ باإليحاء العالم أنطولوجية يضمننا أن ل والش شاللون املع ع ي التلقا فتاحھ

املع  .وع

لليومي املقابلة ة الضفّ الفنان أين. يقف الصمت ة ضفّ يقف

ا ن روت عن و ثرة، ال عن عيدا املع ال"م"لـيرقد أن املع طبيعة فمن ،

دائما ّحل ي املقوالت، نھ و لمات ال السرد"تحدده و" (غابة و) اي

ا" دا" (ملرجأختالف نكشاف"،) دار الصمت"،) يدغر" (فجوة
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ون" (املتوحش لو ى "،) م الك ات املرو ل ور " (تأو ي "،) ر ال " الفكر

اوس( يقف). ش ل ال ن ب حل ي واحدة، رض ع الفنية،عمالاملع

عوالم الفن ا رفع ال الصمت ال د سكن اليومي، دائرة خارج ناسل ي

ة ر ل و ان. "للمع م أي موجودا س ل الفنان يقولھ الذي املع . 20"إنّ

الف إن العمل و املع و وطن الغفل، الطبيعة يدغر يراه الذي

ا منبع ان س بول ا يرا ال شياء حول. ملععناصر أعمالھ ان س عاد

الصامتة" ا" الطبيعة غفل و ام ا ا فجر و ول، ا بد الطبيعة إ

الوحدة أنطولوجيا سيان بفعل اليومي الك لإلس موضوع إ تتحول أن قبل

أو ، املع و الفكر ن الصمت"ب اليومي،" لوغوس العقل عقبات ل يل الذي

بف مباشرة يتصل نحوو ا وحد تتجھ ال العالم لوحة شكيل ل ، املع س

تلقائيا املع عن تكشف و ع ا يجعل الذي الفنان، لوحة. جسد لت ش

فيكتوار" ال" سان التعب زة م تأكيد ع الصامت اللوغوس ذا قدرة

العالم إ تنفذ ة رؤ و بما سد ا ا  .يبد

معاناة يحمل أن الفنان قدر ھإنّ إنّ الدائم، صمتھ ابد ي أن و املع

من حدثا س ل ھ ألنّ بھ، حاطة و اره إظ استع قد و صيل الوجود

و اليومي، الوجود" حدثية"أحداث أنطولوجية و الصمت بالغة ع. من يتا

العالم خرائط د يحدّ أن دون و ، املع يبلغ أن دون بداعية تھ مس الفنان

ا فنيّ عمال ل ّش املعو ن ب بدي الصراع ذلك ب الس و ائيا، و امال

يمنة ن"اليومي"و ب دث"، ا و دثية دون". ا قا معلّ الّف العمل يبقى

ثرثرةإكتمال و الصمت بالغة ن ب بد إ ذه". اليومي"و ما مل الفنان يظّل و

امل حدثية ن ب بدي الصراع مية بأ مؤمنا و اليومياملقاومة حدث و ادرنو. ع دعا

أثر من الثقافية"أك وارثھ و وأحزانھ قبحھ اليومي مقامة املقاومة، ثقافة إ

السلعية يمكن21"وأعمالھ عرتھ و ھ ف ففي ة  ، مواج و العالم، مع إعادة
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تتجاوز  و املع ارثة ى تتحدّ اعة بطرقة و إ قمعھ، س الذي الشمو عھ م

ا تب عد لم ال ياة ا لتحميل إديولوجيا فرض إ و ء، ل صمت. إبتالع رب

ذا رحم فمن مركبا، و ملغزا مع طنھ يتوّ ا فنيّ عمال لھ ش و الفنان رتباكابده

ا لم نت ال و لمنا تت لغة الصمت تفجر و املع عالم ب ي تحدد. والتوتر اال

ة"الغراماتولوجيا" يّ ا ستعارات لغة شھ(؛ الوجود"أو) ني ت يدغرا" ب تا ب

 .بامتياز

 :األسلوب هو جماوزة اليومي 

اـل اللغة" م"لتجاوز سطح و الوجود مع ب الذي املوجودي بتذال أو

ش ال إ سان حمل يومي، خطاب ذلك عن لد توّ بل سيان، ال درجة إ

اب غ ا. و ال املقاصد يبحث فينومينولو أسلوب ناس إست إ يدغر دعا

فيھ ر مفكّ غ مؤّجال أمرا املع أنطولوجيا ل الذي. ش الالمري و سلوب يكن ألم

ون ي أن للفن العالم"سمح توتر " طوولوجيا سد ا مستطاع بؤرة إن. وفورانھهو

لو  م برأي ذا شأنھان فاملع ، الفينومينولو م الف ذوي من جاوره من و ون

والعتبات وامش ال إالّ ن يتوطّ وال ورة امل رابات ا إالّ سكن ال فا طائراملين شأن

ھ ألنّ ، ا دراك ف تجاو إال ى بدّ ي ال الثائر، صمتھ الدوام ع تبقيھ ال

منھ ع نا  .اقتضاء

الوجودس يصبح شاركھ من مع تواصلھ و سد ا تبدي سلوك لوب

من و اليومي، رتابة من تحّررا ا ذا شياء إ العودة ن ع و و العالم،

عن تختلفان ال العالم مية و سد ا طبيعة ألنّ و املقال، فصل سلطة

واحد، أنطولو منبع من ما ف ، الف العمل أو أصل " رومة"رض

مارحم يجمع الذي املع و الصمت و العالم الّفيكشف. وجودنا العمل

العالم سان وجود أسلوب عن ال،التعب املع صمت صامت العالم ألنّ و

يد بل اليومي عنھ ملّع عليھ ليحافظ الّف العمل ور ركھ ظ يؤّجل للفن،ا يف انو
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مسارب تحّسس أصلمن و،شياءاملع ا عناصر يبلغ،و أن دون

ا و و ا إنجاز اكتمال و شياء معرفة منا علّ الذي اليومي ي يحا أن دون و كتمال

شابھ وال   .التطابق

ا ذا شياء إ الدعوة ان س بول عن عيدا ِك بول يكن نفتاح ،لم وإ

متوّحش بري عالم أزمة،ع حّل إ وان،"اليومي"نداء الق إ ابھ ذ بصره :اس

الروح محراب ع تنفتح مائية منصتا. "مدينة ناك ون أ أن تبصري ار إنّ

فا مر ون أ أن لفظي. وأنتظر و شاق ست الوجود،إنّ س نفّ ي ة،فالرّسام الرؤ ألنّ

الد ع ومستمّرة ة عس والدة ة ر   .22"وامالتصوّ

غةتحققأن اللّ يقيا ميتاف و ضور ا و كتمال و املنجز يبقى،اليومي

نجاز دائرة خارج الّف املطلق العمل الاغرب يضلو،والتحقق شياء عن

اليومي سمية اتيجية إس املع" فاالختالفات. سقطت ن ب و ل الش و لفية ا ن ب

التص ن ب و الصوت حدودو قبل من اختلطت انت كما غائمة ن نجاز و ر وّ

الفكر و سد شياء(...) ا ن ب شابھ ال من الرسم نفسھ ن كما دب ص يتخلّ

مكتمل أثرّف نمودج   ".ومن

و التقنية ت لّ دية"ش اليومي" املش العقل مات مقوّ سلطة. أبرز إ املع خضع

البصري  ع. السم املصلم سؤال ر نفكّ من،د املع و الوجود إنقاذ و

ة او ال توّحش. السقوط و البدايات غفل إ دا مجدّ للعودة حقيقية ضمانة ناك

ي  ّ ال املفتوحة"ع. الفكر الّف" الفلسفة فجرهعن العمل الوجود غالضة

العالم أشياء مع شابك م جسد نداء و تنو ،الصامت خرن مع ممتواصال ع

م املجتمع. واختالف سلطة عاظم من بھ يتحّرر ي عب أسلوب إ سد ا أحتاج

صمت لقراءة سيميولوجيا إ احتاج و نصات أسباب فيھ لت عطّ الذي دي املش

سدية العالمة عرضية ،ا مع منول التعبليتفاعل أخرس معينا ق يتدفّ

صامت جسدية س سوسيوتضار مرجعيات إ عود ال ّل،ثقافية ة ألنّ

الصا النبع ذا صل تتّ   . التعب
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أسلوب و التعب ان إبداع،إن كذلك و الوصل:ف ذا نضمن بھ ملا إبداع

العالم مع و سد ا مستطاع ن ب ي. نطولو التلقّ يكفل أمرا الّف بداع س ل

ا توّحش شياء صمت رحم من املع إبداع إ س و ما إنّ ّ ا ما ا

ا للمع " ،وغفل مّعن لتضرس ا إخضاع و جديد س تقوّ بمعامل ا تخصيص  ،"عد

ا يمارس ال البلبلة ثرة ال يقيا مليتاف اليومي"مجاوزة نطولو،"العقل فالتجاوز

التعب بدوا ام ل إ يحتاج اليومي املع،لعتبة منبع إ و. والوصول بداع إنّ

عتقاد سقوط دون املقابلة ة الضفّ إ العبور و املجاوزة ذه ق يحقّ ن ما اليق . و

ظات من ظة إال ل ش ال الّف العمل ساس عن التعب و اليومي فمجاوزة

ال التجاوز؛ مخاتلة و مغايرة طبيعة من املع ولالنحباستخضعألنّ لالنكشاف

ياة ،الدالالت ا ورة ص شھ ني رأي الفّن ان منھ. لذلك تتوالد ا عب ان و

برسم الظافرة عنھراب"ساليب ّع ما و التعب ن ب داخلية املع،طة رابطة ... و

التعاب مختلف ن ب مع رابطة   .23"ووجد

إلغائھ س ل اليومي يمنة من التحّرر أنّ الفينومينولوجبا أتباع يختلف ال

ص بالعالم،منھ والتخلّ عالقتنا تجديد ما و،إنّ و والتعب املع ن ب د الع وكشف

العالم إ سان ة رؤ تجديد انخراطا الفّن حملھ أساليب،مطلب غي و

ا ذا شياء إ قعر،العودة ن يتوطّ أخرس لصوت إنصاتا الصمت لنداء اصغاء

ة او لمات: ال ال عنھ ّع ال الذي املع سان،وصوت يبلغھ ما أساليبھإنّ بتجديد

التلقائية ية يقيا. التعب ميتاف نتجاوز اليومي"أن ھ،"العقل أسلو ان الفنّ يمتلك أن ع

اص ا ي التعب،التعب ن ب بإقرارالتوا املسبقة دود ا خارج ياد ا يضمن أن و

سلوب سلوب،و إصالة و بداع ة عفو ن ب نطولو اوالتقاطع ملعوفوران

أقفالھ مفاتيح ان الفنّ يملك ال دة،الذي متعدّ نوافد للعالم ال ألنّ ومفازات

الداللة ا   .تبلغ

زمة ألنّ د عصر"و املش شد"و" طغيان ا أزمة" مجتمع

الذي،مع اليومي العقل يمنة مقاومة إ ادي ال يط ا و سلوب ان
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املرجعيا رداءة بفضل نفوذه نمطسط و العالمةيةت سطحية و الفكر

العالم خرائط سلوب. رسم ّغ شياءتتغ،ففي إ سان ة ،رؤ

العالم ات متّغ مع ة مواج ان الفنّ صبح دالذي ،و وع ّف ب و و

سلوب ره أظ ي التع،عب الدائرة عن عيدا املع حفظھ العمل،بو ففي

العالم عن و املع عن و املع عن سلوب ينفصل ال يضعھ ".الّف ما

ذاتھ حساس فعل تفّرد و املباشر نا و س ل للوحة يضع. الرسام ھ إنّ

اّصة ا ملحاوالتھ سبھ يك الذي ھ يرتقي. 24"أسلو أن ان الفنّ ع يتّعن

بالب السائد مغالبة و بدا عبفعلھ قادرة جديدة أساليب عن حث

العالم مع سان،تجديد مستطاع عن و،والتعب الّف العمل فأمر

ال الداللة يقيا ميتاف من والتحّرر ه بواك املع منابت ع نفتاح

اليومي ا   .فرض

كتابھ اليوتار ي"يرى سا طغيان"الالإ تراجع" اليومي"أن " الف"و

يمن ارثة" مع"ةو إ أدى الذي الدو اب ر و العال العنف ظّل

سانية دده إ ة او ال حافة ع بات و نة الطمأن و من العالم أفقدت

املص خطر داثة يمثل. فواجع ا عد ما حضارة يومي ي سا عصرأو  الالإ

مع بدون ية الفنّ عمال فيھ ما. صارت للفّن عد عراءلم غ يرسمھ

موضوعاتھ" اليومي" سذاجة املع. و تمركز أن عد للمع حمال عد لم

العومل،"اليومي"بيداء زمن الفنففي عمال عد لم الثقافية يةة

ى "امة الك ات ا". املرو ر أن عد أحداث و مرئيات مجّرد إ لت تحوّ

املع ا وغادر الصم. الصمت عيد أن اللوحةعلينا إ املع و ،ت عيد أن

يطا نيغري يراه الذي نطولو الصمت ما" إ وكأنّ يتحّرك الذي ائن ال

عالم ل ش يتخذ أن اجل من عميق رحم داخل ي،من و خفقان ل   .25"ش
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Abstract: 

The coordination of political and security cooperation in 
the Western Mediterranean operations are two sides of the 
same coin, rarely discover that there is a difference between the 
two suggests that, all coordination political cooperation 
operations, and security focused on the dual-dimensional one 
issue, namely, the problem of immigration, political and 
security Bbaadiha. 

 The theme of the migration problem in the western 
Mediterranean impose recognize that if it is required from the 
host migration respect for human rights of the States, it is 
required from the source countries, transit should pay attention 
to the political, economic, social and cultural structures and 
institutions of disrepair. 

 
Keywords: 

Political Cooperation  -  The migration problem  – Human 
Rights  – The ruling minority  -  Partnership. 
 
املتوسط غرب م و السيا والتعاون سيق الت عمليات إن

بذلك، يو ما بي فرقا ناك أن شف نك ما فنادرا واحدة، لعملھ ان وج
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واحدة قضية ع تنصب م و ، السيا التعاون سيق الت عمليات ل ف

م و السيا ا ببعد رة، ال اليھ إش و آال عاد إن. مزدوجة

ان إذا بأنھ اف ع تفرُض املتوسط غرب رة ال الية إش موضوع

من مطلوب فإنھ سان، حقوق ام اح رة لل املضيفة الدول من ا مطلو

جتما و قتصادي و السيا العطب إ بھ تن أن والعبور املصدر، دول

خال من ا إصالح ستد والذي ا، ومؤسسا ا ل يا ل املناخاتوالثقا ل

غليب و القرار وصنع السياسية، للمشاركة ما" املالئمة ا ع" الفعل

اكمة" عنف ا قلي". قلية للتعاون مقارن إطار نقدم التحليل ذا

م السيا والتعاون سيق، الت عمليات ات ملستو املتوسط غرب

ال إلش مقارنھ ھ ومقار ي والثنا رةالكت ال وتحليل.  ية رصد خالل من و

اختالف ن تب قليم م و السيا والتعاون سيق الت عمليات

القضايا طبيعة باختالف والتعاون سيق الت عمليات ات ومستو تمامات، ا

املتوسط غرب دبيات. منطقة خالل ومن ستطالع، و التحليل إطار و

وا سيق الت لعمليات وزراءاملتاحة مستوي ع ي والثنا ، الكت لتعاون

القمة، و الداخلية ووزراء اء وا ارجية ع ا عتمد إنما التحليل فإن

دتھ ش الذي ي والثنا ، الكت والتعاون سيق الت ات واتجا مؤشرات، رصد

ي العر يع الر ثورات قبل ما ة الف خالل   .املنطقة

  غرب املتوسط التنسيق والتعاون يف إقليم: أوال
ملجموعة) أ الكت والتعاون سيق   ) 5+5(الت

ع والتعاونية سيقية الت العمليات بتلك الكت بالتعاون قصد و

مجموعة العمليات)  5+5(مستوى بتلك ي الثنا والتعاون سيق الت و

نحو املتوسط غرب جنوب ودول ي ورو تحاد ن ب والتعاونية سيقية الت

محدد إطارقضايا وار" أو" الشراكة"ة ا حسن عام". سياسات منذ
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مجموعة1988 اجتماعات س تأس عام و عام)  5+ 5(و تم2006وح فقد

من20عقد لنا توفر ما حسب وذلك ات املستو جميع ع اجتماعاً

س تو واحدة قمة عقاد ا ظل يانات و ومعدل.  2003معلومات،

ر  ال قضية ونتكرار ي اد ي والتعاون سيق الت اجتماعات الشرعية غ ة

سبة املنطقة%)  100(ب املطروحة خرى بالقضايا ا مقارن عند . وذلك

مجموعة اجتماعات ل والسائدة املتكررة، رة ال )  5+  5( وقضية

اء ا اجتماع منذ التحديد و سعينات ال بداية 1990/  6/  20ـ19منذ

عام   . 2006وح

بقضية تمام ازداد تم س من عشر ادي ا أحداث ومنذ أنھ إال

يوليو فمنذ ، الشرعية غ رة لوزراء2002ال اجتماعات عدة عقد تم

جتماعات س تأس إ باإلضافة امللف، ذا ملناقشة خصيصا الداخلية

ال قضية ع ا ف النقاش اقتصر وال ة حيثالوزار الشرعية، غ رة

ر أكتو التوا ع عقدت ر2002 -ا أكتو تم2005 -، س أيضا. 2004،

لسنة تم س من عشر ادي ا أحداث اب20001ومنذ ر قضية أن نجد

قضية طرح إ باإلضافة الشرعية، غ رة ال بقضية لصيقة أصبحت

أخرى  قضايا جانب إ ست.  التنمية مكن قضيةو ن ب عالقة ناك أن تاج

الشرعية غ رة وال ع. التنمية عمل سوف ن ي ورو بحسب فالتنمية

ا أورو عن عيدا م دول ن الشرعي غ ن اجر امل   .شد

سيق الت لعمليات الصدارة مركز يمثل م اجس ال إن أيضا

مجموعة و )5+5(والتعاون القضايا بقية ل تجا تم فقد مية، أ تمثل ال

يقوم وال مثال التنمية كقضية املتوسط غرب جنوب لدول سبة بال ى ك

الواقع ارض ع ا ف البث دون يون ورو ا اجتماعات.  عرض ع فيالحظ

والتنموي) 5+  5(مجموعة والثقا جتما امللف فقر املتعددة ا ا بمستو
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ارج ا ووزراء اء ا ناكاجتماعات بان يو مما القمة، ح و ية

سيق الت مسارات تؤثر قد أخرى وإقليمية دوليھ ات ومتغ عوامل أو قضايا

للمجموعة   .  والتعاون

ضعف املوقف للمجموعة ية نو ا الضفة دول موقف عكس و

مقابل ية ورو ة للرؤ ستجيب دائما ا إ يالحظ التا و والتعاون، سيق الت

دول مطالب خالل من ذلك ت و ي نو ا للطرف ضعيفة ية أورو استجابة

مطالبة ذلك ومثال ا، دول التنمية لدعم للمجموعة املتوسط غرب جنوب

من املنطقة، ذه التنمية بدعم آنذاك، املغرب، وملك التو س الرئ

لسنة س، تو قمة ا2004خالل من دعم أي املراقب يلمس أن دون لطرف،

ي العر يع الر ثورات عد وح املجال، ذا ي فحص. ورو خالل ومن

شمل ا بأ ن تب للمجموعة املختلفة جتماعات ونتائج والبيانات عالنات

ي، املد واملجتمع والديمقراطية سان حقوق مثل القضايا من العديد

ر  وتحر قتصادي، نفتاح و اب، ر و سامح وحواروال التجارة،

الطرف ا يحصر املختلفة يمھ بمفا من واجس أن إال ضارات، ا

املنفذة والتعاون سيق الت عمليات معظم نتائج للمجموعة ي حيث. ورو

ل حاضرا وملفا دفا رة ال قضيھ من للمجموعة ي ورو الطرف يتخذ

املجموعة   .                  لقاءات

سي)ب جنوبالت ودول ي ورو تحاد ن ب ي الثنا والتعاون ق

املتوسط   غرب

السياسية   العالقات تلك ي الثنا والتعاون سيق الت عمليات إن

ي، ورو تحاد ن ب والتعاون سيق الت ات مستو خالل من القائمة منية و

املتوسط غرب جنوب باستمرار . ودول علن ي ورو تحاد أن خاللومع من

املستوى ع تتم أن ب ي والتعاون سيق الت عملية أن املتوسطية أدبياتھ
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فقط يتم لالتفاقيات إبرامھ أن إ ش سياساتھ واقع أن إال ، قلي

ثنائيا والتعاون سيق الت ن. إطار ب والتعاون سيق الت مسالة الية ش ولكن

و  وعدم القضايا، م عدد ن منالطرف عال مستوى ذو ي مغار كيان جود

جعل م س الذي مر ي، ورو انب ا ليقابل والتعاون، سيق الت

إقليمية كتل ن ب س ول ثنائية، والتعاون سيق الت قضايا. عمليات ناك ف

جرت حيث للنقاش تطرح ال وأخرى ي، عاو و سيقي ت تمام ا ع حازت

دائما ي ورو الطرف بأن االعادة يرا وال السياسات، لوضع املبادر و

ھ مصا   . خدمة

وطنية   ية أورو قضية ا بأ قدمت ا أورو إ مثال رة ال فقضية

و ف املتوسط غرب جنوب ملنطقة ي نو ا الطرف أما ا، ل ضارة وأمنية

ا و ل رة ال مسألة من سا املتضرر الدول ذه أن غ ، املسئول

عبو  وأمنيةمنطقة اقتصادية اسات ع ا ا ول يطان، اس ومنطقة ر

ل املشا املتوسط غرب ملنطقة الشما الطرف عرف ذا و ، وديموغرافية

ل وتحمل املتوسط غرب جنوب دول من تھ رؤ و لول ا طالب و والقضايا،

مصدر ا بأ ي ورو انب ا ا يصنف وال القضية ذه ل اب" التبعات " ر

ي. ستقراروعدم الثنا والتعاون سيق الت وعمليات مسارات بع ت خالل ومن

الشراكة اتفاقيات إطار تحت تجري ا بأ ن تب املتوسط غرب منطقة

لسنة برشلونة إلعالن تفعيالً املتوسطية ية ورو وار ا . 1995وسياسات

املتوسط غرب جنوب ودول ي ورو تحاد ن ب ي الثنا أنتجفالتعاون

واملغرب زائر وا س تو من ل و ية ورو املمثلية ن ب شراكة اتفاقيات

يا لي ناء   .  باست

املتوسط غرب منطقة الثنائية املبادرات معظم فإن عام ل ش و

ومنذ ي ورو تحاد قام حيث ، ية أورو يوليو1999مبادرات 2006وح
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قض املغرب مع والتعاون سيق الدعمبالت وتقديم املشروعة، غ رة ال ية

قدر والذي والتق يورو145بحوا2001عام"املا من"مليون وذلك ،

ن الشرعي غ ن اجر امل من املغرب ئ وموا حدود حماية إ. اجل باإلضافة

الة و باستحداث وذلك الداخلية وزارة عديالت بإجراء املغرب قيام

ومراقبة رة دودلل خرى. ا أصدرت فقد س بتو يتعلق فيما أيضا

رقم القانون خصوصا ن الشرعي غ ن اجر امل ضد صارمة ولوائح /  75:قيود

مايو40 طبق الذي السفر سم1995وازات د عديلھ 2004وتم

الشرعية غ رة ال يل س موا س الذين معاقبة إ تطور   . 1والذي

ياوعقب لي عن الدولية ات العقو تم12رفع بدأ2003س

قضية يخص فيما يا لي مع ية ورو واملفوضية ي ورو املجلس ن ب التعاون

املناعة فقدان وس بف ن املحقون طفال و الشرعية، غ رة ع. ال تتا حيث

بإرسال وذلك رة ال قضية يخص فيما ن الطرف ن ب والتعاون سيق انالت

منذ اء ل14خ ذه2003ابر شان التعاون تقييم دف س يا لي إ

إ. القضية باإلضافة أخري، فنية عثات إرسال ولكن فقط، ذلك س ل

رة ال افحة مل يا لي مع املدى لة طو اتيجية إس ية ورو املفوضية وضع

ا أورو إ ية اللي السواحل ع الشرعية   . غ

ذا  ليو عاون و سيق ت ناك ان القول يمكن إيطا/ طار

بلد ايطاليا إن اعتبار ع وذلك الشرعية، غ رة ال قضية يخص فيما

منذ كة مش إجراءات ع البلدان اتفق حيث يا لي ع رة بال متأثر ي أورو

ن2003يوليو اجر امل تدفق من د حفزت. ل رة ال قضية إن الواقع و

بناءك وإعادة عات، شر ال من العديد باستصدار س وتو واملغرب يا لي من ال

جراءات مع ناسب ي بما ة والبحر ية ال والبوابات منية، املؤسسات

صوص با املتخذة ية من.  ورو بعدت اس سان حقوق قضية أن إال
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ولق اجتماعات ع ه ترك ي، الثنا والتعاون سيق الت محدودةملف اءات

من تمام2003اعتبارا مستوى إ والتعاون سيق الت ذا يرتقي لم و

والذي الشرعية، غ رة ال بقضية تمام باال مقارنة املكثف والعم الفع

ذلك من عد ا ما إ اب الذ والتعاون سيق الت أطراف رغبة عدم   .   عكس

  التنسيق والتعاون يف إقليم غرب املتوسط : ثانيا 
رة ال اليھ إلش مقارن   منظور

سيق الت لعمليات عاقة عناصر إ نتقدم سوف زء ا ذا

النمطية الصور وكذلك ا، وتحديد املتوسط، غرب إقليم والتعاون

الكت والتعاون سيق الت عمليات إطار ذلك ل رة، ال الية إلش السائدة

ي     . والثنا

عاقة) أ وعناصر املتوسط غرب والتعاون سيق   الت

ماإن وأ املتوسط غرب والتعاون سيق الت عمليات حول ساؤل ال

تمام ذات القضايا وأي التعاون، عمليات أم سيق الت ،عمليات أقوى

منية بالتصورات تتعلق وال مية، بالغة درجة ع نقطة ث يُ ك املش

قضايا ية ورو املتوسط غرب منطقة دول ا خالل من ت قار رةال ال

والديمقراطية سان وحقوق والعمالة، واملشروعة املشروعة، ذا.غ

ألمن املتوسط غرب منطقة ي ورو قليم تصورات تبدو صوص ا

عمليات عطيل ا كث ساعدت ك املش غرا وا شري ال وفضائھ حدوده

مض أفقدت سيقي ت عمليات ا بدال واس الفع منالتعاون التعاون ن ام

ا غلبت. محتوا ا بدور وال حصلت ة كث أحداثا ناك إن يح

حقوق قضايا مثل ات ولو حول املتوسط غرب منطقة النقاشات

خر، وقبول اب ر و سامح وال ي املد واملجتمع ة ر ا يم ومفا سان

ي أورو ات ج ودفعت لية ي ورو الو ك أر الذي إمر بھ ت عديدة ة
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س ما جراء من ية ورو القيم منظومة از ا اب" خطورة ر و بالتطرف

سالم عباءة إليھ" القادم سب ي مما بريء دوما سالم و ذه. ، ظل ففي

حائرة، املتوسط لغرب ي ورو الشما قليم دول وقفت امات

امللف ذا ة مقار كيفيھ حول يومنقسمة الغر الشما قليم دول ل و ،

ون الر ا عل أو املتوسط غرب املستقل ار ا ا مسار تؤسس للمتوسط

السياسة تنفيذ قدما وامل ي، ورو تحاد مجلس أمالءات إ

؟ املوحدة ية ور ارجية   ا

ي   الثنا أو الكت والتعاون سيق الت عمليات إن ش التحليل

منذ الشروع خالل من ي ورو تحاد سياسات وتتأثر تأثرت املتوسط غرب

بدال اس املتوسط" مدة بجدار ن برل ا" جدار د يؤ ال السياسة تلك

ة املقار ذه مثل إن العلم مع وار ا حسن إ الشراكة سياسة من التحول

الصلة ذات واملعطيات ع الوقا ا د تؤ ج. " ال سبة الف ا أورو انب

سبة%)  5إ%. 4( تتجاوز  إ نظرنا إذا التا و ا أورو ان الس مجموع من

فقط رقما، تمثل ال ف املتوسط لغرب الشما ي ورو قليم جانب

ناء باست املتوسط غرب جنوب منطقة من ن القادم ن اجر امل ل يمثل

الساكنة %) 0.6(مصر مجموعة يةمن من2"ور ن املقيم أضفنا إذا وح

ا أورو جن التواجد يجعل ال الرقم فان املتوسط غرب جنوب دول

ع ي لالتحاد. 2000واملغار منية والوثائق ال باألش وقلق خوف مصدر

ي صر.ورو ا س ول املثال، يل س التا. وع دول م)  1(ا يو

أ إ العاملية رة العالمال مناطق عض من ن اجر للم ة املئو سب وال ا، ورو

عام خالل ا   .    2000إل
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رقم ا)  1( جدول أورو إ العاملية رة ال   م

ـــــــــرة ال   العـــــدد  حركـــــــــــــة

سنة وروي تحاد إ القادمون اجرون   إلف680  2000امل

خارج من اجرن امل يإجما ورو   مليون13000.000  تحاد

اجرن للم صل   %  45أوروا  بلدان

أفرقيا   %  18شمال

  %  17أسيا

راء ال جنوب   % 9أفرقيا

املتحدة   % 3الواليات

أخري   %  8دول

Source: eurostattat, 2002 

تحادش  خارج من ن اجر امل سبة إجما أن إ السابق دول ا

عام خالل ي بحوا2000ورو م13يقدر م سمة دخلوا680مليون إلف

ي ورو ن. تحاد اجر امل مجموع أن دول ا من يت التحليل خالل ومن

بحوا يقدر راء ال جنوب قيا وأفر قيا أفر شمال أن%)  27( من ن ح

بحوا يقدر املناطق با من ن اجر امل م%) 73(مجموع ا%)  45(م أورو من

ا%)  28(و أورو إن ؟ رقام ذه تقودنا ماذا إ ولكن مختلفة مناطق من

ع واللقاءات املنتديات، وتقيم والبوابات القيود وتضع ن اجر امل من ي شت

خا ن اجر امل من د ل ات املستو سواحلجميع ع القادمون أولئك صة

ن اجر م سب ملجموع سيطة مقارنة أن ،غ املتوسط غرب جنوب منطقة

وجنوب قيا، أفر شمال منطقة ن اجر م سب مجموع إ املختلفة املناطق

ذه من ن اجر امل عت فلماذا ، رقماً تمثل ال ة خ ذه أن يو راء ال

س بال وقلق خوف مصدر ي؟املناطق ورو تحاد إ     بة
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أمام املتوسط غرب منطقة والتعاون سيق الت عمليات " إذاً

ية مغار اوروـ ات" معضلة املعا تقديم الشراكة مشروع ستطيع ولم ،

الشراكة ذه ي ورو تحاد بدال اس عد وار" املمكنة ا ذه" سياسة

املوض ا وظروف ا با مس ا ل املتوازنة. وعيةاملعضلة وغ املختلة العالقات إن

قراءة إ تدعونا ية نو ا ودولھ املتوسط لغرب الشما قليم دول ن ب

مصدر ومعرفة م، ف ع املراقب ساعد ال و العالقات ذه لواقع نقدية

املتوسط غرب منطقة والتعاون سيق الت مشروع املعضلة   . ذه

العنا   إن قيقة والتعاونا سيق الت عمليات الفاعلة ية ور صر

ي ورو تحاد عن باستقاللية ا أداء تمارس ال املتوسط غرب

اتحاد املتوسط غرب جنوب دول مع تتعامل بان ة مج ف وسياساتھ،

ماعة ا تطلعات فرض مسؤولية ا وعل بروكسل ملمثليتة وامتداداً ي أورو

من ية املتوسطورو غرب التا. طقة ل سرع: املش امل نفتاح فمقابل

غرب جنوب دول مع ا أورو عالقات تحولت الشرقية ا أورو مع واملنتظم

م اجس فال ، التجاري املنطق ينة و م اجس ال إ املتوسط

إ تحولت منية عتبارات و والتعاون سيق الت عمليات ل ع ب ا

فتمسياس ودائم، شامل عاون س لتأس اطيھ اش أخري وتارة مبدئية ات

والتطرف اب ر و سان قوق و رة ال لقضية م البعد إعطاء

ا ثمار ي تؤ أن ب ي ال الفعلية التعاون آليات عطل مما والديمقراطية

ك غرب. املش منطقة جماعيا ا تفعيل يتم لم الشراكة قضايا فح

مع شراكة اتفاقيات لتوقيع زائر وا واملغرب س تو ت اخت فقط ، املتوسط

ا   .أورو

دول"   نحو ا أورو فصادرت الصرف التجاري املنطق إ بنا ذ وإذا

ع د تز ال مصر ناء باست املتوسط غرب جنوب ،%)  2(منطقة ا صادرا من



  ميالد مفتاح احلراثي 8العدد                  التنسيق والتعاون وإشكالية اهلجرة  
 

[247] 

إ تصل ا أورو إ ة خ صادرات بان لدولتق%) 75(علما كمتوسط با ر

صادراتھ إجما من املتوسط غرب الصادرات. جنوب ية ب اختالل ع عالوة

ثمار س معدالت محدودية إ شارة تجدر ن، الطرف ن ب والواردات

تتجــاوز ال وال املتوسط غرب جنوب منطقة ي من%)  2( ورو

العالم ا أورو ثمارات املنطقة .3"اس ذه إ ية ورو املالية فالتدفقات

منطقة دول إ ية ورو التدفقات انت املثال يل س فع ، ة فق عت

ن ب ما املتوسط غرب ميدا1999ـ1994جنوب برنامج إطار حواIو

دوالر( ن مالي التدفقات) خمسة ذه إن يك نا ومصر، يا لي ناء باست

العتبارات املشروعةخصصت غ رة ال افحة وم وأمنية، اتيجية   . جيوس

ع دائما بظاللھ يلقي ن الطرف ن ب العالقات اختالل املنطق ذا ف

املنطقة ذه والتعاون سيق الت ذا. مسارات املعطيات ذه صارت وإذا

وال تزداد سوف املتوسط غرب منطقة طر ن ب وة ال سبة فإن تجاه،

عشرة إ واحد بمعدل وال)  10:  1( ن ية ورو ة الرؤ فعل و ،

سنة تصل سوف وار ا وسياسات الشراكة، سياسات ن ماب اوح إ2015ت

ن عشر من من)  20: 1(واحد املنافع وتبادل ستقرار انيات إم سيجعل مما

ستحالة إ ترتقي وقد صعبة ك املش التعاون الغائبة. 4خالل فاألسئلة

سع ال بحيث ة، كث املتوسط غرب منطقة والتعاون سيق الت عمليات

ية أورو كسياسات الشراكة يم مفا اختلطت فلقد ا، صر نا املقام

أو الشراكة سياسات لفشل مؤشراً انت إذا وما وار، ا سياسات متوسطية

ان باإلم س ل نا و ا؟ ل راً وتطو جديرةاستمراراً إضافية عناصر إضافة

أو املتوسطية، أو الشراكة ا م سوى ا، أورو سياسات طبيعة بالتفك

مضافة ية أورو قيمة ا م وتجعل توظف، أن يمكن ال انيات م و وار، ا

املتوسط غرب منطقة ا   .عاو
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إن   القول إ بت ذ ية أورو أصوات رسميا" ناك دفنت ا أورو

مارساتف برشلونة ،" ف2003اق وار ا سياسة يم مفا تدعم ي ل

دعم إ خصيصا ب تذ والتعاون سيق الت محاوالت ل إن أيضا يالحظ

املستدامة والتنمية الفعلية والشراكة التعاون س ول وار، ا لقد. " سياسة

مار  ي ورو ملان وال ي ورو باملجلس ا لم ا أورو 2003سرسمت

منطقة دول ن ب خصوصا ، ا ا ج مع ا لعالقا ل طو وملدى اتيجيا اس إطاراً

املتوسط غرب إ. جنوب إشارة من أك ية املغر ارجية ا وثائق ففي

ديدة ا ية ور وار ا لسياسة املغرب ا يرا ال القراءة. 5"مية أن إال

و  سيق الت عمليات الغائبة سئلة توو املتوسط غرب منطقة التعاون

ديدة" بأن ا وار ا س" سياسة تأس إ س ية الرخاء" ور من مجال

وار ا ي" وحسن ورو باالتحاد عضوا ون ت أن ا ل يمكن ال ال الدول   . مع

ذلك ية ور املفوضية س رئ برودي رومانو أعلن السياق ذا و

و و ، خ بالقولالتار سابقا ايطاليا وزراء مجلس س عدا" رئ ما ء ل

تحاد" املؤسسات إعالن ظل ، ي ورو تحاد إ نضمام عدم أي

ع ر ات ر ا تھ لنظر ي ورؤوس:" ورو دمات وا ات املمتل تنقل ة حر

دول  ا بي ومن املجاورة، الدول ام ال طة شر اص و منطقةموال

كة املش القيم بمنظومة ي ورو تحاد عضاء غ ا ل املتوسط جنوب

افحة وم واملواطنة، سان حقوق ام واح الديمقراطية، مجاالت

الشرعية غ رة وال اب أسئلة" ر مثلت جديدة لسياسة جديد عقد انھ ،

غرب منطقة والتعاون سيق الت عمليات املتوسطغائبة و املتوسط

  . عموما

املتوسط   غرب جنوب منطقة دول حول خر عاقة وعنصر

وسياسة الشراكة محددات خالل من والتعاون سيق الت عمليات ا وموقع
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قليم لدول س فل شرقا، التوسع اختارت ا أورو فإذا ، ديدة ا وار ا

وذل ا جنو التوسع ا ل املتوسط ي لغر خيةالشما تار العتبارات ك

تقديم. وجيوسياسية ع املتوسط غرب منطقة يون ور دأب فلقد

غ رة ال مسميات وتحت وار وا للرخاء مجال إلقامة أعمال جدول

الديمقراطية ام واح سان حقوق ام واح قدمت. 6الشرعية ماذا ولكن

لقد ؟ املجال ذا املتوسط غرب جنوب منطقة عدول الوقا مجمل أكدت

عد ا نا يبدو وال مستعد، غ الرس ي العر املغرب أن املنطقة ذه

والتوافق الوضوح ن ب مطلوب قدر ع يؤسس اح اق أو املبادرات إلعالن ح

دارة سنوات. و بخمس مراكش ميالده عد توقف ي العر املغرب فاتحاد

ا ت إجرائية سياسات يقدم أن وصلدون وال تفاقيات تلك م الل ملية،

ا بالتصديق34عدد حظي ا م قليل ،   .7اتفاقية

لسنة روما دة معا منذ م اختيارا وا أدر ن ي ورو أن تكمن لة املش

جماعة1957 ن ح ، واملبادرة والتدرج ر التطو إ وسعوا ية ور ماعة ا لقيام

ع تصغ لم املتوسط غرب شديدجنوب ال املوضوعية تقت نا ومن ا، اختيارا د

ل ينجز لم وما أنجز ما تحليل عند املعطى بمثابة وال عاقات ذه ع

املتوسط غرب منطقة والتعاون سيق الت ماسة. عمليات حاجة العري فاملغرب

ه غ من املراد عن ساؤل ال قبل نفسھ من يرد ماذا تحديد القيمإ وتحديد

ا إل سب ين أن يجب ال كة   ! املش

املتوسط) ب غرب إقليم رة ال الية إلش النمطية   الصورة

سياسية"   قضايا وأفرزت ومعقدا ا، ثر موضوعا رة ال مثلث لقد

ظل و رة ال وتحولت وديمغرافية وثقافية اقتصادية صبغة وذات متنوعة

ة مركز قضية إ والدوليةالعوملة قليمية القرارات طبيعة تحديد م س

والدولية قليمية للسياسات مرجعية قضية و رة.  8"والوطنية، ظا ألن
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الشرعية غ رة امللفال تمثل ا وأل ل، ك املتوسط غرب منطقة ثابتة رة ظا

املنطقة ذه والتعاون سيق الت عمليات   .       املحوري

معلنفالصو    ل ش اجرن وامل رة ال حول ي ورو انب ا لدى النمطية ر

منطقة من ن القادم أولئك ع خصوصا القراءات من جملة ع ترتكز إنما معلن وغ

املتوسط غرب خطرا. 9جنوب يمثلون م فإ والتا مغايرللمسيحية بدين يؤمنون م إ

با منھ التوجس مر يتطلب وثقافيا يا للشعوبدي الرو العمق تمثل املسيحية عتبار

السياسية ا أنظم علمانية من بالرغم ية   . ورو

معتنق   بأنھ ينظرإليھ املتوسط غرب جنوب منطقة من اجرالقادم امل املسلم

يد والت التنص ع ستع و املراس صعب و ف ي، و مستوى ع م لدين

اندماجھ انية إم عدم طاب. أوروياوالتا ا ة واج قيقة ا ذه رت ظ ولقد

عتقاد شرط توفر ضرورة ع وروي الدستور تمررمسودة عند السيا ي ورو

يدون املطلب ذا اد و ي ورو لالتحاد ة العضو تطلب دولة ل ل املسيحية بالديانة

و  ال فعال ردود من وف ا لوال وروي ذاالدستور عن اجع ال فتم العالم، دية

عضاء ية ورو الدول مواقف حاضرا ظل انھ إال ، وروي الدستور الشرط

لالتحاد عضوة طلب ل من   .10تحاد

تحاد   تركيا ة عضو من املوقف خرتمثل وروي السيا طاب وا

دولة ا و ل إال ء ل ال ة. مسلمةوروي و ل حامل املتوسطي نوب ا من اجرالقادم امل

جتماعية الثقافة مع م ت أن ا ل يمكن ال وال وتقاليد وعادات وألنماط ثقافية،

ومقاومتھ متھ مدا ن اجريتع امل ذا فإن والتا ية   . 11 ورو

يتمتع"   و ف ديموغرا خطر املتوسطي نوب ا من القادم اجر امل

غطية ا أغل ستطيع ال ية أورو بلدان التناسل ع وقدرة عالية ة بخصو

عامل بمثابة اجر امل فإن ثم ومن الوالدات، من مناسب عدد الوفيات سبة

شري  ال ا وتواز انية الس ا كيب ل نا. ديد صرال-ونذكر ا يل س -ع
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حوا ا سنو ب ت ا وحد سية الفر العالم4100العائالت من يا أجن طفال

ب س املرتفعة الوفيات وخسارة الوالدات النقص ض لتعو الثالث،

الكبار لدى العمر بمعدالت   . 12"رتفاع

والتطرف   للعنف مصدر املتوسط غرب جنوب من القادم اجر امل

وس وعقيدة اديفكرا ا أحداث عد النمطية الصورة ذه عززت و ، ا لو

تم س من أو2001عشر إسرائيل، داخل ية فلسطي فدائية عملية ل عد و

يا وكي واملغرب وأسبانيا طانيا بر عمليات من ذلك ت وما العراق،

شان والش والصومال ستان فرص. وأفغا سرق ل ا أورو إ ب ذ الذي و و

م قوقالعمل ا خصوصا حق، وجھ دون ستفيد و ي، ورو املواطن ن

والضمانية   . العالجية

سياسات   تحرك ال اجر امل عن النمطية املتنوعة الصور ذه

والسياسات القرارات طبيعة وتحدد رة ال قضية نحو ي ورو تحاد

امل غرب منطقة والتعاون سيق الت عمليات خالل من ا مرتفاعل توسط

م أ تتمثل والذي ي، ورو السيا طاب ا من ا كب رواجا افرز الذي

ي ما ة: خصائصھ الفكر التعددية يق ي أورو سيا خطاب

وعقائديا ثقافيا ن مختلف ن اجر م تواجد ا يقتض ال ية والدي والثقافية

ا ال باملسيحية إال ف ع ال خطاب وطائفيا، ية،وعرقيا ستان و وال ثوليكية

ياة ا أوجھ من مختلفة مجاالت ن اجر امل نجاحات ع ُوعتم غيب انھُ

ناك نتاج و التنمية م م ومسا ا   . أورو

املصدر دول ع ا أورو إ ن اجر امل تدفق بمسئولية يلقي خطاب

املستق للدول خية التار املسئولية نكر و ن اجر امل ؤالء عل ش تع و بلة،

سياسيا رة ال ع.  موضوع املزايدة إ ية ور حزاب معظم عمدت فلقد

النجاح أو الفشل ير لت ا وتوظيف وسياسية انتخابية كقضية رة ال موضوع
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سواء حد لب.  ع ن اجر للم عداء أك برامج تطرح دائما مثال املعارضة

الناخب نجارضاء وترط ي، مناوئةورو سياسات باعتماد السياسية ا برامج ح

السياسية القوى ل إجماع موضوع رة ال من السل املوقف أصبح بحيث اجرن، للم

ية ا. ورو أورو اجرإ فامل أوروا، اجرن وامل رة لل أخرى صور باملقابل ناك ولكن

خصائصھ لھ أوسرا شرعيا اجرا م ونھ حيث من   : 13مثال

ا-  خدما من ستفيد ال ألنھ املضيفة الدول انية م ع عبئا ل ش   .ال

بلدان-  العاملة للقوى املالية وغ املالية اليف الت تخفيض م س

  .ستقبال

ا-  أجور   .رخص

البلدان-  إ نتقال ية ورو املؤسسات رغبة وقف و التنافسية القدرة عزز

العمالة لفةذات ت   .قل

الطارئة-  ات والتغ الظروف مع شغيل ال وتكيف س وت نتاج مرونة من   يزد

ا-  أورو نتاج و شغيل ال لعملية جتماعية عباء من   .يخفف

وال-  قتصادية ية ور املؤسسات من كب لعدد نجاة قارب اجر امل عت

فالس وضع إ أوتصل   .وصلت

مل-  ل الذين أما ن الشرعي غ اجرن امل خصوصا نتخاب حق اجر للم س

نطاقات أضيق نتخابية م فحقوق ي قانو   . وضع

لآلخرن-  املمنوحة قوق وا باالمتيازات التمتع دون خدمات يقدم اجردائما   .امل

عن ن ا وال ، ا بمثابة وال النمطية الصور ذه إذا

رة ال من ا عدم من ا أورو الرسمية. استفادة ا أورو إن خافيا عد ولم

الفضاء خارج من ن اجر وامل رة ال ضة منا حول تلتقيان الشعبية ا وأورو

ي و . ورو ام أح من رة ال يق لتض يوم عد يوما تزداد سياساتفاملؤشرات

ات مصط وابتكرت ن، اجر للم املمنوحة قوق ا وتراجع عات شر و
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مثل رة ال لسياسة جديدة ية الطلب" أورو حسب رة رة" أو" ال ال

املنتقاة" أو" املختارة رة دول" ال لكفاءات ن مق ب ات املصط ذه و

عملي . 14املصدر مسار إن تج ست أن يمكن سباب ذه سيقول الت ات

دول من رة ال ملقاومة خصيصا وضعت املتوسط، غرب منطقة والتعاون

ي ورو لإلنتاج سوق وضمان للمتوسط، ية نو ا ما. الضفة نقرأ وعندما

أو الثنائية، العالقات أطراف عن الصادرة عالنات ل ل السطور ن ب

ي ما الدراسة الحظت املتوسط غرب منطقة   : الكتلية

الشمالية. 1 الضفة دول ن ب ر ا للتبادل ومجال فضاء إحداث

والسلع دمات وا املال رأس تبادل ة حر يتضمن املتوسط لغرب ية نو وا

ا م د وا رة ال منع بمع فراد تنقل ة حر يتضمن   . وال

ي. 2 ورو النموذج تصدير ع دائما م والتعاون سيق الت

شمال منالسائد يقلص ثقا س تجا لتحقيق ھ جنو إ املتوسط

الفضاء ثقافيا ا دمج و للمتوسط ية نو ا للضفة الثقافية صوصية ا

ي   .ورو

الدول. 3 وترغب باألساس أمنية قضية و رة لل ي ورو وم املف

للقيام املتوسط غرب جنوب دول إ د ع أن املتوسط لغرب الشمالية

لل الة رةبالو ال رة لظا غرب .تصدي شمال دول تدفعھ ما ل فإن التا و

ية نو ا الضفة لدول ومساعدات أموال من ي ورو تحاد أو املتوسط

ن قت طر ع رة ال مقاومة و و دف ال ذا ضمن   : يندرج

لتوف ا اقتصاديا ر تحر مع املتوسط جنوب دول مساعدات ، أوالً

ن اجر للم للعمل غربفرص جنوب دول منح ثانيا، املستقبل، ن ض املف

رة ال للتصدي ة و وا ية وال ة البحر ا حدود ملراقبة معدات املتوسط

يا ولي املغرب مع حدث مثلما الشرعية   . غ
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منطقة   والتعاون سيق الت عمليات فحص خالل من و كذا و

الثنا أو ، الكت املستوى ع سواء املتوسط، إجراءغرب ل وراء إن ي

بمقاومة مباشرة غ أو مباشرة، صلة توجد أم أو ، سيا أو اقتصادي

غرب منطقة والتعاون سيق الت عمليات القصيد ت ب و رة، ال

سياسة . املتوسط أو شراكة أو والتعاون سيق الت عمليات عن يقال وما

وا مجرد و إنما املتوسط غرب منطقة وار إعطاءا و الدليل ة، ج

من نتقال و والتعاون، سيق الت مسارات دائما ات ولو م البعد

ل تحو وال وار ا سياسة مسارات إ الشراكة ع وال برشلونة، مسارات

حوار نظام)  5+  5( مجموعة بلورة الرغبة وعدم إقليمية، منظمة إ

والدلي املتوسط غرب الفرإقلي س الرئ وزي، سر محاولة ل

املتوسط أجل من لالتحاد   . السابق،

  إشكالية اهلجرة يف إطار عمليات التنسيق والتعاون: ثالثا
  يف غرب املتوسط  

رة ظا و أخرى، ة ج من فرصة و لة مش عموما رة ال إن

سيق الت عمليات لنجاح املركزي ان والر املتوسط غرب منطقة اجتماعية

املنطقة ذه ال. والتعاون املتوسط غرب ملنطقة الشمال دول فمص

نوب ا ا ا ج مص عن لغرب. ينفصل الشمالية الضفة انت وإذا

للسلماملتوسط فضاء إ ا ل تحو ا طموح ية نو ا الضفة مع تتقاسم

يصطدم الطموح ذا فان الثقافات، ن ب وار وا والرخاء ستقرار و والتعاون

إعاقة ضمن. 15عناصر ى ك مية بأ يحظى رة ال موضوع أصبح ولقد

محوراً دائما ل ش و اديمية و قليمية و السياسية املحافل مختلف

ذهأس قراءة يمكن فكيف قليمية، و الثنائية تفاقيات من للعديد اسياً
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رة والتعاونالظا سيق الت عمليات إطار اليات كإش املتوسط غرب منطقة

ا؟ عناصر وتفكيك ا أسئل م نف وكيف ، املتوسط غرب   منطقة

بكتل مر علق عندما املتوسط غرب منطقة طرحت الية شرةش

والذي ، الثقا ختالف ا بحق تطالب وأصبحت ي، ورو الفضاء مألت كثيفة

ار ا ر باملظ مر علق حينما أي والعبادة، والعادات ل واملأ س املل عكس ا

ا، أورو ية اليمي وساط باه ان استقطب لكنھ نظرا، املقبول الثقا التنوع لوجود

ع حث التا او ترا كما والعلمانية الديمقراطية قيم حساب ع املضاد التحرك

ا ثقافة . 16أورو وإقامة شوء ضرورة ولكن ا، ألور سبة بال اجر امل س ل ل واملش

اللسان ذي البلد ثقافة محل الثقافة ذه لتحل املستقر اجر امل تقبل جديدة ية أورو

أ ا ع ت ع كما أي ، الواحد والدين العوملةالواحد الثقافية" دبيات ". باملواطنة

كأمرواقع رة ال قبول املتوسط لغرب الشما قليم دول رغبة عدم أيضا ل واملش

والثقافية ية ث التعددية الثقافية.  يتمثل ،" فاملواطنة العوملة أدبيات وفق ، ع

الثق ا و حتفاظ قليات و الفرعية، ماعة ا أوحق ا، احتوا يتم ال ح افية

ستقبال بلدان العامة الثقافة قصرا ا   . 17دمج

إ املتوسط غرب ملنطقة ية نو ا الضفة من روي ال ل املش ر جو إن

والعمالة ان الس فقلة ن، الضفت ن ب والتقنية قتصادية وة ال يكمن شمالھ

وت املتوسط، لغرب الضفة شمال أفواجالرخيصة غذي ال ا ف التقنية وفر

بقاع ل من ولكن ية نو ا الضفة من فقط س ل مر و ا، إل باالستقطاب اجرن امل

ال التا و ، موضو جذب مركز تمثل املتوسط غرب شمال فبلدان ، العالم

العاملة اليد ايد م ل ش و يترغب ورو اص ا القطاع يفضل حيث ة، السر

لفةق م غ ا أل قانونية غ طرق و اجرة امل العاملة اليد   . وة

سود حيث ديد ا الدو الوضع إطار ل املش تضع أن ب ي

ور وتد النامية، والدول الصناعية املتقدمة البلدان ن ب قتصادية الفوارق
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وسيطرة قتصادية و منية اكمة" وضاع ا م" قلية نالعديد

احد ذلك ون ي أن فالبد والبطالة، الفقر شار ان إ إضافة نوب، ا مناطق

القانونية غ رة ال ظل. أسباب أن" العوملة"  و ا مستغر ون ي كيف

وكيف ا؟ أورو اتجاه تتطور وال ات تجا ل فراد تنقل ة حر تزداد

و  ع والبضا السلع بانتقال سمح أن طبيعيا ون سمحي وال موال رؤوس

موضوع نطاق خارج ا ك ن أسئلة والتنقل؟ نتقال حق من فراد و شر لل

الية ا   . الدراسة

املتوسط غرب منطقة ل مش القانونية غ رة ال عد عم

سياسات من والتحول رادة من د املز إ املتوسط غرب ضف وتحتاج

ال التعاون سياسات إ سيق إالت اب ق عدم ذلك ع وال دى، تعا

املنظمة مة ر ا ات شب تقوم حيث ن، املتاجر ضد صارمة إجراءات اتخاذ

حماية أيضا مر يتطلب إنما القانون، سيادة واملساس ن املحتاج باستغالل

معاملة حقوق ومواثيق ي، سا الدو للقانون طبقا م ومعامل ن اجر امل

  . سان

الضفةلق سواحل من ي ورو لالتحاد منية دود ا امتدت د

يطا ـ اللي املحور ل ش و ى، الك راء ال عمق إ للمتوسط الشمالية

القانونية، غ رة ال افحة مل أساسية كمراكز ي سبا ـ ي املغر واملحور ـ

الشرعية غ رة ال ملف ب س سنة. و العالم2005ففي نفجاريذكر

مآ من ا صاح وما الشرعية غ رة ال بأزمة عرف الذي روي ال

لسنة يطالية ملبيدوزا ومأساة ية، املغر ومليلة تھ س مدن سانية 2013إ

البحر عرض العشرات موت وكذلك ي، سبا بالسالح العشرات وقتل ، .  

سياسات تواجدا سئلة أك أصبح القانونية غ رة ال ل فمش

سابات ل اً ا إر ك السؤال أنھ كما والتعاون، سيق الت وعمليات
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وطبيعة حساسية ع مباشر مؤشر ذلك و املتوسط، غرب السياسية

واملادية ة، الرمز وقوتھ قليم ذا والتعاون سيق الت عمليات أداء

املتوسط غرب منطقة املستقبلية السياسات سباب. 18صياغة ذه

ن اجر امل آالف من القرار صنع مؤسسات خصوصا يا، أورو قلقا لت ش

الذي مر املتوسط، لغرب الشمالية إ ية نو ا الضفة ون ع الذين

أسباب لعدة بتقديرنا وذلك لألجانب العداء رة ظا معھ   : 19تنامت

حزاب:أوال عض طرف من ل املش ذا ل السيا التوظيف

انتخابية قضية إ رة ال قضية ل وتحو  .  السياسية

م: ثانيا ا وج ن اجر امل حول ستقبال دول من املسبقة ام ح

ك املش خ التار بمآ املرتبطة ن ي نو   . ا

ة:  ثالثا بنظر الثقة الثقافية"فقدان الدعوة"التعددية ، اً وأخ ،

البلد ة و ية جن اليات وا ن اجر امل ر ص ضرورة إ والعالنية العامة

ضراء" ولعل.  املضيف ا ادي" الورقة ا ي ورو املجلس ا أصدر ال

سنة يناير من ،2005عشر رة ال حول ية ورو ة الرؤ قصور تو ف

تضمنت ضراء" حيث ا نحو"الورقة ا أورو لسياسات العامة طوط ا

اقتصادية ألسباب ا أورو ا تحتاج ال القانونية والعمالة القانونية رة ال

ات وأولو الحتياجات وظا م تماما ا الورقة تو ن ح ففي ان، الس وتركيبة

جنوب دول من رة ال ودوافع أسباب إ ش ال ا فإ ي، ورو العمل سوق

املتو    . 20سطغرب

طرحت ال ية ورو واملبادرات املشروعات غالبية أن ذلك إ أضف

مشروع فمثال منية، وانب ا ع تركزت الشرعية غ رة ال افحة مل

شواطئ ع ن الشرعي غ ن اجر وامل وء ال طال الحتجاز معسكرات شاء إ

ام ال من ذلك وغ ، املتوسط لغرب ية نو ا الضفة والتقنيةدول املالية ج
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ة والبحر ة و وا ية ال دود ا راسة الدول ذه مثل. ل مية أ من الرغم و

والتعاون سيق الت عمليات أن بالقول سليم ال يمكن ال جراءات، ذه

املتوسط غرب دول ن ب للتعاون الوحيد الوجھ ون ت م ا ال.  ببعد  ومما

ال جنوب قيا أفر دول أن فيھ يةشك نو ا الضفة ودول لغرب راء

مأساة عن املسؤوليات عض تتحمل ن اجر امل ا خالل من ع وال املتوسط

وإخفاق القرار صنع السياسية املشاركة معدالت إخفاق أن إذ ن، اجر امل

حياة ن وتأم ا، مجتمعا تحديث عن ز وال واملديونية والفقر التنمية أنماط

ا ألبنا مة اكر أوطا خارج إ نتقال ع صرار وراء امنة ال سباب

وعدم ، املتوسط غرب مياه غرقا أو عطشا، املوت خطر ة ومجا ثمن أي و

ذل ذلك والبقاء الضياع ومرارة ش م ال ظل ش الع قسوة قبول

  . البطالة

الضف دول مسؤولية من ست ل القانونية غ رة لل التصدي ةإن

وض ا حراسة ا ولوحد ا يمك ال وال ا لوحد املتوسط لغرب ية نو ا

، شري ال سلل ال من للمتوسط ي إ الغر ا أورو فيھ تتجھ الذي الوقت

ال مع أو ي ورو تحاد إ نتماء حديثة البلدان مع ا عالقا شيط ت

فيھ عضواً ون ت عمليا. سوف رة ال ملف ة والتعاونفمعا سيق الت ت

حيث واملغيبة، خرى عاد باأل منھ أك م بالبعد سم ت املتوسط غرب

حوار من ة املعا بع ت أن يجب بل حيل، وال واملالحقة عتقال ع ك ال

والتبادل فراد تنقل ة بحر سمح سانية وإ تضامنية ة مقار ومن ا مت

عمل تظل ال ح ي التجاريسا املنطق سة حب والتعاون سيق الت يات

مادامت. والسل التوازن ومختلة عرجاء والتعاون سيق الت عمليات وستظل

مختلة املتوسط غرب منطقة ي. التنمية الغر الشمال لدول يحق ان وإذا

أن كمة ا غ من لكن ن، اجر امل قبول شأن القرارات اتخاذ للمتوسط
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الدو  ذه مغلق أمام ا أبوا الغنية قتصادية. ل ا أفاق ع يؤثر لن فذلك

املتوسط غرب شمال حدود اق اخ نوب ا بفقراء سيدفع بل جتماعية، و

لفية ا بواب   . 21من

للتقدم منية واجس بال ومة املح ات املقار إن ذلك ل ظل

الوق أكدت وال الشمال إ نوب ا من رة ال ل املش عقم جرائية ع ا

ن ب املضمار ذا والتعاون سيق الت عمليات القول ب ي ا، ز و

وعقالنية ديمقراطية أك تداب أمام املجال لفتح اجع ت أن ا ل ن الطرف

وموضوعية متعددة عاد أ ذات الية بإش يتعلق مر ألن سانية، شمال: وإ

يد إ اجة ا حيث املتوسط غربغرب جنوب و لة، املؤ العاملة ي

كذا و الشمال، نحو وسياسة اقتصادية ألسباب الف غادر حيث املتوسط

بھ خاص ثقافيا ا ن املتوسط غرب منطقة طرف ل ل أن من فبالرغم

غفل أن ألحد ب ي ال فإنھ الثقافية، تھ صوص وفقا رة ال مع التعامل

قدمھ الذي العظيم ام ربس ا عقب ي ورو للمجتمع اجرون امل

الثانية   .العاملية

غرب منطقة والتعاون سيق الت عمليات إطار رة ال الية إش إن

دود ا وإغالق ديدية، ا القبضة سياسة ا جذر حال تجد لن املتوسط

ي الغر قليم دول ود ج بتضافر وإنما ، ة و وا ية وال ة البحر واملطاردة

وإجراءات ن قوان عديل و نوب، ا مؤسسات تحديث خالل من للمتوسط

عنصر. الشمال خ التار ع انت ولقد الثقا التالقح م س رة فال

الثقافات ن ب ش والتعا للوفاق ورافد متبادل وإثراء موضوع.مثاقفة، إن

مطل ان إذا بأنھ اف ع يفرض املتوسط غرب رة ال الية منإش ا و

املصدر دول من مطلوب فإنھ سان، حقوق ام اح رة لل املضيفة الدول

والثقا جتما و قتصادي و السيا العطب إ بھ تن أن والعبور
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املالئمة املناخات خالل من ا إصالح ستد والذي ا ومؤسسا ا ل يا ل

غليب و القرار وصنع السياسية، ا" للمشاركة عنف" ماالفعل " ع

اكمة ا   " .قلية

  :اإلحاالت

                                                             
1 Eu and Maghreb: asylums, immigration and externalization. P3. http:// Fiona 

world, net 
املــؤتمرــــــــــ2 ، واملتوســطية يــة العر الــدول ــ ع ــرة ال وواقــع شــرقا التوســع ، خضــرة شــارة ـ

املعاصر ي العر العالم حوث و الدراسات مركز ، العوملة ظل ية العر رة ال عن قلي

تم4/  2، ص2003/ س ،18   
غـــربـــــــــــــ3 منطقـــة ــ والتعـــاون ســـيق الت ، ــي را ا مفتـــاح مـــيالد تحليليـــة: املتوســطـ دراســـة

، قلي للتعــاون املــؤتمر اسـتطالعية ،( ،مجلــة ســم د ، مســون وا الثــامن العـدد

ص) ف2006 ،23  . 
ص4 ، نفسھ السابق املرجع  .  23ـ
املـؤتمرـــ5 ، املصـدرة البلـدان اقتصـاد ـ ع ـا أورو ـ يـة املغر ـرة ال واقـع ، ي خاشـا محمـد ـ

رة القا ، العوملة ظل ية العر رة ال عن تم4/  2( قلي ص)  2003/ س ،15  . 
ص6 ، ذكره سبق املرجع ، ي را ا مفتاح ميالد   .  23ـ
7، ذكره سبق مرجع ، ي خاشا محمد  .  16صـ
8، الكال ن م ا" ـ أورو ن اجر للم النمطية دولية،" الصورة دراسات ( ،مجلة

ص)  2006/ مارس100العدد ،29  .  
ص9 ، نفسھ السابق املرجع   .  29ـ

ص10 ، نفسھ السابق املرجع   .  29ـ
ص11 ، نفسھ السابق املرجع   .  31ـ
 ces bebes venues dailleurs , Dominique mataillet , john afrigue ( 15 – 21 )ــــ12

Javier 2006 page 29 .  
13، متوسطية ـ ورو الشراكة إطار رة ال الية إش ، ي تركما هللا عبد درساتـ مجلة

ص)  2000/ مارس100العدد( ،دولية ،46  . 
14، ذكره سبق مرجع ، ي را ا مفتاح ميالد  .  24ـ
ص15 ذكره، سبق مرجع خضرة، شارة   . 13ـ
ص16 ، ذكره سبق مرجع ، ي را ا مفتاح ميالد  .  24ـ



  ميالد مفتاح احلراثي 8العدد                  التنسيق والتعاون وإشكالية اهلجرة  
 

[261] 

 
عن17 قلي املؤتمر ، ية العر البلدان رة ال ع العوملة اثأر ، فارس ن م محمد ـ

رة القا ، العوملة ظل ية العر رة تم4/  2( ال ص)  2003/ س ،17  .  
ميال 18 صـ ، ذكره سبق مرجع ، ي را ا مفتاح  .  23د
املغارية" ـ19 ـ وروية العالقات وار: ندوة ا إ الشراكة توس" من   2006/ مايو23ـ22،
سان20 قوق نوب ا مركز   .www.south.online.org 2006ـ
ة21 شر ال املوارد وتنظيم إدارة ، فارج فيلب املؤتمر: ـ ، ا أورو إ ية العر رة ال حالة

رة القا ، العوملة ظل ية العر رة ال عن تم4/  2( قلي ص)  2003/ س ،13 .   
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 شعاشعية خلضر.د           
  جامعة سعد دحلب البليدة

Abstract: 
The issue of determining the international responsibility 

in international law from the tough issues, especially in front of 
intellectual diversity among countries, including what is 
considered the matter in which prejudice to national 
sovereignty, so the international jurisprudence number of 
international foundations of responsibility so that you can 
countries affected by the compensation claim, is that what 
happened in Algeria during the French occupation of France 
during the nuclear testing in the South Algerian calls Find 
conditioning that work even classified into one or more of the 
legal foundations of international responsibility. 

Keywords: 
International responsibility  -  International Law  - French 
occupation – Nuclear tests  -  Victims. 
 
من الدو القانون مجال الدولية املسؤولية تحديد مسألة عت

املسألة عت ما ا م الدول لدى الفكري التنوع أمام خاصة الصعبة املسائل

املسؤولية أسس عدد الدو الفقھ فإن لذلك الوطنية، بالسيادة مساس ا ف

بالتع املطالبة من املتضررة الدول تتمكن ح وذلك ماالدولية أن غ ض، و

ة نوو بتجارب سا فر قيام خالل من الفر حتالل إبان زائر ا حدث
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إ يصنف ح العمل ذلك تكييف عن البحث إ يدعو زائري ا نوب ا

ذا ل تطرقنا ب وس الدولية، للمسؤولية القانونية سس من أك أو واحد

للقانون سا فر إصدار يجة ن ان ااملوضوع تجار ايا ض عو أجل من

صادر تنفيذي بمرسوم اقھ إ خالل من وذلك زائر ا ا بي من ة النوو

سية2010يناير05 الفر ة النوو التجارب ايا جميع ض بتعو املتعلق

ن ب ما املمتدة ة جعلنا1996و1960للف الذي سا ب الس أن بل ،

و املوضوع ذا ع الضوء بلسلط ن زائر ا ن املفكر عض سياق ا

ا جل ات التفس من العديد وإعطائھ القانون ذا حول ن القانوني م م ح

وي ال لكن ا، مقاس حسب القانون ذا أصدرت سا فر أن ون تصب

إ الوصول أجل من دولية سياسية و قانونية حنكة منا يتطلب املسألة حل

املوضوعية القواعد م دولياأ املسؤول موضوع سا فر تجعل ال جرائية و

زائر ا ة النوو التجارب   .عن

اص ا سا فر أصدرتھ الذي القانون إ نتطرق أن أردنا إذا أنھ كما

من ء التنفيذي املرسوم و زائر ا ة النوو التجارب ايا ض بتعو

م أنھ نقول أن إال سعنا ال القانونية افية قانوناح نصدر أن املعقول غ ن

م بلد م أصا عما ارج ا أصال موجودين م عي أجانب عوض وطنيا

ض عو أما الوطنية، للسيادة خرقا ل ش ذاتھ حد ذا ألن ضرر من

م و منطقيا ئا ش ذا ف ضرر من م أصا عما ن سي الفر ن املحار قدماء

ال  ذلك من أك بل ا، مواطن دونمن أفراد ض عو عن فقط لم الت يمكن

من ئة الب أصاب عما دو معنوي ص ك الدولة ض عو عن التحدث

كما كدليل استعمالھ سا فر أصدرتھ الذي القانون ذا ل يمكن أنھ غ أضرار،

ي يأ فيما يانھ ت تم   .س
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أسس م أ عرض منا يتطلب مر فإن املوضوع ذا ة وملعا

الدو  عليھاملسؤولية جرى ما كذا و الفق انب ا إبراز خالل من وذلك لية

عن سا فر ا تتحمل ال الدولية املسؤولية نوع تحديد و ، الدو القضاء

الدولية املسؤولية أنواع إسقاط خالل من وذلك زائر ا ة النوو ا تجار

ي ال جرائية القواعد نحدد ي ل زائر ا جنوب سا فر أعمال مكنمع

باعتبار ة النوو ضرار عن ض بالتعو سا فر مطالبة ا خالل من زائر ال

ب س أضرار إ عرضوا الذين فراد يتعلق فيما أما ، دو معنوي ص

القانونية جراءات من جملة عرض يتطلب مر فإن التجارب تلك

الدو القضاء إ وء ال عن لم نت ثم الداخ عرفالقانون ما ق طر عن

ي ما خالل من وذلك الدبلوماسية ماية   با

  مفهوم أسس املسؤولية الدولية بني الفقه و القضاء الدويل  : املبحث األول
املجتمعات منذ عديدة تطور بمراحل الدولية املسؤولية وم مف مر لقد

ا عل تقوم الذي سس التطور ذا شمل وقد ذا، يومنا إ القديمة

الدوليةامل من،سؤولية أثار موضوع الدو القانون فقھ يوجد ال إذ

الذي ام و الغموض ب س الدولية املسؤولية أثارتھ ما مثل الف ا

ود ا ت اتج لذلك ة، النظر الناحية من الدولية املسؤولية موضوع اكتنف

الع استقرار أجل من وذلك الدولية املسؤولية قواعد ن تدو القاتألجل

الدول  ن ب فيما   )1(السلمية

  ولية الدوليةؤنظرية اخلطأ كأساس للمس: املطلب األول
سابق بواجب خالل و طأ با املقصود من)2(إن ل اتخذ وقد ،

ن وسافات" الفق ب الفقيھ "   Ripert et  Savatierر ف " بالنيول "عر

أنھ ع ول فعرفھ طأ ا ف لتعر من"كأساس شأ ي سابق ام بال خالل

خالق قواعد أو القانون أو بواجب"العقد خالل أنھ ع ي الثا وعرفھ
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ليفي ل إمانو الفقيھ عرف كما ومراعاتھ، معرفتھ ان باإلم  Emanuelleان

levy "بأنھ طأ املشروعة،":ا بالثقة سيان "خالل الفر ان الفق ليون"أما

ما ي و بأنھمازو عرفاه فقد   Henri Mazeaud  et Lion    "                     زو

Mazeaud « La faute quasi délictuelle est une  erreur de conduite telle 

qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée place Dans 

les mêmes circonstances éxternes que l’auteur du dommage »

و طأ ا أن بذلك يرتكبھ": واملقصود ال نحو ع السلوك انحراف

ا ف وجد ال ارجية ا الظروف ذات وجد أنھ لو اليقظ ص ال

الفعل أن ،)3("مرتكب ع الفقھ أجمع فقد طأ، ل ف عر من يكن ما وم

درا وعنصر التعدي أو اف ح عنصر ع تقوم طأ ا التميفكرة أو   .ك

ال ذا فإن يا فق طأ ا ف بتعر يتعلق ذكره سبق ما ان وإن لكنھ

الدولية املسؤولية أن و وحيد ب لس الدولية العالقات تصوره يمكن

ة خ ذه انت وملا الدولة ا تتحمل ة النوو الطاقة استخدام عن الناتجة

ذ ألن الدولة خطأ تصور يمكن ال فإنھ معنوي التمص مناطھ خ ا

الناحية من تصوره يمكن ال الذي ء ال و و يانھ ت سبق كما دراك و

ستطيع قانونية حيلة إيجاد ن الدو الفقھ أن نجد لذلك القانونية،

يجة ن ذلك و طأ ا أساس ع الدولية املسؤولية الدولة تحميل ا خالل من

ا فإن املنطلق ذا من ا، موظف يجةخطأ ن الدولية ا مسؤولي تتحمل لدولة

سي ع ن القائم ا موظف خطأ ب س الغ ب تص ال ة النوو ضرار

ا ف ة النوو   .الطاقة

   املسؤولية الدولية على أساس العمل الدويل غري املشروع:املطلب الثاين
املصط و املشروع غ الدو الفعل مصط أن إ شارة تجدر

أجل من مسون وا الثانية ا دور الدو القانون نة قبل من املستعمل
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الفر املصط نجد لذلك الدولية، للمسؤولية قانون مشروع  Fait "إعداد

internationalement illicite ) "دوليا مشروع غ منأفضل) فعل

من" acte"مصط شفھ س ما ذا و تّصرف لمة من أشمل فعل لمة ألن

لألمم عة التا الدو القانون نة من املقدم املشروع من الثانية املادة خالل

يضم قد املشروع غ الدو الفعل أن تاج ست ا مع يمكن ال املتحدة

امل عدم ل ش ال التصرفات ل كذا و الدو يجةالعمل ن شروعية

املصط ذا مثل ستعمل اللغات جل أن نجد سباب ولذات غفال،

ستعمل ا نجد سبانية نظرا"  hecho internacionalment ilicito "ففي و

ملصط ية نجل اللغة دقيق مقبل وجود أنھ faitلعدم نجد سية بالفر

املصط ع تقديرنا" internationally wrongful act " أبقي حسب لكنھ

املسؤولية نم ي ل مشروع غ دو عمل مصط استعمال ستحسن

إغفال يجة ن ون ت أن يمكن ال ا سابق عن ساس ذا ل وفقا الدولية

طأ( ا ة مفاده) نظر ي إيجا تصرف يجة ن الية ا الدولية املسؤولية ألن

القي يجة ن قائمة دولية قاعدة مصطخرق ستعمل لذلك يجة ون عمل، ام

مشروع غ دو فعل بدل مشروع غ دو   عمل

من الدولة ترتكبھ الذي املشروع غ الدو العمل يتألف أن يمكن

معا، ما ل من أو فعل من أك أو أحد امتناع يجة ن أو أك أو واحد فعل

دوليا مشروع غ فعل اب ارت تم إذا ما معرفة متطلباتوتتوقف ع أوالً

ذا بمثل ة طار الشروط ع ثانيا و بھ أخل قد أنھ يقال الذي ام ل

عب شمل و الدولية" الفعل، ديدة" املسؤولية ا القانونية العالقات جميع

املشروع غ الدو العمل جراء من الدو القانون بموجب شا ت   ).4(ال

لل الدائمة املحكمة طبقت الدولقد املبدأ.C.P.J.Iعدل ذا

قضية مثال ا عل املطروحة القضايا من املغرب" العديد " الفوسفات
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ما فعل دولة ترتكب عندما أنھ الدو للعدل الدائمة املحكمة أكدت بحيث

ن الدولت ن ب فور املسؤولية شأ ت أخرى دولة ضد دوليا مشروع كما)5(غ ،

ا العدل محكمة وشبھطبقت ة العسكر شطة قضية املبدأ ذا لدو

اراغوا ي ب ة ا)6(العسكر رأي خالل من املبدأ ذا إ املحكمة أشارت كما ،

شأن و املتحدة باألمم قة امل ضرار عن ضات التعو شأن ن شار س

نغرايا و رومانيا و ا بلغار ن ب السالم دة معا   )7.(تفس

يقت فإنھ الطاقةلذلك ستغالل ترغب ال الدول ع مر

الدول تلزم ال تفاقية الدولية بالقواعد ام ل ضرورة ة، النوو

ا اما الل مطابقة ا تصرفا ون ت ح السلمية، غراض ا باستغالل

لتلك مطابقة غ تصرفات توجد ا أ معھ م نف أن يمكن الذي مر الدولية،

مر حقيقة و ة النوو الطاقة استخدام مجال الدولية امات ل

تحديد يمكن و ا تقوم أن الدول شأن من مشروعة غ ة نوو شاطات

ة النوو ضرار عن الدولية للمسؤولية كأساس املشروع غ الدو العمل

  :ي

ال - التجارب ة النوو للطاقة العسكري ألنستخدام أساسا ة نوو

ة النوو للقنبلة ية التدم القدرة قياس و ة النوو التجارب من دف ال

ر تطو أجل من امل استعداد ع ا قامت ال الدولة ون ت ي ل

ا عسكر ا نوو  برنامجا

ية - يدروجي ال و ة النوو ة س  .اختبارات

ائية - ر الك الطاقة لتوليد ة النوو الفاعالت  .استخدام

النووي - الوقود ة معا إعادة شآت  .م

املشعة - العناصر و املواد تداول نقل  .عمليات

ة - النوو املفاعالت و شآت امل  .حوادث
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املشعة - العناصر و للمواد املشروع غ التداول  .عمليات

الثانية -  العاملية رب ا اء ان عد إذ ة املس اعات ال أثناء ة النوو ة س استخدام

الوال  وأجرت نيفادا راء ة النوو ات التفج من العديد مركية املتحدة يات

قنبل من أك ا قو انت ال ات التفج ذه انت و ادي ال املحيط جزر عض

عد فيما أخرى دول واستطاعت ة النوو ا أس تجرب لغرض ي ازا ون وشيما

م ة النوو القنبلة يع تص انية إم عاممن السوفي تحاد ا1949ا إنجل ذلك عد

عام1952عام فرسا ذلك عد ند1960ثم وال ن الص ذلك عد جاءت ثم ،

عام إفرقيا، وجنوب القنبلة1962وإسرائيل مركية املتحدة الواليات فجرت

جزرة ية يدروجي أتول "ال ادي" أنيوتوك ال باملحيط مارشال جزر إحدى ولقدو

أثر الثانية العاملية رب ا اية عد ة النوو ة لألس املحموم سابق ال ذا ل ان

ة النوو ة س أنواع من العديد ور   ).8(ظ

  املسؤولية الدولية على أساس املخاطر : املطلب الثالث
العال التوجھ عد ئة للب النووي أضرارالتلوث نطاق ساع ا أن الثابت ايدمن امل

الطاقة استخدام عن الدولية املسؤولية قضية من سيجعل ة النوو التكنولوجيا المتالك

اجة ا ذه ل واستجابة تمام، ا محل دود ل العابرة ئة أضرارالب من بھ س وما ة النوو

املوضوعية، باملسؤولية عرف ما أو املخاطر نظرة عن للدفاع حديث فق اد اج ثق ان

منوضرورة ا، توفر ال الفوائد من ستفادة جل من الدو القانوي النظام إ ا نقل

املجتمع أعضاء ن ب التضامن عزز و املة ال العدالة بلوغ و الشاملة ماية ا تحقيق

  )9(الدو

ة النوو للطاقة سل استعمال ناك أنھ مادام أنھ شارة تجدر

تف ال امات ل تنفيذ خاللخاصة من ة الذر للطاقة الدولية نة ال ا رض

للدولة املجاورة الدول أن ع ال ذلك فإن باملراقبة اص ا ول تو ال إبرام

بمنأ سلميا ة النوو الطاقة ستخدم يةىال بي بأضرار ا اق إ عن
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سبة بال ال ا إليھ آل ما مثل ة نوو حادث حدوث حال دود ل العابرة

يللمفاعل ساؤللشرنو موضوع انت املحظورة غ فعال ذه مثل إن ،

القانون نة ا رأس وع ية الفق ات تجا من العديد قبل من

ال؟ أم ا أراض خارج يقع الذي للضرر ا ضرور طأ ا ان إذا ما و و ، الدو

با طھ ر انية إم حيث من طأ ا للمحدودية ونظرا الدوليةلكنھ ملسؤولية

ذا أن أو مشروع، غ فعال ترتكب لم ا أ دام ما التلوث بة س امل للدولة

ات تجا من العديد دعت معھ الذي مر ا م خطأً يجة ن ان التلوث

ا دراس خالل من ية وسيلة)10(الفق عت ال املخاطر ة بنظر لألخذ ،

التكنولو التغ اليف ت شاطلتحديد لل كردع جتما و قتصادي و

امللوث تجاه)11(النووي ذا سليم مع املخاطر-، ة بنظر بأن-القائل

املشروع، غ الفعل ة نظر إ ند س عامة كقاعدة الدولية املسؤولية أساس

ة نظر إ نادا اس الدولة مسؤولية يؤسس أن يحاول تجاه ذا لكن

ا املوضوعية وذلكاملسؤولية الداخلية، القانونية نظمة ا ملعمول

وال ا رقاب تحت أو دولة والية ضمن املمارسة ة النوو شطة لأل سبة بال

نائي است خطورة القانونةتمثل اص أ من ص لل أضرار ا ع تب ت

أجل من ة نوو مفاعالت ون ت كأن مشروعة شطة ذه انت وأن الدو

بالطاقة ود نال ب السائدة الفكرة انت فقد ة، نوو سفينة أو ائية ر الك

شأن الداخلية ن القوان املعتمد ل ا نقل انية إم و اء الفق ؤالء

الدو القانون إ خطا بدون ايا املسؤولية ض عو أجل من وذلك

ن املتضرر ن تمك ل ا ذا تضمن و ة النوو شطة عن الناتجة ضرار

دونمن النووي التلوث يجة ن الضرر حدوث بمجرد ض التعو ع صول ا

النووي، الضرر ذا بة س امل ة نوو دولة من صادر خطأ إثبات اط اش

وجود عن دليل تقديم م وتجني ض التعو ع ن املتضرر حصول س ت وكذا
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خاض ان م تقع ما عادة ة النوو وادث ا أن علمنا إذا خاصة طأ، عا

عملية الغالب طأ ا إثبات مسألة يجعل مما عنھ املسؤولة للدولة

مسؤولة ة النوو شطة تلك ا والي تحت تقع ال الدولة ون فت مستحيلة،

انت لقد ا تحد ال ة النوو املخاطر ب س فيھ ت سب الذي الضرر عن

العموم وجھ ع الدو الفقھ ع املسيطرة طأ ا ة أوائلنظر ح

يطا للفقيھ ية الفق الدراسات ور ظ غاية إ ن العشر يالقرن لو أنز

اصھ أ ي قانو ونظام ناسب ت ال نفسية فكرة طأ ا فكرة أن ن ب والذي

ارتبط قد ة النظر ذه تطبيق ان إذا أنھ و ن، عتبار اص من م ل

دي ا ا وم بمف الدولة ور ظ ببدء خيا اتار بي شرا من لط ا ان عندما ث

ام باالل خالل بفكرة ا خالل من دفا مس امللك، أو م ص ن ب و

روحا ي لو أنز الفقيھ ة نظر القت وقد ذا الدولية، للمسؤولية كأساس

أن الدو الفقھ ن بھ املسلم من أصبح بحيث النظ منقطع يا فق

الدولية املسؤولية شأأساس امل الفعل وأن ا اما بال الدولة إخالل و

مشروع غ الفعل و   )12.(للمسؤولية

  أساس مسؤولية فرنسا عن جتارا النووية يف اجلزائر: املبحث الثاين
عليھ اري ا العم وكذا النظري الفق انب ا عرض خالل من

الد العالقات الدولية املسؤولية أسس حول الدو سوفالقضاء ولية،

راء ة النوو سا فر بأعمال التذك املبحث ذا خالل من نحاول

ن ب املمتدة ة للف زائر الدولية1966و1960ا املسؤولية أساس وتحديد

عمال تلك ع سلطھ أن يمكن   .الذي

الزالت ال و زائر ا الفر حتالل ا قام ال رائم ا ن ب من

زائر ا راء من رقان منطقة ة النوو التجارب انت ذا يومنا إ ا آثار

اسم ا عل أطلق رقان"وال سية"يرابيع الفر ومة ا من القرار اتخذ ،
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إلجر 1957عام موقعا رقان منطقة باعتبار وعليھيق ة النوو التجارب اء

الوالية ة ستعمار باإلدارة واقتصاديا وسياسيا ا إدار راء ال قت أ

خ بتار سا بفر راء ال ط ر ع التأكيد وتم زائر ا 07/06/1960العامة

ن و ا، واستغالل ا حرق يجب أي ة زائر ا رض باحة اس الفكرة إذن

خ ن01/04/1960و13/02/1960تار ت النوو ن ت التجر نجاح عن عالن تم

خ بتار راء ال قضية حول املفاوضات إطار و رقان، منطقة

ما20/02/1961 و رقان راء ن سطحيت ن ت ذر ن قنبلت ب تجر تم

تجاوزت بطاقة خضر بوع وال حمر، بوع بدا20ال كما طن كيلو

للشرو  انيكر جبل معإعداد ابتداء باطنية ة تجر 07/11/1961نإجراء

سا فر ا قامت ال التجارب فان وللعلم ة، زائر ا است تم والية

ق زائر مندا أك راء12بلغت اختيار يكن لم و باطنية ة نوو ة تجر

سا فر مت أل العوامل من مجموعة يجة ن ان لكن و عدم من زائر ا

ستع ة يانھالف ت تم س كما ة   .  مار

  اهتمامات فرنسا بالتجارب النووية يف الصحراء اجلزائرية: املطلب األول
يوم صباح رقان منطقة ان س يقظ قع1960فيفري13اس و ع

وجھ ا وراء يختفي ان ال يئة ال الصورة كسر ع مر و م انفجار

ف جرائم فظاعة مدى أجمع للعالم ليكشف استعمار، وشناع سا لذلكر ،

الصرح القنبلة"وـالف"ا ة تجر إلجراء رقان منطقة اختيار أن يصرح

جوان وقع ة، عام1957الذر ا شغال بدأت من1958حيث أقل و

ا يقط برقان حقيقية مدينة وجدت سنوات و6500ثالث 3500فر

إلنجا ار ليل شتغلون انوا م ل ةراوي النوو ة التجر إجراء ح

املحددة و،جال مليار سية فر ة ذر قنبلة أول اليف ت بلغت 260وقد
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عد سرائيلية موال من سا فر ا عل تحصلت ، فر فرنك مليون

النووي املجال وإسرائيل سا فر ن ب مة امل   )13.(تفاقية

عن اسمأما تحت التفج بوع "عملية الذي"زرقال التفج ذا ،

التفج نقطة غول د ا ألقا ال لمة ال عد والصورة بالصوت ل

املدينة65(  بحموديا رقان عن وتم)لم فقط، واحدة ساعة التفج قبل ،

املتلفزة ة خبار شرة ال ليعرض س بار إ رقان من مباشرة ط الشر نقل

اليو  نفس من الثامنة الساعة الرقابةع ع عرضھ عد نم ر ش عد و ،

و ن ت النوو ن ت التجر نجاح عن إعالن من 13/02/1960فقط

منطقة01/04/1960و ا عد رقان منطقة ة زائر ا راء ال

حق14/06/1960" باسبوع" عن خطابھ غول د ال ا ليعلن

اخت ام اح كذا و م مص ر تقر ن زائر قضيةا أن نفسھ ما وا م، يار

قراره خالل من حسمت قد راء إ07/06/1960ال راء ال بضم

جديدة وسيلة باستخدامھ ح والتلو النووي السالح ا امتالك عد سا فر

الدول قائمة صدارة ا نفس سا فر لت ذلك و ن زائر ا يب ل

الس النقطة راء ال قضية لت ش كذا و ى، ةالك ع ر و اخنة

ن ب يطالية روما مدينة عقدت ا ال املفوضات شأن اتفاق إ للوصول

السيد برئاسة ة زائر ا املؤقتة ومة ا وفد و سا روف"فر بو " طيب

خ جدول20/02/1961بتار من راء ال قضية بعاد اس ع

  )14.(املفاوضات

اإلسرائيلية للتجارب النووية يف خلفية الشراكة الفرنسية : املطلب الثاين
  اجلزائر

سا  فر ن ب خية التار تفاقيات م أ ة النوو رقان تجارب عت

عام الطرفان وقعھ الذي السري تفاق خالل من حيث1953وإسرائيل ،
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ا امتالك رغم التجارب ذه مثل إلجراء رض عن تبحث إسرائيل انت

شا11وا الذرة سور وبروف كية مر وما أوكال تجارب وا 6ر

اتر  تبحث400وهد سا فر انت ذاتھ، الوقت ختصاص نفس إطار

ا حلفاؤ ا ع تخ أن عد ة النوو القنبلة امتالك املفقودة لقة ا عن

طانيا، بر و ا أمر ية القدماء التجر واملراحل بالطرق ا د تزو عن وامتنعتا

لل النوويامليدانية أموال،تفج رؤوس من كب ل ش سا فر استفادت كما

م بقا ن تأم غية ي يو الص للكيان ة النوو القوة لضمان ود ال أغنياء

وسط الشرق نيات )15(منطقة والست يات مسي ا سنوات دت ش كذا و

ة( النوو ة س إنتاج مراحل تنفيذ مع إسرائيل) بالتوازي طورت فقد

عليھبا أطلق والذي املدى متوسط لصاروخ سا فر مع حو"لتعاون "يار

ّ بلدة ع ما ية عبالع مصا قبل من ك مش مشروع كأول طورّ حا، أر

داسو" النفوذ" مارسيل دوائر و سية الفر ومة ا من بتأييد و سية الفر

نواة ل ش و ة زائر ا را ع الصاروخ ذا ة تجر وتمت السياسية

انجاز تم لقد عد، فيما سرائيلية و سية الفر الصاروخية للقدرات ر تطو

ن وتام عاون و تامة ة سر املشروع   )16.(ذا

يصادفون انوا م فإ املرحلة، شوا عا من املنطقة ان س ادة ش و

سيون، الفر ون العسكر ا ستعمل ان ال غ بلغة يتحدثون أجانب ن مدني

دد ي لم انو ف م بأكمل املنطقة ان س استعمال إسرائيل و سا فر اء خ

ف دون املجا أما عدو شك أكدواتجارب ع ن مكبل وا تر م أ عيان د

الصفر200 نقطة من التفج(م ان ع) م تبة امل ثار تزال ال ال و

ساؤالت موضوع قار و رقان سية الفر ة النوو التجارب عسلسلة

العلمية الوثائق نقص ظل يوي ا واملحيط والسكن ة وال ئة الب

باملواد التلوث و لإلشعاع لة امل ات املستو عن التفصيلية واملعلومات
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التعرض عن الناتجة املرضية االت ل الدقيقة حصائيات ونقص املشعة

اللوثة املواد و إذ)17(لألشعة عنوا، تحت التجارب ذه التجارب"نلت

الثورة سنوات عد و خالل ة زائر ا راء ال ا د ش سية الفر ة النوو

ة ر إسرائيل"التحر دور محت ال الوثائق خالل من بعد اس ا، ع كتب وما ،

والتنفيذ التخطيط الفعلية ا مشارك رغم مة ر ا ل   .من

فر  ا قامت ال فعال تكييف يمكننا سبق ما خالل منمن سا

أساس ع الدولية باملسؤولية زائر ا النووي للسالح ا تجر خالل

املشروع" غ الدو الدولية" العمل امات ل خالفت ا أ ون سيط ب لس

ة النوو التجارب أساسا تحظر وال ة النوو الطاقة مع التعامل يتعلق فيما

لسنة وا مس اتفاقية من ذلكوال1960انطالقا املفعول ة سار انت

ذا من رض، سطح فوق ة النوو التجارب صراحة تحظر وال الوقت

مجال الدولية امات ل خرقت سا فر أن القول إال سعنا ال فإنھ املنطلق

املشروع غ الدو ا عمل ب س ة النوو    .        الطاقة

  يف طلب اجلزائر بالتعويض   اجلهة القضائية املختصة لنظر: املبحث الثالث
بالطرق الدولية املنازعات ة سو طرق إ املتحدة مم ميثاق أشار

املادة من و الفقرة نص ق طر عن ا حدد وال ميثاق33السلمية من

ميدة، ا واملسا والوساطة والتحقيق املفاوضات و املتحدة مم

ا الو أو القضائية ة سو وال منالتحكيم ا غ أو قليمية والتنظيمات الت

املطالبة وسائل تنقسم لذلك ا، اختيار لألطراف يمكن ال السلمية الوسائل

عن الناتج والضرر عامة بصورة الدولية العالقات ظل الضرر بإصالح

ما أو قضائية غ وسائل و قضائية وسائل إ خاصة، بصورة ة النوو الطاقة

ال بالوسائل دوليةعرف قضائية ة ج ع اع ال عرض و ع سياسية،

غ طرق أما املنازعة، ألطراف ملزما ون ي قضائيا حكما استصدار أجل من
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حلول عن عبارة و القضاء إ وء ال تجب ال وسائل ا فإ سوة لل القضائية

ل س ل أنھ غ والتوفيق، والوساطة املفاوضات تنحصر حوالدبلوماسية

و ما مثل ، ا رعايا من ص يتضرر بل مية بأضراربالغة متضررة الدولة ون ت

إ ا مرار يذوقون يزالوا بأضرارال بوا أص وإينكرالذين رقان ان لس سبة مربال عليھ

إ اجة ا دون ل ا إ التوصل املبحث ذا خالل من نحالو لذلك الساعة، حد

سباب دونعرض كحل القضائية الوسيلة ع ك ال ثانية ة ج من ة ج من ذا

ر يظ ذا و فشلت ا أل الدبلوماسية الوسائل طرق عن ة سو ال ات متا وض ا

ا أ عتبار ن ع تأخذ أن دون الذكر السالف للقانون فرسا إصدار خالل من جليا

شرع ال يكية س لوج يات بد خالفت   .     بذلك

وإجراءاتل الدولية القضائية الوسائل ع الضوء سليط نحاول سوف ذلك

التطرق خالل من امللف عا و فرسا، مع زائري ا النووي امللف ة سو ل ا إل وء ال

ثم ، دو اعتباري ص زائرك ا عوض طلب بنظر املختصة القضائية ة ا إ

ة النوو ات التفج ايا عوض وسيلةإ عرض خالل من زائروذلك ا راء

م ضا عو ع صول ا أجل من ايا ال ؤالء ا خالل من أ ي إجرائية   .قانونية

  تعويض الدولة اجلزائرية كشخص من أشخاص القانون الدويل العام : املطلب األول
راء ال ئة بالب قت ال ضرار يجة ن ون ي ض التعو ذا أساس

الوطنية السيادة ع التعدي ضمن أخريدخل جانب ومن زائرة     . ا

إ: أوال وء ال إ فرسا الدودعوة   التحكيم

حسن إطار زائر ا مع اتفاق إ التوصل إ سا فر دعوة و و

اع ال موضوع رفع ع املتبادل للرضا وفقا الدولية العالقات و وار ا

م اختيار يتم ن محكم إ زائر ا ا ع الناتجة ضرار و ة النوو التجارب

والقا الدولية عراف أساس ع فيھ للفصل ن الطرف معبإرادة ، الدو نون

التحكيم يئة عن الصادر كم ل ضوع با م ام   .ال
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القضائية ة سو ال طرق من النوع ذا أن إ شارة تجدر كما

املادة نصت ما ا م الدولية املواثيق من العديد عليھ من15منصوص

لعام اي ال السلمية،1899اتفاقية بالطرق الدولية املنازعات بحل اصة ا

يصدره ملزم بقرار الدولية املنازعات ي ا ال الفصل و التحكيم أن و

املادة تطرقت كما للقانون، وفقا فيھ للنظر اع ال أطراف م اختارو محكمون

لعام37 اي ال اتفاقية سلميا1907من الدولية املنازعات ة سو ب املتعلقة

ا امل:" بقول ة سو الدو التحكيم من الغاية الدولإن ن ب نازعات

التحكيم إ وء وال القانون ام اح أساس ع م تختار قضاة بواسطة

الصادر للقرار النية بحسن بالرضوخ ما ال بع   )18".(ست

أسماء فيھ ذكر و سباب ع حتوي و باألغلبية، التحكيم قرار يصدر

ب يقوم الذي السر ن وأم يئة ال س رئ عليھ وقع و ن اتباملحكم مة م

زائر ا ن ممثل من ل ع النداء عد علنية جلسة القرار تلو و لسة، ا

ام ح قوة يملك أي ن للطرف ملزم ون ي التحكيم وقرار سا فر عن ن وممثل

  .القضائية

الفر زائري ا النووي امللف ة سو ل ي القضا ق الطر ذا أن غ

ألنھ ، الفر انب ا يرفضھ أن يمكن أنھ و وحيد ب لس املنال ل س غ

عن ة سو ال إ وء ال من مناص ال فإنھ لذلك تفاق ع أساسا يب

الدولية العدل محكمة واملتمثلة دولية محكمة ق   طر

  تسوية عن طريق حمكمة دولية دائمةال: ثانيا
املتحدة لألمم الرئ ي القضا از ا الدو العدل محكمة عت

ميثاق من يتجزأ ال جزء عت الذي سا ا لنظام وفقا ا أعمال تباشر و

، الدو العدل ملحكمة سا النظام من الثانية املادة وتنص املتحدة مم

املحكم يئة ون ذويتت اص من تخبون ي ن مستقل قضاة من ة
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مالصفات ل ود واملش املطلوة الت للمؤ م بالد ائزن ا العالية لقية ا

م سي ج النظرعن غض   بالكفاءات

الدولية اص ن ب فيما بالتقا الدو العدل محكمة ،)19(تختص

ف ة ضرارالنوو عن الدولية املسؤولية شأن مموذلك عضاء بالدول يتعلق يما

املادة بھ جاءت ملا وفقا املحكمة ذه ل سا النظام مم94املتحدة ميثاق من

تحديد بھ املنوط و من مجلس فإن املنظمة عضاء غ الدول عن أما املتحدة،

الدو العدل محكمة إ وء ال ا)20(طرق ن محقق ن الشرط ذين النووي، مللف

املتحدة مم أعضاء ن الطرف من ل أن ون الفر زائري   .      ا

اع، ال لألطراف اختيارا طرقا خر و الدو العدل محكمة إ وء ال عد و

لزامية يقربالوالية سا ا نظام أن إال العامة، القاعدة ذه انت إذا أنھ ع

ا العدل املادةللمحكمة عليھ نصت ما ذا و جاء36/2لدو وال سا ا نظام من

بذات ا بأ وقت أي تصرح أن سا النظام ذا طراف للدول أن ا ف

للنظر ية ا ا بوالي للمحكمة تقر خاص اتفاق إ حاجة دون و ذا ا تصرح

املس ببعض تتعلق ال القانونية املنازعات عجميع الوقا من واقعة التحقيق ا م ائل

العدل محكمة إ وء ال أن القول يمكن لذلك ، دو ام الل خرقا انت ث ت إذا

عد و ختياري، القضاء مبدأ ع الوارد ناء ست ل ش ذا و إلزاميا عدّ الدو

ا طرف من مسبق إلزام وجود حالة الدولية للمحكمة جباري لدولختصاص

ختصاص بقبول بالتصرح عرف ما أو لالختصاص مانحة اتفاقات إطار سواء

املادة عليھ املنصوص للمحكمة     )    21.(2فقرة36لزامي

ناه ب الذي النحو ع سا فر إ أسندت ال ع الوقا إ بالنظر

قبو  ع يتوقف ال مر فإن الدراسة ذه من ي الثا سااملبحث فر ل

امللف للنظر ختصاص ا ل ينعقد ح الدو العدل محكمة الختصاص

املادة أساس ع وذلك الفر زائري ا سا36النووي النظام من
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عمل أن دام ما جباري ا ل ختصاص ينعقد وال الدو العدل للمحكمة

دو ام الل صارخ خرق ع ينطوي سا   .       فر

تعويض األفراد ضحايا التفجريات النووية يف صحراء : طلب الثاينامل
  اجلزائر

م ا ممتل أو م ص ضرر إ الدولة رعايا يتعرض أن يحدث قد

أو فراد ؤالء وء يتعذر الذي مر ة، النوو للطاقة الستخدام يجة ن

سا ا نظام أن ب س الدولية القضائية ة سو ال إ الاملؤسسات

ا اختصاص أن ون ض بالتعو للمطالبة املحكمة إ وء ال ق ا م عط

شاري س الرأي أكده ما ذا و العام الدو القانون اص أ ع مقصور

عام الدو العدل محكمة عن ق1948الصادر الذي الضرر ان وملا ،

الدولة فإن لذلك املتضررة ا وكأ الدولة إبرعايا تل الة ا ذه

الذي الدبلوماسية، ماية ا أساس ع ض بالتعو للمطالبة الدو القضاء

ونھ مباشر غ أساس لكنھ و الدولية للمسؤولية أساس اعتقادنا حسب عد

لبد الدبلوماسية ماية ا ر تقر إ الدولة وء قبل إذ شرط ع موقوف

يل أن ية جن الدولة املتضرر للمطالبةع الداخ القضاء إ

ذا أن غ الدبلوماسية ماية ا تقرر نا زه حالة و ض، بالتعو

ختصاص لة مش ا م االت إش عدة يطرح الداخ القضاء إ وء ال

من س ل أنھ كما أخرى ة ج من التطبيق الواجب القانون وكذا ي القضا

ة زائر ا راء ال ايا وء ل سوفالس لذلك ، الفر للقضاء

ا بع ي أن يمكن ال جراءات تحديد خالل من الية ش ذه عا نحاول

ا و سا فر دولة من ض التعو ع صول ل املجاورة واملناطق رقان ايا

ماية ا ر للتقر ن الدولي القضاء و الفقھ ا أقر ال الشروط من

  .الدبلوماسية
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زائر  - ا ايا ال الضبطع و الفر القضاء إ وء ال محاولة ن

مجلس أمام ية ل ا ل دعوى بواسطة داري القضاء إ

ووزارة و املد مركز زائري ا ية ال ا ف ون ي الفر الدولة

ا عل املد مركز سية الفر  .الدفاع

س - الفر الدفاع وزارة أن و الدولة مجلس إ وء ال ب سلطةس ية

ون ي ال الدعاوى ل بالنظر الفر الدولة مجلس يختص ة مركز

كقا ختص و العام القانون اص أ من ص طراف أحد ا ف

الدعاوى  ذه ملثل سبة بال ة أخ و أو  .درجة

ية ل ع يجب الة ا ذه الدعاوى رفضت أن حصل فإذا

الذي الفر الدولة مجلس يصدره الذي ي القضا مقرر ع صول ا

من زائر ل ايا ال يل الة ا ذه ب الس ان ما م الدعوى رفض

القضائية ام ح تلك تقديم مجلس(خالل عن الصادر ي القضا املقرر

القا ملف) بالرفضالدولة إ ضمھ أجل من ارجية ا وزارة إ يقدم

النحو ع الدو العدل محكمة أماما ون ي الذي ض بالتعو املطالبة

أساس ع مب املسؤولية أساس ون ي الة ا ذه ولكن الذكر السالف

الدبلوماسية ماية  .  ا

  اخلامتة 
ت ن أن بحاجة لسنا أننا تام ا القول لنايمكن تصدر ي سا فر ظر

من العديد ترك ق طر عن ة النوو ات التفج ايا ض بتعو خاص قانون

يحدد عبارة مواده معظم لصق خالل من وذلك ا محتوا من مفرغة مواده

أصدرتھ للمرسوم ونا مر القانون ذا ترك ا م محاولة التنظيم، ق طر عن

سا فر تصرف إن القانون، صدور ع الحقة منسنة يكن لم قة الطر ذه

ن، القوان سن مدرسة عد ا أ و خاصة القانون يات ببد ل ج أو فراغ
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كذلك زلنا وال ن سي فر كنا أننا تذكرنا أن خاللھ من سا فر أرادت وإنما

موجودين ايا ض عو دفھ فر برملان من قانون صدور نفسر فكيف

زائر؟   .ا

مسؤولة سا فر فإن إاللذلك ذلك ى يتأ وال زائر ا ض عو عن دوليا

وء ال ق طر والععن ض التعو ع صول ل الدو العدل محكمة

قة الطر ا و الذكر السالفة جراءات إتباع انية إم الشك يمكن

املادي املا ض التعو شقيھ، ض التعو اع ان ا خالل من يمكن ال الوحيدة

ع صول ا خالل استغاللمن من زائر ا حرمان مقابل مالية مبالغ

ب س ذا يومنا إ ا أثارا تزال ال ال ة النوو ات التفج سب ا أراض

ض التعو و ي الثا ض التعو أما النووي، التفج ا يتم ال ة ستمرار

النووي التفج مواقع تنظيف مسؤولية سا فر تحمل واملتمثل العي

التفج املواقع لتحديد رشيف بتقديم ا إلزام ق طر عن زائر ا راء

لقية ا ات شو ال عن فراد من ايا ال ض عو إ باإلضافة بالضبط،

ان كف جعلوا الذين حقوق ذوي ض عو وكذا م خلف و م قت ال

الفر النووي للسالح   .     تجارب
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 عبد الرزاق يليل . أ  -حممد لبوخ . أ

  جامعة سيدي بلعباس -جامعة معسكر
  

Abstract: 
In light of trends rework the state's role and increase the 

political movement regional, and with the advent of 
philosophy rationalize governance performance concepts, and 
to keep pace with these various Alttoratutkiev situation with 
developments variables introduced Algeria set of frameworks 
process as an attempt to rationalize the government's 
performance and the achievement of political and economic 
development and ensure social stability. 

 Where embodied these reforms through major themes 
highlighted by the Algerian government. 

 
Keywords: 

Political movement  -  Government Performance – Algerian 
historians  – State institutions  -  Public administrations. 
 

اتظل و توج الدولة دور صياغة السياإعادة راك ا ادة ز

يممع،و قلي مفا ور أداءظ ترشيد كمفلسفة ذها مختلف ،وملسايرة

طرحت التطورات اصلة ا ات املتغ مع وضاع زائر وتكييف مجموعة ا

لمن  كمحاولة العملية السياسيةومياداءشيدطر التنمية وتحقيق
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جتما ستقرار ضمان و قتصادية صالحاتحيث.و ذه تجسدت

ى الك املحاور خالل بالر لامن ذلك و ة، زائر ا ومة ا ا عل ككزت

و ع الدولة مؤسسات القطاعاتإصالح جميع ا وظائف تفعيل إعادة

ارجية ا و الداخلية التحديات ة مواج ع الدولة قدرة ز عز   . دف

من البد ان كم ا أداء شيد ول ة املنت صالحات إطار إعادةو

الالنظر والسياساتالسياسات و تعليمية لتحقيققتصادية جتماعية

إ ا،إضافة عاد أ بجميع الشاملة ةالتنمية املركز دارة ام م ترشيد

لسياسااب واملنفذة الدولة عصب ا لالعامةاعتبار ل عاملتضمنة مشار

الشاملة ة التنمو والتداب.العملية جراءات من مجموعة وضع ع والعمل

لضمانال العمومية دارات داخل الفساد افحة مل أمثلاقانونية ستغالل

املالية   .للموارد

سذامن ةذاملنطلق، زائر ا ة التجر لتحليل الدراسة ه

التطرق خالل من الدولة ود ج مؤشرات ضوء ع كم ا أداء ترشيد مجال

صال  محاور شمل ال املؤسسية املؤشرات م أ البلدإ املطروحة ح

ة تجر تقييم إ تطرق س كما ا، عاد أ بجميع الشاملة التنمية لتحقيق

املمار انب ا من زائر ا املؤسسات جابة.إصالح خالل من وذلك

التالية ساؤالت ال   :عن

زائرما- ا ة املنت صالحات اختالالتطبيعة يح لت

املؤسسية تحقيق؟الب املطروحة صالحات فعالية حدود ما و

؟ املرجوة   النتائج

ن محور ع كز س ساؤالت ال ذه ع لإلجابة   : و

كم: ول ا آداء شيد ل ة زائر ا الدولة ود   .ج

ي صالحات: الثا ية: تقييم املمارس املؤشرات ضوء  . قراءة
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  : اجلزائرية يف جمال ترشيد أداء احلكمجهود الدولة :أوال 
وتحقيق كم ا أداء شيد ل التخطيط عملية الدولة ت إتج

املؤسسات دولة إلرساء حت كأمر ا ام وم الدولة ل يا إصالح إ التنمية

عاقدية ع قائم عصري نظام إ سي ال تقليدى نظام من نتقال و

جميع اتالعالقات نجاعة.املستو أك عامة مؤسسات ترسيخ أجل ومن

القانون،و دولة متطلبات مع ا وتكييف العمومية دمة ا تقديم وفاعلية

كم ا إلصالح أسا كمطلب املؤسسات أداء ترشيد نحو التوجھ ذا إطار

رقم رئا مرسوم بموجب بوتفليقة ز العز عبد ة ور م ا س رئ شأ  - 372أ

ا2000نوفم22ؤرخامل2000 ام وم الدولة ل يا إلصالح   )1(.نة

ام م تحديد الدولة ل يا إصالح نة عمل مس ذا،فقد جانب إ

ا تدخل ودائرة الدولة املحلية،ودور ماعات ا وإدارة ة املركز دارات

املراقبة ضبط ا دور مع ة شر وال جتماعية والتنمية والتنظيمقتصاد

وقراطية الب زة ج للوظيف.والتنفيذ سب أ إطار إيجاد ع والعمل

ليات و التداب جميع الدولة،وإتخاذ إ لة املو ام بامل للتكفل العمومي

العمومية دارات داخل ة شر ال املوارد   )2( .لتنظيم

الدو  ل يا إصالح إنصب فقد نة ل خ ر التقر ع ناءا لةو

املحاور من مجموعة داء،ع وترشيد صالحات مسار لتعميق ا ام وم

ي فيما واملتمثلة   :ساسية

والقانون - ق ا دولة ز ساسية: عز ات ر وا قوق ل الضامنة

ا سلطا منھ الدولة ستمد وحيد مرج كإطار للقانون واملجسدة للمواطن

أ ما ذا ا،و لوظائف ا لسنةممارس ومي ا نامج ال عليھ الذي2002كد

مطابقة إ و بالدرجة دف أن البد ا ام م وترشيد الدولة إصالح أن أقر

ال واملؤسسات، القانون دولة متطلبات مع العمومية القطاعات ام م
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إستغالل وسوء التعسف ال أش ل ل حد وضع من الفع ا ع طا سيمكن

والتجاوز  العام رماناملال ا مشاعر غدى ال   )3( .ات

إصالح شرع فقد والقانون ق ا دولة ناء و املس ذا ولتحقيق

ر أكتو منذ ي1999العدالة ما صالحات ذه شملت   :وقد

افحة- م قانون مثل جديد قانون وإعداد شر ال طار مراجعة

إتف مع الوط ع شر ال تكييف إ دف املتحدةالرشوة،والذي مم اقية

سنة املوقعة الرشوة نة.2003ضد مل أخالقية مدونة مشروع إعداد وكذا

  .القا

ماية- قانون بإصدار العدالة قطاع ة شر ال باملوارد تمام

لألجر نظام إصالح واملساومات،مع الضغوطات ال أش ل من القا

نة امل متطلبات عتبار ن ع يأخذ متيازاتوالتقاعد و القواعد إ خضع و

للدولة العليا الوظائف ع تم)4(.املطبقة فقد والقانون ق ا دولة ز ولتعز

ن و الت من ن نوع وإجراء القضاء مجال وادر ال يل ع:تأ قاعدي ن و ت

تخص ن و سنوات،وت ثالثة ملدة يدوم للقضاء العليا املدارس مستوى

التنفيذ ح دخل جتماعية2000سنةالذي و ة دار باملنازعات تعلق و

املتحدة، والواليات ا ي ب مع ي الثنا التعاون إ إضافة ة، العقار مور و

إ ن و الت ذا من املستفيذ ل املؤ القضاة عدد وصل   )5(.قا500وقد

العدالة- قطاع ر از: تطو بج العدالة د و ب انب ا ذا تعلق و

ك أكدمتطور طار ذا و والفاعلية، السرعة ملقتضيات باإلستجابة فيل

لسنة ومة ا بناء2000برنامج ع ستعمل ة زائر ا ومة ا أن ع

عالم و التقنية الوسائل ل ز عز ات،و التج وتحديث جديدة ل يا

أداء)6(. ترشيد بضرورة ببعض الدولة س رئ اقر فقد ذا إ إضافة

ن القوان وتحديث الدو ي القضا التعاون ر تطو خالل من العدالة، قطاع
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العدالة وجعل ساسية، م وحقوق ن املواطن ات حر حماية ز عز غرض

ن املواطن   )7( .متناول

الدولة- مؤسسات داء: إصالح وترشيد الدولة ام م تنظيم إلعاد

السيا ى مستو ع عض النظام طرحت ل، يا املؤسساتية صالحات

و ة ور م ا رئاسة ا بفرع التنفيذية السلطة ع عديالت إجراء خالل من الدولة،

معا ومة ومة. ا ا س ورئ ة ور م ا س رئ ن ب العالقة بناء اعادة خال من

م ل املخولة ي)8( ،والصالحيات فيما   :واملتمثلة

القانون ف حدد للتعديل2008 نوفم 15 املؤرخ 19- 08رقم قد املتضمن

طبقا1996لسنة الدستوري التنفيذية السلطة  يمارسحيث: "125ادةللم صالحيات

س ة رئ ور م  تطبيق ندرجو  ،للقانون  املخصصة غ املسائل  السلطةالتنظيمية ا

ن ول  الذي لتنظيااملجال  القوان ر للوز نصت ".عود التعديل 79 املادة كما من

لسنة س ع:"2008الدستوري ة رئ ور م نا ع ومة أعضاء أن شارةإ عد ا  س

ر ر نفذو ول  الوز س برنامج الوز ة رئ ور م سق ا ومة عمل ذلك أجل من و  ،ا

ول  ضبطو  ر عرضھ لتنفيذه عملھ مخطط الوز   )9( .الوزراء مجلس  و

إ ولحقباإلضافة ر أعمالالوز جدول وضع ام حسبس ملان ال

ب  الترت للمواد،ست طبقا ومة ا ا تحدد أو ا ترا ال -17-16أو

صالحية ،2008لسنة 02 -99منالقانونالعضوي 18 ول ر اضوللوز ع

للمادةىإعل طبقا النواب طرف من املقدمة ن القوان اح من162 -121ق

الوط71واملادة،الدستور  الشع للمجلس الداخ النظام   .)10(من

ة- بو ال املنظومة ن: إصالح و ت دور من والتعليم بية لل ما نظرا

والنوعية ودة ا معاي مع يتما بما داء وترشيد شري ال العنصر

نمائية داف زائر)11(وتحقيق ل العال البنك قدم السياق، نفس و ،

لسنة العال برنامجھ إطار غاية2002مساعدات إ الذي2015واملمتد
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متد85يخص و ة بو ال صالحات مسار دعم دف زائر، ا ا بي من دولة

ن مرحلت تحاد:ع أعلن كما والثانوي، واملتوسط، ي بتدا التعليم

رورو  وتطو والتعليم بية ال مشروع لدعم برنامج عن ية رو نة وال ي

ب قدر ما غالف زائر ا التعليم أورو4أنطمة ن التعليم)12(.مالي أما

ن ماب الدولة لھ رصدت فقد ب2014 -2010العا قدر ما مليار768مبلغ

 )13( .دينار

للدولة- ة املركز دارة ام م ختالالت: ترشيد يح خاللت من

عميق ع ومة ا اعملت أدا وترشيد ة دار زة ج ا م ي عا ال

ة ومحار العمومية، دمة ا ن بتحس الكفيلة ة دار صالحات

داري، والفساد وقراطية املتكفلةو )14(الب العامة دارة ام م طبيعة حكم

للد الدائمة التنفيذية شرافبالوظائف اتيجية س بالوظائف ولة،وكذا

دمات ا وتقديم ا وتأط جتماعية و قتصادية شاطات ال ع

الدولة،.العامة ام م تطور الية إش مركز تمثل العمومية دارات فإن وعليھ

ة عصر دولة تجسيد إ ة زائر ا دارة ام م ترشيد دف أن بد ال لذلك

ي بما سم   :ت

القانون،- سلطة ام إح وفرض املجتمع تنظيم ع قادرة عامة إدارة

ا ومؤسسا الدولة ذلك بما ميع ا فوق سمو الذي طار   .بإعتباره

ا - سلط ضمانات ستمد ا ونظام ا ل يا بإستمرار متجددة إدارة

القانون ام إح   .من

الطرق - بأفضل ا موارد سي ع قادرة إإدارة نادا ا،إس وأنجع

والفاعلية الشفافية   .مبادئ

خالل من الدولة ة،سطرت زائر ا دارة أداء ترشيد وضمن

منذ ومي ا ا صياغة1999برنامج إلعادة والتداب جراءات من مجموعة
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العامة،بإعتماد دارة ام وم للدولة ساسية اتيجية،و س الوظائف

ا سي ل جديد وميأسلوب ا العمل وتنظيم العام شاط   )15(.ل

أداء وترشيد ة الالمركز ز علىتعز صالحية السياسات حرص كما

التنمية تحقيق ا وإشراك املحلية ماعات ا تحديث ع و املح كم ا

املح املستوى ع ا عاد أ إصالح. بجميع نة ر تقر أكد طار ذا و

أن ا ام وم ووصفتالدولة زائر، ا نقص من ي عا ة دار ة الالمركز

دور التؤدى ال املحلية الوحدات إ راجع وذلك تمثيل بأزمة الوضعية

ا عل ة املركز والسلطة دارة يمنة والدولة،باإلضافة املواطن ن ب الوسيط

ا ل املخولة ا مسؤوليا من ا د من)16(.وتجر ورد ما م أ حصر مكن و

التاإص النحو ع املجال ذا   :الحات

جديدة- ام م الديمقراطية،ومنح والقيم ة الالمركز مسار ز عز

مجاالت مختلف م ملسؤول واسعة صالحيات وإعطاء والوالية للبلدية

داف ذه لتحقيق املا الدعم تقديم   .التنمية،مع

ع- والعمل املحلية دارات س ل يا ن إطاراتتحس ن و ت

من دارات مستوى ع والرقابة الشفافية مبدأ ز عز و املحلية، ماعات ا

العمومية دمة ا مجال املواطن من دارة ب تقر   .أجل

دارة- إصالح مجال خرى الدول من ة النا بالتجارب خذ

 )17( .املحلية

لسنة ومة ا برنامج أكد ون2013كما ي املحلية دارة تجديد أن

التكفل من املحلية املرافق ن ماليةلتمك موارد وتخصيص ة الالمركز ز عز ع

من محلية ديمقراطية وجود نجاعة،مع أك سي وضمان ا ام بم فضل

ا والسيما ن املواطن فيھ ك ش سا مس ترقية ياراتخالل

املحلية التنمية امج ب   )18( .املرتبطة
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واملواطن- دارة ن ب الثقة بناء: بناء يتطلب دف ال ذا ولتحقيق

مبدأ ع قائمة كم ا أداء إلصالح كمركز واملواطن الدولة ن ب جديدة عالقة

وتجسيد دارة وقراطية لب جديدة ثقافة ترسيخ يقت ما ذا ،و التغي

دول املواطنثقافة نيات ذ حقيقية العمومية. ة دارات أمام املساواة وكذا

دمات ا ع صول الدولة.ا رصدت املواطن من دارة ب ولتقر

دف ال ذا لتحقيق العمليات من   :مجموعة

بإصالح- لفة م منتدبة وزارة استحداث تم العم انب ا من

عالقة  ذلك بما العمومية باملواطنالوظيفية وقراطية الب زة   . ج

تجاه- العمومية دارات ونية لك دمات ا مبدأ تجسيد

دون ت ن ن ق طر عن ة دار م معامال بإستكمال ن،والسماح املواطن

دارات إ للتنقل اجة   )19( .ا

شاركية- ال والديمقراطية امة ا ز إ: عز زائر ا إنضمام عد

قبلمبا من للتقييم قية فر لية و قيا إفر تنمية أجل من الشراكة درة

سنة كم2003النظراء ا ز لتعز املوارد جميع عبئة ع السلطات ،بادرت

ستقرار و العصرنة ولتحقيق الدولة ل يا إلصالح أساسية كأداة . الراشد

ضرو  ع أكد الوط املستوى ع املبدأ ذا ترسيخ أجل إشراكومن رة

اص،واملنظمات ا ي،القطاع املد املجتمع ومنظمات الفاعلة طراف جميع

ع املشار حول شاور ال جنب إ جنبا عالم ومية،ووسائل ا غ

واملجتمع الدولة شؤون إدارة تخص ال   .والقرارات

املعلومات- ا الوصول ة حر و عالم املؤشرات:وسائل ر تظ

قانون ا افرز ال تضّمناالسمالرقمية الذي بنّصھ مادة113لبصري

عت  منذوالذي ا ف الشروع تم ال عالم وسائل فتح ملسار استكمال

و،1990 البصري و السم ع نفتاح يح ي ي قانو نص الذيأول
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ح ث12نعكس ت خاصة، ونية تلفز وفنيةقناة ة إخبار ن مضام

ة جزائر واجتماعية سياسية رامج القانونبحيث.و املؤرخ04ـ14فتح

اير24 التنفيذ2014ف ّح دخل الذي البصري السم شاط ب املتعلق

الرسمية دة ر ا شره يومب فتح2014آذار/مارس26الصادرة الذي و

ا القطاع ذا شاط وال ثمار س مثلماباب السلطة، ع حكرا ظل لذي

التعددية عمر من قرن ع ر طيلة عالم ورجال للمعارضة سيا رئ مطلبا ظل

زائر ا  .السياسية

جتماعية- و قتصادية صالحات ز تنظيم: عز إعادة إطار

قتصادية صالحات من مجموعة ناك انت الدولة ام م

إرساء دف جتماعية، شفافيةو أك إقتصادية مؤسسات

املمتد.وفاعلية قتصادي عاش دعم برنامج أقر داف ذه ولتحقيق

ن النمو2004 -1999ب لدعم التكمي نامج ال إلزامية. 2009-2004ثم

قتصادية التنمية عل التنظيمية ام ح و التداب جميع بإتخاذ الدولة

وإ تواصل جتماعية منو تحقيق ع الدولة عمل ستدامة،وأن

ملختلف املجتمع بحاجيات التكفل جتماعية العدالة ي،ومبدأ الغدا

الشغل مناصب وتوف ختالالت من د ل انية الس   )20(. الفئات

ة ال قطاع مست صالحات فإن ، جتما املجال و

ا وتدعيم متخصصة طبية مراكز إنجاز ع العمل خالل العمومية،من

زشبكة عز جانب إ ات، التج ةبأحدث وار ا ة خصصت.ال وقدر

ب قدر ما غالف ية ال السياسات شيد ل ن619الدولة ب ما دينار مليار

ةلسنةف)21(.2014- 2010 شر ال التنمية ر تقر صنف ع2013قد زائر ا

جاءت حيث مرتفعة معدالت ة شر ال التنمية ا ف عرف ال الدول من ا ا

ن93املرتبة ب  .دولة186من

دليل التنمية نصيب الفرد من متوسط  متوسط  متوسط  العمر دليل التنمية 



  عبد الزراق يليل -حممد لبوخ            8العدد         واقع ترشيد أداء احلكم يف اجلزائر   
 

[294] 

  / البشرية

سنة / القيمة 
2012  

املتوقع عند 

الوالدة 

/ بالسنوات 

  2012سنة 

سنوات 

الدراسة  

/ بالسنوات 

  2010سنة 

سنوات 

الدراسة املتوقع  

/ بالسنوات 
2011  

الدخل  القومي 

مبعدل / االمجايل

القدرة الشرائية 

  2012سنة / بالدوالر 

البشرية غري 

  املرتبط بالدخل

0.713  74.7  6.5  14.5  8.103  0.746  

  

الفساد افحة زائر :م ا دارى،أقرت الفساد افحة م أصبحبرنامج الذي

تط ال السمة دارةعيمثل جراءات ب)22(.املعامالت س ال ر لظا وللتصدي

ا برنامج خالل من زائرة ا ومة ا أكدت دارة، وقراطية ب وإصالح وقراطي الب

لسنة ومي عتماد2004ا خالل الفساد،من افحة م ع ا تكرسعزم ع

دارة الشفافية مبادئ عزز عو صول ا مواطن ل بحق قرار العامة،و

  )23( .املعلومة

تنفيذ قصد افحتھ وم الفساد من للوقاية نة الوطن يئة ال شاء إ تم كما

داري  الفساد افحة م مجال الوطنية اتيجية إدارة.س يئة و

املعنو صية رقمتتمتعبال رئا مرسوم بموجب ا شاؤ إ وتم املا ستقالل و  - 06ة

بتارخ413 يئھ2006نوفم22الصادر ال ذه باشرة حيث و2010يوليو11،

ة للف عملھ برنامج از ا ذا وضع فقد الصدد يتمحور2015- 2012ذا الذي و

ي حول   :اساسا

من- للوقاية شاملة سياسية اح دولةإق مبادئ تجسيد الفساد،تتو

موال و الشؤون سي واملسؤولية والشفافية ة ا ال عكس ال القانون

  .العمومية

أو- ص ل ل الفساد من الوقاية تخص ال ات التوج تقديم

من للوقاية والتنظي شر ال ع الطا ذات التداب اح وإق عمومية، يئة

التع إعدادالفساد،وكذا اصة وا العمومية املعنية القطاعات مع اون
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نة امل أخالقيات القانونية.قواعد لألدوات الدوري التقييم إ باإلظافة

مدى والنظر افحتھ وم الفساد من للوقاية الرامية ة دار جراءات و

ا   )24(.فاعلي

مثل املوضوعية إلىإعتماداملعاي والكفاء: إضافة دارة خذا و ة

و  إختيار املناسبة العاممستخدميتوظيفباإلجراءات ونالقطاع ت ،ال

داء من م لتمكي ن العمومي ن املوظف ن و ت مع للفساد أك عرضة

مالئم أجر م،وضمان لوظائف يھ وال يح   . ال

بموجب تجسد الذي الفساد افحة وم لقمع املركزي الديوان شأ ا كما

رقم أوت05 -10مر التام2010الصادر باإلستقاللية املركز ذا تمتع ،و

الفساد جرائم والبحث بالكشف لف ت شؤونھ،و سي و عملھ

املختصة القضائية ة ا أمام مرتكبيھ وإحالة وقراطي  )25( .الب

  : تقييم مسار اإلصالحات مقارنة باملؤشرات املمارستية: ثانيا
خالل من كم ا أداء ترشيد مجال الدولة ود ج تحليل إ بالرجوع

محدودة بقيت أعاله ورة املذ صالحات ا،فإن ام وم الدولة ل يا إصالح

والفعالية يتم. النتائج لم ر التقار ذه ا تضمن ال التداب ذه أن إال

وم الشعبية للمشاركة التام الغياب ت يث ا،فالواقع املجتمعتجسيد نظمات

الدائرة ا إدخال و ة خ ذه إلضعاف س ناكممارسات بل ي املد

للعمال العام تحاد حركية ضعف جليا ر يض ما و و للنظام ة السلطو

ي نقا تنظيم كأك ن زائر مقارنة. ا املس ذا تحقيق فشلت زائر فا

آسي دول ة النا ة التنمو مثلبالتجارب مبدأ:ا أقرتا اللتان ند وال ا ور

ي املد املجتمع ومنظمات املح املجتمع إشراك ت شاركية،ون ال وكمة ا

طراف ذه وإشراك ومية ا زة ج أداء عن واملساءلة سابات ا عملية مراجعة

القرارات وإتخاذ العامة السياسات   )26(.صنع
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اقرار  ناك آخرف جانب الومن زائري ا املواطن القراربأن اب ا طرف من

ووضع جراءات عقيد خالل دارة،من و السياسية السلطة عسف من ي عا يزال

م حقوق بمختلف م تمتع دون حالت ال ية واملحسو وقراطية الب العراقيل

الضرورة دمات ا ي أد ع صول ا من م شرعية،ومنع   )27(.ال

ذهوعليھ كم ا أداء ترشيد مجال املطروحة صالحات ن،أن ب ي

الظروف مع والتكيف اكم ا النظام إلستمرارة كآلية طرحت ة الف

اصلة لسنة.ا الدستوري الوالية2008فالتعديل واحدة ملرة التجديد وإسقاط

، مة مجل لثلث س الرئ ن عي ع بقاء إ باإلظافة مبدأالرئاسة إلغاء ت يث

نفتاح قبل ما إ والعودة الديمقراطية وتكرس السلطة ع السل و)28(.التداول

ض إتقو يؤدي مما قانونية نصوص بصياغة وتقليصاملبادرة ملان ال سلطة تضاءل

از ا شردور وتكرسال ، فقط، ن القوان وقراطيةاملصادقة ب سلطة سيادة

ومة   )29( .ركزةامل ا

ت عالم مجال الدولة سياسة فإن السياق، نفس مرةو زائر ا راجعت

ـل العال يف التص لسنة” باروم”أخرى افة ال منظمة2013حرة شرتھ الذي

حدود” بال املرتبة”محققون من انتقلت بحيث إ122، املا مجموع125العام من

عدما179 عدولة، فقط36.54حصلت من.نقطة زائرأفضل ا جاءت وإن وح

يا لي وار ا دول س131عض تبقى158ومصر136واملغرب138وتو ا أ غ ،

سنو قرة املتق الوحيدة   .اتقربا

ھ يو الذي فيھمر ر تظ ال و الشروط من18املادةدف

البصري السم فيم” قرارا”قانون اصفاصال ا السا م با يتعلق ا

اصة ا القنوات اب أل يمكن ال حيث ة، خبار صص وا باألخبار

خدمة ل أن إ املادة ذات أشارت إذ واسع، ل ش املجال ذا استعمال

ة إخبار رامج و حصص إدراج القانون ذا إطار ا ل مرخص موضوعاتية
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ع ستغالل رخصة يحدد سا م تطبيقوفق كيفيات تحدد أن

خاللذلك خاص،من دونتنظيم يحول ما و امجو لل سا م وضع

ساعات تخصيص ا عل ر يتعذّ أن يمكن ال القناة حاجة وفق ة خبار

نائية ست االت ا ة إخبار امج ل   . إضافية

املنظمة الحظت زائر ا افة ال ة حر لوضع ا تحليل و

أنھتق ا ر قانون”ر ع زائري ا ملان ال مصادقة ع عام من د أز عد

البصري، السم ملجال ومة ا ار احت يل أن فيھ ض يف لإلعالم جديد

شاء إ عن عد عالن يتم الم ضرور ا وجود عت ال ضبط  سلطة

قتصاد يزال ال قتصادي املجال صالحات يخص فيما أما

مؤشرات تھ تث الذي مر باملحروقات مطلق و ك ل ش مرتبط زائري ا

لسنة املالية قانون سعر2014وارقام مرجعية ع ومة ا تضعھ الذي و

بـ املقدر و النفط ي37برميل جبا مرج كسعر من.دوالرا سياسةفبالرغم

منذ ومة ا ا ف ت ال و قتصادي من2009عاش 400اك

سوى املسطرة امج ال تحقق لم دوالر يبقى3.5مليار رقم و و نمو كمعدل

نفاق م ب مقارنة جدا   . ضعيف

ومية ا العامة السياسات تحقق فلم جتما املجال اما

من توف ع شغيل ال دائمةمجال و حقيقية شغل تزال. اصب ال زائر فاا

يجة ن جتما رمان ا ر ومظا البطالة معدالت ايد م إرتفاع د ش

افؤ وت قتصادية للمنافع عية التوز والعدالة سانية املساواة ب غي

طبقة ن ب وات ال ع توز عميقة فجوة خلق إ أدى جتماعية،ما الفرص

رمانالفقرا وا الفقر معدالت وإرتفاع شية املع الظروف ور وتد اء، ثر و . ء
)30(  

  :خالصة الدراسة
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صالحات فإن سبق، ما ع ل  بناء يا إلصالح املتخدة والتداب

دور صياغة إعادة ظل كم ا أداء شيد ل حتمية كضرورة ا ام وم الدولة

ا م املرجوة النتائج تحقق مستقلةالدولة،لم جادة ومة ح وجود عدم يجة ن

دور يلعب داء والفعالية الكفاءة ع قائم إدارى از وج ا، وظائف

جتماعية ختالالت عميق م سا بل صالحات ذه ل التنموي املحرك

الوضع سنة.وتأزم الرس خطابھ ة ور م ا س رئ أقره ما ذا 2008و

نن... «:بقولھ عنلم مستقل حقيقي وط اقتصاد بناء ودنا ج رغم

أر املحروقات، مازلت أستطيعو ما ل عملت منى لقد ائل ال الكم ذا

ل ا.... املشا د أر ال قة بالطر برنام ينفذ من أجد  )31( .»لم

 

  :اإلحاالت
ة -(1) ور م ة ا زائر  372 -2000 رقم رئا مرسوم ، الشعبية الديمقراطية ا

ل إصالح نة إحداث يتضمن دة يا ر ا،ا ام  الصادرة ،71 العدد الرسمية، الدولةوم
خ   .04،ص2000 نوفم 26 بتار

ة -(2) ور م ة ا زائر ر ، الشعبية الديمقراطية ا ل إصالح نة تقر  الدولة يا
ا، ام لية وم   . 2001  جو

ة-(3) ور م ة ا زائر ملان،التعديل مع العالقة وزارة الشعبية الديمقراطية ا  ال
ي ز زائر السادس العدد الوسيط للدستور،مجلة ا   . 7- 5 ص –ص ،2008 نوفم 12 ،ا

ة-(4) ور م ة ا زائر ومة برنامج ، الشعبية الديمقراطية ا س مصا ، ا  رئ
ومة لية 29 ، ا   . 2002 جو

ة -(5) ور م ة ا زائر صيلة:العدالة الشعبية،إصالح الديمقراطية ا  ا
فاق،وزارة زائر، العدالة و   .2005 فيفري  ،ا

ة-(6) ور م ة ا زائر ومة ،برنامج الشعبية الديمقراطية ا  السابق ،املرجع ا
  .الذكر

ة-(7)  ور م ة ا زائر ق الديمقراطية ا  العامة،مصا السياسة بيان الشعبية،م
ر زائر الوز ر   ول،ا   .2010أكتو

اج صا -(8) انة:الدولة إصالح"، ب ة م ة التجر زائر  التجارب من ا
ية ة ،املجلة"جن زائر   .25 ص ،2011 ،ستم 10 العدد العامة للسياسات ا

ةالديمقراطيةالشعبية،-(9) زائر ةا ور م  التعديل يتضمن 19 -08 القانونرقم ا
دةالرسميةالعدد الدستوري، ر خ الصادر ،  63 ا    .2008 نوفم16 بتار
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ةالديمقراطيةالشعبية،القانونرقم -(10) زائر ةا ور م  15 مؤرخفي 19 -08 ا
  .الذكر السابق ،املرجع الدستوري التعديل يتضمن2008 نوفم

ة-(11) زائر ر ا ي املرح الشعبية،التقر   الوط العمل برنامج تنفيذ حول  الثا
لية مجال امة، قية ا از نقطة:  النظراء قبل من للتقييم فر زائر، ، الوطنية رت  ا

لية   .236 -233ص – ،ص2012 جو
زائر،أطروحة نمودج:العامة التعليمية السياسات تحليل دخان، الدين نور  -(12)  ا

لية عالم،قسم السياسية العلوم دكتوراه،  الدولية،جامعة والعالقات السياسية العلوم و
زائر،   .180-179 ص -ص ،2007ا

ة -(13) ور م ة ا زائر ق الشعبية، الديمقراطية ا  العامة، السياسة بيان م
  .الذكر السابق املرجع

ة-(14) ور م ة ا زائر ملان،الناخب مع العالقة وزارة الشعبية الديمقراطية ا  ال
ةاملرجع القانونية املنظومة  واملنتخب زائر   .15 ص الذكر، السابق ا

(15)-Rèpublique Algèrienne Dèmocratique Et Populaire , Rapport Gènèral 
Du ComitéDeLa Reforme Des Structures  Et Des Maissions De L’état ,November, 

2000.  
ة-(16) ور م ة ا زائر مل مع العالقة وزارة الشعبية الديمقراطية ا  ان،الناخبال

ة،مجلة القانونية املنظومة  واملنتخب زائر   .45 ص ،2010 ، الثامن العدد الوسيط، ا
  .30 -25 ص – الذكر،ص السابق املرجع مة، مجلس مجلة-(17)

ة -(18) ور م ة ا زائر ومة برنامج ، الشعبية الديمقراطية ا  ا
   2007 يونيو2007،23لسنة

، جردير، -(19) ة التنمية"لي كم لتجسيد كمدخل دار  حالة دراسة – الراشد ا
زائر لية ،رسالة"ا ، قوق،قسم ماجست  ،جامعة الدولية والعالقات السياسية العلوم ا

زائر،   .141 - 140   ص -،ص2011ا
ة -(20) ور م ة ا زائر ر الشعبية، الديمقراطية ا   الوط العمل برنامج تقر

امة مجال لية ا قية ، از نقطة: النظراء قبل من للتقييم فر زائر الوطنية، رت  ، ا
  .2008 نوفم

ة -(21) ور م ة ا زائر ق الشعبية الديمقراطية ا  املرجع العامة، السياسة بيان م
  .الذكر السابق

ميد عبد -(22) ، ا ي زائر حالة دراسة"برا  إسماعيل ،"ا
كم الشطي،وأخرون،الفساد وت البالد  الصا وا ية،ب  لوحدة دراسات مركز:العر

ية   .842 -841ص -ص ،2004، العر
ة -(23) ور م ة ا زائر ومة ،برنامج الشعبية الديمقراطية ا  ،مصا2004 ا

س ومة، رئ   .2004ا
ة-(24) ور م ة ا زائر  413 -06 رقم رئا الشعبية،مرسوم الديمقراطية ا

يئة شكيل تحديد املتضمن افحتھ الفساد من للوقاية الوطنية ال ا وم  وكيفيات وتنظيم
دة ر ا،ا خ ،الصادر74 الرسمية،العدد س   .19 -18  ص -،ص 2006 نوفم 22 بتار
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ة-(25) ور م ة ا زائر  املتمم 05 – 10 أمر مرسوم ، الشعبية الديمقراطية ا
افحتھ، الفساد من بالوقاية املتعلق 01 - 06 رقم للقانون  دة وم ر  ،50 العدد ، الرسمية ا

خ الصادرة تم 01 بتار   .16،ص2010 س
ر -(26) اء نة تقر وكمة دارة خ شاركية العامة،ا ن وإشراك ال  إعداد  الواطن
انية،املجلس وتقديم السياسات دماتوامل ل قتصادي، جتما ا ورك،أبر  نيو

  .22 -19 ص -،ص2007
ة-(27) الية الفساد معضلة"مرزوق، بن عن كم وإش زائر  الراشد ا  ،أطروحة"ا

عالم السياسية العلوم لية دكتوراه،  ، الدولية والعالقات السياسية العلوم ،قسم و
زائر جامعة   .337 ص ،2013، الثالثة ا

اج صا-(28)   .26 ص ، الذكر السابق املرجع ، ب
 غ محاضرة ، املقارنة السياسية والنظم الدستوري لطفي،القانون  محصر-(29)

شورة، ،تخصص و السنة لطلبة مخصصة م  جامعة ، املقارنة السياسات ماجست
  .2012، تلمسان

ة-(30) الية الفساد معضلة" ، مرزوق  بن عن كم وإش زائر  الراشد ا  ،املرجع"ا
  .267 الذكر،ص السابق
س خطاب-)31( ة رئ ور م  السياسات غي أصعب بوحوش،ما عمار:عن نقال ا
ماتذات دون  من العامة ان عالم السياسية:الدوليحول  امللتقي فاعلية،ورقةمقدمة مي  و

ات ة املتغ زائر، جتماعية،جامعة واملعطيات النظر ل 17 -16 ا   .  2008 أفر
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 عبد القادر عيساوي.د      
  جامعة سيدي بلعباس      

Abstract: 
For a long time has been Orientalists, from Europe, 

America and elsewhere, the study and research in all aspects of 
the Middle, from the date of religions, cultures and languages, 
and about linguistics but also audios. 

 Among these we find the Russian Orientalists Orientalist 
Alexander Mikhailovich Piroozan. 

 
Keywords: 

Orientalists  -  Linguistics  – Acoustics  – Sciences  -  Arabic 
Linguistics. 

  

ــــــ  منــــــذ لــــــة ةف َب  طو أَ شــــــرقون، دَ ــــــا مــــــن املس ــــــا أور مــــــا، وأمر ـــــــ وغ  ع

 ونحــــو ولغـــات، وثقافـــات وأديـــان، تـــارخ مـــن بالشـــرق، يتعلـــق مـــا ـــل ـــ والبحـــث الدراســـة

ن ـــؤالء ومـــن .أيضـــا وصـــوتيات ولســـانيات شـــرق شـــرق  نجـــد املس ـــ املس  ألكســـندر الرو

ش وزن، ميخـــــــائيلوفي ـــــــ  الدراســـــــات تـــــــارخ" عنـــــــوان تحـــــــت بالروســـــــية كتابـــــــا كتـــــــب الـــــــذي ب

و صدر والذي ،"اللسانية رجم والذي ،1987 سنة بموس ا لغات عدة إ تُ   . العرية م

امات الكتـــاب ــذا ـــ تنـــاول  وقــد نــود إســـ ـــق ال غر  مجـــال ـــ والعــرب والرومـــان و

ــــ.    والصــــوتيات اللســـنايات ــــود عـــن تناولــــھ مــــا ــــو نحــــن، منـــا مــــا أن غ  ــــذا ــــ العــــرب ج

   .املجال
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س  شــرق  طرحـــھ مــا وســنقت وزن املس ـــ ـــار مــن ب ــات وآراء أف  كتابـــھ، ــ نظـــر ووج

ا إدراجنا مع آنفا، إليھ املومى ن تحت ل   .توضيحية عناو

  :اللسانيات والصوتيات  العربيةأصل 
دم قَ وزن يُ ن ب س حول  رأي ا، العرية اللسانيات تأس شأ   :ي النحو ع ما و

 أخرى، مجاالت  كما اللسانيات، مجال  العرب، أن الرأي ذا مفاد: قتباس*

م، سبقت ال مم بحضارات تأثروا نود حضار التـا. خصوصا والرومان واليونان ال  و

ســوا م اقت يم مـــن العديــد مـــ ـــات واملبـــادئ املفــا  الـــرأي ـــذا وحســب. اللســـانيات ــ والنظر

نديــة اللســانيات فـإن غرقيـة ال ــا والرومانيــة و س ـ فضــل ل  أو العريــة، اللســانيات تأســ

ة ذه أن ا ثمرة خ    .لسابقا

 عـن مسـتقلة بصـفة تأسسـت العريـة اللسـانيات أن الـرأي ـذا مؤدى: ستقالل*

ا رفت ال اللسانيات من غ    .حضارات من العرب قبل عُ

ـــون  ال قـــد معينـــة، نـــواٍح  ـــ تـــأثروا العـــرب أن نـــراه والـــذي  والصـــوتيات اللســـانيات ت

ــــا جـــزءا ن ـــذين اشــــتغلوا العـــرب ألن. م مــــ م قبــــل الِعلْ ـــاك م احت ــــ نود مــــم مـــن غ  ــــال

ـــق غر ـــم حيـــث. والرومـــان و ـــ وقراءاتـــھ بـــالقرآن تمـــام دفع  ـــذين إحـــداث إ

ن ــــ. الِعلمـــ ســـوا إن وح م مــــن اقت ـــ ـــاد فإنــــھ الصـــدد، ــــذا ــــ غ ــــون  ي  قلــــيال، ي

م مقارنة اما ليلة، بإس م ا    .العظيمة وإبداعا

  :والصوتيات باللسانيات العرب اهتمام دواعي
رجـع ن يُ وز ــ ــ والــدوا سـباب ب ن حـدت ال ـ باملســلم  عــدة تمــام إ

ا علوم، ن إ والصوتيات، اللسانيات م ب    :ما س

ن .1 ن، مـــن تمكـــ ـــ املســـلم م اخـــتالف ع م شـــرائح م، وألـــوا  مـــن وأعـــراق

م يد الف دراك ا م الكب و م القرآن املقدس لكتا   .الكر

ية اللغة ع املحافظة .2 ا الفص العر ات التأثر من وصو     .بالل
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ن ذين إ عود ال تمام ذلك أن والواقع ب ـ بـل فقط، الس  أسـباب إ

فـــــاظ أخـــــرى، ـــــ ا ـــــديث ع ف، ا  القـــــرآن، عـــــد الثانيـــــة املرتبـــــة ـــــ ألنـــــھ الشـــــر

ن عليم الشرعية، العلوم وتدو ن، سالم دين و م، عـاجم سيما ال للمسلم  مـ

م وكذا ن، أشعار ف    .أخرى  أشعار ونظم السابق

  : العربية والصوتيات اللسانيات مشاهري

قدم ن يُ وز ن ب ن عامل ية علماء كبار من اثن ا القدامى، العر مـا معت  إيا

ن ية، للسانيات مؤسس ما العر ليل و    بن ا

يدي أحمد بدو ، الفرا فھ خالل من جليا ذلك و ن كتـاب" الش مؤلَ ـو ،"العـ  و

يـــة اللغـــة ـــ قـــاموس ي والعـــالم. العر ھ،  ـــو الثـــا بو ع مؤلفـــھ خـــالل مـــن ســـ  الـــذا

ت ـــــي النحــــو فيـــــھ عـــــرض والــــذي ،"الكتـــــاب" الصــــ ـــــ صـــــورة، أكمــــل ـــــ العر  أن ح

ن من الحقيھ ضيفوا لم اللغو  .النحو ذا  أخرى  امة جوانب يُ

ن ــــذين إن مـــــا العــــامل امات ل يـــــة ــــ جبـــــارة إســــ  واللســـــانيات عمومــــا العر

ــ خصوصــا، ــر علمــاء يوجــد أنــھ غ خَ ــروا أُ ــي مثــل اللســانية، الدراســات أثْ  ســود أ

، ـــ عاصــم ابـــن ونصــر الــذؤ ــ اللي ُمـــر بــن و عْ ي الوشــقي َ ، وابــن ، العـــدوا ـــ  ج

خفش، ا و    .وغ

  الصوتيات اللسانيات يف العرب إسهامات
ن، ذكـــره مــا إجمـــال يمكــن وز ـــ امات يخـــص فيمــا ب  اللغـــات ـــ العــرب إســـ

ية، وعلوم ا العر   :التالية املحاور   الصوتيات، اللسانيات وم

يـــة  -1 يـــة اللغــة ب مـــات وعلـــم املفـــردات وعلــم صـــوتيات، مـــن العر  ، امل

  .والنحو الصرف، وعلم

ن ــــذا ــــ وللعــــرب اللغــــة، أصــــل  -2 ت ــــة: نظــــر ــــة التوقيفيــــة النظر  والنظر

  .صطالحية
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ن  -3 ن الوظيفت ت ية والوظيفة تصالية الوظيفة: للغة ساس   .التعب

ن الدقيق التمي  -4 رف الصوت ب   .وا

ــ لألصــوات الــدقيق الوصــف-5 ، أســاس ع ولــو  نفــس ــ باســتخدام ِفز

ھ أشـــــار فقـــــد. الســـــم املبـــــدأ الوقــــت بو ـــــ ســــ  صـــــامتا، صـــــوتا 29 لــــــ مخرجـــــا 16 إ

ا دقيقا وصفا وأعطى ن كما. لنطق   .للصوامت تخضع الصوائت بأن العرب ب

يد البيان  -6 ـاز ألعضـاء ا ا، النطـق ج ن أوضـاع مثـل وأوضـاع  ، الشـفت

   .واللسان

مــات علــم -7 ــم مــن امل يــة، اللســانيات فــروع أ  العـــرب قــام حيــث العر

ة للمادة ممتازة بإحاطة مات، اللغو ن للم ـدرج ـا مُ ـ عـدد ف . املفـردات مـن كب

مــــــــات مــــــــن مجموعــــــــات ســــــــتة الصــــــــدد  ــــــــذا ــــــــ ونــــــــذكر مــــــــات: امل ــــــــة، م  لغو

مـــات مـــات موضـــوعاتية، م مـــات النـــادرة، لفـــاظ م  الدخيلـــة، لفـــاظ م

مـات جمـة امل ـم ومـن. امل مـات أ يـة امل  ت( منظـور  البـن" العـرب لسـان: "العر

وز " القاموس"و ،)م1311   ).م 1414-1326( آبادي للف

ســس  -8 م العــرب أَ يــة بدراســة النحــو ــ بحــو ة الب ــ يــة، للغــة املم  العر

ــ ــم ســمحت ال ــا، الكــالم ألقســام الــدقيق بالتحديــد ل يم ــذر ومفا ــي، وا  الثال

ي ودراسة ف واللواحق، السوابق معا   .الداخ والتصر

ـ   -9 يـون، ذلـك مـن اسـتفاد وافيـةح عنايـة النحـو علـم العـرب أو  ور

ت   .(F. Bopp) بوب. ف دراسات  ذا و

م أثنـــــاء العــــرب، أدرك -10 يـــــوي  التحليــــل النحـــــو، دراســــ  الـــــدال – الب

ملة، ا وال ل      .ظرفية وجملة فعلية وجملة اسمية جملة إ قسمو

ـــــة، العالقـــــات جيـــــدا العـــــرب عـــــَرف  -11 ســـــيق، مثـــــل النحو  والتعـــــدي، الت

  .واملالصقة
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ـــرت   -12 ا أثَّ ـــ يـــة اللســـانيات كث  العـــالم مثـــل أعـــاجم، علمـــاء عـــدة ـــ العر

ــــي ن ابـــــن محمـــــود ال ســـــ  الكشـــــغاري، محمـــــود باســـــم واملعـــــروف محمــــد، ابـــــن ا

  .   الوسطى القرون  عاش الذي

 

  :اإلحاالت
مقال. د- 1 فتيحة، القديمة" رماس ند ال اللسانية والدراسات"الدراسات النقد مجلة ،

سيدي س، اليا يال ا جامعة سانية، والعلوم داب لية ، عدد ة، واللغو دبية

ص2005/ـ1426بلعباس،  . 273-268. م،
يدي- 1 الفرا أحمد بن ليل ا: ا رتھ وش الرحمن عبد اللغة. ليلاسمھ علماء ر أش

روض العَ علم وواضع دب، ّ . و صم و ھ بو س شيخ البصرة، ل أ كتاب. من ف ألّ

ن" ولم"الع ن، الع بحرف ليل ا بدأه روف، ا ع ي عر م م أول عت ُ والذي ،

نحو. يكملھ   .786تو

م عالم، املنجد ن، مؤلف ص.مجموعة   .383و234س،

الط بن دأحمد للطالب، ية العر اللغة ن وم فقھ املختصر منصوري، ر د.ا د. ط، . د،

د ص.م،  .9ت،
1 -ّ اللي عاصم ابن ية): م708/ ـ89ت(نصر بالعر وعالم ّ تا إليھ. فقيھ سب يَ

النحو وْضع م   . عض

ّي العدوا الوشقي ُمر عْ َ بن ك): م746/ ـ129ت(ي ومن ّ تا الرسائلعالم اب تّ

يوسف. الديوانية بن اج َّ ول ب لَّ امل بن يد ل اتبا   .ان

ري  ال ول القرن عاشا ، الذؤ سود ي أ تلميذا ما نقاط. و وضعا اللذان ما و

حوا عد ل20ام الش نقاط وضع من بمداد. سنة ام نقاط يرسمان انا و

ل الش نقاط عن   يختلف

اخ القراءال ع النقاط نوعا س يلت ال ح ، الذؤ سود أبو ا تكملة. ع عد ماُ وعمل

القراءة س وت الكتابة توضيح يخص فيما وذلك ما، أستاذ   . لعمل
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ي. د العر ط ا عقوب، د: إميل إصالحھ، دعوات مشكالتھ، تطوره، جروس. شأتھ، ط،

طرابلس د)لبنان(برس، ص. ، ع. 27ت، عالم،: ننقال ،   .177و8/24الزرك

سالمية. د الفنون موسوعة غنيمة، مصطفى الفتاح ية: عبد العر الكتابة حول دراسات

ج– ا، وتطور ا خ د1. تار د. ، د. ط، ص1991م،. د، ،152. 
جمعان-  1 لھ م م معاجم: لفظ تكس وجمع مات، م سالم   .جمع
مصط- 1 استعمال فضل بدل) نالشفت(نُ يح، ال و ه عت والذي ، املث بصيغة

عدم)الشفاه(مصط نرى الذي و ن، الباحث عض طرف من املستعمل مع، ا بصيغة ،

املقام ذا مثل أك. تھ، ال ، وسف عليا ن، ت اث ن شفت سان لإل ألن   . وذلك

مصط أن ية) الشفاه(ونظن أجن لغة عن الباحثون ؤالء ية(أخذه اإلنجل

سية فقط)والفر مع ا صيغة بل ، املث صيغة ا ف س ل وال الباحثون. ، ؤالء وقام

باه ن دون مع، ا صيغة ي عر مصط إ مع ا صيغة جن املصط جمة ب

ان ما ان ف املقصود، العدد   .إ
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 منصوري عبد الوهاب.د
  جامعة سيدي بلعباس

  
Abstract: 

Produced conflict between ancient and modern, who 
select a destination ancient Arabian Monetary and drawing 
features a range of monetary issues, vary their references and 
concepts, but they converge in being reflected conflict and 
aspires to contribute to the support of the party without the 
other. 

 Thus, the ancient and modern has become a reference 
these issues and is an asset, not less important than the rest of 
the assets. It then became the talk about -alqzaia-dependent 
nature of the position of the critic of that conflict. Lost triumph 
of meaning, for example, if the positions of pro-Old, and stick 
to the word, if you count no less modern poets Haddatthm of 
ancient art degree, as time is not a criterion, and common 
sense, luck of all people. 

 
Keywords: 

Arab Monetary  -  Monetary issues  – Critic – Sciences  -  
Literary texts. 
 
ي العر النقد ة وج حدد الذي ديث وا القديم ن ب الصراع أفرز

ا مرجعيا باين النقدية،ت القضايا من مجموعة معاملھ ورسم القديم
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ام س إ وتطمح الصراع ذلك تجسد ا و تلتقي ا لك ا، يم ومفا

خر دون طرف القضايا. نصرة تلك مرجعية ديث وا القديم صار ذلك و

صول وأص بقية عن شأنا يقل ال ا، أصول من ا. ال ع ديث ا صار ثم ومن

الصراع-القضايا– ذلك من الناقد ناه يت الذي املوقف بطبيعة نا فقد. مر

إذا اللفظ، إ ومشدودة للقديم، موالية مواقفھ انت إذا مثال للمع تصر ي

القدم فنية درجة من م حداث تقل ال شعراء ن املحدث ناعد الزمن إذ اء،

الناس جميع ن ب ك مش حظ واملع معيارا، س   . ل

ن   ب بالصراع الوثيق ا وارتباط القضايا تلك مرجعية تطابق ع ال

ا لنفس استحدثت قضية ل ف متدادات، تطابقا ديث وا القديم

دراسات من راكمتھ وما الوافدة، الثقافة مع ا عالق وفق خاصا مسارا

معھا ا عامال طبيعة عن النظر غض فيھ، وتأمالت ي القرآ ذلك. لنص و

ا يم مفا وتنوعت القضايا تلك واحد. عددت بحث ا حصر أن غ

، عس ال مطلب البحث ان إذا خاصة وإنما و فحسب، والرصد بع الت يروم

تولد الذي متداد برسم كفيلة ا يرا ا عي نماذج تقديم إ تلكعمد عن

ا حصر ال ارتباط. صول جانب إ نتقاء ذلك يلھ س ون ي وقد

النقد إ القضايا تلك ا يم مفا عض وامتداد ة املركز بالقضية القضايا

حداثة وتوكيد الزم السبق ع للداللة استدعت حيث ديث، ا ي العر

إ والدعوة القديمة، ية العر النقدية القضايا من النظركث معاودة

النصوص قراءة جدارة يمھ مفا عض ت أث أن عد القديم، النقد قضايا

ا فاعلي شك ال إجرائية أدوات ا اعتماد وأحقية   .دبية،

الوضوح ن للمبدع القديم ي العر النقد ا قدم ال ات التوج من

الكال  ولة س باختيار فطالبوا الغموض عن بتعاد و ووضعھالشعر م

عن والبعد الناس، عامة من مھ وف تناولھ، وقرب معانيھ، وانكشاف مواضعھ
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النجم فيلقى مثلھ، فيحاول سمعھ، من فيھ يطمع الذي ز امل الشعر ألن التعقيد

مناال منھ بدا.  1أقرب للعمل مقياسا ن الدارس من كث عند الوضوح اعت

ال التعب ن رافض عليھ وا ّ ُوتعبوأ املتلقي ق ير ألنھ الغموض، من ة م بھ ذي

ذا و اٍد، أوج مشقة دون والقارئ املبدع ن ب مباشرا تواصال يردون ؤالء ف فكره

عميق، وتفك ، عس ومخاض كب د ج عد إال يبدع ال املبدع إن حيث مغالطة

ذا ل مھ ف للمتلقي سبة بال كذلك مر ون ي أن ض يف فالقارئ. النتاجولذلك

ع ساعده متكررة، فنية بخصائص سمعھ، الشعر من مّعن نمط ع اعتاد

النقاد من مجموعة راس" ذلك عليھ" ا اعتاد إطارما ع املبدع يبقي أنھ ع

البعيدة، شارات و الغلق، املستكره الغث الكالم من يحذر طباطبا فابن القارئ،

و  ل، املش يماء املجازو من قيقة ا يقارب ما استعمال سيخالف2فضل ذلك ،ألن

ضمن يدخل ا عل خروج فأي وعليھ ا، وألف املتلقي ا عود ال العرية الطرقة

ستغالق و الغموض الغموض. دائرة عن بتعاد و الوضوح إ مالوا الذين ومن

أنھ رأى الذي العسكري الل أبو ع(( أيضا ل ا غلب فصارواقد قوم

ألفاظھ وجدوا إذا ونھ ستف و ، بكدّ إال معناه ع يقفوا لم إذا الكالم ستجيدون

حلوا، ال وس عذبا، سلسا رأوه إذا الكالم ستحقرون و غربة، وجاسية غليظة ة كزّ

وأعذب موقعا أحسن و و مطلبا، وأعزّ جانبا، أمنع ل الّس أن علموا ولم

إليھ3.))مستمعا ب ذ ما و شروطو من شرطا الوضوح عد حيث سنان ابن

وأن فكر((الفصاحة إ يحتاج ال جليا را ظا ا وا الكالم مع ون ي

فكر إ يحتاج ال الذي الكالم ذلك ان وسواء مھ، لف وتأمل استخراجھ،

منثورا أو الفكر4))منظوما عاب أل مجال وال النقاد، ؤالء عند الوضوح من حرج فال

وخارجھ النص داخل الداللة عن   .البحث

عصر قبل الشاعر مع التواصل ة صعو ي العر الشعر قارئ الق يُ لم

النقاد فأوقع ي، العر الشعر واسع تحول ميالد أعلن الذي تمام ي أ
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عنصري القارئ" حلقة ـ وقف" املبدع الذي سائلھ تمام أبو أجاب أن ومنذ

شعره أمام مملا/ حائرا يف ال ملا الفور/ تقول ع تمام أبو جيبھ ال/ و وملا

يقال ما م أن/تف النقاد عض استخلص تخطى((، و يتطلع فن الشعر ـ.  ـ

يرث أن ال وحياتھ، تھ تجر عن ع ال قتھ طر شاعر ل مع شأ ت أن يجب

الشعر ائية عامة قة طر فال زة، جا قة إ.  طر ير أن القارئ ع ـ

عرفھ بأسلوب ارا أف للقارئ يقدم أن الشاعر ع س ول الشاعر، مستوى

ميع وغ. ا ن مثقف ور، م ا لغة غ خاصة لغة للشاعر أن ع ذا و

ن مثال5))مثقف تمام ي أ لشعر القارئ يالحظھ ما نفس و   . و

ع يبدع زة جا وقوالب طرائق لتقليد مضطرا الشاعر عد لم

ا يقدم.     مقاس أن الشاعر تظر ي سلبيا القارئ يصبح أال الضروري من إذ

أراد إذا جدّ و ستعد أن العصر ذا من ابتداء فعليھ ا عرف أشياء لھ

الشاعر مع رفضوا. التواصل الذين مع ي الصا اق إ أبو اختلف ولذلك

وزعم الشعر عد(( الغموض معناه أعطاك ما الشعر من سن ا أن

و  الشعر 6))مماطلةمطاولة لتعظيم بھ ى أ يُ فقد عاب مما الغموض س فل ،

ا مثل للوضوح س ل ة مز فيھ ألن أو السامع، لدى وز((وتفخيمھ املر ومن

نحوه ن ن ا ومعاناة إليھ ياق ش أو لھ الطلب عد نيل إذا ء ال أن الطبع

أجّل  النفس من موقعھ ان ف ، أو ة امل و ، أح نيلھ بھان انت و وألطف

وأشغف أال7))أظن طة شر فنيا مقوما الغموض ي رجا ا ر القا عبد عد

فيھ العلماء قالھ ما قرأت إذا فإنك املقبول د ا يتجاوز عقيد إ يص

من الغموض إ وإيماء ضا، عر و رمزا،ووحيا،وكناية، لھ، أو جلھ، وجدت

إال لھ يفطن ال تل وجھ م لف أ يّ م و شاراتمن فيھ8ك الغموض ألن ،

و الغموض من املقصود س العبارة،فل وجمال الفنية، شارة و يحاء

مھ ف ستحال الذي الذي(( ستغالق الغموض و غالبا، املقصود وإنما
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حساساتيخيم ذوي ع مقتصرا ا إل الدخول سبح دبية،ف القطعة ع

م ا ل يأ ال فة املر الذاتيةالفنية وترسماتھ تأثراتھ ببعض الرمزي ديب . شاركة

الصور ثقوب خالل من إليھ قل،النفاذ فع ديب عالم إ الدخول امتنع وإن

دبية القطعة جوانب ع املرسمة مات و كث 9. ))وال عند ضرورا اعت ولذلك

ا الشعرذا طبيعة من ع نا ألنھ ا نقاد من قليل غ وعدد داثة ا شعراء   . من

إن املقاصد،حيث من ضروب إ ي املعا غموض القرطاج حازم أرجع

ي(( املعا غماض لفاظ: وجوه إ يرجع ما ا وم ا، أنفس ي املعا إ يرجع ما ا م

معاوالعبا لفاظ و ي املعا إ يرجع ما ا وم ، املع ع ا املدلول ،10))رات

عينھ ا وج يخص ال عنده   .فالغموض

بھ يرطون الذي أنموذج غ ع بداع حاولوا الذين الشعراء ور ظ منذ

الفنية التقاليد ع تمردا ذاك أن رأوا إذ باملرصاد، م ل والنقاد م أن. أنفس خاصة و

عدالشع لم مثال تمام ي وأ نواس ي أ عند كذلك(( ر عد ولم ي ترا لنموذج تقليدا

للواقع معا. تقليدا والواقع التقليد بعاد اس من بدءا إال يتم ال إبداعا خلق. صار إنھ

من الواقع ن و نھ و ة، ج من اث ال ن و نھ ب مسافة يخلق فيما الشاعر، يمارسھ

ثانية ة جع11))ج ما ولعل ،غموضھ، نموذج الشعر عمود بتكس ما م شعره ل

و شاعرتھ من وجّرد وجم ف مألوفا، ان ما ساطة ب وتجاوزه عقيده، ذلك((و ان

محدثة، أو وحديثة عمودية شعرتان، مدرستان فيھ ت لَ ِ ُشّ الذي العبا العصر

ُش  ن الشعر ن ب املذ أو ن املدرست ن ات بإزاء إنھ القول مكن نقديان،و ان اتجا ل ِ

منتصرا تقده ي خر و الشعر طبيعة داخال ئا ش ه عدّ و للغموض تصر ي ما أحد

عليھ عن 12.))للوضوح دافعوا القديم ب املذ اب الشعر(الوضوحفأ ) عمود

مألوفا ان ملا املخالفة اتھ عب و ديد ا بالشعر م فاجأ عندما خاصة   . و

املخت راء ذه خالل عدّ من للنقاد من((لفة ه، كث السيما الغموض

الذي فّي ا ض التعر محمود، منھ القليل لكن م، أك عند الشعر عيوب
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ر الظا ح التصر من أبلغ الشعر. يبدو خصوصية الغموض عت م عض لكن

فإن املقابل و م، رأ غامضا ون ي أن إال يمكن ال الشعر ألن يد، ا

الغ يرى آخر منعضا والن الشعر مطلوب الوضوح وأن لھ، شّرا موض

ن وم مف ونا ي أن يمر13))أجل ال واملراحل بداعية العملية أن قيقة وا

وإعمال التأمل إ تدعو بل دائما، الوضوح إ تدعو ال النص ن وُّ ت ا

شفرات فّك من تمكنھ نوعية معرفية بطاقة يتمتع قارئا يتطلب ذا و الفكر،

ضآلة حالة أما والبعيد، املستور لھ فينكشف غيومھ وتبديد النص

يحدد املعر فالزاد غامضا، مستعصيا، متأبيا يبقى فالنص املعر انب ا

عدمھ من الغموض   .    درجة

للشعر عليھ املتواضع وم املف مع الشعر الغموض قضية ارتبطت

الش ذلك ان لما ف لھ، ترصد ال فضائلوالغايات ث و للتوعية ا موج عر

ال فنيا، عمال عد لما و ، الوا ل الس الشعر النقاد استحسن خالق

غموضھ استحسن القلوب وتأجيج صالح وظيفة مع وظائفھ تتداخل

مباشرتھ و. واستقبحت وال الناس عامة لغ موجھ م عند و إذ تھ، ر وتقر

م تماما ا   .من

الغمو  حول الرؤى باين القواعدت ون ت ن ح أيضا، الشعر ض

يدخل ا منوال غ ع ال القداسة، حد تصل صارمة للشعر الضابطة

الغموض دائرة ا باملعاي. صاح ام ل بطبيعة مرتبط س نا والغموض

سلفا يبدو. املحددة ا ف الشعر فإن دود، ا تلك داخل بداع يتم ن ح أما

عقي ال سيطا ال فيھس ن. د تق ية س الغموض قضية تصبح ثم ومن

نفوره أو املتلقي ردود. باستجابة فإن مختلفة التلقي ات مستو انت وإذا

أيضا متباينة باإلسفاف. فعال الشعري العمل وصف درجة أحيانا تصل

والتفرد التم مصاف إ أخرى أحيانا ال. وترتقي الو درجة ع بناء
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الق ا م. ارئ يتصف ار بأف السمو إ باستمرار ن املتلق يدعو فالشاعر

يبدعھ ما مع التواصل ع ن قادر ونوا لي م قضية. ومعارف أن قيقة وا

طبيعة تحدد ة ر جو قضية ا بوصف تطرح لم ي العر الشعر الغموض

ولقحت الشاعر ب موا ْت ُصِقلَ أن عد إال ومتلقيھ الشاعر ن ب العالقة

الثقاباملعارف اج م ا ح اق ال ديدة مناصري. ا نفور ي يأ نا ومن

تمام ي أ شعر من ال. القديم الذي ديد ا املثقف أنموذج يجسد فشعره

توافر بما ا ز عز إ عمد بل ية، العر ة الشعر ا أسس كما بالسليقة يكتفي

العق ستدالل درجة أحيانا تصل ار وأف رؤى من   .لديھ

اا حدد ال ى الك يم باملفا ديث ا ي العر النقد ع طال حتفظت

للوضوح مناصر ول ن فرق إ الغموض إزاء وانقسموا القدماء، النقاد

داع للغموض محتضن ي والثا ئتھ، بب الشعر ارتباط ع اعتمادا ساطة وال

أن دون الشعري، العمل ستقبل سلسا ا ل مس القارئ فيھ يصبح ال لھ،

ياتھ ب ل وتأو شفراتھ فك نفسھ د ترا. يج مالئمة احات اق تقدم ولم

يديولوجي و الثقافية ا عاد أ جاءةالقضية ما ديد ب كتفاء وتم

غ املرحلة ذه الناقد دور يتعد ولم القديمة، ية العر النقدية املدونة

خر دون طرف إ اح أيضا. نز شر القضية-الغالب–ولم أصول إ

واملع اللفظ بقضية وثيقا ارتباطا مرتبطة ا أ ذاك ا، ان. ومنطلقا فإذا

بداع مجال فإن ورديء جيد إ الشعر يصنف أساسھ ع عمدة اللفظ

عليھ، ومتعارف مألوف و ما حدود أحيانا يتعدى قد مفتوح، فيھ بتداع و

ال حيث الغموض، شأ ي ثم ودةومن املع اللغة ن س وفق ا جار العمل . يصبح

والغامض ول املج مضارب الشاعر ا يضرب ، املع حول نفسھ ء وال

الغموض وجوه من وجھ وذاك ه، غ يصلھ لم ما إ سباقا ون لي ب، . والغر

وحده القارئ ع متوقفا عمومھ الغموض   .  مادام
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دقيقة ضوابط حول تفاق معضلة الغموضاستحدثت لقضية

سميتھ يص وما غموضا سميتھ ب ي ما حول اختالفا لتباس وإزالة

ديد ا الشعر مع ذاتھ نقاد. عقيدا مجموع الشعر ذلك استفز فقد

وتقديمھ بقراءتھ الكفيلة الطرائق عرفون ال ن حائر أمامھ فوقفوا ية . العر

غال سيغوا س لم الشعر ذلك رواد أن خاصة العمليةو ط ر م بي

ميع ا ا ك يدرك بلغة قضاياه عن والتعب املجتمع بحاجات م. بداعية ف

عد يولد لم لقارئ ات. يكتبون بمقار وإن القضية إحياء أعيد نا ومن

ي الغر املنجز من مستو ا عض   .جديدة،

قضية ات إكرا من د ا يل س ديث ا ي العر النقد توسل

بأ االغموض أساس من القضية دراسة تحاول جديدة، ذلك. دوات أجل ومن

والغموض ام ن ب وا بجالء. م يو للمتن ا شعر تا ب لذلك وقدموا

ن املصط ن ب   :الفرق

ا ممل إال الناس مثلھ ھ*       وما يقار أبوه أمھ   أبو

م م ت الب ذا ساسية(( ف لة املش أوألن يال با ترتبط ال فيھ

كيب ال طبيعة قائمة ة لغو لة مش ء ل قبل وإنما منھ ء

نفسھ ت. اللغوي الب م ساس–وف ذا ذا-ع لة مش حل منا يتطلب

ذا الضمائر عائد نحدد أن فبمجرد أقل، وال أك ال اللغوي كيب ال

ا ون و حلت، قد لة املش ل ون ت ت تماماالب ات قد ام14))ملع فاإل

تفك ال غامض مع نحو جنوحھ طبيعة من أك اللغوي باالستعمال مرتبط

  .ألغازه

من   أساسيا ونا م ورآه الغموض ديث ا ي العر النقد استحسن

سيط ال الشعر واستقبحوا بوجوده، إال سائمھ تحلو ال الشعر، ونات م

ا، أعماق شياء يقدم وال ة الشعر ة بالتجر يرتبط ال الذي الوا
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غوار إ تنفذ ال قشور من ر ظ بما واجبة(( فالغموض. مكتفيا حقيقة

الشعري الوج النص يكتفي. ود الذي ي، شا السياق قلب تتموضع

املنطقي ستدالل وقواعد الواقع نات مرا عن عيدا تھ و حقق و بذاتھ،

من. الوا ائية ال عوالم ع مداه تفتح ال النص بداع طاقة إنھ

يحائية ية15.))الدالالت متنا ال عوالم إ القارئ الرتابةتأخذ ة وت فتكسر

ا لھ د ع ال أجواء مع التواصل لتحقيق النظر معاودة إ وتدعو ود،   .واملع

لذاتھ   فطلبوه بالغموض، عتداد غالوا ن املحدث عض أن غ

بالوظائف القيام ع خرى ونات امل تقوى ال خالقة ة شعر طاقة وعدوه

بھ إ. املنوطة وصلت الغموض قضية إن معبل املعلنة القطيعة مستوى

م مستوا إ يرتقي ال ور م م حاج عدم م عض وإعالن املتلقي،

اال 16.املعر إش ولد املبدعتمما ن ب العالقة طبيعة حول تمحورت جديدة

ا. واملتلقي ف والقارئ النموذ القارئ ن ب التمي تم ا أساس وع

ا ف للمؤلف يكتبومن. مقابال ملن حول با مس ديث ا صار ثم

ال املبدع أن أم عينھ؟ قارئا تظر ي اتب ال ل و الكتابة؟ غايات وما املبدع؟

إال بنصھ الالحقة الت والتأو القراءات عد وال نفسھ، إال قيقة ا يكتب

أقرب التقدير إ ات، مقار ة. مجرد نظر تقو لم جديد ال إش وذاك

تج ع منالتلقي الرغم ع اساتھ، ع ال دقيقة حلول تقديم أو اوزه

قراءتھ تحقق املبدع، عن عيد غ القارئ وضعت ال املوضوعية التصورات

تفتحھ بل املبدع، رغبات جم ي مغلقا النص ا وفق يصبح ال خاصة، سلطة

ي د العمل وفقھ يؤول املتلقي، انتظار ألفق تبعا تب عديدة احتماالت ع

صاحبھ ومقصدية تھ بي سلطة ع ساميا   .  م

ا أ ع مرة تقدم ا، ق بر أوج الزالت الغموض فقضية يكن ما وم

أخرى مرة وتقدم نية، م رغبا ومن القراء ات إكرا من ن املبدع مخلص
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سلفا املعدة املحاكمات عن بتعاد الشعراء ا يتوسل أداة ا أ ع

عال إ ا جنحون او ف طرفا القراء ورا جم ون ي أن يحبذون ال فمملكة. م

شدا وم مال با اج ب م س ا ضار ان من إال ا يقتحم ال الشعر

الف   .للغموض
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 عالء زهري الرواشدة. د
 جامعة البلقاء التطبيقية

  
Abstract: 

This is an induction sociological analytical study for Ibn 
khldoun revolution thinking aims at identifying  revolution 
concept as  mentioned in ibn Khadoun introductory and 
concepts that have the same  meaning as war ,coup d'état  in 
addition to identify forms ,aims ,reasons , ways ,results 
,characteristics of leaders of revolutions and its effects on  
political and social life .and trying to predict the future of 
Arabic spring in light of Ibn Khaldoun Thoughts 

 .And through analytical deep induction   method for the 
revolution and wars related chapters  in Ibn Khaldoun 
introductory, and the most important references that discussed 
the subject directly. After presenting , discussing and analyzing 
the study concluded a group of conclusions about revolutions 
concept, its reasons ,forms and results. 

Keywords: 
party spirit   - coup d'état  -war - revolution status. 
 

و و نفسھ الباحث خلدونيجد ابن صية من وانب ا عض ناول ي

علمية صية ،أمام ي سا جتماع مسائل الثاقبة آرائھ ،واستطالع

تقلبھ خالل والسياسة،من كم ا شؤون واسعة دراية ت س غة،اك نا

ذه مشبعة أراءه جاءت ولذلك م، وحواش ن للسالط شتھ املناصب،ومعا
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بمالحظاتھ ة،طافحة ومراسھا العل اطالعھ من سبة املك تجارھ من عة النا

  .السيا

الغري الفكر و سالمي العري اث ال خلدون ابن يحتل ولذلك

العلوم لصرح الفكري البناء شيدوا الذين الرواد أحد و ،ف ة متم انة املعاصر،م

إلي جتماع،ُونظر علم ا رأس وع حضارةسانية، ة رؤ صاحب أنھ ع ھ

والعمران ي سا ،واملجتمع شري ال التارخ بدراسة يتعلق فيما ،والسيما خاصة

الفكر عبقرتھ عن فيتحدثون ذلك لھ ن الدارس عض تجاوز ،و ضاري ا

املعرفية قول ا من ذلك وغ والسيا بوي وال   .قتصادي

ابن العري العالمة ور ظ ان بمثابةلقد عشر ع الرا القرن خلدون

شري ال العمران شؤون النظر ومن التفك أسلوب ت غ ال ى الك عطافة

اجات ا من جملة جتماع ذا ل خلدون ابن وضع ي،وقد سا جتماع و

شري  ال جتماع ا ىءعل يت ال ان ر ،( بمثابة وش   ).1974ال

و  خلدون ابن ضرميو ا خلدون بن محمد بن الرحمن عبد الدين و

تھ زد"كن بنظراتھ" أبو خرج حيث ديث ا جتماع علم وواضع ش عري عالم ،

الدول وسقوط قيام حول الدقيقة ومالحظاتھ العمران ن قوان حول جتماعية

ا أطوار و ا تر , وأعمار ال واملجلدات الكتب ع طالع و العلماءان ا ك

ذا و اره بأف ا عل ند س أن ستطيع علمية خلفية عنده ون تت ي ل وذلك ن السابق

الواسعة والثقافة العا بالطموح لتمتعھ   .باإلضافة

عام س بتو بداية1332ولد مع سرة اجرت يمنية أصول من ألسرة م

ندلس القر , سقوط بدراسة وقام العلم ع خلدون ابن هاقبل وتفس الكرم ان

العلوم من لعدد باإلضافة واللغة   .خرى والفقھ

سالمية صيات ال من خلدون ابن املكتبةعت أغنت ال الفذة

ات والنظر ار ف من كب كم طرح ن السباق من ان حيث بالكث ية العر
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، سبقية يدعون ممن ين الكث قبل ا ال يتوصل أن واستطاع مجالنا، و

و في و ونت أوجست قبل العلم ذا ل املؤسس عت فأنة جتماع   .علم

عام مصر خلدون ابن وال,م1406تو خلدون ابن صية انت و

ا جوان ل من جذابة القدامى,تزال أنظار جذبا قد ا م ن جانب ولكن

ن الباحث من ن والثقا,واملحدث الفكري انب ا ما السياو انب وا

م, الكر القران من مستقاة ا أل ان وم زمان ل ل ة صا ا بأ اتھ نظر وتتم

فة, الشر حاديث م,و الكر القران حفظ من أول العالمة املؤرخ ذا ف

العمران اتھ نظر منھ جتماع,واستقى وعلم بية وال عبدالواحد(.والدولة

،1984(  

الدراس داف ال عتمادوتحقيقا تم ملعة ي ستقرا قدمةاملن

روب وا والثورات ية العص ة بنظر اصة ا الفصول الذات و خلدون ابن

عن تحدثت ال املراجع م أ اختيار إ املباإلضافة   .وضوعذات

  :مشكلة الدراسة 
ات غ و اجتماعية ات حر املعاصرمن ي العر العالم ده ش ما ظل

و  ي ،قد،وثورات ى ك مية ا الثوري خلدون ابن فكر عن ديث ل ن

واملقارنھ املا استقراء خالل من واقعنا يجري ما م ف ع ساعدنا

ا واسبا بالثورات خاص فصل يحدد لم خلدون ابن ان من الرغم معھ،ع

اك او فصل ا ل حدد وال خرى، املواضيع من بالكث فعل كما

لذلك معمقدمتھ، الثورات موضوع حول خلدون ارابن اف تجميع تم س

اليوم عت ما وجد لكن مقدمتھ، نادرا ترد لم ثورة لمة ان مالحظة

عدة فصول من خلدون ابن اراء تجميع تم حيث ، الثوري بالوضع

يم املفا لبعض ف عار ستعرض الدراسة ذه فأن ذلك ع ناء و املقدمة،

عن ع روبال وا نقالب و لثورات ثوري وضع   ....وجود
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الثورات  موضوع خلدون ابن وأراء فكر من جزء تناول تم س كما

ة وج من امنھ وال رة الظا ا واسبا الثورة داف ا ا التعرف تم س حيث

خلدون ابن حيث.نظر من ا ونتائج الثورة عد ما عن ديث ا تم وس

كم، ا ع يالء جديدةس دولة شأة ل خلدون ابن عند البداية نقطة و و

املوضوع ذا سا املحرك ا بأعتبار ية العص ،ودور ة   .قو

الدراسة داف ع: أ التعرف ا الدراسة   س

املع- نفس تحمل ال يم واملفا خلدون ابن عند الثورة وم مف

رب وا ،   .االنقالب

ابن- عند الثورات داف   .خلدونا

الثورات- قادة   صفات

خلدون - ابن عند الثورات   .اسباب

حلدون - ابن عند الثورات واساليب ال   .اش

ا- نجاح عد يحدث وماذا الثورة   .نتائج

خلدون - ابن طروحات ضوء ي العر يع الر مستقبل شراف   اس

الدراسة التالية: أسئلة سئلة عن جابة الدراسة ذه   :تحاول

نفس- تحمل ال يم باملفا مقارنة خلدون ابن عند الثورة وم مف ما

رب؟ وا االنقالب   املع

؟- خلدون ابن عند الثورات داف ا   ما

؟- الثورات قادة صفات   ما

خلدون؟- ابن عند الثورات اسباب   ما

الثورا- واساليب ال اش حلدون؟ما ابن عند   ت

؟- ا نجاح عد يحدث وماذا الثورة نتائج   ما

خلدون؟- ابن طروحات ضوء ي العر يع الر مستقبل   ما
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الدراسة مية ي: أ بما الدراسة مية ا ص   :تت

اجتماعية  - ات حر املعاصرمن ي العر العالم ده ش ما ظل

خلدو  ابن فكر عن ديث ل ون ي ،وثورات ات غ ،قدو ى ك مية ا الثوري ن

معھ واملقارنھ املا استقراء خالل من واقعنا يجري ما م ف ع   ساعدنا

ابن- أبحاث حولھ تدور الذي سا املحور انت ية العص أن

لذلك اتھ ونظر ع  خلدون التعرف محاولة البحث ذا مية أ تكمن

النظ املقوالت من ا بأعتبار ية العص وم ابنمف ا استخدم ال امة ال ة ر

املجتمع م وف تفس   .خلدون

واساليب- ال واش واسباب وم مف وتوضيح تفس ومحاولة التعرف

خالل من خلدون ابن ا ع تحدث ال جتماعية ات ر وا الثورات

ا قدم ال والدراسات ات   .النظر

ضوء- ي العر يع الر الدراسة ذه شرف س ابنكما طروحات

  .خلدون

والثورات- ات ر ا خلدون ابن ومقوالت ار واف اراء استقراء ان

ية العر مجتمعاتنا يجري ما م ف ع ساعد قد الدولة و روب وا

شاملة ات غ من   .املعاصرة

  : املفاهيم
من بد فال خلدون ابن عند الثورة موضوع ناول سي البحث أن بما

املف ذا ف مثلعر املع ا مع تتداخل وال خرى يم املفا عض و وم

ابن وم مف تحديد من نتمكن ح نقالب و جتماعية والثورة رب ا

ا أسبا تحرى ثم من للثورة   .خلدون

رب*  نا املفكر عض ا عرف القوات" حيث ن ب عنيف صراع ا أ

أو  ن حاكم أو ن دولت أو ن أمت قبل من ة الدولةاملس أو مة نفس ن حر
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الدولة نفس معاد حزب أو ية أجن قوة ضد ة العسكر القوة استخدام أو

ة) 1988,الشكعة"( العسكر القوة وجود أن ف التعر ذا خالل من يالحظ

رب ا شرط اع ال أطراف كأحد ة املس القوات   .وتدخل

بھ: نقالباما طاحة"فيقصد والعنيفةعملية عة والسر الفجائية

القوة عناصر عض ع اعتمادا اخرى بنخبة ا بدال واس ، اكمة ا بالنخبة

طبيعة اساسية ات غ ودون شعبية مشاركة دون س والبول ش ا

القوة عناصر ع توز وانماط السيا فيالحظ).19: 1992الشكعة،(النظام

ا السلطھ دفھ ون ي نقالب السرعةان ع طا أخذ و فقط، اكمة

اص غي ع ذا و ، الشعب من تدخل ناك ون ي وال والعنف

فقط يحكمون   .الذين

االثورهأما  م نذكر فات عر عدة ا   :فل

عام- ل ش الثوره الفاسد" عرفت للواقع ذري ا التغي ا   "بأ

ا بأ كذلك عرفت ا" و تطور حتمية بناء تكملمرحلة ملجتمع

التصادم بالذات و جتما البناء ا عل يقوم ال التناقضات ا أسبا

قانون و الطبقات ن ب التنافر و نتاج عالقات و نتاج قوى ن ب اصل ا

اجتماعية مرحلھ من لالنتقال سا القانون و و جتماعية الثوره

أخرى إ   . )2002الشدادي، (."اقتصادية

او املشاركة ناء بأست نقالب و الثورة ن ب ما شابھ ال نا الحظ و

عبئة و الثورة، ات التغ الحداث اساسية ون ت وال ية ما ا التعبئة

ية لب شاملة ات غ اجراء ا ف يتم جديدة ملرحلة م واعداد ما ا

نق. املجتمع و الثورة ن ب ما ك املش دف ال يالحظ وكما حيث من الب

خرى ات التغ الجراء يل الس و ا ل التغ الن اكمة، ا والنخبة السلطة

شمو ل ش و   .املجتمع
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ع ا أل الثوره زمرمان ف عر إ الفاتح وك م طاحھ" وأشار

ذه و أخرى نخب أو نخبھ قبل من اكمة ا النخب أو بالنخبة ة النا

تقو  ما عادة ه منخ قدرا تتضمن ال و السلطة ع يالء سس عد م

كذلك و جتماعية ئة الب جذري غي بإحداث ما ا عبئة و العنف

السلطلة ية ا.  ب بأ ا عرف حيث للثورة تي ف عر الفا تناول كما

عطاحھ" ال و بالقوه أفضل نحو معباه ما جماعھ قبل من بالسلطة

طاحھ عنيفة سائل و مجموعات, استخدام ع ذعان وفرض

  ) .173-172ص,1996,الفا(أخرى 

ع ان أ يطرأ سوف غ ناك أن ع اتفقت السابقة فات التعر ان

، ل ك املجتمع مستوى ع أو اكمة ا النخبة نمستوى ب فرق ما ذا و

ال ات التغ حيث من اعم ون ت ال الثورة وم مف ن و نقالب وم مف

خالل من يالحظ كما حاصل ا بي فيما التداخل أن ا،رغم حدو ع تب ت

ف أوعر املشاركة ط ش لم و بالسلطة باالطاحھ ا حدد وال للثورة تي

زمرمان ذكر كما الشعبية ألثورهالتعبئة ف للثورة, عر فات عر ناك و

ع البعض ك ب انت و الثورات حدوث إ تدعو ال سباب حدد ا عض

خر البعض ركز نما ب الطبقات صراع و نتاج نمط و قتصادية العوامل

النف رمان ا و ط ال و حباط من النفسية العوامل إدخال ع

ما ا تدفع ألثورهكأسباب   .إ

املجتمع توازن ختالل و القيم و ساق أن إ البعض أشار كما

الثورات وقوع و أسباب من و السياسية املؤسسة ا ف بما مؤسساتھ كما. و

سيطر و السلطة باتجاه املتنافسة ماعات ل الديناميكية إ خرون نظر

ال ضعف و السيا الصراع منظور من ا القوهعل مراكز و ة املركز سلطة

ة التعبو املسألة و ا   وتحالفا
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إلحداث بة متأ قوه أو جماعھ ناك أن االت ا ل ب و نرى لذلك

عند و السلطة ع يالء س و بالثورة ون ي ما غالبا و املجتمع غي

مجموعھاملاركسية النفسية النظرات و املستغلة العاملة ترتبطالطبقة محبطھ

للثورة السياسية والنظرات الوسطى الطبقات أو التوقعات ذات أو رمان با

سياسيھ تحالف بما  .جماعة الثوري للوضع شروط حدد فنجده تي إ بالعودة و

  ) .173ص,1996,الفا(  :ي

للسلطة. 1 كبديلھ ا ور وظ املنافسة   .توافرالقوى

ل . 2 ومستوى للمطالبدرجة والدعم   .ام

املتنافسة. 3 القوه ن ب التحالفات ل   .ش

القوى. 4 تلك ة مواج ومة ا رغبة   .زأوعدم

رب ا تناولت ال التعارف عض سرع ل ش عرضنا قد ون ن بذلك و

أو الثوره خلدون ابن ار أف ن نب أن ستطيع ح جتماعية الثوره و نقالب و

مقدمتھالوضع خالل من   .الثوري

  :احلروب وانتاج الثورات  يف الفكر اخللدوين .1
ارادة ون ي ا وسب موجوده و امرطبي والثورات روب ا خلدون ابن عت

مقدمتھ, نتقام يذكر حيث ماعتھ ل وتصب البعض م عض شر ال   . انتقام

هللا"  ا بدأ منذ ليقھ ا واقعھ تزل لم املقاتلھ انواع روب ا ان اعلم

فاذا بتھ عص ل ا ا م ل ل وتعصب عض من شر ال عض انتقام ارادة ا واصل

انت تدافع خرى و نتقام تطلب ما احد الطائفتان توافقت وال لذلك تذمروا

شر ال امرطبي و رب خلدون"(ا   ) 271- 270ص,املقدمة, ابن

ان كذلك خلدون ابن ذكر الظلم" كما م ف شر ال اخالق من

ا يده امتدت فقد اخيھ متاع ا عينھ امتدت فمن عض ع والعدوان

وازع يصده ان خلدون "(اخذه   ) .132ص,ابن
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نا العدوان: والوازع وقوع دون يحول الذي مان صمام بمثابة عت

.  

املال  الدمارومن و راب ا و الثورات ب س سب خلدون ابن ان حظ

بمقدمتھ يذكر كما ب الس و العرب ا وحشيھ"وطان امھ م ا

عنده ان و وجبلھ خلقا م ل قصار م ف واسبابھ التوحش عوائد ام باستح

للسياسيھ نقياد وعدم كم ا رقبة ع روج ا من فيھ ملا   .ملذوذا

ميال "  للعرب نان خر من اب ال م طبيع الثورات واصطناع للتمرد

العمران خراب ب س م ايقاف عن عاجزة تقف السياسيھ م اموال واخذ

خلدون "( الباديھ, ) 151ص,ابن عراب قصد خلدون ابن ان يبدو ما وع

ا وء ال ا شو ع ال ياه ا طبيعة م عل تفرض ؤالء و العرب س ول

لت الالغزو القاسيھ ھ راو ال الظروف ظل م بقا ان وم م قو ن أم

ي بما نتقام و العدوان اسباب خلدون ابن يفند ذلك وع ا شو ابن: (ع

  ) .27ص, خلدون

والعشائر .1 القبائل ن ب ون ت ما غالبا و واملنافسھ ه   .الغ

كراد .2 و كمان وال العرب الوحشيھ مم ن ب ونالعدوان

غاره و الغزو ع تقوم م  .ارزاق

هللا .3 يل س اد هللا\ا لدين  . غضب

ا .4 لطاع ن ع واملا ا عل ن ارج ا مع الدول او(حروب املتمردين اي

التعب لنا انجاز  ) .الثوار

وصنفان وفتنھ حروب والن الصنفان خلدون ابن اعت حيث

وعدل اد ج حروب ان ق. خ امللكو ا الوصول ان خلدون ابن ول

اخرى  يات عص ع والتغلب التوسع من د للمز ع م ون ي اذا. " البدايھ

ل ا ع التغلب ا بطبع طلبت ا قوم ع بھ العص بتلك غلب حصل

ا ع عيده اخرى بھ ،"(عص خلدون   ) .140: 1999ابن
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عند الغالب يرافق طبع و بالتوسع الرغبة ان وواعت ف النصر احرازه

د املز ا دائما   .يتطلع

  :الثورة عند ابن خلدون   1-1
الوضع ان بالثورة خاص فصل بفرد لم خلدون ابن ان رغم

السلطة باتجاه نافس ت يات العص من عدد ور ظ عند يبدا عنده الثوري

من ون ت حيث يار و رم ال طور و و خ الطور ش ع دولة وجود بظل

ز ت نا و جتماعية وضاع وتردي قتصادي و السيا الضعف

ال يات نالعص املفكر عض اسماه مما وامللك السلطة باتجاه نافس ت

ة" الثور امنة تبط) . 177ص,الفا"(بال وت خلدون ان عند موجودة و

قاليم املتعددة يات العص قوى. بتواجد ية للعص الغلبة ون ت بحيث

وق عنيفھ املرحلة ذه ون ت وقد والسيطرة نتصار مع الثورة ت الوت د

ركة ا ون ت اين ومن ا ضعف ومدى بالدولة يتعلق فاالمر كذلك ون ت

طراف من او املركز من ل ة وجود. الثور ا خلدون ابن ش و

ابن يقول حيث السابق كم ا ايام دين املضط من ديد ا للوضع ن مناصر

بوجود مقدمتھ ا" خلدون ن رو املق من ديد ا للوضع ن منمناصر و

من عنھ بذا من ايضا بقي من مع يتفق وكذلك الظلم ستعشرون انوا

م ام خلدون"(عشائر   ).146ص,ابن

 :بداية الثورة عند ابن خلدون 1-2

ن لدولت دين ع ن ب حاسمة بنقطة خلدون ابن عند الثورة اية, تبدأ

شاه ال و و ول فالطور ة قو دولھ داية و ضعيفة الطفر" دولة بالبغيةطور

ذا الدولة ايدي من اعھ وان امللك ع ستالء و ع واملما املدافع وغلب

ينفرد ال ماية وا وزة ا عن واملدافعة املجد ساب اك قومھ اسوة الطور
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م عددو تزل لم و الغلب ا وقع ال ية العص مقت و ذلك الن ء

ا خلدون"(بحال   ) . 175ص,ابن

القائد ون ي نا و بالقوة خلدون ابن عند ون ي امللك ع يالء فاالس

ابن يو نا و م حيا امور افة ب ون شار و واحدة ظروفا شون ع واتباعھ

ع التغلب حال لھ املساندين واعوانھ امللك ن ب ضم عقد ناك ان خلدون

النصر سبات بمك اك باالش السابقة   .الدولة

خل ابن وورد الدولة ول يل ا اعت حيث ة البداو ا اعة ال دون

مقدمتھ جاء حيث خر:"ع يل ا من اعة اشد الوح يل ا ذا

مم من م سوا ايدي ما اع وان التغل ع اقدر م ،"(ف خلدون : 1999ابن

يد) 138 ع ول يل با ون ت ا وقاد فالثورة التا الدولو من تبقى ما يزول م

ة القو م دول شاء با بداون و   . السابقة

ي بما خلدون ابن ما حدد ن اساس ع ون ت   :وال

ند: ول  با ما ع املع يھ والعص   .الشوكھ

ي الدولھ: الثا ادارة املللك والحتياجات ند ا نفقات منھ والذي املال  .و

قو  ا بداي الدولھ ون ومعوت نھ مت واقتصاديھ سياسيھ اسس ذات ھ

ب س والفناء يار بذور ا عند تبدأ الوقت نفس و وحضارة قوه تزداد ا تطور

اقوى يھ عص ي تأ حيث الدولھ ا عل قامت ال سس الوضع( فساد ع ثوره

اخر د ع جديد من بدأ و ية لت ابري ( )القائم   ) 2001,ا

 :ابن خلدون اهداف الثوره عند 3- 1

يھأ بالعص ترتبط وال الثوره داف ا معرفھ حاولنا اذا ابنما عند ف

مقدمتھ خلدون ابن يذكر حيث يھ العص غايھ و امللك   .خلدون

للقبيلھ"  حصل ا غاي ا بلغت اذا ا وا يھ العص غايھ و امللك ان

سعھ ما حسب ع ره باملظا او بداد باالس اما لذلكامللك املقارن الوقت

خلدون "(   )140-139ص,ابن
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ضيف يھ" و للعص غايھ ي املل خلدون "(فالتغلب ). 139ص,ابن

جليا ذا بدو و املجتمع حياة واقتصادي اجتما غ تحقيق ا باالضافھ

سيحرص ال مور و ديده ا يھ العص ل ا صفات خلدون ابن حدد عندما

امل ا تحقيق ع والعدالھؤالء الرفاه ستحقق ال ا بطبيعھ و جتمع

يار و رم ال طور و و الدولھ حياة طور اسوأ دوا ش الذين  .للناس

 :صفات قادة الثورات 1-4

يھ العص ل ا ا يتح ال الصفات ا بالتطرق خلدون ابن قام

سواء املجتمع التغ يحدث م ايد ع والذين الثوره قادة م التغو ان ا

قيم ايجاد ع رص با جتما التغ او السلطھ ا بالوصول السيا

مقدمتھ يذكر حيث املجتمع افراد ن ب العدالھ وتحقيق وسلوكيھ اخالقيھ

من:"  كث ع الغلب من م ل حصل ومن يھ العص ل ا نظرنا فاذا

وخال ا نافسون ي م فوجدنا مم و عنالنوا والعفو الكرم من لھ

املعدم وكسب ل ال وحمل للضيوف والقرى القادر غ من حتمال و الزالت

عظيم و عراض صون موال ذل و د بالع والوفاء اره امل ع والص

فعل من م ل دونھ يحد عندما والوقوف ا ل ن امل ا العلماء واجالل عھ الشر

واعتقاد م الظن وحسن ترك ماو م الدعاء ورغبھ م ك والت الدين ل ا

وانصاف اليھ الدا مع ق ا ا نقياد و واملشايخ ابر من ياء وا

ق ل نقياد و م احوال والتبذل م انفس من ن التواضع, املستضعف

ن والتجا, للمسك والعبادات ع بالشرا والتدين ن املستغيث وى ش استماع

وامل الغدر حصلتعن قد السياسھ خلق ذه د الع ونقض عھ د وا كر

م ايد تحت ملن ساسھ ونوا ي ان واستحقوا م خلدون "(لد   ) .143ص,ابن

من مھ الكر خالق و الصفات ذه اعت خلدون ابن ان املالحظ من

قادة ونوا ي ان ؤالء ستحق ا و السياسھ ان, اخالقيات حدث ما واذا
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و  خالق ورت ايھتد ال ببداية ء ن و خط مر فان الفضائل ذه بت ذ

مقدمتھ يذكر الفضائل" حيث بفقدان امللك انقراض ذلك وعكس

م سوا بھ بدل و م م امللك خرج و م م خلدون "(السياسيھ ) . 144ص,ابن

الثوره ھ استمرار لضمان ا استمرار يجب السابقھ الشروط ان املالحظ من

تبد عند لعمراما الطبي التطور من ي يأ والذي ا لعكس ا بتغ حوال ل

خلدون ابن عند اخرى, الدولھ يات عص وتبدأ ايھ ال بدايھ ون ت عندئذ

و  القائم الوضع ع للثوره ب يحبالتأ ال ا نصا ا مور   ارجاع

 :االسباب اليت تؤدي اىل حدوث الثورات. 2

بد فال الثوره عن ديث ا خلدونعند ابن عند يھ العص نتذكر ان لنا

يھ فالعص ي، سا املجتمع غ حركھ اي اسا عامل عت وال

او سب ال ب س ذلك ان سواء تحاد و بااللتحام ون ت خلدون ابن عند

مايھ وا واملقاومھ املدافعھ ا ف ون ت ال ه الكب القوه ف لف ا او الوالء

مختلفھ, واملطالبھ بمواقع رت ظ سباب من مجموعھ خلدون ابن حدد وقد

عند الثورات دوث ب س انھ عتقد ما ا الوصول استطعنا مقدمتھ

ي كما و خلدون اد:(ابن   )  2009,   ز

  :العصبية 2-1
ما خالل من ذلك بدو و للثوره املحرك خلدون ابن عند يھ العص

  :ي

تفوق .1 ھ قو يھ عص ا تن ح خلدون ابن عند الثوره تحتاج

للملك للوصول ما مجتمع املوجوده يات مقدمتھ, العص بد" يذكر فال

جميع وتلتحم ا بع ست و ا غل ا جميع من اقوى ون ت يھ عص من

واحده يھ عص وتصبح يات خلدون "(العص خلدون) 139ص,ابن ابن ان ما و

ا سابقا لذلكذكر والتوسع والنصر الغلبھ من د باملز دائما يرغب الغالب ن
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والتوسع الثوره من د للمز ب س ھ القو يھ العص كذلك, عت اشاره نا و

املتعدده يات العص ن ب تحاد بحصول النجاح عد ما يذكرنا, ا ذا و

متوفره خلدون ابن عند ا نجد حيث للثوره تي ا وضع ال بالشروط

والتصدي ة املواج عن الدولھ ز و يات بالعص موجوده املتنافسھ فالقوى

بالوصول دف ال لتحقيق ام ل ومستوى درجھ كذلك موجوده م ل

موجود املتنازعھ, للسلطھ القوى ن ب التحالفات شكيل   .وكذلك

الثورات .2 حدوث املباشر ب الس يھ العص ان خلدون ابن اعت

عددت,  لما واسقاطو الثورات ر وتظ الفات ا تزداد وتنوعت يات العص

يذكر حيث كم ه:" ا ف كم ا ا ف يمتد يات العص من تخلو ال الدول

والشام مصر ذلك ومثال ه كث يھ عص ا تحتاج وال استقرار ا ف ون و اك

خلدون "(  ).132ص,ابن

با .3 ون ي والغلب بالغلب ي يأ خلدون ابن عند والبقاءامللك يھ لعص

لھ الطاعھ وفرض قبولھ ن خر ع يرفض الذي لالقوى ون ي  .نا

قدمناه"  كما يھ بالعص ون ي انما والغلب بالغلب ون ت ال الرئاسھ

واحده م يا لعص غالبھ يھ عص من ون ت ان القوم ع الرئاسھ بد فال

اقرو  م ل س الرئ غلب احست اذا يھ عص ل الن تباعواحده و باالذعان ا

خلدون "(لھ   ).132ص,ابن

او .4 الثوره وحدوث يھ العص دعم الدين دور ا خلدون ابن اشار

بمقدمتھ يذكر حيث فازدادت" نقالب سب ال وحدة ايقظت الدين وحده

وضاع انقالب احداث ع قادره واصبحت قوه بذلك يھ ابن"(العص

  ).164ص,خلدون 

وج اذا ذكروالدين حيث ون ت الغلبھ فان ك مش دف وجود مع د

واء" بمقدمتھ واتفاق يھ بالعص ون ي انما والتغلب بالتغلب يحصل انما
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هللا من بمعونھ ون ي انما ا وتأليف القلوب وجمع املطالبھ ابن"(ع

  ) .157ص,خلدون 

  : األسباب السياسية 2-2
عتمد. 1 ال بحيث م اعداد وقلة ش ا الدولھضعف عن بالدفاع م عل

حيث الناس ع الضرائب ادة وز ف ال ب س قتصاديھ باالوضاع يرتبط ذا و

مقدمتھ ذلك خلدون ابن لذلك:" يذكر عطيات مقادير وتك ف ال عظم

فتضعف عداد اقل ا العسكر عود ان ا عا ورا وثالثا اميھ ا عدد فينقص

سقط و لذلك مايھ تحتا و من او الدول من ا يجاور من ا تجاسرعل و الدولھ

بالفناء ا ف هللا أذن و والعصائب القبائل من ا خلدون (يد   ).169ص, ابن

عليھ. 2 الثوره اساليب من ون ت قد وقسوتھ امللك ابن, ظلم اعت وقد

ع ذلك فان ن الباحث عض اشار وكما طبيعيا امرا بده املس امللكيھ اخلدون ود

للساحھ التغلب حيث خلدون ابن ا ظل عاش ال السياسيھ الظروف طبيعة

مطلقھ سلطھ ن املسلم ان اذ كم وا ات(السياسيھ امللك). 2002,ا ان اذا

لقتل ؤالء أ ي ما ور عھ د وا واملكر الكذب ا أوا رعيتھ ع وقاسيا ظاملا

  .امللك

ر "  قا ان اذا امللك عديدفان و الناس وارث عن منقبا ات بالعقو باطشا ا

وفسدت ا فتخلقوا واملكر بالكذب منھ والذوا والذل وف ا م شمل م ذنو

مايھ ا ففسدت واملدافعات روب ا مواطن خذلوه ما ور م واخالق م بصائر

الدولھ فتفسد قتلھ ع اجمعوا ما ور النيات خلدون "(بفساد ). 189ص,ابن

اوالشوا وسور ومصرواليمن يا ولي س تو حصل ما ذلك ع املعاصرة   د

فيھ. 3 لضعف او امللك او اكم ا سن صغر ب س الثوره ون ت وقد

اشيھ وا الوزراء قبل من امللك انقالب ون ي نا خلدون, و ابن يذكر حيث

وسيده: " مقدمتھ م وحاشي م وزرا من املنصب ع التغلب حدث ما فر
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د ع للواليھ املر ت املن ل ا من مضعف او متغ ص واليھ ابن"(ك

  ).185ص, خلدون 

دافع. 4 ون ي كم ا ا بالوصول النجاح ان ا خلدون ابن اشار كما

بمقدمتھ خلدون ابن يذكر كما امللك ا الوصول دف الثورات من د : " للمز

ق ع يھ العص بتلك التغلب حصل اذا عثم التغلب ا يطيع طلبت ا وم

ل ول وانفارا قتاال انوا ا ع ما او ا افا فان ا ع عيده اخرى يھ عص ل ا

قھ املف مم و القبائل شأن ا وقوم ا حوز ع التغلب ما م واحده

ا التغلب قوة وزادت ايضا ا التحمت ا بع واست ا غلب وان العالم

ا خلدون "(قو   ).139ص,ابن

املتالحقھ. 5 الثورات اسباب من يات والعص القبائل ن ب التنوع ان

ا عند ا ع تدافع يھ عص ا م ل ل حيث واء و راء ختالف ب س

الدولھ ع روج ا والعصائب). " باالنقالبات(يك القبائل ه كث وطان ان

اختالف  ذلك ب والس دولھ ا ف ستحكم ان وراءقل وان واء و راء

روج وا الدولھ ع نقضاض فيك ا دو ع تما يھ وعص وى ا م رأي ل

ا خلدون "(عل ارتدت) . 164ص,ابن حيث بر ال واملغرب قيا افر مثال وضرب

مرة عشرة اث ابره   .ال

د. 6 مز ا يؤدي الذي والظلم العدل نقص ا خلدون ابن ش كما

الصراع عائدهمن وان للعمران مخرب الظلم ان العمران خراب التا و ات

غصبھ او احد ملك اخذ من ل و بالفساد الدولھ ع العمران راب ا

ظلمھ فقد الشرع يفرضھ لم حقا عليھ فرض او حق غ طالبھ او عملھ

م اموال الناس ع والعدوان مجانا ا اخذ وما موال اخذ ا سباب و

م واعراض م واسرار م ودما م خلدون (وحرم يف) 290-286ص,ابن و ف

رج ال من عنھ شأ ي بما عا سر الدولھ تقص وت دفعھ والفساد لل ا ا
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ا تحدث, نتقاضاملف عندما الشنقيطي مختار بن محمد اشاراليھ ما ذا و

بأ ا اسبا محلال العريھ الدول الداخليھ الصراعات العدلعن ا الناس افتقاد ن

الناس عند يث مما بالظلم عميق احساس الناس عند يولد باملساواه الشعور وعدم

ديھ امل وضاع ع لالحتجاج   ).2008,محمود( التحرك

   :االسباب االقتصادية 3- 2
ا.1 أ ي الذي السلطان يضعف النفقات زادة ب س املال ا اجھ ا

در ضعفھ يبدأغطية لذلك نود وا الدولھ ع نفاق مال با قوم و موال

يذكر حيث الدولھ ع بالتطاول ن ا" املجاور ئذ حي الدولھ صاحب سياسة تتصرف

موال ا حاجتھ فتعظم غنائھ لقلة السيف من ارفع راه و املال ببذل مور مداراة

في غت وال ند ا وارزاق النفقات ع تجاسرزادة و بالدولھ رم ال عظم و يرد ما

ا عرا فتنحل والدولھ النوا ل ا ا خلدون (عل كيف) .297ص,ابن حاليا ونالحظ

وترسم واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا سياسيا ة الفق بالدول الغنية الدول تتحكم

املال ا اجة ا ب س ا امشية.سياسا و عة تا ا يجعل   .مما

الضرائب. 2 ة   والغراماتك

وتھ"  اس اذا بيھ النفوس ا تحتمل ال ومذلة ضيما والضرائب املغارم ان

والتلف القتل خلدون "(عن الدولھ) 142ص,ابن تمادي ا خلدون ابن ش نا و

الدولھ لسياسة ن املعارض بيھ النفوس عض ا ش كما الضرائب بفرض ا سلط و

نوا ؤالء ون ي وقد يجھذلك ن خارجيھ تمرد حركھ الي مساندين او الثوره ة

  .بالظلمالشعور 

الضرائب؟ ة ك ملاذا نا  والسؤال

الناس بأيدي ما اخذ ا غاي تصبح الدولھ ان ا خلدون ابن ش

ح وذلك ا ل بايات ا تك ال ات والعقو ام ح بقاء اس ع وتركز

باملقدمھ ذلك يذكر خلدون فابن ا ل ايده امل النفقات غطيھ جعلوا"ستطيع
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نتفاع م ملك من غايھ ذلك سوى وا وتر م ايد ما مابأخذ ور م بي ام ح

بايات ا تكث ع حرصا حوال املفاسد ع ات العقو ابن"(جعلوا

  ) .152ص,خلدون 

يذكر و ف م بأرزاق الناس بمشاركة تبدأ الدولھ ا ان كذلك ش القبيلھ" و ان

النعيم ل ا وشاركت بمقداره النعمھ ع استولت التغلب عض ا ي عص غلبت اذا

صب موا وخص م خلدون "(عم   ).140ص,ابن

ع ا سلط اده وز الدولھ ضعف ن ب ما طرديھ عالقھ ا خلدون ابن ش و

النفقات و ف ال زاد لما بالضعف الدولھ زادت لما انھ حيث الناس وارزاق اموال

م وانتاج م امالك للناس ا مشارك زادت لما خلدون , و ابن يذكر نتصار " حيث عد

يقاس الدولھ بھ تنعم الذي ف ال مقدار و م وانتاج م بأمالك الناس الدولھ شارك

من لتبدأ القائمھ وضاع غ جديدة لثورة نطالق مرحلة عت و ا ضعف بذلك

خلدون "(جديد   ).141ص,ابن

من الدولھ قوة قتصادي العامل ميھ ا ا ن الدراس عض اشار وقد

با وس الكمالياتناحيھ ا ياه ا الضرورات من النفقات تقل ت عندما ا يار ا

ا اقتنا التنافس يتم خلدون) 2001,عقاق(ال ابن يذكرذلك سعت" حيث ا اذا ثم

ا م دعا والرفھ الغ من اجھ ا فوق ما م ل وجعل للمعاش ن املنتحل ؤالء احوال

الزائ عاونوا و والدعھ وت سالس واملال قوات من وا واستك الضروره ع د

للتحضر مصار و املدن واختطاط البيوت وتوسعھ ا ف ب". والتأنق الس ذا و

السابق ا ار ازد ب الس ان كما ا يار   .ا

 :االسباب االجتماعيه 4- 2

ذا. 1 ع للثوره ب كس خال ور التد ا خلدون ابن اشار كما

بمقدمتھ يذكر حيث ع: " الواقع م جعل امة من امللك بانقراض هللا تأذن اذا

السياسيھ الفضائل فتفقد ا طرق وسلوك الرذائل وانتحال املذمومات اب ارت
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و  م ايد من امللك يخرج ان ا انتقاض تزال وال مجملة سوا بھ بدل

امللك من م اتا قد هللا ان ما سلب م عل عيا ون ابن"(لي

  ).139ص,خلدون 

والذي. 2 الدولھ ت ت بھ الذي يل ا طبيعة ا خلدون ابن اشار وقد

جديد جيل انھ م ل ل سابق جيل ع بالقضاء للثوره د مم ه , اعت

بمقدمتھ يذكر ام" حيث ح عرف ال جيل روجود الق شعر س وال

م(والظلم ي عص ر, افسدوا والق الذل قبضھ من خرجوا الذين يل ا فناء

اخر جيل التيھ ذلك شأ ح م عصب من وافسدوا بھ وتخلقوا والقوه

اخرى يھ عص بذلك شأت ف باملذلھ سأم وال ر والق ام ح عرف ال ز عز

التغلب و املطالبھ ع ا   ).141ص,خلدون ابن)(اقتدروا

ة. 3 وك الفساد ب س الفقر شار وان الناس شة مع مستوى ي تد

مقدمتھ خلدون ابن قول ا ذلك عود و بايات وا ش:" الضرائب و

كم ا ايام دين املضط من ديد ا للوضع ن مناصر وجود ا خلدون ابن

بوجود مقدمتھ خلدون ابن يقول حيث للوض"السابق ن ديدمناصر ا ع

ايضا بقي من مع يتفق وكذلك الظلم شعرون س انوا من او ن ور املق من

م ام عشائر من عنھ بذا خلدون "(من   ) .298ص,ابن

  :اشكال واساليب الثورة  واالستيالء على احلكم -3
الدولة عمر اية السلطة ا للوصول ن قت طر خلدون ابن حدد

دي ا الدولة شأة وطور   :ثةالسابقة

الداخل -1 من  الثورة

الوالة يقوم حيث ، عنيف قتال بدون سليمة قة الطر ذه ون ت

ن ب الفات ا تبدأ ما ور بالتمرد، املركز عن والبعيدة امية امل الدولة اطراف

ية العص وصاحب للقوي امللك ون سي ا وعند امللك، ع الوالة ؤالء
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العباس ب دولة حدث كما والدولةقوى الوالة ن ب ون ت نا رب فا

ال بحيث الضعف من الدولة ،اذ البعض م عض الوالة ن ب بل الضعيفة

املتمردين ؤالء ل الوصول ع ا. تقوى الدولة انقسام ا خلدون ابن ش و

استحدث عندما ندلس مثال وضرب ثالثة او تان اث ون ت قد الت دو

خاص دولة الداخل وعبدالرحمن ، باملشرق م ال ملوك وكذلك ، بھ ھ

السودان وجنوب ، العراق شمال تراك د شا اضر ا عصرنا

الدول  تلك كم ا انظمة زوال عد يا لي القبائل عض و ل." السودان،

الغلب ظل وتقلص والدعة ف بال رم ال عوارض ا ف عرض وان بد ال دولة

غل او ا اعياص الدول فينقسم ا ف تعدد و مر ا دول رجال من ابن"(ب

اة). 293خلدون، ي الذا كم با اليوم عرف ما ا ش خلدون ابن كأن

اليوم والسودان العرلق كما ، الدول عض نفصاليةلدى ات ر   .ا

ارج -2 ا من   :الثورة

اما ا قائد ون و ، املجاورة مم و القبائل و الدول من ون وت

حيثص امللك ا م فيقود ، قومھ ية عص صاحب او معينة دعوة احب

مقدمتھ خلدون ابن من"... يذكر ا يجاور ممن خارج الدولة ع يخرج

صاحب ون ي او اليھ اشرنا كما ا عل الناس يحمل بدعوة اما والقبائل مم

املل ا م سمو ف امره استفحل قد قومھ ا كب ية وعص كشوكة

عليھ..... ستولو ي......" و الثا ؤالء:" والنوع و الدولة ع وارج وا الدعاة نوع

لھ ون ي نصاب ون ي ذلك فان ا وافية م قو الن الطالبة من م ل بد ال

ذلك كفاء و ما از ع و ية العص املستقرة...من الدولة ن و م بي فيقع

ل يقع ان ا وتتصل ور تت ال ربحروب ا والظفر يالء س ابن"( م

فالثورة) 298،999حلدون، معا واردين ن حتمال جعل و خلدون ابن عود

بدأ و ا جماي وتضعف ا عل السيطرة تقل ال الدولة اطراف من تبدأ بذلك
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ال و ، ة صغ بدولة ستقالل او املركز من اب باالق الدولة ع وارج ا

ابن ا ال يبدأاشار فالذي د باملز دائما يرغب الغالب ان من سابقا خلدون

ا بالوصول النصر من د املز تحقيق ا يواصل سوف فأنھ طراف من

الدولة خلدون. مركز ابن قول باالطراف" و ل ت ال ماية ا فتقل لذلك

طراف عض ع الرعايا فتتجاسر ماك.....والثغور اقرب تص نح

الدولة مركز خلدون،"( ا   ).295ابن

الدولة سقوط السباب م تحليل عند ن الباحث عض الية اشار ما ذا و

املستقرة القديمة الدول بفناء خلدون ابن اراء ا اشاروا ن ح العثمانية،

بان س ا يفن   :وال

ذه: ول  و طراف من تبدأ وال باالستقالل تطالب ال ات ر ا

كيانتبدأ ن و وت بالنفصال فتقوم الدولة بضعف ا احساس عند ا مطال

العراق شمال االكراد ا خاص   .مستقل

ي ذه: الثا داخل خوارج و دعاة من ي يأ املستقرة الدولة النقضاء

النف السالح ؤالء ستخدم و ، ة صغ بمطالب البداية ون ت حيث الدولة

ا طلب واملطالبة الدولةالو يبة تمس مطالب ا وصوال قوق

الدولة فتور و الدولة نظام ع ن ارج ا ؤالء ساعد ومما ا ونظام

ون اية ال ون ت نا و ، م ل سليم بال اية ال وتقوم ، م ومالحق م اتباع

ستطيع ال بحيث رم وال الضعف من ف ات، ا ل من ا غزا لل ا

التحر تلك ة ابانمواج العثمانية للدولة حصل ،كما ات

ا اد،....(ضعف والدول) 2009ز ام ا و للثورة املحرك بأن خلدون ابن رى و

ن خر ع م سيطر ع....بحكم م عض فعدون مصار و املدن فأما

من م تح من ايدي ع قبضوا بما والدول ام ا تدفعة عض

افھ خلدون،.....(ال   ).127ابن
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  :-ما بعد جناح الثورة –نتائج الثورة   -4
بامللك والفوز النجاح عد يبأ املناصب ع توز ان ا خلدون ابن ش

واسبعاد كم با التفرد حيث ختالف بدايات تبدأ نا من انھ ا ش كما

قوميات من انو لو وح ن بأخر م بدال واس اكم ا قبل من ية العص ل ا

يذكر. مختلفة يةوكما العر واضر ا عن خلدون ع" ابن اعياال انت ا ا

وان ح الغاشم اكم با يرضون انو العرب وان عة واملما املدافعة ا غ

تقول  ال كمة ل اما استل يا؟ اجن تدوم" ان فتنھ وال غشوم ابن"( سلطان

التبعية) 134خلدون، الة ه تفس نائل ابو اليھ اشار ما ذا ،و ية العر

ة ستعمار يالية م رة ظا من اقدم خبة تار جذور ا ل نائل( بأن ابو

خلدون) 2002، ابن ضھ اف الذ الزم السلسل حسب س و لقة ا عود و

ضعيفة اية ا ة قو بداية   .من

من خلدون ابن قصد ل ساؤل يطرح اية ال و عامة وكمناقشة

بامل الثورة طروحاتھ وكمحاولةخالل الثورة؟ ف عر عند معنا ورد الذي ع

تي عند الثوري الوضع شرط اخذنا اذا فأننا ان  (TILLY  ) لالجابة فنالحظ

ي كما و خلدون ابن عند متوفرة ا   :شروط

حلول -1 و السابقة للسلطة كبديل املتنافسة البديلة القوى وجود

ارت وا خضعت ال بدل ة قو ية  .عص

ابن -2 عند ا ا فنالحظ ، للمطالب والدعم ام ل ومستوى درجة

ح ام ل م عند وتجعل م وتوحد ية العص افراد تجمع خلدون

للسلطة  .الوصول

عند -3 خلدون ابن اشار فقد ، املتنافسة القوى ن ب التحالفات ل ش

تنظم يات العص بقية فأن امللك ا بالوصول قوى ية العص نجاح

اتحت  .لوا
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الطور -4 ون ي نا و ، القوى ة مواج ومة ا رغبة عدم او ز

خلدون  ابن رأي حسب للدولة   )1991جمعة،. (خ

ن ولين خلدون ابن طروحات ن ب املقارنة ن املفكر عض حاول وقد

ع و و ي جما ما تنظيم وجود ن لين عند انھ حيث الثوري، الوضع

اما ، ثوري وضع الدولةوجود رم ون ي الثوري الوضع فأن خلدون ابن عند

الثورات ون ت ما وغالبا قتصادية، زمة ا اضافة عة، ما ية عص ووجود

ؤالء ون الدولة ية عص ة منطو انت ال يات العص احدى ايدي ع

كم ا ة ا م ابري،(لد والذين) 1971ا الثورة نواة ؤالء ان اي

مي ل املناسبة الفرصة ن تح ان ا ساكن وضع شقاقات-.ونون الحظ

ابان اضر ا عصرنا ا وسور س وتو يا ولي اليمن كم ا انظمة ع

ي العر يع   _الر

دخل والذي العباسية الدولة عصر ا ن الدارس عض اشار وقد

شاجر بال بدأو ؤالء و م، وغ تراك دخل كما ماعتھاملوا يتعصب ل

واصبح الدولة حزنة ع واستولوا املرتزقة جند قوى الظروف ذه ظل و

لھ قيمة ال ليفة العابدين،(ا ن  ).2001ز

 :يف ضوء طروحات ابن خلدونالربيع العريب يف استشراف مستقبل  -5

معناه ما ا وأطوار بالدولة اص ا الثالث الباب اية أن" جاء

حد ع ن وم واملح ام ا جانب من الدول، مستقبل معرفة إ التطلع

رم عندما الدولة، أدوار من دور ل اية احا وإ حدة د يز سواء،

ا ي عص ا(وتضعف الو )قو نفس و ا، أعداؤ ك و ا أنصار فيقل قت،

العمران بحر س ضاري (عندما ا والعلوم) التقدم ع الصنا وتتعدد

واملعرفة( البداوة). التكنولوجيا ات مم معلومة، ملدة أساس(فتتداخل،
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املستحدثة ضارة)الدولة ا ات ومم ع(، ديثة ا أو القائمة الدولة معالم

خلدون  ابن  ) .زمن

ع حرفيا تنطبق املقولة ذه أن الثورييبدو د الدولاملش

ية دو . العر املش مور ات مجر أن ع يدل يذا االعر قرائ نحاول ال

أطوار ع طبا من إنما املباشر، بالنظر ا وغموض ا عقد ع ا، وتفس

خلدون  إبن ة لرؤ طبقا خ، التار ع واملجتمعات الدول تطور   . ومراحل

ساس خلدون إبن وضع يفسر لقد حدد الصراعاالذي و بل ،

من أك عد ح أيضا يجتھ الباب!. سنة600ن خلدون إبن يتعرض

ية بالعص إال ون ي ال الدولة س تأس أن إ املقدمة من ي أج(الثا

ة العسكر القوة ا ر طبيعية) مظا قوة أما. و ة، الضرور الوسيلة إذن ف

آخر شأن و ف الد: "صل اإن أصل امللك العظيمة يالء س العامة ولة

حق دعوة أو نبوة عن إما صل". الدين و الوسيلة ن ب خلدون إبن يم نا

ة العسكر القوة الوسيلة الدولة، العصري (قيام نا و) بتعب صل و

ن. الدين مر ن ب دلية ا العالقة يبحث بل ذا، خلدون إبن اليكتفي

ةفيقول ج التتم: "من ية عص غ من ية الدي الدعوة ثانية"إن ة ج ومن ، :

ية" العص قوة ع قوة ية العص د تز ية الدي الدعوة  ."إن

ن ب دلية ا الطبيعة ن يب أن عد العروي هللا عبد املفكر ية"يقول " العص

مسلك" : "الدين"و ور ظ و ي، لدو ا التعب ل حوَّ يُ أو ، يتغ ما آخرإن

عارض وأحيانا تخالف جديدة، وتنظيمية ية ذي قواعد روز و العلم إ

تاما نفيا أبدا ا تنف أن دون ا." و إتجا ناك أن و العروي عنيھ ما

أو العلمانية ع الشا بالتعب أو العلم و و والدين ية العص عد يقع ثالثا

عارض أو يخالف قد تجاه ذا و الية، االلي ينف أن دون ولكن البداوة

ي. تماما اآل خلدون إبن أقوال من التحول ذا العروي قدر: "يو ع
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ف ال ع توا من ضارة ا أمور إذ ضارة ا ا شأ ون ي الدولة عظم

لك ُ امل ع توا من والنعمة وة وال والنعمة وة ال ع توا من ف ي( ".وال دا , املش

2009( 

انوعطفا          نالحظ تقدم ما اتع ومواج باضطرابات يمر ي العر الشارع

استقرار حصل, وعدم مثلما شاملة وحرب ة مس صدامات ا تطور ما ا م

يا ارج(لي وا الداخل من من،واليمن)ثورة دموي قمع ا تطور ما ا وم

ا سور يحصل مثلما فقط السلطة الداخل(جانب من ما)ثورة ا اخمدوم

ا وغ ن والبحر س وتو مصر حصل مثلما اندالعھ من قالئل ايام ،عد

ة مر ا ل املنطقة ان بدو ذاو تلك. حداث  ل اخمدت ال الدول لكن

العاتية مواج مع تتالطم ا سفين والزالت مستقرة غ الزالت حتجاجات

معا والبلد الشعب ا يتقاذف س, ال ما منفتارة د تز باملعارضة

ا مطال ل تجا تم ان ثانية الشارع ا روج با ددة م ا توقع،مطال وتارة

ة قص مور مددنة ا ال ستؤول ما ى   .ل

البحث و و املعلن ا ر ظا شابھ ت ات واملواج ضطرابات ذه ل

صالحات من د باملز واملطالبة والديمقراطية ة ر ا ذه،عن ولكن

ا املطالب نظصالحات املتحار ن الطرف ع ة وا وغ مة م لت

اطرافھ ة لك ده ير ما تماما عرف الشعب فال معا والسلطة الشعب

ب قر من وال عيد من ال تتقارب ال ا معظم اد ت ال م ارا البل،واختالف

والعقيدة بالفكر اعداء انوا م با ذلك من ك فكيفو ب القر مس

يتحدوا ان م ترى, ل ا ال صالحات ق طر امل ع قادرة السلطة وال

ال س والكرا العروش فان صالحات ذه امام الباب فتحت ان

ذاك وعند ومات محال ا ل وترضاه تقبلھ ال ما و و اك بة املص ون ست

امل ا ف بما املنطقة يااملوجودة س   .   ن  ستقرة
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الن والتوحد ك ال من د باملز يام ذه مطالب ي العر الشعب ان

يات للت نظرا اك ا اطال واليمكن دائما تتكرر ان يمكن ال ذه حالتھ

وخصوصا الدو للمجتمع والبد يوم ل ا يقدم ال سام املؤثرة ا الدول

تق ان مور زمام ا بيد ال ا ضطراباتم ذه ل من موحدا موقفا ،ف

مور و ومات وا املصا ا النظر دون املقياس بنفس مور س تق وان

ان للمواقف فالبد واحدة تبدو داف الن ل لل معروفة باتت ال خرى

ايضا واحدة ون ال ،ت يع بالر سميتھ يمكن ذاك مجرىنھوعند سيحول

وسيف احسن ا ياة اا عنوا الشعب سيكتب بيضاء جديدة صفحة تح

يصبو ال والديمقراطية ة ر ا من اسس ع مشيد جديد واقع وسيقوم

نا حز فا خر ن نراه كما س ول ميع ا ا   .ال

  :و االستنتاجاتاخلامته  -6
ملوضوع ومناقشة واستقراء وتحليل عرض من تقدم ما خالل من

نخلص خلدون ابن عند دافالثوره ا حسب مرتبة التالية تاجات ست ا

ا واسئل   :الدراسة

الثورة -1 وم بمف يتعلق الثوره: فيما ذكر ع ي يأ لم خلدون ابن أن

ال وضاع حول ديث ا ان الحظنا لكننا ندر فيما كمصط

ابن عند والثورات روب فا لديھ موجوده ثوري وضع ا ا ع تفسر

طبي امر و فقدخلدون لذلك ا وفناء الدولھ بتطور يرتبط وحت

محدده و موجوده خلدون ابن عند للثوره البدايھ ظھ بأن وجدنا

ھ قو يھ عص قبل من الثوره ون فت الضعيفھ الدولھ فناء او رم بوقت

جديد من ھ قو دولھ شأ لت دي امل الوضع  .تن

الثورة -2 اف بأ يتعلق ا:فيما خلدون ابن وضع مفقد ا ان و للثوره داف

وضاع غ ا باضافة كم وا امللك ا الوصول و دف
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صفات خلدون ابن حدد وقد ديھ امل السياسيھ قتصاديھ جتتماعيھ

اعھ ال و والقوة خالقيھ الصفات حول تركزت وال الثورات  .قادة

الثورات -3 حدوث ا تؤدي ال باالسباب يتعلق الوضعتب: فيما بأن لنا ن

ه الف ذه يحيط وما ا حيا من خ الطور ش ع ال للدولھ دي امل

بثالثة ا حصر ايھ ال ستطييع وال دي ال واسباب عوامل من

و سيھ رئ عت: اسباب و للثوره املحرك خلدون ابن عند يھ العص

ت تن ح فالثوره يھ العص ال اش من ل ش يھالثوره عص ا حتاج

ب الس يھ العص خلدون ابن واعت خرى يات العص تفوق ھ قو

زادت وتنوعت يات العص عددت لما و الثورات حدوث املباشر

الثورات ر وتظ الفات بدعم, ا ارتبطت اذا يزداد الثوره والنجاح

ا ل   .دي

املتعلقھ الظروف مجموعة ف السياسيھ سباب بالسلطھاما

الفساد حيث الدولھ اطوار من ي الثا بالطور تبدأ وال الدولھ اكمھ ا

بالنمو واجز ا تبدأ اذ ا شعو عن عيده ون وت داره ع القدره وعدم

ذا و الدولة شؤون تمام وعدم والبذخ و الل ياة ام ا تفرغ يجة ن

الدولھ قوة اساس ند ا ينال ال ا يھ( بطبيعة والعص   )الشوكھ

احوال و حوال عض م عدد قل و ند ا ع نفاق يقل اذ

س الدسا غذية ا تؤدي الظروف ذه مرتزقھ بجنود م بدال اس يتم اخرى

دي امل الوضع ذا من للتخلص كم با لالطاحھ تحاك ال واملؤامرات

  .للسلطھ

ب تتعلق ال و قتصاديھ سباب ومدىو الدولھ انية وم القتصاد

الفراد مھ الكر ياه ا توف من كم ا بمتطلبات الوفاء عن ا ز او ا قدر

السياسيھ باالوضاع قتصاديھ وضاع ترتبط خلدون ابن عند الشعب
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ام ا ا ش ع ال والبذخ و الل حياة ب س ف البعض ما ببعض تؤثران ما و

ك نفقات ا تحتاج ماوال بأخذ ا لتأمي يل س من ناك ون ي ال ه ث

بايات وا الضرائب بفرض الدولھ فتقوم م ارزاق م ومشارك الناس بأيدي

الناس بمشاركة تقوم اخرى ناحيھ من ناحيھ من ذا ا وتتعسف واملغارم

ي وتد قتصادي ود الر ا يؤدي مر ذا م ومصا م وامالك م ارزاق

الوضعمستوى ذا ل يجة ن ن واملظلوم الفقراء زداد و الناس شة نا, مع

قتصاديھ وضاع ذه من م ينقذ من لقبول للناس يأ م الوضع ون ي

الظلم ع الثوره لواء يقود ملن عونا ونون وسي ديھ   .امل

ا فتصاديھ: واخ باالوضاع عالقھ ذات و جتماعيھ سباب

الفسادوالسياسيھ ب س الناس شة مع مستوى ي تد حيث ما ل ومكملھ

الضرائب ة ان. وك كما السلطھ ع التطاول ظل العدل اقامة وعدم

اعھ ال الذي يل ا ذا الدولھ حياة التا و و جيل وجود

اضافھ املجتمع ع طوره ا من الوضع تجعل واملدافعھ مايھ وا قدام و

املظلو  العدلا شعرون س ال والذين بالضرائب التعسف ب س ن م

م قوق نصاف   .و

القيم فتقلص خلدون ابن عند م م عامل خال البعد يلعب كذلك

مراقبھ ع ا قدر وعدم الدولھ ضعف ب س الناس عامل خالقيھ

وجود لعدم خالقيھ رائم وا والتحايل الفساد يجعل الناس ومحاسبة

خلدون ابن عند الدولھ و و للناس   .الرادع

ال و خلدون ابن عند ھ ثور واوضاع اسباب ل ش العوامل ذه

التحرر نجاح ب س ون ت ال الضعيفھ يھ العص بوجود ا ط ر و عود

من تبدأ ھ قو عصبة ا بدال واس رمھ ال للدولھ ديھ امل وضاع ع والثوره

  .جديد
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يتعلق-4 الثورةفيما ال ع: باش يالء س و الثورة ان وجدنا فقد

الوالة يقوم حيث طراف من غالبا ون وت ، الداخل من اما ون ي كم ا

م ال والوصول م مالحق ع تقوى ال ال الدولة عن ستقالل و بالتحرر

قتال بدون ون ت نا الدول. و قبل من الدولة خارج من الثورة ون ت واما

اامل قلئد ون ي حيث وارج وا بالدعاة خلدون ابن م ال اشار ؤالء ،و جاورة

النصر يحصل ان ا والقتال رب ا تدور الة ا ذه و معينة دعوة صاحب

  .لالقوى 

الثورة-5 تائج ب يتعلق نجاح: وفيما عد و انھ ا خلدون ابن ش

ل ا ن ب واملشاركة املناصب ع توز عملية تبدأ االثورة ال ية العص

اكم ا تفرد ثم ومن ، كم ا ع يالء باالس الثموة ت ن ا تعاو و

خلدون ...بالسلطة ابن ة نظر حسب اية ال ا الدولة تصل ان  .ا

للثورة ة قو ية عص تحرك ال الظروف ون ت قد املقدمات ذه

والذي ، كم ا ع يالء س و ائھ وا القائم الوضع الثوراتع دف و

احد خلدون ابن عند فالثورة ، الناس حياة املختلفة ات التغ واحداث

ية العص ال   .اش

ھ -6 توج يمكن الذي النقد يإن لدو ا الثوري مبعثھللفكر ،

ال والسياسية جتماعية الة ا بحدود خلدون ابن نظر ة وج محدودية

الوقا حدود و ، ا ف وعاش ا د اشا تفاصيل ع اطلع ال خية التار أما. ع

للقبائل ة ضر ا ياة وا ة البدو ياة با خاصة ف ا عاش ال ئة الب

يار و رم وال ن و الت أحداث من ا تضمن وما سالمية ية  . العر

ومناقشة وتحليل عرض من تقدم ما أنونقدضوء القول يمكن ،

خلدونمقوالت لتابن يمش كبمفا حد إ موفقة ة وصفنظر

ي وتفس العر جتماع الالواقع أش ن عي او واسبا ا واسالي .  الثورات
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غرافية ا ئات الب تلك ومتعمق. مثل ونافذ فاحص تفك ع تدل و

خية التار الوثائق عليل و جتماعية وادث   . ا

منالدراسةوتو  د املز حولبحاثبأجراء النقدية و التحليلية

ة خلدون الثورةنظر ابن مصادر . عند ع أاللتعرف و ا ال أش او سبا

ضوء املعاصر املجتمع ا د ش ال ات املتغ و ضوء ي العر يع العوملةالر

ا ا   .ومتغ

  

  :املصادر واملراجع
م- الكر  القران
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-، ايف طالكوش، ، خلدون ابن ابن1العالمة دار ، سليمان شال م ترجمة ،

وت ب ، شر وال للطباعة ،-خلدون   م1974لبنان

ابري- عابد, ا الدولة, محمد و ية ية, العص العر الوحدة دراسات , مركز
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Abstract: 

Among the first studies that have addressed the issue of 
the optimal currency area is the MUNDELL theory in 1961 
concerning the free movement of factors of production. 
Robert MUNDELL argued his theory on the free movement 
of factors of production (labor and capital) not only in the same 
country as he explained David RICARDO but in several 
countries. 

 The theory also INGRAM and Harry Johnson on 
financial integration and tax gave an evolution in the concept 
of optimum currency area. While FLEMING CORD and pose 
the problem of asymmetry in inflation rates. 

The result of this research has confirmed the existence of 
a positive impact on the theory of optimum currency area. 

 
Keywords: 

the currency area- financial integration- monetary integration- 
the optimal currency area  -  Asymmetry of inflation. 

  



  حممد كاملي      -صحروايبن شيحة   8العدد                     املايل   أثر التكامل 
 

[352] 

سبة     بال ثابت صرف سعر بنظام يتم جغرا فضاء النقدية املنطقة

ارجية ا للمبادالت سبة بال مرن صرف سعر ونظام الداخلية، تتم. للمبادات انھ كما

واحدة عملة طرق عن إما النقدية املنطقة داخل املعامالت ة عددأو سو بواسطة

مع ة متغ ون ت نما ب ثابتة، ا بي فيما أسعارالصرف ون ت وال املختلفة العمالت من

خرى  الدول   .عمالت

النقديةو  ااملنطقة ذا اقتصاديةحد فضاءات تجمع إ ع خاضع و و

من مجموعة بوجود أو واحدة عملة بواسطة إما ون ي ذا و واحدة، نقدية سيادة

االعم بي فيما ثابتة بأسعارصرف تتم     1 .الت

قتصادإ دف طرق عن ا معرف يمكن النقدية للمنطقة املثالية ة م ن

خالل من الداخالك التوازن ع ناملحافظة ب للرط وفقا املثالية النقطة عند ،

خالل من وكذلك والبطالة، م ارالت ا توازنالتوازن يتضمن والذي ،

العالما دول وقية املنطقة بلدان مختلف ن ب   .ملدفوعات

ف النقداملإذن الكيةنطقة قتصاد التوازن ع تحافظ أن يجب املثالية

خار أو داخ ان طة. سواء املش املعاي حسب املثالية أقرب. وتتحقق ون ن ي ول

س للنظرة املنطقي التحليل الإ ع البحث ذا مكز الت ومعدالت املا امل    .ت

التحاليل ختالفات وكذا املثالية، النقد منطقة نظرة مية وأ حداثة لعل

دبيات النظري لألساس ةوالدراسات امل أعطت العاملية والنقدية قتصادية

ديث ا الدولية املالية علم النظرة ذه ل ا.النوعية أورو إليھ وصلت ما وإن اليوم

النظراملختلفة ات وج حسب النظرة ة ع دليل   .خ

وتماثل املا امل الت ة نظر تأث لدراسة محاولة و بحثنا دف و

الية ش خالل من املثالية النقدية املنطقة ة نظر ع م الت معدالت

  : تية
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الت    معدالت تماثل و املا امل الت نظرة فعال أثرت عل م

؟املنطقة املثالية   النقدية

أخرى    :أوبصيغة

املنطقة ع م الت معدالت وتماثل املا امل الت نظرة تأث ومدى ما

؟ املثالية   النقدية

ن ت فرض خالل من سئلة ذه ع جابة سنحاول ذلك ولتوضيح

ن ت    :أساس

و معدالتالفرضية تماثل وكذا املا امل الت نظرة توافق تكمن

و  الدراسات ذه أن أي ، املثالية النقدية املنطقة مع م شاءالت إ ع التحاليل

ا ع تج ي بحيث مثالية نقدية منطقة ن و ت ع ي ايجا تأث ا ول النقدية تحادات

ذه ل قتصادية ية الرفا تحقق منافع و اسب تكمن. البلدانم الثانية الفرضية أما

م الت معدالت تماثل مع ما امل ت أساس ع شأ ا الذي النقدي تحاد أن

اتحاد شاء إ فان بالتا و راح وانخفاض اليف ت عنھ تج سي عضاء للدول

النقدية املنطقة ع سيؤثرسلبا وعليھ لفة وم عة م غ وعملية   .املثاليةنقدي

ببعض ستعانة مع التحلي الوصفي املن ع البحث اعتمد قد و

النظري التحليل لتوضيح البيانية البحث.املنحنيات ذا من املتو ري و ا دف وال

املثالية النقدية املنطقة ع م الت ومعدالت املا امل اثرالت   . ودراسة

ع البحث اعتمد محاو لقد نظرةثالث وم بمف ول املحور يتعلق أساسية ر

أم املثالية، النقدية نظرةااملنطقة يتضمن و ف ي الثا نمااملحور ب ، املا امل الت

البحث خاتمة ا أخ ثم م الت معدالت تماثل ة نظر يخص الثالث   .  املحور

  مفهوم نظرية املنطقة النقدية املثالية :أوال
تقليدية       ما ن،أوال بمرحلت املثالية النقدية املنطقة ة نظر مرت لقد

الدول ن ب الثابتة الصرف أسعار نظام قواعد خالل من املثالية معاي تدرس
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بمثابة الدراسات ذه عت حيث ا، بي فيما نقدي إتحاد إقامة د تر ال

امل النقدية املنطقة ة نظر تأسست ا إثر ع ال املرحلة. ثاليةالقواعد نما ب

ذه ن ب املوحدة العملة شاء إ خالل من املثالية معاي تدرس الثانية

عنوال.الدول  ديث ا للمنطقةالنطقةامليمكن أن حيث نقدي، إتحاد وجود دون نقدية

املثالية ستو ح محققة ون ت أن ط ش ات ومم معاي عدة املثالية ذا. النقدية ومن

مثاليةاملنطل نقدية منطقة يمثل أن يمكن نقدي إتحاد ل س ل   .ق

املثالية ذه بتوضيح سمح ال املعاي تحديد يجب ساس ذا صل. وع

ختيار توضيح حول شغال انصب املثالية النقدية املنطقة حول إطاراملناقشات و

امل املبادالت ونظام الثابتة املبادالت نظام ن   . 2رنةب

ر  الش قتصادي ماندلو يرى عوامل رت وحركة ساس نمانتاجأن ب ،

قتصاد ماكينون  نفتاح درجة جانب من املثالية ى نيف كي حول أما آخر رأي فلھ

التخصص غرامأما.طبيعة فليمينغإ نما ب ، املا ندماج كزع منوف ف النظرة يدرس

تماثل مجانب الت نما.معدالت اليفب الت تحليل ع تركز ف ديثة ا الدراسات

راح   .و

ن قتصادي ن الباحث من جديد جيل يد ع جاءت ديثة ا الدراسات إن

املثالية، النقدية املنطقة ون لت ساسية املعاي وتحديد نماذج وضع خرى لتحاول

س نذكرع الدراسات ذه ن ب سنةومن طافالس أبحاث املثال سنة1993يل ويومي ،

نظرة.1994 ت1991و1990سنة" KRUGMAN"وعت عا ال التحاليل وخاصة

سنة املثالية النقدية للمنطقة ار ا جديدة1993املعيار دفعة أعطى الذي ر و ا

  .للمناقشات

ل نظرة: ثانيا املا امل غرام: الت  J.INGRAM ANDوجوسونإ

H.JOHNSON3  

غراميرى سنةإ ل1969تحليلھ ب املالية السوق يفتح الذي املا ندماج بأن

ختالالت أن بحيث التوازن، لتحقيق املث لية و عضاء، الدول ل ل سبة بال حرة



  حممد كاملي      -صحروايبن شيحة   8العدد                     املايل   أثر التكامل 
 

[355] 

من مساعدات أو قروض ل ش ع موال لرؤوس التدفقات بواسطة تلك أن ا يمك

التجاري  ا ا م إختالل ا أصا ال البلدان إ فائض حققت ال   .4الدول

أيضا شأنھ من عضاء البلدان ن ب ولة س موال رؤوس انتقال يحققأنإن

سياسة ظل تحقيقھ يمكن ال مرالذي الفائدة، معدالت ات غ ظل ح ما توازن

ت ت دائما وال الدول أسعارالصرف مختلف   .ا

جوسون أما املثالية اري النقدية للمنطقة كمعيار ي با ا ندماج ح  .فيق

ندماج ستقرار وتمثل لتحقيق آلية وجود ي با البلدانختالالتا ن ب املوجودة

الوطنية. عضاء للدول انية امل تحول يتم الدول إحيث ل ل املركزة انية يتم امل ثم

تحاد مناطق ع محكمة ية محاس لدراسة وفقا ا   .5توج

يو  ي البيا املنح خالل من ي با ا ندماج التوازن توضيح   :مكن

  

  

  

    

  

  

  

  

   

 

  

  

نالحظ املنح الدولةأنمن النقطة) ب(التوازن عند " ب"يقع

الدولة النقطة) أ(والتوازن عند يزداد" أ"يقع العام الطلب أن ذلك وتفس

 معدل البطالة

نسبة المداخیل 
 الجبائیة

 معدل البطالة

نسبة المداخیل 
 الجبائیة

َأ    

 أ

 ب

 َب

)أ( الدولة ) ب( الدولة 
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ادة) ب(الدولة ز عنھ تج ي الذي مر قتصادي، ا شاط من د يز مما

ة املركز انية امل لفائدة تؤديھ والذي الدولة، ذه ل بائية ا (  املوارد

العام)الفدرالية املستوى لتقلص يجة ن تتقلص جتماعية ف املصار نما ب ،

  .للبطالة

الدولةأما فان ذلك، عكس وع املقابلة ة من) أ(ا ي عا

النمو، سبة انخفاض لة يؤديمر مش بائيةإالذي ا املداخيل ي تد

للبطالة العام املستوى ا. وارتفاع مة للدولةاملسا انية) أ(بائية امل

يجة ن ما نوعا مرتفعة جتماعية ف املصار نما ب يلة، ض جد ة املركز

البطالة   .الرتفاع

الدولة ن ب النقدي تحاد من ي) ب(والدولة) أ(يتوقع أن

ن الدولت من ل أن اعتبار ع املوجود يتجزأ) ب(و)أ(ختالل ال جزء

ال املنطقة املتضررة،من القطاعات نحو انية امل توجيھ يتم بحيث نقدية،

الدولة موجودة القطاعات ذه الن يجة ة)أ(ون املركز السلطة فإن ،

ختالل المتصاص ة معت انية م التوازن. تخصص يتم القاعدة ذه ل ووفقا

الدولة ط ير الذي املستقيم ط ا ن) ب(والدولة) أ(عند النقطت عند

  ".َب "و"أَ "

سون  جو اري ب ذ شأنھأن إتحليلھ و من ي با ا أنندماج

املتماثلة غ الصدمات وجھ صمود ولية،( يخلق املواد أسعار ارتفاع

البطالة سبة ي...)ارتفاع با ا الندماج وم مف تحديد ط ش أنھ كما ،

ة مركز فدرالية سلطة ِونُ مر . وجود يَُ املثاليةالذي النقدية   .6املنطقة

تتطلب املثالية النقدية املنطقة ة نظر أن شاءإال مؤسسةأو يئةإ

الدول امل ع انية امل الت بتحو ومععضاءتختص النقدي تحاد
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ذا تقوم ة مركز سلطة وجود الدولإلغاءجانبإ مرذلك انيات م

طرف من انتقاد محل ان الرأي ذا و   الوطنية

دوغرو عض م بي ومن ن ع7قتصادي نتقاد ذا وجھ لقد

سأناعتبار ل الت التحو اذه ا افةأن بإم ع الصدمات وجھ تصمد

عدم مع النقدي، تحاد ات انيةج السلطاتإم السياساتإوء

ك العملةالنقدية ن. تخفيض ب توازن عدم الوضعية ذه عن تج ي وقد

النقدي تحاد مناطق   .مختلف

 FLEMING 8وكوردن فليمننغ: متاثل معدالت التضخم لنظرية : ثالثا

AND CORDEN  
النقدية املنطقة لتقييم آخر معيار وردن و فليمينغ من ل قدم لقد

مختلف ن ب م الت معدالت تماثل و و ملطنقةقطار املثالية، ونة امل

شانھ من والذي التبادل،أننقدية شروط استقرار ع الذيمر يحافظ

وءإيؤدي ال ةإعدم سو ال اجل من النقدية   9.السياسات

التباينو    بأن يقول حيث ذلك، ع فليمينغ التماثل( علل ) عدم

آليات ختالف ا بي من عوامل عدة التباين عن تج ي م الت معدالت

السياسات ختالف وكذا العمل، البلدان، سوق ا ت ت ال قتصادية

الدول ن ب لية ي ال التنمية سياسة ختالف   10.ضاءعوأيضا

دوقرو  لبول ي ي البيا اض واملنح ف ذا ة مدى يو

وردن و فليمينغ من ل س ل فلي منح يضع للدولة حيث سبة ) أ(بال

للدولة سبة بال أما املستقيم، ط ا فوق اليم ة اليم) ب(ا ة ا

املستقيم ط ا   .11تحت

  

  



  حممد كاملي      -صحروايبن شيحة   8العدد                     املايل   أثر التكامل 
 

[358] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ع ملستقيم ط ا أن ي البيا املنح من ع)أ(املالحظ )ب(واملستقيم

ملعدل كدالة م الت معدل بمعدلجر يمثالن متعلق و بدوره والذي

ن12العملإنتاجيةرتفاع للدولت سبة معدل). ب(و) أ(بال أن ض نف

بمعدل إال يتعلق ال م ضجرالت نف كما املةأيضا، منافسة وجود

والسلع العمل ف. سوق ع)أ(ع: إذن مستقيمات)ب(و إذايمثالن ذا التوازن،

متماثلة م الت معدالت حالة. انت و ن، ت فرض ن ب نم أننا إال

توازن  النمو الالمُ النمو حالة الثانية و يو. املتوازن ي ي البيا واملنح

  :13ذلك

  

 

معدل 
 

معدل 
 االجر

َأ    

 أ

 ب

 معدل  األجر

أ(ع

)ب(ع  

ض 

 َب

معدل 
 

ب(ض

 
ض 

 

َب(ط

 
ب(ط

)أ(ط  َأ (ط 

 

 م

 أ

 ب
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عإن       ع)أ(تقاطع سبة )ل(املحورمع) ب(و خالل من تحديده جور يمكن

التغ) الدخل( العائد  ومعدل   .العملإنتاجيةالوط

أن-  نالحظ الالتوازن ض: حالة ض) أ(م م من م)  ب(أك ت ع والذي

للدولة سبة بال الدولة) أ(كب   ).ب(عنھ

معد أن ع والذي ب م من أك أ م النمواملسافة سبةنتاجيةل بال

الدولة) أ(للدولة منھ   ).ب(أك

الدولةإذا ن ب نقدي اتحاد يوجد الدولة) ب(والدولة) أ(لم أ) أ(فان إت

الشرائية القوة عادل لنظرة وفقا العملة ض14تخفيض ساوي بمسافة   )ب(ض)أ(،

)ب(ض  )أ(ض    

ةمعدل البطال  

االجرمعدل   

 أ

 ب

 معدل  األجر

)أ(ع   

)ب(ع  

 معدل التضخم

)ج(ض  )ب(ط  )أ(ط   م 

 ب

)ب(َع  

)أ(َع   

 منحنى بياني يوضح التوازن عند معدالت التضخم المتماثلة
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ضإذا النقطة فان ما بي نقدي اتحاد يوجد تفاق) ج( ان و مركزالتوازن

مسبقا ون  .ي

واحدةإذا نقدية منطقة حالة ضنا نقدي(اف يتم) اتحاد ال السلع ل أن

ض فإن ن الدولت ن ب ا نمو) ج(تبادل معدل ان وإذا مركزالتوازن، تصبح نتاجيةال

الدولة) أ(الدولة منھ ون) ب(أك سي م الت معدل فإن املتبادلة، للسلع سبة بال

الدولة جدا الدولة)أ(كب مستقرة سعار انت إذا كذلك ا) أ(، ونفإ ت

الدولة البطالة) ب(منخفضة زادة عنھ تج ي ض. والذي ان متوسط)ج(إذا و

م الت الدولة) ب( ض و)أ(ضملعدالت تزد البطالة وانھ ذا ل من يجة ) ب(الن

الدولة يزد م م) . أ(والت الت ن ب الرط فان التوازن عدم حالة التا و

مجدي غ ع( والبطالة نقدي) م اتحاد  .لقيام

املتوازن  النمو حالة إل : أما قيقي ا الدخل السرع رتفاع حدىفان

حركة عنھ تج ي أن شأنھ من النقدي تحاد دولأردنا إذا. فرادبلدان نمومتوازن

ض النقطة عند واحد م ت معدل ون ي أن البد النقدية جور والتغ) ج(املنطقة

التغ ساوي عجور سمية والذي قيقية ضأنا ض)ب(ترتفع وتنخفض

 .)أ(

مكن التيأنو تحو بواسطة النقدي تحاد الدول التوازن ذا حدث

واملساعدات الضرائب عد قيقية ا العوائد عادل ال انية سبة(امل بال الضرائب

للدولة) أ(للدولة سبة بال كة)ب(واملساعدات مش سياسات وضع طرق عن وكذا ،

معدالت عادل ع  .نتاجيةعمل

سبق ما خالل املثاليةمن النقدية املنطقة ة نظر أن تج مرت ست

ن   :بمرحلت

أسعار نظام قواعد خالل من املثالية معاي تدرس تقليدية ما أوال

نما ب ا، بي فيما نقدي إتحاد إقامة د تر ال الدول ن ب الثابتة الصرف

خالل من املثالية معاي تدرس الثانية شاءاملرحلة نإ ب املوحدة ذهالعملة
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املثالية.الدول  النقدية باملنطقة املتعلقة الدراسات مختلف أن انت. حيث

القتصاديات املالئمة الظروف أو صوصيات ا عن تبحث و لة الو

الصرف أسعار ات التغ ا تحد ال ثار إزالة ع عمل ال ،15البلدان

قتصادي و النقدي ستقرار بتوف سمح ل تخص.ش و بحاث ذه

بالدرجة ماندل أساسا رت رو دراسات ماكينون 1961سنة و وتحاليل ، 

ن1963سنة كي دراسات وكذلك الدراسات. 1969سنة ، ذه عت حيث

املثالية النقدية املنطقة ة نظر تأسست ا إثر ع ال القواعد   .بمثابة

غرا إ من ل ا قدم ال بحاث أن سون 1969سنة مكما سنة وجو

فليمينغ1973 وردن1971سنة وكذلك مت1972سنة و سا قد أيضا،

ة النظر تطور كب ل   .ش

سون جو و غرام إ أن تكمن املتواضع البحث ذا يجة ن إن

ة نظر املاواض يندماج با ا ةو حر ل ب املالية السوق يفتح الذي

الدول  ل ل سبة اعضاء،بال أ ع التوازن،يؤكدون لتحقيق املث لية

ع موال لرؤوس التدفقات بواسطة تلك أن ا يمك ختالالت أن بحيث

ال البلدان إ فائض حققت ال الدول من مساعدات أو قروض ل ش

ا ا م إختالل ا يتطلبأصا الذي مر فدراليةالتجاري سلطة وجود

منةمركز  ل يرى بحيث م الت معدالت تماثل ة نظر كذلك و فليمينغ،

وردن او أ املثالية،ع النقدية املنطقة لتقييم آخر المعيار تماثلذا

مختلف ن ب م الت شانھقطار معدالت من والذي نقدية ملطنقة ونة امل

التبادل،أن شروط استقرار ع يؤديمر يحافظ وءإالذي ال إعدم

ة سو ال اجل من النقدية خاللالسياسات من ذلك لنا تو وقد ،

ذه ع ي ورو النموذج الدراسات اعتمدت بحيث ، البيانية املنحنيات

تحاد عضاء الدول ميع سبة بال اسب م عنھ نتج مما التحاليل
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ي ة. ورو نظر وكذا املا امل الت ة نظر تجإن ي م الت معدالت تماثل

ال و الفرضية ة عزز ما ذا و النقدي تحاد ن و ت عد اح أر ا ع

البحث بداية   .   وضعت

  

  :اإلحاالت

                                                             
اقتصادي -  1 فضاء ا ا ع املثالية النقدية املنطقة وم ملف تحليلھ يركز و مانفي ان

ثابتة صرف باسعار مختلفة عمالت اساس ع س ول موحدة عملة بوجود   :ينظر... يتم

- Giovanni.MAGNIFICO : « l’Europe par la monnaie, une nouvelle approche », 

édition lavauzelle, paris, 1974, P.P, 56-57 . 
2  - Jean MESSIHA : souveraineté et zone monétaire optimale :" construit, 

coïncidence ou causalité ?", université de paris x nanterre, paris, 2003, p.6. 
3 - James INGRAM :" comment the optimum currency problem, in, R.MUNDELL 

and A. SWOBODA ( eds), monetary problems of the international economy", 

chicago, university ot chicago press, 1969, p.95.  

- Harry JOHNSON : " further essays in monetary economics", in, Peter KENEN : 

the theory of optimum currency areas : an erectic view, in, R.MUNDELL and A. 

SWOBODA ( eds), monetary problems of the international economy, chicago, 

university ot chicago press, 1973, p.41. 
4 - James INGRAM : opcit, p.p,95-100. 
5 - Harry JOHNSON : opcit, p.p,41-60. 

فدرالية-  6 ة مركز سلطة وجود ضرورة ع واكد ح اق من اول سون جو اري ُ عتَ ُ

عضاء الدول ميع والنقدية قتصادية السياسة بلورة ة ر ا ا ل ون ذه. ت

النقدية وللسياسة املباشرة واملراقبة سي وال شراف سلطة ا ل ون ت ة املركز يئة ال

عضاءاملوحدة للدول الوطنية السلطات تدخل   .دون

ينظر املعلومات من د   : ملز

- Harry JOHNSON : " further essays in monetary economics", opcit, p.p,41-60. 
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- Harry JOHNSON : " the case for flexible exchange rates, 1969", in, further essays 

in monetary economics,allen and unwin, minchester, 1972, p.p, 198-222. 
7 - Paul DEGRAUWE : the economics of monetary integration, oxford, second 

edition, oxford university press, 1994, p.p, 206-208.  
8 -Max. CORDEN : monetary integration, princét on essays in international 

finance, N 93, pricetor university, april 1972. 

  - Marcus.FLEMING : on exchange rate unification , economic journal, vol.81, 

september 1971. 
9 - Max. CORDEN : monetary integration, opcit, p 2. 
10-  Marcus.FLEMING : on exchange rate unification, opcit, p.p, 469-488 
11 - Paul DEGRAUWE : " conditions for montary integration : a geometric 

interpretational ",weltwirtsliches archive, vol 3, 1975, p.p, 634-644. 
العمل- 12 ن: انتاجية شرط وفق يتحقق ذا و العوائد ترتفع العمال عدد بنفس الشان ذا والتقدم: يقصد املال رأس تراكم

  .التكنولو

كتاب ينظر املعلومات من د :ملز  

  - Colette NEME : " économie internationale, fondements et politiques", édition 

litec, paris, 1996, p. 375. 

13 -Paul DEGRAUWE : opcit, p.p, 634-644 

الشرائية-  14 القوة عادل ة نظر    PPA (Parité de pouvoir d’achat(إن

املوجودة دمات وا السلع ألسعار وفقا مختلفة لدول الصرف أسعار تحديد ع ( عتمد

البلدان) املتوفرة ذه   .أسواق

ال من ن نوع ن ب الصرف): PPA( ونم سعر أن ع وال املطلقة ن" C"ألو ب عادل

بلد البلد) P(أسعار أسعار ي) (*Pمع اآل العالقة   P*C  =Pأو P*/P =C: وتكتب

: كاآلتيتتحقق بدقة وتكتب العالقة  أن) PPA(والذي یمنح ال) λ( بالثابتأما الثانیة مقیدة متعلقة 
P* λ C =P  

 .P*/P λ=C أو 
λ  =تكالیف المعلومات، تكالیف النقل، تنوع المنتوجات والسلع الغیر متبادلة في التجارة.  

 :للمزید من المعلومات ینظر
- Philippe d’ARVISENT et Jean – pierre PETIT : échanges et finance 
internationale, la revue banque éditeur, paris, 1996, p.p, 349-350.  
15 - Veronika MILEWSKI : «  la notion de la zone monétaire nationale : 
construit, coïncidence ou causalité? » Université de Paris x Nanterre, 
paris 2003, P ,6. 
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l’appropriation effective d’une langue cible ne peut être 

dissociée des différents éléments de la culture originelle 

intime, source dynamique et appréciable de motivation pour 

les apprenants. Cette approche à dimension interculturelle, 

bouscule la relation dépassée et révolue enseignant 

/apprenant, elle s’inscrit totalement dans une perspective 

cognitive texte/apprenant. 
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le présent est compréhensible, puisque lié à la compétence 

socioculturelle de l’apprenant, ce qui présuppose que les 

activités et l’attention seront focalisées fondamentalement sur 

les opérations langagières. 

Ces échanges langagiers porteront par exemple sur les 

diverses fonctions du langage, notamment la fonction 

poétique et pourront éclairer particulièrement ce proverbe. On 

peut aussi renvoyer à la valeur connotative de l’énoncé, 

relevant sa dimension exhaustive, valorisante ou péjorative. 

Ou encore sensibiliser l’apprenant à la complicité du système 

énonciatif qui peut déboucher sur un axe de verbalisation sur 

le discours assertif, énonciatif ou de caractère didactique ou 

éducatif.  

Un travail élargi peut être mené au niveau de 

l’organisation du lexique, la recherche des traits prosodiques, 

des images. L’observation du proverbe permet aussi la 

manipulation grammaticale de la langue à travers les 

variations lexicales et syntaxiques.                     D’autre part, 

le référent oral offre des interpellations plurielles à travers 

lesquelles s’expriment la subjectivité de l’apprenant et ses 

marques d’expressivité, comme il implique aussi la 

réévaluation de certains jugements énoncés. Toute une 

gamme d’activités croisées comme lieu d’interaction peuvent 

être explorées et envisagées. 

                    En définitive, la visée du projet didactique que 

nous avons poursuivie, s’avère primordiale. Elle a montré que 
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personnel.                                                                               

Cette phase de différenciation sélective des trois appellations 

aphoristiques est particulièrement instructive dans la mesure 

où les étudiants ont tenté à partir de leur propre corpus 

d’isoler l’ensemble des traits suprasegmentaux des trois types 

de textes, réductibles à leurs formes, aux jeux des résonances 

et à leurs variations rythmiques. 

   Le dernier axe de médiation est manifestement la 

séance interactive, particulièrement  enrichissante et d’une 

grande acuité. Dans ce rapport primordial énoncé /apprenant, 

nous avons privilégié les échanges oraux et des activités de 

textualisation proprement dite à partir d’un ou deux proverbes 

comme support. Chaque étudiant doit s’impliquer dans le dire 

sententiel, reproduire le sens dans des prises de paroles, libre 

de commenter, de dire comment s’est faite la réception du 

texte, quelle est la démarche de son propre projet de lecture et 

le bien fondé de sa propre grille d’interprétation. Nous 

proposons à titre d’exemple le proverbe suivant, susceptible 

d’être investi par les apprenants.        

 القدیم بغیھ الجدید ما تفرط فیھ

    Le nouveau aime le bien, mais ne délaisse pas l’ancien. 

           L’apprenant ayant déjà procédé à la traduction de 

l’énoncé, constaté le type de figure, ses traits distinctifs ainsi 

que sa structure, peut aisément l’investir et anticiper ses 

données. Cet aphorisme populaire qui s’inscrit dans le tissu de 

conventions sociales et dans une dialectique entre le passé et 
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étaient pris  par  des sentiments d’inconfort  et d’insatisfaction 

dus à la relation différenciée entre deux langues et à la 

difficile conciliation de deux cultures. 

          Dans cette rencontre confrontation /transformation, 

dans ce jeu linguistique contraignant entre langue maternelle 

et langue française, les étudiants ont su, par un travail intense 

de dérivation et de composition, de recherche des similitudes, 

d’analogies et de modes d’agencement, reconstruire le texte 

premier sans en oblitérer les éléments lexicaux et syntaxiques. 

Ce processus de traduction de la langue première à 

l’identique, induit des néologismes insolites aux effets 

expressifs inattendus. Nous proposons à titre d’exemple trois 

proverbes : 

 ,Le nouveau aime le bien --- فیھ  القدیم ال تفرط  و   الجدید أبغیھ        

mais ne délaisse pas l’ancien. 

 Il me battit et pleura, me ---          اضربني و ابكي و سبقني و أشكى

devança et m’accusa. 

 ,Pose la marmite renversée ---     اقلب القدرة على فمھا  تشبھ لمھا    

la fille à sa va  sûrement ressembler 

          Après cette étape transposition / traduction, qui a vu les 

locuteurs affiner leur sens critique, l’autre phase consiste à 

définir le proverbe. Faut-il parler de proverbe, de dicton ou de 

sentence ? Exercice conceptuel opératoire qui renforce la 

compétence de communication des apprenants, puisqu’il les 

met en situation d’interaction continue entre la 

compréhension, le discernement et le travail de réflexion 
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6 à 10 proverbes est suffisant) doivent être essentiellement du 

ressort des apprenants. Il s’agit de laisser aux étudiants 

l’initiative de leur propre choix. La consigne est de ne pas 

interférer, ni de s’interposer entre le texte et l’étudiant, mais 

au contraire privilégier la verbalisation en impliquant 

d’avantage ce dernier dans les prises de parole, les échanges 

et les confrontations. Cette stratégie de distanciation est 

primordiale car elle valorise la relation directe des étudiants 

aux différents segments choisis, et par-delà leur scripturalité, 

stimulant d’avantage la réflexion sur les itinéraires de lecture 

possibles.  

         Le corpus ainsi établi, il est envisagé comme support 

pédagogique pouvant étayer toute une gamme de séquences 

d’activités. Le premier exercice de médiation portera sur la 

transposition et la traduction. Les proverbes en arabe dialectal 

ou en amazigh sont transcrits littéralement mot à mot en 

français standard, en respectant les règles de cohérence, pour 

ensuite passer en français plus soutenu. C’est dans cette 

démarche de réécriture, de passage d’une langue à une autre, 

que se fait la circulation des sèmes ouvrant de nombreuses 

pistes pédagogiques plausibles. Cette approche favorise un 

approfondissement certain de la langue française, son 

vocabulaire, partant, sa structure syntaxique. Par ailleurs, le 

passage du code oral au code écrit n’a pas été sans difficulté. 

Le travail de reformulation s’est avéré délicat par moment. 

S’agissant de dire autrement l’objet source, les apprenants 
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ancestral et du concept de la modernité ont stimulé leur 

jugement et leur sens critique.  

         II- Oraliture et activités de médiation.                           

         Par-delà la diversité des segments croisés qui composent 

le vaste champ de l’oralité, on s’est tenu à l’un des modes 

d’expression le plus représentatif qui se prévaut des échos 

immuables de l’espace métaphorique collectif maghrébin, 

celui du proverbe. Cette parole référentielle intime qui garde 

une profondeur réflexive et éducative certaine, a été choisie 

délibérément par les étudiants, presque à l’unanimité, au 

détriment d’autres énoncés oraux non moins intéressants à 

exploiter, à l’instar du conte par exemple. Leur choix fut 

judicieux puisque le dire proverbial offre en effet une grande 

spontanéité, une grande polyphonie énonciative, des motifs 

baroques et des effets poétiques prégnants. 

       Dans un premier temps, nous avons demandé aux 

étudiants de recueillir pendant les vacances universitaires le 

plus grand nombre de proverbes. A la rentrée, nous avons 

répertorié et procédé au tri du collectage, repéré les proverbes 

redondants et éliminé ceux à désignation vague, confronté et 

élagué les versions qui reviennent souvent. Activité d’une 

motivation certaine où les étudiants, dans ce télescopage 

d’énoncés, ont fait montre d’un engouement remarquable.  

      Faut-il rappeler que dans la perspective de l’activité de 

communication langagière qui met en exergue le rapport 

texte/apprenant, le tri et la sélection du corpus (un nombre de 
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l’ouverture littéraire et linguistique.  « En situation 

d’apprentissage d’une langue étrangère on peut faire 

l’hypothèse que l’apprenant va opérer en fonction des 

catégories qu’il s’est appropriées dans sa langue. » (Marc 

Souchon, 2000.p56). 

            Il va de soi que les possibilités qu’offrent ces 

référents, en tant qu’outils et motifs pédagogiques dans une 

classe de langue, restent indéniables non dépourvus d’attraits. 

La perspective ainsi ouverte, des activités multiples et variées 

ont été menées sur un double plan, qu’il s’agisse de la 

dimension linguistique, comme de la dimension culturelle. 

Les apprenants ont acquis une plus grande connaissance de 

l’oraliture, ont pu entrevoir le fonctionnement et les 

différentes composantes de chaque énoncé oral (conte vs fable 

; proverbe vs dicton vs sentence ; chant et poème).    

         Tout au long de la démarche, les apprenants ont pris 

plaisir à activer ce vaste champ des manifestations verbales 

connues et galvaudées dans les différents échanges 

quotidiens. Nul besoin de soutenir aussi qu’à cet endroit, cet 

exercice interactif a mis le sujet apprenant au centre des 

activités langagières qui ont développé chez lui des 

mécanismes d’apprentissage, installant progressivement une 

amélioration dans le maniement de la langue et une nette 

performance dans l’expression. Par ailleurs, les réflexions 

circonscrites aux notions de culture populaire, de l’héritage 
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            Pourquoi l’oralité comme point d’appui et procédé 

d’une pédagogie active du FLE ? La démarche qui relève 

d’une préoccupation pertinente, vise en premier lieu à susciter 

chez le sujet apprenant une réflexion sur la multiplicité des 

éléments signifiants de la parole séculaire du terroir. Faut-il 

rappeler dans cette perspective, que le vaste champ culturel 

oral maghrébin qui réfère à la langue amazigh et arabe, allant 

du conte au chant, du proverbe à la légende, où se côtoient le 

dire périphérique et le dire sacré, le registre langagier paysan 

et le registre citadin, est à l’évidence imprégné d’une grande 

charge expressive qui donne à voir l’algérianité. Or, nous 

savons tous combien cette culture populaire à plusieurs échos, 

victime d’un ostracisme fortement subordonnée au terme 

péjoré de folklore, a toujours été considérée avec 

condescendance, comme subalterne. Or, les jeunes 

apprenants, porteurs d’une expérience et d’une compétence 

référentielle dans leur langue maternelle, qu’ils manifestent 

fréquemment dans leur quotidien et d’une façon prégnante, 

montre à l’évidence cette appropriation/intégration qu’il suffit 

de solliciter et de réactiver avec pertinence.  

            De fait, pour rendre opératoire cette opportunité au 

relief pédagogique certain, on peut inciter les étudiants à 

renouer avec leur propre patrimoine immatériel, à réfléchir 

aux multiples segments de l’oralité qui sont incontestablement 

des faits de culture, des instruments de formation et 

d’éducation avérés, en même temps qu’un support essentiel à 
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Le substrat de la culture orale… 
pertinence et perspectives pédagogiques en classe 

de FLE 

              Dr. Mellak Djillali 

     Université de Sidi Bel-Abbes 

 

Abstract: 
Il s’agit d’une démarche pédagogique menée auprès des 

étudiants de première année/français de l’Université de Sidi 

Bel Abbes dans le cadre de l’enseignement du module TEO, 

segment nodal du cursus de formation, avec comme support 

d’apprentissage le substrat de la culture d’origine.  

Keywords: 

pédagogique - formation – empirique - accompagner  

 

             Il s’agit d’une démarche pédagogique menée auprès 

des étudiants de première année/français de l’Université de 

Sidi Bel Abbes dans le cadre de l’enseignement du module 

TEO, segment nodal du cursus de formation, avec comme 

support d’apprentissage le substrat de la culture d’origine.  

Cette conduite qui reste une simple saisie empirique, n’est pas 

moins une action pédagogique essentiellement destinée à 

accompagner le processus d’appropriation de la langue 

française. Elle ne tente d’illustrer aucune théorie, aucun 

préalable.  

      I- Comme un préambule… apprenant /langue maternelle  
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que se développent les capacités à apprendre aux élèves, et 

pour qu’on évite le bachotage » (1995 : 119). Dès lors que 

l’enseignant se dispose à évaluer les travaux des élèves, il ne 

doit plus agir en tant que juge  mais se comporter en tant que 

conseiller, entraineur : « Les actes d’évaluation impliquent 

des acteurs et les institutions qui légitiment leur position 

(évaluateur/ évaluataire) et valident des procédures. Il n’y a 

pas d’évaluation « en soi », il s’agit d’une interaction ». 

P.Chardenet. (1999 :24). 
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scolarisation est un processus long et difficile. Les formes 

d’évaluation mise en place doivent se méfier de la notion du 

programme qui « alimente l’illusion que tous les apprenants 

sont en quelques sorte les mêmes » Esch (op.cit :125) et ne 

prend pas en compte les différences habituelles d’aptitude et 

de motivation entre les apprenants. 

Les pratiques pédagogiques doivent profondément 

changer et aller dans le sens d’une évaluation moins 

normative, plus critériée et formative pour lutter activement 

contre l’échec scolaire et pour décomplexer les apprenants 

face à cet objet, la langue étrangère, par sa fonction sociale 

puisqu’elle porte sur le devenir de l’apprenant. Comme le dit 

si bien Ph.Perrenoud : « on ne devrait plus, aujourd’hui, oser 

enseigner sans poursuivre des buts explicites, communicables 

aux étudiants et sans évaluer régulièrement, avec les 

apprenants, le degré de réalisation, d’abord à des fins de 

régulation(évaluation formative), ensuite, lorsqu’il ne reste 

plus de temps d’enseignement-apprentissage à des fins 

certificatives » (1997 :23). L’évaluation ne sera donc 

pertinente que si elle intègre une pratique pédagogique 

rigoureuse  reposant sur les objectifs précis bien définis, 

objectifs de l’apprentissage et ceux, bien sûr posés sur 

l’enseignant lui-même. 

L’évaluation formative (et surtout sommative) ne doit 

pas seulement servir de quantification souligne J.Courtillon : 

« tout devrait être mis en œuvre à travers l’évaluation pour 
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types de test dans une perspective d’évaluation formative : les 

premiers seraient à utiliser en situation d’apprentissage et 

permettraient à l’enseignant de voir dans quelle mesure 

l’objectif sur lequel on travaille est maîtrisé. 

Nous retrouvons ici le concept de correction d’erreurs et 

son importance dans l’apprentissage. 

   Le deuxième type de test est utilisé en situation de 

contrôle dans ce que Tagliante (op.cit :100), appelle « la 

troisième étape de l’évaluation formative » et définit comme 

une évaluation « sommative intermédiaire ou finale », 

différente de « l’évaluation sommative traditionnelle, qui ne 

prend pas en compte les individus mais seulement leurs 

résultats ». 

Celle ci menée à la fin d’un apprentissage, ne donne pas 

de véritables possibilités de correction des erreurs. 

D’après Grandguillot (op.cit :86) dans ce type 

d’évaluation : 

« Une fois l’erreur soulignée et sanctionnée, l’élève ne 

s’y intéresse plus et il est illusoire d’attendre qu’il reprenne 

sa copie pour s’en occuper ». 

A tout ceci s’ajoute ce que dit Esch (2000) qui, en citant 

Little (1991) affirme que l’évaluation formative est l’occasion 

de développer un raisonnement critique qui favorise chez 

l’apprenant le développement de l’autonomie. Dans le 

contexte d’une langue étrangère tout ceci ne va pas de soi. 

Maîtriser l’usage d’une autre langue que celle de sa 
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* « un barème de correction » : celui-ci établit la valeur 

accordée à chacun des éléments d’une bonne réponse en 

fonction de l’importance accordée aux objectifs 

d’apprentissage. 

* « un seuil de réussite » : celui-ci exprime le nombre 

ou pourcentage de questions aux quelles les apprenants 

doivent répondre correctement pour que leur performance soit 

jugée acceptable. 

    Tout en souscrivant à ce que dit Lussier, nous 

retiendrons également ce que disent d’autres didacticiens par 

rapport aux fonctions de l’évaluation. D’après Tagliante 

(1991) et Grandguillot (1993), par exemple, l’évaluation est 

formative ou sommative selon les fonctions que l’on veut lui 

faire assumer. 

    En ce qui concerne l’évaluation formative (ou 

formatrice), Grandguillot met en évidence sa qualité de 

relance qui permet de revoir et corriger les erreurs commises 

par les apprenants. Dans cette optique, l’apprenant « est 

capable d’ajuster et de rectifier, en cours de l’apprentissage, 

les démarches qu’il emprunte ». 

    De ce point de vue l’évaluation formative devrait 

déboucher sur une auto- évaluation qui serait plus bénéfique 

pour les apprenants. 

    Il est important de ne pas oublier les objectifs 

différents des pratiques de classes au moment d’élaborer les 

situations d’évaluation. Tagliante (1991 :100), propose deux 
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* Est-ce que la situation d’évaluation reflète bien les 

activités d’apprentissages vécus par les élèves dans une 

approche communicative? 

* Est-ce qu’on propose à l’apprenant une tâche reflétant 

le niveau d’habileté demandé dans l’objectif d’apprentissage ? 

* Est-ce que la technique d’évaluation utilisée est 

appropriée aux techniques d’animation utilisées en situation 

d’apprentissage ? 

* Est-ce que le type d’item est justifié ? 

3) La précision des objets et des situations 

d’évaluation 

    La nature et la progression des objectifs 

d’apprentissage « dictent les objets et les moments de 

l’évaluation et interviennent dans l’élaboration des situations 

d’évaluation » Lussier (op.cit : p.65). Dans le contexte de 

l’approche communicative différents paramètres doivent être 

identifié, notamment : 

* « une mise en situation » : les situations d’évaluation 

doivent placer l’apprenant dans un contexte le plus 

authentique possible. 

* « une tâche à effectuer » : la façon la plus efficace de 

mesurer une habileté et le niveau de performance est de 

donner une tâche à accomplir à l’apprenant. 

* « une consigne » : l’apprenant à besoin de savoir ce 

qui on lui demande. La consigne doit être claire, complète et 

facile à repérer. 
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monde ». L’évaluation doit viser les mêmes aspects qui ont 

été ciblés par les programmes d’études. 

  Lussier propose trois questions aux quelles il convient 

de répondre pour déterminer s’il y a « congruence » entre les 

objectifs d’apprentissage et les situations d’évaluation : 

* Est-ce que la situation d’évaluation reflète bien 

l’objectif d’apprentissage ? 

* Est-ce que l’accent est mis sur la communication 

plutôt que sur les connaissances linguistiques ? 

* Est-ce que les éléments d’apprentissages mesurés sont 

définis en termes de « messages à comprendre ou à produire 

et de tâches à réaliser ». 

2) Le choix des activités d’apprentissage et des 

moyens pédagogiques 

A partir des objectifs d’apprentissage, l’enseignant peut 

réfléchir sur la méthodologie à mettre en œuvre, les types 

d’activités à proposer aux apprenants et les démarches 

pédagogiques à favoriser. Dans le cas où l’apprentissage est 

axé sur la communication, le choix d’activités doit être orienté 

vers les comportements ou habilités qui seront vérifiables au 

moment de l’évaluation. Pour assurer la congruence des 

situations d’évaluation avec la méthodologie de 

l’enseignement, l’évaluateur doit répondre aux quatre 

questions ci-après : 
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* ces situations d’évaluations sont axées sur des 

techniques d’évaluation analogues à celle utilisées au niveau 

de l’enseignement, par exemple les simulations, jeux de rôles, 

etc. 

* même s’il s’agit du domaine de l’apprentissage des 

langues, elles utilisent les types d’items usuels (choix 

multiples, réponses élaborées, etc.) mais qui sont 

convenablement adaptés. 

Tout le monde est d’accord pour affirmer que 

l’évaluation ne doit pas être laissée au hasard. 

    Pour assurer la progression des apprentissages 

Lussier (op.cit :64) mentionne trois éléments importants : 

1) la planification des objectifs d’apprentissage et de 

l’enseignement 

L’évaluation pédagogique assure, nous l’avons déjà dit, 

« la congruence entre l’enseignement, l’apprentissage et 

l’évaluation ». Pour y arriver, l’enseignant doit bien cerner 

l’univers du programme d’études qu’il utilise et bien se 

présenter l’approche d’enseignement à la base des objectifs 

d’apprentissage. 

Les objectifs d’apprentissage, en tant qu’assises de toute 

méthodologie d’enseignement permettent de faire des 

consensus et offrent aux enseignants la possibilité de 

s’entendre pour qu’une habilité ou comportement ait dans la 

mesure du possible, « une même signification pour tout le 
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comportementale que l’on désirait susciter s’est affectivement 

opérée ». Au-delà de l’évaluation des progrès de l’élève, la 

description précise des objectifs peut permettre « une 

appréciation plus objective de la valeur du cours et de 

l’efficacité de l’enseignant » Minder (1996 :23). 

Dans le cadre de l’approche communicative de 

l’enseignement des langues étrangères, les situations 

d’évaluation doivent comporter certaines caractéristiques, 

selon Lussier (1992 :54-55) : 

*elles doivent être cohérentes avec les objectifs 

d’apprentissage qui sont définis en termes de compétences 

langagières, de situations de communication ou de types de 

discours. 

Il s’agit alors d’une évaluation de la compétence des 

élèves dans une situation donnée. 

* elles comprennent le niveau de la performance des 

élèves à un stade donné de leur apprentissage. 

* elles sont en contexte. Il faut qu’elles répondent à un 

objectif. 

Si par exemple c’est la capacité à comprendre qui est en 

jeu, il faut une mise en situation globalisante. Pendanx (1998) 

propose une évaluation à deux niveaux quand il s’agit de la 

compréhension ou accès au sens : d’une part mesurer le degré 

de maîtrise de certains processus (la capacité d’inférence par 

exemple) et d’autre part juger de la capacité de l’apprenant à 

saisir le sens des textes (oraux ou écrits). 
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niveau d’âge des apprenants et au développement de cette 

habileté à développer » Lussier (1992 : 54). 

     Quand un enseignant veut établir des situations 

d’évaluation et des grilles d’appréciation, c’est dans cette 

perspective qu’il doit avant tout identifier les paramètres et 

critères permettant d’apprécier les diverses compétences de la 

communication. Puisqu’il n’est pas possible de tout évaluer et 

en même temps, ces paramètres et critères serviront de repères 

pour juger de l’habilité à communiquer chez les apprenants. 

L’enseignant a besoin d’indices pertinents pour arriver à juger 

de cette habileté et le degré de performance. 

L’apprenant, de son côté a besoin d’être informé à tout 

moment de son progrès. « Il ne peut progresser qu’en 

connaissant ses lacunes et ses points forts, et cela, 

indépendamment du niveau atteint par les autres élèves de la 

classe » Tagliante (1991 : 115). L’apprenant a le droit de 

savoir jusqu’où l’enseignant souhaite le mener et dans ce cas 

il devrait pouvoir visualiser les résultats. Un système efficace 

d’évaluation est aussi  important pour lui qu’il ne l’est pour 

l’enseignant. 

D’après certains spécialistes, la définition précise des 

objectifs pédagogiques permet une évaluation cohérente. Cela 

permet d’apprécier l’importance de l’évaluation en tant que 

« partie intégrantes » du processus d’apprentissage. Le but de 

l’évaluation devrait être de vérifier si l’objectif fixé a bel et 

bien était atteint, « pour s’assurer que la modification 
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d’acquisition des connaissances. La seconde est une sanction 

(au sens large) qui clôt une période pédagogique et donne lieu 

à une note qui certifie un acquis et participe à l’orientation de 

l’élève. L’innovation la plus radicale serait de supprimer toute 

forme d’évaluation. Certains auteurs y ont pensé, ou y pensent 

encore. En revanche, il est indispensable de rénover et 

d’adapter les formes actuelles d’évaluation, en fonction des 

exigences d’une société en évolution.  

L’évaluation occupe une place importante dans tous les 

systèmes éducatifs et fait partie intégrante de tout 

apprentissage. Le terme « évaluation » est intervenu dans le 

vocabulaire pédagogique autour des années 70 au moment où 

le caractère arbitraire des notes est devenu évident. C’est à 

partir de ce moment- là qu’est apparu le fait qu’on pouvait 

faire un lien entre l’échec scolaire et les pratiques 

traditionnelles de notations. Des tentatives pour supprimer les 

notes n’ont pas réussi avant tout parce qu’elles sont plus 

objectives et plus faciles à interpréter, surtout par les familles 

et par les élèves eux-mêmes. 

L’évaluation en classe de langue étrangère ne peut pas 

s’articuler uniquement autour de la notation. C’est un 

processus qui accompagne tout le processus d’apprentissage 

et permet de mesurer sa réussite. Dans le cadre de 

l’enseignement de langue étrangère l’objet ultime de 

l’évaluation est « la compétence de communication propre au 
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domaine scolaire, nous pouvons proposer la définition 

synthétique et succincte suivante :  

« L’évaluation consiste en une mesure ou une 

appréciation, à l’aide de critères, de l’atteinte d’objectifs ou 

de degré de proximité d’une production par rapport à une 

norme » (Abernot : 7). 

Donc l’évaluation consiste à transposer les productions 

scolaires (domaines d’origine) dans un système de notes 

(domaine d’arrivée), de manière à pouvoir pratiquer des 

opérations. Il s’agit de ne pas confondre l’appréciation  du 

qualitatif et la mesure  du quantitatif. La problématique de 

l’évaluation se pose en termes de nécessité de fournir à 

plusieurs types de destinataires, une image des compétences 

d’un élève, à partir de performances fragmentaires. 

Concrètement, l’amélioration de l’évaluation passe par un 

meilleur choix des situations représentatives de compétences. 

Les outils d’évaluations doivent correspondre aux objectifs 

pédagogiques. Aucune forme d’évaluation ne saurait rendre 

compte à elle seule de la nature si diverse des acquis scolaires. 

L’évaluation sera intermédiaire lorsqu’elle permettra à l’élève 

de se situer dans la progression envisagée. Elle sera terminale 

lorsque sa fonction sera de faire un bilan des acquis de la 

période pédagogique achevée.  

 Deux types d’évaluations se distinguent d’emblée : 

l’évaluation formative et l’évaluation sommative. La première 

est un repérage. Elle fait partie intégrante du processus 
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Dans le sens courant, l’évaluation appartient à deux 

grands axes : l’approximation et la précision. Si nous 

reprenons la définition du dictionnaire le Petit Robert, nous 

retiendrons trois sens : porter un jugement sur la valeur de ; 

par extension fixer approximativement, apprécier, dans le 

sens abstrait estimer (évaluer les risques).  

 

Un paradoxe apparaît tout de suite : l’idée de calculer et 

l’idée d’approximation. Il y a beaucoup à apprendre de ce 

paradoxe. En plus, de là émanent les difficultés d’évaluation 

scolaire. On confond souvent estimation /appréciation  et 

notation, mais en évaluation scolaire, les deux sont utilisées. 

Voyons les définitions proposées par des spécialistes 

des sciences de l’éducation, J.M.De Ketele (1982), « Evaluer 

signifie examiner le degré d’adéquation entre un ensemble 

d’informations et un ensemble de critères adéquats à 

l’objectif  fixé, en vue de prendre une décision ».  

G.Noizet (1978) ajoute : « Dans son acception la plus 

large, le terme évaluation désigne l’acte par lequel, à propos 

d’un événement, d’un individu ou d’un objet, on émet un 

jugement en se référant à un ou plusieurs critères, quelques 

que soient par ailleurs  ce(s) critère(s) et l’objet du 

jugement » 

Dans les dictionnaires spécialisés, nous retenons la 

notion d’objectifs par rapport auxquels il est possible de situer 

une production grâce à des critères déterminés. Dans le 
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programmes une large place est réservée à ce volet qui était 

quasiment absent dans les anciens. L’évaluation constitue  un 

processus interprétatif, elle sert à renseigner l’enseignant sur 

les résultats  de l’enseignement/apprentissage. Elle est conçue 

comme une démarche d’explication des attentes de 

l’enseignant (et normalement celles de l’apprenant) quant à 

l’acquisition d’un savoir et surtout l’appropriation d’un 

savoir-faire. En effet l’objectif de l’apprentissage d’une 

langue est de maîtriser l’interaction langagière dans toutes les 

situations de communication dans lesquelles se trouve engagé 

l’apprenant.  Le programme doit prévoir les différentes 

évaluations, les personnels chargés de l’évaluation, la validité 

de l’évaluation et le type de diplôme ou de certificat. 

Signalons tout de suite que le concept «évaluer » n’est pas 

utilisé par la majorité des enseignants. Nous avons souvent 

recours, dans l’enseignement général et technique, aux 

termes « noter, corriger ». Ces concepts semblent renvoyés 

plus à un geste punitif ou gratifiant. 

Par les définitions que nous proposons, nous tenterons 

de comprendre la signification profonde de « évaluer » et les 

risques qui en découlent (ambiguïté de sens). 

Dans le domaine scolaire, évaluer veut dire attribuer une 

note à partir d’une épreuve écrite ou orale. Nous pourrions 

aussi évaluer les attitudes de l’élève : la participation, 

l’assiduité…. 
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Abstract: 
The evaluation in the school context is one of the 

important dimensions of learning, one of the determinants of 

institutional learning. In the practice of the class, it is present 

at all stages of learning. It is an integral part of the 

educational activity and is recorded in the programs with 

methodological indications. Note that in the new programs a 

large place is reserved for this component was almost absent 

in the former. 

Keywords: 
evaluation - school context – learning- educational activity- 

component 

 

L’évaluation dans le contexte scolaire constitue l’une 

des dimensions importantes de l’apprentissage, l’un des 

facteurs déterminants de l’apprentissage institutionnel. Dans 

la pratique de la classe, elle est présente à tous les stades de 

l’apprentissage. Elle est partie intégrante de l’activité 

didactique et est consignée dans les programmes avec des 

indications méthodologiques. Notons que dans les nouveaux 
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d’autres questions pourront servir de piste de recherches 

futures.  
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considérons comme des éléments qui peuvent donner lieu à 

une extension à la question relative aux pratiques de l’écrit au 

supérieur. 

La dictée, la prise de notes et la lecture sont des 

propositions didactiques spécifiques à nos apprenants. 

D’autres questions sont à envisager quant aux modes de 

transfert des savoirs universitaires, aux pratiques capables de 

les aider à mieux se comporter envers la tâche d’écriture, aux 

activités qui peuvent contribuer à l’enrichissement de leurs 

compétences lexicales. Nous pensons qu’elles peuvent avoir 

une incidence directe sur sa manière de faire à l’université, 

particulièrement, à ses débuts. Si la lecture favorise 

l’enrichissement des compétences lexicales chez l’apprenant, 

peut-elle l’amener à mieux écrire ? 

Au cours de cette recherche, nous avons fait allusion à 

d’autres domaines qui sont en relation étroite avec 

l’enseignement-apprentissage de l’écriture dans tous les 

cycles d’enseignement. Nous souhaitons que cette recherche, 

autant par sa méthodologie que par les données résultantes de 

l’enquête de terrain, permette de mieux comprendre comment 

les apprenants de notre filière de français procèdent en 

situation d’écriture. Nous espérons que certaines 

préconisations trouvent une application dans l’enseignement-

apprentissage du français (d’où l’oral et l’écrit), et que 
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facilite aussi la réflexion sur les stratégies employées et les 

moyens de les améliorer, ainsi que sur les diverses stratégies 

possibles. »  

Le mécanisme qu’on a tenté d’inculquer à cet apprenant 

s’avère externe et non convaincant parce qu’il n’a pas ciblé 

son attente, n’a pas comblé ce vide qu’il ressent en matière de 

langue. Le français, selon la majorité des apprenants, n’est pas 

une langue tout à fait étrangère. Elle fait partie de leur 

quotidien. C’est son statut qui n’est pas encore clarifié. Ce 

sentiment d’incapacité les laisse relativement plongés dans 

des situations de questionnements, voire de frustration parce 

que comment expliquer qu’un étudiant de première année 

s’acharne pour une inscription dans la filière alors que ses 

performances dans la langue lui font défaut ? Sinon comment 

explique-t-on toutes ces incapacités qu’il traîne tout au long 

de son cursus universitaire ?    

Notre recherche ne pourrait répondre à toutes les 

hypothèses soulevées au départ. Les questions liées aux 

difficultés à l’écriture en classe de langue française continuent 

à susciter l’intérêt des chercheurs. Il est vrai que, en ce qui 

nous concerne, les résultats de l’enquête de terrain nous ont 

aidés à nous situer, partiellement, par rapport à notre 

problématique de départ. Ils étaient d’ailleurs porteurs 

d’indices révélateurs de la situation dans laquelle évoluent nos 

apprenants en classe de français. Cependant, nous les 
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il doit recourir aux différents documents pour pouvoir ajuster 

un commentaire, confectionner un résumé, ou réécrire un 

cours à partir des notes prises. Cette dernière technique est 

jugée par B, Daunay et Y, Reuter, (2002) comme un genre 

spécifique à la réécriture. Ils rapportent : « La solution de 

compromis, majoritairement adoptée, consiste alors à « en 

prendre » le maximum en écrivant le plus vite possible à 

l’aide d’un code d’abréviations souvent personnel et d’un 

allègement de nombre de normes scripturales […]. En 

commentant la phase cruciale qui succède à la prise de notes, 

ils ajoutent : « Pour les plus sérieux des étudiants, cela 

implique, en tout cas, hors du cours, un « sur-travail » : 

recopier, en « mettant au propre » et en essayant alors de 

sélectionner, d’organiser et de comprendre. »  La pratique 

scripturale dont font référence les didacticiens cible le 

signifiant avec toutes ses variantes, et il est temps qu’on 

accorde beaucoup plus d’égards à ce procédé pour remédier à 

cette situation. Cela ne pourra s’appliquer facilement que dans 

une initiation adéquate sinon une maîtrise totale de la prise de 

notes afin de permettre à nos apprenants de faire plus d’efforts 

pour rattraper les retards accumulés. Il sera demandé aux 

apprenants de faire eux-mêmes leurs propres synthèses de 

cours pour se familiariser avec l’écrit, pour s’adonner à la 

réécriture, pour s’approprier des méthodes d’expression. Y. 

Reuter (2002) parle de la réécriture comme moyen d’action. Il 

cite : « La réécriture, comme dispositif impliquant la durée, 
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des savoirs. « L’écriture comme simple technique de 

transcription et de codage d’une part, l’écriture comme don 

d’autre part, sont des conceptions qui apparaissent chez tous 

les acteurs : parents, élèves, enseignants. » 

Le constat, pour le moment est là, présent, révélateur mais 

porteur d’un certain nombre d’espoirs (nous pensons que tout 

dépendra de la manière de procéder chez les enseignants-

formateurs). Pour l’instant, l’approche par compétences ne 

donne plus les meilleures pistes didactiques quant au 

maniement de la langue. Elle « survole » tout ce qui touche 

profondément aux mécanismes utilisés. L’on s’attèle à miser 

sur trois ou quatre années d’apprentissage pour planifier une 

progression linguistique par le procédé de la mise à niveaux 

de compétences. 

Les trois compétences qui semblent être de mise dans les 

différents programmes scolaires d’enseignement-

apprentissage de la langue française sont : ‘’exposer’’, 

‘’argumenter’’ et ‘’narrer’’. Nous les retrouvons pratiquement 

inscrites depuis la 1ère année secondaire jusqu’à la terminale. 

De nombreux enseignants se disent confrontés aux problèmes 

de temps et de moyens didactiques. Et là apparaissent les 

véritables insuffisances au niveau de l’écrit. De ce fait, 

l’apprenant demeure de marbre devant l’intention 

communicative à laquelle il est invité. Le peu de séances 

réservées à l’écrit le plonge dans des situations-problèmes où 
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d’une trace signifiante sur un support, tantôt le plus souvent, 

aux produits finis qu’en résultent. » 

 Nos propositions didactiques, rappelons-le, sont des 

hypothèses partielles à toutes ces réalités de l’enseignement 

de la langue française dans notre filière. Nous avons bien 

soulevé toutes ces distanciations existantes d’une région à une 

autre, de ces modes d’enseignement qui varient d’une 

institution à une autre, des capacités d’acquisition qui 

diffèrent chez les apprenants, etc. Ceci nous amène à 

s’impliquer davantage (et prendre en considération) la mise en 

application des nouveaux systèmes de transferts des savoirs, 

notamment aux cycles pré-universitaires (l’approche par les 

compétences) et au supérieur (le système du L.M.D).   

 L’incapacité apparente dans la réussite des écrits (non 

seulement en langue française mais aussi dans presque toutes 

les autres langues étrangères) et aussi le manque d’intérêt à 

l’objet (en tant que moyen d’expression à l’université ou 

ailleurs) sont des éléments sur lesquels se sont focalisés nos 

lectures théoriques. La conception de l’écrit, en dépit de sa 

variété, est toujours évoquée avec amertume et beaucoup de 

réserve. Nous sommes en droit de dire qu’une bonne majorité 

des didacticiens de l’écrit (notamment Reuter, Delcambre, 

Dabène, De Miniac, Daunay, Schneuwly, etc.) focalise les 

études et les analyses sur le rapport à l’écrit et les 

représentations que les sujets ont de cet objet d’acquisition 
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De plus, comme nous l’avons signalé tout au long de notre 

recherche, l’activité d’écriture est tributaire d’un certain 

nombre de paramètres qui, de prime abord, s’inscrivent dans 

un cadre de remédiation et de perfectionnement constants. 

L’effet d’homogénéité des méthodes d’apprentissages 

demeure la pierre angulaire à tout enseignement visant la mise 

à niveau des apprenants. L’enseignant devrait donc être mené 

à comprendre les procédés utilisés dans les discours 

universitaires, écrit ou oral, pour pouvoir assimiler les enjeux 

dans un écrit. D’ailleurs, le cas de notre filière nous révèle 

que les approches préconisées n’ont pas abouti aux résultats 

escomptés compte tenu du « malaise » qui continue à persister 

chez les apprenants. 

Cette difficulté majeure est à situer notamment dans une 

sorte de rupture entre les différents paliers d’enseignement. 

Car les différents aménagements des programmes scolaires, 

particulièrement ceux relatifs à l’enseignement-apprentissage 

de la langue française n’ont pas tous été efficaces. Ajouté à 

cela l’actuel passage de l’approche systémique à l’approche 

par compétences qui a, quelque peu, mis les enseignants dans 

des situations professionnelles délicates. De son côté, M. 

Dabène commente la pratique scripturale : « […] dans les 

représentations du sens commun, elle renvoie tantôt à la 

graphie, tantôt au style, tantôt au processus d’inscription 
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apprenants pendant l’écriture, aux représentations qu’ils ont à 

l’objet, à la nature de la fréquence d’écriture chez eux, etc.  

Nous avons donc, d’une manière mécanique, décidé de 

prendre en considération tous ces paramètres eu égard à leur 

« proximité » et leur implication dans le problème de l’écrit à 

l’université. 

 Les difficultés ne sont pas forcément le propre des 

apprenants, du moins, à leur arrivée à l’université. L’enquête 

de terrain ainsi que notre modeste expérience d’enseignant 

nous ont montré qu’il fallait chercher les vraies causes dans 

les phases qui précèdent leur venue au supérieur. 

 Il était donc possible, pour nous, de cerner quelques 

unes de ces causes et d’en isoler d’autres. Les études portant 

sur celles-ci ont, le plus souvent, montrés qu’il était possible 

d’y remédier. Les pistes didactiques continuent d’apparaître. 

Elles sont là pour rappeler les enseignants et surtout les 

sensibiliser sur la nécessité du comment procéder pour 

pouvoir pallier. 

Il est vrai que, dans la présente recherche, nous nous 

sommes inscrits dans une logique basée sur les réalités 

d’enseignement-apprentissage de la langue française, sur les 

modes de transfert des savoirs universitaires et, 

particulièrement, sur l’expérimentation (à travers l’analyse 

des copies des étudiants).  
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produit écrit notamment. Il faut rappeler qu’ils étaient appelés 

à traiter deux sujets d’un intérêt capital : D’abord, l’utilité de 

la lecture à travers le livre et les finalités recherchées par tout 

lecteur, à savoir, l’enrichissement du vocabulaire, la 

découverte d’autres cultures, l’éventuelle assise qu’il peut 

avoir pour bien se lancer dans la tâche d’écriture sans grandes 

difficultés, etc. Ensuite, la préparation d’un exposé (objet à 

controverses) où l’apprenant n’est pas toujours préparé à se 

lancer dans ce genre de travail (en dépit de la présence d’un 

module relatif aux méthodes de travail à l’université) qui, par 

contre, a donné des résultats probants dans le système L.M.D.  

En plus, exposer son point de vue quant à la préparation d’un 

travail de recherche n’est pas sans mettre l’apprenant dans un 

vrai dilemme : entre rapporter toute une procédure courante 

relative au « façonnage » de l’exposé et le sentiment de se 

trahir en allant en allant lui-même « acheter » cet exposé 

(c’est une pratique à laquelle nous avons réservé une bonne 

partie dans le second chapitre de la partie théorique). En dépit 

de tout cela, il est vrai que l’écriture est présente chez une 

bonne partie de ces apprenants (à travers les copies 

analysées).     

Conclusions et implications de la recherche 

 Notre analyse s’est portée sur les pratiques d’écriture 

et de réécriture d’où sont ressorties d’autres éléments relatifs 

au  rapport à l’écrit, aux difficultés auxquelles se heurtent ces 
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Problèmes relatifs à la forme 

En observant les corpus sur lesquels nous avons travaillé, 

il a été remarqué un manque de cohérence quant à 

l’enchaînement des idées. Nous rappelons que, l’un des sujets, 

avait pour thème l’utilité du livre d’où devrait jaillir l’activité 

de lecture. Une minorité a fait référence à cette dernière. La 

majorité des sujets écrivant s’est limitée à réutiliser le terme 

« livre ». Il s’agit d’une redondance qui s’explique par le 

manque de rapport à l’écrit, à l’absence d’esprit, à 

l’inadvertance, au manque de concentration, etc. Tous ces 

paramètres sont à citer du fait des écarts constatés dans les 

petits paragraphes réalisés. La cohérence textuelle est une 

compétence qui nécessite un bagage lexical adéquat, une 

technique d’écriture qui renvoie à l’enchaînement des idées, 

etc. A ce titre, nous rappelons la presque absence de la 

ponctuation mis à part « le point » qui est utilisé à tort et à 

travers.      

Tout de même, on relève que les copies (1, 2, 5, 8, 9 et 10) 

contiennent de bonnes idées, une bonne forme et une écriture 

très appliquée en dépit de la présence de quelques 

incompréhensions et autres incohérences linguistiques. Ceci 

explique, il faut le mentionner, l’existence d’une bonne partie 

de nos apprenants qui arrive à gérer leurs productions écrites. 

Ceci est apparent dans l’utilisation des temps verbaux, dans la 

nouveauté du style utilisé et dans la mise en forme d’un 
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Les problèmes d’orthographe quant à eux sont légions 

dans les écrits analysés. A observer la langue Arabe, 

l’orthographe ne doit pas poser de gros problèmes. On écrit 

un mot tel qu’il se prononce. En est-il de même pour la langue 

française ? Nous ne sommes pas certains. On continue à se 

heurter aux problèmes qu’elle pose à nos étudiants. Le 

déséquilibre entre le code oral et le code écrit du français pose 

de grandes difficultés. Notre opinion repose sur la présence, 

plutôt de l’abondance des ces insuffisances relevées dans 

leurs écrits. Le (s) du pluriel, le mauvais usage de l’accord, le 

(e) du féminin, etc. Ce sont des maladresses qui continuent à 

apparaître même chez nos étudiants en fin de cursus. Et là, il 

est utile de rappeler un paramètre important : l’effet du milieu 

géographico-socio-culturel sur l’apprentissage de la langue 

française. Un milieu rural, par exemple, est plus pauvre 

culturellement si l’on compare avec le citadin. La présence de 

difficultés à percevoir l’orthographe s’est toujours manifestée 

chez les étudiants issus de ces régions rurales. Nous rappelons 

aussi qu’au sein de l’enseignement-apprentissage du français, 

l’orthographe bénéficie d’un statut particulier et jouit d’un 

grand privilège. Une orthographe défectueuse est le fruit d’un 

manque d’une culture conséquente. Elle s’avère être l’un des 

principaux critères d’évaluation de l’étudiant selon nos 

collègues enseignants.   
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relatives aux équivoques, au mauvais emploi des mots, à 

l’orthographe, à la non-distinction entre l’oral et l’écrit, etc. 

Les problèmes de langue 

Nous relevons d’abords les équivoques relatives au mauvais 

emploi des mots (pronoms personnels, pronoms relatifs, adjectifs, 

accords, temps, etc.). Il est remarqué que le pronom relatif est, le 

plus souvent, utilisé loin de l’antécédent. La confusion dans 

l’utilisation des pronoms personnels est aussi une pratique courante 

chez nos apprenants. 

La répétition des mots (où l’apprenant est appelé à s’habituer 

à ne pas en commettre particulièrement en cours de l’écrit) est aussi 

une difficulté qui hante les esprits des apprenants. Bien que ces 

derniers reconnaissent ces défauts de langue, nous pensons que la 

lecture et l’intensification de la pratique peuvent les amener à 

utiliser des synonymes ou des expressions équivalentes.  

Bien que le langage écrit refuse certaines tolérances du 

langage parlé, il a été relevé, dans certaines copies, la dominance 

des mots familiers. Cette confusion oral/écrit est considérée comme 

une difficulté sur laquelle bute une bonne partie de nos apprenants. 

C’est aussi un paramètre sur lequel se sont penchés beaucoup de 

didacticiens. Une telle attitude s’explique aussi par le manque de 

vocabulaire qui est, à son tour, le fait d’un manque flagrant de la 

lecture. Cette dernière est considérée comme un moyen qui aide à 

enrichir le vocabulaire chez les étudiants.
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Nous nous sommes inspirés de cette réflexion au 

moment de la confection de notre projet d’analyse des 

productions écrites de nos apprenants. Pour nous, il s’agit 

d’un élément, à partir duquel, beaucoup de zones d’ombres 

seront éclairées. Nous avons formulés des hypothèses, 

auxquelles, nous espérions en donner quelques éléments de 

réponse. C’est à propos de toutes ces disparités que M. 

Miliani (2002) était catégorique. Il parle de problème d’écart 

entre la pratique écrite des apprenants et la norme scolaire, 

ainsi que les représentations qu’ils s’en font. Il justifie son 

point de vue par l’état dans lequel est entrain d’évoluer la 

langue française. Pour lui, elle s’apparente de plus en plus, 

chez une majorité et non chez certains individus, à un sabir.  

A travers cette description des réalités relatives aux écrits des 

apprenants de notre filière, notre intention est de focaliser 

notre attention sur leurs pratiques et les difficultés qu’ils 

rencontrent. 

Quant à l’analyse proprement dite, il nous a été donné 

de relever un ensemble d’erreurs dans les écrits produits par 

nos apprenants (échantillon sur lequel nous avons travaillé). 

Ceci peut nous expliquer les nombreuses difficultés qu’ils ont 

pu rencontrer pendant la réalisation de la tâche. Nous avons 

déjà évoqué, au fil de notre article, un ensemble de facteurs 

qui déterminent la situation dans laquelle  se trouvent nos 

apprenants. En ce qui concerne ces difficultés, elles sont 
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Il convient de souligner que cette phase 

d’apprentissage n’est qu’un chapitre de ce processus cognitif 

d’où la performance de chaque apprenant est mise en avant 

pour lui permettre de procéder par le système de l’auto-

évaluation, et de surcroît, maintenir ses compétences sinon les 

évaluer en fonction de la quantité d’informations acquises. 

Cette « remise en cause » permanente que doit subir 

l’apprenant pourrait lui assurer la pérennité de ses acquis. 

Nous considérons, dans ce cas, l’écrit comme une forme 

particulière de communication. Il intervient pour donner plus 

d’autonomie à cet apprenant. Cette manière de se libérer, lui 

donnerait un tonus supplémentaire dans sa propre perception 

du monde et lui permettrait de se frayer lui-même quelques 

perspectives d’apprentissage.   

Evidemment, comme cela a été largement commenté 

par les didacticiens, la tâche d’écriture paraît beaucoup plus 

difficile que l’on puisse croire. Les raisons sont d’ordres 

structurels sur le plan de la méthodologie, du moins en ce qui 

concerne nos apprenants en classe de français. Ces derniers, 

avons-nous remarqué, ne font pas très attention au travail 

minutieux que doit entreprendre le processus d’écriture, au 

montage et au démontage linguistiques. La planification, la 

textualisation et la révision qui suppose une relecture 

évaluative sont des paramètres incontournables pour tout 

processus rédactionnel.  
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les instructions préétablies pour la réalisation de la tâche 

d’écriture. Cette attente est justifiée par leur vœu de voir leur 

apprenant répondre en fonction des enseignements déjà subis 

pendant les cours. Quant à la forme, elle est tributaire des 

compétences du scripteur lui-même. Nous avons avancé que 

la forme d’un texte produit est une pratique qui s’apprend au 

fil des années de scolarisation. Un usage des pratiques 

régulières d’un scripteur ordinaire s’impose, à savoir, 

intensifier ses lectures, avoir un rythme d’écriture personnel, 

faire des va et viens incessants sur ce qui a été écrit, introduire 

des rajouts et des suppressions, initier une relecture, etc. C’est 

tout simplement réaliser une écriture de soi, c’est aussi 

montrer ses limites de l’imagination, se réécrire, etc.  Qu’en 

est-il de ce contrat préétabli (entre l’apprenant [scripteur] et 

l’enseignant [lecteur-évaluateur]) ; l’un voulant réussir une 

production cohérente et organisé tandis que l’autre souhaite 

voir ses transferts d’apprentissage bien cadrés, bien assimilés.  

Notre modeste expérience d’enseignant de la langue 

française pour les apprenants non-natifs nous a permis de 

diagnostiquer une abondance d’erreurs lexicales et 

syntaxiques dans les productions de nos apprenants. 

Théoriquement, il existe un enchaînement relatif aux modules 

de l’enseignement-apprentissage de la langue française. 

Cependant, nous nous sommes toujours posé des questions 

sur ces résultats mitigés.  
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C.V, etc. Ils n’ont pas eu idée et/ ou conscience de ces 

manières de faire. Beaucoup de stratégies initiés par les 

enseignants avaient pour but l’acheminement de ces modes 

universels de savoirs : l’aboutissement à faire de cet 

apprenant un individu particulier se sentant capable de 

pratiquer la langue doublement (écrite et orale). Où réside 

donc ce mal ? Qui est responsable ? Avons-nous le droit de 

faire porter l’entière responsabilité à l’apprenant ?  

Il est vrai que beaucoup de chercheurs se sont penchés 

sur les problèmes d’écriture (un produit qui sanctionne 

l’acquisition, au préalable, d’un certain nombre de 

compétences), cependant, il est utile de rappeler que les 

modes d’enseignement (qui n’ont pas été réformés) sont pour 

beaucoup dans la situation actuelle des savoirs universitaires, 

d’une part, et dans l’absence du rapport à la lecture et 

l’écriture, d’autre part. La pratique d’écriture ou l’incitation 

de l’apprenant à beaucoup écrire est très peu présente au 

supérieur. Un éternel questionnement résultant de cette 

situation est toujours d’actualité. Aussi fort que les apprenants 

se sentent concernés par ce double échec, les enseignants le 

sont beaucoup plus, une fois devant les produits finaux de 

leurs apprenants qui prouvent et confirment cet échec. En 

matière d’évaluation de la qualité des écrits, ces derniers 

s’intéressent davantage au contenu ; ce comportement 

s’explique par le besoin de savoir si l’apprenant a pu suivre 
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renforcer les craintes des enseignants. Ils influent sur 

l’avancement des enseignements et ralentissent la perception 

des discours universitaires chez l’apprenant. Ce dernier a, de 

tout temps, manifesté un comportement négatif, 

particulièrement, envers les modules techniques (ceux qui 

nécessitent un bagage lexical adéquat). Vouloir accéder à un 

niveau de langue meilleur (acquérir des compétences orales et 

écrites) et se sentir capable de pouvoir s’affirmer (être prêt à 

tenir une discussion sans difficultés et pouvoir réaliser un 

produit écrit sans ambages) sont deux objectifs primordiaux 

auxquels aspirent nos apprenants du supérieur. Pour permettre 

à ces derniers un suivi « équilibré » des apprentissages dès la 

première année de licence de français, il est judicieux 

d’adopter un mode qui leur soit favorable, enrichissant et 

adapté à leurs besoins et attentes. Des méthodes efficaces 

d’enseignement sont exigées pour mieux préparer cet 

apprenant à faire face à toutes ces tâches planifiées tout au 

long de son parcours d’étudiant universitaire. 

          La majorité des écrits produits par nos apprenants 

s’écartent des règles et des usages en vigueur. Ceci explique 

la raison pour laquelle beaucoup d’entre eux quittent 

l’université avec de très faibles acquis : un faible  bagage 

lexical, et par conséquent, une manière d’écrire maladroite. 

Le constat est apparent lorsqu’il s’agit de remplir un 

formulaire, de formuler une demande d’emploi, de rédiger un 
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part, la confection de l’écrit ou comment rédiger un 

paragraphe. 

Ensuite, le fait de les mettre en situation d’écriture 

pour élucider les différentes attitudes qu’ils ont envers la 

lecture et, de ce fait, s’il s’agit d’un moyen qui permet la 

maîtrise de la tâche d’écriture.  

Analyse des productions 

 Les lectures des diverses approches et modèles 

d’analyse de l’écrit nous ont aidés à mieux s’imprégner dans 

notre recherche. L’écrit, cet outil central de la formation des 

apprenants est aussi conçu par les spécialistes comme un 

moyen de création des connaissances. Dans ce sens, de 

nombreuses études et recherches ont été réalisées sur ces 

écarts, ces disparités qui caractérisent les productions écrites 

des apprenants. Le problème n’est pas spécifique aux 

apprenants Algériens, il est presque universel. 

Les pratiques d’écriture résultent d’un avancement 

dans l’application des programmes qui accompagnent 

l’apprenant tout au long des phases d’acquisition des savoirs. 

Il est à signaler que la langue, facteur principal facilitant 

l’appropriation des compétences, est ouvertement citée 

comme un handicap qui entrave, à la fois, au transfert des 

connaissances et aussi à la satisfaction des besoins exprimés 

par les apprenants. Tous ces défauts de langue ne font que 



MISSOURI Belabbas La production écrite            N° 8         
 

[74] 

types d’erreurs à partir des expressions écrites, réalisées par 

quelques sujets (22) de la 1ère année licence de français 

pendant l’Examen à Moyenne Durée (EMD n° 1). Notre 

choix s’est porté sur 22 copies (choisies au hasard). Il s’agit 

du module de l’écrit où l’enseignant a laissé aux étudiants le 

choix d’opter pour un sujet parmi deux proposés. Aussi, il 

nous a été conseillé de nous pencher sur le travail personnel 

(préparation d’un exposé individuel) où la pratique d’écriture 

est censée être de mise.   

a. Pour préparer un exposé, que faut-il faire ? 

b. Devant la multiplication des moyens de diffusion de la 

pensée, quel est la place du livre ? 

Nous jugeons les deux sujets, en plus de l’incitation à 

l’écriture, comme moyens de « soustraire » à l’apprenant 

plusieurs manières de faire. D’abord, la préparation des 

exposés où, il faut le dire, elle ne repose sur aucune logique. 

Elèves ou étudiants « achètent » leurs exposés auprès des 

cybercafés. Nous assistons à cette attitude négative qui 

s’explique par la commande, pure et simple, d’un exposé sur 

tel ou tel sujet. Il suffit d’avancer un titre et une somme 

d’argent et le tour est joué. L’enseignant, en initiant ses 

étudiants à une telle pratique, visait, d’une part, leur attitude, 

leur manière d’agir, une initiation à la recherche et leur 

savoir-faire quant à la préparation d’un exposé et, d’autre 
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de quelques productions réalisées par nos apprenants. Ce 

travail a pour but de relever les types d’erreurs que l’on peut 

retrouver dans leurs productions. C’est un paramètre sur 

lequel nous allons nous référer pour vérifier nos questions de 

départ.   

Face à de telles réalités, nous sommes en droit de 

confirmer la pauvreté des acquis avec lesquels se sont 

présentés ces apprenants. En outre, notre modeste expérience 

nous a aidés à nous intéresser de prés à leurs attitudes quant 

aux pratiques de l’écrit.  

Présentation de l’échantillon 

Nous avons jugé utile d’étaler les différentes situations 

dans lesquelles se déroulent les productions des écrits en ce 

qui concerne nos apprenants. Ecrire en langue française n’est 

pas identique à l’écriture technique ou en sciences de la 

technologie. La tension est plus pesante pour le scripteur en 

première situation. Donc, partant des écrits de nos apprenants, 

nous nous sommes intéressés à quelques aspects relatifs à la 

compréhension des situations de l’enseignement supérieur 

tout en incluant d’autres motivations et intérêts quant au choix 

du sujet. Nous considérons le corpus sur lequel nous allons 

travailler, en dépit des difficultés rencontrées, révélateur de 

beaucoup de secrets « cognitifs » et très riche en 

enseignements. Nous rappelons qu’il s’agit d’analyser les 
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pratiques d’écriture et de réécriture ne se limite pas aux 

difficultés. 

 Pendant les examens, d’abord, où il est à remarquer 

cette attitude, pour le moins curieuse. Une bonne partie de nos 

apprenants reste figée devant la feuille d’examen. Ils mettent 

beaucoup de temps avant qu’ils commencent. Une fois l’écrit 

entamé, ce sont les éternels blocages et arrêts qui surgissent. 

De ces attitudes résultent, le plus souvent, des écrits très mal 

structurés, incomplets, vides de sens ou carrément non faits. 

Dans une situation pareille, l’apprenant se considère sous 

pression, obligé de réaliser un travail, appelé à respecter une 

tranche d’horaire déterminée et tenu par la concision de ses 

réponses tout en appréhendant l’opinion de celui à qui est 

destiné ce travail (l’enseignant-évaluateur).   

 La réalisation d’un travail de maison qui est, le plus 

souvent, soit plagié, soit fait par un pair, soit mal fait 

(insuffisances lexicales). Qu’il soit un résumé de cours, un 

commentaire de texte, une expression écrite sur un sujet 

choisi ou un écrit personnel, cet apprenant vit moins de 

contraintes et moins de pression. Il lui est même permis de 

puiser dans des ressources qui ne sont pas les siennes. Cette 

donne est totalement différente de la première. En dépit de 

cela, la qualité de cet écrit n’est jamais meilleure. 

Nous avons jugé utile,  pour mieux situer les défauts 

linguistiques et autres incohérences, de procéder à l’analyse 
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les moyens pédagogiques, les méthodes d’apprentissage et de 

transfert des savoirs, et bien d’autres facteurs qui ont pu 

influer sur l’avancement des enseignements d’où toutes ces 

incapacités chez nos étudiants. Il est à noter que la langue est 

enseignée pour enrichir l’intérêt de la curiosité chez 

l’apprenant et le motiver à s’intéresser à d’autres cultures, à 

s’ouvrir sur d’autres horizons et découvrir d’autres savoirs. 

C’est là, la nécessaire fonction de toute langue enseignée pour 

des sujets non-natifs car, la production d’un écrit est 

considérée comme un contrat de communication entre 

l’auteur et le lecteur. 

     Mes dix années d’enseignant à l’université m’ont 

convaincu de formuler un certain nombre de questionnements. 

Si nos apprenants en classe de français ne peuvent pas 

restituer des idées de cours en un paragraphe et s’ils ne sont 

pas en mesure de réussir des productions écrites c’est qu’ils 

n’ont pas été initiés convenablement à ces pratiques. En plus 

des éléments de langue qui leur font défaut, il devrait y avoir 

d’autres causes relatives à ce problème. Amener les 

apprenants à se mettre en situation d’écriture signifie de les 

soumettre à un comportement cognitif peu habituel, à agir par 

nécessité du fait qu’ils n’aiment pas assez la pratique 

scripturale. Dans le but d’illustrer notre approche, nous avons 

choisi deux situations qui nous montrent que l’étude des 
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communications auxquelles il sera appelé à faire face. Nous 

relevons que tout apprenant se présente avec ce vœu de 

pouvoir passer les années de graduation et se sentir capable de 

combler des insuffisances déjà cumulées et de réussir la 

compréhension des discours universitaires. 

A leur arrivée à l’université, les apprenants découvrent 

que la conception qu’ils avaient sur le mode d’enseignement 

n’est pas du tout ce qu’ils ont toujours schématisé dans leurs 

têtes. Celle relative aux enseignements universitaires et aux 

différentes acquisitions des savoirs est basée sur une forme 

beaucoup plus autonome, loin de ces pratiques où 

l’enseignant joue un rôle prépondérant (le cas des cycles pré-

universitaires). Voilà pourquoi nombreux sont ces étudiants 

qui quittent cette université avec un taux de connaissances 

très limité, d’où une faible maîtrise des pratiques langagières 

et d’écriture. Les initier à ces dernières semble une tâche 

ardue pour tout enseignant. Selon Michel Laurier, l’écrit se 

base sur un ensemble de règles dont on sait qu’elles ne 

suffisent pas à décrire la compétence en jeu. 

 Dans ce contexte, l’acquisition des compétences 

requises nous amène à redéfinir les directives émanant des 

officiels et qui définissent la place de la langue française dans 

le système éducatif algérien : les éternels changements 

introduits avant la réforme, le statut de la langue elle-même, 

la confection des manuels scolaires, le rôle de l’enseignant, 
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Abstract: 

Address the difficulties of writing brings us to rethink 
the attitude of all learners enrolling in French class, on one 
hand, the need for specialization in language, and secondly, 
how should -it do to pass a number of skills (especially 
written and oral) to be assisted in all kinds of 
communications they will be called to face. 

 

Keywords: 
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A l’université, l’écrit est différemment conçu. C’est 

l’avis des enseignants-évaluateurs. Ces derniers, dans leur 

majorité, avancent que les apprenants ont beaucoup de 

difficultés à l’écrit.  

Aborder les difficultés liées à l’écrit nous renvoie à 

repenser l’attitude de tout apprenant s’inscrivant en classe de 

français, d’une part, de la nécessité de sa spécialisation dans 

la langue, et d’autre part, savoir comment doit-il faire pour 

réussir un certain nombre de compétences (particulièrement 

l’écrit et l’oral) afin qu’il soit assisté dans tous les genres de 
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culture, à des rôles, des programmes et des emplois stéréotypés, et leur lisibilité 

dépend directement du degré de participation du lecteur à cette lecture (ils doivent être 

appris et reconnus). Intégrés à un énoncé, ils serviront essentiellement d’ « ancrage », 

référentiel en renvoyant au grand Texte de l’idéologie, des clichés ou de la culture ; ils 

assureront donc ce que R. Barthes appelle ailleurs « un effet de réel » et, très souvent, 

participeront à la désignation automatique du héros » (Barthes et al.: 122). 

(3) Pour l’écrivain du pays du Cèdre, référer aux écrits laissés par les chroniqueurs 

relève d’un engagement dans le travail de déconstruction de l’écriture historique 

occidentale qui, convient-il de le signaler, continue jusqu’à nos jours à faire la sourde 

oreille quant aux voix qui n’appartiennent pas à ses systèmes historiographiques ainsi 

qu’aux témoignages des « historiens non-officiels ». La particularité de ce genre d’écrits 

historiques vient du fait qu’inversement aux « historiens [qui] traitent de périodes 

limitées dans le temps et emploient une langue recherchée, imitant celle des auteurs 

classiques, les chroniqueurs ont pour objet de narrer l'histoire universelle depuis la 

création du monde jusqu'à leur époque. »  (Culerrier : 2011).  
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que ce n’est là qu’un point de vue parmi d’autres. En effet, les 

analyses ne manquent pas à ce sujet et les sources de 

documentation aussi. Chacun tente d’élucider le phénomène 

selon son regard et c’est dans cet esprit que l’auteur de Léon 

l’Africain nous  a livré le sien. En fait, le thème de chute 

mérite d’être étudié selon une perspective transversale car il 

conviendrait de le saisir dans sa complexité aussi bien que 

dans son historicité. 

 

Notes : 
(1) « Le thème est un élément sémantique qui se répète à travers un texte 

ou un ensemble de textes. Se répétant, le thème naturellement varie. C’est 

même ainsi qu’il se présente : comme une série de variations » (Delacroix 

M. et Hallyn F. : 96). A ce propos, il n’est pas fortuit de trouver le thème 

de chute développé dans le dernier essai de Maalouf Le Dérèglement du 

monde où par exemple dès les premières pages, en plus de « la chute du 

mur de Berlin », il n’hésite ps de faire un constat implacable : « Le monde 

arabo-musulman s’enfonce encore te encore dans un  “puits” historique 

d’où il semble incapable de remonter » ou encore : « Les pays d’Afrique 

[…] sont en proie aux guerres intestines, à la déliquescence des 

institutions, à la désintégration du tissu social […], à la désespérance » 

(Maalouf, 2009 : 19). Par ailleurs, il n’est possible de découvrir un thème 

chez un auteur que si l’on s’attache à lire son œuvre dans son intégralité.  

(2) Dans son article « Pour un statut sémiologique du personnage », 

Philippe Hamon définit les personnages-référentiels comme 

suit : « personnages historiques (Napoléon III dans les Rougon-Macquart, 

Richelieu chez A. Dumas…), mythologiques (Vénus, Zeus…), 

allégoriques (l’amour, la haine…), ou sociaux (l’ouvrier, le chevalier, le 

picaro…). Tous envoient à un sens plein et fixe, immobilisé par une 
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compte. Il s’agit de l’«euphorie ». C’est un sentiment qui se 

situe à mi-chemin de l’arrogance et de l’autosatisfaction et 

que les Grenadins, au décours d’une longue histoire truffée 

d’exploits civilisationnels mais aussi de plaisirs et de luxe de 

satrapes d’un autre âge, éprouvaient après tant d’années de 

paix et de véritable prospérité en Andalousie. En effet, les 

différents souverains qui se sont relayé sur le trône de la Cité 

se sont livrés à une consommation irrationnelle du luxe à quoi 

s’est adjoint un comportement arrogant lié à l’ostentation. 

Cette euphorie qui mène tout droit à la décrépitude est 

illustrée dans ce dernier endroit de l’écriture maaloufienne par 

les propos de celui qui allait devenir le héros libanais de la 

Résistance française, Ossyane. Nous noterons par ailleurs que 

l’extrait s’achève sur une note à l’allure de canon universel 

concernant la théorie du déclin, de la chute : 

Je vous ai dit […] qu’après la guerre je n’avais pas plus la 

tête à étudier. C’était peut-être à cause de cette euphorie. Oui, 

les choses ont sans doute commencé ainsi. J’avais le 

sentiment qu’aucune route ne pourrait plus jamais se boucher 

devant moi. Je n’avais qu’à marcher, comme si les obstacles 

n’existaient pas. C’est ainsi que se prépare la chute. (Maalouf, 

1996 : 137) 

    A travers cette contribution, nous avons pu relever 

quelques extraits de personnages d’Amin Maalouf renvoyant 

à l’idée de chute du royaume de Grenade tout en étant 

conscient (à la suite de l’auteur lui-même, nous supposons) 
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en négociant, comme il nous l’avait longuement expliqué, le 

salut des veuves et des orphelins de Grenade, cet homme ne 

s’était pas oublié lui-même : il avait obtenu de Ferdinand, 

pour prix de capitulation qu’il avait si habilement hâtée, vingt 

mille castillans d’or, soit près de dix mille milliers de 

maravédis, ainsi que de vastes terres. D’autres dignitaires du 

régime s’accommodèrent également sans mal de la 

domination des Roum, qui se montraient conciliants aux 

premiers temps de la victoire. (Maalouf, 1986 :81). 

     Cette décadence comprend toujours la cupidité 

démesurée des souverains et des grands commis de l’Etat en 

plus de la traîtrise et de la trahison de quelques uns d’entre 

deux. C’était malheureusement (et encore une fois) le cas du 

ministre influent Al-Mulih, de l’officier Yahya an-Najjar et 

bien d’autres qui avaient vendu Grenade pour quelques pièces 

d’or et quelques lopins de terre et qui, en fait, ont 

véritablement entériné la chute définitive de la Cité nasride. 

Amin Maalouf semble nous signifier alors que tout cela fait 

partie des lois universelles du déclin des nations et des 

civilisations. C’est pourquoi ses personnages intellectuels 

reviennent incessamment au thème de la chute. 

    Enfin, Ossyane Ktabdar, le héros d’un autre roman de 

Maalouf, Les Echelles du Levant, nous rappelle, en sa qualité 

de personnage éclairé toujours, que la chute peut avoir une 

autre cause de grande importance et que l’Homme (dans son 

acception universelle) pourrait ne jamais prendre en ligne de 
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On continua longtemps encore à en entendre parler, de la 

bouche du médecin bien évidemment, qui ne se lassait pas de 

répéter que c’est uniquement par le canon que les musulmans 

pourraient vaincre leurs ennemis, que, tant qu’ils ne se 

résoudraient pas à acquérir ou à fabriquer un grand nombre de 

ces engins, leurs royaumes seraient en péril. (ibid.) 

    Parallèlement à tout cela, et selon le texte maaloufien 

toujours, il y aurait un autre facteur crucial dans le processus 

de chute des nations. C’est celui de la trahison, de la traîtrise. 

A travers l’histoire de presque toutes les nations, les historiens 

et les chroniqueurs citent ce facteur comme étant très 

récurrent dès lors qu’il s’agit de déclin. Le cas du connétable 

de Bourbon est à titre indicatif très connu dans l’histoire de la 

France et fort illustratif dans l’histoire des « grandes 

nations ». Le professeur Jean Meyer niera dans cette affaire 

« l’efficacité du sentiment national » en la qualifiant de 

« trahison vis-à-vis non seulement du souverain, mais de la 

“patrie”» (Meyer et al.: 2011). Ibn Khaldoun, lui, expliquait 

cela par la décadence morale des nations, explication que l’on 

trouvera également dans les récits de Maalouf. Dans Léon 

l’Africain par exemple, le narrateur mettra à nu cette 

décadence morale et cette absence de « nationalisme » à 

travers le personnage du vizir al-Mulih qui a préféré vendre 

Grenade pour quelques « sales » sous : 

Les lendemains de défaite mettent à nu la pourriture des 

âmes.  En disant cela, je pense moins à Yahya qu’au vizir. Car 
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sa récit qu’Italiens, Allemands, Russes et Anglais avaient 

commencé dès le XIVe siècle à fabriquer et à perfectionner 

l’artillerie à feu, notamment les canons au moment même où 

les Andalous ignoraient totalement la valeur et la nécessité 

des armes lourds préférant se résigner à dire qu’une telle 

« machine » n’avait pas à se trouver chez les Musulmans. 

Les Grenadins [eux], n’avaient jamais possédé de canons, 

ils s’étaient résignés à l’idée qu’un engin si neuf et si 

compliqué ne pouvait se trouver que chez l’ennemi. Tu auras 

deviné, Hassan  mon fils, que ce canon [un canon qu’Abou-

Khamr aurait pris sur les soldats castillans contre dix pièces 

d’or] ne servit jamais. Abou-Khamr n’avait ni boulets, ni 

poudre, ni artilleurs. […] le muhtasib, responsable de la 

police, alerté par les attroupements, fit enlever l’objet par 

quelques hommes et le tira vers l’Alhambra pour le montrer 

au sultan. On ne le revit plus jamais. (ibid. : 59) 

     Bien entendu, ce triste événement (qu’est la 

capitulation) finit par émouvoir profondément la population 

grenadine. Mais comme pour inciter son fils Hassan (encore 

pubère) à méditer les péripéties de l’Histoire, le narrateur 

n’oubliera pas de rapporter dans son récit la vision 

pragmatique d’Abou-Khamr qui n’était en définitive autre 

qu’une lecture suggestive, qu’une initiative à ne pas sous-

estimer pour quiconque veut ne pas s’évanouir dans l’oubli de 

l’Histoire: 
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hommes de notre faubourg d’Albaicin ne peuvent s’aventurer 

du côté de la Grande Mosquée de Grenade sas être conspués, 

maltraités, assommés, et parfois même égorgés. (ibid.) 

     Par ailleurs, Boabdil était littéralement - ou presque - 

dépourvu de pouvoir. C’est en effet son vizir al-Mulih qui 

gérait et commandait tout. Certes, les Grenadins se sentaient 

plus libres sous son règne mais détestaient en même temps 

son manque de rigueur, la faiblesse de son caractère et son 

défaitisme avéré surtout lorsqu’il s’agissait de prendre une 

décision politique ou militaire de haute importance comme 

celle de safar de l’an 897 de l’an hégire (1492). Ainsi en était-

il de la reddition de Grenade : 

Le soir même du 1er janvier 1492, le vizir, qui était resté 

auprès des otages, reprit le chemin de Grenade, accompagné 

cette fois de plusieurs officiers chrétiens qu’il devait 

introduire dans la cité conformément aux accords. Ils y 

pénétraient de nuit […]. Le lendemain matin, ils se 

présentaient à la tour de Comares, où Boabdil leur livra les 

clés de la forteresse. […]. Un évêque hissa une croix sur la 

tour de guet, et les soldats l’acclamèrent en criant trois fois 

« Castille », « Castille », « Castille », ce qui était pour eux la 

coutume quand ils s’emparaient d’une place. (ibid., p. 76)  

     Mais dans le même temps, il y a, selon l’érudit Hassan, 

un autre facteur non moins objectif qui a entériné d’une 

manière irrémédiable la défaite de ce qui restait de 

l’Andalous. C’est celui de l’armement. Il nous apprendra dans 
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comme une loi universelle : la désunion et/ou la guerre civile 

mènent inévitablement vers la dislocation, ensuite vers la 

chute. En effet, six mois après, ce satrape grenadin fut détrôné 

par son fils Boabdil. Se réfugiant à Malaga, il ne se laissa pas 

faire. 

[Il] rassembla ses partisans autour de lui et prépara une 

revanche contre son fils. Le royaume était désormais divisé en 

deux principautés ennemies qui allaient s’entre-déchirer sous 

le regard amusé des Castillans. (ibid. : 35) 

     Le sociologue et orientaliste français Gustave Le Bon 

va dans le même sens dans son livre La Civilisation des 

Arabes. Il montrera avec une note de généralisation pour toute 

la présence arabo-musulmane dans la péninsule ibérique que 

c’est toujours cet esprit de désunion entre les membres de la 

même famille royale qui se trouve à l’origine de 

l’écroulement de Grenade : « Il [L’empire arabe en Espagne] 

périt victime de ses dissensions bien plus que des attaques 

étrangères » (Le Bon, 1980 : 126). En intellectuel avisé qui 

sait lire l’Histoire en filigrane des événements, Léon 

compilera dans cette même lettre les propos de sa mère Salma 

afin de mettre en relief la dangerosité des guerres intestines 

tant elles hâtent l’avènement de la chute des empires et 

l’effritement des royaumes : 

Déjà sept ans de guerre civile, […], sept ans d’une guerre 

où le fils tue son père, où le frère étrangle son frère, où les 

voisins se soupçonnent et se trahissent, sept ans que les 
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l’appareil d’Etat et la perte des souverains de toute confiance 

en eux-mêmes.  

     En fait, à y regarder de plus près, la vraie déchéance 

avait commencé lors du règne du père de Boabdil que les 

Grenadins détestaient à cause de sa brutalité, de son injustice 

et de son monopole des pouvoirs. De surcroît, ce souverain 

nasride, à la manière des satrapes moyenâgeux, s’adonnait à 

outrance à mille et une voluptés au moment même où 

paradoxalement la cité grenadine avait besoin qu’on défendît 

ses forteresses et ses terres contre les convoitises castillanes et 

les ambitions aragonaises. C’est dans ce contexte 

d’irresponsabilité et d’insouciance totales de la part du Calife 

de l’Occident musulman que l’Empire commençait à se 

désagréger, à s’écrouler, à sombrer dans le gouffre de la 

léthargie et de l’oubli. Dans ce contexte historique, les 

Castillans, en rangs unis,  s’emparèrent alors de « la forteresse 

la plus puissante de la partie occidentale du royaume, 

Alhama ».  

Une grande guerre était en cours, que les musulmans ne 

pouvaient gagner, mais qu’ils auraient pu, sinon éviter, du 

moins retarder. Elle allait durer dix ans et se terminer de la 

manière infamante qui soit. De surcroît, elle se doublerait très 

vite d’une guerre civile meurtrière et démoralisante qui est le 

lot des royaumes en voie de disparition. (Maalouf :34) 

    Les propos relatés par le narrateur Hassan el-Wazzan  

dans la lettre qu’il adressa à son fils fonctionnent à vrai dire 
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motifs de ladite chute ; il le fera en tant qu’intellectuel qui se 

permet de lire les événements dans le livre de l’Histoire loin 

de tout regard superficiel et complaisant. 

     Sur ce plan, Il semble que Maalouf, s’intéresse, par le 

truchement de ses personnages, plus aux raisons de la 

déchéance de Grenade qu’à Grenade elle-même. Comme s’il 

voulait prouver au monde contemporain que cette grande 

civilisation n’avait pas lieu de s’évanouir et que si chute il y a 

eu, ce n’était sûrement pas à cause d’un assoupissement de la 

Raison ni du savoir qu’aurait connus l’Andalousie durant des 

siècles mais à cause de bien d’autres facteurs historiques et 

politiques aussi bien endogènes qu’exogènes qui ont précipité 

sa déliquescence et son anéantissement.  

     Les propos relatés par la mère Selma, le père 

Mohamed et d’autres personnages intellectuels  comme 

Astaghfirullah et Abou-Khamr nous éclairent déjà sur les 

mobiles de cette chute. Soulignons tout de même - et à ce titre 

- que si ces derniers changent d’un personnage à une autre, ce 

ne serait pas là un signe d’anomie ou d’incohérence. Chacun 

possède en effet des données que peut-être l’autre n’a pas pu 

avoir. En plus, à chacun son interprétation et à chacun sa 

grille de lecture car en définitive « la connaissance historique 

est une herméneutique, c'est-à-dire une science de 

l’interprétation » (Hansen-Love, 2008 : 198). Toutefois, tous 

s’accordent au moins sur deux causes : la dislocation de 
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Le vizir veut que nous acceptions de livrer Grenade à 

Ferdinand. Il nous expliqué que toute résistance était 

désormais inutile, qu’aucune aide ne nous parviendra 

d’Andalousie ni d’ailleurs ; il nous a révélé que des envoyés 

des princes musulmans se sont compromis avec nos ennemis, 

Dieu punisse les uns et les autres comme Lui seul sait le 

faire ! Mais al-Mulih ne nous a pas tout révélé ! Il ne nous a 

pas dit qu’il était depuis des semaines en pourparlers avec les 

Roum. Il ne nous a pas avoué qu’il s’était déjà entendu avec 

eux pour leur ouvrir les portes de Grenade. […]. Al-Mulih ne 

nous a pas confié qu’il avait même accepté d’avancer la date 

de reddition, que celle-ci aura lieu dans les jours à venir, et 

qu’il a seulement cherché à obtenir un délai pour préparer 

l’esprit des gens de Grenade à la défaite. C’est pour nous 

contraindre à la capitulation que les dépôts de vivres sont 

fermés depuis plusieurs jours ; c’est pour hâter notre 

découragement que des manifestations de rue ont été 

organisées par les gens du vizir ; et si l’on nous a fait venir à 

l’Alhambra en ce jour, ce n’est pas pour critiquer les actes de 

nos gouvernants, comme le vizir a voulu nous le faire croire, 

mais bien pour donner notre val à leur décision impie de livrer 

Grenade. (ibid. : 64) 

     Quelles ont donc été les raisons réelles d’une telle fin ? 

Qui en étaient les vrais responsables ? A qui pouvait profiter 

la fin de l’Andalous ? Dans son livre de Grenade, Hassan 

reviendra longuement sur ce qu’il considère comme véritables 
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Grenade, nulle cité ne te ressemble 

Ni en Égypte, ni en Syrie, ni en Irak, 

C’est toi la mariée,  

Et ces pays ne sont que ta dot. 

Ce que tu veux offrir à Ferdinand, ô vizir, c’est ce palais 

de l’Alhambra, gloire des gloires et merveille des merveilles. 

Regardez autour de vous, mes frères ! Promenez lentement 

vos yeux tout autour de cette salle dont nos pères et nos 

grands-pères ont patiemment ciselé chaque pan de mur 

comme un bijou délicat et rare ! Fixez à jamais dans vos 

mémoires ce lieu vénéré où aucun de vous ne remettra plus 

les pieds, sauf peut-être comme esclave.  

[…] 

Pendant huit siècles, […], nous avons illuminé cette terre 

de notre savoir, mais notre soleil est à l’heure de l’éclipse, et 

tout devient sombre. Et toi, Grenade, je sais que ta flamme 

vacille une dernière fois avant de s’éteindre, mais qu’on ne 

compte pas sur moi pour la souffler, car les descendants 

cracheraient sur mon souvenir jusqu’au jour du Jugement. 

(ibid. : 69) 

     C’était également l’avis de l’imam grenadin 

Astaghfirullah. Devant des centaines de notables et de 

militaires, cet autre intellectuel (religieux) fustigea les 

capitulards, notamment al-Mulih qui voulait à tout prix livrer 

Grenade aux ennemis ; toute résistance serait, selon cet 

influent vizir, tout simplement vaine, perdue d’avance : 
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médiéval, sur les mobiles d’une telle chute, sur les 

événements inscrits dans leur actualité d’alors pour pouvoir 

en tirer des enseignements par la suite.  

    Son père, Mohamed Abou-l-Hassan, lui aussi n’arrêtait 

guère de parler de Grenade, surtout dans son exil au Maroc 

qui allait le séparer à jamais de sa terre natale et l’emmurer 

dans une amertume sempiternelle. Il en parlait tout le temps 

comme d’autres parlaient de femmes et de vin et ne se lassait 

pas alors de raconter que quelques jours avant la reconquista 

des Castillans, le sultan Boabdil convoqua au palais de 

l’Alhambra (Qasr el hamra : le palais rouge) tous les 

dignitaires et notables de Ghernata. Selon le maître de la cité, 

chacun avait à donner son opinion sur la situation 

préoccupante de la ville et sur tous les cas éventuels  auxquels 

cette dernière pourrait être confrontée. En un mot, il fallait se 

mettre d’accord sur une décision : soit la paix, soit la guerre. 

Mohamed, fonctionnaire au bureau du muhtasib, ne 

s’empêcha pas des années après de relater non sans émotion 

ce que le médecin et poète Abou-Khamr, grand médecin et 

intellectuel de Grenade, rétorqua ce jour-là au sultan Boabdil 

et à son vizir Al-Mulih, alors notoirement favorables à 

remettre les clés de la ville aux mains des rois catholiques : 

Ce que tu veux offrir à Ferdinand, ce n’est ni un 

chandelier d’or, ni une robe d’apparat, ni une esclave de 

quinze ans. Ce que tu veux offrir à Ferdinand, c’est cette ville  

dont le poète a dit : 
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regard, des mots, des larmes que je ne lui connaissais en 

aucune circonstance. (Maalouf, 1986 : 60) 

    C’est dire que cette capitulation (car c’en était une) était 

un véritable cauchemar pour elle comme pour tous les autres 

Grenadins de l’époque. En effet, la remise des clés du dernier 

royaume musulman d’Espagne par Boabdil à Ferdinand et 

Isabelle, le 1er janvier 1492, bien qu’« elle se soit produit[e] 

avec si peu de fracas » (Maalouf, 1986 : 77), ne fut pas pour 

autant sans douleur ni sang. Dans une langue émouvante qui 

rappelle l’indicible  sensibilité des poètes fort aguerris, Selma 

a su en restituer ses souvenirs et ses impressions les plus 

tristes : 

Il a fait froid cette année-là sur Grenade, froid et peur, et 

la neige était noire de terre remuée et de sang. Qu’elle était 

familière, la mort, que l’exil était proche, que les joies du 

passé étaient cruelles au souvenir ! (ibid.) 

    Hassan, Lui, en tant qu’intellectuel directement 

concerné par cette inoubliable débâcle, il voyait que la chute 

de Grenade n’avait rien de fortuit. Il ne croyait jamais au 

hasard, lui l’érudit sceptique. Pour lui, tout dépendait de tout 

et par conséquent, il y avait systématiquement une cause à 

tout phénomène. Ainsi, se considérant comme un éclairé qui 

avait le droit de regard sur ce qui se passait dans la cité, il se 

permettait même des années après, de revenir sur ce triste 

événement qu’était la chute. Il voulait en savoir plus sur les 

tenants et les aboutissants de cette sombre époque de l’Islam 
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baptise Le livre de Grenade. Et dans ledit livre, articulé à son 

tour sur six années, la quatrième est intitulée « L’année de la 

chute ». C’est pourquoi du reste nous avons décidé de nous en 

tenir prioritairement à ce terme employé par le narrateur lui-

même ; les autres seront bien entendu usités seulement dans 

une occurrence synonymique. 

La chute de Grenade, « la capitale du royaume des sultans 

nasrides [et] dernière expression vigoureuse de la culture 

musulmane dans la péninsule Ibérique » (Zemon Davis, 2007 

: 28) (et même universel puisque cette ville est inscrite dans la 

liste du patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1984) y est 

décrite avec beaucoup de détails empruntés à l’historiographie 

arabe et occidentale à la fois. Mais tous les récits qui nous 

occupent ici sont rapportés non pas par un chroniqueur ou 

autre mémorialiste mais par un personnage témoin, à savoir 

Salma, la mère de Léon. En prêtant la voix à celle qui l’a mis 

au monde en 1489 (894 de l’hégire), le narrateur Hassan El 

Wazzan (autre nom de celui-ci au même titre que Jean-Léon 

de Médicis et Yuhanna al-Assad), voulait restituer par le biais 

de ce personnage référentiel (2) une vérité et un témoignage 

irréfragables – certes sous forme de réminiscences - que du 

reste les historiens des deux rives méditerranéennes ne nient 

pas :  

Ma mère n’était plus la même quand elle parlait de la 

chute de notre ville ; elle avait pour ce drame une voix, un 
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- crise politico-militaire et sociale au sein du Sultanat 

ottoman et de l’Emirat du Mont Liban qui s’est achevée par la 

chute de Bachir II et la capitulation de l’armée égyptienne 

emportant avec elle une utopie irréalisable (Dorlian, 1995 : 

83-90). 

 

    Ce constat n’est pas sans pertinence puisqu’il établit un 

rapport presque de consubstantialité entre les protagonistes 

maaloufiens (tous intellectuels) et le phénomène de 

déchéance. Mais, c’est peut-être la chute du royaume de 

Grenade (celle-là exclusivement puisqu’il y en a beaucoup 

selon G. Dorlian) qui est et reste la plus indélébile dans la 

mémoire collective des Arabes. Il convient de dire à cet égard 

que le roman Léon l’Africain est le réceptacle de cette topique 

par excellence pour diverses raisons, notamment celles liées à 

la grandeur de la civilisation qu’a connue la péninsule 

Ibérique pendant des siècles. Pour rappel, et selon le penseur 

et sociologue Gustave Le Bon,  « la durée de l'empire des 

Arabes en Espagne fut d'environ huit siècles, c'est-à-dire à 

peu près égale à celle de la puissance romaine. » (Le Bon, 

1980 : 126). Ce n’est pas rien pour Maalouf ni pour ses 

personnages ; nous allons le voir dans ce qui suit. 

      En fait, Ghernata a une symbolique très forte dans 

l’imaginaire arabo-musulman. C’est ce qui justifie peut-être 

ce choix si motivé par l’auteur. D’ailleurs, sur quatre vingt-six 

pages du même roman, il lui consacre toute une partie qu’il 
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     Il n’est pas inintéressant par ailleurs de constater 

d’entrée de jeu un fait saillant : l’auteur de Samarcande enrôle 

des personnages intellectuels dans tous ses romans dans le 

dessein de mettre en relief la déliquescence de l’espace arabo-

musulman à des époques différentes, mais toutes survenues 

après 1492. A ce titre, et dans un de ses articles consacrés au 

successeur de Claude Lévi-Strauss à l’Académie française, 

Georges Dorlian fait remarquer qu’ils (les intellectuels 

évoluant dans l’espace romanesque maaloufien)  

se situent tous au tournant d’un état de crise sociopolitique 

ou au carrefour d’un changement important touchant les 

assises de l’ancien espace oriental et arabo-musulman ou bien 

aux confins tangents de l’ancien et du moderne [Le Rocher de 

Tanios] : 

           - chute de Grenade devant l’armée de Ferdinand. 

[Léon l’Africain] 

- chute du Califat devant la puissance grandissante des 

sultans seldjoukides. 

- et chute de ces derniers devant l’invasion mongole [1ère 

partie de Samarcande] 

- échec d’une expérience de modernisation à l’occidentale 

[2ème partie de Samarcande] 

- crise du christianisme primitif sous l’empire sassanide 

[le changement en faveur du pouvoir sassanide a eu lieu avant 

le commencement du roman]. [Les Jardins de lumière] 
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article, nous répondrons à la question qui suit : Quelles sont, 

selon le texte romanesque maaloufien(1), les aspects et les 

causes du phénomène de la chute ? Pour ce faire, nous avons 

choisi un corpus romanesque montrant bien les mécanismes 

de ce phénomène au déclin de l’âge d’or arabe, à savoir la fin 

du XVe siècle coïncidant avec l’effondrement du royaume de 

Grenade. Il s’agit du roman Léon l’Africain. Notons par 

ailleurs que l’on fera recours à une autre œuvre, Les Echelles 

du Levant, mais juste vers la fin de notre contribution et ce, 

dans une visée exclusive de consolidation de l’argumentation 

que nous aurons développée chemin faisant. Au plan 

méthodologique, nous concentrerons notre étude thématique 

sur quelques exemples seulement en vue d’analyser des 

séquences narratives ou le contenu de quelques citations 

appartenant à des personnages intellectuels maaloufiens en 

rapport sémantique avec tout ce qui renvoie à la chute en tant 

que thème faisant allusion au dernier stade d’une civilisation 

qu’est la chute.  

    Tout en restituant les événements de la fin du XVe 

siècle (notamment l’an 1492), le narrateur Hassan/Léon, et 

par le biais de certaines voix de protagonistes qu’il distribue 

au gré de sa volonté d’élucider des zones d’ombres de ladite 

chute, reviendra sur des faits qu’il ne veut aucunement 

reléguer au second plan tant il les considère comme 

importants dans l’appréhension des données historiques du 

phénomène qu’il nous décrit non sans amertume. 
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Le thème de chute chez Amin Maalouf 

BENSELIM Abdelkrim  

Université Ain Témouchent 

 

Abstract: 

Another name of decline or decay, the fall is a 

manifestly recurring and pervasive theme in the novels of the 

Lebanese writer Amin Maalouf. Actually, it is a theme already 

included in the literary or philosophical, many novelists, 

intellectuals and Arab thinkers 

 

Keywords: 

manifestly recurring the Lebanese – social- philosophical- 

intellectuals 

 

      Autre appellation de déclin ou de déchéance, la 

chute est un thème manifestement récurrent et omniprésent 

dans les romans de l’écrivain libanais Amin Maalouf. A vrai 

dire, il s’agit d’une thématique déjà inscrite dans l’œuvre 

littéraire, voire philosophique, de beaucoup de romanciers, 

d’intellectuels et de penseurs arabes. Déjà présente dans la 

Muqaddima d’Ibn Khaldoun, elle a été reprise d’une manière 

ou d’une autre (romanesque, essayistique, artistique, etc.) par 

bon nombre de contemporains comme Mohamed Iqbal, M. 

Abed al-Jabiri,Edward Saïd et Mohamed Arkoun.Dans cet 
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series of efforts, during which all aspects of the investigation 

from concepts, problems, methods, stages and expected 

results are clarified and repeatedly elaborated. Therefore, a 

good proposal constitutes a coherent and concrete whole in 

which problems, theories and methods support one another 
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proposal. That is why the student needs to mention the 

limitations and weaknesses of the proposed research, which 

may be justified by time as well as by the early developmental 

stage of his  research area.  

8. Bibliography/References  

    The bibliography should be a short list of the key  relevant 

literature in the area. Therefore , the student should know how 

to get  

• -Related documents to be consulted/studies  

• -Follow technicalities in  writing  

bibliography/references  

• -To present the bibliography in alphabetic order  

• -To present it in classified manner, manuscripts, 

books, journals, commission reports, newspapers, etc.  

III-Conclusion 

A research proposal should be viewed as more than the 

outcome of a formalised procedure. It tests in particular the 

student’s ability as a researcher to conceptualise clearly and to 

plan and organise carefully and thoroughly. It must be done 

well in order to be fair to the research idea, and to ‘sell’ the 

idea. It needs to be kept in mind however, that student plan 

needs not be rigidly adhered to as opportunities to refine his 

topic arise, unforeseen circumstances come his way or if 

unexpected data or sources of data arise.  

The importance is to have a clear sense of direction right from 

the start. An exemplary proposal emerges only through a long 
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   The Method section is very important because it tells how 

the student plans to tackle the research problem. It will 

provide the student’s work plan and describe the activities 

necessary for the completion of the project. The student needs 

to demonstrate his knowledge of alternative methods and 

make the case that his approach is the most appropriate and 

the most valid way to address the research question.  

Research methods may include experiment,  descriptive, or 

historical– survey, activity analysis, trend study, program 

evaluation, follow-up study, document (content) analysis, 

case study, ethnographic (field) study, comparative and 

correlational, data collection tools –tests/inventories, 

observations, inquiry forms, interviews. Where research visits 

are a key part of the project, it may be useful to explain the 

decision to undertake the research in some place. This could 

include the decision to work with particular individuals, for 

example.  

6- Results 

    Obviously the student does  not have results at the proposal 

stage. However, he needs to have some idea about what kind 

of data he will be collecting, and what statistical procedures 

will be used in order to answer the research question or test 

the hypothesis.  

7-Discussion  

   The student needs to communicate a sense of enthusiasm 

and confidence without exaggerating the merits of his 
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• 1. It demonstrates one’s knowledge of the research 

problem.  

• 2. It demonstrates the student‘s understanding of the 

theoretical and research issues related to the research 

question.  

• 3. It shows the student‘s ability to critically evaluate 

relevant literature information.  

• 4. It indicates the student’s ability to integrate and 

synthesize the existing literature.  

• 5.It provides new theoretical insights or develops a 

new model as the conceptual framework for the 

research.  

• 6.It convinces the student‘s reader that the proposed 

research will make a significant and substantial 

contribution to the literature (i.e., resolving an 

important theoretical issue or filling a major gap in the 

literature).  

•  

5-Methods 

“The methods or procedures section is really the heart of 

the research proposal. The activities should be described 

with as much detail as possible, and the continuity 

between them should be apparent” (Wiersma, 1995, p. 

409). 
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3.2 Research hypotheses  

    Research hypotheses are assumptions about the tentative 
solution of the research. These assumptions are derived on 
personal experience, review of the related literature, consultations/ 
focused interviews with the experts / professionals or combination 
of all. 
3. 3 Chapter outlines  
It is not necessary to have a chapter structure at this stage; 
however it is sometimes useful to identify the progress of the 
research through chapters.  
The general introduction generally covers the following elements: 

• 1. State the research problem, which is often referred to as 
the purpose of the study.  

• 2. Provide the context and set the stage for the research 
question in such a way as to show its necessity and 
importance.  

• 3. Present the rationale of the proposed study and clearly 
indicate why it is worth doing.  

• 4. Briefly describe the major issues and sub-problems to 
be addressed by the research.  

• 5. Identify the key independent and dependent variables 
of the experiment. Alternatively, specify the phenomenon 
the student wants to study.  

• 6. State the research questions and/or hypotheses 

which are connected carefully to the literature being 

reviewed  

• 7. Set the delimitation of the proposed research in 

order to provide a clear focus.  

4- Literature Review 

The literature review serves several important functions: 
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3-General Introduction 

    It is very important in defining the scope of the project 

and provides an important development of the topic 

summarised in the abstract, and is an important opportunity 

for the student to demonstrate competence in the relevant area 

as well as familiarity with the field.  

Its main purpose is to provide the necessary background or 

context for the research problem. How to frame the research 

problem is perhaps the biggest problem in proposal writing.  

    If the research problem is framed in the context of a 

general literature review, then the research question may 

appear uninteresting. However, if the same question is placed 

in the context of a very focused and current research area, its 

significance will become evident. 

    The introduction typically begins with a general 

statement of the problem area, with a focus on a specific 

research problem, to be followed by the rationale or 

justification for the proposed study.  

3.1 Research questions  

    It may be useful to present the research as a series of 

research questions to be examined by the thesis. An effective 

structure might be to use each question as a sub-heading to a 

paragraph or two of elaboration and detail on the “problem” 

or “issue” contained in each research question. Research 

questions ask what relationships exist between the different 

variables in the study.  
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• 4. The student’s ability to construct and communicate 

a reasoned piece of writing.  

  The following is a guide to an effective and coherent 

structure for the research proposal 

1- Title: 

 It should be concise and descriptive. For example,  

• First page – title of the research; researcher’s name; 

name of institute/organization where the researcher 

belongs; name of the supervisor, co-supervisor; date; 

etc  

• In selecting the title, the following points should be 

taken care of:  

    -Reflect the theme of the research  

    -Be self-explanatory  

    -Be brief  

    -Language be simple and unambiguous  

    -Be specific to a   particular domain  

2. Abstract:  

    The abstract is a brief summary of the entire proposal, 

typically ranging from 150 to 250 words. It should outline the 

proposal’s major headings: the research question, theoretical 

framework, research design, sampling method, 

instrumentation, and data and analysis procedures. A good 

abstract accurately reflects the content of the proposal, while 

at the same time being coherent, readable, and concise.  
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and the work-plan to complete it. Generally, a research 

proposal should contain all the key elements involved in the 

research process.  The proposal should have sufficient 

information to argue that the student has an important 

research idea, that s/he has a good grasp of the relevant 

literature and the major issues, and that the methodology is 

sound. The research proposal provides a coherent and concise 

outline of the intended research. This allows students to assess 

the originality of the proposed topic.  

II-The importance of research proposal 

    A research proposal is a document of usually ten to 

fifteen pages that informs others of a proposed piece of 

research. A reason to get the proposal right is that this can 

save the student time in the long run. 

Proposals are informative and persuasive writing 

because they attempt to convince the reader to do something. 

The goal of the student is not only to persuade the reader to 

do what is being requested, but also to make the reader 

believe that the solution is practical and appropriate.  

Generally speaking, the proposal must assist with the 

identification of the following:  

• 1. The student’s proposed area of research and 

the originality of that research;  

• 2. Adequate resources for the project (for 

example, library materials and research expertise);  

• 3. An appropriate supervisor for the project; and  
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The Importance of Research Proposal 

MERBOUH Zouaoui 

Université de Sidi Bel Abbés  

 

Abstract: 
Most students and beginning researchers do not fully 

understand what a research proposal means, nor do they 

understand its importance. A high quality proposal not only 

promises success for the project, but also impresses the 

Thesis Jury about the student’s potential as a researcher. 

A research proposal is intended to convince others that 

the student has a worthwhile research project and that s/he 

has the competence and the work-plan to complete it. 

Keywords: 
beginning researchers - worthwhile – competence- convince- 

quality 

 

I-Introduction 

Most students and beginning researchers do not fully 

understand what a research proposal means, nor do they 

understand its importance. A high quality proposal not only 

promises success for the project, but also impresses the Thesis 

Jury about the student’s potential as a researcher. A research 

proposal is intended to convince others that the student has a 

worthwhile research project and that s/he has the competence 
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d’Alger sous les yeux des enfants. 
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d’Albert Camus concernant la guerre d’Algérie. 
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comme celui d'un Albert Camus, philosophe malgré lui, lui 

vaudra le titre de philosophe pour classes terminales. Jacques 

Derrida, héritier et lecteur35 attentif de Camus et défenseur36 

de Camus concernant la question de ceux qu’on appelait les 

libéraux d’Algérie, partage avec son prédécesseur le combat 

philosophique contre la philosophie et sa tendance 

réductionniste, sa disposition à se renfermer dans un système 

clos qui n’est pas suffisant à exprimer ni son ambivalence 

essentielle ni la complexité du réel. 

 Leur commune expérience dans la fragmentation identitaire 

les aurait-elle rendus philosophes de la destinerrance ?  
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Nous ne sommes jamais assurés de posséder, ni de 

maitriser notre langue. Elle nous échappe telle qu’elle est 

fréquentée par la langue des autres. Résultat ? Trouble de 

l’identité manifesté dans trois différentes formes de folie qui 

guettent notre rapport à la langue : rapport à soi et au langage 

complètement déstructuré ; identification totale avec la langue 

officielle ; la folie d’une hypermnésie, une fidélité absolue, un 

surcroit de mémoire. Il est donc possible de ne parler qu’une 

langue et que cette langue ne soit pas la sienne. Porter l’autre 

en soi dans la destinerrance, voilà en quoi consiste 

l’expérience de la langue.  

Conclusions  

La philosophie est-elle à considérer comme une langue 

universelle, capable de donner voix même à qui se passe en 

dehors de ses marges ? Si elle a toujours cru se tenir en rapport 

avec le non philosophique, voire l’anti- philosophique avec les 

pratiques et les savoirs, empiriques ou non, qui constituent son 

autre […] -dit Derrida- peut-on, en toute rigueur, assigner un 

lieu non philosophique, un lieu d’extériorité ou d’altérité 

depuis lequel on puisse encore traiter de la philosophie ? Ce 

lieu n’aurait-il pas été d’avance occupé de philosophie ? Est-il 

une ruse qui ne soit pas de la raison pour empêcher à la 

philosophie de parler encore d’elle-même, de prêter ses 

catégories au logos de l’autre ?34 ».  

Le combat de Derrida contre métaphysique pour sauver 

la différence lui vaudra le statut de meurtrier de la philosophie, 
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langue du maître. Le maître prenait d’abord et en particulier la 

figure du maître d’école. Tout autrement que pour un petit 

français de France, la Métropole était l’ailleurs, à la fois une 

place forte et un tout autre lieu. Depuis l’irremplaçable 

emplacement de ce Là-bas mythique, foyer invisible mais 

rayonnant dont nous arrivaient les paradigmes de la 

distinction, de la correction, de l’élégance, de la langue 

littéraire ou oratoire »28 

La langue est le français, qui « est la seule langue qu’on m’a 

appris à cultiver, la seule aussi dont je puisse me dire plus ou 

moins responsable » dit Derrida lors d’une interview pour Le 

Monde29. Le français est oui la seule langue, mais aussi la 

langue de l’autre qui habite au-delà de la mer, elle est la 

langue du maitre, celle qui exige des preuves et des 

épreuves30, avec laquelle on ne fait pas n’importe quoi31 car 

elle nous préexiste, elle nous survit32.  

Et il continue : « Quand je violente la langue française, 

je le fais dans le respect raffiné de ce que je crois être une 

injonction de cette langue, dans sa vie, son évolution. Je ne lis 

pas sans sourire, parfois avec mépris, ceux qui croient violer, 

sans amour, justement, l’orthographe ou la syntaxe classiques 

d’une langue française, avec des petits airs de puceaux à 

éjaculation précoce, alors que la grande langue française, plus 

intouchable que jamais, les regarde faire en attendant le 

prochain.33 » 
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vraie, pure n’existe pas. Ici, dans la tentative de reconstruire 

son origine Camus prend conscience de cette vérité : l’origine 

pure n’existe que dans l’espace du récit. Il faut déconstruire le 

spectre de l’origine, « le Premier Homme refait tout le 

parcours pour découvrir son secret : il n’est pas le premier. 

Tout homme est le premier homme, personne ne l’est. C’est 

pourquoi il se jette au pieds de sa mère 25». 

III.II Babélisme 

« J’en ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne 26».  

 

L’expérience de vie de Jacques Derrida est 

indélébilement signée par la langue. « Rien d’original 27» -dit-

il – dans le fait que la langue soit quelque chose de vital. Mais 

les contingences ont fait que Jacques Derrida, juif français 

d’Algérie, né de la génération précédant la guerre 

d’indépendance, participe aux changements culturels et 

linguistiques incroyables vécus par les juifs français d’Algérie.  

« La métropole, la Ville-Capitale-Mère-Patrie, la cité de 

la langue maternelle, voilà un lieu qui figurait, sans l’être, un 

pays lointain, proche mais lointain, non pas étranger, ce serait 

trop simple, mais étrange, fantastique et fantomal. Au fond, 

l’une de mes premières et plus imposantes figures de la 

spectralité, la spectralité elle-même, je me demande si ce ne 

fut pas la France, je veux dire tout ce qui portait ce nom. Un 

pays de rêve, donc, à une distance inobjectivable. En tant que 

modèle du bien-parler et du bien-écrire, il représentait la 
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origines. Un impératif dévore son âme : il faut dire l’Algérie. 

Quels mots utiliser pour parler de l’Algérie ? Comment 

combler le déséquilibre du à cette condition paradoxale d’exilé 

chez soi ? La question reste ouverte jusqu’ au Premier homme, 

durant Le Premier homme et après Le Premier Homme, effort 

autobiographique inachevé, brisé brutalement par la mort de 

Camus qui survient comme une promesse : « Le livre doit être 

inachevé ».  Le silence donne la cadence au sentiment d’exil. 

Du silence originaire de l’absence du père, espagnol enterré en 

France au silence de la mère, du silence de la mère au silence 

de l’école, du silence de l’école au silence de Paris, du silence 

de Paris au silence du retour au pays d’origine. Le Premier 

Homme porte en soi l’urgence de répondre à cette 

interrogation : « Qu’est qu’il signifie d’être français 

d’Algérie ? En feuilletant les Carnets nous partageons 

l’angoisse de Camus  à dire son pays natal : « Je me force à 

écrire ce journal, mais ma répugnance est vive. Si je m’y force 

en ce moment, c’est par panique devant mon défaut de 

mémoire »23avoue Albert Camus dans les Carnets. « Le matin 

d’Algérie m’obsède. Trop tard, trop tard…ma terre perdue, je 

ne voudrais plus rien […] maintenant il faut transfigurer c’est 

ce qui m’angoisse devant ce journal, mais ma répugnance est 

vive. Si je m’y force maintenant c’est par panique devant mon 

défaut de mémoire »24. Le Premier Homme nait, d’une 

naissance biblique, sous un déluge universel, sur ce pays sans 

nom, espace anonyme du mirage de l’enracinement. L’origine 
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Albert Camus semble partager le même sentiment : la 

terre originaire est l’empire du silence, le lieu un lieu d’un 

décalage infini, elle est le lieu d’un passage interminable. 

Foyer de son art, l’Algérie représente pour Albert Camus le 

lieu d’un impérissable exil intérieur. L’écriture est pour 

Camus, comme pour Derrida la trace qui véhicule cette 

impossibilité de l’origine. Comme chez Derrida, chez Camus 

ce sentiment de nostalgérie ne se laisse pas emprisonner par 

les identités, il habite les marges, l’entre lieu.  Les deux vivent 

la situation d’hôtes chez soi, dans un pays qui ne leur 

appartient pas, soumis à une loi qui n’est pas leur loi. Ce 

double écart leur confère la position d’exilé chez soi.   

 

3.1 Le Premier homme 

« Je suis simplement reconnaissant au comité Nobel 

d’avoir voulu distinguer un écrivain français d’Algérie. Je n’ai 

rien écrit qui ne se rattache de près ou de loin à la terre ou je 

suis né.  »22  Avec ces mots, exprimés à l’occasion d’une 

interview à Franc-Tireur, le 18 octobre 1957 Albert Camus 

remercie le Comité Nobel de l’avoir honoré d’un prix qu’il ne 

sent pas mériter en étant pas un écrivain à la hauteur de 

Malraux et en étant son « œuvre encore en chantier ». Cet 

évènement qui trouble la vie d’Albert Camus ne semble 

qu’accentuer le décalage qu’il ressent avec soi –même. 

Il ressent plus fort que jamais ce sentiment d’étrangeté 

qui l’accompagne durant tout sa vie, ce décalage avec ses 
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idées, avec les mots : faut-il que je dise qu’il est aussi 

nécessaire de le savoir avec la plume, -qu’il faut apprendre à 

écrire20 ? ». 

 

III .Nostalgèries 

Jacques Derrida aussi bien que son prédécesseur ont 

senti l’exigence de repenser la philosophie en termes 

d’altérité. Comme il n’y avait pas d’ancrage assez solide, ils 

ont pris le large, direction inconnue, dans l’ailleurs ; 

destinerrance.  

D’où provient cette soif ? 

Derrida nait à Alger, dans le quartier de El-Biar ou y vit 

jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Les témoignages de 

l’attachement envers son pays d’origine traversent ses livres, 

ses interviews, ses annotations. Il invente un mot, nostalgèrie, 

pour décrire les sentiments qui le lient à son pays. 

Et pourtant Jacques Derrida se tient toujours à l’écart d’un 

quelconque sentiment d’appartenance identitaire. « Peut-être y 

a-t- il quelque chose de plus profond encore et qui est 

constamment abordé dans mes livres, c’est ma répugnance 

viscérale à tout enracinement. J’ai l’impression de n’avoir 

d’existence que hors de toute appartenance.21 » 

L’origine c’est le spectre d’un rêve qu’on ne peut jamais 

vraiment atteindre. Unité qui ne peut être que différance.  

Une sorte d’amnésie accompagne les souvenirs d’un Derrida, 

fou de son pays, de sa langue, de sa terre. 
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écart écrit. Elle signifie l’action de le différer, glisser, déplacer 

dans la pensée. Elle est le devenir héraclitien, le déplacement 

des signifiants qui signifient en rompant avec le signifié. Et 

encore elle est le renvoi perpétuel à la présence du sens. 

Il ne s’agit pas chez Derrida, ni chez Camus de choisir la 

littérature à la place de la philosophie ou inversement. Il s’agit 

de maintenir littérature et philosophie dans un rapport 

différentiel qui implique la différence dans la pensée.  

Il ne s’agit pas simplement de reconnaitre cette 

différence comme espace possible de réflexion, mais de 

donner à cet espace une place privilégié en tant que 

mouvement de la pensée. Telle est la tache de la rhétorique 

pour Derrida. La rhétorique doit mettre en évidence ce 

mouvement, elle doit mettre en évidence la vérité de cette 

polarité qui caractérise la différence.  

Aller au-delà de ses marges, mettre en abime les bords 

est la tâche de la philosophie selon Derrida. La philosophie est 

pour Derrida une pratique incessante qui se construit sur 

l’avancement aporétique de différences qui ne se réunissent 

jamais, mais qui ne fonctionnent que ensemble. Il faut savoir 

nager dans cette ambivalence constitutive du réel, danser 

parmi les apories, en se soucient de ne pas les écraser. Si la 

philosophie pense à l’écriture comme le signe de ce signe ou 

comme le signifiant et donc comme à quelque chose de 

secondaire, quelle valeur donner à l’écriture ? Il faut-comme il 

le dit de Nietzsche- « Savoir danser avec les pieds, avec les 
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monde. Mais ce choix pour une écriture blanche, silencieuse 

ne se traduit pas par une clôture au monde, il se transforme au 

contraire dans une perméabilité extrême à ces signes.  

«Le silence est un mot qui n’est pas un mot et le souffle 

un objet qui n’est pas un objet »17, rappelle Derrida sur les 

traces de Bataille. Le silence camusien est un silence 

philosophique. Camus met en œuvre un univers clairvoyant, 

habité de lumière et d’ombre, d’envers et d’endroits, de joies 

dans la douleur, illuminé par un soleil aveuglant et meurtrier. 

Au fond de la beauté royale de la vie se cache l’expérience de 

la mort : « A l’heure difficile ou nous sommes, que puis-je 

désirer d’autre que de ne rien exclure et apprendre à tisser de 

fil blanc et de fil noir une même corde tendue à se rompre ? 

Dans tout ce que j’ai fait ou dit jusqu’à présent, il me semble 

bien connaitre, ces deux forces, même lorsqu’elles se 

contrarient ».18 

L’Univers de Nietzsche de La Naissance de la tragédie 

est là. Le différend des forces contraires engendre l’harmonie. 

Albert Camus, comme Jacques Derrida se situe sur ce 

différend. « Nous pourrons donc appeler différance cette 

discorde active, en mouvement, des forces différentes et de 

différences de forces que Nietzsche oppose à tout le système 

de la grammaire métaphysique partout où elle commande la 

culture, la philosophie et la science.19 »   

La Différance est la différence qui met en abime le culte 

de l’hégémonie du Même sur l’Autre. Elle est la marque un 



Barbara Zauli Jacques Derrida, Albert Camus pensées        N° 8  

  

[26] 

volonté primordiale humaine qui est celle d’exprimer soi-

même.  

Nietzsche met ainsi l’accent sur le caractère non 

conceptuel du langage jusqu’à substituer le jeu aux concepts 

métaphysiques de vérité et être.   

Camus, lecteur de Nietzsche, se soucie de sa part, de 

créer un langage qui soit en accord avec le réel. Notre 

connaissance du monde nous vient des mots : hors si le 

langage n’a pas de sens le monde est absurde. Camus vit 

l’absurdité d’un siècle qui doit être repensé. Cette possibilité 

se fonde sur le langage. Il faut trouver le langage approprié 

pour parler d’un tel monde, accablé par le nihilisme.  

« Mal nommer les choses c’est rajouter du malheur au 

monde » dit –il dans l’Homme Révolté. Son impératif est le 

même de Nietzsche : « les mots ne sont que des symboles pour 

les relations des choses entre elles et avec nous, ils ne touchent 

jamais à la vérité absolue, et le mot être, […] ne désigne que la 

relation générale qui relie toutes les choses entre elles […] 

alors les mots et les concepts ne nous ferons jamais franchir le 

mur des relations, ni pénétrer dans quelque fabuleux fond 

originel des choses […] »16. Camus répond à cette exigence en 

s’appuyant sur une esthétique ontologique qui, à travers 

l’acceptation inconditionnelle de notre condition existentielle, 

entend redonner du sens au monde.  C’est dans cette direction 

que s’inscrit le choix camusien pour une parole matérielle, 

dépouillée, transparente en communion physique avec le 
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vrai – un monde où l’on ne souffre pas ; or la contradiction, 

l’illusion, le changement sont cause de la souffrance ! Il ne 

doute pas qu’il existe un monde tel qu’il devait être, et il 

voudrait chercher le chemin […] »14 

Nietzsche tente à déconstruire le concept métaphysique 

de vérité à travers la rhétorique et plus particulièrement à 

travers la métaphore. Il reconnait l’origine des concepts dans 

la "pulsion" humaine à former des métaphores. La métaphore, 

considérée par la philosophie comme quelque chose de 

secondaire, voire ornementale, « […] parle obliquement, 

exploite des connotations latérales, insinue des choses sans 

vraiment les dire, suggère des idées sans les expliciter. »15 

Jacques Derrida, revient sur cette théorie nietzschéenne 

pour montrer que : « la métaphore est donc déterminée par la 

philosophie comme perte provisoire du sens, économie sans 

dommage irréparable de propriété […] comme quelque chose 

d’inquiétant et étrange face à l’intuition, le concept, la 

conscience. 

 Nietzsche intente le langage d’avoir simplifié ce qui en 

réalité ne dérive que d’un long procès d’adaptation en un 

simple mot qui se prétend originaire, mais qui est tout sauf 

originaire. La réflexion sur le langage, considérée par 

Nietzsche comme la plus radicale volonté d’affirmation de 

l’homme, traverse son œuvre entière. Aller à la quête d’un 

style d’écriture signifie pour Nietzsche répondre à cette 
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capable d’exprimer la complexité de l’existence. Cette 

opération est possible grâce à Nietzsche.  

 

II .Nietzsche : la généalogie de la différance ? 

« On ne peut pas souhaiter un héritier ou une héritière 

qui n’invente pas l’héritage, qui ne le porte pas ailleurs, dans 

la fidélité. Une fidélité infidèle. »10    

On peut penser à Derrida comme à l’héritier d’une 

époque, celui qui brise les marges, qui déclare la mort de la 

philosophie pour lui permettre une nouvelle renaissance.  

Derrida se réclame souvent héritier de Nietzsche et il le fait en 

particulier dans son texte L’Ecriture et la différence. Camus, 

de son coté, fait de Nietzsche son maitre spirituel jusqu’à 

affirmer « je dois à Nietzche une partie de ce que je suis11 ». 

Ce qui relie les deux philosophes dans leur commune dévotion 

envers Nietzsche est surtout la différence. « La différence 

entre Apollon et Dionysos, entre l’élan et la structure,- qui - ne 

s’efface pas dans l’histoire car elle n’est pas dans 

l’histoire »12 ; « […] cette discorde active en mouvement, des 

forces différentes, et des différences des forces que Nietzsche 

oppose à tout système de la grammaire métaphysique partout 

où elle commande la culture, la philosophie et la 

science. »13La philosophie a accueilli une conception de 

l’existence qui oublie de penser la différence. Elle prétend la 

vérité. Mais qu’est-ce que cette vérité si non « un monde qui 

ne puisse ni se contredire, ni tromper, ni changer, un monde 
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travers des jeux littéraires, repousser les barrières érigées par 

le langage philosophico-spéculatif et subvertir les frontières.  

Il ne s’agit pas chez Derrida, ni chez Camus de choisir la 

littérature à la place de la philosophie ou inversement. Il s’agit 

de maintenir littérature et philosophie dans un rapport 

différentiel qui implique obligatoirement la différence dans la 

pensée.  

Si l’histoire de la philosophie est faite d’«un espace 

dissymétrique et hiérarchisant, traversé par des forces et 

travaillé dans sa clôture par le dehors qu’il refoule : expulse et, 

ce qui revient au même, intériorise comme un de ses 

moments » il faut aller au-delà de cet espace, pousser les 

limites, tympaniser la philosophie, lui crever les oreilles9 afin 

de redonner à la philosophie sa dimension de pratique de la 

pensée.  

Né en 1930 à Alger, dans le quartier d’El –Biar, juif, 

français d’Algérie et immigré en France en 1949, Jacques 

Derrida partage avec Albert Camus, né en 1913 dans le 

quartier populaire de Belcourt, non seulement une origine 

fragmentée qui marquera profondément sa pensée, mais aussi 

l’originalité philosophique d’une pensée de l’altérité capable 

de blesser les marges de la relation philosophie-littérature. 

Cette relation est maintenue grâce à l’invention d’une pensée 

mouvante, d’une pensée des nuances, capable de porter en soi 

et maintenir toujours vivante la tension entre les différences, 
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philosophie est un genre littéraire particulier » dit-il dans 

Marges de la philosophie. En suivant Paul Valery, il nous 

rappelle que la philosophie s’écrit et que cela porte en soi trois 

conséquences principales : la première est que dans l’écriture 

quelque chose de la grandeur de la vérité et du sens se perd et 

« Le philosophe écrit contre l’écriture6 » afin de réparer sa 

perte. Il écrit pour se tenir dans le cercle logocentrique, mais 

aussi pour lui redonner du sens, pour le revigorer. Dans cette 

opération il se froisse avec la vraie nature du langage qui est 

hétérogène, discontinue, fragmentée. La deuxième 

conséquence est que la philosophie du fait qu’elle s’écrit ne 

peut pas se soustraire à la forme et elle est donc à considérer 

une comme un genre littéraire particulier […] et il faut bien 

que nous la rangions non trop loin de la poésie7. Troisième 

conséquence ; l’importance du timbre et du style en tant que 

présences singulières du sujet écrivain. 

La question assez controversée de savoir si Albert 

Camus doit ou non être désigné comme un philosophe et celle 

d’un Derrida philosophe "apocryphe", poète et brigand, à mi-

chemin entre philosophie et littérature, ne fait que mettre en 

évidence le caractère éphémère de la séparation entre les deux 

disciplines.  

 S’il est indéniable que le discours philosophique, 

contrairement à l’œuvre littéraire, « tend à absorber dans son 

dire son dit tout en se réservant la possibilité de renverser son 

dit dans son dire »8, c’est vrai aussi que le philosophe peut, à 
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nous empêcher de remarquer l’orientation fortement 

philosophique qui les caractérise.  

Derrida dénonce le ton apocalyptique opté par la 

philosophie occidentale. Le mot apocalyptique « En grec, 

apokalupsis traduirait des mots dérivés du verbe hébreu 

gala.»4  Derrida dénonce, donc, un certain ton soutenu, 

prétentieux, qui est celui de qui, depuis Platon, prétend 

posséder la vérité.  

En suivant Kant et son D’un ton grand seigneur adopté 

naguère en philosophie Derrida nous montre que le rêve ou 

l’idéal du discours philosophique, de l’allocution 

philosophique et de l’écrit qui est censé la représenter est celui 

de rendre la différence tonale, inaudible […]5. 

Il lance pourtant son J’accuse contre la philosophie qui est 

coupable d’avoir coupé le fil d’un lien indissociable comme 

celui entre pensée et écriture. 

La philosophie a abaissé l’écriture et elle l’a refoulée 

hors de la parole pleine. Ce jugement derridien ne décide pas 

la mise à mort de la philosophie, quant plutôt la mise en cause 

de la pensée philosophique et l’impératif d’une nouvelle 

pratique philosophique en tant que pratique de soi. 

Comment pratiquer la philosophie autrement ? En déplaçant 

les frontières avec la littérature. Derrida dans son essai sur la 

Mythologie blanche nous rappelle que l’écriture philosophique 

n’est qu’une manière particulière d’associer les métaphores, 

comparable en une sorte de poésie. Et encore : « La 
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Nos sources sont devant nous 1» 

I.  

Résidents de la frontière entre philosophie et littérature, 

Jacques Derrida en tant que philosophe et Albert Camus en 

tant qu’écrivain élaborent, chacun de leur côté, une pensée 

aporétique des marges qui abrite les limites du langage. En 

s’interrogeant sur le statut de la philosophie ils se heurtent à 

son ambivalence constitutive faite d’inclusions et d’exclusions 

et donc de négation.  

L’un fusionné entre philosophie et critique littéraire et 

l’autre philosophe malgré lui, ils partagent non seulement les 

destins de vie, mais aussi bien la conviction que la conception 

moderne de la philosophie est à revoir.  

Albert Camus a toujours été clair là-dessous : « Je ne 

suis pas un philosophe, je ne crois pas assez à la raison pour 

croire à un système. Ce qui m’intéresse c’est de savoir comme 

il faut se conduire. Et plus précisément comment on peut se 

conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison »2  

Camus ne refuse pas la philosophie, mais il s’insurge contre 

qui voudrait la réduire à son aspect systématique. Il dit se 

considérer comme « un artiste qui crée des mythes à la mesure 

de sa passion et de son angoisse. 3» On sait pourtant que si la 

tuberculose n’avait pas érigé entre Camus et le concours de 

l’agrégation un insurmontable obstacle administratif, il aurait 

probablement été professeur de philosophie. Qu’il s’agisse 

chez lui d’essais, de récits, ou de romans, nous ne pouvons pas 
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Abstract: 

Residents of the border between philosophy and 

literature, Jacques Derrida as a philosopher and as a writer 

Albert Camus each develop their side, a aporetic thinking 

margins which houses the limits of language. In questioning 

the status of philosophy they face a constitutive ambivalence 

made of inclusions and exclusions and thus negation. 

The fused between philosophy and literary critic and 

philosopher in spite of himself the other, they share not only 

the life destinies, but as well the belief that the modern 

conception of philosophy is reviewed. 
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« J’ai quant à moi le sentiment de n’écrire que sur fond 

d’abime. 

 En fait, il n’y a pas plus de fond qu’il n’y a d’origine.  

Il y a cependant exploration, poussée réitérée vers un ailleurs 

inexploré, un fond, une origine hypothétique vers lesquels tend 

toute écriture.  
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       6.  Hindernisse einer Eheschließung nach islamischem 
Recht 

Nach islamischem Rechtsverständnis ist es dem 
muslimischen Mann unter denfolgenden Bedingungen verboten, 
eine Ehe einzugehen: Die Hochzeit mit einer Frau, mit welcher der 
eigene Vater bereits verheiratet gewesen war, ist laut Koran nicht 
erlaubt, wo es heißt: „Und heiratet keine Frauen, die (vorher 
einmal) eure Väter geheiratet haben, abgesehen von dem, was (in 
dieser Hinsicht) bereits geschehen ist! Das ist etwas Abscheuliches 
und hassenswert - eine üble Handlungsweise!“24 Eindeutig 
untersagt der Koran die Ehe mit den Tanten väterlicher- sowie 
mütterlicherseits und mit den Töchtern der Geschwister. Die 
Eheschließung zwischen Cousin und Cousine istdagegen gestattet.  
Schwiegermütter und -töchter wie auch die Mütter der Stieftöchter 
kommen als Gattinnen ebenfalls nicht in Frage. Rechtswidrig ist 
auch die Verbindung mit den Ammen und mit den 
Milchschwestern, d.h. den Mädchen, die von derselben Amme 
gestillt wurden. Die gleichzeitige Ehe mit zwei Schwestern ist nicht 
zulässig.25 

Kommt es vor, dass ein Muslim von der Möglichkeit 
Gebrauch macht, mit maximal vier Frauen zum gleichen Zeitpunkt 
verheiratet zu sein, darf er darüber hinaus keine weitere Ehe 
schließen. Um eine neue Ehe eingehen zu können, muss er sich von 
einer seiner bisherigen Ehefrauen trennen. Hat ein Mann seine 
Ehefrau durch die dreimalige Scheidungsformel (Talâq) verstoßen, 
oder ist die Frau verwitwet, darf sie erst nach Einhaltung einer 
Wartezeit (‘Idda) wieder geheiratet werden  
 
 
 
 
                                                
24 Der Koran, (1989), 62, 4: 22. 
25 Ebd., 62, 4: 23. 
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Morgengabe als Geschenk (so dass sie frei darüber verfügen 

können)!“23             

Der Termin der Auszahlung der Summe an die Frau ist nicht 

festgelegt. Sie kann der Ehegattin bei der Eheschließung oder kurz 

danach ausgehändigt oder auch in Raten gezahlt werden. Diese Gabe 

an die Braut dient ihrer finanziellen Absicherung im Falle einer 

Scheidung.  Generell nennt die Charia hinsichtlich der Höhe der 

Brautgabe keine obere und untere Grenze.  

Die Zahlung des Brautgeldes ist auch im CF ein 

grundlegender Bestandteil der Eheschließung, ohne den sie als 

fehlerhaft gilt (Art.33 CF).Die Fehlerhaftigkeit wird jedoch durch 

vollzug der Ehe aufgehoben und die Frau hat dann Anspruch auf ein 

Brautgeld, dessen Höhe entsprechend dem Ansehen ihrer Familie, 

ihrem Alter, ihrer Schönheit, Jungfräulichkeit etc.bestimmt wird. 

Bei der islamischen Eheschließung spricht der 

beauftragte Imam folgende Worte: „Ich verheirate dich x in 

Gehorsam zu Gott, der den Ehestand angeordnet hat, an y, 

Tochter von z, für die ihr genehme Morgengabe und mit 

Erlaubnis ihres Vaters!“ Die Antwort des Bräutigams lautet: 

„Ich willige ein, mit ihr für die erwähnte Morgengabe 

verheiratet zu werden.“ Der Ehevertrag wird durch seine 

Unterzeichnung, die Zahlung der Morgengabe und den 

Vollzug der Ehe in der Hochzeitsnacht rechtskräftig. 

 

                                                
23  Der Koran, 60, 4:4 
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Der  algerische CF22 gilt Wali den Vater oder den nächsten 

Verwandten an- ohne dieses auf die männlichen Verwandten der 

väterlichen Linie einzugrenzen Sind keine Verwandten da, 

übernimmt der Richter dieses Amt. (Art. 11).                       In der 

Regel fungieren der nächste männliche Verwandte  in der 

männlichen Linie unter den Nachkommen des Vaters oder 

Großvaters als Walî. Der Walî übernimmt die Verfügungsgewalt 

über Minderjährige, Waisenkinder und Menschen mit psychischen 

Erkrankungen. Sobald seine Mündel die Volljährigkeit erreicht 

haben,  Ein Vormund, der bei einer islamischen Eheschließung die 

Braut bzw. den Bräutigam vertritt, handelt als Wakîl. Diese 

Stellvertreterfunktion bei einer Eheschließung oder bei einer 

Scheidung darf nur eine ‘unbescholtene’ Person ausüben, da 

andernfalls die Ehe nichtig ist. 

Ferner gehört das Rezitieren der Eröffnungssure des Korans 

(Fâtiha) zu den nicht erforderlichen, und zur Regel gewordenen 

Zeremonien bei einer islamischen  Eheschließung. 

5. Morgengabe 

Nach islamischem Recht ist die Morgengabe (arab.: Mahr, 

Sadâq) ein vor der Heirat festgesetzter Betrag, den der Bräutigam 

seiner zukünftigen Frau bei Abschluss des Ehevertrags zu entrichten 

hat. Der Mahr ist ein wesentlicher Bestandteil des Ehekontrakts, 

ohne den die Ehe nichtig ist. Dass der Braut die Morgengabe zu 

zahlen ist, verfügt der Koran: „Und gebt den Frauen ihre 
                                                
22 Code de la famille algerisches  Familiengesetzbuch ,erstes Buch von der 
Hochzeit und ihrer Auflösung 
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oder zwei gesetzliche Vertreter (Walî) sowie zwei männliche Zeugen 

müssen bei der Erklärung von Angebot und unmittelbarer Annahme 

(qubûl) anwesend sein. Der nachstehende Koranvers gebietet die 

schriftliche Besiegelung der vertraglichen Vereinbarungen: „Und 

nehmt zwei Männer von euch zu Zeugen! Wenn es nicht zwei 

Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, 

solche, die euch als Zeugen genehm sind,- (zwei Frauen) damit (für 

den Fall), dass die eine von ihnen sich irrt, die eine (die sich nicht 

irrt) die andere (die sich irrt, an den wahren Sachverhalt) erinnere 

[...] Und lasst euch nicht verdrießen, es aufzuschreiben, (die Summe) 

klein oder groß (damit es) bis zu einer Frist (festgelegt sei)!“19 In den 

Hadithen wird die Gegenwart von Zeugen bei der Heirat angeordnet. 

So habe Muhammad(s) gesagt: „Es gibt nur eine Eheschließung mit 

Zeugen!“20 Auch Frauen sind berechtigt, als Zeuginnen 

aufzutreten. Eine auf die Prophetengattin ‘Âicha’ 

zurückgehende Tradition berichtet, dass Muhammad(s) 

geäußert haben soll: „Welche Frau auch immer ohne die 

Genehmigung ihres Vormunds heiratet, deren Eheschließung 

ist nichtig, nichtig, nichtig!“ und „Es gibt nur eine 

Eheschließung mit einem Walî.“21            

Der arabische Terminus Walî bedeutet  ‘Vormund’, 

‘Schutzherr’, ‘Freund’. Im Zusammenhang mit nikah meint er 

den Bevollmächtigten der Braut bei Abschluss des Ehekontrakts.                                                                                 

                                                
 
20 as-Sarahsî, Š. (1978), 30. 
21 66 Ebd., 11. 
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unzweideutig und öffentlich zum Ausdruck kommen muss. 

Folgende Beispiele der Interpretation verschiedener Reaktionen eines 

jungfräulichen Mädchens auf ein 

Eheangebot zeigen, dass  nach Auffassung anerkannter hanafitischer 

Rechtsgelehrter die Braut das Recht auf Ablehnung hat. Ihr Weinen 

drückt ihre Zurückweisung des Heiratsangebotes aus, was nach As-

Sarahsi bedeutet, dass die Eheschließung nicht zulässig ist. Ein 

Hadith, der sich auf die Prophetengefährten (ansâr) Abû Huraira und 

Abû Mûsâ al-Aš‘arî 17 beruft, besagt, dass der Prophet(s) die 

Eheschließung einer Jungfrau ablehnte, die ihr Vater ohne ihr 

Einverständnis verheiratete. Während das Lachen der jungen Frau 

auf ihre Zustimmung hinweist, gilt ein „spöttisches“ Lachen dagegen 

nicht als Bestätigung. Mit einem „Schweigen aus Schüchternheit“ 

signalisiert sie ihre bejahende Haltung gegenüber dem Eheangebot. 

Bei Männern ersetzt das Schweigen nicht die Einwilligung. 

Vielmehr ist es tadelnswert, weil dies als „weibisch“ angesehen 

wird.Als Minderjährige sind jungfräuliche Mädchen nicht legitimiert, 

rechtskräftige Willensentscheidungen zu treffen und müssen deshalb 

durch den walî 18 verheiratet werden.  

  

     4.   Zur Rolle der Anwesenden bei einer Eheschließung 

Die Anwesenheit zweier Zeugen bei der islamischen 

Eheschließung wird im Koran ausdrücklich verlangt.  Die Brautleute 
                                                
17  Abû Huraira lebte ungefähr in dem Zeitraum von 614 bis 678/69. Vgl. 
Robson, J. (1960), 129f. Abû 
Mûsâ al- Aš‘arî, wurde um 614 geboren. Vgl. Veccia, V. L. (1960), 695f. 
18 Der Koran, 42, 2:282. 
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Die Rechtsquellen legen die Modalitäten für das Zustandekommen 

einer rechtsgültigen Eheschließung fest, wobei darauf hingewiesen 

werden sollte, dass Aussagen und Anweisungen in Koran und 

Hadithen häufig als Reaktionen auf die private Situation 

Muhammads(s). Das islamische Eherecht hat außerdem wesentliche 

Elemente des arabischen Gewohnheitsrechts übernommen, das in 

vorislamischer Zeit seine Anwendung fand. 

3. Bereitschaft zur Eheschließung und Ehefähigkeit 

der Brautleute 

Die Ehefähigkeit ist mit dem Erreichen der 

Geschlechtsreife gegeben (bulugh), die bei Mädchen mit den 

ersten Menstruation und bei Jungen mit deren erstem 

nächlichen Samenerguss stattfindet. 

Mit der Heirat erwerben die Eheschließenden ihre 

Mündigkeit. Grundlage einer rechtsgültigen Ehe bildet die 

Bereitschaft der beiden Ehepartner zu der Verbindung, die in einer 

Absichtserklärung zum Zeitpunkt der Eheschließung 

 
- Ehe’ handelt es sich um eine Verbindung, die aufgrund eines 
Ehehindernisses zunächst nicht wirksam 
ist, aber durch die Beseitigung dieses zeitlich begrenzten Hindernisses 
vollwirksam werden kann. Sie 
zieht auch ohne die Eliminierung des Mangels juristische Konsequenzen 
nach sich, wenn die Ehe 
vollzogen wurde. Beispielsweise hat die Frau Anspruch auf die mahr. 
Außerdem hat sie die gesetzliche 
Wartezeit (‘idda). Das Attribut ‘bâtil’ wird einer Ehe zugeordnet, deren 
Hindernisse nicht ausgeräumt 
werden können. Sie bleibt dauerhaft eine nichtige Ehe. Vgl. Rauscher, T. 
(1987), 39ff. 
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empfiehlt der Koran ebenfalls, eine Gläubige zu heiraten und die 

Töchter und 

Schwestern mit Muslimen zu verheiraten: „Und heiratet nicht 

heidnische Frauen, 

solange sie nicht gläubig werden! Eine gläubige Sklavin ist besser 

als eine heidnische Frau, auch wenn diese euch gefallen sollte. Und 

gebt nicht (gläubige Frauen) an heidnische Männer in die Ehe, 

solange diese nicht gläubig werden! Ein gläubiger Sklave ist besser 

als ein heidnischer Mann, auch wenn dieser euch gefallen sollte.“14 

Jedoch verbietet er dem Mann nicht, mit einer Angehörigen einer der 

sogenannten Buchreligionen die Ehe einzugehen: „Und (zum 

Heiraten sind euch erlaubt) die ehrbaren gläubigen Frauen und die 

ehrbaren Frauen (aus der Gemeinschaft) derer, die vor euch die 

Schrift erhalten haben, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt, (wobei ihr 

euch)als ehrbare (Ehe)männer (zu betragen habt), nicht als solche, 

die Unzucht treiben und sich Liebschaften halten.“15 

     2.   Bedingungen einer rechtskräftigen Eheschließung 

Im islamischen Rechtswesen werden drei Kategorien von 

Ehen unterschieden: Auf der Skala der Rechtmäßigkeit rangiert die 

rechtmäßige (sahîh) Ehe auf der obersten Stufe, gefolgt von der 

fehlerhaften (fâsid) und nichtigen (bâtil) Ehe. Während eine ‘bâtil-

Ehe’ als Nichtehe gilt, kann eine ‘fâsid-Ehe’ voll wirksam werden.16 

                                                
14. Ebd., 33, 2:221 
15.  Ebd., 33, 2:221 
16. Als ‘sahîh’ wird eine Ehe bezeichnet, die vollständig fehlerfrei 
zustande gekommen ist. Bei einer ‘fâsid 
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weiblichen Sexualität geht davon aus, dass die feminine 

Attraktivität und Anziehungskraft eine ständige Bedrohung 

für die Männerwelt bedeutet. Insbesondere sexuell erfahrene 

Frauen stellen eine Gefahr dar.11 Laut Mernissi bekämpft der 

Islam die Frau, denn „sie ist fitna, die Inkarnation des  

Unbeherrschbaren, der lebende Beweis für die Gefahren der 

Sexualität und ihrer unermeßlichen Zerstörungskraft“.12                                                                           

 Die Geschlechtertrennung soll die Kontakte der 

Geschlechter untereinander unterbinden. Die 

Bekleidungsvorschriften dienen als Schutz der Männer vor 

der Anziehungskraft der Frauen. Das islamische Recht 

unterscheidet zwischen Frauen und Männern bezüglich der 

konfessionellen Bindung des Ehepartners.        Während 

muslimische Männer Nicht- Musliminnen heiraten dürfen, ist 

muslimischen Frauen die Ehe mit einem Mann, der sich nicht 

zum Islam bekennt, verboten.13 Dieses Verbot beruht auf der 

islamischen Auffassung, dass die Konfessionszugehörigkeit 

über den Vater weitergegeben wird und folglich das Kind einer 

Muslima und eines Nicht-Muslims aller Wahrscheinlichkeit nach der 

Religionsgemeinschaft seines Vaters angehört. Den muslimischen 

Männern 

                                                
11 Der Begriff zinâ' umfasst sowohl sexuelle Beziehungen nicht-
verheirateter Personen als auch Ehebruch. 
Vgl. Ebd., 51. Vgl. auch Schacht, J. (1934), 1328. 
12 Mernissi, F.(1991), 26f. 
13.  Der Koran (1989), 392, 60:10 
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Und er hat bewirkt, dass  ihr (d.h. Mann und Frau) einander 

in Liebe und Erbarmen zugetan seid.“(Sure,30:21)                                                                                                    

An anderer Stelle werden die Gläubigen ermahnt, sich des 

Geschlechtsverkehrs zu enthalten „außer gegenüber ihren 

Gattinnen, oder was sie (an Sklavinnen) besitzen, (denn) dann 

sind sie nicht zu tadeln.- Diejenigen aber, die darüber hinaus 

(andere Frauen) für sich haben wollen, machen sich 

offensichtlich einer Übertretung schuldig“(Sure,26:6f)                                                                                        

Obwohl die angeführten Koranverse sich ausschließlich an 

männliche Muslime richten, kommt Frauen im Bereich der 

Sexualität keineswegs eine passive Rolle zu. Die 

marokkanische Soziologin Fatima MERNISSI, welche die 

Stellung der Frau in der vor- und frühislamischen sowie der 

zeitgenössischen islamischen Gesellschaft aus feministischer 

Perspektive untersucht, analysiert in ihrem Werk „Geschlecht, 

Ideologie, Islam“ das Verhältnis des Islam zur weiblichen 

Sexualität. Grundsätzlich befürwortet die islamische Religion 

die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse beider 

Geschlechter, und Impotenz des Ehemanns ist einer der 

wenigen Scheidungsgründe, den muslimischen Frauen geltend 

machen können. Ein ausgefülltes eheliches Sexualleben 

schützt vor zinâ’10, denn sexuell unzufriedene Frauen und 

Männer gelten als bedrohlich. Das islamische Konzept der 

                                                
10  Der Begriff zinâ' umfaßt sowohl sexuelle Beziehungen nicht-
verheirateter Personen als auch Ehebruch. 
Vgl. Ebd., 51. Vgl. auch Schacht, J. (1934), 1328. 
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unterzuordnen haben, bildet den Kern der muslimischen 

Gemeinschaft (Umma)9 . Nur ein geregeltes und sittliches 

Familienleben kann der Umma ein festes Fundament bieten. 

Die Heirat ist auch in der islamischen Gesellschaft keine rein 

private Angelegenheit, sondern der Muslim übernimmt mit 

der Eheschließung eine soziale Verantwortung. Das 

Nichteingehen einer Ehe trotz des Vorhandenseins aller 

Voraussetzungen für eine Eheschließung wird nicht 

gutgeheißen. Es kann von einer Pflicht des Muslims zur 

Heirat gesprochen werden, was folgender Koranvers 

unterstreicht: „Und verheiratet diejenigen von euch, die 

(noch) ledig sind, und die Rechtschaffenden von Euren 

Sklaven und Sklavinnen“(Sure, 24:32)    

Der Islam bejaht die Sexualität. Diese soll in der Ehe 

ausgelebt werden, um die Ordnung der muslimischen 

Gemeinschaft nicht zu gefährden.Im Koran sind mehrere 

Belege für die positive Bewertung des Geschlechtstriebes im 

Rahmen der Ehe zu finden: „Eure Frauen sind euch ein 

Saatfeld. Geht zu (diesem) euren Saatfeld, wo immer ihr 

wollt!“(Sure,2:223)  

Islamischen Vorstellungen zufolge hat Gott die beiden 

Geschlechter zur Zeugung von Nachkommen erschaffen: 

„Und zu seinen Zeichen gehört es, dass er euch aus euch 

selber Gattinnen geschaffen hat,  damit ihr bei ihnen wohnet. 

                                                
9 Nation,Volk,Hier:Gemeinschaft der Gläubigen 
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Charakter und Sinn der Heirat im Islam 

Während die ursprüngliche Bedeutung des arabischen 

Wortes ‘Nikâh’  ‘Beischlaf’ war, wird es in der arabischen 

Sprache sowohl für ‘Hochzeit’ und ‘Eheschließung’ als auch 

für ‘Ehe’ und ‘Ehevertrag’ verwendet. Im Koran meint Nikâh 

ausschließlich  den Ehevertrag. Dieser arabische Begriff  

bedeutet ‘Eheschließung’, ‘Trauung’, ‘Heirat’  sowie ‘die 

festgesetzte Summe, die der Mann im Falle einer Scheidung 

an seine Frau zu  zahlen hat’. Heute dominiert im alltäglichen 

Sprachgebrauch das algerische Wort  ‘Zawag’8 für Heirat und 

Ehe. Die standesamtliche Eheschließung wird in Algerien  mit  

‘Akd EZawag ’ und die religiöse Eheschließung mit ‘Fatiha-

Ehe’  bezeichnet. In der islamischen Welt ist Nikâh ein 

Vertrag zwischen den gesetzlichen Vertretern der 

Eheschließenden. Abû Hanîfa und der Prophet Muhammad(s) 

definieren die Eheschließung im Islam als einen Vertrag des 

gegenseitigen Austauschs von Vermögenswerten, der 

jederzeit aufgelöst werden kann. Der islamische Glaube 

verlangt die Ehe, um in diesem Rahmen eine Familie zu 

gründen. Sie dient der Zeugung legitimer Nachkommen. Die 

Familie - mit dem Vater als Oberhaupt - dem sich nach 

islamischen Vorstellungen die anderen Familienmitglieder 

                                                
8Anstellte des Terminus Zawag kann auch Nikah verwendet werden. 
Ursprunglich hatte Nikah die Bedeutung von Beischlaf,wird aber schon im 
Koran im Sinne von Ehevertrag verwendet .Urs dagegen bezeichnet die 
Hochzeitszeremonie.Vdl.EI,Arttikel Nikah,El 
Alami,Mariage.S10f.sowieZI,Artilel,Urs. 
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Etappen im Leben der Gläubigen berücksichtigen der für 

Muslime heilige Koran ist die primäre Quelle der islamischen 

Rechtsordnung.  

Zahlreiche Koranverse behandeln das Geschlechterverhältnis, 

das Familienleben und die juristischen und finanziellen 

Konsequenzen einer Scheidung.3 

Weitere Wurzeln der Charia sind die Lebensweise des 

Propheten Muhammad(s)4 (Sunna)5, die in den Hadithen 

(Hadît/Ahâdît)6 tradiert wird, der Konsens der Gemeinde bzw. 

der Gelehrten hinsichtlich einer Rechtsfrage  und der 

Analogieschluß (Qiyâs)7. 

 

 
5. Sunna: Überlieferte Norm, gewohnte Handlungen, die Sunna des 
Propheten sind gesetzlich verbindlichen Präzedenzfällen erhobenen 
Aussagen und Handlungen. 
6 Hadithe sind die Überlieferungen von der Lebensweise (Sunna) und den 
Aussprüchen des Propheten. 
Die anfangs mündlich tradierten Hadithe wurden ab dem 7. Jahrhundert 
gesammelt. Im 9. Jahrhundert 
entstanden die Kanonischen Hadith-Sammlungen 
 7. Der Analogieschluss(arab.:qiyas) ist einer des islamischen Rechts  
2Anstellte des Terminus Zawag kann auch Nikah verwendet werden. 
Ursprunglich hatte Nikah die Bedeutung von Beischlaf,wird aber schon im 
Koran im Sinne von Ehevertrag verwendet .Urs dagegen bezeichnet die 
Hochzeitszeremonie.Vdl.EI,Arttikel Nikah,El Alami,Mariage.S10f.sowie 
ZI,Artilel,Urs. 
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Ehe und Eheschließung im islamischen Recht  
NOUALI Ghaouti  

Université de Sidi Bel Abbés  

 

Abstract: 
Important events such as "birth, circumcision, marriage and 

death received at religious people a religious dimension that 

reveals to him his nature and the purpose of his existence." 

These operations are social-religious high points in the life 

course. 

 

Keywords: 

Circumcision- religious people- social 

Wichtige Ereignisse wie „Geburt, Beschneidung, 

Hochzeit und Tod erhalten bei  gläubigen Menschen eine 

religiöse Dimension, die ihm sein Wesen und den Sinn und 

Zweck seines Daseins enthüllt 1.“ Diese Vorgänge sind sozial-

religiöse Höhepunkte im Lebenslauf.  

Das islamische Recht (Charia)2 hat Vorschriften, 

Verbote und Regelungen entwickelt, die alle Bereiche und 

                                                
1.  Gieringer, F. (1982), 21 
2     Charia.Das kanonische Gesetz des Islam,das dem Menschen von Gott 
geoffenbare ideale Recht 
3.  Z.B. die Suren 2:228-237, 2:240f, 296, 33:49. Vgl. Der Koran (1989), 
34ff, 36f, 296 
4. (s) steht als Abkürzung fur“ Salla allhu alaihi wa sallam-Allahs Segen 
und Heil auf ihm.“ 
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