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1 . يجب �أل تزيد م�ساحة �لن�سر عن �ستة �آلف كلمة للبحث �ساملة �ملر�جع. 
�أل تتجاوز كلمات كل و�حد منهما )200( كلمة، ويلي  باللغة �لإجنليزية، على  �لعربية و�لآخر  باللغة  �أحدهما  للبحث:  . يعد ملخ�سان   2
�لتي  �ملجالت  للتعبري عن  �لبحث(  كلمات )غري موجودة يف عنو�ن  تزيد على خم�س  ل   (Words Key) مفتاحية  كلمات  �مللخ�سني 

يتناولها �لبحث لت�ستعمل يف �لك�سف.
3 . ��ستخد�م طريقة (APA) لتوثيق مر�جع �لبحث �لعلمي لتعزيز �لأمانة �لعلمية للباحث، كما يجب �أن تت�سمن �ملنهجية م�سكلة �لبحث، 

�أهد�فه، حمدد�ته -حال وجودها- و�لدر��سات �ل�سابقة، �خلامتة وت�سمل �لنتائج و�لتو�سيات. 
4. ير�عى عند تكر�ر �مل�سدر يف �سفحة ثانية من �لبحث �أن يذكر فقط ��سم �مل�سدر ورقم �ل�سفحة �أو رقم �ل�سفحة و�جلزء �إذ� كان �لكتاب 

�أجز�ء. 
). �عتماد �أقو��س �لتن�سي�س �ل�سغرية " " يف حال نقل �لكالم من �مل�سدر ن�سًا، �أما �إذ� ت�سرف �لبحث بالكالم �ملنقول فال يو�سع �لكالم 

بني �أقو��س ويكتب يف �لهام�س كلمة »ينظر« قبل ��سم �مل�سدر.
6. تكون �سيغة �مللف �ملر�سل على طريقتني -PDF- و - WORD- ونوع �خلط فـي �مل للبحوث �لعربية (Arabic Simplified) بحجم 
 ،12 و�لهام�س   18 حجم  �لرئي�سة  �لعناوين  تكون  �أن  على   (Times New Roman) ونوعه   )11( �خلط  حجم  ولالإجنليزية   )14(
 (Arabic Simplified) وهو�م�س �ل�سفحة ).2 �سم، و�مل�سافة بني �لأ�سطر مفردة، ويكون نوع �خلط فـي �جلد�ول للبحوث �لعربية
بحجم )10( وللبحوث �لإجنليزية ( Roman New Times) بحجم )8( كما ير�عي يف �لبحث �ملت�سمن جد�ول و�أ�سكال كتابة رقم 

�ل�سكل وعنو�نه �أعاله ثم م�سدره �أ�سفله. 
7. ت�ستخدم �لأرقام �لعربية (Arabic...1-2-3) فـي جميع ثنايا �لبحث، على �أن يكون ترقيم �سفحات �لبحث فـي منت�سف �أ�سفل �ل�سفحة. 

قبل  م�ستقلة  على �سفحة  وو�ت�ساب،  ميل  �لتو��سل  و�سبل  �إليها  ينتمي  �لتي  و�ملوؤ�س�سة  �لباحثني،  �أو  �لباحث  و��سم  �لبحث  عنو�ن  يكتب   .8
�سفحات �لبحث، ثم تتبع ب�سفحات �لبحث، بدء بال�سفحة �لأوىل حيث يكتب عنو�ن �لبحث فقط متبوعًا بكامل �لبحث. 

9. ير�عى فـي كتابة �لبحث عدم �إير�د ��سم �لباحث �أو �لباحثني فـي م �لبحث �سر�حة، �أو باأي �إ�سارة تك�سف عن هويته، و�إمنا ت�ستخدم 
كلمة �لباحث �أو �لباحثني عو�سًا عن �ل�سم �سو�ء فـي �مل �أو �لتوثيق �أو فـي قائمة �ملر�جع. 

10. يجب �لأخذ بعني �لعتبار �لرتتيب للمر�جع، ومر�عاة وجود عالمات �لرتقيم من فا�سلة ونقطة وغريها، فبع�س �ملر�جع تعتمد �لفا�سلة 
يف �لتوثيق وبع�سها تعتمد �لنقطة.

بريده  عنو�ن  ي�سع  �أن  يجب  كما  حديثة،  �سخ�سية  و�سورة  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  �لعلمية  �سريته  عن  موجزً�  �لباحث  يقدم   .11
�لإلكرتوين �أ�سفل ��سمه مع لقبه �لعلمي، مدر�س، �أ�ستاذ م�ساعد، �أ�ستاذ م�سارك، �إىل غري ذلك من �لألقاب �لعلمية.

12. يقدم �لباحث �لرئي�س تعهدً� موقعًا منه ومن جميع �لباحثني �مل�ساركني �إن وجدو� )يفيد باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، و�أنه غري مقدم 
للن�سر، ولن يقدم للن�سر فـي جهة �أخرى( حتى تنتهي �إجر�ء�ت حتكيمه، ون�سره فـي �ملجلة. 

13. فـي حال قبول �لبحث للن�سر توؤول كل حقوق �لن�سر للمجلة، ول يجوز ن�سره فـي �أي منفذ ن�سر �آخر ورقيًا �أو �إلكرتونيًا، دون �إذن كتابي 
من �ملدير �لعام. 

14. �لآر�ء �لو�ردة فـي �لبحوث �ملن�سورة تعرب عن وجهة نظر �لباحثني فقط، ول تعرب بال�سرورة عن ر�أي �ملجلة. 
)1. لهيئة �لتحرير �حلق فـي حتديد �أولويات ن�سر �لبحوث. 

16. تخ�سع جميع �ملنتجات �لعلمية �ملقدمة للن�سر �إىل �لتحكيم �لعلمي �لدقيق من قبل �أ�ساتذة مرموقني يف خمتلف �لتخ�س�سات.
17. يجب �أن ت�ستوفى �لبحوث �ملر�سلة مرحلة �لتدقيق �للغوي �لأويل قبل �إر�سالها �إىل �إد�رة �ملجلة.

18. لهيئة �لتحرير حق �لفح�س �لأويل للبحث، وتقرير �أهليته للتحكيم، �أو رف�سه، ويف حال قبول جلنة �لتحكيم له يعلم �لباحث �سفهيًا، 
وريثما يتم بقية �إجر�ء�ت �لن�سر يخطر بكتاب ر�سمي، ثم يدرج �لبحث يف قائمة �لنتظار للن�سر كل بح�سب دوره. 

19. يتم تقدمي �لبحوث �إلكرتونيًا من خالل بريد �ملجلة �لإلكرتوين: عناية مدير �لتحرير 

conference@scrlondon.com - Whatsapp: 0096594448018



مجلة بحوث، العدد العشرون  )رمضان 1439 هـ - حزيران/يونيو 2018 م(6

محتويات العدد

7 ..................................................................................... - كلمة رئيس التحرير

- تأثير منهج تدريبي مقترح بأسلوب األثقال في تطوير القوة العضلية
   للذراعين لتطوير األداء الفني في فعالية القفز بالزانة للناشئين

9 ........................................................................ د. �أميرة محمد دهام )�لعر�ق(

- تحوالت سوق العمل في الجزائر في ظل التنمية المتوازنة )1965-2016(. 
27 .......................................................... د. �أنور محمد مقر�ني - د. ح�سان حامي )�لجز�ئر(

- ديوان اإلنشاء وأسلوب الكتابة وموضوعاتها عند بني األحمر )671 - 897هـ / 1272 – 1492م( 
د. برز�ن مي�سر حامد �لحميد - �أ.د. �أحالم ح�سن م�سطفى �لنقيب  )�لعر�ق(....................... 49

- البيئة من المنظور الجنائي الجزائري
69 ............................................ د. بلعر�بي عبد �لكريم - �أ. �سرخاني �سماعيل )�لجز�ئر(

- حوار األنبياء أبناءهم وآباءهم في القرآن الكريم »دراسة بالغية تحليلية«
د. �سومة بنت محمد �لفا�سلي �لبلوي )�ل�سعودية(..................................................... 79

- الوثيقة التاريخية مصدرًا من مصادر التاريخ: دراسة نظرية نقدية
د. عبد �لرحيم �لح�سناوي )�لمغرب(....................................................................... 97

- Erection of the Knowledge Economy: a strong development potential for 
industrialized countries and a perspective for developing countries

Dr. Bechir Musbah FRIDHI 



7

احتياجات الواقع العربي

بقلم/ د. عبد امللك الدناين - رئي�س �لتحرير

ياأتي �سدور �لعدد ع�سرين من مجلة بحـــــوث بعد �أن حققت �لأعد�د 
�ل�سابقة منها �نت�سارً� و��سعًا ووجدت �سدى متميزً� في �أو�ساط �لباحثين 
�لمهنين و�لأكاديميين �لعاملين في �لمر�كز �لبحثة و�لجامعات �لعربية، ل 
�سيما و�أنها خ�س�ست ثالثة �أعد�د منها لن�سر بحوث �لزمالء �لم�ساركين 
في �لموؤتمر �لدولي �ل�ساد�س للعلوم �لإن�سانية �لذي عقد بالعا�سمة �لأردنية 
عمان، تحت �سعار »تد�عيات �لإرهاب«. وقد حر�ست هيئة تحرير �لمجلة 
باأن ي�سدر هذ� �لعدد في موعده �لمحدد لل�سدور بحكم �أنها مجلة »ريع 
�سنوية«، ومن حيث �للتز�م بالمعايير �لمهنية و�لأخالقية، بينما �لأعد�د 
�لثالثة �ل�سابقة �لتي �سدرت ب�سكل متتالي كانت مخ�س�سة لن�سر بحوث 

�لموؤتمر فقط.

في  ر�سينة  علمية  بحوث  �سبعة  ي�سم  باأنه  �لعدد  هذ�  يمّيز  وما 
و�لجز�ئر  �لعر�ق  من  لباحثين  و�لجتماعية،  �لإن�سانية  �لعلوم  مجالت 
بل  متنوعة،  وتخ�س�سات  مو�سوعات  وفي  �لعربي،  و�لمغرب  و�ل�سعودية 
وباللغتين �لعربية و�لإنجليزية، ف�ساًل عن �أن كّتاب �لبحوث في هذ� �لعدد 

ينتمون �إلى مدر��س فكرية وعلمية متنوعة.

تالم�س  باأنها  وجدت  �لعدد  هذ�  بحوث  على  �طالعي  خالل  ومن 
�حتياجات �لـو�قع �لعربي و�لمكتبــة �لعربية وتوجهــــات �لبحــث �لعــلمي، 
ل �سيما و�أنها تركز على �سوق �لعمل في ظل �لتنمية �لمتو�زنة، و�لمحافظة 
�لفني،  بالأد�ء  لالرتقاء  �لعلمية  �لمقترحات  تطوير  وكيفية  �لبيئة،  على 
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و�سرورة �لهتمام بالوثيقة �لتاريخية كم�سدر من م�سادر �لتاريخ، ف�ساًل 
عن تاأ�سيل علمي لبالغة �لقر�آن في حو�ر �لأنباء، وهو ما ت�سعى �إليه هيئة 
�لتحرير في مالم�سة �حتياجات �لو�قع �لمعا�س، من خالل جدّية �لتناول 
�لبحثي  �لمجال  تطوير  من  �نطالقًا  �لمجالت،  وتنوع  �لنت�سار  و�سعة 
ومعالجة ق�سايا �لأمة بمنهجية علمية، وكما هو و��سح في محتوى �لعدد. 

ونحن ن�سدر هذ� �لعدد �لإلكتروني على ثقة تامة باأن �لتعاون و�لعمل 
�لدولية،  �لعلمية  �لمجلة  هذه  لتطوير  �لوحيد  �ل�سبيل  هو  �لجاد  �لدوؤوب 
�لهيئة �ل�ست�سارية  �لزمالء في  ل �سيما وهناك جهود م�ستركة من جهة 

�لعلمية، ودعم ل محدود لالإد�رة �لعليا للمركز.

و�هلل من ور�ء �لق�سد.
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تاأثير من تدريبي مقتر باأ�سلو الأثقا في توير القو السلية 
للراين لتوير الأداء الني في فالية الق بالانة للناسين

دراسة بعنوان

د.اأميرة محمد دهام - العراق

دكتور�ه تربية ريا�سية، �أ�ستاذ م�ساعد، جامعة كويه، 
كلية �لتربية �لريا�سية

ملخ�ض البحث

يف  �لأثقال  باأ�سلوب  �ملقرتح  �لتدريبي  �ملنهج  على  �لتعرف  �إىل  �لبحث  يهدف 
تطوير �لقوة �لع�سلية للذر�عني لالعبي �لقفز بالز�نة. 

اأما فر�ض البحث

1- وجود فروق د�لة �أح�سائيًا بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي و ل�سالح �لقيا�س 
�لبعدي يف تطوير �لقوة �لع�سلية للذر�عني لالعبي �لقفز بالز�نة. 

و�لبعدي  �لقبلي  �لختبارين  باأ�سلوب  �لتجريبي  �ملنهج  �لباحثة  ��ستخدمت   -2
�ن�سجامًا مع طبيعة �مل�سكلة. ومت �ختيار عينة �لبحث بالطريقة �لعمدية لعبي منتخب �لعر�ق نا�سئني يف 
فعالية �لقفز بالز�نة و�لبالغ عددهم )8( لعبني مت ��ستبعاد لعبني للتجربة �ل�ستطالعية و�أ�سبح بذلك 

عدد �لعينة )6( لعبني. 
3- من �أجل معرفة جتان�س �أفر�د عينة �لبحث يف متغري�ت �لطول و�لعمر و�لوزن ��ستخدمت �لباحثة معامل 
�لإلتو�ء �لذي �أظهر �لتجان�س للعينة، ومت �إيجاد �لتكافوؤ بني �أفر�د عينة �لبحث لالختبار�ت �لقبلية، وظهر 
عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �أفر�د عينة �لبحث يف متغري�ت )�لطول، و�لعمر، و�لوزن( ف�ساًل 
�أفر�د عينة �لبحث �لبحث يف �لختبار�ت �لآتية: �ختبار �لقوة �لق�سوى  �أجرى �لتكافوؤ بني  عن ذلك فقد 
�ختبار  عن  ف�ساًل  �لقوة  حتمل  و�ختبار�ت  بال�سرعة  �ملميزة  �لقوة  و�ختبار  �لذر�عني  �ختبار  ميثل  و�لذي 

�إجناز �لقفز بالز�نة. 

من  �ل�سغط  و�ختبار  �لق�سوى  �لقوة  و�ختبار  بالع�سا  �لقفز  لفعالية  �لع�سلية  �لقوة  �ختبار�ت  �أجريت 
�ل�ستلقاء، و�ختبـار رمـي �لكـرة �لطبيـة، و�ختبار �إجناز �لقفز بالع�سا )�لز�نة(.

على   ،2017/8/1( بتاريخ  �لأوىل  �ل�ستطالعية  جتربتها  �مل�ساعد  �لعمل  فريق  مب�ساعدة  �لباحثة  و�أجرت 
جمموعة من �لالعبني بلغ عددهم )2( من خارج عينة �لبحث، ومت ��ستخر�ج �ملعامالت �لعلمية لالختبار�ت: مت 

�إجر�ء �لختبار�ت �لقبلية. 
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�ملنهاج  تنفيذ  مدة  ��ستغرق  وقد  )�لز�نة(  بالع�سا  �لقفز  بفعالية  خا�سًا  تدريبًا  منهاجًا  �لباحثة  �أعدت 
�لتدريبي )6( �أ�سابيع بو�قع ثالث وحد�ت تدريبية )�أ�سبوعيًا(، وبعد �أن مت تطبيق �ملنهاج �لتدريبي لتطوير �لقوة 

�لع�سلية �خلا�سة �سمن �ملدة �لزمنية �ملحددة. 

وبعد عر�س �لنتائج وحتليلها ومناق�ستها، ويف �سوء نتائج �لبحث وحدود �لعينة وكذلك �ملعاجلات �لإح�سائية، 
تو�سلت �لباحثة �إىل �لنتائج �لآتية: 

1- �أثر �لربنامج �ملقرتح لتمرينات �لأثقال تاأثريً� �إيجابيًا على تنمية �لقدرة �لع�سلية لأد�ء �ملهار�ت �لأ�سا�سية يف 
فعالية �لقفز بالز�نة. 

2-وجود فروق د�لة �إح�سائيًا ول�سالح �لختبار �لبعدي بني �أفر�د عينة �لبحث يف متغري �لقدرة �لع�سلية متمثلة يف 
�ختبار�ت �لقوة �لق�سوى، و�لقوة �ملميزة بال�سرعة وحتمل �لقوة. 

3- وجود فروق د�لة �ح�سائيًا ول�سالح �لختبار �لبعدي بني �أفر�د عينة �لبحث يف متغري �لإجناز. 

Research Summary

The research aims to:

1- Identify the proposed training method in the style of weights in the development 
of muscle strength of the arms of bowel players.

As for the imposition of research:

1- There are statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements and for the benefit of telemetry in the development of muscular strength 
of the arms of players jumping pole.

2) The researchers used the experimental method in the method of tribal and remote 
tests in line with the nature of the problem. The sample was chosen by the deliberate 
method of players of the Peshmerga Sports Club in Erbil in the event of jumping the 
bow, the (8) players were excluded players for the pilot experience and thus became the 
sample number (6) players.

3) In order to determine the homogeneity of the research sample in the variables of 
length, age, and weight, the researchers used the torsion coefficient, which showed the 
homogeneity of the sample. The equivalence between the sample of the research sample 
was found for the tribal tests and there were no statistically significant differences in the 
variables (length, age, weight) In addition, the parity between the subjects of the research 
sample examined the following tests: “The maximum strength test, which is the arm test, 
the test of speed strength and strength tests, in addition to the test of completion of the 
jump in the bow.

The muscle strength tests were performed for the efficiency of stick jumping, 
maximum strength test, pressure test from lying down, medical ball throwing test and 
stick jumping test:
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The researcher carried out his first exploratory experiment on 15/8/2017 on a group 
of players (2) from outside the research sample.

Tribal tests were performed
The researchers prepared a special training course for the effectiveness of stick 

jumping. The duration of the training program was 6 weeks with three training units 
(weekly).

After the training curriculum was applied to develop the special muscle strength 
within the specified period of time.

After presenting, analyzing and discussing the results:

In light of the results of the research and within the sample, as well as statistical 
treatments, the researchers reached the following results:

1- The effect of the proposed weight training program has a positive effect on the 
development of muscle capacity to perform basic skills in the effectiveness of bowel 
jumping.

2- There are statistically significant differences in favor of the post-test among the 
members of the research sample in the muscle strength variable represented in the 
tests of maximum strength and strength characteristic of speed and tolerance of 
power.

3- There are statistically significant differences in favor of the post-test among the 
members of the research sample in the achievement variable.

1- التعـريف بالبحث

1-1 المقدمة واأهمية البحث 

�إن �لعلوم �ملختلفة لها �لأثر �لكبري يف رفع �مل�ستوى يف جميع جمالت �حلياة، ومنها �ملجال �لريا�سي وتعد 
حم�سلة �لتطور �لعلمي �حلا�سل يف �مليادين كافة، كما �أن �لبحوث �ملختلفة يف جمالت �لعلوم كافة هي �ل�سبيل 
�ملهم و�لأن�سب للو�سول �لغاية، وميكن �عتبار �لأ�سلوب �لعلمي �لطريق �ل�سليم للو�سول �إىل �لهدف �ملطلوب، و�ن 
هذه �لنجاحات مل تكن وليدة �ل�سدفة و�إمنا بالتخطيط �لعلمي �ل�سليم من خالل ��ستخد�م خمتلف �ملعارف و�لعلوم 
و�لطر�ئق و�لأ�ساليب �حلديثة من قبل �لعديد من �لباحثني، و�لعلماء، و�ملخت�سني لإيجاد �أف�سل �ل�سبل �لناجحة 
وقدر�ت  و�سمات  �ختالف خ�سائ�س  و�إن  �لريا�سية،  �أف�سل �لجناز�ت  �ملهار�ت �حلركية، وحتقيق  �أد�ء  لتطوير 
�لالعبني يزيد �حلاجة �إىل �إيجاد �أ�ساليب وو�سائل تعليمية جديدة تتو�فق مع قدر�ت كل منهم، وتوؤدي �إىل ��ستثارة 

�هتمامهم، وبالتايل تنمي ��ستعد�د�تهم لالأد�ء �ملهاري. 

وتعد فعالية �لقفز بالع�سا )�لز�نة( من �لفعاليات �ملمتعة ملا متتاز به من �إثارة وجذب وجمالية عالية يف 
�لتناف�س وحتطيم �لأرقام �لقيا�سية. 
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وكما هو معلوم يف �لأو�ساط �لريا�سية باأن �لقوة عن�سر مهم و�أ�سا�سي لكل �لفعاليات �لريا�سية؛ �إذ تقرتن 
�لقوة بالقابلية �لع�سلية و�جل�سمانية من خالل �لتكوين �جل�سمي لل�سخ�س ومن خالل �لتدريب �مل�ستمر لتطوير 
�لقابليات �لبدنية و�جل�سمية و�لع�سلية، وكما يذكر بع�س �ملخت�سني؛ �إذ تعد �لقوة �لع�سلية من �لعنا�سر �لأ�سا�سية 
يف جميع �لفعاليات �لريا�سية من ناحية �لأد�ء �لبدين، وهذه �ل�سفة عامة توؤثر على م�ستوى �لأد�ء يف �لأن�سطة 
�ملختلفة ب�سفة خا�سة، فال يخلو �أي ن�ساط بدين من �عتماده على هذ� �لعن�سر �ملهم مع تباين يف درجة �لعتماد 

مبا يتنا�سب مع متطلبات �لأد�ء �لبدين لكل ن�ساط. 

لدى  �لع�سلية  �لقوة  تنمية  خاللها  من  �ملدرب  ي�ستطيع  �لتي  �ملهمة  �لأ�ساليب  �إحدى  �لأثقال  تدريبات  �إن 
�لريا�سيني، وهي من �ل�سفات �لبدنية �لأ�سا�سية �لتي تلعب دورً� مهمًا يف حت�سني �لإجناز، �إذ تعد �إحدى �لفعاليات 
�لتي يتحكم فيها م�ستوى �لقوة �لع�سلية لدرجة كبرية؛ لأن �لهدف هو حتقيق �أف�سل �إجناز، وقد �أ�سار )ح�سانني( 
بهذ� �خل�سو�س �إىل ))�أن �لقوة �لع�سلية و�حدة من �لعو�مل �لديناميكية لالأد�ء �حلـركي، وتعد �سبب �لتقدم يف 

�لأد�ء(()1(. 

تكمن �أهمية �لبحث يف �أن �لقدرة �لع�سلية يرجع لها �لكثري من عو�مل �لتفوق، و�لو�سول للم�ستويات �لعليا؛ 
فهي تظهر ب�سورة و��سحة يف قوة ع�سالت �لذر�عيني يف �لقفز، وهي جزء مهم من متطلبات �أد�ء �لفعالية، وهذ� 
يعطي �إمكانية كبرية لالأعب يف �ل�سباقات و�لبطولت وحتقيق �لنتيجة �لتي يطمح لها �لالأعب، و�إنها تتطلب ��ستخد�م 
مناهج تدريبية ذ�ت �سفة خا�سة ت�ساعدها على �لتطور، ومنها ��ستخد�م �لأثقال، ولكون �إن هذه �ملناهج لها تاأثري 
مبا�سر للو�سول �ىل �لتكنيك �لعايل، وبالتايل حتقيق �لإجناز. �إن ��ستخد�منا ملنهج تدريبي غر�سه حت�سني وتطوير 
�لقوة �لع�سلية للذر�عني و�عتمادنا على منهج علمي دقيق فيه يوؤدي �إىل تطوير �إجناز �لقفز بالع�سا )�لز�نة( وهنا 
تكمن �أهمية �لبحث من خالل هذ� �ملنهج �للذي نعتقد باأنه �سي�سهم يف حتقيق �إجناز�ت متقدمة لدى قافزي �لز�نة. 

1-2م�شكلة البحث 

�إن تطور �لعلوم يومًا بعد يوم وفقًا لتطور �لو�سائل و�لطر�ئق �لعلمية �نعك�س ب�سكل و��سح على عملية �لت�سريع 
يف �إجر�ء �لبحوث �لعلمية خدمًة لل�سالح �لعام؛ ففي �لوقت �لذي �أهتم فيه �لباحثون بالتفتي�س و�لتمحي�س عن 

�أهم �لأ�ساليب �لعلمية �حلديثة �لتي من �ملمكن �أن تخدم �لعملية �لتدريبية. 

تعد فعالية �لقفز بالز�نة من �لفعاليات �ل�سعبة �لتي تتطلب تو�فق حركي عايل يف جميع مر�حلها لأجل �أد�ء 
تكنيك �سحيح يحقق �إجنازً� جيدً�، وحتتاج �إىل مترينات ذ�ت تركيبات معقدة من هياكل حركية خمتلفة، وكل هذ� 
ل يتحقق �إل من خالل وجود �سفات بدنية لتطوير �لقوة �لع�سلية، ومن خالل ��ستخد�منا منهج تدريبي بتوظيف 
للذر�عني؛ وذلك  �لع�سلية �خلا�سة  �لقوة  لتنمية  و�ملقاومات  بو��سطة �حلديد  بالأثقال  �لتمرينات �خلا�سة  بع�س 
ملا يعانيه �لقافزون من تاأثري�ت ومقاومات، ول بد من قوة ع�سلية كبرية للجزء �لعلوي ف�ساًل عن �أجز�ء �جل�سم 

�ملختلفة.

خالل  ومن  �لقوى  �ألعاب  لفعاليات  حاليًا  ومدربة  �سابقة  لعبة  كونها  �مليد�نية  �لباحثة  خربة  خالل  ومن 
�أكرث  و�إن  للذر�عني،  �لأثقال  تدريبات  تعتمد على  �لتي  �ملناهج  قلة  �ملحلية لحظت  �لريا�سية  للبطولت  متابعتها 

)1( ح�سانني، حممد �سبحي )1987(: �لتقومي و�لقيا�س يف �لرتبية �لريا�سية، ط2، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة. 
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�ملناهج تعتمد على تطوير قوة �ل�ساقني وهذه و�حدة من �أ�سباب تدين �لإجناز يف فعالية �لقفز بالز�نة، وقد لوحظ 
عدم �لتوجه ملمار�سة هذه �لفعالية، لكون متطلباتها �سعبة وحتتاج �إىل مترينات تدريبية خا�سة ملمار�سيها ف�ساًل 
بالتفكري لإيجاد منهج  �لباحثة  �لبدنية و�حلركية و�ملهارية �خلا�سة بها مما دفع  �إىل �ل�سفات  عن ذلك حتتاج 
تدريبي بال�ستخد�م �لأثقال قد تكون لها تاأثري يف تطوير بع�س �ل�سفات �لبدنية و�حلركية وبالتايل �لو�سول �إىل 

م�ستويات �أف�سل. 

�طالع  ومن خالل  للذر�عني،  �لع�سلية  �لقوة  تنمية  على  تعمل  �لتي  �لبحوث  قلة  �لبحث يف  م�سكلة  وتكمن 
�لباحثة على �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة وجدت �أن �لتدريب بالأثقال كان عاماًل �أ�سا�سيًا لتنمية �لقوة �لع�سلية 
عند �لالعبني ب�سورة عامة؛ لذ� �رتاأت �لباحثة ��ستخد�م منهج تدريبي مقرتح با�ستخد�م �لأثقال ملعرفة تاأثريه 
على تنمية �لقوة �لع�سلية لذر�عني لدى قافزي �لز�نة؛ ولهذ� حاولت �لباحثة �مل�ساهمة يف و�سع بع�س �حللول لبناء 

�ملناهج �لتدريبية لفعالية �لقفز بالع�سا )�لز�نة(. 

1-3 هدف البحث 

�لقفز  لالعبي  للذر�عني  �لع�سلية  �لقوة  تطوير  يف  �لأثقال  باأ�سلوب  �ملقرتح  �لتدريبي  �ملنهج  على  �لتعرف 
بالز�نة. 

1-4 فرو�ض البحث 

وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ول�سالح �لقيا�س �لبعدي يف تطوير �لقوة �لع�سلية 
للذر�عني لالعبي �لقفز بالز�نة. 

1-5 مجاالت البحث 

املجال الب�صري: لعبي �ملنتخب �لوطني نا�سئني )�أربعة لعبني – جنف و�أربعة لعبني بغد�د 16- 17�سنة(. 

املجال املكاين: ملعب وز�رة �ل�سباب بغد�د وملعب �لنجف. 

املجال الزماين: للمدة من 8/1 /2017 �إىل 11/1 /2017.

2- الدرا�شات النظرية والم�شابهة 

2-1 الدرا�شات النظرية

القوة الع�شلية )مفهومها، اأهميتها(

�لقوة �لع�سلية ��سطالح ي�ستخدم خمتلف يف �ملنا�سبات يف حياتنا �ليومية، و�لقوة �لع�سلية هي قدرة �لع�سلة 
على بذل جهد من �أجل �لقيام بحركة معينة، و�إن �هتمامنا لتطوير هذه �لقوة ل ياأتي فقط عن طريق �هتمامنا 
بالأن�سطة �لريا�سية و�إمنا ياأتي نتيجة �لن�ساطات �لتي متار�س يوميًا كاأ�سا�س لتن�سيط وحماية وتطوير حركة �ملفا�سل 
ملد�ها �لطبيعي، و�إن �أكرث �لعلماء يف هذ� �ملجال حاولو� جمتهدين لو�سع تعريفات للقوة �لع�سلية هي »قدرة �لع�سلة 
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على �إخر�ج قوة �سد مقاومة ثابتة يف �نقبا�س �أحادي �لزمن غري حمدود«)2( و�لقوة هي �إحدى �ملكونات �لأ�سا�سية 
للقوة �لبدنية؛ لذ� هي تعني »�أق�سى مقد�ر للقوة ميكن للع�سلة �أو جمموعة ع�سلية �إنتاجية �سد مقاومة«)3( وتعرف 

�لقوة على �أنها » قابلية �لإن�سان يف �لتغلب على �ملقاومة �خلارجية �أو �مل�سادة عن طريق بذل جهد ع�سلي«)4(.

وتزد�د �أهمية �لقوة �لع�سلية لالإجناز �لريا�سي مبقد�ر �ملقاومة �لتي يجب �لت�سدي لها و�لتغلب عليها يف 
�ملباريات، وتنعك�س �لقوة �لع�سلية على �لإجناز ب�سكل خمتلف؛ لذلك �رتبطت مبتطلبات كل نوع من �لريا�سات 
وبف�سلها يتحرك ج�سم �لريا�سي وبدون �لقوة �لع�سلية ل ميكن �أن توؤدي �أي حركة ج�سمية، وعند تغري حجم و�جتاه 
��ستخد�م �لقوة تغري �ل�سرعة و�سكل �حلركة وعندما يغري �ملرء �لقوة �لع�سلية ل�سفة عندها نتكلم عن �لقابلية 
�جل�سمية �لتي حتدد �ملقاومة �خلارجية �أو �لعمل �لع�سلي �ملعاك�س. �إن �ملعاجلة �خلارجية ميكن �أن تكون �جلاذبية 
�لأر�سية �لتي تتنا�سب مع وزن �لريا�سي �أو رد فعل �لرتكاز عندما تتعر�س �إىل �سغط، ولقد �أثبت �لعلماء �أن �لقوة 
درجة  �أن  �أثبتت  �حلديثة  �لريا�سية  �لف�سلجة  خالل  ومن  للع�سلة  �لف�سيولوجي  �لعر�سي  باملقطع  تتعلق  �لع�سلية 

�لنقبا�س �لع�سلي تعتمد عمل �جلهاز �لع�سلي �ملركزي.))(

�أما �أهمية �لقوة �لع�سلية فقد » ت�سهم يف �إجناز �أي نوع من �أنو�ع �لأد�ء للجهد �لبدين يف �لريا�سات جميعها، 
وتتفاوت ن�سبة م�ساهماتها طبقًا لنوع �لأد�ء، وت�سهم يف تقدير �لعنا�سر �لبدنية �لأخرى مثل: �ل�سرعة و�لتحمل 
و�لر�ساقة؛ لذ� فهي ت�سغل حيزً� يف بر�مج �لتدريب �لريا�سي وتعده حمددً� مهمًا يف حتقيق �لتفوق �لريا�سي يف 

معظم �لريا�سات«.)6(

اأنواع القوة الع�صلية: -
�نطالقًا من �أهمية �لقوة ولأجل ت�سهيل تاأثريها ذهب �خلرب�ء يف جمال علم �لتدريب يق�سمون �لقوة �إىل 
8( على تق�سيم �لقوة �لع�سلية �إىل  �أنو�ع فقد �تفق كل من )حممد ح�سن عالوي و ري�سان خريبط وعلي تركي()7(

�لأنو�ع �لرئي�سة �لآتية: - 
- القوة املميزة بال�صرعة:- »حني تقرتن �لقوة بال�سرعة نطلق عليها بالقوة �ملميزة بال�سرعة و�لتي ي�سميها 
 Explosive) �لق�سوى  للقدرة  كمر�دف   (Power) �لريا�سي  �لتدريب  جمال  يف  �ملخت�سني  من  �لكثري 
power) ومن خالل ذلك ميكن تعريف �لقوة �ملميزة بال�سرعة على �أنها قدرة �جلهازين �لع�سلي و�لع�سبي 

للتغلب على مقاومات خارجية باأعلى �سرعة �نقبا�س ع�سلي ممكن«.)9(

)2( ها�سم عدنان �لكيالين؛ �لأ�س�س �لف�سيولوجية للتدريبات �لريا�سية، ط1: )�لكويت، مكتبة �لفالح للن�سر و�لتوزيع، 2000(، �س 196.
و�لع�سرين،  �لثالث  �لعدد  �لإقليمي،  �لتنمية  )�لقاهرة مركز  عليها:  �لتغلب  وكيف ميكن  �لقوة  �لفتاح؛ ه�سبة  عبد  �أحمد  �لعال  �أبو   )3(

1998( �س31.
)4( لولبغ كولدي و�آخرون؛ �ألعاب �لقوة، )ترجمة( مالك ح�سن، 1986، �س 88.

))( عبد علي ن�سيف، قا�سم ح�سن ح�سني؛ تدريب �لقوة، ط1: )بغد�د، د�ر �لعربية للطباعة، 1987(، �س9.
)6( مفتي �إبر�هيم حماد؛ �لتدريب �لريا�سي �حلديث، تخطيط وتطيق وقيادة، ط2: )�لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي، 2001(، �س167.

)7( حممد ح�سن عالوي؛ علم �لتدريب �لريا�سي، ط6: )�لقاهرة، د�ر �ملعارف، 1979(، �س98.
)8( ري�سان خريبط وعلي تركي؛ نظريات تدريب �لقوة: )بغد�د، 2002(، �س37.

)9( ب�سطوي�سي �حمد؛ �أ�س�س ونظريات �لتدريب �لريا�سي: )�لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي، 1999(، �س)11.
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ولفرتة  �لقوة  م�ستوى  ��ستعمال  �لتعب عند  مقاومة  على  �لأجهزة  قابلية  �لقوة  �إن حتمل  القوة:-  - حتمل 
طويلة و�إن حتمل �لقوة تو�سف باأنها قابلية م�ستوى �لقوة �لعالية ن�سبيًا مع ربطها بقابلية �لتحمل �أنها تتعني 
�أ�سا�سًا يف �لفعاليات �لتي تتطلب �ملقاومة �لعالية ولفرتة طويلة كالذي يحدث يف بع�س �لأن�سطة �لريا�سية، 
�إن حتمل �لقوة يعني يف �ألعاب �لتحمل قبل كل �سيء حجم معدل و�سط وفاعلية �لقوة لكل حركة ثنائية و�لتي 
يتعلق تاأثري �لدفع لالأمام بها يف كل خطوة، و�إن حتمل �لقوة مهم جدً� للفعاليات �لريا�سية �لتي تتطلب فيها 

�مل�سار�ت �حلركية �لثالثية.)10(

المراحل الفنية للقفز بالع�شا )الزانة()11(

- �إن �ملر�حل �لفنية للقفز بالز�نة تتكون من �لقرت�ب، غرز �لز�نة، �لرتفاع، �ملرجحة لالأعلى )�لتعلق(، �ملرجحة 
�خللفية )�لتكور �خللف(، �لدور�ن مع �لفرد، عبور �لعار�سة، �لهبوط.

بعد  �لز�نة على  �لي�سرى مت�سك  ويده  �ليمنى  باليد  نهايتها  بالقرب من  �لز�نة  �لأمين مي�سك  �لز�نة  -  �إن لعب 
)0)�سم( تقريبًا �أ�سفل يده �ليمنى.

-  �إن لعب �لز�نة �لأمين يحمل �لز�نة على �جلانب �لأمين للج�سم ويرتقي بالقدم �لي�سرى. 
- �إن �لقرت�ب يبد�أ من عالمة ثابتة ومن و�سع �لوقوف �أو من عدة خطو�ت متهيدية.

- خف�س مقدمة �لع�سا )�لز�نة( تدريجي بان�سيابية �أثناء رك�س �لقرت�ب.
- �إن �لقرت�ب للمتدربني يكون من )10-12( خطوة �أما بالن�سبة لالأبطال فيزيد حو�يل )18( خطوة.

- �إن و�سع )غر�س( �لز�نة يف �ل�سندوق يبد�أ من هبوط �لرجل �لي�سرى على �لأر�س قبل �لرتقاء بدفع �لع�سا 
)�لز�نة( لالأمام مع تقدمي �لذر�ع �لي�سرى لالأمام. 

-  رفع �ليد �ليمنى لالأعلى ب�سرعة عند مل�س �لرجل �ليمنى لالأر�س. 
-  �سرورة هبوط قدم �لرتقاء لتالم�س �لأر�س باجلزء �لأمامي من �لقدم. 

- �إن لعب �لز�نة يحاول �لدفع بالذر�ع �لي�سرى لالأمام ولالأعلى خالل مرحلة �لتعلق يحتفظ بو�سع �لرتقاء. 
- �سحب �لرجلني باجتاه �ل�سدر يف �أثناء �لتكور �خللفي. 

-  ثني �لذر�ع �لي�سرى ببطء لتقريب �جل�سم من �لز�نة.
-  �إنه يف نهاية مرحلة �لتكور �خللفي يكون �لظهر ب�سفة عامة مو�زيًا لالأر�س. 

-  �ملحافظة على مو�زنة �لرجلني )�لع�سا( �لز�نة. 
-  �أن يبد�أ �لدور�ن يف �أثناء �ل�سد لكلتا �ليدين من �لدور�ن للي�سار ملو�جهة �لعار�سة بالبطن. 

- دفع �جل�سم بعيد عن �لز�نة باليد �ليمنى. 
-  �أن يتم �لهبوط على �لظهر وعند �لأد�ء ب�سكل �سحيح فاإنه هبوط �لالعب يف منطقة �لهبوط. 

)10( هار�، )ترجمة( عبد علي ن�سيف؛ �أ�سول �لتدريب، ط2: )�ملو�سول، مطبعة �لتعليم �لعايل، 1990( �س164-)16.
)11( �لحتاد �لدويل لألعاب �لقوى للهو�ة، �مل�ستوى �لأول، �ملر�حل �لفنية و�خلطو�ت �لتعليمية لالألعاب �لقوة، مركز �لتنمية �لإقليمي، 

�لقاهرة، تاأهيل �ملدربني نظام �ل�سهاد�ت، 1994، �س61.
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3- منهج البحث واإجراءاته الميدانية

3-1 منهج البحث

��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لتجريبي باأ�سلوب �لختبارين �لقبلي و�لبعدي �ن�سجامًا مع طبيعة �مل�سكلة.

3-2 عينة البحث

مت �ختيار عينة �لبحث بالطريقة �لعمدية لعبي �ملنتخب �لوطني نا�سئني يف فعالية �لقفز بالز�نة و�لبالغ 
عددهم )8( لعبني، مت ��ستبعاد لعبني للتجربة �ل�ستطالعية، و�أ�سبح بذلك عدد �لعينة )6( لعبني.

3-3 التجان�ض والتكافوؤ بين عينة البحث

معامل  �لباحثان  ��ستخدم  و�لوزن  و�لعمر  �لطول  متغري�ت  �لبحث يف  عينة  �أفر�د  معرفة جتان�س  �أجل  من 
�للتو�ء �لذي �أظهر �لتجان�س للعينة بح�سب ما مو�سح يف �جلدول )1( وهي �لقيم حم�سورة بني )-3، +3( مما 

ي�سري �إىل جتان�س عينة �لبحث. 

جدول )1(
�ختبار�ت �لتجان�س بالطول و�لعمر و�لوزن وقيمة معمل �لإلتو�ء بني �أفر�د عينة �لبحث

معامل 
الإلتواء

النحراف 
املعياري الو�صيط الو�صط  الو�صائل الإح�صائية

املتغريات
0.056- 0.021 1.70 1.70م الطول

0.793- 0.79 15.32 15.44 �صنة العمر

0.295- 3.08 62.56 62.90 كغم الوزن

دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  وظهر  �لقبلية،  لالختبار�ت  �لبحث  عينة  �أفر�د  بني  �لتكافوؤ  �إيجاد  �أجل  من 
�إح�سائية بني �أفر�د عينة �لبحث يف متغري�ت )�لطول، و�لعمر، و�لوزن( ف�ساًل عن ذلك فقد �أجرى �لتكافوؤ بني 
�أفر�د عينة �لبحث �لبحث يف �لختبار�ت �لآتية » �ختبار �لقوة �لق�سوى و�لذي ميثل �ختبار �لذر�عني، و�ختبار�لقوة 

�ملميزة بال�سرعة، و�ختبار�ت حتمل �لقوة ف�ساًل عن �ختبار �إجناز �لقفز بالز�نة. 

و�جلدول )2( يو�سح نتائج �ختبار (T.Test) وظهرت �لفروق ع�سو�ئية يف �لختبار�ت �ملذكورة �سلفًا مما 
يدل على عدم وجود فرق حقيقي بني �أفر�د عينة �لبحث �لأمر �لذي يدل على تكافوؤهما. 
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جدول )2(

يبني �لأو�ساط �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لختبار�ت �لقوة �لق�سوى و�لقوة �ملميزة بال�سرعة وحتمل �لقوة 
وقيمة )t( �ملحت�سبة و�جلدولية وم�ستوى �لدللة لعينة �لبحث يف �لختبار �لقبلي

م�ستوى �لدللة Tقيمة
�جلدولية

 T قيمة
�ملح�سوبة

�لختبار �لقبلي
وحدة �لقيا�س

�لو�سائل �لإح�سائية
�ملتغري�ت

±ع �َس

غري معنوي

1.81

1.70 0.093 3.983 م/�سم - �ختبار �لقوة �لق�سوى للذر�عني

غري معنوي 1.46 0.(41 3.383 م / ت - �ختبار �لقوة �ملميزة بال�سرعة للذر�عني

غري معنوي 1،37 0.677 7،843 عدد - �ختبار حتمل �لقوة

غري معنوي 0.37 0.093 2.23 م/ �سم - �ختبار �لإجناز

عند درجة حرية ))( و�حتمال خطاأ ))0.0( 

3-4 الو�شائل واالأدوات واالأجهزة الم�شتعملة في البحث

و�شائل جمع المعلومات

��ستعانة �لباحثة بالو�سائل و�لأدو�ت �لالزمة �سو�ء كانت )بيانات �أم عينات �أم �أجهزة( - �مل�سادر �لعربية 
و�لأجنبية. 

(Internet) سبكة �ملعلومات� -
- �ملقابالت �ل�سخ�سية)12(*

االأجهزة واالأدوات الم�شتخدمة في البحث

-  جهاز �مليز�ن لقيا�س �لوزن و�لطول. 
-  ع�سا ز�نة. 

-  �سريط معدين، �سريط ل�سق، م�سطبات، كر��سي للجلو�س يف �أثناء �لختبار�ت. 
-  كر�ت طبية عدد )2( زنة )3كغم(. 

- �ساعة توقيت نوع (Casio) يابانية �ل�سنع.

)12( �خلرب�ء: 
�أ.د حممد عبد �حل�سن.�ألعاب قوى. تدريب.��ستاذ متقاعد. 

�أ.د �سريح عبد �لكرمي. �ألعاب قوى. بايو. كلية �لرتبية �لبدنية وعلوم �لريا�سة. جامعه بغد�د. 
�أ.د �إميان عبد �لأمري. �ألعاب قوى. . كلية �لرتبية �لبدنية وعلوم �لريا�سة. جامعه بغد�د. 

�أ.د �أحمد �لعاين. �ألعاب قوى. .كلية �لرتبية �لبدنية وعلوم �لريا�سة. جامعه بغد�د. 
�أ.د زينب ح�سن �جلبوري. �لعاب قوى. .كلية �لرتبية �لبدنية وعلوم �لريا�سة. جامعه �مل�ستن�سرية. 

)*( �نظر ملحق )1(.
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3-5 االختبارات الم�شتخدمة ل�شفة القوة الع�شلية الخا�شة لفعالية القفز بالع�شا كما في الملحق )1(، وهي:

-  �لقوة �لق�سوى للذر�عني لقيا�س �لقوة �لع�سلية �خلا�سة.

-  �لقوة �ملميزة بال�سرعة للذر�عني لقيا�س �لقوة �لع�سلية �خلا�سة. 

حتمل �لقوة للذر�عني لقيا�س �لقوة �لع�سلية �خلا�سة.   -

-  �ختبار �جناز �لقفز بالع�سا )�لز�نة(. 

اختبار القوة الع�شلية الخا�شة بالفعالية

�أجريت �ختبار�ت �لقوة �لع�سلية لفعالية �لقفز بالع�سا، وكانت �لختبار�ت على وفق �لإجر�ء�ت �لآتية: -

لرفـع   (Bench Press) �مل�ستوية  �مل�سطبة  على  �ل�ستلقاء  من  �ل�سغط  �ختبار  و�صملت   - الق�صوى:  القوة  اختبار 
�أق�سى وزن. 

هدف الختبار: قيا�س �لقـوة �لق�سوى لع�سالت �لذر�عني. 

الأدوات امل�صتخدمة: ق�سيب حديدي )Bar) زنة )20( كغم، وحمالت حديدية، و�أقر��س حديدية باأوز�ن خمتلفة، 
 .(Bench) وم�سطبة حديديـة

موا�صفات الأداء: يقوم �ملخترب باتخاذ و�سع �لرقود على �لظهر فوق م�سطبة وبكل ج�سمه، وبعدها يرفع �لالعب 
�لق�سيب �حلديدي من فوق �حلمالت �حلديدية على �أن يكون �لق�سيب �حلديدي �أمام �ل�سدر متامًا، وبفتحة بني 
�لذر�عني بات�ساع �ل�سدر تقدر بـ )81(�سم تقريبًا، ويبد�أ �لختبار مبحاولة �لالعب ثني �لذر�عني ومدهما كاماًل 

و�لثقل حممول. 

الت�صجيل: حتت�سب للمخترب نتيجة �أعلى وزن يحققه لتكر�ر و�حـد. 

اختبار ال�صغط من ال�صتلقاء على امل�صطبة امل�صتوية (Bench Press) لأداء اأكرث عـدد ممكن من التكرارات 
خالل )10( ثـواِن 

هدف الختبار: قيـا�س �لقـوة �ملميزة بال�سرعة لع�سالت �لذر�عني. 

الأدوات امل�صتخدمة: ق�سيب حديدي (Bar) زنة )20( كغم، وحمالت حديدية، و�أقر��س حديدية باأوز�ن خمتلفة، 
وم�سطبة حديدية )Bench) خا�سة للمعوقني، و�ساعات �إيقاف و�سافـرة.

موا�صفات الأداء: ياأخذ �ملخترب و�سع �لرقود على �لظهر فوق �مل�سطبة، ويو�سع �لق�سيب �حلديدي فوق �حلمالت، 
ويتم و�سع ثقل بوزن يعادل �سده قدرها )70%( من �ل�سدة �لق�سوى ويبد�أ �لختبـار برفع �لثقـل من فـوق �حلمـالت 
بعد �سمـاع �ملُْختربرِ �ل�سافرة، �إذ يقوم �ملُْختربرِ بثني �لذر�عني ومدهما كاماًل وحماولته �أد�ء �أكرب عدد ممكن من 

. �لتكـر�ر�ت يف خالل )10( ثـو�نرِ

الت�صجيل: حتت�سب للمخترب عدد �لتكر�ر�ت �لتي يحققها خالل )10( ثـو�نرِ ومينح �ملخترب حماولة و�حدة فقط.
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اختبار ال�صغط من ال�صتلقاء على امل�صطبة امل�صتوية (Bench Press) لأداء اأكرث عدد من �لتكر�ر�ت حتى �لتعب

هدف الختبار: قيا�س حتمل �لقوة لع�سالت �لذر�عني 

�لأوز�ن،  خمتلفـة  حديدية  و�أقر��س  حديدية،  وحمالت  كغم،   )20( زنة  حديدي  ق�سيب  امل�صتخدمة:  الأدوات 
 .(Bench) وم�سطبـة حديديـة

�ملنا�سب لكل  �لوزن  �لق�سيب �حلديدي مع  �مل�سطبة، ويو�سـع  �لرقود فوق  ياأخذ �ملخترب و�سع  الأداء:  موا�صفـات 
خمترب على �حلمالت بحيث تكون �ل�سدة )0)%( من �ل�سدة �لق�سوى، ويبد�أ �لختبار مبحاولة �لالعب رفع �أثقال 

بثني �لذر�عني ومدهما حلني �لتعب وعدم مقدرة �ملخترب �أد�ء �أي تكر�ر. 

الت�صجيل: حتت�سب عدد �لتكر�ر�ت �لتي يحققها �ملخترب ومينح حماولة و�حدة فقط. 

اختبـار رمـي الكـرة الطبيـة زنة )3( كغم من اجللــو�س 

هـدف الختبـار: قيـا�س �لقوة �لق�سوى لع�سـالت �لذر�عني 

الأدوات امل�صتخـدمة: كـرة طبيـة زنة )3( كغم، �سريط قيا�س بطول ))1( مرتً�.

موا�صفات الأداء: يوؤدي �لختبـار من و�سع �جللـو�س على �لكـر�سي �خلا�س للمخترب ويبد�أ �لختبار مب�سك �ملخترب 
للكرة �لطبية بكلتا �ليدين ورميها لأبعد م�سافة ممكنة بحركة ن�سف د�ئرية وبثني �جلـذع �إىل �لأمام، ويجب ثني 
�لذر�عني يف �أثناء �أد�ء �لختبار، ويو�سع خط مر�سوم بالطبا�سري �أو ل�سق ملّون يقف �ملخترب خلفه ليبد�أ حماولته.

الت�صجيل: حتت�سب �أف�سل حماولة من ثالث حماولت متنح لكل خمترب.

اختبار اإجناز القفز بالع�صا )الزانة(

الهدف من الختبار: قيا�س �إجناز �لقفز بالع�سا )�لز�نة(.

الأدوات امل�صتخدمة: ملعب �ل�ساحة و�مليد�ن، ع�سا ز�نة عدد)8(، ��ستمارة ت�سجيل.

و�صف الأداء: مت �ختبار لعبني جميعهم �سوية ل�سمان عن�سر �ملناف�سة، وقد بد�أ �لختبار ح�سبما ياأتي عند �سماع 
�لالعب �لإيعاز بالند�ء على �سمة يبد�أ باأخذ �لتهيوؤ من �لبد�ية �أخذ �لقيا�س على �لعار�سة، ثم م�سك �لع�سا بعد 
ذلك يقوم �لالعب بالرك�س د�خل �ملجال، ثم �لقفز، وقد �أعطيت ثالث حماولت لكل �رتفاع ، و�أخذ �أعلى �رتفاع �أو 
�إجناز يح�سل عليه �لالعب خالل �ملحاولت ثم ي�سجل �لإجناز �لذي يحققه �ملخترب يف ��ستمارة ت�سجيل خا�سة به.
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3-6 التجربة اال�شتطالعية

تعد �لتجربة �ل�ستطالعية تدريبًا عمليًا للباحث للوقوف بنف�سه على �ل�سلبيات و�لإيجابيات �لتي تقابله يف 
�أثناء �إجر�ء �لختبار لتفاديها)13(.

بتاريخ )2017/8/1  �لأوىل  �ل�ستطالعية  �مل�ساعد جتربتها  �لعمل  فريق  �لباحثة مب�ساعدة  �أجرت  ولأجله 
على جمموعة من �لالعبني بلغ عددهم )2( من خارج عينة �لبحث، وقد ��ستملت على �لختبار�ت �خلا�سة لتنمية 
�لقوة �لع�سلية على ملعب وز�رة �ل�سباب بغد�د وملعب �لنجف و�لهدف منها �لتعرف على �إمكانية �إجر�ء �لختبار�ت 

�لبدنية وخرجت �لباحثة من هذه �لتجربة مبا ياأتي: -
- �لتعرف على مدى مالئمة �أدو�ت �لختبار�ت.

- �لتاأكد من مالئمة �لختبار�ت ومدى تفهم عينة �لبحث لها.
- تاليف �ل�سلبيات �لتي من �ملحتمل ظهورها يف �أثناء �لختبار�ت.

- تعرف فريق �لعمل بطبيعة �لختبار�ت ومعرفة مدى كفاءتها.
- تفهم عينة �لتجربة ملفرد�ت �لختبار. 

- معرفة زمن �لختبار�ت.

3-7 المعامالت العلمية لالختبارات 

معامل ال�صدق 

لإيجاد معامل �ل�سدق �أ�ستخدم �لباحثان �سدق �ملحتوى وذلك عن طريق ر�أي �خلرب�ء و�ملخت�سني �ملذكورين 
�آنفًا؛ �إذ �تفقو� جميعهم على هذه �لختبار�ت �سادقة يف قيا�س هذه �ملتغري�ت. 

ثبات الختبارات 

�لبحث  عينة  خارج  من  عينه  على  �لختبار�ت  باإجر�ء  �لباحثة  قامت  �لختبار�ت  ثبات  ��ستخر�ج  لغر�س 
وعددهم )2( يوم 20- 8 -2017، وبعد مرور �سبعة �أيام وبتاريخ 27-8 -2017 �أعيد �لختبار نف�سه وعلى �لعينة 
�لب�سيط  �لرتباط  معامل  قانون  ��ستخد�م  طريق  عن  �لثبات  معامل  ��ستخر�ج  ومت  نف�سها،  وبالظروف  نف�سها 

)بري�سن( �إذ �أظهرت �لنتائج �أن �لختبار�ت تتمتع بدرجة ثبات عالية تبلغ )%87(. 

3-8 االختبارات القبلية

مت �إجر�ء �لختبار�ت �لقبلية على عينة �لبحث لتدريبات �لأثقال يف فعالية �لقفز بالز�نة �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء 
بدءً� من يوم 2017/9/1ولغاية 2017/9/3. 

)13( قا�سم �ملندلوي و�آخرون؛ �لختبار�ت و�لقيا�سات يف �لرتبية �لبدنية: )�ملو�سل، مطابع �لتعليم �لعايل، 1989( �س187.
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وقد مت �إجر�ء �لختبار�ت: 

1- �ختبار �لإجناز.

2- �ختبار �لقوة �لع�سلية )�لقوة �لنفجارية( للذر�عني. 

3- �ختبار �لقوة �ملميزة بال�سرعة للذر�عني. 

4- �ختبار حتمل �لقوة للذر�عني. 

3-9 المنهج التدريبي

�أعدت �لباحثة منهاجًا تدريبًا خا�سًا بفعالية �لقفز بالع�سا )�لز�نة( �نظر �مللحق )1(، معتمدة يف ذلك 
على جتربتها وخربتها �لتدريبية و�مليد�نية وم�ستعينة باآر�ء �ملخت�سني مبجال علم �لتدريب �لريا�سي و�ألعاب �لقوى 

وبامل�سادر �لعلمية �لتدريبية.

وقد ��ستغرق مدة تنفيذ �ملنهاج �لتدريبي )6( �أ�سابيع بو�قع ثالث وحد�ت تدريبية )�أ�سبوعيًا( وقد �أكد ذلك 
)مفتي �إبر�هيم حماد( بقوله »توؤدي تدريبات �لقوة �لع�سلية �خلا�سة بو�قع )3-4( وحد�ت تدريبية �أ�سبوعيًا«.

وبلغ عدد �لوحد�ت �لتدريبية )18( وحدة تدريبية مت تطبيقها يف �ملدة من 1-9-2017 ولغاية 2017-10-16 
��ستخدمت �لباحثة �أ�سلوب �لتدريب �لفرتي �ملرتفع �ل�سدة بن�سبة )60-)7 %( من �أق�سى ما ي�ستطيع �لفرد حتمله 
من �لقوة �لق�سوى وعدد مر�ت �لتكر�ر )6-8( مرة؛ �إذ كان زمن �أد�ء كل مترين يرت�وح ما بني ))-10( ثانية و 
كانت فرتة �لر�حة بني كل مترين و�آخر )0)-80( ثانية و�أخرى من )2-4-( دقائق وكذلك ��ستخدمت �لباحثة 
حتديد �سدة �لتمرين وفق �لن�سبة �ملئوية لأق�سى ما ي�ستطيع �لفرد �أد�ءه لكل مترين ي�ستخدم خالل �ملنهج �لتدريبي. 

كما ��ستخدمت �لباحثة لكل مترين �ملوؤ�سر �خلا�س يف ��ستخد�م �ل�سدة �لق�سوى بح�سب متطلبات كل مترين 
بو�سع �ل�سدة �ملطلوبة مبا ينا�سبها خالل مفرد�ت �ملنهج �لتدريبي وبهدف تاأمني حدوث �لتعب ف�ساًل عن ��ستخدم 

مبد�أ �لتدرج يف �سدة �لتدريب خالل مدة �ملنهاج �لتدريبي غر�س �لتعوي�س �لز�ئد طول فرتة �لتدريب. 

�لتمرينات خالل  توزيع هذه  و�لتدريبية يف  �لعلمية  بامل�سادر  �لباحثة على خربتها وجتربتها  وقد �عتمدت 
تنفيذ �ملنهاج �لتدريبي؛ �إذ ثبت �ل�سدة و�حلجم لكل لعب بح�سب �إمكانيته يف هذه �لتمرينات وعدت مدة تنفيذ 

�ملنهاج �سمن مرحلة �لإعد�د �خلا�س. 

 و��ستخدمت �لباحثة كثافة �حلمل بفرتة ر�حة ترت�وح ما بني )2-3( دقيقة حتى ��ستعادة �ل�سفاء وتوؤدي 
خاللها مترينات مرونة �يجابية ومطاطية للع�سالت �لعاملة 

- �أجريت �لقيا�سات قبلية يف 1 / 7 /2017
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3-10 االختبارات البعدية
بعد �إن مت تطبيق �ملنهاج �لتدريبي لتطوير �لقوة �لع�سلية �خلا�سة �سمن �ملدة �لزمنية �ملحددة لها �أجرت 
�لباحثة �لختبار�ت �لبعيدة يف �ل�ساعة �لر�بعة من ع�سر يوم �ل�سبت �ملو�فق 20-10-2017 بالأ�سلوب و�لظروف 

نف�سها �لتي �أجريت فيها �لختبار�ت �لقبلية، كما ياأتي: 

3-11 الو�شائل االإح�شائية
��ستعملت �لباحثة �لو�سائل �لإح�سائية �لآتية يف معاجلة �لدرجات �خلا�سة �لتي ح�سل عليه من �لتجربة: 

1. قانون �لن�سبة �ملئوية)14(. 
2. �لو�سط �حل�سابي . 

3. �لنحر�ف �ملعياري. 
4. معمل �لإلتو�ء. 

)- )�لو�سط �حل�سابي – �لو�سيط(. 
6-�ختبار (T.Test) لعينة و�حدة. 

4 - عر�ض النتائج وتحليلها ومناق�شتها 
يف هذ� �لباب �رتاأت �لباحثة عر�س �لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها من �لختبار�ت �لقبلية و�لبعدية خالل 
جمريات �لبحث يف جد�ول تو�سيحية، ثم حتليل هذه �لنتائج ومناق�ستها لغر�س �لتاأكد من �سحتها ومدى تطابقها 
مع �أهد�ف وفرو�س �لبحث �لتي مت �لتو�سل �إليها بعد جمع �لبيانات �خلام �ملتعلقة بالختبار�ت �لقبلية و�لبعدية 

لعينة �لبحث ملعرفة مدى تعلم �ملهارة قيد �لبحث. 

 )t( وقيمة  القوة  وتحمل  بال�شرعة  المميزة  والقوة  الق�شوى  القوة  اختبار  نتاج  عر�ض   1-4
المحت�شبة والجدولية وم�شتوى الداللة لعينة البحث وتحليلها ومناق�شتها.

جدول )3(

يبني �لأو�ساط �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لختبار�ت �لقوة �لق�سوى و�لقوة �ملميزة بال�سرعة وحتمل �لقوة 
وقيمة (t) �ملحت�سبة و�جلدولية وم�ستوى �لدللة لعينة �لبحث

م�ستوى 
�لدللة

Tقيمة
�جلدولية

 T قيمة
�ملح�سوبة

�لختبار �لبعدي �لختبار �لقبلي وحدة 
�لقيا�س

�لو�سائل �لإح�سائية

±ع�ملتغري�ت �َس ±ع �َس

معنوي
1.81

3.76 0.108 (.266 0.093 3.983 م/�سم �ختبار �لقوة �لق�سوى للذر�عني

معنوي 3.16 0.421 3.721 0.(41 3.383 م / ت �ختبار �لقوة �ملميزة بال�سرعة للذر�عني

معنوي 3،97 0.43( 12.096 0.677 7،843 عدد �ختبار حتمل �لقوة

عند درجة حرية ))( و�حتمال خطاأ ))0.0(

)14( حممد ن�سر �لدين ر�سو�ن؛ �لإح�ساء �لبارومرتي يف بحوث �لرتبية �لريا�سية: )�لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي، 1989( �س4).
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للذر�عني )3.983( وبانحر�ف  �لقبلي  للذر�عني لالختبار  �لقوة �لق�سوى  �لو�سط �حل�سابي لالختبار  بلغ 
معياري مقد�ره )0.039( وبلغ �لو�سط �حل�سابي للمجموعة نف�سها ولالختبار نف�سه يف �لختبار �لبعدي )266.)( 
�لبالغة  �جلدولية  �لقيمة  من  �أكرب  وهي   )3.76( فبلغت  �ملح�سوبة   )T( قيمة  �أما   )0.108( قدره  وبانحر�ف 
)1.81( عند درجة حرية ))( و�حتمال �خلطاأ بدرجة ))0.0( مما يدل وجود فروق معنوية بني �لختبارين 

ومل�سلحة �لختبار �لبعدي.

�أما بالن�سبة لختبار �لقوة �ملميزة بال�سرعة للذر�عني فبلغ �لو�سط �حل�سابي ولالختبار �لقبلي )3.383( 
بانحر�ف معياري قدره )41).0( وبلغ �لو�سط �حل�سابي للمجموعة نف�سها ولالختبار نف�سه يف �لختبار �لبعدي 
)3.721( وبانحر�ف قدره )0.421( �أما قيمة )T( �ملح�سوبة فبلغت )3.16( وهي �أكرب من �لقيمة �جلدولية 
بني  معنوية  فروق  وجود  يدل  مما   )0.0(( بدرجة  �خلطاأ  و�حتمال   )(( حرية  درجة  عند   )1.81( �لبالغة 

�لختبارين ومل�سلحة �لختبار �لبعدي.

معياري  وبانحر�ف  �لقبلي )7.843(  لالختبار  �حل�سابي  �لو�سط  فبلغ  �لقوة  لالختبار حتمل  بالن�سبة  �أما 
 )12.096( �لبعدي  �لختبار  يف  نف�سه  ولالختبار  نف�سها  للمجموعة  �حل�سابي  �لو�سط  وبلغ   )0.677( مقد�ره 
وبانحر�ف معياري قدره ))0.43( �أما قيمة )T( �ملح�سوبة فبلغت )3.97( وهي �أكرب من �لقيمة �جلدولية �لبالغة 
)1.81( عند درجة حرية ))( و�حتمال �خلطاأ بدرجة ))0.0( مما يدل وجود فروق معنوية بني �لختبارين 

ومل�سلحة �لختبار �لبعدي. 

جدول )4(

يبني �لأو�ساط �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لختبار �لجناز وقيمة )t( �ملحت�سبة و�جلدولية وم�ستوى �لدللة لعينة �لبحث

م�ستوى 
�لدللة

Tقيمة
�جلدولية

 T قيمة
�ملح�سوبة

�لختبار �لبعدي �لختبار �لقبلي وحدة 
�لقيا�س

�لو�سائل �لإح�سائية

±ع�ملتغري�ت �َس ±ع �َس

معنوي 1.81 2.74 0.108 2.(9 0.093 2.23 م/ �سم �ختبار �لإجناز

عند درجة حرية ))( و�حتمال �خلطاأ بدرجة ))0.0(

 )2.23( �لقبلي  لالختبار  �حل�سابي  �لو�سط  بلغ  فقد  �لإجناز؛  باختبار  و�خلا�س   )4( �جلدول  خالل  من 
وبانحر�ف معياري مقد�ره )0.093( وبلغ �لو�سط �حل�سابي للمجموعة نف�سها ولالختبار نف�سه يف �لختبار �لبعدي 
�لقيمة  من  �أكرب  وهي   )2.74( فبلغت  �ملح�سوبة   )T( قيمة  �أما   )0.108( قدره  معياري  وبانحر�ف   )2.(2(
�جلدولية �لبالغة )1.81( عند درجة حرية ))( و�حتمال �خلطاأ بدرجة ))0.0( مما يدل وجود فروق معنوية 

بني �لختبارين ومل�سلحة �لختبار �لبعدي. 
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4-2 مناق�شة النتائج وتحليلها

نتائج �لفروق بني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي لعينة �لبحث يف �لختبار�ت �لبدنية يف متغري�ت قيد )�لبحث(.
�إذ جند  و�لبعدي؛  �لقبلي  �لقيا�سني  بني  �إح�سائيًا  د�لة  �لتي ظهرت  �لفروق  �أن  نتائج جدول )3(  يت�سح من  �إذ 
بال�سرعة وحتمل  �ملميزة  و�لقوة  �لق�سوى  �لقوة  �ملعيارية لختبار�ت  و�لنحر�فات  �لأو�ساط �حل�سابية  من خالل 
�لقوة �أن مترينات �مل�ستخدمة من قبل �لباحثة �لتي مت �ختيارها لها تاأثريها �لإيجابي على تنمية �لقدرة �لع�سلية 

وبالتايل على م�ستوى �لأد�ء. 

وترجع �لباحثة ذلك �إىل ح�سن �ختيار �لتمرينات �ملقرتحة و�لتي كان لها تاأثري �إيجابي على تنمية �لقدرة 
�لع�سلية. مما يدل على �أن �ملنهج �لتدريبي �ملقرتح باأ�سلوب �لأثقال قد �ساعد تطوير �لقوة �لع�سلية للذر�عني يف 

فعالية �لقفز بالز�نة. 

ومن خالل جتربة �لباحثة �مليد�نية �ملتو��سعة تعزى �سبب ذلك �لتطور �إىل �لتمارين �ملقرتحة بالأثقال و�لتي 
�أثرت ب�سكل �يجابي على م�ستوى تطور �لأد�ء �لفني لفعالية �لقفز بالز�نة. 

�إتقان لالأد�ء �لفني لفرت�ت طويلة  ويرى قا�سم ح�سن ح�سني ))�أن مرحلتي �لرتقاء و�ملرجحة حتتاج �إىل 
حتى ي�ستمر �لرت�بط �لكامل لعملية �لقفز و�ل�سبط �لأومتاتيكي لباقي �ملر�حل �لفنية للقفز بالز�نة(())1(.

�إن فعالية �لقفز بالز�نة تتطلب من �لقافز �لقوة �جل�سمية وقوة �لذر�عني وهذ� يعني �أن مفرد�تها �ستكون 
خمتلفة كثريً� لكون �سمة متارين �ملنهج �لتدريبي �ملقرتح �لتنوع يف �أد�ء متارين قوية و�سريعة ولكون نوعية �لتمارين 
�لبدنية �مل�ستخدمة تعتمد يف م�سمونها على �أد�ء حركات ت�ستمل على قوة �لقفز، و�سرعة �لرك�س، و�أد�ء متارين 
مركبة مع بذل جهد قريب من �لق�سوى �إن مل يكن ق�سويًا مما يوؤدي �إىل مقاومة �لتكر�ر �حلركي �ملت�سمن على 
�سدد تدريبية موزعة ومق�سمة ب�سورة علمية دقيقة توؤدي بالالعب �إىل �لأد�ء �جليد وهي نتيجة حتمية تربز من 
خالل نوع �ل�سدة �مل�ستخدمة للتمارين �لتي يوؤديها �لالعبون، لكونها متار�س باآلية جديدة ومركبة وهو ما ي�ستدعي 
من �لالعب ��ستخد�م قوته �لكامنة ب�سورة �أقرب �إىل �لكلية بعد �أن ياأخذ �جل�سم �لر�حة �لكافية، وترى �لباحثة 
�أن تطور �لالعبني بدنيًا يف تلك �ل�سفة ي�ساعد يف رفع كفاية �لالعبني يف �د�ئهم للحركات �لقوية �ل�سريعة ويف حال 

�أف�سل ملو�جهة متطلبات �ملهارة �ملختلفة �ملتنوعة وغري �لثابتة.

�ألعاب �ل�ساحة و�مليد�ن يف فعاليات �لرك�س و�لقفز، د�ر �حلرية للطباعة و�لن�سر،  ))1( قا�سم ح�سن ح�سني: �لقو�عد �لأ�سا�سية لتعليم 
1976. �س 394. 
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5- اال�شتنتاجات والتو�شيات

5 -1 اال�شتنتاجات

يف �سوء نتائج �لبحث ويف حدود �لعينة وكذ�لك �ملعاجلات �لإح�سائية تو�سلت �لباحثة �ىل �لنتائج �لتالية: 

1- �أثر �لربنامج �ملقرتح لتمرينات �لأثقال تاثريً� �إيجابيًا على تنمية �لقدرة �لع�سلية لأد�ء �ملهار�ت �لأ�سا�سية 
يف فعالية �لقفز بالز�نة. 

2- وجود فروق د�لة �إح�سائيًا ول�سالح �لختبار �لبعدي بني �فر�د عينة �لبحث يف متغري �لقدرة �لع�سلية 
متمثلة يف �ختبار�ت �لقوة �لق�سوى و�لقوة �ملميزة بال�سرعة وحتمل �لقوة. 

3- وجود فروق د�لة �إح�سائيًا ول�سالح �لختبار �لبعدي بني �فر�د عينة �لبحث يف متغري �لإجناز.

5-2 التو�شيات

1. �سرورة �حتو�ء �ملنهاج �لتدريبي �ملعد من قبل �ملدربني على مترينات �لأثقال لغر�س �لإ�سهام يف تطوير مهارة 
�لقفز بالز�نة.

�حلركي  �مل�سار  حيث  من  �ملهاري  لالأد�ء  م�سابهة  �لثقال  مترينات  ��ستخد�م  يكون  �إن  على  �لتاأكيد  �سرورة   .2
و�ل�سرعة وم�ساركة �لع�سالت �لعاملة وتطويرها لدى ممار�سي �لقفز بالز�نة.

3. �سرورة �إجر�ء �ختبار�ت م�ستمرة يف فرت�ت منتظمة لختبار �لقدر�ت �لبدنية و�ملهارية �خلا�سة بالقفز بالز�نة 
للتعرف على م�ستوى �لتطور وفعالية �ملنهاج �لتدريبي �مل�ستخدمة.

�ل�سفات  بع�س  لتطوير  م�سابهة  تدريبية  مناهج  وبناء  �لباحثة  قبل  من  �ملعد  �لتدريبي  �ملنهج  من  �ل�ستفادة   .4
�لبدنية و�ملهارية �لأخرى �خلا�سة بالقفز بالز�نة.

تطوير  يف  �لأ�سا�س  لأنها  باأنو�عها  �لع�سلية  �لقوة  على  �لتدريب  يف  و�خلا�س  �لعام  �لإعد�د  مبرحلة  �لهتمام    .(
�ملهار�ت �لأ�سا�سية يف �لقفز بالز�نة.
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امللحق )1(
املنهج التدريبي

الراحة بني املجاميعالتكرارال�صـدةهــدف التمــرينالتمــرين الأ�صـا�صياليـوم
التكرارات

راحة بني 
املجاميع

لأول
ع �

سبـو
لأ�

�

رفع ثقل وزن )10(كيلو�ل�سبت
و�ل�سغط على م�سطبـة م�ستــوية
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)يتم �عتماد طول �مل�سافة(
و�ل�سغط على م�سطبة م�ستوية 
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3
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تحول �سو ال في الار في  التنية التوانة 
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الملخ�ض

تروم �لدر��سة تقديم فهم �سو�سيولوجي 
لتحولت �سوق �لعمل في �لجز�ئر خالل �لفترة 
بقيادة  �لمتو�زنة  فالتنمية   ،2016-196(
�أولى،  مرحلة  في  منها  ير�د  كان  �لدولة، 
�لمناطقي  �لتخلف  �أ�سكال  كل  على  �لق�ساء 
�لفرن�سي،  �ل�ستعمار  خلفه  �لذي  و�لجهوي 
�لجتماعية  و�لترقية  �لتح�سر  فر�س  و�إتاحة 
في  �لدولتي  �ل�ستثمار  تعزز  لحقا  لل�سكان. 
�لمختلفة  و�لمر�فق  و�ل�سكن  �لتحتية  �لبنية 
لتد�رك  وذلك  �لمو�طنين  تخدم  �لتي 
و�لتحول  �لوطنية،  �لماأ�ساة  حقبة  م�سكالت 

نحو �لقت�ساد �لمنتج. 

ت�سكيل  على  �لمتو�زنة  �لتنمية  م�سمون  ��ستند 
وعي عند �لمو�طنين لقيم �لعمل، ياأخذ في �لح�سبان 
�لفر�س  وتكافوؤ  �لجتماعية،  �لفئات  بين  �لم�ساو�ة 
�لن�ساء و�لرجال، بما ي�سيع و�قعيًا قيم �لجد�رة  بين 
و�لكفاءة و�لمعرفة في �لح�سول على عمل لئق. بهذ� 
ديناميكية  يعرف  �لذي  �لمجال  �لعمل  �سوق  ي�سبح 
�لتي  و�ل�سيا�سية،  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لقوى 
و�لجيلية  �لجتماعية  �لتر�تبات  هند�سة  �إلى  ت�سعى 
تو�فق  باتجاه  تدفع  نف�سه  �لوقت  وفي  و�لجندرية، 
مجتمعي يعزز مك�سب �ل�سغل للمو�طن، وتحديٍد �أكثر 

مو�سوعية للعد�لة �لجتماعية. 

�لجتماعية،  �لعد�لة  �لعمل،  �سوق  مفتاحية:  كلمات 
�لتنمية، �لنوع �لجتماعي.
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مقدمة

يمثل �لت�سغيل �أحد تحديات �لدولة في �لجز�ئر، 
على  �لدولتي  و�ل�ستقر�ر  �لجتماعي  �ل�سلم  ويرتهن 
على  قادر  قوي  �قت�ساد  بناء  على  �لحكومة  قدرة 
��ستيعاب مطالب �لمجتمع، بما يحقق �لرفاه لمختلف 
�أنه  على  للعمل  وينظر  وجماعات.  �أفر�د�  �لفاعلين 
و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لنف�سي  لالإ�سباع  و�سيلة 
للفرد، وفي �لوقت نف�سه هو تعبير عن �نتقال �لمجتمع 
ي�سمح  �آخر  نمط  �إلى  و�جتماعي  �إنتاجي  نمط  من 
�إليها  ي�ستند  و�إن�ساء معايير  با�ستخال�س قيم جديدة 

�لفرد في تمثل و�قعه �لجتماعي.

للتغير�ت  �متد�د�  �ليوم  �لعمل  �سوق  يعتبر 
�لعاملة  �ليد  عرفتها  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
في �لجز�ئر منذ �لحقبة �لعثمانية )�قت�ساد عتيق(، 
�لبد�ئي  �لتبلتر  ت�سكل  �إذ  �ل�ستعمارية  �لحقبة  ثم 
لل�سغيلة بمنا�سبة �لنظام �لر�أ�سمالي �لمقتحم للتكوين 
وما  �ل�ستقاللية  �لحقبة  و�أخيرً�  �لقومي،  �لجتماعي 
من  �أكثر  مدى  على  �لنمو  م�ساريع  تو�لي  من  تالها 

خم�سين عامًا.

�لمعرفة �لمنجزة عن �سوق �لعمل �عتمدت على 
م�سادر �قت�سادية و�سو�سيولوجية، وتمثل �لتحقيقات 
ت�ستحق  خام  مادة  �لحكومية  �لأجهزة  تنجزها  �لتي 
محاكمة  و�رد  في  هنا  ول�سنا  عندها.  �لوقوف 
هذه  تقدم  ما  بقدر  �لمقدمة،  �لأرقام  م�سد�قية 
عن  خالفية  �أنها  نعتقد  قر�ءة  و�رتباطاتها  �لأرقام 
ظاهر �لمقول �لذي ي�ستغرق في �ل�سرديات �لرقمية. 
�لخا�سية �لتي تميز �سوق �لعمل لي�س تنامي معرو�س 
منا�سب �لعمل، ولكن �لمز�حمة �لتي �أ�سبحت تعرفها 
�لخا�س  )�لقطاع  �آخرين  فاعلين  طرف  من  �لدولة 
�لر�سمي وغير �لر�سمي( تمكنو� من �ل�ستحو�ذ على 
�لموزعون  �لفاعلون  وهوؤلء  �ل�سغيلة،  من  كبير  جزء 
و�لأ�سغال  و�لبناء  �ل�سناعة  �لخدمات،  بين قطاعات 

�لعمومية و�لفالحة ��ستطاعو� نقل �لثقل �لب�سري من 
�لموؤ�س�سات �لعمومية �إلى �لموؤ�س�سات �لخا�سة، مع ما 
يعنيه ذلك من تحّول في مفهوم �لعمل، �لذي ر�فق لأكثر 
من خم�سين عاما ت�سور� يقوم على �لتماثل و�لتطابق 
بين �لوظيفة �لجتماعية للعمل �لعمومي وبين �ل�سغيلة 
�لعالقة  هذه  �لعامة(.  )�لملكية  مجاليا  �لمندمجة 
�لتي يعاد �سياغتها بفعل توجه دولتي نحو �لمر�فقة 
و�لت�سيير و�لتحكيم لالقت�ساد �لقومي، �سمحت بتغّير 
على  فقط  تتاأ�س�س  �لتي  للحكومة  �لمجتمع  �نتظار�ت 
و�لتعليمية  �ل�سحية  و�لمر�فق  �لعمومية  �لخدمة 
)�لتنمية(، فيما �أ�سبح �لمجتمع زبون عرو�س �ل�سغل 
لفاعلين �آخرين يقدمهم �لخطاب �لر�سمي على �أنهم 

يلقون �لدعم من �لدولة لأجل تحقيق مطلب �ل�سغل.

�لعمل  �سوق  بين  �لعالقة  �إ�سكالية  �لبحث  يثير 
حقبة  في  ت�سخمت  �لتي  �لموؤ�س�ساتية  و�لأ�سكال 
�لعام  منذ  �لبالد  عرفتها  �لتي  و�لتنمية  �ل�ستقر�ر 
�ل�سغل  مع  �لن�سطة  �ل�ساكنة  عالقة  �أن  كما  1999م، 
�أخذت محتوى جديد� يطابق �لت�سور �لدولتي �لر�مي 
�إلى بث قيم �لجد�رة و�لكفاءة و�لمعرفة في �لح�سول 

على عمل لئق ومن ثم �لتطور فيه م�ستقباًل. 

اأواًل- �شوق العمل في الجزائر: محاولة للفهم

على  �لحكومة  بقدرة  �لعالم  في  �لتنمية  تقا�س 
�لقوى  مردودية  �أن  ذلك  �لعمل.  �سوق  وت�سيير  �سبط 
�لحكومية  �لم�سروعات  ت�ساند  �لإنتاجية تمثل حا�سل 
و�لخا�سة مع متطلبات �لم�ستهلكين و�لمو�طنين على 
حد �سو�ء. فهوؤلء ينتظرون تحقيق �لرفاهية في جميع 
على  �لدولة  تعمل  نف�سه  �لوقت  وفي  �لحياة،  مناحي 
تاأطير هذه �لتعاقدية و�لتعزيز للقوى �لجتماعية عبر 
من  تبتغي  و�سيا�سية  و�جتماعية  مو�طنية  تفاهمات 
خاللها تحقيق هدفين رئي�سين، يتعلق �لأول بتوفير قدر 
كبير من هام�س �لمناورة لجميع �لأفر�د و�لجماعات 
لأجل بلورة م�سروعاتهم �لخا�سة و�لجماعية بما يفيد 
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في تنمية �لمبادرة و�لبتكار و�لتنوع و�لحرية �لفردية 
و�لقت�سادية و��ستقاللية هوؤلء عن جميع �لكر�هات 
فتن�سد  �لثاني  �لهدف  �أما  �لمجتمع.  في  �ل�سائدة 
�لدولة مزيد� من �لندماج لهذه �لقوى و�أي�سا م�ساركة 
متعاظمة لهم في كل �لمجالت. وبذلك تتمكن �لدولة 
و�تفاقات  وتنازعات  وتباينات  تمايز�ت  ت�سيير  من 
هذه �لجماعات من خالل حكامة تاأخذ في �لح�سبان 
مكانة وفاعلية هذه �لقوى �لجتماعية ومن جانب �آخر 
و�لم�ساءلة  �ل�سفافية  خالل  من  طماأنتهم  على  تعمل 
و�لم�ساركة في �سناعة �لقر�ر �لقومي في كل تجلياته 

ومجالته.

م�سار �لتنمية في �لجز�ئر �عتمدت فيه �لدولة 
عمل  �لذي  �لكولونيالي  �لنظام  �أزمة  تجاوز  على 
�لجتماعية  �لقوى  تخلف  تنمية  على  طويل  لوقت 
�لمرتبطة  �لقوى  عملت  �إذ  و�لثقافية،  و�لقت�سادية 
�جتماعي  جد�ر  بناء  على  �ل�ستعمارية  بالحالة 
�لأوروبية  �لكيانات  بين  و�قت�سادي  و�سيا�سي 
عن  �لمدينة  ف�سل  في  يتجلى  و�لذي  و�لجز�ئرية، 
عن  �ل�ستعماري  �لقت�ساد  �لمتخلفة،  هو�م�سها 
و�لأحز�ب  �لفرن�سية  �لأحز�ب  �لأهلي،  �لقت�ساد 
�لتقليدي،  �لعمل  عن  �لر�أ�سمالي  �لعمل  �لأهلية، 
�لقطائع  هذه  �لأهلية.  �لثقافة  عن  �لأوروبية  �لثقافة 
�لرف�س  مع  �أي�سا  تماهت  �لجتماعية  �لمكونات  بين 
تذويب  تروم  �لتي  �لجمعوية  �لأ�سكال  لكل  �لأهلي 
وبذلك  �ل�ستعمارية،  �لأطر  في  �لجز�ئري  �لمجتمع 
في  �لعمل  مع  خا�سة  عالقة  مطرد  ب�سكل  تنامت 
بتمايز�ت  �لعمل  �سوق  طبعت  �ل�ستعماري،  �لنظام 
قطاعية)�لن�ساط �لحرفي(، فئوية )غلبة �لم�ستقلين 
و�أي�سًا  ونوعية )�لذكورية(  �لحرة(  �لمهن  و�أ�سحاب 
و�لح�سر  �لأطر�ف  ح�ساب  على  )�لمركز  �إقليمية 
على ح�ساب �لريف(. كل هذه �لتباينات �لقت�سادية 
�لعام  �ل�ستقالل  دولة  لحقا  �سترثها  و�لجتماعية 

لر�سم  ومنطلقات  بو�عث  بمثابة  و�ستكون  1962م، 
�لفترة  مخلفات  جميع  على  ثورية  قومية  �سيا�سة 

�ل�ستعمارية.
توجهت �لحكومة �لجز�ئرية �إلى �إعادة ر�سم �سوق 
عمل قومي خال�س، وتوؤكد �لدر��سات �أنه »من �لنادر 
في �لعام 1962 �أن تجد جز�ئريين حازو� على تكوين 
�أحد منهم مار�س وظيفة عمومية، ول حتى  تقني ول 
وظيفة �سامية ول حتى م�سير في بلدية، لأنه بب�ساطة 
�لوظائف:  هذه  في  ولوجهم  �لكولونيالي  �لنظام  منع 
ت�سيير  في  كما  �لحديثة  �لإنتاجية  �لعملية  ت�سيير  في 
�لأعمال �لعمومية، لم تحز �لجز�ئر ل على �لكفاء�ت 
�لجماعية«)1(.  �لكفاء�ت  بعدد كاف ول على  �لفردية 
وعطفا على ذلك وبرغم هذه �ل�سعوبات، فقد حولت 
و�لفنيين(،  �لمعمرين)�لإطار�ت  هجرة  �لدولة 
�لوطنية  �لعاملة  �ليد  لتو�سيع جز�أرة  منا�سبة مف�سلة 
في  ��سطدم  ذلك  �أن  غير  �لقطاعات،  جميع  في 
قّل�ست  وثقافية  و�قت�سادية  �جتماعية  بعو�ئق  �لو�قع 
من هام�س تدخل �لحكومة من جهة، ومن جهة ثانية 
تاأّخر مقارنة  �لذي  �لتحديث  ب�سكل كبير م�سعى  بّطاأ 
بالخطط و�ل�سيا�سات �لتي �أعدت لأجل مجتمع تقدمي 

وع�سري. 

تلعب  �أن  تطلب  �لجز�ئر  في  �لعمل  �سوق  بناء 
�لحكومة دور� �جتماعيا وطالئعيا لجماهير منتظرة 
�ل�ستعمار،  على  �لكبير  �لنت�سار  بن�سوة  وفرحة 
�سقفا عاليا من  �لتنمية يحمل  �لطموح في  لهذ� كان 
�لدولة  تحرير  �إلى  تقود  �أن  ينبغي  �لتي  �لنتظار�ت 
فالحكومة من جهتها  �لمبريالية.  للقوى  �لتبعية  من 
بفعل  كبيرة  �جتماعية  �سغوط  �سطوة  تحت  �لو�قعة 
و�سحايا  و�لجتماعية،  �لقت�سادية  �لُبنى  تدمير 
بالماليين، وعودة �لالجئين من دول  �لتحرير  حرب 
�لمن�ساآت  وتهدم  �لد�خليين،  و�لمهجرين  �لجو�ر 
�لقت�سادية،  �لتنمية  في  كبير  و�سعف  �لقت�سادية، 
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قطاع  على  و�لأجنبية  �لفرن�سية  �ل�سركات  و�سيطرة 
لفرن�سا،  وتبعيته  �لتجاري  �لميز�ن  وعجز  �لنفط، 
هذه  كل  و�ل�سحة،...�إلخ،  �لتعليم  في  وه�سا�سة 
�لم�سكالت كانت محفزة للحكومة �لجز�ئرية لإ�ساعة 
�أنموذجها في �لتنمية �لقائم على �سيادة �لدولة على 
تكفلت  و�لتي  �لقائدة(  )�لدولة  و�لمجتمع  �لقت�ساد 
خالل  من  وبالخ�سو�س  �لوطنية  �لحتياجات  بتلبية 
كانت  فقد  لهذ�  و�لتكوينية،  �لتعليمية  �لمنظومة 
ل�سالح  تنتج  �أن  منها  مطلوب  �لتعليمية  �لموؤ�س�سة 
ركائز  و�لعمال  �لفالحون  ي�سكل  و�أن  �لقت�ساد، 
تعود  �لعمومية  �لملكية  و�أن  �ل�ستر�كي،  �لمجتمع 
�لمو�طنين  لجميع  و�لجتماعية  �لقت�سادية  نو�تجها 

في ظل �لعد�لة �لجتماعية.

نحو  �لدولة  لبتها  �لتي  �لحتياجات  هذه 
لأجل  محفزة  �لمطاف  نهاية  في  كانت  �لجماهير، 
مفهوم  ل�سالح  وتجنيدها  �لجتماعية  �لقوى  تعبئة 
»�ل�سغل«، �لذي من خالله يمكن لالإن�سان �لجز�ئري 
�لهياكل  في  �ندماجه  ويحقق  �جتماعيا  يترقى  �أن 
�لعقل  في  ياأخذ  �لمفهوم  وهذ�  �لمختلفة،  و�لهيئات 
�ل�سيا�سي للدولة �سكاًل �أد�تيًا و��ستعماليًا، فهو و�سيلة 
وهو من  �لأ�سا�سية،  �لحاجات  تحقيق  لأجل  ت�ستخدم 
�لدولة  نزعة  عن  �قت�سادي  تعبير  �لأد�تية  �لناحية 
في �ل�ستثمار �لقت�سادي �لمتو�زن �سو�ء تعلق �لأمر 
بالإقليم �أو بالتر�تبات �لجتماعية �أو �لتمايز�ت �لنوع 
�جتماعية )�لتمكين �لقت�سادي و�لجتماعي للن�ساء( 

�أو بالعد�لة �لجتماعية بين �لمنتجين و�لعاطلين.
لقد كانت �لتنمية �لمتو�زنة في �سلب �لخطاب 
و�لفعل �لحكومي، ول تز�ل �إلى �ليوم ثابتة في �لمرور 
هز�ت  عن  بعيد�  �لإنتاج،  �إلى  �لبناء  من  بالجز�ئر 
نمو  �أنموذج  �لحكومة  خّطت  لهذ�  �لنفطية.  �ل�سوق 
مجال  في  متاحة  »م�ستويات  �إلى  �لتو�سل  يتوخى 
تو�زنات �لخزينة و�لمالية �لعمومية، كما يمثل تد�بير 

تكاليف  دون  �لجتماعية  �لعد�لة  تعزيز  �ساأنها  من 
�قت�سادية �إ�سافية و�إ�سالح �لجباية وت�سخير �لميز�نية 
�لم�ستد�مة...�لعد�لة  �لب�سرية  �لنمو و�لتنمية  لخدمة 
عمل  في  �لثابت  �لتوجيهي  �لخط  ت�سكل  �لجتماعية 
�لجهاز �لتنفيذي في �إطار م�سعى تو�فقي مكر�س من 
تعبئة  �أن  �ليوم  �لمالحظ  ولعل  �لثالثية«)2(.  خالل 
في  كبير  ب�سكل  �ساهم  �لد�خلية  �لوطنية  �لمقّدر�ت 
�لحكومي  و�للجوء  �لعمومية،  �لميز�نية  ��ستقر�ر 
وتفعيل  �لمدخر�ت  توجيه  و�إعادة  �ل�سر�ئب  رفع  �إلى 
في  هو  �لقت�سادية،  للنخب  �لقت�سادي  �ل�سلوك 
�لو�قع تعبير عن نجاح �لدولة خالل ع�سريات ما�سية 
على بناء �سوق عمل قوي يمثل �سمانة لأجل �ل�ستقر�ر 
�لقت�سادي، وهو في �لوقت نف�سه �سمانة حقيقية لأية 
محاولة لالإخالل بال�ستقر�ر �لأمني و�لجتماعي �لذي 
يعرف �ليوم حالة متفردة من �لنجاح في �إقليم دولي 
�أن عطالة  �لقول  يعفي من  �أن ذلك ل  متزعزع. غير 
�إيديولوجية  �ختاللت  من  �ليوم  تنهل  �لعمل  �سوق 
لي�س  مقاولتية  ثقافة  »فن�ساأة  ما�سوية،  و�قت�سادية 
ُنظر  �لخا�سة  �لملكية  �أن  �إلى  بالنظر  ي�سير�،  �أمر� 
�إليها في �ل�سابق كرمز للر�أ�سمالية �ل�ستعمارية. وهو 
ما تترجم و�قعيا بتعدد �لعو�ئق �لتي يو�جهها �ل�سباب 
و�لذين  و�لمتو�سطة،  �ل�سغيرة  �لموؤ�س�سات  �أ�سحاب 
يتطورون في محيط خا�س ب�سبب �نتقال غير مكتمل 

و�ندماج �سريع في �لقت�ساد �لعالمي«)3(.

�لــتــي  �لــ�ــســو�ــســيــو�قــتــ�ــســاديــة  ــرورة  ــي ــس ــ� �ل �إن 
تقوم  �لعمل،  �سوق  حالة  لفهم  �لباحثان  �سيعتمدها 
�لمهيمن،ونوعية  �لن�ساط  قطاع  نوعية  تف�سير  على 
�لعمل، ومجال �لمقاولة، و�لتي تمثل في �لو�قع تو�بع 
للن�سق �لجتماعي �لحا�سن �لذي ينتج لنف�سه مخاييل 
�أن  فيما  و�لتعليم.  و�لقيم،  �لــمــر�أة،  عن  �جتماعية 
�سو�سيولوجية  قــر�ءة  على  �ستقوم  �لدر��سة  منهجية 
لالإح�سائيات �لر�سمية �لتي ينتجها �لديو�ن �لوطني 
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بالن�سو�س  �لعمل  �سوق  تحولت  ربط  مع  لالإح�ساء، 
)ميثاق  �لمختلفة  �لمر�حل  عبر  للدولة  �لموؤ�س�سة 

وطني، وبيانات �ل�سيا�سة �لعامة للحكومة(.

وخلل  العثمانية  الحقبة  العمل:  ثانيًا-�شوق 
العالقة الريف/المدينة

�لعهد  خالل  �لجز�ئري  �لقت�ساد  �عتمد 
�لنظام  كر�س  وقد  و�لرعي،  �لزر�عة  على  �لعثماني 
عالمين  بين  �لجتماعي  �لف�سل  �آنذ�ك  �لتركي 
فئاته  منهما  ولكل  و�لريف،  �لمدينة  متمايزين، 
�لك�سب  في  �لخا�سة  وطرقه  �لمهيمنة  �لجتماعية 
كانت  �لمعا�س.  في  طريقته  و�أي�سا  �لقت�سادي 
�لأغلبية �ل�ساحقة من �ل�سكان تعي�س في �لريف تحت 
�لعامل  وتقوم على فكرة  قوية  قبلية وعرو�سية  �سلطة 
�لفالح �لذي ي�ستغل لفائدة �لجماعة �لكبيرة، وينتظم 
و�لولء  �لنتماء  فكرتي  على  �لقبيلة  مع  عالقته  في 
�لإنتاجي  �لنمط  هذ�  �لجماعية.  �لملكية  و�أي�سًا 
�إلى  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �ل�ستغال  في  ��ستمر 
وتفكيكًا  تهديمًا  وعرف  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  نهاية 
ممنهجًا من طرف �ل�سلطات �ل�ستعمارية. �أما �لنمط 
فيخ�س  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لإنتاج  من  �لثاني 
�لمدينة �لتي تحوز على �سلطة مالية وحرفية وتجارية 
خ�سو�سًا في �ل�سو�حل، فيما ي�سجل �سعف ديمغر�فية 
�لمدينة عمومًا و�سعف �لح�سور �لب�سري للجز�ئريين 
و�لأندل�سيين،  و�ليهود  و�لكر�غلة  �لأتر�ك  مقابل  في 
�سنة 1840 كان  �لمثال  �سبيل  ق�سنطينة على  فمدينة 
 1261« وتح�سي  �سخ�سًا  وع�سرون  خم�سة  ي�سكنها 
تاجرً�  و116  ��سر�ئيلين  تجار   203 م�سلمًا،  تاجرً� 

�أوروبيًا«)4(.

�لعمل  �سوق  على  �لفالح  �لعامل  �سيطر  لقد 
�جتماعية  كوحدة  �لقبيلة  وتظهر  �لحقبة،  تلك  في 
�لأهالي  �نكفاء  وتجذير  تر�سيخ  في  قوة  و�قت�سادية 
و�لرعوية  �لزر�عية  �لأر��سي  وخر�ج  مخرجات  على 

كثيرً�  عطلت  �لتاريخية  �لعملية  هذه  تتملكها.  �لتي 
�سكله  تمظهر في  �لذي  �لجز�ئري  �لعمل  �سوق  تحول 
�أو  �لمانيفاكتورة  ت�ستطع  ولم  �ل�سرف،  �لزر�عي 
�لتجارة من �أن ت�ستقطب �ليد �لعاملة �لريفية ل�سالح 
يمكن  �لمدينة  �سلطة  ف�سعف  �لربحية.  �أعمالها 
�لريفيين لالندماج  تف�سيره بعدم قدرتها على جذب 
بين  �لم�سطربة  �لعالقة  وهذه  فيها،  و�لتوطين 
م�ستوى  على  �أي�سا  د�لة  و�لح�سري  �لريفي  �لعالمين 
�لعد�ء �لذي �سي�سبغ �لمخيال �لجتماعي �لجز�ئري 
لهم وموجودة لخدمة  باعتبارها مهم�سة  �لمدينة  مع 

وترقية فئات �جتماعية محددة ومح�سية.
في �لمدينة ت�سير �لمر�جع �لتاريخية �لفرن�سية 
في �لأخ�س))(، �إلى تباين حرفي بين �لريف و�لمدينة. 
ي�سم  �أحدهما  �ثنين  قطاعين  عرفت  �لأخيرة  هذه 
وتتميز  �لمنتوج،  نوعية  بح�سب  تتجمع  تعا�سديات 
�أمين.  منها  وحدة  كل  ير�أ�س  حيث  خا�سة  بهيكلية 
�سائد�  كان  ما  بعيد  حد  �إلى  ي�سبه  �لترتيب  وهذ� 
يتعلق  �لثاني  �لقطاع  �لو�سطى.  �لقرون  �أوروبا  في 
بالن�سبة  �لحال  هو  مثلما  �لحجم  �لكبير  بالت�سنيع 
و�ل�سناعة  �لهو�ئية  و�لنو�عير  �لبحرية،  �لور�س  �إلى 
�لمدن  »�إن  �سعيدوني  �لدين  نا�سر  يقول  �لحربية، 
�لتي  �ل�سناعات  من  �لعديد  ت�سم  كانت  �لجز�ئرية، 
يحق لنا و�سفها بالتنوع و�لإتقان و�لتنظيم، �إذ كانت 
مدينة  ففي  �لمهنية.  �لنقابات  ع�سر�ت  على  موزعة 
ق�سنطينة كان عدد �لحرف يناهز �لع�سرين على ر�أ�س 
كل حرفة �أمين، وفي مدينة �لجز�ئر ناهز عدد �لمهن 
�لتي  بال�سنعة  يعرف  �أمين  مهنة  ولكل  �لأربعين، 
ي�سرف عليها، كاأمين �لف�سة و�أمين �لخياطين... وكل 
مهنة تخت�س ب�سارع �أو �سوق ين�سب �إليها«)6(. وبذلك 
�أ�سبحت �لحرف و�لتجارة موردين لإنتاج فئوي محدد 
ل�سوق �لعمل في �لجز�ئر �لمت�سكل من �لتجار �لكبار 
و�ل�سغار )�لبرجو�زية( و�ل�سناعيين )�أمين، �سانع، 
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�سوق  �أن  �إلى  نخل�س  يجعلنا  ما  وهو  �ل�سبي(  معلم، 
�لعمل لم يكن محمول �إل على تاأمين حاجات كفافية 
�أنه لم يعرف تو�سعًا  للمجتمع �لمديني و�لريفي، كما 
�لتي  �لحاكمة  �لعثمانية  �ل�سلطة  ه�سا�سة  بفعل  كبيرً� 
�أولى  �أهمية كبيرة في مرحلة  �لبحري  للن�ساط  �أولت 
ثم ��ستخد�مها نظام �لمتياز�ت �لذي منح لل�سركات 
�لأجنبية حق �لتجار و�لعمل في �ل�سوق �لمحلي على 

ح�ساب �لبرجو�زية �لوطنية �لمحلية.

ثالثًا-�شوق العمل بين النظامين الكولنيالي واالأهلي

مع  �لجز�ئر  في  �لعمل  �سوق  �أزمة  حدة  ز�دت 
�لظاهرة �ل�ستعمارية، فعمليات �لتفكيك �لجتماعي 
�ل�ستعمارية  �ل�سلطات  بد�أتها  �لتي  و�لقت�سادي 
�لإفقار  ب�سبب  للجز�ئريين  مت�ساعد  تبلتر  �إلى  �أدت 
و�لتهمي�س �لذي لحق �لأرياف. في �لمقابل ��ستقطبت 
كاأجر�ء  �لعمل  لأجل  �لأهالي  �ل�ستعمارية  �لمدينة 
جعلت  �لتاريخية  �لعملية  هذه  �لم�ستوطنين،  لدى 
عدد  ت�ساعد  حيث  بنيويا  تحول  يعرف  �لعمل  �سوق 
�لخما�سة و�لعمال �لمياومين و�لعمال �لمانيفاكتوريين 
على ح�ساب �لفالحين �لأ�سالء و�لتجار و�لحرفيين، 
وبذلك ت�سجل �لبروليتاريا �لفالحية في بد�ية �لقرن 
�لع�سرين وما بين �لحربين �لعالميتين »... نمو� �سريعا 
لها تحت تاأثير تو�سع زر�عة �لكروم و�لنمو �ل�سكاني...
في �لعام 4)19 يح�سى في �لجز�ئر 73000) عامل 
زر�عي، منهم تقريبًا �أكثر من 100.000 »د�ئم«، �أما 
في  »�لمياومين«:  من  غالبيتهم  في  فيت�سكلون  �لبقية 
�لحقبة نف�سها يترو�ح عدد �لبطالين �لريفيين بح�سب 

�لتقدير�ت من 400.000 �إلى مليون«)7(.
هيمنة  غّلبت  �ل�سغيلة،  بنية  في  �لتحولت  هذه 
وم�ستخدمين  م�ستقلين  من  �ل�سو�سيومهنية  �لفئات 
وفالحين  و�لحرف(،  �ل�سغيرة  �لتجارة  قطاع  )في 

�ل�سكان  من   %80 ي�ساوي  بما  �لعمل  �سوق  على 
�ل�سناعي  �لقطاع  ه�سا�سة  �قترنت  فيما  �لم�ستغلين. 
�ل�ستعمارية  بال�سيا�سة  للجز�ئريين  �لمملوك 
فقد  لهذ�  �ل�سناعي،  �ل�ستثمار  نحو  �لمحت�سمة 
 1((4 »بـ  بنحو  �لجز�ئريين  �ل�سناعيين  عدد  قدر 
فروع  في  ي�ستغلون  �أوروبيًا   (466 مقابل  جز�ئريًا 
و�لفالحية«)8(، وهوؤلء  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �لألب�سة 
�ل�سكل  �إلى  منه  �لمانيفاكتروي  �ل�سكل  من  يقتربون 
�سيئة،  عمل  وظروف  قديمة،  �لر�أ�سمالي)ماكينات 
ومو�رد مالية ه�سة، وتنظيم عمل تقليدي، وغياب روؤية 
لل�سوق وللت�سدير(. فالمدن �لتي يعي�س فيها �لأهالي 
�أو  �فتقدت لعمالها �لمهرة �لذين تحطمت �سنائعهم 
�سودرت حتى تال�ست بفعل تناف�سية �ل�سلع �لر�أ�سمالية 
و��ستقطبت  �لمحلي  �ل�سوق  في  ب�سرعة  دخلت  �لتي 
�لحرفي  �لإنتاج  ح�ساب  على  جددً�  م�ستهلكين  �إليها 
يقوم  للجز�ئري  �لكولونيالي  �لت�سور  ولأن  �لتقليدي. 
على �ل�ستغالل لما هو متاح، فلم يكن هّم �لم�ستوطنين 
ت�سند  حرفية  �أعمال  �إنماء  فقط  بل  �ل�سناعة  تنمية 
�لقطاع �لزر�عي و�لتجاري، �إذ تظهر بع�س �لتحليالت 
�أن  مفادها  �لع�سرين  للقرن  �لأول  للثلث  �لقت�سادية 
عن  ناتج  �لت�سنيع،  في  �أكيد  »تاأخر  فيها  �لجز�ئر 
�سريبي  ونظام  �لمتروبول،  �سناعات  بع�س  مناف�سة 

غير متكيف مع و�سعية �لتخلف للبالد«)9(.

رابعًا-�شو�شيولوجية �شوق العمل في الجزائر: 
ما وراء االأرقام -المجتمع يتحرك-

مرتبطة  �لقطاعات  مختلف  في  �لعمل  حالة 
�ل�ستثماري  �لقر�ر  يخ�س  �لأول  �ثنين:  بمتغيرين 
�لطلب  بنمو  و�أي�سًا  محددة،  قطاعات  في  للدولة 
�لزيادة  نتيجة  و�ل�ستهالك  �ل�سغل  على  �لد�خلي 
في  �لمحافظات  عدد  زيادة  �أن  كما  �لديمغر�فية، 
و�أربعين  ثمان  �إلى  و�لثمانينيات  �ل�سبعينيات  �سنو�ت 
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بالمن�ساآت  تجهيزها  �لدولة  على  حّتم  محافظة 
�ل�ساكنة  ت�سيير  لأجل  �لمختلفة  و�لإد�رية  �لقاعدية 
�آخر  عامل  �إلى  �إ�سافة  بها.  �لموجودة  و�لمو�رد 
�لتنمية  في  متو�زنة  ل�سيا�سة  �لحكومة  �إتباع  هو 
�لمجالت  �ل�ساكنة في  �لح�سبان توطين  تاأخذ في 
�لتر�بية �لمختلفة �سو�ء في �لجنوب �أو في �ل�سمال. 

هذ� �لتوجه هو ما عزز حماية �لدولة من ظاهرة 

�لنزوح �لريفي �لتي تعاظمت في �سنو�ت �ل�ستقالل 

وما بعدها. بالنتيجة تحولت �سوق �لعمل. ويمكن 

�لجد�ول  في  �لمعرو�سة  �لبيانات  في  مالحظتها 

�لمو�لية و�لتي تغطي �لفترة 2011-1967)10(.

جدول يبين تطور �سوق �لعمل في �لجز�ئر بح�سب قطاع �لن�ساط خالل �لفترة 2011-1967
196719781988199720002006200920102011قطاع �لن�ساط

1233756215848261264119413371367�ل�سناعة
713998205886171258171818861595�لبناء و�لأ�سغال �لعمومية

53120256�لنقل

233438644738531853775603 321430651�لتجارة و�خلدمات 
30656512071317�لإد�رة

87418893555482353077260823086008565�ملجموع

�لتوجهات  �لجد�ول  بيانات  معطيات  تعك�س 
في  �لت�سغيل  فتركز  للدولة،  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
فحقبة  لأخرى،  �سنة  من  متباين  �لن�ساط  قطاعات 
�لتنموي  �لم�سروع  �نطالق  عرفت  �لتي  �ل�ستينيات 
بهذ�  �لت�سغيل  تنامي  عرفت  �ل�سناعة،  على  �لقائم 
�لبناء  لقطاع  بالن�سبة  �لحال  هو  مثلما  �لقطاع، 

و�لأ�سغال �لعمومية و�لإد�رة.

التنموي  للم�صروع  والندفاع  الماأ�ص�صة  حقبة   -1
:)1985-1969(

جز�ئر  في  مهمة  ��ستثمارية  مرحلة  مثلت 
و�لهياكل  �لمن�ساآت  حجم  �إلى  بالنظر  �ل�ستقالل 
و�لقرى  و�ل�سكنات  بناوؤها،  تم  �لتي  �لقاعدية 
في  �أو  �لمدن  في  �سو�ء  بناوؤها  تم  �لتي  �لنموذجية 
�رتكزت  �لذي  �لجديد  �لم�سغل  �لقطاع  �لأرياف. 
�لأخ�س في  تمثل في  �لمحلي  �لدولة في عملها  عليه 
قطاع �لجماعات �لمحلية و�لإد�ر�ت �لعمومية وقطاع 
للحكومة  بالن�سبة  حيوية  وهي  �لعمومية،  �لوظيفة 

�لولئية  �سو�ء  �لمحلية  وبر�مجها  خططها  تنفيذ  في 
»ح�سة  بزيادة  �لحقبة  هذه  تميزت  لهذ�  �لبلدية،  �أو 
�لت�سغيل،  �إجمالي  من  �لعمومي  بالقطاع  �لت�سغيل 
بحيث �نتقلت من 42.26% �سنة 1967 �إلى 3)-%89 
�سنة 1969 وهذ� موؤ�سر على عزم �لدولة على �لنهو�س 
�لخا�س  �لقطاع  نفوذ  من  و�لتقلي�س  �لعام  بالقطاع 

بما ين�سجم ومنطق �لنظام �ل�ستر�كي«)11(.

من  تتعرف  �لحقبة  هذه  �أن  �لتذكر  علينا 
تتغلغل  حيث  �لم�ستثمرة،  �لوطنية  �لدولة  خالل 
و�لجتمــاعية  �لقت�ســادية  �لبنيــات  جميع  في 
�لحال  هذه  في  �لدولة  و»…تت�سرف  و�لثقافيـــة، 
تتكفل  �لذي  لل�سعب  �لو�قعية  للم�سالح  كممثل 
به«)12(. هذ� �لدور هو ح�سيلة منطقية لتبني �لدولة 
طر�بل�س  فميثاق  �لتنمية،  في  �ل�ستر�كي  �لخيار 
وعالقة  �لدولة  �سكل  و��سح  ب�سكل  حدد   1962 �لعام 
ي�سبح  وبذلك  �لعام،  �لمجال  في  �لجتماعية  �لقوى 
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�جتماعية  طبقة   ...« فقط  يعني  ل  �لجز�ئر  ت�سييد 
و�حدة مهما بلغت درجة تطورها ومعرفتها... ووحده 
�ل�سعب يملك �لقدرة على هذ� �لإنجاز �أي �لفالحون، 
ميثاق  يذكر  وهوؤلء  �لثوريون«)13(،  و�لمثقفون  �لعمال 
�لتحرير،  حرب  في  �لثورية  بم�ساركتهم  طر�بل�س 
�لم�ستقبلية... �لجز�ئرية  �لحكومة  »على  ويتوجب 
مكافحة  �ل�سغار،  وتعليم  للبالغين،  �لعمل  توفير 
من  �لحياة  طعم  يتح�س�سو�  و�أن  و�لأمر��س  �لجوع 
هذ�  للبالد«)14(.  �لجماعي  �لبناء  قاطرة  خالل 
�لتخ�سي�س لفئات �جتماعية ينبغي �أن يت�سمنها �سوق 
�لإنتاج و�لعمل �أز�ح في �لو�قع ما كان ي�سميه �لخطاب 
�لإمبريالية،  حليفة  ّلة  �لم�ستغرِ �لبرجو�زية  �لر�سمي 
�أوعية  في  وتخندقت  و�إنتاجيا  مجاليا  �نغلقت  �لتي 
�لقطاعين  بين  �لعالقة  هذه  محافظة.  ��ستثمارية 
�رتياب  لهام�س  �أ�س�ست  من  هي  و�لخا�س  �لعمومي 
بين �لدولة و�لمجتمع �لقت�سادي وعززت لحقا نمو 
لحقا  تطور  ميثاق طر�بل�س  �لر�سمية.  غير  �لأن�سطة 
بميثاق �لجز�ئر �لعام 1964 �لذي �أكد �لدور �لدولتي 
�أ�سكال �لملكية  على �لقت�ساد وغّذى �لعد�ء �سد كل 
للدور  �لدولة  �أجنبية. تحّول  �أم  �لخا�سة قومية كانت 
�لت�سغيلي يو�فق �لحالة �لعامة لالقت�ساد، و�لتي ت�سير 
�ألف  بلغ مائتي  �لجز�ئر  �ل�سناعي في  �لعمل  �أن  �إلى 
ن�سمة.  مليون   11 عددها  يبلغ  ل�ساكنة  فقط،  وظيفة 
لكينونة  و�قعيا  تحليال  يمثل  ل  �لجز�ئر  فميثاق  لهذ� 
�لقت�ساد �لقومي فح�سب، ولكن تهّيئًا مو�سوعيًا على 
و�لثقافية لإحالل  �لإيديولوجية و�لقت�سادية  �ل�سعد 
�لكولونيالية  للو�سعية  ومتجاوز  م�ستقل  ثوري  نظام 
في  �لمتخذة  �لقر�ر�ت  بين  ومن  تر�سباتها.  بكل 
�لموؤتمر �لأول لحزب جبهة �لتحرير �لوطني �لمنعقد 
ميثاق  على  �لم�سادق   1964 �أفريل   21 �إلى   16 من 

�لجز�ئر))1(:

- تاأميم �لتجارة �لخارجية، �لبنوك و�لنقل.

- تعطى �لأولوية لال�ستثمار�ت �لمن�ساأة لل�سغل، حتى 

وتحفيز  �لعاملة  �ليد  ونزيف  �لبطالة  مكافحة  يمكن 

عودة �لمهاجرين خا�سة �لعمال �لموؤهلين و�لتقنيين 

من خالل تهيئة هياكل �ل�ستقبال �لمنا�سبة.

2- حقبة مجتمع الأزمة )1997-1986(:

ما  مرحلة  في  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  مقاربة  �إن 

�سة  ُمَتاأ�سِّ كانت  �لبطالة  م�سكلة  لحل  �ل�ستقالل  بعد 

�لجباية  تتاأتى من  ريعية  �لعتماد على مد�خيل  على 

كما  �لمحروقات  قطاع  تاأميم  بعد  خا�سة  �لبترولية 

�سلف ذكره،و �لتي تم ��ستثمارها – �أي هذه �لمدخيل- 

�لتحتية  �لبنية  في  و�ل�ستثمار  �لت�سنيع  مجال  في 

وتو�سيع قطاع �لتوظيف �لعمومي، كانت نتيجته تر�جع 

ن�سبة �لبطالة بين عامي 1970 و1980 من 24 % �إلى 

توفيرها  تم  �لتي  �لعمل  منا�سب  عدد  بلغ  �إذ   ،%  1(

132 �ألف من�سب �سغل �سنويًا«)16(.لكن مع بروز �أولى 

بو�در ف�سل �لنموذج �لتنموي �ُلمَخْطط وتر�جع �أ�سعار 

 1986 من  بد�ية  �لثمانينات  منت�سف  في  �لنفط 

وتز�يد �ل�سغط �لديمغر�في وكذ� مخرجات �لتعليم، 

فلم يكن بالإمكان مع �سكل �لقت�ساد �لريعي �لُمَدْوَلن 

بل  �لبطالة،  معدلت  ت�ساعد  مو�جهة  �لمنتج  وغير 

�إعادة هيكلة  �سيا�سة  �لم�ساعب  لجملة هذه  �أ�سيفت 

�أكثر  �أعد�د  ت�سريح  في  �ساهمت  و�لتي  للموؤ�س�سات 

من �لعمال �أي �رتفع معدل �لبطالة من 19.7% �سنة 

1990 �إلى 29% �سنة 1999.



35

لقد مثلت بد�ية حكم �لرئي�س �لر�حل �ل�ساذلي 
تفكيك  بد�ية  مرحلة   )1992-1979( جديد  بن 
هيكلة  �إعادة  في  بال�سروع  وذلك  �ل�ستر�كي  �لإرث 
لمركزية  لفكرة  و�لت�سويق   ،1982 �سنة  �لموؤ�س�سات 
�لت�سيير، و�لتي كانت �عتر�فًا �سمنيًا بف�سل �ل�سيا�سات 
�لقت�سادية و�لخيار�ت �لتنموية �ل�سابقة من �لت�سيير 
�لذ�تي �لى مركزية �لت�سيير �ل�ستر�كي كما لم يخرج 
�إلى  و�لمجتمع  �لدولة  بين  �لر�بطة  �لعالقة  نمط 
من  �لنوع  ذلك  على  �لأقل(  )على   1986 �سنة  غاية 
�لتي  �لإ�سباع  حالة  خالل  من  و�ل�سعبوية؛  �لزبونية 
و�لتعليم  �ل�سكن  وتوفير  ت�سغيل  من  �لدولة  وفرتها 
�لمجاني و�سيا�سة �لتحويالت �لجتماعية،و �لتي كانت 
للفئات  �ل�سر�ئية  �لقدرة  على  �لمحافظة  ت�ستهدف 
�لمحرومة و�لأهم للطبقة �لمتو�سطة �لتي كانت )في 
�لمجتمعي«  »�لحامل  �ل�سبعينيات  نهاية  �عتقادنا(مع 

للقطاع �لعام وتحت �ل�سلطة �لمطلقة للدولة �لموجهة 
و�لناظمة لكل �أ�سكال �لعالقات د�خله. 

ب�سكل  �لعام  �لقطاع  في  �ل�ستثمار  حجم  تاأثر 
�لنهيار  ب�سبب  وذلك  �لثمانينات  منت�سف  كبير 
�لذي عرفته �أ�سعار �لنفط مما كان له بالغ �لأثر على 
وعاء  في  �أغلبها  في  كانت  �لتي  �لتوظيف  �أ�سكال  كل 
�لقطاع �لعام »كما تز�منت هذه �لمرحلة �لحرجة مع 
�إلى  �أدى  مما  �لعمل  �سوق  �إلى  عديدة  �أجيال  و�سول 
معدلت  وبد�أت  عليه،  كان  مما  �أكثر  �لو�سع  تفاقم 
 %8.7 ن�سبة  من  �نتقلت  حيث  �لرتفاع،  في  �لبطالة 
�سنة 1984 لترتفع �سنة 1987 �إلى 21.4%، وهو تطور 
في  �لق�سير  �لفرق  �إلى  بالنظر  وخطير  جد�  �سريع 
�لمدة«)17(. وهذ� ما يمكن مالحظته من خالل قر�ءة 

�أرقام �لجدول �لمو�لي:
جدول الت�صغيل بح�صب القطاعات القت�صادية في الحقبة بين 1980و 1988)18(

198419861988-1980�لقطاعات

105.7008.0005.000�ل�سناعة

221.0001000011.000�لبناء و�لأ�سغال �لعمومية

183.0008.00013.000�خلدمات 

285.00045.00032.000�لإد�رة 

30.00012.0007.000�لفالحة

824.70083.00061.000�ملجموع

في  �لمطرد  �لتر�جع  ذلك  مالحظة  يمكن 
منا�سب �لعمل �لمتوفرة في �أهم �لقطاعات �لأ�سا�سية 
غاية  �لى   1980 �سنة  من  وذلك  بالتوظيف  �لمنوطة 
�سنة 1988، وذلك يعود �إلى �سعف �ل�ستثمار �لمتو�تر 
لأ�سعار  �لم�ستمر  �لتر�جع  مع  �لقطاعات  هذه  في 
على  �لإد�رة  قطاع  ��ستحو�ذ  مالحظة  مع  �لنفط، 
�أو�سع وعاء للت�سغيل مقارنة بالقطاعات �لأخرى وهذ� 
و�لذي  �لعمل في هكذ� قطاع  لخ�سو�سية  يعود طبعا 

هذ�  �أكبر؛  ب�سكل  وظيفًيا  و�أماًنا  ��ستقر�رً�  ي�سمن 
�لخر  هو  �لتوظيف  في  تر�جعًا  عرف  �لذي  �لقطاع 
حتى  قدرتها  وعدم  للدولة  �لمالية  �لمو�رد  ل�سعف 

بالتكفل باجر�ئها �لنا�سطين.

لقد �ساهمت هذه �لو�سعية �لحرجة لالقت�ساد 
��سكال  من  �سكل  كاأول   1988 لنتفا�سة  �لتمهيد  في 
�لدولة  بين  بو�سوح  تلم�سها  يمكن  �لتي  �لقطيعة 
تز�يدت  �لتي  �لإ�سر�بات  �سبقتها  و�لتي  و�لمجتمع 
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قطاع  في  خا�سة  وت�ساعدت   1986 �سنة  من  بد�ية 
�ل�سناعة ولعل �أهمها �إ�سر�ب عمال �ل�سركة �لوطنية 
لل�سيار�ت �ل�سناعية snvi بالروبية، لقد كان تدهور 
�لقدرة �ل�سر�ئية وتفاقم �أزمة �ل�سكن و�لبطالة و�لتي 
في  �لمدن  منها  تعاني  �لتي  �لم�سكالت  جملة  مثلت 
�لحر�ك  ذلك  في  �لأ�سا�سي  �لمحرك  �لحالت  �أغلب 
�لأنموذج  لتر�كمات  نك�سة  مثل  و�لذي  �لحتجاجي 

�لتنموي �ل�ستر�كي �لذي ر�هنت عليه �لدولة �سابقًا.

بخا�سيتين:  �لمرحلة  هذه  تميزت  لقد  �إذ� 
�إلى تر�جع عائد�ت  �أدت  �لتي  �لنفطية  �لأزمة  �لأولى 
�لجز�ئر من �لعملة �لأجنبية، و�لخا�سية �لثانية تتعلق 
بالحدثين �ل�سيا�سي و�لأمني �للذين ر�فقا �ل�سعوبات 

�لقت�سادية للبالد.

�لعملية  وفو�سوية  �أكتوبر 1988،  �أحد�ث  كانت 
�ل�سيا�سية وما تالها من �نتخابات )1990 و1991(، 
تعبيرً� عن �أزمة مجتمع، بتخّبط في �أزمة �قت�سادية 
ومع  �لعمل،  �سوق  �أزمة  جّذرت  ومتعاظمة،  حادة 
وتيرة  ت�سارعت  و�لأمنية،  �لقت�سادية  �لحالة  تدهور 
و�ل�سناعية  �لقت�سادية  �لموؤ�س�سات  لت�سرب  �لأزمة 
هيكلية  �إ�سالحات  من  ذلك  ر�فق  ما  مع  و�لتجارية، 
عمقت من �لبطالة �لتي �لتحق بها �لعمال �لم�سرحون 
من �لموؤ�س�سات �لعمومية، وتر�جع كبير لعرو�س �لعمل 
�لتي كانت تقدمها �لدولة، في ظل �نكما�س مبادر�ت 
م�سغل  كبديل  نف�سها  تقدم  لم  �لتي  �لخا�س  �لقطاع 

لليد �لعاملة.

مبادر�ت  حركته  �لقومي،  �لعمل  �سوق  جمود 
�لحكومة، �إذ �أطلق رئي�س �لحكومة �لأ�سبق �ل�سيد مولود 
 ،1991 �لعام  في  �ل�سباب  لت�سغيل  برنامجا  حمرو�س 
ولم ير �لنور ب�سبب حدة �لأزمة �لقت�سادية و�سغوط 
�لمعار�سة �ل�سيا�سية )�لأحز�ب �لإ�سالمية(. غير �أن 
لتجاوز  ظرفية  حلول  �إلى  لجاأت  ذلك  برغم  �لدولة 
�لت�سغيل  حجم  تعظيم  في  تمثلت  �لعمل  �سوق  �أزمة 
ح�ساب  على  و�لنقل  و�لخدمات  �لإد�رة  قطاع  في 

�للذين  و�ل�سناعة  �لعمومية  و�لأ�سغال  �لبناء  قطاعي 
تعر�سا لالأعمال �لتخريبية و�أي�سا للخ�سخ�سة نتيجة 
�سنة  �لجز�ئر  �بتد�أتها  �لتي  �لهيكلية  �لإ�سالحات 
�أدى  ما  �لدولي،  �لنقد  �سندوق  �إ�سر�ف  تحت   1993
�آلف �لعمال في �لقطاع �لعمومي،  �إلى ت�سريح مئات 
عن  �لعتيق  �لخا�س  �لقطاع  تخلف  نف�سه  �لوقت  وفي 
تعوي�س �سوق �لعمل بفر�س عمل ت�سمح بتقلي�س عبء 
�لتكلفة �لجتماعية عن �لدولة �لمن�سبطة مع تعليمات 

�لموؤ�س�سات �لمالية �لدولية. 

�لمنطق  عن  منفلتة  غير  �لحقبة  هذه  تبقى 
في  �لن�سوي  �لح�سور  من  يقل�س  �لذي  �لجتماعي 
تفرق  ل  �لقومية  �لت�سريعات  �أن  فرغم  �ل�سغل،  عالم 
في �لأجر و�لحماية �لجتماعية بين �لإناث و�لذكور، 
وحتى بالن�سبة للمر�أة �لمتزوجة فلي�س هناك �أي مانع 
�أن  غير  لل�سغل،  ولوجها  من  يحد  هيكلي  �أو  قانوني 
ثم  ومن  �لعمل  قر�ر  تجعل  للزوج  و�لتبعية  �لخ�سوع 
»فهل  �لزوج.  وقر�ر  لرغبة  خا�سعًا  وعائده  نوعيته 
�لن�ساء  �أغلبية  �أن  �لتقدير�ت  بح�سب  �ل�سدفة  من 
)عازبات،  بمفردهن  يع�سن  �لبيت  خارج  �لعامالت 
�رتفعت   1996 �لعام  وحتى  مطلقات(؟«)19(.  �أر�مل، 
ب�سكل متو��سع ح�سة �لن�ساء من �لت�سغيل �لعام لتبلغ 

13.2% وهي �لأعلى منذ �ل�ستقالل.

جزائر  في  العمل  �صوق  تمو�صع  اإعادة  حقبة   -3
التحول )2000م اإلى اليوم(:

و�سيا�سيًا  �قت�ساديًا  تحوًل  �لحقبة  هذه  عرفت 
�لبالد  عرفت  �ل�سيا�سي  �لم�ستوى  فعلى  للجز�ئر، 
��ستقر�رً� �أمنيًا و�سيا�سيًا من خالل �نتخابات رئا�سية 
و�إ�سالحات  د�ستورية  وتعديالت  وبلدية  وت�سريعية 
و�لأحو�ل  �لنتخابات،  قانون  تخ�س  ت�سريعية 
»وتظهر  �لن�سوية.  �لم�ساركة  وترقية  �ل�سخ�سية، 
معدل  في  �لنخفا�س  �أن  �لر�سمية  �لإح�سائيات 
غير  �لقطاع  تنامي  مع  جنب  �إلى  جنبا  �سار  �لبطالة 
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�إلى   30 من  �لبطالة  معدل  �نخف�س  وفيما  �لر�سمي. 
10 في �لمئة تقريبًا على مدى �لعقد �لما�سي، �زدهر 
جميع  في  م�ساهمته  و�رتفعت  �لر�سمي،  غير  �لقطاع 
في   20 من  �أقل  من  �لقت�ساد  وّفرها  �لتي  �لوظائف 
�لمئة �إلى �أكثر من 27 في �لمئة في �لعام 2007«)20(. 
مز�يا  �إلى  ر�جع  �لجز�ئر  في  �لقطاع  هذ�  وتنامي 
»�سهولة  منها  �لر�سمي  بالقطاع  مقارنة  بها  يتمتع 
عن  بعيد�  خبر�ته  �كت�ساب  دخل،  على  �لح�سول 
و�لمهار�ت،  �لتعليم  م�ستوى  تدني  �لر�سمي،  �لتعليم 
�إجر�ئية معقدة، يوفر فر�س  عدم خ�سوعه ل�سو�بط 

عمل ل�سريحة كبيرة من �لمجتمع «)21(.

برنامج  في  �لجز�ئر  نجاح  تمثل  �لمرحلة  هذه 
�ل�سعوبات  بتخفيف  �سمح  �لذي  �لهيكلي  �لت�سحيح 
�لربحي  �لإنتاجي  �لمنطق  وكر�س  للبالد،  �لمالية 
فيما  �لدولة  �سيا�سة  �أن  غير  �لعمومية.  للموؤ�س�سات 
يخ�س �لعد�لة �لجتماعية لم تنقطع يومًا عن �إ�سناد 
و�ل�سلع  �لخدمات  من  �له�سة  �لجتماعية  �لفئات 
�لمرحلة  هذه  كانت  فقد  لهذ�  لل�ساكنة.  �ل�سرورية 
�لتحتية  �لبنية  تخلف  ��ستدر�ك  �تجاهين  في  ت�سير 
نتيجة �نقطاع �لدولة عن �ل�ستثمار�ت �لعمومية بفعل 
�لأزمة �لمالية، و�أي�سًا �لتخريب �لذي دمر �لكثير من 
�لحاجة  كانت  لقد  �لعمومية.  و�لمن�ساآت  �لموؤ�س�سات 
كــــان  ولكن  جديد،  من  بالتنميـــة  للدفع  ملحة  �إذن 
ع�سر  من  لأكثر  �لجتماعية  �لتكلفة  تحمل  من  بد  ل 
هنا  من  و�لمدن،  �لأرياف  في  �لإرهاب،  من  �سنو�ت 
�جتماعي/�أمني  �أحدهما  برنامجين  �لدولة  �أطلقت 
�قت�سادي/ت�سغيلي  و�لثاني  �لوطنية(  )�لم�سالحة 
�لمنابع  لتجفيف  �لوطنية  �للحمة  لملمة  على  يقوم 
�لب�سرية و�لجتماعية لالإرهاب، �إذ �أقّرت �لحكومات 
ل�ستيعاب  �لهادفة  �لمبادر�ت  من  �سل�سلة  �لمتعاقبة 
�لإدماج  �أجهزة  في  تمثلت  �ل�سغل.  نحو  �ل�سباب 
لل�سباب  �لموجهة  و�لقرو�س  و�لت�سغيل  و�لمر�فقة 

للعمل �إما في عقود موؤقتة �أو محددة �لمدة في مختلف 
قطاعات �لن�ساط �أو منح مبالغ مالية لدعم م�سروعات 
�ل�سباب �لمقاول بغية دعم مخطط تنمية �لموؤ�س�سات 
�لمبادر�ت  هذه  و�لمتو�سطة.  و�ل�سغيرة  �لم�سغرة 
»تحت  تحققت  و�لتي  �لبطالة  ن�سب  بتر�جع  �سمحت 
�ل�سنو�ت  في  �إطالقها  تم  �لتي  �لتنموية  �لبر�مج  �أثر 
�لأخيرة، ل �سيما �لم�ساريع �لم�سجلة في قطاع �ل�سكن 
�لعمومية  و�لأ�سغال  �لبناء  يحتل  حيث  و�لمقاولت، 
بعد   )%19.4( �لبطالة  �مت�سا�س  في  مهمة  مرتبة 
جانب  �إلى   )%((.2( و�لخدمات  �لتجارة  قطاعي 
و�لفالحة   )%13.7( �ل�سناعة  في  �لفادح  �لنق�س 
)11.7%( عام 2010«)22(. كما �أن مخطط �لحكومة 
�لموؤ�س�سات  لإن�ساء  �لموجهة  �لقرو�س  ت�سجيع  في 
�ساهم ب�سكل كبير في بلورة منطق ت�سغيلي بعيد عن 
�لعاملة،  لليد  �ل�ستقطاب  في  �لدولتية  �ل�سيرورة 
��ستطاعت  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة  �لموؤ�س�سات  فهذه 
كانت  بعدما  �أي  �لبطالة  من  كبير  جزء  »�مت�سا�س 
لت�سل  ت�ساعفت   2004 �سنة  �سغل  من�سب   838(04
بذلك  فهي   2011 �أو�خر  من�سب   1720000 �إلى 
بن�سبة  وت�ساهم  �لعاملة  �ليد  بن�سبة 6)% من  ت�ساهم 

48% من �لناتج �لد�خلي �لخام«)23(.

�لألفية  بد�ية  عرفت  �لتنموية  �لناحية  من 
�لبالد،  بناء  لإعادة  خما�سية  بر�مج  �إطالق  �لثانية 
لأجل  دولر  مليار  ثمانمائة  من  �أكثر  لها  ر�سد 
وتح�سين  و�ل�سكن،  �لكبرى،  �لقاعدية  �لمن�ساآت 
و�ل�سحية  �لتعليمية  �لمو�فق  وبناء  �لمعي�سة،  م�ستوى 
ودعم �لم�ساريع �ل�ستثمارية �لمحلية و�لأجنبية. هذه 
�لمرحلة عرف �لت�سغيل ت�ساعد� في قطاع �ل�سناعة 
لم  هنا  �لت�سغيل  �أن  و�لمالحظ  و�لإد�رة.  و�لبناء 
يقت�سر هذه �لمرة على ما توفره �لدولة من منا�سب 
ت�سجعه  �لذي  �لخا�س  �لقطاع  م�ساهمة  �إن  بل  عمل، 
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�لدولة باإغر�ء�ت وتحفيز�ت �سريبية وتمويلية كبيرة 
�ساهم في توفير ماليين منا�سب �ل�سغل ما �نعك�س في 
تر�جع �لبطالة من 28% �إلى �سنة 1999 لتبلغ %17.7 
�إلى  لتنخف�س  �سنة 2007،  ثم %13.79  �لعام 2004 
�لمنا�سب  �أهمية  من  �لرغم  وعلى   .2016 �سنة   %10
ويتعلق  ذكره  يجب  �آخر  ملمحًا  �أن  غير  �لمن�ساأة، 

توفير  بها  �لمنوط  بالت�سغيل  �لمكلفة  بالأجهزة 
منا�سب عمل موؤقتة ولي�ست د�ئمة، »ففي �سنة )200 
نجد 8)% من �لأجر�ء موؤقتين. هذ� �لتوجه ي�ساحبه 
�لأمان  بعدم  و�لإح�سا�س  �لجتماعية  �لحماية  غياب 
�لجز�ئر  في  �لعمل  �سوق  تحولت  �ل�سغل«)24(.  في 

خالل هذه �لحقبة يظهرها �لجدول �لمو�لي: 

جدول يبين و�صعية �صوق العمل بح�صب قطاع الن�صاط من �صنة 2008 اإلى 2015)25(
200820112012201320142015�ملوؤ�سر�ت

9146000959900010170000107880001056600010594000عدد �مل�ستغلني

37.1 %5.37 %39 %42 %40 %41.7 %ن�سبة �لت�سغيل

1252000103400091200011410001007000917000�لفالحة

1141000136700013350001407000132900001377000�ل�سناعة

157500015950001663000179100017430001776000بناء و�أ�سغال عمومية

517800056030006260000644900064860006524000جتارة، خدمات �إد�رية

11.2 %9.8 %9.8 %11 %10 %11.3 %ن�سبة �لبطالة

�سوق  عرفهما  مهمتين  �سنتين  �لبيانات  تظهر 
 ،2011 �سنة  �لت�سغيل  ن�سبة  في  كبير  تر�جع  �لعمل، 
و�لتي هي مقترنة بما ي�سمى �لربيع �لعربي، ويبدو �أن 
�نكفاء �لقت�ساد �لقومي عن توفير منا�سب �ل�سغل كان 
�أهم �لعو�مل �لتي غذت بل ودفعت �إلى محاولة �سحن 
بلد�ن  عرفته  ما  مع  يتماهى  حر�ك  لأجل  �لجماهير 
�أن  �لمالحظ  �أن  غير  �لوقت،  ذلك  في  �أخرى  عربية 
�ل�سنة �لتي تلتها )2012( �ساغت بو�سوح ديناميكية 
ومن خالل  �أجهزتها  وفرت من خالل  �لتي  �لحكومة 
�سكل  في  �لت�سغيل  وتيرة  لتظل  �سغل  منا�سب  �لقطاع 
�لتوظيف  بتر�جع  مرتبط  �لثاني  �لموؤ�سر  مت�ساعد. 
�لدولة  باإقر�ر  تقترن  منا�سبة  وهي   ،2014 �سنة  في 
عبرت  و�لذي  للنمو،  و�لجتماعي  �لقت�سادي  للعقد 
�لجتماعية  �لقوى  ت�ساند  �سرورة  عن  �سر�حة  فيه 
�لقت�سادية  �لتكاليف  تحمل  لأجل  و�لقت�سادية 
و�لجتماعية �لتي �ستنجر م�ستقبال للتخلي عن �لتبعية 

لتقلبات �أ�سو�ق �لنفط.

�أنه  يبدو  و�لخدمات  �لتجارة  قطاع  موؤ�سر 
�لن�ساط  هذ�  �لت�سغيل،  في  مرتفع  نمو  على  حافظ 
�لمتعلقة  و�لخدمات  �لتجزئة  تجارة  �أ�سا�سًا  يمثل 
�لتوجه  هذ�  وغيرها.  �لنقال  و�لهاتف  بالتاأمينات 
�لقت�سادي  �لمنطق  في  بغريب  لي�س  �لت�سغيل  في 
�لدولي وهو يعرف تناميًا بفعل �لتقدم �لتكنولوجي في 
�لت�سال و�لإعالم و�لمهن �لمر�فقة للمدنية �لحديثة 
�لتي تفر�سها �حتياجات �ل�ساكنة، و»يجب �لتنبيه �إلى 
�أن قطاع �لنقل ويليه قطاع �لت�سالت هما �لمبرر�ن 
من  تعاني  �ل�سياحة  تز�ل  ل  بينما  �ل�ستقطاب،  لهذ� 
�إمكانيات  من  �لرغم  على  مكانها  وتر�وح  �لتدهور، 

�لجز�ئر �لطبيعية«)26(.

في �لأخير قطاعان �قت�ساديان يوؤ�سر�ن لحالة 
من �ل�سبابية، يتعلق �لأمر بالبناء و�لأ�سغال �لعمومية 
�لتي تعرف تذبذبًا كبيرً�، بالنظر �إلى تعلقه بالم�ساريع 
)طرق،  �لمختلفة  و�لمن�ساآت  بال�سكن  �لخا�سة 
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وج�سور، ومر�فئ، ومو�نئ، و�سدود، وهياكل فندقية، 
وموؤ�س�سات تعليمية،...(، و�إذ� نظرنا �إلى ��ستر�تيجية 
�لدولة لما بعد �لأزمة �لنفطية، فهي �تخذت �إجر�ء�ت 
�إلى  �أخرى  وتاأجيل  �لم�سروعات  من  كثير  لتجميد 
حين تحقيق �لتو�زن �لمالي للدولة. �لقطاع �لآخر هو 
�لفالحة �لذي يعرف نزفا كبير� في قدرته �لت�سغيلية، 
لهذ� فهو بالن�سبة للدولة رهان كبير للحد من �لتبعية 

�لغذ�ئية.

ولكن هل يمكن �لإقر�ر باإيجابية �سوق �لعمل في 
�لجز�ئر وفقا لتحولت �لقت�ساد �لقومي في ظل بر�مج 
�لنمو و�ل�سيا�سات �لحكومية؟ بالطبع ل يمكن �إغفال 
لأخرى،  �سنة  من  �لبطالة  لن�سب  متو��سل  �نخفا�س 
و�أي�سًا دخول فاعلين �أقوياء في �ل�سوق �لقت�ساد في 
عمليات �لتوظيف، كما �أن �لدولة �ساهمت من جهتها 

في تحفيز �ل�سباب على �لمقاولتية.

�إل �أن هذه �لحقبة مثلما عرفت �زدهارً� ��ستثماريًا 
عموميًا وخا�سًا، فقد نما فيها �أي�سًا وب�سكل قوي �لقطاع 
غير �لر�سمي فهو في �لعام 2007 من بين »7.2% مليون 
 %2.8( مليون   %3.8 �لفالحة(،  عد�   %6.1( عامل 
عد� �لفالحة( ي�سغلون عمال غير ر�سمي. فح�سة �لعمل 
غير �لر�سمي في �لت�سغيل �رتفعت باأقل من ثالث نقاط 
ولكن  عامة،  �لقت�ساد  في   2007-2001 �ل�سنو�ت  في 

عن  �لدولة  تخلي  �لفالحة...  خارج  نقطة   %8.( بــ 
�لت�سغيل لم تر�فقه ديناميكية توظيف خا�سة ر�سمية 
بـ 4)% ولكن م�ساهمته في  �لأخير ينمو  كافية، فهذ� 
للت�سغيل   %28 مقابل  في   %9 ت�سل  �لت�سغيل  �إنماء 
�إلى �سبابية �لقطاع غير  غير �لر�سمي«)27(. وبالنظر 
�لر�سمي، ت�سير تحليالت �قت�سادية �أخرى �أن »ح�سة 
في   42.6 بلغت  �لر�سمي  غير  �لقطاع  في  �لتوظيف 
�لمئة  في   39.9 من  مرتفعة   ،2007 �لعام  في  �لمئة 
�لقطاع  �لتوظيف في  �أخذنا في �لعتبار عمليات  �إذ� 
فاإن  لذلك،  وفقًا  �لح�سرية.  �لمناطق  لفي  �لخا�س 
�لعمل  �لر�سمي في خلق فر�س  �لقطاع غير  م�ساهمة 
�ألف   1(0 �إلى  ت�سل   2007-2000 �لقترة  مدى  على 
�لمئة  في   4( يعادل  ما  �أي  عام،  كل  جديدة  وظيفة 
من فر�س �لعمل �لم�ستحدثة في �لجز�ئر خالل تلك 

�لفترة«)28(.

مع  تتنا�سب  �لر�سمي،  غير  �لعمل  خا�سية 
حجم �لموؤ�س�سات �لتي ين�سئها �أ�سحاب �لأعمال غير 
�لر�سميين، فعدد �لعاملين في �لمن�ساأة خا�سع لتحجيم 
معين ي�سمح بالتمويه و�للعب في �لمجال �لقت�سادي 
�لموؤ�س�سات  �أغلب  �أن  �لتذكر  وعلينا  و�لجتماعي، 
مناطق  في  ولي�س  ح�سرية  عمر�نية  �أحياء  في  توجد 
يمنح  �لمو�لي  �لجدول  �لدولة،  من  مر�قبة  �سناعية 

�سورة عن منطق �لموؤ�س�سات غير �لر�سمية:

جدول يو�صح ح�صة التوظيف غير الر�صمي من الت�صغيل بح�صب حجم الموؤ�ص�صات بين �صنتي 2007-2001)29(

20012007ت�سغيل خارج �لفالحة

75.4 %70.9 %0-4 �أجري

70.1 %70.7 %5-9 �أجري

11.6 %6.2 %10 �أجر�ء و�أكرث
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�لثالثة  ح�سة  �لر�سمي  غير  �لتوظيف  يحجز 
�أرباع من �لت�سغيل �لعام في �لموؤ�س�سات �لتي يقل عدد 
�نخر�ط  ي�سجل  لم  فيما  عاملين،  ت�سعة  عن  عمالها 
قوي في �لموؤ�س�سات �لتي ت�سغل �أكثر من ع�سرة �أجر�ء. 
حركية  مع  يتنا�سب  �لم�سغرة  �لموؤ�س�سة  منطق  �إن 
�لحتياجات  تلبية  في  �سيما  �لقت�سادي،  �ل�سوق 
�لن�ساط  لهذ�  �لتاريخية  �لعالقة  لل�ساكنة.  �لمبا�سرة 
�لو�قع  في  تغذي  �لمحلي  �لمجتمع  مع  �لر�سمي  غير 
��ستمر�ريته كن�ساط �جتماعي وثقافي يدعم �لقت�ساد 
�لقر�بي و�لعائلي �لذي يقوم على �لتحالفات �لدموية 
�أو �لع�سائرية �لحمائية. وفي جانب �آخر يحتفظ هذ� 
يعمل  جهة  فمن  و�لقطع،  �لتو�زن  بخا�سية  �لن�ساط 
على �لإبقاء على عمالة م�ستمرة في �لزمن �لت�سغيلي، 
يقوم  �أخرى  عمالة  تنمية  على  يقوم  �آخر  جانب  وفي 
من  م�ستفيدً�  ومنا�سباتي  متقطع  ب�سكل  با�ستقطابها 
يعد  لم  �لذي  �لموؤقت  �لر�سمي  �لأجري  �لعمل  تو�سع 

يغري �لفئات �لجتماعية �لملتحقة ب�سوق �لعمل.

�لر�سمي  غير  �لقطاع  يز�ل  ل  �ليوم  �إلى 
و�أن  خا�سة  �لعمل،  �سوق  على  كبير  ب�سكل  يزحف 
�لخدمات  في  تتو�جد  يعر�سها  �لتي  �ل�سغل  منا�سب 
»)33%( متبوعًا بالفالحة )30%(، و�لبناء و�لأ�سغال 
�ل�سناعة  في  �أقل  ب�سكل  وي�ساهم   )%2(( �لعمومية 
عن  يعبر  �لر�سمي  غير  فالقطاع  وعليه   ،)30(»)%12(
ه�سا�سة معرو�س منا�سب �ل�سغل �لتي يقدمها �لقطاع 
�لر�سمي �سو�ء كان عموميًا �أو خا�سًا �أو �أجنبيًا. وحتى 
�لر�سمي  �لت�سغيل غير  بنية  �سنة 2010 »ي�سمح تطور 
خالل هذه �لفترة بمالحظة �أن �لت�سغيل غير �لر�سمي 
�ل�سناعة  في  و�لبناء.  �ل�سناعة  قطاعات  في  ينمو 
�لت�سغيل غير �لر�سمي �رتفع لل�سعفين )2.04 مرة(، 

 16 بـ  نما  فقد  �لعمومية  و�لأ�سغال  �لبناء  قطاع  �أما 
نقطة. في �لمقابل تناق�ست ح�سته في قطاع �لتجارة 
 12.6( �لخدمات  وفي  نقطة(   12.2 من  )�أقل 
�إن �تجاه تطور ن�سبة �لبطالة و�لت�سغيل غير  نقطة(. 
�لقطاع  �أن  با�ستنتاج  ت�سمح  �لفترة  هذه  في  �لر�سمي 
وهـو  �لبطالين«)31(،  من  ح�سة  �مت�س  �لر�سمي  غير 
ما يوؤ�سر �إلى �سعف نوعية �لمنا�سب �لمقدمة، و�نتفاء 
�لحماية �لجتماعية في مقابل �رتفاع �ل�سعور بالأمن 
ب�سكل  �لر�سمي  غير  �لقطاع  تقييم  �أن  غير  �لمهني. 
�لوظائف  تحولت  عن  �لروؤية  يحجب  قد  �سمولي 
فيه، فالروؤية �ل�سابقة �لتي تعتقد بتف�سيالت عديمي 
�لتاأهيل و�لكفاءة لال�ستغال في �لقطاع غير �لر�سمي، 
تغيرت تمامًا، فمهن �لبناء و�لتجارة و�لنقل و�لن�سيج 
و�لميكانيك و�ل�سياحة و�لخبازين و�لجز�رين، لم تعد 
وحدها و�جهة �لقطاع غير �لر�سمي، فالأمر تعد�ه �إلى 
وي�ستغل 17 % من  تكوينًا عاليًا.  »تتطلب  �أخرى  مهن 
من  و%16  �لر�سمية،  غير  �ل�سوق  في  �لأ�سنان  �أطباء 
�لمهند�سين �لمعماريين، و)1 بالمئة من �لمهند�سين 
من   % و9  �لمحامين،  من  و%14  �لآلي،  �لإعالم  في 
بالمئة  و4  �لأ�ساتذة  من   % و)  �لمحا�سبين،  �لخبر�ء 

من �لمخت�سين في �ل�سحة«)32(. 

غير  �لعمل  �سوق  بنية  في  �لتغير�ت  هذه  كل 
�لمجتمعي  �ل�سلوك  من  �لقلق  على  تبعث  �لر�سمي 
�لجتماعي  �ل�سبط  من  �لتفلت  �إلى  يميل  �لذي 
تتعرف  ل  �لر�سمي  غير  �لقطاع  بنية  و�لقت�سادي. 
بالحالة  �أي�سًا  ولكن  فقط،  �لمهن  خالل  من  فقط 
)1و24  �لعمر  فئة  من  �ل�سباب  يتمركز  �إذ  �لعمرية، 
�سنة في �لقطاع �لفالحي مقارنة بالأ�سخا�س من فئة 
�لعمر )3 و63 �سنة، »وتقل�س تمثيل �ل�سبان بالمقارنة 
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مع �لبالغين في �لقطاعات �لمحمية: �لإد�رة و�لقطاع 
ب�سكل  ممثلين  غير  �أنهم  كما  �لقت�سادي.  �لعمومي 
�لقطاع  في  به  �لم�سرح  �لأجير  �لعمل  فئة  في  كبير 
�لو�سعية  هذه  �أن  غير  بالبالغين.  مقارنة  �لخا�س 
متز�يد  تو�جد  لوحظ  فلقد   .2010 �سنة  في  �نقلبت 
�لأجير  �لعمل  قطاع  وفي  �لمحمية  غير  �لفئات  في 
غير �لم�سرح به لدى �ل�سمان �لجتماعي في �لقطاع 
�لخا�س. وبالتالي فاإن �لو�سعية لم تتح�سن كثير� بين 

1997 و2010«)33(.

ومن �لمهم �لإ�سارة �إلى �أن �لحكومة من خالل 
-2010( �لقت�سادي  للنمو  �لخما�سي  �لبرنامج 
2014( �أقرت 40% من �لميز�نية لأجل »تنمية �لمو�رد 
من  ماليين   3 تحقيق  �لت�سغيل  مجال  في  �لب�سرية 
�سب عمل في غ�سون 2014، منها 00000)1 من�سب 
قدر  وقد  �لقطاع،  لدعم  �لعمومية  �لبر�مج  �إطار  في 
�لإدماج  لمر�جعة  دج  مليار   3(0 بـ  �لمالي  �لغالف 
بهدف  �لمهني  و�لتكوين  �لجامعات  لخريجي  �لمهني 

تقلي�س معدل �لبطالة«)34(.

ب�سيا�سات  �إذن  �قترنت  �لعمل  �سوق  تحولت 
�لحكومة �لهادفة لتقلي�س �لبطالة، كما �قترنت �أي�سًا 
بتوجهات �جتماعية �رتكزت على تقييم �إيجابي للتعليم 
و�لتكوين، وعلى �إعادة �لعتبار للت�سغيل �لأنثوي �لذي 
ظل لفترة طويلة مقترنا بالعمل �لفالحي في �لأرياف، 
ت�سجيع  وعلى  �لمدن،  في  و�لتكوين  �لتربية  وعلى 
باأنف�سهم فر�س  يخلقو�  �ل�سباب كي  لدى  �لمقاولتية 
عمل، بدعم ومر�فقة وكالت و�سناديق حكومية، وقد 
�سمح قانون �لمو�زنة �لتكميلية ل�سنة 2011، بـــ »عدة 
)�لمقاول(  �لمرقي  لل�سباب  وتخفي�سات  �إعفاء�ت 
ت�سغيل  لدعم  �لوطني  �ل�سندوق  من  �لم�ستفيد 

�لم�سغر  �لقر�س  لدعم  �لوطني  و�ل�سندوق  �ل�سباب 
ويتعلق  �لبطالة،  على  للتاأمين  �لوطني  و�ل�سندوق 
�سنو�ت  ثالث  لمدة  �لتخفي�س  �أو  بالإعفاء  �لأمر 
�لإجمالي  �لدخل  على  و�لر�سم  �ل�سركات  �أرباح  من 

و�لر�سم �لعقاري، ر�سوم �لت�سجيل«))3(.

خام�شًا- �شوق العمل والمنطق االجتماعي 

ي�سجل �أن ن�سبة �لن�ساط تزد�د مع متغير �لعمر 
بالن�سبة  �سنة   44 �سن  حتى  �سنة   1( �سن  من  �أي 
�لعمر،  تقدم  مع  ف�سيئًا  �سيئًا  وتتناق�س  للرجال، 
مقدر  �لم�ستغلين  �ل�سكان  �أن  �لإح�سائيات  وت�سير 
ن�سبة %26،  يعادل  ما  �أي  بـ 10239000  �لعام 2014 
�لعام.  �لن�ساء ن�سبة 16.8% من �لمجموع  ت�سكل فيه 
�أما �لبطالة فهي في عمومها منخف�سة، ولكن قر�ءة 
خالفية لفئات �لأعمار تعطي لنا ت�سورً� �سلبيًا لو�قع 
�سنة  �لعمرية 24-16  �لفئة  لدى  تزد�د  �لتي  �لبطالة 
بالأ�سا�س �لجامعين بن�سبة  بحو�لي 2.)2%، وتخ�س 
لدى   %10.9 وتخ�س   ،2014 �سبتمبر  في   %16.4

�لرجال و22.1% لدى �لإناث)36(.

�سبابي  �لجز�ئر،  في  �لعمل  �سوق  منطق 
و�أي�سًا متمايز بح�سب �لجن�س و�ل�سن، فال�ساكنة غير 
�لم�ستغلة �لتي يزيد عمرها عن )1 �سنة يبلغ تعد�دها 
�لن�ساء  من   11873000 منهم  �سخ�س   166(8000
�أن �لتعليم  ما يعادل 71.3% �سنة 2014، و�لمالحظ 
و�لتكوين في جميع �أطو�ره يلعب دورً� في �إبطاء دخول 
نجده  �لعاملة  �ليد  تمركز  �ل�سغل.  عالم  �إلى  هوؤلء 
وهو  �لخا�س  �لقطاع  �إلى  �لدولتي  �لقطاع  تحول من 

ما يبينه �لجدول �لمو�لي:
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جدول يبين توزيع �لم�ستغلين بح�سب �لقطاع �لقانوني و�لجن�س ومحل �لإقامة �سنة )201)37( 
جمموع�أنثىذكر

احل�صر
45.5 %65.8 %40.1 %�لعمومي

54.5 %34.2 %59.9 %خا�س-خمتلط

100 %100 %100 %جمموع جزئي

الريف
34.6 %57.9 %31.5 %�لعمومي

65.4 %42.1 %68.5 %خا�س-خمتلط

100 %100 %100 %جمموع جزئي

الكلي
42 %64.1 %37.1 %عمومي

58 %35.9 %62.9 %خا�س-خمتلط

100 %100 %100 %املجموع

�لخا�س  �لقطاع  �أهمية  �لجدول  بيانات  تعر�س 
�لذكور  وي�ستقطب   ،)%(8( �لعاملة  �ليد  ت�سغيل  في 
�لقطاع  في  �لإناث  تتو�جد  بينما   ،)%62.9( بن�سبة 
�لم�ستوى  على  �أما   .)%64.1( بن�سبة  �لعمومي 
في  عليه  ي�سيطر  فالت�سغيل  و�لمجالي،  �لقطاعي 
بن�سبة)).4)%(  �لخا�س  �لقطاع  �لح�سري  �لو�سط 
وي�ستقطب �لذكور)9.9)%( بينما �ل�سلوك �لت�سغيلي 
عند �لإناث يميل لناحية �لموؤ�س�سات �لعمومية بن�سبة 
يتمركز  حدة  وباأكثر  �لمنو�ل  نف�س  )8.)6%(.وعلى 
�لريفي  �لو�سط  في  �لخا�س  �لقطاع  في  �لت�سغيل 
)%68.(( ن�سبة  على  �لذكور  يحوز  �إذ   )%6(.4(
فيما تتو�جد �لإناث بن�سبة )).68%(. برغم ه�سا�سة 
ل  ذلك  �أن  غير  �لعمل،  �سوق  في  �لن�سوي  �لح�سور 
مختلف  في  لتو�جدهن  �لمتو��سل  �لتعزيز  ينفي 
قطاعات �لن�ساط، ويمكن تف�سير هذ� �لتجاه �لجديد 
في �ل�سنو�ت �لأخيرة �إلى »تعاظم �لفقر، وديناميكية 
�لقطاع غير �لر�سمي �لم�ستنزفة للن�ساء في �سوق �لعمل 
مح�سو�س،  ب�سكل  بالزدياد  �لمنزلي  للعمل  و�لممكنة 
لتاأخر  �لمجال  فتح  �لذي  �لتعليمي  �لم�ستوى  و�رتفاع 
�لمرتبطة  �لقيم  تعديل  باتجاه  و�سغط  �لزو�ج  عمر 
�ل�سغل  �لندماج في عالم  �لفتيات حيث  لدى  بالعمل 

�أقل �سعوبة كما للمر�أة �لمتزوجة«)38(.

�لقطاع  دخول  �لأخيرة،  �ل�سنو�ت  في  ي�سجل   
على  يهيمن  حيث  �لعام،  �لت�سغيل  في  بقوة  �لخا�س 
ن�سبة ت�سغيلية عالية مقارنة بالقطاع �لدولني، وعليه 
�لقطاع  في  �لت�سغيل  بهينة  يتميز  �لعمل  �سوق  »فاإن 
منذ  �لعمومي  �لقطاع  يتجاوز  �لأخير  هذ�  �لخا�س. 
�لعام  في  باأنه  �لتاأكيد  �لمفيد  من   .1990 �سنو�ت 
موفر�  �لكبير،  �لم�سغل  �لعمومي  �لقطاع  كان   1989
�لقطاع  ح�سة   2011 �لعام  في  �لوظائف.  من   %(4
�لعمومي من �لت�سغيل �نخف�ست �إلى 40%، فيما ز�دت 
�لت�سغيل 60%... من هنا  �لخا�س من  �لقطاع  ح�سة 
وظائف  ي�سغلون  �لخا�س  للقطاع  �لأجر�ء  فغالبية 
موؤقتة )).79% �لعام 2011(، فيما تتو�جد �لوظائف 

غير محددة �لمدة في �لقطاع �لعمومي«)39(.

روؤية  بفعل  �لعمومي  �ل�ستثمار  �نح�سر  لقد   
�لدولة  �حتفظت  حيث  �لقت�سادي  للنمو  �لدولة 
بالمجمعات �ل�سناعية و�لتجارية �ل�ستر�تيجية و�لتي 
وعلى هذ�  عالية.  ربحية  قيمة  تحقق  �ليوم  �إلى  تظل 
�لأ�سا�س يمثل �ل�ستثمار �لعمومي في �لبنى �لقاعدية 
و�ل�سناعات  �لخارجية  �لتجارة  وتحرير  و�ل�سكن 
ي�سطلع  مقاولتية  ��ستر�تيجية  و�لإلكترونية  �لغذ�ئية 
ومن  �لخو��س.  �لعمل  و�أرباب  �لأعمال  رجال  بها 



43

�لمهم �لإ�سارة �إلى نمو ن�ساط �لمناولة في ما يخ�س 
�لقطاع  عليها  يحوز  و�لذي  �لكبرى  �لم�سروعات 
�لخا�س، دون ن�سيان �أن �لبر�مج �لحكومية في �لتنمية 
�عتمدت على تنمية �لموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة 
من  �لكثير  وظفت  و�لتي  �ل�سباب  �لمن�ساأة من طرف 

�ليد �لعاملة.

��ستقطاب �ليد �لعاملة ل يتوقف عند �لقطاعين 
ب�سرعتين  ي�ستغل  �لعمل  »ف�سوق  و�لخا�س،  �لعمومي 
وت�سريعات  بمعايير  يــد�ر  ر�سمي  قطاع  مختلفتين: 
�لعمل، وقطاع غير ر�سمي على هام�س �ل�سرعية مثلما 
�لقطاع  يحوز  �إذن  �لــعــمــل«)40(  بقانون  محددة  هي 
م�ستفيد  فهو  معتبرة،  ب�سرية  كتلة  �لر�سمي على  غير 
من  هم  �لذين  �لعمل  لطالبي  �لت�سغيلية  �لعملية  من 
�أو  و�لتكوينية  �لتعليمية  �لمنظمة  مــن  �لمت�سربين 
�لعمل  خا�سيات  �لمتمدر�سين.  من  �أو  �لمتقاعدين 
غير �لر�سمي تتمثل في �سعف �لأجور وعدم ��ستقر�ر 
لهذ�  و�أمكنته،  ــتــاج  �لإن و�سائل  وتــو��ــســع  ن�ساطاته 
�لعمل  على  �عتماده  من  متاأتية  �لربحية  فنجاعته 
�لتوظيف  فــي  �لقر�بية  �لــعــالقــات  وعلى  �لمنزلي، 
و�لتعرف  �ل�سوقية.  �لمجالت  في  و�لتو�سع  و�لت�سيير 
في  ممكن  غير  �إجر�ئيًا  �لر�سمي  غير  �لقطاع  على 
�لو�قع بالنظر لهالميته و�ختفائه �لمكاني و�لب�سري، 
»في  ي�ساهم  �لذي  �لتجارة  ففرع  �لمثال  �سبيل  وعلى 
ي�سم  للخدمات  �لم�سافة  �لقيمة  مــن   %(0 ــدود  ح
ح�سة من �لن�ساط غير �لر�سمي تقدر باأكثر من ثلث 
 470.826 بين  ومــن  �لإجــمــالــي.  �لتجاري  �لن�ساط 
يمار�سون  ل   200.000 فــاإن  �إح�ساوؤهم  تم  تاجر� 
من   %(0 من  �أكثر  �أن  كما  للقانون،  طبقًا  ن�ساطهم 
�لتجار ل ي�سددون ��ستر�كاتهم �لجتماعية. ومن جهة 
�أخرى فاإن �أكثر من 700 �سوق غير �سرعية ين�سط بها 

100.000 �سخ�س«)41(. 

 وقد ر�سد جهاز �لإح�ساء �لقومي موؤ�سر عدم 
�لجتماعي  �ل�سمان  �سندوق  في  �لعمل  قوة  �نخر�ط 
ويظهر  �لر�سمي،  غير  �لقطاع  وجود  على  للدللة 
�لر�سمي  غير  ن�ساطهم  با�سرو�  �لعمال  »�أغلبية  �أن 
بحيث  �لما�سي،  �لقرن  من  �لت�سعينات  �سنو�ت  في 
وفي  مالحظتها،  يمكن  ظاهرة  �لأقدمية  �أ�سبحت 
�أجيال  تعاقب  عن  �لحديث  باإمكاننا  نف�سه،  �لوقت 
لتغطية  وجود  بدون  �لن�ساط  من  �ل�سكل  هذ�  في 
�لر�سمي،  غير  �لعمل  ويحافظ  �لجتماعية،  للحماية 
ب�سفة عامة على نوع من �لديناميكية بحيث �أن ن�سبة 
ت�ساهم في دفع  لم  �ل�سغيلة  �لفئة  �إلى )4% من   %42
بين  ما  �لفترة  في  �لجتماعي  �ل�سمان  م�ستحقات 
�سنة 2003 �إلى �سنة 2010«)42(. غير �أن هذ� �لموؤ�سر 
�لمعتمد على �لتقييد لدى �لأجهزة �لمخت�سة، ل يقدم 
قر�ءة محددة وتعريفية لحجم �ليد �لعاملة �لموجودة 

في �لقطاع غير �لر�سمي.

في  خا�سة  �لر�سمية  غير  �لأن�سطة  تعدد  �إن 
و�لأعمال  �لتحويلية  و�ل�سناعة  و�لتجارة  �لخدمات 
�لفالحية،  و�لأعمال  �لمختلفة،  �لمانيفاكتورية 
وغيرها تمثل مجالت تخزين ب�سري غير معلومة، كما 
�لعمل مع �لمهنة لأجل  �للقاء �لأول لطالبي  �أنه يمثل 
�لقطاع  هذ�  يظل  �سيء  كل  برغم  �لخبرة.  �كت�ساب 
للقطاع  للولوج  �لعاملة  �ليد  تجهيز  في  دور�  يلعب 
بالمعرفة  �ل�سغيلة  ي�سند  �أنه  �آخر  بكالم  �لر�سمي، 
لأجل  حيازتها  لهم  ينبغي  �لتي  و�لتطبيقية  �لنظرية 
�لقول  لي�س منا�سبًا  �ل�سغل. من هنا  �لولوج في عالم 
به�سا�سة تعد�د �ليد �لعاملة في �لقطاع غير �لر�سمي 

طالما �أن �سوقه �لب�سرية تعرف دينامية متو��سلة.

�سوق  �سو�سيولوجية  فاإن  �سبق،  ما  على  عطفًا 
�لعمل  لقوة  مت�ساعد  لت�سخم  توؤ�سر  �لقومي  �لعمل 
ومن  جهة،  من  �لديمغر�في  �لنمو  بفعل  �لن�سطة 



مجلة بحوث، العدد العشرون  )رمضان 1439 هـ - حزيران/يونيو 2018 م(44

�عتمدتها  �لتي  و�لتمهين  �لتعليم  �سيا�سة  ثانية  جهة 
�ليوم  �لبطالة  تتركز  لهذ�  �لجز�ئرية،  �لحكومة 
ومعاهد  �لجامعية  لل�سهاد�ت  �لحاملين  �لأفر�د  لدى 
بين  �أعمارهم  تتر�وح  تقل  وهوؤلء  �لمهني،  �لتكوين 
�لمرتفع  �لعمالة  عر�س  مقابل  في  �سنة.   29-22
»غياب  ب�سبب  وذلك  �لعمالة  على  �لطلب  نمو  يتباطاأ 
��ستيعاب  على  قادر  مرن  �إنتاجي  عر�س  جهاز 
و�مت�سا�س �أكبر كمية ممكنة من �لمعرو�س �لب�سري 
�لموؤ�س�ساتي  �لن�سيج  قدرة  �سعف  ثم  ومن  �لمتاح، 
على توليد فر�س م�ستديمة للتوظيف«)43(. �لمالحظة 
مبني  غير  �أنه  هي  �لعمل  �سوق  تميز  �لتي  �لأخرى 
�لر�سمية،  �لجهات  بها  تتقدم  �لتي  �لعرو�س  على 
�سيا�سة  بفعل  ن�سط  �لذي  �لر�سمي  غير  فالقت�ساد 
يد  ��ستقطاب  في  دور�  لعب  �لقت�سادي،  �لنفتاح 
�لجتماعية  للمنطوقات  وفقا  وم�ستغلة  عاملة متكيفة 
غير  �لقت�ساد  لموؤ�س�سات  �لمحبذة  و�لقت�سادية 
»�لأ�سخا�س  من  تت�سكل  هذه  �لعاملة  �ليد  �لر�سمي. 
�لم�سرحين بالبطالة غير �أنهم يمار�سون �أن�سطة تدر 
�لم�ساعد�ت  بالبيوت،  �لعامالت  لأ�سحابها،  دخاًل 
�لعائلية �أو �لجو�رية �لتي يقدمها �لأ�سخا�س، �لعمال 
بالموؤ�س�سات غير �لموؤمنة«)44(. كما يمثل �لمتمدر�سون 
فئة مهمة في �سوق �لعمل من خالل �متهانهم لأعمال 
�لتربوية  �لمنظومة  و�لمت�سربون من  �لمدة،  محدودة 
�لقت�ساد  من  �لنوع  فهذ�  ب�سهولة  ينخرطون  و�لذين 
�لذي ل يتطلب قدر�ت تكوينية ومهنية عالية، و�أخيرً� 
�لمتقاعدون من �لموؤ�س�سات �لعمومية �لذين ��ستفادو� 
�لن�سبي  �لتقاعد  من  �لما�سيين  �لعقدين  خالل 

و�لتقاعد �لم�سبق. 

�أن  علينا  �لماكرو�سو�سيولوجي  �لم�ستوى  على 
�سوق  في  تحول  �لأخيرة ح�سول  �ل�سنو�ت  في  ن�سجل 

�أن  �لأول  �لقلق من جو�نب متعددة،  �إلى  �لعمل يدعو 
�لدولة،  مر�قبة  بعيدً� عن  تن�سئتها  يتم  عمالة  هناك 
�لخا�س  للقطاع  �لمادية  �لقاعدة  تو�سعة  عملية  و�أن 
وللمجتمع  للدولة  �إيديولوجي  ير�فقها جهاز  �أن  يجب 
�لتنمية  لتاأطير هوؤلء ومن ثم توجيههم نحو  �لمدني 
�لحكومة.  �سيا�سات  �سمن  و�لمدنية  �لجتماعية 
للموؤ�س�سات  كلي  بغياب  متعلق  وهو  �لثاني  �لجانب 
�لقطاع  عليها  ي�سرف  �لتي  و�لتكوينية  �لتعليمية 
تكوين  في  �لدولة  تعتمده  �لذي  و�لمنطق  �لخا�س، 
ل  �لتنمويـــة  �لم�ســـروعات  ل�سالح  �لإطـــــــار�ت 
�لخا�س  �لقطاع  �لح�سبان �سرورة م�ساركة  ياأخذ في 
�أن  ي�سجل  �لربحية  �لناحية  ومن  �لعملية،  هذه  في 
وموؤ�س�ساتها  �لدولة  ويناف�س  ي�ستفيد  �لخا�س  �لقطاع 
و�لتاأهيل  �لكفاءة  ذ�ت  �لعاملة  �ليد  ��ستقطاب  في 
تركيبة  في  �لقر�ءة  »�أّن  �لأخير  �لجانب  �لعاليين. 
�سمن  »�لو�سعية  ح�سب  �لجديدة  �لعمل  منا�سب 
�لتي  �لمنا�سب  نوعية  تحليل  م�سار  في  مهم  مهنة 
�أغلبها  �لمنا�سب  هذه  �أن  يبّين  فهو  ��ستحد�ثها،  تّم 
موجودة في خانة �لعمل �لماأجور غير �لد�ئم«))4(، ما 
يعني �أن �سوق �لعمل �أ�سبه ما يكون بالبالون �لمثقوب، 
فهو بالقدر �لذي يت�سبع بمنا�سب �لعمل هو في �لوقت 
�إلى  بالنظر  فقدها  يتم  منا�سب  منه  يت�سرب  نف�سه 
ه�سا�سة �لم�سروعات �لم�ستقطبة، و�أي�سًا دور�ن �ليد 
�لعاملة ما بين �لقطاع غير �لر�سمي و�لقطاع �لر�سمي.

برغم  تظل  �لجز�ئر  في  �لعمل  �سوق  حركية 
�ل�سدمة �لبترولية �إيجابية على �لعموم ومتناغمة مع 
مخطط �لحكومة للنمو، فالإح�سائيات �لمتوفرة عن 
�لقطاع  ��ستمر�ر  بو�سوح  تبين   ،2016 دي�سمبر  �سهر 

�لخا�س و�لأجنبي في توفير منا�سب �ل�سغل.
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جدول (7) يبين عرو�س �لعمل بح�سب �لتق�سيم �لقانوني وقطاع �لن�ساط دي�سمبر 2016 (46)

قطاع قانوين
قطاع �لن�ساط

عرو�س �لعمل �مل�سجلة
�سنة 2016 �ملجموع�خلا�س �لأجنبي�خلا�س �لوطني�لعمومي

3525720887511608149698�ل�سناعة
1387628719249598142118�لبناء و�لأ�سغال �لعمومية

3883394777414153�لفالحة
1984914627011400159932�خلدمات

728422980311633380465901�ملجموع

على  معتمد�  �إذن  �سيظل  �لعمل  �سوق  منطق 
ي�سيطر  �لذي  �لخا�س،  �لقطاع  يوفرها  �لتي  �لوظائف 
و�لبناء  و�ل�سناعة  �لخدمات  في  �أ�سا�سي  ب�سكل 
ين�سحب  معاك�س  نحو  على  �لعمومية.  و�لأ�سغال 
كا�ستجابة  �لتوظيف،  عمليات  من  �لدولتي  �لقطاع 
�لقت�سادية  �لمبادرة  يمنح  �لذي  �لحكومي  للبرنامج 
هذ�  �إن  �لخا�سة.  للمقاولت  �لمختلفة  �لمجالت  في 
�لتمايز �لوظيفي بين رعاية ومر�فقة �لدولة للمقاولت 
وبين تحول �لأخيرة �إلى �إحدى و�سائل �لدولة في �ل�ساأن 
�لعمومي يقدم لنا �سورة و��سحة عن تغير فل�سفة �لدولة 
خطر�  �لخا�س  �لقطاع  �ل�سابق  في  ترى  كانت  �لتي 
لي�س  �لدولة  مز�ج  تغير  للدولة.  �لقومي  �لأمن  يهدد 
مقترنًا ب�سعف �لأخيرة عن تلبية �لحاجيات و�لطلبات 
م�ستمر،  ت�ساعد  في  هي  و�لتي  لل�ساكنة  �لجتماعية 
ولكن هناك تو�فقًا ح�سل بين مختلف �لقوى �ل�سيا�سية 
�سياغة  بغر�س  و�لقت�سادية  و�لمجتمعية  �لدولنية 
�لتي  �لكيانات  دور �جتماعي وم�سوؤولية �جتماعية لكل 
تعمل في �ل�سوق �لجتماعي و�لقت�سادي. هذ� �لتو�فق 
بين  عمل  و�أفو�ج  نقا�سات  �سل�سلة  في  تكر�س  �لذي 
�لحكومة و�لتحاد �لعام للعمال �لجز�ئريين ومنظمات 
�لقت�سادي  �لعقد  وثيقة  بتوقيع  �نتهت  �لعمل  �أرباب 
و�لجتماعي للنمو في 23 فيفري 2014. و�لتي �أ�س�ست 
ل�سر�كة متكاملة بين �لدولة و�لمجتمع في �سبيل تحقيق 

�لرفاه �لجتماعي. 

خاتمة 

بتطور  �لجز�ئر  في  �لعمل  �سوق  �رتبط  لقد 
�لتاريخية  تطوره  مر�حل  عبر  �لقت�ساد،  �سكل 
�لُبَنى  بطبيعة  بارتباطه  ما�سيا  �رت�سمت  و�لذي 
رعوي  �قت�ساد  على  �لموؤ�س�سة  �لقبلية  �لجتماعية 
�لحرفي  �لن�ساط  من  �أ�سكال  مع  غالبه  في  زر�عي 
�سلطة عثمانية ممركزة. عرف هذ�  �لمدن تحت  في 
تحول  )�ل�ستعماري(  �لكولنيالي  �لعهد  في  �ل�سكل 
عرفها  �لتي  و�لتهمي�س  �لإفقار  حالة  بعد  عميقا 
نوع  �إلى  �لتحول  �لتي  ��سطرهم  مما  �لجز�ئريون، 
من �لبروليتاريا �لزر�عية عند ُماّلكرِ �لأر��سي �لجدد 
من �لم�ستعمرين،�أو �حتر�ف مهن و�سناعات هي في 
ر�جع  وهذ�  مانيفكتوري،  طابع  وذ�ت  متدنية  �لغالب 
�إلى تلك �لنظرة �لتي غلبت على �لم�ستعمر في ت�سوره 

للجز�ئر و�لقائمة على �ل�ستغالل لكل ما هو متاح.

 1986  -1969 حقبة  كانت  �ل�ستقالل  بعد 
�إلى حجم  بالنظر  �لمو�سعة  �ل�ستثمار�ت  مرحلة  هي 
ب�سدد  �لدولة  كانت  �لتي  و�لتحتية  و�لبنية  �لهياكل 
�لقطاعات  كانت  فقد  ذلك  �إلى  وبالنظر  بنائها، 
�لعام  �لقطاع  هي  للت�سغيل  ��ستقطابًا  �لأكثر 
م�ساريع  �أغلب  دولنة  بحكم  �لمحلية؛  و�لجماعات 
للخيار  �لدولة  تبني  بعد  حتمية  �ل�ستثمار،ك�سرورة 
�لم�ساركة  �أ�سكال  كل  وتحييد  �لتنمية  في  �ل�ستر�كي 
دخلت  فقد  وبالتالي  �لتنمية  عملية  في  �لبرجو�زية 
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قدرة  عدم  بعد  �لأزمة  من  حالة  �لى  �لخيار�ت  هذه 
�نهيار  بعد  �لتنموية  بوعودها  �لإيفاء  على  �لدولة 
�أ�سعار �لنفط بدءً� من �سنة 1986 وتر�جع مد�خيلها 
�لبترولية، حيث كان من �أهم �إفر�ز�تها ت�ساعد ن�سب 
على  �لمتر�جعة  �لعمل  �سوق  قدرة  وعدم  �لبطالة 
��ستيعاب تلك �لأعد�د �لهائلة من طالبي �لعمل بفعل 
�لتعليم  مخرجات  وت�ساعف  �ل�سكانية  �لزيادة  تلك 
�لإ�سالح  �سيا�سات  �نتهاج  بعد  خا�سة  �أطو�ره،  بكل 
�لثمانينات  منت�سف  من  بد�ية  للموؤ�س�سات  �لهيكلي 
�سندوق  �إكر�هات  تحت  �لت�سعينيات  بد�يات  وحتى 
�لتي  �لخو�س�سة  �سيا�سة  �إلى  وو�سوًل  �لدولي  �لنقد 
يعاني  كان  عمل  �سوق  تفكيك  في  �لأثر  بالغ  لها  كان 

�أ�ساًل من �أزمات متر�كمة.

مع بد�ية �لألفية �لثالثة �ساهم ��ستقر�ر �لأو�ساع 
�أ�سعار �لنفط تدريجيًا مع ��ستقر�ر  �لأمنية وت�ساعد 
�سنة  �لرئا�سية  �لنتخابات  بعد  وموؤ�س�ساتي  �سيا�سي 

1999، ُقلُت �ساهم في �أن عرف �لقت�ساد �لجز�ئري 
�لإنعا�س  مخطط  م�ساريع  �إطالق  مع  نوعية  طفرة 
غالفه  و�سل  و�لذي   )2004-2001( �لقت�سادي 
من  تمويله  كان  )و�لذي  دولر  مليار   16 �إلى  �لمالي 
�لخزينة �لعمومية بالطبع( ثم َتالُه �لبرنامج �لتكميلي 
لدعم �لنمو، كل هذ� لعب دورً� هامًا في خف�س ن�سب 
في  �آخرين  �قت�ساديين  متدخلين  وت�سجيع  �لبطالة 
�لم�ساهمة في خلق وظائف  �لقطاع �لخا�س وبالتالي 
كرديف لما يمنحه �لقطاع �لعام من فر�س عمل، غير 
�أنه مع �لمو�ز�ة مع ذلك ن�ساأ قطاع غير ر�سمي بعيد 
يقارب  ما  بلغ  حتى  حجمه  ت�سخم  �لدولة  رقابة  عن 
ن�سف حجم �سوق �لعمل �لر�سمي وهو بقدر ما ي�سكل 
عاماًل م�ساهمًا في تخفيف �أعباء طلبات �لعمل �إل �أنه 
�أ�سكال �لنزيف  في �لوقت نف�سه كان يمثل �سكال من 
�لحماية  لمنظومة  خ�سوعه  عدم  بحكم  �لقت�سادي 

�لجتماعية و�ل�سو�بط �لجبائية على �لت�سغيل. 
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ديوان النساء واأ�سلو الكتابة وموسواتا ند بني الأحر
)671- 897هـ / 1272 – 1492م( 

ملخ�ض البحث
�أ�سبحت  حتى  فائقة  عناية  بالكتابة  �لم�سلمون  �عتنى 
�لحرفة �لتي ل يليق بطالب �لعلم �سو�ها ول يجوز له �لعدول 

�إلى ما عد�ها. 
خا�سة  �أهمية  له  غرناطة  مملكة  في  �لإن�ساء  وديو�ن 
لرتباطه �لمبا�سر باإد�رة �لدولة؛ �إذ يعد من �لدو�وين �لمهمة 
و�لمخاطبات  و�لمر��سالت  �لمكاتبات  كل  منه  تخرج  �لتي 
هذ�  عن  ت�سدر  كما  �إليها،  و�لو�ردة  �لدولة  عن  �ل�سادرة 
�لديو�ن �لكتب �لر�سمية �لتي ُتعنى بالمر�تب �لإد�رية كالتعيين 

و�لعزل و�لتكليف بمهمة محددة. 
�متازت  �سخ�سيات  �لديو�ن  هذ�  في  �لعمل  ويتولى 
بالمكانة �لعلمية و�لجتماعية ممن لهم در�ية في ح�سن �لخط 
�أ�سبح  ولهذ�  �لعربية،  �للغة  بقو�عد  ومعرفة  �لتعبير  وجودة 
كّتاب بنو �لأحمر قدوة لغيرهم يُقتدى بهم في هذ� �لمجال؛ 
�سهرته  وطبقت  �سيته  ذ�ع  ممن  �لكتاب  من  يتخيرو�  لأنهم 
�أبو �لح�سن �لجّياب، ول�سان �لدين بن �لخطيب  �لآفاق منهم 
بني  عند  �لإن�ساء  ديو�ن  �أ�سبح  حتى  زمرك،  بن  وعبد�هلل 
�لأحمر �أ�سبه بمدر�سة فكرية و�أدبية نظرً� لما �متاز به كّتابهم 

من �لبالغة و�لأدب و�لعلم و�لمعرفة.

يتبو�أ  لم  �لإن�ساء  ديو�ن  كتاب  وخطورة  لأهمية  ونظرً� 
بهم، حتى  يوثق  �إل من  �لأحمر  بني  في عهد  �لمن�سب  هذ� 
�أ�سبحت �أحيانًا تخت�س ببع�س �لبيوتات ممن ثبت �إخال�سها 

وولءها لبني �لأحمر.
عند  كبيرة  حظوة  �لإن�ساء  ديو�ن  ل�ساحب  وكان 
كان  لذلك  �لأخرى،  �لوظائف  من  غيره  من  �أكثر  �ل�سلطان 

يختاره من �أرفع �لطبقات ومن �أهل �لمروءة و�لعلم.
�أ�ساليب  على  �سنتعرف  �لبحث  هذ�  م�سامين  وفي 
�لمو�سوعات  و�أنو�ع  �لأحمر  بنو  ��ستخدمها  �لتي  �لكتابة 
�هتمام  مدى  على  يدل  مما  �لر�سمية،  كتبهم  ت�سمنتها  �لتي 
�سالطين غرناطة بنظام �لكتابة ور�سومها؛ �إذ لم يكن �لهدف 
هو تزيين �لو�جهة �ل�سيا�سية فقط و�إنما �إبر�ز نخبة من طبقة 
�لكّتاب �لمتميزين، و�إقامة موؤ�س�سات �إد�رية قوية حازمة ذ�ت 
�أبعاد ��ستر�تيجية تمثلت تحديدً� في �لتخ�س�س و�لن�سباط 
�لدللت  من  مجموعة  عنه  نتج  مما  لإد�رتها،  �لدقيق 
�لح�سارية �لتي �أ�سفت لهم ولالأندل�س و�لع�سر �سورة م�سرقة 

من �سور �لح�سارة �لعربية �لإ�سالمية �لخالدة.

دراسة بعنوان

د. برRان مي�شر حامد الحميد- العراق

�أ�ستاذ م�ساعد/ �لتاريخ �لأندل�سي، وع�سو هيئة �لتدري�س في ق�سم �لتاريخ، 
كلية �لتربية للعلوم �لإن�سانية، جامعة �لمو�سل

اأ.د. اأحالم ح�شن م�شطف≈ النقيب - العراق
�أ�ستاذ �لتاريخ �لأندل�سي، ع�سو هيئة �لتدري�س )در��سات عليا( في ق�سم 

�لتاريخ، كلية �لتربية للعلوم �لإن�سانية، جامعة �لمو�سل
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Divan of Writing and phraseology and their subjects at the time 
of Bani Al-Ahmar (671 – 897 A.H. / 1272 – 1492 A.D.)

Abstract

 Muslims took care of writing greatly, even it became the profession 

of the knowledge seeker where he couldn’t giving it up.

 Divan of writing at Granada has an important position for it being 

connected directly with the state’s affairs where it considered one of the 

most important divans in which exported and imported writings, letters and 

speeches are issued, also formal letters which are related to administrative 

ranks like appointment, deposition and assignment are issued in this divan 

with certain mission.

 Working in this divan is carried out by a number of persons who 

have scientific and social acceptance and who are known with their good 

handwriting, good of euphemism and know grammar of Arabic language, 

therefore; Bani Al-Ahmar’s writers became as models for others in this 

regard; because they chose best and famous writers like Abo Al-Hassan Al-

Jayab, Lisan adeen Ibn Al-Khateeb and Abdullah Ibn Zumrek, until divan of 

writing at the time of Bani Al-Ahmar had become look like an intellectual 

and literary school; because writers were characterized with eloquence, 

literature, knowledge and science.

 For the importance and dangerous of this divan no one took over 

this position at the time of Bani Al-Ahmar just who were trusty, even this 

position became special for some who have loyalty for Bani Al-Ahmar.

 Master of this divan had had a great favor more than other positions, 

so he was chosen from the highest ranks of chivalry and knowledge.

 In the contents of this research we are going to know writing styles 

that have been used at the time of Bani Al-Ahmar and types of subjects 

in their formal letters, as a sign of Granada’s sultans concern with writing 

systems and transcription, where aim wasn’t to decorate the political front 

only but to show an elite of distinctive writers and to establish strong 

administrative foundations with strategic dimensions appeared exactly in 

exact specialization, which led to a number of civilized signs added to them 

and for Andalusia and bright image of immortal Islamic Arabic civilization. 
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Fundación de escritura: el estilo y los temas en la corte de Bani 
El-Ahmar en Granada (671-897 H./ 1272-1492 d.C.)

RESUMEN

Los musulmanes se cuidó de escribir con gran cuidado hasta 
que la artesanía que no es adecuada para el estudioso y otros no está 
permitido recurrir al resto.

Fundación de escritura en el Reino de Granada es de especial 
importancia porque está directamente relacionado con la adminis-
tración del estado, es considerado uno de las Fundaciónes impor-
tantes en el que se extrae todas las cartas enviadas por el estado y 
recibidas. También envia por esta Fundación las cartas oficiales que 
se ocupan de los nombramientos administrativos, como el nombram-
iento, el despido y la asignación de una misión específica.

En esta Fundación emplea personalidades que se distinguen por 
su estatus científico y social, que están familiarizados con la buena 
letra, la calidad de expresión y el conocimiento de la gramática árabe. 
Por eso los escritores de Bani El-Ahmar eran modelos en esta área, 
como Abu Al-Hasan Al-Jayyab, Ibn al-Jatib, y Ibn Zamrak, por los 
esfuerzos de ellos, la Fundación de escritura granadina se convirtió 
en una escuela de pensamiento y literatura.

Debido a la importancia de esta institución, algunas de las fa-
milias dedicadas a los Bani El-Ahmar son asignadas a trabajar allí.

El Jefe de la Fundación de escritura gozó de gran prestigio con 
el sultán y, por lo tanto, fue elegido entre las más altas clases sociales 
y personas de moral y ciencia.

A través de este trabajo aprenderemos sobre los métodos de es-
critura y sus temas como se menciona en las cartas de Beni El-Ahmar. 
Lo que demuestra el interés del sistema de escritura de los sultanes 
de Granada. El objetivo no era solo decorar la Interfaz política, sino 
también destacar la élite de los escritores privilegiados y el establec-
imiento de instituciones administrativas fuertes con dimensiones es-
tratégicas, Lo que resultó en un conjunto de connotaciones culturales 

que he agregado a Al-Andalus y la era de una brillante imagen de la 

civilización árabe islamica inmortal.
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�لبحث  مو�سوع  عن  �لحديث  في  �لخو�س  قبل 
قد  �أننا  �إلى  �لإ�سارة  من  لنا  بد  ل  تف�سيالته  وذكر 
�عتمدنا �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي لما لهذ� �لمنهج من 
مز�يا في در��سة هذ� �لبحث �إيمانًا مّنا باأن �لدر��سة 
ل تقت�سر على �سرد �لأحد�ث �لتاريخية و�لوقائع، بل 
و�لن�سو�س  و�لآر�ء  �لأفكار  من  عدد  مناق�سة  حاولنا 
�لتاريخية وربطها ومناق�ستها وتحليل �أ�سبابها ومعرفة 
دورها بغية �لو�سول �إلى ��ستخال�س �لنتائج في �سوء 
�لمعلومات �لمتو�فرة وما تركته من �آثار، وذلك لر�سم 

مالمح �ل�سورة �لو��سحة �لمعالم تاريخيًا.

هدف الدرا�شة

�إلى  �لمتو��سعة  �لدر��سة  هذه  هدفت  لقد 
تب�سير وتعريف �لباحث و�لمتخ�س�س في �لدر��سات 
�لأندل�سية باأ�ساليب �لكتابة �لتي ��ستعملها بنو �لأحمر 
و�لكتب  �لر�سائل  كانت  وكيف  غرناطة(  )�سالطين 
�لر�سمية �لخا�سة بهم تخرج من ديو�ن �لإن�ساء، و�أهم 
�لمو�سوعات �لتي ت�سمنتها، في محاولة مّنا لت�سليط 
بنظام  غرناطة  �سالطين  �هتمام  مدى  على  �ل�سوء 
�لُكتَّاْب  طبقة  من  نخبة  و�إبر�ز  ور�سومها،  �لكتابة 
�لمتميزين و�قامة موؤ�س�سات �إد�رية قوية حازمة ذ�ت 

�أبعاد ��ستر�تيجية. 

م�شكلة الدرا�شة 

وفي  علمية  ــة  ــس در�� �أي  �أن  فيه  �سك  ل  مما 
�لم�سكالت  بع�س  من  تخلو  ل  كانت  �خت�سا�س  �أي 
من  بحثنا  مــو�ــســوع  و�إن  �سيما  ل  و�لــ�ــســعــوبــات، 
�لمو�سوعات �لمهمة وما كتب عنه قليل جدً�، ومتناثر 
�لم�سادر  نـــدرة  �أن  كما  �لــتــاريــخ.  كتب  بــطــون  فــي 
و�لمر�جع �لتي تناولت �لمو�سوع وبها �لتف�سيل، وعدم 
تو�فرها �أ�ساًل في مكتباتنا �لعر�قية و�لمو�سلية على 
وجه �لخ�سو�س ب�سبب �لظروف �لأخيرة �لتي �أحاطت 

بالمدينة، وما تعر�ست له �لمكتبات من حرق ودمار، 
�سكل بحد ذ�ته عبئًا ثقياًل على كاهل �لباحثين، وقد 
�ل�سخ�سية  بالمكتبات  �ل�ستعانة  �لعبء  هذ�  خفف 
بالدر��سات  و�لمتخ�س�سين  �لأ�ــســاتــذة  مــن  لــعــدد 
�لأندل�سية ف�ساًل عن �لتو��سل مع بع�س �لأ�ساتذة من 
على  منهــم  و�لح�ســول  و�لعـــر�ق،  �لمو�ســــــل  خــارج 

ما يخدم مو�سوع �لبحث. 
تمثل �لأندل�س بتاريخها �لحافل وتر�ثها �لز�خر 
ق�سة ح�سارة عظيمة؛ وذلك لما قدمته للب�سرية من 
و�لثقافي  �لفكري  �لنتاج  ذلك  نتيجة  جّمة  عطاء�ت 
�إحدى �ل�سور  �لذي خّلفه �لأندل�سيون فكانت �لكتابة 
�لتي تجلى فيها �لعطاء؛ وذلك لأنها من �أهم �لوظائف 
�ل�سلطانية �لتي ل غنى عنها على �لم�ستويين �لد�خلي 

و�لخارجي. 
لينقل  �لإن�سان  �تخذها  و�سيلة  هي  فالكتابة 
َعاَل  ولقد  ومعارف،  �أفكار  من  لديه  ما  �سو�ه  ما  �إلى 
�لكريم  �لقر�آن  في  وردت  �إذ  بالإ�سالم؛  �لكتابة  �ساأن 
في �آيات كثيرة ومتعددة، �إذ و�سف �هلل  مالئكته 
بقوله: »و�إنَّ عليكم لحافظين«)1(، »كر�مًا كاتبين«)2(. 
لقد وهب �هلل  �لكتابة منزلة كبيرة ورفيعة 
هذ�  ويبدو  ل�سان،  ظهر  عن  �لتبليغ  منزلة  من  �أبهى 
�سليمان  �لنبي  ل�سان  عن    قوله  في  و��سحًا  جليًا 
بنباأ  �سباأ  من  �أتاه  حينما  للهدهد  قاله  فيما   
ْه  ْلقرِ ي َهَذ� َفاأَ َتابرِ كرِ ّ �لمر�أة �لتي كانت تملكهم: �ْذَهب برِ
ُعوَن)3( فقد �آثر  ْم ُثَمّ َتَوَلّ َعْنُهْم َفانُظْر َماَذ� َيْرجرِ �إرَِلْيهرِ
ووقعًا  تاأثيرً�  و�كرم  �أنبل  كونها  �لكالم  على  �لكتابة 
و��سحًا من جو�ب  ويبدو هذ�  �لتعبير عنه،  ير�د  لما 
َي  ْلقرِ �أُ ّي  �إرِنرِ �ْلَماَلأُ  َها  �أَُيّ َيا  َقاَلْت  ملكة �سباأ حين قالت: 
رب  من  ل  ُمَنزَّ كالم  خير  وهذ�   )4(يٌم َكررِ َتاٌب  كرِ �إرَِلَيّ 

�لعالمين يبين َقْدر �لكتابة و�لكتب �لمّر�سلة. 
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ومعاول  �أو�ن  بكل  �لملوك  �أل�سنة  هم  فالُكتَّاْب 
�لدولة  �سند  وهم  ديو�ن))(،  كل  و�سدور  �لدول 
�لذين  وهم  و�لحرب،  بال�سلم  عنها  و�لمد�فعون 
�لتي  �لمكاتبات  طريق  عن  لها  بالدعاية  يقومون 
ت�سدر عنهم �إلى غيرهم من �ل�سالطين و�لملوك)6(.

من  �لُكتَّاب  �إلى  �أحوج  �لملوك  )�إن  قيل:  حتى 
�لُكتَّاب �إلى �لملوك()7(.

مفهوم  تحديد  �إلى  خلدون  �بن  �أ�سار  وقد 
تعني  �أنها  �لدولة  عن  �ل�سادرة  و�لر�سائل  �لُكتب 
�ل�سلطان، وتنفيذ �لأو�مر  َبُعَد عن  »�لمخاطبات لمن 
�لمخاطبات  تلك  �أهمية  وتعود  عنه«)8(  َب  ُحجرِ لمن 
فهي  خطورتها  �لى  �لدولة  عن  �ل�سادرة  و�لكتب 
�أمورها  وت�سيير  ترتيبها  يعتمد  وعليه  �لدولة  ل�سان 
وباًل  تكون  فقد  �لأخرى  �لدول  مع  وتحديد عالقاتها 
على �لدولة �إذ� ما �أُ�سيء �ن�ساوؤها، وقد تكون م�سدر 
�إن�ساوؤها، وعلى ذمة  �أُح�سن  �إذ� ما  وَمَنعة  خير ويمن 
كاتب �سياغتها تعتمد هيبة �لدولة، فالكاتب هو ل�سان 
حال �لخالفة �لمعبر عن رغباتها ويتوقف على ح�سن 

�أ�سلوبه وجودة تعبيره حل �لكثير من م�سكالتها)9(.
�إن �زدياد �لحاجة �إلى �لمكاتبات وتبليغ �لأو�مر 
�لم�سالح  �إلى  و�ر�سالها  �ل�سلطان  عن  �ل�سادرة 
�لإد�رية �لمختلفة َتَطلَب وجود مجموعة من �لدو�وين 
�أهمها  من  ولعل  �لمهام،  من  �لنوع  بهذ�  تهتم  �لتي 
ديو�ن �لر�سائل �أو ديو�ن �لإن�ساء، �إذ �إن �لمكان �لذي 
�لر�سائل  بديو�ن  يعرف  �ل�سلطانية  �لكتابه  فيه  تتم 
وهذ� �لديو�ن من �أهم �لموؤ�س�سات �لإد�رية �لر�سمية، 
وقد عد ديو�ن �لر�سائل �أعلى جهاز �إد�ري في �لبالد 
�لمو�سوعات  مختلفة  �ل�سلطانية  �لمكاتبات  ُجلَّ  لأن 
و�لتي  �لر�سمية  �لموؤ�س�سة  هذه  د�خل  تتم  كانت 
�ل�سلطان  ر�سائل  وتحرير  �سياغة  على  ت�سرف  كانت 
و�أو�مره في �لد�خل و�لخارج و�إذ�عة ون�سر �لمر��سيم 

�ل�سلطانية �لخا�سة ب�سوؤون �لدولة ومر�جعة �لر�سائل 
�لر�سمية و�ر�سالها �إلى وليات �لأقاليم و�لدول �لأخرى 
�ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  �لإ�سكالت في  بع�س  ت�سوية  ق�سد 

و�لقت�سادية)10(.
كغيرها من  �لأحمر �سناعة  بني  فالكتابة عند 
فهو  لديهم  ومتميزة  خا�سة  مكانة  وللكاتب  �ل�سنائع 
وي�سمو  يرتفع  د�م  ما  و�جالل  تعظيم  محل  عندهم 
�أ�سلوبه وعلمه، فهناك من �لُكتَّاب من تمر�س كل  في 
وتفوق  للدولة  �لكتابة  في  �سبابه  فترة  وق�سى  عمره 
بن  محمد  بن  علي  كالكاتب  فيها)11(  وقته  �أهل  على 

فرج �لقي�سي* )ت664هـ/1268م(. 
بالو�سف  �لكتابة يمكن �ل�ست�سهاد  وعن مكانة 
»�لكتابة  �ل�سيرفي حين قال:  �أبو منجب  �لذي ذكره 
�لُعليا  �ساأنًا،  �لرفيعة  ذكرً�،  �ل�سامية  قدرً�،  �لجليلة 
�لم�ستملة على  �لملوك  �لتي هي كتابة ح�سرة  مكانًا، 
يعمل  �لإن�ساء  فكاتب  �لدول«)12(،  ملوك  �إلى  �لإن�ساء 
على تاأليف �لكالم، وتعريف �لمعاني من �لمكاتبات، 
و�لوليات و�لمنا�سير و�لقطاعات وغيرها)13( فكتابة 
تخت�س  لأنها  �ل�سلطانية  �لكتابة  هي  �إذً�  �لإن�ساء 
هذ�  ويوؤيد  حكمها،  ونظام  �ل�سلطة  �سوؤون  بمكاتبات 
�لكتابة  »�أما  قال:  �لع�سكري حيث  �لهالل  �أبو  �لكالم 
�ل�سلطانية))1(  فالكتابة  �ل�سلطان«)14(.  َمد�ُر  فعليها 
�هتمامًا  نالت  �لتي  �لكتابة  �سناعة  �أنو�ع  �حدى  هي 

و��سعًا من لدن �للغويين و�لعلماء.
�لدولة  �سوؤون  �إد�رة  في  �لخطة  هذه  ولأهمية 
وتنظيم �لعالقات بين مختلف موؤ�س�ساتها في �لد�خل 
�لدولة  بين  �لدبلوما�سية  �لعالقات  تنظيم  وكذ� 
من  �لُكتَّاب  من  �لعديد  �أخذ  بالخارج  وجير�نها 
وتدوينها  �لم�سنفات  تاأليف  �ل�سنعة من  �أرباب هذه 
و�سروطها  بها  و�لتعريف  �أهميتها  �إلى  متطرقين 
من  �لكتاب  هوؤلء  معظم  وكان  ذلك،  وغير  و�أنو�عها 
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�لعاملين بديو�ن �لإن�ساء ثم �سارت هذه �لكتب بمثابة 
�إليها، لذلك وجدنا �لقلق�ستدي يقول:  م�سادر يرجع 
�إليها  �لخالفة  بعد  �لدنيا  منا�سب  ��سرف  »�لكتابة 

ينتهي �لف�سل وعندها تقف �لرغبة«)16(.
من  غرناطة  مملكة  في  �لإن�ساء  ديو�ن  ُيعد 
�لمر��سالت  �سوؤون  يتولى  �إذ  �لمهمة؛  �لدو�وين 
�أو  �لدولة  عن  ت�سدر  �لتي  و�لمخاطبات  و�لمكاتبات 
وعماله  وولته  �ل�سلطان  بين  كالمكاتبات  �إليها  ترد 
�ل�سلطان  بين  تتم  �لتي  �لمر��سالت  وكذلك  ورعيته، 
�لكتب  �لديو�ن  �لأخرى، كما ت�سدر عن هذ�  و�لدول 
كالتعيين  �لإد�رية  بالمر�تب  تعني  �لتي  �لر�سمية 
�لتكليف بمهمة محددة وغير ذلك، لذلك  �أَو  و�لعزل 
�أعم  �لغرناطي  �لإن�ساء  ديو�ن  عن  ي�سدر  ما  فاإن 

و�أ�سمل مما ي�سدر عن �لدو�وين �لأخرى. 
ي�سرف  كاتب  �إلى  ُيفوَّ�س  �لإن�ساء  ديو�ن  كان 
عليه ويقوم باإد�رته)17( ويتولى �لعمل في هذ� �لديو�ن 
و�لجتماعية  �لعلمية  بالمكانة  �متازت  �سخ�سيات 
�لتعبير  وجودة  �لخط،  ح�سن  في  در�ية  لهم  ممن 

ومعرفة بقو�عد �للغة �لعربية. 
وح�سن  �لإن�ساء  بديو�ن  �لأحمر  بني  فاهتمام 
�ختيارهم ُكتَّابهم كغيرهم من �لدول جعلهم موهوبي 
يكتب  ول  يخاطبهم  فال  مخاطباتهم  في  �لجانب 
ذكر  فقد  و�لف�ساحة،  بالبالغة  �أَت�سَف  من  �إل  لهم 
و�لبالغة  �لف�ساحة  ُتر�عى  )�لذي  باأن  �لقلق�سندي 
فيه من �لمكاتبات من �لأبو�ب �ل�سلطانية في زماننا 
وتلم�سان،  تون�س  ك�ساحب  �لمغرب،  ملوك  مكاتبات 
ت�ستمل  ممن  بالأندل�س...  غرناطة  و�ساحب  وفا�س 

بالدهم على �لعلماء بالبالغة و�سناعة �لكتابة()18(.
�أ�سبح كتاب بني �لأحمر قدوة لغيرهم  وبذلك 
من  يتخيرو�  لأنهم  �لمجال  هذ�  في  بهم  ُيقتدى 
�أ�سبح  حتى  �سهرته  وطارت  �سيته  ذ�ع  من  �لُكتَّاب 

ديو�ن �لإن�ساء �لغرناطي �أ�سبه بمدر�سة فكرية و�أدبية 
نظرً� لما �متاز به ُكتَّابهم من �لبالغة و�لأدب و�لعلم 

و�لمعرفة)19(.
�إلى خطورة كاتب �لإن�ساء  �أ�سار �لحريري  وقد 
ل�سان  وقلمُه  �لخبار...  جهينُة  �لمن�سئ   ...« بقوله: 
و�ل�سفير«)20(  و�ل�سفيع  و�لنذير  �لب�سير  �لدولة... وهو 
قو�عده  و�سبط  �لملك  »قو�م  هي  �لإن�ساء  فكتابة 
وهي �ليد �لتي بها �لأخذ و�لعطاء و�لمنع و�لإم�ساء، 
و�لجهر  و�ل�سرُّ  و�لقطع،  و�لو�سل  و�لقب�س،  و�لب�سط 

و�لنهي و�لأمر«)21(.
و�سع  من  �أول  �لكاتب*  عبد�لحميد  وُيعد 
�أن  يجب  �لتي  �لرئي�سة  و�ل�سمات  �لعامة  �لقو�عد 
�لح�سارة  ُكتَّاب  �أ�سهر  فهو  �لإن�ساء  كاتب  في  تتوفر 
�لعليا في هذ�  �لمرموقه ومكانته  لمنزلته  �لإ�سالمية 
�لحميد  بعبد  �لر�سائل  »ُفترِحْت  قيل:  حتى  �لميد�ن 

َمْت بابن �لعميد«)22(. وُخترِ
نظرً�  �ل�سهلة  بالم�ساألة  لي�س  �لُكتَّاب  فاختيار 
لرفعة مرتبة �لكتابة، لذلك كان يتم �ختياره من �أرفع 
وذوي  و�لح�سمة  �لمروءة  �أَهل  ومن  �لمجتمع  طبقات 
�لتلق�سندي  خ�س�س  ولقد  �لبالغة،  وعار�سة  �لعلم 
ل�سفات  �لأع�سى(  )�سبح  كتابه  من  مهمًا  جزءً� 
و�آد�بهم  ثقافتهم  ومدى  �ختيارهم  و�سروط  �لُكتَّاب 
فذكر �ل�سروط �لتي يجب �أن تتو�فر في �لُكتَّاب فكانت 

�سروطًا �أ�سا�سية في ُكتَّاب �لمغرب و�لأندل�س. 
كما بيَّن �لتلق�سندي �أهمية ديو�ن �لإن�ساء وكاتبه 
و�أهم ما يتحلى به هذ� �لكاتب فقال: »يجب �أن يكون 
�أ�سياًل  �لل�سان،  طلق  �لألفاظ،  ف�سيح  �لوجه  �سبيح 
للجد  موؤثرً�  حليمًا  وقورً�   ، هرِ ّ َحيرِ في  رفيعًا  قومه،  في 
من  حدث  ومهما  و�لرفق...  �لأناة  كثير  �لهزل  على 
�ل�سلطان من ر�أي �سائب �أو فعل جميل �أو تدبير حميد 
مه وكررَّ ذكره و�أوجب على  �أ�ساعه و�أذ�عه وعظّمُه وفخَّ
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لل�سلطان  متابعًا  ويكون  و�سكره...  عليه  �لنا�س حمدُه 
ب�سط  من  �ل�سريفة  وطباعه  �لفا�سلة  �أخالقه  على 
�لن�ساف،  جناح  ون�سر  �لأَمَنة*  رو�ق  وَمدَّ  �لَمْعَدلَه* 

و�غاثة �لملهوف، ون�سرة �لمظلوم...«)23(
لذلك فقد عنى �لم�سلمون عناية فائقة في تخيَّر 
�لإن�ساء  ديو�ن  يتولى  يكن  فلم  �لإن�ساء،  ديو�ن  كتاب 
فكان  ْل  �لأَجَّ بال�سيخ  ويخاطب  �لبالغة  ُكتَّاب  �أجلُّ 
ُي�سلَّم �لمكاتبات �لو�ردة فيعر�سها على �ل�سلطان من 
بعده وهو �لذي ياأمر بالإجابة عنها للُكتَّاب و�ل�سلطان 
�أموره وكان ر�تبه مائة وع�سرين دينارً�  ي�ست�سيره في 
ظم هذه �لرتبة  في �ل�سهر وهذ� مبلغ كبير يدلل على عرِ
�أرباب  �أول  �لإن�ساء  ولذلك كان كاتب  �ل�سلطان،  عند 
�أن  �سبيل  ول  و�لر�سوم  �لك�سوه  و�أرباب  �لقطاعات 
�إل  �أحد  بكتابه  بالق�سر ول يجتمع  ديو�نه  �لى  يدخل 
ويفر�سون  و�ل�سيوخ  �لأمر�ء  من  حاجب  وله  �لخو��س 
له �لمرتبة �لهائلة و�لمخاد و�لم�سند و�لدو�ة ويحملها 

�أ�ستاذ من �أُ�ستاذي �لخليفة �أو �ل�سلطان)24(.
وقد جرى �سالطين غرناطة على ح�سد �أقطاب 
�لذين  �لكتاب  من  حو��سرهم  �إلى  و�لبالغة  �لعلم 
�متازو� بق�سط و�فر من �لثقافة �لعربية �لتي �عانتهم 
و�بن  �لجّياب  كاأبن  �لمن�سب  هذ�  ل�سغل  و�أَهلتهم 
ديو�ن  في  عملو�  �لذين  �لكتاب  من  وغيرهم  ُزْمُرْك 
�لإن�ساء وجعلو� من �أنف�سهم محط نظر و�هتمام �أهل 

�لحكم و�ل�سيا�سة.
�لكاتب  �سروط  �سرد  في  �لقلق�سندي  وي�ستمر 
و�لبالغة  و�لعد�لة  و�لبلوغ  و�لحرية  �لذكورة  ومنها: 
ورجاحة �لعقل و�لر�أي و�لمعرفة بالأحكام �ل�سرعية، 
يتوله،))2(  لما  و�لكفاءة  �لنف�س  و�سرف  �لعزم  وقوة 
ف�ساًل عن �ل�سروط �لعلمية �لتي ذكرها �لعاملي وهو 
�أحد كتاب �لدولة �لن�سرية بغرناطة، و�لتي يجب �أن 
و��سعة؛  وثقافة  علم  ذ�  يكون  كاأن  �لكاتب  في  تتوفر 
فالكاتب م�ستقر �أ�سر�ر �لملك ول�سانه �لناطق عنه في 
�آفاق مملكته و�أقطار بالده فال يختاره �ل�سلطان ممن 

يوقعه موقع نق�س بين رعيته �أو مر��سليه من �لملوك 
فكان بذلك �أحوج �إلى �أن يكون له م�ساركة في جميع 
�لعلوم و�إلى �ل�ستكثار من حفظ �لر�سائل �ل�سلطانية 
�أكثر  يكون  �أن  ينبغي  كما  �لنبوية،  �لأحاديث  وعيون 
علمه �أَخبار �لملوك و�ل�سير و�لدول و�لتو�ريخ ومعرفة 
�خبار �لدول، كما يجب �أن يكون م�ستعدً� للرد على �أي 
نوع من �لمكاتبة وفي �أي مو�سوع كان �إلى �أي �سخ�س 
فيخاطب  و�سيعًا،  �أم  كان  جلياًل  مرتبته  كانت  مهما 
علم  �سعة  على  دليل  وحده  فهذ�  مرتبه  ح�سب  كاًل 

�لكاتب ووفرة ثقافته)26(.
ونظرً� لأهمية وخطورة كاتب ديو�ن �لإن�ساء لم 
يتبو�أ هذ� �لمن�سب في عهد بني �لأحمر �إل من يوثق 
بهم حتى �أ�سبحت تخت�س ببع�س �لبيوتات ممن ثبت 
بن  محمد  فالكاتب  �لأحمر  لبني  وولءها  �خال�سها 
و�أبو  لو�لده)27(،  �لكتابة خلفًا  تولى  �أحمد بن جزئَّ * 
بكر بن �لحكم* تولى �لكتابة �أي�سًا خلفًا لو�لده)28( �أبي 
عبد�هلل بن �لحكيم �لذي تبو�أ كتابة �لإن�ساء)29( و�أبو 
�لذي  يحيى  ولده  بعده  ومن   * عا�سم  بن  بكر محمد 
في  �لمتميزين  من  كان  �إذ  له؛  خلفًا  �أبيهرِ  محل  حل 

ديو�ن �لإن�ساء. 
كبيرة  حظوة  �لإن�ساء  ديو�ن  ل�ساحب  وكان 
�لوظائف  �أ�سحاب  من  غيره  �أكثر من  �ل�سلطان  لدى 
�لأخرى)30(؛ لذلك كان يختارُه كما ذكرنا �سابقًا من 
�أرفع �لطبقات ومن �أهل �لمروءة و�لعلم فكان عليه �أن 
يتجاوزها  �أَو  يتعد�ها  ول  �لكتابة  عند  حدوده  يعرف 
بحيث يبلغ غايته بمنتهى �لدقة و�لحذر في كتابته)31( 
للقلوب  ومالك  للعقول  �ساحر  يكتبه  ما  يكون  بحيث 
�ل�سلطانية  �ل�سدور عند قر�ءته)32(، فالأمور  وي�سرح 
من �لمكاتبات و�لوليات تبد�أ عنه وتن�ساأ منه)33( و�إذ� 
�أخلَّ باأي �سفه مما ُذكر فاإنه معر�س لالإق�ساء عنها 
وعلى �سبيل �لمثال محمد بن �لعابد �لن�ساري �لذي 
تولى كتابة �لإن�ساء ل�سلطانة محمد �لفقيه لكنه �أعفاه 

من من�سبه لمعاقرته �لخمر)34(.
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وفيما يتعلق بر�سوم تعيين �لكاتب فمن �لمعروف 
من  مجموعة  �ل�سلطان  كاتب  تعيين  قر�ر  ي�سبق  كان 
وكفاءة  قدرة  �ختبار  �إجر�ء  منها  �لإد�رية  �لر�سوم 
ومهارة �لكاتب في �لأمور �لبالغية فاإذ� ثبت جد�رته 
نال من�سبه وعادًة كان هذ� �لر�سم من �خت�سا�سات 
�ل�سلطان �لذي يمنح له قبوله �سك �سلطاني في �سكل 
ظهير �أو �أمر يتم بموجبه تقليد كاتب �ل�سلطان �لذي 

يكون ُمَحلَّفًا ويوؤدي �ليمين قبل مبا�سرة عمله))3(.
�ل�سلطان  كاتب  فاإن عمل  �لأمر هكذ�  د�م  وما 
�لمت�سمة  �لر�سائل  تحرير  على  يقت�سر  لم  �لرئي�سي 
يت�سلم  بل  �لر�سمية  �لمخاطبات  و�إن�ساء  بالبالغة 
قر�ءتها  على  فيعمل  �ل�سلطان  �إلى  �لو�ردة  �لر�سائل 
عليه و��ست�سارته حول نوع �لرد عليها هذ� مع �إ�سر�ف 
في  �لُكتَّاب  �سغار  مر�قبة  على  �لرئي�سي  �لكاتب 
�لتي  �لثانوية  �لديو�ن و�لإ�سر�ف عليهم في كتاباتهم 

يقومون بها)36(.
ــى �لــ�ــســكــل  ــل حـــر�ـــس �ــســالطــيــن غـــرنـــاطـــة ع
�ألزمو�  �سروطًا  و�سعو�  وقد  ر�سائلهم  في  و�لم�سمون 
جميع �لُكتَّاب �لتقيد بها، ومن هذه �لر�سوم �أن تكون 
بـاأكمل  �لروؤ�ساء  و�إلــى  و�إليهم  �ل�سالطين  من  �لكتب 
�لمد�د  ويــر�عــى  و�أحــ�ــســنــهــا)37(،  و�أَبينها  �لخطوط 
يز �لرق فُيح�ُسن �ختياره ول ي�ستثني �أحد من هذه  وُيمَّ
اع هذه  �لتعليمات �سو�ء ولة �لكور وقادة �لثغور من �تبَّ
ّي  َدبرِ �أو مد�د  �أر�سل كتاب في رٍق رديء  �لر�سوم فمن 
�َسَكْل  وما  َلحٌن  �أو في عبارته  �أو كان خطه غير جيد 
ذلك فال ُيْنَظر في طلبه بل �َسُيعاقب بالعزل و�إغر�مرِ 

�لمال)38(.
�لإن�ساء  ديو�ن  كتَّاب  �أعمال  تنوعت  لقد 
مما  �لمن�سئ  ين�سوؤه  ما  تبيي�س  مهمته  كاتب  فمنهم 
كل  يت�سفح  كاتب  وهناك  �لخط،  ح�سن  �إلى  يحتاج 
ر  ُي�سطَّ ما  و�سائر  و�لمكاتبات  و�لتقليد�ت  �لإن�ساء�ت 
في �لديو�ن حتى يتفادى �لأخطاء �لناجمة عن �ل�سهو 
يكون  �أن  ذلك  من  و�لغر�س  �لقلم  وعثر�ت  و�لزلل 

�أن يكون كامل  �ل�سلطان  �أو  �لخليفة  كل ما يكتب عن 
و�إعر�بًا ول يجد طاعن  ومعنًى  ولفظًا  ّخّطًا  �لف�سيلة 
�للغة  في  �لمنزلة  عالي  يكون  �أن  ويجب  مطعنًا  فيه 
�لفطنة،  ح�سن  ذكيًا،    �هلل  كتاب  وحفظ  و�لنحو 
متولي  �أو  �لتذ�كر  كاتب  وهناك  ماأمونًا)39(.  عاقاًل، 
�إنجاز  �ل�سلطانية فعمله يقوم على  �لكتابة  ملخ�سات 
�لتذ�كر �لتي ت�ستمل على ملخ�سات لأهم ما جاء في 
محتوى �لر�سائل �لتي يبعث بها �ل�سلطان �أو �لتي ت�سل 
�إليه عن طريق �لديو�ن، ثم يقوم هذ� �لكاتب بترتيبها 
بحيث يجعل كل تذكرة على حدى وُيعلمها باأور�ق يكتب 
على روؤو�سها ��سم �ل�سفة �أو �لجهة ويكتب عليها ف�سل 
ويكتب  �لعامل  �أو  �لم�سرف  �أو  �لو�لي  �إلى  كتاب  من 
فيها ورَد بتاريخ كذ� وم�سمونه كذ� و�جيب عنه بكذ� 
لئال ُتْغَفل ول ُيَجاُب عنها، وكانت �أ�سول �لمر��سالت 
�أ�سابير خا�سه، ويو�سع خارج كل  ون�سخها تنظم في 
منها بطاقة ت�سير �إلى محتوياتها لي�سهل �لرجوع �إليها 
و��ستخر�جها لل�سلطان في �أي وقت �حتاج �إليها، وقد 
�لأمانة  من  كبيرً�  قدرً�  �لكاتب  هذ�  من  ��ستوجبت 

و�ل�سبر على �لتعب)41(.
فقد  �ل�سلطانية  �لكتب  فهر�سة  �سجالت  �أما 
ُكلف بها كاتب �ل�سبط وقد �نح�سرت مهمته في تقييد 
�ل�سلطان  من  �ل�سادرة  �ل�سلطانية  �لكتب  وفهر�ست 
اًل بكل ما جاء فيها ويكتب  و�لو�ردة على ديو�نه ُمَف�سرِ
�إلى  ذلك  بعد  وي�سلمه  كذ�  بتاريخ  ورد  كتاب  تحته 

�لخازن ليتولى �لحتفاظ به)41(.
�لإن�ساء  ديو�ن  تزويد  �ل�سرورة  �قت�ست  وقد 
�لكتابة  �أثناء  في  خلل  �أو  نق�س  �أي  لتد�رك  بدفاتر 
باألقاب  ي  َمْرجعرِ كدليل  لت  �أُ�سُتْعمرِ �إذ  �ل�سلطانية؛ 
وترتيب  و�سمائهم  �لخدمة  �أهل  من  وغيرهم  �لولة 
مخاطباتهم ح�سب ر�سوم و�أعر�ف �لكتابة �ل�سلطانية 
)ديو�ن �لر�سائل( و�ألقاب �لملوك وكتبهم و��سماوؤهم 
ويكون هذ� �لدفتر حا�سرً� لدى ُكتاب �لإن�ساء ينقلون 
عنه في �لمر��سالت وما يحتاجونه من ر�سوم �لكتابة 

�ل�سلطانية)42(.
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ديو�ن  في  خا�سة  م�سلحة  تخ�سي�س  تم  وقد 
�ل�سلطانية  �لــمــر��ــســالت  بــحــفــظ  تــعــنــي  �لــر�ــســائــل 
و�ل�سجالت و�لأو�مر �ل�سادرة عنه، ويعود هذ� لالأهمية 
�لتي �كت�سبتها �لمكاتبات و�لمر��سالت �ل�سلطانية وهو 
بخز�نة  ي�سمى  ما  �أو  حاليًا  �لر�سيف  بدور  يعرف  ما 

�لكتب و�لتي �سياأتي �لكالم عنها لحقًا.
)ديو�ن  �لر�سائل  ديو�ن  باأن  �لقول  ومجمل 
�لإن�ساء( كان منظمًا وفق ترتيب �إد�ري دقيق؛ �إذ ُتدرج 
�لم�سالح  في  ويتخ�س�سو�  �لعمل  في  �لُكتَّاب  �أ�سماء 
�لإد�رية ق�سد �ل�سبط، و�لتنظيم، وترتيب �لمكاتبات 
ح�سن  و�َسْير  جيد  بتنظيم  �ل�سلطانية  و�لمر��سالت 
�سورة  �أجمل  في  �ل�سلطانية  �لكتابة  ن�سو�س  لإخر�ج 

لتوظيفها ح�سب متطلبات �لحال و�لحالة.
ولم تتميز �لر�سائل �ل�سلطانية من حيث �لأركان 
باقي  في  به  معمول  هو  ما  عن  �لمكونة  و�لعنا�سر 
ر�سول  و�لت�سلية على  �لب�سملة  �لإ�سالمية وهي  �لدول 
�لمر�سل  وذكر  بعد(  )�أما  َية  و�لُبَعدرِ   �لكريم  �هلل 
من  و�لغر�س  و�لتحميد،  و�لتحية  لهما،  و�لدعاء  �إليه 
بال�سالم  وتختم  �لكتاب  وتاريخ  و�لخاتمة،  �لكتاب، 
و�لدعاء، وعلى �سبيل �لمثال نالحظ في هذ� �ل�سدد 
بع�سًا من �لكتب �لتي �أ�سارت �إليها �لم�سادر �لتاريخية 
بن  محمد  بن  محمد  �ل�سلطان  بعثه  �لذي  كالكتاب 
)671-701هـ/1272- بالفقيه  �ل�سهير  يو�سف 
 11 في  �لثاني  جيم�س  �رغون  ملك  �إلى  1301م( 
�لكتاب يعد  �أيار 1296م وهذ�  رجب �سنة )67هـ/)1 
�لتي  �لمعاهدة  ن�س  م�سمونها  في  حملت  ر�سالة  �أول 
بد�ية  �لر�سالة  هذه  وعدت  �رغون،  مملكة  مع  �أُبرمت 
مرحلة جديدة في �لعالقات و�إقر�ر �ل�سلح �لذي تقرر 
�لتفاقية.  �أظهرته  ما  بح�سب  �لمملكتين  في  �سريانه 
على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  بالب�سملة  �لكتاب  بد�أ  فقد 
بنود  �إلى  بالكتابة  ينتقل  ثم    محمد  �لكريم  �لنبي 
هذ�  �سحة  على  »وكتبنا  قوله:  بـ  وينهيها  �لمعاهدة 
خطنا في �لحادي ع�سر ل�سهر رجب �لفرد عام خم�سة 
و�سبعين و�ستماية �نتهى، وكتب في �لتاريخ، �نتهى«)43(.

ثم  عليه  يده  بو�سع خط  �لُكتَّاب  ُينهي  و�أحيانًا 
على  �سناأتي  و�لتي  �ل�سلطانية  و�لعالقة  �لكتاب  تاريخ 
بكتابة  و�أمرَنا  ُيذكر،  �أُخرى  و�أحيانًا  لحقًا،  ذكرها 
�أخره)44(،  في  وَطاُبعنا  نا  َيدرِ خط  عليه  وجعلنا  هذ� 

وهكذ�.

اأ�شاليب الكتابة عند بني االأحمر

في  عدة  �أ�ساليب  �لأحمر  بنو  ُكتَّاب  ��ستخدم 
�لكتابة ومن �أهمها: 

�لكريم، كونه  �لقر�آن  باآيات  �ل�ستعانة  اأوًل: - 
�لمنهل للُكتَّاب في كل عهود �لدولة �لإ�سالمية فالكاتب 
�ل�ست�سهاد  �إلى  �لنا�س  �أحوج  �لإ�سالمية  �لدولة  في 
�سفات  �أهم  من  باأن  نجد  ولذلك  �لكريم؛  بالقر�آن 
ن فيها ما  �لكاتب �أن يكون على �لدين �لإ�سالمي )لُيوؤمَّ
يكُتبه ويُمليه())4( ولأنه من �لملك بمنزلة �لوزير فال 

يجوز �أن ُيتخذ لهذ� �لأمر �إل �لم�سلمين)46(.
�ل�ستعانة  �أهــمــيــة  �إلـــى  �لقلق�سندي  وي�سير 
ة �لر�سائل وزينة  باآيات �لقر�آن �لكريم باأنها »... ُحْليَّ
�لإن�ساء�ت وهو �لذي يقوي �لكالم، ويثبت �سحته في 
�لفهام، فمتى خلت منه كانت عاطلة من �لمحا�سن، 
ُتدح�س  ل  �لتي  �لحجة  ــه  لأن �لف�سائل؛  مــن  عــاريــة 

و�لحقيقة �لتي ل ُترف�س«)47(.
وعلى هذ� �لأ�سا�س جاءت كتب بنو �لأحمر غنية 
مكاتباتهم  في  لتوظيفها  �لكريمة  �لقر�آنية  بالآيات 
�أن  يجوز  ول  �لتعبير عنه)48(.  �لمر�د  �لغر�س  ليبلغو� 
�لكريم  �لقر�آن  معاني  من  معنى  من  �لكتاب  يخلو 
�لف�ساحة  معدن  فاإنها  �ل�سريفة  �لنبوية  و�لأحاديث 
ببلوغ  بها  �لم�ست�سهد  �لآية  تقوم  فقد  و�لبالغة)49(، 
فالآيات  �لمطولة)0)(.  �لكتب  به  تقوم  ل  بما  �لغر�س 
�أقرب  �ل�سريفة  �لنبوية  و�لأحاديث  �لكريمة  �لقر�آنية 

�إلى نفو�س �لم�سلمين من غيرها)1)(.
ثانياً: - �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة؛ �إذ ��ست�سهد 

كتاب بنو �لأحمر بما جاء فيها من معاني)2)(.
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ثالثاً:- ��ستخدم كتاب بنو �لأحمر �ل�سعر وكان 
له دور مهم في كتاباتهم ولكن ب�سكل �سئيل و�قت�سر 
و�لفتوحات  كالب�سائر  معينة  مو��سيع  على  وروده 
ُكتَّاب  ي�ستخدمُة  لم  حين  في  و�ل�ستنجاد  و�ل�سكر 
�لمعاهد�ت)3)(.  �أو  �لر�سمية  �لكتب  في  �لدولة 
لوجوه  عارفًا  يكون  �أن  عليه  بال�سعر  ي�ست�سهد  فمن 
�لمعاني وت�سريفها، فقد ذكر �بن ر�سيق �لقيرو�ني، 
و�أملحهم  طبعًا  �ل�سعر  في  �لنا�س  �أرق  �لُكتَّاب  �أن 
و�أقدرهم  معانرِ  و�ألطفهم  �ألفاظًا  و�أحالهم  ت�سنيفًا 
دهاقين  )فالكّتاب  تَكُلْف  من  و�أبعدهم  ت�سرف  على 

�لكالم()4)(.
للر�سائل  معاينته  بعد  �لقلق�سندي  �أ�سار  وقد 
تميزت  �سمات  فيها  وجد  �لأندل�س  في  �ل�سلطانية 
�لتي  �لمميز�ت  �أهم هذه  �لم�سرق ومن  بها عن بالد 
و�لأندل�س  �لمغرب  في  �لر�سائل  ُكتَّاب  �أ�سلوب  طبعت 
�إليه  �لمكتوب  تكريم  بها  ويق�سد  �لجمع،  ميم  ميزة 
وَكَتَب  �إليكم،  كتبنا  )�إنا  عبارة  و��ستعمال  و�جالله 
له  �لد�عين  �لخليفة  �أو  �ل�سلطان  وذكر  لكم(  �هلل 
�سمن  با�سمهرِ  �إليه  �لمكتوب  وذكر  �لتر�سية  بعبار�ت 

�لر�سالة)))(.
بالُكتَّاب  �لمتعلقة  �لأخرى  �لمهمة  �لأمور  ومن 
هي ح�سن �لخط �لذي ُيعد من �أف�سل و�أجود �لمهار�ت 
�لتي يجب على �لكاتب �لتحلي بها )و�إن جودة �لخط 
�أول �لأدو�ت �لتي ينتظم بح�سولها ر�سم �لكتابة)6)(؛ 
ويدرك  و�سوحًا...  �لحق  يزيد  �لخط  ح�سن  لأن 
�لغاية)7)(، فالر�سالة �لتي وجهها عبد�لحميد �لكاتب 
�أهمية عند �لكتابة  للُكتَّاب تبين ما للخط �لجيد من 
حيث  وتجويده  �لخط  تح�سين  �سرورة  على  �أكد  كما 

ْليَّة كتبكم«)8)(. قال: »و�أْجيَّد �لخط فاإنه حرِ
�لكاتب(  عبد�لحميد  )ر�سالة  �لر�سالة  هذه 
و�لخالقية  و�لذ�تية  �لعلمية  �ل�سفات  تناولت  �لتي 
م�ستوى  في  ليبقى  �لكاتب  بها  يتمتع  �أن  يجب  �لتي 
�أ�سبحت  حتى  يمار�سها  �لتي  �ل�سريفة  �لكتابه  مهنة 

و�لد�ستور  �لم�سبوط  �لقانون  بمثابة  �لر�سالة  هذه 
�لثابت �لذي �سار عليه �لُكتَّاب في �لم�سرق و�لمغرب 

وفي جميع �لع�سور.
فالكاتب �أحمد بن فركون* »�سبق �أهل زمانه في 
ح�سن �لخط �سبقًا �فرده بالغاية �لق�سوى... �قت�سى 

ذلك... �رتقاوؤه �إلى �لكتابة �ل�سلطانية«)9)(.
دو�ن  ر�سائل  ت�سمنتها  �لتي  �لمو�سوعات  �أما 
مو�سوعات  عدة  فهناك  �لأحمر  بنو  كتب  �أو  �لإن�ساء 
ت�سمننها �لكتب �ل�سادرة عنه فكان كل كتاب يختلف 
�أجلها،  من  ُكتب  �لتي  �لغاية  باختالف  �لآخر  عن 
�رتبطت  �لتي  �لمعاهد�ت  �لمو�سوعات،  تلك  ومن 
�لعالقات  لتنظيم  �لدول  من  غيرها  مع  غرناطة  بها 
تعقد  كانت  �لمعاهد�ت  �أن  معروف  هو  وكما  بينها، 
�أو  حربي  عمل  تتبع  ما  وعادة  �أكثر  �أو  طرفين  بين 
هذه  ومن  ذلك.  وغير  ثقافي  تبادل  �أو  تجاري  تعاون 
�سلطان  بين  عقدت  �لتي  �لمعاهدة  تلك  �لمعاهد�ت 
�رغون  ملك  مع  �لثاني  محمد  عبد�هلل  �أبو  غرناطة 
�لمعاهدة  هذه  �أكدت  فقد  701هـ/1301م؛  �سنة 
ورد  �ل�سادقة  و�ل�سحبة  �لثابت  �ل�سلح  �لتز�م  على 
�لعدو�ن عن كل من �لبلدين وحرية �لتجارة باأنو�عها 
كل  و�لتز�م  �لطرفين  بين  �لتجار  وحماية  وحمايتها 

طرف منها تجاه �لآخر)60(.
�لرعية في  مثل مخاطبات  �أخرى  كتب  وهناك 
مو�سوعات مختلفة منها ما كان في �لوعظ و�لر�ساد 
ومنها حث �لرعية للجهاد و�ل�ستعد�د لمجابهة �لعدو 
بفتح  ب�سارة  �أو  �ل�سلطان  بيعة  �أو  �لوطن  و�لدفاع عن 

جليل وغيرها.
ومن هذه �لمخاطبات تلك �لمخاطبة �لتي بعث 
بها �ل�سلطان �لغني باهلل )))7 – 760هـ( �إلى �لرعية 
َكم ُقر�أت عليهم في �لم�ساجد  تخت�س بالمو�عظ و�لحرِ
فقد ذكر فيها حقوق �لرعية على �ل�سلطان من رعاية 
ثم  ر�حتهم،  على  و�ل�سهر  و�ر�ساد  ون�سح  و�هتمام 
يقدم لهم �لمو�عظ و�لن�سائح فيما يتعلق بالمحافظة 
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على و�جبات �لإ�سالم من �سالة وزكاة وحقوق �لجار 
ومحاربة �لف�ساد و�لفجار و�للتز�م بالأخالق �لحميدة 
و�لحث على تعليم �لقر�آن لل�سبيان وغيرها من �لأمور 

�لمهمة في �ل�سرع و�لدين)61(.
�أخرى كالبيعة و�لعهد و�لولء  وهناك مكاتبات 
�لإن�ساء  ديو�ن  �ساحب  يكتبها  لل�سلطان  و�لطاعة 
�لطاعة  على  معاهدينه  �ل�سلطان  �إلى  �لرعية  من 
وعلى  �لحكم  ��ستالمه  عند  عليهم  باأمرته  وقبولهم 
�سبيل �لمثال �لبيعة �لتي تخ�س �ل�سلطان �لغني باهلل 
)))7-760هـ/3)13-8)13م(  �لخام�س  محمد 
ذلك  بعد  �لحكم...  �إلى  و�سوله  كيفية  فيها  ذكر  �إذ 
تذكر �سروط �لبيعة و�لتز�م �لعامة بها وي�سهدون �هلل 
و�إنهم  بها،  �للتز�م  على  ولئهم  �أعطو�  و�إنهم  عليها 
بايعو� �سلطانهم على ما ُبويع عليه ر�سول �هلل  ومن 
ومالزمة  و�لطاعة  �ل�سمع  وعلى  و�آله  �أ�سحابه  من  له 
تثبيتًا  �أيمانهم  �سفقات  و�عظو  و�لجماعة«  �ل�سنة 
��سماوؤهم  �لمذكورون  �لمالأ  وكتب  وتاأكيدً�...  للوفاء 
في  �لتزموه...  بما  عليهم  �ساهدة  �يديهم  بخطوط 
وخم�سون  خم�سة  عام  �سو�ل  من  و�لع�سرين  �لثاني 

و�سبعماية«)62(.
وقبل �أن نذكر �أبرز و�أ�سهر ُكتَّاب ديو�ن �لإن�ساء 
عند  �لكتابة  كيفية  معرفة  من  لنا  بد  ل  �لغرناطي 
على  غالبًا  تكتب  كتبهم  كانت  فقد  �لُكتَّاب  هوؤلء 
قلياًل)63(،  عر�سها  على  طولها  يزيد  و�حدة  �سحيفة 
وعلى وجه و�حد فقط من �ل�سحيفة و�إذ� ز�د �لكالم 
وكان  �لحا�سية)64(  على  ُكتب  عنها  كتابته  �لمر�د 
�لر�سالة  يمين  �إلى  عري�سين  هام�سين  يترك  �لكاتب 

وفي �أ�سفلها))6(.
لهم طر�ئق  �لر�سالة كان  �أو  �لكتاب  وعن ختم 
�لمعلومات  �سرية  على  للحفاظ  ي�ستخدمونها  خا�سة 
قبل  من  �إل  فتحها  �أو  عليها  �لطالع  عدم  ول�سمان 
بخاتم  �لأحمر  بال�سمع  ُتختم  فكانت  �إليه،  �لمر�سل 
�لختم  �أهمية  على  دليل  وهذ�  �لغاية)66(.  لهذه  ُمَعْد 

�لكتب  في  �لمذكورة  �لمعلومات  �سرية  على  للحفاظ 
ومنح �لتالعب بها.

ومن �لأمور �لأخرى �لمهمة �لتي تخ�س �لكتب 
�ل�سادرة عن ديو�ن �لإن�ساء هو �تخاذ �لعالمة -�لتي 
قبل  من  �لعبارة  �أو  �لإ�سارة  �أو  �سابقًا-  ذكرها  مرَّ 
�ل�سلطان لي�سعها على �لكتاب دللة على �سدوره عنه 
�أو �سالطين  وباأمره؛ فالغالب باهلل محمد بن يو�سف 
بني �لأحمر �تخذ عالمة »ول غالب �إل �هلل«)67( �ل�سعار 
�لتاريخي �لخالد، ثم بعد ذلك �سارت عالمتهم عبارة 
حَّ هذ�( وكانت تكتب بخط بارز)68( لتمييزها عن  )�سَ
�لخط �لعادي ولإبر�زها ب�سكل و��سح على �أنها عالمة 
�ل�سلطان لأهميتها. وكان �لكاتب عندما يكتب عالمة 
ن�سر  بني  من  �لملوك  �أباوؤه  »وكتب  يذكر  �ل�سلطان 
�آخر  في  تكتب  عادة  �لعالمة  وكانت  هذ�«)69(  �سح 
�ل�سلطان  عن  �سدورها  �سحة  على  دللة  �لكتاب)70( 

نف�سه ومو�فقته على ما ورد فيها. 
ولأهمية �لعالمة وخوفًا من �لتالعب و�لتزوير 
كان �ل�سلطان في �لغالب يقوم بكتابتها بخط يده)71( 
وخا�سة عند كتابة �لمعاهد�ت وتاأكيدها فمثاًل �سلطان 
تكونو� منه  ول  قائاًل:  �رغون  �لى ملك  غرناطة كتب 
على �سحة ويقين، �أمرنا بكتابة هذ� �لكتاب، وجعلنا 
لم  وهذ�  علينا)72(،  �ساهدً�  وطاُبعنا  يدنا  خط  عليه 
يمنع بع�س �ل�سالطين من �إعطاء عالماتهم لُكتَّابهم 
عالمته  باإعطاء  �لمخلوع  محمد  �ل�سلطان  فعل  كما 

لذي �لوز�رتين �أبي عبد�هلل بن �لحكيم)73(.
محمد  �ل�سلطان  �أن  نرى  �لور�ء  �إلى  ُعْدَنا  ولو 
كاتب  بتقليد  يقوم  غرناطة  �سالطين  ثاني  �لفقيه 
�لح�سرة �ل�سلطانية �أبي جعفر �أحمد بن �إبر�هيم بن 
�سفو�ن عالمته)74(، ف�ساًل عن �أن �لكاتب �أبو محمد 
عبد�لحق بن عطية �لمحاربي »تقلد �لعالمة وريا�سة 
غرناطة  �سالطين  ثقة  على  دليل  وهذ�  �لكتاب«))7(. 
باأمور  من�سغاًل  �ل�سلطان  يكون  فقد  بكتابهم،  �لعالية 
بد  فال  حينها  تو�جده  عدم  �أو  �لدولة  تخ�س  �أخرى 



مجلة بحوث، العدد العشرون  )رمضان 1439 هـ - حزيران/يونيو 2018 م(60

مهمة  كتب  هناك  كانت  �إذ�  �سيما  ول  عالمته  من 
وم�ستعجلة. 

وف�ساًل عن �لعالمة نالحظ �أن بع�س �لكتب قد 
كتبتها �ل�سالطين �أنف�سهم وبخط �يديهم ل �سيما عند 
خروجهم للجهاد وهذ� ما ذكره �بن �لخطيب عندما 
�فتتاحه  �إثر  يده  بخط  �ل�سلطان  من  كتاب  و�سله 
�ل�سلطان  كتاب  »و�سلني  بقوله:  �أطريرة*  ُح�سن 
وذلك  عنوة  عليها  و��ستيالئه  �أطريرة  بفتح  ف  ُيَعررِ
�أعجلهم  �لذين  ح�سرته  �أهل  من  فعرفت  يده،  بخط 

�إ�سر�ع �لحركة عن �للحاق به«)76(.
يو�سف  غرناطة  �سلطان  ديو�ن  في  ورد  وقد 
بجبل  ٌر(  )ُمَع�ْسكرِ ٌم  ُمَخيرِ وهو  يده  بخط  كتاب  �لثالث 
بن  يو�سف  وُمْرَتجلرِها  كاتبها  من   ....« قوله:  �لفتح 
يو�سف بن ن�سر �أَيدُه �هلل ون�سره بن�سره...«)77( وهذ� 
�لكتب  هذه  �أهمية  على  يدل  فاإنما  �سيء  على  دل  �إن 
من  فال�سلطان  �لمدن،  بفتح  للم�سلمين  ارة  ب�سرِ كونها 
�سدة فرحة و�رتياحه وبهجته كتبها بخط يده �أو لربما 
ُيملي  �أن  �لُكتَّاب غير متو�جدين معه فال ينتظر  كان 
�لكالم على �لكاتب بل ي�سرع بالكتابة لإي�سال �لخبر 
معنوية  �عتبار�ت  بالتاأكيد  ولهذ�  �لممكنة؛  بال�سرعة 

توؤخذ بنظر �لعتبار.
وبما �أن هذه �لكتب على قدر كبير من �لأهمية 
�لتي  �أو  �لإن�ساء  ديو�ن  ُكتَّاب  حررها  �لتي  من  �سو�ء 
حررها �سالطين غرناطة فال بد لها من مكان خا�س 
لحفظها  �لكتب  �لأحمر خز�نة  بنو  فاتخذ  فيه  تو�سع 
�لأهمية  من  عنها  ي�سدر  �أو  �لدولة  �إلى  يرد  ما  لأن 
بمكان مما ي�ستوجب �لحفاظ عليه وحفظه كي ي�سهل 
�لرجوع �إليه عند �لحاجة فهي تبقى �ساهدً� لالجيال 
�لقادمة تر�ثًا وذخرً� لالأقتد�ء بم�سامينها ولول تلك 

�لخز�ئن لما و�سلتنا هذه �لمعلومات �لقيمة �لمهمة.
وقد �أ�سار �بن �لخطيب في �لكتاب �لذي �ر�سله 
�لذي  كتابه  على  ردً�  �سلطان م�سر  �إلى  �سلطانه  عن 
�لكتاب  و��سفًا هذ�  �ل�سكندرية  با�ستعادة  فيه  �أعلمه 

مرقوب،  وز�ئر  مخطوب،  و�فٍد  به  »فاكرم  بقوله: 
ّناُه  َدْعنا به في حفل �لجهاد �نتماء و�فتخارً� ثم �سُ �سَ

في كر�ئم �لخز�ئن �قتناًء للخلف و�إدخارً�«)78(.
عن  �لخز�ئن  هذه  قيمة  لنا  يتبين  هنا  ومن 
غيرها ومكانتها لديهم بقوله »كر�ئم �لخز�ئن« و�إنها 
خ�س�ست لهذ� �لغر�س لقيمة و�أهمية �لكتب �ل�سادرة 

و�لو�ردة. 
�ل�سر  كتمان  �لإن�ساء  ديو�ن  �ساحب  على  وكان 
�أكثر من غيره بحكم �طالعه على �لأمور كلها فهي ل 
تكاد تخرج من غير معرفته، �إذ ل يجوز له �ف�ساء �ل�سر 
مهما ح�سل وعليه �أن يحفظ �أ�سر�ر �لدولة وي�سرف 
ل�سان  مخاطبًا  �ل�سعر�ء  �حد  ذكر  وقد  �لحديث)79(، 

�لدين بن �لخطيب حين تولى ديو�ن �لإن�ساء فقال: 

وقام لها في �ساحٍة �لعزرِ كاتبًا
بمح�سرها �أ�سر�رها ومغيبها)80(

ب�سرِّ  منفردً�  �لخطيب  بن  �لدين  ل�سان  وكان 
ب�سدقه  له  وم�ست�سارً�  �لحجاج...  �أبي  �سلطانه 
ه وعلنه في كل ما يقوم  رِّ �لن�سيحة ويخل�س له في �سرِ
ه �أمر  رِّ به)81(. فاتخاذ �ل�سلطان �بن �لخطيب كاتبًا ل�سرِ
�إذ يقول  �لوظيفة من و�سع ح�سا�س؛  لما لهذه  خطير 
�ساحب كتاب �لتعريفات في �لم�سطلح �ل�سريف عن 
رُّ باأنه »�لم�ست�سار �لموؤتمن، و�ل�سفير �لذي  كاتب �ل�سرِ
و�إذ�  بناُنُنا،  كتب  �إذ�  وهو  مرتهن،  ب�سفارته  �أحد  كل 
�لمدى عنو�ُنُنا،  و�إذ� خاطب ملكًا بعيد  ل�ساأننا،  نطق 
�لمُر�سل  �سهُمنا  �لأعد�ء  نحور  في  ر�أيه  د  �سَدّ و�إذ� 

و�سنانًا فليتقرِ �هلل في هذه �لرتبه«)82(.
�لإن�ساء  ديو�ن  في  �لمتميزين  �لكتاب  ومن   
تقلد خطة  �لذي  بن حيون*  �أحمد  بن  �لكاتب محمد 
�إ�سماعيل  �لوليد  �أبي  �ل�سلطان  عهد  على  �لكتابة 
في  �لأعلى  �لقلم  كاتب  وكذلك  )713-)72هـ()83(، 
�أبو محمد عبد �لمهيمن �لح�سرمي * �لذي  �لمغرب 
�لمغرب بعد  �إلى  �نتقل  �لأحمر ثم  لبني  �لكتابة  تقلد 
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و�ساحب  ل�سلطانها  كاتبًا  ين  ليعَّ �لحكيم  بن  ف�سل 
عالمته)84(.

وكان �أبو �لح�سن بن �لجَيّاب* من كتاب ديو�ن 
�لإن�ساء �لمتميزين كان ي�سارك في �لمناظر�ت �لأدبية 
�لتي يعقدها �لكتبة في ديو�ن �لإن�ساء، وكان يظهر في 
�ألغاز  ذلك �سرعة بديهية عزَّ نظيرها، وكان �ساحب 
وُطرف مع �لُكتَّاب ))8( وي�سير �لمقري �إلى مدح ل�سان 
�لدين بن �لخطيب له بقوله: وتاأدبُت بال�سيخ �لرئي�س 
�ساحب �لقلم �لأعلى �ل�سالح �لفا�سل �أبي �لح�سن بن 
�لأغر��س  �ستى  في  عدة  كتب  �أن�سى  وقد  �لجّياب)86( 

حتى قيل عنه »�سيخ �لكتابة وبانيها«)87(.
و�متدحه �أبو �لو�ليد بن �لأحمر بقوله: »كان قد 
�إمتطى من ديو�ن �لإن�ساء جو�دً� تقدم بها مجليًا وغد� 
�متدحه  كما  م�سليًا«)88(.  �لطريقة  لهذه  منتٍم  لكل 
�لكتابة  في  وباٌع  ف�سيح  قلٌم  »له  بقوله  �لقا�سي  �بن 

و�لخطابة مديٌد ف�سيح«)89(.
ومن �لُكتَّاب �لرموز في ديو�ن �لإن�ساء �لغرناطي 
�لف�سل  لو�لده  كان  �لذي  �لخطيب  بن  �لدين  ل�سان 
�لكبير في تميزه بالكتابة؛ �إذ كان و�لده من �أهل �لعلم 
و�لأدب و�لطب �سريع �لبديهية حا�سر �لجو�ب، وبعد 
بالمعرفة  عليه  ف�سله  �لخطيب  �بن  ذكر  و�لده  وفاة 
و�لأدب بقوله »وخَلَفُني عالي �لدرجة، �سهير �لخطة، 

م�سموًل بالقبول، مكنوفًا بالعناية«)90(.
و�نتظم �بن �لخطيب في ديو�ن �لإن�ساء مروؤو�سًا 
باأبي �لح�سن بن �لجيَّاب ثم ترقى �إلى رئا�سة �لُكتَّاب 
وقيل  �لجيَّاب)92(  �بن  �سيخه  وفاة  بعد  و�لوز�رة)91( 
عنه: »�أما نثره فهو �لزخار بل �لبدر �لذي به �لفتخار، 
وناهيك �أن كتبه �لآن في �لمغرب قبلة �أرباب �لإن�ساء 
�لتي  �لنف�سية  َرُهم  ُدررِ و�سيوف  ُي�سلون  �إليها  �لتي 
وو�سف  وُيحّلون«)93(  طرو�سهم  �سدور  بها  يزينون 

�أي�سًا باأنه »كاتب �لأر�س �إلى يوم �لعر�س«)94(.
�إذ  �لتاأليف؛  في  بمهارته  �لخطيب  �بن  ��ستهر 
كان يو��سل �لليل بالنهار ل يلحقه كلَّل ول ملَّل وكانت 

�أكثر موؤلفاته يعكف على تاأليفها لياًل ))9(. وقد عرف 
و�ساعر  كاتب  فهو  �لجو�نب  متعددة  �سخ�سية  باأنه 

و�سيا�سي وموؤرخ بارع.
ومن ُكتَّاب ديو�ن �لإن�ساء �لغرناطي ممن ي�سار 
لهم بالبنان �لكاتب �لمعروف �ل�سهير �أبو عبد�هلل بن 
زمرك*؛ �إذ كثيرً� ما يقترن ��سمه با�سم �أ�ستاذه ل�سان 
و�أعظم  �لأندل�س  مفكري  �أعظم  �لخطيب  بن  �لدين 
�لمع  �عتبرت  فترة  في  و�لذي ظهر  و�سعر�ئها  ُكتَّابها 
فترة في �لحركة �لفكرية في ظل مملكة غرناطة وهي 
�لأدبية في  �لحياة  �لقرن 8هـ/14م حيث كانت  فترة 
�لأندل�س و�لمغرب في �أوج ن�ساطها، �بن �لخطيب هذه 
بهذ�  زمرك  �بن  تلميذه  ي�سف  نر�ه  �لفذة  �لعبقرية 
من  �سدر  �لفا�سل  »هذ�  فيقول  �لبليغ  �لر�ئع  �لكالم 
�سدور طلبة �لأندل�س و�أفر�د نجبائها، عذب �لفكاهة 
�لتوقيع، خفيف �لروح، عظيم  حلو �لمجال�سة، ح�سن 
من  �ُسعلة  �لجو�ب  حا�سر  �لمذ�كره  �سره  �لنطباع، 
وح�سمة،  حياء  مع  ل  غزرِ �لرقة،  كثير  �لذكاء،  �ُسعل 

جو�د بما في يده، م�سارك لإخو�نه«)96(.
بف�سل  معترفًا  �سر�حة  زمرك  �بن  �أ�سار  وقد 
معارفي،  �أبو   ...« بقوله:  عليه  �لخطيب  �بن  ��ستاذه 
كمالي،..  ومقوم  جاهي،  ومعيد  نعمتي،  وولي 
�أح�سن  في  �إليه  بالنت�ساب  ت�سريفي  �سورة  جاليًا 

�لتقويم...«)97(.
مهم  دور  �لخطيب  و�بن  مرزوق*  لبن  وكان 
في تقلد �بن زمرك �لكتابة؛ �إذ قدمه بن مرزوق �إلى 
�سلطان �لمغرب �أبي �سالم �إبر�هيم بن �ل�سلطان �أبي 
)760-762هـ/8)13-1360م(  �لمريني  �لح�سن 
�لالئذ وقتذ�ك بغرناطة فتقلَد عنه �لكتابة)98(. وحين 
�أباه �سنة  َخَلَف �ل�سلطان محمد �لخام�س �لغني باهلل 
�لخطيب  بن  �لدين  ل�سان  �أبقى  3)13م(   / )))7هـ 
بالحاق  �لأخير  هذ�  فقام  له  وزيرً�  )713-776هـ( 
من  فيه  ر�ى  لما  �لدولة  باإد�رة  زمرك  �بن  تلميذه 
نجابه وفطنة، وُيَنوه �بن �لخطيب في �لحاطة بذكائه 
وخالله وتفوقه في �لدر�س و�لأدب)99( وي�سفه قائاًل: 



مجلة بحوث، العدد العشرون  )رمضان 1439 هـ - حزيران/يونيو 2018 م(62

»... كان ذكيًا، �سائق �لحديث. حلو �لمعا�سرة، خفيف 
و�إلى  �لثوب  في  وطهارة  �لقلب  في  خ�سوع  �إلى  �لروح 
ب�سا�سه د�ئمة وُحب للمد�عبة..«)100( ف�ساًل عما ذكره 

بقوله: »�بن زمرك �لمولع بحفظ �لنو�در«)101(.

�لغني  �لخام�س  محمد  �ل�سلطان  فّر  وعندما 
تمرد  �إثر  )761هـ/9)13م(  �سنة  �لمغرب  �إلى  باهلل 
كان  �ل�سلطة  على  و��ستيالئه  �لثاني  �إ�سماعيل  �أخيه 
�بن زمرك ممن لحق ب�سلطانه بعد هذه �لحادثة و�أقام 
ل�سترد�د  �لأندل�س  �إلى  باهلل  �لغني  عودة  و�أثناء  معه 
ملكة عام )762هـ/1360م( كان �بن زمرك مر�فقًا 
باهلل  �لغني  عاد  وحين  ه)102(،  �سرِّ كاتب  فاتخذه  له 
بذلك)103(، وهكذ� لزم  �أ�سدر مر�سومًا  �إلى غرناطة 
�بن زمرك عهد �ل�سلطان �لغني باهلل منذ بدئه حتى 
بو�سوح  �لأمر  زمرك عن هذ�  �بن  �سرح  وقد  نهايته 
حين قال: خدمته �سبعًا وثالثين �سنة: ثالثًا بالمغرب 
وباقيها بالأندل�س)104( ول ُبدَّ لنا هنا من �لإ�سارة �إلى 
تنكّر لأ�ستاذه وجحد عرفانه متنا�سيًا  �بن زمرك  �أن 
�أ�سدهم  ومن  �أعد�ئه  و�ألد  خ�سومه  من  وغد�  ف�سله 
يقول  قتله  في  �ل�ساعين  �أحد  فكان  نكبته  �إلى  �سعيًا 

�لمقري: 

ومن  �لدين  ل�سان  تالمذة  من  زمرك  »�بن 
ممن  كان  �أن  بعد  وهجوه  بذمه  َح  رَّ �سَ ه،  ُخَد�مرِ د�د  عرِ
حيث  معها  يدورون  �لدنيا  بني  عادة  وهكذ�  ي�سكره، 
د�رت وي�سيرون حيث �سارت وي�سربون من �لكاأ�س �لتي 
�لخطيب  �بن  عن  عو�سًا  �لوز�رة  تولى  وقد  �أد�رت، 
ه... ثم �آل �لأمر �إلى �لقتل كما �سعى  دَح طيَر عزرِ و�سَ
في قتل ل�سان �لدين وكان �لجز�ء له من جن�س عمله 

و�لمرُء ُيد�ن بما كان به يدين«))10(.

�بن زمرك قد حظى  فاإن  �أمر  يكن من  ومهما 
�لكتابة  �إليه  فاأ�سند  �سلطانه  عند  كبيرة  بحظوة 
�لم�سادر  �متدحته  وقد  و�لحجابة)106(.  و�ل�سفارة 
�بن  عنه  فقال  �لكتابة  مجال  في  وخا�سة  �لتاريخية 
وينبوع  �لنثر،  ثم  �لنظم  »فار�س  ذلك:  في  �لخطيب 

�بن  وو�سفه  �لكالم«)107(  باأطر�ف  �للعوب  �لحالوة، 
�لأحمر قائاًل: »�بن زمرك تقلد �سبق �ل�سعر �لمحلَّى، 
وبالإجادة تجلَّى... محا�سر�ته �لأدبية جميلة و�سورته 
�لثالث  يو�سف  ونعته  جميله«)108(.  �لُح�سن  بر�عةرِ  من 
�لإن�ساء  ديو�ن  �لناثر«)109(، فكان عمله في  »بالناظم 
�ل�سلطان،  و�أو�مر  �لكتابه عن مخاطبات  منه  يتطلب 
وَل�ْسنًا  و�ن�ساًء،  خطًا  بالخطة  »م�سطلعًا  كان  �إنه  �إذ 

ونقدً� َفَح�ُسن مناُبُه«)110(.

�سروريان  �أمر�ن  و�لبالغة  �لخط  فح�سن 
�سفة  من  رُّ  �ل�سرِ كاتب  به  �ت�سف  ما  �إلى  ي�سافان 

�لكتمان و�ل�سرية.

�حتر�م  على  �لأحمر  بني  �سالطين  درج  لقد 
�أهل �لعلم و��سندو� �لمنا�سب �لعالية �إلى رجال �لأدب 
من�سب  من  بع�سهم  �رتقى  �لذين  �لأقالم  وحملة 
�إلى من�سب وزير، فاأين زمرك كان �بن حد�د  كاتب 
فقير من حي �لبيازين �ل�سعبي)111(، ثم �أ�سبح و�حدً� 
�لر�سائل  ديو�ن  عرفهم  �لذين  �لُكتَّاب  هوؤلء  من 
تابعة  �د�رة  �لر�سائل  فديو�ن  غرناطة،  حمر�ء  في 
مهمته  كانت  �إذ  �لحمر�ء،  ق�سر  ومركزها  لل�سلطان 

�لأ�سا�سية هو تاأمين �لمر��سالت �لر�سمية للدولة. 

�لمخاطبات  وكل  �لر�سمية  �لكتب  حظيت  لقد 
و�لمر��سالت �لتي كانت تخرج عن كتاب ديو�ن �لإن�ساء 
وتحديدً� على ع�سر بني �لأحمر حظيت بعناية كبيرة 
لأهميتها كونها تمثل �لو�سيلة �لإعالمية �لتي تعبر بها 
�لدولة عن �سيا�ستها �لد�خلية و�لخارجية، كما َحْظَي 

ديو�ن �لإن�ساء هو �لآخر بالعناية نف�سها.

ومجمل �لقول باأن ديو�ن �لإن�ساء و�لر�سائل كان 
كان  بل  �لح�ساري  �لتقدم  مظاهر  �أبرز  �حد  يحقق 
�لإ�سالمية  �لح�سارة  ُرقي  على  و��سحًا  ًا  بينَّ ودلياًل 
و�لتاأكيد  �لرعية  على  �لتي�سير  في  �لُمْحَكم  ونظامها 

على �لهوية �لإ�سالمية.



63

هوام�ض البحث 
�سورة �لنفطار، �لآية 10 ( 1)
�سورة �لنفطار، �لآية 11( 2)
�سورة �لنمل، �لآية 28( 3)
�سورة �لنمل، �لآية 29( 4)
�أبو �لوليد �إ�سماعيل بن يو�سف بن �لأحمر، م�ستودع �لعاّلمة وم�ستبدع �لعاّلمة، جامعة محمد �لخام�س، )�لرباط – 1964(، �س18.( ))
مو�سى بن ح�سن �لمو�سلي، �لبُرد �لموؤ�سي في �سناعة �لإن�سا، تحقيق: �سيد جيرة، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، )بيروت – د.ت(، �س 7.( 6)
�لقلق�سندي، �أبو �لعبا�س �أحمد بن علي، �سبح �لأع�سى في �سناعة �لإن�سا، �لموؤ�س�سة �لم�سرية �لعامة، �لطبعة �لأميرية، 73/1.( 7)
�بن خلدون، عبد�لرحمن بن محمد، �لمقدمة، تحقيق: علي عبد�لو�حد و�في، لجنة �لبيان �لعربي / ط1 – 8)19، 91/1)1.( 8)
�لنقيب، �حالم ح�سن م�سطفى، �سيا�سة �لخليفة �لنا�سر لدين �هلل �لد�خلية، ر�سالة ماج�ستير مطبوعة، كلية �لآد�ب، جامعة بغد�د، ( 9)

1988، �س74.
�لماوردي، �أبو �لح�سن علي بن محمد بن حبيب �لب�سري �لبغد�دي �لماوردي، �لأحكام �ل�سلطانية و�لوليات �لدينية، م�سطفى �لبابي ( 10)

�لحلبي، ط2-1966 �س 199-200، �لجه�سياري، �أبو عبد�هلل محمد بن عبدو�س �لجه�سياري، �لوزر�ء و�لكتاب، تحقيق: م�سطفى 
�ل�سقا و�آخرون، مطبعة م�سطفى �لبابي �لحلبي: )�لقاهرة – 1938(، �س16، �بن خلدون، �لعبر وديو�ن �لمبتد�أ و�لخبر، د�ر �لكتاب 

�للبناني للطباعة و�لن�سر، )بيروت – 1968(، �س 3)2.
�أبو جعفر �أحمد بن �لزبير، �سلة �ل�سلة، مكتبة خياط، )بيروت – د. ت( �س14. ( 11)

بالحديث  و�عتناء  م�ساركة  له  بارعًا  كاتبًا  وكان  غرناطة  �سكن  قيجاطة  �أهل  من  �لح�سن  �أبا  ُيكنى  �لقي�سي،  فرج  بن  محمد  بن  علي   *
و�لإ�سناد، حر�س على �لأخذ من �ل�سيوخ...

ينظر: �بن �لزبير، �سلة �ل�سلة، �س282.
�بن �ل�سيرفي: �أبو �لقا�سم علي بن منجب بن �سليمان بن �ل�سيرفي، قانون ديو�ن �لر�سائل نقاًل عن محمد زغلول �سالم، �لأدب في ( 12)

�لع�سر �لغاطمي، �لكتابة و�لكتاب، )�ل�سكندرية – )199(، �س 380. 
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى، 1/1)-4).( 13)
�أبو �لهالل �لع�سكري – كتاب �ل�سناعتين �لكتابة و�ل�سعر، تحقيق: علي محمد �لبجاوي – )�لقاهرة – 1971(، �س142.( 14)
�لكتابة �ل�سلطانية ن�سبة �إلى �ل�سلطان وهو من �ألقاب �لملوك فيقال �لمقام �ل�سريف �لعالي �ل�سلطاني، �لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى، ( )1)

.1(/6
�سبح �لأع�سى، 37/1.( 16)
 �ل�سيد محمود �ل�سريف، ديو�ن �لإن�ساء في ع�سور �لإ�سالم �لمختلفة، نقابة �ل�سادة �لأ�سر�ف -2017، �س1.( 17)
�سبح �لأع�سى، 287/6.( 18)
(19 ) – د�ر �سادر )بيروت  �إح�سان عبا�س،  تحقيق:  �لرطيب،  �لأندل�س  �لطيب من غ�سن  نفح  �لمقري،  بن محمد  �أحمد  �لدين  �سهاب 

1968( 131/6، 9)1؛ ل�سان �لدين �أبو عبد�هلل محمد �ل�سلماني �لمعروف بابن �لخطيب، �لحاطة في �خبار غرناطة، تحقيق: محمد 
عبد�هلل عنان )د�ر �لمعارف بم�سر د.ت(، 163/4، 427/2؛ �بن �لأحمر، �أبو �لوليد �إ�سماعيل، نثير فر�ئد �لجمان في نظم فحول 

�لزمان، تحقيق: محمد ر�سو�ن �لد�ية، د�ر �لثقافة )بيروت – 1967(، �س 323-320.
�لقا�سم بن علي �لحريري، مقامات �لحريري، د�ر �سادر بيروت – 1992، �س184-)18.( 20)
�سياء �لدين ن�سر �هلل �بن �لأثير، �لمفتاح �لمن�ساأ في حديقة �لإن�سا، تحقيق: هالل ناجي، )�لمو�سل، 1983(، �س14.( 21)

* هو عبد�لحميد بن يحيى )ت 132هـ( �أ�سهر كتاب �لع�سر �لأموي �أ�سله من �لأنبار في �لعر�ق �لتحق بديو�ن �لر�سائل في عهد ه�سام بن 
عبد�لملك ثم تقلد رئا�سة ديو�ن �لر�سائل في عهد مرو�ن بن محمد �آخر خليفة �أموي بقى مخل�سًا حتى قتل على يد �لعبا�سيين.

�ل�سطخري، �لم�سالك و�لممالك، تحقيق: محمد جابر عبد�لعال، )�لقاهرة – 1961( �س88، �بن خلكان، وفيات �لأعيان و�أنباء �أبناء 
�لزمان، تحقيق: �إح�سان عبا�س، د�ر �لثقافة بيروت، مج1 �س 307.
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�أبو عبيد�هلل �سم�س �لدين محمد بن �أحمد �لذهبي، تاريخ �لإ�سالم، حيدر �إباد �لدكن، 471-470/8.( 22)
لة و�لَمْعَدله: �لعدل * �لَمْعدرِ

* �لأََمَنة: �لأمن
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 140-139/1.( 23)
�لمقريزي، �لمو�عظ و�لعتبار 402/1؛ �لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى، 102/1؛ �بن �لقوطية، تاريخ �فتتاح �لأندل�س، تحقيق: عبد�هلل ( 24)

�أني�س �لطباع، )بيروت-7)19( �س96-94.
�سبح �لأع�سى 100-61/1.( )2)
�لنويري، �سهاب �لدين، نهاية �لأدب في معرفة فنون �لأدب، )�لقاهرة- د.ت(، 32/7 و)3، �لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 12/)13; ( 26)

�نظر �بن خلدون: �لمقدمة �س167-166.
: �أبو عبد�هلل محمد بن �أحمد بن جزيَّ �لكلبي من �أهل غرناطة و�أعيانها ن�ساأ في كنف و�لده وتدرب على يديه  * محمد بن �أحمد بن جزيَّ

كان معتدًل في �لكتابة �نتقل �إلى عدوة �لمغرب وكتب عن بني مرين ولفي هناك حتى وفاته �سنة 7)7هـ.
�بن �لخطيب، �لكتيبة �لكامنة في من لقيناه في �لأندل�س من �سعر�ء �لمائة �لثامنة، تحقيق: �إح�سان عبا�س، د�ر �لثقافة، بيروت، 1963، 
�لمغرب  بين  �لم�سترك  �لإ�سالمي  �لتر�ث  �إحياء  �لريا�س في �خبار عيا�س، �سندوق  �أزهار  �لمقري،  �س223- 228، �لحاطة، 6/2)2، 

و�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، 1978، 189/3.
�بن �لخطيب، �لحاطة 6/2).( 27)

�أبي عبد�هلل بن �لحكم برز في �لحديث ورو�يته ودون  �لوز�رتين  �أبو بكر بن ذي  �لكاتب  �لقائد  �لوزير  �ل�سيخ  �أبو بكر بن �لحكم: هو   *
�لفهار�س كان كاتبًا بليغًا ح�سن �لخط كتب بالد�ر �ل�سلطانية �أكثر عمره، توفي �سنة 0)7هـ. �بن �لخطيب، �لحاطة، 272/2- 280.

�بن �لخطيب، �لحاطة، 273/2.( 28)
�بن �لخطيب، �لحاطة، 68/1)، �للمحة �لبدرية، �س41.( 29)

* �أبو بكر محمد بن عا�سم: هو �ل�سيخ �لكاتب �أبو عبد�هلل محمد بن محمد بن �أبي عا�سم �لقي�سي من �أهل غرناطة كتب بالد�ر �ل�سلطانية 
وناب عن كاتب �ل�سر، ح�سن �لخط �سمح �لأخالق وكان �ساعرً�.
�بن �لخطيب، �لحاطة، 77/1)؛ �لكتيبة �لكامنة، �س 174-172.

�لقلق�سندي، �سبح �لع�سى، 12/)13.( 30)
علي �لح�سين بن محمد، ر�سل �لملوك ومن ي�سلح للر�سالة و�ل�سفارة، تحقيق: �سالح �لدين �لمنجد، مطبعة لجنة �لتاأليف و�لترجمة ( 31)

و�لن�سر، )�لقاهرة – 1947(،�س11.
�س92.( 32)  ،1966 – �أبو من�سور عبد�لملك بن حجر، خا�س �لخا�س – من�سور�ت د�ر مكتبة �لحياة – بيروت 
�بن خلدون، �لمقدمة، �س193.( 33)
�بن �لخطيب، �لحاطة، 91/2.( 34)
�بن �لقوطية، تاريخ �فتتاح �لأندل�س – �س94-96، �بن حيان، �لمقتب�س، تحقيق: �سالميتا �س 81.( )3)
�لقلق�سندي، �سبح �لع�سى، )/144.( 36)
في حكم ( 37) �لتحبير  رونق  8هـ،  �لقرن  علماء  �لعاملي من  بن محمد  �لعالء محمد  �أبي  بن  �لقا�سم محمد  �أبو  �لعاملي،  �ل�سماك  �بن 

�ل�سيا�سة و�لتدبير، تحقيق: �سليمان �لقر�سي، بيروت، د�ر �لكتب �لعلمية، 2004، �س3).
�بن ب�سام، �أبو �لح�سن علي �ل�سنتريني، �لذخيرة في محا�سن �أهل �لجزيرة، مطبعة لجنة �لتاأليف و�لترجمة و�لن�سر، ق1، م1، �س93.( 38)
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 133-132/1.( 39)
�لقلق�سندي �سبح �لأع�سى 134/1، �لكتابة في ع�سر �لخالفة بالأندل�س، عبد�لرحمن رزقي، مجلة متون �لعلوم �لجتماعية، جامعة ( 40)

تلم�سان، مج8 �لعدد 30، �ل�سنة 2016، �س173 وما بعدها.
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى، 136/1.( 41)
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى، 134/1.( 42)
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( 44) Ramon Garcia de Linares، Los Documentos Arabes diplomaticas del Archivo de Lacoronade Aragon 
)Madrid – 1940( p.1،2 No،1،46،40.

عبد�لرحمن رزقي، �لكتابة في ع�سر �لخالفة بالأندل�س، مجلة متون �لعلوم �لجتماعية، جامعة تلم�سان عدد3 �س178.
�بن �لأحمر، م�ستودع �لعالمة �س41، للمزيد و�لطالع على �لمعاهد�ت �لأخرى ينظر: �لمقري، نفح �لطيب 2/)61-616; مجهول، ( 44)

نبذة �لع�سر في �نق�ساء دولة بني ن�سر، تحقيق: محمد ر�سو�ن �لد�ية، دم�سق، د�ر ح�سان للطباعة و�لن�سر -1984 �س 48، 0)؛
Los Documentos Arabes p.11،20،22،25، 27،41،46،40.

�لقلق�سندي �سبح �لأع�سى 61/1.( )4)
�لو�عظ، ( 46) مطبعة  ط1،  بهجت،  علي  وتعليق:  ن�سر  �لر�سائل،  ديو�ن  قانون  �ل�سيرفي،  �بن  �سليمان  بن  منجب  بن  علي  �لقا�سم  �أبو 

)�لقاهرة – 0)19( �س)9.
�سبح �لأع�سى 93/1.( 47)
�لخطيب، ( 48) �بن  و�لور�قة، )�لرباط -1972(، �س14،  للطباعة  �لمن�سور  د�ر  �لمرينية،  �لدولة  �ل�سنية في  �لذخيرة  موؤلف مجهول، 

�لحاطة، 466/2-468، كنا�سة �لدكان، �س111.
�سياء �لدين ن�سر�هلل �بن �لأثير، �لمثل �ل�سائر في �أدب �لكاتب و�ل�ساعر، تحقيق: �أحمد �لحوفي وبدوي طبانة، ط2، �لقاهرة، 1973، ( 49)

.124/1
�سهاب �لدين محمود �لحلبي، ُح�سن �لتو�سل �لى �سناعة �لتر�سل، تحقيق: �أكرم عثمان يو�سف، د�ر �لر�سيد للن�سر، بغد�د، 1980، �س76.( 0))
 �بن �ل�سيرفي، قانون ديو�ن �لر�سائل، �س)9.( 1))
�بن �ل�سيرفي، قانون ديو�ن �لر�سائل، �س78-80، مجهول، �لذخيرة �ل�سنية، �س141; �بن �لخطيب، ريحانة �لُكتَّاب ونجعة �لمنتاب، ( 2))

تحقيق: محمد عبد�هلل عنان، مكتبة �لخانجي، ط1، �لقاهرة – 1981، 198-181/1.
مجهول، �لذخيرة �ل�سنية، �س141; �بن �لخطيب، ريحانة �لُكتَّاب، 187-186/1، 197-196.( 3))
�أبو علي �لح�سن بن ر�سيق �لقيرو�ني، �لُعمدة في محا�سن �ل�سعر و�آد�به ونقده، تحقيق وتعليق: محمد محي �لدين عبد�لحميد، ط4، ( 4))

)بيروت-1972( 106/2.
�سبح �لأع�سى 30/7-36، �نظر: عبد�لرحمن رزقي، �لكتابة في ع�سر �لخالفة بالأندل�س، مجلة متون �لعلوم �لجتماعية، مج8، ( )))

�لعدد3، �ل�سنة 2016، �س179.
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 27-26/3.( 6))
�أ�سعد بن مماتي، قو�نين �لدو�وين، تحقيق: عزيز �سوريال، م�سر، 1943 �س 64-)6.( 7))
�لجه�سياري، �لوزر�ء و�لكتاب، �س)7.( 8))

* �بن فركون: هو �أحمد بن �سليمان بن �أحمد بن محمد �لقر�سي �بن فركون، ُيكنى �أبا جعفر، ولد عام 747هـ عمل في �لن�سخ تم ترقى �إلى 
�لكتابة. �بن �لخطيب، �لحاطة 228/1; �لكتيبة �لكامنة، )307-30.

�بن �لخطيب، �لحاطة 228/1.( 9))
( 60) Los Documentos Arabes p. 11،16،20،22،41،46.

ولالطالع على �لمعاهد�ت �لأخرى ينظر: �لمقري، نفح �لطيب 2/)616-61.
�بن �لخطيب، ريحانة �لكتاب، 43-42/2.( 61)
لالطالع على ما ن�ست عليه �لبيعة ر�جع �بن �لخطيب، ريحانة �لكتاب 126-116/1.( 62)
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 184/6.( 63)
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 41/7.( 64)
يو�سف �سكري فرحات، غرناطة في ظل بني �لأحمر، در��سة ح�سارية، د�ر �لجيل، ط1، بيروت -1993، �س66.( )6)
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 41/7؛ �بن خلدون �لمقدمة 2/)64.( 66)
�بن �لأحمر، م�ستودع �لعالمة، �س21.( 67)
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�بن �لأحمر، نثير �لجمان في �سعر من نظمني و�ياه �لزمان، تحقيق: محمد ر�سو�ن �لد�ية موؤ�س�سة �لر�سالة، ط1، بيروت، 1976، �س80.( 68)
�بن �لأحمر، م�ستودع �لعالمة، �س80.( 69)
�لقلق�سندي، �سبح �لع�سى 41/7، �بن خلدون، �لعبر، 889-888/7.( 70)
�بن �لأحمر، م�ستودع �لعالمة، �س21.( 71)
محمد ماهر حمادة، �لوثائق �ل�سيا�سية و�لإد�رية في �لأندل�س و�سمال �أفريقيا، ط1، بيروت -1980، �س)467-46، 474-473.( 72)
�بن �لخطيب، �لحاطة 447/2.( 73)
�بن �لأحمر، نثير فر�ئد �لجمان، �س 132.( 74)
�بن �لأحمر، نثير فر�ئد �لجمان، �س 138.( )7)

* ح�سن �أطريرة: من ح�سون مدينة ��سبيلية يقع �إلى �لجنوب منها. �لمقري، نفح �لطيب 369/6.
ريحانة �لكتاب، 63/2.( 76)
�أبو �لحجاج يو�سف �لثالث، ديو�ن ملك غرناطة، تحقيق: عبد�هلل كنون: ط2 )م�سر-)196(، �س0).( 77)
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى 118/8.( 78)
�أبو محمد عبد�هلل بن م�سلم بن قتيبة، عيون �لخبار، د�ر �لكتاب �لعربي، )بيروت- د.ت(، 1/)4.( 79)
�لمقري، نفح �لطيب، 103/6.( 80)
�لحاطة 16/1.( 81)
�أحمد بن يحيى بن ف�سل �هلل �لعمري، �لتعريف بالم�سطلح �ل�سريف، تحقيق: د.�سمير �لدروبي، ط1، جامعة موؤته -1992، �س7)1-( 82)

.1(8
* محمد بن �أحمد بن محمد بن محمد بن حيّون: كاتبًا في ديو�ن �لإن�ساء ثم ُقلََّد �لق�ساء و�لخطبة بالح�سرة و�عقبها ولية مالقة عام 

737هـ ثم عزل عن �لق�ساء عام 747هـ. توفي �سنة 760هـ �بن �لخطيب، �لحاطة، 182-181/2.
�بن �لخطيب، �لحاطة، 182/2.( 83)

* عبد �لمهيمن بن محمد بن عبد�لمهيمن �لح�سرمي �ل�سبتي، من �أهل �سبته �نتقل �إلى غرناطة بعد �سيطرة �بن �لأحمر عليها وكان كاتبًا 
ن �لكثير من �لعلوم، توفي �سنة 749هـ �و 0)7هـ م�سهورً� و�ساحب رو�ية وحديث، دوَّ

�بن �لخطيب، �لحاطة 11/4-18، �بن �لأحمر، نثير فر�ئد �لجمان، �س226-223.
�أبو �لنور، ط1، )تون�س - 1970(، ( 84) �أ�سماء �لرجال، تحقيق: �لأحمدي  �أحمد بن �لقا�سي �لمكنا�سي �بن �لقا�سي، درة �لحجال في 

.237/3
* هو علي بن محمد بن �سليمان بن ح�سن �لن�ساري ُيكنى �أبا �لح�سن وُيعرف بابن �لجيَّاب ولد �سنة 683هـ في غرناطة عمل في �لكتابة 
في كنف بني �لأحمر منذ �أن كان يافعًا و��ستمر لمدة خم�سين �سنة �أو يزيد عليها، تقلد منا�سب عدة منها رئا�سة �لكتاب ثم تقلد �لوز�رة 

و�لكتابة حتى لقب بذي �لوز�رتين.
�بن �لخطيب، �لحاطة 4/)126-12، 1/)16

�لمقري، نفح �لطيب )/446
�بن �لخطيب، �لكتيبة �لكامنة 189-193، �لمقري، نفح �لطيب )/443-)44.( )8)
�لحاطة 8/4)4.( 86)
�بن �لخطيب، �لكتيبة �لكامنة �س183.( 87)
 نثير فر�ئد �لجمان في نظم فحول �لزمان، تحقيق: محمد ر�سو�ن �لد�ية، بيروت، 1967، �س240.( 88)
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�بن �لقا�سي، درة �لحجال، 3/)23.( 89)
 �لحاطة، 443/4.( 90)
 �لمقري، �زهار �لريا�س 1/)20، �بن �لخطيب، �لحاطة 4/)3.( 91)
 �بن �لقا�سي، درة �لحجال 243/3; �بن �لخطيب، �لحاطة 126/4.( 92)
 �لمقري، نفح �لطيب 164/6.( 93)
 �بن �لأحمر، نثير فر�ئد �لجمان، 243.( 94)
 �أبو �لفالح عبد�لحي �بن عماد �لحنبلي، �سذر�ت �لذهب في �خبار من ذهب، �لقاهرة -0)13هـ، 246/6.( )9)

يحي، يكني �أبا عبد�هلل ويعرف بابن َزمْرك،  رَّ * �أبو عبد�هلل بن زمرك: هو محمد بن يو�سف بن محمد بن �أحمد بن محمد بن يو�سف �ل�سُ
ريحي فهو ن�سب يقول عنه �بن �لخطيب )�إنه �ساهد على �لأ�سالة، ودليٌل على �لعروبية( وهو تلميذ �بن �لخطيب و�آخر علم  ون�سبه �ل�سُ
من �أعالم �ل�سعر �لأندل�سي ومن م�ساهير �ل�سيا�سة �لغرناطية تولى �لوز�رة خلفا لبن �لخطيب: �أ�سله من �سرق �لأندل�س نزحت �أ�سرته 
�إلى غرناطة و��ستقرت في حي �لبيازين �سمال غرناطة ولد �سنة 733هـ/ 1333م كان محبًا للعلم عكف على تثقيف نف�سه، در�س في 
�لمدر�سة �ليو�سفية وتتلمذ على �أيدي كبار �أ�ساتذتها فنبغ في �للغة و�لأدب و�لتف�سير وهو �ساعر م�سهور، كتب �لعديد من �ل�سعر و�لنثر 
وله في و�سف �لحمر�ء وق�سورها وب�ساتينها �لعديد من �لأبيات �ل�سعرية �لتي نق�ست على جدر�ن �لحمر�ء، قام بمهمات دبلوما�سية حيث 
�ر�سله �ل�سلطان لتمثيل بالده ف�ساًل عن مهمات �إد�رية. توفي �سنة 797هـ /)139م حيث د�همه جماعة من �لمتاآمرين بمنزله وقتلوه 

و�أهله وخدمه.
*�بن �لخطيب، �لحاطة 79/1، 7)، 47، نفا�سة �لجر�ب في عاللة �لغتر�ب، �س66، �نخل جنثالث بالنثيا، تاريخ �لفكر �لأندل�سي، ط2، 

)�لقاهرة -))19( �س139، 140، 141.
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Abstract
The environmental crime، is one of 

the most serious crimes, based on the wide 
Spread and deals with environmental 
risk which is not simply risk to the 
natural environment; it also includes 
human health risk, ecological risk. The 
piper emphasized That Gouvernement 
bodies may need to implémente 
législation, régulations or other control 
to protect human health and/or the 
environnent which incorpora Ted into 
the logic of sustainable devlopement.in 
this contexte, Algeria like many other 
countries, has understand the importance 
of environment protection, 

Key-Words: Environmental crime - environmental 

pollution - sanctions - sustainable development.
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مقدمة

�لمو�سوعات  �أهم  من  �لبيئة  مو�سوع  يعد 
و�لوطني  �لدولي  �لم�ستويين  على  للتد�ول  �لمطروحة 
وهذ� ر�جع �إلى �زدياد تفاقم م�ستوى �لتدهور �لبيئي 
و�عتد�ء�ته  �لبيئة  مع  �لإن�سان  ت�سرف  �سوء  نتيجة 
جميع  في  عليها  �لمتز�يدة  �لعمدية  وغير  �لعمدية 
تلك  �أثر  للمجتمعات  جليًا  �أ�سبح  بل  �لعالم،  �أنحاء 
�لنتهاكات  ب�سبب  وذلك  �لبيئة  على  �لعتد�ء�ت 
�ل�سارخة و�لخطيرة على كل عنا�سر �لبيئة وما يحيط 
نتيجة  وذلك  وتربة  وغذ�ء،  وهو�ء،  ماء  من  بها 
�لحرب  و�أ�سلحة  �لحديثة  و�لأدو�ت  �لآلت  ��ستخد�م 
تدخل  �إلى  �أدى  ما  وذلك  و��سع،  نطاق  �لمدمرة على 
�لباحثين ل�سرورة �لبحث عن �ل�سبل و�لآليات �لكفيلة 
�أقل  على  �لأ�سر�ر  �آثار  من  و�لتقليل  �لبيئة  بحماية 
�أهمية  تكت�سي  �لبيئة  م�ساكل  �أ�سبحت  لذ�  تقدير، 
كبيرة على كافة �لم�ستويات و�أ�سبحت تهدد �لجماعة 
فيها  تعي�س  �لتي  بالبيئة  �لخا�سة  وحقوقها  �لوطنية 
و�لكو�رث،  �لأخطار  من  �لعديد  عنها  ينتج  و�لتي 
�ل�ساحة  على  نف�سه  يفر�س  �لمو�سوع  هذ�  �أ�سبح 
�لتلوث  ظاهرة  بخطورة  �لإح�سا�س  بروز  مع  �لوطنية 
�لبيئي وفد�حة �لآثار �لمترتبة عليها، �ذ لفتت �نتباه 
�لمفكرين و�لعلماء وحتى عامة �لنا�س على �لم�ستوى 
جاهدة  ت�سعى  �أ�سبحت  �لتي  �لدولة  وحتى  �لمحلي، 
ت�ستحق  �جتماعية  وظاهرة  كقيمة  �لبيئة  لحماية 
�لحماية نظر� لأهميتها على في حياة �لفرد و�لمجتمع. 

�لهتمام بالبيئة وحمايتها ظهر على �لم�ستوى 
بعد  �لد�خلي  �لم�ستوى  �إلى  �نتقل  وبعدها  �لدولي، 
�إدر�ك �لمخاطر �لتي تتعلق بها، �ذ عملت كل �لدول 
�إلى على �إ�سد�ر ت�سريعات وقو�نين لحمايتها ومكافحة 
�لت�سريعات  هذه  وتدعيم  عليها  �لو�قعة  �لجر�ئم 
توقيع  هي  و�لغاية  �حتر�مها،  يجب  �لتي  بالجز�ء�ت 

�لعقوبات على مرتكبي �لجر�ئم �لبيئية وكذلك تحقيق 
�لردع �لعام و�لخا�س للمحافظة على �لبيئة. 

على  �لجز�ئر  عملت  �لعالم  بلد�ن  غر�ر  وعلى 
�لتعامالت  تنظيم  �إلى  تهدف  قانونية  منظومة  خلق 
�أول  فكان  �لبيئة،  لحماية  و�لموؤ�س�ساتية  �لبيئية 
ت�سريع خا�س بحماية �لبيئة �سدر �سنة 1983 و�لذي 
من  �لثرو�ت  على  و�لمحافظة  �لبيئة  لحماية  جاء 
�لنتهاكات و�لجر�ئم �لتي ترتكب في حقها �إل �أن هذ� 
�لقانون لم يكن متكاماًل مما �أدى �إلى �إلغائه بموجب 
�لبيئة  بحماية  �لمتعلق   2003 ل�سنة   10/03 �لقانون 
في �إطار �لتنمية �لم�ستد�مة �ذ جاء مو�كبًا للمعطيات 
في  تحديثات  عدة  �سهد  وكذلك  �لجديدة  �لدولية 
من  ونجاعة  فعالية  �أكثر  وجعلها  �لقانونية  �لو�سائل 

خالل �عتماد بع�س �لمبادئ �لدولية �لحديثة. 

�لجر�ئم  �أهم  من  �لبيئية  �لجريمة  وتعتبر 
مجاًل  ت�سغل  و�لتي  موؤخرً�  ظهرت  �لتي  �لم�ستحدثة 
على  �أثرها  و�متد�د  �نت�سارها  �سرعة  ب�سبب  و��سعًا 
تعتبر  فهي  ��سطالحي  �أ�سا�س  على  ولكن  �لإن�سان، 
دخيلة نوعا ما على مفرد�تتا فرغم تر�سانة �لقو�نين 
�سعوبة  يجد  فيها  �لمتمعن  �أن  �إل  بالبيئة  �لمتعلقة 
وعليه  بها،  وفنية  تقنية  جو�نب  لوجود  بها  لالإلمام 
من  منظورها  وما  �لبيئية؟  بالجريمة  �لمق�سود  ما 

�لقانون �لجنائي؟

هذه  تعالج  �سوف  �لت�ساوؤل  هذ�  عن  ولالإجابة 
�لمحور  محاور،  �أربعة  خالل  من  �لبحثية  �لورقة 
�لأول يتعلق بماهية �لجريمة �لبيئية، و�لمحور �لثاني 
�لجنائي  �لت�سريع  في  �لبيئية  �لجر�ئم  ت�سنيف 
�لجز�ئري. و�لمحور �لثالث ت�سنيف �لعقوبات بح�سب 
و�لمحور  �لجز�ئري  �لت�سريع  في  �لبيئية  �لجر�ئم 

�لر�بع حول �لم�سوؤولية �لجنائية. 
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المحور االأول: ماهية الجريمة البيئية 

اأواًل: تعريف الجريمة البيئية 

لم  و�لم�سري  �لفرن�سي  �لم�سرع  غر�ر  على 
تاركًا  �لبيئية  �لجريمة  �لجز�ئري  �لم�سرع  يعرف 
�لذي  �لجنائي  و�لق�ساء  للفقه  معتاد  هو  كما  �لمهمة 
�لما�س  �لإجر�مي  �ل�سلوك  ردع  في  بالغًا  دورً�  يوؤدي 
بالبيئة)1( وعليه فاإن �لجريمة �لبيئية عادية �أو وطنية 
�إن �رتكبها �أحد �لأ�سخا�س وتعدى على �لأحكام �لتي 
�سخ�س  كقيام  �لبيئي،  �لتو�زن  على  �لحفاظ  ت�سمن 
في  �إغر�قها  �أو  �لم�سعة  �لمو�د  �أو  �لمبيد�ت  ب�سرف 
جريمة  �لبيئية  �لجريمة  تكون  وقد  �لمائية،  �لبيئة 
�إليها،  �لن�ساط  ن�سب  �إذ�  �لدولة  عنها  ت�ساأل  دولية 
كاأن تقوم �لدولة باإجر�ء تجارب نووية د�خل �إقليمها، 
�أخرى  دولة  �إقليم  �إلى  ملوثات  �نتقال  عليها  ويترتب 

وت�سبب لها �أ�سر�رً� بيئية.)2(

�سلوك  »كل  باأنها:  �لبيئية  �لجريمة  وتعرف 
عن  ي�سدر  عمدي  غير  �أو  عمدي  �سلبي  �أو  �إيجابي 
�لإ�سر�ر  يحاول  �أو  ي�سر  معنوي  �أو  طبيعي  �سخ�س 
باأحد �لعنا�سر �لبيئية �سو�ء بطريقة مبا�سرة �أو غير 

مبا�سرة«.)3(

قانوني  للتز�م  »خرق  �أنها  على  تعرف  كما 
بحماية �لبيئة، وبهذ� ت�سكل �عتد�ء غير م�سروع على 
ذلك  �أحظر  �لتي  �لنظامية  للقو�عد  بمخالفة  �لبيئة 

�لعتد�ء وبيان �لعقوبات �لمقررة لها«)4(

)1( ونا�س يحي: �لآليات �لقانونية حلماية �لبيئة يف �جلز�ئر، ر�سالة 
دكتور�ه، �أبو بكر بلقايد، تلم�سان، �جلز�ئر، 2007، �س6.

�لإ�سعاعية  باملو�د  �لتلوث  من  �لبيئة  حماية  �سعيد�ن:  علي   )2(
و�لكيماوية، د�ر �خللدونية، �جلز�ئر، 2008، ط1، �س 310.
�لقانون  �سوء  يف  �لبيئية  �جلر�ئم  تون�سي:  �سربينة   )3(
�جلز�ئري، مذكرة لنيل �سهادة �ملاج�ستري يف �لقانون، كلية 

�حلقوق، جامعة �جلز�ئر1، 2014، �س7. 
)4( �أ�سرف هالل، �جلر�ئم �لبيئية بني �لنظرية و�لتطبيق، ط1، 

مكتبة �لأدب، �لقاىرة، )200، �س 34.

ثانيًا: خ�شائ�ض الجريمة البيئية

لها  جريمة  كل  �ساأن  �ساأنها  �لبيئية  �لجريمة 
�لجر�ئم،  �أنو�ع  من  غيرها  عن  تميزها  خ�سائ�س 

ن�ستعر�س �أهمها:
وتكمن  البيئية:  1- �صعوبة تحديد الجريمة 
وعنا�سرها  �لبيئية  �لجريمة  �أركان  تحديد  �سعوبة 
�أن بع�س هذه �لجر�ئم قد تكون من جر�ئم  في كون 
�لخطر �لتي تفتر�س نتيجة �إجر�مية تتمثل في �لتهديد 
بالإهد�ر للم�سلحة �أو �لحق �لذي يحميه �لقانون، كما 
بدورها  تفتر�س  و�لتي  �ل�سرر  جر�ئم  من  تكون  قد 
�لحق  على  فعلي  �عتد�ء  عليه  يترتب  �إجر�ميًا  �سلوكًا 

�لذي يحميه �لقانون.
2- الــطــبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــجــريــمــة الــبــيــئــة: 
من  �لعديد  تثير  �لبيئية  للجر�ئم  �لقانونية  �لطبيعة 
�لت�ساوؤلت، فهي خليط بين �لجر�ئم �لب�سيطة وجر�ئم 

�لعتياد وبين جر�ئم �لوقتية و�لجر�ئم �لم�ستمرة.
3- النتيجة في جريمة البيئة: تتمثل �لنتيجة 
�أخطار  �أو  �أ�ــســر�ر  من  عنها  ينجم  فيما  �لإجر�مية 

يمكن تلخي�سها في �لآتي:

اأ- امتداد اأثر الجريمة وات�صاع م�صرحها: يعد �لأثر 
و�لنتائج  �لآثار  من  �لبيئية  �لجر�ئم  جر�ء  �لناجم 
�لم�ستمرة لفترة طويلة، حتى يتكفل �لزمن و�لطبيعة 
باإ زلتها، كما تتميز �لجريمة �لبيئية بات�ساع م�سرحها، 
يوجد  ل  مثال  �لهو�ئية  فالبيئة  �لالمتناهي  ونطاقها 
ما يحدها، كما �أن بقعات �لزيت ت�سبب عند ت�سريبها 
ي�سعب  مما  جدً�،  و��سعًا  �نت�سارً�  �لمائية  �لبيئة  في 
ق�سير  وقت  في  �لجر�ئم  هذه  مثل  على  �ل�سيطرة 
ومنع �نت�سارها و�لذي عادة يكون ب�سفة �سريعة نظرً� 

لطبيعة مكونات �لبيئة))(.

))( �سربينة تون�سي: �ملرجع �ل�سابق، �س 10.
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�لبيئية  �لجر�ئم  للحدود:  عابرة  دولية  جريمة  ب- 
فهي  و�لقار�ت،  للدول  �ل�سيا�سية  بالحدود  تعترف  ل 
�لأمر  تعلق  �إذ�  �سيما  ل  للحدود  عابرة  دولية  جريمة 
بجر�ئم تلوث �لبيئة �لهو�ئية، وما يكتنفه من �سعوبات 
لل�سيطرة عليه وعدم �إمكانية ت�سييق حيزه، وهذ� ما 
�سرعة  ب�سبب  �لملوث  �لهو�ء  �نت�سار  على  ي�ساعد 
بالجو،  �لخا�سة  و�لرطوبة  �لحر�رة  ودرجة  �لرياح 

وبذلك تكت�سي ظاهرة تلوث �لبيئة طابعا دوليًا)6(.

ويالت  من  يعاني  يز�ل  ل  ال�صحايا:  عدد  كثرة  ج- 
كانت  �سو�ء  لهم  ح�سر  ل  �سحايا  �لبيئية  �لجر�ئم 
�لعبث  فاإن  �لحية،  كائناتها  �أو  ذ�تها  حد  في  �لبيئة 
ومكوناتها  عنا�سرها  تطال  �لتي  و�لملوثات  بمعالمها 
ب�سرية  كانت  �سو�ء  فيها  �لأخرى  �لحية  و�لكائنات 
كثر،  �سحايا  �سقوط  �إلى  يوؤدي  نباتية  �أو  حيو�نية  �أو 
�لمناطق  د�خل  �لبيئية  �لجر�ئم  وقعت  �إذ�  خ�سو�سًا 

�ل�سكانية و�لتجمعات �لب�سرية.

ثالثًا: الغاية من تجريم ال�شلوك ال�شار بالبيئة

�لو�قعة  �لأفعال  تجريم  من  �لهدف  �أو  �لغاية  تعود 
�لتي  �لإجر�مية  �لنتيجة  حيث  من  بالبيئة  و�ل�سارة 
كما  تدريجية،  وبطريقة  مح�سو�س  غير  ب�سكل  تظهر 
�أنها تتحقق في زمان ومكان غير هذين �للذين �رتكب 
يتخذ  قد  �لم�سا�س  �إن  �لإجر�مي)7(،  �ل�سلوك  فيهما 
عدة �سور، �إذ يمثل �لتلوث �أكثرها �سيوعًا و�إن �لتلوث 
من �لناحية �لعلمية له �أنو�ع متعددة، �إل �أنه بالإ�سافة 
مثل  �أخرى  م�سطلحات  هناك  �لتلوث  م�سطلح  �إلى 
�لإ�سر�ر بالبيئة و�لعتد�ء على �لبيئة و�إف�ساد �لبيئة، 

)6( �سربينة تون�سي: �ملرجع �ل�سابق، �س 11.
)7( �أ�سامة عبد �لعزيز: �إ�سكاليات �مل�سوؤولية �جلنلئية عن جر�ئم 

www.eastlaws.com تلويث �لبيئة، �س 4-6، موقع

�إلى  توؤدي  �أن  �ساأنها  من  �لم�سطلحات  هذه  وجميع 
�إلحاق �آثار �سلبية على �لبيئة)8(.

م�سطلح  تغيير  تفتر�س  �لتلوث،  من  �لبيئة  فحماية 
�أن  �لبيئة طالما  ف�ساد  يقال  �أن  فالمقت�سى  �لت�سمية، 
معه  يمكن  �لذي  �لمر  �لن�سان،  �إلى  يرتد  �لف�ساد 
فالإخالل  فعال،  �لبيئة  م�سكلة  �لن�سان  باأن  �لقول 
له،  �لحماية  يتطلب  عليها  عدو�نا  يعد  �لبيئة  بتو�زن 
من  �أو�سع  مفهومًا  �لقانون  �إطار  في  �لحماية  وتاأخذ 
ينظم  و�لذي  �لقانون  ميد�ن  ففي  �لعادي،  �لمفهوم 
�سلوك �لأفر�د تتمثل �لحماية في �لحيلولة دون �لتلوث 
في  منه  قائم  هو  ما  وح�سر  م�سبباته،  بمنع  وذلك 
ذلك  كان  كلما  منه  للتخل�س  تمهيد�  نطاق  �أ�سيق 
للبيئة  �لقانونية  �لحماية  �أن  ذلك  من  ويفهم  ممكنا، 
و�إما  �لتلوث،  �إما منع م�سببات  �لأمرين:  �أحد  تتطلب 
�لتو�زن  �إعادة  �أجل  من  �لقائمة،  �ل�سباب  مكافحة 

�لبيئي و�لق�ساء على �آثارها)9(. 

المحور الثاني: ت�شنيف الجرائم البيئية في 

الت�شريع الجنائي الجزائري

�لقانون  في  �لو�ردة  �لبيئية  �لجر�ئم  ت�سنف 
مخالفات  �أو  جنح  �أو  جنايات  �أنها  على  �لجز�ئري 
�لموقع  �لجنائي  �لجز�ء  ج�سامة  �إلى  بالنظر  وذلك 

على مرتكبيها.

�لنا�سئة عن  �ملدنية  �مل�سوؤولية  �لر�سيدي،  وليد عايد عو�س   )8(
�لقانون  يف  ماج�ستري  ر�سالة  مقارنة  در��سة  �لبيئة،  تلوث 

�خلا�س، جامعة �ل�سرق �لأو�سط، 2012، �س20.
)9( وليد عايد عو�س �لر�سيدي: نف�س �ملرجع، �س 20.
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اأواًل: الجرائم الم�شنفة جنايات

�لم�سرع  �لنوع من �لجر�ئم لم يذكره  �إن هذ�   
في  ذكره  و�إنما  �لبيئة،  حماية  قانون  في  �لجز�ئري 
�لقانون  مثل  بالبيئة،  عالقة  لها  �لتي  �لت�سريعات 
�لجنايات  �أن  �لقول  يمكن  كما  �لجز�ئري،  �لبحري 
�لعقوبات  قانون  ن�سو�س  في  تطبيقها  تجد  �لبيئية 
قانون  ففي  �لبحري،  �لقانون  وكذ�  �لجز�ئري، 
على  تن�س  منه   396 �لمادة  ن�س  نجد  �لعقوبات 
بالحب�س  عليها  ويعاقب  جناية،  �لجريمة  »تعتبر  �أنه 
�سخ�س  قيام  حالة  في  �سنة   20 �إلى   10 من  �لموؤقت 
له،  ملكًا  تكون  ل  �لتي  �لمو�ل  في  �لنار عمد�  بو�سع 
�أما  �لأ�سجار«،  وقطع  �لمزروعة  و�لحقول  كالغابات 
على  تن�س  منه   (00 �لمادة  فنجد  �لبحري  �لقانون 
�أو  �لجز�ئرية  �ل�سفينة  ربان  قيام  جناية  »تعتبر  �أنه 
�لأجنبية برمي نفايات م�سعة عمدً� في �لمياه �لتابعة 
مكرر   87 �لمادة  ن�س  وكذلك  �لوطني«،  للتر�ب 
�سامة  مو�د  �إدخال  جرمت  �لتي  �لعقوبات  قانون  من 
في  �إلقاءها  �أو  �لأر�س  باطن  في  �أو  جوً�  ت�سريبها  �أو 
�لقانون  وكذ�  �لإن�سان،  ل�سحة  خطورة  ت�سبب  مياه 
رقم 17/83 �لمعدل بالأمر 13/96 �لمادة 149منه، 
تعاقب طبقا لأحكام �لمادة 406 من قانون �لعقوبات، 
نجد  كذلك  �لمياه،  من�ساآت  عمدً�  �أتلف  من  كل 
جر�ئم  ت�سنف  بالبيئة  خا�سة  ت�سريعية  ن�سو�سًا 
و�لقانون  �ل�سحة)10(  قانون  مثل  �لجنايات،  �سمن 

)10( �ملادة 248 من �لقانون )8/)0 �ملتعلق بال�سحة �ملوؤرخ يف 
02/16/)198،يعاقب بالإعد�م �إن كانت �ملخالفة �ملن�سو�س 
عليها يف �ملادتني من نف�س �لقانون خملة بال�سحة �لعمومية 

لل�سعب �جلز�ئري.

�لبحري)12(  و�لقانون  و�إز�لتها)11(  بالنفايات  �لمتعلق 
وهناك ن�سو�س �أخرى في قانون �لعقوبات. 

وتتر�وح �لعقوبات �لمقررة لهاته �لجر�ئم و�لم�سنفة 
�لإعد�م  بين  ما  خطورتها  بح�سب  كل  �لجنايات  في 
�لغر�مات  وت�سديد  �لموؤقت(  )�لموؤبد،  و�ل�سجن 

�لمالية.

ثانيًا: الجرائم الم�شنفة جنحًا ومخالفات

من خالل ن�سو�س قانون حماية �لبيئة �ل�سادر 
�سنة 2003 )13( وكذلك �لقو�نني �لخرى �لتي ت�سمنت 
�أغلب �جلر�ئم  �أن  للبيئة، نالحظ  �لقانونية  �حلماية 
وخمالفات،  جنح  �إىل  م�سنفة  �لبيئة  بحماية  �ملا�سة 
ونذكر بع�سًا منها و�ملن�سو�س عليها يف بع�س �لقو�نني 
التنمية  اإطار  يف  البيئة  حماية  قانون  ففي  �لبيئية. 
امل�صتدامة)14( - يعاقب كل من يت�سبب يف تلوث �جلو عن 
طريق �أحكام �ملادة 47 من قانون 03-10 �لتي تو�سح 
ربان  كل  يعاقب  كما  �لغاز،  �نبعاثات  تنظيم  كيفية 
�سفينة جز�ئري �أو طائرة جز�ئرية �أو كل �سخ�س قام 
بعمليتي �لغمر �أو �لرتميد يف �ملياه �خلا�سعة للق�ساء 
وعنا�سرها  بالبيئة  �لإ�سر�ر  �ساأنها  من  �جلز�ئري، 
وعرقلة �سفاء �ملياه وتعكرها وكذلك عرقلة �لأن�سطة 
�ملعاهدة  لأحكام  خا�سع  �سفينة  ربان  وكل  �لبحرية، 

يعاقب  �لنفايات،  بت�سيري  �ملتعلق  �لقانون  من   06 �ملادة   )11(
دينار  مليون   1 من  وغر�مة  �سنو�ت   8 �إىل   ( من  بال�سجن 

جز�ئري �إىل ) ماليني دينار �أو باإحد�هما
 1976/10/23 يف  �ملوؤرخ   80/76 �لأمر  من   (00 �ملادة   )12(
يف  �ملوؤرخ   0(/98 قانون  من   42 �ملادة  بن�س  معدلة 

 .1998/07/2(
)13( �لقانون رقم 10/03 �ملوؤرخ يف 2003/07/19 �ملو�د من 81 

�إىل 110 �ملتعلق بحماية �لبيئة �مل�ستد�مة.
بحماية  �ملتعلق  �لقانون 10/03  من  �ملو�د )84،90،94،9   )14(

�لبيئة يف �إطار �لتنمية �مل�ستد�مة.
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باملحروقات  �لبحر  مياه  تلوث  من  للوقاية  �لدولية 
�ملربمة يف 12 ماي 4)19 وكذلك �لربان غري �خلا�سع 
لهذه �ملعاهدة عند �لقيام ب�سب �ملحروقات �أو مزجها 
�خلا�سع  �لربان  بني  �لعقوبة  تفاوت  مع  �لبحر  يف 
للمعاهدة من عدم خ�سوعه. ويف قانون املناجم)15( - 
�أر�سا مو�سوع  باأية و�سيلة كانت  يعاقب كل من ي�سعل 
للجيولوجيا  �لوطنية  للوكالة  م�سبق  ر�أي  دون  حممية 
بئر  عن  يتخلى  من  كل  ويعاقب  �ملنجمية  و�ملر�قبة 
ترخي�س  بدون  ��ستخر�ج  مكان  �أو  خندق  �أو  رو�ق  �أو 
و�ملر�قبة  للجيولوجيا  �لوطنية  �لوكالة  من  م�سبق 
�ملنجمية، كما يعاقب كل من مل ميتثل للمنع �لإد�ري 
�ل�ستغالل،  وو��سل   60 �ملادة  يف  عليه  �ملن�سو�س 
�إعادة  �أو  ��ستغالل  عن  �لتبليغ  �أغفل  من  كل  ويعاقب 
��ستغالل بئر �أو رو�ق �أو خندق ميتد �إىل �سطح �لأر�س 
للوكالة �لوطنية للجيولوجيا و�ملر�قبة �ملنجمية، وكذ� 
�ملنجمي  و�ل�ستك�ساف  بالتنقيب  يقوم  كل من  يعاقب 
وتربية  البحري  ال�صيد  قانون  ويف  ترخي�س.  بدون 
�آلت غري  املائيات)16(، يعاقب كل من ي�ستعمل لل�سيد 
من  وكل  �لقانون،  �أحكام  يف  عليها  �ملن�سو�س  تلك 
يقوم با�ستغالل �لطحالب �لبحرية و�لإ�سفنجيات دون 
كما  �لبحري،  بال�سيد  �ملكلفة  �ل�سلطة  من  ترخي�س 
يعاقب كل من ��ستعمل يف ن�ساط �ل�سيد مو�د متفجرة 
�إ�سعاف  �ساأنها  من  بالكهرباء  قتل  طرق  �أو  طعوم  �أو 
يحوز  من  كل  وكذلك  �لبيولوجية،  �ملو�د  �إتالف  �أو 

�لقانون  من   197،180،181،182،184،18( �ملو�د   )1((
�ملناجم،  قانون  �ملت�سمن   2001/07/3 �ملوؤرخ   10/01
و�ملتم  معدل   ،2001/7/3 يف  �ملوؤرخة  �لر�سمية4  �جلريدة 
يف   16 رقم  ج.ر   02/07 يف   16 رقم  ج.ر  بالأمر02/07 

 .2007/03/7
يف  �ملوؤرخ   11-01 �لقانون  من   78،80،82،89،90 �ملو�د   )16(

2001/07/03 �ملت�سمن قانون �ملناجم. 

منتوجات مت �سيدها بهذه �لو�سائل عمدً�، كما يعاقب 
�ل�سيد  �ملمنوع  �ملناطق  يف  �ل�سيد  مار�س  من  كل 
�أما يف  �ل�سيد،  �إغالق  �أو  �أوقات حظر  �أو خالل  فيها 
قانون املياه)17(، فيعاقب كل من ��ستخر�ج مو�د �لطمي 
وكذلك �إقامة مر�مل يف �ملجاري و�لوديان، كما يعاقب 
كل من يفرغ �ملو�د �لقذرة مهما كانت طبيعتها يف �لآبار 
و�حلفر و�أروقة �لتقاء �ملياه و�لينابيع و�أماكن �ل�سرب، 
�أو �إدخال كل �ملو�د غري �ل�سحية وكذ� رمي �حليو�نات 
�مليتة يف �لهياكل و�ملن�ساآت �ملائية و�لبحري�ت، ويعاقب 
كل من ي�ستعمل �ملياه �لقذرة غري �ملعاجلة يف �ل�سقي، 
ميار�س  من  كل  يعاقب  ال�صيد)18(،  قانون  يف  وكذ� 
عليها  �ملن�سو�س  و�لأوقات  �ملناطق  خارج  �ل�سيد 
رخ�سة  بدون  �ل�سيد  يحاول  من  وكل  �لقانون،  يف 
وكذلك با�ستعمال رخ�سة �أو �إجازة �سخ�س �آخر، كما 
يعاقب كل من ي�سطاد �لأ�سناف �ملحمية �أو ي�ستحوذ 
عليها ويبيعها �أو ي�ستغلها. ويف قانون كيفيات ت�صيري 
من  كل  يعاقب  ومعاجلتها)19(،  ومراقبتها  النفايات 
وكل  �لكيميائية،  و�ملو�د  �ملخلفات  ��ستعمال  يعيد 
�لنفايات  مع  �خلطرة  �خلا�سة  �لنفايات  يخلط  من 
و�خلطرة  �خلا�سة  �لنفايات  ي�سلم  من  وكل  �لأخرى، 
�إىل �سخ�س م�ستغل ملن�ساأة غري مرخ�س بها ملعاجلة 
��ستغل  من  كل  يعاقب  كما  �لنفايات،  من  �لنوع  هذ� 

�ملوؤرخ   12-0( �لقانون  من   179  ،168،172 �ملو�د   )17(
يف  موؤرخة   60 ج.ر  باملياه،  يتعلق   200(/08/04 يف 
يف  �ملوؤرخ   03-08 بالقانون  و�ملتمم  09/1/)200�ملعدل 
 2008/01/27 يف  �ملوؤرخة   4 رقم  ج.ر   2008/01/23
و�لمر رقم 09-02 �ملوؤرخ يف 2009/07/22 ج.ر موؤرخة يف 

.2009/07/26
)18( �ملو�د 86،)8 من �لقانون 04-07 موؤرخ يف 2004/08/04 

�ملتعلق بال�سيد، ج.ر رقم 1) موؤرخة يف )2004/08/1. 
يف  �ملوؤرخ   19-01 �لقانون  من   60،61،62،63،64 �ملو�د   )19(

2001/12/12، يتعلق بت�سيري �لنفايات ومر�قبتها. 
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من�ساأة ملعاجلة �لنفايات �خلا�سة و�خلطرة دون �لتقيد 
باأحكام �لقانون 19/01، وكل من قام باإيد�ع �لنفايات 
لها.  �ملخ�س�سة  غري  �لأماكن  يف  و�خلطرة  �خلا�سة 
اخل�صراء  امل�صاحات  ت�صيري  لقانون  بالن�سبة  �أما 
وحمايتها وتنميتها)20(، فيعاقب كل من يقطع �لأ�سجار 
بدون ترخي�س، وكل من يدهور �مل�ساحات �خل�سر�ء، 
كما يعاقب كل من يهدم جزءً� �أو كل م�ساحة خ�سر�ء 

مع نية �لتملك وتوجهيها لن�ساط �آخر.

بح�شب  العقوبات  ت�شنيف  الثالث:  المحور 
الجرائم البيئية في الت�شريع الجزائري

اأوًل: الإعدام: وهي عقوبة مقررة للجر�ئم �لمو�سوفة 
باأنها جناية، وجاٍر �إقر�رها في بع�س �لقو�نين وذلك 
�لمحكوم  روح  �إزهاق  وهي  �لجر�ئم،  بع�س  لخطورة 
من  با�ستئ�ساله  �لحياة  في  حقه  باإهد�ر  بها  عليه 
يقررها  �سلفًا  محددة  �إجر�ء�ت  وفق  على  �لمجتمع 
�لمثال  �سبيل  وعلى  �لأكثر خطورة.  للجر�ئم  �لم�سرع 
تعتبر �أفعاًل �إرهابية �إدخال للمو�د �ل�سامة �أو ت�سريبها 
مما  �لمياه  في  �إلقاوؤها  �أو  �لأر�س  باطن  �أو  �لجو  في 
ي�سبب خطورة على �سحة �لإن�سان. كذلك يعتبر فعاًل 
على  �لعتد�ء  بهدف  فعل  كل  تخريبيًا  �أو  �إرهابيًا 
�لمحيط �أو �إدخال مو�د �سامة �أو ت�سريبها جوً� �أو في 
باطن �لأر�س �أو �إلقاوؤها في �لمياه �لإقليمية و�لت�سبب 
في خطر على �لبيئة وعلى �سحة �لإن�سان و�لحيو�ن، 
وجعل �لم�سرع �لعقاب على هذه �لجر�ئم هو �لإعد�م، 
كذلك عقوبة �لإعد�م في حق كل ربان �سفينة جز�ئرية 
في  �لم�سعة  �لمو�د  �أو  �لغاز�ت  عمد�  يلقي  �أجنبية  �أو 

يف  �ملوؤرخ   06-07 �لقانون  من   37،39،40 �ملو�د   )20(
13/)2007/0 يتعلق بت�سيري �مل�ساحات �خل�سر�ء وحمايتها 

وتنمييتها، ج.ر رقم 13/)2007/0. 

�لمياه �لخا�سعة للق�ساء �لجز�ئري)21( بالإ�سافة �إلى 
�لمادة 1)1 من  �لبيئية نذكر منها:  �لن�سو�س  بع�س 
قانون �لمياه: »�إذ� نجم عن تلويث �لمياه وفاة »ثانياً: 
ال�صجن: وهو عقوبة مقررة كذلك للجر�ئم �لمو�سوفة 
موؤقتة  ب�سفة  �سو�ء  �لفرد  بحرية  يم�س  جناية،  باأنها 
)�ل�سجن �لموؤقت( �أو ب�سفة موؤبدة )�ل�سجن �لموؤبد(، 
فال�سجن �لموؤقت يتر�وح ما بين ) �سنو�ت و20 �سنة، 
�أثبتت  فلقد  �لحياة،  مدى  فيكون  �لموؤبد  �ل�سجن  �أما 
�لبيئية  �لجر�ئم  فعاليتها في مو�جهة  �ل�سجن  عقوبة 

نظرً� لق�سوتها �أكثر من �لغر�مة.

للحرية  �سالبة  عقوبة  كذلك  هو  الحب�س:  ثالثاً: 
مخالفة،  �أو  جنح  باأنها  �لمو�سوفة  للجر�ئم  مقررة 
�لموؤ�س�سة  في  عليه  �لمحكوم  و�سع  بالحب�س  ونعني 
�لحكم  له في  �لمقررة  �لعقوبة  ليق�سي مدة  �لعقابية 
نجد  �لأحيان  غالب  وفي  �سده،  �ل�سادر  �لق�سائي 
يمكن  ل  حدين  بين  �لعقوبة  ي�سع  �لقانوني  �لن�س 
�أن  و�لأ�سل  خارجهما،  و�لحكم  �إغفالهما  للقا�سي 
تتر�وح ما بين يوم و�سهرين في مادة  عقوبة �لحب�س 
في  �سنو�ت   ( �إلى  �سهرين  �أكثر من  ومن  �لمخالفات 
في  �لأق�سى  �لحد  تعدي  يجوز  كما  �لجنح،  مادة 
�أو  تخلى  من  كل  مثال:  ونذكر  خا�س.  بن�س  �لجنح 
�أ�ساء معاملة �لحيو�نات �لد�جنة �أو �لأليفة في �لعلن 
�أو عر�سها لفعل قا�س بالحب�س)22( من 10  �أو �لخفاء 
�لمنتجات  �أ�سعل  من  كل  وكذلك  �أ�سهر   3 �إلى  �أيام 
�لغابية �أو نقلها من دون ترخي�س بالحب�س)23( من 10 

�أيام �إلى �سهرين.

)21( �ملادة 47 من �لقانون 76-80 �لقانون �لبحري.
)22( �ملادة 81 من �لقانون 03-10 قانون حماية �لبيئة يف �إطار 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
)23( �ملادة )7 من �لقانون 84-12 قانون �لغابات.
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بحيث  �لأ�سلية  �لعقوبات  من  هي  الغرامة:  رابعاً: 
�لغالب  في  و�لتي  عليه  للمحكوم  �لمالية  �لذمة  تم�س 
توؤول �إلى �لخزينة �لعمومية للدولة، وعقوبات �لغر�مة 
على  �لبيئة  حماية  مجال  في  �لم�سرع  عليها  �عتمد 
�لما�سة  �لجر�ئم  لأغلب  ر�دعة  �عتبارها  �أ�سا�س 
بالبيئة)24(، فالقانون 03-10 ول �سيما �لمادة 82 منه 
تعاقب كل ربان �سفينة ب�سبب �سوء ت�سرفه �أو رعونته 
�أو �إخالله بالأنظمة �أو ت�سببه بوقوع حادث مالحي لم 
يتحكم فيه ولم يتفاد�ه تعاقبه بغر�مة من 100.000 
يت�سبب في  �إلى 1.000.000 دج، كذلك كل من  دج 
تلويث جوي بغر�مة من 000.) دج �إلى 000.)1 دج. 

الجنائية  الم�شوؤولية  الرابع:  المحور 
لالأ�شرار البيئية في الت�شريع الجزائري

طرف  من  يتم  قد  �لبيئة  على  �لعتد�ء  �إن 
�سخ�س طبيعي �أي �لن�سان، كما قد يتم من �سخ�س 
�أو من�ساأة معينة مثل: من�ساأة �سناعية،  معنوي كهيئة 
�لطبيعيين  �ل�سخا�س  على  �لم�سوؤولية  تقع  وبالتالي 
�لقائمين على �إد�رة �أو ت�سيير هذ� �ل�سخ�س �لمعنوي، 
�إذ�  �لم�سوؤولية،  تحديد  حول  �لت�ساوؤل  يثار  هنا  ومن 
كان �لفاعل �سخ�سًا طبيعيًا، �أيمكن م�ساألته بمفرده، 
�أم �أنه من �لممكن �أن ي�سترك معه �آخر))2(، وبالن�سبة 
من  �أو  بالفعل  قام  من  �أي�ساأل  �لمعنوي،  لل�سخ�س 
عاتق  على  تقع  مو�سوعية  �لم�سوؤولية  �أن  �أم  به،  �أمر 
مالك �لمن�ساأة، حتى ولو لم يتدخل باأية �سفة لإجر�ء 

�لن�ساط �لموؤدي لالإ�سر�ر بالبيئة. 

مقارنة  در��سة  للبيئة  �جلنائية  �حلماية  حم�سة:  �لدين  نور   )24(
�سهادة،  لنيل  مذكرة  �لو�سعي،(  و�لقانون  �لإ�سالمي  �لفقه  بني 
�ملاج�ستري يف �ل�سريعة و�لقانون)، كلية �لعموم �لجتماعية و�لعلوم 

�لإ�سالمية، جامعة �حلاج خل�سر باتنة، �سنة 2000، �س 186.
�لت�سريع  يف  للبيئة  �جلنائية  �حلماية  دلول:  �لطاهر   )2((
عنابة،  خمتار،  باجي  جامعة  دكتور�ه،  ر�سالة  �جلز�ئري، 

2007، �س 189. 

اأول: الم�صوؤولية الجنائية لل�صخ�س الطبيعي

فاإن  �لجز�ئري،  �لجنائي  للقانون  طبقًا 
ي�ساهم  �لذي  �إلى  ت�سند  �لجنائية  �لم�سوؤولية 
يحر�س  �أو من  �لجريمة  تنفيذ  في  مبا�سرة  م�ساهمة 
�أو  مادي  بمقابل  �أو  �لتهديد  �أو  بالوعد  �رتكابها  على 
�لتدلي�س،  �أو  �لتحايل  �أو  �ل�سلطة  ��ستعمال  باإ�ساءة 
وكل �لعقوبات �لو�ردة في قانون حماية �لبيئة تعاقب 
�لفاعل �لذي يرتكب �لجريمة مبا�سرة �أو ت�سبب فيها، 
�سو�ء بنف�سه �أو بو��سطة غيره، وكذلك �ل�سريك �لذي 
�أو  لم ي�سترك ��ستر�كًا مبا�سرً� ولكنه �ساعد بطريقة 
�أو على �لفعال  �أخرى �لفاعل �لأ�سلي على �رتكابها، 
علمه  مع  لرتكابه  �لم�سهلة  �لجريمة  في  �لتح�سيرية 

بذلك.

�لقانون  ن�س  فقد  �لبيئية  �لجر�ئم  وفي مجال 
على �أن �ساحب كل �سفينة �أو طائرة �أو �آلية �أو قاعدة 
لربان  مكتوبًا  �أمرً�  يعط  لم  عليها  م�سرف  �أو  عامة 
�أو �ل�سخ�س �لم�سرف على  �أو قائد �لطائرة  �ل�سفينة 
�لف�سل  لأحكام  بالمتثال  �لعامة  �لقاعدة  �أو  �لآلية 
باعتباره  متابعته  يمكن  �لثالث  �لباب  من  �لثالث 
م�ساركا في �لمخالفات �لمن�سو�س عليها و�إذ� �رتكبت 
ويعاقب  �أ�سليا  فاعال  ب�سفته  يعاقب  فاإنه  منه،  باأمر 
ب�سعف �لحد �لق�سى للعقوبة �لمقررة للجريمة.)26( 

ثانياً: الم�صوؤولية الجنائية لل�صخ�س المعنوي

�ل�سخ�س  م�سوؤولية  بين  �لتفرقة  يجب  وهنا 
على  �لقائمين  م�سوؤولية  وبين  عامة  ب�سفة  �لمعنوي 
�لمعنوي  �ل�سخ�س  م�سوؤولية  لأن  مالكه،  �أو  �إد�رته 

)26( �أنظر �ملادة 92 فقرة 1و2 من �لقانون �ملتعلق بحماية �لبيئة 
�جلز�ئري.
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وقد  م�سوؤولية ممثليه،  تلغي  كمن�ساأة �سناعية مثال ل 
�ل�سخ�س  م�سوؤولية  عن  �لحديث  لماذ�  �ل�سوؤ�ل  يثار 
�لمعنوي طالما �أن �لم�سوؤولية تطال �ل�سخ�س �لطبيعي 

�لقائم بالفعل؟)27(

عن  بطبيعتها  تختلف  �لم�سوؤولية  هذه  �ن  �لو�قع  في   
�لم�سوؤولية لل�سخ�س �لطبيعي، لأنها تت�سمن جز�ء�ت 
�لمعنوي  �ل�سخ�س  على  �إل  توقيعها  يمكن  ل  خا�سة 
ك�سحب �لترخي�س �أو �لغلق مثاًل، �أو كدفع تعوي�سات 
�سد�دها  عن  يعجز  وقد  �ل�سرر  �أ�سابه  لمن  منا�سبة 

�ل�سخ�س �لطبيعي �لذي قام بالفعل �أو �أمر به.

البيئة في  الجنائي لحماية  المنظور   تقييم 
الت�شريع الجزائري

�أ�سبحت �لبيئة مو�سوعًا من �لمو��سيع �لهامة 
حد  على  ت�سنيعًا  و�لقل  �لكثر  �لمجتمعات  قبل  من 
�سو�ء، و�إن تباينت دو�ٍع درجت هذ� �لهتمام بكل منها 
و�لقت�سادية  و�لثقافية  �لتاريخية  للخ�سو�سية  وفقا 
ظهر  ت�سنيعًا،  �لأكثر  �لمجتمعات  ففي  مجتمع،  لكل 
�لهتمام بق�سايا �لبيئة وطورت تر�سانة من �لقو�نين 
من  بدعم  �ساملة  �إعالمية  توعية  حمالت  تر�فقها 
نتيجة  بيئية، وهذ�  �سيا�سية  و�أحز�ب  جمعيات مدنية 
و�لتكنولوجي،  �ل�سناعي  للتطور  �لجانبية  �لأعر��س 
في عمليات �لتنمية بهدف تحقيق �أق�سى معدل للنمو 
ومن  ت�سنيعًا  �لأقل  �لمجتمعات  في  �أما  �لقت�سادي، 
بينها �لجز�ئر فاإنها تعاني من م�ساكل بيئية مرتبطة 
و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  باأو�ساعها 
يتعر�س  �لجز�ئري  �لمجتمع  ظروف  ففي  �لمتخلفة، 

)27( حلمر جنوى: �حلماية �جلنائية للبيئة، مذكرة لنيل �سهادة 
ق�سنطينة،  منتوري،  جامعة  �حلقوق،  كلية  �ملاجي�ستري، 

2012/2011، �جلز�ئر، �س 123. 

�أبرز  ومن  كبيرة  وتحديات  لمخاطر  �لبيئي  �لو�سط 
وحر�ئق  �لزر�عية،  �لأر��سي  هدر  �لمخاطر:  هذه 
�لغابات، وتلوث �لمياه، وتر�كم �لقاذور�ت، ومع ذلك 
في  و��سح  تاأخر  تعاني من  �لجز�ئر  ز�لت  ما  لز�لت 
من  �لحد  على  في  قدرتها  وعدم  �لمجال)28(  هذ� 
�لجر�ئم �لما�سة بالبيئة وو�سع �سيا�سة قانونية ردعية 

تحد من هذه �لمخاطر. 

الخاتمـــــــة

كبيرً�  دورً�  �لقانونية  و�لأنظمة  للت�سريعات  �إن 
�لأفعال  تجرم  �لتي  �لقو�نين  و�سع  مجال  في  وهامًا 
هينًا  �لفعل  كان  مهما  �لبيئة  على  بال�سرر  تعود  �لتي 
هذ�  على  �لعقوبات  ت�سديد  مع  �لأ�سخا�س  نظر  في 
�لمفاهيمي  �لإطار  تحدد  كما  �لإجر�م  من  �لنوع 
و�أهم نقاط �لجز�ء�ت و�لم�سوؤوليات في حال �رتكاب 
على  �رتكابها  على  �لم�ساعدة  �أو  �لبيئية  �لجر�ئم 
�ل�سو�ء، فلذلك ل بد من �تباع �سيا�سة �إجر�ئية وقائية 
�لإجر�مية  �لظو�هر  مع  تتالءم  منا�سبة  ردعية  وكذ� 
�لخطيرة �لتي باتت تكت�سح �لمجال �لبيئي، باعتبارها 
�لإن�سان  ب�سالمة  تم�س  �لتي  �لخطيرة  �لجر�ئم  من 
من  لبد  فكان  عامة،  ب�سفة  �لإن�سانية  و�لمجتمعات 
�لدولة وموؤ�س�ساتها و�لهيئات �لنا�سطة �أن تتظافر في 
مجال حماية �لبيئة، من �أجل مكافحة �نت�سار مرتكبي 

�لمخالفات �لبيئية و�لحد منهم. 

�لو�سط  على  – لتاأثري  �جلز�ئرية  �لبيئة  دليو:  ف�سيل  �أ.   )28(
خمرب  حماعي(  )كتلب  �حلماية  و��سرت�تيجيات  �لطبيعية 
�لدر��سات و�لبحاث حول �ملغرب و�لبحر �لأبي�س �ملتو�سط، 

جامعة منتوري، ق�سنطينة، 2001، �جلز�ئر، �س 93. 
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حوار الأنبياء اأبناءهم واآباءهم في القراآن الكريم
»درا�سة بالغية تحليلية«

د. �شومة بنت محمد الفا�شلي البلوي - ال�شعودية

�أ�ستاذ �لبالغة و�لنقد �لم�ساعد بجامعة تبوك

مقدمة

�ْلإرِْن�َساَن  َعلََّم   . اْلَقَلمرِ برِ َعلََّم  ي  )�لَّذرِ هلل  �حلمد 
اْلإِْن�َصاَن.  َخلََق  وتعاىل  �سبحانه   ..)1(َيْعَلْم مَلْ  َما 
َعلََّمُه اْلَبَياَن)2(.. وبالبيان يتحاور �لإن�سان مع �أخيه 
و�ل�سالة  �لباطُل..  وُيبطل   ، �حلقُّ فُيَجق  �لإن�سان، 
نبينا  و�ملر�سلني،  �لأنبياء  �أ�سرف  على  و�ل�سالم 
حممد، �لذي �أوتي جو�مع �لكلم، فحاور  �أ�سحابه 
ربه،  ر�سالة  مبلغًا  ومر�سدً�،  معلمًا  عنهم،  �هلل  ر�سي 
موؤديًا �أمانته، �للهم �سل و�سلم وبارك عليه وعلى �آله 

و�سحابته �أجمعني.. �أما بعد

فاحلو�ر و�إن تعددت �سوره ومناذجه، فاإن �أثره 
�لإيجابي لأكرب دليل على �أهميته ودوره، فكم من كافر 
�أ�سرة  من  وكم  حماورته،  بعد  �لإ�سالم  �إىل  �هتدى 
جنحت يف حياتها، وتفوق �أبناوؤها؛ لأن �حلو�ر عندهم 

منط ومنهج حياة. 

�للغوي،  �لت�سال  �أ�ساليب  من  �أ�سلوب  و�حلو�ر 
و�لفكرية،  �لنف�سية  �لرتبية  طر�ئق  من  وطريقة 

)1( �سورة �لعلق �لآيتان: 4، ).
)2( �سورة �لرحمن �لآيتان: 3، 4.

هدوء  يف  يكون  �أن  وينبغي  و�سو�بط،  �آد�ب  وللحو�ر 
�ملحاور  وعلى  �لنفعالت،  عن  بعيدً�  وطماأنينة، 
ير�قب  و�أن  �لقر�آين،  ي�ستفيد من �حلو�ر  �أن  �حلكيم 
نف�سه بنف�س �لدرجة من �ليقظة و�لنتباه �لتي ير�قب 

فيها �لآخرين. 

فيه  يظهر  �لذي  بالقدر  �أنه  د�ئمًا  يتذكر  و�أن 
يف  وطريقته  و�سوته  ول�سانه  نو�زعه  على  م�سيطرً� 
�لأد�ء، يفوز باحرت�م �لآخرين، كما عليه �إذ� وجد خلاًل 
ويعتذر  يبادر فيعدل طريقته،  �أن  يف �سيء من ذلك، 
�إ�ساءته، ول ي�ست�سلم لعاطفته وهو�ه فيتمادى يف  عن 
�أخطائه، بهذ� يحقق �حلو�ر �أهد�فه ويوؤتي ثمرته)3(. 

وقطوف  �حلياة،  غر��س  هم  �لأبناء  ولأن 
�لأمل، وقرة �لأعني، وثمرة �لفوؤ�د، فقد وجه �لإ�سالم 
لهم  يكفل  مبا  معهم  و�حلو�ر  تربيتهم،  �إىل  عنايته 
فاملربي  و�لعقل،  و�خللق  و�لروح  �جل�سم  ي�سمل  منوً� 
�أ�ساليبه  �لناجح هو �لذي يلون يف طريقته، وينوع يف 
ير�عي  �أن  يجب  و�حلو�ر  �ملختلفة،  �ملو�قف  ح�سب 
�لنف�سية  مقت�سى حال �ملحاورين من جميع �جلو�نب 

)3( �حلو�ر �آدبه و�سو�بطه: يحيى بن حممد ح�سن 263، 264.
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�لفروق  ومر�عاة  و�لعلمية،  و�ل�سحية  و�لقت�سادية 
حو�ر  غري  �لأطفال  فحو�ر  �لعمرية،  و�لفئة  �لفردية، 

�ملر�هقني و�لر��سدين. 

�مل�سري رحمه �هلل  �أمني  �لدكتور حممد  يقول 
�لكالمي  �لوعظ  و�سائل  �إىل  تلجاأ  �أن  �خلطاأ  »من 
خارجيًا،  فر�سًا  �خللقية  �ملبادئ  وفر�س  و�لتلقني، 
�لإميان،  طريق  عن  �لرتبية  هذه  نبني  �أن  و�لأوىل 
�لتفاعل  طريق  عن  تتم  �لتي  و�خلربة  و�لقتناع 

�لجتماعي«)4(.

�نتهجه  �لذي  �لأ�سلوب  هو  �لرتبوي  و�حلو�ر 
�لأنبياء - عليهم �ل�سالم - منذ �آدم وحتى ر�سول �هلل 
حممد  وذلك ملا للحو�ر من �أثر فعال يف �لأد�ء، ومن 
بالغة يف �لتعبري و�لقول، ومن جذب لنتباه �مل�ستمع ، 

وبذلك يتحقق �لو�سول �إىل �لهدف �ملن�سود.. 

�آيات  وتاأمل  بتدبر  �لبحث  هذ�  نه�س  وقد 
�لأنبياء - عليهم  �لتي ورد فيها حو�ر  �لذكر �حلكيم 
�ل�سالم - �أبناءهم، وحو�ر �إبر�هيم  �أباه، و�أنعم 
�لنظر يف تلك �لآيات �لكرمية، جمليا �ملبادئ و�لأ�س�س 
و�لعظات، �لتي يفي�س بها �لنظم �لقر�آين، و�ملقا�سد 

و�لأهد�ف �لتي ين�سدها ويرمي �إىل حتقيقها. 

وقـــد جـــاء �لــبــحــث بــعــنــو�ن: »حــــو�ر �لأنــبــيــاء 
�أبناءهم و�آباءهم يف �لقر�آن �لكرمي« »در��سة بالغية 
حتليلية« ويتكون �لبحث من هذه �ملقدمة، ومتهيد يف 

بيان مفهوم �حلو�ر، ثم ثالثة مباحث: 

�ملبحث �لأول: حتاور نوح  و�بنه

من  ويتكون    �إبر�هيم  حو�ر  �لثاين:  �ملبحث 
مطلبني: 

�ملطلب �لأول: حتاور �إبر�هيم و�بنه �إ�سماعيل عليهما 
�ل�سالم

�ملطلب �لثاين: حتاور �إبر�هيم  و�أبيه

)4( �أ�سول �لرتبية �لإ�سالمية لالأولد و�لبنات يف ظل �لقر�آن 
ط1،   ،39 �مل�سبحي:  بدرية  �لنبوية،  و�ل�سنة  �لكرمي 

1423هـ - 2002هـ 

�ملبحث �لثالث: حو�ر يعقوب عليه �ل�سالم ويتكون من 
ثالثة مطالب: 

�ملطلب �لأول: حتاور يعقوب و�بنه يو�سف عليهما �ل�سالم 

�ملطلب �لثاين: حتاور يعقوب  و�أبنائه يف �سورة يو�سف

�ملطلب �لثالث: حتاور يعقوب و�أبنائه يف �سورة �لبقرة 

فثبت  وتو�سياته..  �لبحث  نتائج  تناولت  خامتة  ثم 
بامل�سادر و�ملر�جع.

فخال�ستني: خال�سة باللغة �لعربية، وخال�سة باللغة 
�لإجنليزية.. ثم فهر�س حمتويات �لبحث.

هذ� ومن �لدر��سات �ل�سابقة للحو�ر يف �لقر�آن �لكرمي: 
و�ل�سنة  �لكتاب  �سوء  يف  و�سو�بطه  �آد�به  �حلو�ر   -1

ليحيى بن حممد ح�سن زمزمي.. 
لأحمد  و�لتب�سري  �لتف�سري  بني  �لقر�آين  �حلو�ر   -2

�سنبل.. 
عثمان  حممود  ملعن  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �حلو�ر   -3

�سمرة.. 

�هتمت  �لتي  �لقر�آنية  �لدر��سات  من  وغريها 
وهي  �لكرمي،  �لقر�آين  �لنظم  يف  �حلو�ر  بدر��سات 
من  مناذج  در��سة  �إىل  �أ�سحابها  �جته  عامة  در��سات 

�حلو�ر يف �لقر�آن �لكرمي. 

وتقت�سي  بحثًا،  قتل  �لعموم  بهذ�  فاملو�سوع 
�لكامنة  �لبالغية  �لأ�سر�ر  لتجلية  �لإفادة تخ�سي�سه، 
يدر�س  كاأن  �حلو�ر،  �سياقات  يف  �لقر�آين  �لنظم  ور�ء 
�حلو�ر بني: نوح وقومه يف �لقر�آن، بني هود وقومه، بني 
�أ�سر�ر �لنظم، بحيث تربز  �سعيب وقومه، در��سات يف 
هذه �لدر��سات ما يف �سياق �حلو�ر من دقائق ولطائف، 

و�أثر ذلك يف حتقيق �ملقا�سد �ملرجوة من �حلو�ر.. 

�ملو�سوع:  هذ�  �خرتت  �لغاية  لتلك  وحتقيقًا 
�لكرمي«  �لقر�آن  يف  و�آباءهم  �أبناءهم  �لأنبياء  »حو�ر 
�ملوىل - جل وعال -  �سائلة  »در��سة بالغية حتليلية« 
�أن ينال �لقبول و�أن ينفع به، �إنه خري م�سوؤول وهو نعم 

�ملوىل ونعم �لن�سري.
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�حلو�ر م�سدٌر فعله: حاور، يقال: حاور حو�رً� 
ْور،  �حْلَ و�أ�سل �حلو�ر من  وحماورة، وحتاور حتاورً�، 
�لتجاوب يقال: كلمته  و�ملحاورة: �ملجاوبة، و�لتحاور: 
�أي:  يتحاورون  وهم   ، جو�باً  �أي  حو�رً�  �إيل  رد  فما 
�ملنطق  مر�جعة  و�ملحاورة:  �لكالم،  يف  يرت�جعون 

و�لكالم يف �ملخاطبة))(.

و�أطلق �ساحب كتاب �لطر�ز على جن�س �حلو�ر 
م�سطلح: )�لرتجيع يف �ملحاورة( و�لرتجيع تفعيل من 
وهو  �لقيء  وي�سمى  رددته،  �إذ�  �ل�سيء  عت  رجَّ قولك: 
ما يخرج من بطن �بن �آدم: ترجيعًا؛ لأنه يرتدد فيه، 
يف  يرتدد  �ملطر  لأن  �لرجع(؛  )ذ�ت  لل�سماء:  ويقال 

نزوله منها)6(.

قال لبيد: 
وما �ملرء �إل كال�سهاب و�سوئه

يحور رمادً� بعد �إذ هو �ساطع )7(

فاحلو�ر: »مر�جعة �لكالم وتد�وله بني طرفني.. 
وعرفه بع�سهم باأنه نوع من �حلديث بني �سخ�سني �أو 
فريقني، يتم فيه تد�ول �لكالم بينهما بطريقة متكافئة 
فال ي�ستاأثر به �أحدهما دون �لآخر، ويغلب عليه �لهدوء 

و�لبعد عن �خل�سومة و�لتع�سب«)8(. 

يحكى  »�أن  �لبيان:  علماء  م�سطلح  يف  وهو 
وبني  بينه  جرت  وحماورة  �لقول  يف  مر�جعة  �ملتكلم 
�لبالغة  فينزل يف  لفٍظ،  و�أق�سر  عبارة  باأوجز  غريه 

�أح�سن �ملنازل، و�أعجب �ملو�قع«)9(. 

بن منظور،  �لدين  �لف�سل جمال  لأبي  �لعرب  ل�سان  ينظر:   )((
مادة حور: 218/4 �لطبعة �لأوىل، 1410 هـ 1990 م. 

�لكتب  د�ر  �لعلوي: 1/3)2-1)1،  �لطر�ز يحيى بن حمزة   )6(
�لعلمية، بريوت – لبنان. 

)7( ديو�ن لبيد بن ربيعة: 88، د�ر �سادر، بريوت 1386 هـ - 1966 م. 
)8( �حلو�ر » �آد�به و�سو�بطه يف �سوء �لكتاب و�ل�سنة، يحيى بن 

حممد ح�سن: 22 �لطبعة �لثانية 1422 هـ - 2002 م، 
)9( �لطر�ز، 2/3)1.

وقد وردت كلمة �حلو�ر لفظًا يف �لقر�آن �لكرمي 
تعاىل:  قوله  يف ثالثة مو��سع فقط، وهي ما جاء يف 
َماًل  نَك  مرِ �أَْكرَثُ  �أََنا  ُرُه  ُيَحاورِ َوُهَو  هرِ  برِ احرِ �سَ لرِ َفَقاَل 
َوُهَو  اِحُبُه  َلُه �صَ َقاَل  َنَفًر�)10(، وقوله تعاىل:  َو�أََعُزّ 
ُيَحاِوُرُه اأََكَفْرَت ِباَلِّذي َخلََقَك ِمن ُتَراٍب ُثَمّ ِمن ُنّْطَفٍة 
 ُ اهلَلّ �َصِمَع  َقْد  تعاىل:  وقوله   ،)11(َرُجال اَك  �َصَوّ ُثَمّ 
 ُ ِ َواهلَلّ ِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَت�ْصَتِكي اإَِلى اهلَلّ َقْوَل اَلّ

 .)12(يٌر َ �َصِميٌع َب�صِ َي�ْصَمُع َتَحاُوَرُكَما اإَِنّ اهلَلّ

ويت�سح من خالل �سياق هذه �لآيات �لثالث �أن 
�لكالم  د�ئرة مر�جعة  �أ�سله ل يخرج عن  �حلو�ر يف 
– قوله  �لطربي  ف�سر  حيث  طرفني،  بني  وتد�وله 
تعاىل-: ) وهو يحاوره ( يف �لآيتني بقوله: وهو يخاطبه 
ويكلمه)13(.. وف�سر �لزخم�سري قوله -تعاىل-: )وهو 
�إذ� رجع  �أي: ير�جعه �لكالم من حار يحور  يحاوره( 
و�ساألته فما �أحار كلمة)14(.. وكذلك ف�سر �لطربي قوله 
يٌر(  َ �َصِميٌع َب�صِ ُ َي�ْصَمُع َتَحاُوَرُكَما اإَِنّ اهلَلّ تعاىل: )َواهلَلّ

فقال: )�إن �هلل �سميع ملا يتجاوبانه ويتحاور�نه())1(. 

مبادته  �لكرمي  �لقر�آن  يف  يرد  مل  و�إن  و�حلو�ر 
كلمة  ورد كثريً� من خالل  �إل يف ثالثة مو��سع، فقد 
مبختلف  �حلكيم  �لذكر  يف  وردت  �لتي  )قال(، 
��ستقاقاتها، يف �ألف وت�سعمائة و�سبع و�أربعني مرة)16(. 

�هلل  بني  كان  ما  بالقول  �حلو�ر  مو��سع  فمن 
يجعل  �أن    �أر�د  حيث  �لكر�م،  �ملالئكة  وبني   
َك  َربُّ َقاَل  َواإِْذ  �حلو�ر  هذ�  فكان  خليفة،  �لأر�س  يف 
َعُل  ِلْلَماَلِئَكِة اإِينيِّ َجاِعٌل يِف اْلأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلوا اأََتْ

)10( �سورة �لكهف �لآية: 34.
)11( �سورة �لكهف �لآية: 37. 
)12( �سورة �ملجادلة، �لآية 1. 

�لطبعة   .224-223  /1( ج   /  8 مج  �لطريي:  تف�سري  ينظر:   )13(
�لأوىل، 1412 هـ - 1992 م، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان. 

)14(  ينظر: �لك�ساف للزخم�سري 721/2، د�ر �لكتب �لعربي. 
))1( تف�سري �لطربي: مج 12/ ج 28 /7. 

)16( ينظر: �ملعجم �لفهر�س لألفاظ �لقر�آن �لكرمي، حممد فوؤ�د 
�لباقي،د�ر �لفكر،�لطبعة �لثانية 1991-1411
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ُن�َصبيُِّح  َوَنْحُن  َماَء  الديِّ َوَي�ْصِفُك  ِفيَها  ُيْف�ِصُد  َمْن  ِفيَها 
َتْعلَُموَن.  َل  َما  اأَْعلَُم  اإِينيِّ  َقاَل  َلَك  �ُس  َوُنَقديِّ ِبَحْمِدَك 
امْلاََلِئَكِة  َعلَى  َعَر�َصُهْم  ُثمَّ  ُكلََّها  اْلأَ�ْصَماَء  اآَدَم  َوَعلََّم 
اِدِقنَي. َقاُلوا  ْن ُكْنُتْم �صَ َفَقاَل اأَْنِبُئويِن ِباأَ�ْصَماِء َهوؤَُلِء اإِ
اْلَعِليُم  اأَْنَت  اإِنََّك  َعلَّْمَتَنا  َما  اإِلَّ  َلَنا  ِعْلَم  َل  �ُصْبَحاَنَك 
ُهْم  اأَْنَباأَ ا  َفلَمَّ �ْصَماِئِهْم  ِباأَ اأَْنِبْئُهْم  اآَدُم  َيا  َقاَل  ِكيُم.  احْلَ
َماَواِت  ْعلَُم َغْيَب ال�صَّ ُقْل َلُكْم اإِينيِّ اأَ َلْ اأَ ِباأَ�ْصَماِئِهْم َقاَل اأَ

 .)17(ْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن َواْلأَْر�ِس َواأَ

�ساأن   وقومه يف  ومنها ما د�ر بني مو�سى 
و�إبر�هيم    �هلل  بني  د�ر  ما  ومنها  �لبقرة..  ذبح 
�ملوتى..  �أن يريه كيف يحيي  عليه �ل�سالم حني طلب 
ومنها ق�سة مو�سى  وطلبه روؤية ربه ، وق�سة 

عي�سى  مع �حلو�ريني يف طلبهم للمائدة. 

ومنها حو�ر �ساحب �جلنتني يف �سورة �لكهف.. 
�ل�سورة  يف  �ل�سالح  �لعبد  مع    مو�سى  وق�سة 
مع  د�وود  وق�سة  قومه..  مع  قارون  وق�سة  نف�سها.. 
�سليمان  ومع  قومها  مع  بلقي�س  وق�سة  �خل�سمني.. 
و�سعيب  وهود  و�إبر�هيم  نوح  حو�ر  عن  ف�ساًل   .
�أقو�مهم،  مع  �ل�سالم  عليهم   - �لأنبياء  من  وغريهم 
كما يف �سور: �لأعر�ف وهود و�لأنبياء و�ل�سعر�ء ونوح 
وتتاأكد،  �ملعاين  تتقرر  �حلو�ر�ت  تلك  ويف  وغريها، 
و�لغايات  �لأهد�ف  فتتحقق  �لوجد�ن،  يف  وترت�سخ 

�ملرجوة منها. 

و�بنه    نوح  �لبحث: حتاور  و�سيتناول هذ� 
يف �سورة هود. وحتاور �إبر�هيم  و�أبيه يف �سورة 
مرمي، وحتاوره و�بنه �إ�سماعيل - عليهما �ل�سالم - يف 
يو�سف  و�بنه    يعقوب  وحتاور  �ل�سافات.  �سورة 
يعقوب  وحتاور  يو�سف،  �سورة  يف  �ل�سالم-  -عليهما 

و�أبنائه يف �سورة يو�سف، ويف �سورة �لبقرة. 

)17( �سورة �لبقرة �لآيات: 30- 33.

�حلو�ر  مقا�سد  جتلية  �لبحث  من  و�لغاية 
يف  �لنظم  �أ�سر�ر  على  �لوقوف  خالل  من  و�أهد�فه 

�سياقات �لآيات �لكرمية.

املبحث االأول: حتاور نوح  وابنه

�أن  بعد    هود  �سورة  يف  �حلو�ر  هذ�  ورد 
كل  من  تعاىل  �هلل  باأمر  �سفينته  يف    نوح  َحَمَل 
زوجني �ثنني ومن �آمن معه، و�أهله �إل من �سبق عليه 
�لقول منهم، وكان �بنه ممن �سبق عليه �لقول، حيث 
�ل�سفينة  و�نطلقت  يركب،  فلم  �لكافرين،  مع  كان 
باأمر �هلل تعاىل، وعال �ملوج و��ستد، وهنا تاأخذ نوحًا 
َحتَّى  تعاىل:  �بنه، قال  �لأبوة فينادي   عاطفُة 
ُكلٍّ  ِمْن  ِفيَها  اْحِمْل  ُقْلَنا  وُر  التَّنُّ َوَفاَر  اأَْمُرَنا  َجاَء  اإَِذا 
َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ َواأَْهلََك اإِلَّ َمْن �َصَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل َوَمْن 
لَّ َقِليٌلَوَقاَل اْرَكُبوا ِفيَها ِب�ْصِم  اآَمَن َوَما اآَمَن َمَعُه اإِ
َرِحيٌمَوِهَي  َلَغُفوٌر  َربيِّي  اإِنَّ  َوُمْر�َصاَها  َراَها  َمْ  ِ اهللَّ
َوَكاَن  اْبَنُه  ُنوٌح  َوَناَدى  َباِل  َكاجْلِ َمْوٍج  يِف  ِبِهْم  ِري  َتْ
 يِف َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن
َم  ُمِني ِمَن امْلَاِء َقاَل َل َعا�صِ َقاَل �َصاآِوي اإَِل َجَبٍل َيْع�صِ
امْلَْوُج  َبْيَنُهَما  َوَحاَل  َرِحَم  َمْن  اإِلَّ   ِ اهللَّ اأَْمِر  ِمْن  اْلَيْوَم 
َوَيا  اْبلَِعي َماَءِك  اأَْر�ُس  َيا  امْلُْغَرِقنَيَوِقيَل  َفَكاَن ِمَن 
َي اْلأَْمُر َوا�ْصَتَوْت َعلَى  �َصَماُء اأَْقِلِعي َوِغي�َس امْلَاُء َوُق�صِ
امِلنَِيَوَناَدى ُنوٌح َربَُّه  وِدييِّ َوِقيَل ُبْعًدا ِلْلَقْوِم الظَّ اجْلُ
َواأَْنَت  قُّ  احْلَ َوْعَدَك  َواإِنَّ  اأَْهِلي  ِمْن  اْبِني  اإِنَّ  َربيِّ  َفَقاَل 
اأَْهِلَك  ِمْن  َلْي�َس  اإِنَُّه  ُنوُح  َيا  اِكِمنَيَقاَل  احْلَ اأَْحَكُم 
اِلٍح َفاَل َت�ْصاأَْلِن َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم  اإِنَُّه َعَمٌل َغرْيُ �صَ
اإِينيِّ  َربيِّ  اِهِلنَيَقاَل  اجْلَ ِمَن  َتُكوَن  اأَْن  اأَِعُظَك  اإِينيِّ 
َلَك َما َلْي�َس ِل ِبِه ِعْلٌم َواإِلَّ َتْغِفْر ِل  �ْصاأَ اأَُعوُذ ِبَك اأَْن اأَ

.)18(ا�ِصِريَن َوَتْرَحْمِني اأَُكْن ِمَن اخْلَ

)18( �سورة هود �لآيات: 40 - 47. 
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د فيه لنوح من �سريكب  يف هذ� �ل�سياق �لذي ُحدِّ
َزْوَجنْيِ  ُكلٍّ  ِمْن  ِفيَها  اْحِمْل  ُقْلَنا  �ل�سفينة  يف  معه 
 اآَمَن َوَمْن  اْلَقْوُل  َعلَْيِه  �َصَبَق  َمْن  اإِلَّ  َواأَْهلََك  اْثَننْيِ 
 لَّ َقِليٌل وكان �لذي �آمن مع نوح قليل َوَما اآَمَن َمَعُه اإِ
فور�ن  كان  حيث  �ل�سفينة،  جريان  موعد  حان  وملا 
 وُر �لتنور هو �لعالمة َحتَّى اإَِذا َجاَء اأَْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّ
بهم  �أمر �هلل بحمله، ثم جرت  َمن  �ل�سفينة  ركب يف 
اإِنَّ  َوُمْر�َصاَها  َراَها  َمْ  ِ اهللَّ ِب�ْصِم  ِفيَها  اْرَكُبوا  َوَقاَل 
�أذن �هلل  نوح ممن  �بن  يكن  َرِحيٌم ومل  َلَغُفوٌر  َربيِّي 
لهم بالركوب، بل كان ممن ��ستثناهم �هلل ، فقد 
�أمر  بحمل �لأهل �إل من �سبق عليه �لقول َواأَْهلََك 
اإِلَّ َمْن �َصَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل فلما جرت �ل�سفينة با�سم 
هنا   َباِل َكاجْلِ َمْوٍج  يِف  ِبِهْم  ِري  َتْ و�سارت  �هلل، 
تذكر نوح �بنه، و�أخذته عاطفة �لأبوة، فجرى بينهما 
هذ� �حلو�ر: َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ 
اإَِل  �َصاآِوي  َقاَل  اْلَكاِفِريَن.  َمَع  َتُكْن  َوَل  َمَعَنا  اْرَكْب 
ِمْن  اْلَيْوَم  َم  َعا�صِ َل  َقاَل  امْلَاِء  مِظَن  ُمِني  َيْع�صِ َجَبٍل 
ِمَن  َفَكاَن  امْلَْوُج  َبْيَنُهَما  َوَحاَل  َرِحَم  َمْن  اإِلَّ   ِ اهللَّ اأَْمِر 

.امْلُْغَرِقنَي

�إن �لبن مل يعلن �إ�سالمه، بل كان مع �لكافرين، 
قد �عتزل �أباه نوحًا ، �أو عزله نوح، لأنه مل يعلن 
�أن  �أجل  له من  نوح  وند�ء  ٍل(  َمْعزرِ �إ�سالمه )َوَكاَن يفرِ 
يرغبه يف �لإميان، فقد �ساهد علو �ملوج، �لذي �أخذت 
موج  �إنه  معه،  �آمن  ومن  باأبيه  فيه  جتري  �ل�سفينة 
فلعل    َبالرِ َكاجْلرِ َمْوٍج  يفرِ  ْم  هرِ برِ ي  ررِ جَتْ َي  َوهرِ كاجلبال 
كفره،  عن  ويقلع  يرعوي  �ملوج  هذ�  �ساهد  وقد  �لبن 

وعندئذ ي�ستحق �أن يركب معهم.

تعطف   َمَعَنا �ْرَكْب  ُبَنيَّ  َيا  �لند�ء  هذ�  ويف 
ذلك  ويرجع  �ل�ستجابة،  يف  لالبن  وترغيب  وتلطف، 
لأمرين، �أولهما: �لتعبري بـ )يا( �ملو�سوعة لند�ء �لبعيد 
�ملوج  ��ستد�د  حيث  لبنه،  و��سحًا  �ل�سوت  لي�سل 
( فال يخفى  بال�سفينة، وثانيهما: ت�سغري �لبن )ُبَنيَّ
علينا ما يف هذ� �لت�سغري من �لعطف و�لتلطف، وبعد 

بينهما  ُو�سل  �إن�سائيتان لفظا ومعنى،  �لند�ء جملتان 
 يَن ررِ �ْلَكافرِ َمَع  َتُكْن  َوَل  َمَعَنا  �ْرَكْب  �لت�سال  لكمال 
ويوؤذن هذ� �لعطف باأن �لركوب �ملاأمور به يف �جلملة 
تفيده  �لذي  �لكفر،  عن  �لإقالع  على  متوقف  �لأوىل 
�جلملة �لثانية، فقوله: )�ركب معنا( كناية عن دعوته 

�إىل �لإميان بطريقه �لعر�س و�لتحذير بلطف)19(.

ولو �قت�سر �لنظم �لكرمي على �جلملة �لأوىل: 
مع  تكن  )ول  بالثانية:  يقرنها  ومل  معنا(  )�ركب 
�لكافرين( لكان يف ذلك �إذن لالبن بالركوب، فجاء 
ي�سرتط    نوحًا  �أن  على  د�ًل  بالثانية  و�سلها 
 . لهد�ية و�لإميان لركوب �ل�سفينة، كما �أمره ربه�

)مع(  بـ  �لتعبري  �لقر�آين  �لنظم  دقائق  ومن 
لدل  �لكافرين(  من  )ولتكن  قيل:  لو  �إذ  دون )من( 
مل    لكنه  �بنه،  كفر  يعلم  نوحًا  �أن  على  �لتعبري 
يكن يعلم، وكان يعتقد �أنه ميالئ �لكافرين وُيجاريهم، 
َمَع  َتُكْن  �لآية �لكرمية )َوَل  وهذ� ما يدل عليه نظم 
يهتدي  عله  للركوب    دعاه  ولذ�  اْلَكاِفِريَن(؛ 

ويقلع عن م�ساحبة �لكافرين )20(. 

و�إيثار  ناد�ه،  بالركوب  �بنه  نوح  �أمر  وعندما 
�لكرمي )ونادى  �لنظم  �لقول، حيث جاء  �لند�ء على 
نوح �بنه( ومل يقل: وقال نوح لبنه، هذ� �لإيثار يوؤذن 
لكان  قريبًا  كان  لو  �إذ  معزل(  يف  )وكان  بالعتز�ل 

�لأمر بالقول ل بالند�ء)21(.

�سفقة  فتلك  �بنه،  حو�ره  يف  نوح  ترفق  لقد 
�لأب وحنوه على �بنه، ورغبته يف �أن ي�ستجيب فينجو 
ويقابله  �حلنان،  هذ�  يرف�س  �بنه  ولكن  �لغرق،  من 
ي  ُمنرِ َيْع�سرِ َجَبٍل  �إرِىَل  ي  �َساآورِ َقاَل  و�لع�سيان  باجلفوة 
يف  جتري  و�ل�سفينة  �جلبل  يع�سمه  كيف    �مْلَاءرِ َن  مرِ
موج كاجلبال؟ �إنه �لعناد و�لكفر �لذي يذهب بالعقل 

)19( ينظر �لتحرير و�لتنوير: 12 / 76.
)20( ينظر فتح �لقدير لل�سوكانى 2 / 624. 

)21( ينظر تف�سري �أبي �ل�سعود: 4 / 210.
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�خلطر  �ساحبه  يب�سر  فال  �لتفكري،  على  وي�ستحوذ 
�لنازل به، ومع عناد �لبن و�إ�سر�ره على �جلفوة وعدم 
�لهادئ عن  �لأب يف حو�ره  له  يك�سف  لأبيه،  �ل�ستجابة 
ْن �أَْمررِ  َم �ْلَيْوَم مرِ خطاأ ر�أيه وخطورة تفكريه َقاَل َل َعا�سرِ
  و�إىل هنا ينتهي �حلو�ر بني نوح ..َم رِ �إرِلَّ َمْن َرحرِ �هللَّ

.نَي َن �مْلُْغَرقرِ و�بنه، حيث َحاَل َبْيَنُهَما �مْلَْوُج َفَكاَن مرِ

وعطفه،  �لأب  �سفقة  �حلو�ر  هذ�  يف  ويالحظ 
وترفقه بابنه، و�سدة رغبته يف �أن ينجو �لبن من �لغرق 
ومذكرً�  م�ستعطفًا،  بني(  )يا  ناد�ه  فقد  و�لهالك، 
�لرد من  �سوء  �لأبوة، كما يالحظ يف �حلو�ر  له بحق 
�لبن  ��ستجابة  دون  حائاًل  �لكفر  يقف  حيث  �لبن، 
فيها  �نعدم  يجفوة  �أبيه  حنان  على  رده  فنجد  لأبية، 
�لبن  رد  من  �لرد  هذ�  فاأين  �لعقل،  وغاب  �لتفكري، 
�مل�سلم على �سوؤ�ل �أبيه ) يا �أبت �فعل ما توؤمر( يف حو�ر 
�إبر�هيم ولده �إ�سماعيل - عليهما �ل�سالم - كما �سرنى 
يف �ملبحث �لثاين، �إن نوحًا  يحاور �بنه من �أجل 
جناته، فيقابل �لبن �إ�سفاق �أبيه باجلحود و�لع�سيان 
و�إبر�هيم  �ملاء(  من  يع�سمني  جبل  �إىل  �ساآوى  )قال 
يحاور ولده �إ�سماعيل - عليهما �ل�سالم يف �ساأن ذبحه، 
فجاء رده موحيًا باآد�ب �لنبوة و�لإ�سالم )قال يا �أبت 
  فعل ما توؤمر()22(. ول عجب يف ذلك فحو�ر نوح�
مع ولد عاق، و حو�ر �إبر�هيم ولد �إ�سماعيل - عليهما 

�ل�سالم - حو�ر مع �بن بار �سيكون نبيًا.

حد،  عند  تقف  ل  باأبنائهم  �لآباء  �سفقة  �إن 
فقد �نتهى �لطوفان وهلك �لكافرون، و�أمرت �لأر�س 
فبلعت ماءها، و�أمرت �ل�سماء فاأقلعت، وغي�س �ملاء، 
و��ستوت �ل�سفينة على �جلودي، وما ز�ل نوح م�سغوًل 
بابنه، فينادي ربه َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه َفَقاَل َربيِّ اإِنَّ اْبِني 

)22( �سورة �ل�سافات �لآية: 102. 

 اِكِمنَي احْلَ اأَْحَكُم  َواأَْنَت  قُّ  احْلَ َوْعَدَك  نَّ  َواإِ اأَْهِلي  ِمْن 
يت�سرع  �إىل ربه د�عيًا، ومل ي�سرح بطلب �لنجاة 
يف  �أهله  بحمل  له    �هلل  وعد  ذكر  و�إمنا  لبنه، 
  قُّ احْلَ َوْعَدَك  نَّ  َواإِ اأَْهِلي  ِمْن  اْبِني  اإِنَّ  َربيِّ  �ل�سفينة 
مع  كان  �بنه  باأن    نوح  باعتقاد  ي�سعر  وهذ� 
�لكافرين ولي�س منهم كما �سبق يف �لآيات �لكرمية يا 
�ساأل  ولذ�  الكافرين؛  تكن مع  اركب معنا ول  بني 

ربه �أن ينجيه، فهو من �أهله �لذين وعد بنجاتهم.

وملا �أيقن  �أن �بنه لي�س من �أهله، لأنه عمل 
 وُنهي  ُه َعَمٌل َغرْيُ نَّ َك �إرِ ْن �أَْهلرِ ُه َلْي�َس مرِ غري �سالح �إرِنَّ
ْلنرِ َما  عن �أن ي�ساأل ربه ما لي�س له به علم، َفال َت�ْساأَ
ْلٌم �نتهى  و��ستعاذ بربه �أن ي�ساأله  هرِ عرِ َلْي�َس َلَك برِ
َك �أَْن �أَ�ْساأََلَك  ما لي�س له به علم َقاَل َربِّ �إرِينِّ �أَُعوُذ برِ
بهذ�  م�سحوبًا  �لنهي  كان  وملا   ْلٌم عرِ هرِ  برِ يلرِ  َلْي�َس  َما 
طلب   لرِنَي اهرِ �جْلَ َن  مرِ َتُكوَن  �أَْن  ُظَك  �أَعرِ �إرِينِّ  �لوعيد 
ْر يلرِ   من ربه لنف�سه �لرحمة و�ملغفرة َو�إرِلَّ َتْغفرِ

.يَن ررِ ا�سرِ َن �خْلَ ي �أَُكْن مرِ َوَتْرَحْمنرِ

 املبحث الثاين: حوار اإبراهيم

واإ�شماعيل  اإبراهيم  حتاور  االأول:  املطلب 
-عليهما ال�شالم-

�إبر�هيم   فيه بتحطيم  �أخرب �هلل  يف �سياٍق 
باليمني،  �أ�سنام قومه، حيث ر�غ عليهم �سربًا   
فاأقبلو� �إليه يزفون، ويف حو�ر بينه وبينهم حاول فيه 
كيف  �إذ  يعبدون،  فيما  خطاأهم  لهم  يبني  �أن   
يعبدون،  وما  خلقهم  و�هلل  ينحتونها  �أ�سنامًا  يعبدون 
على  �إجماعهم  عن  �إل  ي�سفر  مل  �حلو�ر  هذ�  ولكن 
ى �هلل �إبر�هيم من كيد  �إلقائه  يف �جلحيم، فَنجَّ
بردً�  �لنار  وجعل  �لأ�سفلني،  هم  وجعلهم  �لكافرين، 

و�سالمًا عليه)23(.

)23( تقر�أ �سورة �ل�سافات �لآيات: 83 – 113. 
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�إىل  بالهجرة    �إبر�هيم    �هلل  وياأمر 
ي  َربِّ �إرِىَل  ٌب  َذ�هرِ ينِّ  �إرِ )َوَقاَل  ربه  �أمر  فيلبي  �ل�سام، 
�سارعًا  ربه  �إىل  �إبر�هيم  يتجه  وهنا   ،)24() ينرِ �َسَيْهدرِ
تعو�سه  �لتي  �ل�ساحلة  �لذرية  ي�ساأله  منيبًا،  متو�ساًل 
ِمَن  ِل  َهْب  َربيِّ  �لفر�ق  ومر�رة  �لأيام،  كدر  عن 
نَي)25( ، في�ستجيب له ربه، ويهبه �إ�سماعيل،  احِلِ ال�صَّ
عندما  �ساأنه  �إليه  �سيئول  ما  باعتبار  حليمًا،  غالمًا 

 .)26(ْرَناُه ِبُغاَلٍم َحِليٍم ي�سب عن �لطوق َفَب�صَّ

وتقر عني �إبر�هيم بولده �إ�سماعيل، حيث وهبه 
�هلل له على كرب، فقرت به عينه، و�طماأنت نف�سه، وملا 
و�أعماله،  مهماته  يف  ير�فقه  و�أخذ  �ل�سعي،  معه  بلغ 
منامه  يف  �إبر�هيم  فريي  �بتالء،  �لإلهي  �لأمر  ياأتي 
 - �إ�سماعيل  ولده  يذبح  �أنه   - وحي  �لأنبياء  وروؤيا   -
�إبر�هيم  ياأتي �حلو�ر، يحاور  عليهما �ل�سالم - وهنا 
ا  ولده �إ�سماعيل يف �أمر �لذبح �لذي �أمره به ربه َفلَمَّ
اأَينيِّ  امْلََناِم  يِف  اأََرى  اإِينيِّ  ُبَنيَّ  َيا  َقاَل  ْعَي  ال�صَّ َمَعُه  َبلََغ 
اأََبِت اْفَعْل َما ُتوؤَْمُر  اأَْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا 

.)27(اِبِريَن ُ ِمَن ال�صَّ �َصَتِجُديِن اإِْن �َصاَء اهللَّ

( تقريبًا  بد�أ �حلو�ر بهذ� �لند�ء �لأبوي )َيا ُبَنيَّ
)�إرِينِّ  �إليه  �سيلقيه  �لذي  �خلرب  لتلقي  وتنبيهًا  لولده 
له  �إنه خرب غريب، مهد  �أَْذَبُحَك(  �أَينِّ  �مْلََنامرِ  �أََرى يفرِ 
 َفاْنُظْر َماَذ� َتَرى بالند�ء، ثم �أمره �أن ينظر ويرتوى
نبي،  و�لأب  معًا،  و�لبن  �لأب  له  يتعر�س  �بتالء  �إنه 
يخاطب  �لأب  �لنبي  �لأب  فاأقبل  حليم،  غالم  و�لبن 
ورفق،  حب  بكل   - �ل�سالم  عليهما   - �إ�سماعيل  �بنه 
�أرى(؛  )�إين  �لتوكيد  وبهذ�  بني(  )يا  وطاعة  ومودة 
ليدل على �أن هذه �لروؤيا مالزمة له، وهي ملحة بعد 
�أن �أيقن �إبر�هيم  باأن �لروؤيا هي هي، ل تتبدل 
�لتعبري  يجيء  وحني  وحي،  �لأنبياء  وروؤيا  تتغري،  ول 

)24( �سورة �ل�سافات �لآية: 99.
))2( �سورة �ل�سافات �لآية: 100.
)26( �سورة �ل�سافات �لآية: 101. 
)27( �سورة �ل�سافات �لآية: 102.

عنها ب�سيغة �مل�سارع )�أرى( فمعنى ذلك �أل مفر ول 
منا�س من �لن�سياع و�لتنفيذ. 

�إبر�هيم  يوجه  مل  ذلك،  كل  من  �لرغم  وعلى 
ولكن  مبا�سرً�،   - �ل�سالم  عليهما   - ولده  �إىل  �لأمر 
تاأمل وتدبر وتريث،  َتَرى( �نظر نظرة  َماَذ�  )َفاْنُظْر 
يقول �أبو �ل�سعود »فانظر من �لر�أي و�إمنا �ساوره وهو 
�هلل  بالء  من  نزل  فيما  عنده  ما  ليعلم  حمتوم؛  �أمر 
�سلم،  �إن  عليه  وياأمن  جزع،  �إن  قدمه  فيثبت  تعاىل 
عليه  �ملثوبة  ويكت�سب  فيهون،  عليه  نف�سه  وليوطن 

بالنقياد له قبل نزوله« )28(. 

ذلك هو رد فعل �لأب �أمام �بتالء �هلل باأمره �أن 
يذبح فلذة كبده، فما هو رد فعل �لبن �أما هذ� �لبتالء 
ُ ِمَن  ْن �َصاَء اهللَّ َمُر �َصَتِجُديِن اإِ َقاَل َيا اأََبِت اْفَعْل َما ُتوؤْ
اِبِريَن �إن �حلو�ر �لهادئ من �لأب لبد �أن يكون  ال�صَّ
�بنه، حيث   �لذي يحب  �إبر�هيم  له ثماره فهذ� 
�لبن يطرق  �أن  يجد  �لكرب،  �إياه على    وهبه �هلل 
َمُر ثم يوؤكد  برهة ثم يجيب َقاَل َيا �أََبترِ �ْفَعْل َما ُتوؤْ
َن  ُ مرِ ُدينرِ �إرِْن �َساَء �هللَّ له ر�ساه باأمر �هلل تعاىل �َسَتجرِ
و�حلنو  بالطاعة  �متزج  قد  حو�ر  �إنه   يَن ررِ ابرِ �ل�سَّ
و�ل�سرب و�لت�سحية، و�لت�سليم و�لإميان، وعلى �لرغم 
و�إعطاء  �لإمهال،  من  )فانظر(  �لفعل  يحمله  مما 
�سارع،  قد  �حلليم  �لبن  �أن  �إل  للتفكري  �لفر�سة 
و�أدرك باإميانه �أل خيار �أمامه �إز�ء هذ� �لأمر �لإلهي، 
وتقرب  �لبن  ��ستجاب  وتودد،  �أبوه  �إليه  تقرب  فكما 
توؤمر(  ما  )�فعل  �سيغة  وجاءت  �لأمر..  يفزعه  ومل 
�أدرك  قد    �إ�سماعيل  �أن  لتبني  للمجهول؛  مبنية 
باإنفاذ  �إنه ماأمور  بل  و�لده،  لي�ست م�سيئة  �مل�سيئة  �أن 
�إرِْن  ُدينرِ  �َسَتجرِ بقوله  �ملو�فقة  ولذ� عقب  �لأمر،  ذلك 
�ساء  )�إن  �مل�سيئة  وقدم   يَن ررِ ابرِ �ل�سَّ َن  مرِ  ُ �هللَّ �َساَء 
�هلل( على �ل�سرب؛ لأن �لذبح مما جتزع منه �لنفو�س، 
وت�سطرب له �لقلوب، فخ�سي �إ�سماعيل  �أن تخور 

هـ   1411 �لثانية،  �لطبعة   ،200  /  7 �ل�سعود:  �أبي  تف�سري   )28(
1990 م، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت - لبنان.



مجلة بحوث، العدد العشرون  )رمضان 1439 هـ - حزيران/يونيو 2018 م(86

وتقدميها  �مل�سيئة  بذكر  لالأمر  فاحتاط  فيجزع،  قو�ه 
على  لأبيه  معينًا  �لعبد  نعم    وكان  �ل�سرب  على 

�إنفاذ �أمر �هلل.

 يقول �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما: »فلما عزم 
 على ذبح ولده، ورماه على �سقه قال:  �إبر�هيم 
عني  و�كفف  ��سطرب،  كيال  رباطي  ��سدد  �أبت  يا 
ثيابك حتى ل ينت�سح عليها �سيء من دمي فرت�ه �أمي 
حلقي،  على  مد�ها  و�أ�سرع  �سفرتك  و�أحد  فتحزن، 
ليكون �أهون فاإن �ملوت �سديد، و�قر�أ على �أمي �سالمي، 
و�إن ر�أيت �أن ترد قمي�سي على �أمي فافعل، فاإنه ع�سى 
�لعون   نعم  �إبر�هيم  لها، فقال:  �أ�سهل  �أن يكون 
وقد  يقبله  عليه  �أقبل  ثم  �هلل،  �أمر  على  بني  يا  �أنت 
ربطه، وهما يبكيان ثم و�سع �ل�سكني على حلقه فقال: 
كبني على وجهي فاإنك �إذ� نظرت �إىل وجهي رحمتني 
و�أدركتك رقة، وقد حتول بينك وبني �أمر �هلل -تعاىل- 
ففعل ثم و�سع �ل�سكني علي قفاه فانقلبت �ل�سكني)29(. 
اأَ�ْصلََما  ا  َفلَمَّ تعاىل:  قال  �لبتالء،  فد�ء  ياأتي  وهنا 
ْقَت  دَّ َوَتلَُّه ِلْلَجِبنِي َوَناَدْيَناُه اأَْن َيا اإِْبَراِهيُمَقْد �صَ
َلُهَو  َهَذا  امْلُْح�ِصِننَياإِنَّ  ِزي  جَنْ َكَذِلَك  اإِنَّا  وؤَْيا  الرُّ

.)30(َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيماْلَباَلُء امْلُِبنُي

�إن حتاور �إبر�هيم و�إ�سماعيل -عليهما �ل�سالم- 
يف �ساأن هذ� �لبتالء حو�ر ت�سوده �لطاعة و�ل�ست�سالم 
�إنه حو�ر �لأنبياء �لذين  لأمر �هلل، و�لر�سا بق�سائه، 
يقتدى بهم ويتاأ�سى، ف�ساد تبليغ �لأب �بنه خرب �لأمر 
بالذبح �ل�سفقُة و�لتقريب و�لعطف )يا بني �إين �أرى.. 
فانظر ماذ� ترى( و�سادت �إجابة �لبن �ل�سمع و�لطاعة 
مثل  ي�سود  وعندما  �هلل،  �أمر  تنفيذ  على  و�لعون  بل 
هذ� �حلو�ر بني �لب�سر، وبخا�سة بني �لآباء و�لأبناء، 
و�حلنان،  و�لعطف  و�لود  و�ملحبة،  �ل�سعادة  نرى  فاإنا 
حياة  على  باأجنحتها  رفرفت  قد  �خلري،  �سفات  وكل 

�لنا�س، فيحيون حياة طيبة مطمئنة.

)29( ينظر �لتف�سري �لكبري للفخر �لر�زي: مج13، ح)8/2)1، 
�لطبعة �لثالثة، د�ر �أجياد �لرت�ث �لعربي.

)30( �سورة �ل�سافات �لآيات: 103 - 107.

املطلب: حتاور اإبراهيم  واأبيه

جاء حتاور �إبر�هيم  و�أبيه يف �سورة مرمي، 
يًقا  ديِّ قال تعاىل: َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب اإِْبَراِهيَم اإِنَُّه َكاَن �صِ
َوَل  َي�ْصَمُع  َما َل  َتْعُبُد  اأََبِت ِلَ  َيا  ِلأَِبيِه  َقاَل  َنِبيًّااإِْذ 
ينيِّ َقْد َجاَءيِن  اإِ اأََبِت  ُيْغِني َعْنَك �َصْيًئاَيا  ُر َوَل  ُيْب�صِ
َراًطا  �صِ اأَْهِدَك  ِبْعِني  َفاتَّ َياأِْتَك  َلْ  َما  اْلِعْلِم  ِمَن 
َكاَن  ْيَطاَن  ال�صَّ اإِنَّ  ْيَطاَن  ال�صَّ َتْعُبِد  َل  اأََبِت  اَيا  �َصِويًّ
َك َعَذاٌب  �صَّ يًّاَيا اأََبِت اإِينيِّ اأََخاُف اأَْن مَيَ ْحَمِن َع�صِ ِللرَّ
اأََراِغٌب  َوِليًّاَقاَل  ْيَطاِن  ِلل�صَّ َفَتُكوَن  ْحَمِن  الرَّ ِمَن 
َلأَْرُجَمنََّك  َتْنَتِه  َلْ  َلِئْن  اإِْبَراِهيُم  َيا  اآِلَهِتي  َعْن  اأَْنَت 
َواْهُجْريِن َمِليًّاَقاَل �َصاَلٌم َعلَْيَك �َصاأَ�ْصَتْغِفُر َلَك َربيِّي 
ُدوِن  ِمْن  َتْدُعوَن  َوَما  َحِفيًّاَواأَْعَتِزُلُكْم  ِبي  َكاَن  اإِنَُّه 
.)31(َواأَْدُعو َربيِّي َع�َصى اأَلَّ اأَُكوَن ِبُدَعاِء َربيِّي �َصِقيًّا ِ اهللَّ

�لرغم  وعلى  �حلو�ر،    �إبر�هيم  بد�أ  وقد 
من �أن �أباه كان م�سركًا يعبد �لأ�سنام من دون �هلل، �إل 
�للني  �سادها:  �إبر�هيم قد حاوره حماورة هادئة،  �أن 
و�لأدب، �أدب �لبن مع �أبيه )َيا اأََبِت( ويالحظ �أن هذ� 
�لأ�سلوب هو ما جرى على ل�سان �إ�سماعيل يف حتاوره 
مع �أبيه �إبر�هيم -عليهما �ل�سالم- يف �ساأن �أمر �هلل 

.)32(َمُر له بذبحه َيا اأََبِت اْفَعْل َما ُتوؤْ
بد�أ �إبر�هيم حماورة �أبيه �آزر، فناق�سه مناق�سة 
هادئة، �لغاية منها ترغيبه يف �لإميان، وحتذيره من 
و�لتحذير  �لرتغيب  كال  وجاء  باهلل،  �ل�سرك  مغبة 
�لآية  يف  ُقرن  حيث  اأََبِت(  )َيا  �لند�ء  بهذ�  م�سبوقًا 
�لأوىل بهذ� �ل�ستفهام َيا اأََبِت ِلَ َتْعُبُد َما َل َي�ْصَمُع 
ُر َوَل ُيْغِني َعْنَك �َصْيًئا وهو ��ستفهام كا�سف  َوَل ُيْب�صِ
حلقيقة ما يعبده �آزر من دون �هلل، فهو يعبد �أ�سنافًا 
ل ت�سمع ول تب�سر، ول تنفع ول ت�سر، وقد �أوثر �لتعبري 
ويف   ) َ )ملرِ �جلر  بالم  �مل�سبوقة  �ل�ستفهامية  بـ)ما( 
هذ� �لإيثار مزيد من �لتودد و�للني، و�لتقرب للو�لد، 

كي ينعم �لتفكري فيما يعبده.

)31( �سورة مرمي �لآيات: 41 - 48 .
)32( �سورة �ل�سافات �لآية: 102.



87

من  قد جاءه  �أنه  باإخباره  �لثانية  �لآية  وُقرن يف 
َن  �لعلم ما يوجب له �أن ُيتَّبع َيا �أََبترِ �إرِينِّ َقْد َجاَءينرِ مرِ
وقد   ا يًّ �َسورِ َر�ًطا  �سرِ َك  �أَْهدرِ ي  ْعنرِ برِ َفاتَّ َك  َياأْترِ مَلْ  َما  ْلمرِ  �ْلعرِ
وما   ) َجاَءينرِ َقْد  )�إرِينِّ  وبقد  )�إن(  بـ  �لعلم  �أكد جميء 
�لر�سالة  وبني  و�لر�سالة،  �لنبوة  �إل  جاءه  �لذي  �لعلم 
عالقته  مر�سل  جماز  �لتعبري  ففي  تالزم،  و�لعلم 
  �إبر�هيم  بتو��سع  �ملجاز  هذ�  ويوحي  �لتالزم، 
و�أي�سًا رغبته يف ��ستجابة �أبيه، لأن مو�جهته باأنه ر�سول 
قد يكون �سارفا له ومنفر�، وتختتم �لآية بطلبه من �أبيه 

.ا يًّ َر�ًطا �َسورِ َك �سرِ ي �أَْهدرِ ْعنرِ برِ �أن يتبعه ليهديه َفاتَّ
عبادة  من  بتحذيره  �لثالثة  �لآية  يف  وُقرن 
هذ�  معلاًل   ْيَطاَن �ل�سَّ َتْعُبدرِ  َل  �أََبترِ  َيا  �ل�سيطان 
�إرِنَّ  للرحمن  �ل�سيطان  ع�سيان  بتوكيد  �لتحذير 
ع�سيانه  َد  تاأكَّ ومن   يًّا َع�سرِ ْحَمنرِ  لرَّ لرِ َكاَن  ْيَطاَن  �ل�سَّ
ومن  �سره،  من  باهلل  ي�ستعاذ  بل  ُيعبد،  ل  للرحمن 

و�سو�سته وهمزه وملزه.
وُقرن يف �لر�بعة بتوكيد خوفه عليه من عذ�ب 
َن  مرِ َعَذ�ٌب  َك  �سَّ مَيَ �أَْن  �أََخاُف  �إرِينِّ  �أََبترِ  َيا  �لرحمن 
يًّا ويوحي �لتعبري بامل�س  َولرِ ْيَطانرِ  ل�سَّ ْحَمنرِ َفَتُكوَن لرِ �لرَّ
على  يخاف  �ل�سالم  عليه  �إبر�هيم  باأن   َك �سَّ مَيَ �أَْن 
  ْحَمنرِ �لرَّ لفظ  يوحي  كما  عذ�ب،  �أقل  من  �أبيه 
�لرحمة  �لرحمن  �ساأن  من  لأن  �ل�سديد،  بالتحذير 
و�ل�سفح، و�لعفو عن كثري، فاإن عذب - ل�سدة �إعر��س 

�ملعر�س، وكفره وعناده - كان عذ�به �سديدً�.
و�للني  بال�سفقة  �ملمتلئ  �لهادئ،  �حلو�ر  وهذ� 
و�خلوف على �ملحاَور، مل يقابل باملثل، بل قوبل بالرف�س 
ي  َهترِ ٌب �أَْنَت َعْن �آلرِ و�لعناد، و�لتهديد و�لتوعد َقاَل �أََر�غرِ
 يًّا َملرِ َو�ْهُجْرينرِ  َك  َلأَْرُجَمنَّ َتْنَتهرِ  مَلْ  ْن  َلئرِ يُم  �إرِْبَر�هرِ َيا 
تعجبي،  ��ستفهام   أَْنَت� ٌب  �أََر�غرِ بالهمزة  و�ل�ستفهام 
�إعر��س  من  �آزر  يتعجب  �لهادئ،  �حلو�ر  ذلك  بعد 
ٌب  �إبر�هيم  عن �لأ�سنام، ورغبته عن �آلهته �أََر�غرِ
يُم ثم يق�سم باآلهته لريجمنه  �إرِْبَر�هرِ َيا  ي  َهترِ �آلرِ �أَْنَت َعْن 
ْن  �إذ� مل يكف عما يقول، وينته عن تلك �حلو�ر�ت َلئرِ
َك وياأمره باأن يبتعد عنه، ويهجره مليًا،  مَلْ َتْنَتهرِ َلأَْرُجَمنَّ
يًّا وهذ� �لذي جاء على  �أي: زمنًا طوياًل َو�ْهُجْرينرِ َملرِ

ل�سان �آزر يدل على �أنه ل يطيق روؤية �إبر�هيم، ويرف�س 
�سماع مثل هذه �حلو�ر�ت مرة �أخرى.

�لأدب  بنف�س  معه  حو�ره  �إبر�هيم  �ختتم  ولذ� 
 َعَلْيَك �َساَلٌم  َقاَل  عليه  �سلم  حيث  به،  بد�أه  �لذي 
ُه َكاَن  ي �إرِنَّ ُر َلَك َربِّ ووعده �أن ي�ستغفر له ربه �َساأَ�ْسَتْغفرِ
يًّا ثم �عتزله وما يعبد، م�ستجيبا لطلبه، حيث  ي َحفرِ برِ
ْن  َتْدُعوَن مرِ َوَما  ُلُكْم  ْعَتزرِ َو�أَ �أن يهجره مليا  طلب منه 
 يًّا ي �َسقرِ ُدَعاءرِ َربِّ ي َع�َسى �أَلَّ �أَُكوَن برِ رِ َو�أَْدُعو َربِّ ُدونرِ �هللَّ
وظل  ي�ستغفر له حتى تبني له �أنه عدو هلل، فترب�أ 
يهرِ �إرِلَّ  برِ أَ يَم لرِ ْغَفاُر �إرِْبَر�هرِ منه، قال تعاىل: َوَما َكاَن ��ْسترِ
�أَ  رِ َترَبَّ َّ ُه َعُدوٌّ هللرِ َ َلُه �أَنَّ ا َتَبنيَّ اُه َفَلمَّ َدٍة َوَعَدَها �إرِيَّ َعْن َمْوعرِ

 .)33(يٌم �ٌه َحلرِ وَّ يَم َلأَ ْنُه �إرِنَّ �إرِْبَر�هرِ مرِ

املبحث الثالث: حوار يعقوب - عليه ال�شالم

املطلب االأول: حتاور يعقوب ويو�شف )عليهما 
ال�شالم(

�ل�سالم  عليهما   - ويعقوب  يو�سف  حو�ر  جاء 
�أول �سورة يو�سف، حيث ر�أى  �أولهما يف  يف مو�سعني، 
ر�آهم  و�لقمر،  و�ل�سم�س  كوكبًا  ع�سر  �أحد  يو�سف 
�ساجدين له، فاأخذ يق�س تلك �لروؤيا على �أبيه، ود�ر 
عليها،  يرتتب  وما  �لروؤيا  تاأويل  حول  حو�ر  بينهما 
اْلَق�َص�ِس  اأَْح�َصَن  َعلَْيَك  َنُق�سُّ  َنْحُن  تعاىل:  قال 
ا اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك َهَذا اْلُقْراآَن َواإِْن ُكْنَت ِمْن َقْبِلِه مَلَِن  ِبَ
َحَد  ْيُت اأَ ينيِّ َراأَ ِبيِه َيا اأََبِت اإِ اْلَغاِفِلنَياإِْذ َقاَل ُيو�ُصُف ِلأَ
 ْم�َس َواْلَقَمَر َراأَْيُتُهْم ِل �َصاِجِديَن َع�َصَر َكْوَكًبا َوال�صَّ
�ْس ُروؤَْياَك َعلَى اإِْخَوِتَك َفَيِكيُدوا  َقاَل َيا ُبَنيَّ َل َتْق�صُ
ْيَطاَن ِلاْلإِْن�َصاِن َعُدوٌّ ُمِبنٌيَوَكَذِلَك  َلَك َكْيًدا اإِنَّ ال�صَّ
َوُيِتمُّ  اْلأََحاِديِث  َتاأِْويِل  ِمْن  َوُيَعليُِّمَك  َك  َربُّ َيْجَتِبيَك 
َها َعلَى اأََبَوْيَك  ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى اآِل َيْعُقوَب َكَما اأََتَّ
.)34(ْصَحاَق اإِنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم� ِمْن َقْبُل اإِْبَراِهيَم َواإِ

)33( �سورة �لتوبة �لآية: 114.
)34( �سورة يو�سف �لآيات: 3 -6 
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يف  ر�آه  ما  �أبيه  على  يو�سف  بق�س  �حلو�ر  بد�أ 
ْم�َس  َو�ل�سَّ َكْوَكًبا  َع�َسَر  �أََحَد  َر�أَْيُت  �إرِينِّ  �أََبترِ  )َيا  منامه 
بد�ية  يف  ويالحظ  يَن(  درِ �َساجرِ يلرِ  َر�أَْيُتُهْم  َو�ْلَقَمَر 
ن�سيج  �آباءهم  �لأبناء  خطاب  �أن   ) �أََبترِ بـ)َيا  �حلو�ر 
و�حد، فاإبر�هيم  يخاطب �أباه مكررً� هذ� �لند�ء 
ُر....( )َيا �أََبترِ  َ َتْعُبُد َما َل َي�ْسَمُع َوَل ُيْب�سرِ )َيا �أََبترِ ملرِ
�أََبترِ  )َيا  َك.....(  َياأْترِ مَلْ  َما  ْلمرِ  �ْلعرِ َن  مرِ َجاَءينرِ  َقْد  �إرِينِّ 
�إرِينِّ  �أََبترِ  )َيا   ) ْيَطاَن......  �ل�سَّ �إرِنَّ  ْيَطاَن  �ل�سَّ َتْعُبدرِ  َل 
�أباه  يخاطب  و�إ�سماعيل  َك.....(  �سَّ مَيَ �أَْن  �أََخاُف 
�إبر�هيم - عليهما �ل�سالم – بنف�س �خلطاب )َيا �أََبترِ 
و�حد  ن�سيج  �آباءهم  �لأبناء  فخطاب  ُتوؤَْمُر(  َما  �ْفَعْل 
يف  كما  �لبن  كفر  يف  �إل  �لنبوي،  �لأدب  منه  يتدفق 

حو�ر �بن نوح �أباه. 

-عليهما  يو�سف  روؤيا  تاأويل  يعقوب  ويدرك 
�ل�سالم- ولكنه ل يوؤلها له، بل ين�سحه بعدم ق�سها 
َعَلى  َياَك  ُروؤْ �ْس  َتْق�سُ َل  ُبَنيَّ  َيا  )َقاَل  �إخوته  على 
�سيوغر  عليهم  ق�سها  باأن  ذلك  له  ويعلل  َك(  �إرِْخَوترِ
و�أكد  َكْيًد�(  َلَك  يُدو�  )َفَيكرِ له  فيكيدون  �سدورهم، 
�ل�سيطان  لأن  )كيدً�(  �ملطلق  باملفعول  كيدهم 
ْن�َسانرِ  اْلإرِ لرِ ْيَطاَن  �سيو�سو�س لهم، ويهمز ويلمز )�إرِنَّ �ل�سَّ

نٌي(. َعُدوٌّ ُمبرِ

�أبت(  )يا  �آباءهم  �لأبناء  خطاب  كان  وكما 
كان خطاب �لآباء �أبناءهم )يا بني( بت�سغري �لبن، 
�لأب،  من  �لبن  مكانة  وقرب  �ملحبة  علي  للدللة 
و�لند�ء بـ)يا(: )يا بني �إين �أرى يف �ملنام(.. )يا بني 
�ملو�سوعة  )يا(  ��ستخدمت  لقد  روؤياك(  تق�س�س  ل 
لند�ء �لبعيد يف )يا بني، ويا �أبت( مع قرب �ملنادى يف 
�حلالني، وقد �أ�سار �لبالغيون �إىل �أن ��ستخد�م )يا( 
مع ح�سور �ملنادي فيه دللة على طلب ح�سور �لذهن 
ليعي �لكالم، ولفت �لنتباه �إىل عظم �لأمر، و�لإ�سارة 
و�ملكانة  �ملنزلة  بعد  ينزل  �إذ  �ملنادى،  �إيل علو منزلة 
عظيم  �ملناَدى  �أن  �إىل  �إ�سارة  �ملكان،  بعد  نزلة  مبرِ

�لقدر، رفيع �ل�ساأن ))3(.

))3( ينظر: �ملف�سل يف علوم �لبالغة �لعربية )�ملعاين-�لبيان-
�لبديع(: 286.

�ل�سالم  ويختتم يعقوب حو�ره يو�سف- عليهما 
ِمْن  َوُيَعليُِّمَك  َك  َربُّ َيْجَتِبيَك  َوَكَذِلَك  �لب�سرى  بتلك 
َحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى اآِل َيْعُقوَب  َتاأِْويِل اْلأَ
�ْصَحاَق اإِنَّ  َها َعلَى اأََبَوْيَك ِمْن َقْبُل اإِْبَراِهيَم َواإِ َكَما اأََتَّ
َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم لقد ب�سره بب�سريات ثالث: �جتباء 
نعمته  و�إمتام  �لأحاديث،  تاأويل  من  وتعليمه  له،  ربه 

عليه وعلى �آل يعقوب 

و�حلو�ر �لثاين جاء قرب نهاية �ل�سورة �لكرمية، 
و�أر�سلهم  نف�سه  عن  لإخوته  يو�سف  ك�سف  �أن  بعد 
و�أتوه  ب�سريً�،  فارتد  �أبيه  وجه  على  فاألقوه  بقمي�سه 
َعَلى  َدَخُلو�  ا  َفَلمَّ تعاىل  �هلل  قال  �أجمعني،  باأهلهم 
 ُ َر �إرِْن �َساَء �هللَّ �سْ ُيو�ُسَف �آَوى �إرَِلْيهرِ �أََبَوْيهرِ َوَقاَل �ْدُخُلو� مرِ
ًد� َوَقاَل  و� َلُه �ُسجَّ نَيَوَرَفَع �أََبَوْيهرِ َعَلى �ْلَعْر�سرِ َوَخرُّ نرِ �آمرِ
ا  ي َحقًّ َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّ ْن  ُروؤَْياَي مرِ يُل  ورِ َتاأْ �أََبترِ َهَذ�  َيا 
َن  ُكْم مرِ ْجنرِ َوَجاَء برِ َن �ل�سِّ ي مرِ ي �إرِْذ �أَْخَرَجنرِ َوَقْد �أَْح�َسَن برِ
�إرِنَّ  ي  �إرِْخَوترِ َوَبنْيَ  ي  َبْينرِ ْيَطاُن  �ل�سَّ َنَزَغ  �أَْن  َبْعدرِ  ْن  �ْلَبْدورِ مرِ
َقْد  يُمَربِّ  كرِ �حْلَ يُم  �ْلَعلرِ ُهَو  ُه  �إرِنَّ َي�َساُء  َا  ملرِ يٌف  َلطرِ ي  َربِّ
َر  َفاطرِ يثرِ  �ْلأََحادرِ يلرِ  َتاأْورِ ْن  مرِ ي  َوَعلَّْمَتنرِ �مْلُْلكرِ  َن  مرِ ي  �آَتْيَتنرِ
ي  نرِ َرةرِ َتَوفَّ ْنَيا َو�ْلآخرِ يِّي يفرِ �لدُّ َماَو�ترِ َو�ْلأَْر�سرِ �أَْنَت َولرِ �ل�سَّ

.)36(نَي رِ احلرِ ال�سَّ ي برِ ْقنرِ حْلرِ ًما َو�أَ ُم�ْسلرِ

ومما ُيالحظ يف حو�ر �أول �ل�سورة �لكرمية �أن 
  مل يزد عن ق�س روؤياه، و�أن يعقوب  يو�سف
قد ن�سحه بعدم ق�سها على �إخوته، وب�سره بب�سريات 
�لذي جاء  روؤياه، ويف هذ� �حلو�ر  له  يوؤول  ثالث ومل 
يو�سف،  ر�آها  �لتي  �لروؤيا  تتحقق  �ل�سورة  ختام  يف 
َر  فقد رحب باأهله و�آوى �إليه �أبويه وقال اْدُخُلوا ِم�صْ
�لعر�س  على  �أبويه  به  رفع  وملا   اآِمِننَي  ُ اهللَّ �َصاَء  اإِْن 
تاأويلها  هو  وهذ�  روؤياه،  تذكر   ًدا �ُصجَّ َلُه  وا  َوَخرُّ
ِمْن  ُروؤَْياَي  َتاأِْويُل  َهَذا  اأََبِت  َيا  فقال  �أمامه،  يتحقق 
ا ثم �أوجز ما حدث له يف تلك  َقْبُل َقْد َجَعلََها َربيِّي َحقًّ

)36( �سورة يو�سف �لآيات: 99 - 101.
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�ل�سنني �لتي مرت وهو بعيد عن �أبيه )َوَقْد اأَْح�َصَن ِبي 
ْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد  اإِْذ اأَْخَرَجِني ِمَن ال�صيِّ
َلِطيٌف  َربيِّي  اإِنَّ  اإِْخَوِتي  َوَبنْيَ  َبْيِني  ْيَطاُن  ال�صَّ َنَزَغ  اأَْن 
�إىل  يو�سف  وي�سرع  ِكيُم(  احْلَ اْلَعِليُم  ُهَو  اإِنَُّه  َي�َصاُء  مِلَا 
ِمَن  اآَتْيَتِني  َقْد  َربيِّ  ربه �ساكرً� ر�جيًا ح�سن �خلتام 
َماَواِت  امْلُْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتاأِْويِل اْلأََحاِديِث َفاِطَر ال�صَّ
ِني ُم�ْصِلًما  ْنَيا َواْلآِخَرِة َتَوفَّ َواْلأَْر�ِس اأَْنَت َوِلييِّي يِف الدُّ

.نَي احِلِ ْقِني ِبال�صَّ َواأَحْلِ

�إن �حلو�رين يكمل �أحدهما �لآخر، حيث ق�س 
يو�سف يف �حلو�ر �لأول روؤياه على �أبيه، ون�سحه �أبوه 
هذ�  ويف  �لثالث،  بالب�سريات  وب�سره  ق�سها،  بعدم 
مرحبا  فيه  �ملتحدث  هو  يو�سف  كان  �لثاين  �حلو�ر 
باإخوته و�أبويه، وم�سريً� �إىل تاأويل روؤياه �لتي حتققت 
�أمامه، ومل يكن ليعقوب - عليه �ل�سالم حديث يف هذ� 

�حلو�ر �لثاين.

املطلب الثاين: حتاور يعقوب واأبنائه يف 
�شورة يو�شف

جاء حتاور يعقوب  و�أبنائه يف عدة مو��سع 
من �ل�سورة �لكرمية، وقبل �أن نخو�س يف تلك �ملو��سع، 
ننبه �إىل �أن �أبناء يعقوب  ��ستحوذ عليهم �لكذب 
نوح  كابن  فيهما  فهم  و�لثاين،  �لأول  �حلو�رين  يف 
ع�سيانه،  و�أعلن  كافر�،  كان  نوح  �بن  �أن  �إل   
معهم  يركب  �أن  منه  وطلب  نوح،  به  ترفق  فعندما 
ي  ُمنرِ ي �إرِىَل َجَبٍل َيْع�سرِ ويتخلى عن �لكافرين َقاَل �َساآورِ

)37(.. �أما �أبناء يعقوب فكانو� كاذبني.  َن �مْلَاءرِ مرِ

فعندما ت�ساورو� يف �ساأن يو�سف، و��ستقر ر�أيهم 
على �إلقائه يف غيابة �جلب، كان هذ� �حلو�ر مع �أبيهم 
َلُه  نَّا  َواإِ ُيو�ُصَف  َعلَى  َتاأَْمنَّا  َل  َلَك  َما  اأََباَنا  َيا  َقاُلوا 
َلُه  َواإِنَّا  َوَيْلَعْب  َيْرَتْع  َغًدا  َمَعَنا  اأَْر�ِصْلُه  ُحوَن.  َلَنا�صِ

)37( �سورة هود �لآية: 43.. وينظر �ملبحث �لأول �س 9، وما بعدها.

اِفُظوَن)38(.. توددو� �إليه بالند�ء و�ل�ستفهام َيا  حَلَ
وحفظهم  ليو�سف  ن�سحهم  له  و�أكدو�   َلَك َما  اأََباَنا 
وهم   اِفُظوَن حَلَ َلُه  نَّا  َواإِ  .. ُحوَن  َلَنا�صِ َلُه  َواإِنَّا  له 
حر�سه  �سدة    يعقوب  رد  يف  ونلحظ  كاذبون، 
َتْذَهُبوا  اأَْن  َلَيْحُزُنِني  اإِينيِّ  َقاَل  يو�سف  على  وخوفه 
 ..)39(ْئُب َواأَْنُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن ِبِه َواأََخاُف اأَْن َياأُْكلَُه الذيِّ
ولكنهم �أكدو� له بالق�سم وباأنهم ع�سبة، فكيف يجروؤ 
خلا�سرون  �إذً�  �إنهم  ع�سبة،  وهم  �أكله  على  �لذئب 
اإًِذا  اإِنَّا  َبٌة  ُع�صْ َوَنْحُن  ْئُب  الذيِّ اأََكلَُه  َلِئْن  َقاُلوا 
معهم،  �أر�سله  �لتوكيد  هذ�  و�أمام   ..)40(ا�ِصُروَن خَلَ
حيث  عنه،  يف�سح  مل  �إر�ساله  �لكرمي  �لنظم  ويطوي 

يوحي طيه بقلق يعقوب  وعدم �طمئنانه.

�أن  فيه  حاولو�  �لذي  �لثاين  �حلو�ر  وياأتي 
وثانيهما:  بكاوؤهم،  �أولهما:  باأمرين  �أباهم  يخدعو� 
ِع�َصاًء  اأََباُهْم  َوَجاُءوا  دم كذب و�سعوه على قمي�سه 
َيْبُكوَنَقاُلوا َيا اأََباَنا اإِنَّا َذَهْبَنا َن�ْصَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيو�ُصَف 
َوَلْو  َلَنا  وؤِْمٍن  ِبُ اأَْنَت  َوَما  ْئُب  الذيِّ َفاأََكلَُه  َمَتاِعَنا  ِعْنَد 
 ..)41(ِبَدٍم َكِذٍب ِه  اِدِقنَي. َوَجاُءوا َعلَى َقِمي�صِ ُكنَّا �صَ
�لبكاء ل يدل  �أن  �لعلماء  ومن �لأمر �لأول ��ستخل�س 
على خ�سوع �لباكي فقد يكون كاذبا، ومن �لأمر �لثاين 
ْئُب  َكَلُه �لذِّ �كت�سف يعقوب  كذبهم، �إذ قال: َكْيَف �أَ
مرِ  الدَّ برِ ي�َس  �ْلَقمرِ ُخو�  َلطَّ لأنهم  ؟،  ُه  ي�سَ َقمرِ َي�ُسقَّ  َومَلْ 
َبْل  وُه، ولذ� كان رده على ما جاءو� به َقاَل  َومَلْ َي�ُسقُّ
ُ املُ�ْصَتَعاُن  ْمًرا َف�َصْبٌ َجِميٌل َواهللَّ َلْت َلُكْم اأَْنُف�ُصُكْم اأَ �َصوَّ
َف�َصْبٌ  جملة  مكمل  حذف   ..)42(ُفوَن َت�صِ َما  َعلَى 
و�لتقدير:  �مل�سند،  �أو  �إليه  �مل�سند  �إما  وهو   َجِميٌل
ف�ساأين �سرب جميل �أو ف�سرب جميل �أوىل به، وحذفه 

يوحي ب�سدة حزنه عليه �ل�سالم.

)38( �سورة يو�سف �لآيتان: 11، 12.
)39( �سورة يو�سف �لآية: 13.
)40( �سورة يو�سف �لآية: 14.

)41( �سورة يو�سف �لآيات: 16 – 18 
)42( �سورة يو�سف �لآية: 18.. وينظر تف�سري �لبغوي 4 / 222
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وكان �حلو�ر �لثالث بعد �أن جاءو� �إىل يو�سف، 
طلب  لهم،  كال  �أن  وبعد  منكرون،  له  وهم  فعرفهم 
�أبيهم،  من  لهم  باأخ  �لقادمة  �ملرة  ياأتوه يف  �أن  منهم 
�إىل  رجعو�  وملا  عنده،  لهم  كيل  فال  به  ياأتو�  مل  فاإذ� 
ا َرَجُعوا اإَِل اأَِبيِهْم َقاُلوا  �أبيهم كان هذ� �حلو�ر َفلَمَّ
َيا اأََباَنا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل َفاأَْر�ِصْل َمَعَنا اأََخاَنا َنْكَتْل َواإِنَّا َلُه 
اِفُظوَن)43(.. وهل يلدغ �ملوؤمن من جحر مرتني،  حَلَ
لقد �نطبع كذبهم يف ذهنه  ولذ� مل ي�سدقهم، 
وكان رده عليهم َقاَل َهْل اآَمُنُكْم َعلَْيِه اإِلَّ َكَما اأَِمْنُتُكْم 
اأَْرَحُم  َوُهَو  َحاِفًظا  َخرْيٌ   ُ َفاهللَّ َقْبُل  ِمْن  اأَِخيِه  َعلَى 

 ..)44(اِحِمنَي الرَّ

ب�ساعتهم  ووجدو�  متاعهم  فتحو�  وعندما 
َنْبِغي  َما  اأََباَنا  َيا  �أبيهم  حلو�ر  عادو�  �إليهم،  ردت 
ْت اإَِلْيَنا َوِنرُي اأَْهلََنا َوَنْحَفُظ اأََخاَنا  اَعُتَنا ُردَّ َهِذِه ِب�صَ
ويقتنع   ..)4((َي�ِصرٌي َكْيٌل  َذِلَك  َبِعرٍي  َكْيَل  َوَنْزَداُد 
�هلل  من  موثقا  منهم  يطلب  ولكنه  بحجتهم،   
اأُْر�ِصلَُه  َلْن  َقاَل  بهم  يحاط  �أن  �إل  �إليه  يردوه  �أن 
اإِلَّ  ِبِه  َلَتاأُْتنَِّني   ِ اهللَّ ِمَن  َمْوِثًقا  ُتوؤُْتوِن  َحتَّى  َمَعُكْم 
و��ست�سهد �هلل  �ملوثق  �أتوه  فلما   ..)46(ِبُكْم ُيَحاَط  اأَْن 
من  يدخلو�  �أن  ن�سحهم  ثم  معهم،  �أر�سله  عليهم، 
َيا  خاطبهم  بذلك  ين�سحهم  وهو  متفرقة،  �أبو�ب 
اأَْبَواٍب  ِمْن  َواْدُخُلوا  َواِحٍد  َباٍب  ِمْن  َتْدُخُلوا  ل  َبِنيَّ 

 .)47(َقٍة ُمَتَفريِّ

  َبِنيَّ َيا  �لند�ء  بهذ�  يناديهم  نر�ه  مرة  لأول 
لهم،  وحبًا  وعطفًا،  حنانًا  لي�س  �لند�ء  �أن  ون�ست�سعر 
�حتاط  حيث  معهم،  �ملر�سل  �أخيهم  �أجل  من  ولكنه 
فيما  كذبهم  �أجل  من  �إل  ذلك  وما  و��ستوثق،   
فجعلوه يف  به،  ذهبو�  عندما    يو�سف  قالوه عن 

غيابة �جلب، ثم رجعو� فقالو�: �أكله �لذهب. 

)43( �سورة يو�سف �لآية: 63.

)44( �سورة يو�سف �لآية: 64.

))4( �سورة يو�سف �لآية: )6.

)46( �سورة يو�سف �لآية: 66.
)47( �سورة يو�سف �لآية: 67. 

�أن  كبريهم  رف�س  �لر�بع عندما  �حلو�ر  وياأتي 
�أخاه  فحجز  ليو�سف  �هلل  كاد  �أن  بعد  معهم،  يرجع 
عنده، وطلب كبريهم �أن يرجعو� �إىل �أبيهم فيخربوه 
َوا�ْصاأَِل  و��ستهر  �ساع  قد  �لأمر  و�أن  حدث،  مبا 
َواإِنَّا  ِفيَها  اأَْقَبْلَنا  الَِّتي  َواْلِعرَي  ِفيَها  ُكنَّا  الَِّتي  اْلَقْرَيَة 
و�أن  بـ)�إن( و�لالم،  �أكدو� �سدقهم   ..)48(َل�َصاِدُقوَن
�أمر �ل�سرقة قد �ساع حتى علمته �لعري و�جلماد، يوحي 
�لقرية  �أهل  و��ساأل  �ملعنى:  �إذ  �مل�ساف،  بذلك حذف 
َلْت َلُكْم  و�أ�سحاب �لعري، وكان رد �أبيهم َقاَل َبْل �َصوَّ
ُ اأَْن َياأِْتَيِني ِبِهْم  ْمًرا َف�َصْبٌ َجِميٌل َع�َصى اهللَّ اأَْنُف�ُصُكْم اأَ

 ..)49(ِكيُم َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احْلَ

مل ي�سدقهم على �لرغم من و�سوح �لرب�هني، 
وتركهم  عنه،  يغب  مل    بيو�سف  �سنعوه  ما  لأن 
�بي�ست  حتى  حزنه  و��ستد  يو�سف،  على  متاأ�سفًا 
ُيو�ُصَف  َعلَى  اأَ�َصَفى  َيا  َوَقاَل  َعْنُهْم  َوَتَولَّ  عيناه 
�إن   ..)(0(َكِظيٌم َفُهَو  ْزِن  احْلُ ِمَن  َعْيَناُه  ْت  َواْبَي�صَّ
حرف  و�إيثار   ُيو�ُصَف َعلَى  اأَ�َصَفى  َيا  �لأ�سف  ند�ء 
وكاأنه  و�حلزن،  �لأ�سى  ب�سدة  ليوحيان  )يا(  �لند�ء 
ما  بنطقه،  �لنف�س  و�متد�د  )يا(  ل هذ� �حلرف  ُيَحمِّ
يجده من وجد و�أ�سى، لقد تركهم وتوىل عنهم، ومع 
 ِ َتاهللَّ َقاُلوا  حو�رهم  يف  و��ستمرو�  ينتهو�،  مل  ذلك 
ِمَن  َتُكوَن  اأَْو  ا  َحَر�صً َتُكوَن  َحتَّى  ُيو�ُصَف  َتْذُكُر  َتْفَتاأُ 
بثه  ي�سكو  �أنه    �أعلمهم  وعندئذ   )(1(اْلَهاِلِكنَي
ا اأَ�ْصُكو َبثيِّي َوُحْزيِن  َ وحزنه �إىل �هلل ل �إليهم َقاَل اإِنَّ
َتْعلَُموَن)2)(.. وتوحي  َل  َما   ِ ِمَن اهللَّ َواأَْعلَُم   ِ اإَِل اهللَّ
ِ َما َل َتْعلَُموَن باأنه  �جلملة �ملعطوفة َواأَْعلَُم ِمَن اهللَّ
 مل ي�سدقهم فيما قالوه عن يو�سف و�أخيه، ولذ� 
طلب منهم �أن يتح�س�سو� بحثا عنهما َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا 
 ِ �ُصوا ِمْن ُيو�ُصَف َواأَِخيِه َوَل َتْياأَ�ُصوا ِمْن َرْوِح اهللَّ َفَتَح�صَّ

)48( �سورة يو�سف �لآية: 82.

)49( �سورة يو�سف �لآية: 83.

)0)( �سورة يو�سف �لآية: 84.

)1)( �سورة يو�سف �لآية: )8.

)2)( �سورة يو�سف �لآية: 86.
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 ..)(3(اإِلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن ِ اإِنَُّه َل َيْياأَ�ُس ِمْن َرْوِح اهللَّ
ويكون يف   ، ةرِ باحلا�سَّ �ل�سيءرِ  باحلاء: طلُب  �ُس  و�لتح�سُّ

�خلري، ويقابله �لتج�س�س باجليم، ويكون يف �ل�سر. 

�خلام�س،  باحلو�ر  �حلو�ر�ت  تلك  وتختتم   
�أبيه  وجه  على  ليلقوه  يو�سف  بقمي�س  ذهبو�  عندما 
ُيو�ُسَف  يَح  ررِ ُد  َلأَجرِ �إرِينِّ  �أَُبوُهْم  َقاَل  رُي  �ْلعرِ َلترِ  َف�سَ )َومَلَّا 
�نف�سَلت،  �أي:  �لعري  ف�سلت   ..)(4() ُدونرِ ُتَفنِّ �أَْن  َلْوَل 
بعد  من  �لرغم  فعلى  م�سَر،  عمر�نرِ  من  وخرَجت 
عليهما   - يو�سف  �بنه  ريح  يعقوب  وجد  �مل�سافات، 
َلأَِجُد  اإِينيِّ  �أحفاده  وهم  حوله  ملن  فقال   - �ل�سالم 
َقاُلوا  ردهم  وكان   ُتَفنيُِّدوِن اأَْن  َلْوَل  ُيو�ُصَف  ِريَح 
كانو�  حيث   ..)(((اْلَقِدمِي �َصاَلِلَك  َلِفي  اإِنََّك   ِ َتاهللَّ
يعتقدون �أنه  قد مات، وياأتي �لب�سري بالقمي�س، 
ويلقى على وجه يعقوب  فريتد ب�سريً� ، وعندئذ 
َل  َما   ِ اهللَّ ِمَن  اأَْعلَُم  اإِينيِّ  َلُكْم  اأَُقْل  اأََلْ  لهم  يقول 
من  ويطلبون  بخطئهم،  �لأبناء  ويقر   ..)(6(َتْعلَُموَن
َلَنا  ا�ْصَتْغِفْر  َباَنا  اأَ َيا  َقاُلوا  لهم  ي�ستغفر  �أن  �أبيهم 
  يعقوب  ولكن   ..)(7(َخاِطِئنَي ُكنَّا  اإِنَّا  ُذُنوَبَنا 
�ْصَتْغِفُر َلُكْم َربيِّي اإِنَُّه  يوؤخر �ل�ستغفار لهم َقاَل �َصْوَف اأَ
ِحيُم)8)(.. و�إيثار �لت�سويف بـ)�سوف(  ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

دون �ل�سني يوحي بامتد�د �لت�سويف. 

�آخر  �أقو�ل، قيل:  وللعلماء يف تاأخري �ل�ستغفار 
�جلمعة  ليلة  �إىل  وقيل:  �ل�سحر،  وقت  �إىل  �ل�ستغفار 
يف  حالهم  ليتعّرف  وقيل:  �لإجابة،  وقت  به  ليتعمد 
على  �لدو�م  �أر�د  وقيل:  و�إخال�سها،  �لتوبة  �سدق 
�ل�ستغفار لهم، فقد روى �أنه كان ي�ستغفر لهم كل ليلة 
جمعة يف نيف وع�سرين �سنة، وقيل: قام �إىل �ل�سالة 

)3)( �سورة يو�سف �لآية: 87.
)4)(�سورة يو�سف �لآية: 94 . 
)))( �سورة يو�سف �لآية: )9.
)6)( �سورة يو�سف �لآية: 96.
)7)( �سورة يو�سف �لآية: 97.
)8)( �سورة يو�سف �لآية: 98.

يف وقت �ل�سحر، فلما فرغ رفع يديه وقال: �للهّم �غفر 
يل جزعي على يو�سف وقلة �سربي عنه، و�غفر لولدي 
ما �أتو� �إىل �أخيهم، فاأوحي �إليه: �إّن �هلل قد غفر لك 

ولهم �أجمعني)9)(.

تاأخري  �سبب  عن  �لعلماء  ذكره  مما  ويفاد 
��ستغفار يعقوب  لبنيه، يفاد منه �أن �لو�لد ي�سفق 
ويحنو� عليهم، ويحر�س على هد�يتهم،  �أبنائه،  على 
ويرجو لهم �لنجاة، ويخاف عليهم �لعذ�ب، فقد فعل 
غيابة  يف  �أخاهم  �ألقو�  فعلو�،  ما    يعقوب  �أبناء 
�أنهم  ورد  فقد  و�سعفه،  �سغره  يرحمو�  ومل  �جلب، 
فنزعوها  بثيابهم  تعلق  �جلب  يف  �إلقاءه  �أر�دو�  ملا 
ونزعو�  يديه  فربطو�  �لبئر،  بحائط  فتعلق  يده،  من 
قمي�سه)60(.. ثم رجعو� �إىل �أبيهم فكذبو� وقالو�: �أكله 

�لذئب وجاءو� على قمي�سه بدم كذب.

  يعقوب  يوؤخر  ذلك  من  �لرغم  وعلى 
يف  �أو  �ل�سحر،  وقت  يف  لهم  لي�ستغفر  �ل�ستغفار، 
ليد�وم على  �أو  �لإجابة،  وقت  به  ليتعمد  ليلة �جلمعة 
�ل�ستغفار لهم، فقد روى �أنه كان ي�ستغفر لهم يف كل 
ليلة جمعة لأكرث من ع�سرين عامًا)61(، �إنه قلب �لأب 
�لأبناء  �لذي يفي�س حبًا و�سفقة وحنينًا، وخوفًا على 

من عذ�ب �هلل. 

املطلب الثالث: حتاور يعقوب واأبنائه
يف �شورة البقرة

عن  �حلديث  �سياق  يف  �حلو�ر  هذ�  جاء 
يف  �أنه  وتوكيد  �لدنيا،  يف    �إبر�هيم  ��سطفاء 
ْنَيا  �لدُّ يفرِ  َطَفْيَناُه  ��سْ َوَلَقدرِ  �ل�ساحلني:  من  �لآخرة 

)9)( ينظر تف�سري �لك�ساف للزخم�سري 2 / 04).
)60( ينظر حا�سية �لطيبي على �لك�ساف 8 / 271. 

)61( ينظر تف�سري �لك�ساف للزخم�سري 2 / 04).
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نَي)62(.. فمن رغب عن  رِ احلرِ مَلرَِن �ل�سَّ َرةرِ  �ْلآخرِ ُه يفرِ  َو�إرِنَّ
ملته فقد �سفه نف�سه: َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة اإِْبَراِهيَم 
هي    �إبر�هيم  وملة   ..)63(َنْف�َصُه �َصِفَه  َمْن  اإِلَّ 
ِلَربيِّ  �ْصلَْمُت  اأَ َقاَل  اأَ�ْصِلْم  ُه  َربُّ َلُه  َقاَل  اإِْذ  �لإ�سالم: 
ا  اْلَعامَلنَِي)64(.. وقال تعاىل: َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِديًّ
ِمَن  َكاَن  َوَما  ُم�ْصِلًما  َحِنيًفا  َكاَن  َوَلِكْن  ا  َراِنيًّ َن�صْ َوَل 
امْلُ�ْصِرِكنَي))6( ولقد و�سى �إبر�هيم ويعقوب - عليهما 
ما  �لإ�سالم  على  ي�ستمرو�  باأن  �أبناءهما   - �ل�سالم 
َيا  َوَيْعُقوُب  َبِنيِه  اإِْبَراِهيُم  ِبَها  ى  َوَو�صَّ �أحياء:  د�مو� 
وُتنَّ اإِلَّ َواأَْنُتْم  يَن َفاَل َتُ َطَفى َلُكُم الديِّ َبِنيَّ اإِنَّ اهلَل ا�صْ

 )66(ُم�ْصِلُموَن

�إبر�هيم  �أن  زعمو�  �هلل  لعنهم  �ليهود  ولكن 
 كان يهوديًا، وكذلك يعقوب  فنزلت �لآيات 
�ل�سابقة يف �إبطال زعمهم، وورد �أن �ليهود قالو� للنبي 
بنيهرِ  �أو�سى  ماَت  يوَم  يعقوَب  �أن  تعلُم  )�أل�سَت   :
اإِْذ  �ُصَهَداَء  ُكْنُتْم  اأَْم  تعاىل:  قوله  فنزل  ؟  باليهودية 
َر َيْعُقوَب امْلَْوُت اإِْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي  َح�صَ
�ْصَماِعيَل  َواإِ اإِْبَراِهيَم  اآَباِئَك  َلَه  َواإِ اإَِلَهَك  َنْعُبُد  َقاُلوا 

..)67(َلًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُم�ْصِلُموَن َواإِ�ْصَحاَق اإِ

يف هذ� �ل�سياق �لذي �أُبطلت فيه مز�عم �ليهود 
موجز،  حو�ر  وهو  �حلو�ر،  هذ�  جاء  و�فرت�ء�تهم، 
اأَْم  �ملوُت  يعقوَب  ح�سر  عندما  �أحد�ثه  جرت  حيث 
َر َيْعُقوَب امْلَْوُت ومثل هذ� �ملقام  ُكْنُتْم �ُصَهَداَء اإِْذ َح�صَ
�أن   �ملوت، فاأر�د  يقت�سي �لإيجاز، لقد ��ست�سعر 
يطمئن على �أبنائه بعد وفاته، وماذ� �سيعبدون من بعده 
فكان هذ� �ل�ستفهام: اإِْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن 
��ستفهام حقيقي،  وهو  وفاتي،  بعد  �أي: من  َبْعِدي؟ 

)62( �سورة �لبقرة �لآية: 130. 
)63( �سورة �لبقرة �لآية: 130. 
)64( �سورة �لبقرة �لآية: 131.

))6( �سورة �آل عمر�ن �لآية: 67. 
)66( �سورة �لبقرة �لآية: 132. 

)67( �سورة �لبقرة �لآية: 133.. وينظر �أ�سباب �لنزول للو�حدي: 21، 
وتف�سري �لبغوي 110/1.

َنْعُبُد  َقاُلوا  لأبيهم  �لأبناء مطمئنًا  جاء جو�ب  وقد 
اإَِلًها  َواإِ�ْصَحاَق  �ْصَماِعيَل  َواإِ اإِْبَراِهيَم  اآَباِئَك  َلَه  َواإِ اإَِلَهَك 
 �سوؤ�ل  �إن �سوؤ�له   ..ُم�ْصِلُموَن َلُه  َوَنْحُن  َواِحًدا 
تكون  �أن  يكفي  وكان  بعدي؟  من  تعبدون  ما  موجز: 
�لإجابة: )�إلهك( مفعول به لفعل حمذوف، دل عليه 
�ل�سوؤ�ل، و�لتقدير: نعبد �إلهك، فجذف �مل�سند و�مل�سند 

�إليه )�ل�سمري �مل�سترت( و�لتقدير: نعبد �إلهك.

�مل�سند  فذكر  عنه  عدل  وقد  �لأ�سل،  هو  هذ� 
بل ُعطف  بذكرهما  ُيكتف  ومل  )نعبد(،  �إليه  و�مل�سند 
على �ملفعول ما يوؤكد عبادتهم �إله �أبيهم و�آبائه: َو�إرَِلَه 
ثم   �ًد َو�حرِ �إرَِلًها  �ْسَحاَق  َو�إرِ يَل  َو�إرِ�ْسَماعرِ يَم  �إرِْبَر�هرِ َك  �آَبائرِ
ُموَن( وهذ� �لإطناب قد �قت�ساه  ز�دو� )َوَنْحُن َلُه ُم�ْسلرِ
  يعقوب  �أبيهم  طماأنة  �لأبناء  �أر�د  حيث  �ملقام، 
على ما يعبدون من بعده، لكي تقر عينه، ويلقى ربه 

 وهو مطمئٌن عليهم.

كانت هذه �إجابتهم هنا، لأنهم قد ندمو� على ما 
فعلوه باأخيهم يو�سف، وباأبيهم يعقوب - عليهما �ل�سالم 
 - �ل�سابق  �ملطلب  يف  �خلام�س  �حلو�ر  يف  ر�أينا-  -كما 
ندمو� وتابو� �إىل ربهم، وطلبو� من �أبيهم �أن ي�ستغفر لهم 
 ..)68(نَي ئرِ ا َخاطرِ ا ُكنَّ ْر َلَنا ُذُنوَبَنا �إرِنَّ َقاُلو� َيا �أََباَنا ��ْسَتْغفرِ
وقد �ساحمهم  ور�سي عنهم، وظل ي�ستغفر لهم يف 

كل ليلة جمعة لأكرث من ع�سرين عامًا)69(..

�خلتامي،  �حلو�ر  هذ�  كان  ذلك  �أجل  ومن 
�أن يطمئن على  فاأر�د  �ملوت    وقد ح�سر يعقوب 
وقد  بعده،  من  عبادتهم  وعلى  �أبنائه،  �إ�سالم  ح�سن 
ويالحظ  لأبيهم،  �لأبناء مطنبة طماأنة  �إجابة  جاءت 
�أن هذ� �حلو�ر �خلتامي، و�حلو�ر �خلام�س يف �ملطلب 
يفي�سان  �إذ  و�حدة،  م�سكاة  من  يخرجان  �ل�سابق، 

بالر�سا و�حلب، �لذي �سار بني �لأب و�أبنائه.

)68( �سورة يو�سف �لآية: 97.
)69( ينظر تف�سري �لك�ساف للزخم�سري 2 / 04). 
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اخلامتة والنتائج والتو�شيات

تبني لنا من خالل �لتحاور بني �لأنبياء و�أبنائهم 
�أن ما جرى على �أل�سنة �لأنبياء - عليهم �ل�سالم - كان 
حو�رً� تربويًا ينبغي �أن ُيحتذى، فقد لحظنا �أن �أ�سلوب 
�لند�ء )يا بني( قد جرى على ل�سان �إبر�هيم يف حو�ره 
�بنه �إ�سماعيل - عليهما �ل�سالم - وعلى ل�سان يعقوب يف 
  حو�ره يو�سف - عليهما �ل�سالم - وعلى ل�سان نوح
يف حو�ره �بنه، ويف هذ� �لأ�سلوب من �لتودد و�لتقريب 
�لأبناء  وهم  �ملحاَور،  يجعل  ما  و�ل�سفقة،  و�لعطف 
ُي�سغون باهتمام، ويقبلون بعناية وهم حري�سون على 
يف  �لأبناء  �إن  �إليه،  يهدف  وما  �حلو�ر،  مغزى  �إدر�ك 
�حلو�ر  يكون  �أن  ينبغي  ولذ�  �لآباء؛  عطف  �إىل  حاجة 
وفيما  �للني،  و�لكالم  و�لود  �سياج من �حلب  معهم يف 
مثال  �أبنائهم خري  �لأنبياء يف حو�ر  �أل�سنة  على  جرى 

ُيحتذى، وخري قدوة ُتقتدى، وخري �أ�سوة توؤت�سى.

وكان �لأبناء يف حو�رهم �لآباء ثالثة �أ�سناف، 
-عليهما  ويو�سف  �إ�سماعيل  يف  متثل  �لأول:  �ل�سنف 
�أبت  )يا  �أبت(:  )يا  حو�رهم  �أ�سلوب  وكان  �ل�سالم- 
�فعل ما توؤمر(.. )وقال يا �أبت هذ� تاأويل روؤياي من 
قبل( وهو �أ�سلوب ينم عن �لتقدير و�لحرت�م، ومعرفة 
و�لإجالل،  �لتعظيم  من  له  يجب  وما  �لو�لد،  قدر 
على  َيجر  مل  نوح،  �بن  يف  متثل  �لثاين:  و�ل�سنف 
بالرف�س  مو�جهة  �إجابته  كانت  بل  �أبيه،  ��سم  ل�سانه 
و�لع�سيان: )قال �ساآوي �إىل جبل يع�سمني من �ملاء( 
�ل�سال  ر  للمحاورِ مثال  نوح  �بن  ل�سان  على  جرى  فما 
�أبناء  حماورة  يف  كان  ما  �لثالث:  و�ل�سنف  �ملعاند، 
خد�عًا  �لأوىل  �ملحاورة  يف  ر�أيناه  وقد    يعقوب 
و�إنا  يو�سف  على  تاأمنا  ل  مالك  �أبانا  يا  ومر�وغة 
له  و�إنا  ويلعب  يرتع  غد�  معنا  لنا�سحون�أر�سله  له 
حلافظون وهم مل يريدو� ن�سحًا، ول حفظًا، و�إمنا 
�لثانية  و�إلقاءه يف �جلب، ويف �ملحاورة  �إيذ�ءه  �أر�دو� 
وو�سعهم  �إياه،  �لذئب  �أكل  بادعائهم  كذبهم،  ر�أينا 
�سادقني  ذلك  بعد  وكانو�  قمي�سه،  على  كذبا  دما 
منا  )منع  قولهم:  يف  �سادقني  كانو�  حماورتهم،  يف 

�لكيل(، وقولهم: )�إن �بنك �سرق(.

�لأوىل  يف  �إياهم    يعقوب  حو�ر  ر�أينا  وقد 
خوفًا و�إ�سفاقًا على يو�سف: �إين ليحزنني �أن تذهبو� به 
و�أخاف �أن ياأكله �لذئب... ويف �لثانية تكذيبًا لهم فيما 
�دعوه: )بل �سولت لكم �أنف�سكم �أمرً�( فلما �سدقو� بعد 
يَّ ل تدخلو� من باب و�حد  ذلك ر�أينا هذ� �لند�ء: يا َبنرِ
و�دخلو� من �أبو�ب متفرقة )يا بني �ذهبو� فتح�س�سو� 
من يو�سف و�أخيه...( وملا ندمو� وتابو�، وقالو� يا �أبانا 
�ل�ستغفار  �أخر   خاطئني كنا  �إنا  ذنوبنا  لنا  ��ستغفر 
وقد  لهم،  وعاد حبه  �لإجابة،  �أوقات  لهم يف  لي�ستغفر 
ر�أينا هذ� �حلب تفي�س به �ملحاورة �لأخرية يف �سورة 
�لبقرة، حيث ر�أيناه وهو يحت�سر يريد �أن يطمئن على 
من  تعبدون  ما  لبنيه  قال  �إذ  وفاته:  بعد  عبادتهم 
قالو�  عينه  لتقر  له  طماأنة  �إجابتهم  وكانت  بعدي؟ 

. نعبد �إلهك و�إله �آبائك �إبر�هيم......... �لآية

يقتدى  ق�س�سًا  �أبناءه    يعقوب  حو�ر  ويف 
به، فاإن حاد �لأبناء عن �جلادة ُي�سرب عليهم )ف�سرب 
جميل( ويتلطف بهم حتى يثوبو� �إىل ر�سدهم، هذ� ما 
�سنعه يعقوب مع �أبنائه، ومن قبل �سنعه نوح مع �بنه: 
)يا بني �ركب معنا ول تكن مع �لكافرين( فلما �أبى ظل 
قلبه معلقا به، ودعا له ربه: )رب �إن �بني من �أهلي و�إن 
لي�س من  �إنه  نوح  )يا  ربه  نهاه  وعدك �حلق...( حتى 
به  لي�س لك  ما  ت�ساألنرِ  �إنه عمل غري �سالح فال  �أهلك 

علم...(. 

وكذ� يف حو�ر �إبر�هيم  �أبيه ق�س�سا يقتدى 
به، فقد ن�سح له باأ�سلوب �لند�ء )يا �أبت( �لذي يفي�س 
يا  جاءين..  قد  �إين  �أبت  )يا  و�لإ�سفاق  و�للني  باحلب 
�أن مي�سك  �أخاف  �إين  �أبت  يا  �ل�سيطان..  تعبد  ل  �أبت 
عذ�ب من �لرحمن... ( وملا توعده �أبوه، وطلب منه �أن 
�إبر�هيم لئن مل تنته لأرجمنك و�هجرين  يهجره: )يا 
مليًا( ودعه وهو يقول له )�سالم عليك �ساأ�ستغفر لك 
عدو هلل،  �أنه  له  تبني  له حتى  ي�ستغفر  وظل   ) ربي... 
�إن  عليه  وي�سرب  ُيرب  فالأب  له،  �ل�ستغفار  عن  فكف 
َو�إرِْن  كافرً�  كان  ولو  حتى  ُيعق  ول  �ل�سو�ب،  خالف 
َفاَل  ْلٌم  عرِ هرِ  برِ َلَك  َلْي�َس  َما  ي  برِ َك  ُت�ْسررِ �أَْن  َعَلى  َجاَهَد�َك 

ْنَيا َمْعُروًفا )لقمان: )1(. ْبُهَما يفرِ �لدُّ احرِ ْعُهَما َو�سَ ُتطرِ
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�إن يف حو�ر �لأنبياء �أبناءهم و�آباءهم ق�س�سًا 
�قتده(  فبهد�هم  �هلل  هدى  �لذين  )�أولئك  ُيقتدى 
أُويلرِ  لرِ ٌة  رْبَ عرِ ْم  هرِ �سرِ َق�سَ يفرِ  َكاَن  )َلَقْد  )�لأنعام:90(. 
يف  جاء  ما  وبالتز�م   ..)111 )يو�سف:   ) �ْلأَْلَبابرِ
ت�سود  ي(  َبنرِ يا  �أبت..  يا  ُبني..  )يا  �لأنبياء  حو�ر 
ويزول  �سينتهي  خالف  َثمَّ  كان  و�إن  و�ملحبة،  �ملودة 
و�لأبناء  �لآباء  يتخلى  �أن  ويوم  �لهادئ،  �حلو�ر  بهذ� 
عن �حلو�ر �لنبوي، �لو�رد يف �لذكر �حلكيم، وي�سود 
�حلو�ر  ينعدم  �أو  و�لنز�ع،  و�لعنف  �ل�سدة  حو�رهم 
يلجاأ  قد  وعندئذ  يت�سدع،  �لأ�سرة  يان  كرِ فاإن  �أ�سال، 
�جلادة،  عن  فينحرفون  �ل�سوء،  قرناء  �إىل  �أفر�دها 

ويكون م�سريهم �ل�سياع و�خل�سر�ن.
اأهم نتائج البحث 

�ل�سالم-  -عليهم  �لأنبياء  حو�ر  من  جاء  ما    -
�أبناءهم و�آباءهم يف �آيات �لذكر �حلكيم ينح�سر 
يف ثالثة من �لأنبياء، وقد م�سى على �لنحو �لآتي.
- حو�ر نوح  �بنه وكان عا�سيًا كافرً� فلم ميتثل للحو�ر.

�ل�سالم-  �إ�سماعيل -عليهما  �بنه  �إبر�هيم  -  حو�ر 
و�للني،  و�لرفق  �ملحبة  �حلو�ر  هذ�  �ساد  وقد 

و�لمتثال لأمر �هلل - تبارك وتعاىل.
حو�ر �إبر�هيم  �أباه، وكان هذ� �حلو�ر لطيفًا   -
من  �سديدً�  عنيفًا    �إبر�هيم  جانب  من  لينًا 

جانب �أبيه.
ومل  �ل�سالم-  -عليهما  يو�سف  �بنه  يعقوب  حو�ر   -
�بنه  �إبر�هيم  حو�ر  عن  �حلو�ر  هذ�  يختلف 
�لرفق  �ساده  فقد  �ل�سالم-  -عليهما  �إ�سماعيل 

و�للني و�ملحبة. 

- حو�ر يعقوب  �أبناءه، وكان متلونا من جانب �لأبناء، 
ثم  و�لفرت�ء،  بالكذب  ثم  و�خلد�ع،  باملكر  بد�أ  حيث 
�نتهى بال�سدق، وكان من جانب يعقوب  �ل�سرب 
على كذبهم، ثم �لعفو و�مل�ساحمة، فاملحبة �لتي ر�أينا 

�آثارها يف حو�ر �سور �لبقرة.

تو�شيات البحث 

�لعموم قتل بحثًا؛  �لكرمي بهذ�  �لقر�آن  �حلو�ر يف    -
تخ�سي�سه،  �إىل  �لدر��سات  تتجه  �أن  ينبغي  لذ� 
�لكامنة  �لبالغية  �لأ�سر�ر  بتجلية  �لإفادة  لتعم 
ور�ء �لنظم �لقر�آين �لكرمي يف �سياقات �حلو�ر�ت 

�ملختلفة.
�لبالغية نحو �حلو�ر�ت  �لدر��سات  تتجه  �أن  ينبغي    -
�خلا�سة، كدر��سة �حلو�ر بني: نوح وقومه يف �لقر�آن، 
يف  در��سات  وقومه،  �سعيب  بني  وقومه،  هود  بني 
يف  ما  �لدر��سات  هذه  تربز  بحيث  �لنظم،  �أ�سر�ر 
يف  ذلك  و�أثر  ولطائف،  دقائق  من  �حلو�ر  �سياق 

حتقيق �ملقا�سد �ملرجوة من �حلو�ر.

ا  خال�سً �لعمل  هذ�  يكون  �أن    �هلل  �أ�ساأل  وختامًا 
لوجهه �لكرمي، و�أن ينفع به، ويجزينا عليه خري �جلز�ء، 
�إنه خري م�سوؤول، وهو نعم �ملوىل ونعم �لن�سري، و�حلمد 
�آله  �أوًل و�آخرً�، و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى  هلل 

و�سحابته �أجمعني و�سلم ت�سليمًا كثريً�.
اأهم امل�شادر واملراجع

-  �إحياء علوم �لدين لأبي حامد حممد بن حممد �لغز�يل، د�ر �ملعرفة، بريوت.

�أ�سول �لرتبية �لإ�سالمية لالأولد و�لبنات يف ظل �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية، بدرية �مل�سبحي، ط1، 1423هـ - 2002 م.   -

تف�سري �أبي �ل�سعود �مل�سمى: �إر�ساد �لعقل �مل�سلم �إىل مز�يا �لقر�آن �لكرمي، لأبي �ل�سعود حممد �لعمادي، ط2، 1411 هـ - 1990 م د�ر   -
�إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت – لبنان.

تف�سري �لبحر �ملحيط ملحمدين يو�سف �ل�سهيد باأبي حيان �لأندل�سي در��سة وحتقيق: عادل �أحمد و وعلي حممد، د�ر �لكتب �لعلمية،   -
بريوت – لبنان – ط1، 1413هـ - 1993 م. 

تف�سري �لتحرير و�لتنوير لل�سيخ حممد �لطاهر �بن عا�سور.   -
تف�سري �لطربي �مل�سمى جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، ط1، 1412هـ - 1992 م.   -

�لتف�سري �لكبري للفخر �لر�زي، ط3، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي.   -
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تف�سري �لك�ساف من حقائق غو�م�س �لتنزيل وعيون �لأقاديل يف وجوه �لتاأويل حممود بن عمر �لزخم�سري، د�ر �لكتاب �لعربي.   -
�جلامع لأحكام �لقر�آن لأبي عبد �هلل حممد �لقرطبي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، ط)، 1417هـ - 1996 م.   -

�حلو�ر �آد�به و�سو�بطه يف �سوء �لكتاب و�ل�سنة، يحيى بن حممد ح�سن زمزمي، ط2، 1422هـ - 2002 م، د�ر �ملعايل، عمان – �لأردن.   -
�حلو�ر �لقر�آين بني �لتف�سري و�لتب�سري، �أحمد �سنبل، د�ر �بن هاين، دم�سق.   -

ديو�ن لبيد بن ربيعة، د�ر �سادر، بريوت، 1386هـ - 1966 م.   -
�لطر�ز �ملت�سمن لأ�سر�ر �لبالغة وعلوم حقائق �لإعجاز ليحيى بن حمزة بن علي �لعلوي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان.   -

فتح �لقدير �جلامع بني فني �لرو�ية و�لدر�ية من علم �لتف�سري، حممد علي �ل�سوكاين، د�ر �ملعرفة، بريوت – لبنان – ط2، 1416هـ -1996.  -
لبنان �لعرب لأبي �ملف�سل جمال �لدين حممد مكرم بن منظور، د�ر �سادر، بريوت – ط1، 1410هـ 1990م.  -

خمت�سر �سحيح �لبخاري �مل�سمى �لتجريد �ل�سريح لأحاديث �جلامع �ل�سحيح لالإمام زين �لدين �لزبيدي، د�ر �ل�سالم، ط1، 1417هـ   -
1996م، �ل�سعودية.

�ملعجم �ملفهر�س لألفاظ �لقر�آن �لكرمي بحا�سية �مل�سحف �ل�سريف، و�سعه حممد فوؤ�د �لباقي، د�ر �لفكر، ط2، 1411هـ 1991م.  -
�ملف�سل يف علوم �لبالغة �لعربية )�ملعاين )�لبيان- �لبديع( د. عي�سى �لعاكوب، 1421هـ -2000م.  -

نظم �لدور يف تنا�سب �لآيات و�ل�سور لربهان �لدين �أبي �حل�سن �لبقاعي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان – ط2، 1424هـ -2003م.   -
�ل�سحف و�ملجالت.

جريدة �لأبناء �لكويتية �ل�سبت 4 رم�سان 1434هـ، 3 يونيو 2013 ح�سن معيوف، �لعدد )13422(.  -
مقال »ح�سن �لند�ء لالأبناء« �سارة هليل �ملطريي، 1431هـ - 2009م.  -

ملخ�ض البحث باللغة العربية

وحو�ر  �أبناءهم،  �ل�سالم-  -عليهم  �لأنبياء  حو�ر  فيها  ورد  �لتي  �حلكيم  �لذكر  �آيات  بتدبر  �لبحث  نه�س 
�إبر�هيم  �أباه، و�أنعم �لنظر يف تلك �لآيات �لكرمية، جمليا �ملبادئ و�لأ�س�س و�لعظات و�ملقا�سد، �لتي يفي�س 
�لقر�آن:  و�آباءهم يف  �أبناءهم  �لأنبياء  بعنو�ن: »حو�ر  �لبحث  �لكرمية، وقد جاء  �لآيات  لتلك  �لقر�آين  �لنظم  بها 
در��سة بالغية حتليلية« وتاأ�س�س من مقدمة ت�سمنت �أ�سباب �ختيار �لبحث، و�إ�سارة �إىل �لدر��سات �ل�سابقة، و�ملنهج 

�لذي �سارت عليه �لدر��سة.. ومتهيد يف بيان مفهوم �حلو�ر، ومقا�سده يف �لنظم �لكرمي.. وثالثة مباحث:
• املبحث الأول: حتاور نوح  و�بنه	

• املبحث الثاين: حو�ر �إبر�هيم عليه �ل�سالم وتكون من مطلبني: 	
�ملطلب �لأول: حتاور �إبر�هيم و�بنه �إ�سماعيل عليهما �ل�سالم

�ملطلب �لثاين: حتاور �إبر�هيم  و�أبيه
• املبحث الثالث: حو�ر يعقوب عليه �ل�سالم وتكون من ثالثة مطالب: 	

�ملطلب �لأول: حتاور يعقوب و�بنه يو�سف عليهما �ل�سالم 
�ملطلب �لثاين: حتاور يعقوب  و�أبنائه يف �سورة يو�سف

�ملطلب �لثالث: حتاور يعقوب - عليه �ل�سالم –و�أبنائه يف �سورة �لبقرة 
• وخاتة: تناولت �أهم نتائج �لبحث وتو�سياته. 	
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ملخ�ض البحث باللغة االإجنليزية

The research is interested in study of the verses of the holly Quran, in which 
the dialogue of the Prophets - peace be upon them – to their sons, and the dialogue 
of Abraham - peace be upon him - to his father, furthermore look at those verses, 
and clearing principles, foundations, sermons and purposes, which flowed by the 
Koranic systems of these verses.

The research entitled: "Dialogue of the Prophets, their sons and their parents 
in the Qur'an, a study in the highlighting the purposes of dialogue" and contains; 
Introduction contains the reasons for the selection of research, a reference to 
previous studies, the methodology followed by the study, and a preface contains 
the way to explain the concept of dialogue, and its purposes in the systems of the 
Qur'an system, in addition to three topics:

• The first topic: dialogue Noah - peace be upon him - and his son

• The second topic: the dialogue of Abraham peace be upon him and be two 
demands;

- The first demand: Ibrahim and his son Ismail, peace be upon them.

- The second demand: the dialogue of Ibrahim-peace be upon him - and 
his father.

• The third topic: the dialogue of Jacob peace be upon him and be of three 
demands:

- The first demand: Jacob and his son Yusuf talk peace be upon them.

- The second demand: the dialogue of Jacob-peace be upon him - and his 
sons in Surat Yusuf.

The third demand: the dialogue of Jacob - peace be upon him - and his 
children in Surat al-Baqarah.

• And finally a Conclusion contains the main findings and recommendations of 
the research.
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الوثيقة التاريخية م�سدراً من م�سادر التاريخ

 درا�سة نظرية نقدية
د. عبد الرحيم الح�شناوي - المغرب

باحث، جامعة محمد �لخام�س، �لرباط

ملخ�ض الورقة البحثية 

�لورقة  هذه  خالل  من  ن�سعى 
نظري  با�ستك�ساف  �لقيام  �إىل  �لبحثية 
بت�سعباته  �لتاريخية  �لوثيقة  ملفهوم 
هو  �ل�ستك�ساف  وهذ�  �ملتعددة.  و�أبعاده 
من  م�ستقاة  و�أفكار  قر�ء�ت  خال�سة 
بالدر��سة  تناولت  �أدبيات  �أو  مر�جع 
�لوثيقة  مفهوم  �إ�سكالية  و�لتحليل 
�لتاريخية. �أما �لأ�سئلة �لتي �ستوؤطر هذه 
�لتي  �لعالقة  �سمن  تندرج  فهي  �لورقة 
من  �لتاريخية  �لوثيقة  مفهوم  بني  تربط 
له  معريف  كحقل  �لتاريخ  ومكانة  جهة، 
�أخرى.  جهة  من  ومنهجيته  مو�سوعه 
�لتطور �حلا�سل  �إىل  �سنتطرق  �أننا  ذلك 
وذلك  �لتاريخية  �لوثيقة  ملفهوم  بالن�سبة 
�لذي  �مل�ستمر  بالتجديد  تام  �رتباط  يف 
وخ�سو�سًا  �لتاريخية  �ملعرفة  عرفته 
�لقرن  بد�ية  عند  �حلا�سل  �لتحول  ذلك 
علمًا  �لتاريخ  �أ�سبح  عندما  �لع�سرين 

�جتماعيًا. 

Abstract
The purpose of this research paper is 
to delve into a theoretical study of the 
concept of the historical document and its 
multiple dimensions. This exploration is 
the outcome of readings and ideas derived 
from the literature that dealt with the 
historical document.

The questions that will be answered in this 
paper will be related to the definition of the 
historical document on one hand and to the 
importance of history as a field of study 
that has its own theme and methodology 
on the other hand.

We are going to focus on the evolution 
of the concept of the historical document 
in relation to the continuous renewal 
of the historical knowledge especially 
the transformation that took place in the 
beginning of the twentieth century when 
history became a sociology.

دراسة بعنوان
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توطئة

يف  وتعر�س  �لإطر�ء  على  حاز  علم  من  لي�س 
�أكرث مما حازت وتعر�ست له كتابة  �لآن نف�سه للنقد 
�لتاريخ. و�لالفت لالنتباه هو �أن �ملناظرة حول �لتاريخ 
لي�سرتك  باب حجرته  يفتح  و�ملوؤرخ  م�ستمرة،  لز�لت 
يف �لعر�ك �ل�ساخب حول معنى �لتاريخ، كما يحر�س 
باأن تكون �سناعته علمية �ملنهج و�ملنزع، وهو  مطالب 

باأن يقنع �ملتلقني بعمله ومب�سد�قية ما يكتب. 

وتاريخ  تاريخ  وهو  تاريخ،  عام  بوجه  للتاريخ 
فكر، فمن حيث هو وجود يكون �لتاريخ جماع ما يعي�سه 
ومالب�سات  حياتهم،  و�قع  يف  و�جلماعات  �لأفر�د 
و�حلقب،  �لع�سور  وتعاقب  �لأيام  مر  على  ن�ساطهم 
يتوخى  ن�ساط ذهني  �لتاريخ  فاإن  فكر  هو  ومن حيث 
و��ستنباط  �ملعرفة  ثم حتليل هذه  �ملعرفة مبا حدث، 
وقو�نني  ونظم  قو�عد  من  ��ستنباطه  يح�سن  ما 
و�لتاريخ  و�لقادم.  �حلا�سر  �لب�سري  �ل�سلوك  تنري 
�ستى  �لثقايف يف  وجود وفكر، وهو حمل �هتمام وعي 

�حل�سار�ت. 

�هتماماته  �إطار  يف  ينمو  �لتاريخي  �لبحث  �إن 
�أن و�سائله تكمن يف جانبني متد�خلني  �خلا�سة، كما 
ل فكاك فيما بينهما: فهناك �ملو�د �لوثائقية، وهناك 
يبحث  �لذي  نقد…(  )�إ�سكالية،  �لفكري  �لن�ساط 
فهي  وبالتايل  وي�ستثمرها.  ويحققها  �ملو�د  تلك  عن 
ملهنة  بالن�سبة  خ�سبًا  جماًل  �سك  دون  ومن  ت�سكل 

�ملوؤرخ وللممار�سة �لتاريخية. 

1- مفهوم الوثيقة التاريخية

يعد �ملوؤرخ �سانع فعاليات �لتاريخ تت�سكل عدته 
يف �سناعة �لبناء �لتاريخي من �لوثيقة �لتي يعلو بها 
�سرح هذ� �لبناء. وبالرجوع �إىل دللة �للفظ يف �للغة 
م�سدر  فالثقة  )وثق(،  �لفعل  �إىل  وبالعودة  �لعربية، 
قولك: وثق به يثق وثاقا وثقة �أي �ئتمنه، ووثقت فالنًا 

�أنه ثقة، و�أر�س وثيقة: كثرية �لع�سب موثوق  �إذ� قلت 
و�لفعل  �ملحكم،  �لوثيق  �ل�سيء  م�سدر  و�لوثاقة  بها، 
�هلل  يقول  �لإيثاق  ��سم  و�لوثاق  وثاقة،  يوثق  �لالزم 
وا  تعاىل يف كتابه �لعزيز: َحَتّى اإَِذا اأَْثَخنُتُموُهْم َف�ُصُدّ

اْلَوَثاَق )�سورة حممد: 4(.

�أي  وثيق:  فهو  وثاقة  )بال�سم(  �ل�سيء  ووثق 
�سار وثيقًا. و�لوثيقة يف �لأمر �إحكامه و�لأخذ بالثقة، 
و�جلمع �لوثاق. و�لوثيق �ل�سيء �ملحكم، ويقال: )�أخذ 
مثله  �أمره:  يف  وتوثق  بالثقة.  �أي  �أمره  يف  �لوثيقة 
ووثقت �ل�سيء توثيقا فهو موثق. و�لوثيقة: �لإحكام يف 
�لأمر و�جلمع وثيق. و�لوثيق هو �لعهد �لوثيق، و�ملوثق 
و�مليثاق: �لعهد، و�جلمع: �ملو�ثيق. و�ملو�ثقة: �ملعاهدة، 
ِ َعلَْيُكْم َوِميثاَقُه  ومنه قوله تعاىل: َواْذُكُروا ِنْعَمَة اهلَلّ
اَلِّذي واَثَقُكْم ِبِه )�سورة �ملائدة: 7(. و�مليثاق: �لعهد 
منه  �أخذت  �أي  منه،  و��ستوثقت  �لوثاق.  من  مفعال 

�لوثيقة

و�لإجنليزية(  )�لفرن�سية  �لأجنبية  �للفظة  �أما 
فهي كلمة ��ستقت من �أ�سل لتيني مبعنى يعلم، ولهذه 
�لكلمة عدة معان تت�سع وت�سيق: فهي يف معناها �حلريف 
ت�سم  �لتي  �لر�سمية  �لدولة  �أور�ق  كافة  تعني  �ل�سيق 
�لأو�سع  �ملعنى  �أما  و�ملعامالت،  و�ملعاهد�ت  �لقو�نني 
لهذه �لكلمة في�سمل كافة �لأور�ق �ملكتوبة و�مل�سور�ت 
ما  وكافة  �ل�سفوية،  و�لرو�يات  �لأركيولوجية  و�لبقايا 
ميكن للموؤرخ �أن ي�ستعني به من مادة يف كتابة �لتاريخ.

�لوثيقة �إذن ل تعني �لن�س �ملخطوط �أو �خلرب 
فهي  ذلك،  من  �أو�سع  م�سمونها  �إن  بل  فقط،  �ملروي 
و�ملالب�س  و�لأدو�ت  و�لأ�سلحة  و�لأبنية  �لقبور  ت�سمل: 
و�ل�سجالت �لر�سمية و�ملعاهد�ت و�لتفاقيات و�لوثائق 
�ل�سيا�سية، وكلها �آثار مادية كما ت�سمل �لوثيقة �أي�سًا 
و�حلكم  و�لأقو�ل  و�لأ�ساطري  و�لق�س�س  �لرو�يات 
�لوثائق  عن  ف�ساًل  مكتوبة،  �أم  مروية  �أكانت  �سو�ء 
�لكتابية �أو �ليدوية مثل �لت�ساوير و�مل�ساهد �لتاريخية 

وبع�س �حلفالت و�لكتابات و�لنقو�س.
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�لوثيقة  مفهوم  باأن  يتبني  �سبق  ما  �سوء  على 
�ل�سيق يعني  هو مفهوم و��سع ومطاط فهو يف �ملعنى 
�لأثر �ملكتوب، ويف �ملعنى �لو��سع تعني �لوثيقة كل ما 
ميكن للموؤرخ �أن ي�ستعني به من مادة يف كتابة �لتاريخ. 
�إعطاء معلومات  �أثار تعمل على  يتعلق �لأمر مبجموع 
حول �ملا�سيبدءً� من نقطة �لرتكاز هاته فاإن �لوثيقة 
�سكلت نقطة للخالف بني �ملدر�سة �لوثائقية ومدر�سة 

�لتاريخ �جلديد وهو ما �سنتناوله يف �لعن�سر �لتايل.

2- اأهمية الوثائق في كتابة التاريخ

ل يكتب �لتاريخ من عدم، لذلك يختلف �ملوؤرخ 
عما يكتبه �لق�سا�س و�لرو�ئي �للذين باإمكانهما كتابة 
�لق�سة �أو �لرو�ية من حم�س �خليال. ومبا �أن �لتاريخ 
هو فهم تطور �لإن�سان عرب �لع�سور، فاإن على �ملوؤرخ 
�لبحث عن خمتلف خملفات �لإن�سان من �آثار مكتوبة 
و�أخرى غري مكتوبة وعن كل ما من �ساأنه �أن ي�ساعده 

على �إعادة بناء تاريخ �لإن�سان �أي ما�سيه. 

�لتا�سع  �لقرن  موؤرخي  ببع�س  �لأمر  بلغ  ولقد 
توفرت  �إذ�  �إل  يبد�أ  ل  �لتاريخ  �أن  �لقول  �إىل  ع�سر 
عن  �لبحث  �لأوىل  �ملوؤرخ  مهام  من  وجعلو�  وثائق، 
قو�عده  له  �لذ�ت  قائمًا  علمًا  لذلك  وبعثو�  �لوثائق 
ما  �لوثيقة  مفهوم  �أن  �إل  ومناهجه.  عمله  و�أدو�ت 
ميكن  �أن  �ساأنه  من  م�سدر  كل  لي�سمل  يتطور  �نفك 
�ملوؤرخ من معرفة �ملا�سي �لب�سري و�ملجال على �أ�سا�س 
�لطبيعي  وحميطه  �لإن�سان  بني  �لف�سل  ميكن  ل  �أنه 

و�لبيولوجي. 

وعن �أهمية �لوثائق يف كتابة �لتاريخ قال بع�سهم 
دور  �لنفجاري. وعن  للمحرك  بالن�سبة  كالوقود  �إنها 
�ملكتوبة  �لوثائق  و�سيانة  حفظ  يف  و�أهميته  �لأر�سيف 
�لتاريخية  �ملعلومات  �إنه مبثابة خز�نات  بع�سهم  قال 
كبري  بالوثائق  عالقتها  يف  �لدول  بني  �لتفاوت  �أن  �إل 
بح�سب تقاليدها يف �ملجال �لتوثيقي؛ فالدول �لعظمى 

تت�سمنها خز�ناتها  �لتي  �لوثائق  بعدد  عظيمة كذلك 
متخلفة  �ملتخلفة  �أو  �ملتاأخرة  و�لدول  و�أر�سيفاتها، 
ونوعية  �لوثائق  من  ر�سيدها  �سعف  �إىل  بالنظر 

عالقتها مبورثها �لوثائقي.

تعد �لوثائق �إذن مادة �لتاريخ، بل �إنها تعد من 
�أهم م�سادره �ملعتمدة، فال تاريخ بال وثائق، فالوثائق 
�سند  �أهم  تعد  �أنها  كما  �لب�سري،  هي ذ�كرة �جلن�س 
�لتاريخية.  �حلقيقة  �إىل  �لو�سول  يريد  �لذي  للموؤرخ 
وهكذ� تتبو�أ �لوثيقة مكانة مهمة يف معظم �لدر��سات 
�لتاريخية �إن مل نقل كلها، وهي متثل �أفكار �ملا�سيني 
�أثرً�  يخلف  مل  فعل  �أو  فكرة  فكل  �أفعالهم؛  وترتجم 
�سيئًا  يعني  ل  معامله،  طم�ست  �أو  �ساع  �أو  مبا�سرً�، 
�لوثائق  �أن  كون  يف  �إذن  جد�ل  ل  للتاريخ.  بالن�سبة 
له  لبد  �لو�عي  و�ملوؤرخ  �لأوىل،  �لتاريخ  مادة  ت�سكل 
لدر��سة  منبعًا  باعتبارها  �لوثائق  �إىل  �لرجوع  من 
�لقت�سادية  �لنو�حي  فيه  يبحث  �لذي  �لع�سر  �سوؤون 

و�لجتماعية و�ل�سيا�سية وغريها. 

مالحظة  هذه  �لتاريخ،  مادة  هي  �إذن  �لوثائق 
عن  �لتاريخ  يف  باحث  كل  يدركها  �أن  يجب  بديهية 
�خلا�سة  �لوثائق  على  و�لعثور  �لتاريخية«  »�مل�سار�ت 
باملو�سوع �لذي ندر�سه عملية هامة جدً�، و�لغالب عند 
�لباحث/ �ملوؤرخ �أنه ل يقدم على معاجلة مو�سوع معني 
�لأ�سو�ء  تلقي  �لتي  �لوثائق  تو�فر  من  �لتاأكد  بعد  �إل 
�أحيانًا  للموؤرخ  تتو�فر  وقد  �لأحد�ث.  حقيقة  على 
كميات هامة من �لوثائق عن �مل�ساألة �أو �لق�سية �لتي 
�آخر  نوع  �آنذ�ك م�ساعب من  فيو�جه  در��ستها  يريد 
ن�سبيًا  ويتعر�س  و�لت�سنيف…  و�لقر�ءة  �لفرز  مثل 
�ملعا�سرة  �لفرتة  موؤرخو  �أحيانًا  �لو�سعية  هذه  ملثل 
�لوثائق  من  ومتنوعة  عديدة  �أ�سنافًا  ي�ستغلون  �لذين 
�لب�سرية  و�ل�سمعية  و�مل�سورة  و�ل�سفوية  �ملكتوبة 
وغريها… و�أحيانًا �أخرى كثريً� ما يحجم �ملوؤرخ عن 
كبري  جانب  �أو  وثائقه  تتك�سف  مل  مو�سوع  يف  �لكتابة 
منها على �لأقل؛ �إذ كيف ميكن من �لناحية �لنظرية 
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- �لأر�سيف �خلا�س: وهو ملك �لأفر�د �أو �لعائالت 
�أو �ملوؤ�س�سات �خلا�سة وي�ستوجب �لإطالع عليه 
عقود  زو�ج،  )عقود  �أ�سحابه.  من  ترخي�سًا 
من  �سخ�سية…(  ر�سائل  مذكر�ت،  ملكية، 
�لإ�سهاد  عدول  �سجالت  جند  �ل�سنف  هذ� 
�حلياة  تهم  خمتلفة  عقود  على  �ملحتوية 
�إرث…(  ق�سمة  طالق،  )زو�ج،  �لجتماعية 
تكوين  كر�ء،  �سر�ء،  )بيع،  و�لقت�سادية 
�لو�قع  وهي وثائق قريبة جدً� من  �سركة…( 

�ملعا�س و�حلياة �ليومية. 

	•�ل�سحف: منها ما هو ر�سمي حكومي ومنها 
�أ�سبوعية،  ما هو خا�س. وقد تكون �ل�سحيفة يومية، 
نوعيتها،  كانت  مهما  لكن  حملية.  �أو  جهوية  قومية، 
فاإن �ملو�سوعي بالن�سبة للخرب �ل�سحفي يظل م�سكونًا 
بالذ�تي وموجهًا من قبله. �إن �لعرت�ف بقيمة �لن�س 
�ل�سحفي بالن�سبة للبحث �لتاريخي ل ينبغي �أن يجعلنا 
نغفل عن و�جب �لحرت��س �إز�ء هذ� �لنوع من �مل�سادر 
�لتي قد ل ت�ستجيب د�ئمًا ل�سروط �ملو�سوعية، وهذ� 
وي�سقطها  �لتاريخية  �حلقيقة  عن  �أحيانًا  يبعدها  ما 
�أن  ميكن  هنا  ومن  و�لتزييف.  �لتاأويل  متاهات  يف 
نفهم ملاذ� تختلف مقاربة �لتاريخ يف معاجلة �لق�سايا 

و�لأحد�ث عن معاجلة �ل�سحافة. 

	•�لوثائق �ل�سمعية �لب�سرية: هذ� �ل�سنف من 
�لوثائق هو يف تطور مطرد يف �ل�سنو�ت �لأخرية ب�سبب 
و�لفيديو…  و�ل�سينما  و�لتلفزيون  �لر�ديو  ��ستعمال 
وهي كباقي �مل�سادر �لأخرى قابلة للتحريف ب�سهولة 

عن طريق عملية �لرتكيب. 

	•�ملوؤلفات �لأدبية: تو�فر معلومات تاريخية عن 
�لأو�ساع �لجتماعية )طر�ئق �لعي�س، �أمناط �حلياة، 
�لعاد�ت( ويكفي �أن نذكر باأهمية �ل�سعر �جلاهلي يف 

و�سف �ملجتمع �لعربي قبل �لإ�سالم. 

�أدو�ت  �لباحث مو�سوعًا ل ميلك  �أو  �ملوؤرخ  �أن يتناول 
بحثه �لأ�سا�سية �أل وهي �لوثائق؟

تكت�سي �لوثيقة �أهمية ق�سوى يف �لبحث �لعلمي 
�أن  كما  خ�سو�سًا،  �لتاريخي  �لبحث  ويف  عمومًا، 
�أن �لتهافت عليها  �أهميتها تزد�د لدى �ملوؤرخني حتى 
�لبع�س  طرف  من  �حتكارها  و�أحيانًا  عنها  و�لبحث 
�لباحثني  �أو��سط  يف  عاديًا  يكون  يكاد  �أمرً�  منهم 
�أن  كما  و��ستنطاقها  �لوثائق  توظيف  يحاولون  �لذين 

��ستثمارها يعد بالن�سبة �إليهم مبثابة ر�أ�سمال. 

ولعل  و�لتعدد.  بالتنوع  �ملوؤرخ  عمل  مو�د  تتميز 
�لوثائق  ت�سنيف  ق�سية  يطرح  �لوثائقي  �لتنوع  هذ� 
�لذي  �لوثائقي  �لنقد  طبيعة  حول  �لت�ساوؤل  لأجل 
لأهم  عر�س  يلي  وفيما  منها.  �سنف  كل  مع  يتنا�سب 

�لتفا�سيل: 

�ل�سنف  وهي  �لأر�سيف:  ووثائق  �لن�سو�س  •	
�ملحبذ للموؤرخ نظرً� لتميزه بالدقة �أكرث من غريه. �إل 
نا�سخ  من  و�ختالفها  �لأزمنة  عرب  �خلطوط  تغري  �أن 
بعلم  و�إملامًا  معرفة  �ملوؤرخ  من  ي�ستوجب  �آخر  �إىل 
وقر�ءتها  �لن�سو�س  حتقيق  من  ليتمكن  �خلطوط 
مهام  من  �ملخطوطات  فتحقيق  �ل�سحيحة  �لقر�ءة 
ولئن  �لو�سيطة  �لفرتة  يف  �ملخت�س  وخا�سة  �ملوؤرخ 
جديدة،  خمطوطات  �كت�ساف  �ل�سعب  من  �أ�سبح 
توفره  ��ستغالل ما  �إىل  فاملوؤرخ يف هذه �حلالة مدعو 
ككتب  خمطوطًا-  ماز�ل  – معظمها  �أخرى  م�سادر 
�لنو�زل و�لفتاوى و�ملناقب و�لأحكام و�حل�سبة وغريها 
من �ملوؤلفات �لفقهية وكتب �لطبقات و�لرت�جم و�ل�سري 

و�لأن�ساب… �أما وثائق �لأر�سيف فهي نوعان: 

)حما�سر  �حلكومي:  �أو  �لر�سمي  �لأر�سيف   -
�لوز�ر�ت،  خمتلف  مر��سالت  جل�سات، 
معاهد�ت دولية، �تفاقيات، دفاتر جبائية…( 
�لوطنية  �لأر�سيف  بدور  عادة  حمفوظة  وهي 
�أو  »�أنبار  بع�سهم:  تعبري  حد  على  متثل  �لتي 

خمزن �لتاريخ«.
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	•�لأعمال �لفنية: تو�فر للموؤرخ �أي�سًا جملة من 
�أهمية  �ملثال  �سبيل  على  نذكر  �لتاريخية.  �ملعلومات 
�لروماين،  �ملجتمع  در��سة  يف  �لف�سيف�سائية  �للوحات 
لفهم  �لهولنديني  �أو  �لإيطاليني  �لر�سامني  لوحات  �أو 
هي  �لفنية  �لأعمال  فهذه  �لأوربية  �لنه�سة  ع�سر 

مبثابة ن�سو�س بالن�سبة للمخت�س يف تاريخ �لفن. 

	•�لوثائق �لأثرية: ت�سكل جمموعة من �ملخلفات 
�لأثرية من عمارة ونقائ�س وم�سكوكات وخزفيات… 
وخا�سة  للموؤرخني  مهمًا  م�سدرً�  ت�سكل  وهي 

�ملتخ�س�سون يف در��سة �لع�سور �لقدمية. 

�إن  �مل�سورة:  �أو  �ليقونوغر�فية  �لوثيقة  •	
�لتا�سع  �لقرن  مطلع  منذ  م�ستمر  تز�يد  يف  �أهميتها 
مبثابة  هي  �ل�سيني  �ملثل  يقول  كما  و�ل�سورة  ع�سر 
م�سادر  من  �آخر  م�سدرً�  ت�سكل  وهي  كلمة.  �ألف 
�إذ�  خا�سة  عليه  �لعتماد  ميكن  �لتاريخي  �لبحث 
على  �لر�سوم  تو�فر  فمثاًل  �ملكتوبة  �لوثائق  �نعدمت 
�ملعلومات  من  �لكثري  للموؤرخني  �لكهوف  جدر�ن 
�لتاريخية عن �حلياة يف ع�سور ما قبل �لتاريخ. كما 
در��سة  عليه،  ي�ستحيل  نقل  مل  �إن  �ملوؤرخ،  على  يتعذر 
�لنه�سة �لأوربية يف �لقرنني �خلام�س و�ل�ساد�س ع�سر 
دون �إدر�ج �لر�سيد �لهائل من �لأعمال �لفنية �سمن 

قائمة م�سادره. 

�أي�سًا  �ملوؤرخ  ي�ستغل  �ل�سفوية:  �مل�سادر  •	
عا�سو�  �لذين  �لعيان  ل�سهود  �ل�سفوية  �ل�سهاد�ت 
�لأحد�ث �أو كانو� �أحد �أطر�فها ومبا �أن م�سدر �لرو�ية 
�ل�سفوية هي �لذ�كرة، فاإن على �ملوؤرخ �أن يفهم كيفية 
�أحد�ث  �إعادة عنا�سر  �أنها عملية  �أ�سا�س  عملها على 

�ملا�سي. 

يف  �أهميتها  تز�يدت  �لإح�سائية:  �لوثيقة  •	
�أي�سًا  يعرف  ما  �أو  �لكمي  بالتاريخ  يعرف  ما  �إطار 
ظهوره  منذ  يتطور  �نفك  ما  �لذي  �ل�سل�سلي  بالتاريخ 

يف �إطار مدر�سة �حلوليات مع در��سة كل من فر�ن�سو� 
�سيميان و�رن�ست لبرو�س وبيري �سوين. ولقد ولع هذ� 
�لوحيد  �ل�سكل  عده  حتى  �ل�سل�سلي  بالتاريخ  �لأخري 
منهج  فورييه  فر�ن�سو�  عد  كما  �لتاريخي.  للبحث 
�لتاريخ �لكمي بالأرقام هو ثورة يف فهم �لتاريخ كله. 
�سال�سل مرقمة  ��ستغالل  �لكمي على  �لتاريخ  ويعتمد 
للمقارنة وممتدة على فرتة  قابلة  ملعطيات متجان�سة 
�لتغيري�ت  للموؤرخ  يتبني  حتى  وذلك  طويلة  زمنية 
�أ�سماه عبد �هلل �لعروي  و�لتطور�ت �حلا�سلة وهو ما 

بـ: »�لتاريخ بالعدد«. 

�أد�ة  �خلريطة �لتاريخية: متثل هي �لأخرى  •	
�إليه  بالن�سبة  �سرورية  وهي  �ملوؤرخ،  �أدو�ت  بني  من 
�أو  للتعبري عن حدث  ناجعة  وو�سيلة  �ملو�قع  يف �سبط 
�لقبائل،  حتركات  �ل�سكان،  )توزيع  تاريخية  ظاهرة 

مر�حل تنقالت جيو�س…(. 

ول  وثائقية  ثورة  يعي�س  �ليوم  �لتاريخ  �أ�سبح 
�سيما مع ظهور ما �سمي بالتاريخ �لنقدي �أو �لإ�سكايل، 
لقد فر�س هذ� �لتوجه �جلديد يف �لكتابة �لتاريخية 
�إلز�مية �ل�ستناد، �سمن �إجر�ئية ت�سيع فيها �سلطة 
غري  �أخرى  م�سدرية  �أمناط  �إىل  �ملكتوبة،  �لوثيقة 
حول  �ل�سفهي  و�لبحث  �لإيقونوغر�فيا  مثل  ماألوفة 
�لذ�كرة �جلماعية و�إ�سارة �لطقو�س و�ملمار�سات)1(. 
�ملوؤرخ  عند  �ملالحظة  جمال  تو�سيع  ذلك  من  نفهم 
باكت�ساف مو��سيع جديدة، و�لعتماد على جمموعة 
من �لعلوم �لإن�سانية )�لأنرثوبولوجيا، علم �لقت�ساد 
مناهج  وبلورة  �لنف�س...(،  وعلم  �لجتماع  وعلم 
وثائق  بالعتماد على  تعقيدً�  �نفكت تزد�د  كمية ما 
وبح�سب  عليه  ��سطلح  ما  بلورت  يف  �ساهمت  كمية 

تعبري بيري �سوين بالتاريخ �جلدويل)2(. 

)1( حممد حبيدة: من اأجل تاريخ اإ�صكال؛ ترجمات خمتارة، من�سور�ت 
كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية، �لقنيطرة، 2004، �س 130.

(2) Histoire quantitative, Histoire sérielle.
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وعديدة،  متنوعة  وثائق  للموؤرخ  �إذن  تتو�فر 
وغالبًا ما يعك�س تعدد �لوثائق �ن�سغال كل متخ�س�س؛ 
فماهية �لوثيقة عند �لأركيولوجي هي �لبقايا �لأثرية 
على  �ملعتكف  �ملوؤرخ  وعند  )حجرية،حيو�نية،نباتية( 
مكتبة وطنية، هي �ملخطوطات و�لر�سائل و�لكنا�سات. 
�مل�سجلة  �خلطب  فهي  �لع�سرين  �لقرن  وثائق  �أما 
ترتيبها  �أن  كما  و�ل�ستجو�بات.  �لوثائقية  و�لأفالم 
يعطي  جنده  كورفيزيه  �أندريه  فمثال  يختلف  �أي�سًا 
�ل�سو�هد  �ملكتوبة،  �لوثائق  �لتايل:  �لرتتيب  �لوثائق 
�ملرئية،  �لر�سوم  �ملادية،  �لأن�ساب  �لإيقونوغر�فية، 

و�مل�سجالت �ل�سوتية. 

و��سح من خالل هذ� �لرتتيب �أنه ترتيب يالئم 
يعك�س  ما  غالبًا  �لتاريخي،  �لتاأليف  من  خا�سًا  نوعًا 
هم كل تخ�س�س؛ »فالتاريخ �ل�سيا�سي/ �لديبلوما�سي 
ي�سع على ر�أ�س �لقائمة �ل�سو�هد �ملكتوبة، �ملخطوطة 
�أو �ملطبوعة. وتاريخ �لفن �لر�سوم و�لأ�سكال �لتمثيلية 
�لإنتاج  وتاريخ  �مل�ستعملة،  �ملو�د  و�لأرخيات  �لأخرى 
�لأدبيات  �لذهنيات  وتاريخ  �لإح�سائية  �جلد�ول 

و�لأ�ساطري و�لأحالم«.

لطبيعة  يخ�سع  �لوثائقي  �لرتتيب  كان  و�إذ� 
�لبحث �أو �لتخ�س�س �لتاريخي، فاإن تعددها وتو�فرها 
�لتي  �لكيفية  يف  تتمثل  منهجية  م�ساألة  �أي�سًا  يعر�س 
هذ�  ويف  �لتاريخ.  بل  �سناعته  �ملتخ�س�س  بها  يفهم 
يوميًا  يتاأمل  »من  �لعروي:  �هلل  عبد  يقول  �ل�سياق 
يفهم  ل  �لفخار،  �أو�ين  �أو  �لذرة،  حبوب  �أو  �لأحجار 
يقر�أ  ينفك  ل  من  ويت�سوره  يفهمه  كما  �لتاريخ 
�للحم.  �أو  �لقمح  �أ�سعار  تطور  يتابع  �أو  �ملخطوطات، 

لكل وثيقته ولكل تاريخه.

من  �لوثائق  تعدد  ي�ستوجب  �لنحو  هذ�  على 
�ملوؤرخ وقفة تاأملية مقرونة بحذر �سديد وح�س نقدي، 
بقدر  جديدة  وثائق  باكت�ساف  يتجدد  ل  فالتاريخ 
على  �ملوؤرخ  يطرحها  �لتي  �لأ�سئلة  بنوعية  يتجدد  ما 

�لوثائق وتاأويله لها.

التاريخية:  الوثيقة  مفهوم  في  حفريات   -3
مقاربات وت�شورات 

اأ(- المدر�شة الوقائعية المنهجية

�لقرن  بفرن�سا طو�ل  �لوثائقية  �ملدر�سة  �سادت 
هو  بفرن�سا  �لأ�سا�سي  مرجعها  وكان  ع�سر  �لتا�سع 
�ملوؤرخ  يد  على  �سنة  تاأ�س�ست  �لتي  �لتاريخية  �ملجلة 
غابريال مونود، وكتاب »�ملدخل للدر��سات �لتاريخية« 
ل�ساحبيه �سارل فيكتور لجنلو�و�سارل �سينوبو�س �سنة 
خطاب  �أو  �لتاريخي  �لبحث  يف  دليل  عن  عبارة  وهو 
يف �ملنهجينطلق �ملوؤلفان من موقف غري مبال و�أحيانًا 
مع،  �لتاريخ  حال  هو  كما  �لتاريخ  مليثولوجيا  حمتقر 
�أو  هيجل  �أمثال  �لتاريخ  بفال�سفة  مبال  غري  كذلك 
عماًل  كمًا  مار�سه  كما  و�لأدب  للتاريخ  و�أي�سًا  كونت، 
��ستخدمت  �لتي  �لإلهية  �لعناية  مفهوم  نقد  على 
يعودو�  مل  �ملوؤرخني  �أن  �سحيح  �لوقائع.  تف�سري  يف 
لتف�سري  �لجتاه  ولكن  �ليوم  �لفكرة  هذه  �إىل  يلجاأون 
��ستمر  متعالية  جتاوزية  باأ�سباب  �لتاريخية  �لوقائع 
يف �لنظريات �حلديثة حيث بد�أت �مليتافيزيقا تتخفى 
ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  موؤرخي  �إن  علمية.  �أ�سكال  حتت 
– بغري وعي  �أدخلوها  تاأثرو� بالثقافة �لفل�سفية �لتي 

منهم- ب�سيغ ميتافيزيقية يف بناء �لتاريخ

�إل  لي�س  فالتاريخ  و�سينيوب�س  لجنلو�  ح�سب 
من  ي�ستعري�ن  بذلك  وهما  بالوثائق  عمل  و�سعية 
ليوبولد فون ر�نكه نظرية �لنعكا�س ويعر�سان �ختباء 

�ملوؤرخ خلف �لن�سو�س، �أي خلف �لوثائق.

عن  �لبحث  »يف  بعنو�ن  كتابهما  يف  ف�سل  �أول 
�أهمية  من  �نطالقا  �لتاريخ  علم  يعرفان  �لوثائق« 
�لوثيقة �لتي يرتكها �ل�سلف ويف ذلك يقولن: « �لتاريخ 
خلفتها  �لتي  �لآثار  هي  و�لوثائق  �لوثائق  من  ي�سنع 
�أفكار �ل�سلف و�أفعالهم، )...( وبفقد�ن �لوثائق �سار 
جمهوًل  �لإن�سانية  ما�سي  من  متطاولة  ع�سور  تاريخ 
فال  وثائق  ل  وحيث  �لوثائق،  عن  بديل  ل  �إذ  �أبدً�؛ 

تاريخ.
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وعمل  �لتاريخية  �لوقائع  حتمل  �إذن  �لوثائق 
�ملوؤرخ ��ستدليل ينطلق من معطى �لوثيقة لي�سل �إىل 
حقيقة �لو�قعة. وح�سب �ملوؤلفني د�ئمًا فاإن �لوقائع ل 
مبا�سرة  �إما  بطريقتني:  �إل  جتريبيًا  معرفتها  ميكن 
مبا�سرة  غري  بطريقة  �أو  حتدث،  وهي  لوحظت  �إذ� 
بدر��سة �لآثار �لتي ترتكها، و�لنوع �لثاين من �لوقائع 
هي �لوقائع �لتاريخية لأنها ل تدرك مبا�سرة �إل وفقًا 
بطبيعتها  هي  �لتاريخية  �ملعرفة  فاإن  ولهذ�  لآثارها. 
للتاريخ  ينبغي  �ل�سبب  ولهذ�  مبا�سرة،  غري  معرفة 
ومن وجهة نظر �ملدر�سة �لو�سعانية �أن يختلف كمنهج 
تعتمد  �لتي  �لعلوم  �سائر  منهج  عن  �أ�سا�سيًا  �ختالفًا 
نظرهم  يف  �لتاريخ  وعلم  �ملبا�سرة.  �ملالحظة  على 

�أي�سًا مهما قيل فيه فاإنه لي�س علم مالحظة. 

ما  خالل  من  �إل  نعرفها  ل  �ملا�سية  »�لوقائع 
بقي لنا من �آثار عنها. �سحيح �أن �ملوؤرخ يالحظ هذه 
�لآثار، وت�سمى �لوثائق ويالحظها مبا�سرة، ولكنه لي�س 
لديه بعد ذلك ما يالحظه، بل �بتد�ًء من هذه �لنقطة 
�لوقائع  ي�ستنتج  �أن  �ل�ستدلل، حماوًل  م�سلك  ي�سلك 
من �لآثار �لباقية على �أ�سح وجه ممكن. فالوثيقة هي 
نقطة �لبتد�ء و�لو�قعة هي نقطة �لو�سول. وبني نقطة 
ب�سل�سلة مركبة  �ملرور  ينبغي  �لو�سول  �لبتد�ء ونقطة 
من �ل�ستدللت �ملرتبطة بع�سها ببع�س، فيما فر�س 
�خلطاأ عديدة، و�أقل خطاأ �سو�ء �رتكب يف �لبد�ية �أو 
�لو�سط �أو يف نهاية �لعمل، ميكن �أن يف�سد كل �لنتائج«

منهج  �أو  �لتاريخي،  �ملنهج  �أن  يتبني  هذ�  ومن 
منهج  من  مرتبة  �أدنى  �ملبا�سرة  غري  �ملالحظة 
�ملالحظة �ملبا�سرة، لكن لي�س �أمام �ملوؤرخ هنا خيار، 
فهذ� �ملنهج �لتاريخي هو وحده �ملوجود للو�سول �إىل 
�حلقائق �ملا�سية. و�لتحليل �ملف�سل لال�ستدللت �لتي 
تقود �إىل �مل�ساهدة �ملادية للوثائق �إىل معرفة �لوقائع، 
هو جزء من �لأجز�ء �لرئي�سة يف �ملنهج �لتاريخي. �إنه 
ميد�ن �لنقد للوثائق بق�سميه �لد�خلي و�خلارجي كما 

هو �سائع يف عرف �ملوؤرخني. 

�لدعوة  �أن  و��سحا  يبدو  �سبق  ما  �سوء  على 
ل�سان  �ملنهجية/�لوثائقية على  �ملدر�سة  �أطلقتها  �لتي 
ملا  جتاوز  حماولة  حتمل  كانت  و�سينوبو�س،  لجنلو 
�لتطورية  فل�سفتها  يف  �لو�سعية  �لفل�سفة  �إليه  �آلت 
ويف �سقها �لتاريخي �لذي �سمي بالنزعة »�لتاريخية« 
و�إن كانت يف �أ�سا�سها ومنطلقها جزءً� منها؛ لكن هل 
)�لبحث  �ملمار�سة  م�ستوى  على  �لدعوة  هذه  حققت 

�لتاريخي( توجهاتها �لفعلية؟

لقد كان هم هذه �ملدر�سة هو �لو�سول �إىل معرفة 
�أجل ذلك عملت على  �حلو�دث وكيفية حدوثها ومن 
�ملكتوبة،  للوثائق  �لدقيق  و�لتمحي�س  �لنقد  تاأ�سي�س 
فكان عمل هذه �ملدر�سة �إحياء �لأحد�ث �لتاريخية من 
و�لوقائع  �لأ�سخا�س  حميط  عن  �لنظر  بغ�س  جديد، 
وهكذ� �سقطت ودون �أن تدري يف �لتاريخ �حلدثي، ويف 
خلفيات �لتاريخ �لوثائقي �لتي توؤدي �إىل �نحياز و��سح 
كتابة  �إىل  وبالتايل  �لقائمة  �لدول  لإ�سرت�تيجيات 
تاريخ جد ر�سمي. ويف هذ� �لإطار يالحظ غي بورده 
وهرفه مارتن: »�أن �لن�س �لتاريخي �لذي تقدمه هذه 
�لكتب كما يف �لكتب �لتي ت�ستلهمها مت�سبع باحلدث، 
وبالتاريخ �ل�سيا�سي، ومقطع �إىل حمطات يف�سل بينها 
عرب  �لأحد�ث  ترت�بط  كما  �أنظمة  �أو  حكومات  تغري 
وتركيبات  �سيا�سات  فهي  �لوقائع  �أما  خطية،  �سببية 

وز�رية ومناظر�ت برملانية و�نتخابات ت�سريعية« 

�لوقائع  �أن لئحة  ن�ستنتج  �ملالحظة  لهذه  وفقا 
�ملادية،  �لعاد�ت  �ملادية،  )�لظروف  �لتاريخية 
�لتي  و�لعاد�ت �لقت�سادية، �لنظم �لجتماعية…( 
�لتاريخية  �لأزمنة  يف  �لب�سري  �لن�ساط  �أوجه  حتتل 
ل  �لتاريخية«  للدر��سات  »�ملدخل  كتاب  ر�سمها  وكما 
ترتجم جميعها على �سعيد �ملمار�سة �لتاريخية، فثمة 
�نقطاع يالحظ مابني طموح دعوة �ملدر�سة �ملنهجية/
و�سنيوبو�س،  لجنلو  كتاب  ي�سرحها  كما  �لو�سعانية 

وبني ما كتب يف �لإ�سطوغر�فيا �لفرن�سية. 
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ت�سغل  مل  �لوقائع  قائمة  �إليه  ت�سري  ما  �إن 
جزءً�  ظلت  بل  �ملنهجية  �ملدر�سة  موؤرخي  �هتمامات 
�أو  �لقت�ساد،  �أو  �لجتماع  علماء  �هتمامات  من 
�لأنرثوبولوجيا و�لإثنولوجيا. هذه �لفر�غات يف �لبحث 
فرن�سية  مدر�سة  لظهور  مهدت  �لتي  هي  �لتاريخي، 
عر�ست  »احلوليات«،  جملتها  با�سم  �ستعرف  جديدة 
�ملنهجية  للمدر�سة  متجاوزً�  جديدً�  م�سروعًا  نف�سها 
�أو على  �ملنهج  �سو�ء على م�ستوى  �لتاريخية(  )�ملجلة 
�أو  �ملكان  �سو�ء يف  �لتاريخ  تو�سيع �حلقول يف  م�ستوى 
�لزمان، �أو على م�ستوى �نت�سار �لعالئق �مل�سرتكة فيما 

بني �لعلوم �لإن�سانية. 

جديد  تاريخ   - الجديد  التاريخ  مدر�شة  ب(- 

ووثائق جديدة

�إل  يكتب  ل  فالتاريخ  �لو�سعية  �ملدر�سة  ح�سب 
حيث توجد �لوثائق �ملكتوبة، كما �أن �ملوؤرخ �لتقليدي يف 
ممار�ساته متعود على �أن يتجه مبا�سرة �إىل �لن�سو�س 
�لعتقاد  هذ�  �ملا�سي.  ��ستح�سار  بهدف  و�لوثائق 
�لوثائقية  �ملدر�سة  لدى  ر��سخًا  ظل  �لذي  �ل�سائد 
�سي�سري مبثابة بناء عتيق �ستتهاوى جدر�نه، وخا�سة 
�ملدر�سة  �ستنعت  �لتي  �جلديد  �لتاريخ  مدر�سة  مع 
�لوثائقية مبدر�سة �حلروب و�لعقودفال معطى �لوثيقة 
مقد�س بذ�ته ول �لو�قعة �لتي ت�سري �إليها �لوثيقة هي 

�حلقيقة بذ�تها.

�أحد  مع  �جلديد  �لتاريخ  مدر�سة  حاولت  لقد 
�لتاريخ  �إبر�ز عقم  لو�سيان فيفر  �أبرز موؤ�س�سيها وهو 
ويف  �ملكتوبة.  �لوثيقة  على  و�عتمادً�  حدثي  باأ�سلوب 
�لتاريخ  �أن  ل�سك  فيفر:«  لو�سيان  يقول  �ل�سدد  هذ� 
لكن  وجدت  �إذ�  �ملكتوبة  �لوثائق  على  �عتمادً�  يكتب 
ميكن، بل يجب �أن يكتب �عتمادً� على كل ما ي�ستطيع 

�لباحث مبهارته وحذقه، �أن ي�ستنبطه من �أي م�سدر: 
�لطبيعية،  �ملناظر  من  �لرموز،  ومن  �ملفرد�ت  من 
ومن تركيب �لآجر، من �أ�سكال �ملز�رع ومن �لأع�ساب 
�لثري�ن،  مقارن  ومن  �لقمر  خ�سوفات  من  �لطفيلية، 
من فحو�س �لعامل �جليولوجي لالأحجار ومن حتليالت 

�لكيميائي لل�سيوف �حلديدية«.

�إىل جانب لو�سيان فيفر، يقر مارك بلوك �أي�سا 
باأهمية �لوثائق، وباأهمية �لتحقق و�لتبحر مبعطياتها 
ومقرر�تها وجزئياتها. لكن ذلك ل يكفي لأنه ل يجب 
�أل يكتفي بالوثائق وحدها كم�سادر للتاريخ، �إن ركام 
ول  حمدود.  غري  ركام  �لتاريخ  ميتلكها  �لتي  �لوثائق 
ميكن  »�إذ  �ملكتوبة:  �لوثائق  على  �لتاريخ  يقت�سر 
و�لهجر�ت، من  �ل�سكانية  در��سة �حلركات  ��ستكمال 
خالل �ملقابر �لأثرية يف منطقة من �ملناطق �أو ح�سارة 
من �حل�سار�ت، ثم عن �ملعتقد�ت و�مل�ساعر و�لعو�طف 
�أكرث  �أن تنبئ عنها �ل�سور و�لر�سوم و�لتماثيل  ميكن 

مما تنبئ عنها �لن�سو�س«.

�كت�ساف  �إىل  هنا  بلوك  مارك  هنا  يدعو  ل 
تو�سيع  �إىل  يدعو  بل  فقط،  للتاريخ  جديدة  م�سادر 
باجتاه  خمتلفة:  �جتاهات  نحو  �لتاريخ  حقل 
و�لعاد�ت  �لفلكلور  در��سة  �لتاريخية؛  �لأنرثوبولوجيا 
�لعقليات  تاريخ  جمال  باجتاه  ثم  �ل�سحر،  ومظاهر 
كما فعل جاك لوغوف و�آخرون، كما در�س حقول علم 
�لجتماع �لديني يف �أزمنة تاريخية معينة و�إىل جانب 
كل هذ� فاإنه يدعو �أي�سًا �إىل �لهتمام باأ�سل �لكلمات 

وتطور ��ستخد�مها يف �لتاريخ. 

بروديل  فرناند  ثار  وبلوك،  فيفر  جانب  و�إىل 
على  عودنا  �لذي  �لتقليدي  �لتاريخ  على  �لآخر  هو 
�لهتمام �أكرث بالأحد�ث وبت�سل�سلها �لزمني بو�سفها 
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للوثائق  حتددها  و�عية  �إر�د�ت  من  نابعة  �أحد�ثًا 
�ملكتوبة فكاأن غاية �ملوؤرخ هي �لوقوف على مغامر�ت 
ذلك  وكاأن  �لذ�تية،  �سريهم  و�إير�د  �لعظام،  �لرجال 
هو �لذي يف�سر �لتاريخ. وب�سيغة �أخرى يوؤكد بروديل 
باأن �حلدث يف حد ذ�ته غري قابل للفهم ما مل يبحث 
له �ملوؤرخ عن �سياقه �سمن بنية �أ�سمل تدخل يف عني 
يظل  فاإنه  و�جلغر�يف،  و�ملجتمعي  �ل�سيا�سي  �لعتبار 
ينفرد  معناه �حلقيقي. ومل  �لوقوف على  عاجزً� عن 
فقد  �لتقليدي،  �لتاريخ  على  بالثورة  وحده  بروديل 
�إنه  �لفرن�سيني،  �ملوؤرخني  كبار  �أحد  كذلك  �نخرط 
جمال  �أو  »موطن  كتابه  يف  لدوري  لورو�  �ميانويل 

�ملوؤرخ« وهو حامل �سعار »تاريخ بدون �إن�سان«.

�ملدر�سة  باأن  يت�سح  �سبق  ما  على  تاأ�سي�سًا 
حتولت  �إحد�ث  �إىل  دعت  قد  �حلديثة  �لتاريخية 
كربى يف �سناعة �لتاريخ، ويبقى �أبرز هذه �لتحولت 
هي تلك �لتي �سملت مفهوم �لوثيقة، وهي �أ�سا�س عمل 
�ملوؤرخ بال �سك، �إذ عملت على تو�سيع جمالها فلم تعد 
تقت�سر على ما هو مكتوب فقط، وبات�ساع هذ� �ملجال 
�ت�سع كذلك ميد�ن �لتاريخ �إىل كل �ملجالت �لأخرى. 
ذلك �أن �لأدو�ت �جلديدة �لتي �سارت بني يد �ملوؤرخني 
مكنتهم باأن يتبنو� د�خل حقل �لتاريخ طبقات ر�سوبية 

متباينة.

�لوثيقة  م�ستوى  على  �حلا�سل  �لتطور  هذ� 
فاين  بول  �أمثال  �إب�ستيمولوجيني  مع  �أكرث  �سيتبلور 
كل  »باأنها  �لوثيقة  يعرف  �لأخري  هذ�  مارو،  وهرني 
من  �ملوؤرخ  فكر  خالله  من  يتمكن  لالأخبار  م�سدر 
�لب�سري  �ملا�سي  معرفة  �أجل  من  �سيء  ��ستخال�س 
و�سيئًا   … �إليه من خالل �لإ�سكال �ملطروح  منظورً� 
و�آثار  ن�سو�س  باحتو�ء  وتنتهي  �لفكرة  تت�سع  ف�سيئًا 
ومالحظات من كل نظام«. كما يعد �أن فكرة �لوثيقة 

�لإدر�ك  �أن  ذلك  �لتاريخ؛  فكرة  تعميق  مع  تتقدم 
�ل�سيق لل�ساهد يف نظره يوؤدي �إىل تاريخ جممل حدثي 
�أما بول فاين فهو يرى من حيث �جلوهر باأن  بحدة. 
�لتاريخ معرفة بو��سطة �لوثائق، ولكن �ل�سرد �لتاريخي 
�لوثائق.  ور�ء  فيما  نف�سه  وي�سع  �لوثائق  كل  يتجاوز 
تكون  �أن  ت�ستطيع  ل  وثيقة  �أي  كون  �إىل  ذلك  ويرجع 
للحدث  حماكاة  لي�ست  فالوثيقة  �حلدث،  بذ�تها  هي 
عند  جنده  تقريبًا  �ملعنى  ونف�س  عنه.  حكاية  هي  بل 
�أ�سا�سية  �أ�سياء  هي  �لوثائق  »باأن  يرى  �إذ  كار  �إدو�رد 
بالن�سبة للموؤرخ، ولكن جتنب �أن جتعلها معبودً�، فهي 
ذ�تها  يف  تعطي  �أنها  �إل  ذ�تها  بحد  �لتاريخ  ت�سكل  ل 
جو�بًا غري جاهز عن �ل�سوؤ�ل �ملتعب ما هو �لتاريخ؟«. 

�ملا�سي  من  تبقى  ما  كل  �إن  �لقول،  جممل 
وجود  له  كان  �سيء  عن  يعرب  كموؤ�سر  �عتباره  ميكن 
يف �ملا�سي، وهو ما جعل عبد �هلل �لعروي يطلق على 
للوثيقة  وجود  ل  نظره  ففي  �ل�ساهدة،  ��سم  �لوثيقة 
ي�ستغلها  متميزة  وثيقة  هو  يوجد  ما  كل  �ملجردة، 
�لتي  بالكيفية  نتائج  �لو�سع  هذ�  على  ويبني  �لباحث 

يبني بها �ملوؤرخ �لتاريخ.

تعريف  �إعطاء  باأن  ن�ستنتج  �سبق  ما  على �سوء 
تعدد  �إىل  بالنظر  وذلك  �سعب،  �أمر  للوثيقة،  موحد 
وذلك  مفهومها  و�ختالف  �لتاريخية  �لوثائق  �أنو�ع 
�ملعا�سرة  �لتاريخية  و�لتيار�ت  �لجتاهات  بح�سب 
ذلك �أن عالقة �ملوؤرخ بوثائقه وم�سادره تعد من بني 
�لتاريخ،  لعلم  �ملتكررة  �لب�ستيمولوجية  �لإ�سكالت 
�ملوؤرخني،  طرف  من  ��ستخدم  �لذي  �ملعنى  وبح�سب 
�لجتاهات  ح�سب  يختلف  مفهومًا  تاأخذ  �لوثيقة 
م�ستوى  على  �سو�ء  �ملعا�سرة  �لتاريخية  و�لتيار�ت 

�ملفهوم �أو على �سعيد �ملنهج �ملتبع يف معاجلتها. 
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مالحظات ختامية

�لبحث  يف  كربى  �أهمية  باأكملها  للوثائق  �إن 
�لتاريخي، فهي ت�ستخدم يف �لغالب كمناجم ي�ستخرج 
باأن  �لقول  وميكن  �إل.  لي�س  �خلام  �لتاريخ  منها 
و�إ�سهاماتهم  �جلديد  �لتاريخ  �جتاه  رو�د  ت�سور�ت 
�ملنهجية، �ستوؤدي ل حمالة �إىل تو�سيع مفهوم �لوثيقة 
�لتاريخية لت�سمل كل ما ميكن للموؤرخ �أن ي�ستقي منه 
ظل  يف  ��ستنطاقها  تقنية  �أن  كما  �لتاريخية،  مادته 
هذ� �لجتاه �ستفر�س معاجلات جديدة على �خلز�ن 
�ملا�سي  ملخلفات  �ملوؤرخ  معاجلة  جعلت  �لوثائقي؛ 
�لفكرية،  وبنيته  ولثقافته  لأ�سئلته  تخ�سع  �لب�سري 
�لعلوم  بع�س  مكت�سبات  توظيف  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 
�لإن�سانية �لأخرى )مثل �لأنرثوبولوجيا و�ل�سيميائيات 
و�لل�سانيات...�إلخ( كعلوم فر�ست نف�سها ومل يعد من 

�ملمكن جتاهلها.

�لنقد  �أن  يعني  ل  �لأمور  بهذه  �لإقر�ر  �إن 
مل  �لو�سعانية-  �ملدر�سة  ت�سورته  -كما  �لوثائقي 
�ملنهج  قوة  �إن  ذلك  من  �لعك�س  على  بل  �ساحلًا  يعد 
للنقا�س، ولكنها غري كافية.  �لنقدي تبقى غري قابلة 
وعلى هذ� �لأ�سا�س فاإن �ملوؤرخ يحتاج يف فهم ما يوجد 
بني ثنايا �سطور �لوثيقة �لتاريخية �إىل مركبه �لعقلي 
وخياله ومنهجيته �لعلمية. �إن مرحلة �لنقد �لوثائقي 
وفهم  �لوثيقة،  فهم  يف  �أهميتها  من  �لرغم  وعلى 
�حلدث عربها، ذلك �أن �لنقد �لوثائقي/ �لو�سعاين، 
و�لديبلوما�سية  �ل�سيا�سية  �لوثائق  على  �أكرث  ينطبق 
�ملدة  وتاريخ  و�ل�سردي  �حلدثي  �لتاريخ  ترتجم  �لتي 
�أو �لتحولت �لفردية �ل�سريعة، وهم �ملوؤرخ  �لق�سرية 
يف هذه �حلالة هو حتقيق �لأحد�ث فقط ومعرفة زمن 
حدوثها ووقوعها. ولعل هذ� �لأمر هو ما يتعار�س مع 

�أنو�عا  ت�ستعمل  �لتي  �ملعا�سرة  �لتاريخية  �لجتاهات 
عن  فقط  لي�س  �لك�سف  وتتوخى  �لوثائق،  من  �أخرى 
ما  وهذ�  �لطويلة.  �ملدة  ذ�ت  بل  �لق�سرية  �لتغري�ت 
�لتاريخية؛  �لوثيقة  يقت�سي تعاماًل من نوع خا�س مع 
ول  �لوثائق  على  �لأ�سئلة  من  يكرث  �لوثائقي  فالنقد 
يدعها تتكلم من تلقاء نف�سها. وبالتايل يرغمها بهذه 
�لطريقة �أو �لكيفية على �إعطاء معلومات قد ل تتو�فر 
عليها، وبعبارة �أخرى �أكرث و�سوحًا يتم �لتع�سف عليها 
بال�ستنتاجات، ف�ساًل عن ذلك فاإن �لتحليل �لنقدي 
فقط  بل  ما.  حلدث  قطعيًا  وجودً�  يعني  ل  للوثيقة 
�إمكانية �لعتماد عليها ك�ساهد، وهنا تعر�س �سرورة 
�لوثائقي  �لنقد  يتجاوز  �لأخري  وهذ�  �لوثيقة  فهم 
�ملوؤرخ  ثقافة  و��ستغالل  توظيف  على  بذلك  ويعمل 

وبنيته �لفكرية.

ويف �خلتام نردد ما قاله هرني مارو:« فمفهوم 
وبر�عته  بديهته  على  �ملوؤرخ  على  يعتمد  �لوثيقة  فكرة 
يف ��ستخد�م �أدو�ته يف �لعمل ومعرفاته، ولكن قبل كل 
�سيء على ما يف ذ�ته، على ذكائه، نافذة عقله، وعلى 
بالغنى  رهينة  هي  �لتاريخية  فاملعرفة  ولهذ�  ثقافته«. 
�أو  �لوثائق  �إن  �لوثائقي.  بغناه  ولي�س  للموؤرخ  �لذ�تي 
ت�ساعد  �لتي  �ل�سفافة  �لأدو�ت  من  لي�ست  �لن�سو�س 
عدد  هناك  بل  جامدة،  م�سامني  �إىل  �لو�سول  على 
تبنى  �إذ�  �إل  �لباحث  تخاطب  ل  �لتي  �لدللت  من 
معزولة.  وقائع  عن  �لبحث  تتعدى  قر�ءة  �لأخري  هذ� 
نبذ  تعني  �لوثائق ل  �أو  للن�سو�س  �ملتعددة  �لقر�ءة  �إن 
�ل�ستعمال �لوثائقي لها. بل يعني عدم �لقت�سار على 
مبعطيات  ينخدع  رمبا  �ملوؤرخ  لأن  �ل�ستعمال،  ذلك 
�لذي  �مل�سمون  و�أولوية  �ل�سكل  تفاهة  وبني  م�سبوهة، 
�ملتعدد  �لقر�ءة  تاأتي  �لنقدي  �ملنهج  عادة  يفرت�س 
لتجعل �ل�سكل يتحول �إىل م�سمون �إذ� ما وظف �ملوؤرخ 
�أدو�ت ومفاهيم ر�كمتها �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية. 
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- باللغة العربية
- �بن �سليمان فريد: مدخل اإل درا�صة التاريخ، تون�س، مركز �لن�سر �جلامعي. 

- �بن منظور: ل�صان العرب، مادة وثق �ملجلد �لعا�سر، د�ر �سادر بريوت،.
- �أحمد ح�سني: الوثائق التاريخية، �لقاهرة. 

- �إدو�رد كار: ما هو التاريخ؟ ترجمة ماهر كياين وبيار عقل، بريوت. 
البادية املغربية عب التاريخ،  - بلكامل �لبي�ساوية: »�أن�سطة فالحية و��ستغالليات من خالل ف�سيف�ساء �ل�سمال �لإفريقي«، �سمن كتاب 
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تطو�ن، مطبعة �لهد�ية. 
- �سامل يفوت: الزمان التاريخي من التاريخ الكلي اإل التواريخ الفعلية، بريوت، د�ر �لطليعة، 1991.

- �سيار �جلميل: املجايلة التاريخية، فل�صفة التكوين التاريخي؛ نظرية روؤيوية يف املعرفة العربية الإ�صالمية، عمان، من�سور�ت �لأهلية للن�سر و�لتوزيع.
- �ساكر عبد �حلميد: ع�صر ال�صورة. ال�صلبيات والإيجابيات، عامل �لفكر �لكويت، يناير.

- عبد �لأحد �ل�سبتي: »�لتاريخ �لجتماعي وم�ساألة �ملنهج مالحظات �أولية، جملة اجلدل، �لعدد �خلام�س و�ل�ساد�س، �لرباط. 
- عبد �لعزيز عبد �لغني �إبر�هيم: »�لوثائق �لتاريخية �مل�سجلة و�أهمية مقارنتها بالرو�يات �ل�سفهية«، ملة الوثيقة، �لعدد، �ل�سنة �لتا�سعة ع�سرة، يوليو.

- عبد �هلل �لعروي: مفهوم التاريخ، اجلزء الأول، الألفاظ واملذاهب، �لد�ر �لبي�ساء- بريوت، �ملركز �لثقايف �لعربي، 1997.
- عبد �ملجيد عابدين:«�لتوثيق تاريخه و�أدو�ته«، جملة الوثائق العربية، �لعدد �لثالث، بغد�د.

- فان�سينا، يان:املاأثورات ال�صفاهية. درا�صة يف املنهجية التاريخية، ترجمة ودر��سة �أحمد علي مر�سي، �لقاهرة، د�ر �لثقافة. 
- لجنلو� و�سينيوب�س: املدخل اإل الدرا�صات التاريخية، �سمن كتاب �لنقد �لتاريخي، ترجمة عبد �لرحمان بدوي، �لكويت، وكالة �ملطبوعات.

- مارو، هـ �أ: من املعرفة التاريخية، ترجمة جمال بدر�ن، مر�جعة زكريا �إبرهيم، �لقاهرة، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للتاأليف و�لن�سر.
- حممد �إبر�هيم �ل�سيد: مقدمة للوثائق العربية، �سل�سلة �لوثائق و�ملعلومات، �لقاهرة، د�ر �لثقافة للن�سر و�لتوزيع. 

- هاري �إملربارنز: تاريخ الكتابة التاريخية، �جلزء �لثاين، ترجمة حممد عبد �لرحمان برج، ومر�جعة �سعيد عبد �لفتاح عا�سور، �لقاهرة، 
�لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب. 

التاريخ، �جلزء �لأول، بريوت، �لأحو�ل و�لأزمنة للطباعة  اإل علم  التاريخ ومدار�صه يف الغرب وعند العرب، مدخل  - وجيه كوثر�ين: 
و�لن�سر و�لتوزيع،

- وجيه كوثر�ين: تاريخ التاأريخ، اتاهات- مدار�س- مناهج، بريوت، من�سور�ت �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات. 
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- باللغة االأجنبية
- Sources et méthode en histoire socialeL’histoire aujourd’hui, nouveaux objets de recherche, courants et débats, 

le métier d’historien

- Bruno Galland, « Conserver pour l’histoire: une nouvelle dimension pour les Archives nationales de France », 
en ligne :http://www.archiviodistato.firenze.it/atti/aes/galland.pdf, consulté le 20/11/2014.Introduction aux 
études historiquesLes écoles historiquesLe territoire de l’historienEcrits sur l’Histoire

- Histoire & historiens en France depuis 1945Faire de l’histoire t.1 : Nouveaux Problèmes

- Histoire et mémoireDe la connaissance historiqueApologie pour l’histoire ou métier d’historien

- Dictionnaire des sciences historiquesPaul Veyne, Comment on écrit l’histoire ?, suivi de Foucault révolutionne 
l’histoire, Paris, Seuil, 1971

- Histoire quantitative, Histoire sérielle
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shows that beyond the high-tech sectors, all economic and social actors are involved in 

the creation of knowledge and build skills in businesses of all sizes and in the public 

sector. Collective dynamics implies the multiplication of interactions and cooperation 

between actors, and an ambitious and innovative policy of investment in knowledge.
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• For developing countries, the share of knowledge-intensive sectors increased from 
17% of GDP to 23.4% in the period 2005-2015, while that of industrialized countries 
increased from 55.5% to 88.7% during the same period.

From this study we found that, for the sample of industrialized countries, it is 
clear that improvements made at the level of graduates in science and engineering (S 
& I) and efforts in (R & D), as well as increasing of foreign (R & D) stock values   
and imports of intermediate goods have led to significant improvements in terms of 
total factor productivity (TFP). However, for some developing countries, despite the 
improvement in the number of graduates in (S & I) and increased acquisitions of foreign 
technologies from industrialized countries and the developing countries, it is observed 
there no improvement in (TFP).

• This served us to classify the two samples of countries we have chosen four completely 
different groups:

• A first group, consisting of developed countries' economies of knowledge 
characterized by institutional capacity capable of providing an environment conducive 
to technological change and the enforcement of intellectual property rights

• A second group of emerging countries (South Korea, Malaysia, Tunisia, Saudi Arabia), 
characterized by high decision-making capacity of public authorities and a serious 
long-term development strategy, but they still suffer from a lack of enforcement of 
intellectual property rights.

• A third group consists of countries in which the state does not play a fundamental 
role in the dynamics of growth, but they respect intellectual property rights.

• A fourth group, consisting of some developing countries (Algeria, Morocco, 
Romania, Cameroon, Bulgaria), characterized by a far from favorable environment 
for technological change and economic growth.

CONCLUSION

rom this study we found that the success of a strategy of building the knowledge 
economy for developing countries depend on a number of conditions which require, 
among other things, a deepening of reforms to the pillars of economy, development of 
modern infrastructure in the areas of science and technology (R & D), skills development 
and intensification of scientific research, a favorable regulatory framework for economic 
and technological change and respect for rules on intellectual property.

In short, the success of this strategy will require a gradual shift towards new forms 
of work and networking skills in spaces with modern facilities that promote innovation 
and excellence, as innovation is an innovation of process, marketing and product, as it 
is defined in terms of the Oslo Manual of the OECD.

This study provides a diagnosis of the relative fragility of the position of developing 
countries in the knowledge economy and provides recommendations to consolidate. It 
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In terms of changes in the determinants of TFP in developing countries, it was 
noted that for a significant number of countries, TFP has declined compared to 2005 
(Czech, Algeria, Argentina, Cameroon, Mexico, Peru, Ivory Coast, Kenya, Romania 
and Uruguay). Nevertheless, most countries have made significant improvements 
in their productivity, in particular, India and Thailand. The second column notes the 
improvement of higher education in all developing countries except Morocco, Uruguay 
and the Philippines who have not come to improve their levels of education. Indeed, 
the most satisfactory improvements are saved by China, Tunisia, Brazil, Malaysia and 
Romania.

The surprising growth of foreign (R & D) stock in import of goods with high 
technological content from the North, is the result of the direction of the developing 
countries developed to mimic the technologies developed in advanced countries. Indeed, 
these countries are far from the technological frontier, and they do not have the resources 
to invest in innovation. The last column shows that imports of capital goods increased for 
all developing countries except for the Ivory Coast and Cameroon, which experienced 
a political and institutional instability that disadvantaged economic situations and their 
international relations.

2.4. Results and interpretations

We We constated that :

The Knowledge Economy Index (KEI) follows the following form:

We denote by:
HK: Human Capital
(R & D): Research and Development
TFP: Total Factor Productivity

• The (KEI) shows that value added in high knowledge sectors increased by 9.7% at 
constant prices during the period 2005-2015 versus 3.9% for other sectors,

• Investments are more dynamic in high-knowledge sectors,

• The (KEI) saw a marked increase of 4.3% during the same period,

• The (KEI) makes it possible to measure the necessary knowledge; It explains 15 
variations in economic growth between all countries over a period of 10 years,

• The (KEI) has a correlation of 0.75 with world GDP growth; Developing countries 
can improve their economic performance through the knowledge and capabilities 
they have.

 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.43 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾 + 0.16 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐷𝐷𝐷𝐷) + 0.43 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  

 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.32 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾 + 0.30 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐷𝐷𝐷𝐷) + 0.38 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  
 
We denote by: 
HK: Human Capital 
(R & D): Research and Development 
TFP: Total Factor Productivity 

  
- The (KEI) shows that value added in high knowledge sectors 

increased by 9.7% at constant prices during the period 2005-
2015 versus 3.9% for other sectors, 

- Investments are more dynamic in high-knowledge sectors, 
- The (KEI) saw a marked increase of 4.3% during the same 

period, 
- The (KEI) makes it possible to measure the necessary knowledge; 

It explains 15 variations in economic growth between all countries 
over a period of 10 years, 

- The (KEI) has a correlation of 0.75 with world GDP growth; 
Developing countries can improve their economic performance 
through the knowledge and capabilities they have. 

- For developing countries, the share of knowledge-intensive 
sectors increased from 17% of GDP to 23.4% in the period 
2005-2015, while that of industrialized countries increased from 
55.5% to 88.7% during the same period. 

 
From this study we found that, for the sample of industrialized countries, 
it is clear that improvements made at the level of graduates in science 
and engineering (S & I) and efforts in (R & D), as well as increasing of 
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Regarding the level of higher education, it is improved in all sample countries except 
Canada1. The smallest increases were traced by Austria, Belgium, France and the United 
States. For the remaining of the sample, the enrollment rate in higher experienced an 
increase exceeding 100%.

Column 4 presents the values of the increase in the stock of foreign (R & D), the largest 
increase is drawn by Spain, Greece and Ireland who see their stocks of foreign (R & D) 
multiplied by 10; this increase is mainly due to the increase in imports of manufactured 
goods with high technological content. The last column shows the ratio of import of 
capital goods relative to GDP increased in all countries in the sample.

Table2: Summary Statistics ((Developing Countries))

CzechRepublic 0.997 3.152

Algeria 0.939 2.763 3.487 3.468 1.654

Egypt 1.549 2.216 3.153 3.054 1.090

Israël 1.124 1.740 2.993 2.936 1.366

Marocco 1.032 1.359 3.162 2.943 2.144

K.S.A 1.113 2.849 2.501 2.836 1.413

Tunisia 1.117 5.636 2.618 3.752 2.160

China 2.190 7.442 2.459 3.456 2.534

Hong Kong 1.374 1.712 2.337 2.469 1.568

Indonesia 1.213 2.284 2.615 2.878 1.276

Malaysia 1.128 5.529 2.494 2.575 2.197

Philippine 1.008 1.145 2.711 2.837 3.363

Thaïland 1.635 2.416 2.891 2.555 2.235

Albania 1.129 2.778 2.748 2.267 10.103

Argentina 0.963 1.861 3.259 2.625 1.953

Brasil 1.063 5.405 2.681 2.803 3.556

Bulgaria 1.366 2.413 1.990 2.950 3.333

Cameroon 0.957 3.036 3.152 2.628 0.834

Chile 1.183 2.987 3.106 2.834 1.813

Ivory Coast 0.956 2.811 2.429 2.277 0.852

India 1.483 1.967 2.736 3.418 1.491

Kenya 0.879 2.432 3.735 2.525 1.086

Mexico 0.905 1.642 2.777 2.567 4.141

Peru 0.810 1.567 3.570 2.794 1.987

Poland 1.065 3.836 2.171 3.357 10.360

Romania 0.885 5.220 1.603 2.231 35.306

Slovenia 1.298 3.915

Turquey 1.200 3.888 2.070 3.838 2.995

Uruguay 0.937 1.616 2.946 2.667 2.539

Mean 1.155 3.021 2.755 2.872 3.902

Standard deviation 0.200 1.160 0.38 0.330 3.280

Source: Authors calculation from database CHELEM, WDI and UNESCO.

increase in TFP, OECD is of the order of 18%. However, in several 
countries, this increase does not exceed 10% (Switzerland, Spain, 
Portugal, Iceland, Greece, Belgium and Austria). For large countries, 
except Japan, the increase in TFP is between 10 and 20%. The highest 
improvement was traced by Finland (43%) and South Korea (46%). 

The second column shows the stock of domestic (R & D) increased 
significantly in all countries and is multiplied by five on average. In 
particular, Finland, Denmark, South Korea and Spain and Austria, 
domestic (R & D) stock is multiplied by more than 8, reflecting the 
efforts and expense in these countries during this period, in the field of 
research. 

Regarding the level of higher education, it is improved in all sample 
countries except Canada4. The smallest increases were traced by 
Austria, Belgium, France and the United States. For the remaining of the 
sample, the enrollment rate in higher experienced an increase exceeding 
100%. 

Column 4 presents the values of the increase in the stock of foreign (R 
& D), the largest increase is drawn by Spain, Greece and Ireland who 
see their stocks of foreign (R & D) multiplied by 10; this increase is 
mainly due to the increase in imports of manufactured goods with high 
technological content. The last column shows the ratio of import of 
capital goods relative to GDP increased in all countries in the sample. 
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increase in TFP, OECD is of the order of 18%. However, in several 
countries, this increase does not exceed 10% (Switzerland, Spain, 
Portugal, Iceland, Greece, Belgium and Austria). For large countries, 
except Japan, the increase in TFP is between 10 and 20%. The highest 
improvement was traced by Finland (43%) and South Korea (46%). 

The second column shows the stock of domestic (R & D) increased 
significantly in all countries and is multiplied by five on average. In 
particular, Finland, Denmark, South Korea and Spain and Austria, 
domestic (R & D) stock is multiplied by more than 8, reflecting the 
efforts and expense in these countries during this period, in the field of 
research. 

Regarding the level of higher education, it is improved in all sample 
countries except Canada4. The smallest increases were traced by 
Austria, Belgium, France and the United States. For the remaining of the 
sample, the enrollment rate in higher experienced an increase exceeding 
100%. 

Column 4 presents the values of the increase in the stock of foreign (R 
& D), the largest increase is drawn by Spain, Greece and Ireland who 
see their stocks of foreign (R & D) multiplied by 10; this increase is 
mainly due to the increase in imports of manufactured goods with high 
technological content. The last column shows the ratio of import of 
capital goods relative to GDP increased in all countries in the sample. 
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increase in TFP, OECD is of the order of 18%. However, in several 
countries, this increase does not exceed 10% (Switzerland, Spain, 
Portugal, Iceland, Greece, Belgium and Austria). For large countries, 
except Japan, the increase in TFP is between 10 and 20%. The highest 
improvement was traced by Finland (43%) and South Korea (46%). 

The second column shows the stock of domestic (R & D) increased 
significantly in all countries and is multiplied by five on average. In 
particular, Finland, Denmark, South Korea and Spain and Austria, 
domestic (R & D) stock is multiplied by more than 8, reflecting the 
efforts and expense in these countries during this period, in the field of 
research. 

Regarding the level of higher education, it is improved in all sample 
countries except Canada4. The smallest increases were traced by 
Austria, Belgium, France and the United States. For the remaining of the 
sample, the enrollment rate in higher experienced an increase exceeding 
100%. 

Column 4 presents the values of the increase in the stock of foreign (R 
& D), the largest increase is drawn by Spain, Greece and Ireland who 
see their stocks of foreign (R & D) multiplied by 10; this increase is 
mainly due to the increase in imports of manufactured goods with high 
technological content. The last column shows the ratio of import of 
capital goods relative to GDP increased in all countries in the sample. 
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particular, Finland, Denmark, South Korea and Spain and Austria, 
domestic (R & D) stock is multiplied by more than 8, reflecting the 
efforts and expense in these countries during this period, in the field of 
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Regarding the level of higher education, it is improved in all sample 
countries except Canada4. The smallest increases were traced by 
Austria, Belgium, France and the United States. For the remaining of the 
sample, the enrollment rate in higher experienced an increase exceeding 
100%. 

Column 4 presents the values of the increase in the stock of foreign (R 
& D), the largest increase is drawn by Spain, Greece and Ireland who 
see their stocks of foreign (R & D) multiplied by 10; this increase is 
mainly due to the increase in imports of manufactured goods with high 
technological content. The last column shows the ratio of import of 
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domestic (R & D) stock is multiplied by more than 8, reflecting the 
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countries except Canada4. The smallest increases were traced by 
Austria, Belgium, France and the United States. For the remaining of the 
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100%. 

Column 4 presents the values of the increase in the stock of foreign (R 
& D), the largest increase is drawn by Spain, Greece and Ireland who 
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CzechRepublic  0.997 3.152    

                                                           
4 In 1987, the enrollment rate in higher in Canada is about 68%, it peaked in 1991 (95%) and then it 
began to decrease to 67% in 2006. 

9



113

Table1: Summary Statistics ((Industrialized Countries))

Australia  1.1010 4.2325 2.6245 5.4545 1.5590

Austria  1.1826 7.5681 1.8902 5.6337 2.2524

Belgium  1.0596 3.8349 1.9193 8.1849 1.8189

Canada  1.1338 4.0593 0.9806 5.1580 1.8258

Danmark  1.1881 8.7586 2.7457 4.6012 2.0316

Finland  1.4309 11.074 2.7331 4.6332 1.5544

France  1.1609 2.7034 1.8859 5.6959 2.0946

Germany  1.1738 3.5067 3.3809 7.6639 2.3543

Greece  1.0803 3.6574 3.7562 6.6796 2.2012

Iceland  1.0222 5.1969 3.4550 5.6566 1.6019

Irland  1.3862 5.1508 2.6368 4.3705 1.5040

Italy  1.1306 3.1676 2.6275 5.3975 1.9434

Japan  1.2795 3.4698 2.0612 6.9570 2.6050

SouthCor 1.4687 8.4690 2.7235 4.6931 1.4124

N.Zeland 0.9925 3.8969 2.3988 5.0206 1.7416

Norway  1.3697 3.0118 2.6182 4.0664 1.4712

Portugal  1.0874 6.2237 4.4309 5.6709 2.5297

Spain  1.0466 7.2698 2.3649 6.7207 2.9329

Sweden  1.2992 4.0244 2.6333 3.6847 1.6940

Switzerla  1.0776 2.5504 2.1810 5.0184 1.7431

U.K  1.1671 2.5811 2.7327 4.9542 1.7321

U.S.A  1.1166 3.5990 1.3588 3.6569 1.6276

Means 1.1798 4.9094 2.5518 5.4351 1.9196

Standardd 0.1061 1.8579 0.5387 0.9051 0.3335

Source: Authors calculation from database CHELEM, WDI and UNESCO.

The table above shows the evolution of the different variables during the study period. 
The first column shows the PGF of all OECD countries, with the exception of New 
Zealand, are improved. Indeed, the mean increase in TFP, OECD is of the order of 18%. 
However, in several countries, this increase does not exceed 10% (Switzerland, Spain, 
Portugal, Iceland, Greece, Belgium and Austria). For large countries, except Japan, the 
increase in TFP is between 10 and 20%. The highest improvement was traced by Finland 
(43%) and South Korea (46%).

The second column shows the stock of domestic (R & D) increased significantly in all 
countries and is multiplied by five on average. In particular, Finland, Denmark, South 
Korea and Spain and Austria, domestic (R & D) stock is multiplied by more than 8, 
reflecting the efforts and expense in these countries during this period, in the field of 
research.

technology, they absorb and assimilate and transform the island to meet 
their needs, then they incorporate in their production processes. Finally, 
this transform technology diffuses to other developing countries through 
trade. Schiff and Wang define the stock of R & D indirectly related to 
trade country j as the sum of the stocks of  foreign (R & D) of its trading 
partners of South weighted by the ratio of imports to value added in 
country j, the measure is similar to Lumenga -Neso: 
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘   (7) 

 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1, 2, … , 28 exporting developing countries. 

2.3.5. The index of human capital and the opening (HK) 

Human capital reflects the level of skilled labor, in our study; it is 
approximated by the enrollment rate in higher education. Openness is 
measured by the ratio of imports of intermediate and capital goods from 
developed countries. Data on enrollment rates higher are obtained from 
the database of the World Bank (WDI) and the base of UNESCO. The 
data on imports of intermediate and capital goods are obtained from the 
CHELEM database (2015). 
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2.3.5. The index of human capital and the opening (HK) 

Human capital reflects the level of skilled labor, in our study; it is 
approximated by the enrollment rate in higher education. Openness is 
measured by the ratio of imports of intermediate and capital goods from 
developed countries. Data on enrollment rates higher are obtained from 
the database of the World Bank (WDI) and the base of UNESCO. The 
data on imports of intermediate and capital goods are obtained from the 
CHELEM database (2015). 
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2.3.4. The index of the stock research and development related to trade (M)

This variable is given by Schiff and Wang (2006). The idea is that developing 
countries do not invest in (R & D), so they can not innovate, however, they can mimic 
the technologies developed in the North since imitation is much cheaper than innovation. 
These countries first obtain technology, they absorb and assimilate and transform the 
island to meet their needs, then they incorporate in their production processes. Finally, 
this transform technology diffuses to other developing countries through trade. Schiff 
and Wang define the stock of R & D indirectly related to trade country j as the sum of 
the stocks of  foreign (R & D) of its trading partners of South weighted by the ratio of 
imports to value added in country j, the measure is similar to Lumenga -Neso:

the use of basic and applied research in order to use new materials or 
to improve existing ones. 

Capital stock of (R & D) household is measured by the method of the 
permanent inventory: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶+1𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶−1 + (1 − 𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶−1𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑆𝑆𝑆𝑆2015𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐷𝐷𝐷𝐷2015
(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝜃𝜃𝜃𝜃)

   (5) 

θ is the rate of depreciation of the stock of knowledge, it is considered 
equal to 10%, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆 is the average annual growth rate of spending on (R & 
D). 

2.3.3. The index of capital stock in abroad (R & D) �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 � 

The stock of foreign (R & D) capital is defined as the cumulative 
acquisition of new technologies incorporated in the products developed 
elsewhere. According to Coe and Helpman (1997, 2008), the stock of 
(R & D) foreign capital is defined as the average stock of capital in 
domestic (R & D) business partners weighted by the share of imports: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗.
𝑗𝑗𝑗𝑗≠𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼  (6) 

This formula indicates that a country will receive more international 
spillovers if it centralizes its imports with countries with a capital stock of 
(R & D) high domestic. Indeed, this measure reflects the "direction" of 
the effects of spillovers rather than their "magnitude". 

2.3.4. The index of the stock research and development 
related to trade (M) 

This variable is given by Schiff and Wang (2006). The idea is that 
developing countries do not invest in (R & D), so they can not innovate, 
however, they can mimic the technologies developed in the North since 
imitation is much cheaper than innovation. These countries first obtain 

technology, they absorb and assimilate and transform the island to meet 
their needs, then they incorporate in their production processes. Finally, 
this transform technology diffuses to other developing countries through 
trade. Schiff and Wang define the stock of R & D indirectly related to 
trade country j as the sum of the stocks of  foreign (R & D) of its trading 
partners of South weighted by the ratio of imports to value added in 
country j, the measure is similar to Lumenga -Neso: 
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2.3.5. The index of human capital and the opening (HK) 

Human capital reflects the level of skilled labor, in our study; it is 
approximated by the enrollment rate in higher education. Openness is 
measured by the ratio of imports of intermediate and capital goods from 
developed countries. Data on enrollment rates higher are obtained from 
the database of the World Bank (WDI) and the base of UNESCO. The 
data on imports of intermediate and capital goods are obtained from the 
CHELEM database (2015). 
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Australia          1.1010 4.2325 2.6245 5.4545 1.5590 
Austria          1.1826 7.5681 1.8902 5.6337 2.2524 
Belgium          1.0596 3.8349 1.9193 8.1849 1.8189 
Canada          1.1338 4.0593 0.9806 5.1580 1.8258 

2.3.5. The index of human capital and the opening (HK)

Human capital reflects the level of skilled labor, in our study; it is approximated by 

the enrollment rate in higher education. Openness is measured by the ratio of imports of 

intermediate and capital goods from developed countries. Data on enrollment rates higher 

are obtained from the database of the World Bank (WDI) and the base of UNESCO. 

The data on imports of intermediate and capital goods are obtained from the CHELEM 

database (2015).
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2.3. Variables

2.3.1   The index of total factor productivity (TFP: F)

TFP is the part of production that is explained by the usual factors of production, it 
is calculated from a production function Cobb-Douglass:

- 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 : means imports of goods and services in the 𝑘𝑘𝑘𝑘 country from 
the country and 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗. total imports of 𝑗𝑗𝑗𝑗 country , 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗. = ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 . 
 

2.3. Variables 
2.3.1. The index of total factor productivity (TFP: F) 

TFP is the part of production that is explained by the usual factors of 
production, it is calculated from a production function Cobb-Douglass: 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝛼𝛼𝛼𝛼 → 𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑌𝑌𝑌𝑌

𝐾𝐾𝐾𝐾𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑇𝑇𝑇𝑇   (3) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐾𝐾𝐾𝐾 − (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝑌𝑌𝑌𝑌 is the GDP, 𝐾𝐾𝐾𝐾 is the stock 
of physical capital, 𝐿𝐿𝐿𝐿 is labor input, and α is the capital share in GDP, it 
is assumed equal to 0.4 for all countries3. The physical capital stock is 
calculated using the perpetual inventory method: 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶+1 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + (1 − 𝛿𝛿𝛿𝛿)𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 ,  𝐾𝐾𝐾𝐾2015 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2015
(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝛿𝛿𝛿𝛿)

    (4) 

Where 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 is investment measured by gross fixed capital formation 
(GFCF), δ is the capital depreciation rate assumed equal to 10% for all 
countries, 𝐿𝐿𝐿𝐿 is the average growth rate of investment in the period 
2005-2015. 

2.3.2. The index of capital stock in domestic (R & D)�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼� 

In the terminology of the OECD, (R & D) includes basic research, 
applied research and development research. The first "all work 
undertaken primarily in order to extend the boundaries of scientific 
knowledge without any specific practical application in view", the second 
encompasses the work, about the research development is defined as 

                                                           
3 Coe and Helpman (1995) estimated the share of capital, α in the OECD countries, the result of their 
calculation shows that it is around 0.34 and 0.4, and Coe et al (1997) and Xu and Chiang (2005) 
considered that the share of capital is 0.4 for a group of 48 developing countries. 

the use of basic and applied research in order to use new materials or 
to improve existing ones. 

Capital stock of (R & D) household is measured by the method of the 
permanent inventory: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶+1𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶−1 + (1 − 𝜃𝜃𝜃𝜃)𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶−1𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑆𝑆𝑆𝑆2015𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐷𝐷𝐷𝐷2015
(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝜃𝜃𝜃𝜃)    (5) 

θ is the rate of depreciation of the stock of knowledge, it is considered 
equal to 10%, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆 is the average annual growth rate of spending on (R & 
D). 

2.3.3. The index of capital stock in abroad (R & D) �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 � 

The stock of foreign (R & D) capital is defined as the cumulative 
acquisition of new technologies incorporated in the products developed 
elsewhere. According to Coe and Helpman (1997, 2008), the stock of 
(R & D) foreign capital is defined as the average stock of capital in 
domestic (R & D) business partners weighted by the share of imports: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗.
𝑗𝑗𝑗𝑗≠𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼  (6) 

This formula indicates that a country will receive more international 
spillovers if it centralizes its imports with countries with a capital stock of 
(R & D) high domestic. Indeed, this measure reflects the "direction" of 
the effects of spillovers rather than their "magnitude". 

2.3.4. The index of the stock research and development 
related to trade (M) 

This variable is given by Schiff and Wang (2006). The idea is that 
developing countries do not invest in (R & D), so they can not innovate, 
however, they can mimic the technologies developed in the North since 
imitation is much cheaper than innovation. These countries first obtain 
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Keller (1996) develops the idea that a firm or a country must have a certain level of 
skills in order to successfully adopt foreign technology, he pointed out that the opening 
is still a sufficient condition in terms of technological catch-up and a relatively high 
initial human capital is required in the acquisition of new technologies.

2.2. Empirical analysis

Our empirical analysis is based on the work of Coe and Helpman (1995), a synthetic 
index of knowledge economy has been developed to rank countries according to the 
knowledge content (low, medium and high) and measure the intensity of the contribution 
the knowledge economy to economic performance. This analysis allows us to identify 
the areas and products are potential targets and in which investment could have the 
biggest impact.

To conduct our analysis, we selected a panel of two groups of countries, the first 
consisting of 22 industrialized countries; the second includes 29 developing countries 
over a period of ten years (2005-2015). Knowledge Economy Index (KEI) is:

We denote by:

2.2. Empirical analysis 

Our empirical analysis is based on the work of Coe and Helpman 
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𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷=1

, 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝑛𝑛𝑛𝑛  (2) 
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𝐷𝐷𝐷𝐷  : the share of the participation of expenditure on (R & D) 
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- 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶
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𝐷𝐷𝐷𝐷, Ht
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2.3. Variables 
2.3.1. The index of total factor productivity (TFP: F) 

TFP is the part of production that is explained by the usual factors of 
production, it is calculated from a production function Cobb-Douglass: 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝛼𝛼𝛼𝛼 → 𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑌𝑌𝑌𝑌

𝐾𝐾𝐾𝐾𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑇𝑇𝑇𝑇   (3) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐾𝐾𝐾𝐾 − (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝑌𝑌𝑌𝑌 is the GDP, 𝐾𝐾𝐾𝐾 is the stock 
of physical capital, 𝐿𝐿𝐿𝐿 is labor input, and α is the capital share in GDP, it 
is assumed equal to 0.4 for all countries3. The physical capital stock is 
calculated using the perpetual inventory method: 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶+1 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + (1 − 𝛿𝛿𝛿𝛿)𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 ,  𝐾𝐾𝐾𝐾2015 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2015
(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝛿𝛿𝛿𝛿)

    (4) 

Where 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 is investment measured by gross fixed capital formation 
(GFCF), δ is the capital depreciation rate assumed equal to 10% for all 
countries, 𝐿𝐿𝐿𝐿 is the average growth rate of investment in the period 
2005-2015. 
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In the terminology of the OECD, (R & D) includes basic research, 
applied research and development research. The first "all work 
undertaken primarily in order to extend the boundaries of scientific 
knowledge without any specific practical application in view", the second 
encompasses the work, about the research development is defined as 

                                                           
3 Coe and Helpman (1995) estimated the share of capital, α in the OECD countries, the result of their 
calculation shows that it is around 0.34 and 0.4, and Coe et al (1997) and Xu and Chiang (2005) 
considered that the share of capital is 0.4 for a group of 48 developing countries. 
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innovations in the form of improved products that stimulate the accumulation of 
knowledge and therefore long-term economic growth. The authors assume that the 
amount of intermediate goods is fixed and the innovation process only allows renewing 
property. In this sense innovation aims to improve the profitability of the property by 
substituting new to older who have held the same position during the production process.

Economic openness on his part, allows countries to access foreign technologies. 
In this context, international trade plays a crucial role in the growth momentum, to the 
extent that the exchange of ideas and intermediate goods allows the intensification of 
skilled labor and the exploitation of scale effects (Rivera-Batiz and Romer (1991)). 
Similarly, international contacts enable less developed countries to accelerate their 
development and catch up with their developed partners by two mechanisms; the 
process of learning induced by technological spillovers (Chang 1998)) and, in particular, 
imitation and exploitation of technologies developed by their partners (Grassman and 
Helpman (1991)).

2.1. Overview of the empirical literature

The work of Coe and Helpman (CH (1995)) was considered one of the first 
empirical studies that have attempted to verify the link between the stock of knowledge, 
knowledge spillovers and productivity. Their study was conducted on 22 industrialized 
countries for the period 1977-1990 in order to test the hypothesis that technology is 
transmitted between countries through trade flows. The idea is to evaluate the indirect 
benefits from imports of goods and services incorporating technological knowledge.

The estimation results showed that for large countries, it is the domestic (R & D) 
efforts that determine the level of total factor productivity. As for other countries, foreign 
(R & D) plays a much more important role than those of domestic origin. Indeed, Coe 
and Helpman (1995) also show that the effects of international technology spillovers 
on total factor productivity depend on the level of openness to trade the country which 
confirms the findings of theoretical models of endogenous growth.

Several other empirical studies have investigated the role of absorption and 

openness capacity in technology transfer mechanism. J.Eaton and Kortum (1999) argue 

that the source of new technologies is strictly non-domestic but foreign, they believe 

that even in the United States of America, which is on average the most productive 

economy, about 40% of the Productivity growth in 1988 was of foreign (R & D); From 

where the importance of trade openness. Cohen and Levinthal (1989) seek to explain the 

intensity of (R & D) firms and show that if a country wants to adopt foreign technology 

and benefit from technological externalities, it must first have in-house knowledge and 

adequate skills.
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factors of production, so as to enable the national economy to withstand foreign 
competition and especially those based on low wages.

According to Coe & Helpman (1997, 2008), the success of a strategy of building 
the knowledge economy will depend on a number of conditions which require, among 
other things, a deepening of reforms to the pillars of economy, development of a modern 
infrastructure science and technology, skills development and intensification of scientific 
research, a favorable regulatory framework for economic and technological change and 
respect the rules of intellectual property. Meanwhile, the success of this strategy will 
require a gradual shift towards new forms of work and networking skills in spaces with 
modern facilities that promote innovation and excellence.

- The production system of knowledge that includes the sectors of education, higher 
education and scientific research;

- The distribution system of knowledge regarding the education sector and its 
various components, including virtual circuits which use modern information and 
communication technologies;

- The Knowledge renewal system which refers (R & D) structure;

- The system of appropriation of knowledge by economic agents in the public and 
private sectors, besides improving the penetration of knowledge in production 
sectors.

In this context, a Knowledge Economy Index (KEI) was developed to measure the 
penetration of knowledge at sectoral level; at the same time it allows to estimate the 
degree of ownership of knowledge through these areas. Furthermore, this index should 
allow classifying the production sectors according to their level of knowledge. Thus, 
three groups of sectors have been identified:

- A group who have a low knowledge level,

- A group who have an  average knowledge level ,

- A group who have a high knowledge level

Based on this new approach to development, the proposed strategy is to restructure 
the economies of developing countries and towards activities that would be based on 
knowledge.

2. 2. ERECTION OF THE KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC 
PERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS

In the model of Romer (1990), growth is driven by the increased number of 
inputs of production. The origin of this increase in inputs is the activity of (R & D), the 
innovation process is the fundamental factor of economic growth, and is considered 
endogenous because it results from the choice of agents. In fact, it is the monopoly 
power that encourages agents to innovate.

Depending on the model of Aghion and Hoowitt (1992) is the research to produce 
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INTRODUCTION

Knowledge and management skills have become the main sources of economic 
growth and wealth (V.de Gaulejac,1998) . With increasing globalization and increased 
competition internationally, they have become the determinants of competitiveness, 
both at enterprise level and at the level of the national economy.

Therefore, knowledge production and appropriation of skills as well as their 
distribution and penetration in all productive economic sectors, for the achievement 
of development goals, is a strategic axis having a progressive dimension involving 
several agents and stakeholders such as business, administration, research and training 
institutions, the financial system, support structures, and so on. According to data of 
international reports on human development, over half of GDP in OECD countries 
comes from intensive activities in knowledge and intangible inputs.

For developing countries, the factors that led them to adopt a development strategy 
based on the knowledge economy, it is important to note the slowing performance of 
traditional export-oriented sectors such as activities based on the processing of raw 
materials or those using low-skilled labor and relatively low cost as the textile and 
clothing sector. In addition, the new strategy also reflects a change in the structure 
of global demand which depends more services, including care services, leisure, and 
so on. Therefore, the development prospects in developing countries depend largely 
during the next step, the exports of high value-added services and high knowledge 
content, especially using human capital(J.Coleman,2001) . They should not be limited 
to consumer products or semi industrialized and processed products such as textiles and 
clothing and other products.

1. OBJECTIFSE AND CONDITIONS FOR THE EMERGENCE OF THE 
KNOWLEDGE ECONOMY

The knowledge economy is seen as a new form of economic growth, based on four pillars 
of knowledge that contribute to the development of activities that generate high added 
value: (1) Information (2) Science and Technology (3 ) the experience and technology 
transfer (4) and skills. The introduction of the knowledge economy aims to achieve two 
main objectives:

- - First, accelerate the pace of economic growth by adopting sustainable policies, 
particularly through a restructuring of the economy, improving the contribution of 
total factor productivity (TFP) growth, so as to expand investment opportunities in 
existing activities and move together towards new sectors with high added value;

- Second, give the national economy in general and economic business in particular 
high competitiveness and develop new comparative advantages based on the 
knowledge appropriation and use of technology, and improving productivity of 
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