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 :أواًل: اإلجراءات املنهجية الشكلية

 ة تتضمن الورقة األوىل من الدراسة عنواهنا، االسم الكامل للباحث ودرجته العلمية، واجلامعة اليت ينتمي اليها ابلّلغة العربّية والّلغ
بلغة املقال وابللغة اإلجنليزية والكلمات  01كلمة حجم   051، والربيد االلكرتوين للباحث. وملّخص للّدراسة يف حدود االجنليزيّة

 .املفتاحّية بعد امللّخص
 .لن يتم قبول أي خمطوط بشكل رمسي إال بعد عرضه على جلنة املقررين للتقييم األويل قبل إجراءات التحكيم 
  األصول العلمية املتبعةختضع البحوث للتحكيم حسب. 
  أو الفرنسية.البحوث العلمية األصيلة للباحثني يف التخصصات اإلنسانية، مكتوبة ابللغة العربية أو اإلجنليزية  توازنتنشر جملة 
  أو قدم للنشر يف أي مكان آخر منشورا أال يكون املقدم للمجلة يشرتط يف البحث. 
 وأن يرفق يف التعهد اسم الباحث أو الباحثني ورتبهم البحثية.البحث للنشر، الباحث إرفاق تعهٍد عند إرسال  جيب على 
  والعرض)واملقدمة، والنتائج،  املفتاحيةعنوان البحث واسم الباحث أو الباحثني، وامللخص، والكلمات  املخطوطأن يتضمن ،

 .واملراجع، واهلوامش
  يكتب ملخص ابللغة العربية وآخر ابإلجنليزية. 
  الجنليزية بعد امللخص ابللغة اب مفتااحية وكلمات  ،ابللغة العربية بعد امللخص ابللغة العربية الكلمات املفتاحية )الدالة(تكتب

 اإلجنليزية.
 ويشار إليها برمز النجمة.املالحظات اهلامشية يف صفحات البحث.  يقلل من  
 ن يكون البحث مطبوعًا ابستخدام برانمجأ Word  ولن يتم الرد على البحوث  املوجود يف تعليمات النشر، وفقا للنموذج ،

 (.pdfاملرسلة بصيغة )
 ،إاّل بعد احلصول على إذن كتايب من   يتعّهد الباحث بعدم تقدمي البحث للنّشر ألية جهة أخرى، بعد إقرار نشره يف جملة توازن

 ابعتباره من احلقوق الفكرية اخلاصة ابجمللة. رئيس حترير اجملّلة
 ق ألي ابحث بعد إرسال تقييد استالم البحث نشره إال بعد إعالن اجمللة اعتذارها عن النشرال حي.  
 تحكيم، والتصحيحات املطلوبة.جيب على الباحث االلتزام بقرارات ال 
 أن يتبع الباحث طريقة توثيق APA  وهي(American psychological Association)    أبن يستويف البحث

 .الكافية والدراسات السابقة، والتوصيات واملقرتحات واالقتباساتاملراجع العلمية 
 تقّدم األحباث مكتوبة بربانمجWord  خبطTraditionnel Arabic   دون تضخيم 01حجم. 
  مع التضخيم 01تكتب العناوين الرئيسّية والفرعّية للفقرات حبجم. 
  سم على اجتهات الّصفحة األربعة 1تكون اهلوامش مبساحة. 
 الّرسوم البيانّية واألشكال التوضيحّية يف املقال، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحّية أسفلها تدرج. 
 ترقم اجلداول ترتقيماً متسلساًل وتكتب عناوينها أعالها واملالحظات التوضيحّية أسفلها. 
  مات ألمهية ذلك يف قبول حبثه من خالل جيب أن يلتزم الباحث بعملية التوثيق وان يقدر جهود األخرين ابإلشارة ملصدر املعلو

 .النتائج السليمة املبنية على مقدمات أخالقية وحبثية سليمة
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  جيب أن يكون البحث وفقا لشروط النقل واالقتباس ثراي مبعارفه اجلديدة ومنظما هلا يف أنساق نظرية ومنهجية جدلية تفتح أفاق
 .املنهجيةالبحث وتسهم يف تراكم املعرفة العلمية والنظرية و 

 جيب اتباع األمانة العلمية يف عملية التوثيق ومجع البياانت واملعلومات كاملة عن املصدر لضمان مصداقية لبحث وأمانته. 
 طريقة التوثيق:

  ساس اسم الشهرة أو االسم األخري للمؤلف/للمؤلفني وسنة النشر وتوضع بني قوسني، أعلى  يف املنتيشار اىل املصادر العربية
  ،  (11، ص1102))اهلامشي، مثالً 

 )ALHASHIMI ,2019, P22) 
 (11، ص1102 ،اهلامشي، األمني) ويف حال االشرتاك الثنائي يف البحث يكتب: 

)ALHASHIMI & ALAMEEN ,2019, P22) 
 (11، ص1102)اهلامشي وآخرون، إذا كان أكثر من ثالثة يكتب: 

)ALHASHIMI  et al, 2019, P22)                            
  األزمة املنهجية(1102)اهلامشي، املؤلف، عنوان املقال، السنة، املوقع هكذا  ”يكتبإذا كان املصدر إلكرتونيا ، 
 وليس أسفل الصفحة إلكرتونيا، بوليس آخرها مثاًل:  تكتب اهلوامش يف منت الكتاب بني قوسني 

إن التعليم من العلوم البنوية للحضارات اإلنسانية وهو األساس املتني لنهضة العقالنية املعرفية واألخالق االجتماعية، 
 (.01، ص1102اهلامشي،  التعليم واحلضارة، وبه تتقدم األمم )

 
  ،الشخصي. سنة النشر. عنوان الكتاب، املكان، دار النشر والتوزيع كالتايل:  االسمكتابة قائمة املراجع تتبع التايل: االسم العائلي

 .(. احملددات السياسية واسرتاتيجية العالقات الدولية، القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع1102اهلامشي، مجال حممد، )
  الرتقيم الفاصلة والنقطة تلتصق ابلكلمة دون وضع فواصل بينهمايلتزم الباحث أساسيات. 
 والعربية ),(، جيب التفريق بني كتابة الفاصلة يف اللغة الالتينية ،((،. 
 ابلكلمة مباشرة دون فصل)و(  يلتصق حرف العطف. 
  دون تلوين أو خطوط عريضة أو وضع صور رمزية أو صورة املؤلفهو يرسل النص كما. 
 ( 4، 3.،0.،2جيب ترقيم املراجع آخر الصفحة ابلرتقيم العددي.)....، 
 .جيب أن يكون الرتقيم للمراجع أو قائمة املصادر أجبداي 
  أن يرتب عنوان البحث  ابللغة العربية أوال ويليه الرتمجة ابللغة اإلجنليزية، مث اسم الباحث ابللغة العربية ورتبته األكادميية مث

 جنليزية ورتبته  العلمية ابللغة اإلجنليزية.امسه ابللغة اإل
  أن يكتب مصطلح  امللخص واملقدمة  هبذه الطريقة )امللخص، املقدمة( وليس )ملخص، مقدمة( ويسري ذلك الرتمجة

 ابالجنليزية.
  عند تقسيم حماور الدراسة يف العرض واملناقشة جيب تقسيم حماور البحث أو عناوينه إىل )أواًل...، اثنيا...، اثلثا...،( وليس

ابتباع الطريقة املدرسية املعتمدة اليت تقوم بتقسيم الدراسة اىل مباحث ومطالب، كما ال يعتمد التقسيم الطريقة القائمة على 
 ..(.، .0، 2الرتقيم الرقمي)
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 ربط الفقرات يف سياق الفكرة وعدم فصلها أو اإلكثار منها ويستثىن عند الضرورة. 
 ضبط اجتاه الكتابة يف املنت واهلوامش للعربية من اليمني وللحروف الالتينية من اليسار. 
 ّلةللمجّلة احلق أن تطلب من الباحث احلذف وإعادة صياغة حبثه، أو أي جزء منه مبا يتناسب مع منهجية اجمل. 
 راء والبحوث الواردة فيها وال يعرب عن سياستها كما أهنا ليست مسؤولة أن أية سرقات علميةال تتحمل اجمللة أي مسؤولية عن اآل. 

 :اثنيا: اإلجراءات العامة
  أن يكون البحث قد كتب جمللة توازن وأال يكون قد أرسل جمللة قبلها أو نشر كاًل أو منه شيئا أو ما يشبهه يف أية وسيلة نشر

 .ورقية أو الكرتونية أو قدم يف أحد املؤمترات العلمية أو أبية طرق من الطرق اليت تنفي عنه خصوصية إعداده للمجلة
 لشخصية وصورة من املؤهل والسرية ذاتيةأن يرفق البحث بصورة من الوثيقة ا(CV)   ابللغة العربية وجيب أن ترفق أي سرية بلغات

 .ابلرتمجة العربيةأخرى 
 أن يكتب عنوان البحث ابللغة العربية واإلجنليزية. 
  أن يكتب اسم الباحث أو الباحثني ابللغتني العربية واالجنليزية. 
  بصيغة من الدراسة والكتاابت السابقة  واألمهية، أن حيدد إشكاليات البحث واملشكلة الرئيسية وفرضياهتا ومناهجها والغاية

واملفاهيم الرئيسية مقوالت تدرج يف املقدمة وال تكون قائمة على الطريقة التدريسية املتبعة يف أطروحات املاجستري والدكتوراه 
وأنساهبا وآليات البحث والوصف والتحليل واالستنتاجات اجلزئية الرتاكمية والنتائج الكلية وأن يرفق البحث بقائمة النقول وفق 

مث احلديثة واملعاصرة، “الكتب اليت هلا اعتبارات مقدسة كالكتب الدينية والتارخيية واألصولية، املصادر “تقسيماهتا إىل )املراجع 
 .املرتمجة، فاملصادر بلغاهتا األجنبية

 أن يتقيد الباحث بالئحة التوثيق وفقاً الختيارات اجمللة واليت يقوم عليها املركز. 
  كلمة   0511تنشر اجمللة املراجعات النقدية للكتب احلديثة واملهمة اليت تتناول بعضا من اهتمامها أبية لغة أجنبية مبا ال يزيد عن

 .املراجعة لقواعد التحكيموختضع هذه 
 تنشر اجمللة الكتاابت اليت تتعلق ابملناهج والنظرايت واإلقرتاابت واملناقشات أو األفكار اجلديدة وفقاً لقواعد التحكيم 
 تنشر اجمللة الكتاابت احلضارية واإلنسانية والتعليمية. 
  األصلي املخصص للمجلة وأن تكون حبسب اكسلال تقبل األشكال والرسوم واجلداول اليت ترسل صوراً دون وضعها(Excel) 

  .(Word)أو وورد
  تنشر اجمللة البحوث وفقًا ملضموهنا وفائدهتا ومنهاجيتها وال أتخذ بعني االعتبار مكانة الباحث االجتماعية والسياسية واألكادميية

 .والسرية الذاتية
 ملخص مستويف املعايري ابللغة العربية إرفاقمع  تتبىن اجمللة نشر البحوث ابللغتني الفرنسية واإلجنليزية. 
 تتبىن اجمللة نشر البحوث العلمية أبحد اللغات الثالث أو هبا مجيعا. 

 اثنيا: اإلجراءات البحثية
  أن يتبع املؤلف األصول العلمية املتعارف عليها يف إعداد وكتابة البحوث فيما يتعلق إبحالة املعلومات إىل مصادرها وتوثيق

 .تباس واألمانة العلمية يف النقل والتهميشاالق
 أن يكون املقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية واملطبعية قدر اإلمكان. 
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  أن تلتزم الدراسات امليدانية ابملنهجية املعروفة يف عرض املشكلة، واخلطوات املنهجية، واملوضوعية والتثبت، وما يتعلق ابملنهج
 .وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتهاوالعينة 

 
 والنشر رابعاً: إجراءات التحكيم

 يستقبل القسم املتخصص املادة املرسلة للنشر ويُعلم كاتبها يف غضون مخسة أايم من استالم املادة. 
 القابلة للتحكيم بعد قراءهتا األولية تفرز اللجنة العلمية يف كل قسم من األقسام املتخصصة ابملركز الدراسات والكتب. 
  خيضع كل حبث لعملية حتكيم سرية يقوم به أحد احملكمني املختصني ابملوضوع البحثي، ومن ذوي اخلربة العلمية واملعتمد يف جلان

صاً، ومن مث تعاد التحكيم للمركز، مث يقدم اقرتاحاته وتوصياته مع املخطوطة إىل حمكم آخر ال يقل عنه درجة وخربة وعلمًا وختص
 .إىل مدير حترير اجمللة للنظر واملوافقة النهائية ويكون هو املرجح يف حال تباين احملكمني حول الدراسة موضوع البحث

 تعتذر اجلهة املستقبلة عن نشر املواد اليت ال تتناسب مع شروط النشر ومعايريه، وترسل املواد املقبولة للتحكيم العلمي. 
 ابملركز الباحثني بنتائج التحكيم )رف  الورقة، قبوهلا، أو قبوهلا املشروط ابلتعديل(يعلم القسم املعين . 
 يلتزم الباحثون ابلتعديالت املطلوبة املقررة من قبل القسم األكادميي املعين ابألمر. 
  ،وأيخذ موقعه يف التدقيق حسب يقرر القسم ابملركز املعين ابلدراسة نشر املادة، ويرسل النص اىل قسم التحرير والتدقيق اللغوي

 .التدرج الزمين، مث تنشر الورقة
 

 :واملركز برسالة واحدة ةاجملل يترسل البحوث على إمييل
 revueequilibre@gmail.com  

alisbaahcenter@gmail.com 
  

mailto:revueequilibre@gmail.com
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 جمللة توازن للدراسات احلضارية والتنموية واإلسرتاتيجية اهليكلة االدارية
 

 
 هيئة رائسة التحرير

 رئيس التحرير د.مجال اهلامشي

 انئب رئيس التحرير أ.د ضياء العبودي

 مديرة اللجنة العلمية د. نبيلة املعاضيدية

 مدير اهليئة االستشارية د عمر زهري علي

 مديرة العالقات العامة أ.سامية األغربي

 مدير التحرير د. احلسن بن يعيش

 انئب مدير التحرير د. مليكة انعيم

 مستشار إدارة التحرير د. رسول بالوي

 مدير التصحيح واملراجعة اللغوية د. عمر زهري

 
 االستشارية اهليئة 

 اجلزائر -جامعة الوادي أ.د أكرم رابح السعيد بلعمري

 العراق -اجلامعة العراقية أ.د ساجد صربي نعمان

 ليبيا -جامعة طرابلس أ.د صاحل سليم عبد القادر الفاخري

 العراق -ديوان الوقف السين  أ.د طه محيد حريش الفهداوي

 جامعة واسط –عميد كلية الرتبية األساسية  أ.د علي عز الدين مطر اخلطيب

 جامعة داييل-كلية العلوم اإلسالمية للشؤون العلميةمعاون عميد   أ.د فاضل أمحد حسني

 األردن-جامعة الريموك أ.د ماهر أمحد املبيضني

 ليبيا.-جامعة طربق  -رئيس اجلمعية الليبية لعلوم اللغة العربية د. ساملة صاحل العمامي

 مصر. -كلية احلياة املفتوحة د. عبد الرمحن السيد بلح

 العراق. -ي قارجامعة ذ د. لينا لفتة جاسم

 اإلدارياألكادميي و اجمللس 
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 اللجنة العلمية

 العراق –جامعة واسط  أ.د. أسعد شريف األمارة

 اجلزائر -سيدي بلعباس-جامعة جياليل ليابس  أ.د أمينه طييب
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 د. مجال حممد اهلامشي
 اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واإلسرتاتيجية رئيس مركز

 تعد سياقات العنف اليت متر به األمة العربية واإلسالمية منذ حتوالت اجملتمعات الصناعية ودول احلداثة واملعاصرة من املؤشرات الدالة
املتتالية تنمواي وأخالقيا وأمنيا وجمتمعيا ودوليا، وما تزال منطقة الشرق األوسط والعربية خصوصا، تشهد تفككا  على تعدد اهنيارهتا

واضطرااب وصراعا حدوداي وتناقضا وجدانيا وأيدلوجيا، واختالفا أمنيا وقوميا وطائفيا، وأصبح الفرد الذي مل يكن شيئا يهدد اجملتمعات 
 دهتا برعاية دولية.والدول من داخلها ويفكك وح

وقد احنرفت سياسة الدول العربية عن قيمها الوظيفية والتتموية وارتبطت ابألقطاب الدولية املؤثرة ارتباطا عسكراي وسياسيا وأمنيا، 
وطائفية، وأخذت مبعايريها الثقافية واإلستهالكية، ووظفت الدين توظيفا سياسيا زجت ابلكثري من أبنائها يف صراعات أيدلوجية ودينية 

ودعمت معتقدات دون أخرى دعما أيدلوجيا مبا يتناسب مع طموحاهتا احمللية ومصاحلها اخلاصة. وبسبب تسييس الدين منفصال عن 
مبادئه األخالقية واإلنسانية نشأت جغرافية األزمات املمتدة بصرعات عقائدية وطائفية وسياسية وصراعات أهلية من أفغانستان مشاال 

 فريقي جنواب وامتدت يف أدغال أفريقيا السوداء.وحىت القرن األ
وسيطرة ثقافة احلشاشني على أنظمة احلكم القومية بصورها اخلفية من جتنيد مجاعات عقائدية، واغتياالت، وحماكمات صورية، 

مبا يتناسب مع مصاحلهم وفوضوية، منهجوا التعليم اجلامعي واملدرسي ليس على أسس ومقاييس املنفعة االجتماعية أو الفردية، وإمنا 
 اخلاصة. وانفصل التعليم عن اجملتمع كما انفصل عن القيم احلضارية واإلنسانية والتنموية واإلنتاجية.

ومتحورت املناهج الرتبوية على نظرايت املؤامرة واألمن القومي واالختالفات التارخيية والفرق واجلماعات، وخلقت الكثري من التناق  
ل الناشئة، والتناقضات الفكرية، وصاحبها جتييش العاطفة القومية أو العقائدية واملظلومية جتييشا فوضواي هذا من النفسي يف األجيا

 جهة دور التعليم واملؤسسات التعليمية.
ن أما اجملتمعات فقد ظلت مصدرا اترخييا من مصادر العنف حيث سيطر عليها الوعاظ ابلرتكيز على االستعمار من جهة واخليانة م
الداخل إضافة إىل اجلهل واألساطري واهلرطقات املغذية للعنف وصارت من السياقات الرتبوية للبيئة االجتماعية وأغلبها مما توراثتها 
اق مث العادات والتقاليد االجتماعية من الثقافة اليواننية القدمية كوهنا كانت من أهم معايري التأثري الثقايف على منطقة الشام ومصر والعر 

 انتقلت بعد اإلسالم إىل اجلزيرة العربية وصارت من أهم مقاييس الثقافة القبلية وهذا من جهة دور اجملتمع والتاريخ الثقايف.
ومن الروافد املغذية للعنف اإلعالم املتناق  منهجيا وأيدلوجيا وسياسيا والذي كان خيضع لسلسلة من التأثريات احمللية بروافد خمتلفة 

وتة على مستوى  الدولة واحلزب والطائفة والقبلية، مث أخذا بعدا عامليا دخل الفرد فيه كأحد األعضاء املؤثرين يف وبتأثريات متفا
سياسات الدول واجملتمعات، وحتولت اهتمامات الدولة من التنمية إىل صراع النظم واملعارضة على السلطة مث مع اإلعالم املتخطي 

لفعل وهي صراعات التأثري على اجملتمعات، واالجتاه حنو أسلواب جديدا من أساليب مجع الثروة املرتبطة للقومية إىل الصراع على الكلمة وا
ابإلعالن والرتويج لشركات عاملية كربى تسيطر على االقتصاد العاملي واألسواق االقتصادية العابرة مبوجب القوانني الدولية للحدود 

 القومية.
ألسواق ال سيما مع انتشار الوابء وفشل الدولة يف تقدمي خدماهتا التعليمية والصحية وانتشار البطالة وقد أدى هذا إىل هتديد مركزية ا

 والفقر وعسكرة اجملتمعات واملعتقدات والقيم يف املنطقة.
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كانت من وهبذه األسباب منفصلة أو جمتمعة مجعت دولنا الشرق األوسط بني سياسة احلشاشني، وعسكرة األسيويني التدمريية اليت  
ثقافة املغول والتتار وغريها من دول العنف املشهورة أسيواي بطرق غري نظامية تتناسب مع القيم القتالية اليت كانت سائدة خالل فرتات 
صرة، اليوانن والرومان وإسالمية القرن األول من صدر اإلسالم، وهباتني السياستني افتقرت الدول العربية واإلسالمية لقيم األصالة واملعا

مما أدى إىل تكريس ثقافة التخلف، وبعد رفع سيادة االنتداب اليت كانت تعين سياسة الرتبية والتهذيب للنظم، نشأ مصطلح الدول 
النامية بعد حتولنا إىل أفضل األسواق االستهالكية عامليا، وأفضل اجلغرافيات العاملية للثروات الطبيعية الكامنة، وهذه عامل آخر من 

 دخالت العاملية يف املنطقة، ومن أبرز العوامل املغذية للعنف.عوامل الت
ال سيما وأن العامل احلضاري املتقدم يدرك معىن اإلسالم كقوة قيمية وأخالقية وثقافية ما يزال رغم انفصام جمتمعاته عنه مؤثرا هبذا 

 وقيمه وأخالقه. املخزون املعريف والعلمي واليت مل تستطع دول العامل اإلسالمي التجسد مببادئه
بل مل تشهد اإلنسانية يف اترخيها كما صرح بذلك عمالقة الفكر الغريب أعظم من القيم اإلسالمية وال لغة ارتقت مكانتها أفضل من 

 اللغة العربية اليت حتدثت هبا ثلث أورواب، وبلغت الصني واهلند ودول شرق آسيا ومشال أفريقيا وأدغاهلا. 
والنموذج اإلسالمي احلضاري قد غذى أورواب بقيمه احلضارية واألخالقية وقيم السالم واحلرية والعدالة والعلم إذ كانت القوة الناعمة 

 وحقوق اإلنسان والشورى والعاملية ونصرة املظلوم واحرتام اآلراء وحرية التعايش وحق تقرير املصري.
لتغيري ويف جمتمعاهتا املتخلفة إرادة التعليم، ويف أحادية الرؤية الكنسية  فحركت هذه القيم احلضارية اإلسالمية يف الدماء األوربية إرادة ا

حرية التعبري، ويف طوائفها املتناحرة قيم األمن والتسيري، ويف شخصيتها الفردية إرادة التجديد، فتحركت الثورة العلمية على مجيع 
سلوبية من جهة أخرى، وترمجت عن اإلسالم ما يتناسب مع قيمها أصعدهتا آخذين ابلرتاث من جهة وابملقارابت العلمية واإلدارية واأل

 واترخيها وحضارهتا واستعادت اترخيها مبا ترمجه علماء املسلمني من تراثها.
 وبشهادة جمدديهم العباقرة وعقالئهم ابملنهجية الرائدة أن النموذج اإلسالمي كان ملهما للنهضة األوربية، بل هو املخزون املعريف الذي

ا تزال منامجه تنتقى وترتجم، وألجله تنفق الثروات السيادية مبعايري حضارية صارمة، وما دأبوا ينحتون منه مفاهيمهم ويطورون به م
 لغاهتم، ويقيمون به أخالقهم.

لني عن ويف واملقابل يقدم املسلمون طمطمات غري مفهومة، ويصورون اإلسالم بسلوكهم ال بقيمه، وأبخالقهم ال بتعاليمه، منفص 
رها اترخيهم احلضاري وأعطياهتم املاجدة، والرمحة العاملية، حىت صاروا أكثر األمم ختلقا بقيم أورواب الوسطى، وأدىن دركاهتا منزلة، وأكث

 اضطرااب وعنفا. 
م إرهااب بسلوك أهله من فلم تستقم هلم دولة، ومل تقم هبم آية، بل واألدهى تناقضاهتم بني ما يدعون إليه، وما ميارسونه، حىت غدا اإلسال

متأسلمتهم ومسلميهم، ليس مبا وصفه املالحظون، أو حتدث به اآلخرون، بل صار اإلرهاب والعنف هتمة تتقاذفها الطوائف اإلسالمية 
 فيما بينها، وتسيسه الدول اإلسالمية على بعضها. 

ها ثقتها بقيمها ودينها وضمريها تتحاكم إىل احملاكم الغربية وبدال من االحتكام إىل القرآن وقيمه وعدالته، صارت النظم نظرا الفتقار 
 ومؤسساهتا الدولية.

وانقصلت أجهزة العدل ومؤسسات القضاء عن العدالة اإلسالمية وسيت عدالة هللا وحكمه تسييسا إجراميا وإرهابيا، وسكن فيها 
ؤسسات اإلسالمية فاضطرت إىل البحث عن العدالة يف لدى الظلم والرشوة والفساد والقهر، وافتقدت اجملتمعات واألفراد عدالة امل

اآلخر. وال شك أن العدل مطلب إنساين مهما كانت أطره ومرجعياته وقيمه، وبناء عليه صار الغرب ومؤسساته القضائية مقصد 
 للمسلمني يف كل مكان من األرض. وصاروا من املعارضني لدوهلم وحكامهم أو املرتزقني مبعارضتهم. 
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م بنفس أخالق بيئاهتم رغم انفصاهلم عنها إال أهنما أخذوا ميارسون سياسة االستقواء والعنف، وبدال من الدعوة إىل اإلصالح وألهن
صارت الدعوة للفوضى والصراع والتعبئة والتجييش للعنف من أهم الصفات اإلسالمية يف كل أرض جغرافية استوطنها املسلمون يف 

 جا سيئا يف األخالق والفوضوية والعنف.العامل وزرعوا بسلوكهم منوذ
بل ال تكاد جتد مساجد املسلمني ومجعياهتم اإلسالمية يف أورواب على كلمة سواء، وبدال من تنمية األخالق يف دول متيزت ابألخالق 

ودينها، فيا هلا من أزمة صارت أزمة األخالق تركز على ما لدى اآلخر. بينما متارس ثقافة جلد اآلخر املخالف من أبناء لغتها وجلدها 
 حالقة مل تستقم هبا دولة يف مهدها، ومل تستقم به أقلية يف تشردها.

وما هذا إال عندما انفصلت العدالة عن احلكم، والدول عن دينها، واإلدارة عن تنميتها، واجملتمعات عن دورها، والنخبة عن قدوهتا، 
كرة بدال، واستزرعت النظم العربية مفهوم اإلرهاب وجعلته علما، ووظفته كما وعندما نشأ مفهوم اإلرهاب والعنف والفوضوية والعس

 تشاء ظلما وجورا، مث جعلت من صوره اجملردة يف الذهن واقعا، فأوجدت الشرور ثقافة وفكرا وصارت منه وفيه حمورا.
جانب التنمية يف أخالقها وإنسانيتها، واليوم تكتوي مبا كسبت سياستها، سقطت به دوال وتشردت به شعواب، فتضاعف التخلف إىل  

 ومع العنف واإلرهاب غابت احلقوق ووظيفة املسؤول، وأمانة املأمون،
 فال تنمية إال أبمن وال أمن إال بعدل وال عدل إال حبكم وال حكم إال مبجتمع وال جمتمع إال حبضارة، وال حضارة إال بقيم، وال قيم إال 

 محة إال مبساواة وال مساواة إال إبحسان.بدين، وال دين إال برمحة، وال ر 
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أشكال العنف املتبادل بني مكوانت اجملتمع املغريب املتعدد ثقافيا: العرق، واللغة، والداينة، ولون البشرة، وطرائق 

 ةاجتماعي –، مقاربة اترخيية ا"تدبريه
The different types of reciprocal violence between the components of the 
Moroccan multicultural society: race, language, religion, skin color and 

methods of treatment”, a socio-historical approach. 
 

 د. رضوان ابتو 
  سطات –أستاذ التاريخ السياسي املقارن، األكادميية اجلهوية الدار البيضاء 

Dr.. Radwan Batu 
                    bat_rad@hotmail.com 

 :امللخص 
وأتثرياته منابع العنف داخل اجملتمع املغريب املوسوم ابلتعدد الثقايف منطلقني من جذوره التارخيية  يف هذه املقالة، تشخيص تلقد حاول

دد هوية املغاربة  أي العرب حمدداته املتنوعة: العرقية واللغوية والدينية ولون البشرة اليت حتعلى مجيع املغاربة، وخلصنا إىل أن كل 
ون، مازالت تنتج عنفا مستمرا بني مكوانت اجملتمع املغريب ة ذات البشرة السوداء( واملورسكيغ واليهود و"العبيد" )الشرحية اجملتمعيواألمازي

والعالئقي والثقايف، ويف محى وطيس هذا العنف املركب ظهرت أقالم تنادي ابحلرية الدينية  يظهر على املستوى االجتماعي والسياسي
واحلقوقية بغ  النظر عن األصول اإلنسان املغريب، وتطالب يف الوقت نفسه حبق اجلسد يف التعبري عن ميوالته اجلنسية بدون قيود 

 .عنه ردود أفعال عنيفةأخالقية، وتنادي ابملساواة واإلنصاف يف اإلرث، مما تولد 
 يسكيون، اليهود، العنف، العنصرية، األقلية، االستبعاد االجتماعي، اجلنسية املثلية،ر مازيغ، السود، املو : العرب، األالكلمات املفتاحية
 العدالة االجتماعية. املساواة بني اجلنسني،

Abstract 
We have tried in this article to diagnose the sources of violence within a Moroccan 
society, which has multiculturalism characteristics Based on its historical roots and 
their influence on all Moroccans. and We concluded that all cultural multiples: 
Amazighs, Arabs, Jews, Slaves )the black individuals( and Morisco, Also lead to 
permanent violence between the elements of Moroccan society that appear at social, 
political, relational and cultural levels. and in the context of this complicated violence 
one finds categories of the few people claiming rights; Religious freedom and human 
rights, despite its Moroccan human origins, also claims The right of the body; to 
express their sex life without moral restrictions, and Request equality and equity in 
inheritance, This has led to reactions of violent behavior. 
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Key words: Arabs, Amazighs, Black slaves, Moriscos, Jews, Violence, Racism, 
Minority group, Social exclusion, Homosexuality ,Gender equality, Social Justice. 
 

َمْعِنُيون بتشخيص أشكال العنف سأتناول يف هذه املقالة خمتلف أنواع العنف الظاهر واملضمر داخل تركيبة اجملتمع املغريب، وهلذا فنحن 
غ هود وأمازياليت أفرزهتا أبعاد متنوعة: اترخيية وثقافية ودينية ولونية وحقوقية، تتعلق هبوية املغاربة ذوي الرتكيبة السكانية املتعددة: عرب وي

غريب وتزيد يف إهناكه ابستمرار، إن ضعف جسد اجملتمع املوسود وأندلسيون. هلذا نعتقد أنه ال ميكن أن نستوعب كل أنواع العنف اليت تُ 
مل نقف على جذورها  مبعىن آخر، أننا سنبحث عن األصول التارخيية والثقافية اليت تُذكِّي هذه األمناط وتنشط مفعوهلا. مث سنقدم 

ا انطلقت من فرضية مقرتحا يعرب عن طموحتنا ورؤيتنا ألشكال العنف اليت تسري يف كل ما هو عالئقي للمجتمع املغريب املركب. وهلذ
َسلََّمة إشكاال رئيسيا، حددانه ع

ُ
لى أساسية فحواها، أن هوية املغاربة املتنوعة ثقافة مسؤولة على إنتاج عنفا مركبا. وترتب عن هذه امل

ومتخ  عن  منه؟هي الطرائق املمكنة للحد  الشكل التايل: ما هي أصناف العنف اليت تُوسع اهلوة بني مكوانت اجملتمع املغريب؟ وما
 هذين اإلشكالني املركبني، إشكاالت اثنوية أخرى، حددانه على الشكل التايل:

 (؟يهودهل تُنال حقوق املواطن املغريب على أساس االنتماء إىل التاريخ )العرق واللغة: االمازيغ/ العرب(، أم بناء على الداينة )املغاربة ال
؟ وما نسيني ودعاة املساواة يف اإلرث((، أم على ُأسس مدنية وحقوقية )فئة املثليني اجلأم على معيار اللون )املغاربة من أصول افريقية

دور هذه األبعاد يف حتقيق نسيج اجتماعي متكامل ومنسجم بني مكوانت اجملتمع املغريب؟ وهل هذا التعدد الثقايف يشرذم الوحدة 
وأخريا، أال ميكن تغيري جمرى هذا العنف بتحويل شحناته اهلدامة والدفع هبا  حلمتها؟النفسية اجملتمعية للمغاربة وميزقها أم مييزها ويصون 

  املتعدد؟إىل البناء والعطاء ابلشكل الذي يضمن اكتساب مواطنة مغربية تؤمن ابالختالف وتُقرُّ ابلواحد 
ين قد تسلحت مبنهج املقارنة، نظرا أما من حيث املنهج، املتبع يف تفسري خمتلف أشكال العنف الذي يوسم به اجملتمع املغريب، فإن

، كالتاريخ لرتكيبة اجملتمع املتنوع عرقيا. وهلذا كان الزما َعَليَّ معاجلة ظاهرة العنف يف مرجعياهتا املختلفة، ومقاربتها من زاواي نظر علمية
رابت العلمية للحد من اخللفيات اليت والسوسيولوجيا واالنثربولوجيا والسيكولوجيا  واهلدف واحد  ويتجلى يف كيفية إسهام هذه املقا

ا تُوقِّد كل أشكال العنف وهُتَيِّجه، بُغية بناء جمتمع قوي أبفراده يستطيع أن يُدبر أزماته الداخلية بدون تدخل خارجي، السيما أن هذ
تفجري تناقضاهتا الداخلية،  األخري يرتبص ابلداخل وله أعينه اخلارجية، ويسعى جاهدا إىل استغالل التنوع الداخلي لكل أمة من أجل

لسيطر عليها مستقبال  مبجموعة من الرزمات من اإلمالءات الربانية. هلذا نقول، أن اإلميان ابالختالف واستيعاب التعدد الثقايف يف 
ستقبل، وال يُعري سياقه التارخيي والكوين معا، سالح يضمن لألجيال، املنافسة الشريفة، وحيفظ سيادة البالد، ويضمن أمن العباد يف امل

أي اهتمام إىل مركب النقص الذي ورثه، ويسعى جاهدا للتخلص منه والسري ابجملتمع حملاكاة األمم األخرى اليت هلا اخلصوصيات 
 الثقافية املتنوعة نفسها، ولكنها استطاعت أن تبين لنفسها مشروعا جمتمعيا، وحتقق االستقالل على مجيع األصعدة. 

صور، لكي أؤكد أن كل املكوانت البشرية للمجتمع املغريب تدعي أسبقيتها يف التاريخ، أي تزعم السبق الوجودي انطلقت من هذا الت
والزمين والعرقي هلا أبرض املغرب، والذي سيصري مع صريورة الزمن وطنا هلم حيتضنهم وحيميهم، وعليه َيدَّعي الغالة واملتطرفني من كل 

ان ينسب لنفسه احلضارة واملدنية عن ابقي املكوانت األخرى، ويزعم طرف آخر، أنه صاحب شأن اجتاه عرقي تفوقه االثين، وأحيا
غمائي الذي من خالله تتقاذف و أخالقي وديين عال يتمتع حبظوة إهلية عن ابقي الشرائح اجملتمعية األخرى. ويف خضم هذا االدعاء الد

رة ِبُعدَّة عرقية، واترة أخرى يشهر مرجعيته العقائدية، وطورا يتعصب لتارخيه، أطياف اجملتمع املغريب املسؤوليات  ألن كل طرف يتسلح ات
ليبحث عن الضحية األقل ضعفا يف سلم الرتاتبية االجتماعية ليفرغ فيها كل أشكال العنف، املادي والالمادي الذي َتَكوَّن يف وعيه 
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ك وبنوع من العجرفة، مما يطرح السؤال كيف ميكن التخلص من وترسب يف تنشئته. وهلذا فكل واحد ينظر إىل اآلخر ابلريبة والش
 العنصرية اليت ورثها املغاربة، وشكل التعدد الثقايف وقودها؟

أن تشريح اتريخ املغاربة أبدوات علمية من العلوم احلقة واإلنسانية واالجتماعية، هو الفاصل لفهم تركيبة السكان  هلذا أرى،
وميزق  كان التنوع الثقايف بني أطياف اجملتمع يسهم يف تطوره، فهو يف الوقت نفسه يضعف البعد القومي لديهودميغرافيتهم. علما أنه إذا  

ألن االحتماء ابلتاريخ أو ابلعصبية العرقية أو  وحدته  السيما إذا وجدت أذاان صاغية لدعاة االنفصال حتت ايفطات إيديولوجية،
لذلك حينما نتحدث عن مفهوم األمة املغربية أو الروح املغربية أو الشعب املغريب نصطدم  اجملتمع.اللونية أو الداينة، هو ورم خَيُور كيان 

واألندلسيون دون احلديث  والسود، والعرب، واليهود، ألننا َسنَتِيُه يف حتديد مقومات انتماءاهتا املتعددة: بني االمازيغ، مبعانيها امللتبسة،
 كالفينيقيني والوندال، وانصهر املتبقي منها يف اجلسد االجتماعي املغريب، استوطنت املغرب، عن املكوانت البشرية األخرى اليت

وهي أقوام ال حمال تركت أاثرا ثقافية ولغوية ورسخت اعتقادات مضمرة يف الالشعور التارخيي والثقايف  والربتغال، والبيزنطيون، والرومان،
 ؟متعددا أم جمتمعا قَ َبِلياً  احدايف بنيات اجملتمع، فهل املغاربة جسدا و 

 تلك مجلة من اإلشكاالت الثانوية اليت سأشخص خلفياهتا املتنوعة اترخيا وثقافة وحضارة واملؤثثة للنسيج االجتماعي املغريب، منطلقا من
تنوعون ثقافة، التعدد الثقايف، ومستحضرا يف الوقت نفسه اختالف السياقات التارخيية اليت استوطن من خالهلا سكان املغرب امل

وانصهروا فيما بينهم عرب اتريخ طويل من الزمن، انصهار ال ميكن أن نقول عنه كامل، بل حافظ كل عرق على هويته، وبعد صدمة 
وإفرازات العوملة، تغريت االجتاهات النفسية للناس وحفزهتم على  ( إابن هتافت األجنيب على املغرب66ص ،0222احلداثة )سبيال، 
ية جديدة كانت يف السابق تُ َعدُّ من احملظورات، فأفضى ذلك إىل ظهور وعي حقوقي بني شرائح اجملتمع، ُيشكل فيه مطالب سياس

ساواة اجلنس )النوع( عنصرا مهما يف الرتكيبة االجتماعية، ومن هذه الفئة، نذكر فئة املثليني اجلنسيني، و إىل جانب ذلك، يُ َعدُّ ُدعاة امل
سعوا إىل اكتساب حقوقا ذاتية ال عالقة هلا ابلعرق واللون والداينة والتاريخ أية صلة، لكنهم مل املدنية الذين  يف اإلرث، أحد اهليئات

 يسلموا من ردود أفعال اجملتمع العنيفة.
 .أصول العنف بني مكوانت املغرب الثقايفأوال: 

بنيات اجملتمع املغريب واليت تُ َعدُّ العرقية أحد العوامل اليت توقظها، يتطلب من الباحث يف العلوم  داخلالستيعاب العنف املضمر 
 اإلنسانية والتارخيية ابألخص، أن يتحرر من كل أشكال اإليديولوجيات القومية والعرقية والدينية، وهلذا سأتناول أصناف العنف اليت جند

املغاربة. ولكن ُعدَّت العناصر العرقية املتعددة للمغاربة التالية: األمازيغ واليهود والعرب، والسود،  جتلياهتا رمسيا أو تظهر عالئقيا بني
هره واألندلسيون القالب االجتماعي والثقايف املتنوع الذي تولد عنها عنفا مركبا، ويتم إعادة إنتاجه عرب حقل اجملتمع، كما خُيِْفي يف جو 

تماعية اليت تسعى إىل النفوذ والتحكم، ويف اهليمنة هاته يُولد العنف بشكل دائم، مما جيعلنا نتساءل عن صراع املصاحل بني الفئات االج
 جذوره التارخيية ؟

يعود العنف الصامت الذي ينخر اجملتمع املغريب إىل التنوع الثقايف الذي تشكل وفق سياقات اترخيية متباينة فأنتج أطيافا من العنف، 
عنفا اليت فاضت وفق سياقات اترخيية ووضعيات جمتمعية وأنتجت وي واللوين والعرقي والديين والطبقي والنخبوي منه النفسي واملعن

ماداي، يظهر يف الساحات العمومية  اثر الوقفات االحتجاجية لفئة املثليني اليت تطالب بدسرتة ميوالهتم اجلنسية، علما أن القانون 
من القانون اجلنائي املغريب(، مبعىن حنن أمام عنف مؤسسايت، فضال  122ويُعاقب عليها ابلسجن )الفصل  املغريب جُيَّرِم املثلية اجلنسية،

عن العنف الفيزيقي الذي ُيصيب هذه الفئة من طرف العناصر ذوي العقيدة الدينية احملافظة، ولكنه عنف انبع من تناقضات اجملتمع. 
رضية، بل هديف هو تِبيان ردود أفعال الناس العنيفة جتاهها، واليت وال أريد أن يُفهم من كالمي، أينِّ أُدافع ع

َ
ن هذه الظاهرة امل

سأشخصها يف هناية املقالة، بعد أن كانت من الطابوهات املسكوت عنها، لكنين أرى أن إفساح اجلانب الضيق من احلرية أهلى مجاهري 
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م وحقوق اإلنسان، واليت تُ َعدُّ أحد العوامل اليت أفرزت الظاهرة إىل الوجود من الناس عن القضااي املصريية لألمة، كمشكل التنمية والتقد
 وأصبح أنصارها يتحدثون بدون مواثيق أخالقية.

 
 :وية بني العنف والعرق واجملالاهلاثنيا: 

(، بينما اختذ 61، ص 1101من خالل جرد اترخيي جلغرافية استوطان املغاربة، يتضح أن العرب استقروا يف السهول )عطوف، 
ل األمازيغ اجلبال مأوى هلم واستقروا هبا إىل اآلن، رغم أن هلم السبق الزمين يف االستيطان ابملغرب، وهلذا يشعرون "جتاه ماضيهم ابلنب

(، مما أفضى فيما بعد إىل إذكاء العنصرية بني املغاربة بعد أن اختلطت أعراقهم، لكن بع  2و 5، ص 0222والشهامة") شفيق، 
( ختلوا عن السود بعد أن أقحموا هؤالء أنفسهم يف رذائل السياسة، وأخريا اختار اليهود 011، ص 0221سالطني املغرب )الناصري،

تغرب العزف على َوتَّر اهلوية فكل طرف يُدافع عنها من موقع حظوته االجتماعية، واألندلسيون العيش مبدن وقرى املغرب. وهلذا ال نس
:  مما أدى إىل والدة ردود أفعال تتضح يف التعابري الكالمية اليومية، يُعرب عنها يف اللسان العامي، لوصف املغاربة أمجعني، كالقول مثال

الة املغرب، كالقول: ال تستغرب ما دمت يف بالد املغرب اليت تُوحي كحل الراس )أسود الرأس( أو املروك )املغاربة(، أو وصف ح
مضامينه إىل الالنسجام اجملتمعي، وإن ظهر التالحم والتضامن بني املغاربة ظاهراي يف كثري من املناسبات، لكنه يف الواقع خُيفي عنفا 

 اهزة اليت يتسلح هبا كل طرف ضد اآلخر. أفَّاكا بني مكوانته العرقية املتعددة، حيث احليطة واحلذر واألحكام اجل
 

 أية عالقة؟  للمغاربة والعنفالرتكيبة السكانية اثلثا: 
غيِنّ عن القول، شكل االعتزاز ابالنتماء إىل جنس أو عرق مؤشرا لوالدة عنف رمزي يقوم أساسه على العنصرية، وبفحصنا ألصول 

(، 06، ص 0222رب إفريقيا وهم عناصر من أصل "زجني" ُيَسمُّون "َكناوا")شفيق،املغاربة جند فئات متتد أصوهلا التارخيية إىل دول غ
وهي شرحية اثنية مت استئصاهلا من بلداهنا األصلية عنوة، ومت نقلها إىل املغرب يف سياقات اترخيية معينة، وهنا يكمن العنف التارخيي 

م مغاربة، تعود نواهتم األوىل ابملغرب إىل الدولة املرابطية  اشرتاهم الذي الحق األفارقة املهجرين قسرا من أوطاهنم ليصبحوا مع األاي
(، وبدأ تكاثرهم يتزايد ابتداء من 15 ، ص0221م( من إقليم غاان )املريين، وأشباخ 0016 - 0112زعيمها يوسف بن اتشفني )

إىل ما ُيسمى اترخييا ابلسودان الغريب  م(0610 -0512احلملة العسكرية اليت قام هبا السلطان السعدي أمحد املنصور الذهيب )
( من األفراد ذوي البشرة السوداء واستعبدهم. وبعد أفول جنم 101، ص 1100)إفريقيا الغربية(، حيث جلب أعدادا كبرية )جادور،

   0611إمساعيل )ية، قام السلطان الدولة السعدية تفرق السود يف بقاع بالد املغرب، وأصبحوا أشتاات، وملا حلت الدولة العلو 
( اليت أشرف عليها "معارضة فقهية" 21، ص0222م( بتجميعهم، والقت عملية التجميع القسري )املهناوي، والعياشي، 0111

بيده، فضال عن الشرائح األخرى  (، ألهنم سيصريون فيما بعد جنودا مأجورين012. 005، ص ص 0221)الكنسوسي، وآخرون
(، والذين سيصبحون فيما بعد النَّواة 101، ص 1100املذكور سلفا عنوة من غرب إفريقيا )جادور،من السود الذين جلبهم السلطان 

(، وهذا يعين أن سالطني املغرب 002-012، ص ص.  1101األوىل للجيش النظامي املخزين مسوا ابجليش البخاري )املهناوي، 
وا 60، ص 0226لَقَبِلية، ومسوا آنئذ "مبرتزقة العبيد") بنعبد هللا،اختذوا الزنوج قوة عسكرية هلم وأداة لالستقواء ضد الرَتِكيبة ا (، ألهنم ُعدُّ

شرحية اجتماعية جُمْتَ ثَّة من بيئتها، ُغرست قهرًا يف بيئة قبلية متنوعة ثقافة ولغة )أمازيغ وعرب(، واختلف اإلخباريون )الناصري، 
أعدادها. لكن هذا العدد اهلائل من اجلنود السود سيؤثر ( حول Laroui, 1975, pp 50 -53( واملؤرخون )52وآخرون، ص 

على الرتكيبة الدميوغرافية للمغاربة مستقبال، وستظهر أاثره السلبية على املستوى االجتماعي بعد أن شاخت السلطة املركزية يف اتريخ 
م(، أضحوا 0151 0621) هللا بن إمساعيلاملغرب إابن القرن الثامن عشر، وبعد جتديد حلمة السياسة من قبل السلطان العلوي عبد 
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املغرب، ومتركزوا خصوصا يف اجلنوب املغريب والتحق البع  منهم  بالدمنبوذين اجتماعيا وَتَشت ََّتْث قوهتم واهْنَارت، وداع أكثرهم يف 
، 1101 هلم )مونطاين،( واختذهم أكابر القوم يف القبيلة سخرايPascon, 1984,p 151للخدمة ابلزوااي الدينية خلدمة الشرفاء )

احلواضر املغربية العتيقة، قبل أن يلتحق هبم جيش من ُمشاة السنغاليني  (، واشتغلوا آخرون من أصنافهم لدى "أسيادهم" يف12ص 
( الذي جعلوهم أداة لتطويع مستعمراته اجلديدة، فسكن هؤالء 016، ص 1111اجملندين يف اجليش الفرنسي االستعماري )األوراغي، 

املدن، كالدار البيضاء ووجدة، فاختلطت دماءهم مع املغاربة البي ، وهو ما يفسر لنا اختالف بنية أجسامهم بني القامة الطويلة يف 
واملتوسطة والقصرية، فشكلت شرحية اجتماعية جديدة انضافت إىل ابقي مكوانت اجملتمع املغريب، وضمن هذه الرتكيبة السكانية 

وابالستعانة ابلالشعور التارخيي سنقف على جذور  س متعددة برزت أشكاال من العنف واإلقصاء االجتماعي.اجلديدة املتآلفة من أجنا
األوصاف القدحية اليت أطلقها املغاربة األمازيغ على األفراد ذوي البشرة السوداء، والسبب يف ذلك، أن األحفاد من السود الذين كانوا 

، 0221عيل، استغلوا وضعيتهم العسكرية "فمدوا أايديهم يف أموال الناس ابلنهب" )أكنسوس،جنودا طيعة يف يد السلطان العلوي إمسا
(، فنتج عن هذا االعتداء صورة سيئة احتفظت هبا الذاكرة اجلماعية لألمازيغ، وهلذا ال نستغرب األوصاف التبخيسية اللونية 012ص 

امسخان، أخبان، واحلرطاين، وأسوقي اليت تعين دالالهتا العبيد الذين يباعون، اليت وصفوا هبا من قبلهم جتاه هؤالء السود مثل: امسقان، و 
ملخيال توحي هذه النعوت إىل َوْضِعي ََّتهم الدُّونّية داخل الرتكيبة االجتماعية املغربية، ورغم هآته الوضعية التصغريية إال أهنا تدل يف ا

َعاب pp 200,Tellat ,2007-( "ويرضون ابلقليل" )70Méchin, 1994, pp .-71) الشعيب أهنم أكثر حتماًل للصِّ
(، مما جعل العدوان عليهم مشروعا ومربرا يتحمل فيه املغاربة ذوي األصول اإلفريقية مسؤوليتهم، ألهنم احتقروا ذواهتم امللونة قبل  201

الزنوج، وهو أتويل يُقدم صورة عن  عملية جتميعاآلخرين، وهذا يعين أن التصور الذهين اجلماعي ال خيلو من خلفية عنصرية عرقية ُتربِّر 
ر األندلسيون من وطنهم )اسبانيا( قهرا. لكن  العنف التارخيي الذي تعرضت له هذه الفئة املهجرة قسرا من إفريقيا الغربية، كما ُهجِّ

 ليها ؟السؤال اإلشكايل الذي يتبادر إىل أذهاننا هو: ملاذا مل تَ ثُوُر تلك الشرحية السوداء ضد ُمستغ
إننا نرجع العنف التصنيفي أو التفيئي الذي طال املغاربة ذوي البشرة السوداء عرب اتريخ املغرب إىل "العامل السوسيوثقايف  لعدم 

(، الشيء الذي ترتب عنه إحساسهم ابحنطاط قيمتهم اجتماعيا، وهو 001ص ،1112جتذرهم يف الرتكيبة القبلية للمغرب") بوكبوط،
أخالق اجلميع منهم وحيظون بثقة لدى مجهور عري  من الناس، خصوصا أبناء جنوب شرق املغرب، مما جيعلنا  ما يفسر لنا حسن

اخل نتساءل أيعود ذلك إىل مركب النقص اللوين واهلواييت التارخيي هلم أم له عالقة ابلرتبية احملافظة اليت حافظوا عليها وميزت تنشئتهم د
 اجملتمع الصحراوي ؟

نرتك اإلجابة إىل خمتص يف انثربولوجية العنف لكي يوضح لنا كرم هؤالء املغاربة السود، لكن ما يهم موضوع مقالتنا، هو العنف الذي 
 .مورس عليهم اترخييا وال زالت تبعاته حاضرة إىل اليوم، مما أملى علينا التساؤل هل املغاربة عنصريون؟

( من إطار العنف 12 ، ص0261ة السوداء من قبل السلطان العلوي إمساعيل )الفاسي، ال خترج عملية جتميع األفراد ذوي البشر 
املخزين املؤسسايت جتاه أقلية شاء القدر أن تنضاف إىل ساكنة املغرب  وهذا يعين أن السلطة الزمنية اليت تعاقبت على حكم املغرب، 

روع جتاه الداخل املتمرد، مبعىن أهنم تعرضوا لثالوث من العنف، أوله اليت أشران إليها سلفا اختذهتم آنذاك أداة ملمارسة العنف املش
اجتثاثهم من أوطاهنم، واثنيا مت توظيفهم يف حمرقة شهوة السلطان احلاكم أبمر هللا، واثلثا، صاروا عرضة للعنف املعنوي يف وطنهم 

ية حتتفظ هبا، واليت احملنا إليها سلفا، وهي أوصاف ُدونية اجلديد، املغرب  يظهر يف األلقاب اليت وصفوا هبا ومازالت الذاكرة التارخي
ز( أو حتقريية تَ نِّم على العبودية، لكنها ال ختتلف عن الصور التصغريية اليت يطلقها مغاربة اليوم عليهم، منها الَعزِي )مصدره قطيع املاع

هذه النعواتت القدحية الثالثة عنفا اقصائيا وتشبيهم اللوين )تصغري لكلمة اللون( وْشِكيِلطة )تصغري ملادة الشكالط(، نقرأ يف 
ابحليواانت، وحتقريا لكرامتهم، مما يوضح أنه عنف عرقي وعنصري يسري يف لالوعي املغاربة. ولذا، فإن العنف التبخيسي الذي تَ َولَّد 



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

23 
 

ُعنصري تَرّوِج لفكرة مؤداها  "أن هللا سخر السود جتاه املغاربة السود بسبب لوهنم وأصوهلم التارخيية، له مرجعية دينية، وتَ نِّم عن تصور 
(. كما أنه عدوان نفسي يصدر من قبل بع  املغاربة البي  جتاه املغاربة السود، ألن 01، ص 1105خلدمة البي ") احلجري، 

أصبحوا جنودا يف خدمة السلطان أجداد هؤالء كانوا عبيدا، أُويت هبم قسرا من إفريقيا الغربية واستأصلوا من بيئة ثقافية مغايرة، لكنهم 
 املغريب )املرابطي والسعدي والعلوي( الذي شطََّط يف سلطته ضد القبائل املغربية، فاختزنت الذاكرة التارخيية اجلماعية جروحا اترخيية

لقاب املشحونة قدحيا فورثت األجيال من املغاربة البي  أحكاما تبضيعية جتاه املغاربة ذوي األصول اإلفريقية، وهو ما يفسر لنا األ
سواء األمازيغية أو العربية ضدهم. لكن ما ينبغي لفت النظر إليه، أن اجتثاث األشخاص ذوي البشرة السوداء من جغرافيتهم 

سياسية مقصودة أسهمت يف تفكيك النظام القبلي املغريب الذي كان يَ ُق  مضاجع دولة  اسرتاتيجيةوِاْسِتوطاهنم ابملغرب، تُ َعدُّ 
طان فيما مضى، ويف الوقت نفسه ساعد على والدة مدن حديثة، ووفر اليد العاملة اليت انتقلت من موطن استقرارها إىل احلواضر، السل

يب مما أدى إىل تغيري دميغرافية القبائل، ويُ َعدُّ هذا التهجري االضطراري مؤشرا لغياب تنمية للمناطق املهمشة، ومع ذلك ظلت نظرة املغر 
ازيغي والعريب معا( مل تتغري جتاه املغاربة السود، إذ ظل نظامهم العالئقي مشواب ابلعنف اللغوي  كتلقيبهم أبوصاف األبي  )األم

حتقريية، وإن كانت يف بع  األحيان أتخذ شكل مزاح، لكنها ختفي عنفا مضمرا وحقدا اترخييا.كما مل تنقطع استمرارية العنف 
ه حبسب الوضعيات، وهو ما اتضح مؤخرا  حيث لوحظ أن املتابعة اليت خصصتها وسائل اإلعالم جتاههم، إذ جنده يَِتمُّ إعادة إنتاج

جبنوب املغرب  العمومي واملواقع اإللكرتونية ومنصات التواصل االجتماعي فيما خيص مقتل الطفلة الزكورية نعيمة ذات البشرة السوداء
عدانن الطنجاوي بشمال املغرب، وينِّم هذا عن عقلية جغرافية وإعالم ألسباب خرافية غري متساوية لقضية اغتصاب وقتل الطفل 

َ عنه يف وسائل اإلعالم بطنجة العالية وزكورة السفلى كرمز ملغرب املعاانة،  مما عنصري وتقسيم للمغرب إىل انفع وغري انفع، وهو ما ُعربِّ
اجملالية  فمدينة طنجة بكثافتها البشرية، واترخيها الدويل، وحمج  فتح الباب لتٔاويالت هاتني اجلرميتني البشعتني، منها غياب العدالة

املثقفني من كل بقاع العامل، ال تقارن ببلدة أو مدشر أو دوار إبقليم زاكورة جبنوب البالد، املغرب العميق، أغلب سكانه سود البشرة 
وتلك صورة من صور العنف املركب الذي يتسم به اجملتمع يعيشون يف هامش اهلامش ويتضايقون من أمل الطبيعة واإلقصاء بكل أصنافه، 

املغريب. وسيظهر العنف التصنيفي الذي استقيناه من الذاكرة اجلماعية للمغاربة يف الوصف الذي أطلقه اإلخباريون على هذه الفئة، إذ 
ي، وانْ ُتزُِعوا عن هويتهم الثقافية واجتثُّوا من (  أي األفراد الذين ليس هلم انتماء قبل121 ، ص1115وصفوهم ب ِ"عبيد الزنقة" )املشريف،

م كانوا آنئذ أكباش فدا ء جغرافيتهم وطُمِّسوا عن اترخيهم، وتبعتهم لعنة العنف التارخيي اجتماعيا فيما بعد. لذا ال نعدم القول، أهنَّ
 ستُ ْبقي أحفاد السود على ذنوب مل يقرتفوها  حلروب السلطان العلوي الداخلية، مقابل خدمته ومتتعهم حبظوته املادية، وهي الصورة اليت

ني ألهنم يُ َعدُّون من منظور الوعي اجلمعي للمغاربة عناصر برانيةمل يولدوا من رحم اجملتمع املغريب، وينطبق األمر نفسه، على املورسيكي
 ابملغرب.( 051، ص 1111الذين طردوا من األندلس قهرا، لكنهم "عززوا مراكزهم االجتماعية") بوشنتوف،

ع واليت عاجلنا سابقا، تفاصيل اجلذور اهلُوايتية للمغاربة: السود واملورسكيون، حيث أبرزان تَ نَ وَُّع أصوهلم الثقافية وتغلغلهم داخل اجملتم 
عت تشكلت وفق سياقات اترخيية متنوعة إال أن مسار اندماجهم داخل اجملتمع املغريب نشب عنه عنف اترخيي اختلفت إيقاعاته وتنو 

درجاته من عنف مادي إىل عنف معنوي، وامتد ليشمل االقتصاد ودوائر السياسة ومها امليدانني اللذين مل يستطيع املغاربة السود 
الدخول إىل غمارمها، لكن منافستهما يف جمال البناء مكنهم من حتسني وضعيتهم االجتماعية، ابعتباره ميدان لالستثمار والربح السريع، 

تبدل أحوال بع  املغاربة السود، أما احلديث عن وضعية زنوج البالط امللكي، فيُ َعدُّ من الطابوهات املسكوت عنها  ألن مما أدى إىل 
نظام مؤسسة البالط املغريب مغلق ومقدس، وابلتايل يصعب احلديث عن مورفولوجيته الداخلية أو تشريح وضعية السود فيه، وال ختتلف 

يقية ابملدن عن ابقي وضعيات املغاربة أمجعني. وجتذر اإلشارة، أن فئة كبرية من الزنوج استفادت من وضعية املغاربة من أصول إفر 
األراضي والواحات اليت اقتطعها هلم سالطني املغرب، مبعىن أن حكام املغرب كانوا مدركني آنذاك، أن القبائل العربية واألمازيغية لن 
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(، اللهم احلاالت االستثنائية اليت يكون فيها العبد خادما لدى 12، ص0222قة )شفيق،حتتضنهم  ألن تنظيماهتا القبلية كانت مغل
، أحفاد العبيد(، وهو ما فرض عليهم التكتل ضمن مجاعات منعزلة اجتماعيا، عرفوا أبحفاد العبيد )مكرمي، 1111سيده )الطاليب
ظريه لدى اليهود الذين اختذوا من املالحات كأحياء سكنية (، وال خيتلف هذا االنعزال االجتماعي للسود عن ن1101أحفاد العبيد، 

 خاصة هبم، سواء يف القرى أو املدن، مما يعين أن جذور العنف داخل اجملتمع املغريب معقد. وإذا كان السود الذين قد أُويت هبم قهرا من
(، فإن األمر نفسه ينطبق تقريبا على 100   101، ص ص 0266إفريقيا الغربية ينتمون إىل ثقافات متنوعة واثنيات متعددة )عوض،

(، ويقال الشيء 2. ص1111املغاربة اليهود، منهم البلديني )التوشابيم( واملهجَّرين من )املكورشيم( اسبانيا )مؤلف جمهول، وآخرون، 
أيضا على القبائل العربية عينه على أفواج األندلسيني املطرودين من إسبانيا  منهم املوريسكيني واملورسكوس. ويقال الكالم نفسه 

لت جربا للمغرب إابن انتصارات املوحدين )عطوف،051، ص 1111املتنوعة )بوشنتوف، ، 1101( )بنوهالل وبين معقل( اليت ُرحِّ
.(  وهذا يعين، أننا أمام شعب خمتلط األعراق، من أمازيغ ويهود وعرب وسود وأندلسيون، وهو ما يوحي 62. 61.  61ص ص 
قي داخل البلد الواحد، ويُعرب عنه سياسيا ابملغرب املتعدد، لكنه واحد سياسيا ومتنوع داينة، من هنا ينبع العنف الالمادي ابلتنوع العر 

 واالقتصادي والسياسي واللغوي واجملايل بني ساكنة املغرب. 
املغربية، مث عرضنا ألنواع العنف الذي   بعد أن حددان جذور املغاربة األفارقة، الذين أصبحوا فيما بعد مكوان أساسيا هلوية الشخصية

كانوا هدفا له يف املاضي والزال مستمرا إىل اليوم  من نعواتت قدحية قدمية وأوصاف تبخيسية معاصرة من تنابز يف األلقاب، زايدة 
لبشرة رائسة احلكومة يف على النبذ االجتماعي الذي أصاهبم بسبب لون بشرهتم السوداء وأصوهلم التارخيية، إذ مل يتول مغريب أسود ا

ىل اتريخ االنتخاابت ابملغرب، وهذا يعين أن موضوع هوية املغاربة مركب ومتنوع اجلذور التارخيية  فنجد التيار العرويب قد أرجع أصوهلم إ
، ص ص 0262نصور،ألجسامهم )بن م)نسبة إىل أورواب( االستعماريون األمازيغ برتكيزهم على السمات اخلارجية  اليمن، بينما أَْوَربَ 

يف حتديدمها من الواضح، أن التفسريين مؤدجلني، بشقيه العرويب والفرنكفوين اللذان أضفيا تفاسري أسطورية  (. ولكن101 – 101
 هلوية املغاربة التارخيية. ولكن السؤال املطروح هنا، ما عالقة ذلك ابلعنف اجملتمعي؟

رقية للمغاربة، إذ يبدو حسب هذين التصورين السابقني  أهنم جمردين من االنتماء وأن يظهر العنف اخلفي يف هذه احلالة يف اجلذور الع
 هويتهم مركبة أو أهنم بدون انتساب، وهو ما يتضح يف رف  السلطات احمللية تسمية املولودين ابألمساء األمازيغية، والتجاءها إىل تغيري

قصر السوق، )مدينة جنوب املغرب(، أو )هرمو مو( برابط اخلري ابألطلس املتوسط، أمساء املناطق أو املدن أبمساء عربية، مثل الرشيدية/ 
تراست" اجلبلية ابألطلس املتوسط ابسم "بني الويدان" نسبة إىل السد الذي شيده املهندس الفرنسي أندريه   أو استبدال لقب بلدة "

مساء عربية أو أجنبية، الشيء الذي أاثرت حفيظة ، أو تسمية أزقة املدن املغربية أب André Coyné( 0261 - 0220كوين )
، أكادير تعتمد تسميات فلسطينية(  ألن هذا اإلجراء يُ َعدُّ يف نظرهم طمسا هلويتهم وعنفا 1102األمازيغ مبدينة أكادير )أم العيد، 

تربز يف سلوكات املغاربة، تشكل العنصرية ضد ثقافتهم وإابدة ألمساء اترخيية لبلداهتم، مما ترتب عليه تبعات نفسية واجتماعية عالئقية 
سقفها. وتظهر صورهتا العنيفة أثناء الرتاشق فيما بينهم ابأللقاب، إذ "يفضلون لقب األمازيغ على األلقاب األخرى، مثل الشلوح أو 

عن استعالء عرقي انبع (  ألن استعمال اللفظتني األخريين حيمالن عنفا تصنيفا قدحيا، كما يُعرب 02، ص 0222الربابرة" )شفيق، 
َصنِّف عربيا )سعدي،

ُ
(، هنا يكمن جانب من Montagne, 2013,p 5( كان أو أوروبيا )22و 20، ص ص 1102من امل

عد العنف اخلفي الذي يُعيق التدامج االجتماعي بني املغاربة، وال يساعد على تكتيل حلمة اجملتمع، بل يزيد يف إذكاء النعرة العرقية ويسا
ذور التمييز العرقي اليت قد ينفجر من وقت آلخر يف سياقات متنوعة، وهو ما جعل "األمازيغي على مر القرون يف موقف على منو ب
، مما يعين أن هناك احتقاان بني خمتلف املكوانت اجملتمعية املغربية، صراع أيخذ طابعا عرقيا ولو على )10، ص 1988شفيق،(املدافع" 

يد النكتة والسخرية املتبادلة بني املغاربة تشكل فيها األصول العرقية موضوعا للتهكم بني األطراف املستوى الرمزي  يربز على صع
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االثنية. وابلعودة إىل عنف احلرمان من تسمية أبناء األمازيغ ابألمساء اليت خيتاروهنا لفلذة أكبادهم، نقف على حاالت األطفال الذين 
دارس  ألن السلطات املختصة "منعت على مكاتب احلالة املدنية تسجيل أمساء املواليد كلمما بلغوا سن التمدرس ولكنهم مل يلتحقوا ابمل

رغم إصرار اآلابء على تسمية أبناءهم هبا، يشعر األمازيغي  110) املرجع نفسه، ص(ظهر أهنا أمساء بربرية األصل، كإيدر وإيزا وتودا" 
ونَه هضما وانتهاكا حلقوق اإلنسان، ومؤشرا لالمساواة بني املغاربة، السيما إذا حرم ا ملغريب املثقف ابجلور والظلم إزاء هذا الصد، ويَ ُعدُّ

يتشبت املغريب اليهودي أبسامي عربانية ألجداده، "ألن االسم  األمازيغي من تسمية أبناءه أبمساء أمازيغية  ألهنا ترتبط أبجداده مثلما
(. ويُ َعدُّ هذا املنع الذي طال أمساء األمازيغ من وجهة نظر األمازيغي، عنفا 11، ص 0221هو العنصر األساسي للهوية" )الزعفراين،

خصية، وحجته يف ذلك أن من املغاربة من ُيَسمِّي رمزاي وإقصاءا اجتماعيا ورفضا لالختالف والتنوع، وتعداي على احلقوق الذاتية والش
أبناءه أبلقاب عربية تعود إىل العصر اجلاهلي وال عالقة هلا أبمساء اإلسالم، وآخرون لقبوا أوالدهم أبسامي مسيحية حتمل رمزية إلهلة 

ل العريب املستعرب جراء حتويله ملسار نطقه ماراي، مما جعل األمازيغي يشعر ابلغنب. ويف سياق مماثل حيس ابإلهانة من قب الرومان، كاسم
لبع  األمساء، من قبيل حتريف اسم حممد إىل حمماد واستبدال اسم أمحد حبماد، وتغيري اسم خدجية إىل خدجو، وقيس على ذلك 

رنسي يف تعريب املشتقات االمسية من النيب )ص(، مثل محو وحدو، و"موحند واحمند اليت سجلت ابلعربية واليت أسهم االستعمار الف
(، ولكنها 52، ص 1101اهلوية واللسان األمازيغي واألمساء يف احلالة املدنية، حبيث ال تسجل األمساء بصيغتها األمازيغية )عقون، 

أللقاب تُ َعدُّ يف النسق اللغوي املغريب العامي شتيمة وحتقريا وإذالال لألمازيغ إىل درجة أن بع  الغالة من العرب املستعربة جعلوا من ا
ويف حرب التصنيفات هآته، هناك من َعدَّ األلقاب األمازيغة  ! احملمدية املمزغة اليت هلا خصوصية يف اإليقاع الصويت بصفات للكالب

العريقة  كنوميدا: )إسم ألم امللك األمازيغي يوغرتن(، وإيناس: )القول احلسن والكالم املوزون(، وتودرت: )احلياة( وآخرين... أمساء 
يرد األمازيغي املثقف على العريب أو املستعرب املثقف الذي غري امسه من بوشعيب إىل ونية، وأن أصحاهبا أقل مقاما يف اجملتمع. صهي

لذي شعيب أو ْعِلي إىل َعِليٌّ، َوَعدَّ ذلك أوالية نفسية دفاعية ضد العنف املستنبط من اللقب "البدوي" ذو اخلصوصية الصوتية املغربية ا
ه، وهو عنف نفسي شبيه مبا تشعر به املثقفة من النساء اليت ختجل من منادهتا ابمسها "مشا" فبدلتها إىل شيماء أو اليت غريت ينادون ب

لقبها من عبوش إىل عائشة وقيس على ذلك من األسامي العربية ذات الطابع املغريب "البدوي"، لكن املناداة بتلك األمساء يُ َعدُّ لدى 
لكننا نرى أن هذه املطالب اهلوايتية اليت نفسيا، وهو ما يربر به األمازيغي شرعيته يف اختيار األمساء اليت يريد،  أصاحبها سبة وعنفا

عن الصراع الطبقي ومتويها عن احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهلذا نقول: مسيين ما شئت،  يطالب هبا األمازيغي حتريفا
زي، يلخص هذا املطلب احلقوقي درجات القهر االجتماعي اليت تعاين منها فئات عريضة من الناس. لكن أطلق حرييت وأعطيين خب

لكن األمازيغي املثقف متشبث مبا مساه احلق التارخيي الذي يكفل له أن خيتار ألبنائه أمساءا لشخصيات رمست ذاكرهتم اجلماعية، وهلا 
ذا املطلب الذايت يف اختيار األمساء التارخيية حافظت عليه األقلية األندلسية، واليت داللة رمزية يف الوعي اجلماعي لألمازيغ، ونظري ه

يُذكرها ابحلنني إىل الوطن األم  أي إسبانيا، نذكر على سبيل املثال، كيليطو، وبركاش، وفنيش، وقشتيليو، بل أكثر من ذلك "مزجوا 
(، وينطبق األمر نفسه على املغاربة اليهود الذين يسمون أبناءهم 25ص  ،1110أمسائهم النصرانية أبمساء وألقاب إسالمية")القدوري،

، انس املاّلح(، ويعين 1102أبلقاب لشخصيات تعظمها داينتهم املوسوية، وأحياان حيملون أمساءا مزدوجة عربانية وأوربية )ميداي راديو،
حقيقية للمكان والزمان اللذين عاشوا هبما، فهي تذكرهم بتارخيهم هذا أهنم ال يُفّرِطون يف أصول هوايهتم التارخيية  ألهنا تعكس "صورة 

(. 02، ص 0221وحبياة التوافق واالنسجام بني السكان املختلفني عرقا ولغة" )الزعفراين،  وجذورهم العميقة يف أرض املغرب الكبري،
افية، مثلما يلقب املغريب اليهودي أوالده أبمساء ثقافته يتمسك املغريب األمازيغي أبحقية تسمية أبناءه ابالسم الذي يوحي إىل هويته الثق

الدينية، يبدو هنا مشروعية املطلب الذي يقدمه، لكن الدوائر السياسية العليا ترف  مسعاه، واملربر الذي تُقدمه ال يشفع غليله  منها 
أو للموريسكيني، مما يفضي إىل والدة  أن تفاقم الوضع قد يؤدي إىل إنشاء حزب أمازيغي أو حزب اليهود أو حزب سياسي للسود
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طوائف عرقية مستقبال ويهدد األمن القومي للمغرب. ولكنين أرى أن االستمرار يف رف  تلقيب أبناء املغاربة األمازيغ أبمساء ثقافتهم 
مستقبال  إذ تظهر شرارة اليت تنتمي إىل اترخيهم العميق من شأنه أن يذكي العرقية اجتماعيا ويطعمها نفسيا ويُولد العنف العرقي 

 االحتقاانت بني الفصائل الطالبية: الدينية والصحراوية والقاعديني )املاركسيني( واألمازيغ يف أكثر من موقع جامعي، يرتجم أحياان إىل
تمسك عنف فيزيقي، مما جيعل بع  العناصر من أطراف الفصائل أكباشا إليديولوجياهتم املتطرفة. ويف سياق هذه االعتقادات ي

األمازيغي املثقف أبطروحته اهلوايتية املتعلقة أبحقيته يف تسمية أبنائه أبلقاب اترخيية أو لشخصيات عظام كان هلا شأان عظيما يف 
عنفا  ملنعاملمالك األمازيغية القدمية، وهو أمر ال تستحسنه الوزارة الوصية يف هذا الشأن، مما جعل احلركات الثقافية األمازيغية تَ ُعدُّ هذا ا

جتاه مكون ثقايف أصيل وليس رافدا، كما هو الشأن للعريب، كلقب العراقي أو األندلسي اللذين حافظا على أمساء أوطاهنما األصلية. 
ويف هذا اإلطار، نددت اجلمعيات األمازيغية عن خلفيات االستغناء عن كتابة اسم املواطن املغريب ابألحرف األمازيغية )تيفيناغ( على 

الوطنية اجلديدة، كما أن التخلي عن كتابتها على الدبلومات والشواهد اليت متنحها الكليات أو املعاهد اجلامعية إىل جانب عدم  البطاقة
ترسيمها على األوراق النقدية، يُ َعدُّ من وجهة نظر أنصارها عنفا مؤسساتيا، ويَ ُعدُّون ذلك هضما حلقوقهم، ومن بينها  مطلب ترسيم 

(، ألنه يُذكرهم حبدث 12، ص0222مازيغية اليت هلا خلفية اترخيية يف املخيال الذهين والوجداين لألمازيغ )شفيق، عطلة السنة األ
يت اترخيي عظيم ابلنسبة إليهم، مثلما ُخصص يومني لالحتفال ابلسنة اهلجرية وامليالدية للمغاربة أمجعني، واالستهانة هبذا املطلب اهلواي

اجة حقوق اإلنسان العاملية اليت وقع عليها املغرب، حياجج أنصار هذا املطلب على هذا احلق، ابحتفال إخواهنم يُ َعدُّ عنفا وهضما لديب
شتنرب من كل سنة، بدون منع من قبل السلطات احمللية، كما يقيس األمازيغ مطالبهم   29املغاربة اليهود بعيد السنة العربي الذي يوافق

واختذوه يوم عطلة دون أن يصطدموا ابلداينة  دول آسيا الوسطى ِبِعيد النريوز من كل سنة، الثقافية قياسا على احتفال شعوب
اإلسالمية. وهلذا يطالب األمازيغ ابالحتفال ابلسنة األمازيغية من كل عام  ألن هذا املسعى يف نظرهم، ال يتعارض مع عقيدهتم 

ماح بتسمية مواليد األمازيغ أبسامي ثقافتهم  ألن من شأن ذلك أن الروحية، لكن مقاصدهم مل تلق أذان صاغية، ختشى الدولة الس
(، يقوم على العرقية، ويف مقابل ذلك يطرح بع  مفكري 016 -011، ص ص 0222يؤدي إىل إنشاء حزب أمازيغي )عصيد،

هذا املشروع السياسي يف نظره  األمازيغ مطلبا سياسيا مساه ابلدولة الفيدرالية، وهي بديال عن تشرذم األحزاب السياسية، ومن مث ُعدَّ 
( اليت طرحت لتعزيز التنمية 21 -25، ص ص 0222مقدمة لبناء دولة احلرايت واحلقوق، وسيتجاوز اجلهوية املتقدمة )عصيد،

هذه الرؤية  احمللية، لكن حلمه السياسي استعاره الباحث املغريب من األطروحة األمريكية اليت ُرّوِج هلا ابلعراق إابن احتالله، وتُ َعدُّ 
اإلصالحية املقتبسة من سياسة أمريكا جتاه بالد الرافدين حسب هذا التصور األمازيغي مرجعا ميكن أن يُعيد االعتبار للمناطق اجلبلية 

( مل يصحح الوضع 012-25، ص ص 1100املهمشة ذات الساكنة األمازيغية، ألنه يف نظره أن "دسرتت األمازيغية )عصيد،
يشرتكان  والعربي، العريب العنصرين،   ألنه عدَّ العنصر العريب مكوان والعنصر اليهودي جمرد رافد، ويف واقع األمر، فكالاهلواييت للمغرب

(. هكذا وصف األمازيغي املثقف وضعية هوية املغاربة العرب واليهود  وهذا يعين 01، ص 1100أصليني" )بودهان،  غري كوهنما يف
عمالة لألجنيب كما ليست رافدا. وأفضى هذا التعدد الثقايف اهلواييت إىل والدة أمناطا من العنف املتبادل،  أن األمازيغية هي أصالة وليس

 العريب التخفيف من وتريته عرب هتدئة خواطر الغالة من األطراف، كاستبدال لقب املغرب 1100وهو ما حاول الدستور اجلديد لسنة
(. لكن األمازيغي املثقف ال يطمئن 05، ص 1100هجينا من املكوانت والروافد")بودهان، الكبري، واعترب اهلوية خليطا بلقب املغرب

للتصور الذي َعدَّ األمازيغية مكوان. وألن احلرب ضروس اليت اقتحمها أمازيغ البارحة ضد القرطاجيني الذين سعوا إىل توسيع مملكتهم 
ت أمازيغ اليوم اليت خَيُضوهنا من أجل هويتهم وحريتهم وملصلحة  ( هي شبيهة بنضاال11، ص 0222البحري" )شفيق، جماهلا "خارج

كياهنم الوجودي، ويف خضم ذلك واجهوا أشكاال من العنف  منها العنصرية واإلقصاء االجتماعي املوروثة منذ القدم جتاههم، فما 
 العنف؟جتليات ذلك 
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د األمازيغ، ساكنة اجلبل، الذين ليس له حظ من التعليم الوافر ابستقرائنا ليوميات املغريب، نالحظ أشكاال من التحقري اجملتمعي ض
مازيغ مقارنة مع املغاربة قاطين احلواضر  ألن اجلبل مُهش اترخييا وُعدَّ يف منظور السلطان املغريب موطن الفنت، مما أقفل التواصل بني األ

نة واالحتقار، حينما جُيْرَب ابلتحدث ابلعامية املغربية )الدارجة( والعرب املستعربة  يشعر األمازيغي الكهل الذي مل خيضع للتعريب ابإلها
أثناء وقوفه أمام السيد القاضي إثر رفعه لقضية ف  نزاع معني، فتكون إجابته مت ََّلكِّئة  كتضخيم أحرف أو أتنيث املذكر أو ما شابه 

ل مجهور احلاضرين للمحاكمة، ويف خضم ذلك، يعجز ذلك من احنراف عن قواعد العامية املغربية، فيتعرض للسخرية والضحك من قب
القاضي "العريب" استيعاب كالم هذا الشيخ فيستعني مبرتجم، ويف سياق نقل تفاصيل األحداث املراد توضيحها هليئة القضاء تضيع 

حلكم قد ختتلف من قاضي إىل احلقيقة بني أتويالت املرتجم، ألن اللغة ال تسمح ابإلفصاح عن الشيء املراد تبليغه، وعليه فتفاصيل ا
آخر، خصوصا "يف وسط أمازيغي تبلغ فيه األمية األلفية درجات قصوى، وهو ما يتضح يف شكاايت املتقاضني اليت توحي إىل 

(، هنا يظهر العنف املؤسسايت، وهي قسوة نفسية ُتصيب 02. 01، ص ص 1100اختالف األحكام ونسبية القوانني" )العروي، 
نون يف السن، وهو عنف شبيه للعنف الذي يتعرض له أبناء املغاربة اليهود املهجرين املولودون إبسرائيل أو أورواب، األمازيغ الطاع

فيخفون هويتهم أثناء حديثهم حينما أيتون إىل املغرب لزايرة قبور أجدادهم  ألهنم جيدون صعوبة النطق حبرف احلاء، فيتقمص الواحد 
ينكشف أمره، وهو ما نعتربه عنفا نفسيا إزاءهم. هلذا فإن الضحك أو التشكيك يف مواطنة شخص  لكيالمنهم هوية مواطن أورويب، 

ا من خالل لغته أو داينته يُومئ بعدم قبول اآلخر املختلف لغواي وعقائداي. تلكم إذا، ُصورة ُمصغرة من صور املعامالت اليت خُتفي أطياف
، ولكنها حاالت استثمرها األمازيغي املتعلم، فطالب بتعليم اللغة األمازيغية لكافة أبناء من العنف العالئقي بني مكوانت املغاربة بشراي

وهو جدال رافقته ردود أفعال متباينة، ُعربِّ عنها  الوطن، انطالقا من مبدأ دمقرطة احلقوق، مما أفضى إىل نقاشات ساخنة داخل اجملتمع،
ن للقارئ أن يعثر داخل مضامينها تراشقا ابلكلمات النابية )عنف لفظي(، ويقف حول يف الصحف واجلرائد والندوات العلمية اليت مُيك

هن أنواع من االهتامات املتبادلة اليت يتم توزيعها بني الطرفني  العريب واألمازيغي، منها العنصرية. ويف خضم هذا االحتقان اجملتمعي را
أن يَ ْغرس يف أذهان املغاربة أمجعني أصوهلم التارخيية ويربطهم هبويتهم الثقافية  املثقف األمازيغي على دسرتة األمازيغية، والذي من شأنه

وينشئهم على قبول االختالف. ولكن هذا املطمح اجملتمعي حيتاج إىل زمن طويل لكي نرى مفعوله. ويف سياق هذا الصراع اجملتمعي 
قياسا على إجبارية تعليم اللغة األمازيغية  ألن املغاربة عراب  تمع املغريب،برزت أقالم تُنادي بضرورة تعليم اللغة الِعرْبية جلميع مكوانت اجمل

أو مستعربة أو أمازيغ أو يهود أو سود أو مورسكيون هم أندادا لبعضهم البع ، حيكمهم دستور واحد، مما أاثر حفيظة اإلسالميني، 
تعلق  التدريس ابلعامية واستغل آخرون موضوع تدريس اللغتني  األمازيغية والِعرْبية وثقافته

ُ
ما للمغاربة ليطرح مشروعه اإليديولوجي وامل

ضحك أن ندرس أعضاء جسم اإلنسان لتالميذتنا أثناء درس العلوم البيولوجية ابللهجة املغربية، كما يقول ابحث 
ُ
املغربية، لكن من امل

جميع، وُعدَّ هذا املطلب الشعبوي عنفا أخالقيا واستهتارا بيولوجي، ألنه َسيُثري استفزاز الناشئة املتعلمة، وهو أمر غري أخالقي لل
 ابملسؤولية التعليمية من قبل املدافعني على لغة الضاد.

إذاً، أجرب األمازيغ يف اترخيهم النضايل الدفاع عن وجودهم وكينونتهم الذاتية ضد الرومان، كما ُأكرهوا على التصدي لفرتات"الفتح"/ 
وضعت احلرب أوزارها، أُقحموا من جديد يف حروب "الفتوحات اإلسالمية"/ لالستيالء على األندلس. الغزو اإلسالمي، وبعد أن 

ويظهر هنا العنف املزدوج الذي تعرضوا له، اترة اضطهدوا، واستعملوا طورا كمحرقة وأدوات للغزو / الفتح، عنف شبيه للتنقيل اجلربي 
إفريقيا الغربية، واستعملوا فيما بعد وقودا للعنف وحطبا حلرب السيادة من قبل  الذي تعرض له املغاربة السود إثر جلبهم عنوة من

سالطني املغرب  كما أسلفنا اإلشارة إىل ذلك سلفا، فهل مازال هناك عنف ُيالحق هذين املكونيني، وأين يكمن العنف الذي ميارس 
 عليهم اليوم، سواء على  مستوى الرمسي أو على مستوى العالئقي ؟
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ا يكمن العنف، يف استهزاء أهل السياسة ودوائر السلطة العليا وابقي فئات اجملتمع مبطالب األمازيغ التارخيية اليت أسلفنا اإلشارة إليه    
آنفا، واليت تُومئ إىل وعيهم هبويتهم وقوميتهم، كما يُوِحي حبدث أثَّث الوجدان اجلمعي هلم، مثلما حيتفل األسبان اليوم بذكرى طرد 

لمني من األندلس  إذ نراهم ابلقنوات املرئية حيملون راية املسلمني أثناء احتفاهلم هبذا احلدث التارخيي املأساوي للمسلمني والعظيم املس
، األسبان حيتفلون بسقوط األندلس(، وحجة األمازيغ أن ال ضري يف اكتساب اعرتافا جمتمعيا 1101ابلنسبة هلم )قناة نيوز االيطالية،

هبذه املساعي الثقافية هلم، إال أنَّ عدم حتقيقها يُ َعدُّ عنفا حقوقيا وإعداما لتارخيهم وإابدة لثقافتهم، فهل األقلية تغلب ومؤسساتيا 
 األكثرية، يقول سائل أمازيغي ؟

يه بعنف اجلغرافيا أو اجملال، ويربز يف الغال ب أثناء إجراء يتمثل منوذجا آخر من العنف الذي ُيشكل العرق أساسه، وهو ما ُنَسمِّ
االمتحاانت الشفاهية للناجحني يف االمتحاانت الكتابية من الوظيفة العمومية، إذ ال جند ُمربرا لألسئلة اليت يطرحها أعضاء "اللجنة 

 العلمية" على املتباري أثناء اجتيازه لالمتحان الشفاهي. أسئلة من قبيل: من أين أنَت  أو أنِت ؟
فافية وليس له قيمة معرفية وال يوحي إىل النزاهة، وهلذا اعتربانه سؤاال غري بريء، وهو مؤشر على العنف سؤال ال جند له حمل من الش 

(، َتعكس هذه الوضعية 61، ص 1101اجلغرايف الذي حُيرم املتباري من لقمة العيش، إنه العنف املسكون "أبوهام الكهف" )اخلوري، 
وحمسوبية ورشوة، وُتومئ إىل العنف العميق والفساد الذي ينخر اجملتمع املغريب، وهو ما زيف مباراة التوظيف وما يتخللها من زبونية 

 Un يُ َعرب عنه ابللسان العامي املغريب: اْبْك َصاْحيب )أبوك صديقي(، ومنطوق هذا املعىن جند نظريه يف اللغة الفرنسية الذي يقول: 
coup de piston bien solide vaut mieux que vingt ans d'étude 

 
 طرائق احلد من العنف من عنف البشر إىل عنف املكان:رابعا: 

تعكس ترتبط العنصرية، بومسها عنف رمزاي واجتماعيا اليت يتعرض هلا املغاربة األمازيغ واليهود والسود ابلعوامل التارخيية القدمية، واليت 
(، وهلذا نرد 12، ص 0222ت على "األمناط الفكرية القبلية")شفيق،أمناط الذهنية اليت ميزت الوعي اجلمعي للمغاربة مجيعا، وحافظ

العنف املتبادل بينهم إىل إرث قدمي ترسخ يف لالشعورهم اجلماعي وترسب عرب األزمنة وأخذ قشرة ذهنية من العسري تكسريها وإزالتها يف 
قاد بينهم، ولن يتأتى ذلك إال بِتَ َقُبل االختالف وقت وجيز من الزمان، ألن تغيري الذهنيات حيتاج إىل زمن طويل حىت ختتفي األح

(، واندماجهم يف وطن الواحد، وهو ما اتضح اترخييا يف إسهام "املرابطني إبسالم 12واإلميان "ابملصاهرة الثقافية" )املرجع نفسه، ص 
ن الدعوة اإلميانية هاته إبفريقيا قد (، وال يعزب عن األذهان أ12القبائل األوىل من الزنوج يف وادي السينغال") املرجع نفسه، ص 

متخ  عنها جلب السود عنوة إىل املغرب من قبل السلطة السياسية الزمنية آنذاك، كما أشران إىل ذلك سابقا، وهو العنف الذي 
(، 111 – 105، ص ص 1101عانت منه هذه الشرحية اجملتمعية فيما بعد، ألهنم كانوا يُعرضون يف األسواق املغربية للبيع )أدولف، 

ة ومل يتحرروا منه إال بعد جميء االستعمار الغازي، ورغم هذا العتق التارخيي استمر العنف يف املخيلة اجلماعية للمغاربة من خالل جمموع
يغ )شفيق، من السلوكات واألوصاف والنعواتت اليت وصفوا هبا املغاربة األفارقة سليلوا الزنوج. أما العنف املتعلق بتاريخ استعراب األماز 

(، فهو يُ َعدُّ حبسب رأي الغالة من أنصارهم وصمة عار يف ذاكرهتم اجلماعية، ألنه يُذكر األحفاد ابلعنف التارخيي 26، ص 0222
(، أو كما هو الشأن 21الذي تعرض له األجداد، ولعل "تغيري اسم مدينة "مازيغن إىل لقب مدينة اجلديدة احلالية" )املرجع نفسه، ص 

(، جُيسد صورة 108، ص 0222شفشاون )شفيق، إىل امسها احملرف تيطاون احملرف امسها إىل تطوان أو مدينة إشماونيف مدينة 
دن األمازيغية، كما حيدث اليوم بتهويد مدينة القدس أو تلقيب بلدات 

ُ
واضحة للعنف التارخيي الذي الحق تغيري أمساء األماكن وامل

ئيلية. وال شك أن تعريب مناطق أمازيغية يُ َعدُّ جرمية اترخيية وتَ َعدِّاًي على اجملال، وانتهاكا حلُرمة فلسطينية أبمساء عربانية يهودية إسرا
منية، األمكنة وطمسا هلوية املدن التارخيية اليت كانت حتمل ألقااب أمازيغية وأضحت اليوم هلا داللة عربية أو لُقبت أبحد أمساء السلطة الز 
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جلماعة وهويتها عنفا اترخييا. ويف سياق تغيري ألقاب األماكن، ظهرت دعوات تُنادي إبعادة تسمية املدن وعليه يُ َعدُّ حمو ذاكرة ا
والبلدات ابألمساء القدمية حبسب ما كانت عليه سابقا، ولكن أنصار هذا التصور ينسون أن سالطني املغرب اختذوا من سياسة تنقيل 

قصد إضعاف شوكتها، مما أدى إىل تغيري دميغرافية املغاربة واختلطت أنساهبم )شفيق، وماراي القبائل املتمردة عنوة إسرتاتيجية لتشتيتها 
(، كما أن هذه املطالب تُ َعدُّ رؤية "شوفينية" عنيفة. ويف سياق إحساس األمازيغ ابستالهبم وشعورهم 21، ص 0222دي مورغا،

ل دوافعه االيدولوجيا ومصاحله السياسية ومنافعه الدنيوية إىل "تنكر ابلدونية جتاه العرب أو املستعربة أدى البع  منهم إىل استغال
أصله، مما دفع به إىل تعلم اللغة العربية وعلوم الدين، فأعلن انتسابه إىل بيت الشرف النبوي، ورفع شعار العروبة واإلسالم بتقدمي 

ه العرقية. هلذا من الصعب االدعاء هبوية نظيفة (، فاختفت أصول010.  011، ص ص 0222االنتماء العرقي على العقيدة" )شفيق،
(، ألن التعلق 001، ص 1101ونقية.كما أنَّ احلماس لعصبية عرقية ال يَ ْعُدو أن يكون خرافة و"خديعة وزيفا" )هايالند إريكسن، 

يستدركها، بل إنَّ امليل املفرط ابلقبيلة يزيد من مفعول العنف اجملتمعي ويرتكه يغرق يف ويالت التخلف ولن يُعانق أسباب التنمية أو 
لكل مجاعة إثنية لقوامسها التارخيية املشرتكة اليت تروج ألطروحة التفوق العرقي،كما هو الشأن اليوم يف مشال املغرب ذو احلساسية 

فرطة اليت تشعر ابلظلم والتهميش، من شأنه أن يذكي نزعة االنفصال لديها، خصوصا أن قضية تعريب
ُ
بع  القبائل  األمازيغية امل

( قد أفضى إىل والدة عنف عالئقي بني القبائل املستعربة احملاذية مع 021-021، ص ص 1101األمازيغية )أبرنوص، وآخرون، 
اجملال األمازيغي الذي حييط هبا، ورغم أن التعريب قد حصل اترخييا إال ما ميُيزه هو تقوقع كل شرحية على نفسها، انعزال حيمل رسالة 

اآلخر املختلف لغواي  ألهنما يبطنان يف مشاعرمها أحكاما جاهزة رغم قرهبما جغرافيا وانتماءمها إىل وطن واحد واعتناقهما احلذر من 
للداينة نفسها. ومعلوم أن املؤرخون أحملوا إىل جذور سكان املغرب األولون، األمازيغ، وقلنا إن "فتوحات" املسلمني حنو بالد املغرب 

د أفعال متباينة، هناك من استحسنها وآخرون اعتربوها "غزوا". ويف خضم ذلك "انضل" األمازيغ للحفاظ على األقصى أدى إىل ردو 
(، وأثناء طردهم 05، ص 1111هويتهم تدريسا وثقافة وترااث. وبعد أن "فتح" املسلمون األندلس واستقروا هبا قرون طويلة )برونفسال،

وإن كان هذا الرافد  .(012. 108، ص ص 0222تعبري أثرت يف لغات املدن")شفيق،من اسبانيا، "محلوا معهم مفردات وأساليب 
اجلديد قد أغىن الثقافة املغربية، إال أنه ال ميكن التغاضي عن ردود أفعال العنف جتاهه من قبل مكوانت اجملتمع املغريب، وبرز ذلك 

ة ابرزة حنوهم. ويف سياق مماثل للروافد الثقافية، يشري خصوصا على املستوى العالئقي  شكل العنف واالستبعاد االجتماعي صور 
(. وانطالقا من هذا التأريخ اهلواييت للمغاربة 2، ص 0221املؤرخون إىل السبق الزمين والتارخيي لليهود ابملغرب عن العرب )الزعفراين،

الق على اعتبار أن املكوانت املغربية متعددة تضم املتعدد، ظهر تصور يُنادي بتبديل مناهج مادة الرتبية اإلسالمية، مبادة فلسفة األخ
الدايانت السماوية الثالثة، وهو ما يُفسر تلقيب ملك املغرب أبمري املؤمنني جلميع األداين، أثناء استقباله للبااب فرانسيس األول 

ية اليهود املغاربة واملسيحيني القادمني (، مبعىن آخر، أنه أمري جلميع املؤمنني ابختالف دايانهتم، فهو املؤمتن على محا01/10/1102)
(. ومن هذا املنطلق، مل يعد اليهود ابملغرب يقبلون تصنيفهم 1102من الدول األخرى الذين يعيشون يف املغرب") حممد السادس، 

نفا تصنيفيا وعنصرية جتاههم، حبسب داينتها، بل اعتبارهم مواطنني مغاربة. وهلذا فاالستمرار يف استعمال لقب "اليهود املغاربة"، يُ َعدُّ ع
(، وأحملوا إىل آخرين ُأجربوا على 01، ص 0221السيما أن املؤرخون أشاروا إىل "وجود قبائل بربرية متهودة" )الزعفراين، وآخرون،

(. ويف هذا السياق، اختلفت مواقف سالطني املغرب يف التعامل مع 11، ص 0221اعتناق اإلسالم )وندوس، ماراي دي مورغا، 
(، مما 00، ص 0221شرحية اليهود، فمثال قام السلطان املرابطي يوسف بن اتشفني بطردهم من عاصمة ُمْلِكه مبراكش )الزعفراين،

يطرح السؤال هل لعصبيته القبلية مصمودة دافع يف ذلك ؟ وهل النتماء السلطان السعدي أمحد املنصور الذهيب إىل األسرة الشريفة 
 ( ؟00، ص 0221مربرا يف السماح هلم ابإلقامة مبالح املدينة نفسها )الزعفراين، ( 279ص  ،1100)جادور،
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من قبل األسر اليت تعاقبت على حكم  من انفلة القول، أن سلوك اإلقصاء واالستبعاد االجتماعي الذي تعرض له املغاربة اليهود اترخييا
تقلدت السلطة الزمنية، ألنَّ الكثري من سالطني املغرب استعانوا هبم يف  املغرب، ليس معيارا واحداً لتعميم احلكم على ابقي األسر اليت

وأثثوا هبم أيضا البالط. , p1630220 (Magali,) تدابري السياسة، كما اعتمدوا أيضا على املوريسكني والسود معا يف اجليش
عراب وأمازيغا مع اليهود املغاربة  ملغاربة املسلمنييقول بع  املؤرخني وزمرة من عوام الناس أهنم عايشوا فرتة التعايش السلمي بني ا

بني الدايانت عرب آالف السنني، لكنهم مجعتهم أرض واحدة، لكننا ننظر إىل هذا االدِّعاء أنه ال خيرج عن الدعاية ملغرب التسامح 
منها مؤرخ يف الرحالت األجنبية )وايسجربر  يتناسون السلوكات العنيفة اليت صدرت من املغاربة املسلمني جتاه املغاربة اليهود، والكثري 

(. لكن ابتداء من اخلمسينات من القرن املاضي أصبح التعايش مع اليهود املغاربة صعبا، وسيتأزم هذا 01، ص 1101وآخرون، 
لقاعدة ابملغرب الوضع ويتفاقم انطالقا من تسعينات القرن املاضي، بعد صعود جنم التيار اإلسالمي املتشدد خصوصا مع فرع تنظيم ا

لقسوة العريب الذي فجر أتباعه املقابر اليهودية ابلدار البيضاء. ويُ َعدُّ هذا عنفا اترخييا يف الفرتة الراهنة، وال ميكن أن نستوعب هذه ا
رون الوسطى والشدة والفظاظة جتاههم إال يف سياق زمين ُعرف ابهليجان اإلسالمي املتطرف، وهو امتداد للعنف الذي تعرضوا له يف الق

(، 012، ص 2014واحلديثة ابملغرب، حبيث كانوا جُيْربون "على خلع األحذية أمام املساجد والسري حفاة يف املدن")ماراي دي مورغا، 
وهو عنف ال ميكن فهمه إال من خالل استنطاق املخيال اجلمعي للمغاربة واترخيهم إزاء هذا املكون الثقايف، ولعل التعابري املستعملة 

نهم أثناء حديثهم عن اليهود: كالقول اليهودي "حاشاك" )تستثين شخصا أو جمموعة من كالم غري الئق(، أفعالك مثل أفعال اليهود، بي
ر العنف َأِسرْي أََوْلْد اليهودي، )اذهب اي ابن اليهودي(  ُتومئ هذه العناوين العنيفة إىل السبابة والشتيمة، وُتشري يف الوقت نفسه إىل صو 

ي والنبذ االجتماعي إزاءهم، شتائم ال جند هلا مربرا دينيا، لكن منبعها ضغينة نفسية ُمَبطنة بتدين شعيب انغرست يف وجدان النفس
ينضاف  ( اليت مُيْطرون هبا اليهود،50، ص 0221األجيال عرب تنشئة اجتماعية تقليدية  حيث "يتعلم األطفال اللعنات" )وندوس،

طاهلم إىل عنف فيزيقي كان يصدر من أطفال املسلمني الذين "كانوا يرمجون اليهودي ابحلجارة ويلعنونه إىل هذا العنف النفسي الذي 
(، وهو عنف حممول ثقايف ترسخ يف املخيال اجلماعي للمغاربة. وهلذا فالرجم الذي تعرض له 10، ص2009ويشاكسونه" )شحالن، 

الشيطان امللعون يف القرآن(، لكن الرجم هنا نراه دال على رف  الغري، ودليل  اليهود يف حلظات من اتريخ املغرب له داللة دينية )رجم
عن التقوقع على الذات اليت اخرتهتا شرائح من اجملتمع لكي حُتافظ على حلمتها العصبية، ومن مث فإن العالقة املتوترة بني املغاربة 

م هذا الرجم بعد اهليجان القومي العرويب إابن استيطان اليهود املسلمني واملغاربة اليهود هي عالقة غرابء يف وطن واحد. وسيتضخ
املهجرين أبرض فلسطني احملتلة، مما أدى إىل ظهور هيجان شعيب ُمَعادي للسامية يف املغرب، وأسفر فيما بعد إىل والدة احلركات 

وإحلاق اللعنات األبدية هبم، وهو ما كان واضحا  اإلسالمية املتطرفة اليت دعت إىل قتل اليهود وطردهم من املغرب وإزالتهم من الوجود،
طرفة يف األدعية العنيفة لألئمة يف خطبهم ليوم اجلمعة ضد اليهود قبل أن تُقرر وزارة األوقاف اإلسالمية املغربية إزالة تلك األدعية املت

أنَّ كل من املغاربة اليهود والسود معا تعرضوا ومنعت من إلقاءها يف املساجد، وهو ما ُنسميه ابلعنف اإليديولوجي الديين  وهذا يعين 
لعنف العوام سواء من قبل املغاربة املسلمني، عراب وأمازيغا وأندلسيني. ومبجيء االستعمار الدويل "أصبحت مالحات" )األحياء 

ا إىل هتجري قسري وطرودا (   وهذا يعين أيضا، أن املغاربة اليهود تعرضو 11، ص املرجع نفسهاليهودية( ودروب خاوية على عروشها")
ُأْجرب املغاربة األندلسيني ابلرحيل القهري من اسبانيا، والعنف نفسه، الحق األمازيغ الذين عانوا بدورهم من إىل أرض فلسطني، مثلما 

اإلاتوات سياسية التهجري والتنقيل من قبل سالطني املغرب إثر احلمالت العسكرية اليت كانوا يقومون هبا من أجل احلصول على 
، ص 0221واألعشار اليت كانت جُتابه يف كثري من األحيان ابلرف  واملنع، ولكن جنود السلطان السود كانوا ينهبوهنم )الضعيف، 

ُلوا كَأرِقَّاء من إفريقيا الغربية حنو املغرب. ويكاد هذا العنف امل021 ج زود (. ونظري هذا العنف عينه عاىن منه املغاربة السود الذين نُ قِّ
الذي تعرضوا له من العامة والسالطني معا ُيْشبه العنف الذي الحق املغاربة اليهود، ألن هؤالء تعرضوا بدورهم إىل عنف مضاعف، 
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ا سواء من قبل املغاربة املسلمني، أو من الصهيونية العاملية اليت هجَّرهتم من املغرب عنوة وأومهتهم برغد العيش وأشياء كثرية يستحسنه
يايل، وصورت هلم اهلجرات اليهودية إىل أرض فلسطني لبناء كيان جديد "كعمل حممودا وحتقيقا للوعد التورايت" العقل اخل
(، وهو أخطر أطياف العنف الذي الحقهم، ألهنم اجتثوا من جذورهم، وُهِجروا قسرا من وطنهم األم، 155، ص 0222)كنبيب،

(. وتُ َعدُّ سياسة استنزاف هذا 156، ص املرجع نفسهاقها أبرض امليعاد "إسرائيل" )املغرب، حبيث متَّ "إفراغ املالحات املغربية وإحل
املرجع الرأمسال البشري عنفا أكربا الذي تعرض له املغاربة اليهود من قبل بين جلدهتم الصهاينة، ألهنم "رحلوا بكثافة حنو فلسطني" )

، ألهنم أابنوا عن علو كعبهم يف التجارة، الشيء الذي أجه  والدة طبقة (، مما أثر سلبا على الدورة االقتصادية للبالد151، صنفسه
بورجوازية تستطيع أن ُتسهم يف حتقيق تراكما على مجيع األصعدة وتستدرك التخلف، خصوصا أهنم كانوا يتمتعون حبظوة اقتصادية، إذ 

( اليهود الذي تعرضوا عرب 01، ص 0221، "كانت تسكن بوادي درعة )جنوب املغرب( جمموعات هامة من التجار" )الزعفراين
 اتريخ املغرب إىل خمتلف أساليب التحقري واإلهانة واليت مازالت الذاكرة التارخيية حتتفظ هبا، ومازال البع  من الكالم القبيح إزاءهم

( الذي كان 01، ص املرجع نفسه)يتداول يف اللفظ اليومي بني مغاربة اليوم، واليت أشران إليها سلفا، وهي دليل على "الوضع الدوين" 
ماي اإلرهابية سنة  06يضعهم يف أسفل تراتبية جمتمعية، وما العنف الفيزيقي الذي تعرضت له مآثرهم التارخيية فيما يعرف أبحداث 

، رجع نفسهاملإال استمرارا للعنف القدمي الذي أصاهبم من قبل سلطة زمنية أفل جنمها  إذ "اضطهدوا أثناء حكم املوحدين" ) 1110
(، حبيث خريهتم السلطة احلاكمة آنذاك، بني اإلسالم أو النفي، وتكرر نظري هذا النبذ االجتماعي يف التاريخ مرة اثنية مع 012ص 

(. 06. 05، ص ص 0221م(، إذ "احتفظ اليهود بذكرى مريرة يف عهده" )الزعفراين، 0121 -0121السلطان العلوي اليزيد )
الُعمران العرباين، خصوصا بعد هتجريهم إىل أرض فلسطني احملتلة، حبيث اختفى تراثهم املادي، كاألحياء اليت واستمر الُعنف ُيالحق 

، معبد صالة الفاسيني(، قبل أن يتم ترميمها يف السنوات 1100هدمت والكنائس اليت حولت إىل صاالت األلعاب الرايضية )ردسي، 
 اليت اهنارت بفعل عوامل الطبيعة، فامنحت أاثرهم من مناطق عديدة ابملغرب، ويُ َعدُّ هذا األخرية لتصبح معبدا مقدسا، أو بع  املباين

اترخييا وجماليا، وهي من العوامل اليت االنداثر الذي طال املآثر الدينية والعمرانية اليهودية اليت أضحت كدية كبرية من الرتاب عنفا 
ض امليعاد كما تزعم داينتهم، مما يعين احلاجة إىل املاضي لفهم احلاضر، ويعين أيضا، أسهمت من وجهة نظران إىل ازدايد هجراهتم حنو أر 

(، وحده هذا الزمن الراهن  000، ص 1101أن "التاريخ ليس نتاجا للماضي، بل استجابة ملستلزمات احلاضر" )هايالند إريكسن،
( الذين  01، ص 0221والقناصل والتجار املغاربة" )الزعفراين،  كفيل لتربئة ذمة اليهود من وزر السياسة اليت فشل فيها "الدبلوماسيون

(. وأُبِْتُذوا 02كانوا ميثلون املخزن/الدولة يف زمان قريب، ومل يسلم اليهود من يده، إذ ذاقوا العذاب من "املسلمني" )املصدر نفسه، ص 
، ص 0221تقدمي هدااي مادية له )وندوس، (  إذ أجربهم على02، ص 0221أيضا من قبل السلطان العلوي رشيد )الزعفراين، 

(، خصوصا امليسورين منهم ُمقابل شراء سالمتهم وضمان أمنهم وحفاظا على أرواحهم 10، ص 1101( وانتزاع أمواهلم )أشباخ،20
هد التارخيي الذي أشار وممتلكاهتم، وهذا يعين أنَّ العنف التارخيي الذي طال املغاربة اليهود  هو عنف بنيوي وثقايف، وهو ما يُؤكده الشا

إىل واقعة الذبح اليت تعرضوا هلا يف أواخر القرن التاسع عشر، إابن فرتة حكم السلطان العلوي عبد الرمحان بن هشام 
(. وتكررت صورة العنف جتاههم أيضا، إذ كانوا أكباش فداء أايم السلطان العلوي احلسن األول، حبيث 02، ص 0221)الزعفراين،
( يف مجيع مدن وقرى املغرب. ويف جمرى احلديث عن حاالت القتل اليت كانوا هدفا 11بت عذارهم" )املصدر نفسه، ص "هُنبوا واغتص

له، ُتشري األحباث التارخيية إىل صعوبة العثور على هوية نظيفة  ألن دماءهم تلوثت بدماء أجناس وأعراق آخرين، وهكذا، جند "طوائف 
ملهاجرين من األندلس والربتغال الذين تعربوا، وعدد كبريا من يهود حمليني مل جيد التاريخ جوااب شافيا منهم انطقة ابلعربية وهم أحفاد ا

(. وفضال عن ذلك نعثر على جمموعات "يتكلمون 10، ص املرجع نفسهحلد اآلن، لبداايت استقرارهم ابملغرب، وال ألصوهلم العرقية" )
 لغتني أو ثالاث، كالعربية واللغة العربية، وآخرون يتقنون إحدى اللهجات االمازيغية وأقاموا ابملناطق اجلبلية، منذ ألف أو ألفي سنة"
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حلاكمة عرب اتريخ املغرب، جلأ إليه )املصدر نفسه، والصفحة نفسها(  وهذا يعين أن اجلبل كان مأوى لالحتماء من بطش السلطة ا
اليهود الفقراء واألمازيغ معا، بينما اختذ السود من الصحراء وختوم اجلبال موطنا هلم وهرواب من بطش احلاكم أبمر هللا. لذا يتخوف 

ان لن نعثر فيه أبرض املغرب هذين املكونيني الثقافيني  أي اليهود واألمازيغ من اختفاء أصوهلم وهوايهتم وإابدة لغتهم، حبيث سيأيت زم
على هذين املكونني الثقافيني  بسبب التعريب الذي طال األمازيغ، والتهجري الذي ال حق اليهود، وكال هاتني السياستني تُ َعدُّ عنفا 

سلمي. وستنكشف اترخييا وسياسيا طال كياهنما، وسيصبج املغرب يف املستقبل وحيد الثقافة بدل تفاخره ابلتعدد الثقايف والتعايش ال
، ص 0221زيف أطروحة اهلوية النظيفة وصفاء العرق، ألن القبائل املغربية )العربية واألمازيغية( تعرضت للرتحيل املمنهج )الضعيف، 

( بسبب جور السلطان املغريب، 01، ص 0221(، عالوة على اهلجرات املتتالية اليت فُرضت على الطوائف اليهودية )الزعفراين، 020
الثقافية الثالثة من قبل السلطة الزمنية آنذاك. هلذا يصعب القول بطهارة عرق تضح عنف اجملال الذي تعرضت له املكوانت مما ي

 املغاربة، لكننا نستغرب ملاذا يتشبَّث األمازيغي بعصبيته، واألمر نفسه ينطبق على اليهودي والعريب واألندلسي والسود ؟
لوجداين العرقي أفضى إىل ارتفاع منسوب التوتر بني املغاربة، إذ أن كل طرف يتمسك بعصبيته، وغين عن البيان، أنَّ التعلق ا   

واستنهضوا بذاكرهتم التارخيية اجملروحة، لكي حيققوا مكاسب آنية، وآخرون ركبوا على السياسة لتحقيق مآرهبم اإلثنية، واستغلوا تبدل 
ا التأزم العصيب تصاعد التيار العرقي، ألن كل يدعي تزوير التاريخ لصاحل القوي، اخلطاب الكوين ونسبية القيم لصاحلهم، ويف خضم هذ

 هذا األخري الذي استبدل أمساء املناطق لصاحله، مما أدى إىل امنحاء الذاكرة اجلماعية للشرحية األضعف حلقة يف الرتاتبية االجتماعية،
ية عنفا اترخييا  ألهنا َغلََّبت ثقافة على أخرى، كما هو واضح يف مسلسل وتُ َعدُّ هذه األساليب اإلسرتاتيجية من قبل السلطة الزمن

( اصطف فيه األصوليون وسكتوا عن شطط السلطة السياسية 101، ص 0221التعريب الذي كان له "مغزا سياسيا" )العروي،
 عصفت ابملغرب "تقاطر األفراد واجلماعات حبثا وتدابريها القاسية اليت سوغتها ابلدين، ومع ويالت القحط واجملاعة واألوبئة الفتاكة اليت

(، مما أدى إىل تغيري دميغرافية اليهود. ويف هذا 10، ص 0221عن الغوث عند إخواهنم األسعد حظا أو األكثر غىن" )الزعفراين، 
جبنوب املغرب" )املرجع نفسه، السياق، مل متنع اهلجرات القسرية اليت تعرض هلا املغاربة اليهود من إقامة "مملكة خاصة هبم بتمكروت 

(، وهذا يعين من جهة جتذرهم يف التاريخ املغريب ثقافة واجتماعا، وهو ما دفعهم اليوم إىل املناداة ابالعرتاف هبم كمغاربة وليس 12ص 
، تدريس الثقافة اليهودية 1111بتحديد انتماءهم إىل الداينة العربانية، و"إبدامة تراثهم،كجزء ال يتجزأ من اهلوية املغربية" )ايت احلاج، 

(، ويُوحي 06، ص 0221املغربية يف املدارس(، وتظهر عراقتهم يف التاريخ املغريب يف العالمة موسى ابن إسحاق الدرعي )الزعفراين، 
هبا، وال خيتلف هذا األمر هذا املثال إىل مغربية اليهود من خالل ألقاهبم اجلغرافية اليت لقبوا هبا انطالقا من أمساء املناطق اليت استوطنوا 

 عن املواطن املغريب الذي ُيكىن أبلقاب املدن اليت ترعرع هبا، كالفاسي واملكناسي والرابطي... 
أشران سابقا، إىل العنف الذي طال كل من األمازيغ واليهود سواء من قبل السلطة احلاكمة أو العامة، وخلصنا كون هآتني الشرحيتني   

للعنف األفقي، لكنه مل يتوقف يف هذا االجتاه فحسب، إذ أخذ منحى عمودي، وهو ما يتضح يف "امتالك اليهود املغربيتني، تعرضتا 
(، مما جعلنا نقارن بني حاالت هتويد أبناء الزنوج 011املغاربة العبيد السود، ومن أطفال هؤالء من  هتود رمسيا" )املرجع نفسه، ص 

ا على ترك داينتهم العتناق اإلسالم، وهي عناوين للعنف السياسي الذي الحقهم  يف حقبة من واألمازيغ مع فئة اليهود الذين ُأجربو 
اتريخ املغرب. وإذا كان اليهود قد تعرضوا إىل سلوكات ُمشينة من قبل املغاربة املسلمني  سلطة سياسية كانت أو من عوام الناس، إال 

ويدل هذا على العنف الذي صدر  السود إىل الداينة العربية واختذوهم سخرية هلم، أنَّ أكابرهم من التجار حولوا عقيدة أطفال املغاربة
مازيغ منهم جتاه املغاربة ذوي األصول اإلفريقية، األقل تراتبية اجتماعيا  مما يعين أهنم يشرتكون مع مجيع املغاربة مبكوانهتم الثالثة: األ

( 111، ص 2014سود اجمللوبني قهرا من غرب إفريقيا )ماراي دي مورغا، والعرب واألندلسيني يف ممارسة العنف اللوين جتاه ال
واسرتقاقهم، فهم مجيعا مشاركون يف جرمية االستعباد. ولئن جعلنا من هتجري املغاربة اليهود حنو أرض فلسطني احملتلة، عنفا طال شرحية 
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انت وراء ذلك، هل كانت رغبة اليهود لبناء وطن ودولة هلم اجتماعية منهم، لكننا ال نستطيع أن حُنيط بكل اخللفيات الدقيقة اليت ك
 جيمع شتاهتم؟ أم أن املغرب ابع أبناءه من املغاربة اليهود مقابل املال أو ملصاحل جيوسياسية ؟ 

منهم على لكن ما هو متضمن اترخييا، هو أن من املغاربة اليهود وقفوا ضد سياسة الرتحيل املمنهج لليهود إىل أرض فلسطني، نذكر   
ذا ال سبيل احلصر، أبراهام السرفايت، وسيون أسيدون، وإدمون عمران املاحل، هؤالء انضلوا للدفاع عن كرامة املغاربة مبكوانهتم املركبة. وهل
وصفهم  ينبغي أن يشك أحد يف مغربية هؤالء، ألننا نعثر يف األدبيات السياسية، أهنم رفضوا أن يسموا ابجلالية أو نعتهم ابألقلية أو
، 2009مبصطلح ديين، كأهل الذمة، ألهنم "يف أصوهلم مغاربة أقحاح وعنصر أصيل يف بالد املغرب، وهم جزء من الوطن" )شحالن،

(، تُ َعدُّ هذه الُنعواتت عنفا تصنيفيا وتشكيكا يف مغربيتهم.كما رفضوا تسميتهم "ابجلماعة اليهودية املغربية، وعدوا 01.  00ص ص 
( يف أرض املغرب طوال ما يزيد على ألفي سنة" )املرجع 00، ص 8022ئيسيا وليس رافدا، ألهنم استقروا " )كنبيب،أنفسهم مكوان ر 

نفسه، والصفحة نفسها(، وهو أمر شبيه ابألمازيغ الذين يرفضون بدورهم أن يسموا أبلقاب مثل الرببر، ألهنا أوصاف تبخيسية، ونظري 
ألندلسيون اجملفولون من اسبانيا قهرا، فهم أيضا ال يستسيغون نعتهم ابملوريسكيني  ألن هذا هذا العنف التصنيفي تعرض له العرب ا

النعت يف نظرهم له دالالت قدحية  وله معاين اترخيية قبيحة، كالقراصنة أو لصوص البحر، مما يعين أننا أمام عنف األلقاب اليت ُولِدت 
لطة. لذلك نرى أن إلغاء األلقاب التصنيفية الدينية والعرقية والتارخيية اليت أطلقت على وفق سياقات اترخيية وأنتجتها تركيبة سكانية خمت

املغاربة اليهود واألمازيغ واألندلسيني، واستبداهلا بلقب املواطنة، كفيل إليقاف حدة حروب األسامي وعنف األوصاف والكلمات بني 
غاربة اليهود مل يتعرضوا للعنف اإلقصائي، من سب وشتم وحتقري أو هتجريهم خارج املغاربة بكل تلويناهتم الثقافية املتعددة. بيد أن امل

ر  الوطن فحسب، بل مشل العنف أيضا تراثهم املادي، حبيث "ضاع الكثري من املخطوطات اليهودية ابللغة العربية والواثئق اليت ُهجِّ
(. فمن يتحمل وزر هذا العنف الذي مشل الرتاث 15، ص2009البع  منها خارج املغرب، وبيع يف أسواق التهريب" )شحالن، 

 املغريب اليهودي املادي ؟
ال أحد ينكر مسؤولية انداثر هذا الرتاث الفيزيقي وضياعه إىل الصهيونية العاملية وقوى االستكبار العاملي اليت سرقت من قبل املكتبة 

م، وهي موجودة اليوم خبزانة اإلسكورايل إبسبانيا 0601األطلسي سنة  الزيدانية اليت استوىل عليها قراصنة اسبانيا يف عرض مياه احمليط
(، كما ميكن اعتبار هتاون وزارة الثقافة "يف محاية هذه الواثئق واملخطوطات" )شحالن، 60 - 61، ص ص 1111)خطايب،
غريب اليهودي، وعليه نرجع هذا (، شكال من أشكال العنف الرمزي املوسوم ابلالمباالة جتاه هذا املورث الثقايف امل15، ص 2009

( إىل خارج 15التقصري إىل سببني، أوهلما فقدان السلطة السياسية إىل إرادة "السرتجاع الرتاث اليهودي املهرب" )املرجع نفسه، ص 
ال يستطيع أن يفعل الوطن، واثنيهما أن وزارة الثقافة ال تستطيع أن تطالب بعودة املسروق من األثر العربي، ألن السيد وزير الثقافة "

( أن حيافظ على هذا اإلرث املوسوي أو أن يسرتجع املسروق منه من املكتبات 15أي شيء وليس من مهمته")املرجع نفسه، ص 
األوربية، )املكتبة الوطنية الفرنسية، واملعهد الوطين للغات واحلضارات الشرقية، ومكتبة االحتاد العاملي اإلسرائيلي، فضال عن تعنت 

ب واحتكاره للرتاث العاملي، وتضخم أانه املعرفية اليت استحوذت على كل شيء، والتهمتها بشقيها النظري والتجرييب )حنفي، الغر 
 (.185، ص 0220

ومعلوم أن كل مكوانت اجملتمع املغريب  من األمازيغ واليهود والعرب و املوريسكيون والزنوج ال يشكلون حلمة واحدة، ألن تركيباهتم 
لوجية منقسمة إىل أطياف، كاليهود البلديني واملهجَّرين من اسبانيا، وينطبق األمر نفسه على "األمازيغ الذين بدورهم موزعني السوسيو 

، ص 1101إىل صنهاجة ومصمودة وزانتة، ويقال الشيء نفسه على العرب املتفرقني أيضا إىل قبائل بنو هالل وبنو معقل )عطوف 
يني واملوريسكيني والعلوج )املنحدرين من عبيد مسيحيني اعتنقوا اإلسالم(، واحلراطني )وهم الزنوج (، فضال عن األندلس62.  61ص 

(. لكن هذا التعدد بني أصناف اجملتمع املغريب مل مينع التعايش بني 02، ص 8022املعتوقون أو "أنصاف األحرار" والسود" ) كنبيب، 
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(. واستحضر أنصار حقوق 01، ص 8022اتريخ املغرب، تعايشا كامال" )شحالن،  "اجملموعة اليهودية مع املسلمني يف معظم فرتات
" اإلنسان هذا التساكن االجيايب بني املغاربة املسلمني والطائفة اليهودية للتأكيد على إسهامهم الكبري يف "إثراء رصيد املغرب احلضاري

قي تبخيس قيمة التوافق التارخيي الذي حصل بينهم، (. ومن هذا املنطلق، يرف  هذا االجتاه احلقو 01، ص 8022)كنبيب، 
(، وهو ما مسيناه ابلعنف التارخيي الذي تناقلته 02خصوصا أن اليهود الفقراء قد تعرضوا "للتهيمش واالضطهاد" )املرجع نفسه، ص 
ن أحبارهم وجتارهم الكبار فقد كانوا جزءا ُعلِّيَِّة القوم م الذاكرة اجلماعية، وموثق يف الرحالت األجنبية كما أشران إىل ذلك سلفا. أما 

(، وهنا يكمن جانب من العنف التارخيي Nekrouf, et Les autres, 1987, p 245من منظومة بالط سالطني املغرب )
الذي  الذي عانت منه فئة اليهود اليت ال حول وال قوة هلا، ونعثر على مسوغ هذا النبذ االجتماعي يف مضامني النص الديين اإلسالمي

 يُعادي أهل الكتاب، فرتسخت يف أذهان العوام من الناس أحكام مسبقة جتاههم. 
ويف سياق توزيع العنف بني مكوانت اجملتمع املغريب، َمثََّل عنف األلقاب والتصنيف والشتم والرجم، الذي تعرض له املغاربة اليهود 

بل احلاكم أبمر هللا حىت ال تنشأ فئة تنافسه جتاراي، وبذلك ( من قBen Ali, 1983, pp 276.282اترخييا ومصادرة أمواهلم )
إذ  قطع الطريق عليهم لالغتناء  وهي سياسية تدبريية احرتازية سلطانية. علما أنَّ هذا التوزيع طال أيضا املغاربة ذوي األصول اإلفريقية،

كيون، حبيث كانوا يشرتون "كعبيد" عن طريق وسطاء مت استعبادهم من قبل مجيع مكوانت ساكنة املغرب، أمازيغ ويهود وعرب وموريس
(  وهذا يعين إىل عهد قريب ما زالت جتارة الرقيق 10، ص1998مسلمني، أو يهدون إليهم من طرف بع  كبار القواد" )كنبيب، 

اتبية االجتماعية، واستمرت ابملغاربة ذوي البشرة السوداء سارية املفعول  ألهنم يف نظر املكوانت السكانية األخرى، أقل شأان يف الرت 
هذه الصور النمطية التحقريية ُتالحقهم إىل أن جاء االستعمار األورويب وألغى جتارة الرق والعبودية ابملغرب، وهي من حسناته اليت 

صافا قدحية حُتسب عليه. وهذا ال يعين أن وهج العنف قد أطفئ، جتاه هذا املكون الثقايف، إذ مازال على مستوى العالئقي تُنتج أو 
 واألمازيغ معا. وتبخيسية حنوهم، وهي نظري أحكام قيمة اليت تُنتجها معامل الكراهية ابملغرب إزاء اليهود

قلنا سابقا، إن املغاربة اليهود تعرضوا ألخطر أنواع العنف يف اترخيهم بتهجريهم ابلقوة إىل أرض فلسطني احملتلة، لكن هذا التهجري 
( املغربية، "ألهنم كانوا آنئذ ميلكون متاجرهم  152 يف بلد األم، إذ عمَّ "اخلراب البوادي" )املرجع نفسه، صالقسري تَ َولد عنه عنفا 

(، مما أثر سلبا على الدورة التجارية، وهو عنف 121، ص 1111ابألحياء اخلاصة هبم يف املدن، حيث يوجد أغنياء جدا" )اخلرازي،
الذي كان يهيمن عليه اليهود، فخسر أغنياءهم ما كان ميتلكونه ابملغرب، أما الطائفة املتبقية أصاب شرايينها، فاهنار النشاط التجاري 

منهم، فقد تعرضت بدورها إىل عنف اقتصادي من قبل سلطات احلماية الفرنسية، إذ حرموا من احلق يف الشغل، حبيث منع ظهري 
(. ويف جمرى، تشخيصنا EL mokri ,1940, pp.1055- 1056جمموعة من الوظائف العمومية ) م من اخنراطهم يف0211

ألنواع العنف الذي طال املغاربة اليهود، ندرج عنفا آخر، نصطلح عليه ابلعنف النخبوي، الذي صدر من أحد القيادات السياسية 
إابن االستعمار العداء  املغربية، نذكر على سبيل املثال ال احلصر، "حممد بن احلسن الوزاين، الذي أظهر حزبه )الشورى واالستقالل(

(  إنه عنف مركب وأيديولوجي أماله احلماس العاطفي الديين والعرويب الناصري جليل اخلمسينات 166،ص 1998)كنبيب، للسامية"
( اليت يُراد هبا كسب القاعدة اجلماهريية. 0، ص 1111)غارودي،  من القرن املاضي، وهي "حيلة من حيل الشعوذة السياسية"

 األصناف األخرى من العنف )العوام والنخبوي واالقتصادي( اليت تعرض له يهود املغرب عنف آخر نسميه، ابلعنف وينضاف إىل
االستعماري، إذ "منحت القوى األوروبية )فرنسا واسبانيا واجنلرتا( اليت استعمرت املغرب محاية لليهود املغاربة وجنستهم" ) كنبيب، 

ر، وأصبحوا حمميني من قبل الغرب. إن هذا الدعم التارخيي الذي تلقاه املغاربة اليهود من (، وأعطتهم جواز السف152، ص 1998
 Alliance Israélite، والرابطة اإلسرائيلية العاملية Anglo-Jewish Associationاألوروبيني )اجلمعية اليهودية االجنليزية 

Universelleص ص 1101نثربولوجية واعتربهتم أقلية دينية )أبو إدريس، ( هو الذي ضلل جمموعة من الكتاابت التارخيية واال ،
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وأضحوا يف حكم األجانب َتْسري عليهم القوانني األوروبية، وهي امتيازات اترخيية متتعوا هبا، لكن ميكن اعتبار هذه  (،12. 62
 احلصاانت اليت منحت هلم ضد ابقي ساكنة املغرب عنفا وعنصرية جتاه املغاربة أمجعني. 

وِإَذا كانت الدراسات التارخيية، تصف هوية املغاربة ابلتعددية الثقافية، ألهنا َتُضمُّ مكوانت ثقافية متنوعة، منها، "األمازيغي،  
( فإن أقالم أخرى، حُتسب على التيار األمازيغي، ترى نقي  52، ص 1106واليهودي، والعريب، واألندلسي، واحلرطاين" )العروي، 

(. وهذا ما أملى على املثقف 02، ص 1100متعددة" )بودهان،  وليست واحدة أمازيغية هوية املغرب ويةذلك، إذ اعتربت "ه
استعمال ألقاب، مثل مكون أو بربري أو  ( ، بدل11. 10األمازيغي" )املرجع نفسه، ص ص  استعمال لفظة "الشعب األمازيغي،

وهو األمر عينه لدى املغاربة اليهود الذين رفضوا بدورهم نعتهم شلح أو سوسي، وهو وصف من وجهة نظران شوفيين تعصيب عنصري، 
أبسامي موروثة اترخييا وحتمل دالالت قدحية اشران إليها سلفا، ومضموهنا عنف إقصائي. وهلذا فقد انضلوا يف احملافل الوطنية والدولية 

ربة  ألهنم أندادا لبعضهم البع . يدفعنا هذا املطلب حىت حصلوا على لقب املواطنة املغربية، ابعتبارها حق تتقامسه مع مجيع املغا
احلقوقي الذي اكتسبه املغاربة اليهود إىل القول أن التمسك بصفاء العرق الذي يتعلق به كل طرف "ال وجود له" )املرجع نفسه، ص 

غاربة اختلطت ابملصاهرة اليت (، فضال أن دماء امل11(، ألنه ليس معطى مادي لتحديد هوية اإلنسان املغريب )املرجع نفسه، ص 10
أسهمت فيها اهلجرات واجملاعات واألوبئة واجلفاف والقحط اليت عرفها اتريخ املغرب، مما جعل بع  التأويالت ترى أن هوية املغاربة 

دراسات (، ومسوغ هذا التفسري الذي ربط العرق ابلرتاب، أن ال10تقوم على ما أمساه "ابألرض األمازيغية" )املرجع نفسه، ص 
(. وأفضى هذا النزوع اهلواييت 01   00، ص ص 1100التارخيية اعتربت "األمازيغ السكان األصليون للمغرب الكبري" )الزيين، 

املتعصب لألرض إىل استيقاظ املكبوت التارخيي لدى األمازيغ، وبفضل هذا االسم املتميز اكتسب حريته أثناء صده للغزوات اخلارجية، 
اليوم يف شكل عنف جديد يقوده احلراك االجتماعي ذو النزعة االنفصالية األمازيغية ضد )املخزن( الدولة العميقة اليت  وهو ما يظهر لنا

(  وهذا يعين أن 01تدبر األزمة "مبسكنات مؤقتة ال يلبث مفعوهلا أن ينتهي لتتأجج االحتجاجات من جديد" )املرجع نفسه، ص 
َعدُّ من وجهة نظر هذا التصور، عنفا مكانيا وجماليا، ألنه مهما ُعربت أمساء األماكن األمازيغية سياسة تعريب املناطق األمازيغية، ت ُ 

الدموي واستبداهلا أبمساء عربية، وتغريت دميغرافية ساكنة املغرب ومهشت اللغة األمازيغية، ومت حمو الذاكرة اجلماعية لألمازيغ عرب التاريخ 
املغرب، فلن يُغري من هويتهم شيئا. هكذا يدافع األمازيغي املتعصب ألصوله العرقية. هلذا تُ َعدُّ لبع  األسر اليت تعاقبت على حكم 

 الغزوات األوروبية والفتوحات اإلسالمية اليت تعرض هلا املغرب عرب اترخيه عنفا ضد اهلوية واللغة األمازيغية، ابتدأت من تغيري أمساء
م الذي شدد على االنتماء العريب للمغرب، واعترب 1100اليوم مع الدستور اجلديد لسنة  وألقاب األماكن واجلغرافيا، واستمرت إىل

العنصر العريب "مكّوان" والعنصر العربي جمرد "رافد، علما أن كال العنصرين، العريب والعربي، يشرتكان يف كوهنما غري أصليني ولو أن 
عو هذا الرأي إىل حتقيق مبدأ املساواة أثناء تصنيف شرائح اجملتمع، (. يد01، ص 1100الثاين أسبق وأقدم من األول" )بودهان، 

ويرى أنَّ التحيز يف استعمال مفرديت: مكون ورافد، يُ َعدُّ من وجهة نظره عنفا تصنيفا، ويتساءل كيف يُعقل أن ُيصنف العرب مكوان 
ب عن العرب "الفاحتني" لبالد املغرب. وهلذا ال يقبل ويُ َعدُّ اليهود وافدا ؟ علما أن اليهود هلم فضل السبق الوجودي أبرض املغر 

األمازيغي أثناء حتديد أصوله التارخيية أن يصنف ضمن خاانت، من قبيل املكون أو الرافد، كما يرف  إدراجه ضمن األمة العربية أو 
اغرتاب وعنف رمزي وحمو لذاكرته  املغرب العريب الكبري، ألهنا نعواتت من وجهة نظره تسلب هويته األمازيغية، ويف هذا التجريد

شعورا  اجلماعية واستالب هلا يف أفق إابدة رمزيته التارخيية والثقافية وجعله نسخة واحدة كباقي اآلخرين، مما جعلنا نتساءل أال يُ َعدُّ هذا
 بفوبيا االنداثر اليت يؤمن هبا الغالة من األمازيغ ؟

يرف  املثقف األمازيغي نعته ابلرببري، ألن هذا الوصف يُ َعدُّ عنفا حضاراي وجغرافيا وعرقيا جتاه هذه الساكنة البشرية األصيلة،    
"ْشِليِّْح"، أو َشلَّح أو أْشْلِحي )ومعناها  gerbouze lوالذي سيستمر مفعوله إىل اآلن وأخذ ألقااب تبخيسية من قبيل:"كربوز" 
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لباس(، تُ َعدُّ هذه العبارات اللغوية شتيمة أطلقت على السبااي اجلواري األمازيغيات الالئي اختطفن أثناء الفتح/ الغزو العاري من ال
للمغرب، وهذا يعين أن هذه النعواتت أطلقت عليهم كرها وليس حبا وهي مسيئة هلم، وهلذا يستنكروهنا  ألهنا حَتُُط من كرامتهم، كما مل 

من عنف التصنيف، كما هو واضحا يف شتائم مليشيات البوليساريو إزاءهم، إذ يصفون اجليش املغريب اترة بعسكر  يسلم األمازيغ أيضا
غ الشلوح، وطورا ينعتوهنم ب  ِ"شليحات موالان"، وَيُسمُّون األسرى أشد أنواع العذاب كلما أظهروا لكنتهم األمازيغية، علما أن األمازي

( وليست عربية. وهلذا ال نستغرب أن الغالة من األمازيغ 01   00، ص ص 1100غية )الزيين، وبودهان، يَ ُعدُّون الصحراء أرضا أمازي
يُوظفون هذه الضغائن للدعوة إىل االنفصال، مما ولد عنفا بني السلطة الزمنية وأنصار االنشقاق السياسي، مثلما يعرتض اليهودي على 

ن تلك األسامي تُ َعدُّ عنفا تصنيفا رافقتها أحكاما مسبقة وجاهزة، ونعثر على مالبسات أن ُيصنف كجالية أو أقلية، كما قلنا آنفا  أل
متسك األمازيغ بلقب الشعب األمازيغي وتسويغاهتا القومية، ألن قبائلهم "قاومت احلكم الروماين بشراسة ومل ختضع له ومل تدخل يف 

نعته من قبل اإلمرباطورية الرومانية بذلك الوصف القدحي، ألنَّ  (، استعصاء نتج عنه05. 01   00، ص ص 1100طاعته" )الزيين،
القوي هو الذي ينحت الكلمات عرب اتريخ البشرية، وهنا يكمن العنف التصنيفي التارخيي، ونقي  ذلك، يُفاخر األمازيغي بلقبه هذا، 

السود الذين ُجِلبوا من إفريقيا الغربية، ومت تسخريهم يف  والذي يعين الرجل احلر النبيل، ونظري هذا العنف اجلمعي عاىن منه أيضا املغاربة
إقطاعية "البورجوازية املغربية"، وشبيه هذا العنف نفسه أو أقل منه درجة تعرض له املورسيكيون املطرودون من اسبانيا، مما يعين أن 

 العنف متجذر يف البيئة الثقافية املغربية.
التعايش السلمي بني األمازيغ واليهود والعرب، لكننا نرى أن هذه األُلفة واملودة ال ميكن أن نعتربها ُتشري الرواايت التارخيية إىل فرتات  

هكذا، حالة وردية، ألنَّ فرتة استوطان اليهود ابملغرب ختللته حاالت العنف املتنوعة والكثرية اليت عانوا منها، برزت عالئقيا واجتماعيا، و 
األمكنة ترتب عنه حروب اجملال، كالنزاع على مناطق الرعي  كاعتداءات الرحل الصحراويني وزحفهم فالتعصب إىل العرق أو جغرافية 

، اعتداءات الصحراويني الرعاة الرحل على ساكنة سوس(، وتكرار 1102على املناطق اجلبلية األمازيغية للرعي أبراضيهم عنوة )يوتوب 
هؤالء الرحل البدو، يُ َعدُّ عنفا وتواطئا للجهات الرمسية اليت تغ  الطرف على تلك  هاته السلوكات العنيفة ضد القبائل احمللية من قبل

ُه عنفا مسكوات عنه، عنف انبع من العوام ضد العوام، عنف دافعه قَ َبِليٌّ وعرقي، أي عنف صادر من عرب  التجاوزات، وهو ما نَ ُعدُّ
قري القبلي يف أرضهم، يُراد به إهلاء الناس أمجعني عن تدابري السلطة رحل يتمتعون حبظوة سياسية ضد أمازيغ يشعرون ابالهانة والتح

روا من اسبانيا بعد  السياسية. ومل يتوقف منسوب العنف الذي أصاب اليهود واألمازيغ معا، بل امتد ليشمل "األندلسيني الذين ُهجِّ
تالحقهم يف بالد االستقبال، إذ تعرضوا للنهب (، واستمرت القسوة 011، ص 1101سياسة التطهري الديين" )الكامون، والسقلي، 

(، 512، ص 0262والسرقة، من قبل "األعراب الذين تسلطوا عليهم وهنبوا أمواهلم ملا ُأخرجوا على األمان إىل فاس بعياهلم" )املقري، 
 مما جيعلنا نتساءل، ما موقف السلطة املركزية آنذاك من هذا السلوك العدواين ؟

م( سعى إىل محايتهم والدفاع عن مصاحلهم ابلتدخل لدى ملك 0612    0600التاريخ، أن "السلطان السعدي زيدان )حُتَدِّثُنا كتب  
فرنسا )لويس الثالث عشر( ملطالبته إبعادة ما هنب لبعضهم من قبل حبارة فرنسا. ويف السياق نفسه أعطاهم السلطان املذكور سلفا، 

(. ومن انفل 010، ص 1101قدمت تسهيالت الستقرارهم بتطوان" )الكامون، والسقلي، "حق االستقرار مبصب أيب رقراق بسال، و 
القول، أن اإلخباريني هم أيضا استعملوا لفظة اجلالية األندلسية لوصف املطرودين من إسبانيا، وهو نعت شبيه ابلوصف الذي ُأطِْلق 

هذه الشرحية اجملتمعية املغربية، والداللة السيكولوجية هلذه القسوة على املغاربة اليهود، حيمل فحوى هذا التصنيف عنفا اقصائيا جتاه 
(. 011اليت مورست على املهجرين األوائل من األندلسيني  تعين أنَّ "أهل العدوة )املغرب( يكرهون أهل األندلس" )املرجع نفسه، ص 

إىل العداوة اليت يضمروهنا جتاههم  ألنَّ األندلسيون كانوا  وهلذا فإن العنف النفسي الصادر من املغاربة حيال إخواهنم املوريسكيني نرده
( على املغاربة وينظرون إليهم كبدو وأهل خشونة، مما جعلهم يضمرون هلم العداوة، تظهر 015يظهرون االستعالء" )املرجع نفسه، ص 
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ون ألقااب ملناطق جغرافية ابسبانيا، واحتفظت جتلياهتا يف وصف املورسيكيني اترة ابليهود، ونعتهم طورا ابلفاسيني، خصوصا أهنم حيمل
اه، اللهم الذاكرة اجلماعية بتداول احلقد التارخيي الذي مضمونه ابلعامية املغربية: "اللهم ِدي الفاسي إىل اجلنة، َوِدييِن أان إىل فاس" ومعن

الشعيب من ازدراء لألمازيغي والعريب معا جتاه  أجعل سكان فاس من أهل اجلنة، واجعلين فقط من أهل مدينة فاس". ال خيلوا هذا املثال
األندلسيون ابعتبارهم دخالء ووافدون على املغرب، حقد توارثته األجيال من املغاربة، إذ جعلوا من الفاسي موريسكيا، وهو عنف 

غضا بربراي وابلعكس") املرجع نفسه، جمتمعي  حمتواه طبقي وأصوله اترخيية، وخصوصا أهنم "ازدادوا منهم نفورا، لذا مل جند أندلسيا إال مب
(، حيمل هذا الوصف التارخيي صورة للعالقات املتوترة بني مكونني ثقافيني استمرت بني األجيال، تظهر خمفية يف الالشعور 015ص 

علينا اليوم، هل  التارخيي والثقايف للمغاربة، مأله نفور اجتماعي من املهجرين من ضفة البحر األبي  املتوسط، لكن السؤال املطروح
مازال هذا الكره جتاه املغاربة األندلسيني من قبل املكوانت الثقافية املغربية األخرى، كالعرب واألمازيغ والسود رغم مرور قرون من 

 املصاهرة اليت متت بني األجيال؟ 
االنتخاابت بني مكوانت اجملتمع، واليت حُيركها يف  تُ َعدُّ رذائل السياسة وصكوك االهتامات املتبادلة اليت يتم توزيعها أثناء االستحقاقات 

نا كثري من األحيان ُمقومات، كالعرق والتاريخ ولعبة املتاجرة يف هللا، وعليه ال تتحمل فاس واملدن العتيقة اليت اختارها األندلسيون وط
لذي سكن الريفيون واجلبليون إزاء ما بناه هلم وزر السياسية ومساوئها. ويف سياق هذا العنف االقصائي يظهر أثر احلقد التارخيي ا

(. كما ال 21 -20، ص ص 0252املوريسكيون يف مدينة تطوان، إذ "كانوا يهدمون ابلليل ما بنوه ابلنهار من أسوار وأبراج" )داود، 
ا من "رائسة املدينة وزعامتها ميكن فهم عنف التدمري الذي طال ما َشيَّده األندلسيون إال ابلوقوف على احلظوة الطبقية اليت انفردوا هب

(، مما مكنهم من اهليمنة االقتصادية والسياسية على جمرايت املدينة، الشيء الذي أفضى 22الروحية واالجتماعية" )املرجع نفسه، ص 
عنف والكره إىل صراع بني مكوانت اجملتمع التطواين، ابعتبار هذه املدينة احتضنتهم، ويعكس هذا أيضا، صورة سوداوية مشحونة ابل

( 016، ص 0221ترسخت يف الوعي اجلماعي للمغاربة، فأضحت صورة املوريسكي رمزا للثراء والسلطة وجمانبا للسلطان )وندوس، 
احلاكم أبمر هللا ضد إرادة الشعب. وتكررت أيضا صورة العنف التارخيي نفسها بني سكان فاس واألندلسيني، إذ "وقعت فتنة بينهم 

(. ُيومئ هذا املشهد التارخيي إىل وضعية االستبعاد االجتماعي الذي 006، ص 0211لب كثري" )القادري،ومات بع  الناس وس
كون البشري، واملضايقة نفسها تعرضوا هلا مبدينة سال، إذ يبدو أتثريهم واضحا على مستوى العمران وهيمنتهم أيضا 

ُ
تعرض هلا هذا امل

(. ويبدو أن أتثريهم االقتصادي 10، ص 1110ع إفريقيا واجلمهورايت االيطالية" )كينث،على "احلياة االقتصادية للمدينة والتجارة م
والتجاري والعمراين، كان سببا من أسباب نفور املغاربة منهم، وهو عامل ُيساعدوان على فهم العنف االقصائي والرف  االجتماعي 

دُّ أسطورة األدمريال عبد هللا بن عائشة خري مثال عل ذلك الذي تعرضوا له، خصوصا أن الكثري منهم اغتنموا من البحر، وتُ عَ 
(. وإىل جانب ذلك، احتكروا أيضا التجارة الداخلية يف مدينة فاس )الكامون، والسقلي، 001    012، ص ص1972)السائح،
بني سكان عدويت ( ، واستطاعوا بذكائهم وخرباهتم السيطرة على التجارة الدولية، وترتب عن ذلك نشوء فتنة 012، ص 1101

(، مما أدى إىل ترسيخ عنف اترخيي واجتماعي طبقي جتاههم ابعتبارهم فئة دخيلة 006، ص 0211القرويني واألندلسيني )القادري، 
زَلَُّفوا على اجلسد االجتماعي املغريب، ومازال مفعول هذا احلقد االجتماعي ساري التأثري جتاههم إىل اليوم  ألهنم تَ َوغَُّلوا يف االقتصاد وت َ 

من السلطة احلاكمة، وأضحى هلم شأن يف السلطة العلمية.كما تظهر تداعيات العنف الرمزي بينهم يف التقسيم الثالثي لسكان فاس 
 )ُعْدوات اللمطيني والقرويني واألندلس(، مما أدى إىل إذكاء النعرات العرقية داخل مدينة فاس تظهر أثناء احلملة االنتخابية، علما أن

( 21، ص 0252م( قرب إليه أهل األندلس، نظرا "خلرباهتم يف الصناعة" )داود، 0211-0161طان العلوي سليمان )السل
والسياسة واإلدارة اليت اكتسبوها أثناء إقامتهم ابألندلس، وهو ما ترتب عنه اترخييا ثورات اجتماعية وعصيان مدين، ألن املخزن 

 (.05 – 01، ص ص 0220هم على مدينة فاس )السماليل وآخرون، السليماين آنذاك جلأ إىل تعيني قائدا من
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 قلنا سابقا، إن من بني العوامل اليت أزمت العالقة بني املغاربة واألندلسيون وأثرت سلبا على النسيج االجتماعي املغريب كوهنم سيطروا   
طموحهم السياسي الذي كان واضحا لديهم يف كل  على التجارة الداخلية واخلارجية وانفردوا بعائدات القرصنة البحرية، فضال عن

(، وفوق ذلك ارتكبوا مذابح يف حق أعوان املخزن )املرجع 012، ص 1101املناطق اليت استقروا هبا كتطوان" )الكامون والسقلي، 
خلصني بقواد جيش العبيد، ومل يتوقف عنفهم السياسي يف اجلرائ

ُ
م اليت طالت مغاربة نفسه، والصفحة نفسها( واستبدلوا قواده امل

الداخل، بل امتدت رغبتهم السياسية إىل "أتسيس مجهورية أيب رقراق مبدينة سال" )املرجع نفسه، والصفحة نفسها(، وتوىل هذا الكيان 
 السياسي أتسيس عالقات دولية دون أن يُِعريوا أي اهتمام للسلطة احلاكمة بفاس، وشكلت أطماعهم الدنيوية والفنت الداخلية اليت

( عامال للنفور االجتماعي منهم، ألهنم رغبوا يف السلطة الزمنية اليت فقدوها 12 -12، ص ص  0211تسببوا فيها )أيب زرع، 
ابألندلس، فأردوا أن يُ َعِوضوا ما ضاع منهم على حساب أهل األرض الذين استضافوهم بعد أن طردوهم من دايرهم. ومل تكن الرغبة 

دا لفهم ردود أفعال املغاربة العنيفة جتاه األندلسيني الفتانون، بل إن للعنف الذي عاىن منه هؤالء له تسويغ السياسية مربرا واحدا ووحي
أخالقي، السيما أن الوفود األخرية من املوريسكوس الذين "ختلقوا أبخالق النصارى وكانوا يتعاطون اخلمر وأيكلون حلم اخلنزير 

، ص 0222يرق املغاربة فكانوا هبذا يالقون معاملة سيئة ونفورا من املغاربة")قشتيليو، ونساؤهم خترجن سافرات، الشيء الذي مل 
01.)  

ُهجَّرين األندلسيني، واكتسبوا مع مرور الزمان هوية مغربية، خصوصا بعد 
وبعد أن استعرضنا ألنواع العنف التارخيي الذي طال فئة امل

تدرج االقتصادي والسياسي وتقلدوا "مناصب مهمة يف هياكل دولة السلطان )منذ متكنوا من ال اندماجهم يف اجملتمع املغريب  حبيث
(، 22.  20، ص ص 1110املرينيني( واستطاعوا أن جيعلوا من ثقافتها ثقافة املركز رامية إىل األطراف الثقافات احمللية")القدوري، 

(، 21 األعياد واألفراح وثُ َبُت منذ سنوات" )املرجع نفسه، ص وهو ما نالحظه يف املوسيقى األندلسية والطرب الغرانطي اليت "تُداع يف
ى أايم األعياد الوطنية والدينية ابإلذاعة الوطنية، مما جعل البع  يتساءل عن اخللفيات السياسية اليت أقصت األنواع األخرى من املوسيق

ْخَتلفة املغربية، كاحلسانية الصحراوية واليهودية واألمازيغية أثناء هذه املناسبا
ُ
ُقدسة، ويُ َعدُّ عدم إدراج هذه األلوان الِغَنائيَّة امل

ت امل
سيطر  ابلقنوات السمعية البصرية املغربية عنفا موسيقيا طبقيا، وحَتَاُماًل ضد التنوع املوسيقي الذي يزخر به املغرب، وهو ما يُفسر لنا أن
ُ
امل

، وميأل أذاهنم ابإليديولوجية املوسيقية اليت َيْسَتِسيُغها  وهذا يعين أيضا أن سياسيا واحملتكر اقتصاداي هو الذي يتحكم يف أذواق الناس
بع  املسؤولني جيهلون ثقافة سكان الصحراء وينتقصون من تقاليد أغاين أهل اجلبل ويعيبون عاداهتم  ويستخفون من فن العيطة  

(. لذلك أعتقد أن هذا 61   60، ص ص 1111مي، كموسيقى تراثية ميزت "عرب" املغرب َويَ ُعدُّوهنا من خسائس الفنون )جن
خرى التمييز اجلغرايف، يُ َعدُّ من وجهة نظران، عنفا مؤسساتيا وإعالميا  ألنه يقصي أنواع أخرى من الغناء املغريب، وهنا استحضر أمناطا أ

األطلس، حيث إيَقاَعات الرَّقص تُوحي إىل من الغناء الذي يُعرف به أمازيغ األطلس، أو ما يُعرف يف املتداول اللغوي الشعيب بشيخات 
هلذا النمط من  اجملون والفسوق، وهو تسويق إعالمي للفن املنحط نظري الرذيلة بكل ما حتمله من معىن: دعارة ومخر، وتُ َعدُّ هذه الدعاية

 الرتاث من الشيخات" فليست «اترقص ، أما» أحيذوس «و»أحواش «الغناء عنفا وتشويها ألنغام املوسيقى األمازيغية األصلية، منها 
 املغربية املدن يف تكاثرت اليت املشبوهة احملالت من قّياد االستعمار استوردوها يد على فيه هي بدعة أُقحمت شيء، وإمنا يف األمازيغي
 (.62، ص 0222عهد احلماية")شفيق،  طيلة
وإذا، اشتكى املغاربة: األمازيغ والعرب، من هيمنة األندلسيني على االقتصاد ودواليب السياسية، فإن ما تعرض له هؤالء يف بداية    

الذي يُعىن به العرب األصاغر،  Los Moriscos نزوحهم االضطراري إىل املغرب يُ َعدُّ عنفا اترخييا  لنتأمل داللة اسم املوريسكيني
(. نقرأ يف هذا التلقيب عنفا، مياثل عنف األلقاب املستعملة 00. 0، ص 0222أحياان العرب املتنصرين")قشتيليو،  ويصطلح عليهم

ى األمازيغ لوصف املغاربة العرب: منها َلْعراَِبن أو َلْعُرويب، أو مستعربة، أو قوجميون، أو عرجبية اليت تُناظر الصور املبخسة اليت أُطلقت عل
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آنفا منها )كربوز، شليح...(، وهو شبيه ابلعنف التصنيفي الذي استعمله األمازيغ ضد املغاربة اليهود، منه "أُوَداي"،  اليت أشران إليها
(، وهي صور من العنف 002، ص 1101ومعناه الشخص اخلوَّاف. علما أن"التصغري يراد به التقبيح" واالزدراء )الكامون، والسقلي، 

قاب التحقريية اليت أطلقها األمازيغ على السود، كما أشران إليها سلفا، منها، امسقان، وامسخان، االجتماعي اليت تنسجم مع  األل
ُهجَّرين األندلسيني ابملغرب، جند مربره مبا احتفظت به الذاكرة اجلماعية للمغاربة أبل

قاب وأخبان، واحلرطاين، وأسوقي. مث إن انغراس امل
"حيملون أمساءهم املوريسكية القدمية، مثل ملينة ومدينة، ومرتني، ومراريش )موراليس( والطريس، املطرودين من األندلس ومازال أصحاهبا 

(، مما يعين من جهة أوىل احتفاظهم بكناايت 05. 0، ص ص 0222وبرمنجو، ومرشيتة، وقشتيليو، وركينة، وراغون وغريها")قشتيليو،
جهة اثنية، انصهارهم يف ثقافة املغرب. وينطبق األمر عينه على اليهود الذين بلداهتم اجلغرافية االسبانية وحنينهم للوطن، ويعين من 

محلت مالحاهتم، أمساء املناطق اجلغرافية اليت استوطنوها، قبل أن يرحلوا إىل أرض فلسطني احملتلة، وانضل البقاون منهم يف املغرب 
زهم انطالقا من عقيدهتم الدينية كيهود مغاربة، ويف تقدمي ( ال متَِيي060، ص 1101لكسب اعرتاف هبم كمواطنني مغاربة )زوكاغي،

إعطاء األولوية للهوية الوطنية على اهلوية الدينية ملنح شرعية  الثاين على األول يُ َعدُّ عنفا تصنيفيا وعنصرية جتاه هذا املكون الثقايف. لكن
العرق، وال يشفع التاريخ الطويل لليهود ابملغرب أن نزيل عن أذهان لكيان ثقايف ابملغرب، يُ َعدُّ عنواان للتطبيع  ألنه ادمج الداينة مع 

 الكثري منهم الوالء إلسرائيل، كما يقول قائل.
(، 00،ص 1110ومن جهة أخرى، ال نرد العنف املدون يف كتب التاريخ إزاء املوريسكني بسبب تغوهلم اقتصادا وسياسة )قشتيليو، 

، 1101السلوك االجتماعي بني الفئتني هو السبب يف نشوء هذا النفور" )الكامون، والسقلي، بل نرده أيضا إىل طبيعة "االختالف يف
(. ويُ َعدُّ هذا التباعد االجتماعي بني مكوانت اجملتمع عنفا جمتمعيا ُورث بني األجيال ومازال يظهر يف املمارسات السياسية 000ص 

ثناء انتخاب أعضاء الربملان املغريب، حيث تنتصر العصبية القبلية على الربانمج ويف التموقف اجملتمعي بني شرائح اجملتمع، يربز جليا أ
السياسي املخصي أصال. كما نرد اإلقصاء االجتماعي لألندلسيني  ألهنم احتفظوا ببع  "العادات والتقاليد املكتسبة من اسبانيا، 

(، وحيمل هذا النعت 001كان احملليني" )املرجع نفسه، ص ومحلوا معهم سلوكا دينيا معينا، وهذا ما جعلهم موضع شك من لدن الس
عوبة، السليب جتاه األندلسيني يف طياته عنفا تصنيفيا، َمَردُُّه جهل املغاربة بعقيدهتم، مما "جعل اندماجهم يف اجملتمع املغريب يتسم ابلص

جيعلنا نتساءل: ملاذا أضمر املغاربة احلقد جتاه بين  وأدى هبم إىل انعزاهلم يف مناطق معينة")املصدر نفسه والصفحة نفسها(، وهذا ما
 جلدهتم املسلمني من األندلسيني؟

(، خبالف 140ص  ،0211نعثر على مربر منطقي، إذ ُيشري، أن األندلسيون قد عرفوا "بفصاحتهم يف اللغة العربية" )ابن اخلطيب،   
، ص 1101األندلسيني العامية عن لغة املغاربة" )الكامون، والسقلي، "بداوة" العرب واملستعربة من املغاربة، إضافة إىل "متيز لغة

(، سواء يف النطق أو استبدال حرف آبخر أو حذف حرف أو زايدة حرف أو التصغري يف الكلمات وأمساء األشياء )القرطيب، 006
ة، وابألحرى عن اللغة األمازيغية.لذا  (، مما يعين أن العامية األندلسية ختتلف عن العامية املغربي126 -125، ص ص 0215وآخرون 

( الذي مدَّ هلم يد 22، ص 1100كان يُنظر إىل هؤالء املوريسكيون كنخب متتعوا حبظوة السلطان املغريب املريين والسعدي )القدوري، 
، ص 0222 (، وآخرون اشتغلوا يف سلك اجلندية آنئذ )قشتيليو،011، ص 1101العون واستوزرهم يف بالطه )كامب، وقشتيلي، 

(.كما نرجع العنف الذي 021، ص 0222(، وأُْقِحموا يف اجليش لغزو السودان قصد جلب الذهب والعبيد )رزوق، وقشتيليو،11
تعرض له هؤالء إىل وجود "اختالف كبري يف العقلية والثقافية والعادات وفقدوا التحدث ابللغة العربية، حبيث أصبحت لغتهم مشوهة 

(، وشكل هذا التنوع اللغوي عامال لفهم التباعد االجتماعي بني املغاربة وعرب 01. 00، ص ص 0222قشتيليو،ابللغة اإلسبانية" )
األندلس، مما أفضى يف كثري من احلاالت إىل التكتل ضمن مجاعة لغوية نفسية إلعالن احلرب على اجلماعة اللغوية العرقية )إما عرب أو 

ُم على اهلوة اللغوية والثقافية بني هذه املكوانت الثقافية رغم انتمائها لكيان سياسي واحد. مث إن مستعربة أو أمازيغ أو يهود(، مما يَ نِّ 
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: انطواء كل مجاعة لغوية أو ثقافية وحنينها إىل موروثها التارخيي، كما هو الشأن ابلنسبة للموريسكيني الذين وجدوا أنفسهم بني منزلتني
( ال خيتلفون يف هذا الشأن عن حنني األمازيغ والعرب واليهود إىل قوميتهم، لكن 15، ص 1110االندماج واالنعزال" )القدوري، 

االستمرار يف التعصب إىل هوايهتم املتنوعة قد يُوِقد انر الفتنة داخل اجملتمع، ويؤجج العداوة بني أطرافه، ويوقظ احلقد العصيب بني 
 مكوانته. 

ا يف بالد االستقبال أشكاال من العنف اجملتمعي، بسبب ما حققوه من متاع السياسة واالقتصاد قلنا سابقا، إن املغاربة األندلسيون، عانو 
، ص 0222وساعدت معرفتهم ابللغات األوروبية ابالستفادة من التجارة الدولية، ومن االشتغال يف سلك الدبلوماسية )قشتيليو، 

ت من احلقد اجملتمعي واليت مل تتوقف إزاءهم. ويف هذا السياق، فإذا إذ ( ، وبروزهم يف الصناعات والعمارة، مما جلب إليهم الويال01
اعتذرت الدولة االسبانية من اليهود املنفيون من األندلس، بسبب ما الحقهم من ظلم أايم طردهم، "علما أن معاانة املوريسكيني كانت 

هنا جتاهلت معاانة املغاربة األندلسيني املبعدون قسرا (، إال أ16   15، ص ص 1110مماثلة هلم إن مل تكن أشد وأقصى" )القدوري، 
من اسبانيا وهم شركاء مع اليهود يف الطرد. لذا نرد هذا اجلور الذي طاهلم إىل خلفية سياسية ومالبسات حضارية ودينية، تتمثل يف 

ء حرب الريف، هلذا فتقدميها لالعتذار تنصل الدولة العميقة يف اسبانيا من مسؤوليتها التارخيية يف استعمال الغازات السامة أثنا
 لألندلسيني نظري ما قدمته لليهود َسُيْجربها أمام املنظمات الدولية مبنح تعويضات مادية للمغرب، وهو االعرتاف الذي ستستغله الدولة

عتذار للمغاربة املوريسكيني الذين تعرضوا املغربية ملطالبتها ابخلروج من سبتة ومليلية املدينتني املغربيتني احملتلتني. وهلذا مل ولن أيت اال
( من قبل األسبان، فضال عن احملاكمات الدينية العنصرية 20-21. 55، ص ص 0222ألنواع من التنكيل واحملن )قشتيليو، 
ابالعتذار  ( اليت تعرضوا هلا من قبل حماكم التفتيش الدينية ابسبانيا، فاكتفوا111، ص 0222القاسية )دومينقري، وبرانرد بنثنت،

وإذا لليهود املغاربة فقط. ويُ َعدُّ هذا االستكبار عنفا دوليا جتاه األندلسيني ينضاف إىل الكراهية اليت تلقوها من بين جلدهتم ابلداخل. 
" رف  يهود املغرب َوْصِفهم ابألقلية أو اجلالية، ألهنم يَ ُعدُّون أنفسهم مغاربة، فإن نظري هذا النعت ُوصف به "األندلسيون

(. لذا نرى أن مالبسات هذا العنف التصنيفي جتاههم يعود يف أحد أسبابه إىل احتكارهم 20. 12، ص ص 1110)القدوري،
( وخربهتم الطويلة يف هذا امليدان، وتشييدهم 01، ص 0222لالقتصاد والتجارة اخلارجية وسيطرهتم على القرصنة البحرية )قشتيليو،

م املنشأ ابسبانيا )األندلس(. ويف هذا السياق، هناك من َعدَّهم "طبقة بورجوازية مدنية" )القدوري، للعمران شبيه ملا خلفوه يف دايره
(. وإذا كان األمر كذلك، فإننا نتساءل ملاذا مل ُتسهم هذه الشرحية اجملتمعية احلاملة لقيم احلضارة األوروبية يف نقل 20، ص 1110

يف صحوهتا األوىل من التقدم، مثلما أسهمت بورجوازية فرنسا يف حترير بالدها من قبضة  هنضتها إىل املغرب، السيما أن أورواب كانت
 احلكم املطلق ودفعت بعجلة اجملتمع الفرنسي إىل احلرية  والدميقراطية ؟

م تشابه إيقاعات ورغ والسياق التارخيي خمتلف، واتريخ الذهنيات بني البلدان: املغرب واسبانيا وفرنسا متنوع، هنا مغامرة، املقارنة
السلطة احلاكمة لكالمها املستمدة من السماء، لكنها متفاوتة من حيث الرتكيبة اجملتمعية ومتباينة يف درجة انغراسها ورسوخها الذهين 

ب إال والتقدم بني الشعو  ابلوعي اجلماعي، وابلتايل فالعنف الذي تَ َولَّد عنها خمتلف، وهذا يعين أنه ال ميكن فهم إشكالية التخلف
بتفكيك مسار العنف الذي ُولِد من داخل رمحها.كما أنه ال جمال إلنكار "التأثريات األندلسية اليت ال زالت واضحة يف كل جماالت 

( ذات املشارب املتعددة، تَ ن َوُعم أجرب املغرب يف 21، ص 1110احلياة املغربية، واليت تعكس جوهر الشخصية املغربية" )القدوري،
واملعاصر ابالنفتاح على العامل اخلارجي، ألن "املغاربة قبلوا ابالتصاالت والتالقحات الثقافية ورفضوا اخلضوع والسيطرة  اترخيه احلديث

(  وهو ما يفسر لنا كرم املغاربة مع األجانب، ويُ َعلِّل لنا أيضا، أن بع  املغاربة جيهرون 22، ص 1110ابلقهر" )املرجع نفسه، 
لية اجلنسية أو يُ ْفطرون هنارا يف شهر رمضان علنا، وأحياان آخر قد َيهجر املغريب اإلسالم ليعتنق الداينة ابإلحلاد أو يظهرون املث

 املسيحية، وهي اختيارات ُجوهبت من قبل عوام من الناس ابلعنف جتاه هؤالء الفتية من املغاربة "املتمردون" على قيم اجملتمع. ومل يعان
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ف األلقاب اليت أنتجتها معامل الكراهية ابجملتمع املغريب فحسب، بل أصابت ويالهتا أيضا األندلسيني األمازيغ واليهود والسود من عن
ويُ َعدُّ التنابز ابأللقاب يف هذه احلاالت من وجهة نظران عنفا معنواي. وهلذا  (،25الذين لقبوا ب ِ"بنصارى قشتالة" )املرجع نفسه، ص 

وأضمروه يف أنفسهم إىل كربايئهم وترفعهم عن الناس، وادعاءهم أهنم "أصحاب حضارة")املرجع  نفسر العنف الذي ُجوِبه به األندلسيون
، ص 0220(، مما أملى على املغاربة جعلهم يف حكم الكفار، وهو عنف تصنيفي، وتُ َعدُّ الفتاوي الدينية )الونشريسي،26نفسه، ص 
(. علما أن استكبار هذه األقلية 26ص  1110سيني )القدوري،( يف هذا الباب، بيان واضح حول األفعال املشينة لألندل002

"وشعورها ابلتعايل والتفوق جتاه املغاربة" )املصدر نفسه والصفحة نفسها( أدى هبا إىل أتسيس كياانت سياسية مستقلة" 
، ص 1110وري،(، والتحق هبم قراصنة أورواب، وتواطئوا مع الغرب ضد سيادة البالد )القد02. 00، ص ص 0222)قشتيليو،
(، مما أفضى إىل تشكل وعي حذر جتاههم من قبل السلطة احلاكمة آنذاك. َوُعدَّ هذا التحامل التارخيي مع األجانب، تفسريا 21

نسوغ به التباغ  االجتماعي جتاه هذه الشرحية من قبل عوام الناس الذين ترسخت لديهم قناعات وصنفوهم من ذوي النفوذ السياسي 
واجلاه، مما يعين أننا أمام عنف طبقي، فمثال هذا "الرابطي املنحدر من األصل األندلسي يشعر ابلتعايل والتفوق ويومن  وأصحاب الثروة

أبنه أكثر حضارة وأنه متأصل ثقافيا وحيتقر اآلخرين وال يود االختالط هبم، ُأَسرم مغلقة ال تتزوج إال فيما بينها وتسهر على تلقني 
(  وأدى هذا االبتعاد االختياري هلذه األقلية إىل نفور 21 تستمر العادة ويستمر االنعزال" )املرجع نفسه، ص أبنائها هذا السلوك حىت

 اجتماعي حياهلا، وهو ما اختزنته الذاكرة اجلماعية للمغاربة يف احلكم الوصفي الذي يتداولونه فيما بينهم، والذي يقول ابلعامية: "هللا
الرابط"، ومعناه اللغوي: أسأل هللا أن حيفظك من مسلمي مدينة الرابط. علما أن داللته العادية ختتلف عن  يَ َنِجيك من مسلمني ْداَيلْ 

هنا الداللة السياسية، واليت تعين  جممل األحكام اليت أصدرها العوام على من تقلد تسيري احلكومات املغربية منذ االستقالل إىل اليوم  أل
ع املواطنني. أما داللته التارخيية فهي تستبطن عنفا جتاه سكان مدينة الرابط من أصول موريسكية الذين  مل تِف ابلوعود اليت قطعتها م

(، 11، ص 0222كانوا يشبهون النصارى يف كل شيء، مما أاثر حفيظة السكان احملليني الذين "شككوا يف إسالمهم" )قشتيليو،
(  ويعين هذا احتفاظ الذاكرة 61، ص 1110فيت أيب رقراق" )كينيث،الشيء الذي أدى إىل "تنافر بني الرتكيبات البشرية لض

م اجلماعية للمغاربة ابإلرث القدمي جتاه هؤالء املطرودون من اسبانيا، مما أفضى إىل بروز فيما بعد معاين أخرى من العنف، تُ َعدُّ أحكا
إعادة إنتاج الشائع والقدمي من التمثالت  عن املوروث منها يف القيمة اجلاهزة اليت تُ َعمَّم على سكان مدينة الرابط إحداها، مما يَ نِّمُ 

 االجتماعية اليت من شأهنا أن ُتْضِعف تعاضد حلمة اجملتمع املغريب، ولعل نعتهم يف البداية ب " النصارى القشتاليني"، مث فيما بعد ب 
ة يتحدث الرابطيون عن أهل سال، بقوهلم أن هؤالء "َكْيَحَماقوا "َلْمْسْلِمني ْد الرابط"، )أي مسلموا الرابط( ويف املقابل وبسخرية موازي

مع  العصر، )أي يصابون ابحلمق بعد صالة العصر(، لكن حتولت هذه الكراهية املتبادلة بني أهل الرابط وسال إىل جمرد مزاح، يُ َعرب عن 
(. 65. 61ي الرابطي للسالوي ْحِبيْب") املرجع نفسه، ص ص ذلك مثل سديد: وخَّا يَ َويلِّ الَواْد حليْب والرَّْمل ْزبيْب ما ْيُكوْنشِ 

ومعناه أنه، مهما َسُتصبح مياه واد أيب رقراق حليبا وتسري رمال البحر األبي  املتوسط احملاذي للوادي زبيب العنب، فلن يتخذ ساكنة 
ة انتقل بني سكان املدينتني اجلارتني ليسري أتثريها مدينة الرابط من أهل مدينة سال أخالء هلم  وهذا يعين، أن مفعول الكراهية التارخيي

على املغاربة أمجعني، خصوصا على مستوى النكتة أو املزاح أو السخرية، كما أيخذ أحياان اجتاها فيزيقيا يربز يف شغب مالعب كرة 
 القدم بني الفريقني اجلهويني. 

اليت وصفوا هبا ك َ"املوريسكوس  وهو لقب ال يروقهم، ألنه يُ َعدُّ وصمة وطُعمت هذه الكراهية اجملتمعية جتاههم من خالل عنف األلقاب 
(، وهي صفة ال جيوزوهنا، ألن معناها مشحون ابلرف  االجتماعي، وهو نعت شبيه 11، ص 0222عار على جبني حامله")قشتيليو،

ن معانيها قدحية أنتجتها طبيعة اجملتمع حبرب األلقاب اليت ُوصف هبا كل من األمازيغ واليهود والعرب والسود على حد سواء، أل
 املركب، وإليقاف عنفها ال حميد من املساواة وحتقيق العدالة االجتماعية وتوزيع الثروة ابلتساوي.
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قلنا آنفا، أن عرب األندلس اجملفولون من اسبانيا والذين اختذوا من املغرب وطنا هلم، واستقروا كمجموعات متجانسة ومغلقة ووظفوا   
وا "جبيش كرت  مجان يف قصور سالطني املغرب واختذوهم عساكر.كما "اختَََّذوا أيضا دعامة جلنود السلطان العلوي إمساعيل، ومسُِ

(. وشكل متَلُّقهم لدوائر احلكم ابملغرب عامال لنفور املغاربة منهم  فتولَّد عن ذلك رفضا مجاعيا هلم، قبل 21، ص1100النَّار")املريين، 
م( العنف جتاههم، حبيث أهنى حكمهم الذايت وادجموا ابلقوة 0662طة السياسية اجلديدة )السلطان العلوي رشيد سنة أن تستعمل السل

يف النسق السياسي املغريب. ويُ َعدُّ هذا العنف الذي طاهلم  ذو منحى ازدوجي  أوله صادر من العوام، واثنيه انبع من السلطة احلاكمة، 
ة العنف حيال األفارقة الذين جلبوا إىل املغرب قهرا  وهذا يعين أهنم اترة كانوا ضحية للعنف اجملتمعي الذي فضال أهنم كانوا أداة ملمارس

طبقي مل يقبلهم، وطورا مارسوا بدورهم العنف مبعية السلطة الزمنية آنذاك جتاه املغاربة ذوي البشرة السوداء، واستمروا يف ممارسة عنفهم ال
يء االستعمار بقليل، إذ نسجوا خيوطا حمكمة يف السياسية واالقتصاد والتجارة، فهيمنوا على جتارة "العبيد"، واللوين ضد هؤالء، قبل جم

زارع إذ كانوا منفردين جبلبهم من إفريقيا وآخرين كانوا يسوقوهنم من جنوب املغرب حنو املدن الكربى ليشتغلوا يف املنازل أو يستعبدوا يف م
 رنسيون هذه التجارة البغيضة.األثرايء، قبل أن مينع الف

ويف سياق آخر، ال خيتلف من وجهة نظران خطاب العنصرية الذي يرفعه غالة األمازيغ من خالل ادعائهم أهنم أصحاب األرض 
( عن خطاب اليهود الذين بدورهم يزعمون 2، ص 1101وينادون "ابلقومية األمازيغية على شاكلة القوميات األوروبية")بلكا، وحراز،

م أسبق زمنيا عن العرب يف املغرب، وهو خطاب عنصري شبيه إبيديولوجية اإلسالميني املتطرفني الذين َيدَُّعون أهنم أحفاد الفاحتني أهن
هنضوا من جديد ليتموا رسالة اإلسالم ونشرها بعد أن وهنت السلطة الزمنية عن إمتامها، كما يزعمون، فشرعوا يف تكفري اجملتمع. وال 

خلطاب التكفريي عن خطاب األندلسيني املهجرين من اسبانيا الذين يعتقدون بدورهم أهنم أهل حضارة ومدنية خيتلف هذا ا
(، ولكن احللقة األضعف يف تركيبة اجملتمع املغريب هم املغاربة السود ذوي األصول اإلفريقية. وأمام هذا 01، ص 0222)قشتيليو،

تبين سياسية التقسيم اجلهوي، وإن كانت له حماسن، ولكننا ننظر إليه من زاوية أخرى،  النسيج االجتماعي املتعدد، سارعت الدولة إىل
ه أيضا وهي أن سياسة اجلهة اليت رُِفعت كإسرتاتيجية سياسية قد تُْذكي النزعة الَقَبِليَّة، كما أن العمل ابلتوظيف ابلتعاقد جهواي، من شأن

عمق جراح الوطن، ويُوقد النزعات االنفصالية، وُيشعل وحش العرقية النائمة، وَيشل أن ُيكرس االختالالت بني اجلهات واألقاليم، ويُ 
حركة االقتصاد، ألنه مثال  قد ُيضعف نشاط كراء املنازل لدى األسر اليت تعتمد عليه كمورد رئيسي، وسيعطل بيع املنتوجات الصناعة 

ل. ويف هذا السياق أيضا، فإذا أقرت الدولة املغربية بسياسة التقليدية لكل منطقة، حنن هنا أمام عنف اجملال ضد الوطن الك
الالمتمركزة، فإننا نرى أن العمل إبنشاء وزارة الثقافات بدل العمل بوزارة الثقافة الوحيدة هو البديل لفهم خصوصية كل جهة معينة من 

للمغرب  عرب وأمازيغ ويهود ومورسيكيون وسود تعايشوا  املغرب، السيما أن هناك إقرار ابلتنوع الثقايف الذي مُييز "الرتكيبة السكانية
على مدى ثالثة عشر قران، وشكل هذا النسيج االجتماعي كتلة واحدة خمتلطة يصعب التفريق بني مكوانهتا العرقية أو القومية " )بلكا، 

ه خبصوصية املنطقة واطالعه على (. ويف هذا اإلطار، نرى أنَّ سن قرار من قبل السيد الوزير دون علم2 -1،ص ص 1101وحراز، 
ه عنفا  اترخيها يُ َعدُّ عنفا رمسيا. وهذا ما جعل األمازيغي املثقف حيتاط من استعمال الفرز اهلواييت التايل: املغرب العريب، ألنه يَ ُعدُّ

هوية يهود املغرب أبهل  تصنيفيا، لكنه يطمئن إىل ألقاب أخرى مثل، دول مشال إفريقيا أو املغرب الكبري، وهذا الرف  شبيه بنعت
الذمة  أي تقييد انتماءهم إىل عقيدهتم الدينية وليس يف انتساهبم للوطن، وعليه يفضلون حتديد هويتهم ألرض املغرب أوال، وللداينة 

 العريب ؟ اثنيا  وخمالفة ذلك يُ َعدُّ إقصاءا اجتماعيا ومتييزا عنصراي، مما جيعلنا نتساءل هل هو تكتيك صهيوين الخرتاق العامل 
ال تسعفنا هذه املقالة أن جنيب على هذا اإلشكال، لكن ما هو مؤكد لدينا أن بع  املغاربة اليهود املستقرين يف املغرب، كما      

للغة أسلفنا سابقا، أابنوا عن مغربيتهم ضد الكيان اإلسرائيلي يف كثري من املواقف. ويف سياق آخر إذا، كان األمازيغ يَْدُعون إىل تعميم ا
األمازيغية على مجيع اإلدارات املغربية، والتقصري يف ذلك يُ َعدُّ من وجهة نظرهم عنفا، فإن أهل لغة الضاد من عرب املغاربة هم أيضا 
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يشتكون من دعاة الفرنكفونية الذين ينادون إىل التدريس ابلعامية املغربية، وطالبوا جبعلها "بديال عن العربية الفصحى، والدعوة إىل 
(. ويُ َعدُّ هذا املطلب العامي 2، ص 1101سيمها دستوراي بدعوى أهنا لغة تواصل بني الناس يف احلياة اليومية" )بلكا، وحراز، تر 

ص حماصرة للغة العربية والتضييق عليها، علما أن دعوة أتباع اللهجة الدارجة املغربية جاءت يف "ظل تعثر جتربة التعريب" )املرجع نفسه، 
ب عنها فشل مشاريع التنمية واإلصالحات  مما َولَّد ردود أفعال سلبية جتاه التيار القومي العرويب، منها الشعارات العنيفة ( اليت ترت01

(. ويف السياق نفسه، 011، ص 1111اليت رفعها األمازيغ، ك  "ال عروبة املغرب، وتعريب احمليط ختريب هلويتنا احلضارية" )األوراغي، 
(، وال خيرج هذا التصور، يف 000ن فحوى العربية جهاز قدمي ال موقع له يف العصر احلديث" )املصدر نفسه، ص "يزعم الفرنكفوين أ

ربون اعتقادان، عن دائرة العنف الطبقي البورجوازي  ألنه خنبوي جتاه العربية والعرب خاصة واملغاربة املسلمني عامة. وإن كان األمازيغ يعت
املغرب يف زمن مضى عنفا لغواي وجمتمعيا من قبل الوافدين ضد السكان األصليون، فإننا نرى أن تدريج  سياسية التعريب اليت اختارها

املصدر الدارجة املغربية( لألفالم الرتكية والكورية واملكسيكية واهلندية وبرجمتها ابلقنوات التلفزية املغربية يُ َعدُّ أخطر أنواع  -)فعل أدرج
اربة أمجعني  حبيث يتم نقل قيم ثقافة مغايرة إىل بيئة ثقافية مغربية دون غربلتها، مما يؤدي إىل استالب العنف  ألهنا متس هوية املغ

شخصية املغريب، ولعل حالة االنتحار اليت قلدها مراهق مغريب أثناء مشاهدته ألحدى احللقات من املسلسالت الرتكية )د . ب أ، 
عنف االغرتايب الذي بدأ ينشأ لدى الناشئة املغربية بسبب "مغربة" املسلسالت ، انتحار طفل بسبب مسلسل( مثال صارخ لل1101

األجنبية اليت خربت األجيال الصاعدة، وال خيرج هذا العنف املقصود واملرسوم مسبقا الذي يُراد به تشكيل وعيا مسطحا للعوام إلهلائهم 
( الذي 100، ص 1115بعنف أيديولوجية الدين اجلديد )حجازي،عن القضااي املصريية لألمة املغربية، وهو عنف خمطط له، وشبيه 

يربز يف مالعب كرة القدم. ويف هذا السياق، هناك من استعمل سالح العرق والعصبية الَقبلِّية إلقصاء كل َمن ليس ِمن عشريته، 
أصبح له شأن عظيم يف اجملتمع  ماال  ونقي  ذلك، هناك من استعان به لكي يتسلق طبقيا، وَمكََّنه ذلك من التدرج اجتماعيا إال أن

وثروة وجاه وسلطة، وهو أمر شبيه بتجار الدين الذين وظفوا املعتقد الروحي لقضاء مآرهبم اخلاصة، فكالمها سيان استعاان ابلعصبية 
الذين تقدم البع  منهم القبلية أو العقيدة الدينية لبلوغ حماسن الدنيا وزخرفها، وهو ما يتناقل يف بع  األحيان على ألسن الشباب 

الجتياز مباراة الشفاهي أثناء توفقهم يف اجتياز مباراة االمتحان الكتايب للوظيفة العمومية، والشيء نفسه يقال على من أراد احلصول 
ركان أساسيني على عمل أو وظيفة معينة، إذ يبحث عن ابن عمه أو بلدته أو قريته، مما ينم على أن العصبية العرقية والبعد اجلغرايف حم

لكل ما هو عالئقي بني املغاربة، ويف الوقت عينه يُ َعدان وقودا للعنف والالنسجام االجتماعي، كما أن هذه اهلشاشة االجتماعية من 
 شأهنا أن ترفع منسوب الكراهية بني مكوانت اجملتمع املغريب، وتولد عنفا مستقبال، فال أحد يستطيع أن يضمن استقرار أمن الوطن، وال
أن يتكهن بوالدة عنف رغم خطاب اليأس املروج بني فئات اجملتمع. حقا إنَّ املؤرخني أشاروا إىل اختالف مراحل وفود اهلجرات 

(، ألن لكل جمموعة بشرية من 00، ص 0222املوريسكية املتنوعة لبالد املغرب، وهذا يعين تنوع يف أجيال املورسيكيني )قشتيليو،
ات ثقافية واترخيية معينة، زايدة على التكوين الديين واالجتماعي املختلف هلما. ويقال األمر عينه على األندلسيني تتميز خبصوصي

طائفة اليهود ذوي األصول املتنوعة، ويقاس األمر عينه على القبائل العربية اليت جاءت من املشرق إىل املغرب عرب دفعات ومراحل، 
هجاهتم املتنوعة، وإن كان أصلهم واحد، وهم أصحاب األرض كما تقول الرواايت األمازيغية. والتنوع نفسه، يقال أيضا على األمازيغ بل

واألمر عينه، يقال أيضا على املغاربة السود ذوي األصول اإلفريقية املختلفة، فأضحوا مجيعا مع صريورة الزمن وتبدل أحوال األسر 
 وا فيما بينهم رغم هذا االختالف، فهل من صفاء ألعراقهم ؟احلاكمة مغاربة متنوعني ثقافة ولغة وداينة وساكنة تعايش
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 اهلوية والعنف أية عالقةخامسا: 
ابستقرائنا لتاريخ املغرب، سنعثر على أكذوبة نقاء العرق وصفاءه، ألن املغاربة تعرضوا لسياسة التهجري اليت سنها سالطني الدولة     

(، إذ "جلبوا القبائل العربية وادجموها يف نسيج اثنو ثقايف امازيغ ومستعربون وعرب ومتعربون"، مما أدى إىل املغربية )املوحدون واملرينيون
(، وهذا يعين أن توطني القبائل العربية واألمازيغية وتنقيلها من موطن 025، ص 1101"تغيري اخلريطة اللسانية للمغرب" )أبرنوص،

الرتحيل القهري الذي تعرضوا له. وهلذا يتخوف األمازيغي من انقراض لغته، وانداثر ثقافته، كما  استقرارها، يُ َعدُّ عنفا جماليا، بسبب
، حصل للغة اهلنود احلمر ابألمريكيتني، خصوصا أهنم ال ميتلكون الوسائل ملقاومة شبح العوملة العاملية، وهو ما ُعدَّ عنفا ثقافيا ضدهم

يف، ألهنا تركت سكان اجلبل يواجهون مصريهم، بدون تنمية حقيقية، مما أدى إىل هجرهتم حنو عالوة أن الدولة مل تستثمر موروثهم الثقا
( أو أورواب لتحسني وضعيتهم، فخلفوا وراءهم ترااث ماداي، من عمران وقصور وأسوار وسقاايت قدمية، 60، ص 1101املدن )عقون، 

، قرى بدون رجال(، تركوا هبا العجائز واألطفال واملرضى، بينما 1101وأحياء قدمية، وأضحت قراهم بدون رجال )اجلزيرة الواثئقية، 
املمنهج، ألهنا ُعدَّت خطة مرسومة لتشتيت النسق القبلي، ألن القبلية  هاجر الشباب بلداهتم  تُ َعرب هذه الوضعية عن حالة العنف 

ولنا يف اتريخ املغرب وقائع تُؤرخ حلاالت اهنزام كانت الفزاعة اليت خُتيف املخزن يف املغرب، وهي املسمار الذي يَ ُقُ  مضجعه، 
(، فتم هتجريها إلهناء حتالف بعضها مع البع  ضد السلطة 16، ص 0220سالطني املغرب أمام القبائل العصية عليه )الزايين،

ا نرى أن االنتماء إىل جمال املدينة مل املخزنية، وأفضى ذلك التهجري إىل إفراز أفواجا من اجملرمني واملنحرفني ابملدن املغربية الكبرية. ولكنن
يلِغ لدى األجيال أصوهلا وانتماءها القبلي، ولن خيلصها من العصبية العرقية. كما ال ميكن حصر العنف الرمسي يف سياسة التهجري 

بعنف التجهيل  ( الذي هنجته األسر احلاكمة اليت تعاقبت على حكم املغرب، بل جند يف ما ُنسميه01 ، ص1101والتنقيل )غازي،
ابحلقائق التارخيية للمكون الثقايف سواء لليهود أو األمازيغ من قبل السلطة  الزمنية "اليت جتاهلت التاريخ القدمي وأقصته من ذاكرة 

( ويُ َعدُّ هذا التعتيم عنفا مقصودا ومؤسساتيا، ينضاف إىل عدم 010، ص 1100األجيال واكتفت بتدريس التاريخ الرمسي" )احلاحي،
اعتذار السلطة احلاكمة ألحفاد السود الذين جلبوا من إفريقيا عنوة عن خلفيات اسرتقاقهم، وهذا إقصاء جلزء كبري من هوية املغاربة 
املتعددة.كما أن توهيمهم بوجود شعبني عريب وأمازيغي يُ َعدُّ مغالطة اترخيية تسعى إىل "إذكاء روح العداوة والفتنة بينهما" 

مما خلق عنصرية وكراهية بني مكوانت اجملتمع، ويعين هذا استمرار العنف الرمزي يف شرايينه. يرف   (،6، ص 1101)عقون،
(، وهي التأويالت اإليديولوجية اليت أَْورََبْت 61، ص 1101األمازيغي املثقف حتديد انتماءه التارخيي إىل أعراق أخرى )كامب، 

نا إىل ذلك آنفا، ألنه يف نظره يُ َعدُّ عنفا تصنيفيا. ويف هذا السياق، يرى أن أشكال أصوهلم التارخيية أو نسبتهم إىل العرب، كما أحمل
اهليمنة اليت تعرض هلا األمازيغ توحي إىل العنف التارخيي الذي الحقهم، فضال عن القراءات التارخيية اليت تُومئ إىل تزييف التاريخ 

(  وهلذا جعل 11، ص املرجع نفسهران ال ميكن االعتداد هبما مها االثنان" )ضدهم، وهلذا "ف إن األصل املشرقي واألصل األورويب عنص
 األمازيغ من الرومان الغزاة والعرب الفاحتني يشرتكان يف العنف التارخيي الذي فرضوه على السكان األصليني من املغاربة.

 
 هناية العرقية وموت العصبيةسادسا: 

املغرب الذي يقوم على أسس عرقية وعصبية ودينية ولونية واترخيية يقل مفعوهلا حينما نكون أمام ومعلوم، أنَّ التنوع البشري لسكان 
 مكون "مدين حقوقي"، يتعلق األمر بدعاة املثلية اجلنسية وأنصار املساواة يف اإلرث، وكثري من أتباع هؤالء تعرضوا لعنف فيزيقي مزدوج،

شيعة هذه احلركة املدنية بدعوى أن مطالبهم ال تنسجم مع قيم الثقافة املغربية املسلمة، وتُ َعدُّ  سواء من قبل العوام احملافظون الذين جاهبوا
 Mouvement alternatif pour Les libertés (MALI) احلركة البديلة للدفاع عن احلرايت الفردية يف املغرب )مايل(/
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individuelles Le  إحدى احلركات احلقوقية اليت تُدافع عن حرية املعتقد الديين والتوجه اجلنسي. أما العنف اآلخر الذي الحق
ة هؤالء، ويتعلق ابملنع الزجري من قبل السلطات احمللية لكل احتجاج دافعت عنه تلك احلركة املدنية، كاحلق يف املمارسة اجلنسية العالني

لربملان(، ومناصرهتا للحق يف اإلجهاض. هلذا فإن هذه احلركة احلقوقية ال تَ ْعَترب هذه السلوكات جرمية، بل )كالقبالت اجلماعية أمام قبة ا
ن، تَ ُعدُّها تعبريا اختياراي للمرأة احلرة يف جسدها، عالوة عن دفاعها على العناصر "العلمانية" اليت ُتشهر اإلفطار هنارا يف شهر رمضا

تتدخل، ألهنا تَ ُعدُّ مطالب ومساعي هذه احلركة املدنية، حق يراد به ابطل، وعنوان للفتنة الداخلية اليت وهو ما جعل السلطات احمللية 
ونَه إعداما وقتال للروح وإزهاقا هلا وع نفا يراد إشعاهلا، سيما أنَّ منهم من سوغ للحق يف اإلجهاض، ولكن املعارضني هلذا التوجه يَ ُعدُّ

ركة احلقوقية تقدم تربيرات ذاتية لتسوغ احلق يف اإلجهاض، وهو ما اعتربه البع  تشجيعا للرذيلة، ضد اإلنسانية. صحيح أن هذه احل
(. ويف هذا 20، ص 1112خصوصا أهنا "تناضل" من أجل دسرتة الزواج املثلي، وتَ ُعدُّه فعال اختياراي وليس بسلوك شاذ )الدايملي،

، 1105تلقى وابل من العنف الفيزيقي واملعنوي )جريدة هسربيس االلكرتونية، السياق، هناك حاالت من الشواذ من أجهر مبثليته، ف
تعنيف مثلي( من شتائم وإهاانت من قبل العوام، فضال على حاالت التحول اجلنسي اليت تعرضت لوابل من العنف اجلارح واللفظي يف 

الالذع، مما جعل الكثري من الناس يعتربون مجعية "مايل"  وسائل اإلعالم  ألهنا مُتثل عناوين للتسيُّب اجلنسي، لذلك ُجوهبت ابلنقد
حركة مدنية فاسدة وذات توجه "علماين" منحرف  ألهنا تدوس على قيم اجملتمع وال حترتم اآلخرين، وال عالقة هلا ابلتوجه الفلسفي 

 والفكري والسياسي واالجتماعي الذي قطع مع االستبداد السياسي والديين أبورواب.
ديل وإىل جانب هذه "احلركة العلمانية" املزعومة، ظهرت الكثري من اجلمعيات املدنية احمللية منها "املواطنون" ابلدار البيضاء، تطالب بتع 

ودال على  قوانني املرياث، مما عرض أنصار هذا االجتاه إىل التهديد ابلقتل، ألنَّ ذلك يُ َعدُّ من قبل احملافظني اإلسالميني تغيريا لشرع هللا،
اليت تسلح هبا هؤالء النشطاء احلقوقيون، لكننا نرى أن أهل القرار السياسي ال ميتلكون جرأة سياسية  احلمولة الفكرية الغربية الليربالية

تمع لسن قانون يُ ْلزم ابملساواة يف اإلرث أو السماح ابلزواج املثلي  ألن ذلك سيجر عليهم الويالت من االنتقادات ويزيد يف شرخ اجمل
وسينتج عنفا مستمرا السيما يف جمتمع ُتشكل فيه املعرفة الدينية بوصلة لقيادة توجهات العوام من الناس. لكن هناك من يتكهن أن 
اإلقرار ابملساواة يف اإلرث ال حمال آت، ودليله يف ذلك، أن اجلهات املختصة أزالت درس اإلرث املقرر يف برجمة التعليم للسنة األوىل 

متهيدا إلزالته من ذاكرة األجيال حىت ينسى هؤالء قواعد دينهم  أي بعد جتهيل الناس إبرثهم الديين سيتم اإلقرار بتلك املطالب اثنوي 
 يف املستقبل، ومن مثة لن جيدوا معارضة أو انتقادات هلذا اخليار احلقوقي.
اليت أهنكت منظومة القبائل العربية واألمازيغية وأذابتها، وشتت لذا، نرى أن طرائق تدبري أشكال العنف اليت يتسم هبا اجملتمع املغريب و 

اليهود واستنزفتهم من املغرب، وأملت على األندلسيني ابلتقوقع على الذات، وأقلعت السود من أوطاهنم، لن يتحقق إال بتبين قيم 
عصبية القبلية والعقائدية، وهي الكفيل لتجاوز إشكالية املواطنة وحقوق اإلنسان العاملية، وهو احلل األمثل والبديل للعرقية واإلثنية وال

العنصري الذي ينخر مكوانت اجملتمع املغريب دون أن نغفل بضرورة احلفاظ على املورث الثقايف لكل عنصر، وإن كان هذا  التمييز
لة وأفردا، وختتفي أاننيتهم لصاحل األمة أو املطلب طوابواي، فال مينع من حتقيقه على املستوى البعيد، حينما تتوفر اإلرادات اجلماعية، دو 

الشعب يف أفق الدفع إىل إقامة نظام دميقراطي حر يضمن للمغاربة أمجعني املساواة يف احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية 
وهذا يعين أنَّ املغرب هي دولة  واالقتصادية بصرف النظر عن انتمائهم الديين والعرقي واجلغرايف وانتساهبم اللوين واختياراهتم اجلنسية 

وِمْلكم حملبيه وعشاقه من كل املنابت واألعراق قبل أن أتيت ريح الوهابية والقومية الناصرية لتقسمه إىل اثنيات تتحني الفرص لتطلق 
ن والتآخي سهامها على األطراف األخرى، وهدمتا كل معاين اإلنسانية، وخربت كل أشكال التعايش، وقضت على كل مظاهر التعاو 

بعد أن كان املغاربة، مسلمني ويهود وأمازيغ وعرب، وأندلسيني وأفارقة جنوب الصحراء الذين قدر هلم أن يعيشوا ويتعايشوا يف هذه 
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وا ز األرض املباركة، إخوان يف رضاعة التعايش، ومن هذا املنطلق على املغاربة أن يرتفعوا على كل النعرات الدينية والعرقية والقبلية ويرك
 جهودهم كي يتحرروا من كل اإليديولوجيات العرقية واالستبداد السياسي والديين من أجل مصلحة الوطن العليا.

 وأخريا، ميكن تلخيص منت الدراسة يف النقاط التالية:
ا وليس وليد حلظة أن العنف الذي يسري يف شرايني اجملتمع املغريب وينخر كيانه بنيوي ومتجذر يف الثقافة ومتأصل اترخيي -0-     

 راهنية معاصرة.
 االحتكام إىل القانون وجعله سيدا على اجلميع مؤشر لتحقيق العدالة االجتماعية لتخفيف من وترية العنف اجملتمعي. -1 -     
 املواطنة الكاملة هي الشرط األساسي إليقاف نزيف العنف املركب. -0 -     
 معاجلة الظواهر املستجدة يف اجملتمع واليت متس قيم اجملتمع بعقالنية وتبصر. -1 -     

 
 املصادر واملراجع:

 ابلعربية 
، مط  ابع س  ربيس 12، اجملتم ع،ع التــاريخ، الثقافــة، جملــة أمـلأبرن وص مج  ال، تعري ب قبائ  ل الري ف: ش  ذرات أنثروب و اترخيي  ة،  .0

 . 1101الدار البيضاء، 
، مكتب  ة اخل  اجني الق  اهرة،  1، حتقي  ق حمم  د عب  د هللا عن  ان، ط0، جاإلحاطــة يف أخبــار غرانطــةاب  ن اخلطي  ب لس  ان ال  دين،  .1

 .0211مصر، 
أتسـيس اجلـيش املغـريب علـى عهـد السـلطان املـوىل إمساعيـل، أو جـين األزهـار ونـور اإلهبـار مــن اب ن العياش ي حمم د ال وزير،  .0

   .1112اهلادي التازي، الرابط، املغرب،  ، حتقيق عبدروض الدواوين املعطار
أو عبـري اسس مـن روض  إحتاف أعالم الناس جبمـال أخبـار حاضـرة مكنـاسعبد الرمحن بن حممد السجلماسي،  ابن زيدان .1

 .0221املطبعة الوطنية، الرابط،  ،5،جاتريخ مكناس
، دار الغ   رب 0، جالثالـــث عشـــر والرابـــعإحتـــاف املطـــالع بوفيـــات أعـــالم القـــرن اب  ن س   ودة عب   د الس   الم ب   ن عب   د الق   ادر،  .5

 .0221اإلسالمي، بريوت، لبنان، 
، منش ورات، 1م(ج0111-م0611) الثابـت واملتحـول يف بنيـة الدولـة املغربيـة، دولـة املـوىل إمساعيـلأب و إدري س إدري س،  .6

 .1101املتقي برينرت، احملمدية، املغرب، 
 .1106يب الساوري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، ، ترمجة بوشعرحلة يف أسرار بالد املغربإتيان ريشي،  .1
، حتقي   ق إحس   ان عب   اس، دار ص   ادر، 1، جنفـــح الطيـــب مـــن غصـــن األنـــدلس الطيـــبأمح   د ب   ن حمم   د املق   ري التلمس   اين،  .2

 .0262بريوت، لبنان، 
الغراي ب، ن دوة ال رق يف اتري خ ، ترمج ة حمم د سوق تقليب وبيع العبيد مبراكش مع هناية القرن التاسـع عشـرأدولف مارسي،  .2

، منش ورات كلي ة اآلداب والعل وم 1112دجن رب  05املغرب، نظمها خمت رب اتري خ ال رتاث بواج ه الغ رب الش راردة ب ين أحس ن ، 
 .111 – 105، ص ص، 1101اإلنسانية ، 

ب د العزي ز ب ل الفاي دة، ، ترمج ة عالبلديون الفاسيون، جمموعة من املسلمني اجلدد مـن أصـل يهـوديأرانل مرسديس غارسيا،  .01
 .0221، الدار البيضاء،  11جملة أمل، التاريخ، الثقافة، اجملتمعع، ع
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، املرك   ز 0212، ترمج  ة حمم  د عب   د هللا عن  ان، الع  دد0،جاتريــخ األنـــدلس يف عهــد امل املـــرابطني واملوحــدينأش  باخ يوس  ف،  .00
 .1101القومي للرتمجة، القاهرة، مصر، 

، منش  ورات كلي  ة اآلداب والعل  وم اإلنس  انية، سلس  لة اللغــوي، انعكاســاته علــى النســيج االجتمــاعيالتعــدد األوراغ  ي حمم  د،  .01
 .1111، الرابط، املغرب، 06حبوث ودراسات، رقم 

ـــخ ســـالب   روان كيني   ث،  .00 ، ترمج   ة، حمم   د حبي   دة وأانس لعل   و، منش   ورات أم   ل للت   اريخ والثقاف   ة 0211 -0111، مـــوجز اتري
 .1110غرب، واجملتمع،الدار البيضاء، امل

، ترمجة عبد الرؤوف البم ،، اجملل س األعل ى اتريخ إسبانيا اإلسالمية من الفتح إىل سقوط اخلالفة القرطبيةبرونفسال ليفي،  .01
 .1111للثقافة، القاهرة، مصر، 

لدراس  ات ، مرك  ز اإلم  ارات لإشــكالية اهلويــة والتعــدد اللغــوي يف املغــرب العــريب، املغــرب منوذجـابلك ا الي  أس، وح  راز حمم د،  .05
 .1101والبحوث اإلسرتاتيجية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة،

   .0262، املطبعة امللكية، الرابط، 0، جقبائل املغرببن منصور عبد الوهاب،  .06
 .0226، املطبعة العاملية، الرابط، اجليش املغريب عرب العصوربنعبد هللا عبد العزيز،  .01
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 .1101نت،املغرب، 
، الن  اظور، املغ   رب، 1، منش  ورات اتوي  زا، ط5، سلس  لة يف س  بيل االمازيغي  ة،عيف اهلويــة االمازيغيــة للمغــرببوده  ان حمم  د،  .02

1100. 
، سلس    لة مقومــــات املشــــروعية، العهــــد الســــعدي األولالعــــامل والســــلطان دراســــة يف انتقــــال احلكــــم و بوش    نتوف لطف    ي،  .11

 .1111أطروحات ورسائل، جامعة احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق، الدار البيضاء، 
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 .1112 الدار البيضاء، ضااي يف اتريخ الزوااي،، ق05،عالثقافة
، حتقي  ق، إحس  ان عب  اس، دار ص   ادر، 1، جنفــح الطيــب مـــن غصــن األنــدلس الطيــبالتلمس  اين أمح  د ب  ن حمم  د املق  ري،  .11

 .0262بريوت، لبنان، 
 .  1100، منشورات، عكاظ، الدار البيضاء، مؤسسة املخزن يف اتريخ املغربجادور حممد،  .10
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1100. 
، املرك   ز الثق    ايف الع   ريب، ال    دار البيض   اء، املغ    رب، اإلنســـان املهــــدور دراســــة حتليليـــة نفســــية اجتماعيــــةحج   ازي مص    طفى،  .15

1115. 
 .1105ات، منشورات اجمللة العربية، الرايض، ، املالمح والعالقاإلنسان القروسطياحلجري إبراهيم،  .16
 .  0266، تونس، 0، دار الغرب االسالمي ط1، جموسوعة أعالم املغرب حجي حممد ، .11
 .0220، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،مقدمة يف علم االستغرابحنفي حسن ،  .12
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 ،الثقافيــة جملــة فكــرخط  ايب حمم  د، كن  وز عربي  ة يف اس  بانيا.. قّص  ة املخطوط  ات العربيّ  ة يف مكتب  ة اإلس  كورايل االس  بانّية،  .01
 .1111يناير، السعودية،  -1102أكتوبر  – 11السعودية العدد، 

، مؤسس  ة هن  داوي للتعل  يم األصــول واحلصــاد  اسفــاق املســتقبليةفلســفة العلــم يف القــرن العشــرين، اخل  وري مي  ىن طري  ف،  .00
 .1101والثقافة، القاهرة، مصر، 

 .0252، معهد موالي احلسن، تطوان، 0، جاتريخ تطوانداود حممد،  .01
 ، ترمج ة عب د الع ال ص احلاتريخ مسلمي األندلس املوريسكيون، حيـاة ومأسـاة أقليـةدومينقري أنطونيو وهورتز وبرانرد بنثنت،  .00

 .0222طه، دار اإلشراق للطباعة والنشر، 
 . 1112 ، دار الطبيعة، بريوت، لبنان،سوسيولوجيا اجلنسانية العربيةالدايملي عبد الصمد،  .01
، إفريقي    ا الش    رق، ال    دار البيض    اء، املغ    رب، م21-21األندلســــيون وهجــــراهتم إىل املغــــرب خــــالل القــــرنني رزوق حمم    د،  .05
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، حتقي ق آس ية بع داده، مس امهة يف اتري خ الدول ة العلوي ة م ن النش أة إىل عه د امل وىل عب د هللا ب ن األكـمزهر الريفي عبد الكرمي،  .06

 .0221املوىل إمساعيل، مطبعة املعارف اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، 
بع ة حمم د اخل امس، ، حتقي ق حمم د ب ن ش ريفة، مط0،جأمثـال العـوام يف األنـدلسالزجايل أيب حيي عبيد هللا بن امحد الق رطيب،  .01
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، ترمج ة أمح د ش حالن وعب د الغ ين أب و الع زم، دار ألـف سـنة مـن حيـاة اليهـود ابملغـرب، اتريـخ، ثقافـة، ديـنالزعفراين حاييم،  .02

 .0221قرطبة، الدار البيضاء، املغرب، 
اجلنســية األصــلية، جنســية حصـينة وهنائيــة، قــراءة يف القــرار الصــادر عــن الغرفــة اإلداريــة مبحكمــة الــنقض زوك اغي أمح  د،  .02

، أش  غال الن دوة ال  يت نظمته  ا 0م ج ،يف قضــية أبراهــام الســرفاا يف مواجهـة قــرار لــوزير الداخليــة 2443يوليــوز  21يـوم 
اري  ة، زواج والدراس  ات واملرص  د ال  دويل لألحب  اث واحلق  وق ي  ومي ش  عبة الق  انون اخل  اص وخمت  رب الدراس  ات القانوني  ة املدني  ة والعق

، جامع        ة القاض         ي عي        اض، كلي         ة العل        وم القانوني         ة اإلقليمي        ة، املطبع         ة والوراق        ة الوطني         ة، 1101أبري        ل  11و  10
 .2017مراكش.

رك ز الدراس ات والبح وث ، حتقي ق رش يد الزاوي ة، م0، قالبستان الظريف، يف دولة أوالد موالي الشريفالزايين أبو القاس م،  .11
 .0221العلوية، مطبعة املعارف اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، 

، حتقي  ق، عب  د الك رمي الف  ياليل، دار املعرف  ة للنش  ر والتوزي  ع، الرتمجانــة الكــربأ يف أخبــار املعمــور بــراً و ــراً ال زايين أب  و القاس  م،  .10
 .  0220الرابط، 

 .1100، دار الشروق، القاهرة، مصر، التاريخ  السياسي اإلسالمي أايم االمازيغ، أضواء علىالزيين هنى،  .11
، وزارة األوق   اف والش   ؤون اإلس   المية، ال   رابط، 1،ع جملـــة دعـــوة احلـــق( 1الس   ائح احلس   ن، الس   فري عب   د هللا ب   ن عائش   ة، ) .10

1972   
 .0222بيضاء، املغرب، ، منشورات الزمن، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار الاملغاربة يف مواجهة احلداثةسبيال حممد،  .11
، دار النهض   ة العربي   ة، للطباع   ة دولـــة املـــرابطني يف املغـــرب واألنـــدلس عهـــد يوســـف بـــن اتشـــفنيس   عدون عب   اس نص   ر هللا،  .15

 .0225والنشر، بريوت، لبنان، 
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وزي  ع، ، دار األم  ة، للطباع ة والنش  ر والتالرببــر األمـازيغ عــرب عاربــة وعروبــة الشــمال اإلفريقـي عــرب التــاريخس عدي عثم  ان،  .16
 . 22.و 20، ص.  1102اجلزائر،

، دار أيب رق راق، ال رابط، اليهـود املغاربـة مـن منبـت األصـول إىل رايح الفرقـة، قـراءة يف املـورث واألحـداثشحالن أمح د،  .11
 .1112املغرب، 

 .0222، الرابط، املغرب، ثالثة وثالثني قرن من اتريخ االمازيغنيشفيق حممد،  .12
م، 0600 -ه   0110 الدولة العلوية السـعيدة مـن نشـأهتا إىل أواخـر عهـد املـوىل سـليماناتريخ الضعيف حممد الرابطي،  .12

 .0222، حتقيق حممد البوزيدي الشيخي، دار الثقافة، الدار البيضاء، 0م،ج0201-ه  0102
 .  1101، رابط نيت، املغرب، االمازيغ عرب التاريخ نظرة موجزة يف األصول الرببريةالعريب عقون،  .51
 .1106، املركز الثقايف للكتاب، الدار البيضاء، املغرب، استبانةد هللا، العروي عب .50
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   .0221، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، 1، طثقافتنا يف ضوء التاريخالعروي عبد هللا،  .51
   .0222، الرابط، 1101، السنة 16-15، عجملة نوافذ، األسس الثقافية للجهوية املوسعةعصيد أمحد،  .55
   .1100، السنة 51-12، عجملة، نوافذ، األمازيغية ما بعد الرتسيم: األوراش الكربأعصيد أمحد،  .56
، 1111، الس  نة 2-2، عنوافــذجملــة عص  يد أمح  د، مش  روع احل  زب السياس  ي األم  ازيغي: املمك  ن ، الص  عب و املس  تحيل،  .51

 .0222الرابط، 
 .1101، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اكادير، املغرب، اتريخ اهلجرةعطوف عبد الكبري،  .52
 .  1101، رابط نيت، املغرب، االمازيغ عرب التاريخ نظرة موجزة يف األصول الرببريةعقون العريب،  .52
، دار املنص  ور قرطــاس يف أخبــار ملــوك املغــرب واتريــخ مدينــة فــاساألنــيس املطــرب بــروض العل  ي ب  ن أيب زرع الفاس  ي،  .61

 .0211للطباعة والوراقة، الرابط، 
، 05، ترمج  ة كلث  وم احملم  وح، منش  ورات اخ  تالف،العصــاابت الصــهيونية، حقــائق اترخييــة ابألمســاء واألرقــامغ  ارودي روج  ي،  .60

 .1111مطبعة املتقي برينرت، احملمدية، املغرب، 
جوانب من اتريخ قبيلة بين مسكني وحاضرهتا الربوج اإلنسان واجملـال يف منطقـة بـين مسـكني عـرب ي، غازي حممد احلجاج .61

 . 1101، منشورات، مجعية بين مسكني للتنمية البشرية ، سطات، املغرب، 0، جاألزمنة إىل مطلع القرن التاسع عشر
 .0261، عدد خاص، جملة هسربيس، «رسائل»الفاسي حممد ،  .60
ترمج ة عب د ال رحيم ح زل، افريقي ا النش ر، ال دار البيض اء،  م(،2422 –م 2422يف صحبة السلطان، املغـرب )فري غابرييل،  .61

1116. 
، حتقي  ق حمم  د حج  ي وأمح  د توفي  ق، دار 0، جنشــر املثــاين، ألهــل القــرن احلــادي عشــر والثــاينالق  ادري حمم  د ب  ن الطي  ب،  .65

 .0211املغرب للتأليف ولرتمجة والنشر، الرابط،
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2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

50 
 

، ض   من كت  اب، املوريس   كيون يف املغ  رب، الن   دوة املوريســكيون يف اجملتمـــع املغــريب، انـــدماج أم انعــزالد اجملي   د، الق  دوري عب   .66
 .1110الثانية، شفشاون، مطبعة املعارف اجلديدة، الرابط، املغرب، 

 .0222، تطوان، 1، مطابع الشويخ، ديسربيس، طحمنة املوريسكوس يف إسبانياقشتيليو حممد،  .61
مرس  ديس، البل  ديون الفاس  يون: جمموع  ة م  ن املس  لمني اجل  دد م  ن أص  ل يه  ودي، ترمج  ة عب  د العزي  ز ب  ل الفاي  دة،  كارس  يا أرانل .62

 .1111، السنة، 11، التاريخ، الثقافة، اجملتمع، عجملة أمل
 .1101، ترمجة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، الرببر ذاكرة وهويةكامب غابرييل،  .62
، مرك   ز الدراس  ات والبح  وث اإلنس   انية واالجتماعي  ة، وج   دة، التــأثري املروســـكي يف املغــربالك  امون أمح  د والس   قلي هاش  م،  .11

 .1101املغرب، 
، ترمج ة إدري س بنس عيد، (، مسامهة يف اتريخ األقليات ابلـداير اإلسـالمية2443 -2420يهود املغرب، )كنبيب حممد،  .10

 .0222انية، الرابط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنس
ـــة أوالد مـــوالان علـــي السجلماســـيالكنسوس   ي حمم   د ب   ن أمح   د،  .11 ، املطبع   ة والوراق   ة الوطني   ة، 0، جاجلـــيش العرمـــرم يف دول

 .0221مراكش، املغرب،
تعريــب بعــض اخلــالاي الســكانية األمازيغيــة يف جبــال األطلــس املتوســط، مجاعــة تســقي بقبيلــة آيــت  ظــاهرةلع  ريب عيس  ى،  .10

 .1115، دار أيب رقراق، الرابط، املغرب،أزيالل منوذجا إبقليم عتاب
، تعري ب حس ن الرحالة الفرنسيون يف بـالد املغـرب، مـن القـرن السـادس عشـر إىل ثالثينـات القـرن العشـرينلوبيل روالن،  .11

 .حبراوي، الرابط، 
 .1101يتوغراف، طنجة، ، ترمجة حممد املساري،منشورات، لذكرايت مغربية للمورو بيثكاينوماراي دي مورغا خوسي،  .15
 .01/10/1102، خطاب العاهل املغريب خالل مراسم االستقبال الرمسي لقداسة البااب فرانسيسحممد السادس،  .16
، سلس  لة دراس   ات افريقي   ة، ال  دار املص   رية للت  أليف والرتمج   ة، الق   اهرة، الشـــعوب والســـالالت اإلفريقيـــةحمم  د ع   وض حمم  د،  .11

 .101، ص. 0266
 .1100، دار نشر املعرفة، الرابط، 6، طاجليش املغريب عرب التاريخاملريين عبد احلق،  .12
، وزارة األوق اف 121،ع جملـة دعـوة احلـقاجل يش املغ ريب يف عه د أيب النص ر امل وىل إمساعي ل ق اهر األع داء،  املريين عبد احل ق، .12

 .  0220والشؤون اإلسالمية، الرابط، 
، حتقي ق إدري س بوهليل ة، دولة العلوية وعد بعض مفاخرها غـري املتناهيـةاحللل البهية يف ملوك الاملشريف مصطفى بن حممد،  .21

 .1115، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرابط، املغرب، 0ج
جملـة  ، «الفقيه الرمسي وم أزق الش ورى يف دول ة اإلس الم م ن خ الل فت وى اب ن انج ي يف قض ية متلي ك احل راطني»املهناوي حممد  .20

 .0220، اجلديدة، 0، آ،ع، إ اجلديدة، جامعة شعيب الدكايل، ع، ككلية اسداب اجلديدة
، ندوة الرق يف خالل خمطوط جين األزهار ونور األهبار تشكيل جيش البخاري ومسألة احلراطني مناملهناوي حممد،  .21

لعلوم ، كلية اآلداب وا1112دجنرب  05اتريخ املغرب نظمها خمترب اتريخ الرتاث جبهة الغرب الشراردة بين احسن، 
 .002-012، ص ص.  1101القنيطرة ، اإلنسانية، 
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، ن  دوة م23م ومطلــع القــرن 21مشــرع الرملــة يف ســياق مقاومــة ســاكنة الغــرب للغــزو النصــراين القــرن املهن  اوي حمم  د،  .20
ال   رابط، احلرك  ة الوطني   ة واملقاوم   ة يف منطق   ة الغ  رب، منش   ورات املندوبي   ة الس   امية لق   دماء املق  اومني، وأعض   اء ج   يش التحري   ر، 

0222.   
، حتقي   ق حمم   د فتح   ة، دار أيب رق   راق للطباع   ة والنش   ر، ال   رابط، قضـــية املهـــاجرين املســـمون اليـــوم ابلبلـــدينيمؤل   ف جمه   ول،  .21

1111. 
 .1101، ترمجة حممد انجي بن عمر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، احلياة االجتماعية والسياسية للرببرمونطاين روبرت،  .25
ـــار دول املغـــرب األقصـــى، الناص   ري أمح   د ب   ن خال   د ال   درعي،  .26 ، مطبع   ة دار الكت   اب، الدارالبيض   اء، 1جاالستقصـــا، ألخب

 .0221املغرب، 
، دار توبق  ال للنش  ر، ال  دار البيض  اء، 1، جغنــاء العيطــة، الشــعر الشــفوي واملوســيقى التقليديــة يف املغــربجنم  ي حس  ن،  .21

 .1111املغرب، 
، ترمج  ة اله  اي عب  د احلس  ني، سلس  لة ع  امل املعرف  ة، العرقيــة والقوميــة، وجهــات نتظــر انثربولوجيــةهايالن  د إريكس  ن توم  اس،  .22

 .1101، الكويت، 020العدد 
 .01، ص. 1101، ترمجة  عبد الرحيم حزل، دار األمان، الرابط، على عتبة املغرب احلديثوايسجربر فربريك،  .22
 .0221منشورات جامعة املوىل إمساعيل،  مكناس، ، ترمجة زهراء إخوان، رحلة إىل مكناسوندوس جون،  .21
، ب ريوت املعيار املعرب واجلامع املغرب عـن فتـاوي أهـل إفريقيـة واألنـدلس واملغـربالونشريسي أبو العباس أمحد بن حي ي،  .20

 .0220، بريوت، لبنان، 1ج
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 .1100 – 11 - 05، نشر يف األحداث املغربية يوم «صالة الفاسيني»أمحد ردسي، رسالة ملكية تفتتح معبد  .6
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https://www.independentarabia.com/node/124901/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.febrayer.com/9258.html
https://www.hespress.com/regions/398819.html
https://www.youtube.com/watch?v=ALh3tDhfeFM&t=1s&ab_channel=MedRadioOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=ALh3tDhfeFM&t=1s&ab_channel=MedRadioOfficiel
https://www.maghress.com/ahdathpress/123760


2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

53 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BeULsuUkdk0&ab_channel=%D8%A5%D
8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1 

، اجلريدة 10:01 - 1102أكتوبر  16حممد الراجي، قبائَل بسوس حتتج أمام الربملان طلبا للحماية من الرعاة الّرحل، اجلمعة  .2
 االلكرتونية هسربيس املغربية.

 
https://www.hespress.com/societe/410103.html 

 
، جريدة هسربيس االلكرتونية 01:05 - 1101ماي  11د . ب أ، طفل مغريب ينتحر شنقا بسبب مسلسل تركي، اجلمعة  .2

 ابملغرب
 https://www.hespress.com/faits-divers/53091.html 

 فيلم واثئقي، قرى بدون رجال يف املغرب، اجلزيرة الواثئقية. .01
https://ar.qantara.de/content/fylm-wthyqy-qr-bdwn-rjl-fy-lmgrb 

، جري   دة هس   ربيس االلكرتوني   ة 01:05 - 1105يوني   و  01تعني   ف مثل   ي وس   ط مدين   ة ف   اس يث   ري اس   تنكار حق   وقي، ال   ثالاثء  .00
 املغربية.

https://www.hespress.com/faits-divers/268675.html 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BeULsuUkdk0&ab_channel=%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.youtube.com/watch?v=BeULsuUkdk0&ab_channel=%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.hespress.com/societe/410103.html
https://www.hespress.com/faits-divers/53091.html
https://ar.qantara.de/content/fylm-wthyqy-qr-bdwn-rjl-fy-lmgrb
https://www.hespress.com/faits-divers/268675.html
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 عنف املعىن، قراءة يف سياقات انتاج العنف الديين
 

Violence of meaning, a reading in contexts of religious violence 
production 

 

 د. أسعد عبد الرزاق األسدي
 العراق -جامعة الكوفة 

 
Dr. Asaad Abdul-Razzaq Al-Asadi 
 University of Kufa, Iraq  
        Email: Asaad87f@gmail.com 

 
 :امللخص

مل يبتعد )العنف( كمفهوم عن فضاء الدين، وغالبا ما يتم اقرتان العنف ابلدين، وهي إحدى مشكليت البحث، من جانب آخر تتحدد 
انتاج العنف يف الفكر الديين وما يستتبعها من إطالق مفردة )العنف الديين( اليت أصبحت عنصرا اساساً املشكلة األخرى يف سياقات 

يف بناءات النقد الديين، على ان مشكلة العنف تعد من كربايت مشكالت اإلنسان عرب اترخيه الطويل، وافرتض يف هذه الورقة أن 
ملعىن والواقع يف انتاج خمتلف أشكال العنف، حبيث ابتت املعاين عنيفة، بفعل واقع العنف يبدأ من املعىن، أو مثة عالقة جدلية بني ا

الفهم البشري الذي يعاين من اختالالت فكرية صاحبت جل املنظومات الفكرية والثقافية، وميكن أن حندد إشكالية )عنف املعىن( عرب 
حماولة للكشف عن االسباب اليت تقف وراء انتاج العنف عرب الوقوف على ما ختتزله النصوص الدينية من دالالت تكرس العنف يف 

النص الديين، وما اذا كان الدين سببا للعنف أو أحد عوامل العنف، وحتديد موضوعي للثغرات اليت يعاين منها الفهم الديين يف تفسريه 
عملية الفرز )الديين والالديين( واليت تستتبع )عنف  للنص الديين وممارسته للعنف يف حدود املعىن، عرب توظيفه لثنائية االميان والكفر يف

 املمارسة وممارسة العنف(.
وتتضح سياقات انتاج العنف مبرحلتني، األوىل مرحلة )املعىن( اليت تتمثل أبمناط التفكري السائدة واملرتكزة على أساس افرتاض وجود 

ملمارسة( واليت تتمثل يف شرعنة )املمارسات العنفية( جتاه اآلخر مغاير يف املعتقد مسلوب احلقوق، ليتم تشكل املرحلة الثانية )ا
)املفرتض( وحتت إطار )التشريع واجتهادات الفقهاء( الذي يعاين هو اآلخر من مشكالت عدة يف البنية املعرفية، من قبيل األطر 

نهج الفقهي/علم أصول الفقه( على الفكر )الزمكانية( غري املنظورة على األغلب يف بيئات الفهم الفقهي، بسبب سطوة )أدوات امل
 الديين، وضعف حضور القيم االنسانية يف واقع الفهم الديين قدميا وحديثا.

إن عملية رصد انتاج العنف يف املرحلتني )املعىن والواقع( على قدر عال من األمهية يف سبيل تذويب حاجز اجلليد بني الوجدان 
 وجود االنسان وكرامته ومقومات عيشه.  االنساين واملضمون الديين الذي يكفل

عنف، معىن، قراءة، النص، الفهم، التوظيف، التكفري، اإلقصاء : الكلمات املفتاحية  
 

mailto:Asaad87f@gmail.com
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Abstract 
(Violence) as a concept has not moved away from the space of religion, and violence 
is often associated with religion, which is one of the two research problems. On the 
other hand, the other problem is determined in the contexts of violence production 
in religious thought and the consequent launch of the term (religious violence), 
which has become a basic element in constructions. Religious criticism, that the 
problem of violence is one of the major problems of man throughout his long 
history, and in this paper it is assumed that violence starts from meaning, or there is a 
dialectical relationship between meaning and reality in the production of various 
forms of violence, so that meanings have become violent, due to the reality of human 
understanding that suffers From intellectual imbalances that have accompanied most 
of the intellectual and cultural systems, and we can define the problem of (meaning 
violence) by examining what religious texts summarize in terms of indications that 
perpetuate violence in an attempt to uncover the reasons behind the production of 
violence through the religious text, and whether religion is a cause of violence or one 
of them. Factors of violence, objectively identifying the gaps in religious 
understanding in its interpretation of the religious text and its practice of violence 
within the limits of meaning, by employing the dualism of faith and disbelief in the 
(religious and non-religious) screening process that entails (violence of practice and 
the practice of violence). 
The contexts of violence production are evident in two phases, the first phase 
(meaning) which is represented by prevailing patterns of thinking based on the 
assumption of a different belief deprived of rights, so that the second phase (practice) 
is formed which is represented in the legitimization of (violent practices) towards the 
other (assumed) and under the framework of ( Legislation and the jurisprudence of 
the jurists) which also suffers from several problems in the cognitive structure, such as 
the (temporal) frameworks that are mostly invisible in the jurisprudential 
comprehension environments, due to the influence of (the tools of the jurisprudential 
method / the science of the fundamentals of jurisprudence) over religious thought, 
and the weak presence of human values in The reality of religious understanding, in 
the past and present. 
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The process of monitoring the production of violence in the two stages (meaning and 
reality) is of great importance in order to dissolve the ice barrier between the human 
sentiment and the religious content that guarantees the existence of the human being, 
his dignity and his livelihood. 
Keywords: Violence /Meaning of / Reading / Text / Reconstruction/ Atonement / 
Exclusion 

 : قدمةامل
املعىن إال ابلفهم، والفهم نشاط بشري يقع حتت أتثريات خمتلفة،  إنتاجال ميكن أن يكون للنص أي معىن من دون عملية الفهم، وال يتم 

جتعل منه كياان مرادفا لإلنسان، مبعىن أن اإلنسان ميارس عملية الفهم بكله، ومبا حيمل من أعباء على مستوى الذهن والروح والعاطفة، 
 كن تسميتها ابلقبليات اليت تسبق عملية احلكم بعد الفهم.وهذه ما مي
سوف لن يكون اتبعا بنحو اتم إىل النص، بل يتشكل من خالل عناصر ذهن القارئ للنص، فإذا كانت  -وهذه احلال –إن املعىن 

 العناصر املكونة لذهنية القارئ عناصر متوحشة، سيكون املعىن متوحشا، كذلك العكس.. 
 كر الديين بنحو عام بتلك املشكلة، مشكلة الفهم، اليت تتفرع على عدة مشاكل: لقد مين الف

تضخم الفهم، عندما يضيف القارئ اىل املعىن وحيمل النص فوق طاقته ويفهم بنحو مبالغ فيه، ويشحن دالالت النص إبضافات -0
 طارئة حترف املعىن، وختلق أمنوذجا متصلبا، ال يقبل التأويل. 

 انزايح الفهم، عندما يساوق الفهم معاين بعيدة ويتحرك يف جمال جمانب عما عليه روح النص وغاايته اليت ينبغي أن تربز.  -1
، غاايت من شأهنا تقوي  الدين مبمرات حرجة اإلنساينأدجلة الفهم، عندما خيضع العقل الديين لغاايت مرحلية يف الوجود  -0

 فة الدينية، وهي من ابرز مشاكل الثقافة بنحو عام عندما ينزاح الفهم إىل امليول دون احلقائق.ومساحات ضيقة تؤثر على مسو املعر 
 املعريف ويتجاوز مصادره الوحيانية اىل مصادر بشرية حمدودة خارجة عن نطاق القيم. أساسهتزيف الفهم، عندما يفتقد  -1

اليت أنتجتها الذهنيات املتشددة، وإمنا عربت ب )عنف املعىن( ال عنف الفهم، املعاين العنيفة  إبرازيف هذه الورقة البحثية تتجلى حماولة 
ألن الفهم لألسف أضحى )معىن( مستقرا يف األذهان وغائرا يف السلوك ومسة للحركات الدينية املتشددة، ومن مث هوية مت إسقاطها على 

 ممارسات الفهم العقيم.  الرتاث الديين، فلم يكن جزافا إطالق هذا التعبري )عنف املعىن( على
 

 .عنف املعىن/ مدخل  هيدي )العنف غري املباشر(أوال: 
ت رى النظري ة الس لوكية أن العن ف ال ي ورث، فه  و إذن س لوك مكتس ب يتعلم ه الف رد أو يعايش  ه خ الل حيات ه، وخباص ة يف مرحل ة الطفول  ة، 
ف إن تع  رض خل ربة العن  ف، يف املراح  ل األوىل م ن حيات  ه، فه  و يف الغال ب سيمارس  ه الحق اً م  ع غ  ريه م ن الن  اس، وح  ىت م ع عناص  ر الطبيع  ة 

انً  فالعنف إذاً ظل أسود يالزم اإلنسانية ويق  مضاجعها، وما زال العنف يطرح نفسه بظله الثقيل ويب دد ك ل آم ال نبااتً كانت أو حيوا
البش رية يف حي اة تس  ودها ق يم املس املة واإلخ  اء. ويق ول )أل  ربت ابن دورا(: حي دث الكث  ري م ن ال  تعلم م ن خ الل احملاك  اة  فالس لوك الع  دواين 

الن اس احمليط ني ب ه، ض من اإلط ار ال ذي حت دده الف روق الفطري ة. ويعتق د أن ه   Imitationت أتى م ن حماك اة والعنف واهلياج االجتم اعي ي
كلما كان النموذج ذا مركز أو مقام أهم كلما زاد احتمال إقدام الف رد عل ى حماك اة س لوكه، فعل ى س بيل املث ال أن احتم ال انتش ار العن ف 

قدم إىل مجهور املتفرجني أقوى مما لو صدر هذا العن ف م ن الع ب أق ل ش هرة وطامل ا أن ه ذه الصادر من العب شهري أثناء مباراة لكرة ال
 احملاكاة حتدث مبعزل عن العقوبة )مثال العنف(، فهذا يعين أن الفرد قد يتعلم الكثري من األشياء م ن من وذج معت رب. وهن اك رأي يق ول أبن
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هدوا العن ف الص ادر م ن الراش دين أق وى م ن إق دام األطف ال ال ذين مل يش هدوا احتمال إقدام األطفال على العنف لدى الذين سبق أن ش
  ف  العنف إذن س  لوك م  تعّلم م  ن خ  الل مالحظاتن  ا لغ  ريان م  ن الن  اس (221ديفيــد فونتــاان/ الشخصــية والرتبيــة/)ه  ذا الن  وع م  ن العن  ف 

فــرج عبــد القــادر طــه، موســوعة علــم )وتقلي  دهم واالقت  داء بس  لوكهم، وم  ن خ  الل عالقاتن  ا املتبادل  ة معه  م والتفاع  ل الق  ائم بينن  ا وبي  نهم
 .(النفس والتحليل النفسي

 عنف املعىن عرب توظيف مفهوم احلاكمية -2
للتأسيس إىل مجلة من األفكار الرئيسة اليت تتفاوت من اجتاه إىل آخر حبسب منط  من مفهوم احلاكمية اإلسالميديين ينطلق الفكر ال

 الرؤية واملنحى الذي يرتكز عليه الفكر.
اليت يستند وعلى مستوى االجتاهات املتشددة اليت هلا دور فاعل يف إنتاج املعىن العنيف متثل فكرة احلاكمية إحدى األفكار الرئيسة 

ا عليها فقه التكفري، والتكفري حبد ذاته يعد املنطلق األول لتشريع اجلهاد، فمن دون افرتاض كفر اآلخر ال ميكن أن يقوم فقه اجلهاد، لذ
فإن تصور احلاكمية وفق الرؤية املتشددة يكشف عن عنف املعىن الذي يرسخ يف الذهن املتشدد، ذلك عندما يرى احنصار احلقانية يف 
احلكومة الدينية اليت يستنبطها من مفهوم احلاكمية وبطالن ما يغايرها من حكومات وضعية، بل وكفر كل حكومة غري دينية، ابلنحو 

 الذي خيلق فيه منوذجا هنائيا للحكومة ميثل معيارا لكفر اآلخر عندما ال ينتمي إىل ذلك األمنوذج.
ما أنزل هللا، والبعد عن كون مقتضى حاكمية هللا تعاىل من موجبات الكفر، لكن هذا فمن معايري التكفري قدميا وحديثا هو احلكم بغري 

السبب مل يتشكل بنحو متفق عليه، بل اختلف يف بع  تفاصيله، ومع أن فكرته األساسية قائمة على اختصاص هللا تعاىل ابحلكم 
صالحية احلكم، وهو ما يشكل املساحة املتفق عليها، لكن  املطلق، وإمكانية تفرع ذلك احلكم أو جتليه على يد من منحه هللا تعاىل

ابلنظر إىل مفهوم احلكم والكفر املرتتب عليه يبدو االختالف فيه واضحا، وهو مؤشر أول على عدم متامية السبب لكونه مما اختلف 
 فيه والتكفري ال بد أن يستند إىل معايري قطعية ال خالف عليها.

اكمية على يد ايب األعلى املودودي وسيد قطب، ومها من اقطاب االجتاه السلفي احلديث، وسيتضح ذلك وقد أخذ التطور يف فكرة احل
 حبسب ما أييت:

 : تصور احلاكمية عند أيب األعلى املودودي: 2-2
ت الكون مبا فيه انطلق املودودي من مفهوم: ان هللا تعاىل اخلالق املدبر الذي بيده مقاليد كل شيء له السيادة املطلقة على جمراي

والتحرمي وهو وحده الذي يستحق العبادة والطاعة واإللوهية، وليس هناك فرد أو  اإلابحةاالنسان وهو وحده الذي ميتلك حق تشريع 
هي التجسيد الشرعي ألوامره وهذه هي احلاكمية  اإلسالمسيادة، فامللك هلل وحده، وقوانني  أيمؤسسة حىت البشرية كلها أن تدعي 

من الناس ان ال ميتثل هلا أو يعتقد هبا، ال هنا ترتكز اىل عدة من اآلايت القرآنية، بل على فكرة العبودية التامة اليت  أحداال يسع اليت 
جيب على االنسان االلتزام هبا ومبقتضاها، الن حياة البشر تعود جبملتها اىل هلل فال يقضون يشأن من شؤهنا وال يف اي جانب من 

 ابو املودودي،)د انفسهم بل يرجعون فيها اىل احلكم هللا ليتبعوه وما عداه فهو عبودية لغري هللا او حاكمية هللا للعباد(جوانبها من عن
 (.02 االربعة: املصطلحات االعلى،

وهذا االقتضاء انتج عن أتويل خاص به،  -ابحلاكمية  أي –يتضح الربط بني العبودية وفكرة احلاكمية بقوله: )جيب االلتزام مبقتضاها 
أصال اميانيا  -احلاكمية التشريعية أي –مث خيلط بني احلاكمية التكوينية واحلاكمية التشريعية ليسند األخرية إىل األوىل، بشكل جيعل منها 

 مستقال.
ما  أساسالدواعي للحاكمية خضوع الكون هلل وحده الذي بعث الرسل ليقيم يف العامل العدالة االجتماعية على  ويقول: )ان من ابرز

تكون دولة شاملة حميطة  أنأن ال ترتك مساحة يف احلياة االنسانية لغري الشريعة، والبد  اإلسالميةانزل من البياانت، والبد للدولة 
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وليس ألحد أن  اإلصالحيبطابع نظريتها اخللقية وبرانجمها  اإلنسانيةن تطبع كل فرع من فروع احلياة أبسرها، والبد أ اإلنسانيةابحلياة 
 (.11 وهديه: االسالم نظرية االعلى، ابو املودودي،هو هللا( ) اإلسالمألن احلاكم احلقيقي يف  أمورهايقوم بوجهها ويستثين أمراً من 

ألحد أن يعرتض عليه يف أي شيء من تفاصيل احلياة، وهذه الصرامة يف التطبيق تؤدي وهنا يتوسع يف احلاكمية كتشريع شامل ليس 
 إىل التوسع يف التكفري، وهذا ما مل يشهد له دليل معترب.

اإلهلية يظهر جوهرها يف السلطة سواء اعتقد  األصولويؤكد املودودي أمهية السلطة يف ترسيخ أصول الدين بقوله: ))خالصة القول أن 
يف حياته الدنيا مطيع ألمرها  اإلنسان أنحكمها على هذا العامل حكم مهيمن على قوانني الطبيعة أو من حيث  أنناس من حيث هبا ال

فالدين ال ميكن  (،12 االربعة: املصطلحات االعلى، ابو املودودي،يف حد ذاته واجب الطاعة واالذعان(( ) أمرهاواتبع إلرشادها، وان 
شريعة الدين لكنه اقرتان مبالغ فيه من حيث شدة  وإرساءوهذا االقرتان وإن صح نسبيا من انحية التكميل  تطبيقه من دون السلطة،

 التأكيد عليه.
فحقيقة الربوبية عنده هي السلطة،  (.60 ،األعلى أبو املودودي،)ويف تصور املودودي تشرتك الربوبية مع احلاكمية يف ترادف مزعم 

والنيب هو املمثل األعلى للسلطة، وان القانون الذي يضع قيود التحرمي والتحليل قانون هللا فقط، أما وحقيقة العبادة هي الطاعة، 
 أنالقوانني اآلخرين ابطلة ومردودة، ويعتقد املودودي أن احلكم والسلطة ال يقبل كل منها شيء من التجزئة والتقسيم، فالذي يعتقد 

 أبو املودودي،) هللا فأنه أييت من الشرك مثل ما أييت به الذي يدعوا اىل غري هللا ويسألهأيخذه من دون  أنكائنًا ما كان ميكن   امرأ
. وهكذا نقل املودودي قضية احلكم والسلطة من نطاق الفقه    كما يعتقد اغلب املسلمني    اىل نطاق العقائد واألصول، (01 ،األعلى
العدالة فقط حتقق عندما حيكم الناس ابآلايت القرآنية، وهبذا العرض مل  أنهللا، ورأى  إرادةعلى فكرة خضوع الكون اىل  أسسهاألنه قد 

 يف رسم منهاج احلياة حىت يف الفروع والتفاصيل. اإلنساينترتك نظرية املودودي دورا لالجتهاد 
ه للمعىن يف سياق حاد غري قابل ان حتول املعىن من جماله الفقهي اىل جمال عقائدي من شأنه أن يضخم املعىن كذلك نالحظ توظيف

 للنقاش..
وتعد قراءة املودودي قراءة مرحلية هلا ظرفها اخلاص واحملدد يف ضوء مقتضياهتا، لذا تستدعي منا اعادة انتاجها او جتاوزها اىل مرحلة 

 الحقة هلا مقتضياهتا املختلفة.
 : تصور احلاكمية عند سيد قطب: 2-0
وافق سيد قطب املودودي يف اآلراء، وفّرق بني اجلاهلية االوىل وجاهلية القرن العشرين، ويرى ان األخرية أسوأ  الن اجلاهلية االوىل   

كانت تضع شريكًا مع هللا، بينما جاهلية القرن العشرين    كما يرى    اساسها االعتداء على سلطان هللا، وأخص خصائص اإللوهية 
ألهنا تسند احلاكمية اىل البشر فتجعل بعضهم عبيدًا لآلخر وذلك يف صورة ادعائهم انه له احلق يف وضع التصورات وهي احلاكمية  

وبذلك يتفق مع املودودي يف ان قبول التشريع من غري  (.2 الطريق: يف معامل قطب: سيد) والقيم والشرائع والقوانني مبعزل عن منهج هللا
ويشرح سيد قطب كلمة))ال اله اال هللا(( فريى معناها ال حاكمية اال هلل والشرعية  (.01 الطريق: يف معامل قطب: سيدهللا ))عبادًة له(()

  (.00 الطريق: يف معامل قطب: سيداال من هللا وال يفهم منها اىل رد احلاكمية اىل هللا )
على جمتمعات كاملة، وتكمن املشكلة يف أتويلهم إن فكرة احلاكمية هبذا املستوى من التعقيد ستكون منفذا واسعا إلطالق الكفر 

للحاكمية من جهة، ولكلمة )ال إله إال هللا( من جهة آخري، بطريقة غري قابلة للنقاش والنقد، فالفهم الذي يعرض له املودودي وسيد 
رة واضحة للمعىن العنيف قطب يكاد يكون مقدسا، أما غريه من القراءات والتأويالت فال موقع هلا لديهم، وهذا تعسف سافر وصو 

 الذي يقدمونه
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من جمتمعات اجلاهلية العلمية  ويف صدد املقارنة بني اجلاهلية االوىل واجلاهلية املعاصرة يقول: ))لقد كان العرب يف جاهليتهم االوىل ارقى
احلديثة الهنم فقط كأنه يرون هللا مشرعًا بينما اجلاهلية احلديثة تنكر عليه حاكميته، ويزولوهنا هم أبنفسهم فهم اكثر شركاء، لذلك 

 (. 1/120 الطريق: يف معامل قطب: سيدمساهم القرآن بثالث تسميات الكفر والفسق والظلم(( )
 يف معامل قطب: سيدوبية هللا وحدها تعين ثورة على حاكمية البشر بكل صورها واشكاهلا والتمرد الكامل عليها )ويؤكد سيد قطب أن رب

(، ويعتمد عليها يف دعوته إىل حجب الناس عن الرجوع اىل املؤسسات القضائية فريى ان التحاكم اىل القوانني البشرية 21 الطريق:
(، ألن توحيد اإللوهية يعين توحيد الربوبية وهي تعين 20 االربعة، املصطلحات االعلى، ابو ودودي،املخمالفة للدين واشراك يف احلاكمية )

 (، فأظهر مصطلحاً جديداً هو توحيد احلاكمية.10 الطريق: يف معامل قطب، سيدحاكمية هللا )
ميان واالسالم ابللسان دون العمل الذي هو ويتناول سيد قطب اآلايت الثالثة من سورة املائدة سالفة الذكر ويقول)ما قيمة دعوى اال 

(، متغافال عن سرية النيب )ص( يف 1/016 الطريق: يف معامل قطب: سيداقوى تعبري من كالم، السيما وان العمل ينطق ابلكفر()
ذلك ال  إمضائه إلسالم من نطق الشهادتني دون مالحظة نوع أعماله، ورمبا ينطق العمل ابلكفر كما يف تعبري سيد قطب لكن
 يستدعي إطالق الكفر، وإال فإن املنافقني يف عهد النيب)ص( قد نطقت أعماهلم كفرا ومل يتم تكفريهم أو استحالل دمهم.

يف ضوء قراءيت للمودودي وسيد قطب تتمثل املشكلة ابملعاين املشحونة جتاه اآلخر، إذ ال ميكن أن يتحقق العنف مامل يكن اآلخر يف 
ن وجوده وكيانه على احملك، عندما يسلب كل خصائصه اإلنسانية واملعنوية، وال ينكر ما للظرف السياسي زاوية ضيقة ومامل يك

وااليديولوجي يف عصر كل من املودودي وسيد قطب يف صنع هذا التصور لديها مما يستدعي أن نتعامل مع فكرمها على أساس مرحلي 
 مؤقت ال مطلق. 

 اكمية لدأ االجتاه املتشدد: : نقد االسس النظرية ملفهوم احل2-3
 لقد اعتمد املتشددون عند عرضهم للحاكمية جمموعة من االدلة القرآنية للداللة على صياغتهم هلا، وسيتم التعرض ألمهها: 

 الدليل األول: لقد اعتمد دعاة احلاكمية على اآلايت الثالث من سورة املائدة:
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّفْ ] َق ِبِه فَ ُهَو  َس اِبلن َّْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ َواأْلَنَف اِبأْلَنِف َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِّنَّ اِبلسِّنِّ َواجْلُُروَح ِقَصاوََكتَ ب ْ صم ۚ َفَمن َتَصدَّ

قًا لَِّما َبنْيَ يََدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة ۖ ٤٥َكفَّارَةم لَُّهۚ  َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل اللَّ هُ َفأُولَ ِٰئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ﴿ َنا َعَلٰى آاَثرِِهم ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِّ ﴾ َوقَ فَّي ْ
قًا لَِّما َبنْيَ يََدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِّلْ  جِنيَل ِفيِه ُهًدى َونُورم َوُمَصدِّ َناُه اإْلِ جِنيِل مبَا أَنَزَل اللَّ هُ ِفيِهۚ  ﴾ َولْ ٤٤ُمتَِّقنَي ﴿َوآتَ ي ْ َيْحُكْم أَْهُل اإْلِ

 (.11 ،15،16 املائدة: سورة)[  َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل اللَّ هُ َفأُولَ ِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
اىل اليهود الذين كانوا حيتكمون اىل شريعتهم )التوراة(، فلما حصل  وجاءت هذه اآلايت بوصف الذين يسارعون يف الكفر، واشارت

بينهم من ارتكب جرمًا وكانت شريعتهم حتكم عليه ابلرجم فأرادوا ختفيف احلكم عنه فجاؤوا اىل النيب لعلهم جيدون عنده ما هو اخف 
كيف حيكمونك وعدهم التوراة اليت حتتوي على   -مستنكرا–فّخري هللا النيب بني ان حيكم بينهم او يعرض عنهم، ويتساءل القرآن الكرمي 

قًا لَِّما َمَعُكْم ] حكم هللا كما يعتقدون، ويشري النص اىل ان اليهود كتموا حقيقة حكم التوراة يف اجلناية تلك فقال: َوآِمُنوا مبَا أَنزَْلُت ُمَصدِّ
َي فَات َُّقونِ َواَل َتُكونُوا أَوََّل َكاِفٍر ِبِه ۖ َواَل َتْشرَتُوا آِبايَ   [ َواَل َتْشرَتُوا آِباَييت مَثًَنا قَِلياًل ](، وعندئذ قال: 10 البقرة: سورة)[يت مَثًَنا قَِلياًل َوِإايَّ

(، إذ يظهر من النص ان الذين ومسهم القرآن ابلكفر هم اولئك الذين علموا حكم هللا وأخفوه عمداً، ورجوا حكمًا 11 املائدة: سورة)
ت الذي يزعمون فيه ان توراهتم فيها هدى ونور وشريعة وقد حكم هبا النبيون، فالكفر الذي يف اآلية على فرض عّده آخر يف الوق

))اخلروج من الدين(( فإنه ال يتحقق على وفق منطق اآلية إال مع اجلحد والعناد يف االنتقال من حكم هللا عمداً واستحالاًل اىل حكم 
ظ: غريه، وجاء الوصف يف ما بعد هذا املقطع من اآلايت ابلظاملني والفاسقني حليثيات آخرى ) آخر بغية ختفيف احلكم واي هدف

 (.020عبد األمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص املرجعية لألصوليات اإلسالمية: 
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ابلقصاص فهو ظامل والظلم ان  و تتناول اآلية الثانية القصاص اال اذا تصدق اجملين عليه فهو كفارة له، مث تنص ان على من مل حيكم
يرتك اجلاين دون عقاب مستحق، والظامل أعم من الكافر، مث يطالب النص اهل االجنيل ان حيكموا مبا انزل هللا فيه ويورد ان من مل حيكم 

 مبا فيه فأولئك هم الفاسقون أي))العصاة(( وتعبري الظاملني والفاسقني غري الكافرين.
ت الثالث واحدة ))ومن مل حيكم مبا انزل هللا(( وقد جاء جواهبا متعدداً يف سياق ثالث آايت متتابعات وليس فاجلملة الشرطية يف اآلاي

لنا ان نفهم التعدد على فعل شرط واحد إال ابالستعانة ابلسياق ومن تعدد االوصاف يتبني ان اجلاحد املستحل والذي يبحث عن 
غري حكم هللا فهو))كافر(( وان اختلفوا يف كفره انه ليس كفر اعتقاد امنا هو كفر  حكم غري شرعي من قانون آخر بغية االفادة من

( وان من مل يعاقب اجلناة 5/111ظ: الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القران: عصيان كما هو رأي بع  املفسرين )
 عصاة.ابلقصاص فهو ظامل، وان اهل االجنيل اذا تركوا االهتداء به فهم فاسقون 

ال يقول مبا يقولون به كما يتضح من قوله: )واإلنسان مىت حّلل احلرام اجملمع عليه أو حرم احلرام  -يف احد املواضع –وحىت ابن تيمية 
ُكم مبَا أَنَزَل َوَمن ملَّْ حيَْ ]اجملمع عليه أو بدل الشرع اجملمع عليه كان كافراً مرتداً ابتفاق الفقهاء، ويف مثل هذا نزل قوله على أحد القولني: 

 (.0/161ابن تيمية، امحد ابو اجملد، الفتاوى:   أي: املستحل للحكم بغري ما أنزل هللا( )[اللَّ هُ َفأُولَ ِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 
م، فإنه إن ومثله قول ابن القيم اجلوزية: )والصحيح: أن احلكم بغري ما أنزل هللا يتناول الكفرين: األصغر واألكرب حبسب حال احلاك

اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل هللا يف هذه الواقعة، وعدل عنه عصياانً، مع اعرتافه أبنه مستحق للعقوبة  فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه 
 ابن القيمغري واجب، وأنه خُمرّي فيه، مع تيُقنه أنه حكم هللا، فهذا كفر أكرب. إن جهله وأخطأه، فهذا خمطئ، له حكم املخطئني( )

 (، فيتضح من كالمه انه ال يرى ما يذهب اليه املودودي وسيد قطب يف احلاكمية. 0/006اجلوزية، مدارج السالكني: 
وقد اختلف الصحابة يف اآلية فقد نقل املفسرون ان عبد هللا بن عباس يراها اهنا فيمن جيحد حكم هللا، فال جيوز تعميمها على من ال 

ان اآلايت الثالث نزلت يف الكفار خاصة فال دليل على جعلها على املسلمني ومعه الضحاك وعكرمة جيحد، وان الرباء بن عازب يرى 
 (.1/1القرأن، فقه الراوندي، ،0/501 القرآن: تفسري يف التبيان احلسن، بن حممد الطوسي، ظ:وابن قتادة )

وسبب نزول اآلية يتضمن حادثة اليهود ملا زىن منهم رجل ابمرأة ذهبوا اىل رسول هللا )ص( يستفتونه بشأهنا، فلما سأهلم عن حكم 
اال الزاين احملصن عندهم يف التوراة كتموا حكم هللا وجحدوه وادعوا على هللا حكمًا غري حكمه ومل يعرتفوا حبكم هللا املوجود يف التوراة 

( 11القرآن: نزول اسباب امحد: بن علي الواحدي، ظ:ق عليهم النيب)ص( اخلناق فاعرتفوا حبكم الرجل كرهًا على مض  )بعد ان ضي
وقال الرازي ان املقصود من النص هتديد اليهود إلقدامهم على حتريف احلكم بتغيري حد الزاين وانكار حكم هللا وألجله فهم ال 

 الدر بكر، ايب بن الرمحن عبد السيوطي، .5/116 الغيب: مفاتيح عمر، بن حممد الرازي، الدين فخر ظ:يستحقون وصف االميان )

( هم 11 املائدة: سورة) [َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل اللَّ ُه َفأُولَ ِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ](، وقد وضح ان املراد من قوله تعاىل: 1/012 املنثور:
 اليهود.

ء ان املراد ابلكفر هنا ليس الكفر الذي خيرج املرء من امللة امنا هو دون الكفر االعتقادي، ومثله ورد عن طاووس وينقل الرازي عن عطا
 (.6/62 الغيب: مفاتيح عمر، بن حممد الرازي، الدين فخر ظ:فهو ليس كالكفر ابهلل واليوم اآلخر )

نزلت خاصًة أبهل الكتاب، فمن جحد منهم حكم هللا فقد كفر، ومن مل حيكم  ويرى الزخمشري ان املراد آبايت هللا الثالثة املتقدمة اهنا 
 (.1/52 التنزيل: حقائق عن الكشاف عمر، بن حممود الزخمشري، ظ:به وهو مقر فهو ظامل او فاسق )

 تفسري التبيانفي ن،احلس بن حممد الطوسي، ظ:ويرى الطوسي يف التبيان أهنا عامة فمن حكم بغري ما انزل هللا مستحاًل لذلك كفر )

 (.1/1 القرأن: فقه هللا، هبة بن سعيد .الراوندي،0/500 القران:
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وقال الطباطبائي: )وقد اختلف املفسرون يف معىن الكفر من مل حكم مبا انزل هللا، وهي مسألة فقهية، احلق فيها: اهنا املخالفة للحكم 
ويف صورة العلم بثبوته مع عدم الرد عليه فال توجب فراً وفسقاً لكونه قصوراً الشرعي او ويل االمر او الرد عليه وكل ذلك يوجب الكفر، 
(. ويرى الطباطبائي 5/111 القران: تفسري يف امليزان حسني، حممد الطباطبائي،يعذر فيه اال ان يكون قصوراً يف شيء من مقدماته( )

وصف اليهود ابلكافرين فألهنم مل يلتزموا ابمليثاق الذي عاهدوا هللا  ان اآلايت الثالثة متصلة االجزاء يرتبط بعضها ببع ، وان النص امنا
 عليه وهو حفظ كتاهبم.

فيما يذهب الكاشاين إىل ان وصف )كافرين( يعود على اجلاحد، اما وصف الفاسقني والظاملني يعود على من اقّر بقلبه وترك العمل به 
 (.1/10 الصايف: تفسري حمسن، الكاشاين، الفي  ظ:)
ال القرطيب: )ال ميكن محلها على املسلم اترك العمل ابألحكام الن املسلم ال يكفر وان ارتكب كبرية(، فريى أهنا نزلت يف خصوص وق

 (.1/15 القرآن: ألحكام اجلامع امحد، بن حممد القرطيب،أهل الكتاب )
 انزل هللا.مما تقدم يتضح عدم اتفاق املفسرين على أن اآلية نص يف تكفري من مل حيكم مبا  
 الدليل الثاين: 

ُتُموَها أَنُتْم َوآاَبؤُُكم مَّا أَنَزَل اللَّ ُه هِبَا ِمن ُسْلطَاٍنۚ  ]ويستدل البع  بقوله تعاىل على لسان يوسف:  ِإِن َما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأمْسَاًء مَسَّي ْ
ْكُم ِإالَّ لِلَّ ِه ۚ أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا  هُ احلُْ  (.11 االية يوسف: سورة)[ ِإالَّ ِإايَّ

إن يف اآلية حصر بداللة النفي واالستثناء على أن احلكم ال يكون إال هلل تعاىل، ويف ضوء اآلية يرى سيد قطب: )ان الربوبية ال تكون 
 مل جيعل هلا سلطاانً ومل ينزل اال هلل، ولكن الشرائع يف اجلاهليات املتعددة االشكال تعطي لنفسها خصوصية احلكم والسلطان، وان هللا

فقد   هبا من سلطان ومن ادعى له هذا احلق فقد انزع هللا ألوهيته سواء كان فرداً أو طبقة او حزابً او امة أو الناس مجيعاً، ومن انزع هللا
(، 1/012 القرأن: ظالل يف قطب: سيدكفر كفرًا بواحًا ويعترب كفره من املعلوم من الدين ابلضرورة حىت حيكم هذا النص وحده( )

ويتضح أن اآلية تقرر ان هللا تعاىل أسس الدين على االخالص هلل وحده ال شريك له كما نقل الطربي هذا املعىن عن الربيع وأيب العالية 
 (.06/016 اتويل: يف البيان جامع جرير، بن حممد الطربي، ظ:)

 فخر ظ:واجب القبول وال أمر واجب االلتزام بل احلكم واالمر ليس إال له ) وقال الرازي: ان اآلية تدل على انه ليس لغري هللا حكم

 (.2/16 الغيب: مفاتيح عمر، بن حممد الرازي، الدين
 وقد ركزت اآلية على جانب العبادة هلل وحده، وتتضمن الذم لعبادة االواثن، دون أن تدل على اجلوانب التشريعية. 

 الدليل الثالث:
ُدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممَّا قَ  َفاَل ]قوله تعاىل:  نَ ُهْم مثَّ اَل جيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ  سورة)[ َضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًماَورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّٰ حُيَكِّ
 (.65 النساء:

بينهم أي حىت جيعلوك حكمًا بينهم يف ما  قال الطربي: )معناه اهنم ال يصدقون يب والبك ومبا انزل اليك حىت حيكموك يف ما شجر
 (. 2/502 القران: اتويل يف البيان جامع جرير، بن حممد الطربي،التبس عليهم حكمه( )

مع الزبري، واآلية داللة على انه من مل يرَض حبكم  ويشري الرازي اىل سبب نزوهلا بقصة اليهودي واملنافق، وقيل نزلت يف قصة االنصاري
(، وسبب النزول يرتبط مبوضوع التقاضي، وعدم 5/161 الغيب: مفاتيح عمر، بن حممد الرازي، الدين فخررسول هللا فليس مؤمنًا )

 الكفر. اإلميان حيتمل املراد منه عدم اإلميان احلقيقي والكامل، ال اإلميان املساوق لإلسالم الذي يقابله
لقد نقل الفكر املتشدد فكرة احلاكمية من نطاق الفروع اىل نطاق االصول االعتقادية، أي من الفقه السياسي اىل مصاف قضااي 
 التوحيد واالعتقاد، حىت ان البع  قدمه على توحيد الربوبية واإللوهية واالمساء والصفات ومساها توحيد احلاكمية، وقرر ان االخالل هبا
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ل التوحيد،... ان نقل املوضوع اىل حيز العقائد يعود على اصله ابلنق ، الن اجلمهور يرون أن االميان يزيد وينقص وال نق  ألصو 
عبد األمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص يكون اخلروج اال ابجلحود، فرتك العمل ابلشريعة يقلل من درجة االميان وال يكفر( )

(، وال تلتقي رؤيتة االجتاهات املتشددة مع ما كان اثبتا يف الرتاث اإلسالمي ) بتصرف(111املعاصرة:  املرجعية لألصوليات اإلسالمية
 مع بداايت التجربة النبوية يف احلكم ومل تكن صياغة احلاكمية ابلشكل الذي يطرحوه إطالقا. 

 
 عنف املعىن يف رواية )الفرقة الناجية(: اثنيا: 

اية الفرقة الناجية يف تكفري من مل يلتزم مبنهج السلف وان الفرقة الناجية هم اهل احلديث من السنة يستند االجتاه املتشدد إىل رو 
(، وقد متت 010، مكتبة اضواء السلف: 0ظ: املشعيب عبد اجمليد بن سامل، منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري، طواجلماعة )

طائفة واحدة، مع ان الرواية مل تشخص يف اكثر صيغه من هي تلك الطائفة فإن االستفادة من تلك الرواية يف حصر احلقيقة والنجاة يف 
 التأويل املتشدد يسقط مراده على الرواية ليتم فرز مجيع من هم غري اهل السنة واجلماعة عن الطائفة احلقة.

من دون مالحظة اإلشكاليات احمليطة هبا والغريب ان هذه الرواية تتناوهلا خمتلف الفرق االسالمية وكلها تدعي اهنا مصداقها الوحيد، 
 من حيث السند واملنت، ويف هذا املبحث سيتم تناول الرواية من حيث السند واملنت وبيان وهنه على مستوى الصدور والداللة.

 : التوظيف املتشدد للرواية يف مسألة التكفري:0-2
 تفرتق أميت ثالثة وسبعني فرقة.. ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب: سئل ابن تيمية عن قوله )ص( وسلم:..

)احلمد هلل. احلديث صحيح مشهور يف السنن واملساند كسنن أيب داود والرتمذي والنسائي وغريهم،.. ويف رواية قالوا اي رسول هللا من 
وأصحايب(. ويف رواية قال )هي اجلماعة يد هللا على اجلماعة(. وهلذا وصف  الفرق الناجية قال: )من كان على مثل ما أان عليه اليوم

 الفرقة الناجية أبهنا أهل السنة واجلماعة وهم اجلمهور األكرب والسواد األعظم )وأما الفرق الباقية فإهنم أهل الشذوذ والتفرق والبدع
ية فضال عن أن تكون بقدرها. بل قد تكون الفرقة منها يف غاية القلة. واألهواء. وال تبلغ الفرقة من هؤالء قريبا من مبلغ الفرقة الناج

وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة واإلمجاع، فمن قال ابلكتاب والسنة واإلمجاع كان من أهل السنة واجلماعة... وهبذا يتبني أن 
متبوع يتعصبون له إال رسول هللا. وهم أعلم الناس أبقواله  أحق الناس أبن تكون هي الفرقة الناجية أهل احلديث والسنة الذين ليس هلم

(، وهذا اقتباس موجز من 051 0/015ابن تيمية، امحد ابو اجملد، جمموع الفتاوى: وأحواله وأعظمهم متييزا بني صحيحها وسقيمها( )
ا الفرقة الوحيدة اليت ميكن ان متثل السواد حديثه عن داللة الرواية، ومنه يتضح حصرها للفرقة الناجية يف اهل السنة واجلماعة وكوهن

 االعظم بني املسلمني.
ويقول حممد بن عبد الوهاب: )مسيت الناجية ألهنا جنت من النار، كل هذه الفرق يف النار إال هذه الفرقة، فهي الناجية من النار، وهذه 

 أوصافها:
 أوال: أهنا الناجية.

لسنة، وهي طريقة الرسول )ص(. وهي تعين القرآن وتعين األحاديث الصحيحة، ما كان عليه اثنيا: أهنم أهل السنة، الذين أيخذون اب
، ومل أيخذوا مبذهب اجلهمية أو املعتزلة أو اخلوارج أو غريهم «من كان على مثل ما أان عليه اليوم وأصحايب»الرسول )ص(  كما قال: 

 من الفرق، إمنا أخذوا منهج أهل السنة املتمسكني ابلسنة.
، مسوا ابجلماعة  ألهنم جمتمعون على احلق، ليس بينهم اختالف، ال خيتلفون يف عقيدهتم، إمنا عقيدهتم واحدة، وإن  «واجلماعة»اثلثا: 

كانوا خيتلفون يف املسائل الفقهية واملسائل الفرعية املستنبطة، فهذا ال يضر، االختالف يف الفقه ال يضر  ألنه انشئ عن اجتهاد، 
تلف، والناس ليسوا على حد سواء يف ملكة االجتهاد، أما العقيدة فإهنا ال تقبل االجتهاد، بل جيب أن تكون واحدة  واالجتهاد خي
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ختالف، (، هذه أمة واحدة ال تقبل اال21سورة األنبياء: ) [ ِإنَّ َهٰ ِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن رَبُُّكْم فَاْعُبُدونِ ]ألهنا توقيفية، قال تعاىل: 
ن َُهْم زُبُ رًا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب مبَا ٥٥َوِإنَّ َهٰ ِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن رَبُُّكْم فَات َُّقوِن ﴿]تعبد راب واحدا، ويف اآلية اآلخرى:  ﴾ فَ ت ََقطَُّعوا َأْمرَُهم بَ ي ْ

(. فيبني أن أهل السنة 05الفوزان صاحل، شرح عقيدة االمام حممد بن عبد الوهاب: (..( )50، 51سورة املؤمنون: ) [ َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 
 واجلماعة هم املقصودون يف الرواية وبعد ذلك حيدد االجتاه املتشدد اإلطار العام ألهل السنة واجلماعة ابمللتزمني مبنهج السلف.

جية الذين اجتمعوا على احلق الذي جاء به الرسول )ص( واستقاموا يقول ابن ابز: )ويف لفظ: )ما أان عليه وأصحايب( هذه الفرقة النا
عليه، وساروا على هنج الرسول )ص( وهنج أصحابه، هم أهل السنة واجلماعة، وهم أهل احلديث الشريف السلفيون الذي اتبعوا 

ابن ابز، استفااتءات، املوقع ر( )السلف الصاحل وساروا على هنجهم ابلعمل ابلقرآن والسنة، وكل فرقة ختالفهم هي متوعدة ابلنا
 (، الرمسي

إن اْليَ ُهود اْفرَتََقِت َعَلى إْحَدى َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة، وإّن الّنَصاَرى اْفرَتََقِت َعَلى »وذكر صاحل بن عبد العزيز: )قد جاء على النيب )ص( أنه قال 
َتنْيِ َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة، وإّن هذه األمة ستفرتق عَلى َثالَ  َوِهَي »قالوا: َمْن ِهَي اَي َرُسوَل هللا؟ قال « ٍث َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة ُكّلَها يف الّناِر ِإاّل َواِحَدًة ثِن ْ

مبغفرة  وهذه الرواية تدل على أّن الطائفة املوعودة«. ِهَي َمْن َكاَن َعَلى ِمْثِل َما َأاَن َعَلْيِه اليَ ْوم َوَأْصَحايب »ويف رواية آخرى قال « اجلََْماَعةُ 
هللا جل وعال وابلنجاة من عذابه يف النار، أهنا هي املالزمة للجماعة، وهي املالزمة ملا كان عليه رسول هللا )ص( وأصحابه، وهلذا 

 تنّوعت أمساء هذه الفئة إىل عدة أمساء عند أهل العلم:
أهنا على مثل ما هو عليه الصالة والسالم  يعين على فتارة يسموهنم أهل السنة واجلماعة، ابعتبار أن النيب )صّ( على أهنا اجلماعة و 

السنة فصاروا أهل السنة واجلماعة، ومنهم من يصفهم أبهنم الفرقة الناجية، وهذا وصف جاء متآخرا ومل يكن معروفا يف الزمن القريب 
أبهنا الفرقة الناجية ومسيت الفرقة الناجية، منه عليه الصالة والسالم، وُأخذ من أهنا جناة من النار ما بني الثالث وسبعني فرقة، فوصفت 

الَ تَ زَاُل طَائَِفةم ِمْن أُّميِت َعَلى احلَّْق ظَاِهرِيَن الَ َيُضّرُهْم َمن َخَذهَلُْم »ومنهم من يقول الطائفة املنصورة، وهذا ابعتبار أن النيب )ص( بني أنه 
الَ تَ زَاُل طَائَِفةم »، ويف لفظ اثلث «الَ تَ زَاُل طَائَِفةم ِمْن أُّميِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَّْق »آخر  ، ويف لفظ«وال من خالفهم َحىّت أَيْيتَ أَْمُر هللا تعاىل

ويستدلون بذلك على أّن هذه الطائفة على احلق، « ِمْن أُّميِت َعَلى احلَّْق منصورة الَ َيُضرُّهْم َمن خالفهم وال َمن َخَذهَلُْم حىت تقوم الساعة
ذي عليه الفرقة الناجية، واحلق هو الذي عليه تلك الفرقة اليت متيزت من بني ثالث وسبعني فرقة برضا النيب )ص( وبوعده واحلق هو ال

هلا أبهنا تنجو من النار، ووصفها هنا أبهنا منصورة ألنه نظر إىل أّن هللا جل وعال وعد من استمسك بكتابه وبسنة نبيه عليه الصالة 
نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهاُد ﴿]أبنه سيستنصر، كما قال جل وعال: والسالم وابهلدى األول  ﴾ ٥٥ِإانَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

ارِ  صاحل بن عبد العزيز ال الشيخ، املوقع الكرتوين .( )(..51 50سورة غافر:)[ يَ ْوَم اَل يَنَفُع الظَّاِلِمنَي َمْعِذَرهُتُْم ۖ َوهَلُُم اللَّْعَنُة َوهَلُْم ُسوءُ الدَّ
 (.اخلاص به

وقد مت التأكيد على هذه الرواية واالستفادة من داللتها من قبل بع  شخصيات املتشددة اجلهادية فيقول أبو قتادة: )فهذه األحاديث 
ل هللا إلظهار الدين، وهي طائفة قائمة مل تنقطع تدل على أّن الطائفة املنصورة اليت مدحها رسول هللا )ص(من شرطها القتال يف سبي

أبداً )التزال طائفة...(.... وأما قول كثري من السلف الصاحل أن الطائفة املنصورة هم أهل احلديث  فهذا معىن حق ومعىن قوهلم هذا 
(، واملالحظ أن صورة، موقع اآلجريابو قتادة، معامل الطائفة املنأي أهنا على عقيدة أهل احلديث، وعقيدهتم هي األسلم واألعلم( )

االجتاهات املتشددة اجلهادية قد اعتمدت رواية الفرقة الناجية يف أتسيس ملشروعية لعملها اجلهادي املستند إىل تكفري كل من ال تنطبق 
 عليه أوصاف أهل السنة واجلماعة حبسب أتويلهم لرواية.
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 : مواضع ذكر الرواية: 0-0

 متناً، ابلنصوص املتعددة اليت ظهرت فيها، يف كتب التخصُّصات اإلسالمية املتعدِّدة.لقد شاع ذكر الرواية 
فقد ذكرت الرواية يف كتب التفسري، مثل: تفسري ابن جريج، وتفسري مقاتل، وتفسري وكيع، وتفسري قتادة، وأيب عبيد القاسم بن سالم، 

وظهر يف تفسري الزخمشري الكشاف والقرطيب، وتفسري البيضاوي (، 51/ 0ظ: املظفر، حممد حسن، دالئل الصدق وتفسري جماهد )
(،. كما وجد احلديث يف 106: 1، تفسري البيضاوي 1/21 التنزيل: حقائق عن الكشاف عمر، بن حممود الزخمشري،يف أنوار التنزيل )
الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي (، والرتمذي )1/116السجستاين، سليمان بن االشعث، سنن أيب داوود: سنن أيب داوود )

( وصحَّحه احلاكم يف 1/60، الدر املنثور: بكر ايب بن الرمحن عبد السيوطي،« )الدر املنثور»(. ونقله السيوطي يف 16: 5
 (.116/ 0احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني: « )املستدرك»

بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صاحل، عن أيب خالد الكابلي، عن أيب ونصها يف الكايف: حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد 
ق { قال )ع(: )أما الذي فيه شركاء جعفر)ع( قال: }َضَرَب هللُا َمثاًل رَُّجاًل ِفيِه ُشرََكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلمًا ّلَِرُجٍل َهْل َيْسَتِواَيِن َمَثالً 

فرقون واليته، وهم يف ذلك يلعن بعضهم بعضاً، ويبدأ بعضهم من بع ، فأما رجل سلمم لرجل فإنه متشاكسون فالن األول، جيمع املت
ر  األّول حّقاً وشيعته( مث قال: )إن اليهود تفرَّقوا من بعد موسى)ع( على إحدى وسبعني فرقة، منها فرقة يف اجلنة، وسبعون فرقة يف النا

تني وسبعني فرقة، فرقة منها يف اجلنة، وإحدى وسبعون يف النار  وتفرقت هذه األمة بعد وتفرَّقت النصارى بعد عيسى عليه السالم اثن
نبيها، ثالاًث وسبعني فرقة، اثنتان وسبعون فرقة يف النار، وفرقة يف اجلنة. ومن الثالث وسبعني فرقة ثالث عشرة فرقة تنتحل واليتنا 

/ 5الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف نة، وستون فرقة من سائر الناس يف الناس( )ومودتنا، اثنتا عشرة فرقة منها يف النار، وفرقة يف اجل
501.) 

 واملؤيدون لصّحة صدورها يقولون مرّة: إهنا متواترة، دون أن يثبتوا هذا التواتر  وآخرى: إهنا صحيحة مشهورة يف السنن واملسانيد، كما
 اف الكثري منهم أن يف مفردات أسانيد هذه الرواايت كاّفة ضعف يف اإلسناد.هي عبارة ابن تيمية  واثلثة: إهنا مستفيضة، رغم اعرت 

 ويتحصَّل أن الدارسني هلذه الرواية ثالثة: 
   مجع صرَّح، بل جزم، بصحة الرواية بكّل ألفاظها املرويّة هبا، على اختالفها.0
 صدورها ابملرة.  مجع تكلموا يف أسانيدها، واضطراب متوهنا  فمال قسم منهم إىل إنكار 1
 ومال بعضهم إىل إنكار الزايدات اليت أحلقت ابلنص األصلي هلا. -0

 
 : نقد املنت والسند0-3

 من املهم ان تتم مراجعة الرواية من حيث السند واملنت كما سيتضح من اآليت:
 : إشكالية السند0-3-2

ظ: عبد األمري وردت فيها الرواية انتهى اىل املالحظات اآلتية ) لقد درس أحد املعاصرين الرواية دراسة وافية، وبعد عرضه للمتون اليت
 (:  (01زاهد، األسس الدينية للتطرف قراءة نقدية يف حديث الفرقة الناجية، حبث منشور يف االجتهاد والتجديد، العدد )

الشاطيب، )احلديث رواه أبو داوود، والرتمذي، وأمحد، وال ذكر له يف الصحيحني، فلم خيرجاه()«: االعتصام»قال الشاطيب يف  -2
ورواية كهذه، تعّد من األصول االعتقادية املهمة، واليت تقوم عليها العقيدة، كيف يغفله  (،026/ 1، االعتصام موسى بن ابراهيم
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هنا توافق ما يعتقدانه، سواء ابلزايدات امللحقة هبا، أو بتأويلها  لذلك فعدم قبوهلما الرواية بشرطيهما دليل البخاري ومسلم، وال سيما أ
 على ضرورة املراجعة والتدبُّر.

ور أو والبد من التفريق بني انتشار الرواية يف املدوَّانت وبني تعدُّد أسانيدها، حبيث يستند إىل تعدد طرق الرواية، حىت يوصف أبنه مشه
 مستفي . والرواية مرويٌّة بنهاايت أربع: أبو هريرة، وأبو أمامة، ومعاوية، وأنس. وكلُّهم فيهم كالم.

وعلى افرتاض اإلغفال عّما يف هناايت سندها، ففي أواسط سندها رجال تكلم أئمة اجلرح والتعديل فيهم، مثل: حممد بن عمرو بن 
، قيل «ما زال الناس يتقون حديثه»فقد جرحه حيىي القطان، وقال فيه حيىي بن معني:  علقمة، الذي هو يف إسناد حديث أيب هريرة.

ابن )له: ما العلة؟ قال: ما زال حيدث الناس من رأيه، وينسبه إىل أيب سلمة، عن أيب هريرة. وقيل عنه: إّن آفته أنه يذكر فضائل ملعاوية 
 . فالرواية فيها علة قادحة.(061/ 0بطة، اإلابنة: 

الذهيب، حممد بن امحد، ) أسانيدها أزهر بن عبد هللا بن مجيع احلرازي احلمريي احلمصي، الذي قال عنه الذهيب: أزهر انصيب ويف
 ، ورغم كل هذا ائتمنه أصحاب السنن وجعلوه ثقة. وفعلوا ذلك مع حممد بن عمرو قبله.(010/ 0هتذيب الكمال يف امساء الرجال: 
ظ: الكوثري، حممد زاهد ) وال حيتج هبا منفردة ولكنها مقرونة بغريها.« حمّمد بن عمرو»أبّن يف سندها وقد استدرك عليها الذهيب 

 (2التبصري يف الدين: 
وقد رواه احلاكم أبسانيد خمتلفة، وقال: )قد روي هذا احلديث عن عبد اّلّل بن عمرو بن العاص، وعمرو بن عوف املزين إبسنادين تفّرد 

ظ: احلاكم النيسابوري، املستدرك على )ن بن زايد األفريقي، واآلخر كثري بن عبد اّلّل املزين، وال تقوم هبما احلّجة( أبحدمها عبد الرمح
 ، هذا حال ما نقله احلاكم يف مستدركه.(0/012الصحيحني: 

د الكوثري: )أّما ما ورد مبعناه يف وأّما ما رواه أبو داود يف سننه والرتمذي يف سننه، وابن ماجة يف صحيحه فقد قال يف حّقه حممد زاه
ويف « كثري بن عبد اّلّل » ويف بعضها « عبد الرمحن بن زايد بن أنعم » صحيح ابن ماجة، وسنن البيهقي، وغريمها ففي بع  أسانيده 

احلديث ويف بعضها جماهيل كما يظهر من كتب « الوليد بن مسلم » ويف بعضها « راشد بن سعد » و« عباد بن يوسف » بعضها 
الكوثري، حممد زاهد، التبصرييف ومن ختريج احلافظ الزيلقي ألحاديث الكشاف، وهو أوسع من تكّلم يف طرق هذه الرواية فيما أعلم(.)

 (2الدين: 
وطريق عوف بن مالك االشجعي قال فيه صاحب جممع الزوائد: إن حديث عوف بن مالك فيه مقال  ألن يف إسناده عباد بين  

: 1اهليثمي، علي بن ايب بكر، جممع الزوائد ن مل خيرج له أحد، سوى ابن ماجة، وليس عنده سوى هذا احلديث )يوسف، وهو ممَّ 
506.) 
: )هذان حديثان ال يصّحان أصاًل من طرق -أصحايب كالنجوم-ألجل ما تقدَّم ضّعف ابن حزم الرواية كّلها، فقال فيها، ويف نظريها 

ابن حزم، علي، الفصل يف امللل ظ: )عند َمْن يقول خبرب الواحد، فكيف مبَْن ال يقول به؟!(  اإلسناد، وما كان هكذا ليس حبجة
 (. 0/106والنحل: 

   فإذا لوحظ اإلسناد فقط هناك ثالثة آراء يف صدور الرواية: 
« جمموع الفتاوى»ل عنه يف الرأي األول: إهنا صحيحمة صادرة عن النيب، بكل زايدهتا وألفاظها. وهذا هو متبىن ابن تيمية، الذي قا

، بعد ان أملح احلاكم يف مستدركه إىل «احلديث صحيح مشهور يف السنن واملسانيد: »(0/016ظ: ابن تيمية، جمموع الفتاوي: )
 (0/6: ظ: احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحنيصحة الرواية. )

ظ: واألصل. وقد تقدم نّص ابن حزم إذ قال: ال يصّح أصاًل من طريق اإلسناد )الرأي الثاين: إهنا رواية موضوعة ابلكلية، الزايدة 
 (. 6/1112، ضعفاء ابن عدي 2/001االعسقالين، أمحد بن علي، هتذيب التهذيب 
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سيكون هلم فرق الرأي الثالث: إن األصل يف الرواية رواية النيب، وإخباره عن تفرق اليهود والنصارى إىل فرق عّدة، وأن املسلمني أيضًا 
 متعددة فقط، وليس يف املنت: كذا يف النار، وال يف اجلنة، وال الناجني، وتوصيفاهتا. فكل تلك من زايدة الوّضاعني.

وملا ثبت أهنا خرب آحاد فاملسلك عن العلماء أن خرب اآلحاد ال تقام عليه عقيدة، انهيك عن أن يف طرقها كالم خيدش موثوقية صدوره  
 ك يف الزايدات امللحقة به. و يشككالًّ، أ

 : اشكاليات املنت: 0-3-0
 يف منت الرواية العديد من املشاكل أمهها: 

  ارتباك نصوص الرواية: -آ
إّن مشكلة اختالف نصوص الرواية ال تقل عن مشكلة سندها، فقد تطّرق إليه االختالف من جهات شىت، ال ميكن معه االعتماد 

 تلك االرتباكات: على واحد منها، ومن ابرز
 االختالف يف عدد الفرق:  -2

فقد روى احلاكم عدد فرق اليهود والنصارى مرّدداً بني إحدى وسبعني واثنتني وسبعني، بينما رواها عبد القاهر البغدادي أبسانيده عن 
أيب هريرة على وجه اجلزم والقطع، وأّن اليهود افرتقت إىل إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، وروى ايضا 

ليأتني على أُّميت ما أتى على بين إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على اثنتني » فرتاق بين إسرائيل على اثنتني وسبعني مّلة وقال: بسند آخر ا
البغدادي، )وسبعني مّلة، وستفرتق أُّميت على ثالث وسبعني مّلة، ونقل بعده بسند آخر افرتاق بين إسرائيل على إحدى وسبعني فرقة 

 (.5بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم:  عبد القاهر، الفرق
 االختالف يف عدد اهلالكني والناجني:  -0

 ))إّن أكثر الرواايت تصرّح بنجاة واحدة وهالك الباقني. فعن البغدادي بسنده عن رسول اّلّل أنّه قال: كّلهم يف النار إاّل مّلة واحدة.
 (( 5الناجية منهم:  البغدادي، عبد القاهر، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة

بصورة تضاده إذ « أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم » ( يف كتابه ٠٨٣بينما رواه مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر البشاري )ت
. رقال: إّن حديث )اثنتان وسبعون يف اجلنة وواحدة يف النار( أصّح إسناداً، وحديث )اثنتان وسبعون يف النار وواحدة انجية( أشه

 (11السبحاين، جعفر، حبوث يف امللل والنحل: )
 االختالف يف تعيني الفرقة الناجية: -3
دي اختلف أهل النقل يف تعيني مسة الفرقة الناجية أخذاً مبا يقول أبّن مجيعها يف النار إاّل واحدة، فقد روى احلاكم وعبد القاهر البغدا 

ظ: احلاكم النيسابوري، املستدرك على . )وهي اجلماعة، أو قال: اإلسالم ومجاعتهموأبو داود وابن ماجة أبّن النيب قال: إاّل واحدة 
 (0/٥٥٨الصحيحني 
امللل والنحل: ظ: الشهرستاين، حممد عبد الكرمي، ) الشهرستاين( و٥٤/ 5الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي )وروى الرتمذي 

 . أان عليه اليوم وأصحابيّّ النيب )ص( عرف الفرقة الناجية بقوله: ما ( أن1/00
هم أان »أّن النيب صلى هللا عليه وآله عرف الفرقة الناجية بقوله: « اجلمع بني التفاسري»روى صاحب روضات اجلنات عن كتاب و

 ( 51اخلوانساري، حممد ابقر، روضات اجلنات: . )«وشيعيت
 وهذه الوجوه تعكس مدى االختالف يف حتديد مالمح الفرقة الناجية.
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حممد عبده: )أّما تعيني أي فرقة هي الناجية، أي اليت تكون على ما كان النيب عليه وأصحابه، فلم يتعنّي إىل اآلن، فإّن كّل طائفة  قال
وممّا يسرين ما جاء يف حديث آخر أّن اهلالك  -اىل ان قال-مّمن يذعن لنبينا ابلرسالة جتعل نفسها على ما كان عليه النيب وأصحابه، 

 (٥٥٥   ٥٥٥/ ٨حممد رشيد رضا، تفسري املنار: ظ: . )ة(منهم واحد
 كذلك يالحظ السبحاين ارتباك النص مبا ورد من السمات يف حتديد الفرقة الناجية ال يتجاوز أمّهها عن مستني:

ا روى ابن ماجة عن وهي اترة جاءت رمزاً للنجاة، وآخرى للهالك، فال ميكن االعتماد عليها، وإليك بيان ذلك:مب« اجلماعة » أوالها: 
هود... والذي نفس حممد بيده لتفرتقن أُّميت على ثالث وسبعني فرقة، فواحدة ايلعوف بن مالك قال: قال رسول اّلّل )ص( : افرتقت 

 ( ٤٧٤/ 1القزويين، حممد بن يزيد، سنن ابن ماجة: . )يف اجلنة، وثنتان وسبعون يف النار. قيل: اي رسول اّلّل من هم؟ قال: اجلماعة
« وإّن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني: ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة، وهي اجلماعة»: )بينما نقل أنّه قال: -فيقول

فإّن اإلتيان بضمري اجلمع يف احلديث األّول، وبضمري املفرد يف  (،1/022السجستاين، سليمان بن االشعث، سنن أيب داود: )
فتكون اجلماعة اترة آية « الواحدة » ، ورجوع الضمري املفرد إىل «اثنتان وسبعون»احلديث الثاين يؤيد رجوع الضمري يف األّول إىل: 

ىل ذلك أّن قسمًا كبرياً من النصوص ال يشتمل أضف إ(، 12السبحاين، جعفر، حبوث يف امللل والنحل: ) اهلالك وآخرى آية النجاة
 على هذه اللفظة.

ري مث يبني السبحاين النقطة الثانية بقوله: ) عبارة )ما أان عليه وأصحايب( ابعتبارها آية النجاة ال خيلو من خفاء  إلّن هذه الزايدة غ
م األمهية  وألن املعيار الوحيد للهالك والنجاة هو شخص موجودة يف بع  نصوص الرواية، وال يصّح أن يقال إّن الراوي ترك نقلها لعد

وآله وأّما أصحابه فال ميكن أن يكونوا معياراً للهداية والنجاة إاّل بقدر اهتدائهم واقتدائهم برسول اّلّل )ص(، وإاّل فلو عليه هللاالنيب صلى
ظ: )وعلى ذلك فعطف )وأصحايب( على النيب )ص( ال خيلو من غرابة(  ختّلفوا عنه قلياًل أو كثرياً فال يكون االقتداء هبم موجباً للنجاة،

 هو نقد بّناء يكشف عن ضعف منت الرواية وارتباكها.(، و01السبحاين، جعفر، حبوث يف امللل والنحل: 
 

 : نقد منت الرواية وفق مقتضى العدل اإلهلي0-3-3
قة من ِفَرق املسلمني ومن ابناء أّمته)ص( بدخول النار، كما هو مفاد ومع غّ  النظر عما تقّدم، فإّن احلكم على اثنتني وسبعني فر 

 الرواية، ال خيلو من غرابة، بل إنه يتناىف وأصول العدل اإلهلي. وبيان ذلك:
راً. ومعلومم أّن إّن لفظ الفرقة يضّم ويشمل كّل من ينتسب إليها، صغرياً كان أو كبرياً، عاقاًل أو جمنوانً، عاملًا أو جاهاًل، قاصراً أو مقصّ 

اين. منطق العدل يقتضي أال يعذَّب وال يعاَقب سوى البالغ العاقل العامل ابحلّق اجلاحد له، وهذا الفرد اندر الوجود يف كّل الِفرق واألد
املذاهب أو  أما الغالبية العظمى، فهم إّما صغارم غري ابلغني، أو كبارم ابلغون لكنهم جازمون بصحة ما هم عليه، وال حيتملون صحة

األداين اآلخرى، والصغري كما هو واضح، يَ ْقُبُح عقابه، وكذلك اجملنون، لعدم التكليف ابلنسبة إليهما، بسبب فقد العقل أو الّتمييز،  
، وال تصّح معاقبته ومؤاخذته حىت لو كان كافراً، ألّن قطعه يشّكل عذرًا له، وإذا   كان كما أّن الكبري اجلازم بصّحة معتقده معذورم
حسني  ظ:غالب الكّفار معذورين بسبب جهلهم القصورّي، كما تقّدم عن بع  العلماء، فإّن املسلمني ليسوا أسوأ حااًل من الكفار )

 .(اخلشن، مناقشة فقهيَّة حول حديث الفرقة الّناجية، جملة بينات، موقع الكرتوين
 

 : خمالفة الرواية للقرآن الكرمي والسنة الشريفة0-3-4
 تتضح خمالفة الرواية للقرآن الكرمي والسنة الشريفة من خالل اآليت: 
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يف ضوء الرواية أن األمة حتمًا ستفرتق، فهو أمر قد قّدر عليها سلفًا، وليس لألمة القدرة على سلوك طريق غريه، فهو قضاء إهلي  -0
اىل حيّذران من االختالف والتنازع يف كثري من حمكم تنزيله، ماٍض يف املسلمني، وهذا ما ال ميكن قبوله قطعاً، فقد وجدان هللا سبحانه وتع

َوَأِطيُعوا اللَّ َه َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم ۖ َواْصربُوا ۚ ِإنَّ اللَّ َه َمَع ] ويدعوان إىل االعتصام بعرى الوحدة واإلتالف، كقوله:
ُتم مِّن بَ ْعِد َما أَرَاُكم مَّا حتُِبُّوَن ۚ ِمنُكم مَّن يُرِ ](، وقوله: ٤٤ال: سورة األنف)[  الصَّاِبرِينَ  ٰ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم يف اأْلَْمِر َوَعَصي ْ نْ يَا َحىتَّ يُد الدُّ

يُعوا اللَّ َه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمنُكْم ۖ فَِإن اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأطِ ]، وقوله: (051[ )سورة آل عمران: َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اآْلِخرَةَ 
له: (، وقو 52سورة النساء: )[ ِلَك َخرْيم َوَأْحَسُن أَتِْوياًل تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اللَّ ِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبللَّ ِه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ۚ ذَٰ 

يًعا َواَل تَ َفرَّقُواۚ  َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَّ ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَ ] سورة آل )[  أَلََّف َبنْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانً اْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَّ ِه مجَِ
ِلُكْم َوصَّاُكم ِبهِ  َوَأنَّ َه َٰذا](، وقوله: 010عمران:  ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ ذَٰ [ َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه ۖ َواَل تَ تَِّبُعوا السُّ

 (.050سورة االنعام: )
ترشد إىل الوحدة ونبذ االختالف والرواية  فكيف ميكن العمل هبذه التوجيات الرابنية وقد قضي أمر االفرتاق بني األمة أزاًل؟ فاآلايت

 تكرس االختالف والتشتت وتتيح لكل فرقة أن تكفر األخرى ما دامت الرواية مل حتدد من هي الفرقة الناجية.
ل تلقي األمة الرواية ابلقبول، وهبذا الشأن يتساء“الفرقة بني األمة حاصلة  قائمة ومشاهدة، ال حتتاج إىل التصديق عليها خبتم و -1

لرسول احد البحاثني بقوله: )هل تقبل األمة أن جتعل من داللة الرواية أمَر الفرقة بني املسلمني حمسوماً سلفًا من قبل هللا تعاىل، أو أن ا
أتباعها عليه الصالة والسالم يّشرع لألمة التمايز بني الفرقة الناجية والفرق اهلالكة، وأن تكون األمة متعبدة إبقامة أسوار املفاصلة بني 

مخيس بن راشد بن سعّيد العدوي، قراءة يف رواية الفرقة الناجية، حبث منشور يف موقع مجعية التجديد الثقافية يف ) إىل يوم الدين؟(
 .((http://tajdeed.orgالبحرين: 

منه املؤمنني وتوعد عليه مث يعقب العدوي قائال: )أهنا شّرعت لتقسيم األمة إىل شيع وأحزاب، وهذا الصنيع وقوع فيما حّذر هللا 
يِن َحِنيًفا ۚ ِفْطَرَت اللَّ ِه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلي َْها ۚ اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَّ ِه ۚ]: املشركني عندما قال يُن اْلَقيُِّم َولَٰ ِكنَّ َأْكثَ َر َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ ِلَك الدِّ  ذَٰ
﴾ ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا ۖ ُكلُّ ٠٥ِبنَي إِلَْيِه َوات َُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ﴿﴾ ُمِني٠٣النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن ﴿
 .(مخيس بن راشد بن سعّيد العدوي)( ( 01 – 01سورة الروم: ) [ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

عارض مع مفهوم وحدة األمة الواحدة الذي جاء اإلسالم لريسخه ليس يف األمة اخلامتة فحسب، بل يف إطار اإلنسانية ن الرواية تتإ -0
مجعاء، وذلك عندما اعترب أتباع الرسل مجيعاً أمة واحدة ودعاهم إىل عبادة رهبم ولزوم تقواه، ولكن لألسف وقعنا فيما وقعت فيه األمم 

اَي أَي َُّها الرُُّسلُ  ] ولني، فأخذت كل فرقة منا تّدعي أهنا على احلق وما سواها هالك يف النار، قال عزَّ وجلَّ:السالفة ومضينا على سنة األ
﴾ فَ تَ َقطَُّعوا أَْمَرُهم ٥٥ُكْم فَات َُّقوِن ﴿﴾ َوِإنَّ َه ِٰذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن رَبُّ ٥٥ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ۖ ِإينّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليمم ﴿

نَ ُهْم زُبُ رًا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ   (.50 – 50سورة املؤمنون: )[  بَ ي ْ
ة الرواية املسلمني على بعضهم، بذكر املثالب وهنج سبيل التشهري، وعلى التنقري يف تراث كل فرقة بغية اإلساءة إليهم والسخري جترئ  -1

ن ُْهْم َواَل ]منهم، وقد حّرم هللا بني الناس كل ما يؤدي إىل ذلك فقال:  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَ ْومم مِّن قَ ْوٍم َعَسٰى َأن َيُكونُوا َخرْيًا مِّ
ن ُْهنَّ ۖ َواَل تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكمْ  ميَاِن ۚ َوَمن ملَّْ يَ ُتْب  ِنَساءم مِّن نَِّساٍء َعَسٰى َأن َيُكنَّ َخرْيًا مِّ َواَل تَ َنابَ ُزوا اِبأْلَْلَقاِب ۖ بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِ

َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضاۚ   ﴾ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَ  الظَّنِّ ِإمْثم ۖ َواَل جَتَسَُّسوا٥٥َفأُولَ ِٰئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ﴿
ًتا َفَكرِْهُتُموُه ۚ َوات َُّقوا اللَّ َه ۚ ِإنَّ اللَّ َه تَ وَّابم رَّحِ  ظ: حسني ( )01 – 00سورة احلجرات: ) [ يمم َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ

على املوقع: ٥٧/٠/٥٣٥٤ور يف جملة بينات يف اتريخ اخلشن، مناقشة فقهيَّة حول حديث الفرقة الّناجية، حبث منش
http://arabic.bayynat.org).) 
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سًا للفرقة بني األمة عندما نصصت الرواايت على جناة فرقة بعينها وما خالها هالك، وقسمت األمة  -5 جعلت من النيب )ص( مؤسِّ
شطرين: شطر انِج وشطر هالك، وهذا خمالف لطبيعة سلوك النيب )ص( فقد كان آيلف بني الناس، ويلني هلم اجلانب، قال تعاىل: 

اِوْرُهْم يف اأْلَْمِرۖ  فَِإَذا ِه لِنَت هَلُْم ۖ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعن ُْهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوشَ فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن اللَّ ]
ِلنيَ   (.052سورة آل عمران: ) [َعَزْمَت فَ ت َوَكَّْل َعَلى اللَّ ِه ۚ ِإنَّ اللَّ َه حيُِبُّ اْلُمتَ وَكِّ

هذه الرواية قد نشط تداوهلا يف الصراع املسلح وما أعقبه بني الصحابة ومن جاء بعدهم، مع أن اآلية السابقة نزلت يف تويل فريق من و
ِإنَّ ]املؤمنني من الزحف عن نصرة إخواهنم يوم أحد، وقد جاء الكفر بقضه وقضيضه لينق  على املسلمني ويستأصلهم، قال تعاىل: 

ُُم الشَّْيطَاُن بِبَ ْعِ  َما َكَسُبوا ۖ َوَلَقْد َعَفا االَِّذيَن  َا اْستَ َزهلَّ ُهْم ۗ ِإنَّ اللَّ َه َغُفورم َحِليمم تَ َولَّْوا ِمنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن ِإمنَّ [ )سورة آل للَّ ُه َعن ْ
 (.055عمران: 
َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ تَ تَ ُلوا ]، من خالل قوله تعاىل: تنايف الرواية مقتضى اإلصالح اإلهلي يف حال اختالف املسلمني  -6

ٰ َتِفيَء ِإىَلٰ أَمْ  نَ ُهَما ۖ فَِإن بَ َغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرٰى فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي َحىتَّ نَ ُهَما ابِ َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ ْلَعْدِل ِر اللَّ ِه ۚ فَِإن فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ
 (.01–2احلجرات: )[ َوأَْقِسطُوا ۖ ِإنَّ اللَّ َه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ 

غم أن الرواية نشطت يف ظل صراع طائفي سياسي بني املسلمني، إال أنه بعد ذلك حتولت إىل تشريع للخالف العقدي والفكري ر
والفقهي واالجتماعي، وهللا حّرم كل أشكال اخلالف املؤدي إىل القطيعة بني املسلمني، بل دعا إىل الوحدة والتآلف، قال تعاىل: 

يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا ۚ َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَّ ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوِبُكمْ َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَّ ] َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلٰى   ِه مجَِ
 ُ ِلَك يُ َبنيِّ ن َْها ۗ َكذَٰ  (. 010[ )سورة آل عمران: اللَّ هُ َلُكْم آاَيتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفأَنَقَذُكم مِّ

د أن ال وأّما خمالفة الرواية للسّنة، فبلحاظ زايدة "كّلها يف النار إال واحدة"، معارض لألخبار املتواترة معىًن، اّليت تنّص على أّن من شهِ 
ن ال إله إال إله إال هللا، وأّن حممداً رسول هللا، وجبت له اجلّنة ولو بعد عذاب، ومنها ما رواه البخاري: "إّن هللا حّرم على النار من قال أ

 (.0/60البخاري، حممد بن امساعيل، الصحيح اجلامع: هللا" )هللا يبغي بذلك وجه 
  
 خا ة:

لقد مت نقل فكرة احلاكمية من نطاق الفروع اىل نطاق االصول االعتقادية، أي من الفقه السياسي اىل مصاف قضااي التوحيد 
هبا نق   اإلخاللن أاإللوهية واالمساء والصفات ومساه توحيد احلاكمية، وقرر واالعتقاد، حىت ان البع  قدمه على توحيد الربوبية و 

 ألصول التوحيد.
يزيد وينقص وال يكون اخلروج اال  األميان أنابلنق ، الن مجهور املسلمني على فكرة  أصلهإن نقل املوضوع اىل حيز العقائد يعود على 

الصياغة املتشددة للحاكمية قد خرجت على مبدأ  أنوال يكفر، وهبذا يالحظ  األميانابجلحود، فرتك العمل ابلشريعة يقلل من درجة 
 األسالفالعلم، واهنا وضعت رؤية جديدة مضادة متامًا ملا كان عليه احلال لدى  أهللدى مجهور  األساسية األميانمهم من مبادئ 

 ليه من مبادئ وامهها عقائد السلف.على احرتام ما استقروا ع اإلسالميةالذين قامت االجتاهات املتشددة 
يف أقصى  –وما يتعلق حبديث الفرقة الناجية، مل يوجد نص واضح على تكفري كل من هو خارج عن الفرقة الناجية، بل غاية ما هنالك 

أن رواية الفرقة أن تلك الفرق يف النار، وهذا ال يستلزم أن يكونوا يف الدنيا حمكومني ابلكفر، وترتب عليهم آاثر الكفر، مع  -حد
الناجية مل تسلم من اإلشكاالت املتعلقة بسندها من جهة ومبتنها من جهة أخرى، ومثلها ال يرقى إىل أن تكون معيارا للتكفري وإقصاء 
اآلخر، فعلى فرض صحتها فإن أقصى ما تدل عليه هو اإلخبار بوجود فرقة واحدة تنجو من النار من دون وضوح لتلك الفرقة مع 

 تون الرواية.تعدد م
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ا إن عنف املعىن اتبع لعنف القراءة وعنف القراءة اتبع لعنف األيديولوجية احلاكمة على الذهنية اإلسالمية، مل يكن املعىن احلقيقي عنيف
 ذلك صّح وجاَز أن يوصف ابلعنيف. ابملرة، لكن املعىن الراسخ والسائد ال ميثل املعىن احلقيقي، ل

 
 قائمة املراجع:

 القرآن الكرمي. *
 ابن القيم اجلوزية، مدارج السالكني.  .0
 ابن ابز، استفتاءات، املوقع الرمسي. .1
 ابن بطة، اإلابنة.  .0
 ابن تيمية، امحد ابو اجملد، جمموع الفتاوى.  .1
 ابن حزم، علي، الفصل يف امللل والنحل. .5
 ابو قتادة، معامل الطائفة املنصورة، موقع اآلجري .6
 امساعيل، الصحيح اجلامع.البخاري، حممد بن  .1
 البغدادي، عبد القاهر، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. .2
 الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي.   .2
   احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني.  .01
عل  ى املوق  ع: ٥٧/٠/٥٣٥٤ حس  ني اخلش  ن، مناقش  ة فقهيَّ  ة ح  ول ح  ديث الفرق  ة الّناجي  ة، حب  ث منش  ور يف جمل  ة بين  ات يف اتري  خ .00

http://arabic.bayynat.org 
 حس                 ني اخلش                 ن، مناقش                 ة فقهيَّ                 ة ح                 ول ح                 ديث الفرق                 ة الّناجي                 ة، جمل                 ة بين                 ات، موق                 ع الك                 رتوين: .01

http://arabic.bayynat.org/Default.aspx 
دي  د الثقافي  ة يف البح  رين: مخ  يس ب  ن راش  د ب  ن س  عّيد الع  دوي، ق  راءة يف رواي  ة الفرق  ة الناجي  ة، حب  ث منش  ور يف موق  ع مجعي  ة التج .00

http://tajdeed.org 
 51اخلوانساري، حممد ابقر، روضات اجلنات:  .01
ديفي  د فونت  اان، الشخص  ية والرتبي  ة، ترمج  ة عب  د احلمي  د يعق  وب جربائي  ل وص  الح حمم  د ن  وري داود، مط  ابع التعل  يم الع  ايل، أربي  ل.  .05

 (.  0226العراق )
 اء الرجال. الذهيب، حممد بن امحد، هتذيب الكمال يف امس .06
 القرآن. فقه هللا، هبة بن سعيد الراوندي، .01
   التنزيل. حقائق عن الكشاف عمر، بن حممود الزخمشري، .02
 السبحاين، جعفر، حبوث يف امللل والنحل.  .02
 السجستاين، سليمان بن االشعث، سنن أيب داود. .11
  القرآن. ظالل يف قطب: سيد .10
  الطريق. يف معامل قطب: سيد .11
  املنثور. الدر بكر، ايب بن الرمحن عبد السيوطي، .10



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

71 
 

 ، االعتصام.  موسى بن ابراهيمالشاطيب،  .11
 امللل والنحل.الشهرستاين، حممد عبد الكرمي،  .15
 .صاحل بن عبد العزيز ال الشيخ، املوقع الكرتوين اخلاص به .16
 الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القران. .11
 القران. أتويل يف البيان جامع جرير، بن حممد الطربي، .12
 القران. تفسري يف التبيان احلسن، بن حممد الطوسي، .12
عب  د األم  ري زاه  د، األس  س الديني  ة للتط  رف ق  راءة نقدي  ة يف ح  ديث الفرق  ة الناجي  ة، حب  ث منش  ور يف االجته  اد والتجدي  د، الع  دد  .01

(01) 
 عبد األمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص املرجعية لألصوليات اإلسالمية املعاصرة.   .00
 العسقالين، أمحد بن علي، هتذيب التهذيب. .01
  الغيب. مفاتيح عمر، بن حممد الرازي، الدين فخر .00
 فرج عبد القادر طه، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. .01
 بن عبد الوهاب.  الفوزان صاحل، شرح عقيدة االمام حممد  .05
  الصايف. تفسري حمسن، الكاشاين، الفي  .06
  القرآن. ألحكام اجلامع امحد، بن حممد القرطيب، .01
 القزويين، حممد بن يزيد، سنن ابن ماجة.   .02
 الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف.   .02
 الكوثري، حممد زاهد التبصري يف الدين. .11
 حممد رشيد رضا، تفسري املنار.   .10
 ، مكتبة اضواء السلف.  0يد بن سامل، منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري، طاملشعيب عبد اجمل .11
 املظفر، حممد حسن، دالئل الصدق.  .10
   األربعة. املصطلحات االعلى، ابو املودودي، .11
 اهليثمي، علي بن ايب بكر، جممع الزوائد.   .15
  القرآن. نزول اسباب امحد: بن علي الواحدي، .16

 
  



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

72 
 

 
م 0222اللفظي يف ليبيا بعد ثورة فرباير تنامي ظاهرة العنف   

 من منظور لساين اجتماعي 
The growing phenomenon of verbal violence in Libya after the  

February 2011 revolution from a social perspective 
 

 د . عبدالسالم ميالد جربيل 
 ليبيا  قسم اللغة العربية ـ كلية الرتبية براك ـ جامعة سبها ـ

Dr. Abdul Salam Milad Jibril 
d.dabdalslam@gmail.com . 

 :امللخص
تندرج هذا الدراسة حتت فرع من فروع اللسانيات وهو اللسانيات االجتماعية اليت هتتم بدراسة اللغة واستعماهلا يف اجملتمع، حيث 

 توظَُّف اللغة للتعبري عن األفكار والتأثري يف املستمع. 
م، ويبني مفهومها وأبعادها اللغوية،  1100تشخيص ظاهرة العنف اللفظي يف اجملتمع اللييب بعد أحداث التغيري يف يهدف البحث إىلٰ 

وموقف التشريع اإلسالمي منها، ويدرس أهم أسباهبا، ويبني أتثريها على اجملتمع اللييب يف تلك الفرتة، ومن مت رصد أهم النتائج 
 والتوصيات للحد منها وتقليلها. 

م ؟ وما هي  1100طلق الدراسة من إشكالية أبرز تساؤالهتا: هل زادت فعال ممارسة العنف اللفظي بني أبناء اجملتمع اللييب بعد تن
 أسباب ذلك ؟ وما موقف التشريع اإلسالمي من العنف اللفظي ؟ وهل كان لذلك أتثري علٰى اجملتمع؟ .

 
 اللسانيات االجتماعية ـ اجملتمع اللييب .الكلمات املفتاحية : التنامي ــ العنف اللفظي ــ 

The growth of verbal violence phenomena in Libya after february 2011m 
From a sociolinguistic perspective 
Dr. Abdel Salam Milad Jibril,a lecturer in Department of Arabic Language - College 
of Education in Brak - Sebha University – Libya. 
 This study falls within a branch of linguistics, which is sociolinguistics, andconcerned 
with the study of language and its use in society.Where the language functions to 
express ideas and influence the listener. 
The research aims to try to diagnose the phenomenon of verbal violence in Libyan 
society after the events of 2011. It clarifies its concept, linguistic dimensions, and the 
position of Islamic legislation towards it and studies its most important reasons, 

mailto:d.dabdalslam@gmail.com
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indicating its impact on Libyan society during that period then monitor the most 
important findings and recommendations to reduce them. 
The study starts from the most prominent problem of its questions, which are: Has 
the practice of verbal violence actually increased among the members of Libyan 
society after 2011? What are the reasons for that? What is the position of Islamic 
legislation on verbal violence? Did this have an impact on society?  
Key words: The growth,  verbal violence, sociolinguistic, Libyan society. 
 

 قدمة: امل
حيدث التغيري يف حياة الناس  فمنهم من يقبله ويرضى به، ومنهم من يرفضه ويستهجنه  فينقسم حال الناس يف اجملتمع إىٰل طرفني 
متخاصمني، وتشتد بينهم اخلصومة فيلجأ كلٌّ منهم إىٰل اختاذ وسائل يراها ُمعينة له يف رد خصمه وكفه وردعه عن موقفه، عاش اجملتمع 

م ، وانقسم  أبناء اجملتمع الواحد بني معارض ومؤيد ، فنشط بينهم تيار العنف واشتد، وظهر  1100بعد ثورة فرباير  اللييب تلك احلال
يف أشكال خمتلفة ومتنوعة   لعل من أبرزها العنف اللفظي والتالسن بني املعارضني واملؤيدين وكاد أن يكون ذلك من أبرز السمات اليت 

ن الث ورة  ورمبا حىت يومنا هذا، وتغذَّى هذا النوع من العنف بوسائل أعالم حملية ودولية  ابستضافة اخلصوم من شغلت واقع ليبيا أابَّ
 املتكلمني واملهرة يف التحدث واخلطاب، فضال عن ما يوظَّف يف وسائل التواصل االجتماعي األخرى .

العنف اللفظي وقوَّت شوكته حىت صار واحداً من الوسائل  ومن هنا كانت اللغة واستعماهلا يف التعبري هي إحدى اآلليات اليت أذكت
 املهمة يف جناح ثورة فرباير  وقتها  يف رأي الكثريين.

وظهر العنف اللفظي يف ذلك الوقت يف صورة ألفاظ مشحونة بدالالت تناسب املوقف، وحتاكي ظروف املرحلة وما فيها من فوضى  
قاب والتحقري، اليت كانت تقرع اآلذن وجتري األلسنة بني أبناء اجملتمع اللييب، مثل تلك فوظفت ألفاظ  الشتم والسب والتنابز ابألل

 األلفاظ هي اليت أشعلت فوضى التالسن والتعنيف الكالمي بني من يرغب يف استمرار النظام ومن يرغب يف التغيري يف ليبيا.
بيان أسباهبا وأاثرها علىى اجملتمع حملاولة الوصول إىٰل توصيات لفتت تلك الظاهرة انتباه الباحث فتعاقد فكره وقلمه علىى طرحها و 

 ومقرتحات للحد منها وتقليلها.
ن وتكمن إشكالية البحث يف التساؤل احملوري التايل: هل فعال تنامي العنف اللفظي يف ليبيا بعد ثورة فرباير فأثر يف اجملتمع ؟ ويتفرع م

صد ابلعنف اللفظي؟ وهل ميكن ممارسة العنف عرب اللغة ؟ وإىٰل أي مدى يكون هذا النوع ذلك التساؤل تساؤالت فرعية منها: ماذا يق
 من العنف متصاحباً مع الثورات والتغيريات يف اجملتمعات؟ وكيف ينظر الدين إىٰل هذا النوع من العنف؟ وما أثره علٰى اجملتمع اللييب؟ 

لنوع من العنف علٰى اجملتمعات عموما واجملتمع اللييب خصوصا ، ومن متَّ وتتأتى أمهية البحث من أمهية عرض وتوضيح خطورة هذا ا
 الدعوة إىٰل نبذها والوقوف ضد  استمرارها والتقليل من خطرها وأضرارها.

وكان خمطط البحث وفق اآليت: مقدمة ذكر فيها إشكالية البحث وأمهيته وأهدافه، وُعرض يف املطلب األول العنف اللفظي املفهوم 
اللة، وُعرض يف املطلب الثاين قضية العنف اللفظي من منظور لغوي اجتماعي  وتناول املطلب الثالث بيان موقف الدين اإلسالمي والد

من العنف اللفظي، أما املطلب الرابع فخصص للبحث يف أسباب العنف اللفظي، وإيضاح أهم آاثر العنف اللفظي علٰى اجملتمع اللييب 
 امتة . م، وأخريا اخل 1100بعد 
 



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

74 
 

 العنف اللفظي املفهوم والداللة: أوال:
 الداللة اللغوية  للعنف  اللفظي: -2

يظهر واضحا التالزم يف هذا املركب بني كلمتني مها )العنف ( و )اللفظي (، ولكل منهما داللته اخلاصة قبل التالزم، واجتمعت 
 الداللتان لتنتج مدلواًل جديًدا يتضمن معىن جديًدا.

له معناه اللغوي الذي يعين: الشدة واملشقة يف األمر وقلة الرفق فيه، والعنيف من ميارس العنف ويفعله ومل يكن رفيًقا ولفظ العنف  
 .(010، ص  1112) ابن منظور ،  واللوم والتوبيخ     أيضا: التعيري العنف والتعنيففيه،والتعنيف املبالغة يف 

 االصطالحية للعنف اللفظي:الداللة  -0
اختلفت التعريفات االصطالحية للعنف اللفظي عند املختصني واملهتمني حبقوق اإلنسان وعلماء االجتماع وعلماء النفس واملربني، وإن 
اختلفت تلك التعريفات يف شكل صياغتها إال أهنا اتفقت يف املضمون، وميكن الوقوف على أهم التعريفات ملصطلح ) العنف 

 للفظي(.ا
عرَّفه  بع  علماء االجتماع أبنه: " هو الذي يقف عند حدود الكالم دون مشاركة اجلسد، ويتمثل يف شتم اآلخرين أو وصفهم 

)قابيل ، العنف اللفظي لدى عينة من  بصفات سيئة أو مناداهتم مبا يكرهون أو قذفهم ابلسوء أو خماطبتهم بصوت صارخ ومؤذ "
  .،منتدى مدرسة العزيزية .( 1101الطالبات ، 

ويعرف العنف اللفظي أيضا أبنه: " أي فعل لفظي يقوم به األفراد شأنه أن يُعرِّض اآلخر داخل اجملتمع إىٰل إاثرة نفسية أو اجتماعية 
)قابيل ، العنف اللفظي لدى عينة من الطالبات ،  مثل النعت بصفات معينة أو اإلهانة والتحقري واإلمهال والشتم، والنقد الالذع"

   .،منتدى مدرسة العزيزية .( 1101
وميكن تعريفه أبنه تلفظ مسيء بكلمات قاسية ومؤثرة نفسيا يتعمدها املعنف يف حالة التعصب والغضب إىل شخص آخر، فالعنف 

اللغة نطقا ابللسان وتوجيهها لآلخرين بغرض تعنيفهم نفسيا والقسوة عليهم   اللفظي يف مفهومه الظاهر البسيط وهو استعمال كلمات
 بديال عن التعنيف اجلسدي ، فهو إذاً مالسنة بذيئة ، وإساءة كالمية مشحونة ابلقوة والشدة ال رفق فيها وال تلطُّف. 

 
 العنف اللفظي من منظور لغوي اجتماعي:   اثنيا:

حتت هذا العنوان يتحدث الباحث عن العنف من منظور لساين اجتماعي لكونه شكاًل من أشكال توظيف اللغة من الناحية 
االجتماعية   ويعين ذلك عند بع  الباحثني يف داللة األلفاظ أن داللة الكلمات مل تكن مقصورة علٰى التزويد ابملعلومات واكتساب 

ا وظيفة اجتماعية  يتم مبقتضاها الربط بني األشخاص وحتقيق بع  العالقات االجتماعية كالتواصل املعرفة  ولكنها إىٰل جانب ذلك هل
، وغالبا  (52، ص 0222)ابملر ،  والتخاطب  والتأثري والتأثر، يقول ابملر: " إن وظيفة الكلمات يف اللغة ابلطبع التأثري يف املواقف"

 حسب اختيار املتكلم لنوع التأثري. لتأثري ابستعمال كلمات حسنة أو بذيئةما يتحقق ذلك ا
 اللغة والتعبري  -2

ليس لإلنسان السوي من وسيلة للتعبري عن أغراضه إال اللغة الطبيعية اليت  يتكلمها، وذلك هو األصل يف وظائف اللغة كما بينها ابن 
  لذلك صارت اللغة  (02، ص  0)ابن جين ، ) د     ت ( ، ج عن أغراضهم" جين يف تعريفه للغة فقال:" هي أصوات يعرب هبا القوم

ظاهرة اجتماعية نوظفها يف التعبري والتواصل والتخاطب، ويكون ذلك التعبري يف الغالب  ابختيار الكلمات وتوجيهها توجيها حيقق  
من تلك األغراض تستعمل فيه اللغة اختيار املتكلم لبع  األلفاظ  للتفاعل والتأثري يف مقاصد املتكلمني، ويعد العنف اللفظي واحدا 
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 1112) هنر ، املخاطب أو املستمع ، يقول اهلادي نه :" مثة إطار اجتماعي تستعمل ضمنه اللغة للتأثري مبعطيات وتتكيف عناصره " 
 .   (060م ، ص 

ن واجلدير ابلذكر أن علماء اللغة قرروا يف  بع  أحباثهم ربط اللغة ابجملتمع يف إطار ما يعرف بسياق احلال أو املوقف الكالمي، ورأوا أ
معىن الكلمات غالبا ما يتأثر ابلسياق االجتماعي ، ذلك السياق الذي يتطلب عناصر جمتمعة جيري فيها الكالم ومن تلك العناصر: 

 .  ( 52، ص  1110)عمر ،  امع والظروف املصاحبة للكالماملتكلم والس
فالعنف بوجه عام والعنف اللفظي بوجه خاص  ميثل مظهرا اجتماعيا خالصا  ألنه من اجلميع وضد اجلميع  وال يتأثر به إال اجلميع ، 

 .( 061    001، ص ص  1102) جميطنة ،  فهو إذاً يتجلى يف فعل مجاعي كلي
اآلخر  ويتحقق العنف اللفظي بوجود متكلم أو متلفِّظ يوظف اللغة ابختيار كلمات يعربِّ هبا عن غرضه وهو الرغبة يف اإلساءة إىلٰ 

املستمع الذي هو بدوره يقبل الكالم فيتأثر به ويشعر أبثره وحيس ابلقيمة املوجعة واملؤملة لذلك الكالم الذي غالبا ما يوصف يف مثل 
هذا السياق ابلعنيف, وبني املتكلم والسامع موقف أو حدث ما جيري فيه الكالم، و أتسيسا على ذلك ميكن القول: إن العنف 

سة للعنف بواسطة اللغة من متكلم بقصد التأثري يف املتلقي واإلساءة إليه والسخرية منه واالستهزاء به أو توبيخه أو اللفظي هو ممار 
 .( 1، ص 0225)املوسوي ،  حتقريه

، فلفظ  العنف ال يقف عند   (11، ص  0216) لطفي ،  ) )الداللة االجتماعية(والكلمة يف الغالب حتمل أنواعاً من الداللة منها 
تلك الداللة األساسية أو املركزية كما حتددها معاجم اللغة  بل جنده يتضمن دالالت أخرى تنشأ يف الذاكرة مبجرد التلفظ بكلمة 

، ص  0221)أنيس ،  الداللة اهلامشية(العنف ، وميكن اعتبار تلك الدالالت هي معاين ضمنية للفظ العنف، ويسميها إبراهيم أنيس)
 ، ومن هنا برز مصطلح )الداللة االجتماعية ( وتعرف عند املختصني أبهنا:  ما يتضمنه اللفظ من دالالت عند الفرد  واجملتمع (011

 .  (12    10، ص ص  1111)عكموش ، 
 ي والتأثري ابلقولالعنف اللفظ  -0

توجد عالقة وطيدة  بني العنف اللفظي وما ينتج عنه من أتثري علٰى نفس الفرد وسلوكه ومشاعره ، وما يرتتب عليه يف العادة من آاثر 
سلبا أو  (010، ص  1112)اوستني ،تؤثر يف السامع ، كما أن للغة وظيفتها التأثريية ، وذلك ما أطلق عليه اوستني )التأثري ابلقول( 

إجيااب  ألن املتكلم بتلفظه غالبا ما حيدث أتثريات معينة بقصد أو بغري قصد تصل تلك التأثريات فتؤثر يف مشاعر املستمع وأفكاره 
فيكون أتثريها حسنا إجيابيا رفيقا ال عنف فيه وال  ، فإذا وظِّفْت األلفاظ يف جانبها احلسن (110، ص  0220) امساعيل ،  وسلوكه

ة قسوة   مثل مواقف التهنئة  واملدح والنصح والتوجيه والدعوة إىٰل اخلري والتعبري عن احلب وما شابه ذلك،  وإذا مت توظيفها يف اإلساء
بيعة احلال          سلبيا عنيفا مؤذاي مؤملا  فألفاظ اللغة والذم والعنف واألذى والسخرية والتوبيخ واللوم والتحقري مثال فيكون أثرها        بط

وكلماهتا مفتوحة علٰى اجلانيني السليب واإلجياب، احلسن والرديء، وللمتكلم أن خيتار ما حيقق له غرضه يف التعبري ويعزز رغباته 
 .  ( 52   52، ص ص 0221) جريو ،  ومقاصده  
على ذلك ظهر االهتمام مبا توحي به ألفاظ اللغة من الناحية النفسية والسلوكية  ذات التأثري الواضح يف احلالة النفسية وأتسيسا  

للمتلقي،  والكلمات يف هذه احلالة  متثل مثريات تقتضي استجاابت من املتلقي، وذلك هو مقتضى العنف اللفظي من منطلق أن اللغة 
، فالرتاكيب اللغوية هي مواقف ينطق فيها املتكلم عبارته وما ينتج  ( 1، ص 0250) عطية ، اجتماعية  ظاهرة نفسية كما أهنا ظاهرة

وال تقف   (60، ص  1110)عمر ،  عن ذلك من استجاابت عند السامع فتظهر مالمح اإلاثرة ورد الفعل الذي ميكن مالحظته
تلك االستجاابت واألبعاد عند حدود النفس والفرد  بل تتعدى ذلك إىٰل جمموع األفراد يف اجملتمع فيتأثر ذلك اجملتمع ابلعنف اللفظي، 
وذلك ما ميكن فهمه  يف مدلول العنف اللفظي وما يرتتب عليه من أاثر نفسية واجتماعية على املتلقي أو السامع الذي ميارس عليه 
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ف اللفظي، ويقود ذلك إىل القول:إن االستجاابت االنفعالية والعاطفية  هي جزء ال يتجزأ من االستعمال اللغوي، ومن هنا قيل: العن
، ويف ذلك  (011   056، ص ص  1101) فاضل ،  إن اإلنسان ال يتكلم ليصوغ أفكاره فقط بل ليؤثر يف غريه إجيااب أو سلباَ 

 ول أوملان:" تستطيع الكلمات أن تعرب عن العواطف واالنفعاالت بفضل املضمون العاطفي الذي تكتسبه يف بع  املواقف املعينة "يق
 . ( 001، ص 0221) أوملان ، 

يتلفظ أبلفاظ  جارحة مغضبة حمرجة فيكون  إذاً فاملتكلم أو مستعمل اللغة ميكنه استثمار كلماته  يف التأثري على السامع وسلوكه   كأن
أثرها نفسيا سيئاً مسيئاً، وقد يوظف ألفاظه وكلماته يف مدح السامع وتشجيعه أو إدخال السرور والبهجة على نفسه  فكم من إنسان 

ء ، فتلك خائف أو قلق أو مكتئب بسبب ما مسعه من ألفاظ ذات إساءة أو هتديد أو جتريح أو إهانة أو سخرية أو استهزا
االستجاابت واآلاثر النفسية يف أبسط أحواهلا هي متغريات ملثريات لغوية حدثت يف مواقف معينة يف مكان معني وقد يكون يف البيت 

 أو يف املدرسة أو حىت يف الشارع أو الطريق العام .
ينعكس أثرها ليس علٰى األفراد فقط   خنلص من ذلك إىل أن لفظ العنف اللفظي هو لفظ مشحون أببعاد ودالالت نفسية واجتماعية

بل حىت على اجملتمع أبكمله،  نعم ... إهنا اللغة كما عرفها ابن جين وسيلتنا للتعبري عن ما جيول يف النفس من أفكار وأحاسيس وهي 
أعضاء اجملموعة  أيضا أداة التأثري يف اآلخرين  أو كما قال عنها كمال بشر:" نظام من رموز ملفوظة عرفية، بواسطتها يتعاون

  فما أكثر  الدالالت الضمنية اليت يوحي به لفظ العنف اللفظي  ( 056) بشر ، ) د    ت ( ، ص  االجتماعية املعينة وهبا يتعاملون"
، والضرر ، واإلهانة ، والسخرية ، والقسوة  ، والتخويف ،  مثل: الظلم ، وسوء اخللق والتسلط ، والكراهية ، واإليذاء ، و التحبيط

 والتعيري ، والقلق ، واالكتئاب، واألمل النفسي ، والدونية ، ضعف الشخصية ، ... وغريها من الدالالت النفسية واالجتماعية األخرى.
 

 موقف الدين اإلسالمي من العنف اللفظياثلثا:
مهم يتعلق ابجلانب الرتبوي اخللقي يدعم ما يهدف إليه البحث وهو رف  العنف والتقليل  نتحدث هنا وحتت هذا العنوان عن جانب

من ممارسته ولعل الوازع الديين يكون له نصيب أكرب يف ذلك وخصوصا ما يطرح يف هذا البحث من إشكاليات ترتبط مبجتمع عريب 
 مبا حىت يومنا هذا .م ور  1100مسلم انل حظه من العنف اللفظي وتبعاته منذ ثورة فرباير 

ونذكِّر يف هذا السياق بدعوة الدين اإلسالمي إىل القول احلسن، واللني يف احلديث، وحفظ اللسان، وترك كل قول قبيح وفاحش، 
﴾ َأْحَسنُ  َوُقْل ِلِعَباِدي يـَُقوُلوا الَّيِت ِهيَ  :﴿- -( ، وقال 20)سورة البقرة، من اآلية  ﴾َوُقوُلوا للنَّاِس ُحْسناً :﴿-تعاىل -قال

(، وهنى التشريع اإلسالمي عن السخرية واالستهزاء ابلغري  ملا يف ذلك السلوك من األذى ابآلخر واإلساءة إليه، 50)اإلسراء، من اآلية
أخرى تراها مبعثا لإلساءة  وخطاب النهي موجه هنا إىٰل أفراد اجملتمع مجيعهم دون ختصيص  كما هنت الشريعة عن ممارسات تلفظية

واألذى مثل: التنابز ابأللقاب والتعيري ابألمساء والنعوت اليت غالبا ما تلحق ضررا  ابملنعوت هبا ، ويعد اإلسالم تلك املمارسات من 
ْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل يَ :﴿-تعاىل -مساوئ األخالق وهي ال تقع إال من قلب ممتليء ابخللق السيئ  قال

ُهنَّ َواَل تَـْلِمُزوا أَنـُْفَسُكمْ  ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمنـْ َواَل تـََنابـَُزوا اِبأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق  َأْن َيُكونُوا َخرْيًا ِمنـْ
ومعىن التنابز يف اآلية التعيري ابأللقاب  املذمومة يكره املرء أن   (،00﴾) احلجرات، اآليةفَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  بـَْعَد اإْلِميَاِن َوَمْن مَلْ يـَُتبْ 

ه   0115) السعدي ،  تطلق عليه  لذلك يعد التنابز فسوق وعصيان وتبديل لإلميان ابلعصيان ويف ذلك إعراض عن أوامر هللا ونواهيه
، وجاء النهي أيضا عن اللمز الذي يعين العيب ابلقول ، وعن اهلمز الذي يكون ابلفعل  فكالمها حمرَّم ومنهي عنه  يف  ( 210، ص 

هذا (، ويف 0﴾ )اهلمزة اآلية َوْيٌل ِلُكلِ  مُهََزٍة ُلَمَزةٍ :﴿ -تعاىل -نظر اإلسالم، وعاقبته وخيمة متوعَّد فاعلهما ابلعذاب والنار  قال
َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن :﴿-تعاىل -من السَّب ملا له من أضرار ال يعلمها كثري من الناس قال -  -السياق أيضا حيذر املوىل
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َيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  ليه عن ابن مسعود قال: قال ( وجاء من أقوال املصطفى يف احلديث املتفق ع01)األنعام، اآلية  ﴾ُدوِن اَّللَِّ فـَ
،  قال الصَّنعاينُّ: السَُّب: لغة: الشتم  ( 110، ص  1110) مسلم ،  «ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوقم ، وِقَتالُُه ُكْفرم :»-ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا

اَل ُيُِبُّ اَّللَُّ اجْلَْهَر :﴿-تعاىل -، وقال(150، ص  1، ج 1111 ، ) الصنعاين والتكلم يف أعراض الناس مبا ال يعين كالسباب
يًعا َعِليًما  -(، والناس حماسبون علٰى ما يتلفظون به من أقوال، قال012﴾)النساء، اآلية اِبلسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم وََكاَن اَّللَُّ مسَِ

( كما شبه هللا الكلمة اخلبيثة ابلشجرة اخلبيثة اليت ال فائدة هلا وال 00﴾ )ق، اآليةِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ﴿:-تعاىل
 (. 15ية ﴾ ) إبراهيم، من اآلَوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتـُثَّْت ِمْن فـَْوِق اأْلَْرِض َما هَلَا ِمْن قَـَرارٍ :﴿-تعاىل -قيمة   فقال

هذا وتعدد األحاديث النبوية الشريفة الواردة يف حفظ اللسان واحلث علٰى الصمت وعدم اخلوض يف أعراض الناس والكالم فيهم مبا 
ُ فيها يَِزلُّ هب» يقول: -ملسو هيلع هللا ىلص -مسع الرسول -رضي هللا عنه -يكرهون مساعه، عن أيب هريرة ا يف انِر إنَّ العبَد لَيَ َتَكلَُّم ابلَكِلمِة ما يَ تَ َبنيَّ
قال العسقالين يف شرح معىن )الكلمة( الواردة يف احلديث:  ، (151، ص  1، ج 0222) أنس ،  «َجَهنََّم أَبْ َعَد ممَّا َبنَي املْشرِقِ 

،  وميكن (051، ص 00، ج 0225)العسقالين،  حيتمل أن تكون الكلمة من اخلىن والرفث والتعري  ابملسلم بكبرية أو مبجون
 .القول: إن كل ما جرى علٰى اللسان من األقوال كالسخرية والتنابز واهلمز واللمز تعد صورا  للعنف اللفظي

حااثً على الرفق يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الدعوة إىٰل الرفق يف القول واللني فيه، وجتنب العنف ومن ذلك  قولهملسو هيلع هللا ىلص ويف مقابل ذلك نقرأ يف أحاديث الرسول 
 . ( 100، ص  1110) مسلم ،  «    الّرِفُق َما َكاَن يف َشيٍء إالَّ زانَه َوَما نُزَِع ِمْن َشيٍء إالَّ َشانَهُ »كل أمر:
الّرِفَق َويُعِطي على الّرِفِق َما ال يُ ْعِطي على  اي عائشَة إنَّ هللَا  رفيقم حيُِبُّ :» -رضي هللا عنها -        يف حديث للسيدة عائشةملسو هيلع هللا ىلص  -وقوله

، قال النووي يف احلديث تفضيل الرفق علٰى كثري من األخالق  ( 100، ص  1110) مسلم ،  «الُعنِف وما ال يُ ْعطي على ِسَواُه 
) اآلخرة، وقيل: " وكل ما يف الرفق من اخلري ففي العنف من الشر مثله" فيعطى فاعله الثناء والذكر احلسن يف الدنيا واألجر اجلزيل يف 

 .  "    ( 156، ص  0، ج 0222النووي ،
واحلاصل إن الدين اإلسالمي يدعو إىٰل القول الطيب، والكلم احلسن اللني، ويُِعُد ذلك فضيلة من الفضائل وُخلق من أخالق املسلم، 

، وينهى (22، ص  0، ج 0220)الشرابصي ،  من مصادر الطمأنينة وانشراح الصدور والدعوة إىٰل هللا ابليت هي أحسن ومصدر
التشريع اإلسالمي عن كل صور العنف اللفظي منها : السخرية والتنابز ابأللقاب واهلمز واللمز، ويرى كل ذلك وشبهه فحش يف 

مساوئ األخالق اليت تتناىف مع ما فطر هللا عليه اإلنسان من حب اخلري وكراهية الشر، ودفع األذى واإلساءة عنه وعن القول، ومن 
غريه من الناس، َفَحريٌّ ابملرء أن يرتفع عن اخلوض يف مثل تلك السلوكيات ال بلسانه وال بيده  وليكن شعاره دائما ال ضرر وال ضرار  

ق وحب وطهارة نفس وحسن خلق  فما أشد احلاجة إىل الرفق والتلفظ احلسن الطيب والعطف والرتاحم ال أذى وال إساءة  بل رف
 واحلنان بني الناس وخصوصا يف اجملتمع الواحد داخل البلد الواحد  فذلك أساس من أسس بناء اجملتمع والدفع به حنو التقدم واحلضارة.

 
 م: 0222اجملتمع اللييب بعد ثورة فرباير  أاثر العنف اللفظي على   :رابعا

 العنف اللفظي والتغيري .  -2
السؤال املطروح هنا ما عالقة العنف اللفظي ابلتغيري ؟ وهل كل تغيري أو ثورة تستوجب ظهور عنف مبفهومه العام والعنف اللفظي علٰى 

 وجه التخصيص ؟
ميكن القول إنه بتتبع بع  أحداث التاريخ ومرورا ابلتغريات والثورات جند أن األمر ال خيلو من وجود العنف وأيخذ ذلك العنف صورا 
 خمتلفة فلو أخذان علٰى سبيل املثال جميء اإلسالم وما أحدثه من تغيري يف حياة اجملتمع العريب آنذاك فإنه مل يسلم من وجود العنف بني

تمع فنشأ الصراع بني احلق والباطل يف شكل عنف منه ما كان يف صورة صراع مسلح حروب وغزوات واقتتال بني أنصار احلق أبناء اجمل
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وأنصار الباطل، ومنه ما ظهر يف صورة عنف لفظي وتالسن يلقي هبا كل فريق على اآلخر بقصد اإلساءة واألذى وإحلاق الضرر 
تعرضت كتب السرية والتاريخ اإلسالم صور هلذا النوع من العنف أي العنف اللفظي بني ابآلخر وإهانته والسخرية منه ، وقد اس

 -تعاىل -، ومل ينج من هذا النوع من العنف حىت األنبياء والرسل قال ( 020،  0، ج 1101) ابن هشام ،  املسلمني واملشركني
َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق اِبلَِّذيَن  :﴿-تعاىل -من سخرية واستهزاء قالأبمر يتعرض له  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خماطبا نبيه حممد

ُهْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ  ( واملتتبع لثورات التاريخ احلديث يقف علٰى حجم العنف الذي 10﴾)سورة األنبياء، من اآلية َسِخُروا ِمنـْ
وأمريكا وأفريقيا فضال عن الثورات العربية منذ بدية فرتة التحرر من االستعمار وصوال إىٰل ما يعرف  صاحب تلك الثورات يف أوراب

 ابلربيع العريب.
م وتشخيص واقع العنف املرتتب عن ذلك التغري سوف يالحظ أن هذا التغيري مل  1100فرباير  01وبقراءة حال الثورة يف ليبيا بعد 
مبفهومه العام، العنف اللفظي بشكل فكان األخري حاضرا وال يستطيع أحد إنكاره أو جتاهله سواء من يكن سليما خاليا من العنف 
 أبناء ليبيا أم من غري أبنائها.

 ظاهر العنف اللفظي إابن ثورة فرباير :م -0
ن الليبيني وغري الليبيني أن نود هنا الوقوف علٰى مظاهر وأشكال العنف اللفظي بعد ثورة فرباير  ويف هذا السياق ال خيفى علٰى أحد م

التلفظ ابلكالم كان املظهر األول واألبرز ، وهو الطريق األسهل للنيل من اخلصم، خصوصا ملا ظهرت جدية حركة التغيري يف بع  
مدن وقرى البالد، أوجب ذلك رئيس الدولة اخلروج للشعب وإيضاح املوقف مما حيدث من أحداث   ومع ازدايد نشاط ذلك احلراك 
فكانت يف ردود الفعل  فكان الظهور  يف اإلعالم والتصريح وبيان املواقف واحلديث للشعب، وكانت تلك التصرحيات والبياانت 
متضمنة لبع  األوصاف والنعوت اليت تعكس الطريق يف املواجهة والرد املشروع حبسب رأيهم، وصار الكالم بطبيعة احلال هو الوسيلة 

عبري عن كل ما جيري من أحداث، فشاعت ألفاظ حتمل اإلساءة والتعيري والنقد الالذع ، واالستخفاف األوىل  فوظفت  اللغة للت
والتقليل من تصرف اخلارجني  فكان من بني تلك األلفاظ: )اجلرذان(، ) اخلونة ( ، ) العمالء( ، ) املهلوسني ( ، ) املغرر هبم (، 

يشات، وشاعت تلك األلفاظ وغريها يف اجملتمع اللييب إابن ثورة فرباير، وتناقلتها ألسن واالزالم ، الكتائب ، الطغيان والنزوح ، وامليل
بع  الليبيني ، بعضهم من الكبار ، وبعضهم من الشاب وأحياان حىت األطفال ، وتدواهلا الرجال والنساء علٰى حد سواء  وصارت هلا 

تلك األلفاظ بني بع  أبناء اجملتمع يف تعيري بعضهم بعضا حبسب موقفهم دالالهتا اجلديدة يف أذهاهنم مل تكن معهود إليهم ، فوظفت 
من الثورة وقتها ، وتتداول تلك األلفاظ وتستعمل لغرض التعنيف والتعيري والسخرية والنقد والتحقري وتصل أحياان لدرجة السب والشتم 

اخ وارتفاع األصوات بغرض اإليذاء واإلحراج ، فكانت تلك واإلهانة  بل وصل ابلبع  إىٰل استعماهلا يف املناداة مبا يكره مع الصر 
 األلفاظ متثل عنفا لفظيا مضادا ملا يتلفظ به الطرف اآلخر.

ومع استمرار فرتت الصراع وامتدادها النسيب تنامى العنف اللفظي واإلساءة والسخرية والتنابز ابأللقاب من قبل مجاعة املؤيدين، و 
 والراغبني يف التغيري . مجاعة املعارضني من الثوار 

لذلك نستطيع القول: إن العنف اللفظي يف أوضح مظاهره كان متزامنا مع الواقع السياسي الذي عاشه اجملتمع اللييب يف األايم  األوىل 
الفضائية اليت لبداية التغيري إن مل تكن يف الساعات األوىل لقد شهد العامل النشاط احملموم لوسائل األعالم وخصوصا  بع  القنوات  

استضافت  الضيوف من املتكلمني وأصحاب األساليب املؤثرة واأللفاظ املثرية منها ما تدفع حنو استمرار الثورة والثوار لتحقيق الثورة، 
يني ومنها ما  يربر عدم اخلروج والثورة، فتحولت لغة اخلطاب إىٰل عنف لفظي ميارس بني أبناء الشعب الواحد يف ليبيا، علٰى املستو 

 م.1100فرباير  01الرمسي والشعيب، إنه بال ريب  مظهر من مظاهر العنف الذي  صاحب ثورة 
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 م . 0222أهم أسباب العنف اللفظي يف اجملتمع اللييب أابن ثورة فرباير   -3
 ه؟والسؤال الذي يستوجب الطرح هنا ما هي األسباب اليت أنتجت ذلك  النوع من العنف وسرَّعْت من ازدايده وتنامي

نقول : تبني مما سبق بيانه يف احلديث عن مظاهر العنف اللفظي أنه ارتبط ابحلال السياسي يف ليبيا، ونقصد بذلك الثورة واخلروج علٰى 
نظام احلكم آنذاك ، ولو حاولنا البحث وراء أسباب ذلك اخلروج ودواعيه أمكننا التعرف علٰى بع  األسباب والدوافع ملا يعرف 

ا عموما والعنف اللفظي خصوصا، فإن كان السبب السياسي هو السبب الرئيس فإن جمموعة من األسباب األخرى ابلعنف يف ليبي
تتعلق ابلعامل السياسي تعد هي األخرى من األسباب املنتجة للعنف اللفظي منها: األسباب االجتماعية واألسباب االقتصادية 

 ية.واألسباب الثقافية فضال عن األسباب النفسية الذات
وعلى ذلك  نقول : إن األسباب املؤدية للعنف اللفظي يف حاالت التغيري والثورات هي ذاهتا األسباب املؤدية للعنف مبفهومه العام   

 ونبني تلك األسباب علٰى النحو التايل:
 السبب السياسي : -أ

فرتة ما قبل ثورة فرباير  يرى املناصرون للثورة أنه نظام مشويل أحادي وال تنوع فيه وال  ابلنظر للحالة الليبية يف واقعها السياسي علىٰ 
تبادل  فيه للحكم  وذلك ما جعلهم يصفونه أبلفاظ  يعربون فيها عن موقفهم من ذلك بوصفهم للنظام أبنه أحادي ومشويل، وما 

ستبداد وقمع احلرايت وعدم مدنية الدولة  لذلك مل يصرب طائفة من ينضوي حتته من دالالت متعددة مثل القهر واحلرمان والظلم واال
أبناء الشعب اللييب علٰى ذلك وخصوصا منهم السياسيون واملثقفون سواء كانوا ابلداخل أم ابخلارج، فدعاهم ذلك ملمارسة العنف 

ودعم الثورة ال ابلسالح ولكن ابلكلمة اليت ال  اللفظي عن طريق األعالم والصحافة  بل كان الدور األكرب هلؤالء هو الثورة اإلعالمية
م حبسب رأيهم ، وهكذا يربز الدور السياسي يف أتجيج  1100ختلو من العنف واإلساءة والسخرية  من الوضع السياسي للدولة قبل 

 العنف اللفظي وتناميه بني أبناء اجملتمع.
 السبب االقتصادي :  -ب

هو الظروف واحلياة االقتصادية وما يتعلق ابملعيشة والرغبة يف حتقيق مستوى معيشي يف مما الشك فيه أن سبب من أسباب التغيري 
، يرى الفريق املؤيد للتغيري أن من األسباب اليت اقتضت التغيري يف ليبيا        حبسب رأيهم (15، ص 0221) توفيق ،  مستوى االعتدال

قتصادية يف لبيبا وتدين مستوى دخل الفرد واستحواذ  فئة من اجملتمع علٰى الثروة  وعدم العدالة يف توزيعها علٰى         هو تردي احلياة اال
أبناء الشعب كافة يف بلد يعج ابخلريات املتنوعة وخصوصا ما يدره النفط من أموال علٰى البالد، وجنم عن ذلك احلاجة للتغيري فقامت 

م فظهرت 1100 التعبري عن ذلك ابستعمال لغة ال ختلو من تشويه اقتصاد البالد يف فرتة ما قبل فربايرجمموعة من أبناء  اجملتمع إىلٰ 
ألفاظ مثل : االستغالل ، عدم العدالة يف التوزيع  واالحتكار  ويف مقابل ذلك ونتيجة لعدم االستقرار بعد ثورة فرباير تعالت األصوات 

د به املؤيدون لثورة فرباير من رفاهية العيش وحتسني حال الفرد اللييب وأسرته  بسبب العجز يف بتحقري واقع الليبيني وعدم حتقق ما وع
، نشََّطْت    (15، ص 0221) توفيق ،  امليزانيات وتفاقم الديون  ونقص إنتاج النفط وتصديره بعد ثورة فرباير مما شكل أزمة تنموية

تلك األزمة العنف اللفظي حيث السخرية واالستهزاء فصارت لفظة      ) اخلري جاي (   مبعىن ) اخلري قادم ( يرددها املعارضون لثورة 
ون هبا املؤيدين لثورة فرباير  مستغلني  تردي األوضاع االقتصادية من انعدام السيولة ، وغالء  األسعار، فرباير جتري علٰى ألسنتهم يعريُّ

والفوضى والعبث ابملوارد االقتصادية ونشاط التهريب للنفط وخصوصا يف املناطق اجلنوبية  كل ذلك كان دافعا وسببا للتعيري والسخرية  
 ونشاط العنف اللفظي. 

 السبب االجتماعي:  -ت
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اجملتمع يف حق العيش  والشعور ابحلرمان واإلقصاء ، ميثل هذا السبب للعنف اللفظي         املناصرين لثورة فرباير     يف التفاوت بني أبناء 
   فعربَّ  (20، ص  0225) اجلوهري وآخرون ،  وتدين الدخول، وإمهال تنمية املناطق الريفية، والبطالة وقلة فرص العمل للشباب

من وجود العدالة االجتماعية ، وتربز الواقع االجتماعي يف أسوأ حاالته املعارضون للنظام أبساليبهم اخلاصة وتعبرياهتم اللغوية اليت تقلل 
 ، وتفاقم ذلك بني أفراد اجملتمع اللييب. 

م بُداً من توظيف ما أتيح هلم من فرص يف وسائل اإلعالم من  1100ومن جهة أخرى مل جيد من هم علٰى مبدأ التأييد ملا قبل فرباير
يبيني يف ظل ثورة فرباير فأطلقوا ألسنتهم للسخرية واإلساءة من احلال االجتماعية فصار لديهم كلمة ) التقليل من الواقع االجتماعي لل

م بسبب ما آل إليه اجملتمع اللييب 1100الدولة املدنية( مسبة ووصمة ملن هم مؤيدون لثورة فرباير  بسبب عدم مالمستها للواقع بعد 
ا أن احلال االجتماعية ازدادت تفاقًما لدى الليبيني مثل زايدة االقتتال وانتشار اجلرمية من حال االنقسام وعدم قيِام الدولة  وخصوص

 وقلة السيولة يف املصارف وارتفاع الغالء مما انعكس علٰى احلالة االجتماعية داخل ليبيا وتبع كل ذلك توظيف اللغة والكالم للتعبري عن
 .( 12ه  ، ص  0112) ينظر : التري ، والتعيري والسب والشتم اللعن يف الغالب تلك احلال وال خيل ذلك من استعمال لغة اإلساءة 

 السبب الثقايف. -ث
مع عدم استقرار اجملتمع وتطور العنف املسلح وما جنم عن كل ذلك من عدم حتقيق ثورة فرباير غايتها وأهدافها يف االستقرار واألمن 
وحتقيق العدالة تعالت أصوات الفريق املؤيد ملا قبل ثورة فرباير ، واختالف أنصار ثورة فرباير يف تسيري الدولة تنامى العنف اللفظي 

ظل انتشار الصحافة والقنوات الفضائية حيث أنشأت كل جمموعة قناة إعالمية خاصة هبا وال خيفى علٰى العيان التعدد يف وخصوًصا يف 
القنوات الليبية اليت يغلب على منهجها فكرة  الضدية اإلعالمية، حيث يلمس يف أساليب براجمها مضامني اإلساءة والسخرية مبن 

كل منهم مشروعية حقه يف التعبري ودفع ما يراه ظلما وعدواان من اآلخر،كل ذلك يشكِّل دافعا وسببا خيالفهم الرأي أو املنهج، معتقد  
غلب لتنامي العنف اللفظي بني أبناء اجملتمع اللييب  وهلذا السبب الثقايف  املرتبط ابإلعالم أثر كبري ومباشر يف منو العنف اللفظي ألن أ

)ينظر : جماهد ، حتليل  ميوهلم وتشبع حاجاهتم النفسية حبسب موقفهم من الثورة أتييدا ومعارضةالليبيني يستمعون للقنوات اليت تليب 
 .(01    0، ص ص  1102ظاهرة العنف وأثرها على اجملتمع ، 

 السبب النفسي)الذاا(: -ج
لطبيعة نفس الفرد وتكوينه الذايت فبع  األفراد هلم قابلية ملمارسة يرى بع  الباحثني يف ظاهرة العنف وتداعياته أن من أسبابه ما يعود 

العنف ليس العنف اللفظي فقط  بل قد يكون مهيأ للممارسة أنواع أخرى من العنف كالعنف اجلسدي مثال أو العنف اجلنسي ال 
، ويظهر هذا السبب يف الشعور الداخلي ابلتهميش، واخلوف (011، ص  1112) ينظر : الغرابوي ، لشيء إال لدافع ذايت ونفسي

من اجملهول بعدم حتقق العيش السعيد، واخلوف علٰى املستقبل يف التغيري اجلديد ، فكل ذلك حيدث أزمة نفسية للفرد  فيلجأ يف الغالب 
الشتم والسب والعيب والتعيري، كما يرى بع  إىٰل ممارسة العنف، ويرى يف العنف أقصر طريق لالنتقام فيوظف لسانه السليط يف 
 . (011، ص 1112)ينظر : الغرابوي ،  األفراد أن يف العنف وجوًد للذات، وهو أيضا وسيلتها للتخلص من الواقع النفسي

 
  م:0222أثر  العنف اللفظي على  اجملتمع اللييب بعد ثورة فرباير  -1
 ما ممن شك يف أن للعنف اللفظي  أتثرياً علٰى احلياة يف ليبيا بعد ثورة فرباير: 
ميكن القول: إنه ظهرت للعنف  اللفظي أاثر اجتماعية وخيمة بني أبناء الشعب الواحد ذلك الشعب الذي ال يعرف التعدد احلزيب وال  

ل  واملكوِّانت العربية وغري العربية كاألمازيغ والتبو والطوارق  ولكنها اختالف املذاهب وال يوجد به طوائف، نعم ... شعب تكّوِنه القبائ
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علٰى درجة كبرية من التوافق والتقارب والتعارف، يتصاهرون ويتناسبون ويعقدون املواثيق والعهود اليت تضمن هلم العيش والتوافق 
 االجتماعي، ورمبا لذلك أسباب أخرى ال حاجة لذكرها هنا.

أن أييت التغيري يف ليبيا الذي كان ابلدرجة األول تغيريا سياسيا يف شكل نظام احلكم إال أنه       بطبيعة احلال        الزم  -عاىلت -وقدَّر هللا
ذلك التغيري  تغيريا يف الواقع االقتصادي والثقايف ومل يسلم الواقع االجتماعي من ذلك  وجنم عن كل ذلك صور متعددة ملمارسة العنف 

سدي ومنها اللفظي ورمبا حىت اجلنسي فعمَّْت فوضى عارمة يف اجملتمع اللييب  غاب عنها القانون  والدستور ، وغاب  الضابط منها اجل
 والرادع ، وال خيفى ذلك علٰى أحد.

 إذاً ما هو حجم أتثري العنف اللفظي علي اجملتمع اللييب أابن ثورة فرباير؟ 
لعنف اللفظي علٰى اجملتمع اللييب أنه أضر ابلنسيج االجتماعي بني أبناء بع  املدن والقرى ميكن القول : إن من أبرز أاثر ممارسة ا

واألرايف، ومل يقف عند ذلك احلد بل بلغ حىت العائالت واألسر، فكم هي اخلالفات والنزاعات اليت أدت إىٰل نشوب احلرب واالقتتال 
يف غالبه إىٰل تعايل لغة خطاب الكراهية الذي يسيء إىٰل مدينة ما أو قبيلة ما بني املدن مما جنم عنه نزوح بع  املدن، ويعود كل ذلك 

أو حىت األفراد أحياان ، ويزداد التأجيج اإلعالمي املعادي بني اخلصوم ويشتد، وأدى خطاب الكراهية والعنف اللفظي إىٰل انفصام 
الف اآلخر يف موقفه من التغيري والثورة   اختلف األب وابنه، واألخ أواصر احملبة والتواد بني أفراد األسرة الواحدة بسبب أن أحدمها خي

وأخوه والصديق وصديقه حىت غلب علٰى األحاديث االجتماعية واللقاءات واملناسبات حديث اخلالف ورغبة كل واحد يف تقريع اآلخر 
 ريا خصوصا يف السنوات األوىل للتغيري.والسخرية منه ورمبا شْتِمه وتعيريه  ألنه خيالفه املوقف السياسي، ويالحظ ذلك كث

بلغت آاثر العنف اللفظي والسخرية والتعيري املؤسسات التعليمية يف خمتلف مستوايهتا من املدرسة األساسية مرورا ابملتوسطة وانتهاء 
ن أو أكثر خيالف بعضهم اآلخر يف ابلكلية واملعهد العايل، ليست بني الطلبة فقط  إمنا حىت بني املعلمني واملعلمات فما يكاد يلتقي اثنا

 موقفه  من الثورة حىت يعلو صوت احلديث ويزداد الصخب والعناد، وحيتد النقاش وال خيلو ذلك من إاثرة األلفاظ املؤذية واملسيئة .
خرى وتعيريها بنعوت هذا وقد طال أثر العنف اللفظي يف اجملتمع اللييب املؤسسة اإلعالمية  كذلك، كل جمموعة تتهم وسائل اإلعالم األ

وأوصاف حتمل يف مضموهنا اإلساءة واإلهانة، بسبب االختالف يف املنهج واهلدف والطريقة واألسلوب ويسري ذلك علٰى بع  
 الوسائل املكتوبة واملرئية واملسموعة .

ويعود ذلك الرتباطها ابللغة وسبق أن بينا أن وسائل اإلعالم متثل أرضية خصبة وبيئة مناسبة ملمارسة العنف اللفظي لدى البع  
 والكالم فال إعالم مرائيا أو مسموعا أو مكتواب خيلو من استعمال اللغة بل ال وجود لإلعالم إال ابللغة. 

م املؤسسة الدينية واخلطاب الديين  ودور اإلفتاء واملفتني واخلطباء والوعاظ  ألنَّ  1100حلق أثر العنف اللفظي يف اجملتمع اللييب بعد 
منهجهم وطبيعة عملهم تقوم علٰى اللغة والكالم فضال عن رسالتهم األساسية وهي الدعوة واإلرشاد وتوجيه أبناء اجملتمع ملا يرونه أصلح 

، فكما هو معلوم أن اخلطاب الديين أتثر ابحلال السياسي، فاهتم من هم مناصرون لثورة فرباير، ووجهت هلم النعوت والصفات اليت هلم
محلت دالالت اإلساءة والعنف، ويف مقابل ذلك قام الفريق اآلخر بتوجيه خطاهبم إىٰل مناصرة من هم عليه من موقف سياسي  قبل 

فريق أهنم ميارسون منهجا مشروعا وأسلواب ُمربَّرا يف الدفاع عن النفس ابلكالم واحلديث وإن كاان يف سياق م، ويرى كل  1100فرباير 
 اإلساءة  لشعور كل منهما أنه مظلوم وهو حمق فيما يفعل 

ري وترغِّب فيه، ويف ومبقتضى ذلك حتوَّلت بع  خطب اجلمعة إىٰل أدوات كالمية للدفع ابلثورة ومناصرهتا يف املناطق اليت تؤيد التغي
 مقابل ذلك جند الطرف اآلخر يدعو مناصريه إىٰل التقليل من اآلخر وحتبيطه والسخرية منه. 

م  ولذلك أسبابه اليت ليس 1100واحلاصل أنه ال أحد ينكر ما كان عليه اجملتمع اللييب من توافق وآتلف اجتماعي فرتة ما قبل فرباير
م  ولذلك أسبابه اليت وضَّحنا  بعضها آنفا، إذًا للعنف مبفهومه العام  1100لف احلال بعدجمال عرضها يف هذه الدراسة  واخت
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م وخاصة يف عدم وجود الدولة و غياب الدستور واهنيار املؤسسات وعدم  1100والعنف اللفظي ختصيصا أثره يف اجملتمع اللييب بعد 
التغيري كمصر وتونس  فعمَّْت الفوضى يف ليبيا وجتاوزت احلرايت  إحكام القبضة علٰى مفاصل الدولة كما حدث يف دول أخرى عاشت

حدودها وانفلت صمام األمان يف وسائل اإلعالم فأدَّى كل ذلك إىٰل انفالت األلسنة وارتفاع األصوات بلغة العنف اليت طغت علٰى 
تمع إىٰل ما آل إليه فكان العنف اللفظي والعنف لغة احلوار والعقل والتهدئة بني من يؤيد التغيري وبني من يعارضه ويرفضه  فآل اجمل

،  والتواد والرتاحم إىٰل ت قاطع املسلح  واهنارت جل االتفاقات الضمنية بني أبناء اجملتمع يف بع  املدن والقرى وانقلب التآلف إىٰل تشظٍّ
 وانفصال، فحضر اخلالف والشقاق وغاب التوافق واالتفاق، فتأثر اجملتمع ومن فيه بذلك. 

وعلى الرغم من كل ذلك فاألمل يف هللا  كبري أن يؤلف بني القلوب، ويبدِّل احلال إىٰل أحسن حال، ويعم الوفاق والتوافق بدل اخلالف 
للقيام  مببادرات الصلح واإلصالح، واالتفاق  -تعاىل -والشقاق، وذلك جبهود ثلة من األخيار من أبناء الوطن ممن سيسخرهم هللا

 اآلاثر املضنية  اليت رمبا خيلِّفها العنف عموما والعنف اللفظي خصوصا علٰى اجملتمع اللييب .واحلوار،إلهناء 
 

 اخلا ة
م،  1100عرض هذا البحث ظاهرة  العنف اللفظي اليت منت ونشطت بشكل الفت للنظر يف اجملتمع اللييب بعد أحداث التغيري يف 

عمال اللغة وتوظيفها يف اإلساءة واألذى للغري ابلتعيري والسخرية والتنابز ابأللقاب ويُعرَّف العنف اللفظي يف هذه الدراسة أبنه: است
 هبدف التأثري وتعنيف اآلخر.

ربط اللغة ابجملتمع، فهي وسيلة التعبري عن املعاين واألفكار وهي كذلك وسيلة التأثري يف املستمعني، سلباً أو إجياابً   ركَّزت الدراسة علىٰ  
 فيوظفها بع  املتكلمني يف دفع الظلم والنيل من العدو واإلساءة والسخرية ) العنف اللفظي( .

نف اللفظي مبختلف صوره وأشكاله من قول فاحش، وسخرية وتنابز ووضَّحْت الدراسة أن الدين اإلسالمي قد هنى عن ممارسة الع
 ابأللقاب ومهز وملز وغري ذلك   ملا له من أاثر وأضرار سيئة وأليمة علٰى الفرد واجملتمع .

وبعضا  كما بينَّت الدراسة أن ملمارسة العنف اللفظي دوافع منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي، ومنها االجتماعي والثقايف ،
 منها يعود ألسباب ذاتية نفسية .

وإبسقاط مفهوم العنف اللفظي وتداعياته علٰى اجملتمع اللييب أظهرت الدراسة أن العنف اللفظي شكَّل ظاهرة من الظواهر الالفتة للنظر 
ريق حبقه املشروع يف اختاذ م بسبب التغيري والثورة اليت انقسم مبقتضاها الشعب بني مؤيد ومعارض، فشعر كل ف1100بعد ثورة فرباير

األسلوب املالئم واللغة املناسبة للدفاع عن حقه فكان ذلك داعيا لتنامي خطاب الكراهية والعنف اللفظي ابلسخرية والتعيري والتخاصم  
 والتحقري وغري ذلك، ومل خيُل ذلك من أضرار وأاثر سيئة عل أبناء اجملتمع الواحد يف ليبيا.

عنف اللفظي علٰى اجملتمع اللييب حبسب هذه  الدراسة يف متزق النسيج االجتماعي للمجتمع وإحالل اخلالف ومتثلت أبرز أاثر  ال
والشقاق حمل التوافق واالتفاق، وتفصَّمْت يف بع  األحيان أواصر احملبة والود الرتاحم، وكاد يعمُّ ذلك جل مؤسسات اجملتمع اللييب 

 لدينية.االقتصادية، التعليمية، واإلعالمية، وا
 أهم التوصيات واملقرتحات  

علٰى املربني والدعاة واملصلحني أن يوظفوا لغة خطاهبم الدعوي يف التوجيه إلصالح اجملتمع والتذكري خبطورة العنف  -0
 عموما والعنف اللفظي خصوصا، والتحذير من ممارسته وتنبيه الغافلني لنواهي الدين عنه وتشديد العقوبة عليه.

ار والتهدئة والعقل علٰى لغة العداء والعنف والتعيري والسخرية، والتخلي عن التحري   والتصعيد تغليب لغة احلو  -1
 خصوصا يف وسائل اإلعالم.
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القضاء علٰى كل ما من شأنه أن يسبب اخلالف املؤدي للعنف مبختلف أشكاله يف اجملتمع اللييب  وذلك ابلتعجيل  -0
وحتقيق مبادئ العدالة واملساواة، وتوفري العيش الرغيد السعيد، وغرس الثقة بتسوية األوضاع السياسية، وإقامة الدستور، 

 بني أبناء اجملتمع اللييب. وإهناء كل دواعي اخلالف.
توجيه اإلعالم خصوصا املرئي واملكتوب إىٰل انتهاج لغة احلوار، واحلث على التوافق، والدعوة إىٰل التقارب والتآلف،  -1

 .وإهناء فكرة اإلعالم املضاد
 جترمي ظواهر العنف كافة وعلى رأسها العنف اللفظي ومعاقبة ممارسيه، وتضمني ذلك يف الدستور. -5
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 العنف يف خطاب كوروان
 نظرية أفعال الكالم" يف ضوء " مقاربة نقدية لبعض العبارات الرمسية

 
Violence in Corona's Speech 

A critical approach to some phrases Through “the speech act theory” 
 

 دة. مليكة انعيم ـ كلية اللغة العربية 
 جامعة القاضي عياض ـ املغرب  

 
By Dr: Malika Naaim  
ـ   Arabic Language Faculty Cadi Ayyad University , Morocco 

 :ملخص الدراسة
كل تغري يف العامل تغري يف اللغة وطبيعة اخلطاب. هلذا واكب ظهور وابء كوروان تغري يف طبيعة اخلطاب واجتاهات ه ومعجم ه. واخت ذت يرافق  

لغة السياسيني واإلعالميني طابعا عنيفا يشبه ذلك الذي يعتمد يف احل روب. مم ا ن تج عن ه آاثر ختتل ف طبيعته ا ابخ تالف طبيع ة املتلق ني. 
دراسة إىل مقارب ة بع   العب ارات الرمسي ة والكش ف ع ن مظ اهر العن ف والتعني ف فيه ا وآاثره ا عل ى املتلق ني يف ض وء نظري ة وتسعى هذه ال
 أفعال الكالم.

 : العنف، اخلطاب، كوروان، العبارات الرمسية، نظرية أفعال الكالم.الكلمات املفاتيح
 

 
Abstract : Every change in the world is accompanied by a change in language 

and the nature of the discourse. This is why the corona epidemic has been 
accompanied by a change in the nature, direction and lexicon of the discourse. The 
language of politicians and media professionals has taken on a violent character similar 
to the lexicon of war. This has resulted in effects of varying nature depending on the 
nature of the recipients. This study seeks to approach the words of some officials in 
different countries and to reveal the manifestations of violence and its effects on the 
recipients, based on Speech act theory. 
Key Words: Violence, Speech, Corona, Official Phrases, Speech act theory. 

 
 :  املقدمة

رافق ظهور وابء كوروان املستجد يف العامل قلق ا وخوف ا، يش به ذل ك ال ذي حيدث ه ق رع طب ول احل رب أو اإلع الن ع ن بداي ة معرك ة. وأث ر ه ذا 
يف طبيع  ة املعج م املعتم د الس  يما يف اخلط ابني السياس  ي واإلعالم ي  ذل ك أن معظ  م األلف اظ مس  تقاة  02التص ور الع املي ملش  كل كوفي د 
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،  ويقوي دالالهتا العنيفة طبيع ة الص وت ال ذي يق دم ب ه اخلط اب وال ذي يص ل أحي اان إىل ح د الص راخ وتوظي ف أس لويب من احلقل احلريب
األم ر والتهدي د )يراج  ع م ثال موق  ع ب رانمج أس  ئلة ك وروان املغ  ريب عل ى القن اة الثاني  ة للص حايف ص  الح ال دين الغم  اري(،  وس يميائية اجلس  د 

هتدي  د بع    األط  ر الطبي  ة ابالنس  حاب إذا اس  تمر اجملتم  ع يف الته  اون وكس  ر احلج  ر الص  حي، إش  ارات ال  يت تب  ني ع  ن الغض  ب والقل  ق )
أع   وان الس   لطة ابألايدي أثن   اء احلم   الت التحسيس   ية، خط   اابت بع     الرؤس   اء وص   راخ اإلعالمي   ني، أش   كال الكاريك   اتور املعلن   ة...(. 

املرحل  ة )غرام  ات مالي  ة هتديدي  ة وأحك  ام ابلس  جن تص  ل إىل س  نوات ملخ  الفي  وطبيع  ة املراس  يم والق  رارات احلكومي  ة املتج  ددة ال  يت رافق  ت
الطوارئ واملتمردين على احلجر الصحي واعتقاالت(،  وهو أمر دونه أهدافا أساسا تتمثل يف جتسيد م ادي ومعن وي مل دى خط ورة ال وابء، 

خويف للحد من والتهديد انتشاره وتفش يه. لك ن لألم ر أيض ا بع   ومحل املخاطبني على االلتزام ابلتدابري االحرتازية، وردع املخالفني ابلت
اآلاثر الس  لبية منه  ا التش  ويش عل  ى املخ  اطبني وخل  ق عق  د نفس  ية خط  رية خاص  ة يف ص  فوف الش  رحية العمري  ة املس  نة واملص  ابني ابألم  راض 

الوقاي  ة ه  و املناع  ة، واخل  وف التش  ويش ي  ؤثران املزمن  ة واألطف  ال، مم  ا ي  ؤدي إىل ض  عف املناع  ة وارتف  اع نس  بة احتم  ال اإلص  ابة، ألن أس  اس 
س  لبا يف مس  تواها، وق  د اختلف  ت مص  ادر العن  ف واملس  تهدفون ب  ه فأحي  اان م  ن اإلع  الم ض  د اجلمه  ور، وأحي  اان م  ن اجله  ات الرمسي  ة ض  د 

ف: إعالم   ي، وسياس   ي مث اجملتم   ع، وأحي   اان مم   ا س   بق كل   ه ض   د فئ   ة معين   ة م   ن اجملتم   ع  مم   ا يفي   د أنن   ا مب   دئيا أم   ام ثالث   ة أن   واع م   ن العن   
 اجتماعي.

وتكمن أمهية هذا املوضوع  أوال يف دراسة املعجم وربطه ابلتداول والسياق الذي أنتجه من جهة، واثنيا يف بي ان كي ف تك ون اللغ ة عنيف ة 
جهة األزم ات م ن جه ة اثلث ة  عنفا ال يقل أثره عن أثر العنف اجلسدي من جهة اثنية، مث اثلثا يف التنبيه على أمهية املعجم املعتمد يف موا

هل ذا ومس  ت أن ه  ذه الدراس  ة ب  : العن  ف يف خط  اب ك  وروان م  ن خ الل دراس  ة بع    العب  ارات الص  ادرة ع ن جه  ات رمسي  ة دراس  ة تداولي  ة، 
م  ن وانتق  ت  ث  الث عب  ارات رمسي  ة ملس  ؤولني م  ن جه  ات خمتلف  ة متن  ا هل  ا، وس  ند االختي  ار يتمث  ل يف كوهن  ا تتمث  ل املوض  وع وتت  يح دراس  ته 

خمتل ف جوانب ه، وتتغي ا الدراس ة أن جتي ب م ن خالهل ا ع ن أس ئلة حموري  ة منه ا: م ا مظ اهر العن ف يف اخلط اب الرمس ي املتعل ق ب وابء ك  وروان؟ 
 وما أبعاده التداولية؟ 

 اإلطار النظري للدراسة: تداولية أفعال الكالم؟ : أوال
وظيفتها األساس يف "استخالص العمليات اليت متكن الكالم من التجذر  تقوم التداولية على دراسة اجلانب االستعمايل للغة. وتتحدد

الوضعية التبليغية. إن أي حتليل تداويل يستلزم ابلضرورة التحديد الضمين  –املتلقي –يف إطاره الذي يشكل الثالثية اآلتية: املرسل 
وهنا يتجلى العنصر الرابط بني خمتلف النظرايت والتوجهات  (Orécchioni, 1980, P 185)للسياق اليت تؤول فيه اجلملة 

. فاختالف الزاوية اليت ينظر من خالهلا إىل السياق، هو الذي جعل تلك Contexteاليت شكلت ما نسميه التداولية، وهو السياق 
تتحول إىل أفعال ذات صبغة وامتداد النظرايت ختتلف فيما بينها يف حتديد ماهية التداولية. فمنهم من يرى أهنا هي األقوال اليت 

اجتماعيني، مبجرد التلفظ هبا وفق سياقات حمددة، ومنهم من يلخص التداولية يف دراسة اآلاثر اليت تظهر يف اخلطاب، ويدرس هؤالء 
اخلطاب (. ومنهم من يلخصها يف جمموعة من قوانني Déictiquesأثر الذاتية يف اخلطاب من خالل الضمائر والظروف املبهمة )

Lois du discours  أو أحكام املخاطبةMaximes contersationnelles  اليت  –على حد تعبري الفيلسوف جرايس
  Les énonces implicitésتضفي على اخلطاب صيغة ضمنية أو تلميحية وذلك من خالل دراسة األقوال الضمنية 

 .(015 010، ص1110، )بلخريواألقوال املضمرة"  Présupposesكاالفرتاضات املسبقة 
 واختار هذا البحث ضمن أقسام التداولية الدرجة الثالثة أو ما يعرف ابلتداولية التحاورية، وهي نظرية أفعال الكالم ألمهيتها يف دراسة

دها أن األقوال املعجم داخل سياقه التداويل ويف عالقته بكل من املتكلم واخلطاب والغاية التبليغية. وتنطلق هذه النظرية من مسلمة مفا
 الصادرة عن املتكلمني، ضمن سياقات حمددة، تتحول إىل أفعال ذات أبعاد اجتماعية تنتج آاثرا لغوية أو غري لغوية.
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وجتد هذه النظرية مرجعها يف أعمال كل من املؤسس وتلميذه سريل اللذين حددا األهداف وآليات االشتغال وطبيعة املعاجلة من خالل 
لقاضي فتحت اجللسة، مميزين من خالهلا من حيث السياق والداللة بني "اجلملة اخلربية" القائمة على اإلثبات مناذج منها قول ا

تنجز أفعاال ابألقوال هلذا عنون أوستني حماضرته: كيف تنجز األشياء  -وهذا هو جديد تصورهم  -ابلوصف، واجلملة اإلنشائية اليت 
اخرتت االشتغال وفق نظرية أفعال الكالم إمياان مين وكما يقول سريل أبن . و How to do yhings by wordsابلكلمات 

"نطق الفعل العنيف هو حتقيق لغته، أي إجناز أفعال اللغة، والعنف يف حالتنا أفعال مثل: تقدمي إثبااتت أو إعطاء أوامر أو طرح أسئلة 
 . (Searle, 1972, P 52)أو إعطاء وعود"

تقوم نظرية أفعال الكالم على أن وظيفة اللغة أساسا ليست إيصال املعلومات والتعبري عن األفكار، وإمنا هي مؤسسة تتكفل بتحويل 
ودالالت فقط، بل  ألفاظوهذا يفيد أن اللغة ليست جمرد األقوال اليت تصدر ضمن معطيات سياقية إىل أفعال ذات صبغة اجتماعية  

 املتكلم، ويطمح من خالهلا إىل إحداث تغيري معني يف سلوك املخاطب ابلفعل أو ابلكالم. هي أيضا أفعال ينجزها 
ينتقد اوستني تصور الفالسفة واللغويني للجملة اإلنشائية ابلدفاع عن تصور مفاده أهنا ليست جمرد أقوال بل هي أيضا إجنازات لتلك 

مبجرد كوهنا قائلة شيئا ما، فإهنا تكون منجزة له،  إال أنه ال يزال خيامران شعور األقوال، يقول: "وبطبيعة األمر فإن العبارات اإلنشائية 
به حنكم   Dimensionأبهنا تظل أساسا غري صادقة وال كاذبة كما عليه األمر مع اإلثبااتت اخلربية. ونشعر أبنه يوجد هنا وجه من 

بكوهنا مناسبة للمقام(. وهذا الوجه من االعتبار ال مدخل له يف العبارة ونقيم ونقدر العبارة اخلربية املتلفظ هبا )مع تسليمنا مبدئيا 
، كما أنه يعيد النظر يف مفهوم الصدق والكذب ومن خالله مفهوم اجلملة اخلربية اليت ال تلتزم )060، ص0220أوستني، (اإلنشائية"

 دالالت يكشفها االستلزام احلواري.ابملفهوم الظاهر وإمنا مثل اإلنشائية قد خترج عن مقتضى الظاهر لتفيد 
 بناء على هذا التصور ميز أوستني ثالثة أفعال تشكل ماهية الفعل الكالمي وتظهر وظائفه  وهي:

/ الفعل التلفظي: وهو نفسه الذي يعين النشاط اللغوي الصرف، ويدل على إنتاج قول ذي داللة ختضع للرتكيب  أي التلفظ 0
 جللسة فعل تلفظي.ابلقول. فقول القاضي فتحت ا

/ الفعل اإلجنازي: هو الذي يدل على عمل، أي العمل الذي ينم عن احلديث والذي ميارس قوة على املتخاطبني. فعندما يتلفظ  1
الشخص بفعل ما يكون قد أجنز فعال أو أفعاال، فعندما يقول القاضي فتحت اجللسة، ينجز فعال وهو فتح اجللسة، أي أن هناك فعال 

 نجزه املخاطب بتلفظه بذلك الفعل.خارجيا ي
/ الفعل التأثريي: ويدل على احلديث بوصفه قادرا على إحداث آاثر اثنوية مرتتبة على الفعل اإلنشائي، ولكل كالم أثر ميتد حبيث 0

يقول  ،(020 021، ص1102)بو قفطان،  يتجاوز اللحظة اليت قيل فيها. وهنا يقصد أثر الفعل يف اخلارج، خاصة يف املخاطبني
أوستني: "ولكي ننجز فعل الكالم، وابلتايل قوة فعل الكالم، ال بد أيضا من أن ننجز نوعا آخر من األفعال. فأن نقول شيئا ما قد 

  (Austin, 1962, P95)يرتتب عليه أحياان أو يف العادة حدوث بع  اآلاثر على إحساسات املخاطب وأفكاره أو تصرفاته" 
 سة ينتج عنه آاثر يف املتلقني من مثل التزام الصمت...فإعالن القاضي فتح اجلل

وجبانب األفعال الكالمية وبعدما وجهت انتقادات لتصنيف أوسنت السابق، أضاف احلكميات وتبني يف تصوره بع  االضطراب مع 
. غري أن سريل راجع (021 010، ص0220)أوستني،  اعرتاف منه بصعوبة حتديد بعضها السيما السلوكيات لتداخلها مع غريها

تصور أستاذه وانتقده، فاقرتح تصنيفا لتلك األحكام خمالفا لتصنيف أستاذه وتتبناه هذه الدراسة، وقد جعل أفعال الكالم يف مخسة 
 أصناف  وهي:

املطابقة فيها / اإلخبارايت/التقريرايت: واهلدف منها وصف واقعة معينة من خالل قضية تتميز ابحتماهلا  الصدق والكذب، وابجتاه 0
 من القول إىل العامل حبيث يكون مطابقا للواقع املوجود يف العامل اخلارجي.



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

88 
 

 / التوجيهيات أو الطلبيات: والغرض منها محل املخاطب على أداء فعل او عمل معني.1
ا قدمه أستاذه، أي أهنا / االلتزاميات/ الوعدايت: الغرض منها محل املخاطب على أداء فعل أو عمل معيني. والتزم فيها سريل مب0

أفعال الكالم اليت تؤسس لدى املتكلم إلزامية القيام بعمل ما معرتف به من قبل املخاطب. إن املتكلم يتفوه بكالم يؤسس به وجوب 
ه، )بالتشي القيام مبحتوى قوله، وحيمل املخاطب على االعرتاف هبذه اإللزامية، مثال ذلك: القسم، الرهان، التعهد، الضمان...

 (.66، ص1111
 ولضمان تطبيق انجع لألمر حبيث تكون نتائجه مقبولة وضع اوستني قواعد تداولية وهي ترتبط بوضعية املتخاطبني، وهي: 

أ. أن يتوافر شرط االستعالء والسلطة  على اآلمر أن يكون يف مرتبة أعلى من مرتبة املأمور، ذلك أن األمر يكون من األعلى إىل 
 أن يكون العكس، وإال فهو دعاء أو تضرع... األسفل وال ميكن

ب. أن يتوفر شرط القدرة: على اآلمر أن يكون قادرا على إصدار األمر  ذلك أن األمر يقتضي سلطة املخاطب على املخاطب، ومىت 
 مل تتحقق مل يتحقق األمر.

 ج. اإلرادة: إرادة املتكلم يف إصدار األمر، مبعىن القصدية.
 د. االقتناع أو القصد. 
/ التعبريايت/االفصاحيات: وغرضها اإلجنازي هو التعبري عن املوقف النفسي تعبريا يتوافر فيه شرط اإلخالص، وليس يف هذا االجتاه 1

 مطابقة، فاملتكلم ال حياول أن جيعل الكلمات تطابق العامل اخلارجي وال العامل اخلارجي يطابق الكلمات .
التصرحييات: الغرض منها إحداث تغيري يف العامل اخلارجي، وأهم ما مييزها عن األصناف األخرى أهنا حتدث تغيريا يف  / اإلعالنيات/5

الوضع القائم، فضال عن أهنا تقتضي عرفا غري لغوي واجتاه املطابقة فيها قد يكون من الكلمات إىل العامل، أو من العامل إىل الكلمات، 
 .(66، ص1111)بالتشيه، صوال حيتاج إىل شرط اإلخال

ويف ظل هذا التصور وابلربط بني تقسيم اوستني لألفعال وتصور سريل لألحكام سنقارب بع  األفعال اليت تبدو عنيفة يف بع  
 العبارات املرتبطة بسياق كوروان.

 
بشكل مفاجئ، وانتشر بسرعة قياسية جعلت العامل كله مندهشا ومرتقبا،  02 ظهر كوفيد العبارة األوىل: "إننا يف حالة حرب":اثنيا: 

وحريصا على مواجهته للخروج من األزمة أبقل  اخلسائر املادية والبشرية، ومن مث وجد اخلطاابن السياسي واإلعالمي يف كلمة: "حرب" 
ها من التكتل العاملي وإلغاء احلدود اجلغرافية  إذ يظهر العامل  الوصف املناسب للظاهرة سواء يف طبيعتها وقوهتا أو يف ما تقتضيه مواجهت

كله كأنه طرف يف احلرب ويشبه الفريق األعزل من السالح، وكوروان الطرف الثاين ذو األسلحة القوية الفتاكة واخلدع احلربية الدقيقة 
 واجهة. )التغري اجليين املتعدد والغريب(  مما يستوجب اليقظة واحلذر واالستعداد للم

صحيح أن هذا الوصف ابحلرب مناسب وجمسد للوضع يف العامل وللموقف من العنصر الغريب املستجد، وهو الفريوس، وهو أيضا 
جمسد ملا يقتضيه التغلب عليه من اليقظة والرصد والتتبع  أي أن العنف اللفظي صار ضرورة "لبلوغ التأثري املطلوب من قبل الوسائل 

ذب أكثر مشاهدات والتأثري يف املتلقي، عن طريق مشاهد العنف يف املواد اإلخبارية ]تصوير اجلثث املرتاكمة يف اإلعالمية، وذلك جل
بع  الدول األوربية ومواكب اجلنائز العسكرية واستياء بع  الدول من عدم القدرة على إجياد وقت وال أماكن لدفن الضحااي، 

ر هذه املشاهد مشحونة ابملفاهيم املعنفة على املتلقني ينشط تلك املفاهيم ويرسخها يف وحرمان األهايل من توديع مواتهم[ وإن تكرا
 (.65، ص1111األذهان كما يعرب عنها عامل اللغة األمريكي جورج الكوف" )سهاد، زغري، 
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مة املوظفة بقوة يف اخلطابني ولفظ "احلرب" من أكثر األلفاظ اجملسدة ملضامني هذا النص. ويتأكد ما أشران إليه عندما نقارب هذه الكل
 السياسي واإلعالمي يف ضوء نظرية أفعال الكالم، ولنأخذ مثاال قول رئيس الوزراء اإليطايل جوزييب كونيت:

 «إننا يف حالة حرب»
من مث تصنف تبدو هذه العبارة واضحة وصرحية يف إعالم املتلقني بقرع طبول احلرب واستنفار اهلمم لإلقدام واحلرص على ربح رهاهنا، و 

ضمن اجلمل اخلربية الوصفية اليت هتدف إىل اإلثبات. غري أهنا يف عالقتها ابلسياق ذات داللة إنشائية  إذ خرج فيها اخلرب عن مقتضى 
الظاهر الذي هو اإلثبات إىل إجناز أفعال كالمية منها التحذير، وهي مسألة أقرها أوستني يقول: "... وجدان مرة أخرى، فيما يتعلق 

جلمل اخلربية املزعومة، وابألخص احلكام املثبتة فيها، أبن هذه األحكام يعرض هلا من ضروب اخلروج عن مقتضى احلال مثل ما عرض اب
 (.052، ص0220للعبارات اإلنشائية" )أوستني، 

وقد خلقت ردود أفعال متباينة يف إيطاليا  بني مؤيد تبىن منذ تلك اللحظة لغة احلرب واستثمر معجمها يف اخلطاب، ف "مشرف 
أما ماسيمو غايل مدير «. الذخرية احلية اليت حنتاجها خلوض هذه احلرب»الطوارئ، أكد أن األقنعة وأجهزة التنفس الصناعي هي 

حرب يصعب » ، ويتحدث األطباء واملمرضات عن«اجلبهة األمامية هلذه احلرب»ف املستشفيات ب مستشفى ساكو يف ميالنو فقد وص
السالح »  فكانت النتيجة أو الفعل التأثريي غري اللغوي لفعل الكالم املضمن يف كلمة الوزير أن «خوضها ألن العدو غري معروف

  (.1111، واجهة الوابء: إيطاليا تبحث عن استعارات جديدةيف م )فاروق، «"الوحيد هو البقاء يف املنزل واحرتام القواعد

وقد امتدت استعارة احلرب إىل لغة االقتصاد  "إذ نشر ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك املركزي األوريب مقااًل يف صحيفة فايننشال 
. أما فيلق علماء البيولوجيا فلم يتواَن عن «حنن يف حالة حرب ضد الفريوس التاجي وجيب علينا التعبئة وفًقا لذلك»اتميز بعنوان: 

حىت أولئك الذين ال ميلكون إال اخلضوع « األمن البيولوجي»و« اخلالاي القاتلة»و« الفريوسات الغازية»املشاركة يف احلرب ابحلديث عن 
ابء: إيطاليا تبحث عن استعارات جديدة، يف مواجهة الو  )فاروق، لقواعد احلجر الصحي والبقاء يف املنازل، ُشبُِّهوا ابجلنود يف اخلنادق"

1111.)  
ها مما وبني مدمَّر من عودة هذا املعجم بعد دفنه لعقود من الزمن منذ هناية احلرب العاملية الثانية، وما يعنيه من بعث املأساة واآلالم وغري 

أسفرت عنه احلرب ودفنته عوادي الزمن يف النفوس. وهذا أيضا فعل أتثريي فيه تغيري للوضع لكنه موقف سليب ال يرى يف الفعل 
يف  )فاروق، وجيها إجيابيا أو حتفيزا إجيابيا وإمنا هو عمل سليب ذو أثر سلبية منها التدمر النفسي وإحياء اآلالم املنسية"الكالمي ت

  (.1111مواجهة الوابء: إيطاليا تبحث عن استعارات جديدة، 
، ويتمثل يف التوكيد وتوظيف كلمة "احلرب"، إننا هنا إذن أمام فعل من أفعال الكالم، توافرت فيه العناصر األساس اليت حددها اوسنت

وهي مجلة تبدو يف ظاهرها خربية تفيد اإلثبات، مبعىن ضمن الوصف املؤكد، وهو كما يقول أوسنت: "فعل األساس فيه كسائر قوى 
أو منكر  ، مما يوهم أبن املتلقي مرتدد(Austin, 1962, P 137 )أفعال الكالم حصول طمأنينة النفس وسكوهنا إىل الفهم" 

فعمد املخاطب إىل التوكيد إلقناعه، ومن مث حق تصنيفه ضمن التقريرايت حسب تصنيف سريل والتداوليني، واهلدف منها   للحدث،
وصف واقعة معينة من خالل قضية تتميز ابحتماهلا الصدق والكذب النسيب  وهي هنا إعالن احلرب املؤكدة ضد الفريوس التاجي، 

من القول إىل العامل حبيث يكون مطابقا للواقع املوجود يف العامل اخلارجي"، وفيه مطابقة من حيث الداللة اجملازية  واجتاه املطابقة فيها
 لكلمة احلرب وليس املعىن الصريح. 

روج غري أن السياق وطبيعة العالقة بني املخاطب )سلطة عليا يف الدولة( واملخاطب بكسر اخلاء )اجملتمع(، جيعل اخلطاب حيتمل اخل
عن مقتضى الظاهر ومن التقرير إىل الطلب، ألن اهلدف ليس هو اإلخبار ابحلرب مبعىن إقناع املخاطب املنكر أو املرتدد مبوضوع 
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اخلطاب،  السيما وأن احلوار هنا عمودي فقط وأحادي الوجهة،  وإمنا حيمل الفعل دالالت تقتضي من اآلخر تغيري سلوكه واالخنراط 
يه الوضع اجلديد من االلتزام ابلتدابري املعلنة واالستعداد ملا سيرتتب عليه، وهكذا خترج من اإلخبار والتقريرايت إىل ما الفعلي يف ما يقتض

مساه سريل اإلعالنيات أو التصرحييات اليت يقصد هبا إحداث تغيري يف العامل اخلارجي، وذلك حبمل اجملتمع على االخنراط الفعلي 
 اللتزام ابلتدابري املعلنة اليت يقتضيها االنتصار يف هذه احلرب. والفاعل يف املواجهة، وا

هكذا فقد تكون اجلملة يف ظاهرها خربية لكن حتمل دالالت إنشائية والعكس صحيح، ومن هنا أتيت أمهية أفعال الكالم اليت تركز 
 على السياق وعناصر اخلطاب يف تصنيف احلوار وحتديد األغراض. 

هنا كما أسلفت مع التوكيد ابألداة حتمل على تغيري الواقع اخلارجي صراحة  لكن طبيعة التغيري احملقق اختلف إن اعتماد كلمة حرب 
ابختالف طبيعة املتلقني، فقد حتمل لدى بعضهم يف ذاهتا عنفا لغواي قد يؤثر سلبا وقد يولد ردود أفعال تتناق  واملطلوب منها، وهنا 

يف سياقنا[ نشاطا سلوكيا، أو بعربة أوسنت، هو أفعال وإجنازات هلا وظائف اجتماعية، مبعىن أن  يصبح "الفعل اللغوي العنيف ]احلرب
امللفوظات )اخلطاابت السياسية( تصبح شكال من أشكال التفاعل االجتماعي والسياسي وأن استعماهلا يقتضي اتباع أمناط من القواعد 

 ,Austin, 1962 )أساسي يف إنتاج األنشطة السلوكية يف الواقع السياسي"التخاطبية الصرحية واملضمرة، وهي اليت تساهم بشكل 
P137). 

فمكوانت اجملتمع ال ترقى كلها إىل مستوى فهم أن اللفظ  جمرد استعارة املقصود هبا بيان أن الوابء يقتضي املواجهة بتدابري معينة هي 
وإحداث الفعل التأثريي، وإمنا تلقته وفق ظاهر اللفظ واستحضرت اليت تعلن عنها احلكومات، وأن األساس هو إظهار أمهية املنجز 

 مقتضياته املادية واملعنوية  مما ترتب عنه أمران اقتضتهما طبيعة فهم اخلطاب واحتماالته وطبيعة املخاطبني: 
املستشفيات عرب العامل أعدادا كبرية األمر األول: أتثري نفسي سليب على بع  ذوي القلوب اللينة من سكان املعمورة، حيث استقبلت 

من املصابني ابالنتكاسات واألزمات النفسية احلادة نتيجة هتويل اخلطاب اإلعالمي للوابء وتوصيفه أبوصاف قوية، فهناك من أصيب 
عنف  حبيث   ابالكتئاب والوسواس القهري أو اجللطات الدماغية وأمراض القلب املزمنة، وحتول اخلطاب اإلعالمي لدى بعضهم إىل

كانت وصفة عالج الكثري منهم هي مقاطعة أخبار الفريوس. وهنا حتول اخلطاب من احلرص على احلماية والتوعية إىل عنف ترتبت 
عليه آاثر سلبية وموقف من اإلعالم   أي معركة أو حرب ضد نفوس فئات من ساكنة العامل، وليس جمرد حرب ضد الوابء، بل هناك 

لوابء أمرا معارضا للقيم االجتماعية شأنه شأن اجلرائم، ومن مث يرفضون التصريح ابإلصابة وخيفوهنا مما جنم عنه من اختذ اإلصابة اب
 مشكالت أخرى وهي انتشار العدوى لعدم خضوع املصابني من هذا النوع للعزل الصحي والربوتوكول العالجي...

قالت: "مل نقدم معلومات معينة للجمهور ألننا ال نريد إاثرة الذعر"، وهنا نستنتج أمهية االحرتاس يف خطاب سلطات أندونسيا حني 
فاجلمهور طبعا يتكون من طبقات عمرية وثقافية واجتماعية خمتلفة، ومن مث فاالحرتاس أثناء تقدمي املعطيات أمر مطلوب حلماية الفئات 

ا هو فقط تدبري جيد لطريقة تقدمي املعطيات ومراعاة لنفسية الضعيفة. ولكن ينبغي أال حيمل هذا على التدليس وال شرعنة املغالطة، وإمن
، وإن املتلقني املتعددة. بل إن الرئيس األملاين شتاينماير رف  استعارة احلرب للوابء لداللته العدوانية قائال: "إن تفشي كوروان ليس حراب

ويؤدي إىل ظهور اجلانب األفضل واألسوأ عند الفرد.  الدول واجلنود ال يواجهون بعضهم، بل على العكس، هذا اختبار إلنسانيتنا،
(، مما يفيد اقتناعه بعنف الكلمة وعدم انسجامها مع ما يقتضيه الوضع العاملي 1111"، )شتاينماير، دعوان نظهر أفضل ما لدينا

 .خنراط اإلجيايباملوبوء بوابء كوروان من التآزر واحلرص على اال
األمر الثاين: ظهور فئة رأت يف اخلطاب عنفا وتعنيفا للمجتمعات والشعوب من مث متردت على التدابري وعلى اللجان الساهرة على 
تطبيقها، مما نتج عنه عنف يف كثري من املناطق حيث الحظنا مواجهات بني القوات العمومية أو الشرطة وبع  املتمردين أو املتظاهرين 

د القوانني، وهذا خلق أزمات عدة منها ظهور إصاابت خطرية يف صفوف القوات وتفشي الفريوس عن طريق البؤر اليت تسببها ض

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86/a-53077540
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86/a-53077540
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86/a-53077540
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سلبيا جتمعات املتظاهرين، وهنا صار الفعل التأثريي الذي أنتجه الفعل اإلجنازي )حرب قصد التخويف والتحذير ورمبا التهديد( 
هو محل األفراد على االلتزام واملسامهة يف التصدي للفريوس ومواجهته عرب االلتزام ابحلجر الصحي وما أال و  ومكسرا لألفق املنتظر منه،

اقتضته حالة الطوارئ الصحية، وصار العنف متبادال من اجلهات الرمسية واإلعالم إىل اجملتمع من جهة، ومن فئة من اجملتمع إىل 
اثنية، وصارت للمعركة فروع أفقية )اجلهات الرمسية/ الفئات املتمردة( بعد أن كانت يف  املسؤولني والساهرين على محاية اجملتمع من جهة

األصل عمودية )عامل/ كوفيد(. وهنا ظهر لفظ املؤامرة، إىل درجة أن بع  متزعمي االحتجاجات الشعبية يف بع  الدول اختذوا الوابء 
  العراق واجلزائر مثال(. مؤامرة عاملية ضد نشاطهم النضايل وحركاهتم االحتجاجية )يف

مل يكن تقبل أمر الفريوس ابهلني، فهذا أمر طبيعي وواضح لكن العنف ال حيل املشكالت ألنه ال خياطب الوعي، وإمنا خياطب العاطفة 
جية ومن مث ختتلف ردود األفعال، وهنا يتضح أن تقريب املشكل من ساكنة العامل يقتضي أسلواب ميسرا غري عنيف، يراعي سيكولو 

اجملتمعات، خياطب الوعي لتنخرط الساكنة كلها يف املواجهة، بدل أن تقتسم إىل فئة جزء من احلل واثنية صارت جزءا من املشكلة 
وجبانبها. هنا أرى االكتفاء ابجلائحة أفضل من احلرب. غري أن اخلطاب هنا انساق وراء املعتاد  ذلك أن كل أمر فيه أطراف يصفونه 

كة منها مبارايت كرة القدم واالستحقاقات االنتخابية وأحياان فقط الربامج اإلذاعية اليت تعاجل املوضوعات املقتضية ابحلرب أو املعر 
للمواجهة بني أطراف متعارضة، وهو أمر حيتاج إىل إعادة النظر ابستبدال أسلوب العنف أبسلوب اإلقناع، والعدول عن الرتهيب إىل 

 الرتغيب.
:  من العبارات العنيفة اليت وظفت يف خطاب بع  السياسيني، قول رئيس الوزراء الربيطاين ية: استعدوا للوداعالعبارة الثاناثلثا: 

  "استعدوا لوداع احبتكم".جونسون يف كلمة مقتضبة: 
ن أعلى ففي  هذه العبارة إذا ربطناها بوصف احلرب عنف لفظي فيه التهديد والتخويف من جهة،  وفيه اإلقرار ابلضعف والفشل م

مؤسسة يف دولة عظمى من جهة اثنية، وهنا أتكد أن "اللغة ال توصل معلومات بل توصل رغبات )وأول هذه الرغبات الرغبة يف أن 
(. فهو اعرتاف من 111، ص1115يكون املتكلم موضع اعرتاف( وعنفا )وهو ضروري للوصول إىل اعرتاف اآلخرين" )لوكسرل، 

اف. وتؤيد هذا التفسري خطاابت أخرى ملسؤولني آخرين يف دول متقدمة حتمل هتديدات، ومنها جونسون ومحل للمجتمع على االعرت 
رئيس الوزراء االسباين بيدرو قول الرئيس االيطايل معلنا اهلزمية واالستسالم: "انتهت حلول األرض األمر مرتوك للسماء"، وقول 

يف إقرار  م الصحي إبدخال العديد من املصابني إىل املستشفيات".سانشيز: "األسوأ مل أيت بعد، سيحدث هذا عندما يقوم النظا
صريح ابلعجز واهلزمية وعدم القدرة على إنقاذ اجملتمع من أنياب مفرتس غري مرئي. وقد اعتمد جونسون يف كالمه أسلوب األمر، وحيمل 

 األمر قد توافرت فيه  وهي: يف ظاهرة معىن االستعالء واإللزام ذلك ألن القواعد التداولية األساس لتحقق فعل
 / توافر شرط االستعالء ذلك أن األمر صدر من رئيس الوزراء الربيطاين إىل الشعب. أي أهنا من األعلى إىل األسفل أو القاعدة.  0
ومعرفته / توافر شرط القدرة ذلك أن اآلمر له القدرة على إصدار األمر وفق مركزه االجتماعي والسياسي، والحتكاكه ابألحداث 1

 املسبقة مبآل الوضع يف غياب اللقاح وعدم االلتزام ابإلجراءات االحرتازية.
 فجونسون ضمن السلطة العليا ابلبالد ومن مث األمر حتقق إبرادته.  / إرادة املتكلم يف إصدار األمر،0
لزام احلواري. وتناسبه حركاته وإشاراته / االقتناع والقصد: حتققت يف اخلطاب فهو مقصود لذاته وإن كان يقبل التأويل وفق االست1

 ومالحمه أثناء إلقاء اخلطاب.
هكذا حتققت يف خطاب جونسون القواعد التداولية األربعة، ووجدت السياق مناسبا ووافقتها حركات اجلسد وتقاسيم الوجه. فماذا 

 عن أفعال الكالم؟
 استعدوا" وحيمل داللة التهديد كما حيتمل معىن التحذير أيضا.على مستوى أفعال الكالم جند هنا فعال تلفظيا وهو فعل األمر "
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 أما الفعل اإلجنازي الذي يضمنه الكالم فهو هتديد الساكنة أبثر الوابء عرب فعل األمر.
قسى ما وأما الفعل التأثريي فالقصد قد حتقق ابلتأثري يف املتلقني ويتمثل يف الرعب واهللع الذي ساد يف اجملتمع من جراء هتديدهم أب

ميكن للمرء أن يواجهه بصيغة اجلمع سواء يف املأمور استعدوا أو يف املعين ابلفقد أحبتكم. ذلك أن أصعب ما يؤثر يف املرء هو فراق 
األحبة وتوديعهم خاصة إذا كان الوداع األخري ويف ظروف قاسية ال تسمح إبلقاء نظرة الوداع وال تقبيل اجلبني بل وال تسمح ابملواساة 

لقي العزاء. قد نفهم هذا الكالم وفق االستلزام احلواري أبنه ليس املقصود به األمر احلقيقي الذي يقتضي حتقق الفعل على وجه وت
اإللزام واالستعالء وإن كان السياق والعالقة بني املخاطب واملخاَطب يقبله، ألنه أمر من أعلى سلطة إىل القاعدة، وإمنا هو التحذير 

 ني على االلتزام ابلتدابري االحرتازية اليت سنتها احلكومة لوقاية أنفسهم وأحبتهم من هذا الوابء اللعني.قصد محل املخاطب
يف العبارة عنف لكنه قد حيمل على العنف احملمود الذي يقصد به محاية املخاطب من األسوأ عرب الغلظة بعد أن مل ينفع معهم اللني، 

و املوت وفقدان األحبة، فعندما علمت الشعوب أبن نسبة الوفيات مرتفعة وأن الوابء قاتل عرب ويلحظ أن أكثر املؤثر يف املخاطبني ه
 ما يذاع من إيران وايطاليا وأمريكا من وفيات بسبب كوروان مرشح لالرتفاع، حرصوا على االلتزام ابلتدابري االحرتازية لكن ملا رأوا أن

هذا ما جعل بع  الدول تتعمد رفع نسبة الوفاايت بكوروان حبمل األطباء على مؤشر الوفيات يف تراجع، تراجع االهتمام، ولعل 
 التصرف يف أسباب الوفاة. مما خلق مشكالت يف كثري من الدول بني عائالت املتوفني واألطباء املكلفني مبلفات مواتهم.

ا محل املخاطب على أداء فعل معني هكذا ميكن تصنيف هذا الفعل وفق عمل سريل ضمن التوجيهيات أو الطلبيات اليت يقصد هب
وهو يف ظاهره االستعداد لفراق األحبة، لكنه يف ابطنه توصيف خلطورة الوضع، أي أنه يناسب التعبريايت واالفصاحيات. اليت هي 
تعبري عن موقف نفسي تعبريا يتوافر فيه شرط اإلخالص. وهنا يتضح كيف يصعب تطبيق تصنيف كل من أوسنت وسريل، ذلك أن 
للخطاب مظهرين، ظاهراي وابطنيا، وان كل واحد منهما قد يصنف يف غري الزاوية اليت رمسها اآلخر، ومن مث جند ازدواجية يف احلكم 
وأحياان أكثر، كما أن موقف املخاطب هنا يصعب حتديده نتيجة تباين يف مستوايت املتلقني واختالف طبيعة تلقي اخلطاب، بني من 

 وبني من حيرص على فهم املغزى الباطين ومن مث تتعدد ردود األفعال كما تعددت مستوايت التلقي والتأويل. يتلقاه مبفهومه الظاهر
هنا حتولت احلرب من حرب عمودية بطلها كوروان إىل حرب نفسية أفقية، مما يزكي اعتبار صيغة األمر واملأمور به الذي هو الوداع يف 

ة هدفها تغيري السلوكات والقناعات، لكنه تغيري مدمر يثري الرعب يف النفوس، ومعلوم أن هذا السياق عنفا وتعنيفا. وهي حرب نفسي
العنف النفسي أخطر يف سياقنا من اجلسدي، "فهناك عنف ورغبة متضمنان يف املمارسة اللغوية، فأان أنطلق من هذا املوقف وليس من 

جدايل شكال من أشكال العنف الذي أفرضه على خصمي   فإذا  ذاك ليس ألنه املوقف احلق، ولكن ألين أان أرغب بذلك، ويكون
(. وقد تلت العبارة هتديدات ابستعمال القوة لردع 110، ص1115فشلت حماوليت تلك فيمكنين أن أجلا إىل القوة العارية")لوكسرل، 

"بداًل من التسبب ة املسؤول الفلبيين: املخالفني الذين مل ينفع معهم اللفظ. وقد جسد هذا االنتقال من اللفظي اىل اجلسدي يف عبار 
البالد إىل القاعدة، ومن  حتول اخلطاب هنا من العامل يف مواجهة كوروان، إىل خطاب من أعلى سلطة يفيف مشاكل، سوف أدفنك"؛ 

سباب اليت أدت إىل خطاب احلرص واحلماية من الوابء وما يسفر عنه من خماطر إىل التهديد ابلقتل والتصفية اجلسدية. وهذا رمبا من األ
التمرد على القوانني عوض احلرص على تطبيقها طبقا للمثل السائر "الضغط يولد  يؤدي إىلتفشي الفريوس ألن خطاب التهديد 

 االنفجار"، وهنا يتضح أن على العامل أن يغري أسلوبه يف تدبري األزمات السيما عندما يتعلق األمر خبطاب موجه إىل العوام.
هكذا ومن خالل هذا النموذج يتضح كيف حضر العنف يف اخلطاب، وهو يف معظمه ميكن أن يصنف ضمن العنف احملمود الذي 
يكون اهلدف منه محل املخاطبني على محاية أنفسهم وذويهم من الوابء لكن أحياان يتجاوز مستوى التحذير إىل التهديد والتوبيخ مما 

افة املذموم والذي ترتتب عليه آاثر سلبية متعارضة مع األهداف. وقد يسفر األمر عن صراعات يفقده صفة احملمود، ويدخله يف صن
 داخلية هتدم كل ما بنته الدولة من إجراءات من أجل مقاومة الوابء وحماربته.
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ط الشعبية بل يف بع  ": من مظاهر العنف املنتشرة يف األوساالعبارة الثالثة: "ال داعي للقلق الفريوس يقتل املسنني فقطرابعا: 
واليت حتمل يف ذاهتا عنفا رمزاي أن الفريوس ال يقتل إال املسنني واملصابني ابألمراض املزمنة، قد يكون القصد  اخلطاابت اإلعالمية العاملية

لة املسنني خاصة الظاهر من العبارة بيان أن الفريوس غري خطري، من خالل أتكيد أبنه غري قاتل إال يف حاالت خاصة واندرة، وهي حا
املصابني منهم ابألمراض املزمنة ومن مث تصنف ضمن اجلمل اإلخبارية الوصفية احملتملة للصدق والكذب، أي ضمن اإلثبااتت على حد 

لكنها يف عالقتها بسياقات االستعمال وظروفه وطبيعة حبيث ميكن تصديقها أو تكذيبها ابلرجوع إىل الواقع اخلارجي، تعبري اوستني، 
 تلفظني هبا خترج عن مقتضى الظاهر لتفيد دالالت أخر ومن مث ميكن أن تصنف ضمن اإلعالانت.امل

إهنا عبارة عنيفة تستهدف مشاعر الشرحية العمرية املرهفة واهلشة وهي الفئة املسنة خاصة يف الغرب، وختفي دالالت كثرية بل تنجز 
بناء على السن، وجيسده متييز بع  الدول الغربية بني الفئات العمرية على دالالت سلبية، وخاصة التمييز الطبقي ملكوانت اجملتمع 

مستوى أولوية االستفادة من العالج وأجهزة التنفس، حيث تعطى األولوية للشباب واألطفال على حساب املسنني، ومضمون اخلطاب 
القتصاد وليس العكس، وهذا يتأكد إذا ربطناه مبا راج يف هذا املستوى هو أن هذه الفئة غري مرغوب فيها، ويلزم التضحية هبا إلنعاش ا

يف أورواب خالل السنوات االخرية من الشكوى من تكاليف الفئات العمرية املسنة واليت متثل نسبة مرتفعة تقدر بربع ساكنة أورواب، 
ألجل االقتصاد وليس العكس، وتنذر مبشكالت مادية واجتماعية. وقد صرح بع  السياسيني أبن على هذه الفئة التضحية بنفسها 

اجلمهوري القدمي ليؤكد أن كبار السن يُفضِّلون املوت على رؤية تدابري الصحة العامة وهي تضر  مساعد حاكم تكساس فقد خرج
عاًما  11وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن … لنكن أذكياء حيال ذلك… "دعوان نعود إىل احلياة :ابالقتصاد األمريكي، ُمردًدا

هذا البلد مستعدون للتنازل عن فرصتهم يف البقاء للحفاظ على واألجداد يف … لن نضحي ابلبالد أبكملها… سيهتمون أبنفسهم
(، ولعل هذا مما يسوغ ربط بع  الدارسني يف 1111 قتل املسنني ابسم احلياة،أمريكا اليت يعرفوهنا ألطفاهلم وأحفادهم" )جمدي، 

ة ومن ذوي األمراض املزمنة خاصة افرتاضهم صنع الفريوس يف أحد املختربات الصينية أبن اهلدف منه هو التخلص من هذه الشرحي
بعدما الحظنا متاطل بع  الدول يف العالج وإعالن بعضها مبكرا لنهج مناعة القطيع، مما أظهر أن شعار احلق يف احلياة والعدل 

مد، من احلرص على واملساواة جمرد أوهام تتغىن هبا الدول احملسوبة على الدميقراطية، وهذا عكس ما نعيشه يف البلدان املسلمة، وهلل احل
محاية املسنني حىت إن قطع صلة الرحم يف فرتة الوابء كان سببه احلقيقي اخلوف من نقل العدوى إىل الكبار، وقد انتشرت صيحات 
ونداءات عرب القنوات اإلعالمية ووصالت إشهارية موضوعها األساس محاية املسنني من هذا الوابء. وهنا تظهر املفارقة يف القيم بني 

 لدول الرأمسالية والدول ذات القيم الدينية واالجتماعية.ا
إن هذه العبارة العنيفة تكشف سيكولوجية الدول يف تدبري بع  األزمات على حساب بع  الفئات العمرية، وهنا أيضا يظهر كيف 

ت للرتكيز على العنصر األساس سيطر العنف على اخلطاب سواء منه الرمسي أو الشعيب يف وقت يقتضي خماطبة الوعي وهتدئة اجملتمعا
 والفاعل هو احرتام سبل الوقاية والبحث عن العالج واخنراط اجلميع يف حماربة الوابء كل حسب إمكاانته.

وأما الفعل التأثريي فإنه جتلى يف ما ترتب على هذه الدعاايت من اخلوف سواء يف نفوس املسنني واملرضى أو يف نفوس ذويهم الذين 
يف كل وقت إىل حد تبادل االهتامات والتحذيرات بني أفراد األسرة الواحدة حول مصري املسنني من أفرادها، فكل حيمل  يتوقعون الفقد

مسؤولية ما سيؤول إليه حاهلم ومصريهم لآلخر، وهنا جند عنفا يرتتب عنه عنف آخر إنه العنف النفسي األسري. لقد ولدت هذه 
ظم األسر يف العامل اإلسالمي ابخلصوص بل يف بع  الدول الغربية أيضا فقد انتحرت ممرضة العبارات اضطرااب وقلقا نفسيا لدى مع

ايطالية مبجرد أتكد إصابتها ابلوابء خوفا من نقل العدوى إىل والديها املسنني، يف حني تلقى بع  الشباب يف بع  الدول األوربية 
 ن احلصول على السكن الذي ميثل هاجس الشباب يف الغرب.اخلرب ابالستحسان وجعلوه مقدمة النفراج أزمتهم خاصة إمكا

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/older-people-would-rather-die-than-let-covid-19-lockdown-harm-us-economy-texas-official-dan-patrick
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/older-people-would-rather-die-than-let-covid-19-lockdown-harm-us-economy-texas-official-dan-patrick
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إن هذه العبارة اليت يدعي بع  مستعمليها أهنا تستهدف بعث الطمأنينة يف النفوس من خالل تعداد احلاالت اليت يكون فيها قاتال  
من أمهها االلتزام مببادئ املصداقية، هي عبارة حتمل يف ذاهتا عنفا وتعنيفا، وهنا "يلزم أن نذكر أن ملهنة اإلعالم ضوابط كثرية و 

واألخالقية املهنية، واملوضوعية. ولكن مع شديد األسف على ما يثار يف هذه الناحية، من أخبار مفزعة تتجاوز كل هذه الضوابط اليت 
هات مغرضة، أو أداة من دوهنا ال يكون ممتهن اإلعالم إعالميًا بل من املمكن أن تطلق عليه ألقاب أخرى أقرهبا: مسّوق ألفكار ج

ختويف لغرض خلق الفوضى، أو إنسان مأجور ال يقل خطورة عن اجملرم. فاإلعالمي هو انقل احلقيقة يف املقام األول وليس مشيعًا 
للفوضى أو انقاًل لإلشاعات، فال بد له من التحقق من مصدر املعلومة قبل نشرها، إضافة إىل أن هنالك موانع متنعه من نقل كل 

ال  ة تقع بني يديه، حىت وإن كان متيقنًا من صحتها حفاظًا على قيم اجملتمع، أو مراعاة ألوضاع وحاالت معينة" )العبودي،معلوم
(. كان األوىل أن يكون اخلطاب أنسا وحيمل شفقة ومحاية هلؤالء عوض أن يكون عنفا 1111 ،!ختافوا، كوروان يقتل كبار السن فقط

 جسادهم ال تتحمل العنف، والنفسي منه يف حالتهم أصعب وأخطر.وتعنيفا  فعمرهم ونفسيتهم وأ
 
 خا ة: 

وم  يتضح من تتبع بع  عبارات املسؤولني واإلعالميني زمن كوروان أهنا حتمل عنفا لغواي وتعنيفا ختتلف درجاته وأنواعه بني احملمود واملذم .0
 وسياسي وإعالمي وأسري.كما ختتلف وجهاته وآاثره.  وميكن أن نصنفه إىل عنف اجتماعي 

ويتضح أن العنف اللغوي ال تقل آاثره وعواقبه عن العنف اجلسدي، فقد ولد مشكالت عدة وأبرز بع  املشكالت العاملية اليت تتوارى  .1
وراء شعارات راننة يف الغرب من مثل العدل واملساواة واحلق يف احلياة والتطبيب، وكشف عن سيادة بع  ضروب الفوارق الطبقية 

 والتمييز العنصري بل األاننية املذمومة.
وكشفت الدراسة أن أفعال الكالم مدخل فعال يف عالج املعجم  وكشف ما فيه من العنف والتعنيف على الرغم من أن احلوار هنا غالبا  .0

 ما يكون أحادي االجتاه يف شكل خطاابت رمسية أو إعالمية.
حث عن اللقاح ضد الوابء، املسامهة يف احلد من انتشاره إبعادة النظر يف اللغة املوظفة ويبدو من خالل الدراسة أنه ينبغي أن يواكب الب .1

يف اخلطاب  وذلك أبن يستهدف الوعي وليس العاطفة، وحيرص على اإلقناع وليس على الرتهيب، ويراعي طبيعة املخاطبني وبنية 
املتلقي، لكن ينبغي مراعاة السياق وطبيعة املخاطب عند تشكيل  اجملتمعات. صحيح أن االستعارة والكناية تقواين اخلطاب وتؤثران يف

 الصورة حىت تؤدي وظيفتها األساس. 
يتضح أيضا من خالل الدراسة ومن خالل تباين يف طريقة تفاعل بع  الدول مع املصابني، أن القيم احلضرية اإلسالمية مرجع فعال يف  .5

من املرضى واملسنني على خالف ما رأيناه يف بع  الدول الغربية من استعداد  تدبري األزمات من خالل احلرص على محاية الضعفاء
 للتضحية هبذه الفئات.  

  وما فعلته حىت اآلن هو القرع Wonderlandوأختم دراسيت هذه مبا ختم به لوكسرل كتابه: "إن اللغة هي أرض العجائب الوحيدة  .6
 .(161، ص 1115لوكسرل،  على ابب حديقة هذه األرض"

 
 :املصادر واملراجع

، الدار البيضاء: 0(: نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ننجز األشياء ابلكالم، ترمجة عبد القادر قينيين، ط.0220أوستني، جون ) .0
 افريقيا الشرق.

 والتوزيع.، دار احلوار للنشر 0(: التداولية من أوستني إىل غوفمان، ترمجة صابر احلباشة، ط.1111بالتشيه، فيليب ) .1
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(: مدخل إىل دراسة بع  الظواهر التداولية يف اللغة العربية )اخلطاب املسرحي نوذجا(، جملة أنسانيات، العددان 1110بلخري، عمر ) .0
 (.https://journals.openedition.org/insaniyat/9668. 015 010، ص.01/05
بتحليل اخلطاب التلفزي، ضمن )ندوة علمية حول التداولية واخلطاب (: تداولية أفعال الكالم وعالقتها 1102بو قفطان، فتحي ) .1

 اإلعالمي التلفزي اجلزائري، منشورات خمرب املمارسات اللغوية، اجلزائر.
(: عنف اللغة ابخلطاب العاملي،  جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط، اجمللد 1111هاد، عادل جاسم، زغري، حممد جبار )س .2

 .(10  60، ص.ص. 11، العدد 2
  !(: ال ختافوا، كوروان يقتل كبار السن فقط1111العبودي، ميثم ) .1

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/22625 
: يف مواجهة الوابء: إيطاليا تبحث عن استعارات جديدة، هل تتخلص أوراب من معضلتها مع املسنني الذين (1111فاروق، وائل ) .1

 من الناتج القومي؟  %05يلتهمون 
www.alfaisalmag.com/?p=18179 

، الدار العربية للعلوم، املركز 0(: عنف اللغة، ترمجة وتقدمي حممد بدوي، مراجعة سعد مصلوح، ط.1115)لوكسرل، جان جاك  .2
 الثقايف العريب.

 (: قتل املسنني ابسم احلياة: اختبار أخالقي يف مواجهة كوروان،1111جمدي، زهراء ) .2
https://www.ida2at.com/old-people-die-name-life-ethical-test-against-
coronavirus/  
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 عنف التصورات واألنساق الفكرية
"من مشاهد املوت الرمزي للغويني"  

Violence of perceptions and intellectual systems 
From scenes of symbolic grammarians’s death 

 سيدي حسن أزروال ـ مربز وابحثد. 
 خنيفرة -بين مالل /املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين

    SIDI HASSANE AZEROUAL 
Aggregate and searcher  
Regional Center for Education and formation / Beni mellal- khenifra 

azeroualsidihassan@yahoo.fr 
 

 :امللخص
يسعى هذا البحث املتواضع إىل صياغة مقالة بتوظيف إمكاانت جتعلها واضحة ودقيقة وفعالة وذات فائدة  ويسعى كذلك إىل إضفاء 

 حدثت بني بع  النحاة العرب بطريقة مجالية.الطابع األديب على املناظرات اليت 
لقد كانت لغة هذا البحث ضرورة علمية حُتصي املالبسات اليت أحاطت ابحلروب اليت خاضها النحاة فيما بينهم )أي: فهم منطق 

تها: يتحدد أن تصدر منا مشاعر ال نستطيع مقاوم -كما يف هذا البحث املتواضع–الصراعات اليت وقعت بني النحاة(  وقد حيدث 
من  البعد األديب للكتاابت عن معارك معينة ابعتباره مظهرا متميزا للتواصل اللفظي الكتايب الذي يستنزف موارد اللغة للتأثري على املتلقي
خالل توضيح كيف أن كلمة "مثقف" تعين شخصا يدافع عن شيء ما )قيم علمية/ أنساق نظرية/ أفكار ...اخل(  فاملثقف إذن 

 رس نشاطا عقليا وراءه سلطة علمية.شخص مُيا
 لصراع/  املثقف/ النحوي/ ...اخل.احلرب/ االكلمات املفاتيح:  

Abstract: 
This little research attempts to write an article, and to use ways to make it clear, 
precise, appropriate and useful to the reader. This little research also attempts to 
"literate" the "fights" between Arab grammarians in an aesthetic way. 
The language of this research is a scientific necessity in order to determine the 
circumstances which accompany the wars waged by Arab grammarians (understand 
the logic of the fights between Arab grammarians). But it happens, as in this little 
research, to feel these emotions that one would prefer never to deny: "Literate" the 
writings on "fights" is in fact defined as a particular aspect of verbal - written - 
communication that apply an exploitation of the resources of the language to 
multiply the effects on the receiver by specifying that the word "intellectual" is used to 
designate someone who is committed to defend something (scientific values / 

mailto:azeroualsidihassan@yahoo.fr
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theoretical systems / ideas ... etc.) . An intellectual here is a person whose activity is 
based on exercise of the mind (reason), and who has some form of scientific 
authority. 
Keywords: war/ fights / intellectual / grammarian...etc. 

 الرموز املستعملة: 
 اجلمل لتدل على حلنها* = عالمة توضع أمام بع  

 ف = الفعل
 فا = الفاعل
 مف = املفعول

 :املقدمة
املواقف ابلرغبة اجلاحمة قاصدة خرائط العنف والتيه، تتحجر اليدان قرب مجر االنفالت، وومي  التدهور، وألق و حني تشتعل األفكار 

 الغياب  وتتلعثم الشفتان يف أثناء البحث عن الكالم، مث يتشاغل الفؤاد عن املوجود ابملمدود  فيتذكر الزمُن شارداً مالمح اآلخرين أو
ة... يتذكرهم وهم يغرقون يف ُعباب العدوان واملوت... يتذكرهم وجوهًا صارمة، وجثثًا مثقلة حبنني ما تبقى من حروف وجوههم املتعب

العودة: انتهى كل شيء عابرًا متخشبًا متعباً.. ينخره صدى الوحشة، ويتقطعه مدى اخللوة. متاثيل من رخام كان اللغويون يف 
نه دون استسالم: حيصون القواعد واحلروف اليت تساقطت من ذاكرهتم معرتكاهتم... كل واحد منهم يدافع عن أعمدة واجهة دكا

سهوا... يقاتلون، فمنهم من ينتشي ويسعد ابنتصاراته، ومنهم من يقضي حنبه، ومنهم من ينتظر األطياف القادمة عّل قسمات الدهر 
 تُنصف ما تبقى من العمر.

ها العنيفة  وتشيخ احلناجر املتأججة بصخب الشجار، فتتهاوى ينقل الزمن صدى قنابل/ مناظرات انصهرت بع  األجساد بشظااي
أمساء وترتفع أخرى  َتشكل خليطم مرتاكم من األمساء خترتق فوضى التاريخ: سيبويه، الكسائي، مىّت بن يونس، السريايف... اخل. لو كان 

الرمزي بصفة عامة، لو كان يل أن أبين عامل  يل أن أرسم مالمح الغياب يف احلضور، لو كان يل أن أنقل بع  مشاهد العنف واملوت
 معرفة تتالشى وتتهاوى أمام الضياع والعدوان... سأجعل بع  املتمنيات واقعاً ممكنًا، ولتكن البداية بسرد قصة سيبويه والكسائي .

 
 املسألة الزنبورية:أوال: 

 هل مات سيبويه مهّا وغّما؟
ات؟ اآلراء؟ اللغة؟... اخل، إهنا قنابل ملغومة عنيفة قد تنفجر على مستعمليها، فتنشر أمل تسمع عزيزي القارئ مبعارك سيوفها الكلم

 املوت  وهكذا تناظر سيبويه والكسائي خبصوص األمثلة التالية :
ع، ( قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هَو هَي. )تنقسم الضمائر املنفصلة إىل قسمني: أ( اثنا عشر خمتصة ابلرف0

وهي: أان، وحنن، وأنَت، وأنِت، وأنتما، وأنتم، وأننّت، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن. ب( واثنا عشر خمتصة ابلنصب، وهي: إايي، 
تصور وإايان، وإايَك، وإايِك، وإايكما، وإايكم، وإايكّن، وإايه، وإايها، وإايمها، وإايهم، وإايهّن. وهكذا نفهم الفرق بني تصور سيبويه و 

 ((.  1( و )*0ي من خالل املثالني: )الكسائ
 ( كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إايها. 1*
 .القائمُ ( خرجت فإذا عبد هللا 0  
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( على اللحن يف عرف سيبويه، وعلى الصحة يف عرف الكسائي. أما 1( و*)1. )يدل املثاالن *)القائِمَ ( خرجُت فإذا عبُد هللا 1*
 ( فقد أقرمها سيبويه ورفضهما الكسائي. وهناك من يؤول كالم الكسائي فيجعله يقبل الرفع والنصب(.0و)( 0املثاالن )

حكم سيبويه على هذا النوع من االستعمال اللغوي ابلرفع وال جيوز فيه النصب جوااًب عن أسئلة الكسائي  وملا وصلت املناظرة إىل 
من بني اجلموع تالمذة الكسائي: علي بن املبارك والفراء... لقد سبق الكسائي سيبويه  وكان –الباب املسدود، مت االحتكام إىل العرب 

إىل االستقرار يف بغداد، مث هّيأ لنفسه األجواء املناسبة اليت تكفل املنافسة الشرسة وإن تعلق األمر بشيخ النحاة سيبويه  فأمطرت 
دة، وهو جييبهم، طرح الكسائي املسألة الزنبورية املرتبطة ابلنصب يف املثال املناظرة سيبويه بوابل من األسئلة الصعبة من أفواه متعد

(، فاحتكم الكسائي إىل مجاعة من األعراب  0(  ودخل االثنان يف جدل حوهلا تعصب فيها سيبويه إىل حالة الرفع كما يف املثال )1*)
 كانوا يشهدون املناظرة، فأيدوه.

فيقال: إن العرب قد ُرشوا على ذلك، أو إهنم علموا منزلة الكسائي عند » ؟ روى ابن هشام: هل كانت املناظرة عادلة بني الرجلني
تهم الرشيد، ويقال: إهنم إمنا قالوا: القول قول الكسائي، ومل ينطقوا ابلنصب، وإن سيبويه قال ليحىي: ُمْرُهْم أن ينطقوا بذلك، فإن ألسن

(  فجعل ذلك 1( وال تقول املثال *)0(. واحلقيقة أن العرب تقول املثال )22، ص. 0222)ابن هشام مجال الدين، « ال تطوع به
 (. إن االنتصار لزعم الكسائي أو زعم سيبويه يقتضي االحتكام إىل الوقائع اللغوية:1(  وال يقبل املثال *)0سيبويه يقبل املثال )

 ( خرجت فإذا عبد هللا قائمًا.5
 الزنبور فإذا هو يشاهبها. ( قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من6
 ( قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو يلسع لسعتها.1
 ( قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو اثبت مثلها.2؟

فإذا هي )»... تعاىل: (، وقوله 00الشعراء « فإذا هي بيضاُء...)»... (، مثل قوله تعاىل: 0تؤكد وقائع لغوية متعددة صحة املثال )
( ألن القياس يعجز أن أييت أبمثلة استعملها الفصحاء من 1(  وال نعثر على وقائع لغوية أخرى تثبت صحة املثال *)11طه « حيَّةم...

» ايدة ( منصوبة على أهنا حال على ز 1يف املثال *)« القائم»العرب مما يقود إىل احلديث عن اخلروج عن القياس  وإذا اعتربان كلمة 
من احلال  ويذهب أبو بكر « ال» ( حيث حذفت 5، فإن ذلك يُعّد خروجاً عن القياس مما يستدعي تصحيح هذا املثال ابملثال )«ال

تكون ظرفا فيه مبعىن وجدت ورأيت يف املثال « إذا»( هو أن 010، ص. 0222بن اخلياط إىل رأي آخر)ابن هشام مجال الدين، 
« وجد»فقد أخطأ ألن املعاين ال تنصب املفاعيل الصحيحة، وألن « وجدت»تعمل عمل « إذا»ل وجعل (. فمن زعم تعريف احلا1*)

 ينصب امسني، وألن جميء احلال بلفظ املعرفة قليل.
كما يف « يشاهبها»أو« يساويها»يذهب ابن مالك إىل استعادة املضمر يف الضمري على أساس أنه مفعول به، وسيكون تقدير املضمر 

قد حذف فانفصل الضمري، ونظريه قراءة علي بن أيب طالب حني نصب  « يشبه»أو« يساوي»(  وأتويل املفعول به أن الفعل 6)املثال 
«. نوجُد أو نُرى عصبةً »( حيث تقدير الكالم 01يوسف « لئن أكله الذئب وحنن عصبة...)»... يف قوله تعاىل : « عصبة»كلمة 

(. ويرى ابن احلاجب رأاي غريبا يذهب 1ل به وإمنا للداللة على املفعول املطلق كما يف املثال )وقد حيذف الفعل ال للداللة على املفعو 
(، مث حذف املضاف 2يف املثال )؟« فإذا هو اثبت مثلها» إىل النصب على احلال من الضمري يف اخلرب احملذوف، فيكون التقدير 

 ابة )وأتيت الغرابة يف انتصاب الضمري على احلال(.فانفصل الضمري وانتصب يف اللفظ على احلال على سبيل الني
 وقد أرّخ أبو احلسن حازم بن حممد القرطاجين هلذه الواقعة قائال:

 الذي ده ما إذا عنْت فجأة األمر  والُعرب قد حتذف اإلخبار بع  د إذا
 ورمبا رفعوا من بعدها، رب ما  ورمبا نصبوا للحال ب عد إذا
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 وجه احلقيقة من إشكاله غ  ما  هب  ما فإن توايل ضمريان اكتسى
 الغمما أهدت إىل سيبويه احلتف و  لذلك أعيت على األفهام مسأل    ة
 ِقْدَما أشدَّ من الزنبور وقع ُح   ما  فقد كانت العقرب العوجاء أحسب ها

 قد اختص  ما« إذا هو إايها»أو هل   «هو هي إذا»ويف اجلواب عليها هل 
 ما قال فيها أاب بشر، وقد ظل       ما  وابن محزة ف  يوخطأ ابن زايد 

 اي ليته مل يكن يف أمره حك        ما  وغاظ عمراً عليٌّ يف حكومت   ه
 اي ليته مل يكن يف أمره حك  ما  كغيط عمٍرو علياً يف حكومت   ه
 من أهله إذ غدا منه يفي  دم   ا  وفجََّع ابن زايٍد كلَّ منتخ ب

 من أهله إذ غدا منه يفي  دم   ا  زايٍد كل منتخ ب كفجعة ابن
 يف كل طرٍس كدمٍع سحَّ وانسج ما  وأصبحت بعده األنفاُس ابكي  ة
 لوال التنافس يف الدنيا ملا أض  ما  وليس خيلو امرؤ من حاسد أض مٍ 
 وأبرُح الناِس شجواً عاملم ُهِض ت َما  والغنب يف العلم أشجى حمنة علم تْ 

 (011 -22، ص. ص. 0222هشام مجال الدين، )ابن 
الغم واحلتف، وإن كان الصواب )كما قال علماء النحو( الرأي الذي  –حسب البيت الرابع  –هكذا أهدْت هذه الواقعة لسيبويه 

لقد مسعه مُيلي ؟ «محاد بن سلمة»أشار به  لكن ملاذا مل ُيصب سيبويه ابلغم واحلتف عندما أخطأ فعاًل يف أثناء احتكاكه مع شيخه 
« ليس أبو الدرداء»، فصحح سيبويه «ما من أحد من أصحايب إال وقد أخذت عليه ليس أاب الدرداء»قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

اليت ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب  أخطأ سيبويه وهو يصحح الكالم ألن شيخه وضح كيف أن « ليس»اسم « أاب الدرداء»ألنه اعتقد أن 
  وهكذا مل ُيصب سيبويه ابلغم واحلتف ألنه جيهل بع  سلوك اللغة العربية ومقالب «إال»ي استثناء يف هذا املقام أتت مبعىن ه« ليس»

 علم النحو فتقبل كالم شيخه، قال: ال أبس، سأطلب علما جيعلين ال أحلن أبدا يف حديثي.
ليالته ابطلة الحنة مما سيقود إىل الغم واحلتف: عندما  وبعد مراس طويل، أراد الكسائي أن يرد حجج سيبويه بعنف وجيعل تع

ه ،  021ليموت هناك سنة « البيضاء».. عاد سيبويه إىل مسقط رأسه !كان مبتداًئ فال حرج عليه، لكنه اآلن أصبح شيخ النحاة
 وقيل إنه مات مهّاً وكمدا.

 
 املنطق... ما املنطق؟اثنيا: 

تفوح رائحة العنف واحلرب من كالم السريايف النحوي وهو يتأهب لالنقضاض على مىّت بن يونس القنائي الفيلسوف  ويزداد الكالم 
اعذر أيها »شراسة عندما أيذن الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات إبصدار أمر انطالق املعركة  يقول أبو سعيد السريايف: 

ملصون يف الصدور غري العلم املعروض يف هذا اجمللس على األمساع املصيخة والعيون احملدقة والعقول احلادة واأللباب الوزير فإنَّ العلم ا
« الناقدة، ألن هذا يستصحب اهليبة، واهليبة مكسرة، وجيتلب احليا، واحليا مغلبة  وليس الرباز يف معركة غاصَّة كاملصراع يف بقعة خاصة

 (.21، ص. 1100. / التوحيدي أبو حيان، 100. ، ص 0221)جهامي جريار، 
خمالفة الوزير فيما رمسه هجنة واالحتجاز، عن رأيه إخالد إىل التقصري  ونعوذ ابهلل من زلة القدم، وإايه نسأل »(  مث يصيف: 

 (.21، ص. 1100. / التوحيدي أبو حيان، 100، ص . 0221)جهامي جريار، « حسن التوفيق واملعونة يف احلرب والسلم
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 ال جيب أن جيتمع السريايف ومىت بن يونس يف رقعة واحدة تنتشر فيها رائحة احلرب واملوت، وال ينبغي أن تنتهي األمور إىل ما آلت إليه 
قد يوحي الصراع أن التنافس قائم بني الرجلني على أساس إظهار التفوق يف معرفة جتمعهما، لكن احلرب اليت نشبت بينهما تذهب إىل 

وقد قال أهل الفلسفة جيب أن حتمل كل صناعة على القوانني املتعارفة بني » كفة سوء الفهم ألن النحو ليس هو املنطق: ترجيح  
أهلها. وكانوا يرون أن إدخال بع  الصناعات يف بع  إمنا يكون من جهل املتكلم أو عن قصد منه للمخالطة واسرتاحة ابالنتقال من 

(  وتزيد رقعة االتساع بني 150 -151، ص . ص. 0221)جهامي جريار، « طرق الكالمصناعة إىل أخرى إذا ضاقت عليه 
اخلطأ يف النحو يسمى حلنا، واخلطأ يف املنطق يسمى إحالة. والنحو حتقيق املعىن ابللفظ، »صناعة النحو وصناعة املنطق إذا علمنا أن 

 (.150، ص . 0221)جهامي جريار، « واملنطق حتقيق املعىن ابلعقل
قبل )مىّت( «: سوء الفهم»رغم ذلك، ظلت احلرب مستعرة بني أيب سعيد السريايف ومىّت القنائي حيث إن موضوعها بني الرجلني هو و 

الدخول يف لعبة لغوية خطرية غري حمسوبة العواقب، كما قبل السريايف استعمال أساليب املنطق التمويهية ليدافع عن معرفته وبضاعته 
)جهامي « ولكم عادة يف مثل هذا التمويه» صلي رغم اهتامه للمناطقة بفساد منطقهم يف بسط القضااي قائال: بسالح غري سالحه األ

 (.20، ص. 1100. / التوحيدي أبو حيان، 101، ص . 0221جريار، 
 وميكن توضيح الفرق بني صناعة النحو وصناعة املنطق يف مثال الشاعر ُكثري:

 إيّل وما تدري بذاك القص    ائر    رةوأنِت الت ي حّببت كل قصي       
 قصار اخلطى شّر النساء البحاتر  عِنيُت قصريات احلجال ومل أرد

هو « شر النساء»خربه، ومن قال « شّر النساء»مبتدأ و« البحاتر»بني من قال « شّر النساء البحاتر»يقرتح احلل النحوي إعراب مجلة 
أعطي درهم »النحو اإلسناد يف اللفظ إىل شيء، وهو يف املعىن مسند إىل شيء آخر، فنقول:  خربه  وجُتيز صناعة« البحاتر»املبتدأ و
؟ إذن، أسند اإلعطاء إىل الدرهم يف اللفظ وهو مسند يف املعىن إىل زيد  وإذا «أعطي زيد درمهاً »فتحصل فائدة كما يف قولنا: « زيداً 

 فنسمي ما شئنا االسم وما شئنا اخلرب.« اً كان أخوك زيد»و« كان زيد أخاك»اجتمعت معرفتان نقول: 
ال إنسان »ويقرتح احلل املنطقي القضااي املنطقية اليت قد تنعكس ليتحول املوضوع حمموال واحملمول موضوعًا  ونقول يف مثال االنعكاس: 

، فاملثال «ن إنسانكل حيوا»و« كل إنسان حيوان»  وهناك قضااي ال تنعكس مثل قولنا : «ال حجر واحد إنسان»و« واحد حجر
األول صادق والثاين كاذب  وهبذا منيز بني القضية الصادقة والقضية الكاذبة مما يؤكد أن غرض صناعة علم النحو ليس هو غرض 

 صناعة املنطق.
ونة نعم، وأي مع»أجابه: « فهل يُعني أحدمها صاحبه؟ ]يقصد النحو واملنطق[»، فقال: «أاب سليمان« »أبو حيان التوحيدي»سأل 

(  يعين أن الصناعتني تفيد 151، ص . 0221)جهامي جريار، « إذا اجتمع املنطق العقلي واملنطق احلّسي؟ فهو الغاية والكمال
أن أصالة املنهج النحوي »الواحدة األخرى يف طُرق االشتغال ما دام أن موضوع علم النحو ليس هو موضوع املنطق  ويالحظ 

فكرية أمر غري مشكوك يف صحته، سّيما يف البداايت  لكن التفاعل الذي حصل بني املتأخرين من واستقالله عن سائر التيارات ال
النحويني والفقهاء والكالميني، أدخل عناصر فكرية، يواننية جديدة عرب هؤالء، طبعْت إىل حّد ما مؤلفات العلماء النحويني يف انتقاء 

)جهامي جريار، « املؤرخني واللغويني حول أصالة تفكريهم وسياق أحباثهم مصطلحهم وطرق استدالهلم، مما أوقع اللبس يف نفوس
 (.016، ص . 0221

وإذا قال لك آخر: "كن حنواي لغواي فصيحا" فإمنا يريد: افهم عن نفسك ما تقول، مث رم أن يفهم »تستمر املعركة، فيقول السريايف: 
 عنك غريك.
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عىن على اللفظ فال ينقص منه، هذا إذا كنت يف حتقيق شيء على ما هو به. فأما إذا وقدر اللفظ على املعىن فال يفضل عنه، وقدر امل
لوح حاولت فرش املعىن وبسط املراد فاجُل اللفظ ابلروادف املوضحة واألشباه املقربة، واالستعارات املمتعة، وبني املعاين ابلبالغة، أعين 

، ألن املطلوب إذا ظُفر به على هذا الوجه عز وجال، وكرم وعال، واشرح منها لشيء حىت ال تصاب إال ابلبحث عنها والشوق إليها
 -22، ص. ص. 1100)التوحيدي أبو حيان، « منها شيئا حىت ال ميكن أن مُيرتى فيه أو يُتعب يف فهمه أو يُعرج عنه الغتماضه

22  .) 
مُه على وصف ظاهر اللغة دون قوانني اشتغال الفكر وُتظهر مناظرة السريايف للقنائي مكر عامل النحو الذي نعتقد أنه يقصر اهتما

)وحني دارت مناظرة بني يونس بن مىت القنائي والسريايف، بدا يف إحدى فقرات هذه املناظرة كيف كان السريايف يستفيد من الثقافة 
ظ ابلروادف واألشباه واالستعارات، اإلبداعية )البالغية/النقدية( أيضا عندما استعمل عبارات: فرش املعىن، وبسط املراد، وجالء اللف

وإذا قال لك آخر "كن" حنواي لغواي فصيحا، فإمنا يُريد: أفهم عن نفسك ما تقول مث ُرْم أن يفهم »والتلويح، والشرح واإليضاح، فقال: 
ولت فرش املعىن وبسط عنك غريك وقّدر اللفظ على املعىن فال ينقص منه. هذا إذا كنت يف حتقيق شيء ما على ما هو به، فأما إذا حا

وضحة واألشباه املقربة واالستعارات املمتنعة، وسّد املعاين ابلبالغة، أعين لّوح منها شيئا حىت ال 
ُ
تصاب املراد فأجل اللفظ ابلروادف امل

 ميكن أن إال ابلبحث عنها والشوق إليها، ألن املطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عز وجل وكرم وعال، واشرح منها شيئا حىت ال
(  فكان السريايف يعي حدود صناعة 102، ص. 0221)جهامي جريار، « ميرتي فيه أو يتعب يف فهمه أو يسرتيح عنه الغتماضه

ق  علم النحو اليت ال تسعفه يف االنتصار يف هذه املعركة، واجته إىل استعارة طرق اشتغال صناعة املنطق مما يؤكد أنه انتصر للنحو ابملنط
ونستطيع القول إن «. مسعتكم تقولون»، و«ولكم عادة مبثل هذا التمويه»اظرة عن معرفة السريايف ابملنطق معرفة كافية ملا قال: تنّم املن»

السريايف  تغلب على )مىت( ألنه عرف املنطق، أما )مىت( فلم يكن على معرفة جيدة ابلنحو ومسائله. ولسنا ندري ماذا كان السريايف 
 (.51، ص. 1115)حمسب حميي الدين، « أجابه عن هذه املسائل النحوية الدقيقةفاعالً لو أن )مىت( 

أهدْت هذه املناظرة أيضا اهلّم واحلتف ل )مىّت( كما حدث ابلضبط مع سيبويه  لقد سقط الرجل صريع مّد البحر الكاسح جُيلله ألق 
... فإذا به يسأل زمنه األخري: كيف نذرت أسوار قالعي احلرف احلارق، وحُتاكي أصابعه األثري الضائع وسط عتمة العنف واالغتيال

إن )مىت( قد ُووجه يف املناظرة مبتكلم جديل »للموت والنسيان؟ يسرتق السمع إىل حروف متشظية حُيّدث بعضها البع ، تقول: 
( ... انتهت حكاية 50. ، ص1115)حمسب حميي الدين، « متمكن من األفالطونية أكثر من كونه حنواي حيتقر املنطق أو اليواننية

 )مىت(، لكن مشاهد املوت الرمزي أتىب التوقف.
 

 لو كنت لغواي صاحب تصورات وأنساق فكرية؟اثلثا: 
تلكم بع  الفصول اليت مل َيكْد حريُق القتال يُغشيها حىت بدأان نشم روائح جثث املوتى  فلو كنَت لغواي، ماذا سيحدث؟ ستكون 
حزينا وأنَت تتأملهم حياصرونك بعنف، وفجأة يضعون لك ألف مصيدة... كانوا يسيِّجون رقبتك املمنوحة بوابل احلديد، وكنَت تنظر 

مكباًل أبغالل األسطورة... هل كنَت يوما ما داعرا شامتا مرتفاً خمدومًا؟ قيل: هم ال يقصدون إال عتاه أو جبابرة  إليهم ممزقًا مستسلماً 
مثلك... ما صورتك سوى جسد من خشب الطلح ميتد سحيقا بني الصلب وهبة الفراغ  استشعْر شهيق اجلراح، واسكْن ينابيع 

يتخطفها الربق ابحثاً عن جداول دم إىل قلب رخو، ورايحك جتلل كلمات ابقيات  مياهك ُتطفْئ هبا وهجك ووهج أعدائك  فظاللك
 بصدى الصوت املهرتئ حّبات وأشباح وال شيء.
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عفوا.. كنَت ُتطارد سحاب املاضي حُمتميا ابلوارف أسفل أيكة، وأنت ترقب غريك يستهلك حروف ذاكرته مهرواًل يف وهج 
متهالكني تنتظر وقوع أحدهم يف مصيدة ماكرة تستنزف الروح  بيد أنك اآلن مثلهم وقعَت يف  احلرقة... كانوا يتحركون أمامك متعبني

 مصيدة ال متلك قوة تدرأ هبا مشاهد موتك الرمزي وعنف من يرتبص بك.
 

 :اخلا ة
أمل الدين، نتأمل األدب، ملاذا يرتبط الفرد أبنساق فكرية معينة؟ جنلس إىل الطاولة فنتأمل أشياء متعددة: نتأمل الوجود والكون، نت

نتأمل السلوك... ومل ال نتأمل اللغة  نبين أنساقًا فكرية ونظرية أو ننخرط يف قبول أن نكون جزءًا من هذا البناء.. نتعصب للمنطق 
املنطق أو أن الذي فرضتُه احلاجة يف مرحلة زمنية معينة ويُعنف بعضنا البع  اآلخر، ونصبح دوغمائيني ال نقبل أن مُيسَّ بنيان هذا 

 تقّوض أركانه.
نيناها متتد أيدينا إىل اآلخرين، وميدُّ اآلخرون أيديهم إلينا، فنحاول أن نشوه بعضنا  وبعد حني، ندرك أن األنساق الفكرية والنظرية اليت ب

، وبضرورة بدل جمهود ال تقينا  شر الدفاع عنها كأن تدافع عن نفسها يف استقالل عنا  وفجأة، حنس بضرورة التصدي لعنف اآلخرين
 إضايف ضد أي استهداف للمنطق الذي بنيناه.

يدافع اإلنسان يف حياته العادية عن عرضه وماله وأرضه... ويدافع يف حياته الرمزية عن منطقه وأنساقه الفكرية والنظرية... قد يقرتب 
طق والرمزية، ويبتعد يف حياته الرمزية عن حياته العادية: اإلنسان يف حياته العادية من احليوان حىت وإن شاب هذا االقرتاب نوع من املن

 ال يشبه اإلنسان الرمزي اإلنسان العادي مما يؤكد حقيقة أنه إذا مات، ستكون وفاته رمزية.
ى استعرضنا بع  مشاهد املوت الرمزي للمثقف والعنف الذي رافقها، وركزان على منوذج املشتغل ابللغة... فظهر أن الصراع  ليس سو 
تقوي  البىن الذهنية والتصورات واألنساق الفكرية واآلراء واألفكار ...اخل  فمبادئ العلم ال تتحدث عن نسق فكري ونظري واحد، 
إمنا تتحدث عن ذلك ابجلمع: هي أنساق وأمناط حتكمها فرضيات ولغة وأتكيدات مث استنتاجات وتعميمات  وهكذا حنكم على 

زي يهيئ رمزيته للعنف والتالسن والتجاذب طمعاً يف حتقيق االنتصار  وستكون النتيجة أن هذا اإلنسان اإلنسان أنه، ابلفعل، كائن رم
د ذاته يف احتفال كبري، وهو ال ميارس يف احلقيقة سوى طقوس اإلابدة.  مُيجِّ
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 مظاهر املوت يف شعر عائشة السيفي 
 "ديوان أحالُم البنت العاشرة أمنوذجاً "

 
Effects of death in the poem of Aisha Al-Seifi  

"poetry collection of the dream of a ten-year-old girl" 
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 :امللخص

"  وكانت ثيمة املوت الظاهرة األبرز يف عائشة السيفي" للشاعرة العمانية "أحالم البنُت العاشرةابرزاً يف جمموعة "كان للموت حضوراً 
نصوص اجملموعة كما شغلت جانبًا كبرياً من تفكري عائشة السيفي. وظهرت أتمالت ميتافيزيقية ورؤی فلسفّية شّتی عرَب نصوص هذه 

ليت تعتقد أبّن املوت نقي  احلياة ومرادف للعدم  والشاعرة تری يف املوت كائنًا حاضرًا مع اإلنسان اجملموعة  وقد نفت هذه النظرية ا
هنائية  منذ الوالدة حّتی النهاية، ويف الغطاء الرتايب يدخل مرحلة جديدة غري اليت تعّود عليها  ألهّنا تعرف أنَّ املوت مل يكن أبداً مرحلة

لوجود اإلنسان  بل اعترب دومًا مبثابة عملية تُؤّمن عبورها حلالة أخری من الوجود. يهدف البحث  وليس من شأن املوت أن يضع حّداً 
التحليلي ابلرتكيز علی جمموعة "أحالم البنُت العاشرة". وقد -إلی دراسة املوت يف نصوص عائشة السيفي معتمداً علی املنهج الوصفي

ند هذه املسألة كوحدة بني احلياة واملوت، وقد أوجدت عائشة السيفي دالالت احلرّية يف اّتضح لنا بعد دراسة أبعاد املوت أهّنا وقفت ع
 املوت والعبثّية يف احلياة، فكان املوت ابلنسبة هلا مبثابة احلياة، كما نری الرؤية الفلسفية للحياة من منظرها الذايت.

 السيفي، ديوان "أحالُم البنت العاشرة".: الشعر العماين احلديث، دالالت املوت، عائشة الكلمات الدليلية
Abstract 
Death has a clear presence in the collection of poems "The Dream of a Ten-Year-
Old Girl"; The issue of death has occupied the poet's mind. In this collection of 
poetry, many metaphysical and philosophical thoughts can be seen. In this collection 
of poems, he completely denies the issue of death being anti-life, because he 
considers death as a creature always present next to man, and after the death of man, a 
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new life begins. The poet knows that death is not the end of man; It is a passage from 
one stage to another.This research has been written with the aim of examining the 
poem "Ayesha Al-Seifi" in a descriptive-analytical way. The philosophical thinking of 
the poet is also evident. 
Keywords: Contemporary Omani Poetry, Signs of Death, Aisha Al-Seifi, Poetry 
Collection of Ten-Year-Old Girl Dreams. 
 

 :املقدمة
 لقد زخر الشعر العريب بثيمة املوت منذ شروقه حيث ُصّنَفت هذه الثيمة ضمن أغراض الراثء والزهد واألغراض النفسّية والتأّملية. كما يف

تظهر بقّوة وبصورة كبرية حيث تناولتها الشعراء سواء من حيث املناسبة والعبارة أو من حيث اإليقاع عصران هذا أصبحت قضااي املوت 
والصورة  انهيك عن النظرة إليه من حيث الرؤی االجتماعية والدينية والفلسفية. ظهرت نصوص عديدة حول فكرة املوت وكأّن الشاعر 

إّن كل إنسان حيمل يف داخله اإليروس  ، إذ يظهر خلوده الذي يبحث عنه. يری فرويدقد خاب من احلياة وجلأ إلی املوت  العامل اآلخر
"، كما أّن كّل إيروس يف الظاهر قد خيفي اثانتوسًا يف النزعة التدمريية وغريزة املوت" إىل جانب الثاانتوس "احلب وغريزة احلياة"

تدمري الذات وحتقيق الرغبة يف املوت أهّم تفسري حتليلي نفسي لسلوكي الباطن، والعكس صادق. وأّن غريزة املوت اليت تدفع الفرد إىل 
العنف والعدوان، فالفرد الذي يسعى ملقاتلة اآلخرين واستخدام العنف ضّدهم ينزع إىل التدمري، ليس تدمري اآلخرين فقط وإمّنا تدمري 

 (. 12-12: 2210ذاته أيضاً، ففي حلظة ما تتداخل غريزة املوت مع غريزة احلياة )فرويد، 
ظهرت مسألة املوت يف األدب العريب عندما كان يرثی الشاعر أحدهم أو يصف ساحات القتال وشجاعة أبناء قومه، مثّ لعبت الفلسفة 
دورًا ابرزًا يف معرفة املوت بظهور شخصيات كاملعّري واحتضاهنم للموت الذايت. أّما بعد نظرية فرويد فقد دخلت مسألة املوت يف 

ارتبط املوت ابلشعر حّتی أصبح الشعر بدياًل له وليس غريبًا أن يهجس املوت ابلشعر »والنقد األديب  ومن هذا املنطلق قد الشعر 
فذلك مأثور وسيظل ذلك طاملا ظّل اإلنسان. وتتوّلد رؤية املوت عند الشاعر من خالل طاقته االنفعالية ومن مّث يتكّون يف حياة 

القيم زواايه الثالث هي: اإلنفعال، والشعر واملوت. فالشاعر حيب االنفعال ألنّه يؤّدي إلی الشعر. علی أنّه الشاعر اإلنفعايل مثلث من 
 يالحظ أن اإلنفعال هو املوت، ألّن األّول طريق حمتم للثاين ومن مّث تبدأ مرحلة الغرام ابملوت نفسه تقابل الغرام ابلشعر، حّتی تصبح

)رضائي،  «أهّنا مرحلة ينعدم فيها الطريق ابلغاية وحّتی ينتهي إليها يف وحدة متينة ال انفصام هلاألفاظ الثالثة يف معين واحد ك
 (. 100م: 1101

 لكّل شاعٍر لغة ختتّص به لكي يعرّب عن مضامنٍي أخذت حيزاً كبرياً من تفكريه  وهذه املضامني وفق النفسّية اليت يعيشها الشاعر ختتلف
السيفي شاعرة ملتزمة ومتعهدة يف عصران احلديث، حيث نری نصوصها متتزج أبساليب حداثّية ومضامني  من شاعٍر إلی آخر. عائشة

ابدعتها وفق رؤيتها عن حديث الفقدان والفراغ. ثيمة املوت يف نصوص عائشة السيفي كانت من أكثر النقاط املتكّررة يف جمموعة 
القدمية وحضور املوت حيث ُصّنف ضمن أغراض الراثء، والزهد، ففي هذه  " وخالفًا ملا وجدان يف النصوصأحالم البنت العاشرة"

اجملموعة حيضر املوت لكي يعرّب عن اشتياٍق لرحلٍة جمهولة وقد يتساوی مع الوجود البشري وكأّن الشاعرة وجدت خلودها يف لفظة 
سنموت، وأنّنا مبعنی آخر نعتقد يف الشعوران أنّنا أنّنا يف أعماقنا النعرتف أبنّنا »املوت ومن ُهنا تعكس مقولة فرويد حيث قال: 

أحالم البنت (. فهذه عائشة السيفي تری خلودها من خالل املوت واشتياقها له من خالل جمموعة "12م: 0221)فرويد، « خالدون
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لكي تظهر اشتياقها وحنينها، " وقد خلقت فضاًء متماسكاً بني مرحلة احلياة واملوت وتكاثرت هذه الثنائّية يف نصوص اجملموعة العاشرة
 وأتثري فقد األحبة علی نفسّيتها  مثّ تنقل جتربتها من خالل هذا الفضاء.

  أوال: إطار الدراسة:
ثيمة املوت يف شعر عائشة السيفي جديرة ابلدراسة  إذ ظهر املوت واضحًا جبالٍء يف شعرها، وال يوجد ديوانم هلا خيلو من ذكر املوت 

بشكٍل فاعل يف تكوين أساس مهم يف جتربتها الشعرية  إذ أّن الظروف اليت كانت متّر هبا املنطقة واألّمة اإلسالمية قد وألوانه ملا أسهم 
خلقت يف نفس الشاعرة مربرات عديدة حتی نظرت إلی ما حييط به من األوضاع نظرة مرهفة تصطبغ برؤی سياسّية، وأيديولوجّية، 

" هي جمموعة حتتوي علی ثالثة وعشرين نصًا لعائشة السيفي، حيث أحالم البنت العاشرةموعة "ونفسّية، ورومانسية يف أشعارها. جم
عاجلت الذات واضطراابهتا مبواجهة املوت، وتكاثرت قضااي مرتبطة ابملوت كما قد شغلت ابل الشاعرة  ومن خالل هذا البحث سنبنّي 

 ،مدی اهتمام الشاعرة بقضية املوت وكيفية مواجهته
اجس املوت استحوذ علی اهتمام الكثري من الشعراء يف عصران هذا  فوّظفوه يف نقل رسالتهم الشعرية إلی القرّاء وكانت عائشة ه إن ّ 

السيفي من الشاعرات األهم يف الساحة العمانية. لذلك كانت صورة املوت أجدی للدراسة والبحث جلّدية املوضوع واستحقاقه 
 يه سينري جوانب مهّمة من رؤية الشاعرة ويكشف عن بع  أسرارها.لالهتمام واجلهد إذ إّن اخلوض ف

 هذا البحث أن جييب عن السؤالني التاليني:ويسعى 
 " للشاعرة العمانية عائشة السيفي؟أحالم البنت العاشرةكيف جتّلی املوت يف جمموعة "  -
 ما األسباب اليت دعت الشاعرة كي تلّح علی ثيمة املوت هبذه الكثافة؟ -
"، بثيمة املوت اهتماماً ابلغاً، حيث يعترب هذا العنصر بؤرة خصبة للدراسة أحالم البنت العاشرةاهتّمت عائشة السيفي يف جمموعة "وقد 

الداللية وتبيني أنواع العالمات لفهم النص، إذن يظهر هدف البحث، يف دالالت املوت يف اجملموعة وكشف دالالته اخلفّية وأنواع 
 التحليلي. -ف اليت يؤّديها يف النص الشعري، واملنهج املّتبع يف البحث وهو املنهج الوصفياملوت والوظائ

 
 خلفية البحثأوال: 

املوت، قضية يف غاية األمهّية وحاول املهتّمون هبذا اجملال أن جيدوا دالالت خاّصة ملسألة املوت، والشك أّن الدالالت من شاعٍر إلی 
 لنفسّية ختتلف عند كل منهم. هلذا نری هذه الدراسات مهّمة يف هذا الشأن:شاعٍر آخر قد تتغرّي، وأّن ا

وترمجة كامل يوسف حسني بعنوان "املوت يف الفكر الغريب"، ُنِشَر يف الكويت من دار عامل املعرفة عام جاك شورون هناك كتاب بقلم  
وأفالطون، وأرسطو، وأبيقور، مّث درس املوت يف العهد م، وقد درس صورة املوت من العصور القدمية كالفالسفة سّيما سقراط 0221

اجلديد، كعصر النهضة، وأزمة الرؤية املسيحية للموت، ونظرايت مونتاين، وجيوردانو، وديكارت، وبسكال، واسبينوزا، وليبنتز، وهيجل، 
 وشوبنهاور وفوير ابخ، ويف األخري رؤية فالسفة الوجودية ودراستهم للموت.

م. درست الباحثة موضوعات كأسطورة املوت، 1100كتااًب بعنوان "فلسفة املوت" وقد صدر عن دار التنوير عام كتبت أمل مربوك  
 والوعي ابملوت، واخلوف من املوت، والوجود حنو املوت، وسيكولوجيا املوت.

اللة املوت يف الشعر العريب املعاصر  دراسة هناك مذّكرة مقّدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا بقلم حمّمد شادو بعنوان "د
نّصية يف جداريّة حممود درويش" من جامعة احلاج خضر. قّسم الباحث هذه الرسالة علی ثالثة فصول  يف الفصل األّول درس آليات 

إليقاعية، مثّ يف الفصل الثاين حبث البناء النّصي ومظاهر املوت يف اجلدارية كمظاهر اإلّتساق يف اجلدارية، واإلنسجام وعالقاته، واألبنية ا
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موضوع املوت وجدلّية الزمان واملكان يف اجلداريّة، وفرّع موضوعات املوت وإشكالية الزمن واملوت وجدلّية املكان واحلضور والغياب 
 الزماين واملكاين  ويف الفصل الثالث درس املوت وداللة التناص يف اجلدارية.

وش، وإمساعيل عشور، بعنوان "مقاربة سيميائية للموت يف شعر متيم الربغوثي"، وقد ُنِشَر هذا املقال يف هناك دراسة أخری بقلم علي خبّ 
خرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري

َ
جامعة بسكرة  اجلزائر. نری يف هذا املقال تعريف املوت لغة واصطالحًا مث املوت يف -جملة امل

نية، واإلسالم، مّث بتطبيق نظري من حيث البحث السيميائي، كسيمياء الغالف، وسيميائية الدايانت السماوية كاليهودية، والنصرا
 العنوان، وعالمات املوت، كعالمة املوت الشيعة، عالمة املوت املقاومة واحلرّية، عالمة املوت وحدة اإلسالم.

 أال أّن مل يهتّم هبا الباحثون يف هذا اجملال." عائشة السيفيوما ميّيز مقالنا هذا هو أّن رغم أمهّية مسألة املوت يف شعر "
 

 املفاهيم النظرية )هيكلي ة البحث(اثنيا: 
 " جيب أن نعرف املوت لغة واصطالحًا.أحالمُ البنُت العاشرةمبا أّن الدراسة تعاجل صورة املوت يف جمموعة " 

 :أصل املوت  -2
استحوذ العدم علی فكر اإلنسان حيث أاثر »األزيل وهو العدم لإلنسان. املوت واحلياة وجهان حلقيقٍة واحدٍة تعكس قانون الطبيعة 

حلقة من التساؤالت امللحة اليت يطرحها ذلك السري اجملهول الذي رمسته هذه الثنائية ما هي ماهية املوت؟ وملاذا منوت؟ إذن املوت هي 
حدثم يزعزع احلقيقة اإلنسانية من وجودها، فلذا جند أن  اللفظة اليت شّكلت جوهر واهتمام اإلنسان منذ أن بدأ يعي وجوده. فاملوت

املوت منعكس علی مجيع السلوكات البشريّة، فراح اإلنسان بطبيعته حماولة التغّلب علی هذه احلقيقة اإلهلية العظيمة وذلك من خالل 
حاول اإلجابة عنها وتفسري هذه الظاهرة جتسيدها يف مجيع النواحي الفكرية. شّكلت هذه األسئلة هاجسًا لدی اإلنسان منذ األزل، ف

فاملوت قضاء علی كل ما (. »05م: 1112)هروال، « مث ربطها بظواهر طبيعية أخری تلتقي معها يف املصري املشرتك أال وهو الفناء
فيكون بذلك املوت حالة هو كائن كما أّنه هناية احلياة فقد تكون هذه النهاية مبعنی انتهاء اإلمكانّيات، وبلوغها حد النضج والكمال، 

 (.6م: 0226)بدوي، « من حاالت احلياة، حالة ضرورية تكون احلياة فيها منذ البداية
إذن املوت حادث من نوع خمتلف متاماً، إنه ابلنسبة لنا ولغريان حادث يكسر إيقاع احلياة الرتيب نسبياً، وليس هذا فقط بل إنه يوقف 

 (.02م: 0221البشرية حبيث ال يستطيع التحرك قيد أمنلة )عبداخلالق،  دورهتا جاعلة منها اجلماد عند اتريخ
 املوت لغة  -0

املوت هو السكون، وكل ما سكن فقد مات. يقال: مات الرجل ومَهَد، إذا انم وماتت النار مواًت برد رمادها »جاء يف لسان العرب 
ذا املكان: إذ انتشفته األرض. واملوت يقع أنواع يف احلياة منه ومات احلر والربد، ويقال: ماتت الريح أي ركدت وسكنت، ومات املاء هب

ألحوال ما هو إبزاء القوة املادية النامية، ومنها زوال القوة العاقلة، ومنها احلزن واخلوف املكدر للحياة، ومنها املنام إذ يستعار املوت ل
الفؤاد غري ذكي، وال فهم واملوتة ابلضم جنس من اجلنون والصرع الذي الشاّقة كالفقر والُذل والسؤال واهلرم واملعصية. يقال: رجل مواتن 

-201م: صص1115)ابن منظور، « يعرتيه اإلنسان، ويقال أيضاً: مات الرجل إذا خضع، واستمات الرجل إذا طاب نفساً للموت
 (060م: 1115)الفريوز آابدي، « الذي يتخاشع ويتواضع هلذا حتی يلقي أجله»(. أما املستميت: 210

من صفة الناسك املرائي، واملستميت أيضًا الذي يری من نفسه السكون ويقال: املستميت الشجاع الطالب للموت، »املتماوت: 
 (. 211م: 1115)ابن منظور، « واستمات الرجل أي ذهب يف طلب الشيء كل املذهب، واستمات الثوب: إذا بلي
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 املوت يف جمموعة "أحالُم البنت العاشرة" اثنيا: 

الشاعرة العمانية "عائشة السيفي" يف جمموعة "أحالم البنت العاشرة" كّثرت بوصف املوت من خالل رؤی فلسفّية واجتماعية لكي 
شر يسكُن الشارع والبيوت ختلق فضاًء خاّصًا هبا غري اليت تكّلمت هبا الشعراء سابقًا، هلذا نری املوت يف لغتها الشعرية كائنًا كالب

 واملقاهي فتقول: 
 (. 01م: 1106)السيفي،  «الشارع مسكوٌن ابملوا»

 تظهر للمتلّقي من خالل هذا الوصف كثافة املوت يف الشارع، والشارع هنا يعرّب عن احلياة الواقعية اليت ميارسها الشعب املسلم ويعيشها
جّربوا املوت واحلياة. مّث تتغرّي نظرهتا حبكمة وكأهّنا تعرف جتربة املوت فرتصد لنا جتربة وقد غرّيت معادالته السياسات واجلبابرة، حيث 

 احلياة ومواجهتها للموت وكأهّنا تعرف املوت مثل ما تعرف الطريق فتقول: 
 (.00)املصدر نفسه: « أين  ال يقتلين هذا املوت... أين  أعرفُ »

واجهة املوت ابحلياة، للتأكيد علی إمكانية املوت والبعث، فهي تری يف املوت واحلياة ربطت الشاعرة املوت ابلواقع واعتمدت علی م
 وحدة جيب أن نعرفها ألّن يف املوت كّل شئ، وسيعيد لك كل شيء:

 (.21)املصدر نفسه: « ُمت، واستعر ما تريد من األرض»
، وبعث الفرد من خالل املوت، والفرد من األمة جيب أن وكأهّنا ترمز إلی العنقاء حيث ابملوت يستطيع اإلنسان إلی إعادة كل شيء

ميوت لكي يستطيع أن يستعيد ما ضّيع. هلذا ومن خالل لفظة املوت، حناول أن نشرح ما يتعّلق أبمر املوت يف الدائرة الشعرية املختّصة 
 ابلشاعرة.

 . موت األان -2
إليه تصّور الشخص لذاته وخصائصه املعرفية، ومكّوانته الفكرية، يربط علم االجتماع "األان" مبفهوم اهلويّة الفرديّة، ويضيف 

ط لوجود واالجتماعية، وما يدور يف فلكها من قيم وتقاليد موروثة ومكتسبة. ويعرفه أبنّه: فرد واٍع هلويّته املستمرة املرتبطة ابحمليط. ويشرت 
لوكنا مبعزل عن النحن اليت حتويها وتنفي فرديّتها وختتزهلا ضمن األان وجود حالة "النحن" إذ النستطيع تصّور األان قوة تتواجد يف س

 (. ففي هذا النمط  الشاعرة تری يف املوت حياة وطريق خالص فتنشد:51م: 1111نطاقها )علي، 
سيفي، )ال« يقتلين... أين  ال يقتلين "هذا املوت".../ ولكن ُيييين أين  أعرُف أن  املوَت.. طريق خالصي من ضجِر األشياِء!»

  (.00م: 1106
وإّن األان اليت تقصدها »يف هذا املوت لألان وعي خاص لألان بنفسها، فالشاعرة وكأهّنا أمام مرآة لرتوي لنفسها املوت وأحداثه  

ان تتمحور حول وعي خاص لألان بنفسها يف النص الشعري، واليت ال تتشّكل معانيها إال من خالل اآلخر مبا هو املرآة اليت تشهد األ
(. بعد ما وجدت اخلالص يف املوت، 50م: 1106)شعبلو، « ذاهتا فيها، فاألان أصل واآلخر صورة مركبة تری من خالهلا األان صورهتا

 وكّونت هلا قاعدة احلياة يف املوت  ختلُق قاعدة أخری وهي إظهار مجالّية املوت فتقول:
« وكيَف أموُت/ وأعرُف أن  املوَت مجيٌل جدًا/ إنَّ املوَت مجيل! ال أعرُف ماذا قال العابُر/ لكن أعرُف أكثَر كيَف أعيشُ »

  (.01م: 1106)السيفي، 
قد أظهرت الشاعرة يف هذا النص مجالية املوت ومتجيده ابعتباره طريق اخلالص من العامل الالمتحّضر، وأتّمل املوت يف سياق الرؤية 

ال أمهية ألقواله، ألهّنا قد عرفت التجربة اليت عاشتها وتعرف طريقة املوت كما تعرف الفرديّة املدعومة ابحلياة واملوت. إذن تری العابر 
طريقة احلياة، وهذه املعرفة جتعل من املوت حداًث مجياًل. فمن هنا أبدعت الشاعرة يف خلق فضاءات ما كانت ابحُلسبان، وهذه من 
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عّود أن تقوله، إنه ثورة علی اللغة، وهو نوع من السحر ألنّه جيعل ما مل جيعل اللغة تقول ما مل تت»خصال الشعر اجلديد حيث يُ َعد فنٌّ 
(.  وليس اجلمال وحدُه خاصّية املوت يف قاعدة الشاعرة بل يصبح 00م: 1105)جناة ساكر، « ميكن أن يدرك حااًل قاباًل لإلدراك

 مثالياً يف هذا العامل الذي اشتّدت به الُعتمة، فتقول:
 (. 00م: 1106)السيفي، « ح هذا املوُت مثالياً جداً يف هذي العتمة يصب»

من هذا املقتبس يظهر لنا أبّن املوت يف الالوعي عند الشاعرة حيمل دالالت سوداء، ألّن املوت أييت يف العتمة، عند السواد، واللون 
زمنة ويف معظم الثقافات علی مّر العصور األكثر هيمنة علی حياة البشر، واألكثر تدّخاًل يف مصائرهم منذ أقدم األ»األسود هو اللون 

حول أيضاً، واألكثر تشكيالً لتقاليدهم وحساّسية لتعاملهم مع األشياء يف احلياة، واألوسع استجابة خلوفهم وأحزاهنم ومعاانهتم والتفافهم 
 (. مث ختاطب املوت:11م: 1112)جواد، « ذواهتم وتشّبثهم ابملكان

)السيفي، « . آَن أن أعرفك/ وأن تسرتيَح علی كتفي  مر ة../ مر ة/ ولك العهُد/ لن أخذلكأيها املوت... تعرفين جيدًا.»
  (.011م: 1106

ينبثق مفهوم موت األان عند عائشة السيفي كحدٍث جلي يظهر رغم سواد لونه. فهي تتحّدث عن موٍت ال يتمّتع ابخلصائص الطبيعية 
رادة وشعور احلياة، موت يدعو للتفكري من جديد بكّل ما مضی ومبا هو آٍت. املوت للموت احلقيقي، إمنا هذا املوت  موت داخلي لإل

يعرف الشاعرة حيث هي كفرد يف جمتمع، مّث الشاعرة تريد معرفة املوت، مّث تطلب منه أن يقرتب ويسرتيح علي كتفها، وتوعده أبّن ال 
 فز للعيش مبا هو معتاد. ختذله، هلذا رمّبا تری املوت هي إرادهتا للحياة، وحبثها عن حا

 املوت واالنبعاث -0
اإلنسان يف صراعه مع املوت أبی أن يستسلم للهزمية، األمر الذي دفعه إلی ابداع عامل أسطوري يتغّلب فيه االنبعاث علی املوت. ويری  

م: 0211)عوض، « كاسري أّن الفكر اإلسطوري أبمجعه انكارًا عنيدًا لظاهرة املوت، وأقوی أتكيد للحياة عرفته احلضارة اإلنسانية
02 .) 

رة يف املوت حياًة متتّد حيّت اخللود، ومن خالل هذه الفكرة امللتحفة ابلفلسفة تظهر رؤيتها حول خلود اإلنسان، فمن خالل تری الشاع
 نص قصيدة "كأِي مسيٍح يدامههُ املوُت سهواً" تستحضر شخصية املسيح قائلة:

سلمًا/ ملواويلِه الن زويِة../ حمتفيًا ابحلماِم الذي حط  يف  كأيِ  مسيٍح يدامهُه املوُت َسهوًا/ رأيُت أيب.. كاَن يومُئ للنخِل... مست»
 (. 01م: 1106)السيفي،  «كتفيهِ 

ة من تكتسب شخصية املسيح عليه السالم بُعداً داللياً مل   ّ  ا متتلكه يف احلافظة اإلنسانية من تقدير وإجالل، وهي أتخذ شرعيتها الداللي
عاش املسيح بني الناس ملا يتعرضون له من مشّقات تتعبهم وآالم حتزهنم، »ير وإجالل. لقد وجهيت النظر الدينية واإلنسانية من تقد

ومسرات تفرحهم، وكان ينفعل وجتيش نفسه بشّتی العواطف واالنفعاالت اليت يعرفها كل الناس من هنا ومن خالل هذا التشكل هلذه 
 (. 16م: 0212)عبدالوهاب، « الشخصية غدت رافداً ثراً ارتكز عليه الشعراء

إذن تری والدها كاملسيح، يدامهه املوت، ولكن هذا املوت ليس كموت عادي، ألّن املسيح مل ميت، بل بقی حياً، وعرج إلی السماء، 
 فأرادت الشاعرة أبّن تشري رغم غياب والدها ولكنه حاضر وحي يف خميلة الشاعرة.

عر العريب املعاصر سيما شعراء اخلليج وراح الكثري منهم يعلقون مهومهم فشخصية املسيح من الشخصيات اليت ُأستخدمت بكثرة يف الش
الذاتية وقضاايهم املوضوعية علی عاتق تلك الشخصية الدينية واليت جتّلت فيها روح التضحّية والفداء والتضحية يف سبيل اآلخر ما مل 

هنم أكثر حرية، ومن مث أطلقوا ألنفسهم العنان يف أتويل أحّس الشعراء إزاءها أ»حتمله شخصية أخری. فشخصية املسيح عليه السالم 
م: 0221)عشري زايد، « مالحمها وانتحاهلا ألنفسهم ومعظم مالمح السيد املسيح يف شعران املعاصر مستمدة من املوروث املسيحي
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وحّتی استعادة األشياء اليت  (. تری الشاعرة يف املوت حياًة جديدة يستطيع اإلنسان من خالهلا إعادة صياغة حياته من جديد،21
 أضاعها يف احلياة:

أقوُل: سنسُلك ما مل نشأ من دروِب املشيئِة/ ُمت، واستعر ما تريُد من األرض/ سوف نقيُم ألحبائنا حفلًة املوت... نُتعبهم/ »
  (.21م: 1106)السيفي، « بصالِة املصابنَي/ ابحلب

كأّن املوت وسيلة سحرية يتشبث به البشر. كان يعتقد كارل يونغ أّن فكرة اإلنبعاث توجد تری الشاعرة أّن املوت يعيد ما يتمناُه املرء و 
يف كل مكان وكل زمان. وقد كانت وسيلة سحرية للشفاء يف بداايت الطب القدمي. وهي التجربة الصوفية األساسية يف عدد كبري من 

(. ويف قصيدة "أحالُم البنِت العاشرة" 11م: 0211)عوض، «. من حياته األداين، وتعّد ومهًا طفوليًا يراود اإلنسان يف مراحل خمتلفة
 تقرُن والدهتا مبماهتا لكي تصف للقارئ بداية احلياة املقرتنة ابملوت:

/ ُوِلدُت ومل يستشرين أحد/ وقالت ُمول دة احلي : اي أُم.... بنٌت/ واي أُب ال تبتئس..... ابنٌة عاشرة!!!/ ولكن ها لن تعيَش طويالً »
)السيفي، « ولن تتمش ي علي قدميها وتسقَط أرضًا../ وتنهض بعَد تعث رها/ لن تعيش/ وسوف  وُت ومل ا تناديك اي أمُّ: أِمي

 (. 001-006م: 1106
 بصورة يف هذا النص أرادت الشاعرة أن تبنّي فكرة اجملتمع العّماين حول املولود الذكر واملولودة األنثي، فتعرّب عن والدها عند تلقيها اخلرب

حزينة فتخاطبه: "اي أُب ال تبتئس... ابنةم عاشرة!!!" هلذا قد وصفت مكانة البنت يف اجملتمع، رمّبا تتحّدث عن جمتمع أبكمله وليست 
عائلة فحسب، يف هذا النص اقرتنت احلياة ابملوت  وكان هذا االقرتان إلظهار مكانة البنت االجتماعية. ولكن يف األخري تظهر موت 

 البنت يف اجملتمع ليس مواتً جسدايً بل مواتً اجتماعياً ألّن البنت ال مكانة هلا، حسب النص. 
 

 اشتياقها للموتاثلثا: 
فاملوت ال ميحو األشياء واجلهات، »حمورًا رئيسًا من حماور شعرها، كما هي نقطة مهّمة يف الوجود اإلنساين، تُعد قضّية موت والدها 

م: 1106)شعبلو، « ولعله يف أحد وجوهه ذروة التوّهج الفائقة للحياة، لكنه يظل الالئحة احملرية اليت يقف أمامها اإلنسان طويالً 
تاق للموت، وابحلقيقة تشتاق لوالدها الذي اعتنق املوت. عائشة السيفي يف جمموعة "أحالم (. فبعد رحيل والد الشاعرة كانت تش11

 البنت العاشرة" تری للموت حضوراً متافيزيقياً وتطلب من القارئ معرفة املوت، كما هي تشتاق اليه:
 (. 01م: 1106)السيفي،  «وكنَت أانديِه: اي أبِت! املوُت أبرُد من كوِب ماٍء علي جسدي وأحن  علي  من الرملِ »

تستمد من عمل احلواس، والفرق بني احلقيقي واجملازي، فاحلواس هي »فتأيت يف هذا النص ابملوت احلّسي، والصورة احلّسية وهي اليت 
أن الصورة  املمر الذي تعرب من خالله مواد التجربة اخلام فيستقبلها الذهن ويعيد تشكيلها بناء علی ما يتصوره من معان ودالالت، غري
)جناة « املوحية ال تتأيت مبجرد املدركات احلسية ووصفها، وإمنا تتطلب نوعًا من العالقة اجلدلية بني الذات املبدعة ومدركاهتا احلسية

خيف، مثّ تصّر علی شوقها وهيئتها األخروية:01م: 1105ساكر، 
ُ
 (. ففي هذا النص تری املوت مرحياً ويرحيها من عبء هذا العامل امل

... ومل نتكل م»   (.15م: 1106)السيفي، « وُمتنا.../ كأننا عربان إلی جثٍث ترتن ح شوقاً إلی شكلها األخروي 
الكلمات احلّسية بشّتی أنواعها، ال يقصد أن ميّثل هبا صورة »تستخدم الشاعرة مفردات حّسية وكأهّنا عاشتها، فالشاعر حني يستخدم 

(. إذن 001م: 0221)إمساعيل، « ه يقصد متثيل تصور ذهين معني له داللته وقيمته الشعوريةحلشد من احملسوسات، بل احلقيقة أن
هذا احلضور للموت بكثافة يف جمموعة "أحالم بنت العاشرة" وما من نصٍّ إال وأن تكّون له فكرة ختتّص ابملوت، يدلّنا علی أتثري الفقد 

و ضياعهم، هلذا استعانت ابلشخصيات، واحملسوسات والفلسفة لكي تعرّب عن علی نفسية الشاعرة، فقد افتقدت األحبة ورأت موهتم ه
 شوقها هلم، وصارت فكرة الشوق هي الفكرة األقوي يف اجملموعة هلذا تقول الشاعرة:
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  (.11م: 1106)السيفي، « أغاٍن هتي جها فكرُة املوتِ »
األغاين، لكي تبنّي حزهنا إثر فقد أحّبتها. مّث تظهر اشتياقها منذ املوت يف لغة السيفي يدعم كل شي، يدعم األلوان، واألشواق، وحيّت 

والدهتا للموت وتبحُث عنه، وهذا املوت ليس املوت الذي يعتقدُه اجلميع ويظّنونه العدم  بل موت وجودي، وهذا املوت الذي أصبح 
 احلدث املهم يف حياة البشر وقد تطّرق له الدين، والفلسفة. 

« ألمشي/ وعشُت ألنطق: أُم ي/ وعشُت ألفرَد وجهي علی املاء/ عشُت ألروي حكاية  ثي عِن املوت عشُت ألحبو/ وعشتُ »
 (. 002)املصدر نفسه: 

فرتوي أحداث احلياة منذ الوالدة حيّت اعتناقها املوت، فهي ُولدت لكي متوت، ولكن هذا املوت ليس ذلك املوت اجملهول، بل موت 
 :هلا يف وجوده جتربة. مث تقول

لقد عشُت أنتظُر املوَت.. مثَل انتظاِر احلبيِب/ الذي أودَع السرَّ يف جسدي/ مثَل عاشقٍة مل جتر ب سوي قبلٍة/ أيها املوت.. »
 «هاِت يديك وخذين إلی البئِر/ بئر العبور السريع إلی العدم األِب/ بئر الولوج السريع إلی دكة الواقفني علی هامِش الذاكرة

 (.010)املصدر نفسه: 
فقد عاشت الشاعرة لكي تنتظر املوت، وكأن املوت حبيبها الذي لطاملا انتظرته، وهي اليت عشقت املوت، مثل فتاة تعشق عشيقها 
ألجل قبلة واحدة، وهذه عالقة املوت ابلبشر، أييت دفعة واحدة وحيتضن املرء ويذهب إلی البعيد، فقد خلقت لنا فضاءات متالءمة 

ن هنا فقد نري تعبري الشاعرة الشتياقها للموت كان متأثراً بفقد األحبة واألهم هو والدها، هلذا ندرس الفقد والطقس األيديولوجي. م
 لكي نعّمق أكثر يف خمزوهنا الشعري. 

 
 .الفقد رابعا:

والدها. إّن رؤية عائشة السيفي للموت جاءت من وجهة نظر خاصة، بوصفها شاعرة شهدت الفجيعة، إذ خسرت األحبة واألهم هو 
هلذا قد حضر فضاء الفقد بصورة حنينية وقد شحن أمل النص ابختيار عنصر األبوة. حاولت الشاعرة يف جمموعة "أحالم بنت العاشرة" 

 تبني للقارئ ما عانت منه الشاعرة إثر الفقد وضياع األحبة، وأهم الفقدان، هو فقد الوالد، حيث ختاطبه كما ختاطب املسيح:
) السيفي، « حاصرين ابحلننِي وال وقَت كي/ أحرَج الليَل ابلضوِء واحلزَن ابلذكرايت/ يرد  أيب: الذي فات... فات اي أبِت.. املاءُ »

 (. 00-01م: 1106
حتاول من خالل حوارها مع أبيها تبني أن الفقد احلاصل لكياهنا هو فقدان شخصية الوالد يف هذا العامل ولكنها ستعيش معه يف عامٍل 

 ا خيذهلا هو الُبعد وحضور املسافات:آخر، ولكن م
 «لقد خذلتين املسافة اي أبِت/ اكتمَل اجلوُع يب/ وامتألُت بكل  البالِد اليت قذفتين رضيعًا إلی النهِر/ هذا احلننُي صغرٌي علي  »

  (01)املصدر نفسه: 
 ختلق مواصفات أبيها يف النص، فتقول:تری يف هذا الُبعد شيئاً من القناعة رغم أهّنا منهمكة من املسافات. مّث حتاول أن 

/ اجلفاِف علی النخِل/ كاَن كبريًا علی الشِ ع» ر كأي  مسيٍح يدامهُه املوُت.. كاَن أيب/ مل يكن حلمًا ما رأيُت ولكن ُه كاَن يقرأ سر 
  (05)املصدر نفسه: « لكن صغرياً علی املوتِ 

ها ألبيها وهو يف ريعان شبابه، حيث أصبح املوت أمراً شبه هلوسة يومية يف من خالل هذا النص يعرف القارئ كيفية يتم الشاعرة وفقد
 دماغ الشاعرة:
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)املصدر  «كنَت أانديِه: اي أبِت الريُح/ اي أبِت الليُل/ اي أبِت اجلوُع/ اي أبِت املوُت.../ اي أبِت املوُت...../ اي أبِت املوُت...»
 ( 06نفسه: 

هلذا كانت حتّذره من األمور اليت تراها خطرة ابلنسبة لوالدها، فتحّذره من الريح، والليل، واجلوع، كانت البنت ختاف فقد والدها، 
واملوت، وقد اعتنق املوت ورحل، واآلن ختاف أن يعيش غربة يف الليل وهو وحيداً. تعتقد الشاعرة أّن ما نفقدُه يف هذا العامل سنحصل 

 عليه يف ذلك العامل، إذن ال معنی للحزن:
  (010)املصدر نفسه:  «أو ل الفقِد.. ال دمعةً »

 وكانت حكاية الفقد يف نصوص عائشة السيفي يف بداية اجملموعة وهنايتها عن املوت، والفقد، ورحيل األحبة:
 وعشُت ألحكي عن املوِت.. مل أرُه قط/ لكنُه كاَن يعرُب قُريب خفيفًا كظٍل ليخطف/ روَح حبيٍب/ روَح صيٍب/ وروَح صديقةِ »

 ( 002)املصدر نفسه: « مدرسةٍ 
فقد َعرَب املُوت بقرب الشاعرة، عندما خطَف والدها، فهي تروي لنا أحداث موت والدها، وتشّبه املوت بظٍل خفيف أييت ليخطف 
روح األحّبة، هلذا ومن خالل هذا املقبوس نری أبّن الشاعرة قد عاشت أحدااثً مليئة حبضور املوت حيّت عربت عنه يف مجيع نصوصها 

 البنت العاشرة".  وخاصة يف جمموعة "أحالم
 

 املوت وحدة البشر واإلخالص خامسا: 
يتحّدث اإلنسان عن املوت أو حياول أن يصف جتربة يطلق عليها اسم جتربة املوت ولكنه »احلديث عن املوت هو احلديث عن احلياة، 

إاّل شكاًل من أشكال التجارب احلية أو  عندئٍذ إمّنا يتحّدث عن احلياة كما أّن التجربة اليت يصفها يف هذه احلالة ال ميكن أن تكون
اخلربات املعايشة أو حّتی حني يتحّدث اإلنسان عن ساعة املوت ابعتبارها حلظة التحّرر فإنّه عندئذ ال يصف ساعة املوت نفسها  ألّن 

(. تری 100م: 1101ي، )رضائ« هذه اللحظة مستغرقة بتمامها يف دميومة احلياة املستمرة، مندجمة أبسرها يف صريورة الزمن احلي
 الشاعرة العمانية أّن البشر مّتحدين يف جوهرة املوت، فال شك أن املوت سيزور مجيع اخللق:

علی/ هامِش املوِت مَتحديَن أبحزاننا/ ولنا... أن منوَت فُرادي/ رقمًا هامشيًا علی صفحة  -كما يفعُل الغرابءُ –فلنا أن نعيَش »
 (. 10م: 1106)السيفي، « الكبرِي أحادا أحادا التعزايِت/ سنعرُب حنَو الغيابِ 

تری املوت أييت ال حمالة، وقد يسّبب األحزان ملن حيضره املوت، واملوت مسألة فرديّة، وهذا التعبري يتضامن مع الفكر اإلسالمي، حيث 
ه. مّث تری يف املوت هو إخالص البشر ميوت وحياسب وفق عمله، إذن علی اإلنسان أن ميّهد طريق املوت، وأن يعيش جاهزًا ملالقات

 وعشق أكسريي:
 «يريُد هلا أن  وَت كما يشتهي/ وتريُد له أن يعيَش كما تشتهي/ يقفان علی حاجز املوِت/ طفلنِي يف حضِن أم هما/ يضحكان»

 (. 015)املصدر نفسه: 
واجهة الطفل املوت لكي تعيش األم أكثر مما ينبغي، مّث أتيت بثنائّية احلياة وهي مواجهة األم صعاب احلياة لكي يعيش ابنها هانئاً، وم

ات يف فهذا التعبري الدرامي يبنّي لنا خماوف الشاعرة من فقد أُمها، واألمل الذي يعرتيها بفكر املوت، أّما هي تعرف أّن احلياة مبعين املم
اآلخرة. ألّن احلياة تتساوي مع املوت فال قيمة هلا  هذا العامل، وال حمال من موت اجلميع إذن حتّن لألحبة ولكنها فرحة مبا تالقيهم يف
مواجهة املوت ال تعين االنتحار بل تعين حتّمل »وال يظهر هلا أمهية وفق هذا النص، أو رمّبا كما يري عبدالوهاب البيايت حني يقول: 

 (. مث االمتزاج:20م: 0262)البّيايت، « مسؤولية احلياة
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ُد لُه أن يكوَن هلا/ ويعز يهما يف غياهبما أن يري العابُروَن/ السريعون/ مقطع شعٍر/ علی شاهِد القرِب: يريُد هلا.. أن تكوَن لُه/ وتري»
 (. 016م: 1106)السيفي، « كان فكانت/ وكانت فكان

ة جديدة للبشر ويف األخري يّتحدا املوت واحلياة خلالص البشر من أمل هذا العامل، وتنتهي قّصة البشر، علی هذا العامل لكي تُفتح صفح
 يف عامل غري هذا العامل. 

 
  اخلا ة:

نفس يثري العنوان اإلنتباه، وجيذب القارئ بوصفه أولی عتبات الّنص اإلشارية، وحلقة التواصل املهّمة بني املرِسل واملستقبل مبا يثري يف 
أشكااًل عّدة، وأبعادًا شّتی ال تقف عند حدود التلّقي املتلّقي من رغبة يف قراءة النص، والتوّغل يف كنهه، حيث تتّخذ قراءة العنوان 

املباشر بل تسهم يف إنتاج وجهات نظر جديدة برؤية الشاعر احملرتق الذي علی وشك املوت، والشاعر الذي يغيّن ومتشّبثاً ابحلياة ومن 
 يف اجملموعة. هنا يبين الشاعر متعمداً جدلية الثاانتوس واإليروس وتطغي ثيمة املوت علی النص الشعري

ند اختارت عائشة السيفي ثيمة املوت للتعامل مع املوت كمادة لتأّمل احلياة ذاهتا واخرتاق كنه وفلسفة هذا املوت تعرّب عن نزوع إمياين ع
هذه الشاعرة. وقد حضر املوت يف جمموعة "أحالم البنت العاشرة" أبطياف متعددة، اترًة تواجه املوت ابلرغم من خوفها وذعرها من 

 املواجهة، واترة ُأخری هي تطلب املوت ألهّنا تری احلياة كالسجن ويف املوت حرية، مثّ تصف لنا الفقد الذي بعثر اطمئناهنا، وسكينتها،
 وتبحث عن اعتناق املوت، ألهنا تری احلياة عبثة ال طائل منها.

ري وأفرزت معجمًا لفظيًا خاصًا ومتنوعًا، إلشباع التجربة ثيمة املوت يف شعر عائشة السيفي تُعَترَب موضوعة مهيمنة علی النص الشع
 ومشوليتها، مما ساعد علی بلورة رؤي وقدرهتا، والفكرة الغالبة يف الديوان هي وحدة املوت واحلياة، وما تسّمي ابحلياة هي جمرد مسرحية

 ستنتهي حبضور املوت. 
ّكل األشياء حسب انعكاساهتا يف عقلها وقلبها، فيصري املوت ابلنسبة إّن رؤية عائشة السيفي للموت رؤية عميقة، ونظرة بعيدة تش

 للشاعرة معايشة احلياة  وقد اعتقد الشاعر إّن احلياة واملوت يتحّدان علی إفناء البشر. 
جود. إذن دالالت تتجّلی فلسفة عائشة السيفي يف نظرهتا لثنائية املوت واحلياة يف أبعد صورها، إذ من املوت تولد احلرية، ويتحقق الو 

املوت يف شعر عائشة السيفي هي املفتاح لفهم طريقة تفكري الشاعرة وإهّنا تكشف املناطق املظلمة والغامضة يف العامل الداخلي اليت 
 حياول الشاعر دركها. 
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 العنف واملكان يف رواية )خرط القتاد( ألمحد سامل خشان
Violence and place in Ahmed Salem (Kharat al-Qatada) 

 
   أ.د. ضياء غين العبودي

 العراق -جامعة ذي قار 
Dr. Dhyaa Ghani Al-Abboudi 
  Dhi Qar University- Iraq 

 
 امللخص:

حيتل املكان أمهية مميزة يف النصوص الروائية، فقد منح الكّتاب أمهية خاصة للمكان و عالقته ابلعنف، إذ إنَّ طبيعة احلدث وهوية  
الشخصية  تتحدد يف بع  تلك األعمال مبكان السكن أو العمل أو الفضاء  اليت تعيش فيها تلك الشخصية ، حىت يبدو من تلك 

ماء فيها )شيئا مكتسبا أكثر مما هو معطى، وال سيما يف رواية ) خرط القتاد ( للكاتب )أمحد سامل خشان(،  إذ األماكن أنَّ هوية االنت
 بدأت الرواية وكأهنا ترسم صراعا بني هوية معطاة وأخرى مكتسبة، وإذا كان هذا حبد ذاته ليس جديدا أو مستغراب يف عوامل السرد الروائي

فت هو دور املكان يف كل ذلك وطبيعة اهلوية والعنف الذي يتمخ  عنها االنتماء إىل املكان، أو غريه من األجناس، فان الال
واالختيارات اليت يقوم هبا الكاتب بني مكان وأخر وحتريك الشخوص على هذا األساس . ويطرح البحث اشكالية مفادها هل يؤثر 

 املكان يف اهلوية ؟ وما دور العنف يف ذلك ؟
 املفتاحية : العنف، املكان، الشخصية، خرط القتاد.الكلمات 

Keywords: violence, place, personality, qatada al-Qatada  
Summary: 
The place occupies a distinct importance in the narrative texts, the book has given 

special importance to the place and its relation to violence, as the nature of the event 
and the identity of the character are determined in some of those works by the place of 
residence, work or the space in which that character lives, so that it seems from those 
places that the identity of belonging in them (something acquired in them more than 
given, especially in the novel "Khart al-Qatada" by the writer (Ahmed Salem Khashan), 
as the novel began as if it paints a conflict between a given identity and another 
acquired, and if that is a limit, and if so The same is not new or surprising in the worlds 
of narrative or other races, what is remarkable is the role of the place in all of this and 
the nature of identity and the violence that results from belonging to the place, and the 
choices made by the writer between places and the movement of people on this basis. 
The research raises the question of whether the place affects identity? What is the role 
of violence in that? 
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 :مفهوم العنفأوال: 

تبعًا ملعطيات كثرية تؤثر على ابلفرد  وجتعله كاحبًا هلذا السلوك أو ممارسًا  يُعد العنف سلوكاً يكمن دخل كل إنسان ،لكن  بنسب متفاوته
 له، قد )ركاكة واضحة مما يستوجب التعديل/ يكون هذا السلوك متناقالً بني سلوكيات أبناء املعمورة من خالل اجلينات الوراثية وذلك بعد

وَّل أو يكون متناقاًل من خالل التأثري , والتأثر على اختالف املستوايت النسل اآلدمي منتميًا )) لقابيل (( صاحب العنف الدموي األ
فالبيئة هلا أتثرياهتا على سلوكيات الفرد فقد ينشأ الفرد يف بيئة حتتم عليه أن يسلك السلوك العنيف أو إّن  البيئية اليت يعيش فيها الفرد ،

وقد يعرف العنف أبنّه )) سلوك فعلي أو قويل يستخدم القوة أو يهدد  البيئة حيتم عليها السلوك اإلنساين أن تكون بيئة عنفّية 
ابلذات , أو ابألشخاص اآلخرين وختريب املمتلكات للتأثري على إرادة املستهدف (( ) جبيلة ،  ابستخدامها إلحلاق الضرر أو األذي

 (:01   2(, وقد يطلق اسم العنف على  ) الالند ،د .ت، ص 00، ص1101
 فرض على الكائن، إذ يكون متناقضاً مع طبيعته.كل ما ي  -0
 كل ما مُيارس بقوة حادة ضد ما يشّكل عائقاً ابلنسبة له فنقول ريح عنيفة ) أي عاصفة (، صدمة عنيفة , انفجار عنيف .  -1
حدة أال وهي وجود نستعمل كذلك كلمة عنيف، عندما نتحدث عن األحاسيس أو األفعال بل حىت الطباع ، واليت تلتقي يف فكرة وا -0

 انفعاالت تنفلت من قبضة اإلرادة ، نقول : )) هوى عنيف      رغبة عنيفة (( .
 نستعمل كلمة عنيف عندما يتعلق األمر بشخص أو ب  ) طبعه ( ونعين ذاك الذي  يتصرف بطريقة عنيفة ضد كل ما يقاومه .  -1

 ي :( عديدة ه165، ص 1112وللعنف مستوايت ) يُنظر : املوىل ، 
الذي أيخذ شكاًل عدوانيًا انجتا من الغضب، ويسعى هذا العنف إىل ختفيف التوتر  ,املستوى السيكولوجي : ويعين به فائ  التوتر  -أ

، 0226النفسي الذي حيياه اإلنسان يف ظل الوضع الضاغط للمؤسسات العنيفة وتفريغ الشحنة الغاضبة جراء ذلك  ) حجازي ، 
 (.010ص
 األخالقي : الذي ميثل االعتداء على أمالك اآلخرين وحريتهم .املستوى  -ب
 املستوى السياسي : الذي يستعمل القوة غري املشروعة من أجل الوصول إىل السلطة أو كسر إرادة اآلخر )املنافس( . -ج

ان،  و علماء االجتماع يؤمنون أنَّ العنف وقد متثل الغرائز اإلنسانية على اختالف أصعدهتا النواة املستنبتة للعنف الكامن يف أعماق اإلنس
(. والعنف 6، ص 1101عقدة  انشئة يف طبيعية يف اإلنسان نتيجة مؤثرات اجتماعية طارئة على الطبيعة اإلنسانية  )يُنظر: الزبيدي ،

 (.01 ، ص1116وفق املنظور السيكولوجي يولد عند اإلنسان من العجز أو اخلطيئة أو من العقد النفسية ) ولسن ، 
 

 العنوان وداللة العنف:اثنيا: 
يل الدخول بداية العتبة األوىل للرواية يطلعنا اليت بشكلها عنوان الرواية ) خرط القتاد ( ليشكل البوابة األوىل اليت تضيء للناقد طريقه يف سب         

وجتاعيده وترسباته البنيوية وتضاريسه الرتكيبية على إىل عامل النص والتعرف على زواايه الغامضة ،  فهو مفتاح تقين جيس به نب  النص 
   .( 26، ص 0221) ينظر: محداوي ،   املستويني الداليل والرمزي

وإذا ميارس العنوان فعله السابق يف إضاءة النص والكشف عن روحه كعتبه  أولية ومفتاحا انجحا يف فهم أويل للنصوص اليت يتبوأ عليها، 
(  ، واختصار النص الذي يتقدمه عن طريق 06، ص1100)ينظر: جعفر ،   فعل اإلغواء والتعيني والوصففهو من جانب آخر ميارس 

االقتصاد اللغوي الذي يتمتع به، فنحن عندما نقرأ عنواان يتكون من لفظة أو لفظتني فإنه هبذه اخلاصية وامليزة أْن يصف أو خيتصر لنا 
املتلقي. وعنوان  رواية ) خرط القتاد ( يعطي القارئ انطباعا منذ الوهلة األوىل عن حجم  الطريق إىل ذلك النص ، وعدم التحديد يف ذهن
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األمل الذي تكابده شخصيات الرواية ومستوى العنف ، فالعنوان جمتزأ من مثل عريب ) دونه خرط القتاد( ، و)وتعين لفظة القتاد نوع من 
شجر بكفيك، ف  "خرط القتاد" معناه إزالة هذه األشواك اليت تشبه اإلبر ابستعمال األشجار له أشواك كاإلبر، واخلرط هو أن تزيل ورق ال

األكف، وال شك أن هذا األمر غاية يف األمل ، فال يستطيع أحد أن يصرب عليه . فإذا أردان أن نبالغ يف صعوبة شيء ما، أو أنه بعيد 
 -على ما فيه من أمل شديد  -منه يف الصعوبة   فإذا كان خرط القتاد  جداً، قلنا: "دونه خرط القتاد" أي أن خرط القتاد دونه أي أقل

أقل من هذا األمر الذي تعرضت له ،  فما ابلك به؟ فالعيش يف بيت األب املتسلط يشبه )) شجر القتاد الذي حيتمي أبشواكه احلادة ، 
 (.  26،ص1111خشان ،  فيخشى كل أحد االقرتاب منه ، لصعوبة خرط أشوكه اليت هي كأمثال اإلبر (( )

 
 العنف االجتماعي:اثلثا: 

ال ميكن أن ختلو  من ظواهر عنف متباينة ومتشابكة بعالئق تتداخل فيها الفضائل  كل جمتمع من اجملتمعات على اختالف اصعدهتا
والرذائل اليت متثل أقطاب الكون اإلنساين  ، سواء أكان على مستوى اإلفراد أم كان على مستوى السلطات احلاكمة ، وهو عنف ال 

اصل من الصراع بني األفراد على قضااي شخصية وغري ذلك تتدخل فيه السياسة مثل العنف االجتماعي ضد املرأة ، وكذلك العنف احل
 (      .00، ص 1101)الزبيدي ،

ر إنَّ اجملتمع هو الشرارة األوىل اليت تنطلق منها بذرة العنف حىت تستوي قوة قائدة له  بكل أصنافه وأمناطه، سواء أكان ابلشكل املباش
نف، أوقد يكون   بتنميته من خالل اخلضوع والصمت واحلقد الداخلي واهنزام حيث يشارك األفراد أنفسهم بسلوكياهتم يف إشاعة الع

قدرة النفس أمام ذاهتا واالنعزال والشعور ابلكره املبطن وغريها من املشاعر اليت يتغذى عليها كائن العنف الصغري حىت يكتمل هبا عنفاً له 
تكامل من دون أدىن تعبري من الضحية الذي  قد يسهم يف إحداث ردات تدمري وإقصاء كل الروابط واألسس االجتماعية واهنيار جمتمع م

 فعل معاكسة تقطع دابر الشر وتستأصله، وهي مشاركة يف العنف بصورة غري مباشرة .
 )يبدو العنف واضحا حيث لغة الصمت اليت فرضت على كثري من الناس ومنهم الشخصية الرئيسة يف الرواية ) عائشة ( لذا كانت العبارة

( ، ليكون الصمت لغة رمسية ملن ميارس التسلط عليه ، 1،ص 1111األوىل يف اإلهداء ) إىل كل الصامتني يف العامل ( ) خشان ، 
( لتبدأ رحلة العنف مع عائشة اليت نشأت يف أسرة  01،ص1111للوصول إىل أدىن احلقوق )كي ال متوت وهي صامتة ( ) خشان ، 

 00،ص1111 واعه )) تفزعها كلمات جدهتا أبهنا نومة الشيطان ، للتقلب ميينا ويساراً(( ) خشان ،متارس االضطهاد والتعسف بكل أن
ولعل هذا العنف يقابل برد فعل عكسي كوسيلة من آليات الدفاع )) ختتلس بضع ثوان لتستلقي على بطنها فكل  (  فهي أمرأة متسلطة ،

ىل عنف متبادل بشكل غري مباشر فتعمد إىل تدمري حاجيات البيت ، أو (أو أهنا تلجأ إ 00،ص1111ممنوع مرغوب (( ) خشان ، 
 ( 05،ص1111متارس العنف مع أقراهنا يف ممارسة لعبتها املفضلة يف طفولتها ) اللبيدة ( )ينظر :خشان ، 

فأحاول التدخل ، ألمسع   ولذا جندها عند وصوهلا سن البلوغ متارس هذا التمرد الذي تشتاق إليه يف كربها ،)) ال يعجبين تسريح أمي
( هذا التمرد على سلطة البيت  05،ص1111كلمات كل يوم " إنيت بدك اطالعيلي حوصلييت ، العمى شو هالبنت هي ) خشان ، 

افتقدته البطلة فيما بعد لتكون عرضة جملموعة من االنكسارات املتوالية ،   فهي تعيش حالة من التناق   فاألب املتزمت واملتشدد دينا  
(  ولعل هذا التناق  واالختالف هو حالة من  11،ص1111كثريا ما تصطدم األفكار اليت يؤمن هبا فيما بينها . ) ينظر :خشان ، 

اخلداع التام الذي جيعله يطفو على سطح من األوهام ال ميلك ليونة الولوج   إىل عمق أحدثه، وهو عنف تعمد أن يتبعه األب ليكون 
يا اليت متارس عنفها  ، وهو ما ينطبق على األم )اليت ختوض/ فهي مع التزامها اال اهنا كانت ختوض( صراعا مع مرآة عاكسة للحياة الدت

األب ))فاحلرب دائما مشتعلة بينهما ، وعلى أهزل األسباب وأتفهها ،فكان اخلالف أقوى من الباب الذي حيكمون إغالقه ، حىت ال 
( ويتضح هذا العنف من خالل ذكورية اجملتمع تلك الذكورية اليت كانت ممسوخة 10،ص 1111نسمع شجارمها املتكرر (( ) خشان ، 
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حتت ظل التسلط ومتمثلة بشخصية األخ عبد هللا )) هو األحب إىل قلب أمي ، فهو ابنها البكر ، الذي تفضله علينا ، وهو اآلخر 
(  ولعل التفكك األسري وحالة اخلواء العاطفي يتضح  16،ص1111مطيع هلا جدا ابلوراثة ، كأنه يقلد أيب وطاعته ألمه (( ) خشان ، 

أكثر يف عالقة عائشة أبختها)نور( فهي مل تكن صديقتها ، بل كانت تتفرج حبيادية ، لذا كانت حدود عالقتهما يف مضمار األخوة من 
ر  وألسباب خمتلفة جعل بطلة الرواية ( ولعل تغري املكان واالنتقال من بلد إىل بلد آخ 12،ص1111دون صداقة . ) ينظر :خشان ، 

تعيش حالة من االنكسارات املختلفة ،  فشعرت عائشة يف انتقاهلا إىل األردن ابلغربة واحلنني إىل وطنها الذي ولدت فيه األمارات ، 
عن حياته اليت متثلت يف  واخلوف من املستقبل ، وأخذت االسئلة تدور يف ذهنها وتستغرب هذا االنتقال ، إذ ال ميكن لإلنسان أن يتخلى

 ( . 11،ص1111حب الوطن ، ذلك احلب الذي يشبه ارتباطك ابألم وألب ) ينظر :خشان ، 
 هذه املرة-وهذا االنسالخ والتخلي عن اهلوية جاء مبجرد  شعور الشخصية ابلضغط االقتصادي حبثا عن مصدر آخر، لتهب رايح اليأس 

بدعوة االنفتاح الثقايف يف عمان وتعدد اجلنسيات اليت ال تتماشى مع قوانني األب  ) ينظر :خشان ،  -بسبب تسلط األب 
 (. 21،ص1111

عر إنَّ أي مكان تلجأ إليه البطلة حىت وإْن قبلها غريبة عنه فانه  جيعله من رعايها ، أي أنَّه مينحها درجة أقل من احلماية ، وبذلك تش 
ا يف مجاعة، ابهنا مقطوع اجلذور ، ولعل عدم االستقرار على وطن واحد يف اللجوء دليل على ذلك ، فعندما الشخصية    رغم اندغامه

يكون الفرد بال مجاعة يكون بال محاية ، بال امن ، ولذلك يعيش حالة من االغرتاب ،  فاملكان اجلديد يتحول إىل مرآة عاكسه لذات 
كان التنقل  يف املكان من سوراي البلد األساس للبطلة ورحيلها إىل األردن مث اىل االمارات مث الشخصية ، يعكس النفس اخلالية املوحشة، ف

اىل البحرين، والكويت احملطة األخرية.  هذه األماكن ممزوجة ابلشعور ابحلرية ولكنه شعور مبطن ابلغربة. اتضحت يف مشاكل البيت بني 
 21،ص1111ت املستمرة  أو يف فراق من حتب يف ذلك البلد . ) ينظر :خشان ، األب واألم ليكون البيت مكاان للخالف والصراعا

 .) 
ولعل التغري الذي حصل يف حياة البطلة عائشة خبروجها من املنزل مبفردها إىل اجلامعة  يعكس الشعور ابحلرية اليت فقدهتا ، حىت عّدت 

سها ابلغربة والضغط األسري، ومبا حيقق القفز خارج ذلك النظام الشارع  فضاًء واسعا مفتوحا حيتضن شخصيتها وخيفف من وطأة إحسا
))ها الصارم ، وحتقيق احلرية املطلقة ، والقضاء على غربتها النفسية واملكانية ، فكانت اجلامعة أشبه ابمللجأ اآلمن حني ضاقت هبا اآلفاق 

.. تبدلت قناعايت عن أشياء كثرية ، فأصبحت أقل تعصبا ، وتفردا هو اهلواء يتخبطين ، أستنشقه بقوة ، وأطرحه بقوة ، ما أمجل احلرية ، .
(  25،ص1111، فبدأت أتقبل اآلخر ، وأمسع فكرته ، ورأيه، وإن كانت من ابب الفضول ، ودون إعمال للعقل فيها (( ) خشان ، 

تمثل جبموع الطالب جاء ليعزز وجودها وكأن العيش خارج سلطة األب املتزمت، فضال عن الفضاء املفتوح الشارع والعامل الفسيح امل
ع  اإلنساين. إال أن هذا التحول مل ينسها موطنها األول موطن الوالدة األمارات ، فهي تعده وطنها األول ، الذي ال يفارق ذكرايهتا )) وم

 كل سؤال عن بلدي ينساب لساين دون وعي ميّن :
 

 عيشي بالدي عاش احتاد إماراتنا
 اإلسالم هديه القرآنعشت لشعب دينه 

 حصنتك ابسم هلل اي وطن
 (. 26،ص1111بالدي بالدي بالدي بالدي (( ) خشان ، 

إذاً اكتسب عائشة هوية جديدة ومكاان جديدا  ، وتغريت نفسيتها ، وأصبحت شخصا حمبة لآلخرين واآلخرين حمبني هلا/  ، واكتشفت  
( بعد أن عاشت بعقل وقلب  21،ص1111ال خالف تضاد .) خشان ،  أن االختالف يف التفكري واالجتاهات ، هو خالف تنوع
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األب ، الذي سلب الشخصية مشاعرها بعبودية مقيته . ليكونوا مثل شجرة القتاد يصعب االقرتاب منه لصعوبة خرط أشواكه اليت تشيه 
 .( 010و 26،ص1111اإلبر . فهي حمكومة بعادات وتقاليد كأهنا قانون من السماء )ينظر : خشان ، 

وقد تسهم التنشئة  يف إحداث مثل هذا النوع من العنف ،  فالعنف االجتماعي جتسد يف رواية )خرط القتاد( من خالل صراع اجملتمع 
يف الذي وإن بدأ متدينا من اخلارج إال أن التربج وحماولة التعرف على شاب من قبل الفتاة هي الثقافة املعهودة ، واليت تركت أثرا مريرا 

ية عائشة السيما بعد أن وقعت صديقتها ) ليلى ( بني أنياب أحد الشباب ، فسحقها بقدميه ، مما دفع عائشة الرتداء النقاب ) نفس
(، وكأن غطاء الوجه أصبح حاجزا بني املرأة والرجل للخالص من العنف املنتشر يف اجملتمع ، وهي  10،ص1111ينظر : خشان ، 

ها ) نور (  على الرغم من صغر سنها . ولعل كسر طوق العنف مل يستمر طويال فحني وقف األب بوجه اخلطوة ذاهتا الذي اختذهتا أخت
 طموح ) عائشة ( يف الدخول إىل كلية اهلندسة حبجة االختالط واملنكر ، فضال عن الشريعة اليت حترم االختالط  ،والوقوع يف اإلمث ، إال

على ذاهتا وحتقق حلمها اإلنساين يف الدخول إىل كلية اهلندسة . )  ينظر :خشان ،  أن  عائشة كسرت هذا الطوق للتغلب مرة واحدة
( اال ان هذا التمرد واخلروج عن السلطة سرعان ما انتهى ابنتقاهلم   كما ذكرت   من اإلمارات إىل األردن ،  إذ مارس  60،ص 1111

مواصلة دروس اإلرشاد والتوجيه اليت أهلكتنا مساعا (( ) خشان ، األب تسلطه )) فال خروج من البيت ولو دعت ضرورة ، مع استمرار 
 (. 21،ص1111

من غري املنطقي االعتقاد أبن العنف يكون وليد اللحظة ، فهو يظهر نتيجة سنوات من الدمار والقتل والعنف السابق والتنشئة ، وهي  
كلها ترتبط مبصطلح القوة ، وتراكم مشاكل جمتمعية كالفقر واخليبات واإلذالل . فشخصية العمة ) رزان ( اليت تلقت خمتلف أنواع الرف  

ل األسرة لتنهي حياهتا يف مقعد متحرك يف حياة موحشة )) تتحاشاها كل العائلة ، وال يقرتب منها أحد ، وكأهنا شجر قتاد والعنف من قب
( ألهنا عاشت حياة اخلروج عن القطيع ، وأصبحت من دعاة التحرر )  11،ص 1111حيتمي أبشواكه ، ال يلمسه أحد (( ) خشان ، 

ليكون القمع  نف مشل أروقة اجلامعة بعد ان اغلقت مكتبة اجلامعة ومنعت الكتب اليسارية ،(. هذا الع 51،ص1111ينظر :خشان ، 
وجة وحدا األسرة  واجلامعة ففي األسرة )) أيب يرفل حبياته وسط أبناء زوجته األوىل ؟ أّي شهوة تلك اليت تقّياها ما يسمى أيب لتلدين ممز 

اجلامعة مارست فيها شرطة مكافحة الشغب أقسى أنواع العنف من ضرب واعتقال ( ويف 55،ص 1111ابليتم واحلرمان ؟(( ) خشان ، 
 ومطاردة .   

لذا جند أن الشخصيات حني تكون خارج حدود السلطة  تشعر ابهنا تسرتد حريتها ، ولعل خروج ) عائشة ( ألول مرة من منزهلا  
وكأهنا للمرة األوىل الذي تتحسس فيه العامل اخلارجي ، )) ومبفردها يعكس  لنا بشكل جلي حالة الكبت والتسلط الذي تعرضت له 

خرجت من بيتنا مبفردي ، أجتول يف الشارع ، دون مرافق ، دون رقيب علّي، وهي املرة الوحيدة اليت خرجت فيها مبفردي منذ أن أتينا هذه 
( ولعل هذه احلرية  25   21،ص 1111خشان ، ، ... ما أمجل احلرية !(( )  الدولة ، شعور مجيل يغمرين ، أسوق قدمي كيفما أشاء

املكتسبة و اجلديدة غريت من قناعات الشخصية ، وبدأت أفكارها تتغري تبعا لذلك ، بدأت تتقبل اآلخر ، وتسمع األفكار ، من دون 
خالف تضاد . ( . واكتشفت أن االختالف يف التفكري واالجتاهات ، هو خالف تنوع ، ال  25،ص 1111تفرد  ) ينظر : خشان ، 

بعد أن كانت تعيش بقلب وعقل وتفكري األب  وكأهنا نوع من العبودية اجلديدة اليت تعدت كل مراسيم الطاعة العمياء . واخلضوع إىل 
(. اذ  002،ص1111ذكورية اجملتمع الذي  يرى أن األنثى ال حيق هلا أن تشعر أو تفكر ، أو تتصرف حبجة أهنا أنثى ) ينظر :خشان ، 

لعادات اجملتمعية هي اليت تتحكم  يف الفرد وكأهنا قانون من السماء . وقد جتسد العنف بشكل يصل أعلى مستوايته يف التنشئة ان  ا
األسرية حني رف  والد عائشة الزواج من حممد ليكون الضرب الوسيلة ال بعادها عن هذا احلب )) شعرت بشخص ينهال علي ضراب! 

 على رأسي إلخفاء وجهي دون أن تفتح شهية فضويل من الضارب! وإذا به أيب عرفته من صوته قال :وكرد فعل ال شعوري ، أضع يدي 
 " أتريدين أن تسحقي شريف ، وتطأطئي رأسي بني الناس ؟!:
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 (  ولعل  مصادرة حرية عائشة021،ص 1111" أتريدين اهلروب معه ، هذا ابن الك    ....؟ سأقتلك قبل أن تفضحينا !"(( ) خشان ، 
 يف الزواج مبن حتب ، واختيار ما تراه األسرة  صواب جعل العنف املعنوي واجلسدي العامل املشرتك بني أفراد األسرة ، فاألم اليت غالبا
ماتكون مصدر العاطفة حتولت إىل  شخصية أخرى من األب حني تناقشت معها عائشة )) خاطبت أمي أبين أرف  ذلك الزوج ، فإذا 

(. هذا العنف  021،ص 1111وما عنيفا ، وكأهنا وأيب خيتلفان يف كل شيء ، ويتوحدان يف أذييت (() ) خشان ، أان أتلقى منها هج
ينطوي على اختالف القوى بني سلطة االبناء واآلابء ، فاألب مثال يستخدم الكلمات واملنع والتهديد والضرب النه ميتلك السلطة فضال 

ف الذي ميارسه األب اجتاه العائلة بشكل عام ، وعائشة بشكل خاص ، رمبا مرده إىل ما تعرضت عن الذكورية، وكما ذكرت ابن هذا العن
إليه شخصية األب من عنف خارجي مارسته السلطة لريتد العنف داخل األسرة ،فضال عن الظروف االقتصادية اليت تعرضت هلا واخليبات 

 املتوالية ، وفقدان االستقرار املكاين . 
مكان - تعيشها شخصية عائشة ومصادرة حريتها يف الزواج ، انعكست بشكل جلي على العامل اخلارجي ،فأصبحت ترى إن احلالة اليت
غرفة نوم  قربا ))أدلف إىل قربي     غرفة نوم    وكأين شاة قد أجزت من قطيع غنم ، تساق إىل حتفها ، ومجيعهم يهتفون  -السكينة اخلاص

للجزار ، وهو زين سكينته ، لتموت تلك الشاة ، قبل أن تالمس السكني رقبتها ، لينق  على فريسته ، ويواريها األنظار ، على نغم 
(  إن  انتقاء ألفاظ ) القرب ، الشاة ، احلتف ، اجلزار 022،ص 1111ة خمضبة ابستسالمها (( ) خشان ، تصفقني احلاضرين ، والفريس

، والسكني ، فريسة ( يلقي بظاللة على نفسية املتلقي ليشعر ببشاعة املنظر وقسوته على الرغم من  أن املشهد هو مشهد زواج إال أنه 
 زواج قسري صادر حرية اآلخر . 

كان  لنا من خالل عني الشخصية ، جيعل له داللة معرّبة من خالل تركيزه على جوانب معينة يف املكان ليتحول من غرفة نوم إنَّ وصف امل
إىل قرب . ولعل هذا اخلراب واملوت هو بسبب املوت الذي انتشر يف كل مكان ، وترك أثره يف شخصيات األسرة فهي ال ذنب هلا إال ألهنا 

كل مكان )) هو ميارس هوايته الوحيدة ، النظر إىل التلفاز ، متنقال بني قصف مدينة ، أو قتل مدنيني ، أو   عاشت وشاهدت العنف يف
( إن شخصية األب ال ختتلف يف تعاملها حىت مع  110،ص1111أرواح فرت أبجسادها ، فدب املوت وتعددت طرقه (( ) خشان ، 

جائز (، ) حمرم ( ، ) ال  يصلح (.. أنشودة يرددها يف كل ساعات يومه ،  أخته، فهو يرف  الكون برمته )) كلمات )ال( ، ) غري
ولذلك ال أستطيع أن أواجهه!(( لتكون بعد ذلك شخصية مستلبة اإلرادة بعد أن مات من حتبه يف حادث سيارة ، وهذا ما جيسد لنا 

أجلس على كرسي متحرك .. بال وزن ، بال حجم ، بل كتلة ، حالة الشؤوم املتفشية والسهام املصوبة من قبل األقدار يف هذا االجتاه . )) 
 (. 120،ص1111بال قلب ، بال شعور ، بال إحساس ، .. كل مشاعري جمدبة .. أان امرأة من فراغ !(( ) خشان ، 

 إن هذا العنف وليد جينات يف جمتمع جبل على العنف من خالل حروبه املستمرة .
 

 العنف السياسي :رابعا: 
هوم السياسة ارتباطاً وشيجاً مبفهوم السلطة وذلك ألّن السياسة جتنح إىل تثبيت    أيديولوجياهتا عن طريق التسلط واهليمنة لذلك يرتبط مف

)) يعد مفهوم السلطة من أكثر مفاهيم السيسيولوجيا تداواًل يف علم االجتماع السياسي الرتباطها مبفهوم الدولة ، فالدولة كيان سياسي 
طة عن طريق أدوات القوة املشروعة أو ما يسمى ابلعنف املشروع ... والسلطة مقولة عليا تتمظهر عرب أشكال خمتلفة ميارس السل

ومفهومها مرتبط ابجملموعات البشرية اليت متارس حياهتا على األرض وهي متأصلة يف النفس البشرية ففي اإلنسان غريزاتن متأصلتان  مها: 
ذا فإّن أقدم اجملتمعات البشرية كانت تسعى إىل السلطة كي متارسها على بعضها (( ) الزبيدي حب التملك وحب السيطرة ، هل

 ( . 011، ص 1101،
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إاّل أّن هذه السلطوية اليت متثلها اجلهة السياسية حنت منحى استبداداًي  يتجلى العنف فيه بصورته القمعية والتعسفية على املفهومات 
 تريد أن تثبتها لذلك هي تسعى إىل إقامة حياة يومية نسيجها القمع وعبقها العسف وأرجيها االستبداد يهزم السياسية وإيديولوجياهتا  اليت

د املواطن قبل اهلزمية ويستسلم الفرد قبل استسالمه الرمسي فقد أصبح العنف جزء من ثقافة اجملتمع ،  ال أحد يكرتث أين يقع ؟ ومىت ؟ فق
العائلة للنزوح من سوراي إىل اإلمارات حيث ذروة الصدام بني قوات األسد ومجاعة اإلخوان املسلمني هذا العنف  دفع ،   مشل كل شيء

( إن هذا العنف املفرط الذي شهدته مدينة محاه 01،ص 1111اذ سقط ما بني ثالثني وأربعني ألف قتيل . ) خشان ،  0221عام 
لروائي تعامل مع املدينة مبزيد من الرف  والسوداوية  لكوهنا فضاء للقتل والدمار السورية  جعل من فضاء املدينة ابهتا وضيقا وخمنوقا ، فا

واجملازر اليت جتددت مرة أخرى لتكون على شكل إابدة مجاعية ))سقط فيها مابني ألف إىل سبعة آالف قتيل ، كما هدمت مساجد 
( ليكون بعد ذلك جمازر عدة 02،ص 1111خشان ،  وكنائس ، فيما هاجر عشرات اآلالف من سكنهم هراب من القتل والذبح (( )

 فضال عن عقوبة اإلعدام لكل من يثبت انتماؤه  لإلخوان املسلمني .
إن املوقف من املدينة يعكس املوقف من احلياة  وما تسبب له من مآسي، ومع أن املدينة واحلياة ارتبطت ابلعنف والتسلط حاولت 

ية ابلضيق والنفور جاء الوصف متماشيا مع هذا الضيق، والذي اشعران بثقل الزمن على الشخصية اهلروب منها .  ولشعور الشخص
 . هلاالشخصية يف هذا املكان املوحش 

إن العنف الذي تعيشه األسرة يف تنشئتها استدعى العنف بطريقة االسرتجاع للعمة ) رزان (   )مما جعل الراوي يُغري زمن سرد األحداث 
دى الراوي سوى الزمان ، ومل يكن هذا )التطابق بني حضور األحداث املؤملة يف الزمنني/ التداخل( إال بسبب حالة فقط، فلم يتغري شيء ل

الدمار الذي وصلت إليه الشخصيات مما جعلها تعيش حالة احلزن والتشاؤم وإن كانت خارج إطار الزمان األول،  الذي  طبعها بسمة 
التداعي الذي عاشته الشخصيات جعل ذاكرهتا تربط بني زمنني منفصلني من خالل االلتقاء بني املوت والقتل واعتياد رؤية العنف ، ف

صور املوت يف  عقلية االشخصية ، حني كانت ) رزان ( يف املعتقالت اذ تعرضت ألبشع أنواع العنف اجلسدي )) جذب شعري حنوه 
ين حنو األريكة اليت يف الغرفة ، وكأنه يرمي مجادا ، اصطدمت ابألريكة بقوة كما جيذب أحدان مشة عطر أبنفه ، حني يريد شراءه ، مث رما

( ليكسب الوقت بعدا نفسيا  فالشخصية تشعر نتيجة التعذيب أن الوقت يسري بطيئا ، 011،ص 1111بال جاذبية (( ) خشان ، 
 ( .  010،ص1111وكأن الساعة أكثر من ستني دقيقة ) خشان ، 

خصية جلأت إىل السخرية لتحقق أهدافها املتمثلة بتعرية  الواقع املزري يف الدول العربية وكشف احلقيقة اليت وكلما ضاقت السبل أمام الش
يغفل عنها الكثري عن قصد أو غري قصد ، ومن مث إعادة التوازن النفسي من خالل التعبري عن مشاعرها اخلفية بشكل غري مباشر .فحني 

ذالل املعنوي يف املطار)) أوقفوان طويال لإلجراءات األمنية ، كحال كل السوريني املغادرين للبالد رحلت إىل األردن مع أسرهتا تعرضت لإل
 (110،ص 1111، فأهنم خيضعون للتدقيق والتمحيص ، وكأهنم جرب ، كل يسعى لدرئه (( ) خشان ، 

والسيما شخصية ) حممد ( حبيب ) عائشة (  وتعد قضية ) البدون( وضياع االنتماء واحدة من وسائل العنف اليت عاشتها الشخصيات 
،  فهو ال يعرف إىل أي وطن ينتمي ، وهل الوطن جمرد هوية حيملها الشخص ؟ فهو ينتمي إىل طبقة احلرمان يف جمتمعه ، فضال عن 

فيها ، طفولته فيها ،  النظرة إىل هذه الفئة بنظرة االحتقار والسخرية وهو ما يصوره لسانه  ))أان إنسان عاش على هذه األرض  ، ولد
بدون ذكرايته فيها ، روحه ، نفسه فيها ، ذنيب الوحيد أن أيب بدون .    بدون ! ما معىن بدون ؟  أجابين والدموع ترتقرق يف عينيه " معناه 

 (122،ص 1111جنسية ، بدون حياة بدون شيء يثبت أنك إنسان ، معىن بدون   أنك تعيش على هامش احلياة (( ) خشان ، 
فكانت حياهتم اليت ميثلها حممد تعيش اهلامش يف اجملتمع ، فقد كرست السلطة فعل عدم االنتماء للبدون على الرغم من رغبتهم بذلك ، 
فجعلهم يعيشون السجن بال جدران )ألهنم ال ميلكون/ الهنم ال ميتلون( أوراقا رمسية سوى ))شهادة ميالد مكتوب فيها : ) غري كوييت (( 

 (  . 121،ص1111) خشان ، 
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ووجد نفسه مقحما يف أمر فرض عليه قسرًا ،  وهذه املشكلة مشكلة اهلوية جعلت من )حممد( يعيش حالة من الصراع االجتماعي ،
جلوالت التحقيق اليت مارسها عليه أب عائشة حني تقدم خلطبتها ، لذا  -مثال–فأصبحت شخصيته منبوذة من اجلميع  )مما جعله خيضع 

 . ( 026،ص1111حني تقدم حممد خلطبة عائشة خضع جلوالت من التحقيق من أبيها ) خشان ، 
الدونية للبدون تبدو واضحة يف احلرمان من  العمل والتعليم ، وتكشف الشخصية   لنا العنف الذي سلط عليها  وكيف   وهذه  النظرة 

فقط  كان ينظر إليه بنظرة الشك والريبة ، بسبب هويته اإلشكالية املنبوذة من اجملتمع الكوييت . فالرواية مل تتطرق إىل عرض معاانة البدون
 لذي يتعرضون له .، وإمنا إىل  العنف ا

فهذه الفئة تعاين التهميش واألقصاء بكل ما حتمل هذه الكلمات من معاٍن ، ليجد الفرد نفسه ملفوظا من اجلميع لدرجة فقدان األمان 
)) ليس لدي أية حقوق فال حق يل ابلتعليم وال حىت يف العالج ، بلغت سن الدراسة فدرست يف مدرسة خاصة هي أسوأ املدارس يف 

يت ... ندرس مقابل مال ندفعه هلذه املدرسة دون أي دعم حكومي ، املال الذي حيصل عليه أيب ومن على شاكلته من البدون من الكو 
 (  121،ص1111بيع اخلضروات يف الشارع ((. ) خشان ، 

معاانته وتنوعها إذ لكل  وعمد الكاتب إىل اتباع التسلسل التدرجيي )حلياة  )البدون( موضحا/ لعمر الشخص البدون ليوضح( تدرجات
مرحلة أملها اخلاص وطابعها التأثريي على عاطفة املتلقني ليجد القارئ نفسه يف إحدى هذه التدرجات الزمنية واملعاانة األبدية اليت 

 . تالحقهم متعاطفاً اترة وغاضبا اترة أخرى أبسلوب رفيع وقدرة تفاعلية بينه وبني املتلقني احمليطني ابلنص 
ذا العنف املعنوي ضد شخصية حممد ) البدون ( حني  طلب منه أحد مفارز التفتيش التابعة للوزارة بطاقة هويته التابعة للشركة ويظهر ه

( فكان  121،ص 1111( ) خشان ، 51اليت يعمل فيها ، وما أن شاهد عبارة غري كوييت حىت جن جنونه ، فطرده أمام اجلميع  .)
ضياع  ) فأدرك معىن أن تكون بدون ، فعندما ال تستطيع األلفاظ تصوير حجم األمل وصعوبته تظهر هذه الشعور ابملرارة يالزم هذا ال

يف املشاعر على هيأة آهات صوتية ُتطلق دون إرادة لتشتت تكثف غيوم اهلم وتؤدي غرضها الداليل يف التعبري عتاابً أو توبيخاً أو تسليماً 
 عرون خبيوط خفية متثل انتماءهم إليه.يوم ميثل احتاد القلوب لوطن يضمهم ويش

 لقد استطاع الروائي أن يعكس الواقع املعيشي يف اجملتمع الكوييت الذي ال خيتلف عن اجملتمع السوري الذي عاش التشرد والضياع .
 

 :ا ةاخل
إىل احلروب ، معتمدا على امليتاسرد يف تغطية حياة  لقد اتضحت معامل العنف بشكل جلي يف رواية )خرط القتاد (، السيما يف االشارة

 شخصيات خمتلفة ، جيمعها التعرض للعنف . 
 ، على الرغم من العالقات احلميمية فيها إال أهنا يف رموزها جتعلنا نعيش( حالة املوت والعنف . )خرط القتاد( إن ما تقدمُه  رواية

يف مالحظتنا للمكان الذي عاشت به )عائشة ( البطلة يف رواية  ) خرط االقتاد ( نشخص أربعة أمكنة ،  وطبيعة تلك األماكن  ، فضال 
ا عن اجلانب النفسي لبطلة الرواية وعائلتها يف تلك األماكن ، من حيث التأقلم وعدم التأقلم ، وانعكاس ذلك يف سلوكيات العائلة وأفعاهل

يات اليت صادقتها يف تلك األماكن وأثرها يف تلك الشخصية، ويف أتصيل انتساهبا للمكان أو عدمه ، والعنف الذي تعرضت ، والشخص
له ، مبعىن أخر شعورها ابالنتماء إىل تلك البيئة من خالل قوة ارتباطها بتلك الشخصيات والعوامل احمليطة هبا ، ومستوى العنف الذي 

ان عنفا سياسيا ام اجتماعيا ، وكان للصراعات يف كل إشكاهلا املباشرة وغري املباشرة ، دورا يف البحث تعرضت له الشخصيات سواء ك
 عن اهلوية اجلديدة .والرحلة إىل اجملهول وحتمل مشاق  التكيف اجلديد.
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  امللخص:
رحلة األساسية الدنيا  بيان دور الربانمج اإلرشادي يف احلد من التنمر االلكرتوين لدى طلبة الصفوف  يف امل الدراسة إىلهذه  هدفت

 واألساسية العليا يف مدارس تربية مشال اخلليل.
 وابلتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

تنمر االلكرتوين لدى الطلبة  يف املرحلة األساسية الدنيا  واألساسية العليا يف مدارس تربية دور الربانمج اإلرشادي يف احلد من الما   -0
 مشال اخلليل؟

 . -الصف-هل خيتلف التنمر االلكرتوين لدى الطلبة ابختالف اجلنس، واملرحلة الدراسية -1
التحقق من صدقها وثباهتا ابلطرق الرتبوية واإلحصائية ، ومت استخدم الباحثون املنهج التجرييب وطّوروا استبانه خاصة جلمع البياانت

طلبة الصفوف اخلامس والعاشر يف (. تكّون جمتمع الدراسة من  21.5)  الثبات كرونباخ الفا معامل حيث بلغت قيمة املناسبة،
وارة الثانوية للبنات وعبد القادر مدارس تربية مشال اخلليل وعينة الدراسة مت اختيارها من طلبة الصفوف اخلامس والعاشر يف مدرسيت ال

اخلليل، ومت استخدام استبانه أداة للدراسة ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الربانمج اإلرشادي الذي مت -جرادات االساسية للبنني يف سعري
 استخدامه كان فعاال يف احلد من التنمر االلكرتوين واستخدام األلعاب االلكرتونية.
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 توصيات الدراسة : 
تكثيف التوعية اإلرشادية ضمن خطة إجرائية حمددة لطلبة املدارس واألهايل واملؤسسات ابالستناد إىل الدليل اإلرشادي الصادر عن * 

 وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية.
 * تعزيز العالقة مع مؤسسات اجملتمع احمللي واالستفادة من دورها يف عملية التدريب.

وعقد لقاءات  -جمموعات-ونتائج الدراسة على مجيع مدارس املديرية بعقد لقاءات مع املرشدين الرتبويني. تعميم الربانمج اإلرشادي
 جمموعات عنقودية.-مع مدراء املدارس

 *تعميم الربانمج اإلرشادي وخطواته اإلجرائية للحد من التنمر ابالستناد إىل الدليل التدرييب الصادر عن الوزارة للحد من التنمر 
 ا يتعلق ابلبحوث والدراسات املستقبلية أوصت:وفيم
 إجراء دراسة حتليلية ملعطيات الواقع وحقائقه من خالل أسلوب حتليل النظم مدخالت -0
 خمرجات . –عمليات  -
 إجراء دراسات مقارنة للتجربة الفلسطينية مع جتارب احلد من التنمر  يف الدول العربية -1

 واألجنبية.
 ، تنمر ،ألعاب الكرتونية دإرشاكلمات مفتاحية :

 
Abstract 
       The effect of a counseling program in reducing cyberbullying 
 For students of the lower and upper elementary stage in the education schools in 
North Hebron 
      This study aimed to demonstrate the role of the counseling program in curbing 
electronic bullying among students in grades at the lower basic and higher basic levels 
in schools in northern Hebron. 
Specifically, the study attempted to answer the following questions: 
* What is the role of the counseling program in curbing electronic bullying among 
students at the lower basic and higher basic levels in schools in northern Hebron? 
* Does cyber bullying differ among students according to gender and grade level - 
grade. 
The researchers used the experimental method and developed a special questionnaire 
to collect data, and its validity and reliability were verified by the appropriate 
educational and statistical methods, where the value of the coefficient of reliability 
was Cronbach Alpha (). The study population consisted of fifth and tenth graders in 
schools in the north of Hebron, and the study results showed that the indicative 
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program that was used was effective in curbing electronic bullying and using 
electronic games. 

 
Keywords: mentoring, bullying, electronic games 

 قدمة:  امل
ختتلف املشكالت من عصر اىل عصر، ويتسم هذا العصر ابالنفجار املعريف وانتشار التكنولوجيا واالنرتنت وشبكات التواصل 

وسلبيات من انحية االستخدام، ومن املشكالت اليت تفرض وجودها بقوة من خالل االستخدام  االجتماعي، وهلذا كله اجيابيات
 اخلاطئ لالنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي خاصة التنمر االلكرتوين واأللعاب االلكرتونية اخلطرة. 
ري أو اإلساءة أو نشر صور على مواقع استخدام وسائل تقنيات االتصال واملعلومات للشتم أو السب أو التهديد ابلعنف أو التشه

االنرتنت  نظرا لفقدان الثقة ابلنفس ومهارة التعاطف مع اآلخرين والرغبة ابلظهور مبظهر -التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية
 الشخص القوي واملرغوب اجتماعيا وشعوره ابلغرية وللفت االنتباه حبيث يكون املهاجم األقوى جتاه اآلخرين.

 تشر التمر يف مدارس الذكور واإلانث ويف البيئة املدرسية غري اآلمنة .ين
يف املائة لدى األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم األطفال  11وجد ابحثون أبن خطر التعرض للتنمر كان أكرب بنسبة  

هذا الفارق بقي اثبتًا اعتبارًا من الصف الثالث  الذين يعانون من صعوابت يف التعلم، وذلك ابملقارنة مع غريهم من الطالب. وأن
 1.االبتدائي وحىت الصف الثالث الثانوي

قد يكون السبب عائداً إىل أن األطفال السليمني ينظرون إىل األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة على أهنم خمتلفني عنهم، سواًء من 
دوا أبن األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة تتدىن لديهم مهارات التواصل الناحية السلوكية أو الشكلية. كما إن بع  الباحثني وج

)أنوار العبديل على أطفال مع أقراهنم، ويكونون أقل فهمًا حلركات السخرية أو اإلشارات غري اللفظية، مما جيعلهم أكثر عرضة للتنمر 
 بل األمل(ذوي االحتياجات اخلاصة يتعرضون للتنمر طيلة سنوات املدرسة، جملة سنا

يعترب األطفال احللقة األضعف بني الفئات األكثر ُعرضة للتنمر، نظرًا إىل صغر سنهم، وقلة جتربتهم وخربهتم يف احلياة من انحية، 
ولغياب الرقابة األسرية اإلجيابية يف بع  األحيان من انحية أخرى، حيث تكمن اخلطورة يف ظل افتقاد الطفل للثقة بوالديه أو 

وابلتايل نسعى من خالل املبادرات والربامج والدراسات اليت نطلقها، إىل رفع الوعي لدى األطفال بسبل احلماية واحلماية مبدرسيه، 
اإللكرتونية، وطرق التعامل مع التنمر والتصدي له، كما نسعى إىل توعية أولياء األمور حول خطورة هذه القضية على أطفاهلم، وضرورة 

اش ومد جسور الثقة بينهم وبني أبنائهم حىت يكونوا قادرين على اللجوء إليهم ومشاطرهتم آرائهم وإشراكهم يف تعزيز لغة احلوار والنق
 02تنمر الطالب ظاهرة، تتعدل الركل أو اإلهانة اىل الفشل داخل املدارس، اإلثنني"عاملهم الواقعي واالفرتاضي )جريدة فلسطني اليوم،

 .(1102مارس
 

 :اإلطار املنهجيأوال: 
يعاين الطلبة من ظاهرة التنمر االلكرتوين واستعمال األلعاب االلكرتونية املصنفة عامليا ابخلطرة يف املدارس يف ظل انتشار الوسائل 

االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي واأللعاب االلكرتونية واليت يصعب التحكم يف مصادرها -الشبكة العنكبوتية–التكنولوجية 
 ة  وأجهزهتا الرقابية .ونية من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينياألساسية االلكرت 
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 : والفرضياتالتساؤالت  -2

لدى طلبة الصفوف  يف املرحلة األساسية الدنيا   دور الربانمج اإلرشادي يف احلد من التنمر االلكرتوينما  ونطرح التساؤل اآليت 
 .الصف-هل خيتلف التنمر االلكرتوين لدى الطلبة ابختالف اجلنس، واملرحلة الدراسيةو  واألساسية العليا يف مدارس تربية مشال اخلليل؟

صقل وتنمية شخصية الطلبة، كما تكمن  تكمن أمهية الدراسة يف أمهية املراحل الدراسية هلا وتبصري الطالب حبجم املشكلة ملا تسهم يف
تساعد الطاقم التعليمي واملرشدون الرتبويون ومدراء املدارس يف التعرف على أثر الربانمج اإلرشادي يف  احلد  أمهية هذه الدراسة يف أهنا:

جذب انتباه القائمني ، و اخلليل ؟ من التنمر االلكرتوين لدى طلبة الصفوف يف املرحلة األساسية الدنيا والعليا يف مدارس تربية مشال 
على صنع القرار ووضع وتطوير املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية يف ختطيط وتطوير املقررات الدراسية، ويف وضع 

ية أمهو  االسرتاتيجيات اليت تساعد على النهوض ابلطلبة ومساعدهتم على حل مشاكلهم خاصة فيما يتعلق ابلتنمر االلكرتوين.
 االلكرتوين  يف املدارس احلكومية . دى االسهامات اليت تتناول التنمرأكادميية:حيث موضوع الدراسة يتميز ابالصالة واملعاصرة، وأح

 مهية عملية تطبيقية داخل املدارس  احلكومية واخلاصة املهتمة ابحلد من ظاهرة التنمر االلكرتوين .وأ
 هتدف الدراسة اىل التعرف على :و 

 .لدى طلبة الصفوف  يف املرحلة األساسية الدنيا  واألساسية العليا يف مدارس تربية مشال اخلليل مستوى التنمر االلكرتوين
 التعرف على اثر الربانمج اإلرشادي يف احلد من التنمر االلكرتوين لدى افراد عينة البحث .من خالل التحقق  من الفرضيتني الصفريتني .

( بني القياس القبلي والقياس البعدي ملتوسطات إجاابت املفحوصني 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة): ال توجد فروق -أ
 على مقياس التنمر االلكرتوين.

( بني متوسطات إجاابت املفحوصني على مقياس التنمر االلكرتوين 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ب
 س.متغري اجلن تعزى
( بني متوسطات إجاابت املفحوصني على مقياس التنمر االلكرتوين 1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -ج
 م .1102/1102احلدود الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الثاين  من العام الدراسي يف إطار و  متغري التخصص الدراسي. تعزى

العاشر  يف مدرسيت الشهيد -و األساسية العليا  -اخلامس–احلدود البشرية: مت تطبيق الدراسة على طلبة الصفوف  األساسية الدنيا 
عبد القادر جرادات للبنني والدوارة الثانوية للبنات واليت تتبع أداراي  ملديرية الرتبية والتعليم/ مشال اخلليل  للعام الدراسي 

كما تتحدد هذه الدراسة ابألداة اليت استخدمت يف ،دود املؤسساتية: مدارس مديرية الرتبية والتعليم/مشال اخلليلاحل، و م1102/1102
 هذه الدراسة وبرانمج كرة الطائرة وتطبيقاته مع الطلبة املتنمرين.

 
 مصطلحات الدراسة::  -0

األذى أو التهديد ابألذى على فرد أو أكثر بدنيا أو نفسيا أو عاطفيا أو لفظيا أو  : يعين ايقاع-االستقواء-التنمر  مفهوم اصطالحا:
 عندما ال يكون توازن بينهما ابستمرار .

االنرتنت ووسائل التواصل -االلكرتوين: يعين ايقاع األذى أو التهديد ابألذى على فرد أو أكثر ابستخدام الشبكة العنكبوتية التنمر
 االجتماعي.
هي إحدى املديرايت األربع اليت تقع يف حمافظة اخلليل، وهي مديرية اخلليل، مشال اخلليل، جنوب  لرتبية والتعليم/ مشال اخلليل:مديرية ا

 اخلليل، يطا .
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 منهجية الدراسة : -0

وين لدى طلبة املرحلة حتقيقا ألهداف الدراسة استخدم الباحثون املنهج التجرييب لتحديد أثر الربانمج اإلرشادي للحد من التنمر االلكرت 
يف  األساسية الدنيا والعليا يف  مدارس مديرية الرتبية والتعليم العايل /مشال اخلليل و املنهج  الوصفي أبنه يصف الواقع احلايل للظاهرة

، مناهج وطرق الظروف الطبيعية عن طريق حتليل بياانهتا وبيان العالقات بني مكوانهتا، وبذلك حيقق فهما أفضل هلا )فؤاد أبو حطب
التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية( ، ويوضح خصائصها، يف حني أن التعبري الكمي يعطي وصفا رقميا يوضح 
مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى املختلفة، وابلتايل الوصول إىل استنتاجات تساهم يف فهم هذا 

)ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي: مفهومه  ع وتطويره، األمر الذي جيعل هذا املنهج أكثر استخداما يف الدراسات اإلنسانيةالواق
 (  020ص1111، 2وأدواته وأساليبه، ط

  :*جمتمع الدراسة وعينتها  -1
 تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصفوف اخلامس والعاشر يف مدارس تربية مشال اخلليل اليت تتبع إداراي  ملديرية تربية مشال اخلليل 

البياانت االحصائية من قسم التخطيط يف مديرية  )(  إانث.1671( ومنهم  ) 1127منهم  ذكور )(  1122والبالغ عددهم   ) 
 تربية مشال اخلليل(

 .ينة الدراسة طلبة الصف اخلامس والعاشر يف مدرسيت الشهيد عبد القادر جرادات ومدرسة الدوارة الثانوية للبنات ع
 أداة الدراسة: االستبانة: بناؤها وصدقها وثباهتا: -5

بقة املتعلقة مبوضوع ، مت بناؤها وتطويرها ابالستعانة ابألدب الرتبوي، والدراسات السالتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثون استبانه
إىل العربية واستخدمها يف دراسته اليت قدمها ملؤمتر اإلرشاد النفسي يف  الدراسة ابالستناد إىل االستبانة اليت ترمجها د. أمحد احلنين

 نشر م ، وكذلك مت االستفادة من آراء بع  املرشدين الرتبويني، حيث مت2/0/1102اجلامعة العربية األمريكية يف جنني بتاريخ 
تساؤلعلى صفحات الفيسبوك  لقسم اإلرشاد والرتبية اخلاصة ملديرية مشال اخلليل ، وصفحة اإلدارة العامة لإلرشاد والرتبية اخلاصة، 
 66وكذلك النشر على جمموعة الواتساب من قبل رئيس قسم اإلرشاد والرتبية اخلاصة جملموعة اإلرشاد يف تربية مشال اخلليل وعددهم 

 م11/0/1102-01مرشد ومرشدة يف فرتة االستطالع من  06واي يف مشال اخلليل حيث شارك مرشدا ترب
 على  النحو التايل:

 
 وسيلة النشر  00 01 2 2 1 الصفوف
 واتساب 1 6 1 0 1 مرشدات

 فيسبوك 0 01 2 1 6
 اجملموع  01 06 00 01 6

 واتساب 0 1 5 5 1 مرشدون
 فيسبوك 1 1 1 0 0
 اجملموع  5 00 1 6 0

 
( فقرة، وإضافة فقرات خاصة عن األلعاب االلكرتونية  وللتحقق من صدقها مت عرضها  12تكونت االس تبانة يف ص ورهتا األولية من )  
ممن حيملون درجة الدكتوراه واملاجستري يف اإلرشاد  ( حمكمني من ذوي اخلربة واالختصاص5على  جمموعة من احملكمني، بلغ عددهم)
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إلبداء مالحظاهتم وآرائهم حول مضمون وسالمة اللغة ووضوح ومالءمة الفقرات ألغراض الدراسة،  ي والرايضة والرتبية اخلاصة الرتبو 
بع  الفقرات وأعيدت صياغة بع  الفقرات أيضا،  من حيث مشوليتها وتغطيتها جملاالت الدراسة، ومت األخذ مبالحظاهتم، فحذفت

)لشخص قام بذلك معي ( ونفس الفقرات جييب عليها )أان قمت  (  00مكونة من )   نهائيةوأصبحت االستبانة يف صورهتا ال
 بذلك(.

(، حيث بلغت قيمته للدرجة الكلية  Cronbach-Alphaإبجياد معامل الثبات كرونباخ الفا ) ةومت التأكد من ثبات االستبان
 . 11.0والتجزئة النصفية  21.5لفقرات أان قمت ابلتنمر ، و  12.2( والتجزئة النصفية 21.5لفقرات شخص قام ابلتنمر علي ) 

 متغريات الدراسة:  -6
 تضمنت الدراسة املتغريات املستقلة اآلتية: 
 *جنس الطالب وله مستواين )ذكر، أنثى(.

 الصف العاشر( -الصف اخلامس ، واألساسية العليا-*املرحلة الدراسية وهلا مستواين) األساسية الدنيا
 فهو الربانمج اإلرشادي للحد من التنمر االلكرتوين واأللعاب االلكرتونية اخلطرة. املتغري التابع

 املعاجلة اإلحصائية:   -1
 على النحو اآليت: 0 - 0لتصحيح االستبانة وزعت العالمات من    

 ( لالستجابة )تقريبا كل يوم (.1تعطى القيمة الرقمية ) -
 يف األسبوع(. ( لالستجابة )مرة واحدة0تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة )مرة واحدة ابلشهر (.1تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة)مرة واحدة يف الفصل الدراسي(0تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة)أبدا(1تعطى القيمة الرقمية ) -

(األسلوب   SPSS)  -V12 استخدام برانمج  الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةوألغراض التحليل اإلحصائي مت استخدام 
 حتليل التباين الثنائي.-اختبار ف-االحنرافات املعيارية-اإلحصائي:" املتوسطات احلسابية

 مصادر الدراسة : -3
وما   النشرات والكتب وألمور اإلدارية والتقارير الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية ومديرية الرتبية يف مشال اخلليل ،

 يف الصحافة املكتوبة واملقروءة واملرئية والزايرات امليدانية واملشاهدات العينية ومناذج املتابعة امليدانية واملقابالت الشخصية. كتب
 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة على التنمر االلكرتويناثنيا: 
ئم واالستهزاء أو التالعب ابلصور الشخصية للضحية يشمل التنمر املدرسي العنف اجلسدي مثل الركل أو الضرب أو الشتا

بشكل غري قانوين ونشرها عرب مواقع التواصل، وميكن ألي شخص أن يكون هدًفا ألعمال التنمر، وال توجد أي أسباب فعلية على 
 ( 1111.كانون األول  01اإلطالق تربر أعمال التنمر والرتهيب داخل املدار )جملة فلسطني اليوم اخلميس، 

اإليذاء اجلسدي نتيجة عمل مقصود أو غري مقصود ميارس عليك ويشمل الضرب ، الركل ، الع ، القرص، اخلنق، اخل ، شد 
)أهيلة شومر: مادة تثقيفية حول االعتداء  الشعر، حرق أو استخدام أدوات حادة أو اي تصرفات أخرى تلحق الضرر جبسدك.

 (00-0م رام اهلل ص 1100واالانث، مركز الدراسات النسوية، واالساءة لألطفال واملراهقني من الذكور 
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وكذلك االعتداء اجلنسي إبساءة استخدام السلطة والثقة من قبل املعتدي مستخدما سلوكه اجلنسي من خالل كالم ومعاكسات 
وكذلك االيذاء االلكرتوين  وألفاظ بذيئة ومضايقات وتقبيل او ملس أعضاء اجلسم أو اسرتقاق النظر أو التلصص او حترش  اغتصاب،

من مضايقات ومعاكسات يف اهلاتف احملمول أو اهلاتف العادي  وعرض صور اابحية .واستخدام االيذاء النفسي ابلتهديد والصراخ 
 وختريب املمتلكات والتقليل من قيمة الفرد وشأنه واإلمهال  وقد يكون املعتدي من األقارب أو الغرابء .

و اجتماعي  Verbalولفظي   Pullyingوعلم النفس أمناط التنمر على النحو اآليت: التنمر االلكرتوين   وصنف علماء الرتبية 
Social و Rumars الشائعات و sexual  جنسي  

يف عائدة حراحشة، مقتبس من نشرة تعريفية ابأللعاب االلكرتونية أعدهتا املرشدة الرتبوية ووزعتها ) األلعاب االلكرتونية و االنرتنت
 (16/0/1102مدرسة الدوارة الثانوية للبنات 

انتبه للعبة اليت ميارسها ابنك...ال تعتقد أن ما يلعبه من العاب لن  ويل األمر الكرمي: :التوعية من خطر التنمر االلكرتوين عزيزيت الطالبة
عاب اليت صنفت عامليا على أن هلا آاثر سلبية يؤثر عليه فهنالك ألعاب مغلفة ابلرباءة تودي حبياة الالعبني....وسأحتدث عن بع  األل

ومدمرة أحياان..... وتتجاوز خطورة بع  األلعاب اإللكرتونية جمرد تعزيز السلوكيات العنيفة عند األطفال واملراهقني أو انعازهلم 
اثرت جدال كبريا يف السنوات األخرية وإليكم أبرز األلعاب اإللكرتونية اليت أ .اجتماعيا إىل حد إهناء حياهتم والدفع هبم إىل االنتحار
 ..خلطورهتا على حياة من غامروا وقرروا خوض جتربتها

الدعوات لرتك اللعبة انتشرت على اإلنرتنت تسببت لعبة احلوت األزرق يف إهناء حياة عدد كبري من  Blue Whale احلوت األزرق*
واألطفال هم  .وتصف كأحد أخطر األلعاب اإللكرتونية يف العامل ،1105مستخدميها جتاوز املئة شخص عرب العامل منذ ظهورها عام 

 !أطفال ابجلزائر على شنق أنفسهم تنفيذا ألوامر اللعبة 6الضحية يف أغلب احلاالت وأحدثها إقدام 
ة، ومن هذه تقوم اللعبة على فكرة التحدايت إذ تتحدى املستخدم على القيام ببع  األمور وتصوير نفسه لالنتقال للمرحلة التالي
يوما ويف هناية  51التحدايت تشويه أجسادهم آبالت حادة والوقوف على حافة سطح املنزل وقطع السكة احلديدية على مدار 

 !التحدي يقدم املستخدم على االنتحار إما برمي نفسه من مبىن أو شنق نفسه
لة تدعى "مرمي" اتهت عن منزهلا وعلى املشرتك تقوم فكرة اللعبة على طف Mariam game مرمي*احلوت األزرق.. لعبة قاتلة 

تتميز اللعبة ابإلاثرة عرب مؤثرات صوتية ومرئية تسيطر على املستخدمني وتبث فيهم الرعب السيما  .ابللعبة أن يساعدها على العودة
 .من فئة األطفال وتنشأ عالقة قوية بينهم وبني مرمي تدفعهم لتنفيذ أوامرها

البداية أسئلة شخصية لتعرف تفاصيل حياة املشرتك وعمله، وهو ما أاثر قلق كثري من اخلرباء عن اجلهة اليت  عبة مرمي تسأل مرمي يف
 .تستفيد من تلك املعلومات، ويف النهاية حترض املشرتك على االنتحار وهتدد إبيذاء أهله إذا مل يستمع ألوامرها

ريل حتدي شاريل أو لعبة األقالم هو حتدٍّ أودى حبياة عدد ممن لعبة حتدي تشا Charlie Charlie challenge حتّدي شاريل*
 .اختربوه من األطفال والشباب يف ليبيا واجلزائر وعدد من دول اخلليج نتيجة الذعر الذي حدث هلم

رسم  على دعوة شخصية أسطورية ميتة تدعى "تشاريل" بعد 1105وتقوم فكرة اللعبة اليت انتشرت عرب اإلنرتنت بشكل موسع عام 
مربعات على قطعة من الورق وكتابة "نعم" و"ال" وتتم موازنة قلم رصاص فوق آخر، ويتم بعدها استدعاء شاريل "شاريل  1شبكة من 

أنت هنا؟" أو "شاريل ميكننا أن نلعب؟" ويتحرك القلم ابجتاه أحد اخليارات، وهو ما جيعل الالعب يتفاجأ لظنه أن شيئا خارقا للطبيعة 
 .ما يتعبه رك  وصراخ وحاالت إغماء ويتم تصوير ما حيدث ورفعه على اإلنرتنتقد حدث وهو 
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وفسرت صحيفة إندبندنت الربيطانية، السبب أبن اجلاذبية هي سبب هذه اخلدعة، وقالت يف تقرير هلا إن القلمني لن يبقيا يف مكاهنما 
لتنفس بوجه القلم قد حيرك تلك األقالم، ولذلك ال يتحرك طوال الوقت بسبب شكل القلم اإلسطواين، وإن أقل قدر من اهلواء، من ا

 .القلمان إال بعد التحدث وابلتايل إطالق اهلواء جتاههما
، 1106بوكيمون جو تسببت لعبة بوكيمون جو يف العديد من احلوادث القاتلة منذ ظهورها عام  Pokemon Go بوكيمون جو*

 . وكيمون املختلفة والسري بال تركيز يف الشوارع ما يعرضهم للحوادثالنشغال الالعبني مبطاردة والتقاط شخصيات الب
وتقوم اللعبة على حبث املستخدم عن البوكيمون معتمدة على اخلرائط احلقيقية للمكان املوجود به الالعب، وحتدد لالعب أماكن 

 .اللتقاط البوكيمون قبل أن خيتفي يها سريعايذهب إليها للبحث عن البوكيمون يف منزله أو املناطق اجملاورة له وعليه الذهاب إل
تسببت اللعبة يف موت كثري من األطفال حرقا أو اختناقا ابلغاز  إذ تشجعهم على الوجود مبفردهم يف  Fire Fairy جنّية النار*

ما يتسبب يف إحراق أنفسهم  الغرفة وترديد كلمات سحرية وتومههم أهنم يتحولون إىل "جنية النار" ابستخدام غاز املوقد )البوجتاز( وهو
وأتمر اللعبة الطفل ابالستيقاظ عند منتصف الليل بعد نوم اجلميع والدوران يف أحناء الغرفة مع ترديد كلمات سحرية مث االنتقال  .ابلغاز

 ..انيت لعبة فورت* .للمطبخ وفتح مجيع شعالت الغاز، ومن مث الذهاب للنوم وعند استنشاق الغاز السحري سيتحول إىل جنية
تعتمد على تعليم الرقص واالنسالخ عن القيم واالحتشام ويكون الرقص على انغام عباد الشمس اهنا تنتشر كالفريوس بني 

 .األطفالولوحظ أن األطفال يقلدوا هذه اللعبة يف الشوارع واملدارس حبركات غري متوازنة
العب ..ترفع 011وتعين ساحة املالعب لالعبني اجملهولني تلعب ابألون الين ويشرتك هبا أكثر من  لعبة ببجي..صممت إبحرتافية* ..

انتبهوا ألوالدكم...هم أمانة هللا  .درجة العدوان وقلة الضبط لألدب يف األلفاظ واألمان امللحوظ ملن ميارسها لدرجة اهلوس هبا
 ,...عندكم

م،  ورقة عمل 2/0/1102م، كلية اجملتمع العصرية 1102اجلامعات يف فلسطني  )أمحد احلنين، سلوك التنمر يف وسط طلبة  -2
 (2/0/1102مقدمة ملؤمتر االرشاد النفسي يف اجلامعة العربية األمريكية 

م حيث 1102/1102هدفت الدراسة للتعرف على واقع االستقواء بني طلبة الثانوية العامة امللتحقني بكلية اجملتمع العصرية لسنة 
إانث من ختصصات القانون واملهن الطبية املساعدة حيث أشارت الدراسة إىل تنمر  001ذكور و 20الدراسة على عينة  طبقت

 وال ينتهي التنمر ابنتهاء املرحلة %11الذكور بنسبة 
على سلوك الطالب يف املرحلة الثانوية يف حمافظة قلقيلية، دراسة  حممد علي حامد علي وعبد احلليم مراعبه، أثر االبتزاز االلكرتوين -1

 (11/1/1102مديرية تربية قلقيلية وحمافظة قلقيلية -العنف املدرسي: اسبابه وآاثره–مقدمة يف املؤمتر الرابع لإلرشاد والرتبية اخلاصة 
-علمي والعنف اللفظي لدى طالب املرحلة الثانوية )العاشرهدفت الدراسة اىل التعرف على االبتزاز االلكرتوين وأثره على التحصيل ال

التوجيهي( حيث أوصى الباحثان بتطوير مشروع تطبيقي ارشادي لتصحيح مشاعر ومعتقدات استخدام االنرتنت بشكل آمن وبعيدا 
عية لألشخاص الذين وقع عليهم عن التنمر وخف  مشاعر االستغالل لدى الفئات اجملتمعية املتعددة، وتوفري الرعاية النفسية واالجتما

 احلدث. 
بع ايمسني نبيل جوابره، األلعاب االلكرتونية وعالقتها ابلعنف لدى األطفال واملراهقني يف مدارس كفر راعي، دراسة مقدمة يف املؤمتر الرا -0

  م(11/1/1102مديرية تربية قلقيلية وحمافظة قلقيلية -العنف املدرسي: اسبابه وآاثره–لإلرشاد والرتبية اخلاصة 
هدفت الدراسة اىل التعرف على األلعاب االلكرتونية ودورها يف تشكيل ثقافة أبنائنا حيث أظهرت مشاكل التعرض اىل العنف املتكرر 

 وأصبح استخدامها يثري جدال حيث اشارت نتائج هذه الدراسة اىل دور االلعاب االلكرتونية يف رفع مستوى العنف.
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مر، أثر األلعاب االلكرتونية على العنف املدرسي من وجهة نظر طلبة صفي خامس وسادس، دراسة مقدمة اشواق عبد اللطيف مجال ع -1
 (11/1/1102مديرية تربية قلقيلية وحمافظة قلقيلية -العنف املدرسي: اسبابه وآاثره–يف املؤمتر الرابع لإلرشاد والرتبية اخلاصة 

لكرتونية وأثرها يف العنف املدرسي وفق وجهة نظر طلبة صفي خامس وسادس يف هدفت الدراسة إىل التعرف إىل عالقة األلعاب اال
مدرستني من مدارس ضواحي القدس ، وطبقت الدراسة استبانة ومت حتليلها إحصائيا وأشارت النتائج  إىل وجود فروق ذات داللة 

 اية أبنائهم ومتابعتهم.إحصائية تعزى ملتغري اجلنس وعدد ساعات اللعب يوميا، وجيب تفعيل دور األهل حبم
)ليلى اخلطيب، إثر األلعاب االلكرتونية يف العنف املدرسي من وجهة نظر طالبات املرحلة االعدادية يف مدرسة بنات جيوس الثانوية،  -5

قلقيلية  مديرية تربية قلقيلية وحمافظة-العنف املدرسي: اسبابه وآاثره–دراسة مقدمة يف املؤمتر الرابع لإلرشاد والرتبية اخلاصة 
11/1/1102 ) 

 هدفت الدراسة  ملعرفة أكثر األلعاب االلكرتونية انتشارا لدى طالبات املدرسة ومعرفة آاثرها على سلوكياهتم وأشارت النتائج اىل تصنيف
 االلعاب اىل ألعاب خطرة وغري خطرة والعاب ذكاء والعاب تعليمية، والعاب االاثرة واملتعة.
 1101وزارة الرتبية والتعليم سنة ومت االستناد إىل دليل املرشدين الرتبويني حول استخدام الطالب لالنرتنت أبمان الصادر عن 

 
 أسئلة الدراسة :

 تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة الرئيسية التالية: 
  ؟ ليل طلبة املرحلة األساسية يف مدارس تربية مشال اخلما هو مستوايت التنمر لدى 

 ؟ أثر برانمج ارشادي يف احلد من التنمر لدى طلبة املرحلة األساسية يف مدارس تربية مشال اخلليل *ما هو 
 هل خيتلف التنمر لدى طلبة املرحلة األساسية ابختالف كل من اجلنس والصف الدراسي ؟ 
  هل الربانمج اإلرشادي اكثر فعالية مع اإلانث من الذكور ،أو مع طلبة املرحلة األساسية الدنيا أكثر من طلبة املرحلة

 األساسية العليا؟ 
 الدراسة : فرضيات

 ملتوسطات البعدي والقياس القيلي القياس بني( α=1.15الفرضية األوىل : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-0
 رشادي .اال الربانمج اثر اىل تعزى التنمر مقياس على املفحوصني اجاابت
 مقياس على املفحوصني اجاابت متوسطات بني( α=1.15الفرضية الثانية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-1

 .بينهما التفاعل أو( الدراسي والصف اجلنس) الدميوغرافية العوامل اختالف أو االرشادي الربانمج اىل تعزى التنمر
 

 وصف عينة الدراسة
 واجلنس والصف الدراسي قياس (: خصائص عينة الدراسة حسب متغريات ال0جدول رقم )
 النسبة املئوية % عدد املفحوصني مستوى املتغري املتغري

 القياس
 51.7 76 القبلي
 48.3 71 البعدي
 100 147 اجملموع

 46.1 35 ذكر اجلنس



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

134 
 

 53.9 41 أنثى
 100 76 اجملموع

 راسيصف الدال
 76.3 58 اخلامس األساسي
 23.7 18 العاشر األساسي

 100 76 اجملموع

 املدرسة       
 46.1 35 عبد القادر جرادات األساسية للبنني

 53.9 41 الدوارة الثانوية للبنات 
 100 76 اجملموع

 
يتألف االستبيان من حمورين خصص احملور األول جلمع معلومات حول املدرسة واجلنس والصف .وخصص احملور الثاين جلمع     

معلومات حول كل من "شخص قام ابلتنمر معي " و "أان قمت ابلتنمر ".وقد تدرجت االستجابة على العبارة من " كل يوم تقريبا "   
 اىل "وال مرة " .
 الدرجاتطرق استخراج 

 مت تصحيح فقرات احملور الثاين كما يلي ابعطاء :
 ( درجات. 2"                            )  االستجابة " كل يوم تقريبا

 ( درجات.4االستجابة "مرة واحدة يف األسبوع على األقل "           )
 ( درجات.3االستجابة "مرة واحدة يف الشهر "                       )
 ( درجتني . 0االستجابة "مرة واحدة يف الفصل الدراسي "              )

 ( درجة واحدة.2االستجابة " أبدا"                                       )
ظر وقد مت احتساب مفاتيح التصحيح لالستبانة على النحو التايل: تشكل درجة املوافقة اليت تعرب عنها الفقرة كبرية جدا من وجهة ن

" 1.10-0.10" وتعترب كبرية إذا تراوح املتوسط احلسايب للفقرة من "5-1.11أفراد العينة  إذا تراوح املتوسط احلسايب للفقرة من "
" وتعترب درجة املوافقة قليلة إذا تراوح املتوسط احلسايب للفقرة من 0.11-1.61وتعترب متوسطة إذا تراوح املتوسط احلسايب من "

 ".0.2-0ما تعترب درجة املوافقة قليلة جدا إذا تراوح املتوسط احلسايب من "" بين0.20-1.60"
 -صدق االستبانة:

مت التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق احملكمني حيث مت عرض هذه االستبانة وبصورهتا النهائية على عدد من أساتذة اجلامعة 
 وقد أقروا بصالحيتها للبحث الرتبوي .

 -ة:ثبات أداة الدراس
، كما مت " فقرة  33مت حساب الثبات ألداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي )كرونبا  ألفا( ألبعاد االستبانة املكونة من " 

 . (spilt-half)حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
  واجلدول التايل ينب معامالت االتساق الداخلي والتجزئة النصفية لكل جمال من جماالت االستبانة 

  معامالت االتساق الداخلي والتجزئة النصفية لكل جمال من جماالت االستبانة  (1اجلدول رقم )
ة معامل التجزئمعامل الثبات  عدد املستجيبنيعدد  اسم اجملال



2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

135 
 

 النصفية )كرونباخ ألفا( الفقرات
 812. 915. 76 33 شخص قام ابلتنمر معي 

 681. 870. 76 33 أان قمت ابلتنمر 
 
 

. بينما  (0.915)حيث بلغت الدرجة الكلية ملعامل االتساق الداخلي )كرونباخ الفا(اخلاص ابحملور الثاين/شخص قام ابلتنمر معي 
وهي معامالت موجبة ومرتفعة مما يؤهل االداة ألغراض البحث وفق االدب  (0.870)بلغ معامل االتساق الداخلي/أان قمت ابلتنمر 

 الرتبوي الذي بنيت االداة على أساسه.
( . بينما بلغ معامل االتساق 0.812وبلغت الدرجة الكلية ملعامل التجزئة النصفية اخلاص ابحملور الثاين /شخص قام ابلتنمر معي )

معامالت موجبة وبني مرفعة اىل متوسطة مما يؤهل االداة ألغراض البحث وفق االدب وهي  (0.681)الداخلي/أان قمت ابلتنمر 
 الرتبوي الذي بنيت االداة على أساسه.

 
 التحليل اإلحصائي:اثلثا: 

أرقاما معينة، أي  بعد مجع بياانت الدراسة قامت الباحثون مبراجعتها متهيدا الدخاهلا للحاسوب، وادخلت اىل احلاسوب ابعطائها
 بتحويل االجاابت اللفظية اىل رقمية، حيث مت تصحيح اجملال األول والثاين  كما ورد يف طرق استخراج الدرجات.

ومتت املعاجلة االحصائية للبياانت ابستخراج التكرارات والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية.واختبار "ت" 
 Statistical Package for Social Scienceالثنائي  وذلك ابالعتماد على برانمج الرزم اإلحصائيةوحتليل التباين 

(SPSS PC-WIN 21) . 
 نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضا كامال ومفصال لنتائج الدراسة وذلك لالجابة على تساؤالت الدراسة وأهدافها وللتحقق من صحة فرضيتها 
 اليت مت ذكرها سابقا وكما يرد الحقا:ابستخدام االختبارات 

 اجابة السؤال األول للدراسة:
  ؟ طلبة املرحلة األساسية يف مدارس تربية مشال اخلليل ما هو مستوايت التنمر لدى 

يف اجملالني زليا تيبها ترتيباً تنالإلجابة على السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل بند من بنود االستبانة  وتر 
 حسب درجة املوافقة واجلدول رقم )  ( بني نتائج التحليل .

(3اجلدول رقم)  
 واقع التنمر بني طلبة املرحلة األساسية يف مديرية تربية مشال اخلليل /شخص قام ابلتنمر معي
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 الرتبة
 رقم
 الفقرة

 يف االستبانة
املتوسط  العدد الفقرة

 درجة االحنراف املعياري احلسايب
 املوافقة

0 q1 
املزاح عن طريق وسائل التواصل 

 1.640 2.24 76 االجتماعي
قليلة/مرة يف 
 الفصل

1 q29 
اشعر ابلرعب من بعض األلعاب 

قليلة/مرة يف  1.526 1.93 76 مثل لعبة مرمي
 الفصل

0 q30 قليلة/مرة يف  1.549 1.92 75 لعبة احلوت األزرق لعبة خميفة
 الفصل

1 q31 قليلة/مرة يف  1.519 1.87 75 من األلعاب اليت جربتها لعبة الببجي
 الفصل

5 q33 
بعض الفيديوهات اليت اشاهدها 

 ختيفين
 قليلة جدا/أبدا 1.346 1.80 75

6 q7 
السخرية من االسم او اسم العائلة 
او املناداة ابلقاب غري احملبوبة او بقصد التحقري 

 الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 1.181 1.64 75

1 q10 
التحقري او االستهزاء او التخجيل 

او كسر اخلاطر او االغضاب او البكاء 
 ألسباب خمتلفة الكرتونيا

 قليلة جدا/أبدا 1.193 1.64 75

2 q12 
عدم السماح ابملشاركة ابأللعاب او 

 النشاطات االلكرتونية
 قليلة جدا/أبدا 1.274 1.63 76

2 q5 

 السخرية  االلكرتونية على الشعر او
لون البشرة او تكوينية االسنان او املظهر 
اخلارجي او املالبس او شكل اجلسم او 

 االعاقات البدنية

 قليلة جدا/أبدا 1.215 1.55 76

01 q9 
السخرية من األب او االم او بعض 

 خصوصيات العائلة الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 1.063 1.55 76

00 q6 
 السخرية من اسلوب الكالم او

 اللهجة  الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 1.137 1.47 76

01 q28 
أتليف اشاعات حتتوي على اجلنس 

 ونشرها الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 1.101 1.46 76

00 q14  التجاهل او عدم املباالة بوجوده
 وعدم الرد عليه الكرتونيا

 قليلة جدا/أبدا 1.012 1.45 76

01 q13 
الطرد من اجملموعة   االخراج او

 االلكرتونية وتركه مبفرده
 قليلة جدا/أبدا 990. 1.44 75

05 q4 قليلة جدا/أبدا 1.010 1.42 76 اهلجوم  والتخويف أبدوات الكرتونية 

06 q17 
االفساد بني االصدقاء ابلتحريض 

 ضد بعض الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 1.015 1.41 75
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01 q15 
عدم التحدث معه بقصد االستبعاد 

 الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 1.061 1.41 76

02 q2 قليلة جدا/أبدا 909. 1.38 76 النكز   االلكرتوين 

02 q11 قليلة جدا/أبدا 912. 1.37 75 التهديد االلكرتوين 

11 q16  عدم السماح للغري مبصادقته او
 التحدث معه الكرتونيا

 جدا/أبداقليلة  841. 1.32 75

10 q25 قليلة جدا/أبدا 1.359 1.32 76 تفتيش األغراض الشخصية كاجلوال 

11 q21 
افشاء االسرار لآلخرين بقصد  

 االحراج الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 830. 1.29 76

10 q19 
االفرتاء أبفعال مل يقم هبا ونشر 
 اشاعات واهتامات ال اصل هلا الكرتونية

 جدا/أبداقليلة  846. 1.29 76

11 q26  نشر روابط جنسية مسيئة على
 صفحته

 قليلة جدا/أبدا 830. 1.29 76

15 q32  تعرضت للخطر من بعض األلعاب
 اليت  ارسها

 قليلة جدا/أبدا 856. 1.25 75

16 q3 قليلة جدا/أبدا 835. 1.25 76 اهلجوم  والتخويف أبدوات الكرتونية 

11 q8 
بعض  السخرية من األب او االم او

 خصوصيات العائلة الكرتونيا
 قليلة جدا/أبدا 802. 1.25 76

12 q23 قليلة جدا/أبدا 736. 1.21 76 سرقة صفحته أو هتكريها الكرتونيا 

12 q18  ختريب السمعة ونشر االشاعات بني
 الناس الكرتونية

 قليلة جدا/أبدا 647. 1.18 76

01 q24 
االجبار على شحن الرصيد جلواله 

 قليلة جدا/أبدا 761. 1.18 76 الكرتونيا

00 q2 قليلة جدا/أبدا 619. 1.17 76 النكز االلكرتوين 

01 q22 
غصب ماله أو مصروفه املدرسي 

 قليلة جدا/أبدا 550. 1.13 76 الكرتونيا

 q27 
التلقيب أبمساء مزعجة حتتوي على 

 قليلة جدا/أبدا 531. 1.11 76 اجلنس)ألفاظ انبية ختدش احلياء( الكرتونيا

 قليلة جدا/أبدا 547. 1.47 76 /شخص قام ابلتنمر معيالدرجة الكلية جملال 
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دا حيث " يوافق املفحوصني على أن أشخاص قاموا ابلتنمر معهم بدرجة قليلة ج 0من خالل استعراض النتائج املبينة يف اجلدول رقم " 

(.1.511)( ابحنراف معياري 0.11بلغ متوسط الدرجة الكلية )  
لعاب مثل مرمي واحلوت يف حني حصلت الفقرات "املزاح عن طريق وسائل التواصل االجتماعي" والفقرات اليت تعرب عن اخلوف من اال
لفصل الدراسي جملموع ااألزرق على درجة قليلة ، وكذلك يشري املفحوصني اهنم لعبوا لعبة الببجي بشكل قليل أي مبعدل مرة يف 

 املفحوصني.
 

(4اجلدول رقم)  
 واقع التنمر بني طلبة املرحلة األساسية يف مديرية تربية مشال اخلليل /أان قمت ابلتنمر
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ةالرتب  
 رقم
 الفقرة

 يف االستبانة
املتوسط  العدد الفقرة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 درجة
 املوافقة

0 q12 قليلة/مرة يف  1.651 2.05 75 املزاح عن طريق وسائل التواصل االجتماعي
 الفصل

1 q292 قليلة  1.429 1.72 76 اشعر ابلرعب من بع  األلعاب مثل لعبة مرمي
 جدا/أبدا

0 q302 1.348 1.59 76 لعبة احلوت األزرق لعبة خميفة 
قليلة/مرة يف 
 الفصل

1 q332 قليلة/مرة يف  1.148 1.54 76 بع  الفيديوهات اليت اشاهدها ختيفين
 الفصل

5 q122  عدم السماح ابملشاركة ابأللعاب أو النشاطات
قليلة  1.223 1.49 75 االلكرتونية.

 جدا/أبدا

6 q312 العبة الببجي من األلعاب اليت جربته قليلة  1.183 1.49 76 
 جدا/أبدا

1 q142 
التجاهل او عدم املباالة بوجوده وعدم 

 الرد عليه الكرتونيا
75 1.47 1.455 

قليلة 
 جدا/أبدا

2 q42 قليلة  1.082 1.45 75 اهلجوم او التخويف أبلعاب  الكرتونية
 جدا/أبدا

2 q102 
التحقري او االستهزاء او التخجيل او  
كسر اخلاطر او االغضاب او البكاء ألسباب 

 خمتلفة الكرتونيا
74 1.45 1.100 

قليلة 
 جدا/أبدا

01 q72 
 السخرية من االسم او اسم العائلة او
املناداة ابلقاب غري احملبوبة او بقصد التحقري 

 الكرتونيا
76 1.37 .991 

قليلة 
 جدا/أبدا

00 q162  عدم السماح للغري مبصادقته او
 التحدث معه الكرتونيا

قليلة  977. 1.33 75
 جدا/أبدا

01 q152  عدم التحدث معه بقصد االستبعاد
 الكرتونيا

76 1.33 .971 
قليلة 
 جدا/أبدا

00 q62   السخرية من اسلوب الكالم او اللهجة
 الكرتونيا

قليلة  932. 1.32 75
 جدا/أبدا

01 q132 
االخراج او الطرد من اجملموعة  

 االلكرتونية وتركه مبفرده
75 1.31 .735 

قليلة 
 جدا/أبدا

05 q282  أتليف اشاعات حتتوي على اجلنس
 ونشرها الكرتونيا

قليلة  966. 1.30 76
 جدا/أبدا

06 q82  السخرية من األب او االم او بعض
 خصوصيات العائلة الكرتونيا

قليلة  912. 1.29 75
 جدا/أبدا
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01 q32 اهلجوم  والتخويف أبدوات الكرتونية 
قليلة  851. 1.29 75

 جدا/أبدا
02 

q92 
السب او استخدام الكالم البذيء او 

 القبيح الكرتونيا
قليلة  763. 1.29 76

 جدا/أبدا
02 q252   تفتيش األغراض الشخصية كاجلوال 

قليلة  790. 1.25 75
 جدا/أبدا

11 
q242 

االجبار على شحن الرصيد جلواله 
 الكرتونيا

قليلة  819. 1.25 76
 جدا/أبدا

10 q112 التهديد االلكرتوين 
قليلة  718. 1.24 74

 جدا/أبدا
11 

q52 

السخرية  االلكرتونية على الشعر او 
تكوينية االسنان او املظهر  لون البشرة او

اخلارجي او املالبس او شكل اجلسم او 
 االعاقات البدنية

74 1.24 .773 
قليلة 
 جدا/أبدا

10 q22 النكز   االلكرتوين 
قليلة  727. 1.23 75

 جدا/أبدا
11 

q322 
تعرضت للخطر من بعض األلعاب اليت 

  ارسها
قليلة  766. 1.20 76

 جدا/أبدا
15 q232 سرقة صفحته أو هتكريها الكرتونيا 

قليلة  626. 1.18 76
 جدا/أبدا

16 
q202 

الكتابة بسوء يف حقه يف صفحات 
 الكرتونية  خمتلفة

قليلة  737. 1.17 76
 جدا/أبدا

11 q262 نشر روابط جنسية مسيئة على صفحته 
قليلة  694. 1.16 76

 جدا/أبدا
12 

q212   االحراج افشاء االسرار لآلخرين بقصد
 الكرتونيا

قليلة  450. 1.11 76
 جدا/أبدا

12 
q172  االفساد بني االصدقاء ابلتحريض ضد

 بعض الكرتونيا
قليلة  531. 1.11 76

 جدا/أبدا
01 

q182  ختريب السمعة ونشر االشاعات بني
 الناس الكرتونية

قليلة  440. 1.09 75
 جدا/أبدا

00 
q222 

غصب ماله أو مصروفه املدرسي 
 الكرتونيا

قليلة  300. 1.07 75
 جدا/أبدا

01 
q192  االفرتاء أبلعاب مل يقم هبا ونشر اشاعات

 واهتامات ال اصل هلا الكرتونية 
قليلة  324. 1.05 75

 جدا/أبدا
 

q272 نس)ألفاظ التلقيب أبمساء مزعجة حتتوي على اجل
 انبية ختدش احلياء( الكرتونيا

قليلة  255. 1.04 76
 جدا/أبدا
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دا حيث " يوافق املفحوصني على أن أشخاص قاموا ابلتنمر معهم بدرجة قليلة ج 1من خالل استعراض النتائج املبينة يف اجلدول رقم " 

من التنمر الذي وقع عليهم.(. وهو أقل 1.111( ابحنراف معياري )0.01بلغ متوسط الدرجة الكلية )  
( يف حني حصلت الفقرة "املزاح عن طريق وسائل التواصل االجتماعي" على درجة قليلة )مرة يف الفصل الدراسي  

بينما حصلت الفقرات اليت تعرب عن اخلوف من االلعاب مثل مرمي واحلوت األزرق ولعب الببجي على درجة قليلة جدا /ابدا جملموع 
 املفحوصني.

 
 اجابة السؤال الثاين للدراسة:عا: راب

 ؟ أثر برانمج إرشادي يف احلد من التنمر لدى طلبة املرحلة األساسية يف مدارس تربية مشال اخلليل ما هو 
 ولالجابة على السؤال الثاين مت اختبار الفرضية التالية:

 ملتوسطات البعدي والقياس القيلي القياس بني( α=1.15الفرضية األوىل : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-0
 . االرشادي الربانمج اثر اىل تعزى التنمر مقياس على املفحوصني اجاابت

( بني نتائج  2لإلجابة على السؤال مت حساب اختبار ت ألداء املفحوصني قبل وبعد تنفيذ الربانمج االرشادي واجلدول رقم ) 
 التحليل .

(2اجلدول رقم)  
 اختبار ت للقياس القبلي والبعدي إلجاابت املفحوصني على استبانة التنمر االلكرتوين

 
 والقياس القبلي القياس بني(  α=1.15( اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )5تشري النتائج يف اجلدول رقم )     
  ابلتنمر قمت وأان اآلخرين قبل من التنمر بعدي من كل على البعدي

 مما يشري اىل أن الربانمج االرشادي كان فعاالً يف احلد من التنمر.

قليلة  402. 1.32 76  /شخص قام ابلتنمر معيالدرجة الكلية جملال 
 جدا/أبدا

 املتوسط العدد القياس املتغري
 احلسايب

االحنراف 
 درجات احلرية املعياري

مستوى 
 الداللة

 
 شخص قام ابلتنمر معي

 

 القبلي
6

6 
1.467 0.547 

145 0.017 
 0.366 1.280 71 البعدي

 
التنمرأان قمت   
 

 القبلي
7

6 
1.318 0.402 

137.189 0.019 
 0.294 1.181 71 البعدي
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 اجابة السؤال الثالث للدراسة:
ولإلجابة على السؤال الثالث: هل الربانمج االرشادي أكثر فعالية مع االانث من الذكور، أو مع طلبة املرحلة األساسية الدنيا 

 أكثر من طلبة املرحلة األساسية العليا؟ 
 مت اختبار الفرضية التالية :

على مقياس  املفحوصني اجاابت متوسطات بني( α=1.15الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-1
 التنمر تعزى اىل الربانمج االرشادي أو اختالف العوامل الدميوغرافية )اجلنس والصف الدراسي( أو التفاعل بينهما.

(1جدول رقم )  
ماربانمج االرشادي والتفاعل بينهاختبار التباين الثنائي الستجاابت املفحوصني وفقا للجنس وال  

1.16

1.18

1.2

1.22

1.24

1.26

1.28

1.3

1.32

1.34

00.511.522.5

عدي متوسطات اجابات المفحوصين على القياس القبلي والب
للتنمر الذي يعمله المفحوص

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

00.511.522.5

عدي على متوسطات اجابات المفحوصين على االقياس القبلي والب
سلوك التنمر الذي يفعله اآلخرون
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Tests of Between-Subjects Effects 
Source Dependent 

Variable 
Type III 
Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected 
Model 

Persondo 3.259a 5 .652 3.080 .011 
i do so 1.664b 5 .333 2.731 .022 

Intercept 
Persondo 175.296 1 175.296 828.388 .000 

i do so 156.844 1 156.844 1286.87
6 

.000 

test * sex 
Persondo .145 1 .145 .685 .409 
i do so .085 1 .085 .699 .404 

sex 
Persondo .777 1 .777 3.673 .057 
i do so .013 1 .013 .106 .745 

test * class Persondo .896 1 .896 4.234 .041 
i do so .172 1 .172 1.413 .237 

class 
Persondo .007 1 .007 .033 .857 
i do so .475 1 .475 3.897 .050 

Error Persondo 29.837 141 .212   
i do so 17.185 141 .122   

Total 
Persondo 311.763 147    
i do so 249.208 147    

Corrected 
Total 

Persondo 33.096 146    
i do so 18.849 146    

 
a. R Squared = .098 (Adjusted R Squared = .067) 
b. R Squared = .088 (Adjusted R Squared = .056) 
 

بني متوسطات إجاابت الذكور  (  α=1.15مستوى )عند  تشري النتائج يف اجلدولني أعاله اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
واالانث حول التنمر االلكرتوين تعزى اىل متغري اجلنس ،أي أن ا لذكور واالانث على مستوى العينة ال خيتلفون عن بعضهم البع  يف 

 مستوايت التنمر سواء مورس عليهم أو هم مارسوا التنمر .
 كما أظهرت النتائج أن الربانمج مل يكن أكثر مناسبة للحد من التنمر لدى االانث اكثر من الذكور أو العكس.

(2جدول رقم )  
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اعل الربانمج اإلرشادي تف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتوسطات إجاابت املفحوصني وفقا للصف الدراسي  
Descriptive Statistics 

Test 
Class 

Mean Std. 
Deviation 

N 

p
e
r
s
o
n
d
o 

1 

5 
1.487

3 
.57717 58 

10 
1.402

4 
.44265 18 

Total 1.467
2 

.54672 76 

2 

5 
1.214

3 
.32625 53 

10 
1.473

9 
.41679 18 

Total 
1.280

1 
.36632 71 

Total 

5 1.357
0 

.49163 111 

10 
1.438

1 
.42527 36 

Total 
1.376

8 
.47612 147 

i
 
d
o
 
s
o 

1 

5 
1.291

9 
.35641 58 

10 
1.402

3 
.52660 18 

Total 1.318
0 

.40203 76 

2 5 1.122
9 

.24864 53 
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10 1.351
8 

.35301 18 

Total 
1.181

0 
.29367 71 

Total 

5 
1.211

2 
.31974 111 

10 1.377
1 

.44258 36 

Total 1.251
8 

.35931 147 

(2جدول رقم )  
التباين الثنائي الستجاابت املفحوصني وفقا للصفاختبار   

 والربانمج االرشادي والتفاعل بينهما
 

Tests of Between-Subjects Effects 
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Source D
e
p
e
n
d
e
n
t
 
V
a
r
i
a
b
l
e 

Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model 

P
e
r
s
o
n
d
o 

2.289a 3 .763 3.542 .016 
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i
 
d
o
 
s
o 

1.561b 3 .520 4.305 .006 

Intercept 

P
e
r
s
o
n
d
o 

211.336 1 211.336 980.981 .000 

i
 
d
o
 
s
o 

181.482 1 181.482 1501.15
4 

.000 

test * class 

P
e
r
s
o
n
d
o 

2.110 2 1.055 4.897 .009 
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i
 
d
o
 
s
o 

.813 2 .407 3.364 .037 

class 

P
e
r
s
o
n
d
o 

.207 1 .207 .962 .328 

i
 
d
o
 
s
o 

.782 1 .782 6.469 .012 

Error 

P
e
r
s
o
n
d
o 

30.807 143 .215   
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i
 
d
o
 
s
o 

17.288 143 .121   

Total 

P
e
r
s
o
n
d
o 

311.763 147    

i
 
d
o
 
s
o 

249.208 147    

Corrected Total 

P
e
r
s
o
n
d
o 

33.096 146    
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i
 
d
o
 
s
o 

18.849 146    

 
a. R Squared = .069 (Adjusted R Squared = .050) 
b. R Squared = .083 (Adjusted R Squared = .064) 
 

بني متوسطات إجاابت طالب الصف ( α=1.15مستوى )تشري النتائج يف اجلدولني أعاله اىل وجود فروق ذات داللة احصائية عند 
ب الصف العاشر وطالب الصف اخلامس حول التنمر االلكرتوين تعزى اىل متغري الصف الدراسي يف جمال ممارسة التنمر ،لصاحل طال

 العاشر أي أن طالب الصف العاشر هم أكثر تنمرا 
 كما أظهرت النتائج أن الربانمج كان أكثر مناسبة للحد من ممارسة التنمر لدى الصف األول اكثر من الصف العاشر .

بني متوسطات إجاابت طالب الصف العاشر وطالب الصف ( α=1.15مستوى )بينما مل تظهر فروق ذات داللة احصائية عند 
اخلامس حول التنمر االلكرتوين تعزى اىل متغري الصف الدراسي يف جمال تعرضهم للتنمر أي أن طالب الصف العاشر والصف اخلامس 

 ال خيتلفون يف تعرضهم للتنمر .
 توصيات الدراسة :  

دة لطلبة املدارس واألهايل واملؤسسات ابالستناد إىل الدليل اإلرشادي الصادر عن * تكثيف التوعية اإلرشادية ضمن خطة إجرائية حمد
 وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية. 

 * تعزيز العالقة مع مؤسسات اجملتمع احمللي واالستفادة من دورها يف عملية التدريب.
وعقد لقاءات  -جمموعات-بعقد لقاءات مع املرشدين الرتبويني.*تعميم الربانمج اإلرشادي ونتائج الدراسة على مجيع مدارس املديرية 

 جمموعات عنقودية.-مع مدراء املدارس
 *تعميم الربانمج اإلرشادي وخطواته اإلجرائية للحد من التنمر ابالستناد إىل الدليل التدرييب الصادر عن الوزارة للحد من التنمر 

رية  وتعاون اجملتمع احمللي واملؤسسات ذات العالقة يف  جمال احلد من التنمر *ضرورة  تطوير ومراجعة برامج اإلرشاد بصورة دو 
 االلكرتوين . 

 * استهداف ابقي املراحل الدراسية  بدراسات مشاهبة.
 

 -وفيما يتعلق ابلبحوث والدراسات املستقبلية أوصت:
 مدخالت إجراء دراسة حتليلية ملعطيات الواقع وحقائقه من خالل أسلوب حتليل النظم -0
 خمرجات . –عمليات  -
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 إجراء دراسات مقارنة للتجربة الفلسطينية مع جتارب احلد من التنمر  يف الدول العربية -1
 واألجنبية.
 املراجع

 
م،  ورق   ة عم   ل 2/0/1102م، كلي   ة اجملتم   ع العص   رية 1102أمح   د احلن   ين، س   لوك التنم   ر يف وس   ط طلب   ة اجلامع   ات يف فلس   طني   .0

 م2/0/1102اد النفسي يف اجلامعة العربية األمريكية مقدمة ملؤمتر االرش
ف    ؤاد عل    ي الع    اجز، زك    ي رم    زي مرجت    ى: واق    ع الطلب    ة املوه    وبني واملتف    وقني مبحافظ    ة غ    زة وس    بل حتس    ينه، جمل    ة اجلامع    ة اإلس    المية  .1

 . 061-000م صفحة 1101للدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد العشرين، العدد األول يناير 
(، من   اهج وط   رق التحلي   ل اإلحص   ائي يف العل   وم النفس   ية والرتبوي   ة واالجتماعي   ة، الق   اهرة، مكتب   ة األجنل   و 0220ط   ب)ف   ؤاد أب   و ح .0

 مصرية.  
(، أدوار حديث  ة ملعل  م املس  تقبل، ورق  ة عم  ل مقدم  ة للق  اء الس  نوي الثال  ث عش  ر للجمعي  ة الس  عودية 1111ع وض حس  ني الت  ودري ) .1

 للعلوم الرتبوية والنفسية، الرايض.  
 ، دار الفكر، عمان، األردن. 2(، البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه، ط1111ذوقان عبيدات وآخرون ) .5
عائ دة حراحش  ة، مقت  بس م  ن نش  رة تعريفي  ة ابأللع  اب االلكرتوني  ة أع دهتا املرش  دة الرتبوي  ة ووزعته  ا يف مدرس  ة ال  دوارة الثانوي  ة للبن  ات  .6

16/0/1102 
 (، طرق التدريس يف القرن احلادي والعشرين، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان.1115عبد اللطيف بن حسني فرج ) .1
(، درج    ة ممارس   ة املعلم   ني للخص    ائص احملف   زة لإلب   داع، دراس   ة مقدم    ة للم   ؤمتر العلم   ي اإلقليم    ي 1116عب   د هللا س   ليمان املهن   ا ) .2

 للموهبة، جدة. 
(، تش    خيص ج   ودة ونوعي   ة التعل   يم يف م    دارس فلس   طني، دراس   ة أع   دهتا اإلدارة العام    ة 0226وزارة الرتبي   ة والتعل   يم الفلس   طينية )  .2

 للتخطيط والدراسات والتطوير الرتبوي، فلسطني.
 .1100، 21(، جريدة مسرية الرتبية، العدد 1100وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ) .01

11. Courant, R. and Robbins, H. (1973). What is Mathematics, 5th ed. London: 
Oxford University Press.  
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/ 

 األمل سنابل جملة مغلقة، ”دراسة“ املدرسة سنوات طيلة للتنمر يتعرضون اخلاصة االحتياجات ذوي أطفال على العبديل أنوار -00
  اإلعاقة يذو  لألشخاص

http://asdmag.net/archives/11220  
ديسمرب  -كانون األول  01جريدة فلسطني اليوم  اإللكرتونية اخلميس،   12-
1111https ://www.palestinetoday.net/328/164956- 
 1102مارس 02تنمر الطالب ظاهرة، تتعدل الركل أو اإلهانة اىل الفشل داخل املدارس، اإلثنني"جريدة فلسطني اليوم، -00

-https://www.palestinetoday.net/328/164956 

http://asdmag.net/archives/11220
https://www.palestinetoday.net/328/164956-
https://www.palestinetoday.net/328/164956-


2222, فبراير 2للدراسات الحضارية والتنموية واإلستراتيجية, العدد مجلة توازن   

 

 

152 
 

راسة التنمر املدرسي لدى املراهقني من وجهة (، د1102غفران عبد الكرمي هادي، غفران غزاي حسني، عذراء حممد عباس ) -05
-http://qu.edu.iq/repository/wpنظر املدرسني للعام الدراسي 1101-1102، جامعة القادسية، العراق 

content/uploads/2018/05/%D8%AF%D8% 6.pdf 
راسة ميدانية على تالميذ السنة الثانية اثنوي (، التنمر االلكرتوين وعالقته ابلقلق االجتماعي، د1102-1101مباركة مقراين)  -01

مدمين التواصل االجتماعي ببع  اثنوايت مدينة ورقلة، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة مساتر أكادميي، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر(

https://dspace.univ-
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/18384/1/mokrani%20mbarka.pdf 

 
  

http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86.pdf
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 استبانة الدراسة -مالحق الدراسة
 

 أثر برانمج إرشادي يف احلد من التنمر االلكرتوين
  لطلبة املرحلة األساسية الدنيا واألساسية العليا يف مدارس تربية مشال اخلليل 

 عزيزي الطالب/ة
 بدقة الفقرات قراءة يرجى .املاضية الفرتة  خالل او مورست عليك عمداً   مارستها سلوكيات تصف العبارات من جمموعة يديك بني

 صحيحة غري وأخرى صحيحة إجابة توجد ال أبنه علماً  متاماً  عليك ينطبق الذي املربع وحتت العبارة أمام (√) ووضع إشارة وحرص
 .مبصداقية األسئلة عن جتيب أن أرجو لذا العلمي، البحث ألغراض فقط فهي على إجابتك أحد يطلع ولن
 

يعين ايقاع االذى او التهديد ابألذى على فرد أو أكثر بدنياً  أو نفسياُ أو عاطفياً أو لفظياُ من فرد  -*االستقواء أو ما يسمى ابلتنمر:
 أكرب أو عندما ال يكون توازن بينهما ابستمرار.

 
 انثى -1    ذكر -0:  اجلنس
 زراعي -5صناعي  -1جتاري  -0أديب  -1علمي  -0: الفرع 
 املخيم    -0القرية   -1املدينة  -0: لسكن ا

 
 
 
 
 

 
 الرقم

 

 
 الفقرة

 اان قمت بذلك  شخص قام بذلك معي

كل يوم 
اتقريب  

مرة كل 
 اسبوع

 مرة كل
 شهر

مرة يف 
 الفصل

وال 
 مرة

مرة كل  
يوم 
اتقريب  

مرة كل 
 اسبوع

 مرة كل
 شهر

مرة يف 
 الفصل

وال 
 مرة

0 
 املزاح عن طريق
 وسائل التواصل
 االجتماعي

    
       

1 
النكز   
     االلكرتوين

       

0 
اهلجوم  
والتخويف 
نيةأبدوات الكرتو   
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1 
اهلجوم او 
اب التخويف أبلع

الكرتونية   
    

       

5 

السخرية  
لى االلكرتونية ع
الشعر او لون 
نية البشرة او تكوي
ر االسنان او املظه
 اخلارجي او
 املالبس او شكل
اجلسم او 
ةاالعاقات البدني  

    

       

6 
السخرية من 
 اسلوب الكالم او
نيااللهجة  الكرتو   

    
       

1 

السخرية من 
االسم او اسم 
اة العائلة او املناد
ابلقاب غري 
قصد احملبوبة او ب
ونياالتحقري الكرت   

    

       

2 

السخرية من 
 األب او االم او
بع  

خصوصيات 
نياالعائلة الكرتو   

    

       

2 

السب او 
استخدام الكالم 
يح البذيء او القب
 الكرتونيا

    

       

01 
التحقري او 
    االستهزاء او 
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ر التخجيل او كس
اخلاطر او 
االغضاب او 
 البكاء ألسباب
ونياخمتلفة الكرت   

التهديد  00
 االلكرتوين

           

01 

عدم السماح 
ابملشاركة 
ابأللعاب او 
النشاطات 
 االلكرتونية

    

       

 االخراج او الطرد 00
من اجملموعة  
ركه االلكرتونية وت
 مبفرده

           

التجاهل او عدم  01
ه املباالة بوجود
 وعدم الرد عليه
 الكرتونيا 

           

عدم التحدث  05
معه بقصد 
االستبعاد 
 الكرتونيا

           

عدم السماح  06
ته او للغري مبصادق

التحدث معه 
 الكرتونيا 

           

االفساد بني  01
االصدقاء 
د ابلتحري  ض
يا بع  الكرتون  
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ة ختريب السمع 02
ونشر االشاعات 
بني الناس 
 الكرتونية

           

ال مل االفرتاء أبفع 02
يقم هبا ونشر 
 اشاعات
 واهتامات ال اصل
 هلا الكرتونية

           

يف  الكتابة بسوء 11
ات حقه يف صفح
لفةالكرتونية  خمت  

           

افشاء االسرار  10
د  لآلخرين بقص
يااالحراج الكرتون  

           

غصب ماله او  11
ي مصروفه  املدرس
 الكرتونيا

           

أو  سرقة صفحته 10
  ونياهتكريها الكرت 

           

االجبار على  11
شحن الرصيد 
نياجلواله الكرتو   

           

اض تفتيش االغر  15
ال الشخصية اجلو 
  

           

نشر روابط  16
جنسية مسيئة 
 على صفحته

           

اء التلقيب أبمس 11
مزعجة حتتوي 
على اجلنس ) 
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 بكل انواع شذوذ
جنسي, ضال , 
ا... ( الكرتوني  

 أتليف اشاعات 12
حتتوي على 
اجلنس ونشرها 
 الكرتونيا 

           

 
 شكراُ لتعاونك واجابتك 

 
 دليل العالمات

 
 خيارات العالمات 
 تقريبا كل يوم 5
 مرة واحدة ابألسبوع على االقل 1
 مرة واحدة ابلشهر 0
 مرة واحدة  يف الفصل الدراسي 1
 ابدا 0

 
 

 ملحق : الربانمج االرشادي 
 جلسات إرشادية يف مدرسيت  الدوارة 
 والشهيد عبد القادر جرادات

أ. جهاد شعبان -املرشد/ة أ.عائدة حراحشه  
 مالحظات اهلدف  عنوان اجللسة الرقم
الرتكيز على برانمج التنمر والتوقعات  توعية ابملبادرة التعريف ابلربانمج اإلرشادي  0

 وقوانني جللسة
-عالمات التنمر–إشكال وطرق التنمر  التعريف ابلتنمر  احلماية من التنمر  1

 أسباب التنمر ودراسات 
التعريف ابأللعاب  األلعاب االلكرتونية ومواقع التواصل االجتماعي 0

 االلكرتونية واملواقع
 االجيابيات والسلبيات واملواقع اخلطرة 

 على السلبيات الرتكيزسلبيات التواصل  خماطر التواصل االجتماعي  1
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 االجتماعي
كيف أمحي نفسي  مواقع والعاب–االبتزاز االلكرتوين  5

 ؟
 التصرف يف حال التعرض لالبتزاز

األشياء اليت حتتاج  االتصال ابالنرتنت 6
 إىل انرتنت 

التفريق بني األشياء اليت حتتاج إىل انرتنت 
 واليت ال حتتاج

 مواصفات وسلوكيات الصديق اجليد على االنرتنت 1
 والشخص السيئ على االنرتنت

التمييز الصديق 
 اجليد عن السيئ

 التقسيم اىل جمموعات

التمييز بني اجليد  الصور الالئقة والصور غري الالئقة 2
 والسيئ

 التقسيم اىل جمموعات

ربط املشاعر  أيقوانت املشاعر  2
 ابالنرتنت

 التحدث ابالجيابية مع الطلبة

التمييز بني العبارات  نتخلص منهاعبارات حنتفظ هبا وأخرى  01
السليمة وغري 
 السليمة

 قائمة عبارات اجيابية وأخرى سلبية

 ربط املواقع ابلتعليمية املفيدة التمييز بينها األلعاب واملواقع اآلمنة واملواقع غري اآلمنة  00
 ترتيب املعلومات حسب أمهيتها االحتفاظ هبا املعلومات الشخصية 01
ماذا أفعل عند  مواجهة  التنمر  00

 التعرض للتنمر
 سلبيات الصمت 

مدى أتثر الطلبة  -األلعاب ومواقع التواصل–التنمر االلكرتوين  01
ابجللسات واألنشطة 

 والفعاليات

 حرية التعبري لكل طالب
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 جرائم الشرف وفقاً لتعديالت قانون العقوابت السوري

            Honor crimes according to the amendments to the Syrian 
Penal Code 

 
 د. أصالة كيوان كيوان ـ  
 فرع الالذقية. -جامعة الشام اخلاصة -عميدة كلية احلقوق  

 Dr.Asala Kewan Kewan ـ        
Dean of the Faculty of Law / ASPU- Al Sham Private University / lattakia 
Email  : a.k.fol.LAT@aspu.edu.sy 
 

 :امللخص
وال يعترب العنف ضد املرأة انتهاكاً حلقوق اإلنسان، مغروسة جذوره يف انعدام املساواة يف عالقات القوى بني الرجل واملرأة عرب التاريخ.   

سني يف الدساتري الوطنية أو التشريعات األخرى املقابلة هلا، وإزالة األحكام التمييزية شك أن إدخال األحكام املتعلقة ابملساواة بني اجلن
من مجيع جماالت القانون، يعززان منع العنف ضد املرأة. فالقوانني تضع معايري للصحيح واخلطأ وتردع املذنبني، وهذا ما فعله املشرع 

فيعترب نوع من أنواع اجلرائم اليت تعزز العنف ضد املرأة، وهي جرائم الشرف.  السوري بتعديله لقانون العقوابت، وذلك إبلغائه ألخطر
نتيجة للثقافة السائدة قتل املرأة بدافع احملافظة على شرف العائلة أو بدافع أخالقي من أخطر أنواع العنف الذي ميارس ضدها، وذلك 

ماعيًا وثقافياً، وأنه تصرف راجع إىل منظومة السلوكيات املقبولة أو املرتاكمة واجلمعية، مبعىن حماولة تصويره على أنه شيء مقبول اجت
فبهذه التعديالت وفَّق املشرع السوري بني تعزيز قيم املواطنة والتسامح واملساواة بني املرأة والرجل حتت سقف القانون، املتعارف عليها. 
 لى حد سواء.املتطرفة  فالشرف مفهوم مرتبط ابلرجل واملرأة ع األفكارفأكد نبذ 

 حقوق اإلنسان. -قانون العقوابت السوري -جرائم الشرف –العنف ضد املرأة  كلمات مفتاحية:
Key words: Violence against women - Honor crimes - Syrian penal code - Human 
rights 
 
abstract: 
Violence against women is a violation of human rights, rooted in unequal power 
relations between men and women throughout history. There is no doubt that the 
introduction of provisions related to gender equality in national constitutions or 
other corresponding legislation and the removal of discriminatory provisions in all 
areas of law, strengthens the prevention of violence against wome. Laws set standards 
for right and wrong and deter offenders, and this is what the Syrian legislator did by 
amending the penal code by abolishing it for the most dangerous type of crime that 
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promotes violence against women, which is honor crimes. The killing of a woman 
out of the motive of preserving the family’s honor or an ethical motive is considered 
one of the most dangerous types of violence that is practiced against her, and that is a 
result of the accumulated and collective prevailing culture, meaning the attempt to 
portray it as something socially and culturally acceptable, and that it is an act based on 
the system of accepted or recognized behaviors. With these amendments, the Syrian 
legislator reconciled between promoting the values of citizenship, tolerance and 
equality between women and men under the roof of the law, and thus emphasized 
the rejection of extremist ideas, as honor is a concept linked to men and women. 

 
 مقدمة:
يعّرف العنف ضد املرأة أبّنه أي سلوك عنيف ميارس ضّدها، ويقوم على التعّصب للجنس، ويؤّدي إىل إحلاق األذى هبا على    

من اجلوانب اجلسدّية، والنفسّية، ويُعّد هتديد املرأة أبّي شكل من األشكال، وحرماهنا، واحلّد من حريتها يف حياهتا اخلاّصة أو العامة 
 ممارسات العنف.

ويشّكل العنف ضّد املرأة انتهاكًا واضحًا وصرحيًا حلقوق اإلنسان، فهو مينعها من التمّتع حبقوقها الكاملة. وجيدر ابلذكر أّن عواقب    
 ة،العنف ال تؤثر يف املرأة فقط، بل تؤثّر أيضًا يف األسرة واجملتمع أبكمله، وذلك ملا يرتّتب عليه من آاثر سلبية اجتماعّية، واقتصاديّ 

 وصحية وغريها، والعنف ضّد املرأة ال يرتبط بثقافة، أو عرف، أو طبقة اجتماعّية بَعيِنها، بل هو ظاهرة عامة.
وتعترب جرائم الشرف من أخطر اجلرائم، ليس على املرأة فحسب بل على األسرة واجملتمع، بوصفها جرمية خارجة عن سياق العصر،    

ن قيم وحقوق صنعها النساء والرجال معاً، يف سبيل القضاء على الظلم والتمييز والعنف يف تنسف كّل ما توّصلت إليه اإلنسانية م
ملرأة اجملتمع. فجرائم الشرف تعرّب عن التمييز الفاضح بني الرجل واملرأة، يف احلياة كما يف القانون، ذلك أنه يف كّل جرائم الشرف، تبدو ا

ما أبصوهلا األخ أو األب، ويف الدارج يقول الناس: )وحياة عرضك(  ويعنون زوجتك ليس هلا شرف، ألن شرفها يرتبط إما بزوجها وإ
أو بناتك، مبعىن: " إن املرأة هي شرف الرجل، أّما هي فال شرف هلا بشكل مستقل، فهي جزء من الرجل وملكية خاصة به"، وهذه 

 هو ملك عائلتها.  احلقيقة مرتبطة حبقيقة أخرى هي أن املرأة ليس هلا سلطة على جسدها، بل 
يف سياق التطور اإلنساين, واالرتقاء احلضاري, يبدو التنوير ابلغ األمهية  إذ تقي املعرفة من كيثري من جرائم اجلهل, فتؤدي وظيفة و

 الرادع, لكّن ذلك اليتحقق ابلتحذير والتنبيه, وال جيدي بعد استحقاق العقاب, ولذلك يقوم هذا البحث على جمموعة من الفروض
وأمهها: أن املساواة يف احلقوق والواجبات شرط من شروط املواطنة الصحيحة, وأّن الشرف ليس حكرًا على الذكر دون األنثى, وأّن 

ار من مَثَّ األعراف قابلة للتعديل ابلنصوص القانونية, وابملمارسات العملية, وبتكامل األدوار الرتبوية والتعليمية والتثقيفية يف اجملتمع, لُيص
 إىل تبين  اجملتمع كّله الثقافة احلقوقية املنصفة.     

، 1949لعام  012كرس القانون النظرة الدونية للمرأة  فقد بقي قانون العقوابت السوري الذي صدر ابملرسوم التشريعي رقم وقد  
 1112حُماًل من هذه العقوبة، ويف عام  يعفي القاتل من العقوبة يف حال إقدامه على القتل، متذرعًا ب  "الدافع الشريف"، مبنحه عذرًا

لعام  0واستمر كذلك إىل أن صدر املرسوم رقم  .طرأ أول تغيري عليه، فبات القاتل هبذا الدافع حُيكم مدة سنتني يف احلد األقصى
 من قانون العقوابت السوري اليت كانت تنص على أنه:  512، الذي ألغى نص املادة 1100
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ل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزان املشهود أو يف صالت جنسية فحشاء مع "يستفيد من العذر احملُ 
شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدمها بغري عمد، ويستفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر 

 يف حالة مريبة مع آخر".املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته 
اليت ألغت استفادة القاتل من العذر احمُلل من العقوبة، يف حال  2011لعام  0من املرسوم رقم  05املادُة  512واستُبدلت ابملادِة  

قدمي، ارتكابه جرمية القتل ابلدافع الشريف، بينما مل أتِت على ذكر " احلالة املريبة " اليت كانت مسوغاً ملنح العذر املخفف يف القانون ال
فع الشريف، حبجة "احلالة املريبة" يف حال عدم القدرة على إثبات و كان اإلبقاء عليها يعرض كثرياً من النساء خلطر القتل بذريعة الدا

 .الزان
من قانون العقوابت اليت متنح العذر املخفف يف جرائم الشرف،  512أقر جملس الشعب السوري إلغاء املادة  1111وأخرياً يف عام    

هل تعترب  ر إشكالية البحث على التساؤالت التالية:وتتمحو  لتصبح جرائم الشرف بذلك كغريها من اجلرائم دون مراعاة أو ختفيف. 
هذه التعديالت خطوة أوىل إلنصاف املرأة وتصويب نظرة اجملتمع إليها؟ هل تتوافق هذه التعديالت مع تعزيز قيم املواطنة والتسامح 

مفهوم الشرف مرتبط ابلرجل واملرأة على واملساواة بني املرأة والرجل حتت سقف القانون؟ هل تؤدي إىل نبذ األفكار املتطرفة وأتكيد أن 
املنهج التحليلي، وذلك من خالل حتليل النصوص القانونية واالجتهادات ابستخدام حد سواء؟ هذه األفكار سنحاول نقاشها 

 القضائية للوصول إىل تعريف واضح جلرائم الشرف، وذلك من خالل خطة البحث اآلتية: 
 خطة البحث:

ل الذي طرأ على قانون العقوابت السوري سوف نناقش يف هذه املقالة املراحل اليت مرت هبا جرائم الشرف يف نظرًا ألمهية التعدي   
التشريعات السورية، وأمهية التعديالت اليت طرأت عليها حىت وصلنا يف النهاية إىل إلغائها. ولكن يف البداية البد من أن نعّرف العنف 

ه، مث ننتقل إىل مناقشة املثال اخلطري للعنف  وهو جرائم الشرف يف سورية، وذلك من خالل خطة ضد املرأة بشكل عام  أسبابه ونتائج
 البحث اآلتية:

 املبحث األول: العنف ضد املرأة أسباب ونتائج
 املطلب األول: أسباب العنف ضد املرأة
 املطلب الثاين: نتائج العنف ضد املرأة

 أة )جرائم الشرف(املبحث الثاين: أخطر أنواع العنف ضد املر 
 املطلب األول: مفهوم جرائم الشرف

 املطلب الثاين: عقوبة جرائم الشرف وفقاً لتعديالت قانون العقوابت السوري.
 :  العنف ضد املرأة أسباب ونتائجأوال

م يف اجملتمع بشكل حيدث سلوك العنف بسبب قوى غري متكافئة بني الطرفني املعنِّف واملعنَّف، سواء أكان هذا السوك يف األسرة أ
عام. فيسبب أشكااًل خمتلفة من األضرار النفسية واجلسدية  فهناك مظاهر العنف املادي كالضرب والقتل واالغتصاب واحلرمان من 

وسائل احلقوق املالية، وهناك مظاهر العنف املعنوي  كاإلخالل ابلتوازن والتكافؤ، واإلقصاء، واحلط من الكرامة. وأيضاً اللجوء إىل كل ال
لتحقيق مظاهر العنف السابق ذكرها  كاستخدام الشتم أو التحقري أو اإلهانة أو التهديد أو التسلط أو اإليذاء اجلسدي واملعنوي أو 

 احلرمان.
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مع تعد العادات والتقاليد اليت حتط من قيمة املرأة، ومتيز دور الرجل، وتعظم وجوده، من أهم أسباب العنف ضدها  فثقافة أفراد اجملت
حبقوق املرأة وطريقة معاملتها والنظرة الدونية هلا تعترب السبب الداعم للرجل ملمارسة العنف ضدها، هذا فضاًل عن األسباب السياسية 

 واالقتصادية والنفسية، وسنناقشها تباعًا:
العصر احلجري القدمي جند أن ال ميكن دراسة اتريخ أمة معينة إال ابلعودة إىل ماضيها. وابلعودة إىل  املوروث االجتماعي:  -0

اجلماعات البدائية األوىل أتلفت يف أقدم العصور من أسر ال تربطها صلة قرابة، وإمنا مجعتها املصادفة، ليتعاون أفرادها على قنص 
ذه احليواانت وصد خطر الكواسر والضواري منها. وقد اضطرهتم هذه املهنة اخلطرة إىل االعتناء برتبية الذكور وإعدادهم هل

((. وهكذا جند أن فكرة 11,ص0221املخاطر الشاقة، ومن مث إىل قتل البنات للتخلص من أفواه ال نفع منها ))الرتمانيين,
العنف ضد املرأة قائمة منذ بداية وجود اإلنسان على سطح األرض، ولكنها تطورت مع تطور اإلنسان، وهتذبت، وأصبح هناك 

تها يف اجملتمع. ولكن العنف بكل أشكاله اليزال موجوداً، أو مورواثً حىت وقتنا هذا  فالعنف نوع من االعرتاف حبقوق املرأة وأمهي
ضد املرأة ال يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معني أو بلد معني، أو على جمموعة معينة من النساء يف اجملتمع، بل هو عنف 

 له:عاملي، هذا ما أكده تقرير األمني العام لألمم املتحدة بقو 
" ال توجد منطقة يف العامل وال بلد وال ثقافة ُضِمَن فيها للمرأة التحرر من العنف. ويشري انتشار العنف ضد املرأة عرب حدود األمم      

والثقافات والعناصر والطبقات واألداين إىل جذوره الراسخة يف النزعة األبوية أو املوروث االجتماعي بشكل عام )السيطرة املنهجية 
رجال على النساء( وتشري األشكال واملظاهر العديدة للعنف وتفاوت خربات النساء للعنف إىل التقاطع بني التبعية القائمة على لل

, دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال  اجلنس وأشكال التبعية األخرى اليت ختربها املرأة يف سياقات حمددة.")اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  ( العنف ضد املرأة

(( 01ص ،0221 ،كان ترتيب أدوار اجلنسني )أدوار املرأة والرجل املرتبة على أساس اجتماعي( ترتيبًا سلطواًي ))الرتمانيينو        
ية واليزال كذلك حبيث ميارس الرجل القوة والسلطة على املرأة. وتقوم سيطرة الرجل وتبعية املرأة على أسس عقائدية ومادية. فالنزعة األبو 
 ي. متمرتسة ابلقواعد االجتماعية والثقافية، ورسَّخت وجودها يف اهلياكل القانونية والسياسية، وغرست جذورها يف االقتصاد احمللي والعامل
ة والنزعة األبوية تقيد خيارات املرأة، لكنها ال جتعل املرأة معدومة القوى  كما يتجلى يف احلركات النسائية، وجناح النساء يف املطالب

 .حبقوقهن
ميكن أن تكون أوجه التفاوت االقتصادي عاماًل سببيًا للعنف ضد املرأة على مستوى األعمال الفردية أو  العامل االقتصادي: -1

على مستوى االجتاهات االقتصادية العريضة القاعدة اليت ختلق أو تزيد شدة األحوال التمكينية هلذا النوع من العنف. وميكن أن 
االقتصادي هذه على الصعيد احمللي والوطين والعاملي. وإن أوجه التفاوت االقتصادي بني النساء والتمييز يف  توجد أوجه التفاوت

بع  اجملاالت  مثل العمالة والدخل واحلصول على املوارد االقتصادية وقلة االستقالل االقتصادي، تقلل من قدرة املرأة على 
 عنف.اختاذ القرارات، وتزيد إمكانية تعرُّضها لل

ي وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته املرأة بوجه عام يف مكانتها االقتصادية، ما زالت نساء كثريات يواجهن متييزاً يف القطاعني النظام
وغري النظامي من االقتصاد، ويواجهن كذلك استغالاًل اقتصاداًي داخل األسرة. وميكن أن يؤدي عدم متكني املرأة اقتصاداًي الذي 

أيضاً على عدم حصوهلا على موارد اقتصادية كاألرض واملمتلكات الشخصية واألجور واالئتمان والتحكم هبا، إىل زايدة خطورة ينعكس 
تعّرضها للعنف. وإن كان االستقالل السياسي ال حيمي املرأة من العنف، فإن حصوهلا على املوارد االقتصادية ميكن أن يزيدها قدرة 

ا معىن، ومن ذلك اهلرب من أوضاع العنف والوصول إىل آليات للحماية واإلنصاف. فدائمًا اجلانب املادي على االختيار اختيارًا ذ
 ينعكس قوة على اإلنسان سوء أكان رجالً أم امرأة.
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ليت يوجد العديد من األسباب النفسية ملمارسة العنف ضد املرأة، وتعود يف أساسها إىل التنشئة االجتماعية ا العوامل النفسية:  -0
يتعّرض هلا الطفل يف األسرة واملدرسة، أو الرجل يف مكان عمله  كالشعور ابلقهر، واإلحساس ابلدونية والعجز الذي قد يتعّرض 
له الزوج يف مكان عمله أو غريه، وعدم قدرته على الرّد على مصدر إحباطه، فتلك العوامل تؤّدي إىل أن ُيظهر الزوج ردود 

 أفعال عنيفة على زوجته.
ويغدو العنف ضد املرأة أيضا آلية للمحافظة على سلطة الرجل، وعلى حدود دور كلٍّ من الذكر واألنثى  فالقواعد اليت حتكم هذه 
األدوار رمبا تعرب عن قوانني أخالقية أو توقعات اجتماعية راسخة يف أذهان الناس على نطاق واسع. فقد جاء يف تقرير أجرته منظمة 

ف بني الشريكني أن " الرجل يستخدم العنف ضد املرأة وسيلة لتأديبها على جتاوزها أدوار األنثى التقليدية أو عندما الصحة العاملية للعن
يالحظ أهنا تتحدى ذكورته. فريتبط العنف بني الشريكني ابألدوار اجلامدة لكال اجلنسني اليت تربط الذكور ابلسيطرة والقسوة وسلطة 

 ((.02الذكر")) التقرير السابق، ص الذكر يف البيت وبتهديد سلطة
ومُيكن أن يكون العامل النفسي للمرأة أحد العوامل الرئيسية اليت تؤّدي إىل ممارسة العنف ضّدها، ويكون ذلك عند خوفها الشديد من  

ستسالم ألشكال الرجل نفسه، أو من اجملتمع الذي تعيش ضمنه، فتضطر إىل السكوت عن العنف املُماَرس ضّدها واخلضوع له، واال
العنف البسيطة كالسخرية، من أجل جتّنب العنف اجلسدي األشّد، فتضطر املرأة إىل السكوت عن العنف يف حال عدم وجود أّي 
شخص تلجأ إليه حلمايتها عند تعّرضها ألّي شكٍل من أشكال العنف، إضافة إىل خوف معظم النساء من اللجوء إىل احملاكم وتقدمي 

تهّن بعدم وجود قوانني رادعة للعنف، إضافًة إىل الضغط العائلي الذي قد تتعّرض له املرأة يف حال تقدمي شكوى شكاوى بسبب قناع
 ضد الرجل، وأحيااًن قد جُيربها الزوج على التنازل عن كامل حقوقها القانونية أو الشرعية، فتلك األمور جمتمعًة ال ُتشّجع املرأة على

 ((.51، 12, ص1102نف عنها ))شيالن, اللجوء إىل احملاكم لرّد الع
على الصعيد الدويل يولد استخدام القوة حلل النزاعات السياسية واالقتصادية عنفًا ضد املرأة  فاستخدام  العوامل السياسية:  -1

 .االغتصاب أداة للحرب، والفظائع اليت تستهدف النساء يف الصراع املسلح هي أكثر أشكال التعبري عن العنف ضد املرأة
أما على الصعيد الداخلي فتقوم الدولة بدور أساسي يف بناء أدوار اجلنسني، وعالقات القوى واحملافظة عليها. وإن امتناع الدولة عن 
ائية العمل يرتك القوانني والسياسات التمييزية قائمة، وهذه تقوِّض حقوق املرأة، وحتول دون متكينها، وحتوِّل املسؤولية عن التدابري الوق

لعالجية إىل املنظمات غري احلكومية واجملموعات األخرى يف اجملتمع املدين، وتعمل أيضًا على املوافقة على تبعية املرأة اليت تغذي وا
العنف والتغاضي عن العنف نفسه. ولتقاعس الدولة عن العمل فيما يتعلق أبداء نظام العدالة اجلنائية أثرم ُمضاعفم  ألن إفالت مرتكيب 

 نف ضد املرأة من العقاب يشجع على زايدة انتهاك احلقوق وتعزيز تبعية املرأة. أعمال الع
وهذا التقاعس من قبل الدولة عن معاجلة أسباب العنف ضد املرأة يشكل عدم امتثال للواجبات جتاه حقوق اإلنسان  حبيث 

ويغ فشل الدولة واجملتمع يف التدخل حينما استخدمت املبادئ القانونية اليت حتمي خصوصية البيت واألسرة على نطاق واسع لتس
يرتكب العنف ضد النساء يف األسرة ويف اختاذ إجراء عالجي. وإن احرتام خصوصية البيت قانواًن وممارسًة  ال يسهم فقط يف إفالت 

أن تطوير القانون الدويل مرتكيب العنف ضد املرأة من أفراد األسرة، وإمنا يف حصانتهم من العنف ضد عمال املنازل أيضاً. وكان من ش
خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية أن وّسع نطاق واجبات الدولة يف محاية حقوق اإلنسان يف إطار األسرة، واعتمدت الدول قوانني 
عية وسياسات تتفق مع هذه الواجبات، غري أن إنفاذ هذه القوانني والسياسات مازال حتّداًي واسع االنتشار  ألن القواعد االجتما

 والقانونية غالباً ما حتمي اخلصوصية وتسلط الذكر يف العائلة على حساب سالمة النساء والبنات.
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 نتائج العنف ضد املرأة اثنيا:

نف تنتج آاثر عّدة من العنف ضد املرأة، كاآلاثر اجلسدية، واآلاثر النفسية، واآلاثر االقتصادية، وآاثر عديدة على األسرة أبكملها، فللع
 املرأة عواقب بعيدة املدى على املرأة وعلى أطفاهلا وعلى اجملتمع احمللي وعلى اجملتمع الكبري أبسره سنحاول توضيحها كما أييت:ضد 
تتعّدد اإلصاابت النامجة عن االعتداءات اجلسدية واجلنسية، وتراوح شّدهتا بني الكدمات اخلفيفة والكسور  اساثر اجلسدية: -2

حتتاج إىل عالج طيب متخصص، وتُعاين النساء احلوامل املعّرضات لالضطهاد فقر الدم، ونقص املناعة،  واإلعاقات املزمنة اليت
واهلزال الذي يؤّدي بدوره إىل سوء تغذية اجلنني، فُيعّرض حياته للخطر، وجيعله عرضًة لإلصابة مبختلف األمراض نتيجة قّلة 

شكالت الصحية، وتنخف  قدرهتا على كسب رزقها، واملشاركة يف احلياة وزنه  فاملرأة اليت تتعرض للعنف تعاين سلسلة من امل
 )العامة، ويصبح أطفاهلا أكثر عرضة ملخاطر املشكالت الصحية، واألداء املتدين يف املدرسة، واالضطراابت السلوكية

Outlook, 2002,p3). 
فاض اإلنتاج االقتصادي واخنفاض تكوين رأس املال البشري، وال تقف تكاليف العنف ضد املرأة )إضافة إىل التكاليف البشرية( عند اخن

وإمنا تشمل أيضًا التكاليف املرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي بنقل العنف من جيل إىل جيل، وكذلك األموال الالزمة 
 لضحااي العنف ) الناجيات من العنف(.

املشاركة مشاركة اتمًة يف اجملتمع اقتصاداًي واجتماعياً. والنساء الالئي  العنف ضد املرأة مينع املرأة من اساثر االقتصادية: -0
ُيستهدفن ابلعنف أقل احتمااًل للتوظف، وميلن إىل التوظف يف وظائف متدنية، ويستبعد أن يرتقني يف السلم الوظيفي  فالعنف 

 اجلسدي يقوِّض األمن النفسي يف اجملاالت العامة.
دية للعنف مكلفًة جداً، فهي تشتمل على عالج األضرار املادية واإلصاابت اجلسدية اخلطرية للنساء املعنَّفات، وُتعّد اآلاثر االقتصا   

إضافة إىل املبالغ الكبرية اليت يتّم صرفها على العالج النفسي الذي خيضعن له يف سبيل جتاوز الضرر الواقع عليهن، ومن ذلك كيفية 
االكتئاب واإلحباط الناجم عن سوء املعاملة، ليكّن أكثر سعادًة وثقًة يف مواجهة اجملتمع واالندماج إدارة القلق واالضطراب، ومعاجلة 

ة فيه، كما تشتمل اآلاثر االقتصادية أيضًا على التكاليف اليت تتكّبدها احملاكم والشرطة واخلدمات القانونية املسؤولة عن مقاضاة اجلنا
ا لتقومي سلوكياهتم، تضاف إىل ذلك كل تكاليف اخلدمة االجتماعية وبراجمها اخلاصة يف محاية واملنتهكني، والربامج اليت خيضعون هل

 ,Virginie Le Masson, Colette Benoudji, Sandra Sotelo Reyes and others (2017)األسرة ))
Page 36-40)) 

تكثر اآلاثر السلبية للعنف ضد املرأة، ويكون هلا أبعاد ال ُيستهان هبا على املستوى النفسي، إذ إّن املمارسات  اساثر النفسية:  -3
العنيفة اليت تتعّرض هلا املرأة ُتسهم يف التقليل من شعورها بقيمتها الذاتية, فُتضعف من ثقتها بنفسها، األمر الذي يؤثّر سلباً يف 

ل تشتيت قدرهتا على التفكري السليم، فينعكس ذلك سلبًا على قدرهتا على التصّرف بشكل صحتها العقلية, وذلك من خال
 .مستقل وآمن يف اجملتمع

ويضع العنف املرأة يف موضع أكثر خطورة من سوء الصحة البدنية والتناسلية  إذ تظهر على النساء املعتدى عليهن أعراض عدم       
فيزداد احتمال ميل املرأة إىل تعاطي املشروابت الكحولية واملخدرات, وحماولة االنتحار, والتوتر الالحق للصدمة,  الصحة العقلية,

واضطراابت اجلهاز العصيب املركزي. فالبنات الالئي يتعرضن لالغتصاب ولتحرش جنسي معّرضات خلطورة متزايدة لالنتحار   
 World Health Organization )ل عاماًل حسيًا كبريًا من عوامل االنتحارفاالضطراابت العصبية الالحقة لإلصابة تشك

(1997)  p1)     . 
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فتكون العواقب النفسية عند املرأة أكثر خطورة من اآلاثر البدنية  فاالكتئاب واحد من أكثر عواقب العنف البدين ضد املرأة     
كبرية من االضطراابت النفسية والقلق, ومن ذلك االضطراب اإلجهادي شيوعاً. والنساء الالئي يتعرضن للعنف توجد لديهن خشية  

 الالحق لإلصابة. 
واألطفال  غالبًا ما يكونون موجودين خالل ممارسات العنف العائلي ويشاهدونه, ولذا من املمكن أن يعانوا أيضًا سلسلة من    

دة منها صحة الطفل وأداؤه التعليمي. وميكن أن يبدي األطفال املشكالت السلوكية العاطفية. فالعنف يؤثر يف األطفال بطرائق عدي
 الذين يشاهدون العنف سلوكاً أكثر خوفاً وأقل اجتماعيًة, فيميل هؤالء األطفال إىل إبداء سلوك أكثر هجومية على أقراهنم.

 
 .أخطر أنواع العنف ضد املرأة )جرائم الشرف( اثلثا:

 يعترب قتل املرأة بدافع احملافظة على شرف العائلة أو بدافع أخالقي بشكل عام من أخطر أنواع العنف الذي ميارس ضدها, وذلك 
 نتيجة للثقافة السائدة املرتاكمة واجلمعية، مبعىن حماولة تصويره على أنه شيء مقبول اجتماعيًا وثقافياً، وأنه تصرف راجع إىل منظومة

لذلك سنحاول هبذا البحث التعريف )يف املطلب األول( هبذه اجلرمية البشعة  بولة أو الصحيحة أو املتعارف عليها.السلوكيات املق
واخلطرة نظرًا لشيوعها يف العامل ككل  ففي العامل العريب واإلسالمي تدعى جرمية شرف أما يف العامل الغريب فهي نوع من العنف. 

جلرمية للحديث يف ) املطلب الثاين( عن التعديالت املهمة اليت طرأت على القانون السوري وسنخصص دراستنا بعد التعريف هبذه ا
 خبصوص هذه اجلرمية.   

ميكن تعريف اجلرمية أبهّنا: اإلتيان بفعل يتناىف مع املعايري اجلمعّية والقانونّية والدستورية، وتتمثل ابلتعدّي على حقوق اآلخرين  و
 القانون نظراً لتحرمي هذا الفعل قانوانً وشرعًا. وانتهاكها, ويعاقب عليها 

حالة قيام أحد الذكور ابالعتداء املختلف ويندرج العنف الذي ميارس ضد املرأة بدافع أخالقي, حتت بند "جرائم الشرف", وهي  
و واقعّية ابلفعل، إذ يعتقد الفاعل أو واملتنوع على األنثى من العائلة أو العشرية أو القبيلة نفسها، وتكون يف الغالب نتيجة شبهة ظنية أ

 .اجلاين أبن الضحية قامت بعمل يُعد خماًل أخالقياً أو عرفياً, وال ميكن إزالة آاثره االجتماعية إال عن طريق العنف اجلسدي
  :و تقوم هذه اجلرمية على ثالثة أركان أساسية، وهي   

ات اليت تكون حبّق شيء ما حمّمي قانوانً، ويعترب هذا اجلانب موضوعياً, ويعتمد وهو كل االعتداءات املاديّة واالنتهاك الركن املادي:
  :على ثالثة عناصر أساسّية, هي

هو عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامّي يقوم به اجملرم سواء كان الفعل، أو االمتناع عن الفعل سابقًا، أم معاصراً، أم الحقاً مىت   الفعل: -أ
 وقانوانً.  كان هذا الفعل جمرماً شرعاً 

  .هي كلّ ما يرتتب من مضاّر على األفعال اإلجرامّية النتيجة: -ب
  هي تلك الرابطة اليت دفعت إىل اإلتيان هبذا الفعل، وما يرتتب عليه من نتيجة. العالقة السببية: -ت

:هو اجلانب الذايت اخلاّص ابجلرمية ُمباشرة، وهو مبنزلة التعبري العميق للصلة ما بني النشاط الذهين الذي مُيارسه الفاعل  الركن املعنوي
عبري والنشاط املادي الذي أتى به، ويتوّفر الركن املعنوي فور صدور الفعل اإلجرامّي عن إرادة الفرد,  ويؤدي هذا الرُكن دورًا مهمًا ابلت

 العالقة القائمة بني إرادة الفاعل من جهة, وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتّب على ذلك من نتيجة. عن طبيعة 
ي والركن املعنوي جلرمية الشرف يتمثل يف احلالة النفسية الكامنة وراء مادايت اجلرمية، وبذلك يتبني أن جرمية الشرف جرمية قصدية، يقتض

جلرمي، وينبغي ملساءلة الفاعل جنائياً أن يتوافر القصد العام والقصد اخلاص، وهذا يعين معرفة الباعث على لقيامها توافر القصد ا
  , أركان جرائم الشرف وشروطها (1101)) أبو البصل, اجلرمية، وقصد إحداث مادايت اجلرمية 
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أبعاد اجلرمية وما يرتتب على اإلتيان هبا من عقاب، ويكون ذلك يعرف هذا الرُكن أبنّه املادة القانونية اليت أتيت بتحديد  الركن القانوين:
عقاب مدرجًا يف قانون العقوابت، ويعترب وجوده إلزاميًا إىل جانب كّل جرمية، ففي حال وقوع اجلرمية يتّم التوّصل مباشرة إىل اجلُرم أو ال

 نّص".  املرتتب عليها، وذلك وفقاً للقاعدة القانونية "ال جرمية وال عقوبة دون
وقد نظم قانون العقوابت السوري جرائم الشرف  حتت عنوان )اجلناايت واجلنح على حياة اإلنسان وسالمته( وحتديداً البند الرابع حتت 

, 1111املتعلقة ابلدافع الشريف) جملة احملاموانلسورية, 021إضافة إىل املادة  512عنوان ))العذر يف القتل واإليذاء (( وهي املادة 
على  6/0212/ 11/ اتريخ 012من قانون العقوابت السوري الصادر ابملرسوم التشريعي رقم / 512((  إذ نصت املادة 116ص
 :أنه

يستفيد من العذر احملل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزان املشهود أو يف صالت جنسية فحشاء  -0
 إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدمها بغري عمد.مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو 

 .يستفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف حالة مريبة مع آخر -1
سي وهو محاية , ولكن التعديل مل يف ابلغرض األسا0/0/1100/ اتريخ 0وقد مت تعديل نص املادة السابقة مبوجب املرسوم رقم /

 .ليلغي أخرياً ما يسمى جرائم الشرف 1111املرأة السورية من هذه اجلرمية البشعة, لذلك مت أيضا تعديل هذا النص يف عام 
 .: عقوبة جرائم الشرف وفقاً لتعديالت قانون العقوابت السوريرابعا

تعترب جرمية الشرف جرمية ال تقل إجرامًا عن أي جرمية أخرى, بل هي إمعان يف قتل الضحية واهتامها بشرفها. هي متييز ذكوري 
وانتهاك للكرامة اإلنسانية, يف وقت كثرياً ما يكون اجلاين فيه "شخصًا سيئًا " ومع ذلك فهو يرتكب "جرمية شرف". هذه اجلرمية اليت 

تمع السوري وعلى اإلنسانية احتاجت إىل وضع حٍد هلا وقد كان املشرع السوري موفقًا يف إهناء هذا اجلرمية يف تشكل خطرًا على اجمل
, ونظرها ألمهية هذا املوضوع وجدان أنه من األنسب عرض التعديالت اليت طرأت على القانون السوري خبصوص هذه 1111عام 

 : اجلرمية حىت وصلنا أخرياً إىل إلغائها كما أييت
 نظرة اترخيية على جرائم الشرف يف سورية.  -2

. فقد دخل هذا القانون إىل 0201يعد موقف القانون السوري من جرائم الشرف إراثً مصدره قانون العقوابت الفرنسي الصادر عام 
وري الصادر يف عام ، وتكرَّس وجوده يف قانون العقوابت الس0252تشريعنا مع قانون اجلزاء العثماين )ذي األصل الفرنسي( عام 

ظلَّ جمتمعًا ذكورايً يقوم على  0212و  0252فإذا نظران إىل اجملتمع السوري جند أنه بني عامي  .، والنافذ حىت هذا التاريخ0212
ليت تتم النظام األبوي  فالرجل ينظر إىل املرأة يف إطار خضوعها وتبعيتها لسيادته وسلطانه، وحيصر وظيفتها يف نطاق األعمال األسرية ا

يف كنف رب األسرة، ويقّيم جسدها على أنه عورة واجبة اإلخفاء )السرت( حىت يف حضور احملارم. لذلك كان العنف األسري، ومنه 
على الرغم من أن العنف ضد املرأة انتهاك حلقوق العنف ضد املرأة، معروفًا وشائعًا، بل مطلواًب أحياانً، وحممودًا يف أحياٍن أخرى, 

احلياة واألمن الشخصي, واحلق يف بلوغ أعلى ما ميكن  ومينعها من التمتع حبقوقها اإلنسانية وحرايهتا األساسية, مثل احلق يفاإلنسان, 
 .بلوغه من مستوايت الصحة البدنية والعقلية, واحلق يف التعليم, واحلق يف السكن, واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة

لعنف ضد املرأة:  العنف اجلسدي، والعنف املعنوي، والعنف االجتماعي واالقتصادي، وأخرياً نقصد ابلعنف هنا مجيع أشكال او
 من قانون العقوابت السوري، إذ جاء فيها اآليت:512الذي جتسد يف نص املادة  العنف القانوين
أو يف صالت جنسية يستفيد من العذر احملل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزان املشهود  -أ

  .فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدمها بغري عمد
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يستفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف حالة مريبة  -ب
 .مع آخر"

والشرف أو الدافع  .صرين متالزمني أحدمها مرتبط ابآلخر، ومها: الشرف واملفاجأةواضح من نص هذه املادة أهنا حالة مركبة من عنو
عاطفة نفسية جاحمة تدفع صاحبها إىل ارتكاب جرميته حتت أتثري فكرة مقدسة الشريف وفقًا ملا عرفته حمكمة النق  السوري هو: "

و الزود عنه و يعترب الدافع موجوداً جملرد وقوع القتل حتت أتثري لديه ال سبيل إىل جتاهلها و إمهاهلا و طرحها و هي احلفاظ على العرض 
(, 01/00/0221/ اتريخ 0051اجتهاد نق  رقم / " )) اعتداء القتيل على عرض القاتل وال عربة يف ذلك للزمن طال أم قصر

شخص خبليط من مشاعر املهانة عنصر نفسي يتمثل يف إحساس الو ((. فه020ص  0220جملة احملامون  السورية, العدد الثاين عام 
اليت يشعر هبا الزوج أو األصل أو الفرع أو « الصدمة»والدونية واخلزي والعار. أما عنصر املفاجأة فهو عنصر ذهين أشبه ما يكون ب  

 .األخ عندما يشاهد زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته يف جرم الزان املشهود، أو يف صالت جنسية فحشاء، مع شخص آخر
فمنذ بداية االستقالل عن االنتداب الفرنسي بدأت املرأة ابخلروج من منزل األسرة إىل كن احلياة تتطور, وأولوايت اجملتمع تتعدل, ول

التعليم والعمل وممارسة خمتلف أنواع النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فأثبتت بذلك جدارهتا وحقها يف الوقوف إىل جانب 
ه، بل وقدرهتا على التفّوق والتمّيز واالستقاللية، وكذلك شجاعتها يف اقتحام ميادين كانت حمجوزة للرجل وحكراً الرجل واملساواة ب

عليه  فقد نزلت إىل امليدان القتايل وأثبتت جدارهتا على كّل األصعدة  فكان هناك جمموعة من الرائدات اللوايت اقتحمن احلياة العامة 
مثل ماري عجمي اليت واجهت االحتالل  صوت املرأة, وتركت مشاركتهن بصمة واضحة ال ميكن إنكارها,عنوة, وانضلن كثرياً لسماع 

جملة ) العروس(, وأسست مجعيات نسائية  0201العثماين مث االستعمار الفرنسي ابلروح النضالية  نفسها, وهي اليت أسست عام 
 . عدة

ما بعد احلرب العاملية الثانية، اهتماماً خاصاً بقضااي املرأة، هبدف احملافظة على  هذا فضال عن تدخل اجملتمع الدويل ومنحه، منذ مرحلة
, ومن حقوقها ومحايتها من التمييز والعنف، وحتقيق أكرب قدر من املساواة والتنمية والتعليم والتثقيف واحلرية والدميقراطية للنهوض ابملرأة

(، وإعالن القضاء على 0212طالبها نذكر: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )الصكوك الدولية اليت صدرت لدعم املرأة وحتقيق م
(، واإلعالن العاملي بشأن القضاء على 0212(، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )0261التمييز ضد املرأة )
 العنف ضد املرأة . 

فاملرأة إنسان له كيانه ووجوده وحقوقه كالرجل متاماً، فلماذا نضع يف قانون  وبذلك أصبح من غري املقبول وضع حياة املرأة بيد الرجل,
العقوابت نصوصاً تعفي الرجل من العقاب أو ختففه يف جرمية قد يستحق على ارتكاهبا اإلعدام، ونفعل العكس متاماً ابلنسبة إىل املرأة، 

سلطة تنفيذ عقوبة اإلعدام ابملرأة، بغري مالحقة أو حتقيق أو حماكمة، حني نرتك للزوج أو األصول أو الفروع أو األخ، وحىت لألقارب، 
من أجل جرمية ارتكبتها تلك املرأة، على الرغم من أن القانون ال يعاقب على ارتكاب هذه اجلرمية أبكثر من احلبس عدة أشهر، أو مبا 

ات واملطالبات, ولكن يف النهاية وصلت املرأة إىل حّقها اإلجابة عن هذا السؤال أخذت سبعني عامًا من النقاش ال يزيد على السنة ؟
فبعد سبعني عامًا على إقرار هذه املادة خطت سورية خطوة نوعية يف إلغائها, وهذه اخلطوة جاءت انطالقا . 512إبلغاء نص املادة 

الدفاع أمام القضاء وفقًا للقوانني من الدستور الذي يساوي بني املواطنني خاصة يف حقوق التقاضي, وسلوك سبل الطعن واملراجعة و 
 كما أييت:1111ولذلك سنناقش املراحل اليت مرت هبا جرائم الشرف يف سورية حىت مت إلغائها يف عام  واألنظمة النافذة.
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 التعديل اجلديد لقانون العقوابت السوري. خامسا:
اليت تنص على 021السابقة الذكر, واملادة  512هي نص املادة  0212جلرائم الشرف يف سورية من عام  املرجعية القانونية   

 :إذا تبني للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى ابلعقوابت التالية, بقوهلا:" ختفيف العقاب عن كل من يرتكب جرمية بدافع شريف
 .االعتقال املؤبد بداًل من اإلعدام -
 .ؤبد أو خلمس عشرة سنة بدالً من األشغال الشاقة املؤبدةاالعتقال امل -
 .االعتقال املؤقت بدالً من األشغال الشاقة املؤقتة -
 .احلبس البسيط بدالً من احلبس مع التشغيل -

 و للقاضي إضافًة إىل ذلك أن يعفي احملكوم عليه من لصق احلكم و نشره املفروضني كعقوبة".
وقد أخرجت حمكمة النق  من مشول الدافع الشريف من يبتغي من جرمية القتل مصلحة شخصية أو إشباع أحقاد أو إطفاء شهوة    

يف االنتقام أو ثورة لكرامة شخصية  ألن الدافع الشريف جيب أن يكون بعيداً عن احلقد أو االنتقام أو الثأر، كما أكدت أنه ال جيوز 
عند انتفاء التالزم بينه و بني فعل القتل, و ذلك بظهور أدلة أخرى تكفي للداللة على قيام حالة معاكسة تنفي األخذ ابلدافع الشريف 

وجود هذا الدافع وتؤكد أن الفعل وقع نتيجة دوافع أخرى, وعلى هذا فإن قتل األب البنته بعد قيامه بتزوجيها ألسباب تعود إىل سوء 
( جملة احملامون السورية لعام  12/1/0212/ اتريخ 111نق  رقم /))حمكمة الالشريف  سلوكها قبل الزواج ينفي عنه الدافع

وبعد كّل املطالبات واالحتجاجات ضّد اجلرائم اليت ترتكب ابسم الشرف، قام املشرّع السورّي بتعديل املادة  ..((116, ص0212
، الذي منح القاتل 1100لعام  0، عندما صدر املرسوم رقم حبيث ألغى العمل ابلعذر احمُلل من عقوبة القتل، ابلدافع الشريف 512

 على الشكل اآليت:ابلدافع الشريف عذرًا خمفًفا 
جرم الزان أو يف صالت جنسية فحشاء مع  أو فروعه أو أخوته، يف   "يستفيد من العذر املخفف من فاجأ زوجته أو أحد أصوله
إيذاء أحدمها بغري عمد، وتكون العقوبة مخس سنوات إىل سبع سنوات يف  شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو

 القتل".
سنوات. وعلى اعتبار أن اجلاين يقوم جبرميته ابالتفاق مع  فعندما يقتل أخم أخته أو أبم ابنته، أو زوجم زوجته، فاحلكم خيّفف إىل مخس 

حكم اجلاين فقط ابحلّق العام، بعد أن يستفيد من الدافع الشريف. عائلته، فإن العائلة سوف تسقط حقوقها الشخصية عن القاتل، في
مع العلم أن القانون وفق منطوق املواد آنفة الذكر يشرتط عنصر املفاجأة والواقع أن كّل اجلرائم اليت ترتكب ابسم الشرف، تكون جرائم 

خداع األهل البنتهم بعد دعوهتا إىل الصلح، يف  عن عمد، أي ترتكب اجلرمية بعد تدبري وخطة، بدليل القصص املتشاهبة اليت تروى 
حاالت زواج نساء خارج رغبة األهل وخاصة من طائفة خمتلفة، إذ أتيت إليهم سعيدة، وإذ يقتلوهنا بفظاظة وبرودة أعصاب، ومبباركة 

قدرته على   نف تفقد اإلنسانواسعة، وبداًل من إقامة فرح للعروس يفرحون بذحبها كالشاة، ويهنئون بعضهم. أي ال مكان لثورة ع
 الذي يستحق فاعله أقسى العقوابت.  التحكم بسلوكه اجلرمّي. هذه اجلرمية وأشباهها ماهي إال القتل العمد

فالقانون نفسه الذي يعطي العذر للجاين يف احلاالت املذكورة، هو من يشدد عقوبة القتل إىل اإلعدام يف حال قتل الشخص أحد 
صداً. وذلك يشري إىل التناق  يف القانون، إذ تشدد عقوبة القتل يف اجلرائم اليت تقع على األصول أو الفروع، بينما أصوله أو فروعه  ق

من أصول املقتولة أو فروعها أو زوجها, وعقوبته خمففة.  وهذا إن دل على شيء فيدل على   يف جرائم الشرف يكون القاتل دائماً 
ومن املؤكد أن الكثري من األقارب يف جمتمعنا يستغلون اإلعفاء القانوين من رأة والنظرة الدونية هلا. العنف املتأصل يف اجملتمع جتاه امل

ثبت يف كثري من . وقد العقاب أو ختفيفه، ليقدموا على قتل املرأة أو جرحها أو إيذائها، نتيجة لدوافع أخرى غري الدافع الشريف
معلومات مغلوطة أو ملفقة أو مبالٍغ فيها، وأن القاتل يسارع إىل القتل قبل أن يتحقق من القضااي أن القتل بدافع شريف يتم بناء على 
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ومتاشيًا مع القوانني الدولية والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ولتوفيق أحكام  .صحة هذه املعلومات، فيذهب دم املرأة هدراً 
 1مع مبادئ الشريعة اإلسالمية, قرر املشرع السوري  إلغاء هذه اجلرمية  ابلقانون رقم القانون الوطين مع القانون الدويل بشكل اليتناىف 

 1111لعام 
اليت صادقت عليها، وعليه فإنَّ  0212وهبذه اخلطوة تؤكد سورية التوافق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 

وتعترب هذه التعديالت خطوة مهمة إلنصاف املرأة وتصويب نظرة اجملتمع والقانون الدويل.  املشرع السوري وفَّق ما بني األحكام الوطنية
إليها. فهذه التعديالت تتوافق مع تعزيز قيم املواطنة والتسامح واملساواة بني املرأة والرجل حتت سقف القانون, وبذلك تؤدي إىل نبذ 

 جل واملرأة على حد سواء.األفكار املتطرفة وأتكيد أن مفهوم الشرف مرتبط ابلر 
 ا ة:اخل

العنف ضد املرأة مشكلة خطرية وواسعة االنتشار, وتضر ابألسرة واجملتمعات, وتعزز أشكااًل أخرى من العنف يف كل أحناء اجملتمعات. 
التاريخ. والشك أن إدخال فالعنف انتهاك حلقوق اإلنسان مغروسة جذوره يف انعدام املساواة يف عالقات القوى بني الرجل واملرأة عرب 

جماالت  األحكام املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف الدساتري الوطنية أو التشريعات األخرى املقابلة هلا, وإزالة األحكام التمييزية من مجيع
املذنبني ابعتقال اجلناة  القانون, يعززان منع العنف ضد املرأة, ويشكالن ممارسة جيدة, فالقوانني تضع معايري للصحيح واخلطأ, وتردع

وحماكمتهم ومعاقبتهم, وتوفر االنتصاف للضحااي, وتوفر القوانني للوصول إىل العدالة, ورمبا أتمر بتخصيص موارد أو إنشاء خدمات 
سياسات للضحااي )الناجيات(. غري أن القوانني وحدها ليست كافية, بل  حتتاج إىل أن تكون جزءاً من جمهود أوسع نطاقاً, ويشمل ال

 العمومية والتعليم العمومي واخلدمات ومنع العنف. وعليه البد من توصيات معينة جيب اتباعها يف اجملتمع, ومنها :
_ تثقيف الرجال والنساء واألطفال يف موضوع حقوق املرأة, ومسؤولياهتم عن احرتام حقوق اآلخرين, وتوضيح أن العنف ضد املرأة 0

مسؤولية عمومية  فمن املهم جدًا معرفة املرأة ابلقانون ومبا يوفره من محاية وقدرة على املطالبة حبقوقها  غري مقبول, وأن القضاء عليه
 مطالبة فعالة. 

_ ضمان وصول املرأة إىل العدالة واملساواة يف محاية القانون, ومنها ضمان حقوق املرأة يف املرياث وامللكية, والضمان االجتماعي 1
ق االقتصادية واالجتماعية. واألهم ضمان أال يتمتع مرتكبو العنف ضد املرأة من اإلفالت من العقوبة. وهذا ما ضمن سلسلة من احلقو 

يستدعي مراجعة القوانني وإصالحها بصورة دورية. فاإلفالت من العقوبة على العنف املرتكب ضد املرأة يُعقِّد آاثر العنف كآلية 
ر الدولة عن مسا ءلة مرتكيب العنف ال تعزز حصانتهم هذه تبعية النساء املستهدفات ابلعنف وعجزهن فقط, وإمنا للسيطرة. فعندما تقصِّ

 تبعث أيضاً رسالة إىل اجملتمع مفادها أن عنف الذكر ضد املرأة شيء مقبول. ونتيجة لذلك يصبح العنيف أمراً عادايً. 
بغية حتسني نوعية التقارير اإلعالمية واملسامهة يف زايدة وعي اجلماهري  _ تدريب الصحافيني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم,0

وفهمها ألسباب العنف ضد املرأة وعواقبه. هذا وميكن أن يكون استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة كاهلاتف اخللوي 
 وشبكة اإلنرتنت ممارسة جيدة لنشر املعلومات على نطاق واسع.

 
 املراجع:و قائمة املصادر 

 .11ص(, الوسيط يف اتريخ القانون والنظم القانونية, جامعة حلب, 0221الرتمانيين عبد السالم ) -0
(,  مقال     ة بعن     وان" أرك    ان ج     رائم الش     رف وش     روطها" مت     وفرة عل    ى موق     ع ش     بكة األلوك     ة عل     ى 1101أب    و البص     ل, عل     ي ) -1

 الرابط التايل :
  https://www.alukah.net/sharia/0/72628/#ixzz6Z2y5vxak 
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 الواقع املشبوه والتحدايت املنتظرة. اإلسالم واالهتام ابلعنف:
Islam and the Accusation of Violence: The Shady Reality and the 

Challenges Ahead. 
 

 بنيعيش د. احلسن                 
 اململكة املغربية - أستاذ ابحث وأكادميي

Dr.  Beniaich  Al Hassan 
 Research Professor - Morocco 

                     lamrani.boudnib@gmail.com 
 ملخص الدراسة:

تقوم الدراسة على فحص أطروحة العنف عرب مداخل خمتلفة، ملعرفة األسباب الذاتية واملوضوعية اليت جتعل اإلسالم يف دائرة االهتام من 
قبل جهات أجنبية، وتطرح اإلشكالية التالية: على أيّة أسس تستند أطروحة اهّتام اإلسالم ابلعنف واملسلمني ابلتطّرف واإلرهاب؟ 

شرعنة جماهبة هذا العنف املفرتض؟! انطالقاً من ذلك، هتدف هذه الدراسة إىل حماولة درء االهتامات الباطلة اليت يّتهم هبا وكيف ُيسّوق ل
اإلسالم واملسلمون من قبل جهات مغرضة ومناوئة تتخذ من اإلسالم عدوًا لدوداً، كما تسعى إىل تقدمي إجاابت عن التحدايت من 

 شوهة من جهة مث من أجل النهضة والرقي من جهة أخرى.أجل حمو الصورة النمطية امل
 معتمدة احملاور التالية:   

    العنف واملدخل اللغوي والفلسفي والتارخيي.. 0    
    العنف ظاهرة دينية أم ممارسة اجتماعية؟ 1     
     التحدايت لرفع هتمة العنف وحتسني الصورة. 0     
   خمرجات الدراسة.  1     
 إخل ...التربير / املشروعية االهّتام / /اإلسالم /:  العنف مات املفاتيحالكل

Keywords : Violence /  Islam /  Accusation /  Justification/  The legitimacy 
Abstract: 
        The study is based on examining the thesis of violence through different 
approaches, to find out the subjective and objective reasons that make Islam in the 
circle of accusations by foreign parties, and raise the following problem: On what 
grounds is the thesis based on accusing Islam of violence and Muslims of extremism 
and terrorism?  
And how is it marketed to legitimize confronting this supposed violence?! Based on 
that, this study aims to try to ward off the false accusations against which Islam and 
Muslims are accused by tendentious and hostile parties that take Islam as a formidable 
enemy, and it also seeks to provide answers to the challenges in order to erase the 
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distorted stereotype on the one hand and then for the sake of renaissance and progress 
on the one hand Other. 
    The following axes are approved: 
     1- Violence and the linguistic, philosophical and historical approach. 
     2- Violence, a religious phenomenon or a social practice? 
     3- Challenges to raise the charge of violence and improve the image. 
     4- Study outcomes. 

                                           
ليس للعنف عنوان وال لون وال دين وال جنس.. بيد أّن جهات كثرية تّتهم اإلسالم ابلعنف واإلرهاب. فهل تنطلق من مربرات عقلية 

التصورات الفلسفية حوله؟ ومنطقية أم هي مدفوعة مبشاعر احلقد والكراهية واالستعالء؟ فما العنف يف األدبيات اللغوية؟ وما أهم 
 وكيف جتلى عرب التاريخ البشري؟ وملاذا يراد ختويف الناس من اإلسالم واملسلمني؟ وما واجب املسلمني حملو الصورة القامتة عنهم؟ ..

 ــ العنف واملدخل اللغوي والفلسفي والتارخيي... أوال: 
العني مادة )عنف(: العني والنون والفاء أصل صحيح يدّل على ه ( يف كتاب 025جاء يف )مقاييس اللغة( ألمحد بن فارس )ت 

تنْفت خالف الرفق. قال اخلليل: الُعْنف: ضد الّرفق. تقول: َعُنَف يعُنف ُعْنفًا فهو عنيف: إذا مل يرُفق يف أمره. وأعنفته أان. ويقال: اع
و التشديد يف اللوم... ) ابن فارس بن زكراي، مقاييس الشيء: إذا كرهَته ووجدت له ُعْنفًا عليك ومشقة. ومن الباب: التعنيف، وه

 (.601م، ص 1112ه  / 0112اللغة، طبعة 
ذا مل عنف: الُعنف: اخلُرق ابألمر وقّلة الرفق به، وهو ضد الرفق. عُنف به وعليه يعُنُف عنفًا وعنافة وأعنفه وعّنفه تعنيفًا، وهو عنيفم إ

  هو، ابلضم، «إّن هللا تعاىل يعطي على الّرِفق ما ال يعطي على العنف»بعنف. ويف احلديث: يكن رفيقاً يف أمره. واعتنف األمر: أخذه 
 ، مادة "عنف"(. 121الشّدة واملشقة، وكّل ما يف الرفق من اخلري ففي العنف من الشر مثله. )ابن منظور، لسان العرب، ص 

فتنة والضالل على مصراعيها، كاملمارسات الشنيعة اليت تفّنن فيها وقد يكون العنف بطريقة رمزية تفتح كّل أبواب الغواية ومسارب ال
اليهود عرب اتريخ اإلسالم عندما اجتهدوا يف الدّس وحشر كتب التفسري والتاريخ واللغة واألدب.. بسموم وأكاذيب وترهات جعلت 

 ٍل بغي  ينزل هبم إىل درك الشياطني األابليس.بع  أعالم وقادة املسلمني بني حمّب هائم جيعلهم يف مصاف املالئكة الكرام، وبني قا
 وجيري يف فلك العنف مصطلحات من قبيل التسّلط واهليمنة والسيطرة والّتحّكم...     

رفق،  يتوّصل ممّا تقّدم أن ما خرج من جمال الرفق واللني، دخل يف دائرة العنف والّتشدد. والنفس البشرية مّيالة ابلفطرة حنو حب اخلري وال
هة للشّر وما كان يف دائرته مثل العنف. غري أّن بع  الطروحات الفلسفية ترى أن العنف فطري غريزي يربط اإلنسان ويعود به إىل كار 

النوع احليواين، فقد يتخذ املعنِّف غطاء وذريعة النزعة العدوانية، فيتحرك حنو إاثرة احلروب وسفك الدماء، ما يصل إىل حّد التطهري 
ة اجلماعية. يرى ماكس فيرب يف العنف   عنف الدولة   أمرًا مشروعًا قصد مواجهة االضطراابت االجتماعية، ومن أجل العرقي واإلابد

استتباب األمن  إنّه عنف منظم بقوانني وإجراءات دستورية صارمة. ويؤكد ماكيافللي على كون مجيع الوسائل مشروعة لتحقيق غاايت 
سلطة الدولة. وال شك أن نتوءات العنف تربز بشكل جلّي مع الدول ذات النزوعات الشمولية رجل الدولة، وهو الصفة املمّيزة ل

 االستبدادية.
ويرى التصور املاركسي العنَف مرحلة أساسية يف التاريخ، إهّنا مرحلة الصراع الطبقي بوصفه عالمة على احلالة االجتماعية اليت أفسدها 

 االستئثار بوسائل اإلنتاج. 
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اض أن مثّة مشروعية للعنف أو ما يربر تعاطيه وممارسته، فإّن األمر يطرح صعوابت ابلغة ابلنظر إىل النتائج واآلاثر املدمرة اليت وعلى افرت 
ترتتب عليه، وأاّيً كان حجم هذا العنف فهو يتعارض   ابلضرورة   وبشكل كلّي مع قيم احلرية والكرامة والعدل واحلق...  بل هو هتديد 

 قيمة إنسانية، ابلتايل يكون بناء دولة احلق والقانون مطلباً عسرياً وطموحاً مؤّجال. وتقوي  لكل
إن دائرة العنف اتسعت لتتجاوز احمليط األسري واملدرسي واجملتمعي إىل حروب بيولوجية أتيت على األخضر واليابس. فاألخطر من 

ء حتت مظلته، يّدعي منفذوه أهّنم قّدموا أعمااًل بطولية تستحّق املباركة العنف يف حّد ذاته، عندما يتحول إىل عقيدة، وملّا تراق الدما
والتثمني. فلن ينسى التاريخ ما جرى من جمازر ملسلمي مقدونيا من طرف الصليبيني البلغار، وما جيري للبوسنيني من قبل الصرب 

هة أطفال وشيوخ ونساء ُعّزل.. الشيء الذي والكروات، وشالالت الدماء أبرض فلسطني حتت ذريعة الدفاع عن النفس يف مواج
 يستلزم اإلعالء من قيم التفكري واحلوار والتفاهم. 

مركب بعد املرور من مآزق احلربني الكونيتني املدّمرتني واحلرب الباردة، حتّذران إىل زمن العوملة واألحادية يف قيادة العامل  "مع هيمنة 
لية واقتصادية وإعالمية وعسكرية ضاربة، ويتحّكم يف خمتلف مؤسسات القرار الدولية من جملس صهيوين أمريكي رأمسايل، يتمّتع بقوة ما

كّل األمن إىل املنظمة العاملية للتجارة، مروراً بصندوق النقد والبنك الدوليني، اليت يسخرها خلدمة مصاحله وممارسة غطرسته وجربوته على  
وإجناز البديل احلضاري، كتاب الكلمة، مستقبل الثقافة اإلسالمية يف ظل ثورة  ضعيف..." )أبو ثور، اخلطاب اإلسالمي املعاصر

 (.020م، ص 1111املعلومات وحتدايت العوملة، 
قد يتشكل العنف من منطلق فكر االستعالء واالستقواء، أو مع املخاوف األمنية اليت تشكل هاجسًا يوميًا   كما هو حال الكيان و 

دوان وممارسة العنف أتكيداً لقوته، ودعمًا ألمنه ...وعنفًا مشروعًا موّجُهه يف ذلك زعمه أنّه صاحب األرض اإلسرائيلي   فيجد يف الع
ة  وليس مغتصبًا هلا. ومع التمركز على الذات واإلعالء من اهلوية مبوازاة مع إقصاء اهلوايت األخرى، تتقوى نزعة العنف وامليول العدواني

ات واألعمال الوحشية يف العامل تتغذى على وهم هوية متفردة ال اختيار فيها. وفن بناء الكراهية أيخذ شكل "والواقع أن كثرياً من النزع
إاثرة القوى السحرية هلوية مزعومة السيادة واهليمنة حتجب كّل االنتماءات األخرى، وعندما تعطي هذه اهلوية شكاًل مالئمًا مّيااًل 

ف إنساين أو مشاعر شفقة فطرية قد تكون موجودة يف نفوسنا بشكل طبيعي. والنتيجة ميكن أن للقتال، ميكن أيضاً أن هتزم أي تعاط
ملصري تكون عنفاً عارماً مصنوعاً داخل الوطن، أو إرهاابً وعنفاً مراوغاً ومدبراً على مستوى كوكيب" ) صن، أمارتيا، اهلوية والعنف   وهم ا

(  الشيء الذي جعل جمموعة من القيم اجملتمعية واحلضارية تتوارى 00/01، ص1112، يونيو 051احلتمي، جملة عامل املعرفة، عدد 
يف مقابل بروز املصاحل املادية وتّقدم مفهوم الثورة يف العالقات بني الدول والشعوب. فلم يعد من خطر يتهّدد البشرية   حسب زعم 

"تعترب سياسة التخويف من اإلسالم  ه والتصدي له بصرامة وحزم.الغرب   أكثر من العربية واإلسالم  العدو اجلديد الذي وجب مواجهت
 أجنع السبل لتحقيق األهداف املرسومة جملاهبة هذا العدو اجلديد ومقاومته، وهذه السياسة اجلديدة اليت تفتقت عنها أذهان الغربيني هلا

مراحلها وخطواهتا ابلتعمية والتمويه مما يعترب إلفرازاً  لألدجلة آلياهتا ومناهجها... إن التغطية اإلعالمية لإلسالم يف الغرب ترتبط يف مجيع 
 وغياب إرادة املعرفة، إذ مل يكن استهداف احلقيقة يوما ما غاية اإلعالم الغريب يف تغطيته لإلسالم، فهو ال يريد االستئناس ابملرجعية

، 1111زوزي حسن، الغرب وسياسة التخويف من اإلسالم، األصيلة اليت تؤرخ هلذا الدين وتبني حقيقته وطبيعة مبادئه وقيمه.." )ع
 (.05ص 

إهنا لعبة مكشوفة للمصاحل واألهداف االسرتاتيجية اليت تسعى حنو تكريس مزيد من التبعية، واإلبقاء على مسافة األمان بني الدول 
 وكل اخليبات واملآسي، حىت ال تقوم هلا قائمة.الصناعية الكربى وبني الدول الثالثية اليت جتّر ذيول التخلف واجلهل واحلروب والفقر 

إن اإلعالم والصحافة بكل أنواعها واليت تتحامل كثريًا على اإلسالم توغل يف تشويه املسلمني مع غري قليل من االزدراء والتضليل 
واألبرايء والعّزل منهم خاصة،  والتقزمي بشكل مستفز للمشاعر ومقّزز لألذواق  يصورون املسلم مصدر هتديد وترويع دائم حلياة الناس
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وأّن دينه ومعتقده معني فياض لتفريخ العنف واإلرهاب، وبذاك تصري هذه املادة اإلعالمية مغرضة ومضللة، تتخذ اإلسالم بعبعاً ختيف 
ب عديدة تدفع (. يقول أحد الباحثني املغاربة: "هناك من جهة أخرى أسبااإلسالموفوبيابه، حىت شاع يف األوساط الغربية مصطلح )

الغرب لكي يلتجئ إىل سياسة التخويف من اإلسالم، فاهنيار املعسكر الشيوعي الذي كان يشكل العدو الرئيسي للمعسكر الغريب 
جعل هذا األخري ال يقوى على االستمرارية والتالحم وإثبات الوجود والقوة إال عن طريق إجياد عدو آخر بديل رّشح اإلسالم لكي 

 ننسى من جهة اثنية ما ينضجه بع  اخلرباء االسرتاتيجيني يف أمريكا وأورواب من تقارير جيو سياسية حتمل يف طياهتا يلعب دوره. وال
نذر التخويف من اإلسالم كدين كاسح وجارف يهّدد أمن املنظومة الغربية بكل جتلياهتا وإفرازاهتا، وبع  التقارير متخضت عنها 

ر من خطورة اإلسالم واعتباره أحد طريف الصدام احلضاري يف العقود القليلة املقبلة" )عزوزي حسن، نظرايت موغلة يف التشاؤم والتحذي
 (.6، ص 1111الغرب وسياسة التخويف من اإلسالم، 

ه صورة وتتكاثف اجلهود من طرف مجيع األنظمة املعادية لإلسالم، فتتحرك القوى العلمانية واملتصهينة لدعم الغلو الديين إمعاانً يف تشوي
اإلسالم احلقيقية " وهتميش القوى اإلسالمية الوسطية واملعتدلة، اليت تراها اخلطر احلقيقي عليها. واهلدف األبعد هو تربير سياساهتا 
العدوانية على العامل اإلسالمي هيمنة وغزوًا وتغريبًا. وذلك عن طريق الصناعة االستخباراتية واإلعالمية املاهرة يف حتقيق أهدافها 
االسرتاتيجية ... بل ال تتورع هذه األنظمة عن متويل التوجهات املتطرفة سرّاً، وعن اخرتاقها أمنيًا لدفعها ألعمال عنف، حتت مسمى 

(. الشيء 15، ص 1101اجلهاد، إمعااًن يف حتقيق أهدافها التدمريية" )اإلدريسي أبو زيد ، الغلو يف الدين   املظاهر واألسباب،  
 إيضاح مدى هتافت وبطالن هذه الصورة القامتة عن اإلسالم واملسلمني.الذي يلزم معه 

لكل ذلك مل يكن من املستغرب أن يُتخذ العنف واإلرهاب قناعًا يتم اللجوء إليه لضرب كّل مقاومة ومجيع املمانعني، مع أّن اإلسالم 
رب كان علينا أن ال ننسى مبادئنا، فنقسو ونفسد ليس دين إرهاب ولن يكون. انظر إىل أدب احلرب يف اإلسالم  " فإذا قامت احل

ونظلم وننشر اخلراب والدمار.. كال. فاحلرب اإلنسانية اخلالصة هلل جيب أن تظّل إنسانية يف وسائلها وعند اشتداد وطيسها. ومن هنا 
شيخًا كبرياً، وال امرأة، وال تعقروا خناًل وال جاءت الوصااي اليت مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ: "ال متثّلوا، وال تقتلوا طفاًل صغرياً، وال 

حترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة وال بقرة وال بعريًا إال ملأكله، وسوف متّرون أبقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع، 
من وصااي أيب بكر الصديق رضي (. وهذه بع  050فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له" )السباعي، من روائع حضارتنا، بدون اتريخ، ص 

هللا عنه جليش أسامة، تتجّلى فيها كل قمم اإلنسانية واألدب واملدنية والتحضر حىت يف مقام يتطلب القوة والعنف والبطش والتنكيل، 
 رّداً لالعتبار وانتقاماً من العدو...   

إّن شدة وأبس زعماء احلروب واملعارك أثناء الفتوحات اإلسالمية ال ينبغي أن ختتزل وجهًا حضارايً انصعًا يف عنف املواجهات واعتبار 
اإلسالم بذاك مصدر بطش وسفك دماء، وهو الدين الذي ال يسمح بقتل حيوان أو كبت حريته ) قصة املرأة اليت دخلت النار يف هرة 

 هلا اجملال لألكل من خشاش األرض(.   حبستها، ومل تفسح
 ويف املقابل جند اترخيًا دمواًي للكثري من احلضارات. ويكفي املتبّصر أن يلقي حملة سريعة حول احلروب الصليبية ومراكز االستشراق وما

تكون أكثر القارات بالء يف القرن املاضي، خّلفته الدوائر االستعمارية.. اليت حرّكتها دوافع اقتصادية هنبوية ختريبية عنصرية بئيسة " فرمّبا 
خاصة يف النصف الثاين منه، هي إفريقيا. فنحو أواسط القرن جاء اخلتام الرمسي لإلمرباطورايت   الربيطانية والفرنسية والربتغالية 

ملها فريسة النظم االستبدادية والبلجيكية   آبمال قوية بتطورات دميوقراطية يف إفريقيا. وبداًل من ذلك سرعان ما وقعت املنطقة بكا
ة" والعسكرية، واهنيار للنظام املدين واخلدمات التعليمية والصحية، وانفجار حقيقي للصراعات احمللية، والنزاع اإلقليمي، واحلروب األهلي

 (.011، ص 1112) صن، أمارتيا، اهلوية والعنف   وهم املصري احلتمي،  
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السطح مفاهيم من قبيل: "اإلسالم السياسي"  "اإلسالم املعتدل" "اإلسالم املتطرف" إسالم على وارتباطًا مبا سلف، برز على        
املقاس.. وهل اإلسالم إال ما خطّه النص اإلهلي الثابت والكامل ﴿اليوَم أكملُت لكم ديَنكم وأمْتمت عليكم نعميت ورضيت لكم 

ّلم: )تركتم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك...( رواه . وقال صلى هللا عليه وس1اإلسالَم دينًا﴾ سورة املائدة:
 ابن ماجة، وصّححه األلباين.

صحيح هناك تنظيمات متطّرفة حتتكم إىل قوة احلديد والنار وإهراق شالالت الدماء  ولكن ما أبعدها عن حقيقة الدين اإلسالمي 
انتعشت ومّت متويلها وتسليحها؟؟! هكذا فكّل تطرف ديين يعترب ممّهداً للعنف واإلرهاب ممعنًا  احلنيف.. مّث من صنعها؟ ويف أي الدوائر

 فيه. 
إن الدخول يف اإلسالم وإعالء رايته ال يكون إال على أساس من االقتناع والتصديق، وعن طواعية واختيار، وليس حتت حّد السيف  

العلماء واملفكرين والعقالء له من دون وسائط، خربوا عن طريق النص والتاريخ والواقع كما يزعم املبطلون  وآية ذلك اعتناق الكثري من 
 صفاءه ونقاء فطرته. يقول الشاعر:

 ورح ب الناس ابإلْسالِم حنَي رأوا *** أن  اإلخاَء وأنَّ العدَل مغزاُه.
، وقال أيضاً: ﴿فبما رمحة من 016ني﴾ سورةاألنبياء:كيف ال وهو دين الرمحة والسماحة... قال تعاىل: ﴿ وما أرسلناك إال رمحة للعامل

 .052هللا لنت هلم ولو كنت فظّاً غليظاً النفّضوا من حولك﴾ سورة آل عمران: 
إّن اإلسالم وانطالقًا من مبادئه السمحة، أبعَد الناَس عن عبية اجلاهلية وعصبيتها، فالتأموا يف بوتقة العقيدة اليت غرست يف نفوس 

معاين العزّة والشرف واألنفة والسؤدد مقرونة مبفاهيم الرمحة والعدل واإلخاء. أليس حتت رايته الغراء ودوحته الوارفة املنيفة  املسلمني كلّ 
 استظل عمر بن اخلطاب القرشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبالل احلبشي وآخرون ُكثر...

ألرض مبثل مساحة اإلسالم ويسره. يقول غوستاف لوبون: "فاحلق أن األمم مل ويل أن أؤكّد يف كثري من الفخر أنّه ال توجد مساحة يف ا
 (.1تعرف فاحتني متساحمني مثل العرب، وال ديناً مسحاً مثل دينهم" )لوبون غوستاف، حضارة العرب، بدون اتريخ، ص 

 ن يّدعي ويزعم االنتساب جهالً إىل هذا الدين.من هنا البد من التمييز بني اإلسالم ديناً صحيحاً وقوميًا، وما أيتيه بع م مم         
بينما اإلسالم  إّن االنتقال من املرجعية الدينية إىل املرجعية املدنية مقبول يف الغرب، نظراً لفساد الدين والتدّين حتريفًا، تشويهًا وتزّيداً..،

ممن ال يتبصرون أهّنم ال مييزون يف الرتاث اإلسالمي بني شريعة حكيمة وحياة رغيدة دينًا ودنيا. لكن املأزق الذي يسقط فيه الكثريون 
نتاج الفكر التشريعي أو الفقهي وبني نتاج الفكر الكالمي والفلسفي واألخالقي. بني النص املقّدس " الذي ال أيتيه الباطل من بني 

األزمنة واألمكنة والسياقات االجتماعية يديه وال من خلفه" وبني االجتهادات الفقهية   اليت وجب أن تواكب اختالفات ومستجّدات 
والتارخيية واحلضارية...   ما جيعلها نسبية غري مطلقة، ال ينبغي تقديسها حىت تصري األصل والقاعدة، إن هي حم  اجتهاد فقط، قد 

 يصيب صاحبه وقد خيطئ.
بة وهناك من شّوه بعمله وسلوكه رفعة اإلسالم ومسوه، فمّهد السبيل لدعاة اإلحلاد واملروق ملهامجة الدين والطعن فيه. وذاك من قبيل حمار 
احلق ابألوهام واألابطيل. وما جيري يف اجملتمعات اإلسالمية يف واقع الناس أو يف ما مضى من التاريخ من فسوق وجمون وخمالفات، فهو 

 وكهم واحنرافهم وزيغهم عن طريق الرشاد، ومن صميم أهوائهم، وحاشا لدين هللا أن يّتبع أهواء البشرية!من سل
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 العنف ظاهرة دينية أم ممارسة اجتماعية؟ اثنيا:

تسبة؟ ال جدال يف كون العنف ممارسة تصدر عن أفراد كما تصدر عن مجاعات، غري أن املثري للتساؤل: هل هذه املمارسة فطرية أم مك
 مث هل تغذيها تعاليم ابسم الدين أم هي احنرافات اجتماعية ال عالقة هلا ابلطقوس الدينية؟   

قد "يتوافق العنف مع املعتقدات، اليت تعتمد على اخلطاب واملمارسات االجتماعية النامجة عن سوء التكيف مع الصدمة، مثل املساواة 
ال أمام تعبريات أكثر دقة وحنكة عن العاطفة والتوجهات حنو العمل األخالقي، بني الغضب والعنف. ويفسح اخلطاب الثقايف اجمل

الذي يعتمد على االحرتام والثقة  مما يعيد العنف من السمة الفطرية إىل السلوك املكتسب. ويعين فصل العنف عن الغضب أن نفهم 
عبري عن الغضب" )ويتمر ابربرا، األمناط الثقافية للعنف، الغضب بوصفه عاطفة، والعنف بوصفه سلوكًا مكتسباً، وأحد السبل يف الت

 (.05، ص 1111
إّن النظر إىل اإلسالم واملسلمني مبرآة العنف وداخل دائرته، مرّده إىل الذات واملوضوع يف آن: ذات انعقة متنطّعة استمرأت التطرف 

  من شرق وغرب   يفهمون اإلسالم فهمًا سقيمًا ويضعون والغلو والتشدد، فاختذته شرعة ومنهاجًا  "ولكن أفرادًا من املسلمني  
أحكامه وشرائعه يف غري مواضعها فيضلون عن سبيل احلق ويزيغون عن احملجة البيضاء، وحيسبون أهنم مهتدون فال يتحرجون من القتل 

ن أنفسهم جماهدين يف سبيل هللا، فينبغي بغري حق، وال يتأمثون من إخافة الناس يف بالدهم اإلسالمية ويف غريها من البالد، لكوهنم يرو 
 أن ال خيافوا يف هللا لومة الئم، ﴿وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون﴾ وكانوا بصنيعهم هذا سبباً يف جّر هتمة

هنم إرهابيون" )الزمزمي عبد اإلرهاب على كافة املسلمني، فكلما وقعت واقعة إجرامية يف جهة األرض التصقت ابملسلمني، ووصفوا أب
 (.21/20، ص 1116الباري، السلفية واإلرهاب، 

وموضوع بّرر لنفسه كّل عدوان، وسوّغ كّل منهج لضرب القضااي اجلوهرية ألمة اإلسالم، متخذاً لذلك ترسانة من النظم وجمموعة      
 يف تفّنن سافر. يقول الشاعر: من القوانني يشرعن هبا سياسة التجهيل والتشويه والتقتيل واإلابدة ..

هَت إىل اإلسالِم يف بلٍد *** جتدُه كالطرِي مقصوصاً جناحاهُ                أّن  اجت 
 ويقول آخر:
 أ نرتضي العْيَش واإلسالُم يف قفٍص *** تُنمى لُه هتُم اإلرهاِب توهينا؟           
 يُن تغتالُهُ سبعون سكينا؟! وكيَف منضي هناَر العمِر يف لعٍب *** والد                

 فهل البد أن يكون لبوس العنف واإلرهاب إسالمياً فقط؟!    
ممكن جّدا، فقد جيد الطاعن يف دين اإلسالم أكثر من شرخ أو صدع يتسّلل من خالله لوادا، مثل التعصب األعمى ملذهب أو فرقة أو 
.. حنلة ... سيما ما يصدر من غالة بع  التيارات الدينية واملذاهب الفكرية تصل إىل حّد التقتيل أو التكفري  والرمي ابلزندقة واإلحلاد 

م هوية متفردة ومنط فكري ومذهيب مطلق. هذا االنشقاق يف البيت الداخلي للمسلمني، جعلهم لقمة سائغة يف فم مدفوعة بوه
عدوهم، بدل أن يكونوا شوكة دامية يف حلقه. " وهناك نوع آخر من علمائنا يدركون موقف الفكر احلديث من قضية الدين. ولكنهم 

توصل إليه أئمة الغرب يعّد من املسلمات العلمية، ومن مث تقتصر بطولتهم على إثبات لشدة أتثرهم ابلفكر احلديث، يرون أن كل ما 
أن هذه النظرايت، اليت سّلم هبا علماء الغرب، هي نفس ما ورد يف القرآن الكرمي، وكتب األحاديث األخرى. وهذه الطريقة يف التطبيق 

عوب احلضارات املقهورة جتاه احلضارات القاهرة. وأية نظرية تقدم على هذا والتوفيق بني اإلسالم وغريه، هي نفس الطريقة اليت تتبعها ش
 النحو، ميكنها أن تكون اتبعة، ولكنها ال ميكن أن تكون رائدة! ولو خيل إىل أحدان أنه يستطيع أن يغري جمال الفكر يف العامل مبثل هذه
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شك يف عامل خيايل، ال ميت إىل احلقائق بسبب.. فإن تغيري األفكار  احملاوالت التوفيقية، ليشرق على البشرية نور احلق، فهو هائم وال
 (.11م، ص 0212واملعتقدات ال أييت من طريق التلفيق، بل عن طريق الثورة الفكرية" )خان وحيد الدين، اإلسالم يتحدى، 

ابلتايل ينبغي عقد نظرة مشولية عميقة تتّم فيها مراعاة ما يف النصوص واالجتهادات الفقهية من عموم وخصوص، حقيقة وجماز، 
وأسباب النزول والسياق الواقعي والتارخيي...  فكّل نظرة جتزيئية تبسيطية سطحية تكون بعيدة عن احلقيقة جمانبة هلا. "وأخطر مظاهر 

طية املخّلة، العجز عن التمييز بني النص اإلهلي والُفهوم البشرية النسبية واملختلفة واملشروعة املؤسسة لفقه هذا هذه األحادية التبسي
النص، وإلغاء كل االعتبارات املنهجية واألصولية واملقاصدية واالستيعابية هلذا النص. ينجم عن هذا متاٍه مطبق بني فهم الغالة ومراد 

لق للحقيقة، ليس بعده إال الكفر أو الضالل" )اإلدريسي أبو زيد، الغلو يف الدين   املظاهر واألسباب، الشارع، يفضي الحتكار مط
 (.02، ص 1101

كل ذلك يقتضي جتديد الفقه اإلسالمي، وتقنينه بطريقة تقبل التطبيق واملمارسة مراعاًة ألصول الدين و فهمًا عميقًا لواقع الناس   
صرة، حيث  "إن الرتاث الفقهي الضخم الذي هو اليوم بني أيدي املسلمني ليحتاج إىل مراجعة جذرية، تقوم واجملتمعات اإلسالمية املعا

، ص 1100على منهجية رد كل فروعه إىل كلياته الشرعية ومقاصده العليا" )الكتاين حممد، منظومة القيم املرجعية يف اإلسالم، 
061.) 

لط والتمويه. "خلط فظيع بني التوحيد والكهنوت، اإلميان واخلرافة، اجلهاد واإلرهاب، يضاف إىل ذلك أن عّدة مفاهيم يقع فيها اخل
العقل واإلحلاد، التدين والتطرف، االلتزام والتحجر، االختالف واخلالف، اهلوية واإلقصاء. ويعجز عجزًا فاحشًا عن اجلمع بني العقل 

الشورى والطاعة، الشرع والواقع. فتكون النتيجة أحكاماً شوهاء، واستنتاجات والنقل، النص والفهم، الوحي والرتاث، املاضي واحلاضر، 
غريبة ومواقف متشنجة سرعان ما قد جتد طريقها إىل العنف الدموي وتصبح فريسة التوظيف اإلعالمي والعلماين احمللي واألجنيب 

 (.02، ص 1101  املظاهر واألسباب، واملخابرايت بل والصهيوين األمريكي" ) اإلدريسي أبو زيد، الغلو يف الدين 
 فكيف السبيل لتحسني هذه الصورة البئيسة؟ وما التحدي الذي ينبغي رفعه؟   
 

 التحدايت لرفع هتمة العنف وحتسني الصورة: اثلثا:
عي خمتلف التحدايت أمام هذا الوضع البئيس للمسلمني والصورة املشوهة لإلسالم، جيدر بنا أن نرفع من وترية العمل اجلاد والدؤوب، ون

وعلى رأسها التحدي احلضاري  فالعامل   اليوم   يعرف مّداً حضارايً متسارعًا، ال ينبغي أن نقف منه موقف املتفرج والضعيف الذي يركن 
نشكو نقصاً يف العقول  دائماً إىل تربير فشله، ويتعّلق بدواليب االستهالك يف ارتباط خميٍف وخُمٍز مبا يتفّضل به علينا اآلخر  علماً أنّنا ال

 واألدمغة، بل لدينا رأمسال بشري ضخم جّدا ينتظر حسن تفعيله. فأين اخللل؟
الشك " إن املسلمني يف العصور األخرية قد أخذ منهم الغرب زمام قيادة العامل، وحارهبم يف دينهم وأمواهلم وأعراضهم حراًب شديداً، 

لكن ذلك كله مل يكن بسبب دينهم بل بسبب انصرافهم عن تعاليمه، وجماراهتم للغرب واعرتهتم فرتة من النوم واجلمود واجلهل.. و 
وحضارته يف كل شيء، وخصوماهتم بعضهم لبع . وألسباب أخرى ال ختفى على أحد اليوم.. والشيء الوحيد الذي ميكن أن يعيد 

واترخيهم وتراثهم، وإقباهلم على تربية أبنائهم تربية إسالمية  القوة والسيادة إىل أمم اإلسالم هو عودهتم إىل دينهم، ورجوعهم إىل حضارهتم
 (.10م، ص 0221صحيحة" )خفاجي حممد عبد املنعم، االقتصاد اإلسالمي، 

وحتت التحدي احلضاري، يكمن التحدي العلمي الذي يطرح معه األسئلة العميقة: ما واقع وآفاق البحث العلمي يف البالد العربية  
 هي معدالت اإلنفاق على هذا القطاع احليوي؟ وملاذا مل تغري اإلصالحاُت املتعددة واملتواترة الوجَه الشاحب للتعليم ؟! واإلسالمية؟ وكم
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إن املسلم سفري لدينه ووطنه، ينبغي أن ميثّلهما يف سلوكه خري متثيل، إبشاعة مبادئ الرمحة والتسامح واحلوار واجلدل ابليت هي 
 اجهات مع اآلخر جتر إىل كثري من العنف والالتواصل..أحسن... دون الدخول يف مو 

وأتسيسًا على ذلك، يلح بع  حكماء العامل على ضرورة حتويل صدام وصراع احلضارات واألداين إىل حوار بناء  تقليصًا لدوائر 
نف الدموي املستشري يف االحنياز والتعصب لنوع أو جنس أو لغة أو دين أو مذهب فكري.. لوقف   أو على األقل   كبح مجاح الع

 العديد من دول العامل.       
وإن من شأن العودة إىل األصولية أو السلفية مبفهومها الصحيح والدقيق الرامي إىل العودة ألصول الدين ومصادر التشريع يف صفاء 

عبادة وسلوكًا قوميًا ومعامالت على  نبعها وطهارة منطلقاهتا و نبل مقاصدها ومراميها  أن يصحح النظرة لإلسالم واملسلمني عقيدة،
 هدي النبوة. أو مل يكن حممد صلى هللا عليه وسلم قرآانً ميشي؟

 اإلسالم شريعة وحياة. قال تعاىل: ﴿ وابتغ فيما أاتك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليَك وال تبغِ 
 (.11املفسدين ﴾ )القصص:الفساّد يف األرِض إّن هللا ال حيّب 

وخري مثال على الوسطية يف هذا الدين، الدعوة إىل ضرورة حتقيق التوازن بني مطالب الدنيا ومطالب اآلخرة )مطالب اجلسد ومطالب 
بداً وال ينام، الروح( قصة الرهط الذي أتى بيوت رسول هللا عليه السالم، وقد تقاّلوا عبادته ملّا سألوا عنها. فبينما أحدهم يصلي الليل أ

ه: وآخر يصوم الدهر أبداً وال يفطر، واثلث يعتزل النساء وال يتزوج البتة. قال احلبيب صلى هللا عليه وسّلم يف ما رواه أنس رضي هللا عن
( متفق ) ...أما وهللا إيّن ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء  فمن رغب عن سنيت فليس مين

 عليه. وهو أقوم اهلدي وأكمله، ومنهج صحيح يف االعتدال واالستقامة.. ولذلك هلك املتنطعون!
 

 خمرجات الدراسة: رابعا:
 وختلص دراسة هذا املوضوع   الشائك الشائق   إىل البياانت واالقتضاءات التالية:

القة بني اإلسالم والغرب بعيدًا عن أساليب اإلقصاء   عقد سلسلة من الندوات واحملاضرات واملؤمترات تبحث بعمق أسس الع0
والنزعات االستشراقية البغيضة، قصد تصحيح الصورة النمطية عن اإلسالم واملسلمني وحمو آاثر الصدام والصراع الذي تغذيه املصاحل 

وية دميقراطية حداثية تعلي من قيمة االقتصادية ومنطلقات العنصرية والكراهية، وكذلك حفز مراكز القرار على بناء صرح جمتمعات تنم
 اإلنسان عقالً وفكراً متمسكة ابجلذور احلضارية أّساً صلبًا.

  علينا   حنن   املسلمني   أن ننشغل ابلقضااي اجلوهرية الكربى كالتعليم والتنمية، وأتسيس قاعدة حضارية، تنطلق من أتثيل حضارة  1
هد هبا، محلت إىل العامل لواء األمن والرخاء والسالم والعدل واإلخاء.. والسعي حنو وقف ساطعة ومدنية نرّية مل يكن للبشرية سابق ع

النزيف الداخلي لألمة الناجم عن كثرة الصراعات والتطاحنات والنزاعات واالنقسامات الطائفية اليت تتغذى بنسغ العنف والعنف 
 املضاد، ترقّباً لغد أفضل ومستقبل آمن.

ثقتنا يف تراثنا احلضاري الزاخر، وأن حنسن فهم تعاليم ديننا احلنيف وتنزيل أحكامه تنزياًل سليماً  ألّن املشكل ليس    ينبغي أال هتتزّ  0
 يف النص الديين حبّد ذاته، بل يف ما يرتتب عليه من حتليل أو أتويل أو اجتهاد يكون أحياانً مشوابً بفهم خاطئ أو تقصري..

لة ابليت هي أحسن، قصد بيان حقيقة رسالة اإلسالم ودعوته للتسامح والفضيلة ومجيع مكارم األخالق   تغليب منطق احلوار واجملاد 1
 والقيم اإلنسانية املثلى  فصور التعايش يف اإلسالم اترخياً وواقعاً أكثر من أن حتصى تعاوانً، انفتاحاً، تواصاًل وتفامهًا...

 والتعددية الثقافية جلعل األجناس املختلفة األصول واملشارب تشعر أبهّنا يف وطن واحد.  التوسيع من مناخ احلرية والدميقراطية  5
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  جتفيف كّل منابع الكراهية والعدوان وبناء عالقة متينة تقوم على وحدة وأصل العنصر اإلنساين، مسامهة يف تطوير العالقة بني األان  6
 واآلخر لتتخذ بعداً تواصلياً انجحاً وسليماً. 

العمل على االنفتاح على اآلخرين، مع احلفاظ على اخلصوصيات التارخيية واحلضارية، وأتكيد اهلوية والدفاع عنها يف مواجهة هتمة    1
اإلرهاب اليت تكتنف العالقة مع الغرب، الذي شاع لديه وأتّصل اخلوُف من اإلسالم إىل درجة اختزل فيها املسلَم يف صورة منطية 

 مشوهة.
التسليم ابلضرورة أّن اهلوايت متعّددة وستظّل كذلك، اعتباراً الستحالة التطابق بينها تطابقاً اتّمًا أو جزئيًا رغم سعي تيار    البد من 2

العوملة احلثيث يف اجتاه خلق نسخ متشاهبة، وبناء منط جملتمع بشري مقولب تنمحي فيه اهلوايت والقوميات والتوجهات القطرية 
 واإلقليمية..

اسرتاتيجية اليت حتيط -اجلامعات ومراكز األحباث والدراسات أن تفّعل دورها خبصوص فهم وحتليل املتغريات الثقافية واجليو   على 2
 ابلدولة القطرية وابألّمة مجعاء  وهو مبدئياً وظيفتها اليت ال حميد عنها.

سان فردًا ومجاعات، يتعّمق الوعي لديه ابلقيم املثالية إّن العامل اليوم   أكثر من أي وقت مضى   يف حاجة ماسة إىل بناء اإلنـ  01
واخلالدة كاحلرية والعدالة االجتماعية، والتحرك العاجل حنو حتقيق سالم وأمن الزمني بنفس القدر الذي قاد الكثريين يف اجتاه العنف 

 والعنف املضاد وإراقة دماء زكية وإزهاق أرواح بشرية بريئة.
فاإلسالم منظومة متكاملة عقيدة، شريعة وسلوكاً، وهو دين عام للناس مجيعًا مهما اختلفت أجناسهم  وفوق كّل هذه التوصيات،

. يضعهم 12وألواهنم وألسنتهم... قال تعاىل: ﴿وما أرسلناك إال كافة للناس بشريًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴾ سورة سبأ:
عية واختيارًا واقتناعًا عقليًا ﴿ ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغّي﴾ سورة على قاعدة صلبة من حرية املعتقد واإلميان طوا

 . 155البقرة:
تشّكل هذه اآلايت   وغريها كثري جّداً   دلياًل قواّيً على الرمحة واللني والرفق والسماحة واألخوة اإلنسانية، حيث ال سبيل للعنف 

تلقاء نفسه أو حتت أتطري تيارات ظالمية بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين اإلسالمي والكراهية والعدوان.. إال من صنع ذلك من 
 احلنيف.
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 أثر القيم اإلسالمية على السلم واألمن اجملتمعي ودور الرتمجة يف حوار الدايانت والثقافات
The Effect Of Islamic Values On Societies And The Role Of Translation In 

Religion And Culture Dialogue. 
 
 

 د: فتحية عبد الكامل          
 جامعة أيب بكر بلقايد )تلمسان( اجلـزائر  

Dr. Fathia Abdelkamel  
 Abou Bakr Belkaid University 

 :امللخص
إلرساء ثقافة األمن والسلم  يف اجملتمعات إذ بدوهنا تتفشى العديد من اآلفات واألمراض واجلرائم اليت تعد القيم و األخالق أهم األسس 

ومن هنا جاء اإلسالم احلنيف ليحث على مكارم  فاجملتمع جمموعة أسر، من شأهنا أن حتطم كيان الفرد أوال مث األسرة ومن مَث اجملتمع،
ة الفرد املسلم يف عالقته مع إخوانه  من املسلمني ،وغريهم من األداين األخرى ،وهو بذلك األخالق وجيعلها جزءا ال يتجزأ من عقيد

حيث على األخوة اإلنسانية  و إرساء ثقافة احلوار مع اآلخر ،ونبذ العنف والتطرف و إيثار االعتدال والتوازن يف تطبيق الشريعة 
والشعوب، ووسيلة هامة حلوار الدايانت واحلضارات  ،بذل صراع احلضارات  اإلسالمية السمحة، وتعد الرتمجة اجلسر الواصل بني األمم

 اليت يروج هلا البع ، وهذا ما حناول  تسليط الضوء عليه يف هذه الورقة البحثية.
 القيم، األخالق، الرتمجة، األمن، احلوار. الكلمات املفتاحية:

Abstract :  
Values and morals are the most important foundations for establishing a culture 

of security and peace in societies, without which there are many, diseases and crimes 
that would destroy the entity of the individual first ,the family and then the society 
since the society is a group of families.  Thus, Islam  urges to apply  morals and make 
it a part of the Muslim belief in his relationship with his Muslim brothers and other 
religions.Therefore, he urges the  human brotherhood and establishment of a    
cultural dialogue with the other, rejecting violence and extremism, and stirring 
moderation and balance in applying of the tolerant Islamic law. Furthermore, 
translation is the bridge between nations , as an important means of dialogue between 
religions and civilizations, instead of  the clash of civilizations promoted by  
someone ; this is what the present research paper tries to highlight.   
Key words: values, ethics, translation, security, dialogue. 
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 قدمـة: امل
وخباصة مع التطور العلمي والتكنولوجي، وظهور إيديولوجية العوملة اليت ألقت تشهد اجملتمعات العربية  قفزة نوعية يف مجيع اجملاالت، 

بظالهلا على العامل أبسره حماولة صهره يف بوتقة واحدة .هذه العوامل  أثرت يف العالقات بني األفراد، مث األسرة ،فاجملتمع 
اجملتمعي إذ بدوهنا تعم الفوضى، وتنتشر اآلفات  وأضحت  مسألة القيم واألخالق عامال هاما يف إرساء األمن والسلم أبكمله.

وخباصة فئة الشباب فتكون نتائجها وخيمة وت نجر  -االجتماعية كاملخدرات اليت هي من املسكرات اليت تؤثر على  عقل ووعي الفرد، 
معول هدم وإرهاب فيحطم نفسه عنها جرائم أخرى حتطم  كيان األسرة واجملتمع، فبدل أن يصبح الشاب فردا فاعال يف اجملتمع، يصبح 

ويظلمها ، وحيطم من حوله ،وقد جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على اآلداب واألخالق والقيم اليت من شأهنا أن تبين الفرد 
وع يف الرذائل املسلم وتزكي نفسه ،ويعد األدب مع النفس يف اعتقادان من أهم الركائز اليت من شاهنا أن حتمي  الفرد وحتميه من الوق

ب واملوبقات، مث علينا أن أنخذ بعني االعتبار عامال هاما لبناء جمتمعات مبنية على التفاهم والتعاون واملساواة أال وهو احلوار الذي جي
ها بني أن يقوم على أسس متينة تقوم  على األخوة بني البشرية مجعاء ،وبذلك فال مناص من الرتمجة اليت تعد وسيلة هامة أثبتت جدوا

 ويرجع أختياران هلذا املوضوع لألسباب التالية: الفرعونية القدمية. مث  البابلية، يف التاريخ بداية ابحلضارة  احلضارات الضاربة
 تعد القيم واألخالق ركائز هامة يف هنضة وتقدم الشعوب و األمم. .0
 ألمن واالستقرار.إرساء اآلداب واألخالق يف أوساط الشباب خباصة يقضي ،على العنف ويؤسس ل .1
 الرتمجة عنصر أساسي يف مد جسور التواصل واألخوة بني احلضارات والثقافات. .0

بيان أمهية أتديب النفس وتزكيتها وتطهريها وأثر ذلك يف ، إبراز دور مكارم األخالق أبنواعها يف اجملتمعاتوهندف من خالله إىل: 
 الرائد للرتمجة يف إرساء معاين احلوار والتآخي بني بين البشر، ونبذ العنف والتطرف. معرفة الدور، و سعادة الفرد واجملتمع

العديد من الدراسات اليت تناولت القيم واألخالق ،واملوازنة بني املادة والروح ،والدفاع عن اإلسالم ضد االفرتاءات املغرضة  وقد وجدت
املسلم( أليب بكر جابر اجلزائري،)خلق املسلم( للشيخ حممد الغزايل، التحصيل ، إىل جانب الرتمجة  وحوار احلضارات  منها: )منهاج 

الدراسي وعالقته ابلقيم اإلسالمية الرتبوية لعلي عبد احلميد أمحد، علم االجتماع الديين للدكتور إحسان حممد احلسن، احلرب غري 
ملوضوعي عند قيمة األخالق اإلسالمية وأتثريها الفاعل يف إرساء تقف يف حدها ا، و املقدسة جلون إسبيزتو، وأزمة اإلسالم لربانرد لويس

السلم واألمن الفكري يف نفس الفرد و اجملتمع ، ودور الرتمجة يف إرساء قيم احلوار والتواصل اهلادف بني األمم والشعوب ونبذ العنف 
 واإلرهاب.
بدأ به حبثنا هو التعريف ابلقيم لغة و التعريف هبا أيضا من وأول ما ن املنهج الوصفي القائم على الوصف والتحليل. وقد أعتمدان 

 .املنظور اإلسالمي واملنظور الغريب
          

 مفهـوم القيـم يف اللغـة:أوال: 
وإذا جاء يف لسان العرب: والقيمة واحدة وأصله القوام ألنه يقوم مقام الشيء، والقيمة مثن الشيء، ابلتقومي تقول: تقاوموه فيما بينهم، 

انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجه، ويقال: كم قامت انقتك؟ أي: كم بلغت؟ وقد قامت األمة مئة دينار أي :بلغ قيمتها 
م، ص 0211مائة دينار ،واالستقامة التقومي لقول أهل مكة استقمت املتاع أي قّومته )ابن منظور، لسان العرب، بريوت: دار صادر، 

021-021) 
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لقاموس احمليط: والِقيمة ابلكسر :واحدة القُيم ،وما له قيمة: إذا مل يدم على شيء. وقومت السلعة واستقمته أي مثنته ويف ا
،واستقام :اعتدل وقومته عّدلته فهو قومي ومستقيم )مرتضى الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار مكتبة احلياة، 

 (.0/01بريوت، د.ت )
قيمة الشيء: قدره. وقيمُة املتاع: مثنه. والقيمة من اإلنسان: طوله.)ج( ق ِي م. ويقال :ما لفالن قيمة: ما -عجم الوسيط القيمة أما يف امل

 )5سورة البَ ّين ة، اآلية ) ﴾وذلك ِديُن القّيمةله ثبات ودوام على األمر. القّيمة: املستقيمة املعتدلة. ويف التنزيل العزيز:﴿ 
( جممع اللغة العربية، اإلدارة 0211املفاهيم أن القيمة يف اللغة تعين االستقامة واالعتدال )املعجم الوسيط )ويتضح من هذه 

 العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، القاهرة(
 

 مفهـوم القــِيم من منظور غري إسالمي: اثنيا: 
إن املتأمل يف الدراسات اليت تناولت مفهوم القيم يدرك أن هذا املصطلح اختلفت تعريفاته نظرا حلداثته وتشعبه يف كل جمال من جماالت 
م احلياة ففي الرتبية توجد القيم، ويف السياسة توجد القيم، ويف االجتماع قيم،...إخل  لذا فقد اختلف املفكرون الغربيون يف حتديد مفهو 

، بل إن بعضهم يشعر بغموض يف هذا املفهوم لديهم. يقول رالف ابرتن بريي : )واحلقيقة أنه ال يوجد للقيمة  معىن اثبت عام القيم
 ....فمختلف الناس يعنون أشياء خمتلفة يف سياقات خمتلفة)مانع حممد بن علي املانع: الثبات والتغري يف القيم يف اإلسالم والفكر الغريب

 (12ه  ، ص 0110أتصيلية مقارنة .دكتوراه ،املعاصر .دراسة 
ومصطلح القيم يف الفكر الغريب مصطلح جديد ال يتجاوز القرن التاسع عشر امليالدي، وإن كان موضوعه موجودا يف الفلسفة واألداين 

 (12)املرجع نفسه، ص .منذ القدم
رى فريق منهم معىن خاصا يف معىن القيم يرى غريه رأاي يناقضه  وخيتلف املفكرون يف معىن القيم ونظرهتم إليها اختالفات كبرية فبينما ي

كل التناق  مما حدا بكثري من املؤلفني إىل متييز دراستها ابلتضارب البي   ّن .ونذكر من هؤالء على سبيل املثال ال احلصر: فون مرنج 
تناسقة، وخصب يف النظرايت املتضاربة  ويف الذي يقول: هناك يف ميدان البحوث والقيم على وجه اخلصوص جدب يف النظرايت امل

نظر الفيلسوف جون ديوي الذي يقول: إن اآلراء حول موضوع القيم تتفاوت بني االعتقاد من انحية أبن ما يسمى قيما ليس يف 
رورية، ويقوم على أساسها الواقع سوى إشارات انفعالية أو جمرد تعبريات صوتية، وبني االعتقاد يف الطرف املقابل أبن املعايري القبلية  ض

كل من العلم واألخالق)فوزية دايب: القيم والعادات االجتماعية، مع حبث ميداين لبع  العادات االجتماعية، دار النهضة العربية، 
 (.06،م ،ص 0221بريوت 

 
  : مفهـوم القيـم من منظـور إسالمياثلثا: 

اإلسالمي  بسبب ارتباطها بكثري من العلوم واملعارف، وميكن حصر تعريفات  اختلف مفهوم القيم لدى الباحثني املسلمني من منظورها
 القيم من منظورها اإلسالمي فيما أييت:

هي جمموعة من األوامر والنواهي اليت جتعل سلوك اإلنسان متطابقا مع قواعد الشرع احلنيف، واليت تشمل عقيدة اإلنسان وعباداته  -5
الكون الذي يعيش فيه وتكون انبعة من القرآن الكرمي واحلديث الشريف )أمحد عثمان: القيم  ومعامالته مع بين جنسه وعالقته مع

 (11  ،ص0111، 0احلضارية يف رسالة اإلسالم، الدار السعودية،ط
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رت موجهات هي جمموعة املعايري والفضائل اليت جاء هبا االسالم ،مث أصبحت حمل اعتقاد واعتزاز لدى اإلنسان عن اقتناع واختيار، مث صا -6
لسلوكه، ومرجعا ألحكامه يف كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال تنظم عالقته ابهلل، وابلكون وابجملتمع، وابإلنسانية مجعاء)عبد الرحيم 

 (.00الرفاعي بكرة: القيم األخالقية لدى طالب جامعة طنطا، دراسة ميدانية، ص 
واجتاهات ومثل عليا تتوافق مع عقيدة الفرد اليت يؤمن هبا عن قناعة مبا ال يتعارض مع السلوك االجتماعي، وحبيث  هي جمموعة  معايري -1

تصبح تلك املعايري خلقا للفرد تتضح يف سلوكه ونشاطه، وجتاربه الظاهري منها والضمين، كما تتضح يف التزام الفرد بتلك القيم خالل 
من جهة أخرى) حممد وفائي احللو: دور الروضة يف إكساب األطفال القيم األخالقية، حبث  الناسرب من جهة، و الناس تصرفاته جتاه 

 (.02 – 01مقدم إىل مؤمتر القيم والرتبية يف عامل متغري، املنعقد يف جامعة الريموك، إربد يف الفرتة من 
 ومن خالل التعريفات يتبني ما أييت:

 أساسيان للقيم.  أن كتاب هللا وسنة رسوله مها مرجعان -أ
 أن القيم  تغرس يف الفرد مناعة وتوجهه لفعل اخلري اجتاه الناس مجيعا ودون استثناء. -ب
صبح القيم عقائد راسخة وعلى الفرد املسلم االلتزام هبا وجتد التطبيق العملي يف تصرفاته مع الناس. ومن مَث فإن احلوار مع ت -ت

لسالم واألمن بني بين البشر مهما اختلفت مشارهبم وعقائدهم مصداقا لقول اآلخر وتقبل اآلخر هو ركيزة أساسية لتعميم ا
،  مبعىن أن اإلسالم دين السالم و (156)سورة البقرة، اآلية  ﴾الغ َ   يال ِإك ْ  راَه فِ   ي الّدين َقد ت ب  َ ني الُرْشُد ِمَن ﴿ هلالج لج:هللا 

يف اإلسالم قسرا كما يروج لذلك البع  لقصورهم وعدم يرتك لآلخرين حرية التدين دون أن يفرض على الناس الدخول 
 دراستهم حلقيقة اإلسالم.

 
 افرتاءات  ضد  اإلسالم جيب دحضها:رابعا: 

هناك العديد من التهم واالفرتاءات واألابطيل حاول العديد من املستشرقني ومن ي محسبون على اإلسالم وهم يضمرون له العداوة أن 
 دليل ومن هذه االفرتاءات: يلصقوها به دون برهان أو

أن اإلسالم  الذي ادََّعىأن اإلسالم دين الطبقية والتمييز: وهو منها براء. "ألصقها نقاده وأعداؤه وعلى رأسهم أرنست ترولش األملاين،
يؤمن ابلتمايز االجتماعي والطبقية ويدعو هلما طاملا أهنما ي  ُؤداين إىل الرقي والتقدم والنضج ...ابلرغم أن اإلسالم يعرتف بوجود 

الشعوب الفوارق بني األفراد والشعوب واألمم ويعتربها نتيجة حتمية لتباين األفراد يف الصفات البيولوجية واالجتماعية والنفسية وتباين 
واألمم يف بيئاهتا اجلغرافية ونظمها االجتماعية واالقتصادية )إحسان حممد احلسن، علم االجتماع الديين، الطبعة األوىل، دار 

 (.111، ص 1115وائل،عمان،
اليت أدت  إن اإلسالم يقف موقفا صارما ضد االستغالل واالحتكار والظلم االجتماعي والقهر الطبقي. ذلك أن من العوامل األساسية

إىل ظهور اإلسالم وجود التعسف والظلم االجتماعي والتمايز الصارخ بني األفراد واجلماعات والقبائل والبطون، ومثل هذا الظلم 
 والتمايز يكمن يف النظام الطبقي الذي كان سائدا يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم.

ا: إذ كان يتكون من طبقتني اجتماعيتني رئيسيتني مها طبقة الشيوخ "الطبقة فاجملتمع العريب قيل اإلسالم كان جمتمعا قبليا وإقطاعي
املتنفذة" اليت كانت تضم أصحاب األراضي والتجار الكبار والقادة العسكريني والكهنة ورجال الدين ...إخل، وطبقة العوام اليت تضم 

 .(112اكني)املرجع السابق ، صاملزارعني والفالحني وأصحاب احلرف والكسبة والكادحني والفقراء واملس
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وحتكم العالقات ،ومن البديهي أن املظامل االجتماعية اليت تتجسد يف االستغالل واالحتكار والقهر واجلرمية كانت متفشية يف اجملتمع 
ضد النظام الطبقي االجتماعية بني هاتني الطبقتني. ويف القرن السابع امليالدي أي بعد ظهور اإلسالم حاول القادة املسلمون الوقوف 

 اجلائر والتصدي لسلبياته وتناقضاته وشروره ) نفس املوضع(
اإلسالم مثال  فوفعال جنحوا إىل درجة متميزة يف ختفيف الفوارق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية بني األفراد واجلماعات. 

الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس  هلالج لج:"كان أيمر األغنياء مبساعدة الفقراء واحملتاجني بدليل قوله 
 (.005سورة آل عمران، اآلية ) ﴾وهللا حيب احملسنني

ستوايهتم كان أيمر املتعلمني بتعليم األميني القراءة والكتابة ويُ ن به املسلمني أبهنم سواسية أمام  هللا مهما اختلفت قومياهتم وألواهنم ومو 
دية واالجتماعية ،كما كان الّدين اإلسالمي  يُعّلم املسلمني أبنه ليست هناك فوارق بني احلاكم واحملكوم وبني العريب واألعجمي االقتصا

وبني السيد والعبد. والفوارق بينهم تكمن يف درجة التزامهم ومتسكهم أبوامر هللا سبحانه وتعاىل وأحكامه. إذا اإلسالم مل يدع إىل 
ة واالجتماعية بني األفراد واجلماعات كما ادعى أعداء اإلسالم، وإمنا على العكس كان يقف موقفا سلبيا إزاءها وكان الفوارق الطبقي

 ) املرجع السابق(.يريد نشر ال ُم ُثل االجتماعية وترسيخها، هذه ال ُمث ل اليت تتجسد يف العدالة واملساواة والدميقراطية واحلق
ويف هذا املقام يقول النيب األعظم عليه أفضل الصالة والتسليم:" كلكم آلدم وآدم من تراب" وهي عبارة موجزة بليغة تنبذ التفرقة  

واالستعالء والكرب ابلنسب واللون واالنتماء والقبلية  بني بين البشر ،فال فضل على عريب على أعجمي ،وال أبي  على أسود إال 
إلسقاط كل الفروق العرقية واالجتماعية وإرساء  مبادئ املساواة والعدل بني ملسو هيلع هللا ىلص حل وهي قيم جاءان هبا الرسول ابلتقوى والعمل الصا
 أبناء البشرية قاطبة. 

ولنا يف قصة الفاروق عمر أعظم الِعب ر عندما أّدب عمرو وابن العاص  وابنه عندما َعنّي عمرو  واليا على ِمصر وانتصر للرجل الذي 
اي عمروا ضاراب أروع األمثلة يف العدل  ونبذ الطبقية  يف اجملتمع اليت خطها التاريخ اإلسالمي خبطوط من ذهب  إذ قال :"جاءه منها، 

 -) اجلزائري أبو بكر جابر،  منهاج املسلم، املكتبة  العصرية، صيدا!  ؟مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا
 .ستبقى هذه العبارة العمرية إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها( و 001،000، ص 1101-ه0100بريوت،

Holy War And Unholy Terror  The Crisis of Islam :املستشرق األمريكي برانرد لويس يف كتابه   فيما خيص قضية اإلرهاب   حاول

ليس معظم »، أن يكون موضوعيا عندما تناول قضية اإلرهاب حيث يقول: زمة اإلسالم احلرب املقدسة و اإلرهاب غري املقدسأأأ
املسلمني متشددين ،وليس معظم املتشددين هم من اإلرهابيني لكن معظم اإلرهابيني اليوم هم من املسلمني وهم يفخرون بذلك ،واألمر 

ونسأل ملاذا ال تقوم »ل اإلرهابية على أهنا "إسالمية غري املفهوم هو تذمر املسلمني عندما تتحدث وسائل اإلعالم عن احلركات واألعما
برانرد لويس  أزمة اإلسالم احلرب  وسائل اإلعالم هذه على حنو مشابه بتعريف اإلرهابيني األيرلنديني والباسك على أهنم "مسيحيون")

 (015، ،ص 1116،  0املقدسة واإلرهاب غري املقدس، ترمجة حامد أمحد عمار، دار الرضا للنشر،ط
وسيظل القرن احلادي والعشرون حمكوما ابلتصادم بني الداينتني العامليتني  سبيزتو جون يقول يف نفس الشأن :"و هذا املستشرق إ

وبقوى العوملة اليت سوف حُتّدد شكل العالقة بني الغرب وابقي العامل. وليس ،الرئيسيتني واللتني تتناميان بسرعة ومها املسيحية واإلسالم 
آلن وقت اجلدل بشأن صراع احلضارات أو بشأن التحقق الذايت للنبوءة أبن مثل هذا الصدام حمتوم ولكنه وقت التالحم العاملي الوقت ا

)إسبيزتو جون، ترمجة عبد الرزاق مصطفى حسني، احلرب غري املقدسة  وبناء حتالف من أجل حتقيق التعايش والتعاون الفعال واملطلوب
وهي دعوة صرحية  إىل التعايش السلمي ونبذ العنف واإلرهاب الذي ، (00،الالذقية، ص0ار احلوار،ط:اإلرهاب ابسم اإلسالم د

   أضحى يق  مضاجع اجملتمعات برمتها.
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 إرساء ثقافـة احلـوار: خامسا: 
وكًا، احلوار هو نتاج عقلية مجاعية تؤمن ابآلخر وجودا ورأاي وقرارا وأتثريا، عقلية ال ترضى إلغاء اآلخر وال تسعى للسيطرة عليه فكراً وسل

عقلية ال حتتكر العلم واملعرفة دون اآلخر بل وتسعى ملشاركة اآلخر عن طريق تقديره واحرتام رأيه وحماولة فهمه من أجل دوام الصلة 
سوء الفهم بني الناس وتليني صالبة موقفهم كي يبنوا عقوهلم على التسليم و تروي  النزاعات ، وابلتايل فإن للحوار دورًا فاعال يف معه

 حممد جمدي/ د .أ)ل بنبذ األحكام املسبقة حنو اآلخروعدم إطالق املعرفة وقابلية الرأي للمراجعة والتعهد بنسبية اآلراء 
 (، اجلامعة وثقافة احلوار1111/10/12 يونس

النقد و  احلوار الذايتلذلك فإن  احلوار مع النفس.بعد أن يرتسخ اآلخر املخالف وابلتحديد مع  مع اآلخرإن احلوار ميكن أن يكون 
 املنهجية احلوارية عند اإلنسان واليت تقبل اآلخر ورأيه وتسعى لشرح وجهة النظر وتوضيح األدلة هي اليت تبين حملاسبة الذاتيةوا الذايت

والرباهني اليت تقوم عليها تلك الوجهة، مث إن احلوار يتطلب االنفتاح على الطرف اآلخر لفهم وجهة نظره من أجل الوصول إىل درجة 
ستيعاب وجهات النظر تلك واألدلة والرباهني الداعمة ملواقف الطرفني املتحاورين من التفاهم معه، ولذلك فإن احلوار هو الطريق إىل ا

 )نفسه(أجل تفامههما
 

 مفهوم احلوار:  -2
جدت يف أي جمتمع فإنه يشري إىل الرقي الذي وصل إليه ذاك اجملتمع، واحلوار حاجة إنسانية احلوار مفهوم من املفاهيم اليت إذا ما وُ 

ابستخدام أساليب احلوار البناء، إلشباع حاجة اإلنسان لالندماج يف مجاعة والتواصل مع اآلخرين، فاحلوار حيقق التوازن تتمثل أمهيتها 
، اجلامعة 1111/10/12 يونس حممد جمدي/ د.أ) )ل .بني حاجة اإلنسان لالستقاللية وحاجته للمشاركة والتفاعل مع اآلخرين

 (وثقافة احلوار
 أسـس ثقافـة احلوار: -0

االعرتاف بوجود اآلخر واإلميان حبق اآلخر يف االختالف. بل إن من مقومات احلوار احرتام اآلخر واالعرتاف حبقه يف حرية التعبري عن 
الطرف اآلخر هبا، بل إنه ينبغي أن يكون حماولة إلجياد آرائه ومعتقداته فاحلوار ال يسعى إىل ترسيخ القناعات الذاتية أو حماولة إقناع 

وهو ما ب  ي ّن ته اآلية الكرمية اليت ذكرانها آنفا. وأكده مساحة مشرتكة بني الطرفني مث البناء عليها من أجل ترسيخ معاين التفاهم)نفسه(
ة صرحية لنبذ التعصب لإلسالم بل هي دعوة احلكمة ضالة املؤمن فأىن وجدها ،فليأخذها" وهي دعو ملسو هيلع هللا ىلص :" اهلدي النبوي يف قوله 

 لالنفتاح على مجيع الثقافات واحلضارات والنهل من معارفها وعلومها وليس كما يدعيه البع  من املتعصبني واملنغلقني. 
أن يكون اهلدف األمسى له إحقاق احلق والوصول إىل احلقيقة بغ  النظر عمن طرحها أوال، لذلك فال بد أن يتخلص  -أ

 .احملاور من كل مفردات التخوين والنفي واإلقصاء والتعايل وادعاء امتالك احلقيقة املطلقة الطرف
االنطالق من النقاط املشرتكة بني طريف احلوار كي يسري احلوار إبجيابية دون شعور طرف ابالنتصار على الطرف اآلخر والتأكيد على  -ب

 .اورين واالستعداد لقبول اآلخرضرورة نشر قيم االعتدال والوسطية والتسامح بني املتح
القناعة أبن احلوار هو األسلوب احلضاري الراقي ملعاجلة خمتلف القضااي واملشكالت، بل إنه املنهج الوحيد الناجع حلل اإلشكاليات،  -ت

غري جمتمعه  ذلك أنه ينطلق من عدم احتكار احلق أو احلقيقة وأن الوصول إىل الصواب يتم عن طريق التفاعل مع أبناء جمتمعه أو
 وتالقح أفكاره مع أفكار اآلخرين)نفسه(

 آداب احلـوار: -3
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املقصود آبداب احلوار جمموعة املعايري السلوكية اليت يلتزمها املشاركون يف احلوار  من أجل اإلبقاء على عالقات التفاهم 
ضروري لنجاح األطراف املشاركة يف إجناز  واالحرتام والتعاون بينهم مهما اختلفت أفكارهم ووجهات نظرهم حول موضوع احلوار، وهو

اهلدف من احلوار، وبدون هذه اآلداب يفتقد احلوار أهدافه اليت تدعو إىل الوحدة والتآلف وتتحول عالقة املتحاورين إىل الصراع 
وار وهي على النحو والشحناء والعداوة. وهناك جمموعة من اآلداب اليت جيب أن يتحلى هبا املتحاورون يف كل مرحلة من مراحل احل

 التايل:
 شـروط احلـوار: -4
تكوين معرفة مسبقة عن الطرف اآلخر: فال ُمحاور الفطن هو الذي يدرس شخصية م ُح اوره، ويعرف كل ما يتعلق به  -أ

 .فيعرف ظروفه، وقدره، ومنزلته، وعلمه، وأحواله، ومن مث خيتار الطريقة املناسبة ملناقشته وحماورته
القول للفعل فعلى احملاور أن يكون قدوة حسنة، ويطبق ما يقوله لتكون حجته قوية، فاحملاور الناجح احلرص على مطابقة  -ب

هو الذي يعطي القدوة احلسنة، واملثل األعلى، حىت يتمكن من إقناع اآلخرين آبرائه، ومىت ما وافق قوله عمله فإنه 
 يكسب احرتام اآلخرين وحمبتهم، وهنا يستطيع تصحيح أخطائهم.

 ، وحب الظهور والتفوق على اخلصم، أو االنتصار للنفس، أووالبعد عن الرايء والسمعة ق النية يف الوصول للحقيقةصد -ت
، بل يكون هم املتحاور الوصول إىل احلق وإيصال ذلك من خالل احلوار اهلادف إىل مجيع البحث عن اإلعجاب والثناء

 .الناس
فة الردود واألجوبة القوية ملواجهة الشبهات واملوازنة، واالستنباط، واالستدالل، اإلملام مبوضوع احلوار ومادته ومسائله ومعر  -ث

والرتجيح بني األدلة املختلفة، وعلى احملاور أن يعد مادته إعدادًا جيداً، فال يتكلم بغري علم بل يكون لديه تصور واضح 
   .عن موضوع احلوار، والبعد عن إاثرة الطرف اآلخر)نفسه(

الرتمجة  جسرا للحوار بني اللغات والثقافات و رافد من الروافد املفيدة  وعامل أساسي لالحتكاك  والتفاعل الثقايف وتُعد  
 .؟واحلضاري بني الشعوب واألمم .ولكن ماهي الثقافة 

 
 ماهيـة الثقافـة:  سادسا: 

مثقف، و جيب على املرتجم أن يتوفر على ثقافة  كثريا ما نسمع   كلمة ثقافة ترتدد على األلسنة   إذ يقول قائل: هذا اإلنسان
 Le  موسوعية، ولكن ما أن تسأل الشخص عن تعريف للثقافة حىت يعجز عن اإلجابة. وقد   ورد تعريف الثقافة  يف قاموس

Nouveau Petit Robert, nouvelle édition 2009     على أهنا  " جمموعة املعارف  املكتسبة اليت تسمح بتنمية)
 Oxford كر الناقد ،والذوق واحلكم  أو هي جمموعة من اجلوانب  الثقافية اخلاصة حبضارة معينة أو أمة معينة ما )،أما يف قاموسالف

 Oxford) عريب فجاءت مبعىن العادات واألفكار واحلضارة اخلاصة مبجتمع معني أو  خاصة مبجموعة من الناس -إجنليزي  -إجنليزي
Word power) Oxford University Press,2009) 

ومن املنظور العريب حتمل الثقافة « فإذن الثقافة من املنظور الغريب هلا مرتبطة ابجلانب احلضاري لألمم من حيث األفكار والعادات ،
ن اليت مفهوم التهذيب والتقومي. يقال "ثِقف" و "ثقمف" أي صار حاذقا فطنا ،والثقافة حسب املعجم الوسيط ،العلوم واملعارف والفنو 

    يطلب احلذق فيها، وهي حسب املنجد ،التمكن من العلوم والفنون واآلداب اليت يطلب احلذق فيها .
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 الرتمجة والثقافة: سابعا: 
الرتمجة « لقد ذكر الدكتور حممد خطايب عندما سئل عن الدور الفعلي للرتمجة  الذي  ميكن أن تؤديه يف احلوار بني الثقافات فأجاب أن

ن حمركات الثقافة أاي كانت لغة تلك الثقافة، وكل ثقافة ال جتدد نسغها ابلرتمجة ثقافة آيلة إىل الزوال ال حمالة. الرتمجة وسيلة حمرك م
فة لسقي الثقافة واللغة بدماء جديدة. وهل من ثقافة أو لغة راغبة يف احلياة تفعل ذلك مستغنية عن الرتمجة ؟احلوار عرب الرتمجة يعين معر 

يف بع  أو شىت صوره ،وملا كان اآلخر غري اثبت إال يف خميالتنا فإن الرتمجة هي السبيل األمثل ملعرفة الصور اليت يتقلب فيها. اآلخر 
فاحلوار ال يتأسس على التمثل اجلامد يف اآلخر  فالعريب اليوم ليس هو العريب يف العصر األموي بل يف عصر حممد علي ،واألورويب اليوم 

لثالثة ليس هو األورويب يف عهد اإلمرباطورايت الكربى. هذه التحوالت ال ميكن فهمها واستيعاهبا إال بواسطة االطالع على يف األلفية ا
فكر  اآلخر اليوم وأمس. خذ مثاال واحدا :الزواج املثلي يف أورواب يصدم العريب، التضحية ابلنفس يف صورة تفجري الذات حقيقة واقع 

ملاذا؟ ألن هناك نقصا يف معرفة اآلخر من انحية، ألن ثقافة كل من املتزوج مبثيله واملفجر ذاته تفصل بينها قرون يصدم األورويب اليوم. 
يف ح وار أجرته معه مجعية الرتمجة  ) فالعريب خيتزل  األورويب يف الشاذ املتهتك، وخيتزل األورويب العريب يف اإلرهايب املتعطش للدماء"

 .وحوار الثقافات )عتيدة(
يف نظران حيتاج إىل دراسات يف  اتريخ وثقافة الشعوب الغربية واملسلمة ودراسات  ابألخص يف املصطلحات اإلسالمية كمصطلح  وهذا

جهاد ،ومصطلح فتوحات  إسالمية مجع فتح إسالمي الذي ال يفهم الغرب املسيحي معناها يف الثقافة اإلسالمية ،إال إذا مت شرح 
 فكر اإلسالمي.  معناها وأبعادها يف ال

والفنية من لغة إىل أخرى، ذات  أمهية كبرية  وأثر   وتعد الرتمجة الثقافية والعلمية   اليت ختتص برتمجة اآلاثر واملؤلفات الفكرية  واألدبية
قتصادية عظيم  ألهنا طريق التبادل الثقايف بني األمم والشعوب والسبيل إىل الرقي العلمي و إ غناء املعرفة، وابلتايل هي  دعامة  التنمية اال

ة واملصطلح والعريب، طالسدار  للدرسات والرتمجة والنشر، )شحادة اخلوري، دراسات يف الرتمج واالجتماعية وبناء احلضارة القومية املزدهرة
 (0222الطبعة األوىل،

 
ر هذا االنفتاح على الثقافات والفضول للتعرف على كنوزها هو ما ذكره الدكتور إبراهيم ابن مراد عندما حتدث عن جتربة العامل ابن البيطا

اليت عاش فيها ابن البيطار كانت كلها متفتحة على الثقافات األعجمية وخاصة  عند مجعه ملفردات األدوية إذ قال: "إن البيئات الثقافية
 (.0212الالتينية والرببرية واليواننية اليت كان هلا حظ كبري يف كتابه" ) بن مراد إبراهيم، املعرب الصويت، تونس ،

 
والشعوب ،وهي "اليت جتسد مقومات كل أمة وهي إال أنه ال ميكن أن نغفل أن اللغة هي ابلدرجة األوىل   األساس يف هنضة األمم 

 وعاء إرثها وقوام شخصيتها وترمجان ثقافتها ألنه لوال اللغة، ما أمكن للفكر أن ينمو... وعن طريق اللغة نطّلع على ثقافات األمم، مبا
صوصا ملا  تتعدد اللغة والثقافة واحدة يف ذلك طرائق معيشتها، وسلوكها وتفكريها، والعالقات بني أفراد اجملتمعات، والتمييز بينها، خ

ر ،أو تتعدد الثقافة واللغة واحدة )د حممد الكتاين ،الصراع بني القدمي واحلديث يف األدب العريب احلديث ،وإشكالية اللغة والفكر، الدا
 م(0221البيضاء ،

ة اليت تفرزها ابستمرار التقانة )التكنولوجيا( والرتمجة تؤدي دورا هاما يف خدمتها من حيث إغنائها ابملفردات واملصطلحات اجلديد
اجلديدة ،وتعمل الرتمجة على إبقاء اللغات حية متجددة تسري فيها التعابري  واأللفاظ وحتميها من االنقراض ،خاصة بعد ظهور شبكة 

إىل  سرعة االتصال بني أفراد ومجاعات  املعلومات العاملية والقنوات الفضائية ،واهلاتف احملمول وتطور العلوم والفنون. هذه العوامل أدت
ينتسبون إىل حضارات وثقافات ودايانت ولغات متنوعة وخمتلفة ، إىل جانب دبلجة األفالم   واملسرحيات والسينما. وهذا األمر ينطبق 
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د أسدت  الرتمجة  كما هو معلوم أن  السري ابلعربية حنو االزدهار والتفتح يرتبط بعملييت الرتمجة والتعريب. لق« على اللغة  العربية حيث
)حممد القصار، املصطلح العلمي  خدمات جليلة لفائدة الثقافة العربية ومن مث لفائدة اللغة العربية احلاملة هلذه الثقافة وذلك لعدة قرون"
،أكتوبر 1،العدد 01ة، اجمللد بني منهجية الوضع وضرورة التوحيد، ترمجان، جملة حمكمة تعىن بقضااي الرتمجة التحريرية والرتمجة الفوري

1112) 
لقد أصبحت  الرتمجة مطلبًا حضارايً وقوميًا أساسيًا يف آن واحد، إذ ال بد للمجتمع أن ينفتح على اجملتمعات األخرى وعلى معارفها 

احلضارة اإلنسانية. وهو ويتفاعل معها ابملقايضة واألخذ والعطاء واإلعارة واالستعارة، وإال عاش منفصاًل عن حاضره متخلفًا عن ركب 
 يف الوقت نفسه حمتاج ألن حيمي لغته من اآلاثر اخلطرية للصراع احملتدم، ليحافظ على هويته ويؤكد ذاته ويثبت استقالله وانتماءه، وإال

وأمهيتها ووسائل  ذابت حضارته يف حضارات األمم األخرى وضاعت هويته. )أمحد حممد املعتوق، املعاجم العربية الثنائية اللغة: طبيعتها
 صفحة(111م،1111تطويرها ،عمادة  البحث العلمي ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،الظهران،

 
 دور الرتمجة يف انفتاح اجملتمعات على احلضارات األخرأ:اثمنا: 

حمدوداً ومفروضًا يف الوقت نفسه، إن االنفتاح على اجملتمعات األخرى ال يكون من خالل لغة أجنبية بعينها، وإال أصبح هذا االنفتاح 
وال ميكن أن ينعكس من خالله إال جانب يسري من حقيقة الثقافة اإلنسانية، ذلك ألن اللغة األجنبية الواحدة يف العادة حتدد نوعية 

فة هذه اللغة، اللهم إال أن الثقافة اليت ينفتح عليها اجملتمع أو الفرد، وهو ابلتايل ال يعرف من الثقافة اإلنسانية سوى ما تسمح له مبعر 
يتعلم لغات متعددة أخرى، وهو أمر عسري، إن مل يكن مستحياًل. وإذن فإن االنفتاح ال بد أن يكون أواًل وبنحو أساسي من خالل 

تقدمة إىل اللغة اللغة األم نفسها. أي بنقل وترمجة كل ما حيتاج إليه من املعارف والعلوم واخلربات والتجارب اإلنسانية عن لغات األمم امل
القومية ذاهتا، ليمكن استيعابه وهضمه من قبل صاحب هذه اللغة، ومن مث حتويله إىل عناصر إجيابية مطورة وطاقات إبداعية جديدة 

 )نفسه(.فاعلة مثمرة
عالة على غريها. وانفتاح األمة على حضارات األمم األخرى أيضاً ال يكون ابألخذ منها فحسب، وإال أصبحت األمة جمرد مستهِلكة و 

وإمنا يكون مبقايضة هذه األمم ومبادلتها، لتعكس األمة ما لديها من قدرات وطاقات يف التفكري واإلبداع، وتطلع الشعوب على ما 
لديها من تراث خصب مثمر ثري ومن نتاج علمي ووجداين يربز هويتها ويثبت أصالتها ويظهر قوهتا، ويبعثهم على التواصل والتفاعل 

والتوجه إليها، وهكذا ترسم األمة صورهتا املشرقة وتبين مكانتها البارزة بني األمم وتفرض على اآلخرين احرتامها. وكل ذلك ال معها 
 يتحقق على الوجه املطلوب إال عن طريق النقل والرتمجة من اللغة القومية إىل اللغات األخرى )نفسه(.

ي جعل الرتمجة ذاهتا موضع اهتمام كبري لدى األمم املتقدمة يف هذا العصر، حيث إن ما سبق ذكره من مهام ووظائف الرتمجة هو الذ
منت العالقات السياسية والعلمية واالقتصادية بني األمم على اختالفها، وتكاثرت املنظمات الدولية واإلقليمية وتطورت األسواق 

اجلامعات على إنشاء املعاهد أو األقسام املتخصصة فيها،  املشرتكة، فعظمت نتيجة لذلك مكانة الرتمجة واتسعت جماالهتا، فأقبلت
وعقدت مؤمترات دولية كثرية ملعاجلة مشاكلها وحبث شؤوهنا، وأنشئت االحتادات الدولية اخلاصة هبا. فضال عن نشاط املؤسسات 

امج املتعلقة ابلرتمجة اآللية يف خمتلف حقول والشركات التجارية اخلاصة يف إعداد املرتمجني وتدريبهم، ويف إنتاج املرتمجات واألنظمة والرب 
ة املعرفة، وهكذا انتعشت مهنة الرتمجة وزادت حيويتها وعظم شأهنا يف كثري من أحناء العامل املتقدم)أمحد حممد املعتوق، املعاجم العربي

 الثنائية اللغة: طبيعتها وأمهيتها ووسائل تطويرها، مرجع سابق(.
ه على الرغم مما بلغته املعارف اإلنسانية من اتساع وما وصلت إليه تقنيات العصر من تقدم وما وصلت إليه أما يف بالدان العربية فإن

ومما  مهنة الرتمجة يف البالد املتقدمة من حيوية ومكانة، فإن الرتمجة يف هذه البالد ما زالت متخلفة قاصرة، ال تفي ابحلاجة امللحة إليها.
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وي جملموع ما يرتجم يف العامل العريب مل يتجاوز كما تفيد التقارير اخلاصة بذلك حدود األربعمائة كتاب، يدل على ذلك أن املتوسط السن
 وهو رقم صغري ابملقارنة إىل دول العامل املعاصر.. هذا يف الوقت الذي ختوض اللغة العربية فيه صراعًا شديدًا على البقاء أو النفوذ يف

جلامعات والكليات العلمية العربية، فضاًل عن األجنبية. ويتواصل اإلحلاح على الرتمجة والتعريب من املنظمات الدولية ويف الشركات وا
أجل إثبات اهلوية والداللة على القدرة واألصالة وعدم إشعار اجملتمع ابلعجز وحباجته للتبعية، حيث ما زالت تعتمد اجلامعات العربية 

على املصادر وموارد املعلومات املدونة هبذه اللغة األجنبية، مما يربز العوز الشديد للكتب  على تدريس العلوم ابللغة األجنبية وتعتمد
 واملؤلفات املعربة ولكل ما يربز أصالة اإلنتاج الفكري ويربهن على قدرات األمة ووعيها احلضاري. 

ية، إال أنه ميكن القول بنحو موجز أبن من مجلة ليس هنا جمال التفصيل يف احلديث عن أسباب ختلف الرتمجة أو ضعفها يف البالد العرب
املعوقات اليت أدت إىل ضعف الرتمجة وختلفها وحالت دون قيامها بدورها احليوي الراهن يف هذه البالد عدم توفر هيئات متخصصة 

عداد املطلوبة من املرتمجني منظمة متكاملة تتوىل الرتمجة، وتقوم ابإلشراف عليها، وعدم وجود املدارس واألقسام الالزمة لتخريج األ
 املتميزين، األمر الذي أدى إىل بقاء االعتماد يف كثري مما يصدر من أعمال مرتمجة على املبادرات الشخصية واجلهود الفردية غري الكفأة

 )نفسه(.
واليت ال جتد يف احلرص مبا فيه  وال شك يف أن من أسباب ختلف الرتمجة أيضاً ما ميكن أن يعود يف أصله إىل السياسات العربية القائمة،

ية الكفاية على توفري األسس املنظمة أو املنشطة حلركة الرتمجة، أو هتيئة اآلليات األساسية الكافية لتطويرها ومحايتها، وال حىت يف محا
افة إىل أن هناك أسبااب تعود اللغة القومية وثقافتها، رمبا لعدم إدراكها لعالقة ذلك ابملستقبل السياسي واإلداري للدولة. هذا ابإلض

ات بصورة مباشرة إىل املؤسسات اللغوية نفسها، ومنها اجملامع اللغوية، اليت ال تعمل  مبا فيه الكفاية كذلك على توثيق عالقاهتا ابملؤسس
مجه أو تعربه من التعليمية واإلعالمية العربية وإطالع هذه املؤسسات بنحو مستمر على ما تضعه من معاجم ثنائية اللغة وما ترت 

 مصطلحات أجنبية تساعد يف تنشيط عمليات الرتمجة. 
لقد أصبح تنشيط حركة الرتمجة يف عاملنا العريب أمراً حيوايً ملحًا، تفرضه طبيعة اجملتمع املتحضر بال شك، كما أصبح من الضروري أن 

، يشرتك يف إعدادها أو وضعها وتفعيلها كل من يقوم نشاط الرتمجة وتقوم حركة تطويرها على خطط مدروسة وأسس منظمة قومية
اجملامع اللغوية العربية واملؤسسات التعليمية واإلعالمية واالقتصادية أيضاً. كما تسهم السياسات القائمة يف دعمها الفعلي املباشر 

، لتتحقق األهداف املرجوة منها.. واملستمر، بفكر واع ومسؤولية اتمة وحرص أكيد، يؤدي إىل تنفيذها على أرض الواقع وتتبع مسريهتا
 املصري مشرتك بني هذه املؤسسات كلها، فال مناص هلا من املشاركة بصورة  مجاعية  والعمل معاً وفق تنسيق دقيق متكامل )نفسه(. 

 
  ترمجة العلـوم والفنـون واسداب: أهدافاتسعا: 
 اآلخرون مما صنعه واالستفادة بعضها بعضًا واالطالع وحضارة آداب على هو التعرف الرتمجة من القدمية الشعوب هدف كان

 األفكار والثقافات بفهمها لتالقح الرتمجة على ركزت اليتالشعوب  . وقد متيزتوالفنون والعلوم األدب جماالت يف إليه والوصول
بفضل الرتمجة ونقل  أتلقت وتطورت  احلضارات نصل أن القدمية . وإذا ما اطلعنا على  احلضاراتهذا التواصل  وأمهيته إدراكها لنتائجو 

غري أن اإلشكال كان يكمن يف بعد املسافات بني البلدان  حيث مل  تكن وسائل االتصال املتطورة متوفرة آنذاك   العلوم واآلداب 
 نقلها وترمجتها.على   العكوفواالطالع على ما جادت به قرحية الثقافات املختلفة ومن  مثَ  واملعرفة العلملتيسري 
فيها عرب  الكلمة تنطلق كونية  قرية عن بدأوا يتحدثون البشر حبيث بني والتواصل االتصال وسائل يف فقد شهد عاملنا ثورة أما اليوم

 سوف البشرية أن حيلمون وهلذا أخذ اجلميع ثوان أو حىت دقائق خالل األرض إىل أبعد أصقاع لتصل االتصاالت قنيةاألثري أو عرب ت
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 احلضارة و تفاعلها مع ، احلضارة العربيةالعريب الثقايف للمجمع العام األمني هللا فضل )عبد الرؤوف .املعرفة منواحدة  بوتقة تنصهر يف
 ، بريوت(االيرانية
 ؤدي ت جواز فهي أي حوهلا دون من اجملتمعات إىل ابقي خالله من تعرب الثقافات اجلسر اليت مبثابة والزالت الرتمجة  كانتشك دون

 عاملي إلجياد أدب ء الظروفوهتيي والثقافات احلضارات خمتلف بني الفجوة ، وتضييقاملختلفة اآلداب احلوار بني إحداث  دوراً كبرياً يف
، أو الكتابة أو الكالم اإلمياء أو االشارة طريق البشر، سواء عن ، إذ مارسهموجودًا منذ األزلكان   حد ذاته يف . هذا النشاطمشرتك
 يف الرتمجة ، أمحد  حركةالدين عصام)  فيما بينها أيضاً  واحلضارات الثقافات وتزاوجت فيما بينهم مّر العصور، فتبادلوا املعلومات على

 (.0226  للكتاب العامة املصرية   اهليئةالعشرين القرن مصر يف
السيما  العامل يف الفكر والرأي أصحاب و تقدير العديد من واحرتام ابهتمام حتظي عاملية نظرية اليوم ابتت  حوار احلضارات  نظريةإن

 احلوار هو اإلقرار ابلتنوع لقيام األول احلوار، والشرط على األساسية تعاليمه تقوم دين جوهره يف   ألن اإلسالممنهم و املفكرين املنظرين
اال  ذلك . فال يتحققاإلنسان واجملتمعات وإعالء شأن للرقي متاحة إمكانيةعن  هذا احلوار عبارة احلقيقة و يف. و التمايزات و التعددية

 يف الثقافية لنهضةا بدأت الرتمجة طريق وعن للشعوب والثقافية الفكرية النهضات دعامة وما تزال الرتمجة . فكانتالرتمجة طريق عن
 خمتلف من الوداين الرتمجةبواسطة  ، فتدفقتغذائها الفكري إىل استخدام األمة حاجة املسلمون ، إذ أدركاألول عصر اإلسالم
 .إىل النهر العريب العاملية الثقافات
ما  على اآلخرين لتعريف ، وأيضًا ابملقابلوغنّية وأفكار مفيدة نياتتق من اآلخرين ما لدى على للتعرف املفّضلة الوسيلة هي فالرتمجة
املرور هبا  ابستمرار البد من متتابعة مبجموعها مرحلة وهي االجتاه وحيدة مسرية أخذ وعطاء وليست الثقافة ، بكونالشعوب لدى
بعلومها وآداهبا وفنوهنا وتقنياهتا  العصرية عداد اللغات وجعلها يف ء اللغة، وإلثراوتعليم علوم مفيد من كل ما هو   وتعريب لرتمجة
، والغذاء والتناسل والبيئة املناخ نتيجة برزت اليت اللغات واختالف اإلنسان، ألن تعدد الشعوب لتاريخ مالزمة  الرتمجة. إذ أناملتعددة
 .التبادل  أنواعكل   ويف ومجاعات البشر فرادي بني التواصل لسد حاجة الوحيدة األداة الرتمجة اهرةظ وجعل اإلنسانيةاحلضارة  يف أسهم

 . فهي فتزيد املعرفة بعضها إىل بع  األمم ثقافة تعرب عليه اجلسر الذي بعيد، فهي منذ زمان الرتمجة اإلنسان املتحّضر فضل لقد عرف
 أمة متثله كل العصر الذي حلضارة أو آلخر. إهنا الرمز والطابع لسبب احلضارة ركب عن بلد ختلف كل  يف لنهضةوا عكاز التقدم
 اليت وأدبية و صناعيةوسياسية  علمية من احلديثة العصر احلاضر بعد الرتمجات يف وفري وخاصة بشكل . فقد ازداد هذا التواصلانهضة
حلوار  بناء نظرية أجل من: »، مقالالكلمة )جملة املرتمجة الرائجة والقصص صدور اجلرائد واجملالت مع وعارمة قوية ناآل تنطلق

( 06، العدد )«احلضارات إىل تعارف حوار احلضارات من:»، و مقالم1111ق/0110( 05، العدد )«احلضارات
 (1111ه /0110

 
 :مـةجالت ُمعو قات عاشرا: 

إن الرتمجة ال ميكن حصرها يف مقابلة كلمة بكلمة أخرى يف لغة أخرى ،فاللغات ليست قائمة من املفردات ،ألن  املرتجم ملزم  أن  
أيخذ بعني االعتبار  النظام اللغوي اخلاص بكل لغة فاحلاسب اآليل، والشابكة )اإلنرتنت(،والقنوات الفضائية أدت إىل جعل العامل قرية 

من اليسري على أفراده املنتمني إىل حضارات ودايانت وثقافات خمتلفة االتصال بسرعة. كل هذه العوامل تصعب من مهنة صغرية 
املرتجم الذي عليه  أن يكون على دراية بكل املستجدات اليت تطرأ يف العامل من خالل املفردات واملصطلحات والتعابري اليت تفرزها 

 التكنولوجيا  احلديثة.
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 السياسة جمال السيما يف وسوء فهم إىل التباين تؤدي وجدارة املقصود أبمانة املعين ال تنقل ترمجة عماًل سهاًل فكل ليست رتمجةال أن
خطأ  أو ُفّسرت تُرمجت اليت« ساتسو موكي» الياابين الفعل ، كلمةذلك على مثال . وأبلغإىل كارثة قد يؤدي ، الذيالدولية والعالقات
 الوقتذلك  يف ، حيثهريوشيما وانكازاكي على قنابلها الذرية أمريكا تُلقي جعلت ، واليتالثانية العاملية أثناء احلرب االنكليزية ابللغة
« ساتسو موكي» ابلكلمة« سوزوكي»ينالوزراء اليااب رد رئيس ، وقد كانقيد أو شرط ، دونالفوري  ابالستسالمالياابن األمريكان طالب
قد  وزراء الياابن رئيس لفهمها وكأن الثاين أمريكا إىل األخذ ابملعين. فسارعت ابلصمت   القتل1  .  ال تعليق0: مبعنيني ُفّسرت اليت
 قرار أو إجراء أو عدم اختاذ أي عدم عنت الياابن حكومة أن يعين ، إمنا كاناألنباء فيما بعد، قالت وكاالت اإلنذار. غري أن رف 
، دور الرتمجة واملرتمجني يف حوار احلضارات، موقع حيي معروف) . «قيد أو شرط دون» جلملة األمر كجواب ابنتظار توضيح التعليق

 على االنرتنت(.
حيثياهتا،  يف ، فتعمقوا الغوصالعرب تقدير ونظر األدابء واملفكرين موضع تكون أن استدعت ، الثقافية احلياة يف الرتمجة ونظراً ألمهية 

والبد »  :احليوان كتابه  ، يفاجلاحظ هو: أبو عثمان ذلك اىل مثل تطرقأبرز من  من . ولعلأدائها منذ القدمي وأهدافها وشروطها وسعة
إليها،  واملنقول املنقولة ابللغة الناس أعلميكون  أن ، وينبغياملعرفة نفس يف علمه وزن يف الرتمجة نفس يف بيانه يكون أن من للرتمجان
 علمه عن والتعبري ال تقل البيان على ذا قدرة يكون أن املرتجم يف يشرتط اجلاحظ وهكذا نري....«  اخل فيها سواء وغاية يكون حىت
 عليه يصعب ، ألنهكذلك  املرتجم يكون استبعد أن السواء. غري أنه إليها  على منها واملنقول املنقولمتقنًا اللغتني  نيكو  وأن ومعرفته
نهما اتقاانً أاّيً م ال يتقنون ، ألهنم، ليسوا أهاًل للثقةلغتني بني كالمهم  يف ميزجون الذين أن اجلاحظ ويري لغتني بني واحدة سويةمجع 

 .  سليمعريب أبسلوب املضمون سبك ضرورة على اتماً. ويشدد اجلاحظ
 ء النصأهنا تعود ملنشي أخرى، وحيث ينقلها بلغة وأن عنها بل يفتش أن له ، وليسال تعود إليه مصاغة فالفكرة للمرتجم وابلنسبة
مها:  الرتمجة يف هامني بعنصرين االهتمام واحد، كما البد من آبن واملرتجم يعود إىل املؤلف ةالرتمج يف الكالم أن القول ميكن لذلك
 هي الرتمجة يف . فاألفضليةبدقة فصلهما ألهنما مندجمان وال ميكن والصيغة الشكل تساوياليت  والكلمة واألساس املوضوع وهي الفكرة

 ُترَتجم ما أهنا مل فكرة، وأيضًا قد جند يف األساس لغة الوارد يف األصلي املعين  ما نفسنص ترمجة وقد ال تعطي، األساسللجوهر أي 
 اللغات مجيع واحدًا يف   وتركيبها  وحنوها، ليس اجلملة بنية وألن اللغات مجيع يف واحدة ليست الكلمات داللة كلماهتا  ألن  جبميع
 )نفسه(.
منو مستمر،  يف فهي حي كائن  كما هو معروف  أخرى. فاللغة وثقافة إىل لغة عند نقله العمل أتليف شريكاً يف يصبح يكاد أن فاملرتجم
عليها الدهر  أكل اليت اجملازية العبارات بع  ، مثلاالستغناء عنه ما ميكن أو إمهال ومفيد، ونف  إليها ما هو انفع جيمع أن تتطلب
و  واملقامية اآلنية واملعارف الذاتية القدرات لدية ( وغريها. فاإلنسان املرتجمالوفاض )خاوي شر ونقري(وعبارة )ال ميلك ، كعبارةوشرب
توفريها إىل  ، ولكنأو أخرى لإلنسان بطريقة ومتوفرة األمور سهلة هذه . وقد تكونالصحيحة اجناز الرتمجة يف تساعده ابملوضوع املعرفة

 اآللة مع اإلنسان وحتاوره تدخل تتطلب والكلمات العبارات بدورها الكثري من جتعل واليت الفنية املعّوقات الكثري من تعرتضه احلاسوب
مبا ينسجم  التعديالت املصدر وإجراء بع  لغة يف النص راجعةمب املرتجم يقوم حيث الالحق والتنقيحالسابق  ابلتنقيح بوجود ما ُيسمي

إجراء  املرتجم من فيتطّلب الالحق . أما التنقيحابلرتمجة املباشرة ، وقبلاآللية الرتمجة تستخدمها منظومة والقواعد الت ي والقاموس
 على الرتمجة هلا املقدرة وجود منظومات وابلتأكيد عدميعين  ذلك . إنولمقب مرتجم بنص للخروج اهلدف لغة نص على التعديالت
 )نفسه(. 011 % الكاملة 

ألن  مقدار صحتها، ذلك ، مهما يكنالرتمجة لعملية وظاملة قاسية ( فما هو إال وصفةخيانة )الرتمجة : أبنعليه التعبري املتعارف أما عن 
، أو التغيري والتحريف شيئًا ما من حُتدث ، فال بد أنالظروفكل   . وحتتدالالت ، نقلغري ملموس حمسوس نقل يةعمل متثل الرتمجة
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هلا ال جتد نظرياً دقيقاً  معينة لغة يف الكلمة كون  حالة ، يفللمرتجم ، فال ذنبالنقل أثناء عمليةاملنقول  أحياانً عن االضطراري االحنراف
والثقافية  املعنوية ابلشؤون املتعلقة الكلمة تلك ، وخاصةاختالفات من املناِظرة الكلمة فما أكثر ما حتمله وجدت األخرى، وإناللغة  يف

 واحلضارية )نفسه(.
 David aبري التايل    :تعبريان موجودان يف الثقافة الغربية  وكذلك األمر ابلنسبة للتع    girl friendو  boy friendإن  

rencontré sa copine au jardin    فكلمةcopine   ال يوجد  ما يقابله يف  الثقافة العربية اإلسالمية، فكيف للمرتجم
 أن جيد املكايفء  املناسب ؟ .

 بصمته ، ووضعبوجودها ودورها املهمواإلحياء  إبراز شخصيته يف ، أو حقهورغبته ذائقته املرتجم ننكر على أن لذلك من اإلجحافو 
دوراً  له يكون ، وأنوراء الكواليس جمهول مضحيًا خمتفيًا جندي يكون أن املرتجمعلى  أبن يرون الذين أولئك على . وإنعمله على

 ورؤيتهمأبرواحهم  ، حاضرونبوجوههم ؤالء الغائبنيه يتذكروا أبن أن يتميز ابلدور الكبري، فعليهم ، الذيأواملخرج شبيهًا بدور امللحن
، فال عمله وأسلوب طبيعة جملرد اطالعنا على أو امللحن املخرج على التعرف . وكما أننا نستطيعامتداد العمل على وأسلوهبم وذائقتهم
 املعرفة ميادين ميداان هاماً جداً من للرتمجة  أن. والشكبرتمجته قام الذي النص مبجرد قراءة املرتجم معرفة أيضاً من نتمكن أن ضري من
 تطل  انفذة مبثابة أخرى سيكون لغة متلقيها أو مستهلكها، فتعلم مزاِوهلا قبل على غزيرة وسلوكية فكرية ، وهلا انعكاساتوالفن والثقافة
 من قد ترحيه الذي الوقت ، يفملا ميتلكهفعال  إبخصاب هلا، وتقوم املتعلم وثقافة إدراك من توسع آخر جديد ومغاير، فهي عامل على
 اللغة مع أتيت اليت والقيم األفكار والعادات أو تشابك وتضارب عرب هذا التالقح ، وذلككثرية  أفكار متوارثة أحادية سلطة تبعه

 الرتمجة واملرتمجني يف حوار احلضارات، د حيي معروف، موقع سابق( دور) اجلديدة
 وسعة القدرة حيث من ابلنفسالثقة  مرتكزات على قوة يضفي الذي والشعور البديهي اإلحساس ء معجتي لذة للرتمجة الواقع يف

 : أيذاته إراحة أكثر استمتاعًا يف ، سيجعلهوحمسودة وحمبوبةمشروعة  بصيغة الثنائي التعامل الفرد الواحد من إمكانية ، مثاإلدراك
 استناده بينهما ويناوب أو يراوح واحد عند وقوفه آن يف ساقيه يستند على كمن  واحد، فيصبحآن  يف ذاتني عرب ممارسة الذهين التبديل
 وإثراء للذات مضاعفة مبقدوران اعتباره سيكون األقل ذااًت أخرى، فعلى اثنية لغة اعتبار امتالك إيل أخرى. وإذا حاذران يفساق  من
املرء  ما يتعلمه أغلب أن ، وخاصةأحاسيسه صياغة على املؤثرة وعاداته وثقافته أفكاره جممل هي اإلنسان أو ذاته شخصية   ألناألوىل
 وإشاراهتا ودالالهتا )نفسه(. الرموز اللغوية أبشكال وقناعاته ذهنه ، و ومتجسد يفاللغة  بوساطة، ومتأتويعيه ويعرفه

ألُسناً  اللغوية الظاهرة لديهم "، وتطوّرتواًب وقبائلالبشر، شع تفّرق البشر  فما أن لدي اللغوية للظاهرة وليد شرعي الرتمجة إن ظاهرة
 توصيل وظائف هبا من الناطقني بني الواحدة اللغة ما حتققهخمتلفة  بلغات الناطقني بني لتحقق إىل الرتمجة احلاجة برزت حىت خمتلفة

 . العليا للغة فةهوا لوظي الذي التفاهم ، ولتحققاألفكار واملشاعر والرغبات
 من الرسالة أو توصيل إبالغ يف وظيفتها األساسية عن طّورهتا اللغات اليت الوظائف كل  مع التعامل يف تنجح ال ميكنها أن فالرتمجة
 أو اإلهبام اخللط بسبب التوصيل يف خلل من ، كما نعلمال تسلم الواحدة اللغة يف الرسالةوإذا كانت  أو املتلقي إليه إىل املرَسل املرِسل

توضيحًا وتفسرياً  الداخلية الرتمجة أشكال من شكل ممارسة مما يقتضي اللغوي احلدث أطراف  أو أكثر منطرف يف لعّله أو التشويش
 ما يتضمنه واحد ضعف آن يف يتضمن ألنه ،ذلكللخلل رضةأكثر ع يكون املختلفة اللغات بني الرتمجي احلدث . فانصياغة أو إعادة
 أن عليه ، ويتحّتمنفسه الوقت متلقياً وُمْرِساًل يف يكون أن املرتجم على ،اذ يتحّتموفعاليات  أطراف من الواحدة اللغة يف اللغوي احلدث

صيغتها يف  ، رموز الرسالةاألول النظام ، مبساعدة، فيفكالرتميز اللغوي من تلفنيخم نظامني كاملة  تكون أنيُفرتض  يدير، بسيطرة
هلا  يضمن أن أو كالمًا، مبا يُفرتض يبّثها جمدداً، كتابة ، مث، تركيبها رموزاً جديدةالثاين النظام املصدر ويُعيد، مبساعدة لغة يف ، أياألويل
 وهنا نطرح اهلدف لغة يف اجلديد، أي بوعائها اللغوي إليهم تتوجهمن  َلُدن هلا من الكامل الفهم ، أيالتلقي وحسن اإلبالغ كمال

http://alnoor.se/article.asp?id=52614((%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://alnoor.se/article.asp?id=52614((%D8%AF%D9%88%D8%B1
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 هذا السؤال عن . اإلجابةاملرتجم مننحها للنص ميكننا أن اليت الثقة وحدود القصور ودرجة الكفايةمؤدايت  حول طرحه سؤااًل البّد من
 لغة خالل أو املعلومات احلقائقجمّرد توصيل  اهلدف فيها اثنيًا. فإذا كان املستخدمة اللغة أواًل، وطبيعة الرسالة هدف معرفة لبتتط
ال تشري فيها  املرجع مفرداهتا أحادية عندما تكون ، أيوظيفتها التوصيلية سوي لذاهتا وال تستهدف ال تثري االنتباه أو شّفافة حمايدة
 ، إذا كانانفعالية أو قيم إحيائية ظالل أي عن جمّردة مراجعها إىل املتلقي منها غري توصيل أو ال يُبتغي حمددة إال إىل مدلوالت الدوال
 يسرية املرتجم مهمة واسعاً، وتكون يكون الرتمجة كفاية  مدى فيها، فان املستخدمة اللغة طبيعة هي تلك ، وكانتالرسالة وهدف ذلك

 النص يف عندما تتجاوز اللغة ويهددها سوء الفهم صوبكل   من  هبا املصاعبحتف تغدو مغامرة الرتمجة كبري عناء. لكن  ال تكّلفه
 اإلحياءات من واسع عامل ، علىاللغوية ،املفرداتالدوال فيه تنفتح أو انفعالّية فنّية وظيفة لتؤدي وظيفتها النفعية  للرتمجة املقّدم

 تتطلبه الذي أحيااًن االنتباه ما يفوق االنتباه ، منتراكيبها النحوية لنفسها، ألصواهتا ومفرداهتا وحىت ، وجتلبوالتداعياتواإلمياءات 
 مدلوالهتا ومراجعها )نفسه(

ت هو شرط الزم لالستخدام اللغة اإلنسانية ،وهذه األخرية، ينبغي أن تسمح إببالغ جتارب وحسب أندريه مارتنينيه فإن تعدد الدالال
،ص 0226أندريه مارتنيه، وظيفة األلسن وديناميتها، ترمجة اندر سراج، دار املنتخب،)  خمتلفة ال حتصى بواسطة مفردات حمددة للغة"

100). 
ميكن ترمجتها   إال إذا عرفنا السياق وحمتوى هذه العناوين ونعطي أمثلة يف  ونضرب مثال  عن عناوين لرواايت ومسرحيات  حيث  ال

ويتعلق األمر جبرمية  Cousu de fil rouge"ومتت ترمجتها إىل :   Fatal in my fashionالصميم عن ماذكرانه مثال : "
رتكبت عند خياط شهري ،وكذالك     Comme un frèreومتت ترمجتها «"  The Man with my Face"  قتل أ م

 Jean Peau) .حسب  احملتوى وحسب السياق فالعارف هبما يصعب أن يرتجم هذه العناوين ترمجة حرفية فهي ال تفي ابملعىن
Vinay et Jean Darbelnet, Stylistique Comparée du Français et de 

l’Anglais,Didier,p168) 
 

 اخلا ة:
الفرد أوال ليسود يف اجملتمع برمته، ومن مث يعم  مجيع   أحناء العامل ،وهذا لن يتأتى بدون قيم إن األمن والسلم واالستقرار يبدأ من 

،وبدون أخالق توجه حياة األفراد واألمم ،وبدون حوار بناء وفاعل بني مجيع الثقافات والدايانت ،والرتمجة قد أثبتت عرب التاريخ أهنا 
 بني األمم والشعوب.أداة فاعلة إلرساء قيم التسامح و التعاون 

 
 النتائج:
 تعد القيم واألخالق ركائز أساسية لبناء الفرد واجملتمع.  .0
 السلم اجملتمعي يمبىن أساسا على صالح األفراد. .1
 احلوار القائم على أسس متينة هو الوسيلة الفعالة للتفاهم مع اآلخر.  .0
  الرتمجة هي جسر التواصل واحلوار مع اآلخر. .1

 :التوصيـات 
 ضرورة حضارية يف اجملتمعات يبدأ ترسيخه بني أفراد األسرة الواحدة.احلوار  .0
 ضرورة تدريس أسس احلوار السليم يف املؤسسات الرتبوية واجلامعات. .1
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 القيم و الفضائل أساس بناء النشء الصاحل . .0
 الرتمجة جسر التواصل واحلوار احلضاري بني األمم والشعوب.   .1
 توصي الورقة بضرورة نقل اإلسالم إىل العامل الغريب نقال صحيحا.  .5
 املسلمون يتحملون القصور يف املغالطات اليت حيملها الغرب لإلسالم. .6

 
 املصادر واملراجـع:قائمة 
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 م1101ه/ 0101العصرية، بريوت لبنان. 

( عن  0/01)حممد مرتضى الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ت مادة قوم  .1
ه/ 0101أمحد عبد احلميد علي، التحصيل الدراسي وعالقته ابلقيم اإلسالمية الرتبوية، مكتبة حسن العصرية، بريوت لبنان 

 م1101
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 0110يف القيم يف اإلسالم والفكر الغريب املعاصر .دراسة أتصيلية مقارنة .دكتوراه ،مانع حممد بن علي املانع: الثبات والتغري  .1
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 م1101ه/ 0101التحصيل الدراسي وعالقته ابلقيم اإلسالمية الرتبوية، مكتبة حسن العصرية، بريوت لبنان،
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 م1101ه / 0101سي وعالقته ابلقيم اإلسالمية الرتبوية، مكتبة حسن العصرية، بريوت لبنان،التحصيل الدرا
.عن أمحد عبد احلميد علي، 00عبد الرحيم الرفاعي بكرة: القيم األخالقية لدى طالب جامعة طنطا، دراسة ميدانية، ص  .2

 م.1101ه/ 0101ة، بريوت لبنان،التحصيل الدراسي وعالقته ابلقيم اإلسالمية الرتبوية، مكتبة حسن العصري
محد وفائي احللو: دور الروضة يف إكساب األطفال القيم األخالقية، حبث مقدم إىل مؤمتر القيم والرتبية يف عامل متغري، املنعقد  .2

عن  عن أمحد عبد احلميد علي،  0ه ص 0111مجادى اآلخرة  02 – 01يف جامعة الريموك، إربد يف الفرتة من 
 .1101ه/ 0101سي وعالقته ابلقيم اإلسالمية الرتبوية، مكتبة حسن العصرية، بريوت لبنان،التحصيل الدرا

 م(علم االجتماع الديين، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان1115احلسن، إحسان حممد) .01
 بريوت -(، منهاج املسلم، املكتبة العصرية، صيدا1101-ه0100اجلزائري أبو بكر جابر ) .00
أزمة اإلسالم احلرب املقدسة واإلرهاب غري THE CRISIS OF ISLAMباط(، م ش 1116لويس برانرد) .01

 املقدس، ترمجة حامد أمحد عمار، دار الرضا للنشر، الطبعة األوىل
(،ترمجة عبد الرزاق مصطفى حسني، احلرب غري املقدسة :اإلرهاب ابسم اإلسالم دار احلوار، الطبعة 1116إسبيزتو جون ) .00

 ،األوىل، الالذقية)سوراي(
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 ، اجلامعة وثقافة احلوار.1111/10/12 يونس حممد جمدي/ د.أ .01
05. Le Nouveau Petit Robert, nouvelle édition 2009 
06. Oxford Word power, Oxford University Press 
 0222طالسدار  للدرسات والرتمجة والنشر، الطبة األوىل،شحادة اخلوري، دراسات يف الرتمجة واملصطلح والعريب،  .01
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 تصميم الغالف
 م. ايسني شعالن
 إخراج وتنسيق

 أ.منذر أمحد عبدهللا عمر

 حقوق النشر حمفوظة ملركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واإلسرتاتيجية
يقة سواء كانت اختزال مادهتا بطريقة االسرتجاع أو نقله على أي حنو أو أبية طر ال جيوز نشر أي جزء من هذه اجمللة أو 

 إلكرتونية أو ميكانيكية أو خالف ذلك إال مبوافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما
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