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 يف أمريكا العدالة واحلكمة جامعة ومعهد تصدر عن

 اـواحلكمة يف أمريك جامعة العدالة

 مريكاأواحلكمة يف  العدالةمعهد 

 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

1 

 

 احلكمة للّدراسات واألحباث جملة 

واألحباث صادرة عن جامعة ومعهد العدالة   تعىن ابلدراساتفصلية حمكمة  أكادميية   جملة دولية علمية 
 واحلكمة يف الوالايت املّتحدة األمريكّية  

                                    
                                                   

  04 العدد 01 اجمللد

30 /12 /2021 
 إدارة اجمللة 
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واألحباث صادرة عن جامعة ومعهد العدالة   راساتتعىن ابلدّ  فصلية  أكادميية حمكمة جملة دولية علمية 
 واحلكمة يف الوالايت املّتحدة األمريكّية  
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 احلكمة للّدراسات واألحباثجملة 

واألحباث صادرة عن جامعة ومعهد العدالة   راساتتعىن ابلدّ  فصلية  أكادميية حمكمة جملة دولية علمية 
 واحلكمة يف الوالايت املّتحدة األمريكّية  

 

 اهليئة االستشارّية 

 
 ، أمريكا املستشار الثقايف العراقي السابق يف السفارة العراقية يف واشنطن ، اإلله الصائغ عبدأ.د/ 
 أمريكا ، جامعة ديرتويت بوالية ميشيغانعلي الشامي،  أ.د/

 اهلامشي، جامعة أكسفورد، بريطانيا أ.د/ محيد 
 أ.د/ حاجي دوران، جامعة أيدن، إسطنبول، تركيا 

 ، اجلزائر 2جامعة اجلزائر  - قبوب خلضر سليم  أ.د/  
 إسطنبول، تركيا   ،.د/ فاضــل بيــات مركز إرسيكا أ

 أ.د/ نسيسة فاطة الزهراء، جامعة مخيس مليانة، اجلزائر 
 العراق -جامعة بغدادأ.د/ حمسن عواد، 

 أ.د/ زهرة بوخامتي، جامعة بلعباس، اجلزائر 
 لبنان - أ.د/ هنية سالمة، جامعة بريوت
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 اهليئة التحكيمّية

 د. حسني شاهني، جامعة نيويورك، الوالايت املتحدة األمريكية 
 د. إحسان الكرعاوي، جامعة الكوفة النجف األشرف، العراق 

 حسام فايز، جامعة أسيوط، مصر   د.
 ، العراق بغداد جامعة، االزرقي قاسم د.  

 ، مصر جامعة االزهر ،صالح محد هللا الفراج د.  
 ، العراق صالح العوادي جامعة بغدادد.  

 د. يونس مؤيد يونس الدابغ، جامعة املوصل، العراق 
حنا،   زينب حسني  د.

ُ
        ، العراق الديوانية كلية الكاظم االسالمية أقسام امل

 د. عالية سليمان سعيد العطروز، اجلامعة اإلسالمية منيسوات، أمريكا 
 ، العراق النجف االشرف  ،سحر انجي فاضل عباس املشهديد.  

 د. فوزي رمضاين، جامعة االغواط، اجلزائر 
 د. عاصم زاهي مفلح العطروز، اجلامعة اإلسالمية منيسوات، أمريكا 

 ، اجلزائر 3عة قسنطينة د. قارة وليد، جام 
 ، اخلرطوم، السودان جامعة النيلني، هبة هللا حممد احلسن سامل صال  د.

 ، فاس، املغرب جامعة سيدي حممد بن عبد هللا ، د. أنور بنيعيش 
 د. إيهاب حممد أمحد الشيخ خليل، جامعة القاهرة، مصر  

 د. أمينة شنعة، املركز اجلامعي غليزان، اجلزائر 
 مضان حممد، جامعة األزهر، مصر د. آايت أمحد ر 

 ، فلسطني عثمان امحد صوافطه، جامعه فلسطني التقنيه خضوري د.

 العراق  ،اببلجامعة ، جاسم خريي حيدر د.
 د. حممد عمر حممد محدان، جامعة األقصى، غزة، فلسطني  

 د. عائشة حممد علي الغويل، جامعة مصراتة، ليبيا 
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 القيسي، كلية االمام األعظم، الرمادي، العراق  عزيزين نوري صكر د. 
 د. نضال حسن فالح املومين، كلية عجلون اجلامعية، األردن          

 ، اجلزائر 3، جامعة اجلزائر ايقوت   زينب  د.

 ، جامعة إفريقيا العاملية، اخلرطوم، السودانبكر حسن علي خبيتأبو   د.
 يبيا د. ماجدة مولود رمضان الشرع، جامعة طرابلس ل 

 د. عامر شبل زاي، جامعة املستنصرية، العراق 
 ، اجلزائر  2د. بعارسية صباح، جامعة اجلزائر

 ، فاس، املغرب جامعة سيدي حممد بن عبد هللا د. البكاري حممد، 
 د. فالح خري الدين، جامعة وهران، اجلزائر   

 فيصل، السعودية د. حنان عبد الغفار عطية إبراهيم، جامعة االمام عبد الرمحن بن 
 د. ماجد قاسم عبده السياين، جامعو عدن، اليمن 

 د. عمارة سيدي حممد، جامعة بلعباس، اجلزائر 
 األردن –، عمان  جامعة العلوم اإلسالمية العاملية د. عامر علي أبورمان، 

 ، جامعة الشلف، اجلزائر سامية غّشريد.  
 د. أشرف إمساعيل إبراهيم شليب، جامعة دمنهور، مصر 

 حممد مسعود حممد أبو سامل أمحد مصطفى، جامعة املنصورة، مصر   د.
 مهران قاسم العودة هللا، جامعة املنصورة، مصر د.  

 ، اجلزائر 1د. لعجال لكحل، جامعة ابتنة 
 ، اجلامعة املستنصرية، العراق مخائل سامي مطلك حممد السرايد.  
 ، جامعة فاس، املغرب عبد الفتاح هشميد. 

 مريكاأاجلامعة العربية املفتوحة لشمال  ل بين يونس، د. يوسف حممد فا 
 ، جامعة غرداية، اجلزائر شيبوط خلضر د.  

 ، االردن  عمان العربية د. معن قاسم حممد الشياب، 
 ، جامعة سكيكدة، اجلزائر بوخيـار  زهـري .د
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 املغرب ، وجدة، كلية االداب بنعمر،  د. حممد 
 د. إبراهيم حممد موسى حممد، جامعة الرابط الزطين، السودان 

 د. بوعتلي حممد، املدرسة العليا، اجلزائر 
 د. احلادك قاسم، جامعة اجلديدة، املغرب 

 اجلزائر -1د. طرشان حنان، جامعة ابتنة
 د. شريين حسن مربوك زيدان، جامعة النمام، اململكة العربية السعودية  

 امعة حممد اخلامس، الرابط، املغرب د. عبد هللا عسريي، ج
 د. زروقي خدجية، جامعة غليزان، اجلزائر 

 املغرب  ، جامعة ابن طفيل، القنيطرة،عبد اللطيف أبوريشةد. 
 د. ليلى حممد العارف، اجلامعة األمسرية، ليبيا 

 ، اجلزائر 1د. حممد يزيد سامل، جامعة ابتنة 
 الرتبية، العراق د. أيوب جرجيس العطية، وزارة 

   اجلزائر ، خنشلة ، جامعة عباس لغرورد. بوترعة علي، 
 العراق ، أربيل -الدين صالح  جامعة ، القاضي  شاكر  فرهاد  اترا.د

 ، اجلزائر سعيدة  امعة ، جحاكم الدكتورة عمارية  د. 
 ، العراق ذي قارراهيمي، املديرية العامة للرتبية،  حممد كاظم عجيل يوسف اإلب  د.
 العراق ، العطيّـــة، وزارة الرتبيةأيّـوب َجْرجيـس   د.
 ، اجلزائر  عنابة، جامعة ابجي خمتار، مجيلة غرّيبد.  
 بغداد، العراق  جامعة ، احلسناوي خضري  عبد  موسى حاكمد. 

 ، الجزائرجامعة سيدي بلعباسد. مصابيح فاطمة، 

 ، العراق جامعة االمام جعفر الصادق ، فاتن محيد قاسم حممد السراجي   د.
 ، المغربجامعة شعيب الدكالي، نجاة زوادي  د.

 إيطاليا، محمد داود، جامعة جنوة .د

 الجزائر  -أحمد بن بلة  1جامعة وهران ، زين العابدين لزعر د.

 مصر  ،سوهاججامعة ، اللطيف على  عصمت فؤاد سيد أحمد عبد  د.
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 وط النشرشر

 

 وجهة نظر أصحاهبا. ابلضرورة، بل تظل  عن رأي اجملّلة املدرجة يف البحوث  ال تعرّب األفكار 
، بل يتحمل  املنشورة فيها لبحوث منسوبة لغري مسؤولة عن أّي سرقة علمّية اجمللة بفروعها املتنوعة،  إدارة ّن إ

 الباحث املسؤولية الكاملة. 
 ، امللتزمة ابلدقة، واجلدية. ملوضوعيةوا األصيلة  األحباث تنشر اجمللة  -1
 حكيم. التوهيئة  اهليئة االستشارية من قبل   الدراسة والتحكيم  إىل األحباثختضع  -2
 على الباحث حتميل قالب اجمللة من املوقع والتقيد بكل شروطه.  -3
من   -4 تطلب  أن  يف  حبقها  اجمللة  إعادة  حتتفظ  أو  حذف  يتناسبحبثه صياغة  الباحث  مبا  ع  م  ، 

 ة النشر. وسياس مالحظات احملكمني
 املطلوبة منه. القبول النهائي بعد أن جيري الباحث التعديالت  البحث يلقى  -5
إىل    25  البحث منتتجاوز صفحات    أال على  أو اللغات األجنبية؛  ابللغة العربية،    األحباث  تنشر -6

   صفحة.  30
ّمل الباحث التعهد من   -7 إرسال  يتعهد بعدم  موقع اجمللة و بعد قبول البحث من قبل احملكمني، ُيح

 . سبق نشرهوأبن البحث مل جهة أخرى، إىل أي نشر حبثه لل
 سرية علمية خمتصرة. يرفق صاحب البحث  -8

 uojaw@uojaw.education    :يرسل البحث عرب إمييل اجمللة -9

 أو
americauniversity.jw@gmail.com        

 

 https://www.uojaw.education:  للمجلة  املوقع االلكرتوين -10

mailto:uojaw@uojaw.education
mailto:americauniversity.jw@gmail.com
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 احلكمة للّدراسات واألحباثجملة 

 
واألحباث صادرة عن جامعة ومعهد العدالة   راساتتعىن ابلدّ فصلية حمكمة  أكادميية   جملة دولية علمية 

 واحلكمة يف الوالايت املّتحدة األمريكّية  
 هرس ــــــــــــــــــــــــــــــ فال

 
 ة ـــــــــــــــــــــــر اجمللـــــــــــــــــــــة مديــــــــكلم

 
 11ص

 صحيفة العمران من خالل  1912-1908متثالت اإلصالح يف البالد العربية بني  
  نورة خلف احلميدي                  شاكر تبهوت   

 

 12ص

 الوافدة.  والثقافةالرتكيبة االّّسية جملتمع املغرب األوسط بني اهلوية احمللية 
 قرندع زوليخة 

 

 34ص

على استعماالت األرض احلضرية يف مدينة البيضاء خالل   النمو السكاين وأثره 
ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  ( 2016- 2008الفرتة)  

  د.ابتسام علي اجمليعي          حامت افكريين رد. انتصا

 أ. ماجدة مجعة شعيب 
 

 57ص
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 نشاط تفسري الرتاث يف املغرب 
 د. حممد لزهر 

 

 79ص

 قضية العلمية يف العلوم اإلنسانية 
 دكتور/صالح أمحد فراج 

 102ص

 النزوع الديين يف األدب الشعيب اجلزائري )الشعر أمنوذجا( 
 الدكتور حشمان بن عثمان 

 

 123ص

 مكافحة جرائم الكراهية والتمييز العنصري يف الفضاءات الرايضية املغربية 
 املتعلق مبكافحة العنف    09.09)قراءة متقاطعة على ضوء القانون رقم 

 يف املالعب الرايضية ابملغرب( 
 صاحل قمران  

 طالب ابحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية 
 

 138ص

A Framework for Collaboration among Community 

Partnerships, Stakeholders, and Funders 

Dr. MAHMOUD ALKHUZAEE 

 

P174 
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 مدير اجمللة كلمة
 
 

قويّ                   "بعزمية  جملة  تصدر  اثبتة  وخطوات  للدّ ة  واألحباثاحلكمة  ويف راسات   "

املعربّ  املختلفة،  الفكر  اإلنساين ورصانته، واملقرّ ثناايها جماالت  الفكر  بة ألواصر  ة عن أصالة 

 صات الواعدة. البحوث العلمية بني خمتلف التخصّ 

ة غري مستهلكة ومواكبة لرهاانت البحث عليكم أبقالم وعقول ابحثني يناقشون أفكارا نريّ   نطلّ 

صنيفات ة والتّ نا حنو ولوج قواعد البياانت العامليّ قطري  اىل شقّ تبّث فينا روح الّسعي اجلاّد  ،  العلمي

 نشر عطائهم املعريف األكادميي اهلادف. يهم  ل علة اليت تسهّ الدوليّ 

جملتهم                 تعزيز  إىل  الكرام  الباحثني  ندعو  املوّقر  العلمي  املنرب  هذا  من  وانطالقا 

 . ا واعدا وخالدا" ابجلديد األصيل لتكون إشعاعا علميّ راسات واألحباث احلكمة للدّ "

                                                         
 . هللا ويّل التوفيقو                                                                          
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 من خالل صحيفة العمران  1912-1908متثالت اإلصالح يف البالد العربية بني  
 *1شاكر تبهوت 

 املغرب-جامعة حممد اخلامس الرابط 1
chakertabohout95@gmail.com   

2 نورة خلف احلميدي 
 

 قطر - متحف الفن اإلسالمي الدوحة 2
nalhemaidi@qm.org.qa   

 
           2021/ 11/ 24اتريخ القبول:                 09/2021/ 02:  االرسال اتريخ 

 
 ملخص:  
تسعى هذه الورقة إىل دراسة قضااي اإلصالح يف العامل العريب قبيل اندالع احلرب العاملية األوىل،             

أمهيتها يف تتبعها اليومي  وذلك من خالل صحيفة العمران اليت كانت تصدر يف املنطقة املدروسة. وتكمن  
املناطق اخلاضعة   اليت طبعت حياة األفراد واجلماعات يف  السياسية واالجتماعية  أو األسبوعي لألحداث 

يقدم من خالل صحيفته  - صاحب العمران- للدولة العثمانية، وهو األمر الذي جعل عبد املسيح أنطاكي بك
العثمانية، عن طريق ترميم أجهزة موجودة وإحداث    نظرة إصالحية جتمع بني اخلصوصية العربية والسيادة 

أخرى وفق منظور جتديدي. كما أن تصور أصحاب العمران لقضااي اإلصالح كان شامال، إذ ضم ما هو 
 سياسي واقتصادي واجتماعي. 

 صحيفة العمران   –الدولة العثمانية   –عبد املسيح أنطاكي بك    – اإلصالح : املفتاحية كلمات  ال
 
 
 

 

 chakertabohout95@gmail.com، االمييل: شاكر تبهوتاملؤلف املرسل:  *
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       مقدمة:  
تتناول هذه الورقة موضوع اإلصالح العريب، من خالل إحدى اجلرائد العربية اليت كانت تصدر حبلول           

القرن العشرين، وهذه الصحيفة هي صحيفة "العمران" اليت أسسها عبد  التاسع عشر وبداية  القرن  هناية 
داد اجمللة كاملة، فإننا ركزان يف دراستنا  م. ويف هذه الورقة ونظرا لعدم توفر أع 1896املسيح أنطاكي بك سنة  

م. وتتجلى أمهية هذه الورقة أهنا تتناول  1912إىل حدود سنة    1908على الفرتة الزمنية املمتدة من سنة  
موضوع   وهو  هذا،  يومنا  إىل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  العربية  الساحة  يف  البارزة  املواضيع  إحدى 

الباحثون يف موضوع االصالح ابملصلحني، عن طريق التعرف على سريهم   اإلصالح. وجرت العادة أن يهتم
،  -"العمران" منوذجا -وكتاابهتم اإلصالحية. إال أننا يف هذه الورقة سنتناوله من خالل الصحف واجملالت

على اعتبار أن هذه الصحف كانت قريبة من الواقع االجتماعي لعموم الناس، مما جعلها يف موقع يسمح 
إدراك حاجيات اجملتمع العريب، وهلا قدرة واسعة على رصد أتثري االصالحات على اجملتمع والدولة  هلا من  

يف البلدان العربية. وجريدة "العمران" اليت جعلنها حجر الزاوية يف هذا البحث، تعد إحدى الصحف العربية  
عي أو االقتصادي وابألخص  اليت كانت تلقي الضوء على املواضيع اإلصالحية، سواء على املستوى االجتما

بك كان أنطاكي  املسيح  عبد  وهو  اجلريدة  هذه  صاحب  ألن  السياسية.  وضوع  مب  مهتما   اإلصالحات 
اإلصالحات، من خالل رصده حلاجيات اجملتمع والدولة آنذاك، كما أنه كان فاعال يف هذه اإلصالحات،  

فره بني خمتلف األقطار العربية وغري العربية  حبيث كانت له مهام عدة يف جملس املبعواثن العثماين. وساعده س 
على تقدمي نظرة متميزة عن اإلصالح والتجديد يف املنطقة العربية. وهذا التقدمي يدفعنا إىل التساؤل عن: ما  

وما طبيعة اإلصالحات اليت شهدها العامل العريب   هو تصور أصحاب جريدة العمران لإلصالحات العربية؟
 عاملية األوىل؟ وما هي اجملاالت اليت مشلتها اإلصالحات؟  قبيل اندالع احلرب ال 
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 السياق التارخيي )اإلصالحي( لظهور جريدة العمران - 1

سنة   مصر  يف  أتسست  اليت  العمران  جملة  فكري  1896ظهرت  صراع  بوجود  متيز  اترخيي  سياق  يف  م 
وإيديولوجي وإصالحي يف املنطقة العربية، خاصة أن هذه الفرتة متيزت بضعف الدولة العثمانية، اليت كانت  

للمغرب األوسط، إ الغربية  العربية واإلسالمية من احلدود  الشرقية  تسيطر على خمتلف األقطار  ىل احلدود 
للخليج العريب. إال أنه مع أتسيس جملة العمران يف أواخر القرن التاسع عشر، مل تكن أمور العثمانيني على  
ما يرام يف هذه املنطقة الواسعة، فالدولة العثمانية اليت بدأت يف التدهور منذ هناية القرن السابع عشر، حبيث  

ة بعد خطوة إىل أن وصلت إىل درجة سحيقة من الضعف والشلل  أخذت منذ هذا التاريخ يف الرتاجع خطو 
. ومن مظاهر هذا التدهور يف الدولة العثمانية  (1942دروزه، )عشر وسوء اإلدارة مع أواخر القرن التاسع 

أن خزينة الدولة عرفت إفالسا كبريا، وتراكمت الديون عليها، حبيث بلغت الديون على الدولة العثمانية ما  
ثالث مئة مليون لرية، وهذه األوضاع الصعبة اليت شهدهتا الدولة العثمانية اليت يشكل العرب    يقارب من

،  القوسي)  إحدى أهم أجزائها، سامهت يف ظهور التعصب القومي واجلمعيات ذات األهداف السياسية
االجتماعية  . انعكس هذا التدهور الكبري الذي عرفته الدولة العثمانية أبشكال عدة على الوضعية  (2006

دون  ) واالقتصادية يف املنطقة العربية، فبالعودة إىل كتاب "خطط الشام" الذي عاصر مؤلفه حممد كرد علي  
وإن كانت مبالغ فيها بشكل كبري وفيها  -أخبار عبد املسيح األنطاكي، سنجد إشارات كثرية  (3اتريخ، ج.

ربية، اقتصاداي واجتماعيا، فالقارئ للفصل  على تردي األوضاع يف البالد الع-حتامل على الوجود العثماين
سيالحظ تردي األوضاع يف البالد العربية على    ه"  1300إىل    1277املعنون ب "العهد العثماين من سنة  

النقطة اليت جتدر   الورقة. إال أن  خمتلف القطاعات، وال يسمح لنا احليز املكاين ابلتوقف عندها يف هذه 
ي أن تردي األوضاع يف اإلايلة العثمانية أمام القوة اليت كانت تعرفها األمم  اإلشارة إليها يف هذا الصدد ه

 م. 1908األوربية، بدأت تظهر يف الدولة العثمانية إصالحات متعددة، وأمهها دستور سنة 
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وانطالقا من هذه املشاكل اليت عانت منها الدولة العثمانية، طفت فيها توجهات سياسية خمتلفة، فمنها من  
ى أبن اإلصالح على املستوى السياسي يتجسد أساسا يف التخلي واالنفصال عن اخلالفة العثمانية،  كان ير 

يشمل التمسك ابخلالفة العثمانية. هذا الوضع املشحون الذي  - سياسيا-واجتاه أخر كان يؤمن أبن اإلصالح 
م العثماين. ففي هذه املناطق  كانت تعيشه الدولة العثمانية مل يستثين املنطقة العربية اليت كانت خاضعة للحك

ظهرت اجتاهات ترى أن التقدم واإلصالح لاللتحاق بركب احلضارة الغربية املتقدمة، يلزمه أوال اخلروج عن  
اخلالفة العثمانية والدعوة إىل بناء القومية العربية. ومن جهة أخرى ظلت بعض األطراف متمسكة ابخلالفة  

القي التطورات اجلديدة ومتطلبات  اإلسالمية آلل عثمان، ودعت إىل  ام إبصالحات جديدة تتماشى مع 
اجملتمعات. هذا يف الوقت الذي كانت فيه موضوعات اإلصالح والتجديد والتحديث موضوع الساعة يف  
الشرق األوسط وخاصة مصر، منذ بداية النصف الثاين من القرن التاسع عشر، سواء مع التيار السلفي من  

اين أو حممد عبده وحممد رشيد رضا. أو مع أفكار التيار العلماين مع كل من شبلي  خالل مجال الدين األفغ
 مشيل وفرح أنطوان وأديب إسحاق...إخل. 

يف هذا اجلو ابلذات ظهرت إىل الوجود جملة حتمل اسم "العمران" وكان هلذه الصحيفة اليت رأت النور يف  
جديد يف العامل العريب، فنظرهتا إىل اإلصالح  م، وجهة نظر خاصة يف موضوع اإلصالح والت 1896مصر سنة  

تكونت من خمتلف األفكار اإلصالحية اليت كانت قائمة يف املنطقة العربية آنذاك، وهدفنا األساسي يف هذه 
 الورقة هو التعرف على نظرة أصحاب "العمران" لإلصالح يف العامل العريب. 

 الحيني التعريف بصاحب صحيفة "العمران" وأهم روادها اإلص- 2

 مؤسس صحيفة "العمران" )عبد املسيح أنطاكي بك(: - 2-1

قبل أن نتناول موضوع اإلصالح من خالل صحيفة "العمران" املصرية، تستدعي الضرورة املنهجية التعريف 
هو عبد املسيح أنطاكي بك، وولد هذا   1896بصاحب هذه الصحيفة. والذي أسس "العمران" سنة  
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،  1991،شيخو )  م مبدينة حلب يف سوراي 1874عشر شباط من سنة    األديب والصحايف يف السادس 
أرثودكسية (419ص. من أصول  فيها، وهو  ولد  اليت  أنطاكي بك يف مدينة حلب  املسيح  عبد    . ونشأ 

. وكان والده فتح هللا أنطاكي احلليب يتعاطى صناعة احملاماة أمام احملاكم يف  (419، ص.1991،شيخو)
. ورغم أن أبوه كان  ( 100، ص.1920  ،احلمصي )  عارفاً ابلقوانني الرتكيةحلب، وعرف أنه كان جريئا و 

يشتغل يف احملاماة تشري جممل مصادر هذه الفرتة أنه عاش فقرياً، ودرس مبادئ العربية يف حلب وأقدم على  
. ومنذ صغره اهتم عبد املسيح أنطاكي  (100، ص.1920  ،احلمصي)  الدراسة والقلم منذ نعومة أظافره

ابحلصول على مكان بني رجال العلم واإلصالح يف املشرق العريب، ويف سبيل حتقيق آماله أسس جملة  بك  
. إال أن هذه اجمللة مل يكتب هلا أن  ( 134، ص.4، ج.2003  ،عياش)  مساها ب "الشذور" يف حلب

هرام، وأسس فيها  تعيش طوياًل. وملا مل ينل مسعاه يف بالد الشام، اجته عبد املسيح أنطاكي بك حنو بالد األ
 يف البداية جملة "الشهباء"، وبعدها أسس جملة "العمران" اليت وضعنها قيد الدراسة يف هذه الورقة.  

ابإلضافة إىل الصحافة كان عبد املسيح أنطاكي بك ينظم الشعر بكثرة، خاصة يف أواخر حياته حني ترك  
اب والثناء على خصائصهم اإلجيابية على مر  الصحافة وعين بنظم الشعر، واهتم يف نظمه كثريا مبدح األعر 

التاريخ. وخالل مقامه يف مصر واشتغاله يف جريدة "العمران" عمد عبد املسيح أنطاكي بك إىل الرتحال يف  
خمتلف األقطار العربية، فقد جتسم عناء السفر إىل اليمن واحلجاز والعراق وغريها من األقطار العربية. وكان  

،  1991،شيخو )  اء هذه الرحالت حتقيق آماله يف هنضة العرب واسرتجاع جمدهماألنطاكي يسعى من ور 
 . (419ص.

لعبد املسيح أنطاكي بك أعماال عديدة، خاصة يف ميدان اآلداب والشعر، وأشهر أعماله الشعرية ديوانه  
عبد  فيها  ويؤرخ  "العلوية"،  قصيدة مساها  وله  الكرام".  السادة  مآثر  اخلزام يف  "عرف  املسيح   املعنون ب 

أنطاكي بك لتاريخ وحياة اإلمام علي وعالقته مع اخللفاء الراشدين، ونشر الكاتب هذه القصيدة يف جملة  
. أما فيما خيص الكتب اليت ألفها األنطاكي  (101، ص.1920  ،احلمصي)  "العمران" يف أعداد خمتلفة 
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لعثماين" وهو كتاب قام فيه املؤلف فهي كذلك كثرية، ومنها كتابه الذي مساه ب "نيل األماين يف الدستور ا 
م. ابإلضافة إىل هذا جند له "رحلة الرايض املزهرة بني الكويت  1908ابحلديث عن الدستور العثماين لسنة  

 وحممرة" وغريها من الكتب والدواوين اليت ألفها ونظمها مؤسس جريدة "العمران"  

 رواد اإلصالح يف صحيفة "العمران": - 2-2

اإلصالحية يف صحيفة "العمران"،  أفكاره وأراءه  يح األنطاكي بك هو الوحيد الذي ينشر  مل يكن عبد املس 
اإلصالحية.   أفكارهم  بث  الفرتة يف  تلك  العريب خالل  اإلصالح  رواد  من  جانبه جمموعة  إىل  ساهم  بل 

هؤالء جند فبالعودة إىل أعداد هذه الصحيفة املتنوعة جند اسهامات اصالحية لعدة مصلحني فيها. ومن بني  
م، واشتهر هذا املصلح منذ صغره  1872أمحد رضا بك، الذي ولد ابلنبطة من جبل عامل بلبنان من عام  

بطلب العلم والدراسة، ويعد أمحد رضا بك أحد أبرز وجوه اآلداب والشعر يف لبنان، وكان من اجليل الذي  
اإلصالح  إىل  والدعوة  التجديد  حنو  الشعلة  ج.2002  ،الزركلي )  محل  ص.1،  تقتصر  ( 125،  ومل   .

اهتمامات أمحد رضا بك ابمليدان السياسي فقط، بل كان يهتم مبا هو علمي كذلك، فله عديد من الكتب  
 نذكر منها: "رد العامي إىل الفصيح" و"الدروس الفقهية". 

إىل جانب أمحد رضا بك جند يوسف دراين، الذي كان واحدا من املسامهني يف بث األفكار االصالحية  
م، وهو أحد أهم رجال  1920م وتويف سنة  1861خالل جريدة "العمران"، وولد يوسف دراين سنة    من 

لغات  وأتقن عدة  لبنان.  يف  املارونية  . كما  (222-121ص.-، ص8، ج.2002  ، الزركلي)  الكنيسة 
الراهنة    خلف كتب عديدة منها: "نبذة يف أصل البطريركية األنطاكية ويف أصل الطائفة املارونية" و"الرباهني

إىل جملة   فباإلضافة  متنوعة،  عربية  أفكاره يف صحف  ينشر  واملوارنة". كما كان  املرادة واجلرامجة  أصل  يف 
 . (785، ص.1904 ، دراين)  العمران جنده ينشر يف صحيفة "املشرق" 
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ان،  ابإلضافة إىل هؤالء ساهم جمموعة من املصلحني يف نشر األفكار واملواضيع اإلصالحية يف صحيفة العمر 
مثل أمحد ابشا الشراعي، و "عزتلو حممد توفيق أفندي جمايل" الذي ساهم يف نشر أفكاره اإلصالحية من  

. ومن  (346، ص.1909)جمايل،    خالل "صحيفة العمران" وكل ما نعلمه عنه أنه كان مبعوث يف الكرك 
الصدد، ولعل القاسم أمثاله جند "سعادتلو مصطفى أفندي الشيخ" مبعوث حلب، واألمثلة كثرية يف هذا  

العثمانية، وخاصة يف جملس   املؤسسات  العمل يف  إىل  انتمائهم  املصلحني هو  أغلب هؤالء  بني  املشرتك 
 املبعواثت العثماين.  

اآلن وبعد أن تعرفنا على حياة مؤسس جريدة العمران وعلى أهم رواد اإلصالح فيها، وتعرفنا سلفا على  
ه الصحيفة، آن لنا أن نتساءل عن موقف عبد املسيح أنطاكي بك  السياق التارخيي الذي ظهرت فيه هذ

الزمنية اليت عاصروها؟ أو   الفرتة  ورواد اإلصالح يف صحيفة "العمران" من اإلصالح والتجديد العريب يف 
 بصيغة أخرى ما هي صورة اإلصالح والتجديد العريب من خالل جريدة "العمران"؟ 

 صحيفة "العمران"  اإلصالح والتجديد العريب من خالل- 3

ميكن التمييز يف اإلصالحات اليت كانت حجر الزاوية يف تصور األنطاكي، بني إصالحات سياسية واقتصادية  
 وأخرى اجتماعية تعلمية. 

عرفت الوضعية السياسية يف البلدان العربية خالل بداية القرن    اإلصالح على املستوى السياسي:- 3-1
العشرين ظهور تيارات إصالحية جديدة ومتعددة، منها من كان يرى أبن اإلصالح ال يتم إال ابلتخلي عن  
العثمانيني، وأن اخلالفة اإلسالمية جيب أن تكون يف يد العرب. هذا من جهة، أما من جهة أخرى كان  

يد تيارات أخرى  هناك اجتاه  العثمانية، وبني هذا وذاك كانت هناك  التمسك ابخلالفة اإلسالمية  إىل  عوا 
تدعوا إىل بناء الدولة العلمانية بعيدا عن التأثر ابلدين، ويف خضم هذه اآلراء املتنوعة يقدم املصلحون يف  

 جريدة العمران منوذجا إلصالح سياسي متميز، ويرتكز هذا اإلصالح على: 
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يتضح من خالل جريدة "العمران" أنه مع بداية القرن العشرين كان هناك    ابخلالفة العثمانية:  التمسك- أ-
تيار إصالحي يدعوا إىل التمسك ابخلالفة العثمانية، إال أن هذا التمسك ابخلالفة العثمانية كان مشروطا  

.  ( 501، ص.1909،)الرتك والعرب،    1908ابملساواة اليت حققها يف تقديرهم الدستور العثماين سنة  
ويتضح هذا جبالء من خالل قول عبد املسيح أنطاكي بك: "...أن عقالء العرب ال يهتمون ابلوظائف إال  
مبقدار ما ميكن االستنتاج منه على عدم املساواة احلقيقية وإال فأحب للعريب احلاكم الرتكي إذا توفرت فيه  

العريب الغري كفؤ..." الكفاءة من احلاكم  . ويستخلص من  ( 501، ص.1909ك والعرب،  )الرت   شروط 
املساواة  العثمانية، اشرتط أوال  املتمسك ابخلالفة اإلسالمية  التيار اإلصالحي  أن هذا  الفقرة  خالل هذه 
داخل الدولة العلية، واملساواة اليت يدعوا إليها رواد جملة "العمران" تشمل املساواة يف األداين بني املسيحية  

واإلسالمي  املشكلة  واليهودية  األقوام  بني  املساواة  على  "العمران"  أصحاب  حيث  أخرى  جهة  ومن  ة. 
 لإلمرباطورية العثمانية خالل هذه احلقبة. 

يبدوا أن هذا التيار اإلصالحي مل يكن متأثرا ابألفكار الرائجة خالل بداية القرن العشرين، القائلة أبن العرب  
الكف التيار أن  اءة هي األجدر لتحديد احلاكم. ويتمسك أصحاب هذا هم أوىل ابخلالفة، بل يرى هذا 

وحنن  -عبد املسيح أنطاكي بك يتكلم-التوجه اإلصالحي ابخلالفة العثمانية لعدة أسباب: "أوال أهنا دولتنا
من رعاايها وإليها ننتمي وفيها نعتز. اثنيا: ألن الدولة العلية هي دولة اخلالفة اإلسالمية وإليها ينظر بعني 

مثائة مليوان من املسلمني بعضهم أصبحوا من رعااي دول أجنبية والبعض األخر ضمهم األجانب  األمل ثال 
)قالقل احلجاز،    حبمايتهم. اثلثا: ألهنا حامية احلرمني احملرتمني وهي بذلك قابضة لباب بالد العرب..." 

 . (444، ص.1908

ألسباب املذكورة أعاله، وابإلضافة  يستخلص أن هذا االجتاه اإلصالحي ظل متمسكا ابخلالفة العثمانية ل
إىل املساواة اليت اشرتطها هذا التيار لشرعنة الوجود العثماين يف البالد العربية، وضع عبد املسيح أنطاكي  
بك خريطة هذا اإلصالح، فنجده يقول يف العدد الثامن والسبعني بعد املئة الثالثة من صحيفة "العمران" ما  
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ه للعرب هو: أوال اعتبار كل عريب من سكان الوالايت العربية عثمانيا بكل  يلي: "واإلصالح الذي نطلب 
معىن الكلمة توفيقا للدستور وله ما لغريه من احلقوق وعليه ما عليهم من الواجبات. اثنيا تعميم التعليم يف  

احلكومة واحملاكم. رابعا  الوالايت العربية. اثلثا، إدخال اللغة العربية يف الوالايت العربية مع الرتكية على دوائر  
تسهيل الزراعة على العرب البادية الرحالة لتتوطن وتزرع األراضني. خامسا تقرير وجود سياسي للعرب يف  

)األنطاكي،   اجلامعة العثمانية حىت ال نكون دون غريان من أهل األجناس احلية كاأللبان واألرمن والرتك..." 
 . (10-9ص.-، أ، ص1908

اسي، يهمنا كثريا املوضوع األول واملوضوع األخري من املخطط اإلصالحي الذي وضعه  وعلى املستوى السي
عبد املسيح أنطاكي بك، فهو ال يرى أبن العرب هم األحق ابخلالفة، بل جيعل من العرب وابقي األجناس  

لقوميات يف  مواطنني بتعبري اليوم، حبيث جنده يدعوا إىل التساوي يف احلقوق والواجبات بني العرب وسائر ا
الدولة العثمانية. وإذا كان األنطاكي يرى أبن مسألة اخلالفة ليست ابلضرورة عربية، فإنه دعا إىل ضرورة 
وجود متثيل سياسي للعرب يف اجلامعة العثمانية. هلذا فإن هذا التوجه اإلصالحي كان رافضا للتوجه القومي  

لذلك جند أن صاحب صحيفة "العمران" يقول يف  الذي كان يسعى إىل االنفصال عن اخلالفة العثمانية،  
حق هؤالء: "وبعد هذا نقول إن شراً عظيما قد ظهر اليوم يف احلجاز وهو الوالية العربية العظمى اليت فيها  

 . ( 444، ص.1908)قالقل احلجاز، الكعبة املشرفة وقرب الرسول صلى هللا عليه وسلم" 

ويبدو أن أصحاب هذا التوجه كانوا يدركون متاما أن الدولة العثمانية يف وضعية حرجة، لكن هذا التصور  
كان مرتبط بفرتة ما قبل الدستور، أما بعده اعتقد هؤالء أن طريق اإلصالح أصبح سالكا للدولة العثمانية،  

مران: "أما اآلن وقد قضي األمر  ويف هذا الصدد يقول سليمان البستاين يف إحدى مقاالته يف صحيفة الع
وانل بل استعاد العثمانيون حريتهم فليس ابلكثري عليهم أن يربزوا من ذوي اهلمم منهم وينبتوا من انشئتهم 

. والتمسك ابخلالفة العثمانية كان له منطلق ديين حبث،  (352، ص.1909)البستاين،    كل قوال فعال"
على العمران، حاول فيه أن يستخدم خمتلف احلجج الدينية    فنجد أحدهم يسمى ب »املغريب" نشرا مقاال
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. ورأيه هذا يتماشى  (323، ص.1909،  ماذا يراد بنا )  من أحاديث وغريها للتمسك ابخلالفة اإلسالمية 
متاما مع رأي األنطاكي وغريهم، حيث يرون مجيعا أن اخلالفة ليست ابلضرورة عربية، بل ميكن أن تكون  

يكون عادل يف حكمه. وأكثر من هذا جند مبعوث اليمن يظهر أن أهل هذه البالد    يف غري العريب شرط أن 
العثماين  اجليش  عليهم  مر  عندما  السعادة  غاية  يف  األكارم)  كانوا  اليمن  ومبعوثو  ،  1909،  اليمن 

 . (363ص.

العربية آنذاك، فإن موقفهم من  القومية    إذا كان موقف أصحاب هذا التوجه اإلصالحي سليب من دعاة 
االحتاد   انطاكي بك مجعية  املسيح  عبد  فيها  اعترب  األوىل  املرحلة  من مرحلتني،  مر  والرتقي  االحتاد  مجعية 

.  †والرتقي مجعية إصالحية هتدف إىل انقاد الدولة العثمانية وإخراجها من طور االستبداد إىل طور املساواة 
ا يف تطوير الدولة العثمانية، ودليله يف  ابإلضافة إىل هذا وحسب مبعوث اليمن فإن االحتاديني قد سامهو 

)مبعوثو    ذلك أهنم اختاروا أفضل الشخصيات العربية يف جملس شورى الدولة، ومنهم املصلح أفندي الشيخ
. إال أن هذا الرأي بدأ يرتاجع عنه أصحاب العمران، فيقول االنطاكي فيهم:  (328، ص.1909حلب، 

ميلهم ألهنم نشلوا البالد من االستبداد ولكننا ننكر عليهم استئثارهم "أما االحتاديون فما زلنا نعرتف هلم جب
مبا   أعلم  وهو  هلل  فاألمر  ابلسيف  أكرهوها  وإن  رضى  عن  هلم  تستسلم  ال  األمة  أبن  و)ننبهم(  ابلسلطة 

 . (514، ص.1909)أنصار القدمي، سيكون"

ية السياسية الرتكية اليت تبنتها مجعية  يف هذا املوقف يتضح متاما أن هذا التوجه اإلصالحي كان رافضا للمركز 
االحتاد والرتقي. واإلصالح السياسي فيما خيص عالقة العرب ابخلالفة اإلسالمية العثمانية، تبىن أصحاب  
هذا التوجه اإلصالحي مبدأ املساواة كمفتاح أساسي حلل مشاكل العرب والقوميات األخرى مع القومية  

 
أغسطس من   22بتاريخ  376اجمللد األول، العدد   46الكثري يف هذه اجلمعية، وعلى سيب املثال أنظر: العمران: اجلزء كتب يف العمران الشيء -†

 726، مصر، ص.1908سنة 
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يدفع املوقف  وهذا  آنذاك.  التوجه  الرتكية  هذا  يف  العربية  القومية  حضور  مدى  ما  عن:  التساؤل  إىل  نا 
 اإلصالحي؟ 

قد يتبادر للذهن من خالل ما رأيناه أعاله أن هذا التيار اإلصالحي كان رافضا    القومية العربية:-ب-
للتوجه القومي، إال أنه يف حقيقة األمر كان الوضع عكس ذلك متاما، فقد كان أصاحب صحيفة "العمران"  

حرص  من أهم املصلحني الذين دعوا إىل التمسك ابلقومية العربية، لكن ميزة هذا التوجه اإلصالحي أنه  
على ضرورة حفظ العنصر العريب كثقافة وإثنية كجزء من املكون اإلسالمي حتت راية اخلالفة العثمانية، ومل 
يتوان أصحاب هذا التوجه يف إظهار متسكهم بعروبتهم، فعبد املسيح أنطاكي بك قال يف إحدى خطاابته:  

  ييت الشريفة وأفاخر هبا العاملني..." "...علم الناس يف مشارق األرض ومغارهبا أبين رجل عريب أفتخر جبنس
. رغم تشبث أصحاب هذا التوجه ابلقومية العربية، على اعتبار أن  (423، )ب( ص.1908)األنطاكي،  

العرب هم من خدموا اإلسالم ونشروه يف خمتلف بقاع األرض، إال أهنم كانوا رافضني متاما لفكرة اخلروج عن  
د يف صحيفة "العمران" مقال معنون ب "العرب واالستقالل "دون اسم اخلالفة العثمانية، ويف هذا الصدد ور 

الكاتب، من أهم ما جاء فيه: "قرأان يف أحد أعداد اجلوائب الغراء مقاال حلضرة الوجيه األمثل سعادة صديقنا  
أجني فيه ابلالئمة على فئة من الناس اجتمعت يف ابريس وقامت تنادي ابستقالل العرب.   بك   حسين  عطا
ن مع كل مسلم يف الوجود نشارك سعادة البك مبالم هؤالء األفراد الذين اختذوا اسم العرب الكرام واسطة  وحن

لإلجتار وما منهم إال طامع مبال من اخلزينة العامرة العثمانية أو وظيفة يف إحدى مصاحل الدولة العلية. واقسم 
)العرب    عرب وأمرائهم على اإلطالق"ابهلل وقسمي صادق وابر أن ما منهم من يعرف أحدا من ملوك ال 

 . ( 486، ص.1908واالستقالل، 

املسيح  العثمانية، ومل يكن هذا موقف عبد  الدولة  بقدرات  التوجه اإلصالحي ظل يؤمن  أن هذا  يتضح 
التيار رافضا   التوجه اإلصالحي. وكان هذا  معه يف هذا  املثقفني  من  الكثري  بل كان  فقط،  بك  أنطاكي 

ا  اجلمعيات  أتسيس  لتأسيس  إىل  ودعوا  دعموا  معاكسة  جهة  من  إهنم  إال  العرب،  ابستقالل  تنادي  ليت 
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اجلمعيات العربية العثمانية، ففي أعداد "العمران" جند مقاال يرجح أنه مكتوب من طرف األنطاكي، حول  
ويرى  مجعية مسيت جبمعية "االخاء العريب العثماين" وهي مجعية تكونت من أبناء خمتلف املناطق العربية،  

العرب مبصاحلهم  العرب واألتراك متثل وعي  اليت آتخي بني  صاحب صحيفة "العمران" أبن هذا اجلمعية 
ورغبتهم يف أن يكون هلم وجود سياسي يف اجلامعة العثمانية، ويضيف عن هذه السياسية "وهي نفس سياسة  

 . ( 74، ص.1908، )إبراهيم ابشا أكرب أشقياء الكرد   العمران اليت قضينا العمر يف أتييدها"

يظهر جبالء أن هذا التيار اإلصالحي كان مؤمنا بقدرة اخلالفة العثمانية على جتاوز األزمة اليت كانت تعيشها،  
لكن احلد الفاصل بني اخلالفة العثمانية والعرب، هي القومية الرتكية فبقدر ما كان املصلحون يدافعون على  

نية، حرصوا يف املقابل على عدم سيطرة األتراك على هذه اخلالفة،  بقاء العرب كجزء من أجزاء اخلالفة العثما
ففي إحدى مقاالت األنطاكي يف نفس اجلريدة يوضح هذه املسألة بوضوح، فيقول: "فحرج احلالة هو الذي  
انتج الثورة ووارث البالد هذا االنقالب العظيم الذي ضعضع املستبدين وألقى اململكة بني أيدي األحرار  

ني إال أن هؤالء األحرار املصلحون كلهم أو أكثرهم من األتراك فإذا تركناهم وشأهنم حنن معاشر  واملصلح
بينهم كاإليرلنديني بني اإلنكليز ولذلك قام عقالء األمم الغري تركية   نلبث أن نصبح  األمم الغري تركية ال 

،  العرب ومملكة أل عثمان)  ينادون حبقوق أقوامهم ويدعون األتراك إىل كلمة سواء تصون حقوق اجلميع" 
 . (280، ص.1908

هذه احلقوق اليت يطلب هبا عبد املسيح أنطاكي بك هي اليت يسمها نفس الكاتب ابملساواة بني العرب  
العثمانية، وكلمة املساواة كلمة مفتاح يف مفهوم اإلصالح خالل بداية   واألتراك وخمتلف قوميات اخلالفة 

يف صحيفة "العمران" فاملساواة تشمل احلقوق كما الواجبات. فرغم تشبث    القرن العشرين عند رواد اإلصالح 
عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه يف الصحيفة ابلقومية العربية، إال أهنم ظلوا ملتزمني ابلوحدة داخل الدولة  

يف السلطنة  العثمانية، فنجد األنطاكي يقول: "حنن ال نريد أن نفرق بني معاشر العثمانيني وال نريد أن يكون  
تركي وال عريب وال يوانين وال أرمين وال كردي بل أن نكون كلنا عثمانيني نريد هذا إذا أراده األتراك فعالً ال  
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الواجبات..." يف  معهم  متساوون  حنن  احلقوق كما  يف  معهم  وساووان  عثمان)  قواًل  أل  ومملكة  ،  العرب 
 . (280، ص.1908

التوجه اإلصالحي عند عبد املسيح أنطاكي بك واملصلحون يف  وخالصة القول يف هذا املوضوع، أن هذا  
رغم دعوهتم إىل التشبث ابلعروبة والقومية العربية، ظلوا متشبثني من جهة أخرى بشكل  و صحيفة العمران،  

أكرب ابخلالفة اإلسالمية العثمانية. على اعتبار أن العرب يشكلون جزء من هذه اخلالفة، وكل ما طالب به  
أنطاكي بك ودعا إىل إصالحه هو أن يكون للعرب وجود سياسي يف اجلامعة العثمانية كما    عبد املسيح

احلال مع ابقي األمم. ويدعوا هذا التيار اإلصالحي إىل ضرورة احلفاظ على استقالل اإلمارات العربية على  
توى الدفاع واهلجوم  املستوى الداخلي، ويدعوا نفس الكاتب إىل التعاون واالتفاق بني أمراء العرب على مس 

العربية،    واصالح اجلندية...إخل الرأي اإلصالحي يرى بضرورة (10، ص.1908)البالد  .  أي أن هذا 
احلفاظ على استقاللية العرب، لكن دون أن تعين هذه االستقاللية اخلروج عن اخلالفة العثمانية. ويدعوا  

الش ومبدأ  الوحدة  إىل  نظرته اإلصالحية  األنطاكي يف  ابلوحدة والشورى عند  كذلك  املقصود  فما  ورى. 
 أصحاب هذا االجتاه اإلصالحي؟ 

: إن مفهوم الوحدة عند عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه مفهوم مطاطي، يتمدد  الوحدة والشورى-ت-
ليشمل عديد من املكوانت، فقد رأينا سابقا كيف أن هذا التيار اإلصالحي دعا إىل االحتاد بني القوميات  

للخالفة العثمانية. ومفهوم الوحدة أو االحتاد هو مفهوم مركزي يف صحيفة "العمران"، ففي أول    املختلفة 
-كل عدد من هذه الصحيفة جند ثالث كلمات توضح جبالء التوجه اإلصالحي هلذه اجمللة، وهي )هللا 

يف املشرق العريب  االحتاد( ومن دون أدىن شك فإن كلمة هللا حتيل إىل الدايانت السماوية املوجودة  -الوطن 
قد تعين الوطن  -ونظرا لعدم توفر النسخة األوىل- آنذاك وخاصة اإلسالمية أو املسيحية، أما كلمة الوطن فإهنا

 العثماين الذي حيكم خمتلف البلدان العربية آنذاك. 
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د، فاالحتاد  والنقطة األخرية أو الكلمة األخرية هي االحتاد، ونظرة أصاحب "العمران" واسعة جدا ملفهوم االحتا
العامل   الوحدة اإلسالمية عندهم تشمل كل  إن  بل  السنة فقط،  أهل  املسلمني  يتمثل يف احتاد  عندهم ال 
اإلسالمي مبختلف مذاهبه، ففي خطاب لعبد املسيح أنطاكي بك قال: "إن احتاد كلمة املسلمني )السنة  

، ت،  1908)األنطاكي،    بني أقوايء"  والشيعة( يف هذا الزمان ضرورية وحيوية الهنم بتفرقهم أيتوا ضعاف
. يضيف صاحب "صحيفة العمران" "يف اخلتام أحيي العامل اإلسالمي بل الشرق أبمجعه، هبذه (327ص.

النهضة اجلليلة اليت ظهرت يف الدولة العلية اإليرانية، وأسأل هللا أن يرينا مثلها يف دولتنا العلية العثمانية، ويف  
وابإلمج األفغانية،  والرقي  الدولة  التقدم  وحدها  عليها  الشورى  ألن  املسلمني،  دول  عموم  يف  ال 

 . (327، ت، ص.1908)األنطاكي، والنجاح" 

يظهر بوضوح أن مفهوم الوحدة عند عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه يتجاوز احلدود السياسية، بل ميتد 
شيعية. ويف خطابه املشار إليه أعاله  ليشمل خمتلف األقطار اإلسالمية، بل واملشرقية ككل مبا فيها إيران ال 

غاية األمهية يف نظرته لإلصالح، وهو مصطلح الشورى. ففي اعتقاد عبد املسيح   يفذكر الكاتب مصطلح  
أنطاكي بك أن الشورى هي الطريق الرئيسي حنو احلرية، والشورى حسب كاتبنا ال أتيت من فراغ، بل تتطلب  

تربية األمة على القرآن وأحكامه من جهة،  - ضحة عن نظرته لإلصالحوهذا يعطينا فكرة وا- عدة أمور، أوهلا
 ومن جهة أخرى ضرورة الوقوف على العلوم احلديثة. 

هذه املسألة توضح لنا أن مكوانت اإلصالح عند عبد املسيح أنطاكي بك واملصلحني يف جريدة العمران  
لكي الشورى  أن  الدنيوية. كما  واملكوانت  الدينية  املكوانت  تتطلب    مشلت  مبعىن تتحقق    أن   املساواة، 

 بني خمتلف األفراد يف الواجبات واحلقوق املتعلقة ابلدولة والدفاع عنها.    نطاكي بك كان حياول أن يساوياأل

والنقطة األخرية اليت يبين عليها عبد املسيح أنطاكي بك مبدأ الشورى هي استئصال التعصبات الدينية.  
وهنا يستحضر الكاتب مبدأ الوحدة الذي حتدثنا عنه أعاله، وقلنا إن مفهوم الوحدة مفهوم مركزي يف معىن  
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صحيفة "العمران" كان  أن مفهوم اإلصالح عند أصحاب    كما اإلصالح عند أصحاب صحيفة "العمران"،  
 1908يتماشى مع اإلصالحات العثمانية مع بداية القرن العشرين، حبيث اعتربوا أن الدستور العثماين لسنة  

،  عالن الدستور يف مملكة بين عثمان )إ  هو طفرة نقلت العثمانيني من طور االستبداد إىل طور املساواة واحلرية
ر اإلصالحية اليت توافقت بني اإلصالحات العثمانية ونظرة . وكثرية هي اآلراء واألفكا(674، ص.1908

 . ‡هذا التيار لإلصالح، خاصة فيما خيص الدستور وجملس املبعواثن العثماين

-مل يهتم املصلحون يف صحيفة "العمران" ابإلصالحات السياسية فقط، بل   إصالحات متنوعة:- 3-2
مهتمني ابإلصالحات االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة  فإهنم كانوا  -كون أغلبهم كانوا يف جملس املبعواثنل

العربية بعالقتها مع السلطة العثمانية. وأول شيء جيب ذكره يف هذا السياق هو أن التوجه اإلصالحي يقر  
يف البداية بوجود اخللل، على اعتبار أن هذا اخللل مستحكم فينا من كل جهة، ويف اعتقادهم أن اإلصالح  

يتم يف سنة أو سنتني، بل حيتاج إىل صرب طويل وعناء كثري الذي تتطلبه ا العربية ال  )اإلصالحات    لبالد 
. وأهم االصالحات اليت دعا عبد املسيح أنطاكي بك إليها هي اإلصالحات  (718، ص.1908املطلوبة،  

ىل تنظيم  املالية، ألن املال يف اعتقاده هو أساس كل األعمال، وإلصالح املالية دعا صاحب "العمران" إ
امليزانية من خالل الدقة يف حتصيل األموال. ورغم أن الوضعية االقتصادية آنذاك كانت مزرية يف املنطقة  
العربية، دعا عبد املسيح أنطاكي بك كل عثماين إىل أال يتوقف على دفع الضرائب، على أساس أهنا ستعود  

 ابلنفع على األمة ككل. 

ي بك أن إصالح املالية يلزمه الضرب على أيدي املرتشني بعصا  من جهة أخرى، يرى عبد املسيح أنطاك
من حديد. وهذه اخلطوات اليت رمسها صاحب "العمران" حول إصالح املالية، جعلته يرى أنه إذا أصلحت  

ليس يف مصر    ، املالية وصلح مأموري احلكومات ونفذت القوانني بدقة، فإن البالد ستعرف تقدما وفالحا 

 
 1876جملس املبعواثن العثماين هو مبثابة الربملان بتعبري اليوم، أسسه السلطان عبد احلميد الثاين على إثر التعديالت الدستورية يف سنة -‡
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. وميزة األنطاكي  ( 718، ص.1908)اإلصالحات املطلوبة،    ل كل العامل اإلسالمي قاطبةالعثمانية فقط، ب
عن ابقي الدعاة لإلصالح، هو أنه كان جيمع بني التنظري والتنفيذ، لكونه كان عضوا يف جملس املبعواثن  

، قد ألغى  العثماين، ولذلك يف إطار حديثه لكامل ابشا الصدر األعظم أشار إىل أنه من أجل حمو الفساد 
ماليني جنيه، ويف سبيل ذلك قلص    4بعض الوظائف. والغاية من هذه اإللغاءات هو أنه سعى إىل توفري  

.  (747، ص.1908)اإلصالحات املنوية،    عضو فقط  32عضو إىل    300أعضاء جملس الشورى من  
املص األنطاكي بك مع جمموعة من  التحتية ساهم  البنيات  والتوسع يف  املالية  استدعاء  ولتدعيم  لحني يف 

والري  املستنقعات  وردم  واملعابر  الطرق  إلصالح  والفرنسيني  اإلنكليز  املنوية،    املهندسني  )اإلصالحات 
أمهية  ( 747، ص.1908 "العمران"  مبعوثي جريدة  معظم  االقتصادية خصص  . وارتباطا ابإلصالحات 

البالد فيقول "...عن اختبار أن    كربى للخط السككي يف البالد العربية، فيتكلم مبعوث اليمن ابسم أهل
لليمن" اليمن األكارم )  مد السكك احلديدية مفيد  . ورواد اإلصالح يف  (363، ص.1909،  اليمن ومبعوثو 

صحيفتنا هذه، كانوا من بني أهم االجتاهات اليت ترى بضرورة إنشاء السكة احلديدة يف البالد العربية لغاايت  
 اقتصادية وغريها. 

صالحات االجتماعية فإن املصلحون يف هذه الصحيفة، يرون أنه من واجبات احلكومة  أما فيما خيص اإل
أن تبذل األموال لوقاية رعاايها من األمراض، ويرى صاحب "العمران" أن الدولة هلا احلق يف أن تتدخل يف  

فتيش أو إجراء األمالك الشخصية لألفراد من أجل محاية األخرين أو القضاء على األمراض املنتشرة سواء ابلت 
،  1908،  حضرة الوجيه األمثل والتاجر الكبري) احلجر الطيب، أو حىت إحراق املنازل إذا تطلب األمر ذلك

. على املستوى االجتماعي دائما حيذر عبد املسيح أنطاكي بك من خطورة انتشار  ( 571.572ص.ص.
 الشوارع الكربى من املدن املصرية.  االحنطاط األخالقي، وخصوصا من انتشار بنات اهلوى اللوايت يتجولن يف

فريى األنطاكي أنه " ال تفلح أمة انغمس أبناؤها يف دمأة الفحشاء وال سيما إذا تنبهت وهنضت تطالب  
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على   دليال  ويكون  الدولة  أخر  يف  يقع  إمنا  الفحشاء  يف  واالنغماس  إداراي  أو  سياسيا  رقيا  أو  استقالال 
 . (571.572ص.ص. ، 1908، تاجر الكبري حضرة الوجيه األمثل وال )  سقوطها..."

أما فيما خيص التعليم فإن عبد املسيح أنطاكي بك ومن معه من املصلحني يعطون أمهية كربى للتعليم لغاية  
االصالح، ومن بني مظاهر اهتمامهم ابلتعليم، جند على سبيل املثال اهتمامهم ابلطالبات اللوايت يدرسن يف  

،  1908)  الفرنسي، ويرى األنطاكي أن هذه خطوة جيدة تعود ابلنفع على اجملتمع فيقول النادي العلمي  
: "فنهنئ نوابغ بناتنا بنجاحهن وهننئ آابئهن، ونسأل هللا أن يصبحن نساء انفعات للحياة  ( 502ث، ص.

ملدرسة  االجتماعية يف مصر...". وهذا يعين أن هذا التوجه اإلصالحي ال يرفض تعليم البنات وإن كانت ا
مدرسة فرنسية. ويف التعليم دائما قدم صاحب "العمران" نقدا كبريا جلامع األزهر واملسؤولون عليه، فريى  
وحىت   الواحدة،  السنة  يف  طالب  عشرين  أو  عشرة  يتخرج  طالب  آالف  عشرة  أصل  من  أنه  األنطاكي 

عدد الطلبة وزايدة النفقات  املتخرجني أنفسهم ليسوا شيئا، لذلك دعت صحيفة "العمران" إىل التقليل من  
عليهم، ويف نظرهم ال يصلح األزهر إال ابلقوة واملال، ف "القوة إليقاف كل متمسك أبهداب التقهقر عند  

)إصالح    حده، واملال إلدخال اإلصالح املطلوب إىل أقصاه حبيث ينطبق على غاية الشارع وروح القرآن"
توجه اإلصالحي عند هذا التيار كان يركز على الكيف . ويفيد هذا الطرح أن ال (479، ص.1909األزهر،  

 أكثر من الكم، فاألنطاكي ال يهمه عدد الطالب بقدر ما يهمه قدرات املتخرجني وأدوارهم يف اجملتمع. 

يف ختام هذه الورقة، قدمت جريدة "العمران" نظرة جامعة ملوضوع اإلصالح والتجديد العريب يف بداية القرن  
ا يستخلص أنه كان هناك توجه إصالحي مل يرفض اخلالفة العثمانية ومل يقبل هبا متاما،  العشرين، فمن خالهل

إذ يركز أصحاب صحيفة العمران عن عدم التخلي عن القومية العربية، ويف نفس الوقت مل تعط هلا بعدا 
ند عبد املسيح سياسيا أكثر من جمرد متثيل سياسي يف اجلامعة العثمانية. وتشكل املساواة أساس اإلصالح ع

أنطاكي بك. وإذا ما أردان أن نتساءل عن مصادر هذا التوجه اإلصالحي عند أصحاب جريدة "العمران"،  
فإهنا كانت متعددة ومرنة، ففيها جوانب عديدة استند فيها الدعاة لإلصالح إىل الفقه اإلسالمي، ومن  
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تعليم واألوضاع االقتصادية يف البالد العربية  جهة أخرى استندوا على أسس حديثة أوربية يف إصالح املالية وال
 . إابن التواجد العثماين خالل بداية القرن العشرين

 
CONCLUSION  

In conclusion, it is clear that the concept of reform was very flexible in 

AL Antaki representation. His point of view combined the Arabic privacy 

with the Ottoman sovereignty, by accepting to be a part of ottman khilafa. 

However, this accepting was condtional on giving a chanse for arabes to have 

a political representative in ottman manegment. 

To make these political reforms effective, they linked them with 

different key areas, especially educatoin and financial manegent. 

In the case of the sources of this reform representatoin, it can divided 

them to two principal sources, the first one derived from the Islamic culture, 

especially the ideas that allow for non-arabics to be a leader of islamic khilafa, 

as long as they are efficient. In other hand, this trend conentrated on European 

pattern to reform education and economic fieldes. 
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Abstract:  

This article examines the issues of reform in the Arab world before the first 
Great War. It is usual to study this subject by analysing the reformers ideas and works 
or by looking government’s reforms. However, this paper is trying to study it by 

analysing newspapers. It looks for those reforms from “Al Omran” newspaper 

between 1908 and 1912. It is clear that were there a group of reform trends, and who 
were writing in Al Omran tried to make a collect between Arabic privacy and 
Ottoman sovereignty. In their point of view for reforms, they focused on the political 
issues as a main problem; then munched education, finance, and society issues. 
Keywords: Abde Al Masih Antaki - the Ottoman Empire – Al Omran 
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ية جملتمع املغرب األوسط بني اهلوية احمللية   الوافدة.  والثقافةالرتكيبة االّسم
  *1قرندع زوليخة 

 ـ عبد احلميد مهري ـ  02جامعة قسنطينة 1
 /اجلزائر  واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

zoulaihka.grendaa@univ-constantine02.dz 
 

 
 2021/ 10/ 29اتريخ القبول:                10/2021/ 23:  االرسال اتريخ 

 ملخصال 
ن فهم احلاضر و التأمل  يف املستقبل ال يكون إال من خالل املعرفة اجليدة للماضي ، ألن ذلك يعكس إ              

ما مدى أصالة الشعوب و عمق جذورها يف التاريخ ، و مبا أن املغرب األوسط شهد العديد من احلضارات املتعاقبة  
ية غنية يف جمملها تعرب عن   اليت أثرت يف مجيع جوانب احلياة خاصة الثقافية منها  ما ساعد عل ى تشكل هوية اّسم

ما مدى عمق ذلك التمازج احلضاري  الذي اختلط و تشابك مع اهلوية األم  لتنتج  تفاعل  حضاري فريد من  
نوعه ، و الفرتة الوسيطة أثرى تلك احلقب التارخيية ألهنا عرفت الفتح اإلسالمي ووفود رسالة ّساوية جديدة مصحوبة  

و عنصر جديد  الذي استطاع أن يتغلغل داخل اجملتمع احمللي  هذا األخري الذي احتضن الدعوة احملمدية    بتيار ثقايف 
ية لألجيال املختلفة   حيث سيطرة األّساء العربية خاصة   و الثقافة الوافدة   ما أذى إىل انطباعها على الرتكيبة االّسم

ابلضرورة طمس أو اختفاء  †ة التسمموية لكن ذلك ال يعين   اليت حتمل يف طياهتا مدلوالت دينية  على أغلب البني
اهلوية األم بل حافظت على وجودها حىت  لو كانت  بشكل حمتشم  ويف بعض األحيان مزجت ابلثقافة الوافدة 

ية غنية يف جمملها متعددة يف معانيها .   لتنتج بنية اّسم
عربية ، الثقافة ، اهلوية ، احمللية ، التأثر ، التبادل ، االندماج ،  األّساء ، الرتكيبة ، اإلسالم ، ال :فتاحيةاملالكلمات 

 املغرب اإلسالمي ، التعايش. 
 

 
  constantine02.dz-oulaihka.grendaa@univzاملؤلف املرسل: قرندع زوليخة االمييل:  *
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   مقدمة 
إنم العجز  الكبري الذي يشهده جمال الدراسات اإلنسانية   و االجتماعية يف تغطية الظواهر التارخيية       

وتفسريها ،خصوصا بعد تطور الفكر التارخيي من الفرتات القدمية إىل يومنا هذا ،  دفع إىل البحث عن  
التخلص من النظرة الكالسيكية    آليات جديدة هتدف إىل تغطية النقص احلاصل يف الدراسات التارخيية و 

القائمة ابألساس على املقاربة الوصفية اليت حصرت األحداث التارخيية يف زاوية معينة و فشلت يف تفسري  
ظواهرها اإلنسانية و االجتماعية ، هذا ما دفع العديد من الباحثني إىل جتديد املقارابت املنهجية يف الدراسات  

ادة اخلربية و اإلجابة على العديد من االستفسارات املطروحة ، و يدخل هذا التارخيية من خالل حتليل امل
يف إطار توظيف مناهج العلوم اإلنسانية و االجتماعية يف حقل الدراسات التارخيية ، وتعد املقارابت اللمسانية  

األ جمال  خاصة  التارخيية  الدراسات  منها  استفادت  اليت  احلديثة  املنهجية  املقارابت  أهم  ونوماستيك  من 
(onomastique)  األنثروبونيمية  ( البشرية  األعالم  أّساء  سواء  األّساء  بداللة  يهتم  الذي 

l’anthroponyme)  (أو املكانية ) الطوبونيميةla toponyme و اهلدف من هذه الدراسة هي ،)
 ا التارخيية. حصر تلمك األّساء يف الزمان و املكان اليت صيغت  فيه و البحث عن مدلوالهتا  و خلفياهت

و إذا خصمصنا  احلديث عن علم األنثروبونيميا ، فإنه منصب على دراسة أّساء األشخاص داخل أي      
جمتمع من اجملتمعات الذي ربطته عالقات ثقافية متعددة اشرتكت فيه عناصر عديدة من لغة و دين واتريخ 

و يعكس اهلوية الرتاكمية للعناصر البشرية    و انتماء قبلي أو جمايل، فتجد اسم الشخص خيتزن خالصة ثقافية
الدراسات جيد جماال خصبا يف الكتب املناقبية اليت حتتوي على عدد هائل من أّساء   النوع من  ،  وهذا 
األشخاص الذي  مت التطرق هلم سواء املرتجم  هلم أو الذين ذكروا بشكل عرضي بني ثنااي النص ما يسمح 

ية تعرب عن الفكر الثقايف و التطور  ابلقيام بعملية إحصائية لكل تم  لك األّساء  اليت حتتوي على تركيبات اّسم
االجتماعي الناتج على العديد من الرتسبات احلضارية اليت ختلق نوع من الرغبة على فهمها و حماولة فك  

فيه ، ما    رموزها و معرفة القوالب اليت صيغت على أساسها يف إطار جماهلا  اجلغرايف و الزمين اليت ظهرت
يسمح بتحيني و جتديد الدراسات املغاربية الوسيطة اليت الزالت تتخبط يف نقائص كبرية مرتبطة جبانب اهلوية  
الثقافية هذا ما خلق نوع من الصراع بني دعاة الرببرية و العروبة ، لكن  هذا النوع من الدراسات يساعد 

ى أي صراع أو إيديولوجيا من اإليديولوجيات ، كما  على الوقوف على احلقيقة التارخيية الصرحية بعيدا عل
أهنا متكن الباحث من استنطاق املادة اخلربية الصامتة اليت جاءت على شكل تركيبات اّسية و ضعت حتت  
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التصنيف و التحليل اليت يتم من خالهلا فصل  خمتلف العناصر التسمموية سواء األّساء الشخصية  لألعالم  
النمسب و األلقاب   الثقافية  أو  التارخيي الذي من خالله شكلت اهلوية  امللحقة هبم ووضعها يف سياقها  

لألعالم البشرية مستفيدين من احلمولة احلضارية اليت شحنت هبا خمتلف األّساء عرب العديد من املراحل  
يف العناصر    التارخيية ، و ال يكون ذلك إالم من خالل تطبيق مبادئ الدراسة األنثروبونيمية عليها و البحث

 املشكلة هلا من : 
Anthroponyme , ethnonyme , hagionyme   ,  martronyme ,  monyme  
partonym   ,  sobriquet . 
و   الدينية  و  الثقافية  إبراز خصوصياهتا  مع  األّساء  هذه  طبيعة  على  الوقوف  ميكن  ذلك  من  انطالقا  و 

إثر االصطد التأثريات اليت تعرضت هلا  العربية   االجتماعية ، و أهم  الثقافة  ام احلاصل بني اهلوية احمللية و 
الفكر   الواقع املعاش و  ية  غنية يف جمملها تعكس  الوافدة  ، ما أدى إىل تشكيل منظومة اّسم اإلسالمية 

 املسيطر آنذاك . 
وانطالقا مما سبق ذكره تتجلى العديد من اإلشكاليات  املرتبطة ابملوضوع ميكن حصرها يف :ـ هل         

ية لسكان املغرب  األوسط حافظت على خصوصيتها احمللية أم أتثرت ابلثقافة العربية الوافدة امل نظومة االّسم
؟ مبعىن آخر هل األّساء الواردة يف كتب املناقب  و الرتاجم ...إخل انبعة من العرف احمللي أم صيغت على  

فدة هل اقتصر على جيل من األجيال أم  القالب التسمموي العريب؟ و إذا افرتضنا وجود أتثر ابلثقافة الوا
ية لألفراد وفق النظرة السائدة ، وهل ميكن احلديث   ية ؟ وما هي تركيبة اهلوية  االّسم غطى كل الرتكيبة االّسم
ية   عن  ألقاب يف تلك الفرتة؟، وهل لعب اجملال اجلغرايف  دورا يف احلفاظ على بعض اخلصوصيات االّسم

 لثقافة األم؟ 
 :   أوالـ بروز الدراسة األنثروبونيمية  يف األحباث املغاربية                

ال ميكن  ألي ابحث علمي أن ينكر أن الباحثني األروبيني  كانوا السباقني للبحث يف موضوع              
ية لألعالم البشرية  اليت كانت تندرج ضمن األحباث املرتبطة ابجلغرافيا التار  خيية  ، ونذكر على  اهلوية االّسم
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ية للعائالت الفرنسية   وعنون حبثه ب : "   ألبار دوزاسبيل املثال الباحث الفرنسي   الذي اهتم برتكيبة االّسم
  ‡"  (1)  األنثروبونيمية الفرنسية ـ أّساء العائالت الفرنسية ـ

مث جاءت نقطة التحول الكربى فيما خيص األّساء العربية مع الدراسة اليت قامت هبا املستشرقة  الفرنسية  
، حيث عاجلت موضوع األّساء العربية انطالقا من كتب  (1)"   "  حصن االسم بعنوان :   جاكلني سوبليه 

حت هذه الدراسة فيما بعد من  أببعادها  االجتماعية و التارخيية مث أصب الرتاجم الوسيطة وحاولت ربطها  
الدراسات املهمة اليت ختدم األنثروبونيميا العربية و مرجعا مهما لكل الدراسات األخرى اليت عاجلت هذا 

مث انتقل هذا النوع من الدراسات إىل الوطن العريب عموما و اجلزائر خصوصا على يد جمموعة  ،  املوضوع  
  زهري خبوشموضوع األّساء عرب العديد من املراحل التارخيية فمثال :    من الباحثني املعاصرين الذين تطرقوا إىل 

قاموا بدراسة حول  األّساء يف الفرتة القدمية ، أما الفرتة الوسيطة فنجد الدراسة  (2)  عبد السالم غجايتو 
، مث جند العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل  ( 4)  وحسني بوبيدي(3)   عالوة عمارةمن    §اليت قام هبا كل 

و سعاد بوجلوجية    ( 61و فاطمة الزهراء قشي(5)  هدى جباساألّساء يف الفرتة احلديثة منها : دراسة  
حول الفرتة املعاصرة فهي حمدودة نوعا ما و نذكر منها على سبيل املثال دراسة  =  ، أما الدراسات   (1)

 

J 1   :ـ تعترب دراسة ألبار دوزا من أهم الدراسات اليت تناولت موضوع األنثروبونيمية الفرنسية ومعلوماهتا الكاملة 
Albert dauzat ,traite d’ autonymes  française  ـles noms de familles  de France , 
paris   ,1951. 

 ـ نشرت دراسة جاكلني سوبليه أول مرة يف فرنسا :1
Gocqueline sublet,le voile de nom , essai sur le nom propre arabe , paris ,P U 
F,1991. 

 م ( 2000و نشرت دراسة حول  هذا الكتاب ) فدعق ، ت . 
م ،   2005ـ ـ   عبد السالم غجايت : له مقالة بعنوان : " من دالالت االسم يف االستعمال العرب" ، )غجايت ، ت . 2

 = ( 36ـ  33ص . 
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ما خيص املعاجم  و القواميس  اللغوية اليت قدمت قفزة نوعية يف دراسة األّساء  **، أما  ( 2)  كرمي كحول
إضافة إىل كتابه اآلخر    األمازيغي حملمد شفيق   املعجم العرب احمللية لسكان املغرب اإلسالمي عامة فإننا جند  

حممد  راسة اليت قام هبا  ، إضافة إىل الد  الدارجة املغربية جمال توارد بني األمازيغية و العربية املوسوم ب :  
آخرون يف كتاهبم اجلماعي بعنوان : املصطلحات األمازيغية يف اتريخ     محام و صدقي علي أزايكو و 

 . العرب و حضارته 
  البحث يف ـ      اثنيا ـ  أمناط األّساء العربية املشكلة لرتكيبة االّسية جملتمع املغرب األوسط             

 ـ   مدلوهلا ومعانيها
إن دراسة األّساء يف املغرب األوسط   حتتاج  إىل عدة طرق من أجل فهمها و فك رموزها ،             

ية حسب األجيال املشكلة لكل اسم مث دراسة كل جيل على حدا  وذلك من خالل تفكيك الرتكيبة االّسم
ية احمل لية و أي جيل  ، لتسهل على الباحث و القارئ معرفة أي جيل  من األجيال حافظ على  اهلوية االّسم

ية املعلن عليها بشكل مباشر سواء   كان له أتثر بثقافة الوافدة ،  و ختتلف أمناط األّساء حسب الرتكيبة االّسم
أحادية الرتكيب ) اسم العلم  فقط (  أو ثنائية ) اسم العلم + اسم األبوين ( أو ثالثية ) اسم العلم + اسم 

 
ـ  عالوة عمارة :رئيس فرقة حبث حول : " أّساء و ألقاب األشخاص يف املغرب الوسيط من خالل كتب  3=   **

 الرتاجم". 
هـ ، 4هـ ـ  3ـ  حسني بوبيدي : ـ له مقال بعنوان : " أّساء األعالم و القبائل و األماكن يف اجملاالت الكثامية من القرن  4

 م ( .   2017صوص املصدرية " ، ) بوبيدي ، ت . دراسة يف جذور  التعريب  من خالل الن
ـ هدى جباس : هلا مقال بعنوان : " االسم هوية و تراث ، مقاربة أنثروبونيمية لداللة األّساء يف قسنطينة " ، ) جباس ، 5

 م (   2015ت . 
ب هوية و دالالت " ، ) قشي ، ـ  فاطمة الزهراء قشي :هلا مقال بعنوان: " الرتكيبة السكانية لقسنطينة األّساء و األنسا6

 .(   29ـ 24م ، ص. 2005ت . 
ـ سعاد بو جلوجية :هلا مقال بعنوان: " األّساء و األلقاب يف مدينة قسنطينة هناية العهد العثماين و بداية االحتالل  1

م ، ص..  2017.  الفرنسي بني واقع التسجيل و إشكالية التغيري من خالل عقود الزواج و الطالق " ، ) بوجلوجية ، ت 
 .( 137ـ  130

 .( 771ـ 766م ، ص. 2017كرمي كحول : له مقال بعنوان : " سيميائية األّساء و األلقاب " ،  ) كحول ، ت . -2
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) اسم العلم + اسم األبوين + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الثالث (  األبوين + اسم اجلد الرابع ( أو رابعية  
أو مخاسية ) اسم العلم + اسم األبوين + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الثالث +اجلد 

لثاين  الثاين ( ، أو سداسية ) اسم العلم + اسم األبوين + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الثالث  + اسم اجلد ا 
ية تلحق ابلكنية اليت متثل اجليل السابع ) األبناء(  ، كما   + اسم اجلد األول ( ، و أغلب الرتكيبات االّسم

الزمين  حسب عدد األشخاص    اليت حيملها أي علم من األعالم متفاوتة يف توزيعها  ية  الرتكيبة االّسم أن 
ية فهي متفاوتة فيما بينها فال بعض يقتصر على  ذكر اسم العلم فقط  و بعض  املشكلني لكل تركيبة  اّسم

ية تتجاوز إىل ذكر اجليل اخلامس و السادس و حىت السابع  و الثامن وكل تلك الرتكيبات   الرتكيبات االّسم
 مشكلة من أمناط خمتلفة حسب كل جيل من األجيال ميكن تصنيفها ابلشكل اآليت : 

 ††( 1):  ن القرآن الكرمي (  ) م   اجلاللة أو املضافة إىل لفظ اجلاللة  ـ أّساء 1
    
إن تبين هذه األّساء يف جمال املغرب األوسط عامة مرتبط ابلدرجة األوىل ابلعامل الديين الذي ألقى بضالله   

على املرجعية الفكرية للمجتمع املغاريب  ، فظهرت نوع من األمناط التسمموية املستمدة من أّساء اجلاللة   
سالم ، لذلك يالحظ سيطرت هذه  األّساء  كنوع من االحتضان لثقافة اإلسالمية إلثبات صحة اعتناق  اإل

ية اليت تناقلتها لنا كتب الرتاجم و املناقب املختلفة  اليت تربز سيطرت األّساء   على خمتلف الرتكيبات االّسم
املضافة  إىل لفظ اجلاللة و على رأسها اسم عبد هللا و عبد الرمحن و عبد اخلالق  و عبد احلميد و عبد  

كما أن البعض    (1)(، 2002م،  التميمي ،  ت..1997.....إخ ) التاديل ،  ت .العزيز و عبد السالم  
تسمموا بلفظ اجلاللة دون إضافات مثل اسم مالك ووكيل ، كما أن التسممية ابألّساء املضافة إىل لفظ اجلاللة  

ي األنثوي من خالل تسممية هبة هللا  و زايدة    مل تقتصر على الذكور فقط بل تعدت ذلك إىل احلقل  االّسم
 .(. 59م ، ص. 2009هللا  اعتقادا ابلفال  احلسن و التفاؤل ) الربيعي ، ت .

 
 ( 95 – 25م ، ص . 2003ـ حول األّساء املضافة و املنسوبة ينظر : ) الثعاليب ، ت .ـ  1 ††
ية ألعالم كتاب التشوف ) التاديل ، ت.لإلطالع أكثر حول ذلك ينظر  -1 م ( و كتاب املستفاد 1997الرتكيبات االّسم

 م (2002يف مناقب العباد ) التميمي ، ت 
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   أّساء األنبياء و الرسل من  القرآن الكرمي : ـ 2
ية ملختلف      تشكل يف الغالب حضورا مكثفا  عرب األجيال املختلفة ، و هذا ما يثبت أن املرجعية االّسم

لكرمي بدرجة األوىل وذلك ملا حتمله تملك األّساء من خصوصيات دينية  أعالم  املغرب  األوسط هو القرآن ا
و روحية أثرت يف نفسية اجملتمع الذي أصبح يستمد أّسائه من النص القرآين سواء العربية منها أو األعجمية  

ال و  اليت عرهبا القرآن  ، و عرفت هذه األّساء انتشارا واسعا عرب أزمنة خمتلفة ميثلها كل جيل من األجي
"و معناه يضحك من قوله عز وجل : " وامرأته    يتسحاقوهو اسم عربي  ينطق "  سحاقمثال ذلك : اسم إ

أيضا اسم عربي     وزكرايء ( " ،   71قائمة فضحكت فبشرانها إبسحق ومن وراء  إسحق يعقوب)هود ،  
  يف العربية و معىن  " وهو من أّساء هللا   ذكر  يهوه" مبعىن"  اي " و "زخر" و هو مركب من"   " زخراي ينطق  
أب  " مبعىن "  أقراهاميكتب يف العربية  "    إبراهيم" ، كما أن اسم    " ذاكر للا" أو    " ذكر للا االسم  

"  "   و الشني تقلب سني يف العربية  مأخوذة من اجلدر  شلوموه  " ، أما سليمان فتنطق ابلعربية "  اجلمهور 
" ، واسم حيي يقابله    السالم " أو"    " مساملفمعىن االسم    ، لذلك   السالم" " أو "  السلم  " مبعىن "    شلم

ميسك ابلعقب أو "مبعىن  "    "يعقوق " ، أما اسم يعقوب فينطق    " يهوه منعممبعىن    يوهنا "يف العربية "  
" و معناه "    " يشوعابلعربية    عيسى" ، وجاءت هذه التسممية يف العهد القدمي  ، كما أن اسم    حيل حمل 

" مبعىن  يشمعيل  معرب يف القرآن الكرمي من "    ّساعيل"، كما أننا جند اسم إ  خالص يهوه أو يهوه خالص
ايوسف  " و  منتشل  " و معناه " موشية  ينطق ابلعربية "    موسى" واسم    ّسيع للا  " جلذر العربي "  من 

" ، ووردت التسممية يف سفر التكوين : " وّسته أمه يوسف قائلة : زادين الرب ابنا   " يزيد" و معناه يسف
"   و اسم "  يبكي أو صرخة الويل " وحيمل معىن الذي إيوق ينطق يف العربية "    أيوبآخر " ، أما اسم  

" و    " يوانه ابلعربية    يونس " ، و اسم  ييد "حمبوب أو عزيز " داقمعرب من العربية و حيمل معىن    داوود 
أيضا عريب من   صاحل" و اسم  " شعبو أصله عريب من  شعيب  " ، إضافة إىل اسم احلمامة  حيمل معىن " 

قوم اثمود البائدة  و اّسه مصاغ من العربية األوىل اليت تفرقت إىل الساميات الحقا و يقابلها يف العربية "  
 2009") صايفي ، ت .مبعىن مرتفع جدا أو اجلبلي "    أهارون طق ابلعربية "  فين  هارون ، أما اسم    صاليح" 

م    2006،  عرتوس ، ت .  128  –  127، ص.  2000، مشرقي ، ت.  131ـ    88، ص .2010  /
. ( ، أما ما خيص األّساء احملممدية فقد حظيت مبكانة خاصة يف جمتمع املغرب  170  –  90، ص .  
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صلى هللا عليه و سلم الذي ارتبط الفتح اإلسالمي للمغرب برسالته    األوسط و ذلك راجع ملكانة الرسول
السماوية ، ما ولد نوع من التسابق لتسممي أبّسائه كنوع من التربك هبا ، ودليل آخر على رسوخ الرسالة  
احملمدية يف العقلية املغاربية بصفة عامة اليت أصبحت مرجعا للحقل التسمموي لألعالم.  فسيطرت األّساء  

حملممدية مقارنة مع أّساء األنبياء و الرسل األخرى واضحة  خاصة اسم حممد  وهو اسم مفعول من الفعل  ا
.(و كذلك تسمموا  أبّساء أمحد و محاد ومحدون) أّساء  769م ،  ص .    2018محممد )كحول ،  ت .  

 ت الثقافية  املتبادلة .( عرفت انتشار ا واسعا يف األندلس  مث انتقلت إىل املغرب اإلسالمي نتيجة التأثريا
 :  ـ أّساء آل  البيت 3

ية لسكان املغرب األوسط   ابلعامل الديين الذي كان له دور كبري يف تشكيل خمتلف         أتثرت البنية االّسم
األمناط التسمموية املرتبطة ابلثقافة اإلسالمية اليت تعكس خمتلف  التأثريات الوافدة من املشرق ومنها التأثر  

ه خاصة أّساء ا لبيت  العلوي الذي عرف حضورا أبّساء آل بيت النيب صلى  هللا عليه وسلم مبختلف فروع
مكثفا يف خمتلف األجيال ، و تبين هذه األّساء يوحي بوجود موروث مذهيب أفرز بعض الرواسب الدينية  
اليت  شكلت الذاكرة اجلماعية جملتمع املغرب اإلسالمي  خاصة اسم علي املشتق من العلو وهو ضد السفل  

.( مت أتيت األّساء احلسمنية منها : احلسن ، حسون ، حسن ،  770م ، ص .    2018)كحول ، ت .  
حسان ، إضافة إىل األّساء احلسمينية من احلسني و حسني وكل هذه األّساء تعرب عن األوصاف احلميدة 

ي  835م ، ص .  1991املرتبطة ابحملاسن و كرمي اخللق و اخلصال )الزبري ، ت .   (، كما أن احلقل  االّسم
م  1991ن البيت النبوي كاسم القاسم ـ ابنه ـ  و اسم فاطمة ) من الفعل فطم : الزبري ، ت .تدعم أبّساء م

.( ـ ابنته ـ  وتنطق بلسان  احمللي ـ فاطيمة  أو فاطمة ـ و اسم أمنة ـ أمه صلى هللا عليه و    703، ص .  
 سلم ـ أصبح يتداول أبمينة أو اليامنة ـ  . 

 :  أّساء الصحابة ـ 4
ية املغاربية  كدليل على أتثر اجملتمع بصحابة النيب صلى  شكلت هي        األخرى حضورا يف الرتكيبة االّسم

هللا عليه وسلم و الدور الكبري الذي لعبوه يف تبليغ الرسالة احملممدية ، هذا ما خلق نوع  من حب التسممي 
بكر إضافة إىل األّساء العمرية من    أبّسائهم ألهنا مرتبطة ابهلوية الثقافية  العربية اإلسالمية  خاصة اسم أيب

عمر و عمرو و عمار ، عامر وكل هذه األّساء تدل على التفاؤل ألنه يتم اختيار  األّساء الطيبة املباركة  
م  132م ، ص .    2007اليت تدل على التعمري ألن عمارة البيوت تكون ابملولود اجلديد )بوجلوجية ، ت .  
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ت له بعد التأثريات الناجتة عن التمازج بني الثقافة العربية الوافدة و  . (، كما أن هذا االسم خصوصا حدث
العرف احمللي ألن سكان املغرب  األوسط حافظوا على بعض اخلصوصيات اللسانية  النابعة من  الثقافة  

.( و ذلك من خالل إدخال  24م ، ص .  1999األم   فظهر اسم عمروس و عمروش  )شفيق ، ت .  
ية  تدعمت  ابسم  حفص و عثمان ) اسم يطلق  الواو و الشني عل ى أّساء األعالم ، كما أن املنظومة االّسم

.(وزيد و سعد و بالل ...... إخل )مصدر زاد  77م ، ص .    2018كحول ، ت .  ( ) على احلبارى  
 . (   36ـ  33م ، ص.  2005غجايت ، ت .  ( ) الشيئ يزيد زيدا

 :   ـ  أمناط أخرى 5
ية عربية توحي بشكل  ال ميكن أن نغفل         ية جملتمع املغرب  األوسط تدعمت أبمناط اّسم أن الرتكيبة االّسم

(اليت حتمل يف طياهتا داللة  26كبري  على احتضان الثقافة الوافدة  ومنها : التسممية أبّساء مرتبطة ابلطبيعة )
جتماعية و منها اختيار األّساء اليت  القوة و اجلمال ألنه ال ميكن أبدا جتاهل أثر البيئة يف احلياة الثقافية و اال

حتدد هوية اجلماعة و البيئة اليت ينتمون إليها ومثال ذلك األّساء املرتبطة ابلطيور مثل اسم : عصفور و اسم 
.( ، إضافة إىل األّساء املرتبطة ابلتضاريس  11م ، ص .  1981أوحبيب ت .  )  (سحنون) طائر حديد  

و  الصالبة  على  يدل  الذي  من    كاسم جبل  مستمدة  أغلبها  بصفة  مرتبطة  أّساء  إىل  وتتعدى    ، القوة 
األوصاف احلميدة و الفضائل اليت جاءت يف صيغة الفاعل  سواء مشتقة  من السعادة مثل : سعيد أو من  

. (أو من املنة مثل أّساء ميمونة و ميمون  666السمعد مثل : مسعود و سعدون )بن دريد ، د.ت ، ص .  
محام  )   ( و يف اللهجة احمللية  ينطق أمان  )،  (  47م ، ص .  1999الرازي ، ت .  )  (  انة،  )من إعطاء األم
.(وتتعدى هذه األّساء إىل الصفات اخللقية مثل : األخنس و  40م ، ص .    2004، أزايكو ، ت .  

م .(، إضافة إىل ظهور منط أخرمن التسممي مستمد 162م ، ص .    2006األجدع )الزخمشري ، ت .  
الكرمي مثل أّساء : عمران ، لقمان ، مرمي ، ايسني ، مدين )كل هذه األّساء هي سور من    من القرآن 

القرآن الكرمي : أل عمران ، مرمي ، لقمان ، ايسني ، واسم مدين جاء مذكور يف سورة العنكبوت من اآلية  
اإلصطخري    )   ( واسم مدين اسم قبيلة شعيب عليه السالم اليت كانت تسكن حبر القلزم  )   ( .  36  –  35

م (، كما ظهرت أّساء مرتبطة ابخلالفة مثل : منصور ، انصر ، املعتصم    162م ، ص .  2014، ت .  
 .(. 448ـ    447، ص .  )القلقشندي ، د.ت   (، املعز)هذه األّساء ظهرت يف البداية كألقاب مع العباسيني  
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ية جملتمع  املغرب األوسط  ـ  البحث يف أصوهلا            اثلثاـ التسممية احمللية و حضورها يف البنية االّسم

   و نقاط  أتثرها ابلثقافة الوافدة  ـ
برغم من أن األّساء العربية اإلسالمية طاغية على الرتكيبة االّسية  للمجتمع حسب ما هو متداول يف كتب   

إىل كتب الرتاجم و الفهارس و الطبقات و املشيخات ....إخل  ، إىل أن ذلك مل مينع   املناقب خاصة إضافة
أبدا من حضور العرف احمللي يف النمط التسمموي الذي استمد مقوماته من الثقافة األم و املوروث اللساين  

عنصر املشكل و الرئيسي   للهوية املغاربية  ، و الكتب التارخيية اإلسالمية مبختلف أنواعها مل تنكر أبدا أن ال
)ابن عبد احلكم جملتمع املغرب اإلسالمي  عموما هو العنصر الرببري الذي كان يضم جمموعات قبلية خمتلفة  

 495. ت ، ص .  م ، ابن حزم ، د 191م ، ص .    1991م ، البالذري ، ت .  170.ت ، ص .    ، د
.(  267م ، ص .  2010ت .  ، ابن خلدون ،    24م ، ص .  1983، ابن عذاري املراكشي ، ت .  

أتثرت كل التأثر ابلعنصر العريب الوافد عرب العديد من املراحل التارخيية  و قرون من الزمن ما ّسح بظهور  
حركة تعريب واسعة مست خمتلف جوانب احلياة و تعدت ذلك إىل أّساء األعالم البشرية و اجلغرافية على  

م ،  2012الغالم ، اجلوابن ، ت.  سالم  ، اللغة العربية)حد سواء  مستفيدة من عدة عوامل أمهها : اإل
م ، ص .    19972(، الوفود العربية و تشكل الدويالت املستقلة)بن أيب زرع الفاسي ، ت .  . 90ص.  
،  592م ، ص .    2009.  .( ، حركة التعريب اليت ظهرت مع املرابطني و املوحدين )عياض ، ت    29

القبائل اهلاللية)أطلق عليها البعض مصطلح الكارثة اهلاللية و    (، هجرات34.ت ، ص .    الزركشي ، د
.(، ظهور    36ـ    7م ، ص .    2008عمارة ،  )  ( يلوجية  تاابت الفرنسية و ذلك وفق نظرة إد ابخلصوص الك

م ، رافع ،  338م ، ص .    1938الشبكات التجارية ) لتفصيل يف املوضوع ينظر : ابن حوقل ، ت .  
.  105م ، ص .2012.(، احلج ، الرحالت العلمية )سعيد ، ت .  163ـ    156م ، ص .    2009ت .  

(، كل ذلك ابإلضافة إىل عوامل أخرى ساعد على  ظهور  مزيج من األّساء جملتمع املغرب األوسط   املتأثرة   
م يعرب  ابلثقافة الوافدة كما ذكر سابقا ، لكن ذلك مل يؤذي  ابلضرورة إىل إلغاء املوروث احمللي هنائيا فاالس

عن خصوصية اجملتمع و مقوماته احلضارية املسئولة عن تشكيل الذاكرة اجلماعية اليت تنعكس بدورها على  
 األّساء املختلفة ، و ميكن تقسيم األّساء احمللية اليت انتشرت يف املغرب اإلسالمي إىل :  
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 :    ـ أّساء عربية صيغة و فق اللسان احمللي1
أهنا طوعت على طريقة اللسان احمللي ليسهل نطقها و تداوهلا ومن أمثلة ذلك   أي أن مادهتا عربية إال     

من   و ميموانسن عزيزمن  يَعزان و حيي  من اسم حيياتنو  خلفاملستمد من االسم العريب  خيلوفن : اسم 
)مجيع هذه األّساء احمللية جاءت بصيغة اجلمع من خالل  إضافة النون اليت  تذل على ذلك أخر    ميمون

  ( الكلمة ، أما ما خيص ايء البداية فهي األخر أضيفت ألن األّساء احمللية تبدأ يف ابلساكن  عكس العربية
، سعدي ، ت .    17م ، ص .  1999، شفيق ، ت .    36  –  35م ، ص .  1996شفيق ، ت .  )

فهي األخرى أّساء    اسم تيعزمات و اتميمونت .(، أما ما خيص األّساء املؤنثة مثل  10م ، ص .    2007
عربية صيغت وفق القالب التسمموي احمللي من خالل إضافة التاء يف البداية و اتء التأنيث املفتوحة يف أخر  

 .( . 21م ، ص. 1999)شفيق ، ت . عزيزة و ميمونةاالسم لكل من  اسم 
 :   ـ أّساء حملية  عربت على مستوى النطق أو الكتابة2
هي أّساء مستمدة من الثقافة األم تعرضت إىل نوع من التعريب لكن ذلك مل يفقدها مدلوالهتا اللغوية اليت   

أتكد انتمائها  لثقافة احمللية ، و األمر املميز يف األّساء احمللية أهنا جاءت جامعة لكل العناصر الدينية و  
يعرب عن وعي اجملتمع  و تطوره الفكري و    الروحية و االجتماعية و الطبيعية اليت أنتجت حقل تسمموي

 تفاعله مع حميطه و التطورات اليت طرأت عليه  و ميكن تقسيمها هي األخرى  إىل :  
أ أمغاومثال ذلك اسم    ـ األّساء اليت حتمل مدلوالت دينية و اجتماعية  :   الشيخ مبعىن    مغرر ويقرئ 

وكماك  ) وقاق ( أو  ض إىل التعريب احلريف من  الذي تعر   وجماج أو     واجماجابإلضافة إىل ذلك جند اسم  
) مثال القاضي أبو الفضل عياض عند حديثه عن فقيه املصامدة واجاج بن    الفقيه مبعىن    أَكاك ) أقاق ( 

  ( ) وحول معىن االسم ينظر )، (592م ، ص .   2009عياض ، ت .   )  ( زلو اللمطي رّسه " واكاك "  
( أو الكاف املعقودة  ) هي  g) م استبدال اجليم املعجمة.(حيث يت173م ، ص . 1999شفيق ، ت . 

و    واَجرامالكاف املنقوطة ( حبرف اجليم لتتناسب مع اللسان العريب ، كما أننا جند أّساء أخرى مثل اسم  
.ت ،    محام ، أزايكو ، د )   الزعيم الروحي أو املرابط ابجلني  املعجمة و حيمل معىن     أقَرام أصل صيغته  

حيث مت استبدال الزاي الرببرية املفخمة و املنقوطة حبرف   تزويلعرب من     التصويل.(، و اسم  8ص.  
م ،  1997)التاديل ،   املستقيم و احملاسبو  مبعىن العادلالصاد العريب وهذا االسم حيمل مدلولني األول 
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  . الثاين مبعىن  146ص  .التيز و مفردها    اتزاليتاليت تكتب    الصلوات.(، و  م ،  1996)شفيق، ت 
 (. 683ص.

: و تعرب بصورة مباشرة عن الفكر العامي القائم     ـ  األّساء املرتبطة  ابحلظ و السعد و البخت و االحرتاز
ابألساس على التفاؤل  ، مع وجود بعض األّساء اليت توحي ابنتشار احلسد و الغرية وجتسد ذلك يف : اسم 

اليت تصور أصابع اليد اخلمسة وحتمي من العني) التاديل ، ت .  املستوحي من فكرة القالدة    اتمخيست
اللذان حيمالن مذلول الوقاية و    حريزو حمرز    .( ، ونفس األمر لكل من اسم390م ، ص .    1997

.(، أما األّساء املرتبطة ابحلظ والسعادة 69م ، ص .    1964الصيانة من كل الشرور )بنعبد هللا ، ت .  
)    يرزجان ( ، إضافة إىل    يالرزج ) إيالرزك أو إيالرزق( ،    زرج ) زرك، زرق  فيمكن حصرها يف : اسم

ينور ،  ،    توانرت ( مبعىن السعد ذو السعد و السعود ،  إضافة إىل أّساء أخرى مثل :  إيرزكان ، إيرزقان
 معىن  الدليل و الضياء و صاحب السعد و البخت وكل هذه األّساء حتمل     يلنور ، إياَلنور ، تومرت

 . م(103م ، ص.    1979)جمهول ، ت .
: توحي بتأثر  اجملتمع الوسيط بوسطه الطبيعي الذي استلهم منه    ـ األّساء املستمدة  من عناصر الطبيعة 

"  العديد من األّساء الدالة على اجلمال و القوة سواء التسممي أبّساء احليواانت منها أّساء الطيور مثل اسم  
(" ، إضافة إىل اسم .oussous , n .1976 , p .53) احلمام "   مبعىن "   أتبري " املصاغ من "    وتبري 

.(  ومث تعريبه إىل يشكر   .oussous , n .1976 ,p .8" وهو طائر احلجل " )  " إسكر " أو  " يسكر  
ية مثل اسم "   "     أزنكضد " املستمد من"   مطكو ، وجند حضور ألّساء حيواانت أخرى يف املنظومة االّسم

" وهو الفحل و    إيغمور" أو    " يغمور، إضافة إىل اسم    العجل  مبعىن    وغانأو أ  يوغانوهو الغزال ، واسم  
.(، والتسمي    123،    291م ، ص.    1997يطلق هذا االسم على ذكور احليواانت ) التاديل  ، ت .  

"    أزغارر املصاغ من " ازغاو "  والصخر  " وهو "  تنفيت  ابلعناصر الطبيعية ميتد أيضا إىل كل من أّساء "  
يطلق عليه أيضا اسم  اتونت و    الزيتون)" وهو شجرة   أزموراملستوحي من "   زمور" و اسم   السهلمبعىن 
"  وهو    أسيف" املستمد من اسم "    يالسيف.(، وكذلك اسم "  34م ، ص .2012الربكة ، ت .   ) أزرو

املصاغ    " زيري" ر األّساء تداوال  اسم  .( ومن أكث   47،  38م ، ص .1999") شفيق ، ت .     " النهر
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" فيقال " زيري "  ئزيري  " ويف اللهجة الزانتية  حتذف  مهزة "    اتزيري" أو"    تيزيري" أو "    ئزيريمن "  
 .   (.tibermacine , kojjuf , n .2009 ,p.29")  البدر أو القمر املكتملمبعىن " 

ل  " ،    َومليلاسم "     :  وأكثر األّساء تداوال  أّساء مرتبطة ابأللوان  ـ و جاءت    ماالل" " ، "  مَلول  " ،  مالم
ل  مبعىن    أماَللعلى أوزان خمتلفة  : فعميل ، فًعال  ، فعمول وهي مستمدة  من فعل    األبيضعلى وزن  أفعالا

ؤسقني  أو    ؤسكني " املصاغ من "    " يسكني.( ، إضافة إىل اسم    47م ، ص .    1996)شفيق ، ت .
.(، و تبين أّساء مرتبطة ابأللوان هلا داللتها  االجتماعية    124م ، ص .1999وهو األسود )شفيق ، ت .  

وميكن تفسريها بلون البشرة ، ابإلضافة إىل ذلك يوجد أمناط أخرى لتسمية تثبت احملافظة على املوروث  
ف املعقودة( مبعىن  " امللك "  ) ابلكا  أقليد أو أكليد" الذي جاءمن صيغة " جَلداسن  احمللي مثل اسم " 

(akli hadadou,n 2006 /2007,p .15." إضافة إىل اسم ،)وكادير  " املصاغ من "    وجادير
.( وكلها حتمل يف  23م ، ص .    1996" وحيمل معىن السور املنيع أو احلصن) شفيق ، ت.    أووقادير

 طياهتا  مذلول القوة و الصالبة . 
 

 خامتة  
نثروبونيمية  من الدراسات املهمة جدا يف حقل البحوث اإلنسانية و االجتماعية ألهنا  تعترب الدراسة األ      

تعاجل موضوع  مرتبط ابهلوية الثقافية و االجتماعية و احلضارية ملختلف الشعوب وذلك ابالعتماد على علم  
عرفت تعاقب    اللسانيات الذي قدم  خدمات جليلة ملثل هذه الدراسات ، خصوصا املرتبطة ابلشعوب اليت 

العديد من احلضارات  ما ساهم يف تشكل ذاكرة  مجاعية  غنية يف جمملها ابلعديد من الرواسب املستمدة 
من تلك احلضارات ، واملغرب األوسط عرف تعاقب حضارات خمتلفة أمهها احلضارة العربية اإلسالمية  ،  

ية و هذا ما نستخلصه من كتب  اليت أثرت يف جماالت متعددة ما أذى إىل انطباعها على الرتكيب ة االّسم
الوافدة  ووضعها حمل احرتام ألهنا   الثقافة  املناقب والرتاجم ...إخ ، ألن جمتمع املغرب األوسط احتضن 
مرتبطة ابلرسالة احملمدية و الدين اإلسالمي ، فظهر نوع من التسابق  إىل تبين أّساء جديدة انطبعت على  

ية مشبعة أب ّساء مستمدة يف أغلبها من القرآن الكرمي سواء أّساء مضافة إىل لفظ اجلاللة  كل الرتكيبة االّسم
التغريات  و   أو أّساء األنبياء و الرسل وتعدت ذلك إىل أّساء الصحابة و أّساء أخرى ، و رغم  تلك 
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ية  لكن ذلك مل مينع أبدا من تسجيل حضور الثقافة احمللية    التقلبات عرب قرون من الزمن   يف البنية االّسم
املنبثقة من اهلوية األم  و املشبعة بنوع من االمتداد  الثقايف الضارب جبذوره إىل ما قبل الفتح اإلسالمي  ،  
معلنة على عدم اضمحالهلا الكلي يف الثقافة العربية اإلسالمية  بل عرفت نوع  من التعايش انعكس على  

ية مزجت بني   الثقافة الوافدة واهلوية األم، ابلرغم من ظهور نوع  قالب األّساء اليت ظهرت فيه تركيبات اّسم
 من التعريب اللفظي والكتايب بسبب صعوبة اللهجة احمللية . 

 
Conclusion  
The anthroponomic study is one of the most important fields acting on human 
and social researches regarding its focus on social, cultural and civilizational 
issues of different nations. 
This field of study is based on linguistics that helpes much in dealing with 
researches connected to nations having known a good number of consecutive 
civilizations, and consequently, developed a very reach collective memory. 
Arab Islamic Civilization is one of the most important civilizations known by 
the Central Maghreb, what makes its impact great and remarkable on different 
aspects of the population’s life including proper names adopted in this region 
during several stages of history as mentioned in biographies and books 
enumerating qualities and virtues. 
This can be explained by the hospitality that the coming culture had received 
since it was related to Islam. 
There were a kind of race towards adopting new names inspired from the 
Holly Quran (names of prophets, compound nouns containing “Allah”), as 

well as naming with companions names. But even after ages, the local culture 
flowing from the mother identity that goes back to the pre-Islamic era, kept 
its place in forming proper names in the Central Maghreb announcing a 
partial, but not total, melting in the Arab Islamic Civilization in a kind of 
cultural coexistence in spite of arabization of some difficult local names.  

 
 
 
 
 
 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

48 

 

 المصادر و المراجع :  
بن أيب زرع الفاسي، علي، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و اتريخ  مدينة فاس  ـ ا1

 .  1ج.،   م1972، تح : عبد الوهاب بن منصور ، دار املنصور لطباعة و الوراقة ، الرابط ، 
هارون ، دار  ـ ابن حزم األندلسي ، أبو حممد علي ، مجهرة أنساب العرب ، تح : حممد بن عبد السالم  2

 .   2املعارف القاهرة ،  د  . ت ، ج.  
 م. 1938ـ  ابن حوقل ، أبو القاسم ،   صورة األرض ، مطبعة بريل لنشر والتوزيع ، ليدن ، 3
م  2010ـ ابن خلدون ،عبد الرمحن ، ديوان العرب ، تح : عادل بن سعد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  4

 . 6،ج.
لقاسم عبد الرمحن ،  فتوح مصر و املغرب ، تح : عبد املنعم عامر ، قصور الثقافة  ـ ابن عبد احلكم ، أبو ا 5

 للنشر و التوزيع ، القاهرة ، د . ت . 
ـ ابن عذاري املراكشي ، أبو عبد هللا حممد ، البيان املغرب يف أخبار األندلس و املغرب ، تح : ليفى  6 

 . 1م، ج.1983بروفينسال ، دار الثقافة ، بريوت ، 
ـ اإلصطخري ، إبراهيم بن حممد ، املسالك و املمالك ، تقدمي : محاة هللا ولد سامل ، دار الكتب العلمية  7

 م. 2014ع ، بريوت ، للنشر و التوزي
 م  1981مشكاة نور وعلم و حق ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، دمشق ،   ـ أوحبيب ، سعيد ، سحنون8
فتوح البلدان ، تح : رضوان حممد رضوان ، املكتبة العلمية ،    ـ البالذري ، أمحد بن حيي البغدادي  ،  9

 . م 1991بريوت ، 
الطوبونيميا ابلغرب اإلسالمي ـ مقدمات يف الفهم ـ ، كتاب الطوبونيميا  ابلغرب  ،  حممد  ـ بن الربكة ،  10

لشرق لنشر و  اإلسالمي  أو ضبط األعالم اجلغرافية  ـ مقدمات يف الفهم و املنهج و العالئق ، أفريقيا ا 
 م..  2012التوزيع ، املغرب ، 

موسوعة السلطان قابوس ألّساء العرب ـ سجل أّساء العرب ـ ، املطابع العاملية    ،  حممدـ  بن الزبري ،  11
 . 2م ،  ،ج. 1991لنشر و التوزيع ، مسقط ، 

املاليني لنشر و    مجهرة اللغة ، تح : رمزي منري بعلبكي ، دار،  أبو بكر حممد بن احلسن  ـ بن دريد ،  12
   .2م ج. 1988التوزيع ، بريوت ، 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

49 

 

 . 1،  جملة اللسان  العريب ، ع.  ون وعروبة املغرب ابن خلدم ، 1964،  عبد العزيز   ـ بنعبد هللا ،13
األّساء و األلقاب يف مدينة قسنطينة هناية العهد العثماين و بداية   م ،  2017ـ بو جلوجية  ، سعاد ، 14

ي بني واقع التسجيل و إشكالية التغيري من خالل عقود الزواج و الطالق " ، املعامل ، ع.  االحتالل  الفرنس
20. 
أّساء األعالم و القبائل و األماكن يف اجملاالت الكثامية من القرن    م ،   2017ـ  بوبيدي ، حسني  ، 15
 . 20ع.  هـ ، دراسة يف جذور  التعريب  من خالل النصوص املصدرية  ، املعامل ، 4هـ ـ  3

التشموف إىل رجال التصوف و أخبار أيب العباس السبيت  ،    ،أبو يعقوب يوسف بن حيي    ـ التاديل ،  16
 . تح: أمحد التوفيق ، منشورات كلية اآلداب ، الرابط  

املستفاد يف مناقب العباد مبدينة فاس و ما يليها من    ،  أبو عبد هللا حممد بن عبد الكرمي  ـ التميمي ،  17
، تح : حممد بن شريفة ، منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، مطبعة طوب بريس ، الرابط ،    البالد

 . م 2002
مثار القلوب يف املضاف و املنسوب    ،  أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إّساعيل النيسابوري  ـ  الثعاليب ،18

 . م  2003لتوزيع ، بريوت ، ، تح : حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية للنشر و ا
احليوان ، تح : عبد السالم هارون ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ،  أبو عثمان عمر بن حبر  ـ  اجلاحظ ،  19

 . 5، د . ت ،  دن ، ط ،ج. 
االسم هوية و تراث ، مقاربة أنثروبونيمية لداللة األّساء يف قسنطينة  ،  م ،  2005ـ جباس، هدى ،  20

 د.ع . اجلزائرية يف األنثروبولوجيا و العلوم االجتماعية ،  منشورات اجمللة 
علي صدقي و آخرين  : املصطلحات األمازيغية يف اتريخ املغرب و حضارته    و آزايكو ،    حممد ـ محام ،  21

 .   1م ، دن.ط، ج. 2004،  مطبعة املعارف اجلديدة ، الرابط ، 
معجم مقاييس اللغة ، تح : إبراهيم مشس الدين ،    ،  أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكرايء  ـ الرازي ،  22

 . 1م ،  ج. 1999دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
خلارجي يف العهد املوحدي  العالقات التجارية  بني املغرب األقصى و العامل ا  م ،    2009ـ رافع ، رضا ،  23

 . 2امعة اجلزائر ج،   3ع .   ، جملة دراسات اترخيية ،  



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

50 

 

العوامل و احملددات السيسيوثقافية املرتبطة أبّساء األعالم   ،    م ،    2009،    فضل عبد هللا ـ  الربيعي ،  24
 .   4ثروبولوجيا ،  جامعة عدن ، ع. جملة أن 

اتريخ الدولتني املوحدية و احلفصية ، تح: حممد ماضود ،  ،  أبو عبد هللا حممد بن إبراهيمـ الزركشي ،  25
 . ت. د  كتبة العتيقة للنشر و التوزيع ، تونس ، امل

26  ، الزخمشري  بن عمر  ـ  القاسم حممد  ،  ،  أبو  النشر ، بريوت  الفكر لطباعة و  دار  البالغة ،  أساس 
 . م 2006

،  امللتقى الدويل السابع حول األسلمة و التعريب يف املغرب  ـ سعيد ، حممد ، تعريب النخبة األفريقية  27
م ، منشورات جامعة تونس  2012، أفريل ، 28، 27، 26عهد الوسيط ، املنعقد بتونس و املشرق يف ال
 اإلنسانية و االجتماعية .  ، كلية العلوم

28  ، عثمان   ، ،    ـ سعيدي  ليبيا   ، العربية  اللغة  منشورات جممع   ، األمازيغية  للكلمات  العربية  اجلذور 
 .م2007

وارد بني العربية و األمازيغية ، مطبعة املعارف اجلديدة ، الرابط  الدارجة املغربية جمال ت ،  حممد  ـ  شفيق ،  29
 . م  1999، 

م  1996املعجم العريب األمازيغي،  أكادميية اململكة املغربية لنشر و التوزيع ، الرابط ،  ،  حممد  ـ شفيق ،  30
 . 1، ج.
 ـ  أّساء األنبياء   ترمجة أّساء األعالم  من القرآن الكرميم ،    2010م /    2009ـ صايفي ،  منري ،  31

 أمنوذجا ـ ، مذكرة ماجيستري  يف الرتمجة ، جامعة منتوري ، قسنطينة.  
 . م  2006املعجم الوايف لكلمات القرآن الكرمي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة , ،   حممد  ـ  عرتوس ، 32
اإلسالمي الوسيط  ـ قراءة يف نقاش  اهلجرة اهلاللية و إشكالية احنطاط حضارة املغرب  ،  عالوة  ـ عمارة ،  33

املطبوعات   ، ديوان  اإلسالمي  الغرب  و  للجزائر  الوسيط   التاريخ  ـ ،  ضمن كتاب دراسات يف  اترخيي 
 م. 2008اجلامعية ، اجلزائر ، 

أبو الفضل ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، تح: علي عمر ،  ـ  عياض ،  34
 . 3ج.، م  2009الدينية ، القاهرة ، مكتبة الثقافة 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

51 

 

من دالالت االسم يف االستعمال العريب القدمي  ، جملة  م ،  ،  2005ـ  غجايت ، عبد السالم ،    35
 .   3الدراسات اللغوية ، ع. 

انتشار اللغة العربية يف الساحل الشرقي اإلفريقي من  ،  حممد حمفوظ  جوابن ،    حسن صاحلـ الغالم ،  36
الثاين إىل الثالث للهجرة  / الثامن إىل اخلامس عشر ميالدي  ، امللتقى الدويل السابع حول األسلمة  القرن 

م  2012أفريل ،     28،    27،  26و التعريب يف املغرب و املشرق يف العهد الوسيط ، املنعقد  بتونس  يف  
 ، منشورات جامعة تونس ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية. 

الرتكيبة السكانية لقسنطينة األّساء و األنساب هوية و دالالت  م ، 2005فاطمة الزهراء ،   ـ قشي ،  37
 .  مركز البحث يف األنثروبولوجية االجتماعية و الثقافية ، وهران  ،  

أمحد بن علي : صبح األعشى ) األعشا( يف صناعة اإلنشاء ، تح : حممد حسن مشس  ـ القلقشندي ،    38
 ت. العلمية ، بريوت ، د. ، دار الكتب الدين  

، جامعة    10، مج .    سيميائية األّساء و األلقاب ، جملة البدر  م ،     2018ـ كحول  ، كرمي  ،    39
 ، د.ع .  اجلزائر  

،    لطلحةـ  40 ـ، جملة  م ،  2000،    حسني     فدعق  قراءة يف كتاب :ـ حصن االسم جلاكلني سوبليه 
 . 49االجتهاد ، ع.

شية  يف أخبار الدولة املراكشية ، تح :  سهيل زكار و عبد القادر بوابية ، دار  احللل املو   ـ جمهول ،  41
 . م  1979الرشاد احلديثة لنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، 

مجان من فضة قاموس أعالم الكتاب املقدس ، مكتبة اإلخوة للنشر و التوزيع ،  ،    مكرم  ـ  مشرقي ،  42
 .  م  2000القاهرة ، 

 سية : المراجع بالفرن
Akli hadadou , -mohamed akli haddadou, 2006 /2007 ,dictionnaire des 
racines berbéres  communes -  suivi d’un index francais – berbére termes 
reléves , haut – commissarait l’amazighite  , tizi – ouzou. 
Fakjihani, tibermacine ,  tmast µ Kojjuf   :  dictionnaire tcawit – taerabt , haut 
commissariat  a lamazighite n  . 2009 . 
Oussous ,Mohamed, lexique animal ( français – amazighe – arabe ) , 
fondation culturelle twalt , série lexiques (1)  ,  n1976, p. 
,1983 . 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

52 

 

 Sources  and references  
1- Ibn Abi Zara’ Al-Fassi, Ali, Al-Anees Al-Mutarib, Rawd Al-Qirtas in the 
news of the kings of Maghreb and the history of the city of Fez, edited by: 
Abdel-Wahhab Bin Mansour, Dar Al-Mansour for Printing and Al-Warraqah, 
Rabat, 1972 vol. 
 2. Ibn Hazm Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali, The Arab Ansab Group, 
edited by: Muhammad bin Abd al-Salam Harun, Dar al-Maaref, Cairo, d. T, 
c. 2 . 
 3- Ibn Hawqal, Abu al-Qasim, Image of the Earth, Brill Press for publication 
and distribution, Leiden, 1938.  
 4. Ibn Khaldoun, Abd al-Rahman, Diwan of Lessons, edited by: Adel bin 
Saad, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 2010 AD, c.6.  
5 -Ibn Abd al-Hakam, Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Abd al-Hakam, 
Fattouh Egypt and maghreb, Tah Abd al-Moneim Amer, Culture Palaces for 
Publishing and Distribution, Cairo, d. NS . 
 6. Ibn Adhari Al-Marrakchi, Abu Abdullah Muhammad, Al-Bayan Al-
Maghrib in the news of Andalusia and Maghreb, edited by: Levi Provencal, 
House of Culture, Beirut, 1983 AD, vol.1.  
 7 – Estakhri ,Ibrahim ban Mohamed ,al masalik wa mamalik  , submit :hama 
allah salim,for publishing and distribution , Beirut ,2014. 
8 Ouhbib said , sahnoun is a  niche of light and  knowledge and thrut  , house 
of thought , Damascus . 
9 -Baladori , ahmed baghdadi  , fotouh al – boldan , investigation :  radwan 
Mohamed radwan , scientific libray , Beirut , 1991. 
10 - Bin al Baraka , Mohamed , the toponieme in the Islamic west  - 
intreduction of to undustanding east Africa , Maghreb , 2012. 
11 - Bin al zubair , Mohamed , sultan qaboos encyclopediaof arabe names   , 
global names, muscat , 1991. 
12. Bin Duraid, Abu Bakr Muhammad Bin Al-Hassan, Jamhrat Al-Lughah, 
edited by: Ramzi Mounir Baalbaki, Dar Al-Million for Publishing and 
Distribution, Beirut, 1988 AD. 2 .  
13- Benabdallah, Abdel Aziz, 1964 AD, Ibn Khaldun and the Arabism of 
Morocco, Al-Lisan Al-Arabi magazine, p.1. 
 14- Bou Leguija, Souad, 2017, names and surnames in the city of 
Constantine, the end of the Ottoman era and the beginning of the French 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

53 

 

occupation, between the reality of registration and the problem of change 
through marriage and divorce contracts , v .20 
15 – BOUBIDI , HUSSIEN ,2017, The names of the flags, tribes, and places 
in the canonical domains from the 3rd century AH-4th century AH, a study 
of the roots of Arabization through source texts, landmarks, V. 20. 
 16- Al-Tadali, Abu Ya`qub Yusuf bin Yahya, Tashawuf to the men of Sufism 
and the news of Abu  abbas   al – sasabti  edited by M ahmed al – tawfik , 
publication of the faculty of arts ,rabat , 1997 . 
17 -Al tamimi , abu Abdullah Mohamed ben abdukarim , the beneficiary of 
the abbad in the city of fez and beyond from the country , edited by :Mohamed 
ben charifa , publication of the faculty  of artsand humnities , tob press,rabat 
, 2002. 
18 – Al tahlabi ,abu mansour abdu malik bin mohamed ben issmail ,fruits of 
heartsin ,  the added and attributed to :Mohamed abu fadal  Ibrahim , al asriya 
library for publishing  and distribution , beirut , 2003. 
19 –Al – jahiz , abu Othman omar ibn bahr , animals , edited by : abdel salam 
haroun , ibn sina library , cairo , d .t .d, . 
20 – Gabbas , huda , 2005 , ad , name , ldentity and heritage an throponic 
approach to the significance of namesin constantinePublications of the 
Algerian Journal of Anthropology and Social Sciences, Dr.  
21. Hammam, Mohamed and Aziakou, Ali Sedky and others: Amazigh terms 
in the history and civilization ofmaghreb, New Knowledge Press, Rabat, 2004 
AD, Dn.T, c. 1 . 
 22- Al-Razi, Abu Al-Hasan Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Razi, Dictionary 
of Language Standards, edited by: Ibrahim Shams Al-Din, Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, Beirut, 1999 AD, c. 1 . 
 23. Rafea, Reda 2009 AD, Trade Relations between the Far Maghreb and the 
Outside World in the Almohad Era, Journal of Historical Studies, . 3, 
University of Algiers 2.  
24- Al-Rubaie, Fadl Abdullah, 2009 AD: Sisi and cultural factors and 
determinants associated with proper names, Anthropology Journal, 
University of Aden, p. 4 . 
 25- Al-Zarkashi, Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim, The History of the 
Almohad and Hafsid states, edited by: Muhammad Madoud, the Antique 
Library for Publishing and Distribution, Tunisia, d. NS . 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

54 

 

 26- Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim Mohamed ben omar , asasal – balagha 
,dar al – fikr  for printing and publishing ,Beirut , 2006 
27 – said ,Mohamed arabizing the african elite , the seventh  international 
forum on islamisation and arabisation in the Maghreb and the levant  in the 
middleages , heldin tunis ,27 – 28 april , 2021. 
28 – said , othman  ,the Arabic roots of amazighe words , publication of  the 
Arabic language academy , libya , 2007. 
29 –CHafik ,Mohamed, maghrebien dialect , a field of interaction  between 
Arabic andamazigh , new knowledge press, rabat ,1999. 
30- Shafiq, Muhammad, The Amazigh Arabic Dictionary, The Academy of 
the Kingdom of Morocco for Publishing and Distribution, Rabat, 1996 AD, 
vol.1.  
31- Saifi, Mounir, 2009AD / 2010AD, translation of the proper names from 
the Holy Qur’an - the names of the prophets as a model - Master’s note in 

translation, Mentouri University, Constantine. 
 32. Atrous, Mohamed , The Adequate Dictionary of the Words of the Noble 
Qur’an, Al-Adab Library, Cairo, 2006.  
33- Amara,  allaoui, Crescent Migration and the Problem of Decline in the 
Civilization of the Medieval Islamic Maghreb, a reading in a historical 
debate.. within the book Studies in the Medieval History of Algeria and the 
Islamic West, University Publications Office, Algeria, 2008 AD.  
34- Iyadh, Abu al-Fadl, Arranging Perceptions and Approaching Paths to 
Know the Flags of Malik’s Doctrine, ed.: Ali Omar, Religious Culture 

Library, Cairo, 2009 AD, c.3. 
 35 - Ghajati, Abd al-Salam, 2005 AD, From the connotations of the name in 
the ancine Arabic usage journal  of linguistic studies  
36 – Al ghulam , Hassan , joban , salah Mohamed Mahfouz , the spread of the  
Arabic language in the east African coast from the second to the third century 
of hijri , , the seventh  international forum on islamisation and arabisation in 
the Maghreb and the levant  in the middleages , heldin tunis ,27 – 28 april , 
2021. 
37 – kachi , fatim Zahra , 2005 , ad ,the demoghraphics of Constantine ,names 
and genealogy  , identity and connotation , reserche centre in social and 
cultural  anthropology , oran . 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

55 

 

38 – Al – qalqachandi , ahmed bin ali , subh al – acha  in the construction 
industry , edited : Mohamed Hassan chams  al – din , dar al kutub  al illmiya 
, Beirut . 
39 -  kahoul , karim , 2018, a.d , the semiotics of names and titles  al – badr 
magazine , vol .10, university of Algiers  
40- By Talha Fadaq, Hussein, 2000 AD, reading in a book: - Fortress of the 
Name by Jacqueline Sublet - Journal of Ijtihad, 41- Anonymous, Al-Hallal 
Al-Mushafi fi Akhbar Al-Dawla Al-Marrakesh, edited by: Sohail Zakkar and 
Abdelkader Boubayeh, Dar Al-Rashad Modern for Publishing and 
Distribution, Casablanca, 1979.  
42. Mashriqi, Makram, Juman from Silver Dictionary of Bible Flags, Al-
Ikhwa Library for Publishing and Distribution, Cairo 2000 AD.  
 
REFERENCES IN FRENCH 
1 - Akli hadadou, -Mohamed akli haddadou, 2006/2007, dictionnaire des 
racines berberes communes - suivi d'un index francais - berbere termes 
releves, haut - commissarait l'amazighite, tizi-Ouzou.  
2 - Fakjihani, tibermacine, tmast u Kojjuf: dictionnaire tcawit-taerabt, haut 
commissariat a lamazighite n. 2009 . 
3 -  Oussous ,Mohamed, lexique animal ( français – amazighe – arabe ) , 
fondation culturelle twalt , série lexiques (1)  ,  n1976, p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

56 

 

The Proper names Structure of the Central Maghreb Between the 
Local Identity and the Coming up Culture 

Recherche  name : 
Grenda zoulaikha 

Constantine university 02 -  abdul hamid mehri / college of humanities 
and social science /Algeria 

zoulaihka.grendaa@univ-constantine02.dz 
 
Abstract : 
       Understanding the present and meditating on the futur can only achieved 
through a good know ledge  of the past beacause  this reflects the extent of 
the originality of the peoples and the depth  of the rootsin history , sience the 
middle Maghreb witnessed many successive civilization that affected all 
aspects of life expecially culturalones what helped from a rich nominal  
identity in its entirety it the intermediate period  enriched thosehistorical 
periods because it witnessed the Islamic conquest and the delegation of a new 
heavenly message accompnidie by a cultural current and a new element  that 
was able  to penetrate  into the local community the latter , whchich embraced 
the Mohamed cal and incomnig  culture , did not harm its impressions of the 
nominal composition of the different generation , as these names dominated 
especially those that carry religious  connotations but this does not necessarily  
neam   the obliteration or disappearance of the mother identity that preserved 
its existence even  if it was modestly in some sometimes it was mixed with 
theincoming culture to produce a rich nominal structure in its entirety 
multiple in itsmeanings . 
Key words: 
Arab Islamic Civilization, Islamic Maghreb, Central Maghreb, Linguistics, 
Collective memory, Islamic conquest, proper names structure, Coming up 
culture, Local identity, Arabization, books of biographies and qualities, 
Cultural coexistence, Local dialect. 
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  276055إىل    2016يف عام    تيف أعدادها السكانية حيث وصل  اكبي    اشهدت مدينة البيضاء منو             
واكتسبت املدينة أمهية كبية وازدادت    2كم 35.12إىل   2016وتوسعت مساحتها فبلغت عام    نسمة،

 . السريع يف خمتلف جماالهتا السكانية والسكنية واستعماالت األرض املختلفةرتبتها وحجمها من خالل منوها  
التغي يف استعماالت األرض احلضرية وملعرفة   السكاين واثره على  النمو  الدراسة إىل حتليل  وهدفت هذه 

 فكانت تقنية نظم  النمو السكاين التوافق بينهما كان البد من دراسة تلك االستعماالت مبا يتماشى مع  
حتليل ومعرفة  على  أيضا    الدراسة   بعد السبيل االمثل لذلك, واعتمدت  واالستشعار عناملعلومات اجلغرافية 
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 Land Sat (TM2008)(TM(,201اليت مت احلصول عليها من موقع)    USGS )-  املرئيات الفضائية  

فتم حتليل النمو السكاين وحجم الكثافة السكانية وتطور مساحة املدينة وحتليل    (,  2016- 2008لعامي) 
واملنهج   الوصفي  املنهج  استخدام  لذلك عن طريق  وإعداد خرائط  االرض  استعماالت   الكمي وتصنيف 

السكاين  نتائج ارتباط تطور استعماالت األرض يف مدينة البيضاء ابلنمو  الأبرز  من    لتحليل البياانت, كان
وأوصت    ىواالمتداد املساحي واحتل االستعمال السكين املرتبة األوىل على حساب االستعماالت األخر 

ملعرفة   وعمرانية,  ومساحية  وختطيطية  سكانية  بياانت  وقاعدة  منظومة  إبنشاء  املعلومات    وإعدادالدراسة 
 . العمرانية ملدينة البيضاء  التخطيطيةللدراسات الالزمة 

استعماالت األرض احلضرية, نظم املعلومات اجلغرافية, االستشعار عن  ,  السكاين  والنم  : فتاحيةامل كلمات  ال
 بعد, مدينة البيضاء. 

 مقدمة 
حيث سامهت الزايدة   احلديث، مشكلة النمو السكاين السريع من أهم املشكالت القائمة يف العصر  تعد  

السكانية يف التوسع العمراين يف مدينة البيضاء ,االمر الذى اثر على تغي منط استعماالت االرض فيها)عمران  
واألنشطة  2004, املساكن  على  والطلب  املدن  زايدة سكان  بني  ومستمرة  وثيقة  توجد عالقة  ( حيث 

يف استعماالت االراضي, مبا يتناسب مع طبيعة    تنوعواملستمر وامل السريع    واخلدمية فيها والتغي  االقتصادية
املستمر يف  حاجات للتغي  نتيجة  للتطور  دائما  الذي خيضع  ومتطلباته )غنيم,    اجملتمع احلضري  اجملتمع 

2002 ) . 

ة مشكلة الدراس   
يف منط    تكمن مشكلة الدراسة يف دراسة العالقة غي املتوازنة بني حجم السكان املتزايد واثره على التغي  

حيث انتج النمو السكاين يف مدينة البيضاء وعلى مدى فرتات متالحقة العديد من    استعماالت االرض,
لعل   واالاثر,  املخطط  من  املشكالت  وغي  املنتظم  غي  العمراين  التوسع  املساحات    والتعديابرزها  على 

العادل    التوزيع غيدى إىل  مما أاخلضراء واألراضي الفضاء ,وكذلك سيطرة استعمال على استعمال أخر  
 . الستعماالت األرض 
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 تساؤالت الدراسة  
- يف ضوء مشكلة الدراسة أعاله حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية :  

هل أثرت الزايدة السكانية على حدوث تغي يف استعماالت االرض احلضرية؟ -1  
 احليز األكرب من استعماالت األرض يف مدينة البيضاء؟هل سيطر االستعمال السكين على النسبة أو  -2

 أهداف الدراسة  
  )2016  -2008تقدمي صورة واضحة عن حتليل النمو السكاين يف مدينة البيضاء خالل الفرتة )  -1

 احلاصل يف استعماالت األرض.  وبيان كيفية أتثيها على التغي 
 (. GISثة الستعماالت األرض ابستخدام برجمية ) التغي السكاين, ورسم خرائط حدي   عنإعداد جداول    -2
   .السعي إلجياد صورة مثالية الستعماالت األرض داخل املدينة من خالل أخذ  بعض املعايي التخطيطية  -3
 أمهية الدراسة   

النمو   بني  ما  العالقة  دراسة  الضوء على  تسليط  الدراسة يف  أمهية  يف    والتغي  من جهه    السكاينتكمن 
, حيث مت توظيف أحدث التقنيات يف هذه أخرى   استعماالت األرض احلضرية يف مدينة البيضاء من جهه 

ا البحث مما نتج عنه  الدراسة فكان استخدام صور االقمار الصناعية ونظم املعلومات اجلغرافية إضافة هلذ
احلصول على نتائج مهمة ميكن االعتماد عليها لذى صناع القرار واستثمارها يف اخلطط  التنموية املستقبلية  

 لتطوير املدينة.  
 منهجية الدراسة 

ابلنظر إىل املوضوع الذي تناولته هذه الدراسة فإن منهجيتها تعتمد على حتليل التغيات اليت طرأت على  
 ( الفرتة  البيضاء خالل  مدينة  األرض يف  واستعماالت  استخدام  2016-   2008السكان  ( عن طريق 

نية والنسب يف  جمموعة من املناهج املستخدمة وكذلك مجع املعلومات ابستخدام املعدالت والنسب السكا
استعماالت األرض من خالل استخدام املعادالت احلسابية اخلاصة ابلنمو السكاين, واعتمدت الدراسة  

تقنية   استخدام  طريق  عن  تقديرات  اجراء  على  العمراين     GISأيضا  والنمو  السكانية  اجلوانب  يف 
واستعماالت االرض وإنتاج خرائط الستعماالت األرض , كما مت االستعانة يف هذه الدراسة برسم األشكال  

 (. Excelالبيانية لتوضيح التطور الكبي لبعض الظواهر ابستخدام )
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 ومن املناهج اليت مت استخدامها يف الدراسة : 
الدراسة   لتحليل الزايدة    استخدمت هذه  النمو السكاين, وكذلك املنهج الكمي  تتبع  املنهج الوصفي يف 

واالعتماد على    السكاين مع التطور املساحي وإظهار التغي احلاصل يف النمو السكاين واستعماالت األرض,
غرافية حيث مت  املرئيات الفضائية والصور اجلوية املتوفرة لعمل التحليل املكاين ابستخدام نظم املعلومات اجل 

الربانمج وعمل إىل  اجلوية  الصور  للحصول على    Georeferencingهلا   أدخال  ومقارنتها وحتليلها 
 مصادر املعلومات والبياانت . املساحة العمرانية  املعلومات والبياانت املطلوبة عن استعمال األرض وتطور

 - من مصادر البياانت ومها :لغرض حتقيق أهداف الدراسة قامت الباحثات ابالعتماد على نوعني 
واملقابالت    االقتصادية تشمل املالحظة واملسح امليداين الستعماالت األرض واألنشطة   :املصادر األولية  -أ

 . واإلدارينيواملخططني  املسؤولني الشخصية مع 

 والتقارير والرسائل العلمية   هي البياانت اليت مت احلصول عليها من الكتب والبحوث  الثانوية:  املصادر -ب
  USGSالفضائية اليت مت تنزيلها من موقع    املرئياتاخلرائط واملرئيات الفضائية: استخدم يف البحث    -ج
املخطط التنظيمي  كخريطة أساس الىت  لى  عتماد عاالكذلك  و   ,( ملدينة البيضاء 2016-2008امي)  لع

السكانية الصادرة عن دائرة  ابلتعدادات كما مت االستعانة من مصلحة التخطيط العمراين,   يها صول عل مت احل 
 .اإلحصاءات العامة والتعدادات

األلية اليت مت اعتمادها إلجراء تقدير أعداد السكان من   :األساليب املستخدمة لقياس التغري السكاين 
 .خالل املرئيات الفضائية

ة من املرئيات الفضائية عالية الدقة, وبناء على التصنيف فإن املباين التجارية  مت تصنيف املباين املرسوم  -أ
تدخل يف عملية التعداد السكاين حلساب النمو السكاين وإمنا تدخل فقط    والتعليمية والصناعية واخلدمية ال 

 .يف حتديد اجتاه النمو السكاين

رئية الفضائية عالية الدقة, أمهها عدد الطوابق,  ادخال البياانت الوصفية على كل مبين مت تعيينه من امل  -ب
 عدد الشقق, عدد أفراد العائلة.  

مت االعتماد على البياانت املوجودة يف التعدادات السابقة ودائرة السجل املدين, ووزارة اإلسكان واملرافق    -ج
 - العامة يف املدينة , ومت حساب النمو السكاين عن طريق املعادلة التالية :



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

61 

 

معادلة حساب النمو السكاين: يقصد ابلنمو السكاين حجم التغي الذي يطرأ على اخلصائص السكانية    -1
)العيسوي,   النقصان  أو  ابلزايدة  سواء  زمنيتني  فرتتني  املدينة  2001يف  منو  على  دليل  وهو    أقتصاداي( 

 عادلة األتية: ( وقد مت حساب املعدل العام للنمو السكين حسب امل 1984وأجتماعيا )دوكسيادس,  

   100  ×   −1)   √𝑝𝑡

𝑝𝑜
  =R   

=    Poاألحدث,  /= عدد السكان يف الفرتة الزمنية الالحقة     pt, = معدل النمو السكان   Rحيث:
 الزمنية   ة طول الفرت  t = , األقدم /الزمنية السابقة  ةعدد السكان فالفرت 

وفق معادلة أخرى ابستخدام برجمية  راج املعدل العام للنمو السكاين  دقة النتائج مت استخ   وللتأكد من
 -األكسل وهي علي الشكل اآليت: 
R= Ln (pt /po)/t× 100 

 Lnاللوغاريتم الطبيعي =  
𝑝𝑡) ×  100:  التالية   املعادلة  وفق التغري نسبة   حساب مت كما −

𝑝𝑜

𝑝𝑜
)    

 - : ت ونسبة الزايدة السنوية ابآل العمرانية حساب املساحة : مت معادالت النمو العمراين   -2

املساحة العمرانية    –الزايدة الكلية فاملساحة العمرانية اإلمجالية = املساحة العمرانية اإلمجالية األحدث    -أ
 األقدم. 

اإلمجالية    -ب العمرانية  فاملساحة  الكلية  =)الزايدة  اإلمجالية  العمرانية  فاملساحة  الزايدة  املساحة    –نسبة 
 . 100لعمرانية األقدم(× ا

 الزايدة السنوية يف املساحة العمرانية االمجالية = الزايدة الكلية× املساحة اإلمجالية / عدد السنوات.  -ج

=  -د اإلمجالية  العمرانية  املساحة  يف  السنوي  النمو  )أبوصبحة,     T /(PT/PO =)LN× 100معدل 
2015 .) 

 معادالت استعماالت األرض   -3

استعماالت   أمناط  بتصنيف  الباحثات  املوجه    األرض  قامت  التصنيف  وإجراء  الدراسة  منطقة  يف 
(Supervised  classificationبعد عن  االستشعار  برجمية  ابستخدام   )RS     املعلومات ونظم 

إلعداد خرائط خاصة ابلتغي الكمي يف استعماالت االرض, ومت استخدام صور فضائية     GISاجلغرافية  
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( وكذلك استخدام املقارنة واملطابقة خالل الفرتات  2016–2008خالل الفرتات )    USGSوقع  من م
( وإنتاج خرائط  ARC GIS 10,3الزمنية احملددة وعمل عمليات إحصائية جغرافية رقمية ابستخدام ) 

 موضوعية نوعية. 
 - مت حساب استعماالت األراضي ابلشكل اآلت :

 االستعمال العمراين يف املدينة /مساحة املدينة العمرانية النسب املئوية من  -1
مساحة    - متوسط الفاقد السنوي من األراضي الزراعية = مساحة األراضي الزراعية يف السنة األحدث -2

 (. 2014األراضي الزراعية يف السنة القدم/عدد السنوات ) السعدي,  
 الدراسات السابقة   

متثل الدراسات السابقة نقطة انطالق جوهرية ألي دراسة علمية ميكن البحث فيها لغرض التعرف على  
املشاكل والدراسات اليت أجريت يف املوضوع القائم ابلدراسة, وهي تساعد يف رسم اخلطوط العريضة للبحث  

 .وحتديد مساره للوصول إىل نتائج أكثر دقة وفيما يلي تلخيص هلذه الدراسات

( التغيات الكمية اليت طرأت على استخدامات األرض املختلفة مبدينة  2009 ناولت دراسة )اخلالدي,ت 
طربق, وذلك من خالل دراسة التوسع املكاين هلا, وأثر طبوغرافية املوضع يف حتديد اجتاهات التوسع العمراين  

توافق التوزيع مع   ة هذه الدراس  ابملدينة, وحتقق ذلك ابالعتماد على أسلوب التحليل املكاين, ومن نتائج 
 . السكانية حسب احملالت بناء على املعايي التخطيطية املعمول هبا حمليا  ة الكثاف

)عاشور,  ركزت    األرض,    ( 2010دراسة  استخدامات  التنموية على  السياسات  أثر  على حتديد مدى 
ثرها على توسع ومنو وتطور  وذلك من خالل حتليل ومناقشة أهداف خطط التنمية وتتبع أوجه خمصصاهتا وأ

كما استخدمت هذه الدراسة املنهج التحليلي وكان من أهم ,يف مدينة البيضاء  احلضريةاستخدامات األرض  
 .على تنوع استخدامات األرض يف املدينة والبشرية   الطبيعيةنتائجها أتثي اخلصائص 

احلضرية )السكنية, التجارية, الصناعية,  ( بدراسة حتليل استعماالت األرض  2017وقام )خضي وأخرون,  
با, ومت االستناد على تقنيات االستشعار  لأو س اجيااب  اخلدمية( يف مدينة البصرة, وكيف تغيت هذه املساحات  

كأساس تطبيقي يف استخالص التغيات املساحية الستعماالت األرض    عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
هذ نتائج  أهم  وكان  بقية  احلضرية,  مساحة  على  السكين  لالستعمال  مساحي  استحواذ  الدراسة  ه 

   .االستعماالت 
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 منطقة الدراسة  
تركز الدراسة على مدينة البيضاء اليت تقع يف اجلهة الشمالية الشرقية من ليبيا ويف املنطقة الشمالية من     

إقليم اجلبل األخضر، ولقد اكتسبت املدينة مبوقعها املميز وسط اجلبل األخضر نقطة جتمع التقاء الطرق  
كم غراب , كما ترتبط    200ن مدينة البيضاء  الرئيسية مع اثين أكرب مدينة يف ليبيا وهي بنغازي اليت تبعد ع 

التخطيط   )مصلحة  وطربق،  ودرنة  والقبة  شحات  مثل  منها  الشرق  إىل  تقع  أخرى  مبدن  املدينة كذلك 
(، فيما تعد مدينة البيضاء املركز اإلداري ملنطقة اجلبل األخضر، وتقدم وظائف وخدمات  2007العمراين،  

ية واجتماعية خمتلفة لسكان العديد من املدن والقرى الليبية األخرى  إدارية وتعليمية وصحية وأنشطة اقتصاد
 (.  1984)الشركة االستشارية ملؤسسة دوكسيادس،  

 مدينة البيضاء مخس حمالت سكنية هي  تبنيكما    موقع مدينة البيضاء يف دولة ليبيا،  )1توضح اخلريطة ) 
 والزاوية القدمية(، وتقع مدينة البيضاء ضمن منطقة  )البيضاء الشرقية، البيضاء الغربية، الغريقة، السوق القدمي 

خمطط عمراين حديث وهي متتد من جامعة عمر املختار من جهة الغرب وحىت منطقة رأس الرتاب يف الشرق  
   .(2014ومن وادي الغريقة يف اجلنوب حىت حافة املصطبة الثانية ملرتفع اجلبل األخضر )عبدالنيب,  

 اإلدارية ملدينة البيضاء( احلدود 1خريطة )

 
التقسيمات  املصدر  األخضر,   اإلدارية:  اجلبل  أقليم  العمراين,  التخطيط  مصلحة  بياانت  علي  ابالعتماد  البيضاء  ملدينة 

 .1984دوكسيادس لعام 
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  النمو السكاين يف مدينة البيضاء أوال: 

( وقد 2016 -2008) بني عامي  ابلكامل ما سيتم يف هذا اجلزء حتليل النمو السكاين ملدينة البيضاء  
أمكن احلصول على البياانت السكانية والتغيات اليت طرأت على املدينة وحمالهتا ابالعتماد على التقديرات  

خالل فرته الدراسة    GISالسكانية من خالل خمططات مت حتليلها بواسطة برجمية نظم املعلومات اجلغرافية 
سنوات مثان  استغرقت  )      .اليت  اجلدول  من خالل  )1يتضح  والشكل  النمو1(  معدالت  أعلى  أن   )  

  5.8حيث بلغ معدل النمو حنو    2016/ 2008 مدينة البيضاء كانت خالل الفرتة بني عامي  السكاين يف
 . %61.3بينما بلغت نسبة التغي  

 2016- 2008 خالل الفرتة من ين يف مدينة البيضاء ونسبة التغريالسكا و(تطورمعدل النم1جدول)

 الفرتة الزمنية السنة 
 مدينة البيضاء 

 نسبة التغي % معدل النمو السكاين

2008 1997 -2008   2.6 27.9% 

2016 2008 -2016 5.8 61.3% 

طالع على التعدادات السكانية الصادرة عن مصلحة اإلحصاء  ابال   GISالتغيات السكانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية    املصدر:
 . 2012وتقديرات عام    2006,  1995,  1984والتعداد لألعوام   

 (   2016-2008( تطور معدل النمو السكاين يف مدينة البيضاء خالل الفرتة)  1الشكل)          

 
 . (1اعتمادا على بياانت اجلدول) اتمن عمل الباحث:املصدر

- 2008( ارتفاع معدل النمو السكاين يف مدينة البيضاء خالل الفرتة ) 1يالحظ من الشكل )    
دل الزايدة الطبيعية للسكان املتمثلة يف  % وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع مع5.8( ووصل إىل  2016

اليت شهدهتا مدينة   الوافدة  الوفيات،وارتفاع معدالت اهلجرة  ارتفاع معدالت اخلصوبة واخنفاض معدالت 
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املختلفة  وحمالهتا  معدال  البيضاء  على  اجيااب  انعكس  الذي  اجملاورة  املناطق  عامة  من  السكاين  النمو  ت 
،ابإلضافة إىل اعتماد خمطط تنظيمي جديد هو )اجليل الثالث( من خمططات الدولة الليبية بشكل عام،  
ومدينة البيضاء بشكل خاص، كان اهلدف منه تنظيم الوحدات السكنية والعمرانية يف مدينة البيضاء والتوسع 

والصحي  التعليمية  اخلدمات  وخاصة  اخلدمات  مستوى  ) يف  الفرتة  شهدت  وبينما  (  2008-1997ة, 
% ويعزى ذلك إىل جمموعة من األسباب منها التأخر يف  2.6اخنفاضا  يف معدل النمو السكاين وصل إىل  

سن الزواج للنساء وخاصة املتعلمات وزايدة الوعي يف استخدام وسائل تنظيم األسرة الذي انعكس سلبا   
   على معدالت الزايدة الطبيعية.

  Population Density الكثافات السكانية /- 1

تنوعت الطرق املستخدمة يف متثيل خرائط الكثافات السكانية ومن أشهر هذه الطرق متثيل خرائط  
املساحي   الطمس  أو  التظليل  أسلوب  ابستخدام  السكانية   Choropleth Density)الكثافات 

Maps)  ابإلضافة إىل أهنا توضح مناطق    ,توزيع السكاينال   بيان امناط، واليت تعد من الطرق التقليدية يف
تركز وختلخل السكان ,وللقيام بذلك البد أن نقوم يف البداية ابلتطرق إىل األسلوب احلسايب واملتمثل  يف  
استخراج الكثافة السكانية اخلام، حيث تعترب من أبسط املقاييس اليت تستخدم لقياس الكثافة السكانية  

لكثافة السكانية اخلام إظهار العالقة بني حجم السكان ومساحة املنطقة اليت يعيشون  ويستفاد من استخراج ا 
الكثافة احلسابية اخلام يف مدينة البيضاء وحمالهتا اإلدارية    الستخراجعليها، وقد مت استخدام هذه املعادلة  

 (. 2015( حيث جاءت على النحو اآلت )أبوصبحة, 2016  - 2008لعامي) 

السكاني  الكلية  الكثافة  املساحة  البيضاء/   مدينة  السكان يف  البيضاء = عدد  اخلام يف مدينة  احلسابية  ة 
 للمدينة   

الذي  (  2016- 2008الزمين لتطور الكثافة السكانية يف مدينة البيضاء لعامي )   االجتاه (  2ويظهر الشكل ) 
نسمة يف    5577عام خالل األعوام املذكورة ومبقدار    بوجه ارتفاعا  يف الكثافة السكانية يف مدينة البيضاء    يظهر 

ز املساحة  زدايد أعداد السكان مع مرور الزمن بينما تتمي و يعزى السبب يف ذلك أل (    2016)   يف عام    2كم 
 . ابلثبات أو قلة التغي 
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 ( 2016 – 2008(االجتاه الزمين لتطور الكثافة السكانية يف مدينة البيضاء لألعوام   (2الشكل  )

 
من مصلحة   ةطالع على التعدادات السكانية الصادر ؛ ابال GISبرجمية    : التقديرات السكانية اليت مت حتليلها بواسطةاملصدر

 . 2012والتقديرات  2006اإلحصاء والتعداد لعام 
 النمو العمراين يف مدينة البيضاء يف املخططات السابقة اثنيا: 

شهدت ليبيا طفرة عمرانية بعد تنفيذ اخلطة اخلمسية األوىل، حيث قامت وزارة االقتصاد والتخطيط عام  
الوضع العمراين يف مدينة البيضاء، وقد   بوضع خطة عمل إلعداد خمططات طويلة األمد لتحسني  1964

مت التعاقد مع شركة )دوكسيادس الربيطانية االستشارية( لعمل خمططات لتطوير املدينة ملدة ستني عاما  للفرتة 
البداية  2025- 1964من ) تكون هذه  األول حبيث  اجليل  األول ابسم خمطط  املخطط  ُعرف  وقد   ،)

انتهاء مدة هذ قبل  من هذا لتجهيز خمطط جديد  االنتهاء  الثاين، وعند  ُعرف مبخطط اجليل  املخطط  ا 
املخطط تكون آلية خمطط اجليل الثالث جاهزة، حىت ال تتعرض املدينة إىل فراغ ختطيطي، والذي قد ميثل  
مشكلة يف منو املدينة العمراين، وتشكل هذه املخططات أساس انطالق املسية العمرانية يف املدينة األمر  

 (. 2014لى التطور العمراين يف املدينة )عبدالنيب,  الذي شجع ع

ومت مجع املعلومات الالزمة لفهم الوضع العمراين ابملسح امليداين للحالة العمرانية املوجودة يف مدينة البيضاء  
 من املؤسسات والدوائر احلكومية ذات العالقة يف احلكومة الليبية. 

من القرن املاضي يف مدينة البيضاء وجود عمليات   لتسعينيات واات والثمانينيات  يلوحظ خالل فرتة السبعين 
تنمية متنوعة متضمنة مشاريع بنائية، وجتمعات صناعية يف مناطق اجلنوب الشرقي من املدينة، كما ُشرع يف  
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بناء جمموعات كبية من الوحدات السكنية )املنازل( يف تسعينيات القرن املاضي يف مناطق الشمال الشرقي  
 من مدينة البيضاء. والغريب 

،  2000حدث تطور جزئي يف مدينة البيضاء، فأعيد تطوير املدينة منذ عام    1968وبناء  على خمطط عام  
حيث قامت عمليات تنمية وتطوير يف املنطقتني الغربية والشمالية الشرقية من املدينة من خالل عدة مشاريع 

يف عام   ,و2كم  35.12طقة عمرانية مشيدة مبساحة سكنية وصناعية وجتارية, ومتتد مدينة البيضاء على من
والتجارية،    2016 السكنية،  احلضرية  األرض  استعماالت  على  مشتملة  القطاعات  متعددة  بنية  مُتثل 

 والصناعية واخلدمات العامة، ابإلضافة إىل املناطق الرتفيهية. 

والشكل    (2كما هو موضح يف جدول )    2008وشهدت مدينة البيضاء تطور يف رقعتها العمرانية يف عام  
, وكانت الزايدة الكلية خالل تلك الفرتة قد بلغت  2كم  21.93ة اإلمجالية  حيث بلغت مساحة املدين (  3)

الزايدة  2كم    8.11 نسبة  الفرتة 2كم    0.18% وزايدة سنوية قدرها  58.68, وبلغت  ,وسجلت هذه 
ا خالل الفرتة األويل  % وتشي هذه األرقام إىل أن توسع املدينة جاء مرتفع  4.62معدل منو سنوي بلغ  

ذلك إىل التشجيع على البناء من قبل الدولة يف ذلك الوقت من خالل منح القروض   ( ويرجع2008)
السكنية امليسرة للمواطنني املتحصلني علي قطع أراضي للبناء وتسهيل احلصول على قطع أراضي ملن ال  

 .ميلكها وتشكيل جلان لتخصيص وتقسيم األراضي ألغراض البناء تتمتع بكفاءة وشفافية عالية
عام          البيضاء,  2016أما يف  ملدينة  اإلمجالية  العمرانية  املساحة  تطورت  بلغت حوايل    فقد  حيث 

حوايل    2كم35.12 زادت  املدينة  مساحة  أن  الزايدة  2كم  13.19مبعين  ووصلت  أعوام,  مثانية  خالل 
هذه الفرتة  % وسجل خالل  60.14كم يف العام الواحد من واقع نسبة زايدة بلغت    1.65السنوية حوايل  

% ويعزي التوسع املكاين يف مساحة  5.88أعلى معدل منو سنوي يف املساحة العمرانية اإلمجالية حيث بلغ  
املدينة العمرانية خالل تلك الفرتة إىل عدة أسباب؛ منها النمو السكاين يف املدينة, وبسبب رخص قطع 

ومن القري,  من  الوافدة  اهلجرة  ارتفاع مستوى  إىل  أدى  ا  االراضي  مدينة  بعض سكان  إىل  اجملاورة  ملدن 
إقليم اجلبل األخضر,البيضاء البيضاء تعترب مركز  التجمعات    ثحي  ؛ وذلك ألن مدينة  أغلبية  متتاز برتكز 

   اإلدارية الرئيسية فيها, فهي ال ختدم سكان املدينة فقط بل سكان املدن اجملاورة.
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 2016- 2008( تطور املساحات العمرانية يف مدينة البيضاء للفرتة من 2جدول)
املساحة العمرانية   السنوات 

 2االمجالية كم
معدل النمو   نية االمجالية ا الزايدة يف املساحات العمر 

الكلية   السنوي % 
 ( 2)كم

نسبة  
 الزايدة% 

السنوية  
 ( 2)كم

2008 21.93 8.11 58.68 0.18 4.62 % 
2016 35.12 13.19 60.14 1.65 5.88 % 

على     , ابالطالع  GIS: عمل الباحثات، ابالعتماد على التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمة  املصدر
 خرائط البلدايت املعدة من الشركة االستشارية دوكسيادس.

 2016-2008للفرتة من ( تطور املساحات العمرانية يف مدينة البيضاء 3الشكل )

 
 (.2عمل الباحثات اعتمادا على بياانت اجلدول) املصدر:
               2016-2008لفرتة من  ستعماالت األرض يف مدينة البيضاء لا  رتطو اثلثا: 

الدراسات حول استعماالت األراضي يف منتصف أويل  خاص  وجه  مدينة البيضاء بليبيا عامة و ظهرت يف  
ستينيات القرن املاضي عندما قامت احلكومة أنذاك بدراسة استعماالت األرض يف مدن ليبيا وتعاقدت مع  

لعمل خمططات الستعماالت األرض, وكانت مدينة البيضاء من املناطق اليت    1964شركات أجنبية عام
أجريت الدراسات لتخطيط  و  1980الربيطانية االستشارية عام  أوكلت مهمة دراستها إىل شركة دوكسيادس 
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( كان  2005- 2000استعماالت األراضي, وبعد ذلك مرت البالد مبرحلة فراغ ختطيطي خالل الفرتة ) 
دن, مما نتج عنه انتشار للبناء  املمن أبرز مشاكله عدم وجود إشراف على استعماالت األراضي يف خمتلف  

  2005ى حساب االستعماالت األخرى وابألخص االستعمال الزراعي ويف عام  العشوائي غي املخطط عل
يعرف أنذاك أبمانة التخطيط إعداد مسودة ملخطط اجليل الثالث    أوكلت وزارة االقتصاد والتخطيط إىل ما 

وكانت هناك    2011فرباير عام    17وقد أتخر صدور تلك املسودة وحيت ثورة    2025- 2005للفرتة من  
مدينة البيضاء لدراسة أوضاع املدينة التخطيطية من أجل الوقوف على تنفيذ خمطط جديد للحد حماوالت يف  

ملا حتتاجه من  نظرا  خطط املنتشر يف حمالهتا, لذلك بقيت تلك الدراسات حمدودة املمن البناء العشوائي غي 
املدين املعنية ابلتخطيط يف  اجلهات  يكن ابستطاعة  مل  مادية ومعنوية كبية  التكاليف جهود  تلك  ة حتمل 

 (. 2014)عبدالنيب,

ل األول  ي مبخططي اجل االستعانة وألجل دراسة استعماالت األراضي يف مدينة البيضاء, فقد متت 
القمر الصناعي   امللتقطة بواسطة مستشعر  لعام    LandSat TMوالثاين إضافة إىل املرئيات الفضائية 

2008  ,TM  LandSat    ما   2016لعام برانجمي    وبعد  ابستخدام  معاجلتها    ENVIمتت 
خبرائط ملدينة البيضاء    االستعانة, كما متت  ARC GIS, 10.3وإخراج اخلرائط يف برانمج    ERDASو

أشرفت على إنتاجها وحتديثها مصلحة التخطيط العمراين يف مدينة البيضاء من أجل    1:200000مبقياس  
   .املكانية املختلفة يف املدينةالوقوف على حقيقة توزيع أمناط استعماالت األرض 

هي االستعمال   ومت تصنيف استعماالت األرض العمرانية يف مدينة البيضاء إىل مخسة استعماالت حضرية:
السكين, واالستعمال العام وشبة العام, واالستعمال التجاري واالستعمال الصناعي, واستعمال الطرق  

كما هو  مها املناطق الزراعية والغطاء النبات الطبيعي,  ( LandCoverابإلضافة إىل استعمالني يصنفان ) 
   .( 4( والشكل ) 3اجلدول )  موضح يف 
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 2008( توزيع النسب املئوية ملساحات استعماالت االرض يف مدينة البيضاء لعام  3جدول )  

 السكين االستعمال

الععععععععامععععععة  
وشعععععععععععبععععة 

 العامة

 التجاري
الصعععععععنا  

 ي
 الطرق

املععععععنععععععا ععععععق  
 الزراعية

الععععععغععععععطععععععاء  
العععععععنعععععععبعععععععايت  

 الطبيعي

 اجملمو 

املسعععععععععععاحة  
  15.82 19.40 7.47 0.62 0.74 1.69 11.41 2كم

العنسعععععععععععبععععععة  
 املئوية

19.97 2.96 1.29 1.08 13.07 33.95 27.68 
100

% 
, ابالطالع  GIS، ابالعتماد على التقديرات املساااااااااحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسااااااااطة برجمية ات: عمل الباحثاملصععععععدر

 على خرائط البلدايت املعدة من الشركة االستشارية دوكسيادس.

 2008لعام توزيع النسب املئوية ملساحات استعماالت االرض يف مدينة البيضاء  (  4الشكل )

 
 (.3عمل الباحثاث اعتمادا على بياانت اجلدول)املصدر:

( وجود تفاوت يف نسب االستعماالت مع استمرار سيطرة  4( والشكل ) 3ويالحظ من اجلدول )
والذي  الطبيعي  النبات  والغطاء  الزراعية  املناطق  التوايل    استعمايل  على  نسبتهما  %  33.95شكلت 

19,97

2,96

1,29

1,08
13,07

33,95

27,68

لبيضاء توزيع النسب المئوية الستعماالت االرض في مدينة ا
م2008لعام 

السكني

العامة وشبة العامة

التجاري

الصناعي

الطرق

المناطق الزراعية

يالغطاء النباتي الطبيع
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%، واستعمال الطرق نسبة  19.97% من املساحة الكلية، وقد شكل االستعمال السكين نسبة  27.68و
% من مجلة  1.29% واالستعمال التجاري نسبة  2.96%، واالستعمال العام وشبه العام نسبة  13.07

  املساحة الكلية.

استعماالت األرض,   وتداخال  يف  ،( 2)   املالمح العامة للخريطة( تغيا  واضحا  يف  4يظهر الشكل)و 
واالستعماالت التجارية، والعامة وشبه العامة، فتوسع االستعمال السكين إىل    وخاصة السكنية، والطرق،

الشمال يف كل من حمليت البيضاء الشرقية والغربية, وإىل اجلنوب يف كل من حمليت الغريقة والسوق القدمي وإىل  
   .ة الزاوي ةرب يف حمل الغ

 2008ية ملساحات استعماالت األرض ملدينة البيضاء لعام ئو ( توزيع النسب امل2) خريطة

  طالع على ابال  GISعلى التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية    عمل الباحثات  ابالعتماداملصدر:  
 . خرائط البلدايت املعده من الشركة االستشارية دوكسادس

( تباينا  واضحا   5( والشكل )3)  ( واخلريطة4)اجلدول  فيوضح  2016رض لعام  ابلنسبة الستعماالت األأما  
األمر الذي انعكس    وذلك نتيجة الخنفاض نسبة مساحة استعمال املناطق الزراعية،   االستعماالت، يف نسب  

السكين والتجاري مما أدى إىل زايدة رقعتهما املساحية    وخباصة االستعمال  لصاحل االستعماالت األخرى،
 نظرا  لتزايد أعداد سكان املدينة وحاجة هذه األعداد للمساكن. 
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 2016سب املئوية ملساحات استعماالت األرض يف مدينة البيضاء لعام  ( توزيع الن4جدول) 

تعم
الس

ا
 ل ا

كين 
الس

 

شبه  
ة و

عام
ال

امة 
الع

ري  
تجا

ال
عي  

صنا
ال

 

طرق 
ال

طق   
املنا

عية 
لزرا

ا
اء   

لغط
ا

ت  
النبا

عي 
طبي

ال
  % 

موع
اجمل

 

املساحةكم 
2 

13.3 2.28 10.78 0.88 7.88 12.74 13.49  

النسبة  
 املئوية 

21.68 3.72 17.57 1.43 12.84 20.77 21.99 100 % 

, ابالطالع   GIS، ابالعتماد على التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية اتعمل الباحثاملصدر: 
 . دوكسيادس على خرائط البلدايت املعدة من الشركة االستشارية

 2016استعماالت االرض يف مدينة البيضاء لعام ( توزيع النسب املئوية ملساحات 5الشكل  )

 
            

 
 
 
 

21,99

20,77

12,84

1,43

17,57

3,72

21,68

2016عام توزيع النسب المئوية الستعماالت االرض في مدينة البيضاء ل
الغطاء 
النباتي 
الطبيعي

المناطق 
الزراعية

الطرق

الصناعي
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 2016( استعماالت األرض يف مدينة البيضاء لعام 3خريطة)             

 
ابالطالع على GIS: عمل الباحثات، ابالعتماد على التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية  املصدر

 .سدة من الشركة االستشارية دوكسيادخرائط البلدايت املع
 النتائج  

1-   ( الفرتة  السكاين خالل  النمو  معدل  مبعدل 2016-   2008ارتفاع  التغي    بلغت   5.8(   نسبة 

وجاء ذلك نتيجة التغيات الدميوغرافية اليت شهدهتا املدينة وكان السبب الرئيسي املؤثر يف التغي  %61.3
مية والصحية والتجارية والطرق, حيث  ي يف استعماالت األرض احلضرية يف كافة اجملاالت سواء السكنية والتعل

ستوعب هذه الزايدة السكانية والتوسع املساحي  أصبح هناك حاجة ملحة لوجود خمطط تنظيمي  معتمد ي
   .العمراين

املساكن, لذا   على  الطلب املتزايدإىل  أدت الزايدة السكانية السريعة اليت تعرضت هلا مدينة البيضاء    -2
(  13.3% ,11.41%سجل االستعمال السكين أعلي نسب استعماالت األرض بنسبة مرتفعة بلغت ) 

  .ىعلي حساب ابقي االستعماالت األخر  ( 2016 –   2008خالل الفرتة ) 
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أتثر التطور املساحي واالمتداد العمراين يف مدينة البيضاء ابلعديد من العوامل الطبيعية  لسطح األرض   -3
ه  واالحندار والعوامل البشرية أمهها الزايدة الطبيعية للسكان والعوامل اإلقتصادية املتمثلة يف تطور النقل ووسائل 

 .راضيوتطور قيم األ 
البيضاء ابال  -  4 السكانية يف مدينة  الكثافة  ما متيزت  الفرتة  -2008بني )   رتفاع حىت وصلت خالل 

وذلك بسبب ازدايد عدد السكان مع   2نسمة /كم  5577رتفعت إىل  امث    2نسمة /كم  3456(  0162
 مرور الزمن تتميز املساحة ابلثبات وقلة التغي. 

الزايدة   - 5 تستوعب  البيضاء  ملدينة  تنظيمية جديدة  لنا عدم وجود خمططات  تبني  الدراسة  ومن خالل 
 . السكانية املستمرة كل يوم 

Results 
1 - The population growth rate during the period (2008-2016) increased by 
5.8 percent, with a change rate of 61.3%. This was as a result of the 
demographic changes that the city experienced and the main reason leading 
to the change in urban land uses in all areas, whether residential, educational, 
health, commercial, and roads. There was an urgent need for an approved 
organizational scheme to accommodate this population increase and urban 
space expansion. 
2- The rapid population increase experienced by the city of Al-Bayda led to 
the increasing demand on housing. Thus the residential use recorded the 
highest percentage of land use, with a percentage of (11.41%, 13.3%) during 
the period (2008-2016), at the expense of the rest of the other uses. 
3- The spatial development and urban expansion in the city of Al-Bayda were 
affected by many natural factors of the earth’s surface, slops and human 

factors, the most important of which are the natural increase of the population 
and the economic factors represented in the development of transportation 
and the increase of land values. 
4- The population density in the city of Al-Bayda was marked by increase, 
reaching 3456 inhabitant/km2 in the period (2008-2016) up to 5577 
inhabitant/km2, which was due to the increase in the population over time 
with the space being constant and lacking change. 
5- Through the study, we found that there are no new organizational schemes 
for the city of Al-Bayda to accommodate the continuous population increase. 
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 التوصيات  
ملعرفة كل املعلومات اليت جيب    Geo Data Baseعمرانية  عمل منظومة بياانت سكانية مساحية    -1

 جتهيزها الستخدامها يف الدراسات التخطيطية واملساحية والعمرانية ملدينة البيضاء. 

لني وأصحاب  و االعتبار األعداد السكانية املتزايدة كل يوم من قبل املخططني واملسؤ   بعني جيب األخذ   -2
القرار, عند وضع السياسات السكانية والتخطيطية ووضع تصنيفات استعماالت األرض يف مدينة البيضاء  

 لتقدير متطلباهتم يف مشروعات التنمية اجلديدة. 

 املراجع 
 . 1لسكان. عمان : دار وائل للنشر.ط(.جغرافيا ا2015أبو صبحة, كايد. ) -1
 (.  2012عام )  التعدادات والتقديرات السكانية الصادرة عن مصلحة األمساء والتعداد-2 

البيضاء  1984)  تقرير الشركة األستشارية ملؤسسة دوكيسادس,-3 العام  النهائي عن املخطط  ( .التقرير 
 شحات.  

( ,مشروع خمططات اجليل الثالث  2007اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مصلحة التخطيط العمراين, ) -4
 , تقرير الوضع القائم للنطاق التخطيطي واحمللي للجبل األخضر, بنغازي. 2025- 2000من  

اين يف لواء اجلامعة اجتاهاته وأسبابه. )رسالة ماجستي غي منشورة (.التغي السك2014السعدي, مي )-5
 ,اجلامعة األردنية ,عمان ,األردن.   اآلداب (. كلية 

يضاء: منشورات جامعة عمر  (. الرتكيب املكاين الداخلي ملدينة البيضاء. الب 2014عبدالنيب, أمحد .)-6
 . املختار 

السكن يف 2004عمران, صبيح عمران ) -7 .مشاكل  بغداد. جملة  (  مدينة  دراسة حالة  العربية  املدينة   
 . 3العرب واملستقبل, العدد

والدميوغرافية املصاحبة للنمو السكاين يف ليبيا    االجتماعية(.اخلصائص  2002عقيلة, حممود عبدهللا )-8
مع دراسة الرتكيب السكاين ملدينة البيضاء. )رسالة ماجستي غي منشورة(    1984- 1954عام  

 ر. جامعة عمر املختا  . البيضاء: 

 االسكندرية : دار املعرفة اجلامعية.  (.أسس جغرافيا السكان. 2001العيسوي, فايز.)-9
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( ,ختطيط استخدامات األرض الريفي واحلضري. عمان : دار الصفاء  2002.)  غنيم, عثمان حممد-10
 للنشر والتوزيع.  

 (, خرائط ملدينة البيضاء. 2015مصلحة التخطيط العمراين ) - 11

12 - ( العمراين  التخطيط  الثالث  2010مصلحة  اجليل  املخطط  2025-2000( مشروعات  تقرير   ,
 اهلندسية, شحات. الشامل مكتب العمارة لالستشارات 
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Abstract  
        The town of Al Baydah in eastern Libya has witnessed significant 
growth of its residential population, totalling approximately 276,055 people 
in 2016. In 2016 alone, the town's land area expanded to 35.12 square 
kilometres, thus gaining significant regional importance through rapid urban 
development and growth in terms of residential space and land use. This study 
aims at analysing population growth and its impact on the change of land use 
in the case-study area and to read visible correlations between the underlying 
factors. The land uses had to be studied in line with population growth 
indications, using technology from geographical information systems and 
also remote sensing technology. The study was also based on the analysis and 
knowledge of satellite surveillance apparatus "Land Sat" (TM 2008 - TM 
2016), which was made available on the 'USGS' website (2008-2016). In 
general, analysis was completed on population growth and urban 
development within the prospective land mass. This consisted of follow-up 
on the study area's demographics - magnitude of population growth/density, 
the urban evolution of the town within its surrounding boundaries, breaking 
down and classifying land uses of the study area, and finally drawing 
results/conclusions through preparation of maps based on 
descriptive/qualitative and quantitative techniques and also approaches to the 
analysis of the available dataset.  One of the most prominent results deduced 
was the marked link between the development of land uses in the study area 

mailto:intesarhallfhc@ius.edu.ly
mailto:i.elmajie@edu.misuratau.edu.ly
mailto:halozy1234@gmail.com
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and that with population growth and spatial extension (per meters squared), 
with residential use markedly ranked first at the expense of other identifiable 
land uses in the town of Al Baydah. 
Keywords: population growth, urban land uses, geographic information 
systems, remote sensing, Al Baydah town. 
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 نشاط تفسري الرتاث يف املغرب 
 *1د. حممد لزهر

 أكادير -جامعة ابن زهر   -كلية اللغات والفنون والعلوم االنسانية 1
m.lazhar@uiz.ac.ma 

 
 10/12/2021اتريخ القبول:           11/2021/ 19:  االرسال اتريخ 

 ملخص:  
 ( ابلرتاث"  "التعريف  أو  الرتاث"  "تفسري  موضوع  املقال  هذا   Heritageيتناول 

Interpretation الثقافية الوساطة  اطار  يف  يدخل  تواصليا  نشاطا  ابعتباره   ) (Cultural 
Mediation .) يكتسي أمهية كبرية ليس يف املغرب فحسب ولكن  قد أخذ نشاط ومن املعلوم أن هذا ال
بلدان العامل. فيما يتعلق ابملغرب، أنشئت يف السنوات األخرية جمموعة من مراكز التعريف يف جمموعة من  

بينها مثايل التعريف برتاث األطلس    ابلرتاث، سنقدم من  التعريف برتاث موقع وليلي األثري ومركز  مركز 
 . التابع للمركز الثقايف آلزرو ، املتوسط

 سيني:  وحناول من خالل هذا املقال حتقيق هدفني رئي
اهلدف األول ذو طابع عام ويتمثل يف الرغبة يف دراسة فكرة "التعريف ابلرتاث" املستوحاة من  -

 .  '' التجربة األمريكية والغربية وكيف انتقلت إىل مؤسسات وفضاءات مغربية حتمل اسم ''مركز التعريف ابلرتاث
ما ي- تقدمي  يرتبط ابلرغبة يف  الثاين فهو ذو طابع خاص  به موقع وليلي األثري  أما اهلدف  زخر 

ومنطقة األطلس املتوسط تراثيا وثقافيا وطبيعيا انطالقا من العرض الذي يضعانه يف متناول اجلمهور. سيتم  
الرتكيز هنا على مكوانت هذين الفضائني املتحفيني املبتكرين؛ اليت تتمثل يف جمموعة من الشواهد األثرية  

 واإلثنوغرافية والطبيعية. 
 التفسري، الرتاث، مركز، متحف، وليلي، األطلس املتوسط : املفتاحية الكلمات  

 
 

 
 m.lazhar@uiz.ac.maؤلف املرسل: حممد لزهر، االمييل:  امل*
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 مقدمة:  
يتميز الرتاث الثقايف املغريب ابلغىن والتنوع. وقد حظي هذا الرتاث ابهتمام كبري يف السنوات األخرية  

تعتين  خمتلفة  من قبل جمموعة من املتدخلني يف تدبريه هبدف ضمان اشعاعه وطنيا ودوليا. وهناك مؤسسات  
نذكر   أن  ميكن  املغريب  الوطين  ابلرتاث  هذا  يومنا  يعرف بيف  ما  املتاحف  التعريف   اىل جانب  "مراكز 

على جمموعة من املناطق املغربية وتعمل على تفسري خصوصياهتا  احلديثة االنشاء  ابلرتاث". تتوزع هذه املراكز  
  من بني الدول العربية الرائدة يف جمال تفسري الرتاث  الثقافية والتارخيية واجملالية؛ مما ميكننا من اعتبار املغرب

. وسنعمل يف هذا املقال، من جهة، على الوقوف على هذا النشاط ابعتباره مفهوما جديدا يف الوسط  الوطين
 . الرتاث هذا  مثالني من املراكز اليت تنشط حاليا يف جمال تفسري  ،أخرى  ريب، مع تقدمي من جهة غالثقايف امل 

 
 : بحثاشكالية ال

دراسة نشاط تفسري الرتاث يف املغرب وكيف شكل هذا النشاط    حولتتمحور اشكالية البحث  
وتفسري قيمه وتثمني خمتلف مكوانته الثقافية والطبيعية والتارخيية.    ة الرتاث الوطينحتوال نوعيا يف طرق مقارب 

 االسئلة التالية: وعلى هذا األساس، سنقوم مبعاجلة املوضوع من خالل حماولة االجابة عن 
 ما معىن "تفسري الرتاث" أو "التعريف ابلرتاث"؟  .1
 ما الفرق بني املتحف ومركز التعريف ابلرتاث؟  .2
 كيف مت االنتقال من املتاحف اىل مراكز التعريف ابلرتاث يف املغرب؟  .3
املغربية خصوصا   .4 ابلرتاث"  التعريف  "مراكز  مميزات  التعريف  ماهي  و مركز  التعريف  بوليلي  رتاث  بمركز 

 االطلس املتوسط؟ 
 

 فرضيات الدراسة:  
وجود مؤسسات مبتكرة رأت النور مؤخرا يف جمموعة  بكرب  أتفرتض الدراسة ااثرة االهتمام بشكل  

من دول العامل من بينها املغرب، وهي مراكز التعريف ابلرتاث. ويالحظ أن بعض الدول العربية ال زالت مل  
تعر االهتمام الالزم هلذه املؤسسات اليت تساهم يف تثمني الرتاث الوطين ابعتماد مقارابت جديدة قد ختتلف 
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راكز  عطاء الدفعة للتفكري يف انشاء متحفية الصرفة. ونتوقع أن تكون هذه الدراسة منطلقا إل عن املقاربة امل
العريب   الوطن  املوروث احمللي والوطين و مهيتها  نظرا ألالتعريف ابلرتاث يف  تثمني  بتارخيهم يف  ربط األجيال 

 وثقافتهم الوطنية.  
 

 الدراسات السابقة حول املوضوع: 
وهناك بعض  ف ابلرتاث يف املغرب حداث مهما يف املشهد الثقايف الوطين. شكل ظهور مراكز التعري

أن نذكر منها مقاال ابللغة الفرنسية للباحث حممد لزهر )كاتب هذا املقاالت اليت اهتمت هبذه املراكز ميكن  
 حتت عنوان:  ذا املقال هووه  .O Ideario Patrimonialيف جملة برتغالية حتمل اسم:  املقال( 

« L’interprétation du patrimoine : Du concept à l’institution- Le cas 
du Maroc ».    آخر لنفس الكاتب يف اجمللة الفرنسية  كما أن هناك مقاالLa lettre de l’Ocim   

بعنوان: 2021دجنرب    – )نونرب   واملقال   ،)   « Les centres d’interprétation du 
patrimoine au Maroc »  .  وقع وليلي األثري للباحث  مركز التعريف مب حول  يضاف هلذا مقال
 .  اليت تنشرها مجعية خرجيي املعهد الوطين لعلوم اآلاثر والرتاث  مصطفى أتق يف جملة الرتاث املغريب 

اليت مت اجنازها حول املوضوع هو كتاب التعريف    الدولية  كذلك أبن أوىل األحباثهنا  وميكن التذكري  
وكان    « Freeman Tilden »لفرميان تيلدن :   « Interpreting our heritage» برتاثنا : 

 . بطلب من املنتزهات الوطنية األمريكية 1957ذلك سنة 
 

 :أمهية الدراسة 
كوهنا ستمكن من تقدمي معطيات متعددة تتعلق أوال ابلسياسة    يف تنبع األمهية العلمية هلذه الدراسة  

انشاء مؤسسات جديدة ومبتكرة تعمل على تثمني الرتاث    من اجتاه حنوالثقافية املغربية وما مييزها مؤخرا،  
الوطين. كما ستقدم الدراسة اثنيا أهم مميزات مراكز التعريف ابلرتاث يف املغرب خصوصا من خالل مثالني 

وجغرايف شاسع )األطلس املتوسط(. وأييت انشاء هذه   أحدمها يرتبط مبوقع أثري واآلخر مبجال ثقايفخمتلفني
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املراكز وأخرى مماثلة يف سياق التطورات اليت يعرفها املشهد الثقايف واملتحفي املغريب خصوصا يف السنوات  
 األخرية.

 
 منهجية الدراسة:  

الظاهرة املدروسة؛ أي نشاط التعريف ابلرتاث، اىل حتليل  تعتمد الدراسة على منهجية تتجاوز وصف  
االشراف على  امليدانية اليت امتدت حلوايل ثالث سنوات املتمثلة يف    تنا املعطيات ومقارنتها. وقد كان لتجرب

موقع ملركز التعريف برتاث اليت قمنا هبا  ، وكذا الزايرات املتكررة  ريف برتاث األطلس املتوسطمركز التع   تسيري 
وليلي األثري دور مهم يف مجع املعطيات اليت مت االعتماد عليها لتقريب املوضوع املدروس من القراء الكرام.  
غري أن هذه الدراسة ميكن مستقبال أن حتاول االحاطة بكل مراكز التعريف ابملغرب ابعتبار ان االهتمام قد 

 او سبعة مراكز موجودة ونشطة. انصب يف هذا املقال على تقدمي اثنني فقط من حوايل ستة 
 

 هيكلة الدراسة:  
مت تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني، يتناول املبحث األول منها اإلطار النظري ملفهوم تعريف أو  
تفسري الرتاث والفرق بني املتحف ومركز التعريف ابلرتاث والتطورات اليت رافقت ظهور االهتمام هبذه املراكز  

به من    ان لتعريف ابلرتاث يف املغرب وما تقومني لاملبحث الثاين إىل أهم مؤسست  يف املغرب. بينما يتطرق 
 أدوار متعددة خدمة ألهداف ثقافية وعلمية وتربوية. 

 
 من التعريف إىل مركز التعريف أو من املفهوم إىل املؤسسة    -املبحث األول  

 
 يف مفهوم ''التعريف ابلرتاث''  - أوال

يتلخص معىن التعريف، بشكل عام، يف إعطاء معىن للشيء وتوضيحه وشرحه وتفسريه. ويف اللغة  
اجملاالت مثل املسرح )لعب دورا مسرحيا(،  يف العديد من  ( Interprétation) الفرنسية، تستخدم كلمة  

واللغوايت   والشعر)تفسري قصيدة( والرقص، والتصوير الفوتوغرايف، والقانون )تفسري أحكام مرسوم أو قانون(
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)علم الداللة وعلم األصوات(. كما تستخدم يف بعض األحيان مقرونة بنعت إذ يتم احلديث عن التفسري  
ويتم    (Interprétation personnelle)الشخصي   والواضح.  واملتماسك  العقالين،  والتفسري 

 عن تفسري األحالم والتفسري الديين والفلسفي واملاركسي للتاريخ اخل.  احلديث أيضا 
.  ( Interprétation)وتوجد يف اللغة العربية جمموعة من الكلمات اليت تقابل الكلمة الفرنسية 

ص وترمجة. ويف جمال الرتاث والثقافة، يتم عادة يف املغرب  فنجد كلمة تفسري وأتويل وإيضاح ومتثيل وتشخي 
الفرنسي   التعبري  ليقابل  ابلرتاث''  "التعريف  مصطلح   L’interprétation du)استعمال 

patrimoine .)    "لكن يف بعض الدول العربية، يتم احلديث عن ''تفسري الرتاث'' أو "مركز تفسري الرتاث
 قد اخرتان لعنوان مقالنا هذه الصيغة العربية. عوض ''مركز التعريف ابلرتاث''؛ و 

عمليا، ميثل ''التعريف ابلرتاث'' شكال من أشكال الوساطة الثقافية إذ يهدف إىل مساعدة الزوار  
على اكتشاف وفهم وتثمني الرتاث الثقايف والطبيعي. وقد ارتبط ظهور وتطور هذا النشاط التواصلي مع 

يكية اليت انشئت يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ففي سياق  الزوار ابملنتزهات الوطنية األمر 
يتسم ابلتحضر السريع الذي شهده هذا البلد خالل هذه املرحلة، ونظرا لعدم وجود آاثر قدمية تشكل معامل 

خرى من العامل،  للهوية األمريكية مثلما هو حال احلضارة اإلغريقية والرومانية واإلسالمية اليت ميزت مناطق أ
وبرتاثهم  أبرضهم  األمريكيني  املواطنني  ربط  هو  الوطنية  املتنزهات  به  تزخر  مبا  التعريف  من  املقصود  كان 
التعريف قد تكون   أنه ابلرغم من أن عملية  يتضح  املثال األمريكي،  الطبيعي. وابلتايل وانطالقا من هذا 

اجلمالية والفنية والطبيعية والثقافية للرتاث، فإهنا ميكن أن    موجهة إىل إاثرة اهتمام اجلمهور الواسع اىل األمهية
تلعب دورا أساسيا يف بناء اهلوايت اجلماعية وتكون، يف هناية املطاف، موجهة خلدمة األهداف اإليديولوجية  

 الوطنية. 
، بناء على طلب من املنتزهات  1957( سنة  Freeman Tilden)  فرميان تيلدنوقد أجنز  

يكية، دراسة مهمة حول ''التعريف ابلرتاث''. ويف كتابه الذي حيمل عنوان ''التعريف برتاثنا''  الوطنية األمر 
Interpreting our heritage) )    يعرف تيلدن هذا النشاط بقوله: '' التعريف هو النشاط الذي

جربة  حتاول من خالله أن تكشف عن معىن األشياء وعالقاهتا من خالل استعمال األدوات األصلية والت 
 ,Tilden)  رد إبالغ معلومات واقعية بسيطة'' الشخصية املباشرة ووسائل توضيحية خمتلفة بدال من جم

(1957. 
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 من خالل هذا التعريف، ميكن أن نستنتج ما يلي: 
 . يهدف عمل "التعريف ابلرتاث" إىل عرض خصوصيات املمتلكات الثقافية والطبيعية. 1
معرفني تتلخص مهمتهم يف كشف البيئة الطبيعية مع األخذ بعني  . يستلزم نشاط التعريف وجود 2

 االعتبار موقع اإلنسان جلعله حمبا لبيئته وتشجيعه للحفاظ عليها. 
. يتم االعتماد على التحف واألجسام األصلية يف أعمال التعريف لكن ترافقها وسائل توضيحية  3

 خمتلفة.  
 بادل اخلربات والتجارب الشخصية. . يشارك الزائر يف عملية التعريف من خالل ت4

وعالوة على ذلك، ورغم أن دراسة تيلدن كانت موجهة أساسا حنو جزء من الرتاث ؛ أي الرتاث  
   الطبيعي املتمثل يف احلدائق الوطنية األمريكية، فقد شكلت األساس لتحديد مبادئ تفسري الرتاث.

يستند اترخييا على سلسلة من املبادئ اليت  ومن املعلوم أن ''التعريف ابلرتاث'' أو ''تفسري الرتاث''  
وضعها فرميان تيلدن، يف سياق تثمني الرتاث الطبيعي يف أواخر اخلمسينات يف الوالايت املتحدة. وقد وضع  

 ستة مبادئ هي: 
من األشكال مسة شخصية الزائر  كل تعريف ملنظر طبيعي، أو معرض، ال يستهدف أبي شكل     .1

 أو جتربته فهو عقيم. 
فاألمران   .2 املعلومة.  أساس كشف  يقوم على  األخري  أن هذا  تعريفا رغم  املعلومة وحدها  ليست 

 خمتلفان متاما، ولكن كل تعريف فهو يتضمن معلومات. 
ة أو اترخيية  التعريف هو فن جيمع بني العديد من الفنون األخرى، سواء كانت املواد املقدمة علمي   .3

 أو معمارية. وأي فن يكون بدرجة ما قابالً للتعليم.  
 يسعى التفسري إىل اإلاثرة ) إاثرة الفضول( أكثر من التلقني.   .4
إىل    .5 يتوجه  وأن  التعريف جزئًيا،  يكون  ال  اذ  منظور كلي  تقدمي  إىل  التعريف  يسعى  أن  ينبغي 

 اإلنسان يف جممله وليس إىل بعض خصائصه. 
يكون التفسري املوجه لألطفال )مثالً حىت سن الثانية عشرة( صيغة خمففة ملا يقدم  ال ينبغي أن   .6

للكبار. ولكن جيب أن يتبع مسارا خمتلًفا اختالفًا جذراًي. وحىت يقدم يف أفضل حاالته، فإنه يتطلب  
 (. Tilden, 1957)  برانجًما منفصاًل.
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تساير التطورات اليت عرفها التعريف ابلرتاث    لكن بعض املنتقدين هلذه الدراسة يعتربون أهنا قدمية وال
منذ هناية اخلمسينات اىل يومنا هذا. "جيب أن نعرتف أن النص الوحيد الذي يتم االستشهاد به ابلفعل  
)مقتطف من عمل تيلدن( به عيوب متعددة: إنه قدمي جًدا )كتب منذ أكثر من مخسني عاًما( ؛ وينطبق  

الطبيعي( ؛ وال يقرتح كتعريف للتفسري اال تعاليم غامًضة وملخصة إىل  فقط على جزء من الرتاث )الرتاث  
حد ما، يتم تنفيذها حبزم من طرف منشطني بصحبة جمموعات صغرية من األشخاص، والذين يرافقوهنم أو  

 'ملخطط هلا لصاحل هؤالء األشخاص.'يوجهوهنم يف أنشطة االكتشاف املصممة وا
.(Serge Chaumier et Daniel Jacobi, 2008) 

 
 املتحف ومركز التعريف ابلرتاث   -اثنيا

يطرح الفرق بني املتحف ومركز التعريف ابلرتاث حتدايت نظرية بسبب بعض التداخالت املوجودة  
التعريف  مراكز  إنشاء  يتم  بني املؤسستني. وعلى كل حال وسواء تعلق األمر ابملغرب أو بدول أخرى*، 

ابالقرتان مع املؤسسات الثقافية األخرى قصد تعزيزها: مراكز ثقافية، مكتبات وسائطية، متاحف،  ابلرتاث  
ما يتم وصفه مبركز التعريف خيتلف بشکل واضح مراكز احلرف أو جممعات للصناعة التقليدية، حدائق، اخل. و 

رکز. لكن مبجرد استخدام  عن املتحف يف حالة عدم وجود جمموعات متحفية يراد التعريف هبا بداخل هذا امل
التمييز بني  الطبيعي، يصبح  أو  الثقايف  الرتاث  املتحفية يف فضاء مغلق خاص بتفسري وتقدمي  اجملموعات 

 املؤسستني موضع جدل كبري.  
مييز مراكز التعريف عن املتاحف هو أن هذه األخرية يقوم انشاؤها على وجود  فمن املعلوم أن ما  

( وال ميكن أن نتصور متحفا فارغا من اجملموعات املتحفية. بينما تشكل  fond muséalرصيد متحفي )
التحف يف مراكز التعريف اختيارا من بني االختيارات املتاحة حيث أن التوجه حنو التعريف مبعمار بلد ما  

على لوحات    أو برتاثه الطبيعي مثال لن يستلزم ابلضرورة وجود التحف. لذلك يتم االعتماد يف تفسري الرتاث 
وعالمات التفسري اليت تتضمن خرائط وصورا فوتوغرافية ونصوصا لشرح املوضوع وإيصال املعلومات لزوار  

 املوقع الطبيعي أو التارخيي أو الثقايف أو احلدائق أو املنتزهات أو املواقع األثرية. 
بق مع مهمة املتاحف  ابملقابل، واعتبارا لكون التحف جزءا من الرتاث فان نشاط التعريف هبا يتطا

سستني وهو إشراك الزوار. ذلك أن املتحف ال يتيح لزواره إال  ؤ مما جيعلنا نظيف معيارا آخر للتمييز بني امل
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مشاهدة التحف كما هو الشأن ابلنسبة جلميع املتاحف عرب العامل وحىت تلك اليت تعرض األدوات املوسيقية  
جلمهور إبعطائه الفرصة للعزف على هذه اآلالت املوسيقية  مثال. بينما يعمل مركز التعريف على إشراك ا

كل حسب اختياره. وهكذا، سيحس الزائر بنوع من الفخر والفرح عندما جيد مثال آلة موسيقية يتقن العزف 
عليها يف مركز للتعريف ويتمكن من اقتسام جتربة العزف عليها مع الزوار اآلخرين. وهو نفس احلال ابلنسبة  

نج أو أي نشاط آخر قد يتيحه مركز التعريف يف حني سيقتصر فيه احلال داخل املتحف على  للعبة الشطر 
مشاهدة التحفة داخل صندوق العرض دون التمكن من االستمتاع هبا بشكل أكرب. وهذا ما جيعلنا نستنج 

التعريف ابلرت  اث قد ان الرتفيه بداخل املتحف يعتمد على املشاهدة فقط يف حني أن األمر داخل مركز 
 يتجاوز املشاهدة اىل وضع بعض األدوات واألشياء املادية التابعة للمركز حتت تصرف الزوار.  

 
 من املتاحف اىل مراكز التعريف ابلرتاث   –اثلثا  

من املعلوم أن املغرب كان يتوفر منذ الفرتة الكولونيالية على متاحف متعددة تعمل على احلفاظ  
 نوعني كبريين: متاحف أثرية ومتاحف إثنوغرافية. لكن يف يومنا هذا تعددت  على موروثة الثقايف؛ وتنقسم إىل

أثرية واثنوغرافية   بينها قائما على العرض املتحفي اذ جند متاحف  التمييز قائما  املتاحف ابملغرب وأصبح 
الية.  ومتخصصة أو خاصة ابلفن احلديث واملعاصر. وحتتضن حتفا فنية ذات قيم اترخيية وثقافية ومجالية ع

كما تعمل على تثمني الرتاث الوطين من خالل جمموعة من اإلجراءات املادية والقانونية والعلمية. فمن  
جهة، تقوم هذه املؤسسات ابقتناء التحف وجتميعها ومحايتها ونشر األحباث والدراسات حوهلا. ومن جهة  

م بدوره ابلتعريف ابلثقافة املغربية وبكنوز  اثنية تقوم بعرضها للجمهور الواسع والتعريف بتارخيها وهذا ما يساه
 بلدان وجلب املهتمني اليه من خمتلف أحناء العامل.  

واذا كان التمييز قائما من قبل بني املتاحف العمومية التابعة للدولة؛ اليت تقع حتت وصاية اهليئات  
اليت  الطاقة واملعادن واملتاحف اخلاصة  الثقافة أو وزارة  أنشأهتا عائالت مغربية مشهورة الوزارية مثل وزارة   

. ذلك أن إنشاء املؤسسة الوطنية للمتاحف 2014)بلغازي، بنجلون(، فان األمر قد تغري منذ منذ عام  
، وتفويت جل املتاحف اليت كانت ختضع إلشراف وزارة الثقافة املغربية اىل هذه املؤسسة  2011يف سنة  

راثية جديدة ومبتكرة. وقد اختارت مديرية الرتاث  قد عجل ابلتفكري يف انشاء مؤسسات ت  2014سنة  
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الثقايف، وحرصا منها على املسامهة الفعالة اىل جانب املؤسسة الوطنية للمتاحف يف احلفاظ على الرتاث  
 الوطين املنقول وضمان إشعاعه، إنشاء "مراكز التعريف ابلرتاث".  

قبل مديرية الرتاث الثقايف التابعة لوزارة   وميكن التذكري أبن سياسة إنشاء مراكز التعريف ابلرتاث من 
جمال   تعزيز  املراكز يف  هذه  انشاء  من  اهلدف  ويتمثل  األخرية.  السنوات  وليدة  اال  ليست  املغربية  الثقافة 
املؤسسات املكرسة للحفاظ على الرتاث الوطين وتثمينه وضمان إشعاعه. كما يدخل يف اطار رغبة هذه 

املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم   2006نوفمرب    10املنصوص عليها يف مرسوم    املديرية الوفاء ابلتزاماهتا
  ).2006دجنرب  7الصادرة يوم اخلميس   5480أنظر اجلريدة الرمسية رقم (  وزارة الثقافة.

ومن املعلوم أنه من بني املهام املنوطة هبذه املديرية هي "مهمة السهر على محاية الرتاث املعماري  
الفنية الوطنية واحلفاظ عليها وترميمها وتعهدها والتعريف  الثروات  واألثري واإلثنوغرايف واملتحفي وخمتلف 

 هبا." 
ع و  السهر  مهمة  )أي  الغاية  هلذه  الثقايف  الرتاث  مديرية  واألثري  تتوىل  املعماري  الرتاث  محاية  لى 

 واإلثنوغرايف واملتحفي وخمتلف الثروات الفنية الوطنية واحلفاظ عليها وترميمها وتعهدها والتعريف هبا( ما يلي:  
القيام ابلدراسات واألحباث والتحرايت الالزمة للتعريف ابلعناصر القائم عليها الرتاث الثقايف واختاذ   .1

 التدابري املالئمة للمحافظة عليها وإبراز قيمتها ؛  
 متابعة الدراسات والتدخالت التقنية وتقييمها ؛   .2
 لطبيعية ؛  تنسيق أشغال التسيري التقين ملفتشيات املعامل التارخيية واملواقع ا  .3
 برجمة األحباث األثرية وتنظيم ومراقبة أوراش احلفرايت بتنسيق مع املصاحل املختصة ابلوزارة؛   .4
 القيام أبعمال التنشيط املتعلقة ابلرتاث الثقايف ؛   .5
 مجيع الواثئق الالزمة للقيام جبرد الرتاث الثقايف املادي والغري املادي ؛   .6
للتعريف ابلثروات األثرية واإلثنوغرافية وكذا الثروات    تنظيم معارض ومناظرات وتظاهرات أخرى  .7

 املتصلة ابملعامل التارخيية للبالد ؛  
صيانة إنقاذ الرتاث الوطين الشفهي ، واألعراف والعادات والفنون واحلرف األصيلة واحملفوظات   .8

 الصوتية والتعريف بطابعها اأًلصيل ؛  
 صيانة الرتاث املتحفي ومحايته ؛   .9
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 راسات املتحفية وإبراز قيمة التحف والتعريف هبا ؛  القيام ابلد .10
 مراقبة وتفتيش املتاحف ؛   .11
  السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابحملافظة على الرتاث الثقايف ومحايته.  .12

 ).2006دجنرب   7الصادرة يوم اخلميس  5480اجلريدة الرمسية رقم  أنظر (
تشكل مراكز التعريف ابلرتاث ابملغرب اليوم فضاءات للوساطة الثقافية تساهم إىل جانب املؤسسات  

يف الدينامية الثقافية والرتاثية. وهو مؤسسة ثقافية وعلمية وتعليمية تفاعلية، موجهة للتواصل مع   األخرى
وإشراكه يف األنشطة اليت تعزز مكانة الرتاث وتثمنه. وابلتايل، فالتعريف ممارسة متعددة األبعاد تربط  اجلمهور  

بني القيام بنشاط التواصل من جهة وكذا إشراك اجلمهور من جهة أخرى. وبناء على كل هذا، ميكن أن  
 نستخلص هاتني الفكرتني الرئيسيتني: 

اث يف املغرب يف الكشف عن قيم الرتاث الوطين يف جوانبه  أوال: تتمثل مهمة مراكز التعريف ابلرت 
املعمارية واملنقولة والطبيعية مع تقدمي املفاتيح ملعرفته. ويشمل نشاط التعريف إعطاء املعىن الرمزي الكامن  

 وراء اآلاثر املادية والعادات والتقاليد الالمادية من خالل أدوات التواصل الشفهي والتقين والفين.  
: تروم مراكز التعريف ابلرتاث يف املغرب إشراك الزائر مباشرة يف عملية إيصال قيم الرتاث بوضعه  اثنيا 

 يف صميم النشاط التعريفي حسب اإلمكانيات املتاحة وحسب سياق هذا النشاط التواصلي. 
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 مؤسسات التعريف ابلرتاث يف املغرب   -املبحث الثان 
 

مكن غىن وتنوع الرتاث املغريب وحاجته لتضافر كل اجلهود قصد رد االعتبار اليه وتثمينه من انشاء  
جمموعة من مراكز التعريف ابلرتاث. وتتبع هذه املراكز ملؤسسات خمتلفة غري ان مديرية الرتاث الثقايف التابعة  

 جد مشاريع أخى قيد االجناز. لقطاع الثقافة هي اليت عملت على انشاء جمموعة من املراكز فيما تو 
 ابلنسبة ملراكز التعريف ابلرتاث اليت تقدم خدماهتا للزوار ميكن ان نذكر منها:  

 ( 2017مركز التعريف مبوقع وليلي األثري )افتتح أبوابه سنة  .1
 (2016مركز التعريف برتاث األطلس املتوسط )افتتح أبوابه سنة  .2
 (2019مركز التعريف ابلرتاث لكسوس ) .3
 ( 2013املنظري للفنون والرتاث )افتتح سنة مركز  .4
 ( 2011مركز التعريف برتاث موقع القصر الصغري )اكتوبر  .5

 أما ابلنسبة للمشاريع اليت توجد قيد االجناز فنذكر منها: 
 مركز التعريف مبوقع شالة   .1
 مركز التعريف برتاث منطقة الغرب الذي يتم اجنازه مبدينة القنيطرة  .2
 مركز التعريف مبوقع جبل ايغود  .3
 موقع التعريف برتاث موقع سيدي عبد الرمحان  .4

"أمان"، ويقع    -مبدينة مراكش افتتاح متحف حممد السادس حلضارة املاء  2017كما مت يف يناير  
حتت وصاية وزارة األوقاف والشؤون االسالمية. ويعترب هذا املتحف "أول معلمة متحفية متخصصة يف اتريخ 

املاء ابملغرب، تروم التعريف جبوانب من الرتاث التشريعي والتفاوضي للمغاربة خبصوص املاء، وإظهار    وحضارة
حكمتهم يف اقتصاد هذه املادة احليوية والوقوف على بعض املعتقدات والصور امللهمة املرتبطة بتدبريه ابعتماد  

ترسيخ الوعي بقيمة املاء وتغيري نظرة الناس  ومن شأن هذا املتحف اإلسهام يف    معاجلة سينوغرافية متنوعة. 
إليه، وكيفية التعامل معه، وإدراك قيمته النابعة من عراقة أساليب جلبه وتسيريه وتوزيعه ابملدن العتيقة، وكذا 

'' )كريب  ابلبوادي، عرب تقنيات ابلغة يف الدقة والتنظيم احملكم على مدى اتريخ طويل من حضارة املغرب. 
 ميكن اعتبار هذا املتحف أيضا "مركزا للتعريف". و  (2017جواد، 
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التعريف برتاث األطلس   التعريف برتاث وليلي ومركز  بتقدمي معطيات أكرب عن مركز  سنقوم هنا 
 املتوسط. 

 
 مركز التعريف برتاث وليلي  - أوال

احة  يعد مركز التعريف برتاث وليلي أول مشروع من نوعه أنشئ مبوقع أثري يف املغرب، وميتد على مس
مرت مربع. يهدف املشروع اىل إبراز وتثمني وليلي حيث يسلط الضوء على حضارهتا واترخيها    1300تفوق  

واقتصادها وختطيط مدينتها وأراضيها وأصوهلا األثرية وثقافات سكاهنا ومعتقداهتم. ومن املعلوم أن وليلي  
واخر القرن التاسع عشر، وهو جزء  كانت حتمل أيضا اسم قصر فرعون. وقد مت اكتشاف وحتديد املوقع يف أ 

. ويعود الفضل يف شهرته إىل العديد من البقااي األثرية نذكر  1921من الرتاث احملمي للمغرب منذ سنة  
   (. volubilis-to-meknes.com/ar/welcome-https://visit)   منها الفسيفساء اليت تزين منازله القدمية. 

 
 

: من  1رقم  لوحة 
فسيفساء موقع  

 وليلي األثري 
 )صورة لزهر( 

 
 

نتاجا لألحباث األثرية اليت بدأت منذ   2017يف سنة   يعد مركز التعريف برتاث وليلي الذي افتتح أبوابة
السنوات األوىل لفرتة احلماية الفرنسة ابملغرب؛ وكانت تتم مبوقع وليلي حتت اشراف الباحث األثري لويس  

شاتالن. رامت هذه األحباث كما هو معلوم كشف النقاب عن آاثر الفرتات القدمية اذ "مع بداية القرن  
نظمت أول بعثة أركيولوجية للحفر والبحث والدراسة العلمية قي موقع  1915سنة  العشرين وابلضبظ يف

 . ( 62، ص.1989 ، عبد العزيز توري)شاتالن.'' وليلي، أسندت مسؤولية ادارهتا للويس 
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وتعد وليلي مثاال ابرزا على جمموعة معمارية جتسد تنظيم اإلدارة البونية وما قبل الرومانية والرومانية  
النصر والكابيتول   بينها قوس  أن نذكر من  اليت ميكن  العمومية واخلاصة  البناايت  اذ جند بقااي  إفريقيا  يف 

 .1997و منذ سنة والبازليكا. كما أدرج املوقع على الئحة الرتاث العاملي لليونسك
تكمن أمهية مشروع مركز التعريف برتاث وليلي يف كونه جزءا من جمموعة معمارية متكاملة مت بناؤها  
عند مدخل املوقع لتلبية حاجيات التدبري واالستقبال والتعريف ابملوقع. وقد مت تصميمه على الشكل الذي  

راًي على منظره الطبيعي. وحىت حيصل االندماج  ميكن من احلفاظ على مشهد املوقع حبيث ال يشكل عائًقا بص
مت أتطري واجهاته وسقفه بقضبان خشبية كما ُزرعت  الكامل للمركز يف املنظر الطبيعي والثفايف العام للموقع،  

مكان.  كل  يف   centre-le-choi-http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-)األشجار 
dinterpretation.html .) 

تتضمن جناحا متهيداي للزايرة )ممر بني املدخل الرئيسي    أما ابلنسبة لفضاءات العرض ابملركز فاهنا
والقاعة الزجاجية ابلدور    وأطالل املوقع( مث جناحا لتعميق الزايرة )القاعة السفلية على طول املقطع التمهيدي 

 centre-le-choi-http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-)العلوي(. 
dinterpretation.html.)    يقدم هذا الفضاء لزواره حتفا أثرية مميزة اكتشفت ابملوقع، اضافة اىل واثئق أصلية

هامة من أرشيف املوقع. وحيتضن وسائل خمتلفة للعرض والتفسري منها الصور السمعية والبصرية والنصوص  
والتفاعلية.  والشاشات  واخلرائط  الفوتوغرافية  والصور  -مركز - وفيدي/https://2m.ma/ar/news)واللوحات 

 (. /20170701- املغرب- يف- أثري- مبوقع- ينشأ- مشروع- وليليأول- برتاث- لتعريفا

http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-choi-le-centre-dinterpretation.html
http://www.lepolus.com/2019/09/oualalou-choi-le-centre-dinterpretation.html
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: وسائل التفسري  2رقم    لوحة 

 )صور، شاشة، نصوص( 
 )صورة لزهر( 

 
 

 مركز التعريف برتاث األطلس املتوسط   -اثنيا
التعريف برتاث األطلس املتوسط  يشكل   الثقايف  مركز  جزءا من مركب ثقايف كبري، جيسده "املركز 
اتفياللت واجمللس اإلقليمي إلفران    -إطار الشراكة بني وزارة الثقافة وجهة مكناس   إنشاءه يف آلزرو" الذي مت  

   .وبلدية املدينة 
ة وعلمية وتربوية تعىن أساسا ابلتعريف،  يعترب مركز التعريف برتاث منطقة األطلس املتوسط مؤسسة ثقافي

لدى اجلمهور الواسع، ابملوروث الثقايف للمنطقة ومبؤهالهتا الطبيعية، كما تسعى أيضا للتحسيس بقيمة هذا 
(.  2، ص.2016،  لعتيق، فؤاد مهداوي، نزهة جناحيحممد ب)  اإلرث والتنبيه إىل هشاشته وإىل املخاطر اليت تتهدده. 

ثقافيا كبريا   صرحا  الفضاء  هذا  واخلصائص  ويشكل  الرتاثي  الغىن  إبراز  هو  انشاءه  وراء  من  اهلدف  كان 
االجتماعية للمنطقة. ويتعلق األمر بفضاء للوساطة الثقافية يروم من خالل األدوات اليت يعرضها واألنشطة  

 اليت ينظمها تثمني الرتاث احمللي ليكون يف خدمة اجملتمع وتطويره. 
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 منظر عام للمركز الثقايف آلزرو وحميطه :  3رقم  لوحة 
 )صورة لزهر( 

: الواجهة األمامية للمركز الثقايف  4رقم  لوحة 
 )صورة لزهر(  ألزرو الذي حيتضن مركز 

 
يف السنوات األخرية إشعاعا ثقافيا متثل يف تكامل مهام جمموعة من املؤسسات    وقد عرفت مدينة آزرو 

واملركز   الوطين الفران  املنتزه  الشباب ودار  ودار  التقليدية  الصناعة  منها: جممع  نذكر  الثقافية واالجتماعية 
األطلس املتوسط ومتيزه   الثقايف آلزرو وفضاء الذاكرة التارخيية للمقاومة والتحرير أمري األطلس. واعتبارا لغىن

بتقاليده العريقة، مت إنشاء مركز التعريف ليشكل بدون شك أداة للوساطة والتحسيس وتثمني املوروث احمللي.  
وقد كانت احلاجة ملحة ملثل هذه املنشأة اليت ستمكن اجلمهور الواسع من الوصول إىل خمتلف الوسائل  

 األثري واالثنوغرايف والفين واجليولوجي احمللي.  واألدوات اليت ستساعده على فهم وتثمني اإلرث 
   متناول اجلمهور عرضاً دائماً ينقسم اىل ثالثة أجنحة:   يف   يضع مركز التعريف برتاث األطلس املتوسط 

 جناح الرتاث الطبيعي  -1
بفضل موقعه اجلغرايف ومناخه وتضاريسه، يتوفر األطلس املتوسط على مؤهالت موسومة ابلتنوع  

الكتل اجلبلية واألشكال اجليولوجية    متيزه البيئي حيث وجود أصناف من الوحيش وأنواع نباتية مستوطنة. و 
من   والعديد  األخضر،  والبلوط  األرز  غاابت  من  هامة  ومساحات  الرطبة،  املناطق  وكذا  واملرفولوجية، 

لنبايت. وجتعل جمموع هذه  البحريات واملنابع واألودية والشالالت وأصناف متنوعة من الوحيش والغطاء ا
املنظومات البيئية واملواقع ذات األمهية البيولوجية واملنتزهات وكذا األصناف املستوطنة العديدة، من األطلس  

 (. 5، ص. 2016حممد بلعتيق، فؤاد مهداوي، نزهة جناحي،    )املتوسط منطقة تركز لرتاث طبيعي استثنائي. 
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املتوسط،  يف   األطلس  برتاث  التعريف  مبركز  الطبيعي  الرتاث  املعادن  جناح  قطع من  يتم عرض 
واالحفورايت والصخور وأغصان األشجار. فنجد مثاًل الكوارتز والسفلريت اليت تعودان إىل احلقبة األولية  

 ي العلوي. وكذا األراجونيت الرتايسي وبريتني العصر اجليوراسي إضافًة إىل أمونيت العصر الطباشري 
 .كما تضم هذه القاعة النبااتت العطرية والطبية اليت تنمو يف املنطقة كالزعرت والشيح وعود العطاس 

إلثراء اجلولة املتحفية، متت إضافة لوحات تقدم معطيات خمتلفة عن جيولوجيا املنطقة ومواردها  
عن لوحتني حتسيسيتني حول موضوع    املائية ونبااتهتا وحدائقها وعن تقنيات السكن التقليدية. هذا فضالً 

 هشاشة البنية الغابوية وعن كون النظام االيكولوجي والفرشاة املائية مصدرا للحياة. 
 

:  5رقم  لوحة 
لوحات حائطية  
مبركز التعريف  
برتاث األطلس  

)صورة    املتوسط
  لزهر( 

 
 جناح الرتاث الثقايف غري املادي -2

يشمل الرتاث الثقايف غري املادي كل أشكال التعبري التقليدية اليت حتافظ من خالهلا اجملتمعات  
على قيمها وتصون ذاكرهتا اليت تشكل هويتها الثقافية. ومتثل مكوانت الرتاث غري املادي األشكال األكثر  

تتعدد أشكال  الثقايف لألطلس املتوسط، حبيث  انتشارا يف الرتاث  التعبري الشفاهي والفين    غىن واألكثر 
حممد بلعتيق، فؤاد   (للمنطقة. واملعريف واملمارسات وأمناط العيش اليت ترمز إىل اخلصوصية واهلوية الثقافية  

 (. 16ص.،  2016مهداوي، نزهة جناحي، 
لعرض احلرف    جناح الرتاث الثقايف غري املادي مبركز التعريف برتاث األطلس املتوسط  خصص

والفنون التقليدية ابملنطقة. ويضم العرض به اجملوهرات واللباس التقليدي للرجل واملرأة والبنادق واألدوات  
كما تضم هده القاعة    املوسيقية والزرايب. وقد مت تقدمي فن النسيج ابملنطقة من خالل عرض منسج وأدواته.
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)مهرجان   واملهرجاانت  والرتحال  التقليدي،  واحلرف كاحلرث  والعادات  ابلفنون  متعلقة  مصورة  لوحات 
 .الكرز بصفرو ومهرجان أحيدوس بعني اللوح( 

 

  
 

: اللباس التقليدي ابألطلس  6رقم  لوحة 
 )صورة لزهر(   املتوسط

 
 )صورة لزهر(   : فن النسيج ابألطلس املتوسط7رقم  لوحة 

 
 جناح الرتاث األثري والتارخيي  -3

يضم األطلس املتوسط، عددا من البقااي األثرية اليت تشهد على أن هذه املنطقة كانت مستوطنة  
منذ العهود األوىل حلضارات ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا. إذ جند شواهد أثرية تنتمي إىل عصور ما قبل  

مد حم)م واحلقبة الوسيطة واحلديثة.التاريخ القدمية واملرحلة املمهدة للتاريخ وبقااي تعود حلضارة ما قبل اإلسال
 (.  9، ص.2016بلعتيق، فؤاد مهداوي، نزهة جناحي، 

يف  األطلس    يتم  مبنطقة  مكتشفة  أثرية  لقي  عرض  التعريف  مبركز  والتارخيي  األثري  الرتاث  جناح 
املتوسط. وتعود هذه اللقى إىل حقب اترخيية خمتلفة: عصر ما قبل التاريخ، عصر ما قبل اإلسالم والفرتة 

 الوسيطة. 
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: قاعة  8رقم  لوحة 

الرتاث األثري  
 والتارخيي 

 )صورة لزهر( 

 
 

تتمثل أدوات ما قبل التاريخ يف فؤوس صغرية وفؤوس ذات وجهني. كما تتمثل يف نواة مصنوعة  
وشظااي ومكاشط وأدوات مسننة وشفرات وأدوات هاللية تعود للعصر احلجري القدمي األعلى.   لفلوابتقنية 

احلديث   احلجري  العصر  خمدومة  وميثل  وصدفات  صحراوي  رمح  ورأس  وخزف كمباين  فخارية،  بقطع 
وصنارات من عظام إخل. وللتعريف ابلتجديد الذي عرفته فرتة العصر احلجري احلديث يف اجملال الفالحي  

كما يتم    .والتقين، مت عرض قطع رحى ومدقات حجرية )دليل على ظهور الزراعة( إضافة إىل فؤوس مصقولة
ية تعود لبقااي عظام الدب الذي مت اكتشافه مبغارة افري اوسعيد. وعن عصر ما قبل  عرض حفرايت حيوان

اإلسالم، يتم عرض أدوات للزينة مثل عقد لشابة وخوامت حناس، إضافة إىل عظم مزخرف ونسخ لنقائش  
نصب جنائزية. أما العصر الوسيط أو االسالمي، فتتمثل أدواته يف فخار وزجاج ومعادن مكتشفة مبوقع 
للمنطقة وعن   فزاز. وإلثراء اجلولة املتحفية متت إضافة لوحات تقدم معطيات عن املواقع األثرية الكربى 

 خمتلف اللقى األثرية. 
وميكننا القول يف األخري أن التعريف ابلرتاث يف املغرب واملراكز اليت مت إنشاؤها هلذا الغرض قد بدأت  

رة اليت عملت مديرية الرتاث الثقايف على تطويرها أصبحت  يف حتقيق النتائج االجيابية حيث أن هذه الفك
حتظى ابهتمام جمموعة من املتدخلني يف جمال الرتاث. ففي سياق دويل وحملي يعرف تزايد املشكل حول  
املاء أنشئ مبراكش '' متحف حممد السادس حلضارة املاء" وهو مبثابة مركز للتعريف حبضارة املاء عند املغاربة.  

لعمل على أتهيل موقع جبل ايغود إبنشاء مركز للتعريف برتاث هذا املوقع الذي مت فيه العثور على  كما يتم ا
 أقدم مججمة إنسان عاقل.  
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 النتائج  اثلثا: حتليل 

التعريف ابلرتاث يف املغرب تطورا مهما مكن من االستجابة جملموعة من املتطلبات   عرف نشاط 
املغريب والتحسيس أبمهيته. ويشكل التوزيع اجلغرايف هلذه املراكز وجماالت ختصصها  املتعلقة بتثمني الرتاث  

كذلك دليال على وجود اسرتاتيجية وطنية تروم املضي قدما يف سبيل حتقيق هنضة ثقافية وتراثية وطنية. كما  
كز يشكل حافزا على  ان التجاوب االجيايب للجمهور والزوار املغاربة واألجانب مع ما يتم عرضه يف هذه املرا 

االستمرار يف تنزيل جمموعة من املشاريع اجلديدة اليت يتم االشتغال عليها حاليا من قبل مديرية الرتاث الثقايف  
 التابعة لقطاع الثقافة املغريب ومن طرف مؤسسات أخرى تشتعل يف جمال الرتاث. 

 
 : خامتة

خالل الرتكيز على خصوصيات هذا النشاط ابملغرب  الرتاث من  نشاط تفسري موضوع   املقالة هذه تناولت
 بناًء على النتائج اليت مت التوصل إليها توصي الدراسة مبا يلي:  و . وبعض املؤسسات اليت تنشط يف امليدان

 . املغريب ابلرتاث التعريف  مراكز   انشاء مشاريع   يف  االستمرار .1
  وما مهامها   حول والربوراتجات ابلدراسات  القيام  خالل  من  املراكز  هلذه الالزم  االشعاع ضمان  .2

 . به تزخر 
  ثقافية   مؤسسات على  تنفتح  كي املراكز  هذه بداخل  الرتاث حول وحماضرات أنشطة  تنظيم .3

 . وجامعية  وعلمية 
ربط هذه املؤسسات فيما بينها مع شبكات ثقافية دولية ومع مراكز تفسري الرتاث مبختلف مناطق العامل  

 التجارب. قصد تبادل 
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CONCLUSION  
 
To conclude, this article deals with the topic of heritage interpretation activity 

by focusing on the specificities of this activity in Morocco as well as some 

institutions that are active in this field. Based on the findings, the study 

recommends the following:  
- first, continuing the projects of establishing centers for introducing 

Moroccan heritage.  
-  secondly, ensuring the necessary radiation for these centers by 

showing what they are rich in and carrying out studies and reports on 

their tasks.  
- Thirdly, organizing activities and lectures about heritage within these 

centers in order to open them up to cultural, scientific and university 

institutions.  
- Finally, linking these institutions among themselves, with 

international cultural networks and with centers of interpretation of 

heritage in various regions of the world in order to exchange 

experiences . 
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Heritage interpreting activity in Morocco 
Mohamed Lazhar Faculty of Languages, arts and Humanities – Ibn 

Zohr University- 
Agadir Morocco 

m.lazhar@uiz.ac.ma 
 
Abstract: 
 This article deals with the topic of “heritage interpretation” as a 

communicative activity within the cultural mediation framework. It is known 
that the activity of heritage interpreting has been of great importance not only 
in Morocco, but also in a broad group of countries in the world. In Morocco, 
this activity has emerged in recent years, where a number of Heritage 
interpreting centers have been established. In this article we will introduce the 
example of the Heritage Interpreting Center of the Archaeological Site of 
Volubilis and the Heritage Interpreting Center of Middle Atlas", which is 
affiliated to Cultural Center of Azrou city. Through this article we try to 
achieve two main goals: - The first goal is general: it is about to study the idea 
of “ heritage interpreting” which is inspired from the American and Western 

experience and how it was transferred to Moroccan institutions and spaces, 
today called heritage interpreting centers. - The second goal is specific: we 
will try to present how Volubilis and the Middle Atlas region are rich in terms 
of heritage, culture and nature, through what Heritage Interpreting Center 
exhibits to the public. We will focus on the archaeological, ethnographic and 
natural components of these two innovative museum spaces.  

Keywords: Interpreting, heritage, center, museum, Volubilis, Middle 
Atlas 
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 قضية العلمية يف العلوم اإلنسانية 
 *1دكتور/صالح أمحد فراج

 جامعة منيسوات ابلوالايت املتحدة األمريكية 1
@gmail.comalhazhary2020s 

 
         2021/ 08/ 01اتريخ القبول:                  07/2021/ 19:  االرسال اتريخ 

 لخص:  امل
العلوم                العلمية يف  بيان  إىل  البحث  العلمي، وقد   وحدودها وتطبيق   اإلنسانية، هدف  املنهج 

ومميزاهتا،   العلمية  وأهداف  اإلنسانية.،  والعلوم  العلمي  املنهج  ومفهوم  العلم.،  مفهوم  عن  فيه  حتدث 
يف العلمي  املنهج  واستخدام  اإلنسانية،  العلوم  يف  العلمية  تطبيق  تواجه  اليت  العلوم    والصعوابت  دراسة 

توصل   وقد  اإلنسانية،  العلوم  دراسة  العلمي يف  واملنهج  اإلنسانية،  العلوم  يف  البحث  ومناهج  اإلنسانية، 
 البحث إىل العديد من النتائج، منها: 

نهجية الوصفية والتفسريية ابلظواهر اإلنسانية،  مل الدراسات اليت تستهدف اإلحاطة ا  ياإلنسانية: هالعلوم  -1
 . ماع واالقتصاد والنفس واألنثروبولوجيا واجلغرافيا كعلوم االجت

 العلم له العديد من األهداف، حددها فان دالني يف ثالثة أهداف: التفسري، والضبط والتحكم، التنبؤ. -2
 املنهج العلمي له العديد من املميزات، ومنها: الدقة، واالستقرائية والتعميم. 

تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية يف موضوع البحث، وهي صعوابت  هناك العديد من املصاعب اليت  -3
 تتعلق ابإلنسان واجملتمع: التعقيد، والعفوية، وحرية اإلرادة، وسرعة التغري، واجلدية، واهلزلية، وغري ذلك. 

  هناك العديد من الصعوابت اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية، واليت جتعل األحكام الصادرة فيها-4
 غري واقعية، وهي تتعلق ابلباحث نفسه، كالعاطفة، والتعصب املذهيب، والثقافة. 

 العلوم اإلنسانية -العلمية-قضية: املفتاحيةكلمات ال
 

  gmail.comsalhazhary2020@االمييل:   دكتور/صالح أمحد فراج،املؤلف املرسل:  *
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   مقدمة:  
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدان حممد وعى آله وصحبه وسلم. 

 أما بعد..... 
العلوم اإلنسانية من أهم العلوم اليت هتتم ابإلنسان، فهو حمورها األساسي، ولقد مرت يف رداستها             

الباحثون من خالهلا معرفة املاضي، واإلحاطة  ابلعديد من املناهج بغرض التوصل إىل نتائج صحيحة يستطع  
ابحلاضر، والتنبؤ ابملستقبل، وظل الباحثون يستخدمون العديد من املناهج اليت أثبتت الدراسات والتجارب  
واألايم أن نتائجها غري صادقة، أو قاصرة، وأن هذه املنهاج يعرتيها الكثري من القصور، الذي جيعلها غري  

العلمي، واستطاع  كافية، ليست ذات كفا العلوم اإلنسانية، وظهر املنهج  ءة عالية يف دراسة الظواهر يف 
العلماء أن يستخدموه بدقة ومهارة يف العلوم الطبيعية، كالطب واهلندسة، وعلوم الصيدلية وغريها من العلوم  

وضبطها، ووضع    الطبيعية، واستطاعوا بفضل هللا تعاىل، مث بفضل هذا املنهج التحكم يف كثري من الظواهر 
احللول هلا، وأراد املهتمون بعلم االجتماع تطبيق منهج العلمية على العلوم اإلنسانية، ودارت العديد من  
التساؤالت والشكوك حول إمكانية تطبيق العلمية يف العلوم اإلنسانية وشكك الكثريون يف إمكانية ذلك،  

الطبيعية، والعلوم  العلوم  الطبيعية ليس حتماً    وأن هناك فروقاً كبرية بني  العلوم  ينطبق على  اإلنسانية، وما 
يصلح أن يطبق على العلوم اإلنسانية، خصوصاً أن طبيعة العلمني خمتلفة وذهبت طائفة أخرى إىل أن جناح  
الدراسات يف العلوم اإلنسانية مرتبط ابستخدام املنهج العلمي يف دراستها، وأن استخدام املنهج العلمي يف  

العل العلوم  دراسة  يف  الدراسات  تقدم  للتطبيق،وأن  قابل  ممكن  أمر  هو  بل  مستحياًل،  ليس  اإلنسانية  وم 
اإلنسانية مرهون بتطبيق املنهجية العلمية يف دراستها، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتوقفنا على إشكاليات  

قضية الطبيعة يف  هو بعنوان:املوضوع، وأهدافه، وأبعاده، وكيفية تطبيق املهج العلمي يف العلوم اإلنسانية، و 
 ". العلوم اإلنسانية

 : أمهية املوضوع وأسباب اختياره 
 ترجع أمهية املوضوع وأسباب اختياره إىل ما يلي: 

 أمهية العلوم اإلنسانية. -1
 عدم جدوى املناهج غري العلمية يف دراسة العلوم اإلنسانية. -2
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 لوم اإلنسانية. التشكيك يف إمكانية تطبيق املنهجية العلمية على الع-3
 أمهية املنهجية العلمية يف دراسة العلوم اإلنسانية. -4

 : أهداف املوضوع 
 هتدف الدراسة إىل حتقيق العديد من األهداف، ومنها: 

 تعريف العلم واملنهج والعلوم اإلنسانية. -1
 بيان الصعوابت اليت تواجه العلوم اإلنسانية عند تطبيق املنهج العلمي عليها. -1
 التعرف على مناهج البحث العلمي-3
 بيان كيفية البحث يف العلوم اإلنسانية. -3

 حدود الدراسة: 
 الدراسة هتتم ببحث العلمية يف العلوم اإلنسانية فحدودها العلوم اإلنسانية وتطبيق املنهج العلمي عليها. 

 منهج الدراسة: 
 اتبعت الدراسة املنهج الوصفي. 

 خطة البحث: 
 األول:مفاهيم الدراسة: املبحث  

 املطلب األول: مفهوم العلم. 
 املطلب الثاين: مفهوم املنهج العلمي والعلوم اإلنسانية. 

 املبحث الثالث: أهداف العلمية ومميزاهتا: 
 املطلب األول: أهداف العلمية . 

 املطلب الثاين: مميزات العلمية وموقف العلوم اإلنسانية منها. 
 الصعوابت اليت تواجه تطبيق العلمية يف العلوم اإلنسانية: املبحث الثاين:  

 املطلب األول: صعوابت تتعلق مبوضوع البحث. 
 املطلب الثاين: صعوابت تتعلق ابلباحث. 

 املبحث الرابع: استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية: 
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 املطلب األول:مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية. 
 :  املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية. املطلب الثالث 

 اخلامتة. 
 املصادر. 

 
 مفاهيم الدراسة. : املبحث األول

 : املطلب األول: مفهوم العلم 
وطاقة  ة  تفسرييّ مِعرفيٍّّا، وتوصيفات دقيقة، وقوة شارحة، وقدرة    اً ، وحمتو أنساق تفيد مضمواًن إخبارايًّ العلم:  

 (12، د.ت، ص  )اخلول .  الذي حنيا فيه   على ظواهر العامل التجرييب والواقعي الواحد والوحيدتنبؤية، منصبة  
  املنسقة، اليت تنشأ عن املالحظة والدراسة والتجريب، واليت تتم بغرض حتديد طبيعة،   ة أبنه: املعرفوعرف  

 وأسس وأصول ما مت دراسته. 
من الدراسة اليت تتعلق جبسد مرتابط من احلقائق الثابتة املصنفة، واليت   عأبنه: الفرو وعرفه قاموس أكسفورد  

حتكمها قوانني عامة، وحتتوي على طرق، ومناهج موثوق هبا الكتشاف احلقائق اجلديدة يف نطاق هذه 
 (31، ص2008الدراسة. ) إبراش، 

 ين: مفهوم املنهج العلمي والعلوم اإلنسانية: املطلب الثا 
 املنهج لغة: 

(، وأهنج 41، ص2001( ) األزهري ،  498، ص  1987) األزدي،    النهج واملنهاج: هو الطريق الواضح
وسيلة حمددة توصل إىل غاية  وهو    (،346، ص  1987) الفارايب،    الطريق: صار طريقاً بيناً واضح املعامل

 (2291، ص 2008. ) عمر، معينة 
العلمي:  الربهنة    واملنهج  الوصول إىل كشف حقيقة أو  بغية  أو حسية  خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية 

 (2291، ص2008. ) عمر، عليها
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 مفهوم العلوم اإلنسانية: 
ا اإلحاطة  تستهدف  اليت  االجتماع  مل الدراسات  اإلنسانية، كعلوم  ابلظواهر  والتفسريية  الوصفية  نهجية 

والنفس واألنثروبولوجيا واجلغرافيا ... إخل، بفروعها العديدة. وال ينطبق على الدراسات اإلنسانية  واالقتصاد 
  .اسبة واإلدارة حملفقه اللغة، والقانون، والشريعة، والنقد األديب، وأنظمة ا  ،عيارية والتنظيمية من قبيل ملاألخرى ا

 ( 12) اخلول، د.ت، ص 
 

 العلمية ومميزاهتا  أهداف  :  املبحث الثاين 
 املطلب األول: أهداف العلمية : 

 العلم له العديد من األهداف، حددها فان دالني يف ثالثة أهداف: 
فالعلم يقوم بوصف الظاهرة ، ليس هذا فحسب، بل يكشف لنا أسباب الظاهرة، وكيفية  األول: التفسري:  

والنظرايت العامة اليت تنطبق على ظواهر أخري  حدوثها، فالتفسري للظواهر يقوم ابلتعميم عن طريق القوانني  
 من نفس النوع. 

يهدف إىل معرفة أسباب تلك الظاهرة، واليت منها:    م املخدرات، فالعل: دراسة ظاهرة إدمان  مثال ذلك 
التفكك األسري، وأصدقاء السوء، وكثرة املال، وغري ذلك من األسباب، من خالل تلك األسباب يتوصل  
العلم إىل قانون عام، يستطيع أن يطبقه على كل الظواهر املتشاهبة، وهو أن التفكك األسري يؤدي إىل  

 معات. إدمان املخدرات يف كل اجملت
مثاًل:  ،  القدرة على معرفة الطريقة اليت تعمل هبا القوانني والنظرايت العامة يف املستقبل   هو :  التنبؤالثاين:  

عند دراسة ظاهر معينة كظاهرة الثورة ضد احلكام، السبب يف حدوثها غياب الدميقراطية، واألسلوب القمعي  
دي واالجتماعي والسياسي، وابلتال يستطيع أن  والقهري الذي تتبعه احلكومات، وتردي املستوى االقتصا

يتنبأ أبن غياب الدميقراطية ، وتردي األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية قد يؤدي إىل الثورات يف  
 املستقبل. 

فالتنبؤ إذن عبارة عن أتكيد انطباق ما توصل إليه العلم من قوانني ونظرايت على ظواهر أخرى من نفس  
 ع خمتلفة عن الظاهرة حمل الدراسة. النوع يف وض
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 : الثالث: الضبط والتحكم 
هو العوامل اليت تتسبب يف متام الظاهرة، أو عدم وقوعها، والعلم استطاع أن يتحكم يف العديد من الظواهر  
من   العديد  يف  يتحكموا  أن  األطباء  استطاع  مثاًل  الطبيعية، كالطب  العلوم  ففي  والطبيعية،  اإلنسانية، 

ويضعوا عالجاً هلا، فسبب مرض السكر  نقص األنسولني، فيصفون للمريض تعاطي نسب من   األمراض،
األنسولني، فيتحكمون يف مرض السكر، وكذلك األمر يف العلوم اإلنسانية، وإن كان األمر أكثر صعوبة،  

امل االجتماعية، كتعاطي  الظواهر  من  الكثري  التحكم يف  العلمي  املنهج  العلماء بفضل  خدرات،  فاستطاع 
 واإلرهاب، والتطرف الديين، والتسول، وأطفال الشوارع. 

وعلى الرغم من قدرة العلم على ضبط الظواهر االجتماعية والتحكم فيها، إال أنه يف بعض األحيان يقف 
العلم عاجزاً عن ضبط العديد من الظواهر االجتماعية كما يقف أحياانً عاجزاً عن إجياد حل لبعض الظواهر  

 ( 36-31، ص 2008) إبراش،  ، كثقب طبقة األوزون. الطبيعية 
 : املطلب الثاين: مميزات العلمية وموقف العلوم اإلنسانية منها 

يستعمل الباحث لغة الرايضة يف البحث، من إحصاءات، وجداول وأرقام، فلكي تكون الدراسات    أن الدقة:
اإلنسانية دراسة علمية ال بد من دراستها دراسة رايضية، أرقام، وجداول وهذا بدوره جيعل دراسة الظواهر  

 االجتماعية أكثر دقة وتعبرياً عن الواقع.
واستخدام التجريد ،  إىل أفكار ومفاهيم تدرك ابلعقل دون احلواس وهو عبارة عن حتويل الظواهر  التجريد:  

 يف دراسة العلوم االجتماعية له العديد من اآلاثر السلبية إن أسئ استخدامه. 
معىن استبعاد النتائج السابقة هو أن يستبعد الباحث كل أفكار ومعلومات مسبقة  استبعاد التائج اخلاطئة:

 لى احلكم على الدراسة. عن الظاهرة من شأهنا أن تؤثر ع
العامة، اليت تسخدم يف  التعميم  النتائج، والقوانني  العديد من  الباحثون من خالل دراستهم إىل  : يتوصل 

عالج الظواهر املشاهبة، فعندما يتوصل الباحث إىل أن التفكك األسري من أسباب االحنراف، فيستحدم  
 الباحث هذا القانون يف عالج االحنراف يف أي مكان. 

عاماً  االستقرائية :  العلمية أهنا تقوم بدراسة جزئيات الظاهرة، وتستنبط منها حكماً  من مميزات املنهجية 
 ( 42-31، ص 2008ينطبق على كافة الظواهره الشاهبة. ) إبراش، 
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 : الصعوابت اليت تواجه تطبيق العلمية يف العلوم اإلنسانية:  املبحث الثالث 
 :  مبوضوع البحث املطلب األول: صعوابت تتعلق 

هناك العديد من املصاعب اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية يف موضوع البحث، وهي صعوابت تتعلق  
 ابإلنسان واجملتمع: التعقيد، والعفوية، وحرية اإلرادة، وسرعة التغري، واجلدية، واهلزلية، وغري ذلك. 

 : التعقيد 
أهنا تتعلق ابإلنسان كأفراد، وهؤالء اإلفراد ال يتماثلون، بل    عند دراسة الظواهر يف العلوم اإلنسانية، جند 

بينهما العديد من درجات االختالف تضيق أحياانً وتتسع أحياانً، فاألفراد متأثرون ابلعديد من املؤثرات،  
كن  ومنها: العادات والتقاليد املوروثه، ومكانتهم االجتماعية، والظروف السياسية احمليطة هبم، وبذلك فال مي 

 أن حيكم أبن هذا الفعل هو السبب األساسي حلدوث الظاهرة.  
لكن ميكن معاجلة ذلك من خالل استخدام الوسائل العلمية املختلفة لزايدة التفاعل االجتماعي، وبذلك  

 يسهل إخضاع الظواهر االجتماعية للمنهج العلمي يف البحث. 
 : عدم االطراد

ض السمات واخلواص يف املوقف التجرييب الذي يواجهه، وتثبيت  فال ميكن يف العلوم اإلنسانية معاجلة بع 
بعض املتغريات، وتكرار بعضها، ألنه قد يؤدي إدخال متغري معني على موقف اجتماعي إىل تعديل بعض  
السلوكيات اليت ال تقبل عكس مسارها، وابلتال ال ميكن إخضاعها للتجرية؛ ألن النتائج غري يقينية، أو  

االطراد يف العلوم اإلنسانية غري منضبطة، ويرجع السبب يف ذلك إىل ظهور الرتكيب والتعقيد اثبتة، فعملية  
يف العلوم اإلنسانية عكس العلوم الطبيعية، فال ميكن تتبع متغري واحد يف مواقفه املتكرره. ) اخلول، د.ت،  

 ( 84، ص 2008( ) إبراش، 53-52ص 
 جع إىل أمرين: ، وهذا ير صعوبة التنبؤ يف العلوم اإلنساية 

 األول: التعقدات اليت تتسم هبا األبنية االجتماعية. 
 احلادث بني املتنبأ به، والتنبأ نفسه.  دالثاين: التعق
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 : التغري وعدم الثبات
أفعال اإلنسان ليست اثبتة، فهي تتغري وتتبدل حبسب عوامل كثرية، منها: التفكري، تدبر األمور، الرتوي،  

يت جتعل أفعال اإلنسان متغرية ومتبدلة من موقف إىل أخر، بل يف نفس املوقف وغري ذلك من املؤثرات ال
 من مكان إىل آخر. 

: فعلم االجتماع، واالقتصاد، والنفس كل هذه العلوم تقوم على  الغائية اليت تقوم عليها العلوم اإلنسانية 
 املصلحة واملنفعة، والتكييف، واالتزان، واالحنراف. 

 : نسانية للتجربة صعوبة إخضاع العلوم اإل 
يستطيع الباحث يف العلوم الطبيعية إخضاع الظاهرة للمالحظة والتجربة، فظاهرة مرض السكر ميكن متابعتها  
بكل دقة يف مجيع مراحلها، عكس ظاهرة الثأر املنتشرة يف صعيد مصر، حيث إن الباحث ال يستطيع ملس  

ن يكرر الظاهرة أكثر من مرة، كما أن الفرد حمل  تلك الظاهرة يف املاضي، كما أنه ال يستطيع ابلتجربة أ
الظاهر قد يسلوك سلوكا مصطنعاً، أو يتصرف تصرفاً غري طبيعي ، وابلتال فلن يعرب عن حقيقة الظاهرة 

 ويعطي نتائج خاطئة، لعدم واقعيتها. 
السعودي عنه يف اجملتمع  والظواهر يف العلوم اإلنسانية ختتلف حبسب البيئة والفرد، فهي ختتلف من اجملتمع  

 املصري، وختتلف عند الفرد اللييب عنه عند الفرد اجلزائري، وهكذا. 
التحقق من   للتأكد من صحة الفروض املراد  العملي أن ختضع الظاهرة للتجربة  ومن شروط جناح املنهج 

أهنا  حيث  للتجربة،  إخضاعها  يف  الصعاب  من  العديد  يكتنفها  االجتماعية  والظواهر  تتعلق    صحتها، 
ابألحاسيس واملشاعر اإلنسانية، وهي أمور يصعب ضبطها والتحكم فيها، فيصعب على الباحث أن يطلب  
من إنسان أن يكرر موقف اجتماعي معني ليجري عليه التجربة اليت يؤيد أن يتأكد من صحة فروضها، كما  

ة، واستنتاج قانون أو نظرية  أن املنهج التجرييب يقوم على أساس انتزاع جزء من ظاهرة، وإخضاعه للتجرب
عامة تنطبق على الظواهر املشاهبة، وهذا أمر يف غاية الصعوبة يف الظواهر االجتماعية؛ ألهنا تتسم ابلتعقيد،  
ووجود العديد من العوامل واملتغريات املؤثرة فيها،فظاهرة الثأر مثالً املنتشرة يف صعيد مصر تؤثر فيها العديد  

،واليت يستحيل معها إخضاعها للتجربة وتكرارها بنفس الصورة اليت حدثت يف املرة من املؤثرات واملتغريات 
 األوىل. 
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فالتجربة قائمة على أساس أن األشياء املتماثلة حتدث يف ظروف متماثلة، وهو غري قابل للتطبيق يف العلوم  
 اإلنسانية. 

ن هذه املشكلة عن طريق استخدام  لكن القائلون ابستخدام املنهج العلمي يف العلوم اإلنسانية ختلصوا م 
املنهج التجرييب بصورة خمتلفة عن املستخدم يف العلوم الطبيعية، أو أن يستخدموا املنهج التجرييب ليس بنفس  

 الدقة املستحدمة يف العلوم الطبيعية. 
 : عدم دقة القوانني يف العلوم اإلنسانية

الطبيعي  العلوم  الظواهر يف  العلمية يف دراسة  يتنبؤ  اهلدف من  العامة، واليت  النظرايت والقوانني  استنتاج  ة، 
الباحث ابستخدامها يف املستقبل يف دراسة ظواهر متشاهبة معها، وهذا أمر صعب يف العلوم اإلنسانية؛  
لعدم االستقرار االجتماعي، ولتغري الظواهر االجتماعية وعدم ثباهتا، فقد يبطل اإلنسان األمور اليت ميكن  

، ص  2008)إبراش،   مما جيعل إخضاع العلوم اإلنسانية للمنهج العلمي غاية يف الصعوبة. أن يتنبأ هبا،  
84-87) 
 

 املطلب الثاين: صعوابت تتعلق ابلباحث:
هناك العديد من الصعوابت اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية، واليت جتعل األحكام الصادرة فيها غري  

 من ذلك: واقعية، وهي تتعلق ابلباحث نفسه، و 
: فتعصب الباحث ملذهب ما، أو فرقة ما، أو قبيلة ما جيعل أحكامه غري دقيقة،  التعصب املذهيب للباحث

 وغري حيادية، بل تكون يف صاحل الطائفة، أو القبيلة أو الفرقة اليت ينتمي إليها. 
واحنرافها عن الواقع، مما جيعل  : تعلب العاطفة دوراً كبرياً يف عدم واقعية النتائج يف العلوم اإلنسانية، العاطفة 

 الباحث يصدر أحكاماً تبعاً للمؤثرات العاطفية. 
: من املؤثرات اليت جتعل أحكام الباحث غري واقعية أو موضوعية يف العلوم اإلنسانية  عدم الدقة يف البحث 

 تعجل النتائج، وعدم الدقة والتأين يف البحث. 
اإلنتماءات الدينية دوراً كبري يف احنراف النتائج عن الواقع يف العلوم اإلنسانية،    ب : تلعالعقدية اإلنتماءات  

فيكون الدين الذي يعتقده الباحث سبباً يف إصدار العديد من النتائج اليت ختالف احلقيقة، سواء أكانت  
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والتشويه    الدراسة خاصة مبن هم مثله يف االعقتاد، أو خمالفني له حيث يستخدم أساليب القدح والذم، 
والتشويش على اخلالفني، ويستخدم أسلوب املدح واإلطراء مع من هم على شاكلته، وبذلك خترج النتائج 

، ص  1988) دور كامي،  (  64  -52.) اخلول، د.ت، ص  عن مسارها الصحيح إىل مسار خمالف للواقع
58-69) 

 
 اإلنسانية استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم : املبحث الرابع

 : متهيد
سبقت العديد من املناهج يف دراسة العلوم اإلنسانية، واليت أثبتت عدم فاعليتها يف دراسة العلوم اإلنسانية،  
ومل تكن نتائجها نتائج صادقة، لذا حبث العلماء عن تطبيق املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية، وكان  

استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية، مساواة   كونت مؤسس علم االجتماع أول من دعى إىل 
 هلا ابلعلوم الطبيعية، كاهلندسة والطب، والفيزايء، والكيمياء، وغريها من العلوم الطبيعية. 

قوانني ونظرايت عامة تستخدم يف   نتائجها إىل  للتوصل من خالل  الظواهر االجتماعية  ودعا إىل دراسة 
 املشاهبم هلا بغض النظر عن املكان الذي حتدث فيه. دراسة الظواهر األخرى 

 ومث جاء دور كيام ووضع العديد من القواعد لدراسة الظاهرة يف العلوم اإلنسانية، وهي: 
 التعامل مع الظواهر االجتماعية على أهنا أشياء، ميكن مالحظتها.  -1
 السابقة عن الظاهرة. أن يتحرر اإلنسان عند دراسته للظواهر االجتماعية من كل األفكار -2
حصر موضوع البحث العلمي يف الظواهر االجتماعية يف طائفة معينة من الظواهر اليت سبق تعريفها  -3

 ببعض اخلواص اخلارجية املشرتكة بينهما. 
،  1988) دور كامي،  دراسة الظاهرة يف العلوم اإلنسانية مستقلة كل االستقالل عن املظاهر الفردية هلا.  -4

 ( 73، ص2008) إبراش،   (121 -70ص 
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 : املطلب األول:مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية
 اختلف العلماء يف تصنيف املناهج العلمية املستخدمة يف دراسة العلوم: 

 : تصنيف هويتين
 املنهج الوصفي. -1
 املنهج التارخيي. -2
 املنهج التجرييب. -3
 املنهج الفلسفي. 4
 املنهج التنبؤي. -5
 املنهج االجتماعي. -6
 املنهج اإلبداعي. -6

 تصنيف ماركيز: 
 املنهج األنثروبوجلي. 

 املنهج الفلسفي. 
 منهج دراسة احلالة. 

 املنهج التارخيي. 
 منهج املسح االجتماعي. 

 املنهج التجرييب. 
 : تصيف جودوسيكنس

 املنهج الوصفي. -1
 املسح الوصفي. -2
 منهج دراسة احلالة. -3
 املنهج التجرييب. -4
 والتطور والوراثة. دراسة النمو -5
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 : تصنيف حممد طلعت 
 منهج دراسة احلالة. -1
 منهج املسح االجتماعي. -2
 املنهج التجرييب. -3
 املنهج التارخيي. -4
 املنهج املقارن. -5
 املنهج اإلحصائي. -6

 تصنيف عبد الرمحن بدوي: 
 املنهج االستدالل. -1
 املنهج التجرييب. -2
 املنهج التارخيي. -3

 : مد حسن تصنيف عبد الباسط حم
 املنهج املسحي. -1
 منهج دراسة احلالة. -2
 املنهج التارخيي. -3
 املنهج التجرييب. -4

 : تصنيف أمحد بدر 
 املنهج التارخيي. -1
 املنهج التجرييب. -2
 املنهج املسحي. -3
 منهج دراسة احلالة. -4
 املنهج اإلحصائي. -5
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 تعريف بعض املناهج املشهورة: 
 الطرق والوسائل اليت يستخدمها الباحث للوصول إىل حقيقة اترخيية. : هو عبارة عن املنهج التارخيي
الوصفي  علمية،  املنهج  نتائج  على  احلصول  بغرض  معينة  ظاهرة  عن  والكافية  الدقيقة  املعلومات  :مجع 

 وتفسريها بطريقة موضوعية تنسجم مع معطيات الظاهرة الفعلية. 
ظاهرة ما ما عدا املتغري التجرييب؛ لقياس مدى أثره   :ضبط مجيع املتغريات اليت تؤثر على املنهج التجرييب 

 على الظاهرة. 
 خصائص املنهج التجرييب: 

 يتميز املنهج التجرييب ابلعديد من السمات واخلصائص اليت متيزه عن غريه من املناهج ومن ذلك: 
 التشخيصية املادية:إخضاع الظاهرة للقوانني والنظرايت العامة. -1
 الباحث أبي معلومات وأفكار سابقة على املوضوع.  املوضوعية: عدم أتثر-1
 ( 230 -148، ص 2000) دويدري،   االختارية:املالحظة واخلربة الشخصية ابلظواهر.-3
 

 : املطلب الثاين:  املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية 
 : حتديد املشكلة، أو اختيار املوضوع

يظن الباحث يف العلوم اإلنسانية أن السابق مل يرتك لالحق شئ، وأن كل املوضوعات قتلت حبثاً، وال يوجد 
موضوع إال وكتب فيه، وتناوله الباحثون ابلدراسة والبحث، وعلى الرغم من صعوبة اختيار الظاهرة موضوع  

املو  اختيار  يف  الباحثون  منها  يعاين  اليت  الكبرية  واملشقة  لدى  الدراسة،  السائد  االعتقاد  أن  إال  ضوعات 
الباحثني اعتقاد خاطئ؛ ألن هناك العديد من املوضوعات اليت مل تدرس من قبل، بل هناك من الظواهر  

 احلديثة اليت استحدثت وهي موضوعات بكر مل يتعرض هلا أحد ابلبحث. 
 لبحث: وهناك العديد من األمور اليت ينبغي على الباحث جتنبها عند اختيار موضوع ا

 أال يكون املوضوع درس من قبل من كل اجلوانب حبيث ال يستطيع الباحث أن أييت فيه جبديد. -1
الباحث دراسة املوضوع  -2 الشديدين، حبيث يصعب على  فيها اجلدل واخلالف  يكثر  اليت  املوضوعات 

 دراسة موضوعية. 
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 البعد عن املوضوعات املعقدة. -3
 ا؛ لعدم الفائد العلمية املرجوة من البحث فيها. املوضوعات اليت ال طائل من دراسته-4
 املوضوعات اليت من الصعب على الباحث أن جيد هلا مراجع علمية. -5 
للبحث  -6 املوضوعات املتشعبة جداً، واملوضوعات الضيقة جداً، فكالمها ال يصلح أن يكون موضوعاً 

 العلمي. 
 نيف املعلومات فيها. املوضوعات اليت تتسم ابلغموض، فال يستطيع الباحث تص-7
 ( 9-7، ص 2012) الشامي،  املوضوعات اليت ال يستطيع الباحث أن يصل إىل رأي حمدد فيها. -8

وكلما كان الباحث هو الذي قام ابختيار املوضوع كلما كان أسهل له؛ ألنه رمبا خيتار القسم،أو املشرف 
 تها إكمال البحث. موضوعاً ال يتناسب مع قدراته العلمية، فال يستطيع الباحث ساع 

 وهناك العديد من الوسائل اليت ميكن للباحث أن يستعني هبا يف اختيار موضوع البجث ومن ذلك: 
 املوسوعات العلمية ودوائر املعارف. -1
 فهارس املكتبات ومراكز البحث العلمي. -2
 االستعانة ابملشرفني واألساتذة يف القسم. -3
 (9- 7، ص 2012) الشامي، االستعانة بتوصيات الرسائل العلمية -4

 : عنوان الدراسة
 أول ما يلفت نظر القارئ هو العنوان، وعلى الباحث أن يراعي يف اختيار العنوان األمور التالية: 

 أن يبني العنوان املوضوع الذي يتناوله بصورة واضحة، ال غموض فيها. -1
 داخاًل يف موضوع الدراسة. أال يشتمل العنوان ما ليس  -2
 أن يكون حمددا ألبعاد املوضوع وحدوده من مجيع زواايه. -3
 أن يدل على األفكار اليت يتضمنها املوضوع بصورة تتمتع ابلذكاء. -4
 أن يكون العنوان مرانً شاماًل. -5

 فرض الفروض للدراسة: 
 مشكلة الدراسة. الفروض: هي عبارة عن ختمينات معقولة ميكن استخدامها يف حل  

 : وهناك العديد من الشرط اليت جيب أن تتوافر يف الفروض لتكون فروضاً علمية
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 أن تكون مفاهيم وعناصر الدراسة ليس هلا إال املعين الذي قصده الباحث، وال حتتمل معناً غريه. -1
 أن تكون الفروض موجزة ميكن التحقق من صحتها. -2
 قابلية الفروض للتجربة واالختبار. -3
 أال تكو الفروض متناقضة، فلو كانت متناقضة ملا أمكن إثبات صحتها. -4
 أن تكون الفروض معقولة. -5
النتائج منها -6 أبراش،  أن تكن الفروض ميكن فحصها، وحتليلها، واستخالص  - 241، ص  2008) 

 ( 415-413، ص  2000) دويدري، ( 242
 حتديد عينة الدراسة: 

رضه لدراسة ظاهرة معينة كتعاطي املخدرات مثاًل، فال ميكنه أن يدرس  الباحث يف العلوم اإلنسانية عند تع 
 مجيع حاالت تعاطي املخدرات؛ لذا يتوجب عليه اختيار عينة متثل اجملتمع ككل، حىت أتيت النتائج صادقة. 

 وهناك العديد من الطرق اليت يسلكها الباحث الختيار العينة،وهي: 
 

 : العينات االحتمالية
 أنواع: وهي 

: وهي طريقة تعتمد على اختيار العينة موضع الدرسة اختياراً عشوائياً بدون تعيني االختيار العشوائي للعينة 
 مسبق. 

: وهي عشوائية أيضاً، لكن ختتلف عن األوىل يف أهنا: الباحث خيتار العنصر األول منها  العينة املنتظمة
 بطريقة منتظمة. بطريقة عشوائية، وابقي العناصر خيتارها 

 العينة  الطبقية العشوائية: 
املختلفة، غري   اجملتمعات  الدراسة  يكون حمل  عندما  العشوائية  الطبقية  العينة  استخدام  إىل  الباحث  يلجأ 

 املتجانسة، سواء أكان عدم التجانس يف الدين، أو السن، أو اجلنس، أو النوع، أو املهنة. 
 : عينة التجمعات 

 من العينات عندما يكون حمل الدراسة جمتمعهاً كبرياً.   يتم اختيار هذا النوع
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 العينات غري االحتمالية: 
 وهي أنواع: 

 :هو أن يتعمد الباحث اختيار العينة اليت ستكون حمل الدراسة. العينة العمدية
 :يقوم الباحث ابختيار عينة صغرية، مث تقوم هذه العينة ابختيار غريها. العينة الرتاكمية

- 250، ص  2008) إبراش،    :اختيار العينة بنسب حسب تواجدهم يف اجملتمع . العينة الفئوية النسبية
253) 

 كتابة البحث: 
البحث يف صورة  املنهجية، جبيث خيرج  األمور  من  العديد  مراعاة  البحث  عند كتابة  الباحث  جيب على 

 علمية. 
ن أبسلوب رصني سهل، بعيداً عن التعقيدات  الدقة يف عرض القضااي اليت يعتمد عليها البحث، وأن تكو -1

 اللفظية، والركاكة يف األسلوب. 
 الربط بني موضوعات الدراسة وذلك ابلربط بني العناوين الرئسية والعناوين الفرعية. -2
التناسق الشكلي بني فصول ومباحث الدراسة، فال يكون أحد املباحث أو الفصول أكرب من اآلخر  -3

 بصورة منفرة. 
الشوارع،  التنا-4 أطفال  يكون موضوعه يف عالج ظاهرة  فال  املنقولة،  العلمية  واملادة  املوضوع  سب بني 

 ويتكلم هو عن املخدرات. 
 أن تكون العناوين معرة عن أفكار موضوع الدراسة. -5
البعد عن ضمائر بكل أنواعها متصلة أو منفصلة، ظاهرة أو مسترتة، مفردة أو مجعاً، رفع أو نصب أو  -6

 جر. 
البعد عن اإلكثار من أساليب يرى الباحث أو الكاتب، أو مييل الباحث، وأن يغلب على أسلوبه يبدو  -7

 ويظهر ويتضح وهكذا. 
 عدم ذكر األلقاب داخل الباحث، بل جيب أن جينب الباجث دراسته من األلقاب والوظائف. -8
 أكثر من معىن.  الدقة يف استخدام الرموز،وأن تكون معربة عن املراد منها، وال حتتمل-9



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

118 

 

 مرعاة قواعد اللغة العربية، وعالمات الرتقيم. -10
 بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره. -11
 بيان اهلدف الذي يريد حتقيقه من هذه الدراسة. -12
 التوثيق العلمي الصحيح للمصادر. -13
 مراجعة البحث مراجعة دقيقة من مجيع اجلوانب. -14
 االستطراد الذي ال فائدة منه البعد عن -15
 عمل الفهارس العلمية الالزمة. -16
الشامي،  ترتيب املصادر ترتياً عليماً، أجبدايً، أو موضوعياً، أو نوعياً، مصادر رئيسية ومصادر اثنوية.)-17

   (47-30، ص2000دويدري،  )  (32-7، ص 2012
 

 اخلامتة 
ة  تفسرييّ مِعرفيٍّّا، وتوصيفات دقيقة، وقوة شارحة، وقدرة    اً ، وحمتو أنساق تفيد مضمواًن إخبارايًّ العلم:       

 . الذي حنيا فيه على ظواهر العامل التجرييب والواقعي الواحد والوحيدوطاقة تنبؤية، منصبة 
 . خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إىل كشف حقيقة أو الربهنة عليها  املنهج العلمي: 

نهجية الوصفية والتفسريية ابلظواهر اإلنسانية،  مل الدراسات اليت تستهدف اإلحاطة ا  ياإلنسانية: هالعلوم  
 . كعلوم االجتماع واالقتصاد والنفس واألنثروبولوجيا واجلغرافيا 

 العلم له العديد من األهداف، حددها فان دالني يف ثالثة أهداف: التفسري، والضبط والتحكم، التنبؤ. 
 املميزات، ومنها: الدقة، واالستقرائية والتعميم.  املنهج العلمي له العديد من 

هناك العديد من املصاعب اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية يف موضوع البحث، وهي صعوابت تتعلق  
 ابإلنسان واجملتمع: التعقيد، والعفوية، وحرية اإلرادة، وسرعة التغري، واجلدية، واهلزلية، وغري ذلك. 

وابت اليت تواجه البحث يف العلوم اإلنسانية، واليت جتعل األحكام الصادرة فيها غري  هناك العديد من الصع
 واقعية، وهي تتعلق ابلباحث نفسه، كالعاطفة، والتعصب املذهيب، والثقافة. 
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سبقت العديد من املناهج يف دراسة العلوم اإلنسانية، واليت أثبتت عدم فاعليتها يف دراسة العلوم اإلنسانية،  
ن نتائجها نتائج صادقة، لذا حبث العلماء عن تطبيق املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية، وكان  ومل تك

 كونت مؤسس علم االجتماع أول من دعى إىل استخدام املنهج العلمي يف دراسة العلوم اإلنسانية. 
 اختلف العلماء يف تصنيف املناهج العلمية املستخدمة يف دراسة العلوم. 

 العلوم اإلنسانية عليه أن يتبع العديد من اخلطوات عند إعداد البحث العلمي.  الباحث يف
 

Conclusion : 
      Research in the human sciences comes up against many difficulties in 
terms of research. These are difficulties linked to man and society: 
complexity, spontaneity, freedom of will, speed of change, seriousness, 
comedy, etc. Research in the humanities is also faced with many difficulties, 
which make the judgments made in it unrealistic, and they are linked to the 
researcher himself, such as passion, sectarian fanaticism and culture. Many 
approaches were preceded in the study of the humanities, which proved 
ineffective in the study of the humanities, and their results were not true. 
Therefore, scientists have tried to apply the scientific method to the study of 
humanities. The scientist Comte, founder of sociology, was the first to 
advocate the use of the  
scientific method in the study of the human sciences.  
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Abstract: 
       The aim of the research is to explain the scientific in the human sciences, 
its limits and the application of the scientific method, in which he talked about 
the concept of science, the concept of the scientific method and human 
sciences., the objectives and advantages of science, the difficulties facing the 
application of science in the human sciences, and the use of the scientific 
method in the study of sciences The humanities, research methods in the 
humanities, and the scientific method in the study of the humanities, and the 
research reached many results, including: 
1- Human sciences: they are studies that aim at descriptive and explanatory 
methodological briefing on human phenomena, such as social sciences, 
economics, psychology, anthropology and geography. 
2- Science has many goals, identified by Van Dalen in three goals: 
interpretation, control, and prediction. 
The scientific method has many advantages, including: accuracy, induction 
and generalization 
3- There are many difficulties facing research in the humanities in the subject 
of the research, which are difficulties related to man and society: complexity, 
spontaneity, freedom of will, speed of change, seriousness, comic, and so on. 
4- There are many difficulties facing research in the human sciences, which 
make the judgments issued in them unrealistic, and they are related to the 
researcher himself, such as passion, sectarian fanaticism, and culture. 
Keywords: issue-scientific-humanities 
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 ملخص:  

د      ّّّ      عل ا ااذلي الد ي  عد اض املازّّّإ  ن ّو عل الد يو ا ها ّا  ا  ن اا ال الشّّّ  يعد الشّّّ 
ّّا  ت      ت ل     ه   امملا       ّّّديب ا، يي تيعهذ ّّّّدا ام غ اّ  مل ي اب  أسّّّامّّّق امّّّّّّّّّّّّّّ

عل ا ااذلي  ن الد ين اتمّّّّّّي ه   زّّّّّّ ها إ تامّّّّّّال ،إ ال     ىي  ام لى قي تيع ا ذلك     اقد امّّّّّّهشد  الشّّّّّّ 
لي قي   ع،  ي اقد  ع  ش ا ت    ا ا و الا تاا ق آ القلرمي ال لن تاللّّ  ق ال  ، يق الشّّ  علاش الشّّ  ي  ق ل شّّ  ال  شّّ ا الد 
تشّّّّّ،  ا ه ى اه   اله قال د اتمّّّّّي  قي ش ا مّّّّّاّ  مشّّّّّ   ع،غ و  ع  شب  رااي ته  م ال   ق العلم  قي عشا 

 ا داذب ال  ، يق ّه  اش  ن الش عل الد يو.جتدر اتشارا    امي  
تو حماتلق    ا لهحديد تاق  شعل ا ديب ال  ، ي الش عيب و ا ااذلي  ق م ّده الد رامق ه ى حت     
معض ا ضا   الش عليق و ا ديب ال  ، يي تال ق   ه ى ال،ىن الرت ع ، ق تالد الل قي  ن اتمي  م ال ل د اللق  

ه احلب تالش  ق ل ل م ل حمشد ص ى هللا ه  إ تم   . العا ق اليت م    ت ه  با ق  دا ا ديبي اال ّت
 .ا ااذل ي.ال اتل ي. الدين ي.ال ، ي  ا ديب.ي الشعل: املفتاحية كلمات  ال
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 مقدمة:  
ّّ ا  ّّقي تيعّّّّ ّّال ،إ ال   ّّّّ ّّ ها إ تامّّّّ ّّدين اتمّّّّّّي ه   زّّّّ ّّلي  ّّّّّّن الّّّّ ّّعل الشّّّّّّعيب ا ااذّّّّ ّّهشد الشّّّّ امّّّّ

ّّ ا  ّّلن ذلّّّّّّك    ال شّّّّ ّّلامي ال ّّّّ ّّاتاا ق ّّّّّّآ القّّّّ ّّ ا و الّّّّ ّّد  ع شّّّّّّ ا ت   اّّّّ ّّع،  ي اقّّّّ ّّعلاش الشّّّّ ّّق ل شّّّّ الدي  ّّّّ
  ّّ ّّاّ   مشّّّّ   ع،ّّّّغ و  ع شبّّ ّّا مّّ ّّ، ا ه ّّّّى اه ّّّّ  الهقال ّّّّد اتمّّّّي  ق  شّّ ّّلي قي تشّّ ّّق الشّّ تاللّّّّ ق ال ، يّّ
رااي ته ّّّّّ م ال  ّّّّّق العلم ّّّّّقي ّّّّّّدا  ّّّّّن  بّّّّّقي ت ّّّّّن  بّّّّّق ا ّّّّّل  حم ّّّّّق االمّّّّّهعشار الّّّّّيت  لعّّّّّت قّّّّّلاذب 

ا  جّّّّّّت هّّّّّّ ا، ب  الدي  ّّّّّّقي ا نّّّّّّلتا ل شلّّّّّّهعشل ال لالّّّّّّه انّّّّّّلا ال ّّّّّّاوي ال ازّّّّّّبي اا ّّّّّّدتا الشّّّّّّعلاش ت 
 ّّّّّن الهّّّّّاريأ اتمّّّّّي ه تا دا ّّّّّإ  ل عّّّّّا حلّّّّّديسب  تاههّّّّّذته تمّّّّّ  ق اعالّّّّّق تق ّّّّّال ال ّّّّّا  قهش ّّّّّق ا بّّّّّاا 

 تحتليل ال،يا  ن ا لهعشل.
ّّ اولي  ّّدتاا  تال ّّّّ ّّده الّّّّ ّّّّّ  ّّ ّّإ م ضّّّّ ّّ  ر الّّّّ ّّإ ت ّّّّ ّّلي ،ليقّّّّ ّّديو ا ااذّّّّ ّّعل الّّّّ ّّ  الشّّّّ ّّدلك شّّّّ تمّّّّ
اااهشّّّّّّّّلض الق ّّّّّّّّاذد ت ا ّّّّّّّّداذب الدي  ّّّّّّّّقي ا  لّّّّّّّّداضي تاله ّّّّّّّّو    امّّّّّّّّ،اض الدي  ّّّّّّّّق ا  ه  ّّّّّّّّق مشّّّّّّّّ   
تامّّّّّّّّ   تقّّّّّّّّ ي لبّّّّّّّّ ر ّّّّّّّّّدا ال ّّّّّّّّل  الّّّّّّّّدي مّّّّّّّّ  ل ه ّّّّّّّّى احل ّّّّّّّّاا ال  ليّّّّّّّّقي تالل امّّّّّّّّ قي تال  ليّّّّّّّّقي 

ّّقي ت ّّّّّّّل  ا ّّّّّّّ ال   ه  ّّّّّّّا ا ّّّّّّّام ّّّّّّّّدا ال ّّّّّّّ  مي  ّّّّّّّن الشّّّّّّّعلي ا  ّّّّّّّد الشّّّّّّّعلاش ي ه هّّّّّّّ مي    ه ّّّّّّّل تالسقاا ّّّّ
ّّداذب الل ّّّّاي الّّّّيت   ّّّّن  مي  ّّ ب ي ا  ّّّّدتا و ا ّّ ّّدا الن ّّّّ  الّّّّدي مّّّّ    ه ّّ ّّإ  ّّّّن ّّّ ّّالق ل شّّّّهد تا مّّ اللمّّ
يلّّّّ   ا  ل بّّّّا تي شا ّّّّ ا ا بّّّّاي تااشّّّّدتا   ّّّّك الق ّّّّاذد تعّّّّ ب  يل ّّّّ مي احلالّّّّق الّّّّيت تصّّّّ ت  ل بّّّّا الّّّّ،ياي 

ّّّّ  و  ّّّّد ا ّّّّإ  ّّّّا ي،عّّّّ     ب  ل  ّّّّيب صّّّّ ى هللا ه  ّّّّإ تمّّّّ    وّّّّا ي،هعّّّّدتمي هّّّّن ال اقّّّّ  الّّّّدي ال  ّّّّدتميّت
 ه ى اله اؤلي اعااتا    ال ،  ا يله بش مي   با.

تا  ّّق ه ّّّّّى  ّّّّّ،ب  ل ّّّّّ ،ني تهّّّّّذ  ّّع،  مي الق ّّّّّاذد و اه ّّّّّ  ا عّّّّّا  الدالّّّ تقّّّّّد انّّّّّ   الشّّّّّعلاش الشّّّ
راضّّّّّب  لّّّّّإي تد   ّّّّّن ق ّّّّّاذدّ   ّّّّّلا  ّّّّّل  هّّّّّن  لّّّّّلي  ه ّّّّّى احلليّّّّّق ا  قّّّّّ اا ت قّّّّّهب  ليمّّّّّهعشار ت 

ّّلا  ّّغ  هّّّّّّن احللّّّّ ّّه  ع،ّّّّ ّّا ّّّّّ ّّقي ت وّّّّ ّّى ام،ّّّّّّيل احلاي ّّّّ ّّاش ه ّّّّ ّّ  قي ات م ّّّّ ّّلااي ات  لّّّّ ّّد اّّّّ ّّعلي ات مّّّّ شّّّّ
 تاخل ،ق  اليت حتامي ق  هب   ت   ي اا لب .

تقّّّّّّد رعّّّّّّا الشّّّّّّعل الّّّّّّديو ا ااذّّّّّّلي ه ّّّّّّى  ّّّّّّد  ال ّّّّّّيب صّّّّّّ ى هللا ه  ّّّّّّإ تمّّّّّّ  ي ت ّّّّّّد  الشّّّّّّ    
اقلّّّّّّشت ّّّّّّّده ا ّّّّّّداذب    اّّّّّّ ه : امتل  ّّّّّّا عّّّّّّامي ا هّّّّّّدااا ل ّّّّّّرتا  القّّّّّّدن و تامتل ّّّّّّاش ال ّّّّّّاحل ي تا

ّّّّّ  يّّّّّل ،  امامّّّّّا  ل نّّّّّلا ال ّّّّّ ا ق     ّّّّّد ع،ّّّّّغي   ّّّّّ  عّّّّّامي  ع،ّّّّّغ ا هّّّّّن  ل  ّّّّّق  ّّّّّّدا ا  زّّّّّ لي ّت
 ضّّّّّّّاريق  ديّّّّّّّدا ااهق ّّّّّّّت  ل بّّّّّّّا ا ااذّّّّّّّل ل نّّّّّّّلت  الّّّّّّّيت حتّّّّّّّد  ا ه بّّّّّّّا مّّّّّّّامقاي لّّّّّّّدلك ا ّّّّّّّد الشّّّّّّّعل 
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ّّلي  ّّّّّّن ّّ  ي  الشّّّّّّعيب الّّّّّّديو ا ااذّّّّ ّّإ تمّّّّ ّّ ى هللا ه  ّّّّ ّّا  ت ّّّّّّد  ال ّّّّّّيب صّّّّ ّّهعااق  ا  عّّّّ ّّال تاالمّّّّ االمهبّّّّ
ّّإ  ّّاهل الشّّّّّّّعيب ي،ّّّّّّّ  انل ّّّّّ ّّ،ب الشّّّّّ ّّا اصّّّّّ ّّاذدّ ي عشّّّّّ ّّاش ال ّّّّّّّاحل    زّّّّّّّ هاض لق ّّّّّ تالشّّّّّّّ    تامتل ّّّّّ
ّّيت  ّّاتااي تالّّّ ّّا د تالّّّ ّّق و ا لّّّ ّّق  ا هداتلّّّ ّّق الدي  ّّّ ّّ  لا و ذلّّّّّك  لسقااّّّ ّّإ  هّّّ ّّ ه هّّّّّذ  داذحّّّ ّّإ ال  لّّّ تته ّّّ

إ تال ّّّّّّلق ا  هشّّّّّّلا  و ا ااذّّّّّّلي لّّّّّّدلك االشّّّّّّعلاش الّّّّّّدين  لبّّّّّّلتا و اّّّّّّرتا ا ّّّّّّدّا  ّّّّّّن حم  ّّّّّّإ تشّّّّّّ   
اال ّّّّّّهيل ال لالّّّّّّه ل جااذّّّّّّل ّّّّّّّ   ّّّّّّن ال ّّّّّّ ا ق تاّّّّّّدعل  ّّّّّّ ب : ه،ّّّّّّد العايّّّّّّا ا  ّّّّّّلاتيي احلّّّّّّا  ه لّّّّّّى 
ّّّّّّّّ  ي ه،ّّّّّّّّد الل ّّّّّّّّامي ا ّّّّّّّّدتيي احلّّّّّّّّا   ،ّّّّّّّّار  م ل ،ّّّّّّّّاقي مّّّّّّّّ دي ا ّّّّّّّّد  ل ّّّّّّّّ ا،هي ه،ّّّّّّّّد القّّّّّّّّاار وّر

ّّ لا ي مّّّّّّ دي احمشّّّّ  ّّّ ّّّغ   ّّّّّّن الشّّّّّّعلاش الّّّّّّدين انشّّّّّّ ا  ا ّّّّّّديب ال ،ّّّّّّ ي ل ّّّّّّارام ه م ّّّّ د مّّّّّّن هّّّّّّ اهي تمّّّّ
ّّاش ال ّّّّّّّاحل ي  ّّّّّّّ  تامي د يشّّّّّّّهبلتا م صّّّّّّّ ب  صّّّّّّّ ا قي اق ّّّّّّّاذدّ   تالّّّّّّّ هآ تاترشّّّّّّّاا ت ّّّّّّّد  امتل ّّّّّ
 سق ّّّّّّق  ل نّّّّّّلاض ال ّّّّّّ ا ق ت   اّّّّّّق أ ّّّّّّ  حاياي رمّّّّّّ  ملّّّّّّا،ق ،ل بّّّّّّا ت  ات ّّّّّّا ل  بّّّّّّا  ،قّّّّّّى  ،لّّّّّّ ق 

اهّّّّّّ   عبّّّّّّاي عشّّّّّّا اي ّّّّّّآ امي معّّّّّّض الشّّّّّّعلاش عّّّّّّامي ابشبّّّّّّ   ّّّّّّن الشّّّّّّعلاش ل ّّّّّّه ي بشبّّّّّّا ا ه قّّّّّّه تيه 
 ل   ا ق م ح ا ا از ا و ّدا ا ال أا ا  ب     ن  علاق ته   و   اي .

ّّدا ال بّّّّّّّ    ّّّّّ،    ّّ ّّإ تمّّّّّ ّّ ى هللا ه  ّّّّّ ّّ ل صّّّّّ ّّد  اللمّّّّّ ّّن  ّّّّّ ّّدي ا ّّّّّّّد  ّّّّّ ّّ  الّّّّّ ّّا ي ابّّّّّ ّّا السّّّّّ ا ّّّّّ
 تال قنقي تذلك معد امي    رض احل اا ال  ليقي تامام قي تالل ام ق. 

 
 وال : املديح النبوي يف الشعر اجلزائري القدي أ

 ش،عت ا  باي  يل القلمي اللام ي تالسا ني تالهام  ي اق  ت  ت   لقد م  ت ال اهق الدي  ق ات با 
ا إ   شحاض ت  لداض ترماذ  ش ق    ال،قال ا قدمقي عاليت عه،با حمشد من ي م  الل  مه اله شلا   

  شلت  هديدا ل ذاا عشل  مع د من حمشد العق،ا  اله شلا ي تشل  امن  و القلمي الهام  ا جليي ّت ا
ه ق  دا و  د  اللم ل ص ى هللا ه  إ   اله شلا ي تشل  الشقلا،ل ق المن  ارتق احل  دي ّت  لوتق 

 (40ي ص حق  2015)ه،اميي  . تم   ل حىي من ه ه الشقلا، له اله وري
عشا ار ،  مل  ا ديب  له   ي تلاعه  ،ار  راي و ذلك     قال: " ا داذب ال ، يق  ن  
ا  مي الشعل اليت اذاهبا اله   ي ابه ل مي  ن الهع،غ هن الع ا،  الدي  ق ت ي  ن اماي اللا   مبا  

   ق. ال   در  ال هن ق  ي   عشق  ل دق تات يص"ي ا إ ار ،اط  ل، ااض ال  ا ق تالدي 
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ّّن ال ا  ّّّّّق الدي  ّّّّّق  سّّّّّ  الشّّّّّاهل ال ّّّّّ و  ّّ  شّّّّّعلاش ا ّّّّّد  ا ااذّّّّّلي اقبّّّّّاش  ّّّّّ   ل  ّّّ  مي  عنّّّ
ه  ّّّّّّّ  الّّّّّّّدين اله شلّّّّّّّا ي تا  ّّّّّّّا ييبي تيعهّّّّّّّذ الّّّّّّّدعه ر ه،ّّّّّّّد هللا الّّّّّّّلع يب امي اشّّّّّّّ ا ا ّّّّّّّداذب ال ، يّّّّّّّق 

ّّق ّّق ته ا ّّّّّّّّ  اه  ّّّّّّ ّّق لنّّّّّّّّلت   اصّّّّّّ ّّ وي تال ّّّّّّّّ اول الدي  ّّّّّّ ّّ ا    ال  ّّّّّّّّل ال ّّّّّّ )مج  ّّّّّّّّق  عهّّّّّّّّ قي  . عّّّّّّ
 .(180ي ص حق 2016

تشّّّّّّّا واا االّهشّّّّّّّام   ّّّّّّّداذب ال ، يّّّّّّّق و ا  ّّّّّّّلي تاماّّّّّّّدل  مّّّّّّّدش اال ه ّّّّّّّال    لّّّّّّّد ال ،ّّّّّّّ ي و 
ّّلمي  ّّ  امي مدايّّّّّّّق ّّّّّّّّدا اال ه ّّّّّّّال ار ، ّّّّّّّت  7ا  ّّّّّّّلي امهّّّّّّّداش  ّّّّّّّن القّّّّّ هي تالّّّّّّّدي يلّّّّّّّج إ الهّّّّّّّاريأ ّّّّّّ

تعّّّّّامي ي   ا ّّّّّد مّّّّّن حمشّّّّّد  مّّّّّن احللّّّّّ  الشّّّّّبغ  مّّّّّن هااّّّّّق ال  شّّّّّهمش  ّّّّّ ق ا ّّّّّغي ّّّّّّ  امّّّّّ  الع،ّّّّّا
ا ّّّّغا ه ّّّّى  دي ّّّّق مّّّّ،هق الّّّّيت عااّّّّت ااذشّّّّا   قّّّّق صّّّّ ق مّّّّ  اماّّّّدل  تا  ّّّّليي تيل ّّّّ  ا ه الّّّّإ    لّّّّد 

( مث اعش ّّّّإ ام ّّّّإ ت  ش ّّّّده امّّّّ   الدددددر املددددند  يف مولددددد الندددديب املعددددد م هّّّّاي مّّّّدا ول  ّّّّإ ا  مّّّّ م ي: ) 
ّّ ق  ّّإ مّّّّ ّّا  ّّّّّّ  تاا ّّّّ ّّ،ق ايضّّّّ ي 1991)حمشّّّّّّ ا ه ّّّّّّه   ّّّّّّهي  .ه677القامّّّّّّ  حمشّّّّّّد الّّّّّّدي   ّّّّّّ  مّّّّ

 .(125ص حق 
ّّعيب  ّّه ي  الشّّّّ ّّى ا لّّّّ ّّلي و ا  ّّّّّّلي تاماّّّّّّدل  ه ّّّّ ّّد ال ،ّّّّّّ ي و ا  ّّّّ ّّال    لّّّّ ّّهشل اال ه ّّّّ تامّّّّ

ه م ّّّّّ ق  اصّّّّق  ّّّّّن  نّّّّّاّل ال  ا ّّّّقي  ّّّّّا اصّّّّّ،ب 8تاللمسّّّّه ،ّّّّّ ال الع ّّّّ ر الهال ّّّّّقي تا ّّّّّد و القّّّّلمي 
 مّّّّّإ اهنّّّّّ  امه ّّّّّاا اتمّّّّّي  قي ت  ّّّّّ ه ا  ّّّّّاار ا  ارم ّّّّّق  ال ه ّّّّّاالض الّّّّّيت عّّّّّامي يق شبّّّّّا هبّّّّّده ا  امّّّّّ،ق
ّّق  ّّا مسقااّّ ّّامي يهش ّّ ّّل (ي تعّّ ّّلي ا ااذّّ ّّامي ) مّّ ّّاا  "   ّّّّك   شلّّ ّّن ي مّّّّ  الّّ ّّى امّّ ّّ    مّّ ّّ   ّّ ا  ّّّّك "امّّ
ّّاي شّّّّعلهي ت  ّّّّإ  ّّ    (يتزّّّّشن ّّّّّدا ال هّّ ّّإ: ) تامّّّّ ق اللّّ ّّقي اقّّّّد الّّّّ  عهّّّّا  و الل امّّّّق ه  ااّّ را عّّ

 تمعض ق اذده ا  لديق اليت  دل ه ى قدم رام ق و   دامي الشعلي تيق ل و   داّا :  
 رمة أمحد خري الورى         رجائى وظين به لن خييبددددددددددددددا  ب     
 نيب أتى رمحة للعبددددددددددددددداد         فمحى وحّمص عّنا الّذنوبدددددددا     
 وسّن الّشريعة للمؤمنيدددددن         وشّن على الكافرين احلروبدددددا     
)حمش ا ه ه    وألبست األرض حسنا قشيبامبولده أشرق األفق ندددددورا            

   (127ي ص حق 1991  هي 
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اال ه ّّّّّّاالض    لّّّّّد ال ،ّّّّّّ ي و   شلّّّّّّامي   ّّّّّ را م ّّّّّّ  مايهّّّّّّإ  ّّّّّن الاي ّّّّّّق تال ّّّّّّل   تقّّّّّد    ّّّّّّ رض
ّّإي  ّّل  ه ّّّّّّى ّّّّّّّده اال ه ّّّّّّاالض م  لّّّّ ّّامي يشّّّّ ّّا  الّّّّّّدي عّّّّ ّّ  السّّّّ ّّق ه ّّّّّّى هبّّّّّّد   مّّّّّّى ا   ّّّّ تال،بجّّّّ
ّّا  ّّّّن الاي ّّّّق تا شّّّّال اقّّّّد عّّّّامي يّّّّده ا اّّّّّ  الّّّّلاي تالع ّّّّ  تال ضّّّّ   ّّّّن مّّّّ امي  تيقّّّّ    ّّّّا مق ّّّّله هلمّّ

معّّّّّّّلت  ا ااذّّّّّّّل اخلضّّّّّّّلاشي تعّّّّّّّامي ي،ّّّّّّّدي  ّّّّّّّ  الرت ّّّّّّّاي تاال ه ّّّّّّّاشي   شلّّّّّّّامي و عّّّّّّّ    لّّّّّّّد ي ّّّّّّّاااإ 
ي صّّّّّّّّ حق 1970) ّّّّّّّّل  ي  تيقّّّّّّّّدم  لّّّّّّّّ ب   ّّّّّّّّن ا صعّّّّّّّّ  تا شّّّّّّّّاري  ّّّّّّّّا يعجّّّّّّّّا هّّّّّّّّن تصّّّّّّّّ إ الق ّّّّّّّّ 

ّّإ: "و هّّّّّّّام (311 ّّد ال ،ّّّّّّّ ي مق لّّّّّ ّّاش ل  ّّّّّّّق ا  لّّّّّ ّّا يّّّّّّّه مّّّّّّّن   ّّّّّّّدتمي    ّّّّّ ّّامي 760. ي ّّّّّّّ  ل ّّّّّ ه عّّّّّ
امّّّّهقلار  ّّّّ ال  اخل   ّّّّق ا ّّّّغ ا لّّّّ ش  ا   ّّّّ  مّّّّدار ا  ّّّّك للّّّّ  إ ال ّّّّلن معّّّّد صّّّّيا النبّّّّل  ّّّّن يّّّّ م 
ّّق  ّّا أشّّّّّّ ر ااره الع  ّّّّ ّّام  ّّّّ ّّق ا ّّّّّّ يا ال ،ّّّّّّ ي ا قّّّّ ت ل  ّّّّ ّّبل رم ّّّّّّ  امتلي تا، ّّّّّّ  ّّل ا شّّّّ ّّار  مّّّّ اخلشّّّّّّ   ا ،ّّّّ

هى عل ّّّّّاي تهلمّّّّّا  ّّّّّااي ا هشّّّّّدض  ّّّّّا ام ّّّّّ ي تي شّّّّّد  ّّّّّيل ذلّّّّّك ا ّّّّّدا  مّّّّّ د اللمّّّّّ  ت ّّّّّا   ّّّّّد
ي تيقّّّّّّّ ل ه،ّّّّّّّد (74ي صّّّّّّّ حق 2015)ه،ّّّّّّّاميي  "ال ، ّّّّّّّ  حمشّّّّّّّد مّّّّّّّن ه،ّّّّّّّد هللا صّّّّّّّ ى هللا ه  ّّّّّّّإ تمّّّّّّّ  

امي " صّّّّّّااا ا  ّّّّّّااا ا  ّّّّّّك  ّّّّّّل   و   ّّّّّّق امصّّّّّّالق  ّّّّّّ ل ا  لّّّّّّداض ه ّّّّّّى هبّّّّّّد ا   ّّّّّّ  و   شلّّّّّّ
ّّد   ّّ  اشّّّّ ّّ مي     ّّّّ ا ّّّّ ّّعلاش الاا  ّّامي الشّّّّ ّّد عّّّّ ّّاي اقّّّّ ّّه امعااّّّّّ ّّدااّاي تال   هبّّّّ ّّّّ   ّّ ّّق ال ي ق ّّّّ زّّّّّّ شق  ليّّّّ
ّّل   ّّد اض ذعّّّّ ّّا جتّّّّ ّّ   ع شّّّّ ّّإ تمّّّّ ّّ ى هللا ه  ّّّّ ّّد  ال ّّّّّّيب صّّّّ ّّ با و  ّّّّ ّّق يقلزّّّّ ّّاذد ا  لديّّّّ اله  ّّّّّّ   لق ّّّّ

يقه ّّّّّّ   مي    لّّّّّّده  ّّّّّّ  اللّّّّّّ  ي مث ي شّّّّّّ  "تالّّّّّّدي يعّّّّّّ ا    عهّّّّّّاي م  ّّّّّّق الّّّّّّلتاا ل حّّّّّّه مّّّّّّن   ّّّّّّدتمي
ي مث ي شّّّّّّّّّّ  (313ي صّّّّّّّّّّ حق 1970) ّّّّّّّّّّل  ي  ّّّّّّّّّّدا الع ّّّّّّّّّّل الشّّّّّّّّّّعلي عّّّّّّّّّّامي ه ّّّّّّّّّل   لّّّّّّّّّّداض"

 ّّّّّّّل    ديسّّّّّّّإ  لهشّّّّّّّبدا  شّّّّّّّعار ا   ّّّّّّّ ي  شّّّّّّّغا    مااريّّّّّّّا ت،ّّّّّّّ ل ا لّّّّّّّبا ت ّّّّّّّ اا الّّّّّّّجباي 
و  ّّّّّّد  ال ّّّّّّيب صّّّّّّ ى هللا تا ي ّّّّّّآ ااّّّّّّإ د  ّّّّّّل اي   امّّّّّّ،ق ل ش لّّّّّّد اتمي امي ي لّّّّّّ  امّّّّّّ   ّّّّّّ  ق ّّّّّّ دا 

 ه ااشد ام غ   ش هإ اليت    عبا :760ه  إ تم  ي ا ه م ق 
 ال ّّّّّّّّّّّّّدم أ ارهق  ه و   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   تد ام ،اي   م

 الّّّّّّّّّ   ا ا  اخلدين   ل  عالديّّّّّّّّّّّّّّّّّ    حتدو  تالد  
 يّّّلم   ا   الق ب  تب ت  تااّّّّّّّّّّّى   لقد الش ب  تاديل 
 ا لم   ن الش ب  ت   ل  تااّّّّّّّّى   لقد الش ب  تاديل 
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ا ال   ي حمام،ق و  اي آ عشا  ّت    ال لتر   ن تاحلدر  هللاي   ب  و  اله لي  هن تو ّل
    بج   ا   ه ى  يلغ      ام  اي. هبدا  ّت   الش بي تاديل  اللن   قدم رم   الشب اضي تراش  تاالال اق

  : قاذي ي اص   مث  تمغهي عال، صغي   ا  ال اض و  ال   ا  شن م،ق ه  الدين
ا   ّّّّّّّّّّّّّّّلم ل عشل   ره               ل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا      تالعشل              
ال ب   هبا  ال لتر تيب             مل ابّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  عا  تالدار              
تع  هبا    رت   ذا  عشا                ما لابّّّّّّّا   دهت اا                
  ّّّّّّرتم  لع   اا  ن              هنشّّّّّّّّت قد  ذا    اري           

   ن يه د  ام غ تعامي اللتااي  م  ق   و  تراض ا هدار  قل   ن   م ها44    ن  اعسل  و  تالق  دا
 . (75ي ص حق 2015)ه،اميي   ت   ها ا     ن  مشعله  ل هقلي تم  ق   ا  لد   ام،ق 

  ذعله الدي  الق عهي  الهش شه   ش مي  من   هللا ه،د ا  الشعلاش  م    ن  جند ه 7 القلمي       ت لل  ل
  ّ  : قاذي  ا علاإ"  ببجاية  السابعة  املائة   يف  العلماء من  عرف فيمن  الدراية عنوان "  عهامإ   و ال ذيو 
  الق شه    ش مي  من  ه ه  من  ا لن من   حمشد هللا ه،د  ام  الهارخيه  احمل   ال ح ي  اممهاذ ال ق إ  الش أ
ي ص حق  2007)ال ذيوي  هبا    له ، ا جبايق     ااهق  . هبا  تقلا    ااذل اش    ااي  مو   ق عق   ن  الق عه
د و  شعله  ت ن ي  (33  : تم    ه  إ هللا  ص ى ال يب   ت د   الّا

  يلّجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  تا عك    اق  تق ،ك              لم ا اا    ا    امي ا    ا ن     
)ال ذيوي   ب    اللعب و  مار  ن     تق ،ك            جد   لشك امي    ال  ذا   ت ا    

   .( 34ي ص حق 2007
  من هللا  ام ه،د  لم قي  اّ    ن  اما اري  ا د   من حمشد من  حمشد ّت "    ا  امي امن "  ايضا  تجند

د و لإ  تعامي  م،جايقي تامهقل  االيق ا       إ   رهاي شاهلا  م   ا  عا ،ا  زام ا  راتيق  حمداث عامي    اميي   الّا
   د   و  ال،دي   انشإ ت ن  ي  (416ي ص حق 1988)ا قليي  مداذ   تم   ه  إ  هللا  ص ى  ال يب  ت د 

  : اله ش    ّدا  تم   ه  إ هللا ص ى  ا    ى 
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   ل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  حمشدا  واا هللا
 هن شا  لداإ    ن  اضي  ت ،اه

 عل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  ا لم   و  تا ه إ
ي  1988)ا قليي   ل ه  تم ش ا  ه  إ ص   ا                   ر  شا            رااق ذا                    

    ا  (432ص حق 
  هه   من   ي م  من ا  ع   ه،د  ام حمشد"    الش أ ا  ل  ا ال ، ي ا ديب قال ا  الدين الشعلاش ت ن 

  تت اّق اااّق لإ   عاات  ال  اهقي  تا  ام  ل لاذض   ته   ااي   اقإ لإ  تعامي  ا ااذلي اّ   ن"  ال لا  
  :يق ل  م هإ  تم    ه  إ  هللا ص ى   ش اههإ اض   تص  و  شعله ت ن راذ ي  شعل  تلإ  تص ااق  اااق  تا،اّق

م هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإ  ا ،اّا ،لا تم دّ         لهجامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّق اه ا  ايب   ل     
قجهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإ ال،    يديل  تال  ا  ب            ا لش  هن ي و  ال  ي م      

    م  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإ  اي  اي  تال   ، ب       لّّّّّّّّّّّّّإ تلّّّّّّّّّّّّّد  ن   ا لش ي ل  تي م 
ي  2007)ال ذيوي . ولهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإ الط   ن ااض  قد  ا  تذاعل        تصا        م   ا إ ال ا    ل 

   (54ص حق 
  القل   وي العلتمه  ملعاض  الشاهل تمها  الهام ي القلمي شعلاش  ن شاهلين      ي ه  ا شا  تم ق    

 . القل   و      تامن 
  حمشد  من  ا د من  ملعاض  ّ   مي 1492ي  ه877 م ق    و : القل   و العلتمه  ملعاض  الشاهل  -

  ال  ه د ا  الش أ  ّدا اشهبل  ي مقل    ق اقام   يترها   اق با ش  ا  عامي  مل لاي  ا ا ه و  اش  العلتمه 
  سيد  على  الصالة  بفضل املتوسلني وسيلة"    مساه  تالدي تم   ه  إ هللا ص ى   اللم ل  د  و  عها  

  تم   ه  إ  هللا ص ى   اللم ل   لد  شبل ،  ق هام ع   مق اذده يه ىن  ا،دا هي877 م ق"  املرسلني 
    دي ق  الشلي   احللم     الش ق  و   ق لإ  ت ن  ي  (347ي ص حق 2001)حمشد ت م  هي   .مإ   ا ه اال
 :ي ه   ا   تم   ه  إ  هللا  ص ى  ال يب  ت د 
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 هجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   ه ى تألرّا   لمهبا و              ا  تامهيم    د مهشلي   يل   ن
 ه ه  لداك    ن مقدر   ال،قال ه ى            شلات اليت الع  ا اللتزق  ملؤيق

)حمشد ت م  هي   تامص    اتم ار  و  أي  ك   ذي           مّّّّّّّّّّّّّّّّإ  عامي  ال  ه تاّّّّّّّّّّّّّّّاتل ال د
 ( 347ي ص حق 2001

        امن "  الفرقني خري  مدح  يف اجلنتني   جىن"  اي امي  صا ب  هن  احلدي      اآلمي  تا هق    -
 . "  القل   و 

  ال لاذض ته   تالعلت    ال  ق و  ق شق راثرا الشاهل ي ل   م1426 -ه829 م ق  قل    ق  و  شاهل   تلد
ا  تامايي   و   الشعلي اي ااإ   ا قام ّدا و  يبش ا   ا  تي،قى ي  ( 23ص حق ي 2004)القل   وي   "  تمّغ

  ترا  تشا  هش  اي العل  تال ،ن   ا ااذل و  امام ق  اللا ق ا ل  تالدي  تالليمي   ال يا ه  إ  اللم ل   د  
  : الهايل  ا ق   ا  ه   ىن  اي امي  و

 ال ااي  ل شاش   ي  ب شليد      تاا  و  ّ شامي  ب ا ،ك 
 اّّّّّّّّّ ااي   ن  الل يداش أ الق       و   تاات ا ، يب  ا ،ك 

 : يق ل  امي     
  اي   ع   و  حمشد قب         للا   ا     ذ هجب  تال

 اههدااي  تلإ    يب  ت  إ       ا ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلي ت ل إ  حم،يت  ا  إ
)القل   وي   ال لاا  معد  ن  ا ص ح ا              م هاي   اش  رم ل                   

 ( 426ي ص حق 2004
  ل بجلا  تالهام   تالسا ني  اللام ي القلمي  يل   ااذل  ال ، ي  ا ديب  و  شعليق ل شاذ     اتل ا   معد

 :ي ه   ا شا مإ   اض   ا      ص تم حاتل  ال، صغيي ،ليقق هن   ل   ال  ابا اي آ 
  ت د    ال ، ي ال ل ب يشش   حم ر  ّت   ت د إي  ص ى هللا ه  إ تم    اللم ل  ب و  اشعار  -

 .تاخل ق ق  اخل ق ق  ص ا إ    يل  ن  تم    ه  إ  هللا  ص ى  ال لن اللم ل 
 .تالهضلل  تا  ا اا  ا     ن الهحديل   داذب  حتهإ  ادر   امي ت  ن   الش اهق ت، ب  اله م  -
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ا و  تادر   تم  ي  ه  إ هللا  ص ى   ال لن ال يب مغا  و   داذب -   ص ى   لده  هن الهحد   ،اّر
   بااه  تعدلك  تا علا ي  تاتملاش   ال لني القلرمي  تهن   عجاا إ  هن  تالهحد   تم  ي  ه  إ هللا

 .تماتا إ
 .ا قدمق  تال،قال تالليم  ال يا ه  إ قذه لاارا  الش ق -

  
  اجلزائري الشعيب الشعر  يف  النبوي   املديح:   اثنيا

  و    ه ص ق    دتر  لإ   الدي   ا ااذلي  الشعيب  الشعل   و  ال ، ي   ا ديب  ق  دا  هن   ا      امي     ن   ال
  تع   قلاذحب ي   مإ  جت ا  هشا   ل هع،غ  تم  ق ا  ح مي  الشعل  ا ااذل   شعلاش  ا د        ا ااذليقي  الشع، ق  السقااق 

   ن   ال ذ    احل ق   ال ، ي   ا ديب  لق  دا  عامي  تقد  امملا    اه    و   مشعّل   ا  ااتا   ق اي ي   يه      ا
     . تم    ه  إ هللا  ص ى ال لن  تل ، ب  لدي ب  ت ،ب  اتمي ه  ت   ي ب  الدي  ق  ل ش ي   انلا اّهشا ب 

  ال ش ا       ذلك   تيع ا   ال   قي  تامال ،إ     ز ها إ  اتمي ه   الدين   ن  ا ااذلي   الشعيب   الشعل  امهشد
  تش، ا   الشلي قي  ال ، يق  تالل ق  ال لن  القلرمي   ق آ  الاتاا   و  ت   ا ا   ع ش ا  اقد  الشع،  ي  ل شعلاش  الدي  ق
    بق    ن  ّدا  العلم قي  ال  ق  ته  م  رااي   ع شب   و   ع،غ  مش    ماّ   شا   اتمي  قي  الهقال د  اه    ه ى
ي  2012) وي    الدي  قي  ه ا، ب   تا جت   الشعلاش   قلاذب   لعت  اليت  االمهعشار  حم ق  ا ل    بق  ت ن

  تامتل اش   الش     ت د    تم  ي  ه  إ   هللا  ص ى  ال يب    د    ه ى  ا ااذلي  الديو  الشعل   رعا  اقد   ي( 66ص حق  
 ّت   ا  ز لي  و  القدن  ل رتا   ا هدااا  عامي   ا  ّ   امتل:  ا ه       ا داذب  ّده  تااقلشت  ال احل ي 

 تم    ه  إ   هللا   ص ى   اللم ل   د     ن  ا د  الدي   اب   السا    ا ا   ع،غي    د       ال  ا ق    ل نلا  اماما   يل ،  
ي  2012) وي    تالل ام ق   تامام قي   ال  ليقي   احل اا      رض   امي   معد   تذلك   تال قنقي   ال ب          الده ا    ،دا 

 . (68ص حق 
  احلدي    ات   القدن   الع ل  و  م اش  تعسغا   ع،غا   مساش  الشعيب   الشعل   ال  و  امام ق  اللا ق    ا ل 

 ه،د  ا  دامهي  الرتي هي  امن      ي  من   خلضل   م دي   احل لي   ال  ا سال  م،    ه ى    ب   ادعل  تا عاصل
  عسل   تمّغ   م واميي   ا د  ا دتيي  الل ن  ه،د  الّا ريي  القاار  ه،د   ل  ا،هي  ه لى   احلا   ا  لاتيي  العايا
  ال شاذ    معض   ي ه   ا شا  تم دعل   ه إي  اااها   ات  أ لده  ا ه اش   م اش   ال لن  ال يب    د  ا   الدين   الشعلاش    ن 

  . داذحب  و  ه با  حتد  ا  اليت  ا  از   اّ   ذعل     الشعلاش  ل،عض
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  تا لدي اللت ه  جبشالإ  ت    ا  تاخل ق ق اخل ق ق  ال لن  ال يب  ص اض مدعل   الشع،  مي الشعلاش  اّه 
  :       من  خلضل  م دي الشاهل يق ل ّدا تو  تم   ه  إ  هللا  ص ى  ه  إ تالس اش

 خْليي ْ  ا إْ  ْاشا  ا   هللا م،حاميْ             حمشّّّ ّّّّّّّّّّّّّدْ  ْْشاي ْ  وي  ال  مْ  اْانْلضْ 
ي  2012) وي   ُتَلْلَ اقْ  حْلَْ اَ بْ  َوْاجْ  َلْلَ اميْ   ااَّْ جْ                دْ ْلَقّّّّّّ َ ْلمُ لْ   يعهدلْ  لش ارْ  اّديْ 

 ( 78ص حق 
 : تم    ه  إ هللا  ص ى  اللم ل      تاص ا  ا  دامه تيق ل

 اْزَشَح ْ  الَشْل ْ  َ ا  َ ْ دُ   الُلُم ْ   نْ         ْ  ْ  اْعلمْ  ْلَعْل ي   اَالَلُم لْ 
ْ،ع  ْ  اْ دْ              

َ
ي  2012) وي   تَْعَ  ْ  َ حلَْ ْ  قَامْ  َ نْ   َ ْذُهْ              َرْ َإْ   اي َ ا ا 

 ( 79ص حق 
  امي    عا   هللا  ن  ،ال،ا  تم   ه  إ  هللا  ص ى  ال يب  قب صار ا    ع قا  الرتي ه  امن الشاهل  تينبل 

  : ا ق ل ا ااش  غ  اويإ 
 اخل  ْ  م دْ    بْ   ن            ْا  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتْ  ا 

 تاْا ّّّّّّّ ْ  ااعي    قال         احلدي ْ  صا بْ 
 يْلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ْ  م ا   ر             ّّّّّّّّّّّّّّّّّتْ  ت ذا
  ْاشّّّّّّّّّّّّّّّّّّااي تاْ  ل ْ           ّّّّّّّّّّّّّّبْ ل، ّّّّّّّّّّّ  م 
 ا ااي   ه ى م  ْ           ا   بْ  ْش ْ  ا

   عا  هللا  ه د مق شهبا لهع شب  تذلك  اتاتي ب ي  و  ال لن ال يب ه ى   ل يا   الشعلاش اّه  عشا
 :" تمْ ش ا ص   ا"    ق  دا و       امن يق ل  ه  ب ي تاض با 

 ا ّّّّّّّّّّّّّّّّد ي  الْش اهإ  صا بْ                  لْدعارْ   ،  بْ  ه ى تمْ ش ا ص   ا        
)حمشد من احلا ي   تاسو  حنشدْ    لهق  ْ  ْصياْ                تْ بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّارْ  ملْ  تمْ ش ا   ص   ا     

 ( 131ص حق 
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 (. 1969 م ق   ا ااذل   دي ق    ال د   ن)  ه شا   الدين قشل  ا عاصلي  الشاهل تيق ل
 الْل ّّّّ ْ  تْهدااْ   حْلَْ ى قدْ              ْق ال   و  ات امْ  ذعلْ   ا   ه  كْ  صياْ   ال ْ 
يل   ْع اعبْ   الْ ج مْ   نْ  الْلشا و  ت ا  ْشعّّّّّّّّّ ْ  تَ ا   ْ با   اْلضاتي              تّْ

 الْ   ْ  و  الَعل  ميْ  تالْهشلْ               ْ قالّّّّّّّّّّّّّ  و  اْللاتي  ْرتاهْ  ت ا ال ْه،ق  تْهدااْ 
ّّعلاش  لهشس    ا رت ّا  اليت  ال شاذ   معض ّده     ّّع،    الشّّ ّّ ا  الدين  الشّّ ّّ  ى   ديب  و   ازّّ  ا  ّّ

  لدعل  يهلّّّّّّّ   ال ا ال  امي  ق لإ    ن  ت ا  تاحلدي ي  القدن  م   اله  ي    اتل ا  تقد  تمّّّّّّّ  ي  ه  إ هللا  صّّّّّّّ ى
 الشّّعل  تتالا    اا  انلا  تعدلك  الا وي  ل رتاع   انلا  امام ق اللّّا ق  هب    عج  الدين  ر لين  شّّعلاش   ن  ا ايد

  ه  إ     ّّّّّ  ى  يهع      زّّّّّ ها  يرت   د  ا ااذلي  الشّّّّّعيب  الشّّّّّاهل  امي  الّّّّّه   ّّّّّإ  ت ا  ا ااذلي  و  الشّّّّّعيب
دا  الهع،غي  تق ا  العا، ق  م ّّّّّدق    ا  تقد  ته إي  ا إ  تحتد   ،لقإ   ال  تاللّّّّّيم  ال ّّّّّيا    ،إ  هن  ي     وا ّت

  .اتمي ه تلدي إ لإ تااه اره ل ، إ
 

 :خامتة
    اا،إ    ه     عايشه ا  يل  ن  امه يصبا    ن  اليت  ال هاذج اّ  ال،ح   ّدا  ا ق  ْش ت

  :  با   ادعل
  ت   ن   ا داّب ت عداض العلم قي امق ار  مج     و  تااهشل  الا امي  ل     ال ، يق  ا داذب ان    ا   

 . الق  دا ت ضش مي   ش   و  الشعلاش
  الل  ي   د  ه ى   تالهدا  الع اش  ااذ  ا،عا  ت لغ إ تم    ه  إ  هللا ص ى   اللم ل   اا ل ت

  العل  الشعل  امي مغ القدني  العل  الشعل  مإ ا لض  الدي  القدر  م    احلدي   العل   الشعل ا لض  اقد
 .    ا   تاشد  لاش  اعسل  عامي  احلدي 

  ل رتا  ا هدااا عامي    ا ّ   امتل ال  ل ال ، يقي  ا داذب  ن  ا ه  احلدي   ا ااذلي الشعل هل 
  ال ب      ل ده ا  ،دا  تم   ه  إ هللا ص ى اللم ل   د    ن  ا د الدي  اب   السا   ال  ل ا ا   القدني
 .تال قنق

   ل نلا  الدي  ق ال نلا ا هيط احلدي   ا ااذلي  الشعل  و  ال ، ي  ا ديب ق  دا مساض    ن -
 .تالعلتمق   الق   ق تم  تالل امق  الدين م   تاللم   الق   قي 
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  و  ا  ز هاض  عدا تا عاصل  احلدي   ا ااذلي  الشعل  و  ال ، ي  ا ديب ق  دا ش ااض   ن -
 .ال ا دا الق  دا

  ت  اق،إ  تم   ه  إ  هللا ص ى اللم ل  ل  اض    عداا  ن ال ، يقي  ا داذب   يا  اليت ا ضا       ل  -
  تم   ه  إ  هللا ص ى   اللم ل أ لد اال ه اش   ضش ت  عشا  ال لني  ا قام لاارا الش ق  تا  ت عجاا إي 
 .ه  إ  تال يا
 

CONCLUSION  
The conclusion of this research has included the most important 

conclusions that can be drawn from living together in various aspects, 

including: 
The art of prophetic prayer has been integrated over time and has spread to 

all Arab countries . 
The life of the Prophet, the prayer of God, peace and his walk have been 

a constant product of gift and flow over the years . 
Modern Algerian poetry defined two types of prophetic prayers. The first type 

was an extension of ancient heritage. The second type was taken from the 

praise of the Prophet. 
-   One of the characteristics of the poem in modern Algerian poetry is 

the conflation of the religious vision with that of nationalism and the link 

between religion and politics and nationalism and Arabism. 
-  One of the characteristics of the poem is the novelty of modern and 

contemporary Algerian poetry. 
-   The diversity of the content of the Prophet’s prayers, the list of 

qualities of the Prophet, the prayers of God, the scales and miracles, the 

eagerness to visit the holy place, and a celebration of the birth of the Prophet. 
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 قائمة املراجع 
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Summary: 

Religious poetry is an important type of Algerian poetry, the purpose of 
which is many times to praise the Prophet. The latter is the most important 
purpose. It serves as a basis, a starting point and a reference for various other 
purposes. Algerian poetry derives from Islamic religion its subjects and 
artistic methods. 

In an effort to determine the reality of the poetry of popular prophetic 
praise in Algeria, this study is based on the analysis of some of the poetic 
contents of the prophetic praise and on the structure of compositional and 
semantic structures . 
Keywords: Hair. , prophetic praise. , religion. , leaning. Algeria . 
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 مكافحة جرائم الكراهية والتمييز العنصري يف الفضاءات الرايضية املغربية 
 املتعلق مبكافحة العنف    09.09)قراءة متقاطعة على ضوء القانون رقم 

 يف املالعب الرايضية ابملغرب( 
 *  1صاحل قمران  

 طالب ابحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية  1
 - اململكة املغربية   - الرابط  -جامعة حممد اخلامس -واإلقتصادية واإلجتماعية أكدال  

qamransalah@gmail.com 

 
 

 12/2021/ 26اتريخ القبول:           12/2021/ 19:  االرسال اتريخ 
 لخص:  امل

املرتبطة   اإلجرامية  الظاهرة  وتطويق  حماربة  جمال  يف  مقدرة  تشريعية  جمهودات  املغريب  املشرع  بذل  لقد 
ابملمارسة الرايضية، فبعد تدخل املشرع حملاربة العنف يف املالعب الرايضية والتصدي للتعاطي غري املشروع  

اصرة حملالركب التشريعي العاملي  للمنشطات وتطويق جرائم الفساد يف الرايضة، أضحى من الالزم مسايرة  
جرائم أكثر خطورة، من قبيل جرائم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية يف الفضاءات الرايضية والسب  
والقذف والتلفظ بعبارات انبية ال متت لألخالق والروح الرايضية بصلة، وهي أفعال جرمية آمثة متثل الوجه  

حدى متظهرات اجلرمية املاسة ابلسالمة املعنوية للفاعلني يف  إرايضة وهي  القبيح واملنحرف عن مثل وقيم ال
املشهد الرايضي ملا هلا من أتثري سليب وضرر فادح على اإلعتبار الشخصي للفاعل الرايضي ومسعة اهليئات  

 املدبرة للرايضة. 
املتعلق    09.09قانون رقم  وتبعا لذلك فإن هذه املقالة العلمية تستند على القانون اجلنائي وضمنه  ال     

ابعتبار القانون هو مدخل السياسة اجلنائية وعنواهنا واملعرب    - مبكافحة العنف يف املالعب الرايضية ابملغرب
للجوانب التجرميية  ابلتحليل والدراسة من زاوية علمية متخصصة    وذلك عرب التطرق- عنها وعن تفاصيلها  

 

 mqamransalah@gmail.coمييل: ، اإلصاحل قمران املؤلف املرسل:  *

mailto:qamransalah@gmail.com
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ابملعنوايت والنفس البشرية احملماة واحملصنة  الضارة    ذه اجلرائم اخلطرية  ليات الردع والعقاب هلآوالعقابية وحتليل  
بغاية حتصني   كافة الصكوك الدولية حلقوق االنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة  ابملقتضيات الواردة يف  

 الرايضة ومتنيعها من اجلرمية بكافة أشكاهلا ال سيما جرائم التمييز العنصري والكراهية. 
    .مجال الرياضة –جرائم التمييز  العنصري و الكراهية   -مكافحة : مات المفتاحية بالعربيةالكل

 
 : تقدمي    

والتعـــارف بيـــن كـــــافة أعــراق وأجناس كوكب  أداة لتوحيد الشعوب وتقارهبا  وما زالت  كانت الريـــــاضة        
  وإشاعة مبادئ السلم والسالم ونبذ الكراهية والعنصرية  والروح الرايضية ونشر األرض، حاملة لقيم التسامح 

عاكسة ملنظومة قيم املواطنة والتضامن واإلنفتاح اليت    ، والعدوانية وكافة متظهرات العنف املقيت واملستهجن 
انسجاما مع رؤى وأحالم    اإلرهاصات األوىل لفلسفة الرايضة يف نبلها وطهر مبادئها املؤسسة   شكلت منصة 

، مكرسة أمهية التنافس الشريف ومرامي وأهداف ابعثي ومؤسسي احلركة الرايضية األوملبية العاملية وروادها
قتصادي وابلنظر ملا  ها اإلالذي يعترب أهم ركيزة من ركائز أخالقيات التنافس الرايضي، لكن مع ازدايد دور 

العلنية واخلفية أ من أموال و   تدبريها   يصرف يف  الضروس  فلكية واحلروب  تدار خلسة يف    رصدة مالية  اليت 
وأتمني حقوق النقل  رقى املسابقات العاملية أ  استضافةيف   دهاليز وكواليس الرايضة العاملية بغرض نيل السبق

الدول  التلفزي   الثمن  ةرايضي ال  اإلنتصارات  النتزاعوميل  املرضية وشعارات    مهما كلف  النرجسية  بدواعي 
والقطري وحلساابت سياسوية ضيقة الوطين  لإلنتماء  الرايضة ومدبري    ، جوفاء  نزوع مشاهري  عالوة على 

الشأن الرايضي الستعمال اإلجناز الرايضي وسيلة للثروة ولو على حساب قيم الرايضة ومثلها، مل يكن جماال  
للمجشعني الرايضيني عرب    - نح الرايضة أحياان بصورهتا هاته املخرتقة بكافة مظاهر اجلرمية  ألن مت -ممكنا  

القاصرين واألحداث واليافعني والشباب أمثلة رايضية لإلهتداء واإلحتذاء هبا منوذجا  العامل وغالبيتهم من 
علني يف املشهد الرايضي  للخلق الرايضي الرفيع بل أهنا على العكس من ذلك  متاما ظل ومازال بعض الفا

يشكلون قنوات وبواابت وفتيل لتأجيج اإلحتقاانت واملواجهات يف الفضاءات واملالعب الرايضية وتغذية  
أفعال وجرائم متس صراحة ابلسالمة املعنوية   التمييز والكراهية والسب والشتم والقذف وغريها من  أفعال 

أن التمظهرات اجلرمية األخرى املرتبطة ابملساس ابلسالمة    ملكوانت املشهد الرايضي عامليا ووطنيا، ال سيما 
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ورمي   والتخريب  والتعييب  واإليذاء  العنف  قبيل  من  العامة  املمتلكات  من  والنيل  لألشخاص  اجلسدية 
املقذوفات والشهب النارية واملفرقعات املؤذية قد فعلت فعلتها وأصبحت أفعال جرمية شبه مألوفة تصلنا  

وآاثرها الكارثية واملدمرة كل يوم على امتداد خريطة وجغرافية املمارسة الرايضية عرب العامل إن  نوازهلا وأخبارها  
 على مستوى اهلواية أو على مستوى اإلحرتاف الذي يهم رايضة املستوى العايل أو النخبة.  

ركة الريــــاضية الـــدولية  وإذا كان أقصى ما كان حيلم به البناة واملؤسسون األوائل للحركة األوملبية ومنظروا احل  
القيم واملثل    منظومةوتكريس    أن يشهــدوا فقــط حتقـــــق حلمهم بدوام واستمـــرارية النشاط الرايضي ودـيناميته

فإهنم بكل    ، خيطون جدادة املبادئ ومرتكزات الرايضة يف مهدها وصورهتا األوىل  الرايضية اليت اندوا هبا وهم  
ون أن تتبوأ الرايضة هذا اإلشعاع الالفت واإلقبال اجلماهريي املنقطع النظري خاصة من  أتكيد ما كانوا يتصور 

ألهنم بكل    ،حنراف واجلرمية الرايضة بعديد من صور اإل  وماكانت خميلتهم تتصور أن خترتق  الناحية اإلقتصادية 
، لكن الواقع الرايضي العاملي  صورهايف أرقى جتلياهتا وأنبل  والروح الرايضية  بساطة كانوا دعاة لقيم الرايضة  

الفضاء الرايضي أضحى اليوم املكان املناسب  والوطين ينبأ بصورة يقينية ال جمال للشك فيها أو اإلرتياب أن  
للكثري من اخلارجني عن القانون والقيم اجملتمعية، فخالل كل تظاهرة رايضية يستمع  اجلمهور وكل مكوانت  

فاظ انبية وعبارات التمييز العنصري والتحريض على الكراهية والسب والقذف املشهد الرايضي لكلمات وأل 
بوا اجلرائم يف الفضاء الرايضي  ــــومرتكومؤججوا الكراهية والتمييز العنصري  واإلهانة، فقد ابتكر مثريوا العنف  

 . معجما ال أخالقيا عنوانه لغة هجينة ضد القيم اجملتمعية واآلداب العامة
لتاريخ الرايضي بنوازل مؤملة وجارحة من نوازل وقضااي التمييز العنصري والكراهية يف املالعب  وقد حفل ا   

العاملية، ابعتبارها شكلت اجلانب املظلم من اتريخ الرايضة العاملية وأفصحت عن وجهها املريض، نقيضا  
ضية أو على مستوى أخالقيات  واضحا لدورها امللهم يف إبراز املواهب الرايضية سواء على مستوى الفرجة الراي

التشجيع الرايضي احلامل للمعاين اإلنسانية ولثقافة الشعوب احلية اجملبولة على تقدير اآلخر واحرتامه، وقد 
خلفت ابلفعل جروحا ال تنسى وال تندمل بسهولة ألهنا متس عمق وجوهر املشاعر اإلنسانية ، ومن أمثلة  

بكافة أشكاله  ومنهم العبني حمرتفني مغاربة نذكر منهم مثاال ال حصرا  مشاهري الرايضة الذين تعرضوا للتمييز  
(، الالعب اإليطايل ماريو ابلوتيلي )امللقب بسوبر ماريو عند عشاق  2014الالعب الربازيلي دانييل الفيس )

ييز  ( الذي أصبح فيما بعد سفريا ملكافحة كل أشكال التم 2013الكرة (، الالعب الغاين  برانس بواتينغ  )
( الغيين كيفني كونستانت  الالعب   ، القدم  الدويل لكرة  املتحدة واإلحتاد  (،  2013العنصري لدى األمم 
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إبيوي ) اميانويل  الغاين  لبشرته  2011الالعب  املياه  الذي رشقته اجلماهري برتكيا ابملقذوفات وقارورات   )
قليد أصوات القرود من مدرجات  ( الذي واجه ت2006السوداء، الالعب الكامريوين الشهري صمويل إيتو )

(، الالعب الكامريوين  بول جورج 2012مجاهري سرقسطة اإلسباين، الالعب اإليفواري ديديي زوكورا )
(، الالعب السينغايل اباب كويل ديوب، الالعب الفرنسي امكولو كانيت ذو األصول املالية،  2014نتيب )

يوان مانشسرت  العب  إيفرا  ابتريس  الفرنسي  روبريتو كارلوس  الالعب  الربازيلي  الالعب  اإلنكليزي،   يتد 
والالعب الفرنسي صامويل امتييت، هؤالء الالعبني من جنوم الكرة العاملية وأساطريها واجهوا وحتملوا العديد 
من وسائل التمييز املستعملة ضدهم ومنها  تقليد أصوات القرود ورمي املوز وصفارات اإلستهجان  على  

شرة السوداء وعبارات ذات احلمولة التمييزية من قبيل " الزجني اللعني"  و"الزجني القذر"   أساس العرق والب
 و"احلثالة السوداء" وغريها من تعابري الكراهية والتمييز ضد اآلخر. 

تاريخ الزيارة    https://www.youtube.com/watch?v=UMGF00Jt-v4  2020/ 02/06)ينظر :  

12/01 /2021  .) 

وإذا كان مصري هؤالء الرايضيني من عمالقة ومشاهري الرايضة العاملية ، فإن الالعبني احملرتفني املغاربة ال             
اللون   إيطاليا، هولندا واجنلرتا وتركيا مل يسلموا من تصرفات متييزية ضدهم بسبب  اسبانيا،  سيما بفرنسا، 

(  2011واألصل الوطين اإلفريقي والعريب حتديدا ، ومن بينهم الالعب املغريب كمال شافين )  واملعتقد الديين
حينما خاطبه حكم مساعد يف مباراة ابلدوري الفرنسي بعبارة عنصرية " ابتعد أيها العريب" ، الالعب عبد 

، وكذلك حكيم ( الذي هتفت ضده مجاهري فريق ميتز الفرنسي ب" الزجني القذر " 2008السالم وادو  )
زايش الذي تعرض هلجوم عنصري من الصحافة اهلولندية حينما اختار اللعب للمنتخب املغريب، وآخرون  
كالالعب يونس بلهندة، الالعب رومان سايس، نبيل درار، منري احلمداوي، مث احلادثة الشهرية لالعب  

إليطالية " بعدما مسع عبارة عنصرية  مهدي بنعطية الذي انسحب مباشرة من مقابلة تلفزية على قناة "راي ا
 " أيها املغريب احلقري". 

هذا وتعترب بعض الدول ابلفعل حاضنات لألفعال التمييزية والتحريض على الكراهية يف اجملال الرايضي             
القدم لكرة  الدويل  ابإلحتاد  حدا  مما  وغريها  وتركيا  وفرنسا  وإيطاليا  اسبانيا  من    (FIFA)خاصة  وغريها 
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للعنصرية   ال   " شعار  لرفع  الرايضية  الدولية  واللجن  العاملية  الرايضية   SAY NO TOاإلحتادات 
RACISM    .لنبذ أي مظهر من مظاهر العنصرية اليت اجتاحت املالعب الرايضية " 

إسوة  املغريب الذي ذهب    ملشرع اجلنائي ويف هذا االطار حتركت التشريعات الوطنية يف كل البلدان ومنها ا        
  لتجرمي أفعال التحريض على التمييز العنصري والكراهية   إىل إفراد نصوص جترميية زجرية   ابلتشريعات املقارنة

 ، كما سنتطرق له عند حتليلنا ملنطوق املواد اجملرمة يف حينه. 
التخصيص أن            الرايضي على وجه  القانونية والتشريع  اعترب االخصائيون واملهتمون ابملادة  لإلشارة فقد 

القانونية   اآللية  نوعية إبحداثه هذه   املغريب قد خطا خطوة تشريعية مهمة تشكل إضافة  املشرع اجلنائي 
، املتعلق مبكافحة  09/09سنه القـــانون رقم    الزجرية ملواجهة الظاهرة اإلجرامية يف اجملال الرايضي من خالل 

بتـنــــفيذه   الصــــادر  املالعب،  رقــــالظعنف  الشريف  مج  29خ  ــاريـــــبت1.11.38م  ــــهري  اآلخــــمن   رةــــادى 
ف ــنــرائم العــــرد جل، وأدجمه ضـــمــــن املـــجموعة اجلـــنـــائية املغـــربية احلـــاليــــة، حيــث أفـــ( 2011يونيو2)1432

أو  ــبـــاملاء  ــــــأثن أثـــية أو مبنـــرايضالــاهرات  ـــظــــتالـــارايت  أو  بـــنــــاسبتها  املـــــث هـــ اء  التظــــباريـــذه  اهرات  ــــات أو 
الثـــا كامـــرعـــف )الفرع  مـــال  عـــاين  حتت  امل  : نوانـــكرر(  العنف  التظـــامل  أثناء رتكب  ـــ"يف  أو  اهرات  ــــبارايت 
،  ن العام" ــــون "يف اجلناايت واجلنح ضد األمــــس املعنـــاب اخلامـــــن البـــــضم"، وذلك   ية أو مبناسبتها ـــرايضـــال

، مت نشـــــره ابجلريدة 19-308إىل الفصل    1-308مشتمال على تسعة عـــشرة فصال قانونيا من الفصل  
 09.09أضـــيف هذا الفـــرع مبقتـــضى املــادة األوىل من القانون  وقد  ،   2011يونيو    30ية بتاريخ  الــــرمس

، واملتضمن ملواد قانونية هتم  مكافحة عنف املالعب ومنها مواد قانونية  املتعلق بتتميم جمموعة القانون اجلـــنائي
ب والقذف وغريها من اجلرائم املاسة ابإلعتبار  تتعلق حصرا بتجرمي ومعاقبة جرائم الكراهية والتمييز والس

 الشخصي لكل مكوانت املشهد الرايضي. 
وحماولة منا لإلحاطة جبوانب هذا املوضوع، فإن هذه املقالة العلمية تقارب من    واستنادا إىل كل ماسلف           

حمور متخصصة  علمية  قانونية  بسالمة    زاوية  املاسة  املغربية  الرايضية  املالعب  يف  املرتكبة  األفعال  جترمي 
بحث األول(  )امل   التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية األشخاص املعنوية من خالل التطرق  لتجرمي  

يف الفضاء الرايضي    لآلداب واألخالق العامة القذف والسب والتفوه بعبارات منافيةوحتاول أتطري جرائم   
 )املبحث الثاين(.  
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 : التحريض على التمييز العنصري والكراهية املبحث األول : جترمي 
واليت حتولت حاليا مبقتضى القانون إىل أفعال جمرمة،  لكل هذه السلوكات الشاذة والالمدنية    استباقا            

فكر دعاة الفكر احلقوقي والقانوين يف كل هاته اجلرائم اليت تضرب يف الصميم معنوية اإلنسان وهتدر كرامته  
الكراهية   والتحريض على  العنصري  التمييز  أشكال  فإن حماربة كل  وبذلك  منها،  األمر    وحتط  تعلق  ولو 

املرجعي يف كل الصكوك الدولية حلقوق    اد مستندهحمتضنة لتظاهرات وأحداث رايضية، جتبفضاءات رايضية  
واملعيارية الدولية يف هذا اجملال واملرتبطة بـأجبدايت الشرعة الدولية يف ابب  اإلنسان وأن املمارسة اإلتفاقية  

تضمني نصه  ل هلته عن وعي وقناعة  واخنراط املغرب يف املنظومة احلقوقية الدولية أالقوانني الدولية اإلنسانية  
والصحافة جترمي النشر  وقوانني  اجلنائي  وقانونه  هلا    ا الدستوري  ورتب  األفعال  هلاته  القانوين  النص  بصريح 

، وذلك اعتبارا لكون منع التمييز خاصة التمييز العنصري  ونبذ الكراهية وحماصرة عقوابت مناسبة خلطورهتا
طة وعدم املساس ابإلعتبار الشخصي لإلنسان وعدم إهانته واحلط من  التلفظ بكلمات انبية عنصرية ساق 

أصلية، كونية عاملية  إنسانية    حقوقك   ، حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياكرامته من صميم "
  ز واقتضاب إبجيا  وعليه، فإن اإلستئناس  (RAHMOUNI, 2011)  ."غري قابلة للتفويت أو التجزئة 

يعطينا فكرة حول القيمة املضافة لكل هاته  الدستورية واجلنائية    ابملواثيق الدولية احلقوقية والتشريعات الوطنية
أش مناهضة كل  غايتها  املرجعية،  التمـــالصكوك  الكراهيةييز  ـــكال  اليت والتحريض على  اليوم    ،  يف    نعاين 

مضامني هتافات اجلماهري وأانشيدهم  إال دليل على النزعة    وما،  استفحاال هلاشيوعا و مالعبنا الرايضية  
كان من األحرى أن تكون أرحاما ملخاض والدة التسامح الرايضي    التمييزية لألسف يف فضاءات رايضية  

وتعميما للفائدة ولكون أية دراسية قانونية حتليلية ال بد هلا أن تستند إىل         بدال عن الكراهية املقيتة،  
الدولية املرجعية مث حتليل ما تتضمنه النصوص  ، نورد فيما يلي قراءة  ة مرجعي  ص و نص موجزة يف الصكوك 

الوطنية بدءا من أحكام الدستور املغريب  ال سيما  ما يهمنا يف دراستنا املتعلقة بتجرمي أفعال التمييز العنصري  
 والتحريض على الكراهية على ضوء القانون اجلنائي املغريب. 
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مناهضة التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية يف الصكوك املرجعية الصادرة طلب األول:  امل
 عن األمم املتحدة : 

 : والتحريض على الكراهية النصوص الدولية املرجعية ملناهضة التمييز العنصري الفقرة األوىل: 
 خلطورة التمييز العنصري والتحريض على الكراهية  مبا ميثاله من هتديد مباشر للسلم اإلجتماعي   اعتبارا       

  ه ، فإن التفكري الكوين احلقوقي يعكس حقيقة ما بذلومن أتثري على معنوايت األشخاص واهليئات ومسعتهم
حىت يف الفطرة اإلنسانية     املسوغ ، ألنه من غري  املشرع الدويل من جمهودات ومساع مقدرة يف هذا املوضوع 

أو معتقدهم الديين وأن   عرقهم أو إثنيتهم أو لوهنم أو جنسهم  بناء على أصوهلم أو   يز البشرـــمة أن منــالسلي
قد وجدت  والكراهية  هاته التفرقة والتمييز    نفرق بينهم  ابلتحريض على الكراهية، خاصة أننا نالحظ اليوم أن 

من ذوي النفوس    ول البعض اليح  ،الرايضيةواملنافسات  مبناسبة التظاهرات  الرايضية  صارا داخل املالعب  هلا أن 
املريضة  النائمة  متييزية مرفوضة ومردودة على أصحاهبا مما يشكل خطرا    والضمائر  مترير هتافات ونداءات 

إاثرة ردود أفعال واحتقاانت ونشوء  لدورها املباشر أو غري املباشر يف  حقيقيا على متانة بنياننا اإلجتماعي  
أفعال العنف بكل أنواعها ومواجهات تتسم لألسف يف أغلبها  ابلدموية لكون فاعليها خرجوا عن النص  

 وعن أعراف وتقاليد املنافسة الرايضية الشريفة والتشجيع الرايضي السليم. 
سهاب والتفصيل يف ما تضمنته العديد ال مناص من القول أن مقام هذه الدراسة التحليلية ال يتسع لإل     

من الصكوك الدولية يف موضوع منع التمييز العنصري و نبذ التحريض على الكراهية بكافة أشكاله، حيث  
 من الصكوك الدولية األممية لذلك،  نذكر منها مثاال ال حصرا :    تطرقت العديد

؛ الفقرة الثانية(  - )املادة األوىل   ميثاق األمم املتحدة  -           
؛ (7 و 2– 1املواد: )  ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -       
 : ( 26 –  2 اتن:العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية: )املاد  -     

 ؛ (5و  4 -1املواد : اإلتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز: ) -      
و  1واإلعالن واملادتني )  التصدير العنصري:مجيع أشكال التمييز  ىاألمم املتحدة للقضاء علإعالن  -   

 ( ؛  2
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اعتمدت وعرضت  ( واليت 1 )املادة  تفاقيالدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرايضية اإل -               
كانون    10املؤرخ يف  40/64 رقم لألمم املتحدة قرار اجلمعية العامة  واإلنضمام مبوجبللتوقيع والتصديق 

 . 1985األول/ديسمرب 
وتكفي هنا اإلشارة إىل أن هذه املصادر احلقوقية الدولية قد تضمنت العديد من النصوص املانعة هلذه          

شريعاهتا  األفعال ابلرغم من طابعها غري امللزم حيث حتث هذه املرجعيات األممية الدول األطراف على مالءمة ت
الوطنية وتدعوها إلنتاج نصوص وطنية جترم هذه األفعال وتعاقب عليها وتضمينها يف تشريعاهتا علما أن  
أجهزة املعاهدات واإلتفاقيات الدولية قد أحاطت النشاط الرايضي الذي أضحى نشاطا إنسانيا كونيا وعامليا  

 ية  تتطرق حصرا  للمجال الرايضي .  ابحلماية عرب إصدارها رسائل أممية واتفاقيات وإعالانت دول
يف إطار ختليد اليوم الدويل  للقضاء على  سبق  لألمني  العام لألمم املتحدة    فقديف هذا السياق   و          

أن حذر من خطورة هاته اجلرائم مارس من كل سنة،    21التمييز العنصري الذي خيلده احملفل األممي كل  
ي ، سبق له  العنصر   على التمييز رسالة أممية مبناسبة اليوم الدويل للقضاء  يف الفضاءات الرايضية من خالل  

والواقع أن الرتكيز يف احتفال هذا العام على منع تسلل  ، بقوله : "2010مارس   16هها يوم الثالاثء يوجت
يستضيف فريقيا ستكون أول بلد أفريقي  ايف وقته متاما، ال سيما وأن جنوب  يتالعنصرية إىل الرايضة أمر ي 

والعمل على قطع الطريق على أي    ،مسابقة كأس العامل لكرة القدم اليت ينظمها االحتاد الدويل لكرة القدم 
تصرفات تنّم عن العنصرية أو كراهية الغري داخل املالعب أو خارجها خالل هذا احلدث اهلام هو مسؤوليتنا  

 مجيعا. 
نلّح يف          أن  يتوجب علينا  إنه  القول،  الرايضية سياسات  وقصارى  املنظمات  أن تعتمد مجيع   طلب 

 " نتصاف للضحااب. متشددة ملناهضة العنصرية وأطراً ملعاقبة مرتكيب احلوادث العنصرية واإل
:  )ينظر https://www.un.org/sg/ar(،ومن مثة فإن هذه الدعوة األممية20/10/2017اتريخ الزايرة   

على  16/03/2010 التحريض  ألفعال  التصدي  ضرورة   إىل  داخل    إشارة  الغري  أو كراهية  العنصرية 
الواقع ووفقا ملضامني هاته  ، حرصا على قيمة ومسعة  املالعب أو خارجها الرايضة اليت أضحت بضرورة 

األممية جماال لفئات جمتمعية عريضة على امتداد خريطة العامل من أجل التعبري عن مكنوانهتا ومواهبها    الرسالة 
الرايضية ومن غري املقبول أن تذهب سدى بفعل أهواء متييزية غري مسؤولة من طرف بعض اجلماهري اليت  

 ه احلضارة واملدنية ما بلغت.                                 جعلت من العنف وأفعال التمييز ونشر الكراهية أسلواب هلا يف زمن بلغت في 

https://www.un.org/sg/ar(ينظر
https://www.un.org/sg/ar(ينظر
https://www.un.org/sg/ar(ينظر
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إنه الدرس األممي البالغ يف داللته ورمزيته ومفاده أن أي سلوك متييزي مرفوض وينايف الفطرة السليمة         
رع الناس أو  والطبيعة اإلنسانية املبنية على احلرية واملساواة بني الناس، وأن هذا التمييز ال مربر له مهما  تذ

الدول أبي أساس كيفما كان، ولعل التاريخ اإلنساين حيتفظ أبن الدول اليت انصرت التمييز مل تعمر طويال  
وعزلت دوليا حىت رجعت عن غيها ونزعتها العنصرية التمييزية )جنوب إفريقيا منوذجا(، وتنفيذا لذلك فإن  

ــــاهضة العنف والتمييز والكراهية و منع إحلاق األذى  الدول ومنها املغرب بكافة أجهزهتا املختصة ملزمة مبنـ
ال سيما األذى املعنوي املاس ابإلعتبار والشرف الشخصي أبي إنسان ولعل احلماية القانونية تتجه إىل كل  

 املناحي والشؤون العامة املرتبطة حبياة اإلنسان ومنها الشأن الرايضي. 
وإذا كانت كل هاته النصوص احلقوقية الكونية قد أصلت وقعدت ملبدأ مناهضة التمييز والكراهية، فإن               

صداها قد وجد له مكاان يف وثيقتنا الدستورية املغربية والقانون املـــحدث للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان   
  ة التمييز والكراهية ؟ وقانوننا اجلنائي املغريب، تـــرى كيف تناولت هاته التشريعات مناهض

 : يف  املغرب    والتحريض على الكراهية النصوص املرجعية ملناهضة التمييز العنصريالفقرة الثانية :  
 : مناهضة التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية يف الوثيقة الدستورية املغربية -أ

ترقى بتصنيفها العاملي يف اجملال احلقوقي،  إذا كان املغرب حبق  بلد احلقوق واحلرايت ودولة تنشد أن         
فإنه من خالل تشريعاته حيارب ويناهض التمييز العنصري بكل أشكاله وصوره وجتلياته يف اجملال الرايضي  
واملشجعني  األنصار  أوساط  يف  التمييزية  النزعة  هاته  استفحال  من  خيشى  لكن  صارمة،  زجرية  بقوانني 

ملختصة تواكب بيقظة وحبزم وبدون هوادة وبتدخالت استباقية أي انزالق  الرايضيني، وعليه فإن األجهزة ا
 عن التشجيع الرايضي الصرف إىل سلوكات متييزية حمرضة على الكراهية مما يتناىف مع الروح الرايضية. 

نصت  جبدوى مناهضة التمييز والكراهية ، فقد    ي املغريب  الدستور يف هذا السياق وإمياان من املشرع          
س أو  ـــنــبب اجلـــمييز، بســـكال التــحظر ومكافحة كل أش " الفقرة الرابعة من تصدير الوثيقة الدستورية على

جتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي،  نتماء اإلتقد أو الثقافة أو اإلـــون أو املعـــالل
،  وهو نفس اإلجتاه (2011، املتعلق بتنفيذ الدستور ،  1.11.91لشريف رقم  )الظهري ا"،  مهما كان؛ 

الواردة بديباجة    األسباب من  14الفقرة  الذي كرسته      الذي أحدث مبقتضاه الشريف    الظهري  املوجبة 
"وحىت تظل بالدان منخرطة يف قيم عصرها ،وفية إللتزاماهتا الدولية  بقوهلا :    الوطين حلقوق اإلنسان  اجمللس
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ومواجهة كافة أشكال التطرف   يف جمال حقوق اإلنسان، مؤهلة لرفع حتدايت التحوالت والتغريات اجملتمعية، 
 .( 2011،  1.11.19رقم  )الظهري الشريف    والتعصب واإلنغالق واإلرهاب واإلقصاء والتمييز والكراهية "

جترمي  التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية يف املالعب الرايضية يف القانون اجلنائي  -ب
 : املغريب

 القاصرون واألحداث وقود اجلرائم الرايضية: - 1
اجلمهور أو اجملـــموعة    داخل  األفراد  من مميزات وخصائص اإلجرام الرايضي  أنه يعزى إىل تواجد بعـــض       

بل يلزم أن  فقط  فاجلمهور ال جيرم جملرد أن جيتمع    للســــلوك اإلجرامي، بيعياً  ــــداداً طـــأو استع  ـــالديهم ميـــل  ممن
الفعـــل اإلجـــرامي وفقا  إىل  اي أو مكتسبا ابلتلقني واحملاكاة والتقليد  نزوعا واستعدادا فطر يوجد بينه من لديه  

دافعة حمرضة على إتيان   مهيمنة فكرة   ى الفاعل دـــل توفر ـــأن ي  ملا اتفقت عليه كل نظرايت علوم اإلجرام أي 
األفعال اجملرمة واملخالفة يف  الفعل اجملرم اآلمث ال سيما القاصرون منهم إذ يشكلون فريسة سهلة إلتيان كل  

الفضاء الرايضي لعل من أسهلها بظنهم ومعتقدهم التلفظ والصياح بعبارات وهتافات عنصرية ومتييزية ال  
 ختلو من محوالت الكراهية واحلقد والضغينة لآلخر. 

، هذه الفئـــة  فاجلمهور الرايضي هبذا املعىن ابعتباره مشكال يف الغالب من األحداث والشباب واليافعني      
نــــوازع الـــرفض والتمنع والتمرد    العمـــرية بطبـــيعة تكــوينها الذهـــــين وحــــىت الفيسيولوجي غالبا ما تنحـــو حنو 

وضوابط ذاتية  يم  ـــقوفقا ليش  ـــعتواقة ألن حتيا وت   وحب الذات والنرجســـية وسطوة الفردانية وحب الظهور، 
أقراهنم مالذاً   وعمــرها،  تواكب سنهـــا  د اليـــادات وتقـــوع قيم اجتماعية    ، فيجدون يف  يتعايشون مع  حيث 

خمتلفة وأحياانً أكثر ميال للعنف والعدوانية واليت تربز بوضوح وجتلي حتت أتثري مؤثرات خارجية هي ضغوطات  
إال، فهو يف الغالب  اجلمهور ألن األصل يف هذا املتفرج أنه عادي وجرمه هو نتاج الصدفة واللحظة ليس  

حيث النزوع وامليل إلثبات  وضعف التجربة واخلربات احلياتية  إجرام األحداث نظرا لعامل السن وفرتة املراهقة  
ابلعنف املاسة ابلســــالمة  مما يفسر كثرة جرائم اإلعتداء  والكينونة والتميز،    وإاثرة انتباه اآلخرين ابلوجود الذات  

 وأساسا اجلرائم املاسة ابلسالمة املعنوية للفاعلني يف املشهد الرايضي.  اجلـــــسدية لألشــــخاص



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

148 

 

إليه                تشري  ما  املغربية  الرايضية  املالعب  جرائم  يف  بقوة  واألحداث  اليافعني  تورط  يربز  ما  ولعل 
اإلحصائيات سواء على املستوى الدويل أو الوطين، فاألحداث والقاصرون هم وقود جرائم املالعب الرايضية  

نات والعبارات النابية أثناء  والفاعل األساسي يف نشوب العديد من اإلحتقاانت واملواجهات العبثية واملالس
الرغبة اإلندفاعية الطفولية إلثبات الذات   التشجيع الرايضي واليت ال ختلو من كراهية ومتييز لآلخر حبكم 
أمام   سيما  ابلعظمة ال  املؤقت  والشعور  والفتوة  القوة  واستعراض  املزيفة  البطولة  ونشدان  املرضي  والظهور 

رايضية املنافسة، إذ أن األجهزة األمنية املغربية قد رصدت نسبة مهمة  األقران من مناصري ومشجعي الفرق ال
الرايضي   املوسم  اجلرائم خصوصا  وتوبعوا يف هذه  الذين ضبطوا  وفتحت    2013/2014من األحداث 

بشأهنم قضااي ومتابعات أمام القضاء املختص، ويعد هذا املوسم الرايضي هو األكرب عددا على مستوى  
وإىل اترخيه   2020مارس  23رائم الرايضية خالل اخلمس سنوات األخرية، اعتبارا أنه منذ املتابعات يف اجل

املغربية   املغربية املسؤولة بولوج اجلماهري الرايضية للمالعب  مل تسمح السلطات األمنية واجلهات الصحية 
املرتبطة جبائحة كوفيد   اإلحرتازية والوقائية  لإلجراءات  م 19تنفيذا  مازالت  الذي  من آخرها    - تحوراته  ، 

حتبس أنفاس العامل وتقيد حركية أنشطته اإلقتصادية واإلجتماعية ومنها النشاط الرايضي،    -متحور "أميكرون"
ولقد كان هلذا الوابء املتحور ابلغ األثر على دينامية املمارسة الرايضية سواء اهلاوية أو اإلحرتافية خمافة أن  

رية دور يف نقل العدوى رغم أن بعض بلدان العامل بدأت تسمح ابلولوج  يكون للجمهور ابلنظر ألعداده الكب
قبل   من  لذلك  املرسومة  اإلحرتازية  اإلجراءات  التقيد واحرتام  مع  الرايضية  واملالعب  للفضاءات  التدرجيي 

 اجلهات املختصة. 
ولتعليل فداحة الظاهرة والتورط امللحوظ لألحداث واليافعني يف أفعاهلا اجلرمية ارتباطا بتمظهرات اجلرمية        

الرايضية املرتكبة يف الفضاء الرايضي أو مبناسبة تنظيم التظاهرات الرايضية، فإن اجلداول البيانية اليت نقدمها  
الف  العلمية، تفيد أن  ضاء الرايضي أصبح بلغة األرقام مرتعا خصبا لكل اجلرائم بعده يف منت هذه املقالة 

املعنوية وابإلعتبار   واملاسة ابلسالمة  اجلـــسدية  األشخـــاص  بسالمة  املاسة  العمومي خاصة  لألمن  املهددة 
الشخصي لصناع الفرجة الرايضية من العبني ومدبري الشأن الرايضي واإلضرار ابملمتلكات العامة واخلاصة  



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

149 

 

ن مظاهر اإلحنراف اليت اخرتقت الفضاء الرايضي يقينا ال ضنا وال ختمينا،  كاستهالك املخدرات  وغريها م
عليهما،   والتحريض  والتمييز  الكراهية  وإشاعة  واللفظي  اجلسدي  واإلعتداء  واملسكرات  اهللوسة  وحبوب 

ملخالفة نصا  ولذلك فقد كان من حسنات املشرع املغريب ومن أقيمها صنعا أن خص لكل هذه األفعال ا
قانونيا جمرما هلا وأفرد لكل منها عقوبة تتناسب مع خطورهتا اإلجرامية يف سبيل احلد منها سواء ابلعقوبة  
اإليالمية للجاين عرب عقوابت سالبة للحرية أو من خالل عقوابت وغرامات مالية تنقص من ذمته املالية  

األشخاص الذاتيني وحىت األشخاص اإلعتبارية واملعنوية    وغريها من العقوابت اإلضافية والتدابري الوقائية جتاه
اليت يثبت تورطها يف التحريض على جرائم املالعب من قبيل اهليئات املدبرة للشـأن الرايضي، على أمل أن  
بعقوابت وتدابري بديلة تنسجم مع  املغريب   القانون اجلنائي  إدخاهلا مستقبال على  املراد  التعديالت  جتود 

 احلديثة يف جمايل التجرمي والعقاب وجمال السياسة اجلنائية بشكل عام.   املستجدات
 مقدمات إحصائية يف اجلرائم الرايضية:  - 2

 : 1جدول  
ابملالعب الرايضية طيلة   املغريب   قضااي العنف املسجلة من طرف مصاحل األمن الوطينتصنيف   

 :    2014-2013ضي  ثالثني دورة من البطولة الوطنية احملرتفة برسم املوسم الراي
 

 عدد القضااي 
number of 

cases 

 طبيعة القضااي    
nature of cases 

 Blows and wounds         الضرب واجلرح 13

 Blows and Injuries to employee الضرب واجلرح جتاه موظف   12
 Drunkennessحالة سكر   58

 damage    Materialخسائر مادية        36



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

150 

 

 Theft and complicityالسرقة واملشاركة يف السرقة         34

 Illegal carrying of stabbing weapons حيازة السالح األبيض 23

 Flagrant crime of theftتلبس جبنحة السرقة        4

 drug consumptionاستهالك املخدرات      65

 Scandal on the public highwayإاثرة الفوضى ابلطريق العام        29

 Possession of an artificial meteors andانرية ومفرقعات  حيازة شهب    29
firecrackers in sports 

 Illegal selling of ticketsالبيع الغري القانوين للتذاكر        6

82 Throwing stones  قذف األحجار 

1 Sale of psychotropic tablets بيع احلبوب املهلوسة     

 Selling fast food along the stadiumبيع األكالت السريعة مبحاذاة املالعب   0

294 Illegal access to the stands الولوج الغري القانوين للمدرجات       

686  TOTAL     اجملموع  

قسم األمن الرايضي برائسة املراقب  – ( 2014)  املغريب  العامة لألمن الوطين  املديرية  املصدر:*         
 . العام السيد حممد بوزفور
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 : 2جدول  
قضااي العنف املسجلة من طرف مصاحل األمن  توزيع أعداد املتابعني حسب نوعية املتابعة والسن  يف    

- 2013البطولة الوطنية احملرتفة برسم املوسم الرايضي  الوطين ابملالعب الرايضية طيلة ثالثني دورة من  
0142   : 

 

 
قسم األمن الرايضي برائسة املراقب العام  – ( 2014)  املغريب  املديرية العامة لألمن الوطين   املصدر:*         

 . السيد حممد بوزفور 
        

 عدد األشخاص 
Number of  persons 

 

 األشخاص املتورطني  
Involved persons 

 
  رشداء 

adults 
 

 أحداث 
minors 

 
  األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية  43 185

Persons placed in custody 
 املقدمني يف حالة سراح األشخاص   0 1

Persons presented in a state of liberty 
 األشخاص اخلاضعني لدراسة احلالة  251 728

Persons subject to the situation review 
 األحداث املقبوض عليهم بدون أوليائهم 5610 0

Minors intercepted without their parents 
914 5904 Subtotal       اجملموع اجلزئي    

      
    Grand total اجملموع العام    6818
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 : 1شكل 
توزيع حسب احلالة العمرية للمحالني على الدوائر األمنية يف قضااي عنف املالعب  برسم املوسم  

 : 2014- 2013الرايضي   

 
 (. 2021من إجناز الباحث صاحل قمران )   املصدر:*                 

 
 
 
 

13,…

86,6%

2014-2013الموسم الرياضي 

6818الدوائر األمنية المختصة عدد المحالين على 

اشخص
914: نوالبالغ

5904:األحداث

ن البالغو

األحداث
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 : حتليل  نتائج اإلحصائيات وتقدمي اإلستنتاجات العامة
تقدميها     مت  اليت  لإلحصائيات  ومتأنية  قراءة موضوعية  فإن  لذلك  إىل   استخالصا  تقود  الظاهرة  حول 

 اإلستنتاجات التالية:  
اإلحصائيات واملعطيات الرقمية املسجلة على مستوى الدوائر األمنية واجلهات القضائية املختصة على    -

املستوى الوطين ال تعكس حقيقة الظاهرة اإلجرامية املرتبطة ابلعنف الرايضي وجرائم التمييز والتحريض على  
فشتان بني اإلجرام  ت يف علوم اإلجرام،  الكراهية مما يعزز الرقم األسود املتعارف عليه يف أجبدايت الدراسا

الظاهر   األسود  الواقعي واإلجرام  األمنية والقضائية  للجرمية   والرقم  للدوائر  ما يصل حقيقة  فإن  ، وابلتايل 
ويضبط ويسجل يف سجــالت األجهـــــــزة املخــــتصة ال يعدو أن يكون  رقما هزيال وضئيال مقارنة مع حجم 

 ئم املرتكبة يف الفضاء الرايضي. الظاهرة وخطورة اجلرا
كل جرائم احلق العام تقرتف يف الفضاء الرايضي ومبحاذاته : العنف واإليذاء  والتعدي وحيازة واستعمال    -

األسلحة البيضاء ورمي املقذوفات احملرمة قانوان من شهب ومفرقعات انرية مؤذية واقتحام املالعب بصفة  
صة والعامة وتعييبها والسرقة والسكر وبيع املخدرات واحلبوب املهلوسة  غري مشروعة وختريب املمتلكات اخلا

والقذف والسب والتمييز العنصري والتحريض على الكراهية أي أن الفضاء الرايضي حتول إىل صورة مصغرة 
 للفضاء العام اخلارجي حيث ترتكب اجلرمية بكل أنواعها. 

حيازة واستهالك املخدرات والسكر وتناول احلبوب املهلوسة عوامل حمرضة ومؤثرة ودافعة الرتكاب الفعل    -
 اجلرمي  داخل الفضاءات الرايضية ومبحاذاهتا. 

اخلاصية املميزة للجرائم املرتكبة يف املالعب الرايضية طبقا ملا أفادت به مضامني اجلدوالن والشكل أعاله    -
إجرام   أنه  القاصرون األحداث، هو  فيه  يتورط  تثبته   شبايب  ما  العمر وهو  ريعان  والشباب يف  واليافعون 

 املشاهدة واملتابعة للشأن الرايضي  وكذلك اإلحصائيات املسجلة لدى الدوائر األمنية والقضائية املختصة، 
-2013وسم الرايضي  وإلبراز ذلك  سقنا آنفا على سبيل املثال ال احلصر اإلحصائيات الرمسية املتعلقة ابمل

الدوائر األمنية على املستوى الوطين ما جمموعه     ، فقد بلغ عدد األشخاص الذين ضبطوا من طرف   2014
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من األحداث ، مما يربز جبالء أن أغلب املتورطني يف جرائم   5904شخصا راشدا و  914منهم  6818
 املالعب الرايضية هم من القاصرين.  

األشـــخاص الذين يضبطــــــون وحيالون على الدوائر األمنية من قاصرين وابلغني اليــتم    العــدد اهلائــــل من   -   
يف غالب احلاالت حتريك املتابعة القضائية يف حقهم مما جيـــسد ويكرس الرقم األسود للجرائم الرايضية الذي  

ام الــــقضاء غـــالبا ما يـــفـــرج على هــــؤالء أو  سبـــــقت اإلشــــارة إليه، خاصة أنه على املستـــوى األمنــــي وحىت أم
النافذين    الرايضيني  املسيريين  أو  واألوليــاء  واأللتـــراس  املشجـــعني  روابـــط  أو  األنـــصــار  مجـــعيـــات  تتـــدخل 

لرايضية ومنها  إلطالق سراحهم  مما ال يتيح للعدالة أن تقول كلمتها يف حقهم وتستفحل الظاهرة االجرامية ا
أفعال الكراهية والتمييز والعنف وابلتـــايل ال تفعل وال تطبق القوانني اجلنائية كآلية زجرية رادعة وال جتد طريقها  

التنزيل و األجرأة  والتنفيذ، فمن املعلوم أن   القانوين اجلامد اجملرد من اجلزاء والردع يبقى جمرد  حنو  النص 
املشرع    إرادة  تواجد النصوص إمنا جناعتها وقدرهتا على ترمجة    يهست  لياحلكمة  وأن  نصيحة ليس إال،  

والتصدي ملظاهر اجلرمية ومنها الظاهرة اإلجرامية الرايضية ) جرائم التمييز  ماية املصاحل احملماة قانوان  حب  املتعلقة 
تشريع هو محل النص  وأن الغاية الفضلى من كل  والتحريض على الكراهية يف الفضاء الرايضي منوذجا (،  

 والتجسيم.      القانوين من التجريد إىل التجسيد
عدم وجود إحصائيات خاصة جبرائم التمييز والكراهية ال يعين عدم وجودها، فهي مرتبطة  حتما جبرائم    -

( أعاله  1الفوضى ورمي املقذوفات والشهب النارية وقذف األحجار  كما متت اإلشارة إليه يف اجلدول )
ال مألوفة وتسبق يف العادة جرائم العنف اجلسدي نسمعها طيلة مدة املباراة أو املنافسة الرايضية  وهي أفع

وال تبزغ إىل العلن إال إذا تعلق األمر حبالة شهرية أو بنجم عاملي كان ضحية التمييز والكراهية وسلطت عليه  
اإلخبارية عرب  القصاصات  وتناولته كل  أضواء كاشفة  واإلعالم  الوطين،    الصحافة  املستوى  على  أو  العامل 

فاألكيد أهنا يف حقيقة األمر متالزمة مع اجلرائم األخرى املقرتفة يف الفضاء الرايضي وجودا وعدما، فماذا  
ننتظر مثال من ايفع أو حىت راشد وجل امللعب الرايضي حتت أتثري املخدرات واحلبوب املهلوسة إال النيل من  
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الرايضية سبا   الفرجة  اهلتاف مقدمي  الغالب  اليت تغذي يف  وشتما وكراهية ومتييزا ؟ فهذه هي احملرضات 
 والتلفظ  والصياح بعبارات وكلمات احتقار وازدراء وكراهية وقدح العب أو حكم أو مدبر للشأن الرايضي.      

ة حتديدا ولعل خمرجات هذا التحليل اإلستنتاجي يقود الباحث يف الظاهرة اإلجرامية الرايضية املرتبط     
جبرائم املالعب الرايضية ومنها احلالة املغربية إىل قناعة مفادها أن الفرد املشجع الرايضي ال سيما القاصر هو  
األكثر عرضة للتورط يف اجلرائم املرتكبة يف املالعب حتت أتثري التحريض اجلماهريي وضغط احلشود ويف  

ر جتعل منه فريسة ملن يقودون اجلماهري يف اجتاه كل أشكال  اجلهة الذاتية املقابلة جند صغر السن وسهولة التأث 
العنف والتمييز والكراهية ووقودا متاحا وسهال لتغذية ما يسمى يف معجم األمناط احلديثة للجرمية ابجلرائم 

 الرايضية.  
 اجلنائية للتصدي جلرائم التحريض على الكراهية والتمييز العنصري:  ة املقاربة القانوني - ج 

من القانون اجلنائي على ما يلي: "دون اإلخالل ابملقتضيات اجلنائية األشد،   5 -308ينص الفصل      
أو إبحدى هاتني   10.000إىل    1.200يعاقب ابحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من   درهم، 

التمي على  فقط، كل من حرض  العنــــالعقوبتني  الكــــيز  أو على  مبـــارايـــصري  أثناء  تراهية  أو  ظـــاهرات  ــــت 
اهرات أو املبارايت يف أماكن عمومية أو مبناسبة هذا البث،  ـــــاء بث تلــك التــظــــاسبتها أو أثنـــاضية أو مبنــــري

ت أو أبية وسيلة  اثبواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو الفتات أو صور أو متاثيل أو منحو 
بب األصل الوطـــين أو األصل االجتماعي أو اللون أو اجلنس أو  أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بس

نتماء أو  نتماء النقايب أو بسبب اإلالوضعية العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو اإل
 عدم االنتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني. 

من هذا القانون    443و    442من ارتكب قذفا أو سبا، مبفهوم الفصلني  يعاقب بنفس العقوبة كل      
بواسطة إحدى الوسائل املشار إليها يف الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية لآلداب واألخالق العامة يف  

 حق شخص أو جمموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات." 
ي قد تصدى بصريح النص القانوين جلرائم التمييز  فإن املشرع اجلنائالفصل    هذاانطالقا من منطوق     

، ويالحظ أن املشرع اجلنائي املغريب مل يقدم تعريفا حمددا للتمييز لذا سنحاول مقاربة  والتحريض على الكراهية 
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هذا التعريف وفق ما استقر عليه القانون الدويل يف هذا الشأن، وعليه ميكن  حتديد مفهوم التمييز وفق ما  
 يلي : 

 حتديد مفهوم التمييز:   -1
تفاقية الدولية  اإلمن بني أهم املراجع والصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة جرائم التمييز العنصري جند         

نضمام مبوجب  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واإل  ، اليت مجيع أشكال التمييز العنصري  ى للقضاء عل
، وقد  1965كانون األول/ديسمرب    21( املؤرخ يف  20-)د  ()أ  2106قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

مادهتا األوىل على ما  يف  نصت  ، وقد  1969كانون الثاين/يناير    4  وسراين مفعوهلا بتاريخ    بدء نفاذ كان  
يف هذه االتفاقية، يقصد بتعبري "التمييز العنصري" أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفـــصيل يقوم    -1يلي :"  

ثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة  ـــاس العرق أو اللـــون أو النــسب أو األصل القومي أو اإلأس ىعل
قدم املساواة، يف امليدان    ىعـــرتاف حبقوق اإلنـــسان واحلـــرايت األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، علاإل

   .دان آخر من ميادين احلياة العامة" جتماعي أو الثقايف أو يف أي ميقتصادي أو اإلالسياسي أو اإل
تاريخ الزيارة   

20/11 /2021.) https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp
x :   )ينظر  

إحدى  وعليه       تشكل  اليت  الدولية  االتفاقية  هذه  من  املستقى  التعريف  مضمون هذا  على  واستنادا 
يقصد ابلتمييز كل السلوكات  مكوانت املعيارية الدولية يف جمال مكافحة التمييز بكافة أشكاله ومتظهراته،  

العنصرية كيفما كانت واليت تستند على الدين أو اجلنس أو  استعمال ألفاظ  القذف والسب أو الفتات  
القانون  من     5-  308ضمن منطوق الفصل  صراحة  عنصرية ، وهو نفس املفهوم  املقصود    ا ظاتتضمن ألف

ـين أو األصل االجتماعي  اجملرم لفعل التمييز والتحريض على الكراهية، بسبب األصل الوطــاملغريب    اجلنائي
نتماء النقايب  أو اللون أو اجلنس أو الوضعية العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو اإل

 نتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني. نتماء أو عدم اإل أو بسبب اإل
أن     فقط  إىل    اجلنائي  املشرع    فالفرق  عمد  الكراهية    ه هات   ربط املغريب  على  واحملرضة  التمييزية    األفعال 

العمومية اليت ميكن أن حتتضن هاته    األماكن بثها ويف كل    الرايضية أو ابلتزامن مع تنظيمها أو   ابلتظـــاهرة
 الرايضية. الفعاليات 

 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر
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 األركان التكوينية جلرائم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية : -2
ألفاظ يستعملها اجلمهور الرايضي ال ختلو  اجلرمية من    دراستنا هلذه يف توطئة    سبق التذكري به   إن ما       

للعديد من املبارايت الرايضية  ميدانيا  التمييز والتحريض على الكراهية املستقاة مباشرة من تتبعنا    من عبارات 
ضد املسؤولني ابألندية    -ضد احلكام    -لرصد تصرفات اجلمهور وسلوكاهتم وتعبرياهتم ضد اجلمهور املنافس

وضد بعضهم البعض، مما يؤكد مبا ال يدع أي جمال  ضد الالعبني صناع الفرجة الرايضية     -ضد املدربني    -
كات اجلمهور الرايضي وبني فاعلي املشهد الرايضي،  ومن قبيل  للشك أن هذا الفعل اجلرمي متوطن يف سلو 

األلفاظ النابية التمييزية الشائعة يف املالعب الرايضية املغربية  وألفاظ التحقري نذكر مثاال الحصرا : ) الشلح 
ال سيما  العزي أو الفاخرة أو العنتيز أو الكحلوش )متييز على أساس اللون    - أي األمازيغي )متييز قبلي عرقي

احلكم الشفار أي املرتشي أو السارق    -احلكم "أمسخوط الوالدين" أي عاق الوالدين  -ذوي البشرة السمراء  
عبارات السب ...( وغريها من اهلتافات والكلمات    - اجلامعة الشفارة أي اإلدارة السارقة للمال العام  -

وقد تستعمل أيضا من العب جتاه العب    واألانشيد ال حصر هلا تستعمل ال سيما حلظة اهلزمية الرايضية 
آخر ال سيما جتاه الالعبني من ذوي البشرة السمراء حيث يتم اهلتاف ضدهم بتمييز عرقي إفريقي ويرمى  
هلم ابملوز وينتعتون ابلقرود وتقلد أصوات القرود يف مواجهتهم  كما شهدت بذلك حاالت عدة يف مالعب  

 يف معرض هذا التحليل.  العامل سبق لنا أن سقنا أمثلة عن ذلك
 فإن اجلرمية تقوم  بتحقق األركان التالية :    القانوين   ا الفصلهذوابلرجوع ملضامني     

 الركن املادي : -أ
اص  ـــألشخارقة بني  ـــفـــوالت  التـــمـــييز   الـــدالة على ور  ـــصالورة من  ـــة صـــوه أو أيـــيتحقق بفعل أو قول أو تفو     

- عية ـــمج  -ةـــ)هيئاعتباراي    أو شخصا معنواي  شخصا طبيعيا )ذاتيا(  كان مرتكبه سواء    حتريضا على الكراهية أو  
  املشرع على سبيل املثال ال احلصر   ساق، وقد  احلكام...(    هيئة -ي رايضي  اند  -ة أو احتاد رايضيـــجامع

الرايضية ارتباطا    املالعب    جناةوم به  ــ قيما    مع  تتطابق   أدوات وصور التمييز والتحريض على الكراهية وهي  
 جبرائم التمييز والكراهية وذلك وفق ما يلي : 

  بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو الفتات أو صور أو متاثيل أو منحواتت أو أبية
التواصل    واقع  ملصفحات    ابإلضافةوسيلة أخرى، علما أن مناصري الفرق يستعملون كل هاته األدوات  
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ئل مشفرة وغري  اليت مترر من خالهلا رسااالجتماعي وتقنيات الرتاسل الفوري )واتساب(  واهلواتف الذكية  
 . مشفرة حترض على الكراهية وتكرس التمييز 

  الفعل إىل متييز عنصري على أساسات ساقها املشرع على سبيل احلصر خاصة ما يتحقق  هذا  استناد
الرايضية   الفضاءات  : يف  إما  الوطين  وهي  اإلجتماعي؛    األصل  أو    األمة ؛    اللون ؛    األصل 

 .  الساللة أو الدين 
وهو نفس اإلجتاه  الذي سلكه املشرع الفرنسي الذي جرم وعاقب كل التعابري احلاملة ملعاين متييزية أو   

يف اجملــــــال الـــــرايضي واليت ميكن اقــــتــــرافها ضد أحـــــد فاعلي املشهــــــد الرايضي،   نـــزعات عنصــــرية وحتريضــــــية
 من قانون الرايضة الفرنسي. L332-7 و L332-6ني  طبقا ملنطـــــــوق الفــــصل

إبرادته أن فعله يتجه إىل   الكراهية يعلم الركن املعنوي: مرتكب فعل التمييز والتحريض على  -ب
        إجرامي آمث.فعل 

القصد          املعنوي أي أن  العنصر  فيها خاصية تالشي  تتحقق  أن هذه اجلرمية  التذكري هنا  البد من 
اجلنائي مفرتض بعلة أن اجلاين يعلم مسبقا إبرادته ويقينه التام أن فعله سيمس الضحية يف اعتباره الشخصي  

ق ركنها املعنوي وبذلك فقد أحسن  وسينال من معنوايته وسيحط من كرامته وابلتايل تنهض اجلرمية دون حتق
املشرع اجلنائي صنعا حني مل يشرتط العمدية يف هذه اجلرمية واكتفى مباديتها، وذلك اعتبارا أن الضرر يتحقق  
مبجرد إصدار أي هتاف أو عبارة انبية متييزية أو حتريضية على الكراهية يف أوساط اجلماهري الرايضية  وتكون  

 مباشرة ومسع هبا كل من حيضر املنافسة الرايضية والحاجة للبحث يف قصدها.   قد حققت آاثرها ونتائجها 
عل لكن  ـــناسب مع الفـــت إىل وضع عقوبة قد تتـــشرع اجتهـــأن إرادة امليف هـــذا السياق    ظ  ـــيالحو       

عدة أشخاص     أو  ااستعماله لعبارة: "دون اإلخالل ابملقتضيات اجلنائية األشد" جتعل الفاعل كان شخص
شخصا أو جمموعة    والتحريض على الكراهية    إذا ما حركت أفعال التمييز  مشددة  يف مواجهة نصوص قانونية  

عنيفة وخطرية  أفعال جرمية    الرتكابغلبت عليهم أفكار التمييز واحتقنوا بنار احلقد والكراهية    أشخاص
أو    حكم بشمروخ انري   رمي   العب أو   ب الرايضية أو ضر   املدرجات رميه من    إحراقه أو  أو الضحية  كقتل  

فكل هاته األعمال واألفعال    ، قتيال أو مصااب بعاهة دائمة   شهب انرية أو مفرقعات مؤذية قاتلة، فريديه  
"ألربت     الكامريوين الشاب  يف مشهدان الرايضي لألسف، ومن اشدها قتامة ما وقع لالعب  حمتملة الوقوع 

 2014سنة  قتل  حيث    ،الذي مل يتجاوز عقده الثاين إال بسنوات" العب شبيبة القيائل اجلزائري و   اببوسي
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ملعب    مبقذوفة املدرجات يف  ولون   "وزو   تيزي "من  الوطين  أصله  يكون  وقد  مباشرا  بشرته    ابجلزائر  سببا 
 . اإلصابة القاتلة  هبذه إلصابته 

(.20/12/2019تاريخ الزيارة  https://www.echoroukonline.com/ 24/08/2014)ينظر :    

 
 : القذف والسب يف املالعب ومبناسبة التظاهرات الرايضية املبحث الثاين : جرائم 

اجلرائم املاسة ابلسالمة املعنوية يف املالعب    إحدى متظهراتجرمية القذف والسب   املطلب األول:
 الرايضية: 

تعد جرائم القذف والسب املظهر الثاين من مظاهر اجلرائم املاسة ابلسالمة املعنوية لألشخاص واهليئات       
املالعب الرايضية ومبناسبة التظاهرات  اإلدارية املدبرة للشأن الرايضي، وهي من اجلرائم األكثر شيوعا داخل  

و الرايضية   والعقاب،  ابلتجرمي  املغريب  اجلنائي  املــــشرع  هلا  تصـــدى  اإلحالة  لــــذلك  تقنية  على    علىاعتمد 
من القانون اجلنائي الذي حييل    444  ابلفصل من القانون اجلنائي واللذان يرتبطان    443و    442   الفصلني
 44  الفصل  قانون الصحافة والنشر وحتديداالة خارجية  فيما خيص عقوبة القذف والسب على  ـــبدوره إح

 منه. 
ما  الذي نص على  من القانون اجلنائي  5 -308 الفصلما يستفاد من منطوق الفقرة الثانية من   ذلك    

 يلي: 
من هذا القانون بواسطة    443و    442"يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، مبفهوم الفصلني  

ــها يف الفـــإحدى الوسائل املشار إلي ق  ـــقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية لآلداب واألخالق العامة يف حـ
 شخص أو جمموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات." 

الفصول          مع  الفصل  هذا  مقتضيات  الرتبـــاط  عليها  ـــاحمل  القـــانونية  ونظرا  إىل  ال  اإلشارة  وجبت 
ذفا ادعاء  ــعلى ما يلي : "يعد ق  القانون اجلنائيمن    442  ص الفصل منطـــوقها تعميما للفائدة حيث ين 

خص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة متس شرف أو اعتبار الشخص أو اهليئة اليت  ـــبتها إىل شـــواقعة أو نس
على ما يلي : "يعد سبا كل تعبري شائن أو عبارة منطوقه    نص  ي ف  ه، من  443  الفصل أما  "،  نسبت إليها. 

  أو قدح ال تتضمن نسبة أي واقعة معينة." حتقري
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العلين على    444وقد أحال الفصل        القانون اجلنائي املغريب فيما يتعلق بعقوبة القذف والسب  من 
 يفاملقتضيات الواردة بقانون الصحافة الذي جيمع بني القذف والسب وال يفرق بينهما ، طبقا ملا جاء  

مجادى األوىل    3املؤرخ يف    1.58.378العلين يعاقب عليهما وفقا للظهري رقم  "القذف والسب    :   منطوقه  
وفقا للتتميمات والتغيريات اليت طرأت على    املعترب مبثابة قانون الصحافة"  1958نونرب    15موافق    1378

 . (2002،  77.00)القانون رقم  مواده واليت مهت حتديدا القسم الثالث من اببه الرابع. 
 التحديد القانوين  ملفهومي القذف والسب :  الفقرة األوىل: 

أو هيئة         إدعاء واقعة ونسبتها  إىل شـــخص  الفاعلني يف املشهد القذف هو  ومنها األشخاص 
حيث من الضروري أن تتوفر يف الواقعة صفة املساس  بشـرف أو  الرايضي واهليئات املدبرة للشأن الرايضي، 

القانون    442اليت نسبت إليها كما رأينا يف املادة    الرايضية    اهليئة مسعة وصورة  اعتبار الشخـــص أو   من 
إسناد واقعة ما إمنا يشمل كل التعابري الشائنة وغريها من ألفاظ التحقري    ىل اجلنائي أما السب  فال ينصرف إ

 من القانون اجلنائي.  443أو القدح انسجاما مع مضامني الفصل  
   واعتبارا لكون املشرع املغريب قد سوى بني القذف والسب يف التجرمي والعقاب طبقا  ملضمون     

وقد فعل خريا حبيث أقفل األبواب أمام احملاكمة  قه يف ذلك بعض الفقه "  مما واف "    44الفقرة الثالثة من املادة  
، ارأتينا االكتفاء    (6، صفحة  2012)محدوشي،    واالختصام والنزاع الذي قد ميطط املسطرة بدون طائل"  

 . بدراسة جرمية القذف
 التحديد الفقهي ملفهومي اإلدعاء واإلسناد يف جرمية القذف :  الفقرة الثانية: 

" اإلدعاء واإلسناد وفق ما  يلي:  يقصد بلفظ اإلدعاء:   فيتو  عرف الفقيهان " روجي مريل  وأندري         
فعليه    ،" نشر أو تعميم  واقعة تسند للغري ، بتحديد هذا الغري  أو ال ، ومن يعمم هذه الوقائع يعد مسؤوال

)محدوشي،  أن يتأكد من ادعائه قبل أن يقوم بنشره " أما اإلسناد " فهو أتكيد للوقائع اليت يتم معاينتها "  
، وتبعا هلذا التحديد الفقهي  فاإلدالء بوجهة نظر أو مبوقف أو رأي إستشاري ال يعد ( 7، صفحة  2012

 أبي حال من األحوال قذفا وال ينهض فعال جمرما. 
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 رمية القذف من زاوية  التشريع املغريب: املقاربة القانونية جل  : املطلب الثاين
الفصل       يلي :   44ينص  ما  الصحافة والنشر على  قانون  نسبتها إىل  من  إدعاء واقعة أو  " يعد قذفا 

 شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة متس شرف أو اعتبار الشخص أو اهليأة اليت نسبت إليها. 
ويعد سبا كل تعبري شائن أو مشني أو عبارة حتقري حاطة من الكرامة أو قدح ال يتضمن نسبة أية واقعة      

 معينة. 
السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حىت ولو  ويعاقب على نشر هذا القذف أو     

أفرغ ذلك يف صيغة الشك واالرتياب أو كان يشار يف النشر إىل شخص أو هيئة مل تعني بكيفية صرحية  
أوالتهديدات أو املكتوابت أو املطبوعات أو     ولكن ميكن إدراكه من خالل عبارات اخلطب، أو الصياح  

 إلعالانت اجملرمة." امللصقات أو ا
اجلرمية ترتكب ضد األشخاص واهليئات وليس اجلماد  هذه أن   يستفادانطالقا من منطوق هذا الفصل  و     

من األدوات واألشياء وابلتايل ضرورة حتقق شرط املساس الشخصي كعنصر أساسي لتكوين جنحة القذف 
ال يعين  وهذا  الشخصي  ابالعتبار والشرف    املساس  وال حتقق أهم أركاهنا أي   رميةهذه اجلبدونه ال تنهض 

  فكل شخص يعترب أنه معين ابلقذف له حق املطالبة بتعويض الضرر مثال يف املالعبابلضرورة    حتديد اهلوية  
مجهور الفريق  اإلدارة الرايضية أو  يوجه القذف للنادي أو اجلمعية الرايضية أو الالعبني أو احلكم أو    الرايضية  

،  أو اإلمياء  القذف ابلتصريح أو التعريض أو التلميحوصيغ وأساليب وأشكال  ذلك من كيفية    الزائر ويستفاد
وتكون  الدقة    وقضاة املوضوع    ضرورة أن تتحرى احملكمةولعل أهم استنتاج جيب الوقوف عليه هنا هو  

ن والتخمني قناعتهم ووجداهنم على ما يطرح أمامهم من حجج وأدلة حامسة من ابب اليقني بعيدا عن املضا 
"جرمية    ألنضمن قرارها منطوق األلفاظ  اعتبارا أن حكم وقرار احملكمة هو عنوان احلقيقة ومن مثة جيب أن يت

التجرمي   تتخذالقذف   القذف طبيعة  تطرأ حاالت تنزع عن  القذف ،    "أشكاال خمتلفة، وقد  )محدوشي، 
 .  ( 8، صفحة 2012

 الفقرة األوىل: قراءة يف أركان قيام جرمية القذف: 
 أ-  الركن املادي : 

  موضوع اإلسناد   -اإلسناد هي فعل عناصر (03لتحقق مادية جرمية القذف ال بد من توافر ثالثة )
إليه:      املسند و   
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 1-فعل اإلسناد:  
واسطة وسيلة من  ـــشخص أو هيئة ب  اعتبارضمن اعتداء على شرف أو  ـــنسبة واقعة تت  وأ  يقوم إبدعاءو       

 1881من قانون    29اإلسناد أبنه طبقا ملقتضيات الفصل    قضائي فرنسي  ، وقد عرف حكموسائل التعبري 
هو :" كل عبارة تتضمن إسناد واقعة حمددة ومعينة من شأهنا املساس بشرف واعتبار الشخص املعين تعد 

إذن  كلما تبث املس ابلشرف واالعتبار الشخصي  رمية تنهض  فاجل قذفا كيفما كان شكل هذه العبارة "،  
ألن العربة :"مبدلول الكلمات والعبارات املستعملة وهو املدلول الشائع بني الناس  للضحية شخصا أو هيئة  
 . (19، صفحة 2012)محدوشي، القذف ،   وليس النوااي اخلاصة...."

  -حكم للمحكمة اإلبتدائية ابلدار البيضاء   قضىعليه القضاء املغريب حيث    استقر اإلجتاه الذي  وهو       
:"وحيث استقر الفقه والعمل القضائي على اعتبار القذف هو إسناد أمور اجملين عليه تستوجب يف    أنفا 

)محدوشي، القذف   "   حالة ثبوهتا عقابه ابلعقوابت املقررة لذلك قانوان أو تستوجب احتقاره عند أهل وطنه 
 . ( 20، صفحة 2012، 

املتابعة             ملخرجات  واستقراءا  القضائية  واألسانيد  الفقهية  املفاهيمية  التفسريات  هذه  خالل  ومن 
شخاص وهيئات  امليدانية للتظاهرات الرايضية ومالحظة فعاليتها جند أن أمثلة كثرية من أفعال إسناد وقائع أل

من طرف مناصرين أو متفرجني تعد من صميم جرمية القذف وتعرض أصحاهبا للمساءلة القانونية من قبيل  
قذف شخص أو هيئة ابلفساد أو اإلرتشاء أمام اجلماهري مما يشكل ضررا فادحا بسمعة اهليئة الرايضية ال  

عتبار الشخصي والشرف الذايت اذا تعلق  سيما أهنا شركة رايضية رأس ماهلا مسعتها وصيتها وتؤثر على اال
 االمر بالعب أو حكم أو إداري أو غريه. 

 2-موضوع اإلسناد: 

الشرف            الطعن يف  أو  الضحية  احتقار  أو  الواقعة  اإلسناد غري ذي  واالعتبار  وهو  يكون  وابلتايل 
    موضوع إذا تعلق األمر 

بعبادة ما     بتقاليد مرتبطة  الواقعة أو  ، وابلتايل فإن  مبعتقدات دينية أو  أو  اإلحتقار  املقصود هو عقاب 
"وبصفة عامة يعد قذفا إسناد واقعة حيكم ،    ( 21، صفحة  2012)محدوشي،  واإلعتبار  الطعن يف الشرف  

 . (20، صفحة 2012)محدوشي،   ".العرف أبن فيها ازدراء وحط من الكرامة يف أعني الناس
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   :أو ضحية جرمية القذف  املسند إليه- 3
من  ويفهم ، شخصا ذاتيا أو اعتباراي سواء كان حمددا أو غري حمدد أو املقذوف   هو اجملين عليه أو الضحية   

 . التعبري الصادر ضده تعابري الشخص القاذف أنه املقصود من
 :  العالنية ركن  -ب

من أهم أركان جرمية القذف ركن العالنية أي حتقق التشهري ووصول تعابري القذف إىل عامة الناس       
ولقد عرف الفقيه "جريار كورين " العالنية  بكوهنا " اخلاصية اليت جتعل من شيء ما موجها ليكون معروفا  

در اإلتصال اليت ميكن اللجوء إليها "  عند العموم وموضوعا رهن إشارته عرب أي أداة من أدوات  ومصا
(CORNU, 2011)  ،  وسيلة    أبيةوالعامة    اجلمهورإذن فالعالنية هي كل ما يوجه ويوضع رهن إشارة

أو    لابلقو تتحقق     وابلتايل فإهنا  ال سيما وسائل التواصل اإلجتماعي يف أايمنا هاته،  من وسائل اإلتصال
، وقد عرفها الدكتور  الكتابة أو الفعل أو التلميح أو اإلمياء اليت على اجلاين إثبات عكسها أمام  القضاء  

به"  الناس  وإحاطة  إظهاره  أي  وتعميمه  ابلشيء  اجلهر  ، هي  للسرية  " هي خالفا   :   طارق سرور أبهنا 

 . (2013ر ، )محدوشي، حماضرات يف جرائم الصحافة والنش

 : القصد اجلنائيالركن املعنوي أي    -ج
"  لقد صح ما ذهب إليه جانب من الفقه ارتباطا ابلقصد اجلنائي يف جرمية القذف حينما اعترب أن       

املقصود ابلقصد اجلنائي هو القصد اجلنائي العام وهو ركن مفرتض يف جرائم القذف والسب واإلهانة وعلى  
رادفا للنفي أو اإلنكار او الزعم أن نية  ــوإثبات العكس ليس م، حلل من املسؤولية إثبات العكس  ت اجلاين لي
 والنية اليت تتجه هلا إرادة الفرد. به هو مضمون األلفاظ  يؤخذكانت تتجه إىل أمور معينة ألن ما    الضنني
يف عنصرين :أحدمها   يتمثل فالقصد اجلنائي    والقصد هبذا املعىن كما ذكر الدكتور عبد احلكيم فودة "      

اجتاه النية إىل إذاعة هذه الوقائع بنية التشهري ابجملين    اينـــة إىل شخص معني والثـــاد واقعـــاجتاه النية إىل إسن
 . (28، صفحة 2012)محدوشي، القذف ، به"  عليه واإلضرار 

هذه التأطريات املفاهيمية الفقهية ومن من خالل متابعة ما جيري يف امليادين الرايضية حيث  واستنادا على         
تنفلت األلسنة وحيتمي املشاغب اجلاين  ابجلماعة واحلشد اجلماهريي ، فكل األشخاص أو اهليئات يف اجملال  
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ال يف املالعب عصي  الرايضي قد  تكون ضحية السب والقذف الصادر عنه ، وقد أثبتت التجارب أن ما يق
عن الرقابة ابعتبار امللعب مكان مفتوح يتخذ يف غالب األحيان  مسرحا  لتصفية حساابت أو التفريغ عن  
نزعات حقد أو احتقان وأن من يصدرها يبيت نية اإلضرار ابلغري والتشهري به والنيل سلبا من مسعته وابعتباره  

 الشخصي، فال جمال للشك يف ذلك. 

 الفقرة الثانية :  أشكال القذف و تعبرياته : 
من قانون الصحافة والنشر املغريب، فقد أبرز املشرع كل    44من خالل الفقرة األخرية من الفصل        

ــتعني بكالتعــبريات اليت تشكل قـــذفا حـــيث تنـــص على ما يلي:"...   ن إدراكه من  ـــيفية صرحية ولكن ميكـ
عب اخلـــــــخالل  الصـــــطـــارات  أو  أو  ـــــب،  امللصقات  أو  املطبوعات  أو  املكتوابت  أو  التهديدات  أو  ياح 

وردت أبلفاظ عامة وهي    ، فالقذف هبذه الوسائل املتعددة املذكورة هنا مثاال الحصرااإلعالانت اجملرمة." 
التفوه    العنف، ومن صوره وتعبرياته  أنه ليس هناك تعريف ملاهية هذا  العنف اللفظي أيضا، رغم  نوع من 
والتلفظ ابلكالم املهني احلاط من الكرامة  واملاس بعمق اإلعتبار الشخصي والذي ال خيلو من كراهية ، ومنه  

تمييز والكراهية وتندرج ضمن مفهومي القذف والسب، اليت يبقى  األلفاظ العنصرية واحملرضة على العنف وال
أمر الفصل يف مدلوالهتا بطبيعة احلال ضمن دائرة السلطة التقديرية للمحكمة ومن اإلختصاص الصميم  

 لقاضي املوضوع. 
فات  وغين عن القول أن جرمية القذف والسب جتد تطبيقا هلا يف ما يصدر من اجلماهري الرايضية من هتا     

وتعابري وكلمات ال ختلو من إهانة لكل مكوانت املشهد الرايضي مبا يف ذلك ما يتبادله اجلمهور أحياان من  
كلمات انبية ال تستحضر ال القيم وال األخالق واألعراف الرايضية وختلف أضرارا نفسية يصعب حموها يف  

 نفس ومعنوايت من وجهت ضده. 
 خامتة: 

ال جيادل أحد من املهتمني ابملادة القانونية يف اجملال الرايضي أن اإلرادة التشريعية املغربية يف جمال      
التصدي للجرائم املرتكبة يف الفضاء الرايضي أضحت اليوم حقيقة واقعة حمسومة ابلنظر أن السنوات األخرية  

عمومه ملسايرة ركب التشريعات املقارنة اليت  شهدت حتركا تشريعا ولو بشكل متأخر هم التشريع الرايضي يف  
استبقت الظاهرة اإلجرامية يف اجملال الرايضي لعل يف طليعتها حماربة العنف يف املالعب الرايضية مبناسبة  
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الرايضي   الفساد  أشكال  احملظورة وحماصرة كل  املنشطات  وتعاطي  الرايضية  واملنافسات  التظاهرات  تنظيم 
رة البكر الطاهرة واملشرقة للرايضة املتطابقة مع قيمها ومثلها وفلسفة وجودها متاما  الذي انل حقيقة من الصو 

 كما كانت يف أحالم رواد احلركة األوملبية الرايضية العاملية.  
ولعمري أن التصدي جلرائم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية يعد عنواان تشريعا مهما وقفزة      

ومحاية حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا وأداة قانونية لتطويق اجلرائم  نوعية مضافة يف صيانة  
املاسة ابلسالمة املعنوية لألشخاص من الفاعلني الرايضيني واهليئات الرايضية املدبرة للشأن الرايضي، ذلك  

متخصصة إلماطة    هي الغاية الفضلى من هذه املقالة العلمية اليت حاولت تقدمي مسامهة من زاوية قانونية 
اللثام عن جرائم اخرتقت ابلفعل اجملال الرايضي الذي أضحى من خالل هذه املواكبة التشريعية اليت ذكرانها  

 آنفا جماال حمروسا وحمميا بصريح النص القانوين. 
التطرق ملظاهر املساس ابإلعتبار الشخصي يف الفضاء الرايضي من خالل جرائم ذات         ولعل أمهية 
ن تصدى هلما القانون ابلتجرمي وأفرد هلما العقاب املناسب حسب التدرج التناسيب للخطورة االجرامية  مظهري

سواء تعلق األمر ابلتمييز العنصري والتحريض على الكراهية أو جرائم السب والقذف، تكمن طبقا ملا متت  
تلفت يف عناصرها التكوينية  دراسته يف منت املقالة يف إظهار خصائص ومسات  هذه اجلرائم  اليت وإن اخ

ونوعية العقوابت اليت أفردت هلا، فإهنا تتجانس وتتوحد يف ضررها الفادح على النفس وعلى معنوايت من  
وجهت إليه العبارات التمييزية والقدحية والتحقريية ألهنا تتغيا يف األخري النيل من السمعة والشرف واإلعتبار  

ايضي شخصا كام أو هيئة ، وهي تكاد من انحية اخلطورة اإلجرامية  الشخصي لفاعل من فاعلي املشهد الر 
تتساوى أو تفوق اإلعتداء اجلسدي آاثرا ، ويف مجيع األحوال ميكن أن تنتج عنها ردود أفعال واحتقاانت  
ومواجهات عنيفة يصعب تدارك أضرارها وميكن أن يرقى  تكييفها القانوين إىل جرائم مشددة كاجلناايت  

يف بعض احلاالت ابلنظر للتعصب والعناد وعدم ضبط النفس إبتيان أفعال أكثر دموية الرتباطها    حني تقرتن 
ابلشرف الشخصي واإلعتباري ولو تعلق األمر مبنافسة رايضية فمن الصعب استباق ردة اجلماهري يف فضاء  

 رايضي. 
والشباب هم ابلفعل وقود جرائم   ويف اعتقادان طبقا ملا قمنا بتحليله أن القاصرين واألحداث واليافعني    

الرايضة ومنها العنف وجرائم التمييز والكراهية ابعتبار هذه الفئة العمرية هي األسهل أتثرا واألكثر اندفاعا  
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حبكم أتثريات اجلماهري واحلشود إلتيان هذه األفعال اجملرمة مما يزيد من حدة اخلطورة اإلجرامية هلذه اجلرائم 
 موضوع هذه املقالة. 

ذلكم غيض من فيض ما استطعنا تقدميه من خالل  هذه العصارة العلمية البحثية، وال ندعي يقينا أننا       
أحطنا بكامل عناصر وجوانب موضوعها، هي فقط مسامهة يف إجياد أساس نظري وإطار معريف لتحليل  

نتظر من املشرع  الرايضي  الظاهرة اإلجرامية ال سيما ما ارتبط منها مبجال حساس كاجملال الرايضي الذي ن 
املغريب بذل ما يف الوسع من جمهودات ومساع البتكار أحدث التقنيات التشريعية صياغة ومضموان، شكال  
من   الرايضية  الفضاءات  من  املغربية وغريها  الرايضية  املالعب  ومتنيع  الرايضية  املمارسة  لتحصني  وجوهرا، 

التمييز والكراهية لثقل ضررها على النفس البشرية، محاية حلق    مظاهر اجلرمية بكافة متظهراهتا السيما جرائم 
إنضاج   ابلتايل يف  تشوهبا شائبة، واإلسهام  فرجة رايضية ال  من  اإلستمتاع  للرايضة يف  والعاشق  االنسان 

 مرتكزات السياسة اجلنائية الوطنية يف هذا اجملال وإحاطتها بكافة ضماانت الفعالية والنجاعة. 
         

Conclusion: 

     No one who is interested in sports law will argue that the Moroccan 
legislative will in the field of combating crimes committed in the sports field 
has become today a definite reality given that recent years have witnessed a 
legislative move, albeit belatedly, they are sports legislation in general to keep 
pace with the pace of comparative legislation. Which anticipates the criminal 
phenomenon in the sports field, perhaps at the forefront of which is the fight 
against violence in sports stadiums on the occasion of organizing sports 
competitions, taking banned doping and curtailing all forms of sports 
corruption, which really captured the pristine, pure and bright image of sports 
that is identical with its values, ideals, and philosophy of existence, just as it 
was in the dreams of the pioneers of the international Olympic sports 
movement. 
    In my opinion, addressing crimes of racial discrimination and incitement 
to hatred is an important legislative title and an added qualitative leap in the 
maintenance and protection of human rights as they are universally 
recognized, and a legal tool to surround crimes against the moral integrity of 
persons from the sports actors and sports bodies managing the affairs of 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

167 

 

sports, that is the best purpose of this scientific article that tried to provide a 
contribution from a specialized legal angle to unveil crimes that have already 
penetrated the sports field, which has become, through this legislative 
accompaniment that we mentioned above, a guarded and protected field with 
the express legal text. 
   The importance of addressing the manifestations of prejudice to personal 
consideration in the sports space through crimes of two aspects that the law 
addressed by criminalization and singled out the appropriate punishment for 
them according to the proportional gradation of the criminal seriousness, 
whether it is related to racial discrimination, incitement to hatred or slander 
crimes,  According to what was studied in the body of the scientific article, it 
lies in showing the characteristics and characteristics of these crimes, which, 
although they differ in their formative elements and the type of punishments 
assigned to them, They are homogeneous and unite in their grave harm to the 
soul and to the morale of those to whom the discriminatory, slanderous and 
humiliating expressions are directed, because they aim in the end, 
undermining the reputation, honor, and personal consideration of an actor in 
the sports scene, a whole person or a body, in terms of criminal severity, it is 
almost equal to or greater than physical assault, in all cases, it can result in 
violent reactions, tensions and confrontations, the damages of which are 
difficult to remedy, and their legal adaptation may amount to aggravated 
crimes such as felonies, When, in some cases, looking into intolerance, 
stubbornness and lack of self-restraint is coupled with more bloody actions 
because they are linked to personal and legal honor, even if it comes to a 
sports competition, it is difficult to anticipate the reaction of the masses in a 
sports space . 
     From my point of view, according to what we have analyzed, minors, 
juveniles, adolescents and youth are actually the fuel for sports crimes, 
including violence, discrimination and hate crimes, considering that this age 
group is the easiest affected and most motivated by the influence of the 
masses and crowds to do these criminal acts, which increases the severity of 
the criminal severity of the crimes that are the subject of this article. 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

168 

 

      This is what we were able to present through this scientific research 
article, and we do not claim with certainty that we have covered all the 
elements and aspects of its subject, it is only a contribution to finding a 
theoretical basis and a cognitive framework for analyzing the criminal 
phenomenon, especially what is related to it in a sensitive field such as the 
field of sports, what we expect from the Moroccan sports legislator to make 
all possible efforts and endeavors to invent the latest legislative techniques, 
both in form and content, in form and substance, in order to immunize sports 
practice and immunize Moroccan sports stadiums and other sports spaces 
from the manifestations of crime in all its manifestations, especially 
discrimination and hate crimes because of their heavy harm to the human 
soul, and to protecting the right of a person and a sports lover to enjoy an 
impeccable sporting event, thus contributing to the maturation of the 
foundations of the national criminal policy in this field and enclosing it with 
all guarantees of effectiveness and efficiency. 

 

 قائمة املراجع ابللغة العربية:  
 الكتب :  - 1
(، القذف ، دراسة قانونية، منشورات عكاظ، الرابط، املغرب. 2012).ميلودي ،محدوشي 

 الدولية والواثئق الدستورية:    القوانني  والصكوك -2
ميثاق األمم املتحدة . 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان . 
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية . 
اإلتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز . 
العنصريمجيع أشكال التمييز  ىإعالن األمم املتحدة للقضاء عل . 
الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرايضية تفاقيةاإل . 
 املنشور ابجلريدة   (،2011يوليو  29) 1432من شعبان  27، املتعلق بتنفيذ الدستور الصادر يف 1.11.91الظهري الشريف رقم
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  (،واملنــــشـــور ابجلــــريــــــدة الرمسيـــة  2011يونيو2)1432من مجــــادى اآلخــــرة    29بتـــــاريــخ  1.11.38الظــــهري الشريف رقــــم
 . 3081(،الصفحة2011يونيو30) 1432رجـــب  27بتـــاريخ 5956عدد
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  1432من ربيع األول    18الوطين حلقوق اإلنسان الصادر يف    ، املتعلق إبحداث  اجمللس 1.11.19الظهري الشريف رقم 
 . 574( ص2011مارس3)1432ربيع األول 27بتاريخ  5922(،املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2011)فاتح مارس 

املتعلق بتتميم   77.00القانون رقم الصادر بتنفيذ  (2002أكتوبر  3) 1423رجب  25بتاريخ  1.02.207شريف رقم الظهري ال
 وتغيري قانون الصحافة. 

 .القانون اجلنائي املغريب 

.قانون الصحافة والنشر 
 حماضرات:  -3
(، حماضرات يف جرائم الصحافة والنشر ، ماسرت علوم اإلجرام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  2013 ، ميلودي.)محدوشي

 واالجتماعية عني الشق، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء، غري منشورة. 
 مواقع االنرتنيت :  -4

 *مقاالت ومراجع وأشرطة:  
( 2020شريط واثئقي": ) للعنصرية يف اتريخ كرة القدم | كلمات جارحة للعرب و لقطة طريفة من مواقف قل ال  10أشهر

   ،" دانيل ألفيس
اتريخ   https://www.youtube.com/watch?v=UMGF00Jt-v4  2020/ 02/06)ينظر : 

 (. 12/01/2021الزايرة 
( ،2014الشروق اجلزائرية أونالين" ، )تويف إثر سكتة قلبية مدير مستشفى تيزي وزو يؤكد: إيبوسي،"   

(.                                    20/12/2019اتريخ الزايرة  
https://www.echoroukonline.com/ 2014/ 24/08 )ينظر:    

 ي ، العنصر  على التمييزمبناسبة اليوم الدويل للقضاء ( 2010) األمني العام لألمم املتحدةرسالة 
.(20/10/2017اتريخ الزايرة  https://www.un.org/sg/ar 16/03/2010: )ينظر  

 (، 2021) الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز تفاقيةالنص الكامل لإل 
اتريخ الزايرة  

20/11/2021). https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
:2021 )ينظر  
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Abstract:  
    The Moroccan legislator has made valuable and appreciable  legislative 
efforts in the field of combating and cordoning off the criminal phenomenon 
associated with sports practice. After the legislator’s intervention to combat 

violence in sports stadiums, confront the illegal use of doping and contain 
corruption crimes in sports, It has become necessary to keep pace with the 
global legislature in curtailing more serious crimes, such as crimes of racial 
discrimination, incitement to hatred in sporting spaces, insulting, slandering 
and uttering obscene terms that have nothing to do with morals and 
sportsmanship. They are criminal offenses that represent the ugly and deviant 
face from the ideals and values of sport, and they are one of the manifestations 
of the crime that affects the moral integrity of the actors in the sports scene 
because of its negative impact and severe damage to the personal 
consideration of the athlete and the reputation of the bodies managing the 
sport. 
    Accordingly, this scientific article is based on the Criminal Code, including 
Law No. 09.09, related to combating violence in sports stadiums in Morocco 
,given that the law is the entrance to the criminal policy, its title, expressed 
and its details , by addressing the analysis and study from a specialized 
scientific angle of criminal and punitive aspects and analysis of deterrence 
and punishment mechanisms These serious crimes that are harmful to morale 
and the human spirit are protected and immunized by the requirements 
contained in all international human rights instruments and relevant national 
legislation with the aim of immunizing sports and preventing it from crime in 
all its forms, especially crimes of racial discrimination and hate. 
 * Keywords: Combat  -  Racial discrimination and hate crimes- sports 
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 Framework for Collaboration among Community Partnerships, 
Stakeholders and  
Funders 
 Improving community welfare and inclusion mandates collaborative 
efforts among different stakeholders in the community. As an employee of 
The National Council on Family Relations (NCFR), I acknowledge that I 
have a duty to further the mandates of the organization, including 
understanding and strengthening families, bringing together family-related 
professionals, researchers, students, and policymakers, and contributing in 
research, scholarship, outreach, and policymaking, among others (NCFR, 
2021). As a leader of the task force comprising community members, 
managers, and directors of NCFR, I have the critical responsibility of 
upholding fruitful collaboration among different parties, ensuring that power 
is shared equitably, and sustaining and defending the welfare of the target 
population. The purpose of this discussion is to provide an overview of the 
initiative before proposing an approach for community collaboration. I seek 
to demonstrate that with an efficient collaborative framework, it is possible 
to get community members to work together with the NCFR and funders 
towards resolving the problem of anticipated budget cuts. Addressing the 
issue would, in turn, facilitate the reduction of unemployment rates in the 
community while empowering the marginalized female population.  
 
The Community 
 The target community is the female population of Garden City, 
Michigan. Women and girls constitute approximately 50% of the population 
at Garden City (World Population Review, 2021). Over the years, this social 
group has encountered a wide range of problems related, in part, to low 
representation in community affairs. Historically, women in this 
community, as with other regions, were perceived to be physically and 
intellectually incapable of handling tasks that were traditionally reserved for 
men. To date, women in the community remain underrepresented in both 
private and public sectors, making it difficult for them to present their 
grievances in a collaborative process. At work, women are also subjected to 
harassment and gender-based discrimination. As the community seeks to 
overcome the challenges encountered by women, it must focus on giving 
equitable opportunities for all individuals by providing equal education 
opportunities for both boys and girls, equal employment opportunities, and 
equal prospects for career growth. The task force will have the social 
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mandate of ensuring equal representation for all individuals towards 
ultimately empowering women and girls.  
 
The Taskforce  
 The task force will comprise community members, NCFR 
representatives, and funders from both government and non-government 
organizations. In aligning with the values of the NCFR, the members of the 
task force will be identified by merit, and different population groups will 
be represented in the task force. Thus, it will be imperative that women are 
represented in the task force and that they are given decision-making power.  
 While the task force will be charged with a wide range of 
responsibilities, its ultimate aim will be empowering families, in turn, 
empowering the community. The task force must have clearly outlined 
objectives that would be achieved through a combination of short-term and 
long-term goals to achieve this primary objective (Edwards Jr., 2019). The 
task force also needs to have a clear vision and mission, which would serve 
as a guide for taskforce members in their day-to-day operations (Edwards 
Jr., 2019). With proper and efficiently executed leadership, it will be 
possible for the team to follow up on the vision and mission of the task force 
and achieve the goals of the initiative.  
 In the short term, the main goal of the task force is to address the 
anticipated budget cuts and decreased grant disbursement, which would 
likely obstruct One-Stop Center from reducing the unemployment rate in the 
community. With this in mind, the task force will need to meet a set of 
objectives, including interviewing community members to understand the 
social and economic challenges they face due to the high rate of 
unemployment, lobbying for the welfare of the community, and identifying 
research-based, community-specific solutions for ongoing problems. 
Achieving these objectives will necessitate planning based on a concrete 
value system, as well as the stringent mission and vision statements for the 
initiative.  
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The Task Force’s Vision, Mission, and Value Statements  
• Vision Statement: To become a national leader in community 

welfare by eradicating poverty and gender-based discrimination.  
• Mission Statement: To empower the community through 

collaborative efforts between community leaders, social workers, 
researchers, and government and non-government organizations.  

• Value Statement: To serve the community based on the core values 
of integrity, service to humanity, and fairness towards contributing 
lasting positive change.  
 

Objectives of the Taskforce 
 

1. Understanding the Challenges Facing the Community  
 The high unemployment rate in the community is the outcome of, 
among other factors, the closure of businesses due to the COVID-19 
pandemic, low demand for labor and high demand for jobs, and 
demographic factors. The task force needs to engage with members of the 
community through surveys and interviews to understand how 
unemployment affects the community socially and economically. Some of 
the expected outcomes include the inability to afford vital services, such as 
quality healthcare and education, and the inability to afford high-quality 
food (Edwards Jr., 2019). The task force will also come up with an audit on 
the issues faced by each population group to understand their special needs. 
Conducting such an audit will ease the process of accommodating the 
interests of women who have been underserved in the past. Collecting 
information about families and the community is in line with the key 
mandates of the NCFR. The information collected through research on the 
community will be helpful to scholars and policymakers, who can, in turn, 
make more informed decisions on community welfare.  
 

2. Lobbying for Community Welfare  
 One of NCFR’s primary mandates is to participate in family and 

family relationship policymaking and offer policy recommendations to the 
government and the private sector. As such, the organization has the power 
and influence to challenge policymakers to reconsider the decision to cut 
funding. In the immediate term, the task force will need to ensure that it sets 
up an advocacy plan to protect the needs of the community (Richan, 2013). 
Members of the task force will need to highlight the impact of budget cuts 
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in undermining the welfare of the community, and in turn, recommend other 
aspects of the budget that could take budget cuts to ensure that the 
community continues to be funded.   
 

3. Identifying Research-Based, Community-Specific Solutions for 
Ongoing Problems 
After understanding the unique problems facing the community, the 

task force will need to rely on research to identify the fitting solutions. For 
instance, in achieving the objective of empowering the female population at 
Garden City, Michigan, a feminist approach would be helpful in 
strategically identifying viable and lasting solutions (Ruszczyk et al., 2020; 
Lugones & Spelman, 2018). Equally, the problem-solving model of social 
work would help address the problems encountered by the larger 
community in reference to the high rate of unemployment.  

 
Recommended Guidelines for the Taskforce 
 The task force will need to rely on the expertise of its diverse team to 
understand the possibilities and limitations of achieving its objectives. 
Stakeholders from the community will have a sound understanding of the 
challenges of implementing community-specific solutions, such as using the 
problem-solving model of social work to address ongoing challenges. 
Government representatives, on the other hand, will provide insight to the 
team based on existing legal provisions on community development 
(Cornwall & Rivas, 2015). The recommended steps for the task force 
include working with existing resources, identifying strengths within the 
community towards economically empowering individuals, and identifying 
women in vulnerable situations and connecting them to social work 
agencies. These recommendations are discussed in detail in Table 1 (see 
Appendix).  
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Appendix 
Communications with Taskforce Members  
 

1. Introductory Email Addressed to the Team 
Type of communication: Email 
Purpose of the communication: Welcoming team members to the task 
force.  
Audience: All task force members. 
Rationale: The idea behind this email is to officiate the conception of 
communications with members of the task force.  
Greetings everyone, 
I take this opportunity to welcome you all to the task force. As you may be 
aware, our goal is to improve the welfare of the Garden City community in 
Michigan. As such, we will need to work together in every step of the 
process towards understanding the needs of every member of the 
community, recognizing the unique needs of different social groups, and 
using our influence to lobby for the welfare of the community.  
I want to acknowledge that this inclusive team has the potential to address 
every pressing need of the vulnerable populations in the community, 
particularly women. My pledge is that each member of the task force serves 
their mandate with full dedication and with the ultimate prize in mind.  
Best Regards.  
 

2. Email Update on the Progress of the Project 
Type of communication: Email 
Purpose of the communication: Updating members of the taskforce on the 
progress of the initiative.  
Audience: All taskforce members. 
Rationale: This email is necessary as it acknowledges the crucial role 
played by every member of the taskforce in the success of the project.  
Greetings everyone,  
As you may recall, we initiated the task force last month with the goal of 
uplifting the community. I am pleased to inform you that the project has 
been a success so far. I want to congratulate each one of you for the 
dedication you have shown to the project. However, we still have a long 
way to go. We still need to lobby against the proposed budget cuts. I call 
upon you all to keep working closely until every objective we put in place is 
achieved.  
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Thank you.  
 

3. Webinar on lobbying efforts for the community. 
Type of communication: Seminar conducted over the internet. 
Purpose of the communication: Edifying members of the taskforce on 
effective lobbying tactics. 
Audience: All taskforce members. 
Rationale: The intended message could be communicated through different 
platforms, including documentation and sit-downs. However, I preferred a 
webinar because it is cost-effective, convenient, facilitates interaction with 
the audience, and can be recorded for future reference.  
Hello Everyone,  

Welcome to our first webinar. As you know, this taskforce has a 
mission to improve the lives of the Garden City community. Based on 
recent developments in the community, however, it might soon be difficult 
for our partners at One-Stop Center to work on lessening unemployment 
rates in the community due to the proposed budget cuts. As part of our duty 
to the community, we need to engage in dialogue with policymakers, 
understand their reasoning for the proposed budget cuts, and hopefully, 
convince them against the budget cuts. The purpose of this conference is to 
highlight important factors for you to consider when lobbying against the 
proposed budget cuts. These factors will be presented in point-form to help 
you to navigate to the issue you may need to revisit at a future date. 

 
i. Identify the bill or issue. 

The first factor to consider in the lobbying process is the bill permitting the 
budget cuts. Being specific will not only help you sound professional, but 
will also give you a better chance of having an effective conversation with 
policymakers.  
 

ii. Be brief. 
Although the issue might be complex, you have a better chance of being 
heard if you state your concerns concisely. Being concise will make your 
statement memorable and will guarantee that your audience will think about 
what you say.  

iii. Do not berate.  
It will be difficult for you to achieve your agenda if you do not take control 
of your emotions. Hence, using a logical approach to the matter will give 
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you clarity and help you to ask questions respectfully. Try to keep the 
dialogue open and do not make threats.  
 

iv. Rely on facts obtained from the research we recently completed. 
In building your argument, remember that you have the advantage of facts 
from the community, which will be obtained following the completion of 
our ongoing research. Use these facts to present your issue and to convince 
the policymakers that budget cuts will have far-reaching impacts on the 
community. You have a right to know the legislator’s thinking on the issues 

you present. However, please be reasonable and do not make demands.  
 

v. Express your views and give your reasons for taking a stand. 
The final factor to consider is that after presenting your facts, views, and 
concerns, your proposals might still be rejected. You need to be firm on 
what you know based on the facts at hand. While the legislators may not be 
forthcoming immediately, it is possible that they will convene later and 
decide upon reversing the decision to implement budget cuts.  
 
Table 1: Recommended action plan for the taskforce 
 
Recommendation  Description  

1. Work with existing 
resources. 

Following the proposed budget cuts, the task 
force will need to help One-Stop Center to 
conduct budgeting in a manner that will 
accommodate the most pressing needs of the 
community. 

2. Identify strengths 
within the 
community towards 
economically 
empowering 
individuals.  

The high unemployment rate is a threat to 
the current and future welfare of the 
community. The task force needs to work 
together with individuals to understand the 
talents and skills that help them secure self-
employment opportunities.  

3. Identify women in 
vulnerable situations 
and connect them to 
social work 
agencies.  

The task force will need to identify women 
who have been victims of gender-based 
violence, drug and substance abuse, 
commercial sex work, and sexual abuse and 
connect them to social work agencies. Social 
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work agencies will help these women find 
better access to employment, housing, and 
education. 

Source: (Self) 
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 وأصحاب المصلحة مجتمعية إطار للتعاون بين الشراكات ال
 د. محمود الخزاعي 

 والحكمة بأمريكادالة جامعة ومعهد الع
 
 : ملخصال

البحث           بـهدف  "المعنون  ال:  الشراكات  بين  للتعاون  وأصحاب إطار  مجتمعية 
بيان    "المصلحة مختلف إلى  بين  التعاونية  الجهود  وإدماج  المجتمع  رفاهية  تحسين 

العينة المستهدفة اإلناث في جاردن سيتي . وقد ضمت أصحاب المصلحة في المجتمع
ميشيغان الى؛    ،بوالية  التطرق  العمل وتم  فريق  ورؤية  المستهدفة  والعينة  الشركة 

 وإرشاداتهم. ورسالته وأهداف فريق العمل 
 .أصحاب المصلحة-الشراكات المجتمعية -التعاون الكلمات المفتاحية: 

 
 


