ٔ
ٔ
دور المٍروث الدٙةُٖ ِل ُلٔة الم ُٖ ثًٍِػ ثّلّم ّاللٔة الم
ٔ
وثص ّ٘ٙالجومّة البفػِة ػ الصٜةِة الفّبّة اهمٍذزة ػ

()1

د .شػ ػٗػ ػ ػػَّة ث ػ ػػؼروث ػػُ
زةمّة الرؼااػ 2
ملظك
ّ ٔ
ٔ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مة من ق ُٖ ٛان اللٔة الّػبّة ،بةِجبةرًة اللٔة الٍيوّة والػؿمّة الولَ ُٖ بالدهةًُ ،
ٔ
ٔ
ٔ
اٝػدػ ّاللٔةت ثرػبة وثةًّال لجٍٜن لٔة الّلم والدٙةٖة واداة الجومّة الفةملة الجُ ل ثجصّ ٘ٙإل
ٔ ٔ
ِن يػِ٘ الًجمةم بةلٗػد ،او بةلشػى ُبلٔة ُا ّم ّ ٞٝيٗ ،ٞوالّمِ ٞلَ ثػّٚجٌة هصٍ ّاللٔة ُال ّم :
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ّ
والػؿمّة الرةمّة ،بةِجبةرًة اداة من ادوات الؿجدمةر وراس المةؿ  .ولٜن
الٍيوّة
ّاللٔة
ّ
ّ
ِ ّٕٝمٜن اؿجدمةر ٔراس المةؿ ّاللٍٔي ًغا ثصّٙٙة ّ
ٖةلجومّة الفةملة؟
البفػِة
للجومّة
ّ
الجّلّمّةت وُٖ ِلم الزجمةع ّاللٍٔي ٖصةولٍا
لٙع قٔلت ًغى اإلقٜةلّة المظجمّن ُٖ
ٔ
ٔ
اإلزةبة ِوٌة من طالؿ الجةّٝع ِلَ هػورة ثًٍِػ مٙةربة لٍِٔة خٙةّٖة ثةطغ ُٖ الِجبةر ًٍِة
ٔ
ّ
المجّلم ُٖ بّعًة الٍزعاهُ والمّػُٖ ،وثجةؿؽ ِلَ الدػاء ّاللٍٔي والدٙةُٖ الغي ِٗع بي
ّ
الًٗ ٞإلَ المعرؿة بٔػض إدراج ال ٝػجؾةب ُٖ ؿّػورة بّبّة (إٍِٜلٍزّة)؛ وًٍ طّةر ِوعرج
همن موٍَر "بّبة الجومّة البفػِة "لبػوٖوبػهػ ( ،)BRONFENBRENNERؿوصةوؿ
ٔ
ٔ
وال ّ
مةزِّٔة ُٖ مؾَّ
اؿجدمةرى بةِجمةد المٍروث الدٙةُٖ المفجػؾ بّن لٔجُ ال ّم الّػبّة
ثػّٚة ثّلّم ّاللٔة الّػبّة ،همةهة لجٜةٖؤ الٗػص وثصّٙٙة للجومّة البفػِة .
الٜلمةت المٗجةشّةّ :
الجّعد اللٍٔي؛ لٔة ٔال ّم؛ اللٔة الّػبّة؛ ّاللٔة ٔال ّ
مةزِّٔة ،الجومّة
ّ
البفػِة...
البفػِة؛ بّبة الجومّة
Mother Tongue Cultural Heritage Role in National and Official
Language Teaching and Human Development Achievement : Popular Tales
in Focus
Abstract : Being the first national and official language in our country,
there is no doubt that Arabic is the best language in terms of experience and
qualification to be the language of science and culture, and a tool for a global
progress. This latter would not be attained unless importance is given to the
individual, or rather to the mother tongue of every child, and with the work
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towards its promotion to a mother tongue: the national and official common
language being one of the tools of investment and a capital. However, one
would wonder how it is possible to invest this capital to achieve human
lingual development and then the global development.
Specialists in didactics and socioliguistics have long been thinking about
this problematic. They attempted to find out an issue when they insisted on
the necessity of developing a linguistic and cultural approach which would
take into consideration the learner’s identity with its both conscious and
cognitive dimensions, and which would also be founded on the linguistic and
cultural richness a student goes to school with, having the purpose of
including acquisition in an ecological process. This is an alternative that lies
under BRONFENBRENNER’s perspective “Human Development Ecology”.
We attempt to invest it by adopting the common cultural heritage of both
Arabic an Amazigh languages aiming at improving Arabic language teaching
in order to guarantee equal opportunities and to attain human development.
Keywords : Multiligualism ; mother tongue ; Arabic ; Amazigh language ;
human development ; human development ecology
عمةٙم
ٔ
ّ
ّ
 ُٖ ان مة ِصعث الٍّم ُٖ المرجمّةت من اهجٗةهةت وخٍرات ًٍ هجّرة شجمّةٛل ق
 ٌُٖ مًةلبةٛ ولغل،لجّدػ مفةرُِ اإللالح الجػبٍي ورًةهةت الجومّة ُٖ مظجلٕ مؾجٍِةثٌة
"ة لمة ِؾمَ بػ "الجومّة المؾجعامةّٙٙةٖة ثصٍِٙن والدٜبإِةدة الوَػ ُٖ ؿّةؿةت الجّلّم والج
عمجٌة اللٔةٙ وُٖ م،ةهةت الغاثّةٜعرات واإلمٙن إرؿةء مّةلمٌة ّإل بةلِجمةد ِلَ الٜالجُ ل ِم
ّ ٍنٜم
ّ ؼِة ُٖ ثػاث ٔالمم وزؼءٝ و«العِةمة المػٞ ب،ٍمةت الغاتًٙم م
ّ بةِجبةرًة ٔا
لٌٍِة
ٔ
،ةٖةٙ والجػبّة والد،ةلعِنٝ :ٍمةت اطػىٙ من مّٜٞن بٌة؛ ًغى الٌٍِة الجُ ثجفٙالوةي
.)2(
»... ُّم الزجمةِّة والصوةرِة للمرجمُ المّوٙوالجوفبة وموٍَمةت ال
ٔ
ٔ
ّ
ٞٝ  همتٛ ولغل،ُٖةٙةؿ الجّبّػ الدٜ من اقّٜٞإن اللٔة اؿةس الٍزٍد البفػي وًُ ق
...« ةهت هَةمةٝ  ٖل ّمة،ٍؽ اإلهؾةن ِلَ هػورة شمةِجٌةٙالمٍاخّ٘ العولّة ُٖ مرةؿ ش
ّ ُوؿةيّة رمؼِة ووزعاهّة بّن اإلهؾةن والمٍهٍِةت والجبةدلت الج
ُِثصعد وزٍدى الزجمة
ّ ،ُٖةٙوالد
ُٖ  ثًػح،ةلجصعِح والجومّة والمٍايوةٝ ،وةِة المرجمّّةٖٙإن الّعِع من ال
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ّ
واللٍِٔة ،شّح ِب َٙثصً ّ٘ٙغى المفةرُِ رًّوة برّٞ
معاطلٌة وموًلٌٙة الٙوّة الدٙةّٖة
اإلهؾةن للبٌة وٓةِجٌة ،اهًالٚة من ثعبّػ مومٕ للٍهُ اللٍٔي والدٙةُٖ بمة ِصٌٗ ٝػامة
() 3
اإلهؾةن واهظػايي ُٖ الصّةة »
ٔ
وثةثُ العٍِة إلَ اشجػام الصٍٙؽ اللٍِٔة والدٙةّٖة ُٖ ؿّةؽ اشجػام شٍٙؽ اإلهؾةن ،وٚع
ّثم الِجػاؼ الّٗلُ بٌة من طالؿ اإلِالن الّةلمُ للصٍٙؽ اللٍِٔة ببػقلٍهة ؿوة ،1996
ٔ
ٔ
الغي ا ّٚػ الصٍٙؽ اللٍِٔة الفظمّة والرمةِّةٝ ،ةلص٘ ُٖ ان ُِّػؼ الٗػد ّٝوٍ ُٖ زمةِجي
اللٍِٔة ،والص٘ ُٖ اؿجّمةلٌة ٝمة ِفةء ،والص٘ ُٖ إلالح وثومّة خٙةٖة الرمةِة
اللٍِٔة.)4(...
لٙع اِجبػ ًغا اإلِالن ّاللٔة «ٚةيػة لجص ّ٘ٙالجومّة المؾجعامة وبوةء خٙةٖة الصعاخة
ٔ
والمٍايوة الصٍارِة الموجرة ،وثٍِٜن الٌٍِة او الغاثّة الٍيوّة والصوةرِة الجُ ِجمّؼ بٌة
مرجمُ من المرجمّةت؛ ٖةللٔة لّؾت ٖٙى شٙة ،بّ ٞإهٌة مصٍر مرمٍِة من الصٍٙؽ
اللٍِٔة والجػبٍِة والدٙةّٖة .)5(»...
ول زعاؿ ُٖ ارثبةط الدٙةٖة ّ
طةلة ،الجُ ٚع ّ
بةللٔة ِةمة وبَةًػة الجّعد اللٍٔي ّ
ثفٜٞ
ٔ
مؤقػا إِرةبّة ّ
ِص ٘ٙالجومّة البفػِة وبةلجةلُ الجومّة الفةملة إن ادرج همن ثظًّى مصٜم،
وُٖ ذل ٛثٍٙؿ إِػِوة بٍٍٖٝة ()IRINA BOKOVA؛ المعِػة الّةمة للٍّهؾّ « : ٍٜ
...إن
ّ
ِرؾع ثوٍِوة الدٙةُٖ ّ
ثّعد اللٔةت ممعر ٍٚة وٖػلة للبفػِةّ ٌٍٖ ،
وِفرُ ثبةدؿ وزٌةت
الجمٍر ،)6(»...بةإلهةٖة إلَ ٔا ّن «ثّؼِؼ ّ
الوَػ ،وثرعِع ٔالٖٜةر وثٍؿُّ ٚعرثوة ِلَ ّ
ثوٍع
ّ
والجّعد اللٍٔي ُٖ زمُّ المرةلت ،ول ؿّمة ُٖ الجّلّم والدٙةٖة وُٖ وؿةاٞ
اللٔةت
ّ
ّ
اإلِالم والصّةة الّةمة ًٍ ،قػط ل بع موي لومةن المؾةواة والهجٗةع بةلجّلّم والمّةرؼ
واإلهمةؼ المصجم ُٖ ٞمفةرٝة الرمُّ ُٖ الجومّة ،ولومةن الشجػام بٍزي ِةم لٌٍِة ّٞٝ
قظك وزمةِة . )7(»...
ّ ٔ
ٔ
ّ
وِجظغ ّ
لّ ٞاًمٌة ذاؾ الغي ِؾٌم ُٖ ﺍلجومّة ﺍلبقﺭِة،
الجّعد اللٍٔي اقٜةل مظجلٗة
ّ
والمجمد ُٖ ٞثّلّم ﺍللٔةﺕ ﺍلﻭﻁوّة ،شّح ِفجم ٞالوَةم الجػبٍي ِوعهة ِلَ ثّلّم اللٔة
ٔ
المةزِّٔة بةِجبةرًة لٔة ﻭﻁوّة ورؿمّة ﺇلَ زةهب ﺍللٔة ﺍلﻭﻁوّة المفجػٝة (اللٔة
ٔ
الّػبّة )«...ﻭلجّلّﻡ ﺍللٔةﺕ ﺍلﻭﻁوّة ُٖ ﺍلبلﺩﺍﻥ ﺍلّربّة خالث ٖﻭااع اؿةؿّة  :ﺍﻷﻭلَ:
ٔ
ثةمّن ﺍلصٚﻭﻕ اللٍِٔة ﻷبوةء ﺍﻷٙلّات ﺍلوةﻁٚة بجل ٛﺍللٔةﺕ ﺍلﻭﻁوّة ،مة ِؤدي ﺇلَ
قٍّرًم بةلّعالة والهجمةء ﺍلﻭﻁوُّ ،
ّ
الزجمةِّة ﻭﺍإلؿٌةﻡ ُٖ ﺍلجومّة
وثروب الجٍثػات
ﺍلبقﺭّة .ﺍلدةوّةِ :ؤدي ّ
ثّلم ﺍﻷﻁٗةؿ ُٖ ﺍلمﺩﺭؿة البجعااّة لٔجٌﻡ ﺍلﻭﻁوّة
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ﺍلمؿجّملة ُٖ موًٙجٌم ﻭﺍلجُ ّ
هٗؾّة ّ
ِجصعث بٌة ٔاًلٌم ،ﻭﻅّٗة ّ
وثػبٍِة ثؼِع من اشجػام
الجّلم ،ﻭﺍلجمٌّﺩ ّ
ﺍلﺫﺍﺕ ﻭﺍلجصّٗﺯ ِلَ ﺍلﺩﺭﺱ ﻭ ّ
لجّلم ﺍللٔة ﺍلﻭﻁوّة ﺍلمقجﺭٝة
ﻭﺍللٔةﺕ ٔال ّ
زوبّة ُٖ مػشلة ثةلّة.
ﺍلدةلدة :ثومّة ًغى ﺍللٔةﺕ ﺍلﻭﻁوّة ﻭﺍلصّلﻭلة ﺩﻭﻥ اهٙػاهٌةٖ ،ةلدٚةٖة ﺍلجُ ثصملٌة
ًﺫى ﺍللٔةﺕ ﺍلﻭﻁوّة ًُ ﺭﺍٖﺩ من ﺭﻭﺍٖﺩ ﺍلدٚةٖة ﺍلﻭﻁوّة المفجػٝة  ...ﺇﻥ ثومّة
ّ
ثمب ُٖ لةلس ﺍلجومّة البفػِة ،ﻷﻥ
ﺍللٔةﺕ ﺍلﻭﻁوّة ﻭثّلّمٌة ُٖ ﺍلوﻅةﻡ ﺍلجﺭبٍي
ٔ
قّﻭﺭ ابوةء ﺍﻷٙلّةﺕ اللٍِٔة بةؿجّٗةء شٌٍٚٙم ٝةملة بمة ٌّٖة ﺍلصٚﻭﻕ ﺍللٔﻭّة ِؼِع من
ﺍلجمةؿﻙ الزجمةُِ ُٖ ﺍلبالﺩ ،وِؾٌم ُٖ ﺍلؿلﻡ ﺍﻷًلُ ﺍلالﺯﻡ للجومّة البفػِة ،وِّ ٜػدٕ
مﻥ مفةرٝػجٌم ُٖ ﺍلّملّة ﺍلجومﻭّة.)8(».
ٔ
ٔ
ّٓػ ا ّن ثصً ّ٘ٙغى الًعاؼ مػًٍن بظّةر اؿجّمةؿ اللٔة ُٖ الجّلّم وبًػِٙة اهجٙةء
مصجٍِةثٌة وًوعؿجٌةٖ ،إن ُاشؾن ذلّ ،ٛ
قٜلت ًغى اللٔة بموةمّوٌة ووٍةاػٌٗة الدٙةّٖة
ٔ
والزجمةِّة ِةم ٞثٍشّع لالمة والمرجمُٖ ،ال ِمٜن ثّؼِؼ الجومّة والعِمٙػايّة مة لم
ُثٜػٗ ٞللٗػد شٍٚٙي اللٍِٔة ٝػدػوة خٙةّٖة وثػبٍِة وشوةرِة ،وًٍ مة ِٙجوُ الًجمةم
ٔ
«بجًٍِػ الؾّةؿةت اللٍِٔة الجُ ّ
ثمٜن ّ ٞٝزمةِة لٍِٔة ّٓػ ؿةاعة من اؿجّمةؿ لٔجٌة الولَ
ٔ
...وثمّٜوٌة إهةٖة إلَ ذل ٛمن ّ
الجّلم واؿجّمةؿ اللٔة او إشعى اللٔةت الٍيوّة...وًغا
ثٜلم ًغى اللٔة ٔاو ثل ٛهمن شٍٙؽ قظمّة ّ
ِعط ُٖ ٞالجمجُ بػ "الص٘ اللٍٔي" ُٖ ّ
ثجّل٘
ّ
بص٘ اإلهؾةن ُٖ اؿجّمةؿ اللٔة ٔالم ُٖ شّةثي ّ
ّ
والعِوّة ِ...الوة
الظةلة وممةرؿةثي الدٙةّٖة
ٔ
شٙي ُٖ ّ
ِلَ ّ
ثّلم اللٔة الػؿمّة لبلعى إن ٝةهت مظةلٗة للٔة الم. )9(»...
ِجًلب ثص ّ٘ٙالجومّة الفةملة إذن الًجمةم بةلٗػد وثًٍِػ ٚعراثي الّٙلّة والٗوّة والػُٖ
ٔ
من مؾجٍى ثّلّمي وطبػثي وخٙةٖجي ووِّي ،وًٍ امػ ل ِجصّ ٘ٙإل ِن يػِ٘ ثٍيّن المّػٖة
ُٖ ُثػبجٌة ،إذ ل ِمٜن اؿجّّةب ًغى المّػٖة والجٗةِ ٞمٌّة بف ٜٞإِرةبُ ّإل إذا لّٔت
ٔ
بةللٔة الٍيوّة والػؿمّة وِٜؾت مظجلٕ ابّةدًة الزجمةِّة والدٙةّٖةٖ ،لّؽ ًوةؾ من
ٔ
وؿّلة ُمرعِة لجّمّم المّػٖة وثًٍِػ الٗػد والمرجمُ وهمةن ثمةؿٜي ووشعثي اٝػدػ من ثػّٚة
ٔ
ٔ
ٔ
اللٔة الٍيوّة وهفػًة .وٓوُ ِن البّةن ا ّن ًغا الجمةؿ ًٍ ٛاشع الؿؽ الوػورِة لورةح
الجومّة ،وًٍ ثمةؿِ ٛفجع مجوي بٍشعة اللٔة وٚع ِوّٕ بٙعر مة ُٖ المرجمُ من ّ
ثّعد
.ولمة ٝةن ًغا ّ
لٍٔي ّ
الجّعد ٍةًػة يبّّّة ل موةص موٌة ُٖ  ٞٝالمرجمّةت ،وزب الًجمةم
ّ
بةللٔة الرةمّة وبةلٍٙاؿم المفجػٝة والالشمة بّن مظجلٕ المٍٜهةت المرجمّّة الدٙةّٖة،
ٔ
ثغوِبة لالطجالٖةت المٍزٍدة بّوٌة ثعرِرّة ،ولّؽ ًوةؾ اٖو ٞمن اللٔة المفجػٝة الرةمّة
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ّ ٔ
ٔ
ٔ
والمٍشعة لجةدِة ًغى المٌمة ،إذ « ...الل ّٞٝ ُٖ ٞمرجمُ مجمةؿ ٛوموؾرم ان ٍِٜن
ّ ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ثّعد ال لؾوة الجُ
مٍشع اللٔة بف ٜٞمن القٜةؿ ،بمّوَ ان ثٍٜن لي ،شجَ ُٖ شةلة
ٔ
ّ
ّ
المرجمّّة
مفجػٝة...ثؤمن شؾن الجٍال ٞبّن ّ ٞٝاٖػادى وِوةلػى ومٍٜهةثي
ِؾجّملٌة ،لٔة
ّٔ
ّ
ّ
[...و] مةًٍ مٗػوض شٙة ِلَ  ٞٝمٍاين ًٍ... ،اللٔة المفجػٝة الجُ ل ِمٜن لي قظك
ٔ
ٔ
الجٍال ٞمُ ّٓػى من ابوةء مرجمّي بعوهٌة ٖ.ةلوةس مٌمة ِّعدوا واٝػدػوا من اٝػجؾةب اللٔةت،
ٔ
لبع لٌم من ًغا الٙةؿم المفجػؾ .وًوة ل ٍِٜن ّ
ّ
الجّعد مجوةٚوة او مجوةّٖة مُ وشعة اللٔة
المفجػٝة .وًغا ًٍ المٌٍٗم الؾلّم للّبةرة الجُ ٔالبصت مجعاولة بٜػدػة وًُّ :
الجوٍع داطٞ
الٍشعة »(ٖ . )10مة ًٍ الؾبّ ٞإلَ طل٘ ِمبة لشمة بّن مٍٜهةت المرجمُ لٍِٔة وخٙةّٖة
وثص" ّ٘ٙالجوٍع داط ٞالٍشعة"؟
ٔ
ٔ
ّ
ّإن ّاللٔة ّ
الّػبّة ،بةِجبةرًة اللٔة الٍيوّة والػؿمّة الولَ ُٖ بالدهة ًُ ،اٝػدػ اللٔةت
ٔ
ٔ
ثرػبة وثةًّال لجٍٜن لٔة الّلم والدٙةٖة الّةلمة واداة الجومّة الفةملة الجُ ل ثجصّ ٘ٙإل ِن
ٔ
ٔ
ٔ
يػِ٘ الًجمةم بةلٗػد؛ اي بةلجومّة البفػِة ،والجُ ِوبُٔ ان ثٍٜن ًُ الطػى قةملة لٜٞ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔاٖػاد المرجمُٖ ،ال ُث ّ
ٍزي لمةلس مرمٍِة او ٖبة او يبٙة او زٌة او موًٙة دون ّٓػًة ،وًٍ
مة ِؾجٍزب الًجمةم بلٔة ُا ّم  ٞٝيٗ ٞوثػّٚجٌة هصٍ ّاللٔة ُال ّم ّ
ّ
ّ
والػؿمّة
الٍيوّة
:اللٔة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الرةمّة ،بةِجبةرًة اداة من ادوات الؿجدمةر وراس المةؿ ،ولٜن ِ ّٕٝمٜن اؿجدمةر راس
المةؿ اللٍٔي ًغا ثصّٙٙة للجومّة البفػِة ٖةلجومّة الفةملة مُ همةن "الص٘ اللٍٔي" ّ
لٜٞ
مػٝبةت المرجمُ ؟
ٔ
ُٖ إيةر الًجمةم بجمعرس اليٗةؿ ،وٚمع إشمةء شةزّةثٌم وثٍّٖػ الفػوط المؾةِعة
ٔ
ِلَ إدمةزٌم المعرؿُ والزجمةُِ ،خم من از ٞثصلّ ٞثمدالثٌم شٍؿ ّاللٔةتِ ،وبُٔ
الّمِ ٞلَ إِعاد ؿوعات ثّلّمّة ثؾجٌعؼ ٔاطغ مّةرٌٖم الٙبلّة ُٖ الِجبةر وإٚةمة زؾٍر
بّن لٔةثٌم ٔالم ومة ثصملي من خٙةٖةّ ،
واللٔة الّػبّة ومة ّ
ثٙعمي لٌم المعرؿة من ّٚم خٙةّٖة
بٍاؿًجٌة ،وذلٚ ٛمع الجٙلّك من ٔاخةر الهًٙةع العراؿُ الجُ ِػى المظجمٍن ٔبةهٌة ّ
ثفٜٞ
ٔ
ابػز الٗػهّةت المٗؾػة لإلطٗةؽ المعرؿُ ؛شّح ِرع الًٗ ٞهٗؾي بّن لٔجّن مجعاطلجّن
ٔ
ؿٍاء ُٖ المرجمُ ام ُٖ المعرؿةٍّٜٖ ،ن ملؼمة بمصةولة الجٍّٖ٘ بّن مّلي للٔجي الٍِّٗة
ومجًلبةت اإلدمةج ُٖ المرجمُ بعءا بةلورةح المعرؿُ .
ّ
لٙع قٔلت ًغى اإلقٜةلّة المظجمّن ُٖ الجّلّمّةت وُٖ ِلم الزجمةع اللٍٔي ٖصةولٍا
ٔ
ٔ
اإلزةبة ِوٌة من طالؿ الجةّٝع ِلَ هػورة ثًٍِػ مٙةربة لٍِٔة خٙةّٖة ثةطغ ُٖ الِجبةر ًٍِة
ٔ
المجّلم ُٖ بّعًة الٍزعاهُ والمّػُٖ ،وثجةؿؽ ِلَ الدػاء اللٍٔي والدٙةُٖ الغي ِٗع بي
الًٗ ٞإلَ المعرؿة بٔػض إدراج ال ٝػجؾةب ُٖ ؿّػورة بّبّة (إٍِٜلٍزّة)؛ وًٍ طّةر ِوعرج
همن موٍَر "بّبة الجومّة البفػِة " ( )L’écologie du développement humainلػ ٔاوري
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بػوٖوبػهػ ( ،)Urie BRONFENBRENNERؿوصةوؿ اؿجدمةرى بةِجمةد المٍروث الدٙةُٖ
ٔ
ٔ
وال ّ
مةزِّٔة ُٖ مؾَّ ثػّٚة اللٔة الّػبّة همةهة لجٜةٖؤ
المفجػؾ بّن لٔجُ الم الّػبّة
الٗػص وثصّٙٙة للجومّة البفػِة ،شّح هٙجػح ُٖ ًغا المعد الؿجٗةدة ّممة ِؼطػ بي المٍروث
ٔ
الدٙةُٖ ُٖ اللٔجّن الفٌّٗجّن الّػبّة والمةزِّٔة من شٜةِةت قّبّة.
 .1بّبة الجومّة البفػِة ِلبػوٖوبػوهػ ًُ :هَػِة ِؾجظعمٌة ٝػدّػ من الٗةِلّن ُٖ مرةؿ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
الّمٍمّة ،ؿٍاء ثّل٘ المػ بةلٍٚةِة ام بّلم الوببةٝ .مة ثّػؼ ُٖ مرةؿ ثممّم
المصة
ٔ
مػٝب من الوؿةط الجُ ثجٗةِّٖ ٞمة بّوٌة وثؾةِع ِلَ همٍ الًٗ . ٞو ثٍٙم ِلَ ثٗةِ ٞمٗةًّم
ٔاؿةؿّة ًُ :الوَةم ٔاللٔػ( ،)Micro systèmeمرمٍِة ٔالهَمة المٔػى
ٔ
( ،)Mésosystèmeالوَةم الظةرزُ( ،)Exosystèmeالوَةم ال ٝبػ (. )Macrosystème
هفػ بػوٖوبػوهػ ٝػجةبي "بّبة الجومّة البفػِة" ()The ecologie human development
ٔ
ؿوة  ،1979ولٜوي لم ِجػزم ٚى إلَ الٗػهؾّةٖ ،مة ثٍاٖػ من اٖٜةرى ُٖ ًغى اللٔة ورد ُٖ
ٔ
بّن الٜػجب والمٙةلت والمعاطالت ( )11الجُ اولت ِوةِة طةلة للجظًّى (رؿم الظػااى)
ٔ
ٔ
ٔ
لٌغا الومٍذج الغي ِمد ٞثعاط ٞوثػّٝب مظجلٕ الوؿةط ،امة ُٖ الؾوٍات الطّػةٖٙ ،ع ثم
ّ ٔ
لّ ٞاًمٌة الجػبّة (.)12
اؿجّمةلي ُٖ ؿّةٚةت مجوٍِة،
ٔ
ٔ
لٙع ٝةن للٍؿ بػوهٗوبػوهػ الػوؿّة وِالٚةثي مُ المٌةزػِن اخػ ُٖ لّةٓة هَػِجي ،إذ
ٔ
ٔ
ثّٜؽ ًغى الطّػة الشعاث الجُ ِةقٌة شجَ لةر مٌجمة بٙوةِة ثومّة الفظمّة(ٝ ،)13مة
ٔ
ّ ٔ
قٜلت اٖٜةر ّٖرٍثؾ )14()Vygotsky( ُٜولٍان ( )15()Lewinاؿةس ًغى الوَػِة ،شّح
ٔ
اؿجٍٗٚي مٍهٍع ٔثةخّػ الؾّةؽ ُٖ همٍ ٔاليٗةؿّ ،
ًٍٖر هٍِة من الًجمةم بةلجّّٔػات الجُ ثًػا
ٔ
ِلَ الوؿةط ،ومٙةلي (ِ )Two world of childhoodبػز مرةلت اًجمةمةثي وِجومن بغرة
هَػِجي شٍؿ الجومّة البفػِة(. )16
ّ ٔ
ٖإن اٖٜةر بػوهٗوبػوهػ ثوعرج ُٖ ثّةرات الجّٜٗػ البوةاُ الزجمةُِ (Socio-
وبغلٛ
ّ
 ،)constructivisteولٜوي ِجمّؼ بمالشَجي الًبّّّة ُٖ مٙةب ٞالًػاا٘ الجرػِبّة،
ٔ
ٔ
ٖةلمالشَة الًبّّّة ثؾجٌٍِي ،لهٌة ثجوةوؿ الًٗ ُٖ ٞؿّةؽ ش ُّٙٙوا ،ُّٚاِن ِؾجٔوُ
البةشح ِن اللرٍء إلَ المجّٔػات.
ٔ
ّ
ّ
ثٍٙم هَػِة بػوهٗوبػوهػ ِلَ ٖٜػة راّؾّة ثجمد ُٖ ٞثةخّػ المصّى بمٌٍٗمي الٍاؿُ ِلَ
همٍ الًٗ ،ٞشّح « ثٙجوُ بّبة الجومّة البفػِة العراؿة الّلمّة للمػاٖٙة الجعرِرّة
ٔ
والمجبةدلة بّن الٜةان البفػي الغي ِجًٍر و الجصٍلت الًةراة ِلَ مٍٜهةت الوؿةط الجُ
ٔ
ٔ
ِّّـ ٌّٖة اإلهؾةن ،مةدامت ًغى الؾّػورة ثجةخػ بةلّالٚةت بّن ًغى الوؿةط والؾّةٚةت
الجُ ثصجووٌة »( .)17و اهًالٚة من ًغى الٜٗػة ومعٍِٖة بإرادة ثصعِع مرةؿ ِلمُِٙ ،جػح
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ٔ
ثّػِٗي الظةص ببّبة الجومّة البفػِةٖ ،بةلوَػ إلَ اًمّة المصّىٍِٜ ،ن من الوػوري ِلَ
ٓ
البةشح ّ
الجمٜن من ّٚةس اخةر الجٗةِالت بّن ِوةلػ ًغا المصّى ِلَ همٍ الًٗ.ٞ
ٔ
ٔ
يٍر البةشح ّ
و لبلٍغ ذلّ ،ٛ
لوةٖة لالوؿةط او المصًّةت المجعاطلة ،شّح ِػض
ٔ
ٔ
مصّى الًٗٝ ٞؾلؾلة من الوؿةط المجعاطلة داط ٞبّوٌة البّن ،او المعرزة الٍاشعة
ٔ
ٔ
همن الطػى مد ٞالعمّة الػوؿّة ،شّح ِوجذ همٍ الًٗ ُٖ ٞهَػى ،همن ثٗةِالت اربّة
ٔ
ٔ
ٔ
اهمةط من المصًّةت  :الوَةم اللٔػ ،ومرمٍِة الهَمة المٔػى ،والوَةم الظةرزُ،
ٔ
ٔ
والوَةم ال ٝبػ .وثظجلٕ ًغى المصًّةت المؾمةة اهَمة ( )systèmesبةطجالؼ درزة مفةرٝة
ٔ
ٔ
الًٗ ٞوالم ٌّٖة ،اي بةلوَػ إلَ ٖةِلّجٌمة المبةقػة ومؾةًمجٌمة ٌّٖة.
ٔ
ِفّ ٜٞ
والم الوَةم ٔاللٔػ للجومّة البفػِةّ ،
ولمة ٝةن ًغا الًِٜٗ ٞبػ وِفةرؾ
الًٗٞ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ُٖ اوؿةط اطػىّٖ ،إهي ِمّػ ٖةِال ُٖ اهَمة لٔػى اطػى ٝةلمعرؿة والوةدي الػِةهُ ...و
ِجؼاِع ِعد ًغى ٔالهَمة مُ ّ
همٍى.
وِجٍٜن ًغا الوَةم ٔاللٔػ من خالخة ِوةلػ ّ
ّ
ثمٜن من مالشَة همٍ الًٗ ،ٞوًُ :همةذج
ٔ
ٔ
( )patternsالهفًة ّ
المّبػ ِوٌة بةللٔة اللَّٗة او ّٓػ اللَّٗة ،والجٗةلّ ٞالمجوموة ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
الهفًة ،والجٗةِالت الجُ ِوظػط الًٌّٖٗ ٞةٖ ،ػ« الوَةم اللٔػ ًٍ همةذج من الهفًة
ٔ
ٔ
ٔ
والدوار والّالٚةت بّن الٖػاد الجُ ِّّفٌة الًٗ ٞاخوةء همٍى ُٖ ؿّةؽ ِجؾم بظمةاك
ّ ٔ
ة.ا ّمة مرمٍِة ٔالهَمة المٔػى ٌُٖ ّ
مػٝب من ٔالهَمة المٔػى
زؾعِة ومةدِة طةل
المجّةلٙة ِن يػِ٘ الجبةدؿ والجٍال ،ٞوٚع ٍِٜن ًغا الجٗةِ ٞمبةقػاٝ ،مة ٚع ٍِٜن ِن
ٔ
يػِ٘ المػاؿالت والمٜةلمةت الٌةثّٗةٖ ،...مدالٚ ،ع ثٍزع مرمٍِة الهَمة المٔػى ُٖ
شةلة المعرؿة /الّةالة ،شّح ِجص ٘ٙالجٗةِ ٞبٍاؿًة دٖجػ ٚؾم الجلمّغ ٌُٖ ،إذن ،هَةم
ٔ
من الهَمة المٔػى.)18(».
ٔ
ٓ
ثصََ مرمٍِة الهَمة المٔػى بعور ًةم ُٖ ثومّة الٗػد ،وِمٜن ثصؾّن اخةرى ومػدودى
ٔ
ٔ
ِن يػِ٘ الجٍال ٞالمبةقػ ،وِوعمة ِّم ٞالٖػاد الصةهػون والموجمٍن إلَ اوؿةط مظجلٗة
ُٖ زمةِة وبف ٜٞموعمذ ومجّةون .
ٔ
ٔ
ٔ
ِصّ ٞالوَةم الظةرزُ ِلَ الوؿةط الجُ لٌة ثةخّػ ِلَ همٍ الًٗ ،ٞولٜن دون ان ٍِٜن
ٔ
ٔ
ٔ
للٗةِلّن ُٖ الهَمة المٔػى ثةخّػ مبةقػ ،مدال ؛ ًّبة ِم ٞالب ،الٍٙاهّن العاطلّة
ٔ
ٔ
لمرلؽ الٚؾةمٌٖ...غى الهَمة الظةرزّة ثؤخػ ُٖ همٍ الًِٗ ٞن يػِ٘ وهُ هٍابى،
ٔ
ٔ
ل ٝػجل ٛالمػثبًة بةلجٔغِة (اواهٌة ،هٍِّجٌة ،يػِٙجٌة ،)...او مّةِّػ طةلة بةللجؼامةت
ٔ
ٔ
ٔ
المعرؿّة ،او ِن يػِ٘ ثةخّػًة ِلَ يبّّة الصّةة الّةالّة ؛ٝػٙل٘ الّمٖ ،ٞجةخّػ الوَةم
ٔ
الظةرزُ ِمٜن ان ِوةِٕ من مػدود همٍ الًٗ ،ٞإن وزعت روابى مصٗؼة لمفةرٝة الٗةِلّن
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ٔ
ٔ
ٔ
ُٖ الهَمة المٔػى همن الوَةم الظةرزُٚ ،مع الجةخّػ مدال ُٖ اثظةذ ٚػارات من قةهٌة
ٔ
الجّّٗ ٞالٜبّػ لؾّػورة الوَةم اللٔػ.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔاطّػاٖ ،إن الوَةم ٔال ٝبػ ّ
ِوم مرم ٞالهَمة الطػى ،شّح ِجّل٘ المػ بةلومةذج الجُ
ٔ
ٔ ٔ
ثصعد اهمةط او هَم الصّةة ُٖ المرجمُ ،مدال ٍِزع الوَةم ال ٝبػ الؾّةؿُ ( macrosystème
ٔ
ٝ )politiqueةلعِمٙػايّة الزجمةِّة ،او الٚجمةدي()macrosystème économique
ٔ
ٝةلّبػالّة ...وِمٜووة ٔان هفبٌي بةلدٙةٖة الجُ ّ
ثصعد ٝػٍٙاِع ازجمةِّة ،اي ٝمرمٍِة من
ٔ
ٔ
الٍٙاِع الجُ ثٍٜن اشّةهة ّٓػ ٍةًػة او هموّة ( ،)tacitesوالجُ ٚع ثجرؾع ِن يػِ٘
ٔ
ٔ
ٖةلمػ ّ
ِجّل٘ إذن ب ٜٞمةًٍ بعٌُِ و قةم ٞلمرمٍع الهَمة ،ولٜوي
اؿجّمةؿ اللٔة،
ٔ
مٍهُ ثصّّن وثةوِ ٞمن يػؼ  ٞٝهَةم.
ٔ
ٔ
وال ٝبػ ل ّ
وبٌغاّ ،
ِمدالن ٖوةءات للمفةرٝة الًبّّّة لالٖػاد،
ٖإن الوَةمّن الظةرزُ
ٔ
ٔ
ٖإذا ٝةهت الجٗةِالت ُٖ إيةر الهَمة المٔػى ومرمٍِة الهَمة المٔػى ذات يبّّة
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
لالٖػادّ ،
ٖإن الهظػاط ُٖ الوَةم الظةرزُ او ال ٝبػ ِوبُٔ ان ٍِٜن
ثٙجوُ اإلٚصةم المبةقػ
ٔ
موَمة وموبٍية ( .)19و ل ِٙجػح بػوهٗوبػوهػ لّةٓة لجػّٝب الهَمة ُٖ ق ٜٞمظًى ،بٞ
ٔ
ّ
الػوؿّة ٝمة ذٝػهة ،وًٍ ثمدّ ٞمػثبى بةلٍلي
إهي ِمٕ ًغى البوّة بجفبٌٌّة بةلعمّة
ٔ
الػوؿّة .والعمّة الػوؿّة الجٙلّعِة ًُ ِبةرة ِن ثمدةؿ ازٍؼ من الصًبِٗ ،جس بًػِٙة
ٔ
ٔ
ٔ
اّٖٙةّ ،ثػٝب بعاطلي هؾض يب٘ الل ٞمن العمّة الولَ ُٖ الف ٜٞواللٍن والؼطػٖة،
ٔ
ٔ
ولٜن بةشرةم مظجلٗة ،شّح ثف ٜٞالٔػًة ُٖ الٔةلب رهّّة ( ،)Bébéو«الجمدّٞ
ٔ
بٍاؿًة العمّة الػوؿّة ًٍ ثرؾّع رااُ لعور الوَةم ال ٝبػٖ ،ةلعمّة الظةرزّة ثًُّ لبٔة
لبّٙة العمَ المػٝبة . )20( »...
العمّة الػوؿّة(:)21
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ٔ
ّإن الجمدّ ٞبٍاؿًة العمّة الػوؿّة ًٍ ال ٝػدػ قٍِّة ُٖ مرةؿ الجظًّى
ّ ٔ
ثرؾع الوؿةط دون رؿم شعود العوااػ ،وٍِٜن المػٝؼ ًٍ
( ،)schématisationsشّح
ٔ
ٔ
ٔ
الوَةم اللٔػ والعااػة الظةرزّة ًُ الوَةم ال ٝبػ ،وًٍ همٍذج لجرؾّع ثػّٝب الهَمة،
ّٓػ ٔا ّن مة ِّةب ِلّي ًٍ ّٚلة وهٍشي ُٖ ثرؾّع مرمٍِة ٔالهَمة المٔػى الجُ ّ
ِمدلٌة بعااػة
شٍؿ الوَةم ٔاللٔػٖ ،ال ّ
ٍِهس بغل ٛالّالٚة بّوٌةّ ،ممة ِرّ ٞالٙةرئ ِجٌٜن بٗصٍاًة
ٔ
ٔ
ٔ
(مرمٍِة الهَمة المٔػى) ُٖ اٖو ٞالشٍاؿ ،قػًِة مّػٖجي المؾبٙة لمٌٍٗمٌة ،وُٖ
ٔ ٔ
ؿٍا ٔالشٍاؿّٖ ،إهي ّ
ِصػؼ زةهبة ًةمة من زٍاهب الوَػِة ِن يػِ٘ إلٔةء مَةًػًة الجٗةِلّة
ا
ٔ
ٔ
()22
العِوةمّة  ،وِلّي «ِوبُٔ ان ثٍلَ ِملّة ثّػِٕ مرمٍِة الهَمة المٔػى ِوةِة طةلة،
ٔ
ٔ
ٖةلظًة الفةاُ ُٖ ثرؾّعًةِٜ ،من ُٖ اِجبةرًة هَةمة وؿًّة بّن الوَةم اللٔػ والوَةم
ٔ
ٔ
الظةرزُ ،ل ِالٚةت مجبةدلة ( ) interrelationsبّن الهَمة المٔػى ،)23( » .وًٍ المػ
الغي ثعارٝي مظًى دامػثٍ( )Demarteauومٍلػ ( ،)24( )Mullerشّح ّرٝؼ ِلَ ِملّة
الجٗةِالت بّن مظجلٕ ٔالهَمةٌٖ ،غا المظًى ّ
ِؾع الوٙك ُٖ الجمدِّ ٞن يػِ٘ العمّة
ٔ
ٔ
الػوؿّة بإبػاز المٙمٍد بمرمٍِة الهَمة المٔػى ،والغي ًٍ  « :ثفةب ٛاو ثّةل٘ من
ٔ
الهَمة المٔػى» (. )25
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وِلَ الػٓم من ٔا ّن مٙةربة بػوهٗوبػوهػ البّبّة «  ...ل ّ
ثصعد ٔا ِّة ثٙوّة دّٙٚة ٔاو ّ
طةلة ول
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ثٙجػح ا ّي "دلّ ٞلالؿجّمةؿ" او لٍازم ( )Kitالجعط ،ٞاو ا ّي ِومػ ِمٜن للمجعطلّن
إهةٖجي" لموعوؽ ِّعثٌم" (ٖٙ ،)26( »)Boite à outilsع قةع اؿجّمةلٌة ُٖ مرةلت المصة
ٔ
والممةلس الزجمةِّة والجظًّى لجوج ٞٙبّعًة إلَ الجػبّة والجّلّم.والرعِػ بةلغٝػ ا ّن مٌٍٗم
الجٗةِ ٞالغي ّٚعمي بػوهٗوبػوهػ لّؽ زعِعاٖ ،ةلؾلٍؾ هةزم ِن ثٗةِ ٞالٗػد مُ مصًّي،
ٔ
ّٓػ ٔا ّن المبجٜػ ّٖي ًٍ ثّػِٗي للمصّى الغي ّ
ِرؾع ِةدة من طالؿ الجٗةِ ٞبّن الهَمة
ٔ
الٗػِّة الّةالّة ( )Sous systèmes familiauxوٝغا الوَػ إلَ المؤؿؾةت والٌّائت ِلَ اهٌة
ٔ
ًُ المصعدة لٌغا المصّى ُٖ ،شّن ِػى بػوهٗوبػوهػ وّٓػى من اإلِٜلٍزّّن ا ّهي ثػالٕ من
ٔ
ٔ
يبٙةت مػٝبة الٍاشعة ُٖ الطػى ،شّح ثٍٜن الجٗةِالت بّوٌة مجبةدلةٝ ،مة ا ّن دور الٗػد
ٔ
ّٖي لّؽ ؿلبّة ،ب ٞبإمٜةهي الجةخّػ ُٖ ًغى الًبٙةت بعرزةت مجٗةوثة .
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ٔ
وهَػا لًمّة ًغى الًبٙةت او الوؿةط او الهَمة ُٖ ثٍّٖػ بّبة الجومّة البفػِة ،وهَػا
ٔ
لمة ّ
ثفٜلي مٗةًّم هَػِة بػوهٗوبػوهػ من ثةؿّؽ هَػي لٌغى العراؿةّٖ ،إهوة ؿوصٍللٌة مُ
ٓ
الجمدّ ٞلٌة ِلَ الوصٍ الثُ:
ٔ
 الوَةم ٔاللٔػٖ :وةءٔ ،او وؿى مةدي ِةدةّ ،
ِجػدد ِلّي الٗػد ،وِمٜن ان هالشٌ
ٔ
ٔ
ّٖي مظًًة من الهفًة والدوار والجٗةِالت ،مدال:الموؼؿ/المعرؿة/المٜػجب...
ٔ
ٔ
 مرمٍِة الهَمة المٔػى  :مرمٍع الّالٚةت بّن ًغى الهَمة ،مد ٞالّالٚة بّن
الموؼؿ والمعرؿة ،الموؼؿ والّم ،ٞالّم ٞوالمعرؿة ،...شّح ِجم الًجمةم والهفٔةؿ
ٔ
بةلؿجمػارِة والجٍاٖ٘ او الهؾرةم بّوٌة.
ٔ
ّ ٔ
 الوَةم الظةرزُٖ :وةء ٔاو وؿى ل ّ
ولٜن اهفًجي
ِجػدد ِلّي الٖػاد ٝمفةرّٝن
ٔ
ٔ
ٔ
الظةلة ّ
ّ
وثؤخػ ِلٌّة وِلَ ادوارًم ُٖ الوَةم اللٔػ ،وِمٜن
وٚػاراثي ثمؽ اهفًجٌم
ٔ
الجمدّ ٞلي بّم ٞالٍالعِن بةلوؾبة للًٗ ٞومعرؿة الًٗ ٞبةلوؾبة للٍالعِن او مرلؽ
ٔ
ٔ
الٚؾةم ،او البػامذ الجّلّمّة .
ٔ
ّ
الظةلة
 الوَةم ال ٝبػ  :مرمٍع المّجٙعات والّٙم والمّةِّػ واإلدٍِلٍزّةت
بةلرمةِة البفػِة ٌُٖ ،الممعر والهّٜةس ُٖ الٍٚت هٗؾي للؾلٍٝةت الٗػدِة والمؤؿؾةثّة
(.)27
ٔ
وُٖ إيةر البصح ِن إرؿةء مّةلم الجومّة البفػِة ُٖ مؾجٍى "الوَةم اللٔػ"ِ ،مٜن
ٔ
ٔ
ٔ
الجؾةؤؿ ِن الٍّام ٞالجُ ّ
ثف ٜٞاهًػابة او طًػا او ثٌعِعا لومٍ الًٗ ،ٞاو ِن الٍّامٞ
ٔ
الجُ ُِجٍٔ ُٚا ّهٌة ثؾٌم إِرةبة ُٖ ّ
همٍى ،وٝغا ِن ّّٗٝة ثمٌَػ ٍِام ٞالظًػ او العِم ُٖ
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ٔ
ٔ
الدوار والجٗةِالت وُٖ اهفًة المصّى المةديٝ ،مة ِمٜن الجؾةؤؿ ِن درزة الجٍاٖ٘
ٔ
والهؾرةم والؿجمػارِة بّن الهَمة المٔػى وِن ممةدر الهًػاب ومٍارد المؾةِعة الجُ
ٔ
ٔ
ِوبُٔ ثٙعِمٌة ُٖ مؾجٍى "مرمٍِة الهَمة المٔػى" ،ا ّمة ُٖ مؾجٍى الوَةم الظةرزُ،
ٔ
ٖججوةوؿ المٙةربة ثصلّ ٞالرٍاهب المؤؿؾةثّة ّ
المؤخػة ِلَ الٗػد :مةًُ الٌّبة او المؤؿؾة
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
المؤخػة ِلَ همٍ الًٗٞ؟ مة ًُ الٍٙاِع او المّةِّػ الجُ ِمٜن ان ّثدبى او ثّّ٘ ثمػٖةثي
ٔواّٖةلي وهمٍى وثل ٛالجُ ثومن لي الؾوع ّ
والعِم؟
وّٖمة ِظك الّٙم والمّجٙعات ّ
المؤخػة ِلَ ٔالّٖةؿ (ّٖ ،)Actionsإهٌة ّ
ثف ٜٞالوَةم
ٔ
ال ٝبػ الغي ِمٜن الجؾةؤؿ ّٖي ِن الّٙم الؾةاعة ُٖ المؤؿؾةت والٌّائت والرمةِةت
البفػِة والمرجمُ ،وِن معى اهؾرةمٌة مُ ثلّ ٛ
الظةلة بةلٗػد ،وِن الجعابّػ الجُ اثظغثٌة
()28
العولة لالِجػاؼ بةلطجالؼ .
ٔ
ٔ
ّ ٔ
لمرػد ان ِلُٙ
 .2ثًبّ٘ المٗةًّم الؿةؿّة للمٙةربة البّبّة ُٖ ثّلّم ّاللٔة الم:
الػشم البٍّلٍزُ بةلًِٗ ،ٞجلٙةى الػشم الزجمةُِ والدٙةُٖ لّجمعى لي بةلجوفبة والجٍِٜن،
ٔ
ٔ
و ٍِٜن ذل ُٖ ٛإيةر الٍؿى الوؿ الغي ِجٗةِ ٞمّي وًٍ الوَةم اللٔػ (البّت)الغي
ٔ
ّ ٔ
ّ ٔ ٔ
قظمّة ّ
ّ
الًٗ ٞالرؾمّة والوٗؾّة
ثجٍٜن اؿؽ
ثف ٜٞالم اشع ِوةلػى الؿةؿّة ،شّح
ٔ
والّٙلّة والٍزعاهّة ُٖ الؾوٍات المبٜػة ،وٍِٜن للٔة الم ُٖ ذلّ ٛالعور الصةؿم ،هجّرة
ٔ ٔ
ٔ
ارثبةط الًٗ ٞالفعِع بةلم وثةخّػًة الٍٙي ّٖيّ «:إن اللٔة الممؼوزة بًّٕ الم وشوةهٌة
ٔ
ودٖبٌة ِفّػ الًٗ ٞبةلمجالء الٍزٍدي ،والجٗةؤؿ بةلصّةة الجُ بعا الهظػاط ٌّٖة ،اهًالٚة
من ًغى الٗجػة المبٜػة من الصّةة الجُ ثوبوُ ٌّٖة قظمّجي وثجٍٜن ّٚمي واثرةًةثي ،بٗوٞ
ّ
...طةلة إذا ٝةن مصةية ّ
ّ
ّ
بةلمصبة
برٍ ِةيُٗ مّٗم
للجفٜٞ
مة ِجمجُ بي من مػوهة وٚةبلّة
والػِةِة الجُ ّ
ّ
ّ
ّ
ثص ٘ٙلي ثٍالال وثٗةِال زّعا ،ممة ؿٍّٜن لي بعون ق ٛاهّٜةس واهس ِلَ
والجٗجس ّ
المبٜػّ ،
الغًوّة الجُ ثؾةِع ِلَ الومٍ ّ
بوّةثي ّ
وثمد ٞالّةلم الظةرزُ واثظةذى مٍهٍع
ٔ
ٌٖم وبصح وثةم ُٖ ،ٞاؿجٙالؿ ِن مٍهٍِةثي»(.)29
ٔ
ّإن لٔة الم ًُ الٍؿّلة المدلَ الجُ ثٜػٗ ٞللًٗ ٞثٍازهة هٗؾّة ،وهمٍا لٍِٔة ِوّٜؽ
ٔ
ثةخّػى ِلَ قظمّجي وًٍِجي الفظمّة ٖةلرمةِّة ،هجّرة ثٙعِػى للٔجي وإِمةهي بٙعرثٌة ِلَ
المؾةًمة ُٖ بوةء الصوةرة ،شّح ّ
ثمٜوي ًغى ّاللٔة من وٍّٗة الجٍال ٞوالجّبّػ ِن الغات
ٔ
بةلمةن ّ
وِص ٘ٙثٍازهي الوٗؾُ والّةيُٗ وبةلجةلُ الهعمةج ُٖ المرجمُ والٗةِلّة
ّممة ِفّػى
ٔ
ّٖيٖ ،لٔة الم ًُ الجُ ثػؿم « ...مّةلم مٌٍٗم الغات ولٍرثٌة لعى الفظك ،وثًٍر ًغى
المٍرة ِبػ مػاش ٞالومٍ ،لجٍِٜن وبوةء ًٍِجي الفظمّة الجُ ثرّلي ِعرؾ وزٍدى وشّةثي
ٔ
ٔ
ٝػٗػد لي ّٝةن مجمّؼ ِن زمةِجي ،من زٌة ،وِوٍ همن اٖػادًة ،من زٌة اطػى ،وٝػٗػد
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ِوجمُ إلَ مرمٍِة ازجمةِّة لٌة ًٍِجٌة الزجمةِّة والدٙةّٖة ،ثفّػى بٍزٍدى ومٜةهجي
ّ
الظةلةِ ،بػ ّٚمٌة واثرةًةثٌة ومبةداٌة الجُ ِجفػبٌة ِبػ ِملّة الجوفبة الزجمةِّة الجُ
ٔ
ٔ
(. )30
ثوُ الؿػة موغ الؾوٍات المبٜػة من الصّةة لبوةثٌة الولَ »
ٔ
ٔ
ّ
ثلّب لٔة الم إذن دورا بةلْ الًمّة ُٖ هصت ًٍِة الًٗ ٞخم ُٖ ٖػض الهؾرةم
الزجمةُِ من طالؿ ّٚةدثي إلَ الهعمةج بّؾػ ُٖ المرجمُ ِن يػِ٘ إشؾةؿي بٍٙاؿم
ٔ
خٙةّٖة مفجػٝة وًٍ ّ
ِجٜلم اللٔة هٗؾٌة داط ٞالمرمٍِة  « :وثّجبػ اللٔة الم بعون قٛ
ٔ
ٔ
وؿّلة الجوفبة الزجمةِّة بةمجّةز.والؿةؿُ ُٖ ًغا ّٝلي ا ّن مٌٍٗم الٌٍِة وخّ٘ الملة داامة
ٔ
ٓ
ٔ
بةل ٞالفظك وزغورىٝ ،مة ا ّن لي داامة وقةاذ ثػبًي بةلطػِنٖ ،من طالؿ الهجمةء
ٓ
ّ
دِوةمّة مؾجمػة ،ثجٍٜن الٌٍِة الفظمّة ،والٌٍِة
والرثبةط بةلطػِن ِبػ ؿّػورة
ٔ
ّ
الدٙةّٖة ،واداثٌة ُٖ ذل ٛمظجلٕ الّوةلػ الدٙةّٖة والصوةرِة الجُ
الزجمةِّة ،والٌٍِة
ٔ
ٔ
ثجٍٜن من المّةرؼ والمّجٙعات والطالؽ والِػاؼ والّةدات و ٞٝالؿجّعادات الجُ ِظوُ
إلٌّة الًٗ ٞوِٜػجؾبٌة من طالؿ ِملّة الجوفبة الزجمةِّة الجُ ثلّب ٌّٖة اللٔة ٔالم دور
الوة ٞٚوالصةم ُٖ ٞالٍٚت هٗؾي ٌُٖ ،مّّن خٙةٖجي الظمب»(.)31
ٔ
وثػثبى ّاللٔة ّ
ِةمة ولٔة ٔال ّم ّ
هفةت ّٖيّ ،ممة ِرّلٌة ل ّ
ثّبػ
طةلة بةلمصّى الدٙةُٖ الغي
ٔ
ِن هٍاِة الٗػد واٖٜةرى ٖصؾب ،بِ ٞن يبّّة المرجمُ وخٙةٖجي ٌُٖ ،لّؾت وؿّلة ثٍالٞ
ٔ
ٖصؾب ،ب ٞوِةء خٙةُٖ ،بٍؿٌّة ان ثعمذ الٗػد ُٖ خٙةٖة مرجمّي ،وبغل ٛثٍٜن وؿّلة
من وؿةا ٞه ٞٙاإلرث الدٙةُٖ إلَ الوةقبة وثص ّ٘ٙالجومّة البفػِة ،إذ ل ثومّة بفػِة بعون
ثومّة خٙةّٖة ثّمِ ٞلَ « ثومّة المّةرؼ ،ولّةهة المٍروث الدٙةُٖ بمظجلٕ زٍاهبي،
وثًٍِػى واإلهةٖة إلّي ،وثومّة اإلبعاع الٗوُ والٜٗػي والصوةري ،ول ٞٙالمٍاًب  ...ول
ٔ
ِمٜن لمرجمُ من المرجمّةت ٔان ِصةٌٖ ِلَ خٙةٖجي وِومٌّة ّ
وًٍِرًة بّٔػ لٔجي الٍيوّة او
ٔ
الٍٙمّة .و لؿّمة وا ّن اللٔة ًُ الٍِةء الغي ِصٌٗ ًغى الدٙةٖة وِوٙلٌة من زّ ٞإلَ زّ،ٞ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
وًُ ٔالداة ّ
المّبػة ِوٌة ثّبّػا لةدٚة ،ول ِمٜن ل ِّة لٔة اطػى ان ثوٍب ِوٌة ُٖ ذل ،ٛلهي
ل ِمٜن ٔل ِّة خٙةٖة ٔان ّ
ثجف ٜٞوثمةغ بّٔػ لٔة المرجمُ الغي ٔاهجرٌة ّ
.إن اللٔة ًُ ّ
مٍٜن
ٔ
()32
اؿةس من مٍٜهةت ًغى الدٙةٖة  ٌٖٞ.ؿمّت بدٙةٖة ل لٔة لٌة؟»
ٔ
بٌغا ِجوس دور لٔة ال ّم بصمٍلجٌة الٍزعاهّة والدٙةّٖة ُٖ ثص ّ٘ٙالجٍازن الوٗؾُ واللٍٔي
والزجمةُِ للًٗ ،ٞوًٍ ثٍازن ِوبُٔ ثٔغِجي بّوةلػ المٍروث الدٙةُٖ ،وُٖ ّ
مٙعمجٌة
الصٜةِة الفّبّة الجُ ثػبًٌة وقةاذ وخّٙة بلٔة ٔالم ،مدلمة ّ
ؿوٍهس.
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ثمد ٞالمعرؿة او الٙؾم ،خةهُ "هَةم الٔػ" ِجٗةِ ٞمّي الًٗ ،ٞوًٍ هَةم ِوبُٔ ان
ٔ
ِصةٌٖ ِلَ الجٍازن الغي شٙٙي الًٗ ُٖ ٞالوَةم الوؿ (البّت) ُٖ ؿبّ ٞاؿجمػارِة مؾةر
ٔ
الجومّة ،لغلّ ٛ
ٖإن الجّٜٗػ ُٖ إيةر "مرمٍِة الهَمة المٔػى" ُٖ ربى الّالٚة بّن الموؼؿ
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ٔ
ٔ
ٔ
والمعرؿة هػورة ملصة ،ذل ٛا ّن الجٍازن الوٗؾُ الغي ثصٙٙي لٔة الم ؿٍاء اٝةهت الّةمّة
ٔ ٔ
الّػبّة ام المةزِّٔة ِةم ٞشةؿم ُٖ الورةح المعرؿُ ،إذ ٍِٙد إلَ اشجػام الغات وزِةدة
ِف ٜٞثمٌّعا ّ
الٙةبلّة ّ
للجّلمٝ ،مة ِمٜن ٔان ّ
لجّلم اللٔة المفجػٝةٖ...« :ةلدٙةٖة الجُ ثصملٌة
ًغى اللٔةت الٍيوّة ًُ راٖع من رواٖع الدٙةٖة الٍيوّة المفجػٝة »( . )33ومةدامت اللٔة
ٔ
ٔ
مصٍرِة ُٖ موٍَمة الدٙةٖة ٝمة ذٝػهة و «...اؿةس راّؽ من اؿؾٌة لرثبةيٌة بةلٜٗػ واإلبعاع
والمّجٙعات والجػاث ،وّٓػًة من المٍٜهةت ٌُٖ.ل ثومٍ ُٖ ٖػاغ ،ب ُٖ ٞمرجمُ لي ؿّةٚي
الدٙةُٖ وبّعى الجةرِظُ وامجعادى الرٔػاُٖ ،لغا ٖةلمعط ٞالًبُّّ لمرجمُ المّػٖة والجومّة
ًٍ الجّلّم » (. )34
ٔ
لٙع ادرؾ مّعو الموةًذ الجّلّمّة ِوعهة ُٖ إيةر مة ِمٜن إدرازي همن "الوَةم الظةرزُ
ٔ
ٔ
" للمٙةربة البّبّة ،هػورة الًجمةم بةللٔةت ال ّم ومة ثصملي من مٍروث لؾةهُ وادبُٖٙ ،ع
المػزّّة ّ
الّةمة للموةًذ المةدرة ؿوة ِ «:2009رب ان ّ
ّ
ثجصم[ ٞالموةًذ الرعِعة ]
زةء ُٖ
ٔ
ّ
ّ
شمجٌة ...لجص ّ٘ٙالًعاؼ المجمدلة ُٖ ه ٞٙوإدمةج الّٙم المجّلٙة بةلطجّةرات الٍيوّة
ّ
ّ
...:الجصٜم ُٖ اللٔجّن الٍيوجّن ،وثٙعِػ المٍروث الصوةري الغي ثصمالهي من طالؿ
ٔ
ٔ
(طةلة) ...الٍُِ بةلهجمةء...و [مّػٖة ] الؿؽ والّٙم الطالّٚة لإلؿالم ،وّٚم الجػاث
ي ٔ
لالمة الرؼ ّ
ااػِةٝ . )35(»...مة زةء ٌّٖة ،وُٖ مرةؿ ثّلّم اللٔة الّػبّة
الدٙةُٖ والصوةر
ثصعِعاِ«:لَ المعرؿة ٔان ثّمِ ٞلَ اؿجّةدة الجالمّغ الدٙة بلٔجٌم ،والِجؼاز بدٙةٖجٌم ،ممةّ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ِّؼز لعٌِم الفٍّر بةلهجمةء لالمة ،وثةّٝع ًٍِجٌم الدٙةّٖة والصوةرِة ،)36( »...ا ّمة ّٖمة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المؾةلة ّ
ِظك اللٔة ٔال ّ
ثجّل٘ بةلٌٍِةٖ ،ةلمةزِّٔة
مةزِّٔةٖٙ ،ع ا ّٚػت ًغى المػزّّة بة ّن «...
إرث وثػاث مفجػؾ بّن زمُّ الرؼااػِّن ،وثػثٜؼ ِلَ الّم٘ الجةرِظُ الػاؿض ُٖ الٍاُٚ
المّةلػ للرؼااػ والمٔػب ّ
.ٜٞٝ
ٔ
مةزِّٔة ّ
وبٌغى المٗة ّ
ٖإن ٔال ّ
ثمد ٞلٔة الم ،وواّٚة لؾةهّة وويوّة ًةمة ،واّٚة خٙةّٖة
ٔ
()37
ّ
وشوةرِة ويوّة ،و اشع مٍٙمةت الٌٍِة الٍيوّة »  .وثؤٝع ًغى المػزّّة ِلَ هػورة
ٔ
ٔ
ثّّٗ ٞالمٜػجؾبةت اللٍِٔة للًٗ ٞالرؼااػي ،اي مة اٝػجؾبي ُٖ لٔجي الم ،من طالؿ ثوبّي
الٗةِلّن ُٖ الموٍَمة الجػبٍِة إلَ مة ِمٜن ٔان ّ
ِصٙٙي ذل ُٖ ٛثّلّم اللٔة الٍيوّة
ّ ٔ ٔ
والجّلم ػ ان ِةطغوا ُٖ
المفجػٝةٖ ،ػ «ِ...لَ المعرؿّن والبّعآٍزّّن ػ ُٖ بعاِة الجّلّم
الصؾبةن المٜػجؾبةت اللؾةهّة الؾةبٙة للجالمّغ ،وذل ٛشجَ ٍِٜن الهجٙةؿ من الّػبّة
ٔ
ٔ
وال ّ
مةزِّٔة إلَ لٔة الجّلّم ؿٌال.وبٌغا الموٍَرِ ،مٜن للجّلّم الجصوّػي ان ٍِٙم
الّةمّة
()38
بٌغى الّملّة الهجٙةلّة » .
ٔ
ٔ
وًٍ مة ٝةهت موةًذ اللٔة الّػبّة ُٖ إيةر إلالح ؿوة ٚ ،2003ع الصت ِلّي اِوة،
ٔ
للمّلمّ ،
ّ
بّعآٍزّة ّ
ّ
بةلمجّلم وبلٔجي الم
ثوَم ِالٚجي
شّومة اؿجًػدت ُٖ ثٙعِم ثٍزٌّةت
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«ٖ ...ةلجفبح بٜٗػة إٚصةم ّ
المجّلم بةدئ ذي بعء ُٖ لٔة مجٌّبة ل قةابة ٌّٖة... ،مجرةًلّن
هػورة المػور ٚب ٞذل ٛبمؾجٍِةت لٍِٔة ل بع موٌةٚ ،ع ِؼِع من ُهٍٗرى واهٔالٚي ِلَ ّ
الجّلم،
وًٍ ُٖ بعاِة ثمعرؿي.مُ ٔا ّن ًغا المؾجٍى من ّاللٔة ل ِمٜن الٍلٍؿ إلّي مُ ّ
المجّلم الغي
ٔ
ٔ
ٔ
اٚب ٞإلّوة بلٔة ا ّميّ ،إل بّع ازجّةز مؾجٍِةت لٍِٔة (ٚ )les registresػِبة من لٔة ال ّم ؛
ٔ
ٔ
إهةٖة إلَ ٍٝن ًغى المؾجٍِةت ثجٗةوت بجٗةوت لٔةت الم المصلّة ُٖ الرؼااػ وبعرزة ثة ّخػ
ًغى ٔالطّػة ّ
بةللٔة المعرؿّة المجٌّبة.)39( « ...وثؾجمػ ًغى الموةًذ ُٖ ّمع الرؾٍر بّن لٔة
ٔ
ٔ
الم ولٔة المعرؿة (اللٔة الم) ،همةهة لص٘ الجلمّغ اللٍٔيٖ ،جٍٙؿِ« :وع اللجصةؽ بةلؾوة
ّ ٔ
ّ ٔ
الرٍ الؿػي المصن إلَ ِةلم المعرؿة البجعااّة الجُ
ز ٞاليٗةؿ من
ًٜ[ 1غا]ِ ،وجٞٙ
ّ
ِػزَ موٌة ؿع الٗػاغ الوةزم ِن ّٓةب ثّمّم الجّلّم الجصوّػي ،ولٍ لؾوة واشعة ٖ.لٍ ٝةهت
ٔ
ًوةؾ ؿوة واشعة من الجصوّػ ٖصؾب لجٜػٗلت بمٍرة يبّّّة ببّن الهفًة ذات الملة
ٔ
بةلٙػاءة والٜػجةبة والصؾةب ؛ٝةن ِجعربٍن[ًٜغا] ِلَ الممةرؿة الفٍِٗة ّللٔة اؿجوةدا إلَ لٔة
ٔالم ،بصّح ِجٌّبٍن بٌة ٝمًلب ٚبلُ ّ
لجّلم الٙػاءة» (. )40
وإذا ٝةن مة ّ
ّ
ِمب ُٖ ثص ّ٘ٙالجومّة الجُ ثعٍِ إلٌّة المٙةربة
ثوموجي ًغى الموةًذ
ٔ
البّبّة ،هَػا لهؾرةم مة ِٙجػشي "الوَةم الظةرزُ" مُ مة ذٝػهة ُٖ "مرمٍِة الهَمة
ٔ
المٔػى " و"الوَةم ٔاللٔػ" ّ
ٖإن موةًروة اطلت بٌغا الجٍاٖ٘ ُٖ ؿّةؽ "إلالشٌة
ٔ
ٔ
اإللالح" ،مؾجٔوّة ِّمة ِمٜن ان ثروّي من لٔة الم بّعآٍزّة وازجمةِّة ،إذ« ...من ّٓػ
البّعآٍزُ ّ
شح الجالمّغ ِلَ الجبػؤ من لٔة موفبٌمٖ ،لّؽ اِجبةر الٍاٖعِن ُ
الرعد موٌم
لٗصة بّوةء بجرةً ٞلٔجٌم ٔال ّم ًٍ ،مة ّ
ؿّمٜن من إدمةزٌمٔ ،ل ّن مٜػجؾبةثٌة ّ
مجّعدة:
ّ ٔ
ٔ
ّ
الجػبٍِة
همّة اِوةّ .إن ِعم اٝػجػاث المؤؿؾةت
ثٍاللّة ،خٙةّٖة ،مّػّٖة ،واشّةهة
للمٜػجؾبةت ّالل ّ
ٍِٔة ّ
الٙبلّة ِوفئ ِعم ثٍازن وزعاهُ ومّػُٖ لعى الًٗ ،)41(» ... ٞوٚع ّثم
ذلّٖ ٛمة ِّػؼ بموةًذ "الرّ ٞالدةهُ" الجُ دطلت ّ
شّؼ الجًبّ٘ بعءا من المٍؿم العراؿُ
ّٔ
ٔ
الٙبلّة ّ
2017/2016؛إذ لم ثّجػؼ ًغى الموةًذ بةلمٜػجؾبةت ّ
ممدلة ُٖ لٔة الم ؿٍاء اٝةهت
ٔ
ِػبّة ٔام ٔا ّ
ِةمّة ّ
ّ
مةزِّٔة ،ولغلٖٙ ٛع اشرمت ِن ذٝػًمةِ ،لَ الػٓم من ثػّٝؼًة ِلَ
ٔ
البّع الّٙمُ وِلَ هػورة الًجمةم بةلمٍروث ُٖ مظجلٕ اقٜةلي ،بةِجبةرًمة مٍٜهة من
الفظمّة وِلَ لّّع ثػؿّض الّٙم الٍيوّةّ ،
ّ
شعدت
مٍٜهةت الٌٍِة ُٖٗ ،مّعان ثٍِٜن
ّ
ًغى الموةًذ الّٙم الٍازب ٓػؿٌة لعى الجالمّغ ُٖ مػشلة الجّلّم البجعااُ ،والمفٜلة لملس
ٓ
ّ
ثظػزٌم من ًغى المػشلة ِلَ الوصٍ الثُ:
ّ
[المجّلم]ِلَ مبةدئ زؼااػِجي ( Algérianitéالهجمةء للرؼااػ)ّ ،
ّ « 
مّبػا ِن
ِجّػؼ
اشجػامي للػمٍز الجُ ّ
ثمدلٌة ...
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ٔ
ّ
ِجفبُ بمّػٖة واؿّة لمٍروث ال ّمة ُٖ المرةؿ الجةرِظُ والرٔػاُٖ واللؾةهُ

()42
(اللٍٔي) والدٙةُٖ والعِوُ. » ...
ٔ
ٔا ّمة ِوع ثصعِع المصةور الػ ّ
اّؾّة الجُ ثعور شٍلٌة موةمّن ّ ٞٝالمٍادٖٙ ،ع ا ّٚػت ًغى
ٓ
ٔ
الموةًذ مصٍر المٍروث الصوةري ،المجومن المصةور الٗػِّة او المرةلت الثّة  «:المٍروث
الصوةري الٍيوُ ،المٍروث الصوةري الّةلمُ ،المٍروث الجةرِظُ والدٙةُٖ واللؾةهُ
(اللٍٔي) وذاٝػة الفٍّب» ( ،)43وًٍ مة ّ
ِف ٜٞمٗةرٚة ِلَ الموةًذ الرعِعة ثعارٌٝة .
ٔ
ٔ
و ِّٜؽ الوَةم الجػبٍي ؛اي "الوَةم ال ٝبػ" ُٖ المٙةربة البّبّة ،الٗلؾٗة الٜٗػِة
والزجمةِّة والؾّةؿّة الجُ ثجبوةًة العولةّ ٌٍٖ ،
مصملة لّوةلػ ِلمّة وؿّةؿّة وازجمةِّة
ّ
وإٚلّمّة وِةلمّة ثؾَّ إلَ الجومّة البفػِة وإِعاد الٗػد للصّةة ،وِلّب ًغا
واٚجمةدِة
الوَةم دورا راّؾة ُٖ إرؿةء الّٙم المػاد ٓػؿٌة ُٖ مٍاين الٔع وبةلجةلُ ُٖ المرجمُ ،ولغلٛ
زةء ُٖ دِبةزة الٙةهٍن الجٍزٌُّ للجػبّة  «:المعرؿة الرؼ ّ
ااػِة مًةلبة بومةن ثػّٚة الّالٚة
ٔ
وال ّ
مةزِّٔة والمصةَٖة ِلٌّة ،بمٗجٌة الصبٜة الجةرِظّة للجًٍر الؾٜةهُ
بةإلؿالم والّػوبة
ٔ
)
44
(
ّ
والدٙةُٖ والعِوُ واللؾةهُ مّة » ٝ ،مة زةء ُٖ ًغى العِبةزة هٗؾٌة ان المبةدئ ّ
المؤؿؾة
ٔ
لال ّمة الرؼ ّ
ااػِة ،ثٍٙم ِلَ ثٍِٜن الٍُِ الٍيوُ المؾجمع من « ػ الّػوبة ٝلٔة وٝصوةرة
ّ ٔ ٔ
وٝػدٙةٖة والجُ ّ
الّػبّة ٝةداة اولَ ل ٝػجؾةب المّػٖة ُٖ مظجلٕ
ِّبػ ِوٌة من طالؿ اللٔة
الّػبّة ِلَ ٓػار اإلؿالمّ ،
ثف ٜٞمُ ٔال ّ
مػاش ٞالجّلّم والجٍِٜن .اللٔة ّ
مةزِّٔة إؿموت
ّ
الٌٍِة الدٙةّٖة للفّب الرؼااػي وِومػا زًٍػِة لٍِّي الٍيوُ...
ٔ
ػ ال ّ
مةزِّٔة ٝلٔة وٝػدٙةٖة وٝػجػاث ًُ زؼء ل ِجرؼء من مػٝبةت الفظمّة الٍيوّة
ّ ٔ
ّ
ِجّّن ان ثؾجّٗع ًغى اللٔة بٜةم ٞالًجمةم وثٍٜن مصال للجػّٚة واإلخػاء
الجةرِظّة ،وِلّي
()45
ُٖ إيةر ثدمّن الدٙةٖة الٍيوّة » .
ٔ
ّ
ّ
ولمة ٝةهت مٍٜهةت الٌٍِة الٍيوّة ًُ ،اإلؿالم والّػوبة والمةزِّٔةٖٙ ،ع وزب
الًجمةم بٌة زمّّة ثصّٙٙة للجمةؿ ٛالزجمةُِ والٍشعة الٍيوّة ،ولغلّ ٛرٝؼت ٓةِةت
الجػبّة ُٖ ًغا الٙةهٍن ِلَ:
ٔ
ّ
« ػ ثرغِػ الفٍّر بةلهجمةء للفّب الرؼااػي ُٖ هٍٗس ايٗةلوة وثوفبجٌم ِلَ شب الرؼااػ
وروح الِجؼاز بةلهجمةء إلٌّة ،وٝغا ّ
ثّلٌٙم بةلٍشعة الٍيوّة ووشعة الجػاب الٍيوُ ورمٍز
ٔ
ال ّمة.
ػ ثٍِٙة الٍُِ الٗػدي والرمةُِ بةلٌٍِة الٍيوّة ،بةِجبةرى وخةؽ الهؾرةم الزجمةُِ
ٔ
وذل ٛبجػّٚة الّٙم ّ
وال ّ
مةزِّٔة
المجملة بةإلؿالم والّػوبة
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بجٍِٙة ّ
ااػِة ّ
ػ  ...ثظلّع لٍرة ٔال ّمة الرؼ ّ
ثّل٘ ًغى ٔالزّةؿ بةلّٙم الجُ ّ
ِرؾعًة ثػاث بالدهة
الجةرِظُ والرٔػاُٖ والعِوُ والدٙةُٖ ...
ٓ
()46
ػ همةن ثٍِٜن خٙةُٖ ُٖ مرةلت الٗوٍن والداب والجػاث الدٙةُٖ . »...
ّ ٔ
ِجوس ا ّن المٙةربة البّبّة المؾجٍشةة من هَػِة بػوهٗوبػوهػ والٌةدٖة لجصّ٘ٙ
بٌغا
ٔ ٔ
الجومّة البفػِة ٚةبلة للجًبّ٘ ُٖ مظجلٕ مؤؿؾةثوة او الوؿةط الجُ ِجٗةِ ٞمٌّة الًٗٞ
ٔ
ٔ
ٔ
الرؼااػي ،مةدامت مؾةلة ثص ّ٘ٙالجٍاٖ٘ والهؾرةم والؿجمػارِة بّن مظجلٕ الوؿةط او
ٔ
ٔ
الهَمة ممٜوة ،وبةلوَػ إلَ الّٙم الجُ ِؾَّ "الوَةم ال ٝبػ" إلَ ٓػؿٌة ُٖ المرجمُ والجُ
ٔ
ثجمةًَ مُ موٍَرهة ُٖ اٚجػاح اؿجدمةر المٍروث الدٙةُٖ للٔة الم ّممدال ُٖ الصٜةِة الفّبّة
ٔ ٔ
المػوِة بةلّةمّة الّػبّة او المةزِّٔة ُٖ هفػ اللٔة الّػبّة المفجػٝة والدٙةٖة المفجػٝة،
ٔ
ودِم اٝػجؾةبٌمة ُٖ المعرؿة ،ثصّٙٙة للجومّة البفػِة ،إذ « الٌعؼ الؿةؿُ للّملّة
ّ
الجّلّمّة ًٍ الجوفبة ِلَ هٗؽ الّٙم دّٖة للجوةقؼ الٗبٍي المٗوُ إلَ ثٗ ّٜٛالرمةِة،
وهبًة لإلِٙةع الٗػدي الوةمن لجمةؿ ٛمٍٜهةت المرجمُ .وِلَ ٚعر هرةح الوَةم الجػبٍي ُٖ
ٔ
الجوفبة ِلَ هٗؽ الّٙم الزجمةِّة ِوّٕ الجوةقؼ الًةاػُٗ ّ
المػطك لالؿجٍٙاء بةلزوبُ ِلَ
ِ
ّ
الٍيوُ ،وِفجع الجوةٓم المرجمُّ المةهُ من ثؾل ٞالّٙم الوٍاقؼ الجُ ثبح الًٍن ُٖ زؾم
ٔ
ال ّمة ابجٔةء ثٌّٜٜٗة. )47(».
ٔ
ٔ
ٔ
وُٖ ًغا المعد ،ومن از ٞالجةؿّؽ ِلَ الدػاء الدٙةُٖ الغي ِصوػى اليٗةؿ إلَ
المعرؿة ،وبٔػض إدراج ال ٝػجؾةب ُٖ موٍَر بّبُ ٌِجم بةلٍؿى المعرؿُ ُٖ ِالٚجي ببّٙة
ٔ
ٔ
ٔ
اوؿةط الجالمّغِ ،وبُٔ اطجّةر همٍص من ِةلمٌم الدٙةُٖ ،اي من اوؿةيٌم الّةالّة،
ٔ
وًٍ طّةر ِوعرج همن موٍَر "البّبة والجومّة البفػِة " لبػوٖوبػهػ الغي ِجةؿؽٝ ،مة
ٔ
ذٝػهةِ ،لَ هػورة الًجمةم "بةلوَةم اللٔػ" ،ممدال ُٖ الٙؾم و بةلّالٚةت بّن مظجلٕ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الوؿةط الجُ ِوفى ٌّٖة الٖػاد اخوةء همًٍم ،مد ٞالّالٚةت بّن الموؼؿ والمعرؿة والٚػان
بةلوؾبة للًٗ(ٞمرمٍِة ٔالهَمة المٔػى) ،وهمةن اؿجمػارِجٌة ّٖمة ّ
ِٙػى "الوَةم الظةرزُ"
ٔ
وٝغا "الوَةم ال ٝبػ" ؛هَةم الدٙةٖة وهَةم المّجٙع واإلِعٍِلٍزّة الجُ ثدٍي وراءى ِ.جّل٘
ٔ
المػ إذن بػبى قجَ الؾّةٚةت المؾجبًوة للمّةِّػ الدٙةّٖة المظجلٗة ،ومؾةِعة المجّلم ِلَ
الهعمةج ببوةء ذاثي همن ًغى الجوفبة الزجمةِّة المجّةرؼ ِلٌّة ٝؾّػورة مؾجمػة لجّٕٜ
ٔ
الٗػدٝ ،لمة اهًػ لػبى ِالٚةت ازجمةِّة ُٖ ؿّةؽ ازجمةُِ زعِع .وِمٜن لغل ٛان ِجص٘ٙ
ِن يػِ٘ اؿجػاثّرّة ثّلّمّة مّٙلوة ،ثوٜب ِلَ اؿجٔالؿ الصٜةِة الفّبّة ُٖ قٜٞ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
ٚمك قٌّٗة او رؿٍم او اٖالم او مؾػشّةت ،ولمة ل همٍص الٙػاءة بّع ثٗمّصٌة ،دون
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان هٔٗ ٞا ّن شٌٗ القّةر وال لٔةز والٓةهُ ِؾٌم ًٍ الطػِ ،ن يػِ٘ طةلّجٌة الصٜةاّة
بفٝ ٜٞبّػ ُٖ البوةء الجعرِرُ لػلّع خػي من الجمدالت اللٍِٔة .
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ٍلت الصٜةِة الفّبّة الرؼااػِة بّّعة ِن البصح الّلمُ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الجّلّمُ ،مٙةرهة بةلبصح الؾٍؿٍّلٍزُ او الوٗؾُ او الهجػوبٍلٍزُ ،ووِّة بةًمّجٌة
ٔ
بةِجبةرًة زؼءا من الجػاث الٜٗػي والدٙةُٖ واللٍٔي والصوةري ذي الخػ الّمّ٘ ُٖ شّةة
ٔ
ٔ
ٔ
الٖػاد والمرجمّةت وُٖ همًٍة وثًٍرًة ،ارثةِوة ثوةولٌة من موًل٘ ثّلّمُ ِجةؿؽ ِلَ
ٔ
اِجبةرًة وؿًّة بّن الّةالة والمعرؿة ،اي ربى الّالٚة بّن اللٔة الفٌّٗة واللٔة المٜػجٍبة
ٔ
ٔ ٔ
او بةلشػى لٔة الم ولٔة المعرؿة ،ثصّٙٙة للجومّة البفػِة الجُ ثؾَّ ّ ٞٝؿّةؿة ثػبٍِة
إلَ ثصٌّٙٙة من طالؿ ٓػس مرمٍِة من الّٙم لعى يٗ ٞالٍّم ومٍاين الٔع ،وبةلجةلُ بوةء
مرجمُ مجمةؿِ ٛؾةًم ُٖ الجومّة الفةملة للبالد.
ّ ٔ
ق ُٖ ٛا ّن الصٜةِة الفّبّة لم ثّع ثل َٙالهجفةر الغي ٝةهت ثّػٖي ُٖ المةهُ
مة من
هجّرة ثًٍر همى الصّةة واإلٚبةؿ ِلَ وؿةا ٞاإلِالم المظجلٗةٖٙ ،ع ٝةهت ُٖ المةهُ
ٔ
«...ثػوى ِةدة ُٖ ؿٌػات الؾمػ اللّلّة ُٖ هًةؽ الؿػة ُٖ ،زٍ قبي يٍٙؿُِ ،وع مٍٚع
ٔ
الوةر ٔاو ثصت ٔالًّٓة المٍّٖة ٔاو الٍبػِةّ ،
وِصػم ثعاولٌة ُٖ الوٌةر بعٍِى ا ّن من ِػوٌِة ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
هٍء الوٌةر ِمةب بةذى ُٖ هٗؾي او ُٖ ذرِجي  ُٖ.مدً ٞغى الؾٌػات ِجرمُ الولد شٍؿ
ٔ
ٔ ٔ ٔ ٔ
زعثٌم او ا ّمٌم او اطجٌم الٜبػىٖ ،جػوي لٌم مٔةمػات البًةؿ الظػاّّٖن .)48( »...
ثّٜؽ الصٜةِةت الفّبّة إذا الصّةة الٚجمةدِة والزجمةِّة المجعهّة« ٌُٖ ،لؾةن شةؿ
الًبٙةت الفّبّة داط ٞمرجمّةت ثٙلّعِة لم ثملٌة بّع الجصٍلت الصعِدة الجُ اؿجبعلت
ّ
الجٙلّعِة بٍؿةاى زعِعة مد ٞاإلذاِة والجلٗؼة والمؾػح والؾّومة
وؿةا ٞالثمةؿ والجدّٕٙ
ٔ
والٙمك الممٍرة والمٜػجٍبة وادت إلَ الجٗ ٜٛالجعرِرُ لصلٙةت رواِة الصٜةِة الفّبّة»...
(.)49
وُٖ ّ
ًٍ ٞغا الجًٍر الؾػُِ الغي ثفٌعى المرجمّةت ،ومةدامت ًغى الصٜةِةت خػوة
ِوبُٔ المصةَٖة ِلٌّة ،وزب الجّٜٗػ ُٖ إِةدة بّدٌة ،إذ ّإن « ّٞٝ ...مة ِّدػ ِلّي اإلهؾةن
ٓ
ٓ ٔ
ٔ
ٔ ٓ
شجَ الٍّم من اطبةر ابةاوة لٌٍ اٝبػ ّٚمة من الٜوٍز والال لئ...والغي هّػٖي ِن ابةاوة ا ّهٌم ٝةهٍا
ٔ
ٔ
ِلؼمٍن اهٗؾٌم بإطٗةء ًغى الٜوٍز ِن المجًٗلّن...ثمةمة مدلمة ِجصجم ِلّوة هصن ان هٍٙم
بصمةِة شٜةِةت ويووة الجُ ثبعو مبّدػة من ٚبٔ ٞان ثغروًة الػِةح ّ
المجّٔػة . )50(»...
ٔ
وُٖ ًغا الؾّةؽ ِوعرج الجّٜٗػ ُٖ اؿجدمةرًة ُٖ قٚ ٜٞمك قٌّٗة او مٜػجٍبة بّع هٙلٌة
ٔ ٔ ٔ
ٔ
إلَ المؾجٍى الٗمّس ،او ُٖ ق ٜٞرؿٍم او اٖالم او مؾػشّةت...
ٔ ٔ
ٔ
لٙع اطجمت المػاة ُٖ مرجمّوة ،قةهٌة قةن هؾةء بّٙة المرجمّةت ،بػواِة الصٜةِة
الفّبّة ٔاٝػدػ من الػزٖ ،ٞػ «ٔ ...اداؤًة ّٓػ ٚةلػ ِلَ الوؾةء ،بٚ ٞع ِؤدٌِة الػزةؿ ّ
والفبةن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اشّةهة ُٖ ثرمّةت الؿػة او ثرمّةت اطػى طةرج البّت .مُ ذل َِٞ ٛالػواة الللٍّن لٌغا
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الومى ًم الوؾةء » ( ،)51وٍِّد اطجمةص الم ٔػاة بغل ٛإلَ ٍٝن ٖوةء الصٜةِة ّ
ِف ٜٞبةلوؾبة
إلٌّة مجوٗؾة من ٔاِبةء الصّةة ،ذل ٛمة ّ
ِؤٝعى البةشح مصمع ٖظػ العِن ِلَ لؾةن إشعى
ٔ
ٔ
الوؾةء المرّبةت ِن ؿؤاؿ :لمةذا ثص ُٜالمػاة؟ شّح ٍِٙؿ ...« :المػاة ًُ الجُ ثٍٙم
ٔ
ّ
وثجصم ّٞٝ ٞالمفةؽ ُٖ داط ٞالبّت وطةرزي ،وُٖ الوٌةِة ِوعمة ثةثُ مٜعودة لجوةم ل ّبع
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان ثرمُ ايٗةلٌة وُٖ بّن الشّةن ايٗةؿ زّػاهٌة لجلٌٌّم بصٜةِةثٌة...شجَ ِؾجؾلمٍا
ٔ
للوٍم ،وثؾجؾلم بعورًة لشالمٌة الجُ ثوؾٌّة مجةِب ٍِمٌة وشّةثٌة الػثّبة الفةٚة» (. )52
ٔ ّ ٔ
ّ
والم ّ
طةلةّ ،ممة ِعِم
ثؤٝع ًغى الػواِة وّٓػًة ،ارثبةط الصٜةِة الفّبّة بةلمػاة ِةمة
ٔ
ٔ
ِالٚجٌة الٍخّٙة بلٔجٌة اِوة (لٔة الم) ،ومة ِبػز البّع الٍزعاهُ الغي ِمٜن للصٜةِة الفّبّة
إقبةِي لعى ّ
الًٗ.ٞ
ّ ٔ
ّ
الفّبّة لّؾت
ق ٛا ّن الصٜةِة
 1.3دور الصٜةِة الفّبّة ُٖ الجوفبة الزجمةِّة :ل
ٔ
للجؾلّة ٖصؾب ،بّ ٞإن وٍّٗجٌة الؿةؿّة «ًُ همةن اؿجمػار الّالٚةت الزجمةِّة
الؾةاعة ،ولن ِجص ٘ٙذلّ ٛإل بو ٞٙالّٙم وثمػِػًة إلَ الوةقبة لزجػارًة من زعِع ُٖ
ٔ ٔ
شلٙةت مصٜمة من الجٍال ٞالفٗةًُ الغي ِلٌب الؾمُ والغاٝػة » (ٝ ،)53مة اهٌة اهرُ ٚوةة
لو ٞٙالّةدات والجٙةلّع والِجٙةدات من زّ ٞإلَ زّ ،ٞشّح ّ
ثجمد ٞالوةقبة ًغا الؾّةؽ
ٔ
الزجمةُِ الدٙةُٖ دون وُِ «ٖ...إذا ٝةهت الصٜةِة ثؾلُ وثمجُ وثبٌػّ ،
ٖإن دللجٌة الللّة
اإلٖػِّٙة ّ
ّ
طةلة ًٍ ،ه ٞٙالمّػٖة »(. )54
والّمّٙة وًعؼ وزٍدًة ُٖ المرجمّةت
ّ
ّ
الظةلة بةلمرجمُ ،والجُ ل ثو ٞٙللًٗٞ
الفّبّة مظؼن للّٙم الدٙةّٖة
ّإن الصٜةِة
بف ٜٞمبةقػ ،ب ٞثؾجوع إلَ ؿبػ ٞق ّػعى إلٌّة « ٌُٖ...ثجػٍؿ ٞبةلظّةؿ والمٍر والػمٍز
ّ ٔ
ٔ
الجّلّمّة ،ل ّن الجّلّم ُٖ هَػًػة ل ِ ّػجم ّإل بّملّػة إدًػػةش وإٖجػةن للمجػلٙػُ
لجصّٙػ٘ آػاهػٌة
إلدرازي ُٖ ٍِالػم مػن الظّػةؿ واطػجػػاؽ لوِّػي لجمػِػػ الّٙػػم والمػدػػ ٞالرمةِّة »(ٌُٖ ،)55
مجظّّ ٞ
الًّٗ ٞ
ّ
ثٍٙم بجٌّبة ّ
الوٗؾّة
لجمد ٞمرمٍِة من الّٙم بًػِٙة ثػاُِ طمٍلّةثي
وؿّةٚي الزجمةُِ الدٙةُٖٖ ،جٍٙدى إلَ بوةء قظمّجي وٖ٘ الومٍذج الؾةاع ُٖ المرجمُ،
ّ
ثجٍلع ِن المجّة الجُ ِفّػ بٌة ّ
الًٗ ٞوًٍ ِؾجمُ إلَ الصٜةِة ،إمٜةهّة ثرةوز
ٝمة
ٔ
المظةوؼ ،وُٖ ًغا الّةلم الغي ثوّعم ّٖي المظةيػ والمظةوؼ « ِ...مٜن ان ِومٍ المجظّٞ
ٔ
الغي ًٍ اؿةس ّ ٞٝهمٍ ،)56(»...و« وإذا ٝةن ٝبةر المٜٗػِن ِػون ُٖ الصٜةِةت ٓغاء للػوح
ٔ
ٖالهٌة ثرّّ ٞ
الًِٗ ٞبةقػ المٍّبةت ٔال ّ
ؿةؿّة الجُ ِّةهُ موٌة الػاقع.)57(»...
وللغًن،
 2.3ثٍٍّٕ الصٜةِة الفّبّة ُٖ المرةؿ الجػبٍيِ :جمّؼ الٍهُ الزجمةُِ والدٙةُٖ
ثوٍع ّ
والجوٍع هجّرة ّ
الرؼااػي بةلٔوَ ّ
وثّعد اللٔةت ّٖي ،وًٍ مة ِجًلب ثٍيّع الّالٚة بّن
اللٔة والجػاث الفٌُٗ والٌٍِة الدٙةّٖة إٓوةء للدٙةٖة الٍيوّة ومصةَٖة ِلَ مٍروخٌة ّ
بٜٞ
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مػٝبةثي ُٖ زمن الٍّلمة.وثٙجوُ شمةِة الٌٍِة الدٙةّٖة ثفرُّ الجػاث الفٌُٗ من شٜةِةت
ٔ
وٚمك وامدةؿ ووهُ اؿجػاثّرّة لؿجدمةرًة ُٖ المرةؿ الجػبٍي بفٍِّ ٜٞد ِلَ الٗػد
ٔ ٔ
بةلٗةاعة طعمة للٔة الٍيوّة والػؿمّة وثصّٙٙة للجومّة البفػِة ،مةدامت اللٔة اشع اًم
مٍٙمةثٌة ؛ٖةلّم ٞالجػاخُ ( « ًٍ ،)œuvre patrimonialeمة ِوبُٔ ِلَ ّ ٞٝالجالمّغ
وراخجي ًٍ ،الملّٜة المفجػٝة ُالم ِ ّ
ؤؿؾة لدٙةٖة مفجػٝة ،)58( »...وًٍ « ثل ٛالملّٜة الجُ
هوٙلٌة لّٔػهة ،والجُ ل ِمٜن ٔان ثّؼؿ ِن ٖٜػة الّٙم ،بةإلهةٖة إلَ ٔا ّهي ّ
ِص ٘ٙالٔوَ
ٔ
بةلوؾبة لٍارخي المصجم.ٞوهفّػ زمّّة بةهوة مّوٍّن بٌغى الملّٜة الجػاخّة ،مٌمة ٝةهت
يبّّجٌةِ ،وعمة هٍٜن واِّّن وِّة ّثةمة بةلدػاء الغي ِمٜن ٔان ّ
ثمدلي للغات.)59(»...
وهَػا لٌغى ٔالًمّةّ ،
ثؤٝع بوّعِٜت قٍ ُٚمّلؾٍن (Bénédicte SHAWKY-
ِ )MILCENTلَ هػورة ٔثةدِة المعرؿة ٔلشع مٌةمٌة ّ
المجمدلة ُٖ ه ٞٙالمٍروث ٔالدبُ ّ
ِةمة
ٔ
والفٌُٗ ّ
طةلة للجالمّغِ ٌٍٖ ،ؾٌم ُٖ إدمةزٌم ُٖ "خٙةٖة مفجػٝة"ٝ ،مة ا ّهٌة ثجؾةءؿ ُٖ
ٔ
ٔ
الٍٚت هٗؾي ِن الؾبّ ٞالهرُ لّٙةدة ًؤلء الجالمّغ إلَ الٍُِ بةلدػاء الغاثُ الغي ِمٜن ان
ل ٜٞواشع موٌم ّ
ِوموي ّ
ثملً ٛغا المٍروث ،وًٍ خػاء مّػُٖ ووزعاهُ وخٙةُٖ ُٖ الٍٚت
ٓ
هٗؾي « خػاء ُٖ الّالٚة بةلطػ...خػاء ُٖ ثل ُٙالؼمن والجةرِضِّّ ٌٖٞ ،)60(»...ن ّٖال ًغا
طةلة ّ
المٍروث ِةمة والصٜةِة الفّبّة ّ
الًِٗ ٞلَ الجصمّ ٞواإلبعاع؟
ٔ
ِرّب البةشح ُٖ الصٜةِة الفّبّة المةزِّٔة مٍشَ الوةزُ ِن ًغا الؾؤاؿ ٚةاال «
ٔ
اإلزةبة الّلمّة الػاًوة ّ
ثؤٝع ذل ٛلن الصٜةِة الفّبّة ًُ إشعى الٍؿةا ٞالمدلَ للجوفبة،
ٔ
ًعٌٖة إدراؾ الوةقبة لمٍٙمةت الصّةة والّٙم الرمةلّة الجُ ِصٗ ٞبٌة ًغا الدب الغي ِمٜن
ٔ
وثغوؽ زمةلُ طةلكّ ،
من طاللي ثف ّٜٞاثرةى ٖٜػي ّ
مؤخػ ُٖ اهمةط ؿلٍؾ الوةقبة،
ٔ
ٖةلجػاث الفّبُ لّؽ مرػد ِوةلػ زغب وثفٍِ٘ وإخةرة للظّةؿ ٖصؾب ،ب ًٍ ٞاِوة
ٔ
ّ
والجّلّمّة،
مٍؿٍِة من المّلٍمةت الجةرِظّة والرٔػاّٖة ،برةهب اًعاٖي الجػبٍِة
ٔ
وبجٍٍّٕ ِوةلػ من الصٜةِة المةزِّٔة ُٖ خٙةٖة الًٗ ...ٞهؾَّ إلَ ثػؿّض ولاي الٍيوُ و
المؾجٙبلّةّ ،ممة ّ
ّ
ِص ٘ٙثٍالال
إٓوةء مّلٍمةثي وخٙةٖجي الّةمة.وٚع ِؾجلٌم ذل ُٖ ٛإبعاِةثي
ٔ
خٙةّٖة بّن الزّةؿ »(.)61
ٔ
ٔ
لٙع ا ّٝعت ٝػدّػ من العراؿةت الزوبّة ،وُٖ مٙعمجٌة العراؿة الجُ ٚةمت بٌة هةدِن
دٍِٜرت ( )62() Nadine DECOURTو زٍزِةن .ؼً.مػس (،)63( )Josiane.F.Hamers
ودِوٌّػ ( )64()DENHIEREدور الصٜةِةت الفّبّة الفٌّٗة ُٖ الومٍ المّػُٖ للًٗ ٞوُٖ
ٔ
ولٍزي ِةلم الٙػاءة والٜػجةبة ،وهجّرة لمة اخبججي ًغى العراؿةت ّرٝؼت بػامذ ؿوة ُٖ 2002
ٔ
ّ
الفٌّٗة للصٜةِة ،مّجبػة ّإِةًة اداة ل ٝػجفةٖةت الدٙةٖةت الفٌّٗة،
ٖػهؾة ِلَ الممةرؿة
ٔ
ّ
ٖةلٗجػات الجُ ِجم ٌّٖة زمُ اليٗةؿ للص ُٜلٌم ثمد ٞإهةٖة ووؿّلة لٍلٍج ِةلم لٔة اإلخةرة
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) ،(langage de l'évocation.وًُ ثؾمس بجًٍِػ الٙعرة ِلَ ّ
ثمد ٞاللٔة ِن يػِ٘ اؿجدمةر
ٔ
ٔاؿةلّب الظّةؿ وثٍِٜن خٙةٖة مفجػٝة ٔاولَ .وُٖ ًغا المعد ّ
ثؤٝع ًغى البػامذ ِلَ ا ّن الػلّع
الوظم من الجٙةلّع الفٌّٗة ِوبُٔ ٔان ّ
ِف ٜٞمصٍر الّم ٞالبّعآٍزُ ،إذ ِرب بػمرة
ّّٗٝة اؿجدمةرًة بف ٜٞدِ ّ٘ٚؾمس بجٍِٜن مّػٖة ّٖلّة بةلمرةلت الٜبػى  :الصّةة
والمٍت ،الؿجٙاللّة والصػِة ،الفرةِة والربن ،الٗٙػ والٔوَ ،الظّػ والفػ ...وٝغا
ّ ٔ
ٔ
اّؾّة او الٙعِمة
بةلفظمّةت الجُ ل ِمٜن ثرةًلٌة ،الصٍّاهةت الػامؼة ،ابًةؿ الصٜةِةت الػ
ٔ
ٔ
ُٖ ادب اليٗةؿ الجُ ثؾجدّػ بعورًة الدٙةٖة الفٌّٗة (.)65
ٔ
ول ثرع ًغى البػامذ شػزة ُٖ اإلٚػار بة ّن اللٔة الفٌّٗة ثظجلٕ ِن اللٔة المٜػجٍبة ٖػ «
المؾةٖة بّن اللٔة الموًٍٚة واللٔة المٜػجٍبة مّجبػة ،وًٍ مة ٌَِػ ِلَ مؾجٍى المّرم
ٔ
المؾجّم ٞوِلَ المؾجٍى الجػّٝبُ او شجَ ُٖ رؿٍخ المّّةر ،)66( »...ولغلّٖ ٛإهٌة ثٙجػح
اِجمةد ًغى الصٜةِةت ال ُػمٜؾبة ِل ُلٔة اإلخةرة و ٝغا الٜػجب الممٍرة لجّلّم اللٔة الفٌّٗة ُٖ
مػشلة الصوةهة والٍلٍج الجعرِرُ بةلجةلُ لّةلم الٜػجةبة (.)67
ٔ
ٝمة ّ
ثؤٝع ًغى البػامذ ذاثٌة ِلَ هػورة الًجمةم بدٙةٖة اليٗةؿ المٔجػبّن الغِن ِجػددون
ِلَ المعرؿة الٗػهؾّة ،من طالؿ ًغى الصٜةِةت هٗؾٌة ٖػ « ُٖٗ...طوم ًغا ّ
الجوٍع ِمٜن
ثص ّ٘ٙثٙةرب ّ
ِرؾع المّؼة الّةلمّة لٌغى الدٙةٖة »( .)68وُٖ ًغا الؾّةؽٚ ،ةمت البةشدة
هةدِن دٍِٜرت بعراؿة شػلت من طاللٌة ِلَ إبػاز دور الصٜةِة الفّبّة وهػورة ِعم
ٔ
ٔ
ٔ
إٓٗةؿ الجٙةلّع الفٌّٗة المصلّة وثل ٛالظةلة بةلٗوةءات الدٙةّٖة لاليٗةؿ الزةهب او من
ذوي ٔاللٍؿ ٔالزوبّة الغِن ِجػددون ِلَ المعرؿة ( )69؛شّح ٔا ّؿؾت ِملٌة ِلَ ّ
معوهة
زمّت ُٖ معرؿجّن وإٝمةلّجّن ،ثػاوشت هؾبة المٔجػبّن ٌّٖة مة بّن  38و ،% 56وِلَ
إقٜةلّة ثمدلت ُٖ ّّٗٝة ثّؾّػ ؿب ٞثٗةِ ٞثالمّغ "مؼدوزُ الٔػبة" مُ خٙةٖة المعرؿة،
وّٚةدثٌم هصٍ الجصٜم ُٖ المٜػجٍب ( ،)L’écritوذل ٛبةلوَػ إلَ ٍػوؼ مّّفجٌم وخٙةٖجٌم
ٔ
ٔالللّةً ٌٖٞ ،وةؾ وؿّلة ّ
ثمٜن من ثٍِّن الظل ٞاو الهصػاؼ الدٙةُٖ لعى ًؤلء،
وؿّلة ثٍٙم بعور الٍؿةية بّن الّةالة والمعرؿة؟
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ثرّب البةشدة بة ّن الصٜةِة ِمٜوٌة ان ثٍٙم بٌغى المٌمة ِلَ اشؾن وزي ،واهي من
الوػوري المػاًوة ِلَ ممةرؿة ٔثجةؿؽ ِلَ ٔالدب الفٌُٗ ،وًٍ مة ِبػزى مٙةلٌة الغي ّ
ٍِهس
ٔ
ِ ّٕٝمٜن لٜٗػة الٍؿةية بّن اللٔة الموًٍٚة واللٔة المٜػجٍبة ان ثٍٙد الٜبةر والمٔةر إلَ
إٚةمة ثصٍِّٖ ٞلُ لجرػبة ّ
ثصٍؿ الصٜةِة الفٌّٗة ُٖ المٜػجٍب.
 3.3الصٜةِة الفّبّة ٍٝؿّى بّن الّةالة و المعرؿةِ :دٍي وراء اٚجػاح اِجمةد الصٜةِة
الفّبّة ٍٝؿّى بّن اللٔة الموًٍٚة واللٔة المٜػجٍبة داّٖةن ِوبّةن من المالشَة
ٔ
ٔ
المّعاهّةِ ،جمد ٞالوؿ ُٖ هّٕ الو ٞٙالفٌُٗ ( ُٖ )Transmission oraleاشؾن
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ٔ
ٔ
الشٍاؿ ،شّح ّإن الولّةء ٚع ٓٗلٍا بّن الٜػٗةءات الٌةمة الجُ لم ِّع لٌة مٍّٚة ُٖ
ٔ
شّةثٌم ،هجّرة اهفٔةلت الصّةة الٍّمّة واِبةاٌة وٝغا ٚلة الًجمةم بجػاث يمؾي روه٘
ٔ
ٔ
( )Prestigeالمٜػجٍبِ ٌٖٞ ،عرؾ الولّةء الًمّة الجُ ٍِلٌّة البّعآٍزٍّن للصٜةِة ؟ وًٞ
ِّػٍٖن ٔاًمّة الممةرؿةت الفٌّٗة والٍٗااع الجّلّمّة الجُ ّ
ثصٌٙٙة ،ب ٞودورًة ُٖ ّمع زؾٍر
ٔ
بّن لٔة الم وخٙةٖجٌة الفٌّٗجّن ولٔة المعرؿة المٜػجٍبة ؟
ٔ
ّإن الصٜةِة وؿّلة من وؿةا ٞمصةربة اإلطٗةؽ وثص ّ٘ٙالورةح المعرؿُ لعى اليٗةؿ من
ٔ
ذوي الدٙةٖة الفٌّٗة بةِجبةرًة اداة لبّح الرةهب الظّةلُ لعى الًٗ ٞالغي ٝػدّػا مة ِجػازُ
ٔ
ٔ
بعطٍلي المعرؿة ،بةإلهةٖة إلَ ا ّن مٍاردًة ثجرةوز الصعود الرٔػاّٖة  .و ا ّمة العاُٖ الدةهُ
ٔ
ّٖظك المالشَة المػثبًة بةلًّّٙة المٍزٍدة بّن خٙةٖة المعرؿة وخٙةٖة الموؼؿ ،او
ٔ
ٔ
بةلشػى بّن الممةرؿةت اللٍِٔة ووؿةا ٞه ٞٙالمّػٖةٖ ،إذا ٝةن اليٗةؿ ِفٜلٍن مرمٍِة
ؿوٌم وموفبٌم اللٍٔيٌٖ ،م ِجٙةؿمٍن ُٖ الٔةلب لٍّبة ّ
ّٓػ مجرةهؾة بةلوَػ إلَ ّ
الجصٜم
ُٖ اللٔة المٜػجٍبة المًلٍبة ُٖ المعرؿة ،وولٍج مة ثؾمّي زٍهّٗةؼ ٖػمةس ( Geniviève
 )Vermèsالؿجّمةؿ ّٓػ الؾّة ُٚللٔة (،)70( )Usage décontextualisé du langage
ٔ
وًُ لٍّبةت مٍزٍدة ومفجػٝة شجَ بّن اليٗةؿ ذوي الموفإ اللٍٔي والدٙةُٖ هٗؾي
الظًّة (اللٔة المٜػجٍبة ) الجُ ّ
بةِجبةرًم ٓػِبّن ِن الدٙةٖة ّ
ثٙعمٌة المعرؿة ،وِلّي ّٖإهي من
ٔ
ٔ
الزعر ُٖ مػشلة الجّلّم الجصوّػي والؾوة الولَ من الجّلّم البجعااُ المػاًوة ِلَ مٍارد
طًةب مؼدوج ،وِلَ ٚعرة الجالمّغ ِلَ الهجٙةؿ من خٙةٖة إلَ ٔاطػى ّ
والجؼود بمّةلم ُٖ
ٔ
ؿبّ ٞثومّة مػوهة او يٍاِّة ( )Flexibilitéمّػّٖة ،وًٍ مة ِٙجوُ شؾب زٍزِةن
.ؼً.مػس ( )Josiane.F.Hamersثمدّال إِرةبّة للٔةت والدٙةٖةت ثٍؿال بجمةرِن طةلة
ّ ٔ
ٔ
ِؤٝع ا ّن
بٜػٗةءات لٍِٔة ُٖ ًغى اللٔة وثلّ ،)71(ٛإل ان الٍاُٚ
« لٔة ٔالم ّ
المصملة بةلٍزعان والّٙم الػمؼِة ثجصٍؿ ٓةلبة إلَ مرػد وؿّلة للجٍالٞ
ٔ
ّ
الجّلّمّة لِجمةد الصٜةِة الفّبّة ّ «:إن إِةدة
الّةدي »(. )72بٌغا ثجة ّٝع الوػورة الّلمّة
الِجبةر لالؿجفٌةد والٚجبةس من الصٜةِةت الجُ ثػوى همن ٔالؿػةّ ،
ِف ُٖ ٜٞالٍٚت
ٔ
ٔ
هٗؾي هػورة ّ
قػِّة للٔة الموؼؿٖ ...صجَ بةلوؾبة لاليٗةؿ الغِن البصٍا ل ٌِٗمٍن لٔةثٌم
ٔ
ٔ
ّ
الم بؾبب ابجّةدًم ِن الموةي٘ الوةيٙة بٌةٖ ،إهٌم ػ ُٖ شعود ِلمُ ػ لم ِجظلٍا ِن الٍلٌم
ٔ
وهؾبٌم ُٖ مرجمُ ِوةه ٞمن ازًٍِ ٞجي ُٖ ّ ٞٝمن مٜةنٖ ،من المٌم إذن ثؼوِع ًؤلء
ٔاليٗةؿ بإمٜةهّةت واؿجػاثّرّةت ّ
ثصعد ثٍزٌٌم (. )73(»)Repérage
وُٖ ًغا المعد ثجؾةءؿ البةشدة هٗؾٌة ِن دور الصٜةِة « ٔاٖال ِمٜن للصٜةِة ٔان ّ
ثمع
ٔ
ٔ
اليٗةؿ ال ٝػدػ ِرؼا بٍؿّلة الجصٜم ُٖ الجوةص ( )intertextualitéوبةلٍلٍج الّٗلُ لّةلم
ٔ
الدب »(.)74
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ٔ
ّٖالِ ،مٜن للصٜةِة الفّبّة ان ثٍٙم بٌغا ّالعور ،إن اؿجدمػت ٝػدٙةٖة قٌّٗة ُٖ ثّلّم
ٔ
اللٔة الّػبّة وثّلّم الجّبّػ الفٌُٗ ثصعِعا لجالمّغ الؾوججّن الجصوّػِة والولَ من الجّلّم
ٔ
ّ
الجّلّمّة ثوك ِلَ هػورة الجٗجس ِلَ الدٙةٖةت ،وًٍ مة
البجعااُ ،طةلة وا ّن الموةًذ
ِٜػٗ ٞالجّ ٜػٗ ٞالوةزُ بّةم ٞالجوٍع الدٙةُٖ للرمٌٍر المؾجٌعؼ من المجّلمّن ،وٍِٜن
ذلِ ٛن يػِ٘ زمُ الصٜةِةت الفّبّة المفجػٝة ُٖ الجػاث الّةمُ الّػبُ الرؼااػي والجػاث
ٔ
ٔ
المةزُِٔ وثٌغِبٌة ،وثٙعِمٌة رواِة او بةلؿجّةهة بةلٍؿةا ٞالؾمّّة البمػِةّ ،ممة ٚع ٍِٙد
ٔ
الجالمّغ ِلَ اطجالؼ موةقبٌم اللٍِٔة إلَ ِٙع مٙةرهة بّن الصٜةِة الجُ ؿمًٍّة ُٖ اؿػًم
ٔ
وثل ٛالجػُ ثّ ٙػعمػٌة لٌم المعرؿػة ،وًٍ مة ِمٜن ثؾمّجي بةلدب المٙػةرن الغي ِػٍلٕ بػٍٜهػي
« ٚلّ ٞالجٍازع ّٖمة بّن الممةرؿةت ّ
الدٙةّٖة (،)Littérature comparée interculturelle
ٔ
ٔ
وِبعو بة ّهي المةدة ال ٝػدػ مالءمة ووزةًة لجوةوؿ مٍهٍع ِةبػ للدٙةٖةت ()Transculturel
ٔ
بف ٜٞمرع ،لمة ِظٍلي من ثّعِ ٞللوٙةش والرعؿ المدةر بفةن الممةرؿةت الصةلّة»(،)75
ٔ
ٝمة ِمٜن لٌغى الصٜةِةت الفّبّة ػ بّع ثٗمّصٌة ػ ان ثٍٜن مٍهٍع الومٍص الٙػااّة ِوعمة
ِوجّ ٞٙ
ّ
ّٖجفػب موٌة ِةداثي وثٙةلّعى وّٚمي ،ولّؽ ذلٛ
المجّلم إلَ ِةلم الٙػاءة والٜػجةبة،
ٔ
ٔ
بةلمػ الّؾّػ ٖةلصٜةِةت الجُ لةرت ّ
ثموٕ الٍّم همن الدب الٜالؿّٝ ُٜػ ":ذات الٙبّة
الصمػاء" ،و "بّةض الدلذ" وّٓػًة من الٙمك الّةلمّة الجُ ّ
قٜلت ول ثؼاؿ مةدة ثّلّمّة ُٖ
ٔ
ٔ
الٜػجب الزوبّة ًُ ،ذات الٍؿ قٌّٗة (. )76
ٔ
ّإن اِجمةد الصٜةِة الفّبّة المفجػٝة بّن الجػاث الّةمُ الّػبُ والجػاث المةزُِٔ ُٖ
ٔ ٔ
ثّلّم اللٔة الّػبّة من قةهي ان ِو ٞٙالًٗ ٞذي الموفإ الّةمُ الّػبُ والًٗ ٞذي الموفإ
ٔالمةزُِٔ مّة ّ
لجّلم لٔجٌمة المفجػٝة الرةمّة بًػِٙة ؿلؾة ٍِِٗة ثغل ٞالٜػدّػ من
ّ
ّٖجص ٘ٙبغل ٛقّةر ّ
"الجوٍع ُٖ الٍشعة ".وِمعؽ ًغا الغي ؿٙوةى من إدراج
المٍّبةت،
ٔ
المفجػؾ بّن المٍروث الّػبُ والمةزُِٔ من شٜةِةت قّبّة ُٖ بػامذ ثّلّم اللٔة الّػبّة
ٔ
ٔ
ٔ
قةن ذلٔ ٛان ِّؾػ ؿبّ ٞ
ثّلمٌة ِلَ الًٗ ٞذي
ٝمةدة لجّلّم اللٔة المةزِّٔة اِوة ،إذ من
الموفإ الّػبُ ،وًٍ مة ِومن ّ
للمجّلم ُٖ الصةلجّن « الؿجمػارِة الٍزعاهّة والمّػّٖة بّن
ٔ
ٔ
المصّى الّةالُ من زٌة والمؤؿؾة الجّلّمّة والٍؿى المرجمُّ من زٌة اطػى ،ذل ٛا ّن
ٔ
ّ
المجّلم الغي ّ
ِمػ من ٖوةء ثؾٍد ّٖي لٔة وخٙةٖة الٍؿى الّةالُ إلَ ٖوةءات اطػى من
معرؿة ومرجمُ ثّٔب ّٖي ًغى الدٙةٖة وًغى اللٔة ّٖإهئ ،اي ّ
المجّلمِّّ ،ـ ل رِب شةلة
ٔ
هٗؾّة وذًوّة مٍؿٍمة بّعم الجٍازن ،اي شةلة قبٌّة بصةلة اهٗمةم الفظمّة ،وًُ
ٔ
بةلجةّٝع شةلة ثصٍؿ دون هوذ قظمّة ّ
المجّلم المّٔػ ،ومّي المٍاين الػاقع.)77(»...
ٔ
وِٙجوُ اِجمةد الصٜةِة الفّبّة ٝمةدة ثّلّمّة ُٖ الؾوٍات الولَ من الجّلّم رلع
ٔ
ٔ
الصٜةِةت الفّبّة الرؼااػِة والمفجػٝة بّن اللٔجّن الّػبّة والمةزِّٔة ،او الؿجوةد إلَ
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العراؿةت والبصٍث الجُ زمّت ًغى الصٜةِةت ُٖ اللٔجّن لجصعِع المفجػؾ وٓػبلجٌة لهجٙةء
ٔ
ثلّ ٛ
ّ
والمرؾعة للدٙةٖة الٍيوّة بمظجلٕ اقٜةلٌة ،وِمٜن ُٖ ًغا
المّبػة ِن الّٙم الٌةدٖة
()78
ّ
المعد الؿبوةس بمة ورد من شٜةِةت زمٌّة البةشح ِبع الصمّع بٍراٍِ وثل ٛالجُ
ٔالعرًة مظبػ الممةرؿةت اللٍِٔة ُٖ الرؼااػ ،والجُ ّ
ثؤٝع الٙػاءة الؾػِّة لٌة وزٍد الٜػدّػ
من الصٜةِةت المفجػٝة بّن الجػاث ٔالمةزُِٔ والجػاث الّػبُٝ ،ػ  :بٙػة الّجةمََ /خ ُةٖ ْ
وةؿح
ٔ َ ّ ْ ٔ ُ َّ ()80
ُإز َ
/إِؼي ( )81ولٍهرة
ٍز َل ْن ( ،)79و
البالرج) والغاب  /ابلّػج اذ وقن والغبةهة والٙى ِ
ٔ َ ٔ ْ َ ْ َ ْ (82
والٍٔؿ  /اهٍزي اوخػِ.... ٞ
طةثمة
ٔ
ٔ
ّ ٔ
ّ
ّ
ل ق ٛان ثٍّٖػ ؿب ٞالهجٙةؿ من لٔة الم إلَ اللٔة الم ،ؿّص ٘ٙثومّة ثٌَػ هجةارٌة
ٔ
ِلَ المعِّن الٙػِب والبّّع من طالؿ الجٙلّ ٞمن اؿبةب اإلطٗةؽ المعرؿُ وثٍِٜن مٍاين
ٔ
ٔ
هةزس مجمجُ بةمن لٍٔي ومجفبُ بةلّٙم الجُ رؿمجٌة الؾّةؿة ُٖ "الوَةم ال ٝبػ" ،مٍاين
ٔ
ّ
الجّلّمّة الجُ ثجرةً ٞاللٔة والدٙةٖة الولَ
ٖةِ ٞوهةقى ُٖ مرجمُ مجمةؿ « ٛإن المؤؿؾة
ّ
للمجّلم ،ثوجذ ُٖ هٌةِة المًةؼ مجّلمّن ِٗجٙػون إلَ ٚةِعة ًٍِةثّة للبة ثمٜوٌم من
ثٍِٙة الػوابى مُ الغات الرمةِّة والمٍايوة الصٙة »(.)83
وبٌغا ٍِٜن ّ
ّ
ّ
المرؾع بٍاؿًة اللٔجّن الٍيوّجّن
والجوٍع الدٙةُٖ،
الجّعد اللٍٔي
ٔ
ٔ
وال ّ
مةزِّٔة ِةمال من ٍِام ٞالجومّة البفػِة ،ل ؿّمة وا ّهي « ل ِجّةرض
والػؿمّجّن الّػبّة
ٔ
ّ
ّ
مُ المملصة الّلّة للبالد [واهي] ِؾٌم ّٖمة ِص ٘ٙلٌة الؿجٙػار ّ
والؾلم والٍائم الزجمةُِ،
ّٔ
ّ ٔ
ٔ
الوػورِة ّ
ّ
ّ
ازجمةِّة ،وان ُٖ الصٗةظ ِلّي
اٚجمةدِة او
ل ٜٞهٌوة او ثومّة
وًُ الفػوط
ّٔ
()84
ّ
ّ
ّ
شٗةٍة ِلَ الدػوات الدٙةّٖة واللٍِٔة واإلهؾةهّة من الهٙػاض ، »....وبةؿجدمةر لٔة ام
ٔ
الًٗ ٞالرؼااػي بوٌٍِّة الّةمُ الّػبُ والمةزُِٔ وبمة ثجوموةهي من شمٍلة ومٍروث
ٔ
ٔ
خٙةّّٖن ُٖ ثّلّم اللٔة الّػبّة المفجػٝة او شجَ ُٖ ثّلّم المةزِّٔة هٍٜن ٚع اهجٌروة
ٔ
ؿّةؿة لٍِٔة ثّلّمّة موؾرمة ومجمةؿٜة وِةدلة من قةهٌة ثص ّ٘ٙمبعإ ثٜةٖئ الٗػص بّن
ٔ
ّ ٔ
ٔ
ز ٞاٖػادى بةلمن اللٍٔي،
الجالمّغ ،وثٍّٖػ اشؾن ٍػوؼ الجومّة وبوةء مرجمُ ِجمجُ
ٔ
ّ ٔ
ّ
ّ
المجصعة
الجوٍع" او الفّةر الغي ثبوجي الٍلِةت
ّٖجرؾع قّةر الثصةد الوروبُ"الٍشعة ُٖ
ٔال ّ
مػِّٜة":من الرمُّ هموُ واشعا " ،وًمة قّةران « لّؾة إل مدةلّن لوٍع من الفّةرات
الظةلة والغات ّ
ّ
ّ
والجوٍع والجمةؿ ٛالوػورِن للّّـ
الّةمة،
الجُ ثٍٖ٘ بّن الغات
المفجػؾ ،ولمٍازٌة الجصعِةت الٍيوّة والٙةرِة»( ،)85وٝمة ٝػجب هٍٖةؾ(«)NOVAKإنّ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
الٍشعة ُٖ ّ
الجصوػ) ،وقٌةدة ِلَ اهب ٞاإلمٜةهةت
الجوٍع ًُ اِلَ مػثبة ُٖ الصوةرة (او
ٔ
المجصمؽ لالطجّةرّ ُٖ ،
ّ
زٍ من
للّومػ البفػي ،وا ّن ًغا اإلهرةز ِمّػ ممٜوة ِبػ الهجٙةؿ
()86
الدٙة الزجمةِّة »
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اإلشةلت

ٔ
ٔ
ٔ
ّ
 او مة، من ا ّمي البٍّلٍزّةًٞٗػجؾبٌة الِٜ ُ) ؿوؾجظعم ممًلس "لٔة ال ّم" (بةإلهةٖة) للعللة ِلَ ّاللٔة الج1(
ٔ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ  بّومة هٍٍٕ ممًلس "اللٔة ال ّم" (بةلٍلٕ) للعللة ِلَ اللٔة،ِّػؼ بلٌرجي المصلّة
. الػؿمّة
الٍيوّة
ٔ
ّ ٍؽ اللٍِٔة وزعلّة الٌٍِةٙ "الص،) شؾن ِلٍض2(
 المؾةلة اللٍِٔة،ُٖ " ةُٖ ػ رؤِة ثػبٍِة شوةرِة ػٙوالجّعد الد
.129. ص،2016 ،26  الّعد، المٔػب، مرلة ِةلم الجػبّة، الجٍزٌةت والجصلّالت،ُُٖ المٔػب والّةلم الّػب
ٔ
.125. ص،16  الّعد، الػبةط، ؿلؾلة دٖةثػ وزٌة هَػ، المةزِّٔة والؾلًة،ُ) رقّع الصةز3(
ٔ
le www.unesco.org/new/ar,consulté : ةٖةُٙ موَمة المم المجصعة للجػبّة والّلم و الدٍٚ) اهَػ م4(
07 /03/2017 à 21h.
ّ
.130. ص،ةُٖ ػ رؤِة ثػبٍِة شوةرِةٍٙؽ اللٍِٔة وزعلّة الٌٍِة والجّعد الدٙ "الص،) شؾن ِلٍض5(
ٔ
www.unesco.org/new/ar: ةٖةُٙ موَمة المم المجصعة للجػبّة والّلم والدٍٚ) م6(
ُ هٗؾيٍٚ) الم7(
ّ
ّ
 مظبػ الممةرؿةت، ُٖ مرلة الممةرؿةت اللٍِٔة،" "ﺍلجّﺩﺩ ﺍللٔﻭﻱ ﻭﺍلجومّة ﺍلبقػِة،ُةؿمٚ) ِلُ ﺍل8(
.5 ،4. ص،2012 ،16  الّعد، ثّؼي وزو، زةمّة مٍلٍد مّمػي،اللٍِٔة
ٔ
www.unesco.org/new/ar : ةٖةُٙ موَمة المم المجصعة للجػبّة والّلم والدٍٚ) اهَػ م9(
ّ ،ُٖ ،" اللٍٔي بةلمٔػبٜٞاللٍِٔة والمّةلرة العؿجٍرِة للمف
ّ  "الجّعدِة،) ِبع الّةلُ الٍدّٓػي10(
الٌٍِة
ٔ
ٔ
ّ
ّ
ّ  هعوة ا،العؿجٍرِة
ّ
،2012 ػجٍبػٝ ا9  ػ8 : الػبةط،المٔػبّة
ةٜةدِمّة المملٝ
المٔػبّة ُٖ هٍء المصعدات
.187 ،188.ص
،) اهَػ11(
BEDNAREK .S,ABSIL .G,VANDOORNE .C,LACHAUSSEE.S,VANMEERBEEK.M,
Ensemble travaillons autour de la petite enfance .Rapport de recherché .Les fondements d’une
intervention précoce,2008,p.76.
VANDOORNE.C,DERMATEAU.M, Evaluer l’éducation pour la santé :quelques modèles de
référence. Communication aux journées régionales d’éducation pour la santé , Marseille,
septembre 2007.
BANTUELLE.M, DEMEULEMEESTER.R, Comportements à risque et santé : agir en milieu
scolaire .Programmes et stratégies efficaces .Référenciel de bonnes pratiques .SaintDenis ,INPES ,2008,p.132.
 ل الصمػّٞ الجمدّٞ) اهَػ ِلَ ؿب12(
VAN HOYE.A,L’analyse de l’influence de la culture de la classe scolaire sur la pratique de la
classe scolaire sur la pratique de l’activité physique ,Diplôme d’Etudes approfondies en santé
publique ,Liège ,Université de Liège ,2007,p.51.
TILMANT. JL, Treize stratégies pour prévenir
les violences
l’école,Vigneux :Matrice,2004,p .182.
ٔ
ٔ
Alexandre (ؾوعر بػوهٗوبػوهػٜػجٍر الٝ وًٍ ابن الع،ٍ اخوةء الدٍرة الػوؿّةٜ ُٖ معِوة مٍؿ1917 ) ولع ؿوة13(
ٔ
ُ و ا
Eugenie KAMENESTSKI (ُ بػوهٗوبػوهػٜموجؾٝ ُوزو
)BRONFENBRENNER
ٔ
ٔ
ةن ِمػ اوريٝ  شّح،1923 ّة ؿوةٝ ًةزػت ِةالجي إلَ الٍلِةت المجصعة المػ،)BRONFENBRENNER
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ٔ
ؿت ( )6ؿوٍات .وٚع ٝةن العٝػجٍر الٜؾوعر مظجمة ُٖ روااؼ ّٚةس مّةم ٞالغٝةء ( Quotient
ٔ
.)intellectuelهةٚـ اوري بػوهٗوبػوهػ ؿوة  1942رؿةلة الٜػجٍراى ُٖ زةمّة مفٍّٙن ( )Michiganوبّع ِملي ُٖ
ٔ
ٔ
الممةلس الوٗؾّة للرّـ لةر ؿوة  1948اؿجةذا للجومّة البفػِة ُٖ زةمّة ٍٝرهةؿ ( )Cornellاِن ّ
يٍر هَػِة
ٔ
ٔ
"بّبة الجومّة البفػِة" ،وٚع يب٘ اٖٜةرى ُٖ مٌّعى .وُٖ ؿوة ِ 1979وفػ اوري ٝػجةبي "بّبة الجومّة البفػِة ( The
ٝ ،)Ecology of human developmentمة ِمعر ؿوة  2005مؤلٗة ِرمُ مٙةلثي ثصت ِوٍان ( Making
. )Human beings humanوثٍُٖ ُٖ ؿبجمبػ من ؿوة . 2005
ٔ
( )14لّٕ ّٖرٍثؾ 1896( ُٜػ  )1934بةشح ُٖ مرةؿ ِلم الوٗؽ ،روؿُ الل ،ٞذاع لّجي طةرج روؿّة ِلَ
وزي الظمٍص شّح اهجفػ ِملي ُٖ ؿوة  ،1960وشؾب البةشح ٖإن الجٗةِالت الزجمةِّة هػورِة لومٍ
الغٝةء ،وبغلٖ ٛإن ٔاٖٜةرى ثوعرج همن هَػِة الومٍ الزجمةُِ ّ
.ثػٝؼ ًغى الوَػِة ِلَ دور الدٙةٖة وٝغا الجٗةِالت
ٔ
ٔ
الزجمةِّة ّ
واللٔة ُٖ الومٍ المّػُٖ للًٗ ،ٞوًُ هَػِة ثجةؿؽ ِلَ ٖٜػثّن راّؾجّن :الؾوع ( ،)L’étayageاو
ٔ
( )L’échafaudage؛ وًٍ قظك ِمجل ٛمّػٖة وثصٜمة اٝػدػ من المجّلم ،والموًٙة الجٙػِبّة للومٍ ( Zone
ٔ
 )proximale de développementوالجُ ثمد ٞالٗػؽ بّن مة ِمٜن للمجّلم ان ٍِٙم بي بمٗػدى وبّن مة ٍِٙم بي
ٔ
ِوعمة ٍِزٌي وِفرّي راقع ِ.ؾجدمػ بػوهٗوبػوهػ اٖٜةر ّٖرٍثؾ ُٜالمجّلٙة بةلعور الٌةم للدٙةٖة (هؾبّة همٍ الًٗٞ
) ،وبةلجٗةِالت الزجمةِّة والمػاٖٙة ()L’accompagnement
ٔ
ٔ
(ٍٝ )15رت لٍِن (1890( )Kurt LEWINػ  ًٍ )1947اشع مؤؿؾُ ِلم الوٗؽ الزجمةُِِ ،ةلم هٗؽ المةهُ،
ٔ
ٔ
ٔ
ًةزػ إلَ الٍلِةت المجصعة المػِّٜة ،وٚع ِػؼ اؿةؿة بوَػِة "الّٙةدة" ( ،)Leadershipوٚع اطغ ِوي
ٔ
ٔ
بػوهٗوبػوهػ ٖٜػة ان الؾلٍؾ ًٍ وٍّٗة الجٗةِالت بّن القظةص ومصًٌّم.
( )16اهَػ،
Geatan ABSIL , Chantal VANDOORNE, Michel DEMARTEAU. ,Bronfenbrenner,
L’écologie du développement humain, Réflexion et action pour la promotion de la santé,
APES-ULG,Liège, Belgique, p.3.
(Urie BRONFENBRENNER , The ecology of human development: Experiments by )17
nature and design. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University press, 1979,
p.348.
( )18المػزُ هٗؾي والمٗصة هٗؾٌة.
( )19اهَػ Geatan ABSIL , Chantal VANDOORNE, Michel DEMARTEAU. ,Bronfenbrenner,
L’écologie du développement humain, Réflexion et action pour la promotion de la santé,p.7
( )20اهَػ المػزُ هٗؾي ص8.
( )21المػزُ هٗؾي ص9.
( )22المػزُ هٗؾي ،ص.9 ،8.
( )23المػزُ هٗؾي ،ص.9.
( )24اهَػ،
« Geatan ABSIL , Chantal VANDOORNE,L’approche écologique. Notes de cours sur
L’approche par milieu de vie ». Liège : Université de Liège, Ecole de Santé Publique, 2004.
( )25المػزُ هٗؾي ،ص.9.
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(BOUCHARD Camil,’’ Intervenir à partir de l’approche écologique :au centre )26
,l’intervenante’’,in érudit,école de service social de l’université Laval,volume 36,n° 23,1987,p.455.
( )27اهَػ المػزُ هٗؾي ،ص.459.
( )28اهَػ المػزُ هٗؾي ،ص.460 ،459.
ٔ
ٔ ٔ
( )29اشمع اوزي "اللٔة الم والجػبّة ِلَ ّٚم المٍايوة" : ُٖ ،اللٔة والجٍال ٞالجػبٍي والدٙةُٖ ،مٙةربةت
هٗؾّة وثػبٍِة ،مًبّة الورةح الرعِعة ،العار البّوةء ،ط ،2008 ،1ص . 47.
( )30المػزُ ثٗؾي ،ص.41.
( )31المػزُ هٗؾي والمٗصة هٗؾٌة
ٔ
ٔ
(ِ )32بع الّلُ الٍدّٓػي ،لٔة ال ّمة ولٔة المِ ،ن وا ُٚاللٔة الّػبّة ُٖ بّبجٌة الزجمةِّة والدٙةّٖة ،دار
الٜػجب الّلمّة ،بّػوت ،2014 ،ص.53.
(ِ )33لُ ﺍلٚةؿمُ ،ﺍلجّﺩﺩ ﺍللٔﻭﻱ ﻭﺍلجومّة البفػِة ،ص.5.
ٔ
المؾةلة ّ
اللٍِٔة بةلمٔػب ،مًبّة يٍب بػِؽ ،الػبةط ،2015 ،ص.136.
(ٖ )34ؤاد بٍِلُ ،مٙةربةت ُٖ
الّةمة للموةًذّ ،
( )35وزارة الجػبّة الٍيوّةّ ،اللروة الٍيوّة للموةًذ ،المػزّّة ّ
مّعلة وٖ٘ الٙةهٍن الجٍزٌُّ
للجػبّة رٚم  08ػ  04المؤرخ ُٖ ِ 23وةِػ  ،2008مةرس  ،2009ص.26.
( )36المػزُ هٗؾي ،ص.53.
( )37المػزُ هٗؾي ،ص.54.
( )38المػزُ هٗؾي ،ص.53.
ٔ
ٔ
( )39معِػِة الجّلّم الؿةؿُّ ،اللروة الٍيوّة للموةًذ ،موةًذ الؾوة الولَ من الجّلّم البجعااُ ،العٍِان
ّ
المعرؿّة ،الرؼااػ ،يبّة زٍان  ،2011ص.9.
الٍيوُ للمًبٍِةت
( )40المػزُ هٗؾي ،ص.12.
(Gilbert Dalgalian,Le bilinguisme favorise –t-il l’intégration ? Quatrième forum sur: Le )41
français
langue
seconde,
p.58. www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté le 17/12/2016 à
11h 30m.
ّ
المجظممة للمٍاد ،موةًذ مػشلة االجّلّم
( )42وزارة الجػبّة الٍيوّة ،اللروة الٍيوّة للموةًذ ،المرمٍِةت
البجعااُ ،مةي  ،2016ص.20.
( )43المػزُ هٗؾي ،ص.22.
( )44وزارة الجػبّة الٍيوّة ،الوفػة الػؿمّة للجػبّة الٍيوّة ،الٙةهٍن الجٍزٌُّ للجػبّة رٚم  08ػ  ،09ص.08.
( )45المػزُ هٗؾي ،ص.11 ،10.
ٔ
ٔ
( )46المػزُ هٗؾي ،المةدة الدةهّة ،الٗم ٞالوؿ ،البةب الوؿ.
ٔ
المؾةلة ّ
اللٍِٔة بةلمٔػب ،ص.160.
(ٖ )47ؤاد بٍِلُ ،مٙةربةت ُٖ
(ِ )48بع الصمّع بٍراٍِ ،الصٜةِةت الظػاّٖة للمٔػب الّػبُ ،ط ،1دار الًلّّة ،بّػوت ،1992 ،ص.7.
( )49مصمع ٖظػ العِن ،الصٜةِة الفّبّة المٔػبّة ،بوّةت الؾػد والمجظّ ،ٞدار هفػ المّػٖة ،الػبةط،
 ،2013ص.22.
ٔ
( )50هً ٞٙغا الٍٙؿ ٖػدرِـ ٍٖن دِػلِن ِن ٚمةص من امػِٜة الروٍبّة ،وورد ُٖ  :الصٜةِة الظػاّٖة ،ثػزمة
هبّلة ابػاًّم ،دار الٙلم ،بّػوت ،لبوةن ،ط  ،1973 ،1ص. 149 .
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.7. ص،ُةِةت الظػاّٖة للمٔػب الّػبٜ الص،ٍِ) ِبع الصمّع بٍرا51(
.24. ص،ّٞ بوّةت الؾػد والمجظ،ةِة الفّبّة المٔػبّةٜ الص،) مصمع ٖظػ العِن52(
.27. ص،) المػزُ هٗؾي53(
)54(
TSOUNGUI Françoise , Clefs pour le conte africain ,collection Fleuve et flamme,
Edicef ,1986,p8.
.28. ص،ّٞ بوّةت الؾػد والمجظ،ةِة الفّبّة المٔػبّةٜ الص،) مصمع ٖظػ العِن55(
THOMASSAINT Jacques,Conte et (ré) éducation ,chronique sociale , Lyon ,1991,p.19 )56(
MOQUADEM Safi, Contes de Safi : sud Maroc ,Afrique- orient,Casablanca, 1994,p.4 )57(
V. Houdart-Mérot, « Qu’est-ce qu’un classique ? Qu’est-ce qu’une œuvre patrimoniale ?, )58(
in Enseigner les classiques aujourd’hui, approches critiques et didactiques (dir. Isabelle de
Peretti), Peter Lang, collection « Théocrit », 2012,p.23.
Bénédicte SHAWKY-MILCENT,De la bibliothèque intérieure à la bibliothèque collective )59(
.Lecture subjective et appréhension du patrimoine littéraire (dir) Sylviane AHR,Nathalie
DENIZOT,Les patrimoines littéraires à l’école :usages et enjeux ,Presses Universitaires de
Namur,France,2013 ,p.137.
.) المػزُ هٗؾي والمٗصة هٗؾٌة60(
ةِة الفّبّة ُٖ الجػاثٜ ُٖ هعوة الص،" ،"ةِة الفّبّة ُٖ المرةؿ الجػبٍيٜ "ثٍٍّٕ الص،ُ) مٍشَ الوةز61(
ٔ
.219. ص،2005 ، الػبةط،ة المٔػبّةٜةدِمّة الممملٝ مًبٍِةت ا،ُالمٔػب
،) اهَػ62(
Nadine DECOURT, ’’ Le conte comme outil de médiation en situation interculturelle ’’, in
Repères n°3 ,1991
،) اهَػ63(
Josiane.F HAMERS,’’Un modèle socio-psycologique du développement bilingue’’,in Langage
et Société,n°43 ,mars 1988.
،) اهَػ64(
G. DENHIERE,Il était une fois…compréhension et souvenir de récits ,Presses Universitaires
de Lille,1984.
،) اهَػ65(
Bulletin officiel de l’éducation national hors série n° 1 du 14 février 2002
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs1/default.htm
. ُ هٗؾيٍٚ) الم66(
. ُ هٗؾيٍٚ) الم67(
.ُ هٗؾيٍٚ) الم68(
،) اهَػ69(
Nadine DECOURT, ’’ Le conte comme outil de médiation en situation interculturelle ’’, ,p133.
،) اهَػ70(
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Geniviève VERMES, ’’ Développement cognitif et bilinguisme des enfants de migrants’’,in
Migrants-formation ,n°74,septembre1988,p.14-20.
()71
Josiane.F HAMERS ,’’Un modèle socio-psycologique du développement bilingue’’,in Langage
et Société,n°43 ,1988, p.99 ,100.
()72
Nadine DECOURT, ’’ Le conte comme outil de médiation en situation interculturelle’’,p.100
( )73المػزُ هٗؾي والمٗصة هٗؾٌة.
( )74المػزُ هٗؾي ،ص.101.
( )75المػزُ هٗؾي والمٗصة هٗؾٌة.
( )76اهَػ،
M.SORIANO, Les contes de C.Perrault.Culture savante et traditions populaires, Paris,
Gallimard ,1979.
ٔ
ٔ
( )77اشمع بٍٍٝس ،المةزِّٔة والؾّةؿة اللٍِٔة والدٙةّٖة بةلمٔػب ،موفٍرات مػٝؼ يةرؽ بن زِةد ،ط،1
 ،2003الػبةط ،ص.75.
ٔ
( )78اهَػِ ،بع الصمّع بٍراٍِ ،الدب الفّبُ الرؼااػي ،دار الٙمبة للوفػ ،الرؼااػ.2007 ،
زػ ْ
( )79اهَػ ،مظبػ الممةرؿةت اللٍِٔة ُٖ الرؼااػَ ،ا ُّ
وج َاهل َْ ٙب َةِ ْ ،ٞموفٍرات المظبػ ،2016 ،ص.114 .
( )80اهَػ المػزُ هٗؾي ،ص.136.
( )81اهَػ المػزُ هٗؾي ،ص.146.
( )82اهَػ المػزُ هٗؾي ،ص.151.
ٔ
ٔ
( )83اشمع بٍٍٝس ،المةزِّٔة والؾّةؿة اللٍِٔة والدٙةّٖة بةلمٔػب ،ص.75.
(ِ )84بع الّةلُ الٍدّٓػي" ،الجّعدِة ّ
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ّ
(ِ )85بع الٙةدر الٗةؿُ الٌٗػي ،الؾّةؿة اللٍِٔة ُٖ البالد الّػبّة ،بصدة ِن بّبة يبّّّةِ ،ةدلة ،دِمٙػايّة،
وهةزّة ،دار الٜػجب الرعِعة المجصعة ،بّػوت ،ط  ،2013 ،1ص.175.
()86
Michael NOVAK, Epigraph.In Carol Birch. Unity in diversity :An index to the publication of
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هٙال ِن المػزُ هٗؾي والمٗصة هٗؾٌة.
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