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 المحتويات

 

 

 ١٢ )باللغة الروسية( تحريرالكلمة رئيس 

 ١٣ )باللغة العربية( تحريرالكلمة رئيس 

 ١٤ تحرير )باللغة االنجليزية(الكلمة رئيس 

 ١٥ )باللغة التتارية(تحرير الكلمة رئيس 

 

 وم اللغويةــــــالعل

 ١٦ في المنطق" في السياق القواعدي رسالة الفرابي "كتاب االلفاظ المستعملة .أندريسيان أ.ك

 ٢٩ بين اللغة والوطن: قراءة في قصة "خواجا نزار" لموشيه سميالنسكيرشيد، ع. م. 

 ٥١ ل: من الجنس االدبي الى الواقعيةوجدي األهد. اليمن والعالم العربي في رويات سوفوروف م.ن

 

تربويةالوم ــــــالعل  

 ٦٥ هل نعلم اللغة اإلنجليزية لألطفال قبل سن السادسة؟ر. س.  الجرف 

نشاط قسم علم اللغات ) تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الروسية .عمري ع شيخولين ت. أ.،

 ٩٨ والدراسات االقليمية(

 

 الالهوت علم

 ١٠٩  استراتيجية مكافحة الفساد من منظور التشريع الجزائري والشريعة اإلسالمية تياب ن.  ، أحميد ه.
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Дорогие читатели! 

 

Выходит в свет очередной выпуск нашего журнала «Арабистика Евразии». 

В текущий номер журнала «Арабистика Евразии» включены научные исследования ученых 

из Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Армения, Республики 

Ирак, Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия, посвященные 

исследованию литературных источников: трактата Аль-Фараби «Kitāb Al-Alfāẓ Al-

Musta‘Malah Fī Al-Manţiq», рассказа М. Смилянского «Хаваджа Назар» и романов Ваджди 

аль-Ахдаля; освещению проблем обучения иностранному (английскому) языку детей 

дошкольного возраста в арабоязычной среде; анализу педагогического опыта кафедры 

филологии и страноведения Российского исламского института и ее деятельности в области 

развития арабистики в РИИ; выявлению стратегий борьбы с коррупцией с точки зрения 

алжирского законодательства и норм Шариата. Отдельно включены рецензии на 

монографическое исследование таджикского ученого Ш.З. Суфиева и книгу персидского 

суфия-ученого аль-Худжвири. 

2020 год как год сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской Республикой 

Египет даст старт заключению Меморандума о взаимопонимании между Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом и Каирским университетом и открытию 

Российско-Египетского Центра партнерства цивилизаций.  

Наш университет планирует проведение международного научного форума «Россия-Африка: 

политика, экономика, история и культура», значимого, в первую очередь, для укрепления 

сотрудничества со странами арабского мира.  

Мы надеемся, что этот выпуск журнала и намеченные мероприятия внесут значительный 

вклад в распространение научных идей отечественных и зарубежных ученых-арабистов и 

исламоведов на пути развития арабистики. 

 

С уважением, учредители  

шеф-редактор Рамиль Хайрутдинов,  

 

главный редактор Наиля Мингазова
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 ،القراء األعزاء

 

 من لعلماء علمية بحوثا   العدد هذا ويشمل ،"األوراسية العربية الدراسات" مجلتنا من الدوري العدد يصدرُ 

 ومملكة االتحادية وروسيا العراق وجمهورية أرمينيا وجمهورية الشعبية الديمقراطية الجرائرية الجمهورية

 ،"المنطق في المستعملة االلفاظ كتاب" للفرابي األدبية المصادر لبحث مكرسة وهي السعودية، والعربية ربالمغ

 االجنبية اللغة تدريس مشاكل لتوضيح وكذلك االهدل وجدي ورويات" نِزار الخواجة" سميليانسكي. م وقصة

 وعلم اللغة فقه لقسم التربوية الخبرة تحليلول العربية اللغوية البيئة في الدراسة سنة قبل لالطفال( االنجليزية)

 محاربة أستراتيجيات لكشف وكذلك اإلستعراب، تطوير مجال في ونشاطها الروسية االسالمية للجامعة البلدان

 المونوغرافي البحث تقييمات منفصلة بصورة أُدرجت. والشريعة والقواعد التشريعات نظر وجهة من الفساد

 بين العلمي التعاون عام بوصفه 8181 العام.  الخوجفيري الفارسي العالم وكتاب فيفسو. ز.ش الطاجيكي للعالم

 إفتتاح و القاهرة وجامعة اإلتحادية قازان جامعة بين التفاهم مذكرة عقد بداية ُسيطلق ومصر االتحادية روسيا

 .الحضارات لشراكة المصري-الروسي المركز

 بالدرجة والمهم" والثقافة والتاريخ واالقتصاد السياسة: أفريقيا-سيارو" الدولي المؤتمر إلجراء جامعتنا تُخطط

 االفكار نشر في اليها المشار والفعاليات العدد هذا يسهم بان نأمل. العربي العالم بلدان مع التعاون لتعزيز االولى

 .ستعراباال تطوير طريق على باالسالم والمختصين واالجانب المحليين المستعربين-للعلماء العلمية

 

 

 

 د. حسيــن الشافعي

h.elshafie57@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:h.elshafie57@mail.ru
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Dear readers! 

 

A new edition of the “Eurasian Arabic Studies” journal is coming out.  

Included in the current edition are the scientific findings of scholars from the Algerian People’s 

Democratic Republic, Republic of Iraq, Republic of Armenia, the Kingdom of Saudi Arabia, and 

the Russian Federation. The following topics are investigated in their papers: Al-Farabi’s treatise 

“Kitāb Al-Alfāẓ Al-Musta‘Malah Fī Al-Manţiq”, М. Smilyanskiy’s story “Khavadzha Nazar”, the 

novels by Vadzhdi al-Akhdal; the problems of teaching the foreign language (English) to pre-

schoolers in the Arabic language environment; analysis of the pedagogical experience of the 

Philology and Culture Studies Department (Russian Islamic Institute) and its activities in fostering 

the development of Arabic studies in RII; finding the best strategies in dealing with corruption in 

terms of Algerian legislature and the Shariah. Special focus is on the monographic research 

authored by Tajik scholar Sh.Z. Sufiev and the book written by Persian Sufi al-Hudzhviri.       

2020, as the year marking cooperation between the Russian Federation and  the Arabic Republic of 

Egypt, will witness signing the Memorandum of understanding between Kazan (Volga region) 

Federal University and Cairo University as well as  foundation of the Russian Egyptian Center of 

Partnership of Civilizations.  

Our University plans on holding an international science forum called “Russia-Africa: politics, 

economy, history and culture”, which, in the first place, is aimed at strengthening cooperation with 

the Arabic countries.  

We hope that our journal and the upcoming developments will contribute to the dissemination of 

the scientific ideas of the Russian and foreign specialists of the Arabic and Islamic studies for the 

benefit of the development of the Arabic studies 

 

 

Sincerely, the founders 

Editor-in-Chief Ramil Khayrutdinov, 

 

Executive Editor Nailya Mingazova 
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Хөрмәтле укучылар! 

 

«Евразия Арабистикасы» журналының чираттагы саны дөнья күрде. 

«Евразия Арабистикасы» журналының бу санына Алжир Халык Демократия Республикасы, 

Әрмәнстан Республикасы, Гыйрак Республикасы, Россия Федерациясе hәм Согуд 

Гарәбстаны Корольлеге галимнәренең түбәндәге фәнни тикшеренү эшләре кертелде: әдәби 

чыганакларны өйрәнүгә багышланган  фәнни тикшеренүләр арасында әл-Фарабинең «Kitāb 

Al-Alfāẓ Al-Musta‘Malah Fī Al-Manţiq» трактаты, М.Смилянскийның «Хаваджа Назар» 

хикәясе, Ваджди әл-Әхдәләнең романнары; гарәп җирлегендә мәктәпкәчә яшьтәге балаларны 

чит телгә укыту проблемаларын яктырту; Россия ислам институтының филология hәм 

илләрне өйрәнү кафедрасының педагогик тәҗрибәсен анализлау hәм гарәп телен өйрәнү 

буенча эшчәнлеген бәяләү; Алжир кануннары hәм шәригать нормалары күзлегеннән чыгып 

ришвәтчелеккә каршы көрәш стратегиясен тикшерү. Аерым рәвештә таҗик галиме Ш.З. 

Суфиевның монографик тикшеренүенә hәм фарсы суфий галиме  аль-Хуҗвиринең китабына 

язылган рецензияләр кертелде. 

2020 нче ел Россия Федерациясе һәм Мисыр Гарәп Республиксы арасында хезмәттәшлек елы 

дип игълан ителде, шул исәптән Казан (Идел буе) федераль университеты һәм Каһирә 

университеты арасында Меморандумга кул кую күздә тотыла, шулай ук Россия һәм 

Мисырның Цивилизацияләр партнерлыгы үзәге ачылу көтелә. 

Университетыбыз быел «Россия-Африка: сәясәт, икътисад, тарих һәм культура» исемле 

халыкара фәнни форум үткәрергә җыена, әлеге форум беренче чиратта гарәп илләре белән 

хезмәттәшлекне ныгыту өчен әһәмиятле булачак.  

Ышанып калабыз, журналыбызның әлеге саны һәм күздә тотылган чаралар Россия һәм чит 

ил гарәп белгечләре һәм ислам белгечләренең фәнни идеяләрен таратуда үз өлешен кертәчәк. 

 

Ихтирам белән, оештыручылар 

  шеф-мөхәррир Рамил Хәйретдинов,  

 

баш мөхәррир Наилә Минһаҗева
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Аннотация 

Трактат «Kitāb al-Alfāẓ al-Musta‘malah fī al-Manṭiq» («Речения, используемые в 

логике») арабского философа и логика X в. аль-Фараби (870-950) является 

толкованием «Введения» Порфирия (232-304).  

В книге он даёт классификацию «осмысленных речений» (al-alfāẓ al-dāllah) 

арабского языка, где особенно интересной частью является классификация 

«частиц» (ḥurūf). Философ делит их на пять групп, и в этом следует греческой 

грамматике. Здесь аль-Фараби открыто заявляет, что греческие грамматики 

имели более целостное представление о языке, введя более адекватную 

систему классификации частиц. Терминологический инструментарий, 

использованный аль-Фараби также значительно отличается от терминологии 

грамматиков. В этом он следует более поздним переводчикам греческой 

философии и логики, которые использовали арабские термины и пытались 

переводить греческие термины. И это в отличие от переводчиков раннего 
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периода, которые для создания в арабском языке философской и логической 

лексики попросту «копировали» греческие термины.  

В интеллектуальной среде того времени предъявляемым требованием к 

лингвистике было, прежде всего, сохранение и описание языка Священного 

Писания. И подобная классификация частиц была несовместима с системой 

арабских грамматиков, согласно которой, мышление исходит из конкретного 

языка. С другой стороны, аль-Фараби, следуя Аристотелю, предлагает 

пересмотреть «организованность» грамматики в свете логики и создать 

грамматические правила, соответствующие законам логики.  

Ключевые слова: lafẓ, осмысленные речения, kalima, классификация частиц 

(ḥurūf), язык и мышление. 

 

Для цитирования: Андреасян А. К. Трактат Аль-Фараби «Kitāb al-Alfāẓ al-

Musta‘malah fī al-Manṭiq» в грамматическом контексте // Арабистика Евразии. 

2020. № 9. С.16-28. 

 

AL-FARABI'S TREATISE ''KITĀB AL-ALFĀẒ AL-MUSTA‘MALAH FĪ AL-

MANŢIQ'' IN THE GRAMMATICAL CONTEXT 

Arusyak К. Andreasyan 

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences 

arusandreasyan@gmail.com 

 

Abstract 

The treatise "Kitāb al-Alfāẓ al-Musta‘malah fī al-Manṭiq" ("Utterances Employed in 

Logic") of а 10th century Arab philosopher, logician al-Farabi (870-950) is an 

interpretation of the “Introduction” of Porphyrius  (232 - 304).  

In this book he also gives a classification of “significant utterances” (al-alfāẓ al-

dāllah) of the Arabic language, where a particularly interesting part is the 

classification of “particles” (ḥurūf). Тhe philosopher divides them into five groups, 

coinciding in this with the Greek grammar. Here, al-Farabi openly states that Greek 

grammarians had a more holistic view of the language by introducing a more 

adequate particle classification system. The terminological instrumentarium used by 

al-Farabi is also significantly different from the terminology of grammars. In this, he 

follows the later translators of the Greek philosophy and logic who used Arabic terms 

and tried to translate Greek terms. And this is in contrast to the translators of the 
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early period who, in order to create philosophical and logical vocabulary in the 

Arabic language, simply “copied” Greek terms. 

In the intellectual environment of that time, the linguistic requirement, above all, was 

the preservation and description of the language of the Holy Book. And such a 

classification of particles was incompatible with the Arab grammarians system, 

according to which, thinking comes from a specific language. On the other hand, al-

Farabi, following Aristotle, suggests reconsidering the “organization” of grammar in 

the light of logic and create grammar rules that correspond to the laws of logic. 

Keywords: lafẓ, significant utterances, kalima, the classification of particles (ḥurūf), 

language and thought. 

 

For citation: Andreasyan, A. K. (2020). Al-Farabi's treatise ''Kitāb al-Alfāẓ al-

Musta‘malah fī al-Manṭiq" in grammatical context. Eurasian Arabic Studies, 9, 16-

28. (In Russian) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Книга арабского философа-логика X в. аль-Фараби (870-950) «Kitāb al-Alfāẓ al-

Musta‘malah fī al-Manṭiq» [Fārābī, 1968] (далее Alfāẓ), которое переводится как 

«Речения, используемые в логике» [перевод трактата – Аль-Фараби, 1986], 

является толкованием «Введения» Порфирия (232 - 304). Сочинение состоит из 

10 глав. Грамматические проблемы, включая классификацию осмысленных 

речений и частиц в арабском языке, входят в первые три главы, 

представляющие собой новое введение к «Введению» Порфирия. 4-6 главы 

являются толкованием «Введения» Порфирия, а 8 – 10 главы затрагивают 

разнообразные вопросы, связанные с аристотелевской логикой и, особенно, с 

его «Категориями».    

Во-первых, здесь исходным является термин lafẓ. В концепции аль-Фараби lafẓ 

может означать как слово, так и речь. 

Д. Фролов [Фролов, 2006, c. 81] отмечает, что значение lafẓ-а в арабском языке 

исходит из первичного значения глагола lafaẓa, а именно: «плевать, бросать». 

Переместившись в область грамматики, lafẓ начинает обозначать «всё, что 

произносится… как простое, так и сложное». 

Л. Берман [Berman, 1974, p. 510] в своей рецензии к этому сочинению аль-

Фараби отмечает, что перевод М. Махди lafẓ-а как «utterance» (произнесение, 

высказывание, речение) с первого взгляда может показаться удивительным: 

«Почему вдруг такой перевод, если можно было просто использовать термин 

https://hy.wikipedia.org/wiki/232
https://hy.wikipedia.org/wiki/304
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«expressions» (выражения)?». Но автор поясняет, что в дальнейшем изложении 

текста становится понятным такой перевод lafẓ-а. Дело в том, что во времена 

аль-Фараби учебный процесс в основном осуществлялся устным образом, и 

письменный аспект в нём, по сути, был отброшен на второй план [Berman, 

1974, p. 510]. Следовательно, использование М. Махди термина «utterance» не 

только оправдано, а намного предпочтительнее использования термина 

«expression».      

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Аль-Фараби в Alfāẓ-е классифицирует «осмысленные речения» [термин по Аль-

Фараби, 1975, стр. 558] (al-alfāẓ al-dāllah) арабского языка. Он выделяет их 

следующие типы: 1. ism (имя), 2. kalim, о котором говорит: «арабские 

грамматики их называют глаголами[al-af‘āl]», 3. то, что состоит из имён и 

глаголов (murakkab min al-asmā’ wa-al-kalim) и 4. то, что грамматики 

называют частицами [ḥurūf] [ Fārābī, 1968, pp. 41։ 1- 42։ 7]. 

Определяя имя, Аль-Фараби сначала приводит примеры: «Именами являются 

Зейд, Амр, человек, животное, белизна […]» [Fārābī, 1968, p. 41։ 3-4]. Но он, в 

отличие от Сибавейхи [Sībawayhi, 1988, p. 12։ 1], не ограничивается только 

примерами. Эти примеры подкрепляет следующее определение: «Имя – это 

простое осмысленное речение, которое не указывает на время» [Fārābī, 1968, 

p. 41։ 5-6]. 

ل على المعنى من غير أن يدل بذاته على زمان المعنى.االسم كل لفظ مفرد دا  

Определение глагола Аль-Фараби также начинает с соответствующих 

примеров: «Глаголами являются шагал, шагает, будет шагать (maša, yamshī, 

sayamshī), или бил, бьёт, будет бить (ḍaraba, yaḍribu, sayaḍribu) и другие 

подобные примеры» [Fārābī, 1968, p. 41։ 14-15]. Примеры подкрепляются 

следующим определением: «Глагол – это простое осмысленное речение, 

указывающее на время» [Fārābī, 0112, стр. 41։ 15- 42։ 1]. 

 الكلمة لفظة مفردة تدل على المعنى وعلى زمانه.

В Şarḥ-е аль-Фараби представляет также следующие аристотелевские 

определения имени и глагола. Имя он определяет как: «осмысленное речение, 

имеющее условный характер, которое абстрагировано от времени и никакая 

отдельная его часть не имеет собственного значения» [Fārābī, 1960, p. 29։ 1-2]. 

.هو لفظة دالة بتواطؤ مجردة من الزمان وليس واحد من أجزائها دال على انفراده  

А «Глагол […] – это то, что указывает на время и никакая его отдельная 

часть не имеет собственного значения» [Fārābī, 1960, p. 33։ 1-3]. 
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ى زمان وليس واحد من أجزائه يدل على انفراده.تدل مع ما تدل عليه عل    الكلمة[…] 

Что касается сложных речений (то, что состоит из имени и глагола), то они 

бывают двух типов:  

1. Состоящее из двух имён. Например: Зейд стоит [стоящий] (Zayd qā’im), 

2. Состоящее из имени и глагола. Например: Зейд шагает (Zayd yamshī) [Fārābī, 

1968, p. 42]. 

Самой интересной частью Alfāẓ-а является классификация «частиц» (ḥurūf), 

которые аль-Фараби делит на пять групп. Следует заметить, что некоторые 

типы частиц в арабской грамматике относятся к части речи «имя» (ism). Аль-

Фараби классифицирует частицы, следуя греческой грамматике. Он отмечает: 

«Эти частицы тоже имеют много типов, но до сих пор у арабских 

грамматиков не было традиции каждому из этих типов давать своё 

наименование. И мы для их перечисления должны использовать те 

наименования, которые перешли к нам от греческих грамматиков» [Fārābī, 

1968, p. 42։ 8-11]. Здесь аль-Фараби открыто заявляет, что греческие 

грамматики имели более целостное представление о языке, введя более 

адекватную систему классификации частиц.  

Аль-Фараби приводит следующую классификацию частиц (греческие 

эквиваленты арабских терминов приводятся по [Versteegh, 1977, pp. 51-54]):  

1. Al-xawālif [Fārābī, 1968, p. 44: 6-10] (الخوالف, греч. Antōnumīai местоимения): 

слово происходит от арабского корня  x-l-f (خلف), имеющего значение замены, 

что, кажется, и обобщает содержание термина. Аль-Фараби определяет al-

xawālif как букву алфавита (ḥarf) или речение, заменяющее имя, когда оно явно 

невыражено. В этой группе объединяются личные (и раздельные, и слитные) и 

указательные местоимения, как например: anā, anta, huwa, haḏā, ḏalika (я, ты, 

он, это, то).  

Критерием их объединения в одну группу является то, что все они являются 

местоимениями
1
, заменяющими имя.  

2. Al-wāṣilat [Fārābī, 1969, p. 44։ 11-17] (الواصالت, греч. Árthra  артикли) слово 

происходит от арабского корня w-s-l (وصل), означающего «связывать, 

соединять». Аль-Фараби определяет их, перечисляя четыре типа: 

а) это те частицы, которые неопределённые местоимения делают 

определёнными, как определённый артикль al-  и относительное местоимение 

allaḏī (кто, который).             

                                                           
1
 Следует заметить, что личные и указательные местоимения в арабской традиционной грамматике всегда 

классифицировались в ряду имён (asmā’), начиная ещё с Сибавейхи. 
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В арабской грамматике относительные местоимения называются asmā’ 

mawṣūlah (происходит от одного и того же корня w-s-l). Согласно К. Верстегу, 

именно с этим термином следует связывать использование аль-Фараби термина 

al-wāṣila t [Versteegh, 1977, p. 52]. 

Следует заметить, что в концепции аль-Фараби включение определённого 

артикля и относительного местоимения в состав артиклей могло быть 

результатом влияния либо стоиков, либо Дионисия Фракийского. Стоики, 

например, определяли «член» как «падежный элемент речи, разграничивающий 

роды и числа имён» [Античные теории языка и стиля, 1936, с. 70], включая в 

него относительные местоимения и определённый артикль.  

б) в этой подгруппе объединяются звательные частицы арабского языка, такие, 

как yā и yā ayyuhā. 

в) и г) эти частицы, соединяясь с именем, показывают, являются ли свойства 

(отношения), приписываемые (предицируемые) последнему, истинными 

полностью или частично [речь идет о кванторах – А.А.]? Такими частицами 

являются kull (целый, весь) и ba‘d (некоторый). 

Как можно заметить, критерий объединения частиц в группе аl-wāṣilat связан с 

определённостью\неопределённостью и объёмом охвата субъекта суждения 

(kull/ ba‘d). 

3. Al-wāsiṭāt [Fārābī, 1968, p. 45: 1-3] ( الواسطات   предлоги) слово происходит  от 

арабского корня  w-s-ṭ ( ط-س-و ), который имеет значение нахождения в центре. 

Аль-Фараби предлоги называет так, поскольку «они всегда располагаются 

между двумя существительными или между глаголом и существительным» 

[Fārābī, 1968, p. 45: 1-3]. Как отмечает К. Верстег, в греческой грамматической 

терминологии этот термин не имеет эквивалента [Versteegh, 1977, pp. 52-53]. Но 

тот факт, что аль-Фараби классифицирует предлоги вместе с частицами, 

исходит из греческой грамматической традиции, где предлоги образовывали 

или отдельный класс, или в составе союзов отдельную подгруппу (súndesmoi 

prothetikoi). А в арабской грамматике многие слова, которые могли бы 

считаться предлогами, включены в часть речи «имя» под названием ẓurūf 

(наречия места, времени) [Versteegh, там же], например: ba‘da (после), qabla 

(до) и другие. 

В группу аl-wāsitāt аль-Фараби включает все частицы «прибавления», 

например: fī (в), ‘an (о), которые Сибавейхи называет ḥurūf al-jarr или ḥurūf al-

iḍāfah. 
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4. Слово Al-ḥawāšī [Fārābī, 1968, pp. 45: 4 - 54: 7] (الحواشي   наречия) происходит 

от арабского корня  ḥ-š-w ( و-ش-ح ), который имеет значение наполнения, 

насыщения.  В этом смысле ḥawāšī то же самое, что и в греческой грамматике, 

имеющее значение союза, слово stoibai, используемое для обозначения так 

называемых «лишних слов». Арабские грамматики наречия называли ẓurūf, 

включая в часть речи «имя». Этот термин имеет свой параллельный вариант в 

греческой грамматике [см., Versteegh, 1977, p. 53]. 

Аль-Фараби определяет термин al-ḥawāšī, перечисляя его 15 типов. Например: 

а) частицы, которые, соединяясь с речением, показывают, что оно 

действительно существует и является истинным, как например, частица inna 

(используется в утвердительном значении). В связи с использованием этой 

частицы, аль-Фараби отмечает: «[...] часто, чтобы отметить существование, 

сущность чего-либо, говорят  innīyyatuhu» [ Fārābī, 1968, p. 45: 7-8]. 

б) Часть из них используется для отрицания, например: отрицательные частицы  

lā и laysa
2
. 

в) Некоторые из них используются для утверждения, например:  na‘am (да). 

А некоторые используются для уточнения  г) меры, например:  kam (сколько)  

д) времени, например: matā (когда),  е) места, например: ayna (где), и др. 

Таким образом, аль-Фараби выделяет 15 подгрупп, критерий объединения в 

одну группу которых связан с порядком слов в том смысле, что все они, в 

предложении присоединяясь к тому или иному слову, «что-то требуют от 

него», одновременно расширяя границы предложения (что в некотором смысле 

можно связать со значением корня ḥ-š-w). 

5. Al-rawābiṭ [Fārābī, 1968, pp. 54: 8 - 56: 10] (الروابط связки, греч. Súndesmos 

союзы), этот термин можно считать эквивалентом аристотелевского термина 

súndesmos. Аль-Фараби эту группу также определяет с помощью 8 подгрупп. 

Например: 

а) Частицы, которые, соединяясь со многими речениями, показывают, что 

рассматривается значение каждого из них [в данной коммуникативной 

ситуации - А. А.], например: imma («…или…»). 

б) Некоторые частицы, соединяясь с речением, существование которого еще не 

подтверждено, указывают, что последующее за ним [речениe], [логически] 

вытекает из него, например:  in kāna, iḏā kāna («если бы..., если бы было...») и 

др., как в следующем предложении: «Если бы солнце встало, наступил бы 

день» («in kānat al- šams ṭāli‘atan fa-al-nahār mawujūd»). 
                                                           
2
Арабскими грамматиками laysa считается не частицей, а глаголом (fi‘l nāqiṣ – недостаточный, неполный 

глагол), который отрицает именное предложение. 
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в) Некоторые частицы, соединяясь с речением, существование и истинность 

которого еще не подтверждено, показывают, что последующее за ним [речение] 

является обязательным [условием] для него. Например: союз lammā (لما – когда) 

в следующем предложении: «Когда солнце встаёт, наступает день» [Fārābī, 

1968, p. 55: 1-2] (lammā ṭala‘at al- šams kāna al-nahār). 

г) Частицы, которые соединяясь с разными речениями, показывают, что каждое 

из них отделенo от другого. Например: «amma... fa-inna...» («то что 

касается..., то...»). 

д) Частицы, которые присоединяясь к какому-либо речению, показывают, что 

это речение «вытекает» из предыдущего суждения. Например: lakin, lakinna 

(но), illa anna (однако), которые называются «частицами исключения» (ḥurūf al-

istitnā)
3
. В качестве примера, аль-Фараби приносит следующее предложение: 

«Если бы солнце встало, наступил бы день, но (однако) солнце встало 

[следовательно, нет сомнений, что это дневное время - А. А.]» («in kānat al- 

šams ṭāli‘atan fa-al-nahār mawujūd lakinna alal- šams ṭāli‘ah»). 

е) Некоторые частицы, присоединяясь к речению, показывают, что последнее 

является «целью» для предыдущего. Например: kay, li (чтобы). 

Эти 8 подгруппы включаются в одну общую группу, согласно своей 

синтаксической функции в предложении. Они служат средством связывания 

предложений между собой.    

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как можно заметить, представленные аль-Фараби примеры обоих типов 

сложных речений арабские грамматики посчитали бы именными 

предложениями. То есть, целью аль-Фараби не было представить традиционное 

деление именных и глагольных предложений в грамматике
4

. В обоих 

вышеназванных типах сложных речений целью аль-Фараби является 

дифференцировать субъект (mawḍū‘) и предикат (maḥmūl), которые являются 

составными частями суждения. Это результат логического анализа и 

несовместимо со структурной классификацией предложений, сделанной 

арабскими грамматиками.       

Аль-Фараби, следуя Аристотелю, не отождествляет также «предложение» 

(qawl) с «суждением» (qawl jāzim/ ḥukm). Аристотель рассматривает 

«суждение» как одно частное проявление «предложения», отмечая: «Не все 

                                                           
3
 В арабской грамматике «частицы исключения» имеют другое содержание [Anbārī, 1911, pp. 201-213]. 

4
 В арабской грамматике предложения делятся на две группы – именные и глагольные. Именное предложение  

(jumlah ismiyyah) определяется как предложение, начинающееся с имени, а глагольное (jumlah fi‘liyyah) – как 

предложение, начинающееся с глагола. 
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предложения являются суждениями, а только те, которые содержат 

утверждение или отрицание» [Aristotle, De Interpretatione, 16
b
33-37]. 

Однако следует заметить, что аль-Фараби, различая эти термины, тем не менее, 

часто употребляет грамматические термины «подлежащее» (1. mawṣūf или 2. 

musnad ilayhi/ musnad) и «сказуемое» (1. ṣifa или 2. muxbar ‘anhu/ muxbar bihi, 

xabar)
5
 [Fārābī, 1968, pp. 56-58: §9, §10], подразумевая под ними логические 

«субъект» и «предикат», и наоборот. Эти термины не идентичны ни с точки 

зрения их понятийного содержания, ни с точки зрения структуры, ни с точки 

зрения терминологического обозначения. Но в некоторых случаях они могут и 

совпадать. Видимо, учитывая это, свойство совпадения, можно объяснить то, 

что аль-Фараби использует подлежащее и сказуемое для обозначения субъекта 

и предиката, и наоборот [Шермухамедова, 2002]. Вместе с этим, можно также 

предположить, что аль-Фараби старался быть максимально понятым в 

интеллектуальной среде своего времени, этим демонстрируя соответствие 

логики и грамматики. Такие примеры можно найти в теории связки аль-Фараби 

[см., Fārābī, 1960]. 

Что касается терминологии аль-Фараби, то в этом вопросе он следует более 

поздним переводчикам греческой философии и логики (о создании 

арабоязычной философской терминологии см., [Аль-Фараби, 1975, с. 603-662]). 

Последние использовали арабские термины и пытались переводить греческие 

термины, по-возможности оставаясь верными их «содержанию». И это в 

отличие от переводчиков раннего периода, которые для создания в арабском 

языке философской и логической лексики попросту «копировали» греческие 

термины. Аль-Фараби придерживался того мнения, что, если даже эти 

транскрибированные варианты обретут в арабском языке соответствующие 

[словообразовательные] модели, всё равно, этого недостаточно для создания 

терминов [Versteegh, 1997, p. 63]. В качестве примера, он приводит термины 

«al-māddah [al-ula]» ([первичная] материя), заменивший термин «hayūlā» 

[Dictionary of Islamic Philosophical Terms, online], и термин «‘unșur» (элемент), 

заменивший термин «’usţuqussat»
6
, которые вошли в арабский язык через 

ранние переводы и являлись калькой греческих терминов «húlē» и «stoicheĩon» 

[Versteegh, 1997, p. 64].  

                                                           
5
 Первая пара этих синонимов встречается и у Сибавейхи, несмотря на то, что тот обычно подлежащее 

именного предложения называет mubtadā’ [Sībawayhi, 1988, p. 23]. А вторая пара используется Басрийскими 

грамматиками [Versteegh, 1977, pp. 71-72].   
6
Мусульманские философы использовали его в концепции о четырёх стихиях (огонь, воздух, вода, земля), 

которая исходит из философии Эмпедокла (у. 430 д.н.э.) [Dictionary of Islamic Philosophical Terms]. 
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Терминология аль-Фараби также значительно отличается от терминологии 

грамматиков. В его концепции использование kalimah (мн. ч. – kalim) вместо fi’l 

является арабским эквивалентом греческого термина rhéma (досл. пер. «то, что 

говорится»). И это не следует путать с kalim-ом Сибавейхи, которым 

обозночаются ism, fi’l, ḥarf (имя, глагол, частица) [Sībawayhi, 1988, p. 12:1].  

Таким образом, Аль-Фараби хочет показать, что арабские грамматики 

используют такую систему и терминологию, которые недостаточно ёмки для 

выражения всей внутренней композиции речений. И когда он обвиняет 

грамматиков в том, что те не «трезвы», свою «трезвость» пытается показать с 

помощью собственной классификации частиц в арабском языке.   

ВЫВОДЫ 

Аль-Фараби предлагает пересмотреть «организованность» грамматики в свете 

логики, с помощью чего необходимо создать грамматические правила, 

соответствующие законам логики (см. также, [Haddad, 1969]), что направит к 

«трезвости мысли».  

У арабских грамматиков «трезвость мысли» имеет другой подтекст, и подобная 

классификация частиц несовместима с их системой. В интеллектуальной среде 

[Versteegh, 2000, pp. 300-306] того времени рамки предъявляемых требований к 

лингвистике были совершенно другими. Прежде всего, необходимо было 

сохранить и описать язык Священного Писания – Корана. Метод арабских 

грамматиков был, главным образом, описательным. Они разрабатывали теорию 

‘amal – а, где на первый план выдвинут синтаксис (о роли синтаксиса в 

арабской традиционной грамматике см., [Owens, 2015]). 

Таким образом, согласно арабским грамматикам, мышление исходит из 

конкретного языка. А аль-Фараби, следуя Аристотелю, считает язык только 

лишь формой выражения мыслей. И если язык сообщает, передаёт значения, 

следовательно, природа значения и структура мыслей должны диктовать путь 

построения языка. Главным образом именно на этой идее основана философия 

языка аль-Фараби, что можно увидеть и в его анализе глагольной системы 

арабского языка [Fārābī, 1960]. 
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 الملخص

يهدف هذا البحث إلي معرفة معنى اللغة  وتجلياتها في نتاجات االديب  اإلسرائيلي األكثر جدال في 

لكثير من القرن العشرين، إال وهو االديب "موشيه سيمالنسكي". فقد طغت صورة العربي في ا

أعماله األدبية وتبوات مكانا واضحا، وكانت النظرة تجاهه، نظرة واضحة أيضا، فصورته لم 

تتغير بتغير الظروف واالتفاقيات، بشكل يتناسب وهذه الظروف، وإنما بقيت تراوح مكانها، ولم 

إلى تتبدل بنظرة احترام على األقل، بل على العكس من ذلك، فهناك بعض المطالبات بإعادته 

كانت نظرة سيمالنسكي  .الصحراء، وتصوره بأنه شجرة بال جذور، يمكن اقتالعها في أي وقت

إلى العربي مختلفة عن باقي االدباء بفعل الظروف التي عاشها االديب في بداية القرن العشرين، 

ية في لذا فان بحثنا هذا يركز على توظيف اللغة العبر .التي ألقت بظاللها على نتاجاته االدبية

وصف الوطن )فلسطين( في احدى قصص سميالنسكي، واظهار النتائج سواء اإليجابية منها 

والسلبية، مبينة األبعاد االجتماعية والنفسية في الواقع على األرض وبال رتوش كما وصفها 

 االديب.

 موشيه سيمالنسكي ،خواجة نزار قصة،  ،لغة، صورة العربي الكلمات المفتاحية:
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МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И РОДИНОЙ: ПРОЧТЕНИЕ РАССКАЗА  

М. СМИЛЯНСКОГО «ХАВАДЖА НАЗАР» 

Али М. Рашид 

Багдадский университет 

al_20_al2005@yahoo.com 

 

Аннотация 

В данном исследовании изучается значимость языка и его проявления в 

произведениях самого противоречивого израильского писателя XX века Моше 

Смилянского. В его произведениях образ араба был представлен в ином виде, в 

отличие от других авторов, и этот образ никогда не менялся. Здесь, следует 

отметить, что взгляд М. Смилянского на арабов отличался от других 

писателей из-за обстоятельств, в которых писатель жил в начале XX века. 

Данные события наложили отпечаток на его литературные произведения. В 

заключение, данная статья также анализирует применение иврита для 

описания родины – Палестины в рассказе М. Смилянского «Хаваджа Назар» и 

показывает положительные и отрицательные результаты, отражающие 

социальные и психологические проблемы народа, описываемые автором в его 

произведении. 

Ключевые слова: образ арабов, язык, рассказ, Хаваджа Назар, М. Смилянский  
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Abstract  

This study explores the significance of language and its manifestation in the works of 

the most controversial Israeli writer of the 20th century Moshe Smiliansky. Unlike 

other authors, in his works, the image of the Arab was presented in a different way 

and it had been unchangeable. It should be noted that the view of M. Smilansky on 

the Arabs differed from other writers because of the circumstances in which the 

writer lived at the beginning of the 20th century. These events affected his literary 

works. In conclusion, this article also analyzes the use of Hebrew to describe the 

homeland – Palestine – in the story “Khawaja Nazar” by M. Smilansky, showing 

positive and negative results that reflect the social and psychological problems of the 

people described by the author in his literary work. 

Keywords: the image of the Arab, language, story, Khawaja Nizar, Moshe Smilansky 

 

For citation: Rasheed, A. M. (2020). Between language and homeland: reading the 

story of “Khawaja Nazar” by Moshe Smilansky. Eurasian Arabic Studies, 9, 29-50. 

(In Arabic) 

 

 المقدمة 

ونحن نبحث في ازمة الشباب اليهود المهاجرين الى فلسطين ابان عشرينيات وثالثينيات القرن 

، وفي ظل تقلبات سياسية ظروف معقدة شهدتها فلسطين حينذاكالعشرين، والتي حدثت تحت 

ح ة وااليضاواجتماعية المت باليهود ؛ لم نجد جنسا ادبيا يصف تلك الفترة من ناحية نقل الصور

، وهذا ما ا من المهاجرين ام من اهل فلسطين، اكثر من النثر، سواء اكانوالعميق لنفسية اليهود

، على الرغم من وجود الكثير من خيال يث . الذي كان االقرب الى الواقعيميز االدب العبري الحد

ديث بهذه السمة. فيه ؛ اال ان الواقعية كانت السمة االبرز التي امتازت منذ بداية االدب العبري الح

. من د الفقري لهوهنا نحن نبحث عن ازمة حقيقية لفئة مهمة من المجتمع االسرائيلي تشكل العمو

؛ كان مبررا وبال شك وصفه ط االدب بوصفة مراة عاكسة للحياةالبديهي ان نقول ان ارتبا

توبة والمؤثرة ؛ حتى اصبح صورة الحياة المكات الحياتية والمشاكل االجتماعيةللظواهر والتقلب

 بطريقة مباشرة او غير مباشرة على حياة االنسان.

لذا فقد اضحى االدب راصدا لعالم االزمنة واالمكنة ، واالحداث في حركتها ومسارها والتغيرات 

 التي تطرا عليه ، ويرسم الخطوط االساسية لتشكيل االحداث بمعاني متعددة تبرز العالمين

؛ هذين العالمين الذان بامكانهما االلتقاء واالنفصال بواسطة ياتالخارجي والداخلي لرسم الشخص

 حركة افعالهما المختلفة، والتي يحاول المؤلف ابرازها بشكل او باخر وفق المعطيات في الواقع.

، حيث لخارجي، واحيان اخرى يكون العكسففي اغلب االحيان يؤثر العالم الداخلي على العالم ا

، وهنا تبرز الصراع الجدلي ما بين االنسان لى العالم الداخلي للشخصيةارجي عيؤثر الععالم الخ
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. واذا ما بحثنا في النتاج الداخلي ( في صراع ال يكاد يتوقفوواقعه )الخارجي( او تصورها )

اقع الظروف والمواقف التي االدبي في االدب العبري الحديث؛ فاننا نجد انه قد استجاب لو

مع البيئة والواقع الذي تاثر به االديب العبري الذي كان يراقب عن كثب ؛ اذ كان متفاعال عاصرته

واقع اليهود محاوال ايجاد الحلول للظواهر السلبية التي رافقت اليهود في فلسطين. فقد اخذت هذه 

لحديث على اختالف مراحله وكتابته، ال بل المشاكل السلبية حيزا غير قليل في االدب العبري ا

 ، من الحربلسياسية التي شهدها العالم انذاك، ال سيما بعد التحوالت اكثر جرأةتحولت لتكون ا

، وسقوط االمبراطورية العثمانية ، فضال عن الثورة في روسيا .... الخ. وسنحاول العالمية االولى

، بوصفهم المحور الرئيس لعملنا هذا، ركيز على صعوبات المهاجرين الجددفي بحثنا هذا الت

 ولة اندماجهم في المجتمع اليهودي الجديد.وكيفية محا

 المنهجية 

ع االستفادة اعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن؛ كونه أقرب المناهج الدراسة الموضوع، م

 من المناهج األخرى. 

 موشيه سيمالنسكي  -المبحث االول 

وكان من  0211 ، هاجر الى فلسطين عامفي اوكرانيا 0218اديب وصحافي يهودي، ولد عام 

اوائل المستوطنين في مستوطنة رحوفوت. اكثر من الكتابة في الصحف العبرية المحلية 

والخارجية عن احوال االستيطان العبري في فلسطين. اسس اتحاد المزارعين اليهود في فلسطين 

ات شديدة في الثالثينيات وتولى تحرير جريدة هذا االتحاد بعنوان )البستاني ( . تعرض الى انتقاد

. العربي –ل المشترك اليهودي من منظمة العمال العامة "الهستدروت" خاصة بدعوته الى العم

العبرية في شارك في سلسلة من االتصاالت السرية مع زعماء عرب بمبادرة رئيس الجامعة 

، وكان من مؤيدي التقسيم واقام عالقات وطيدة مع وايزمان. وتوسع القدس )يهودا ماغنيس(

 .(Halkin, 1974) 0113نسكي في الكتابة عن العرب والبدو وعن االستيطان. توفى في عام سيمال

، دفعته الصعوبات االقتصادية واألمراض المتفشية فيها الى االنتقال بعد انتقاله وعائلته الى فلسطين

إلى مستوطنة )ريشون لتسيون(، حيث كان يعمل فالحا.ونتيجة للظروف الصعبة قررت األسرة 

، عاد إلى بعد الشفاء من المرض الذي اصابه رفض.سيمالنسكي لعودة إلى روسيا ، لكن الشاب ا

، انضم الى الحركة للشباب اليهودي والمكتبة العامة العمل وأصبح نشط ا في الحياة الثقافية

واستقر  ،قام بشراء األراضي في المستوطنات 0213الصهيونية وتحول الى ناشط فيها. في عام 

، شارك في الكتابة واألشغال قطاع، وفي أوقات فراغه، وعمل في هذا الوزرع كروم واللوز هناك،

، وقام بجوالت ه في التدريس )اليعازر مارغولين(العامة والتدريس. جنبا إلى جنب مع زميل

استكشافية في فلسطين ؛ بهدف اختيار المناطق االفضل الستقبال الالجئين اليهود. وبعد عام ذهب 

ا إلى المستوطنة. انضم وسيا ليطلب من والديه االموالى رإل إلى جمعية سيمالنسكي ، وعاد فور 

، وشارك على اتصال مستمر به لسنوات عديدة، والذي ظل بني موشي التي أسسها )أحد هاعام(

 . (Domb, 1982) في أنشطتها التعليمية والثقافية والوطنية
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تم انتخابه  0110حاد المستوطنات"، وفي عام سيمالنسكي في انشاء "اتشارك  0111في عام 

في أوديسا وفي وقت الحق من هذا العام  احباء صهيون ( –)حوففي صهيون  عضوا في وفد للجنة

، نشاء المستعمرات. وفي العام ذاته، بهدف المطالبة باموال المقابلة البارون روتشيلد في باريسل

 محلي ، لكن المبادرة فشلت. وبعد زراعة أولأسس مصنع نبيذ صغير بهدف االعتماد المنتج ال

 االنتقال إلى زراعة الحمضيات. في الوقتسيمالنسكي  ، قرر0118بستان في المستوطنة في عام 

، وقام بتوظيف الكثير  سيمالنسكي العديد من المهاجرين، استقطب نفسه ، مع بداية الهجرة الثانية

على الرغم من أنه لم يوافق على موقفهم من  ،لبستان ومزارع العنب التي يملكهامنهم في ا

 " (Dubnov, 2012). "االحتالل

شارك سميالنسكي كمندوب في المؤتمر الصهيوني السابع في بازل، وهو األول  0111في عام 

، وبعد تعافيه من العالج 0111بعد وفاة بنيامين زئيف هرتزل. أثناء إقامته في سويسرا في عام 

باللغة العبرية ، التي نشرت ألول مرة في اللغة اليديشية ، ثم ترجمتها إلى الطبي ، كتب "لطيفة" 

لنشر "قصص عربية" تحت اسم سيمالنسكي . تابع Hemda Ben-Yehudaالعبرية بواسطة 

 " التي شارك في تأسيسها مع سمحا بن صهيون وديفيد يلين Omer)خواجة موسى ( في مجلة "

(Magnes, 1947). 

، بتقديم شكوى الى سميالنسكي من مزارعي رحوفوت ، بمن فيهم 11قام  ، 0181في ديسمبر 

الشرطة ضد العمال اليهود لطردهم بعنف الكثير من العمال العرب من المستعمرة. ألقى الفالحون 

ود والعرب وخطر السالم باللوم على قادة الهستدروت في تحمل مسؤولية إثارة الكراهية بين اليه

، اتخاذ خطوات جدية ضد العمال اليهود وقادتهم لحماية مبلن حاكم يافا ، كا، وطلبوا مفي البالد

، المذكرة "المراسل" والمؤتمر لعمال العرب. رأى وزير الهستدروت، ديفيد بن غوريونسالمة ا

سميالنسكي ووصفه بأنه "مخبرخائن". رفع  ، وهاجم0181الذي انعقد في أوائل فبراير الزراعي 

 3ئية ضده بتهمة التشهير في محكمة صلح تل أبيب. تم نشر الحكم في سميالنسكي دعوى قضا

ا أن بن كانت بالفعل "كلمة سيئة السمعة" مارس وقرر القضاة أن المذكرة ، لكنهم حكموا أيض 

 . (Ramras-Rauch, 1989) غوريون لم يكن لديه إذن لدعوته "مخبرا " ووجدوه ملزما  بالقانون

بعد أن  0138بعمليات الشراء في أراضي النقب عام  ميلر يكهوشرع كال من سميالنسكي وشر

حثهم جوشوا هانكين إلى التعاون في شراء اراضي النقب ، لكن ميلر لم يوافق على شروط العقد. 

 ، اضطرسميالنسكي و (Yeshiva Hachshara Company) بموجب شروط العقد المبرم بين

 ة لشراء األراضي هناك، وتم تكليف شركةسميالنسكي إلى ايجاد وتوفير األموال الالزم

(Yeshiva)  بمواصلة شرائها. وخالل جوالته في الشتات ، اكتسب سميالنسكي قلوب العديد من

اليهود الستثمار ثروتهم في شراء اراضي النقب. امتدت األراضي التي تم الحصول عليها خالل 

الشرقي من بئر السبع إلى القرى ، إلى الجنوب ات بشكل أساسي إلى شرق بئر السبعتلك السنو

، وقام المهندس) ليبشيتز( بمسح جميع األراضي كم جنوب شرق بئر السبع 81لى بعد البعيدة ع

 .  (Rolnik, 2012) وحرثها بشكل عام
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وسعى سميالنسكي الى االتصال بالوكالة اليهودية ، وفي الوقت نفسه دعم نشاط "تحالف السالم" 

سميالنسكي  واصل 0131ربي تحت االنتداب البريطاني. في عام إلقامة حكم ذاتي يهودي ع

 Moshe ، و Gad Frumkin، و Pinchas Rotenbergمع) "The Five" أنشطته في إطار

Novomyski و ، Yehuda Leib Magnes).  عشية الحرب العالمية الثانية ، 0131في عام ،

فريقيا في عام وعاد من هناك عبر جنوب أ سافر في مهمة المؤسسة الحالية إلى الواليات المتحدة ،

التي قدمت  "Union" ومذكرة Martin Bube سميالنسكي مع ، اشترك0181. في عام 0181

ا يقتضي بانشاء دولتين عربية واخرى يهودية إلى اللجنة األنجلو أمريكية. لشئون ارض  قرار 

  (Shaked, 1977). اسرائيل

لجهود جمع األموال لشراء األراضي، وخاصة في النقب. سميالنسكي شريك ا في ذلك الوقت  كان

دونما  من مصر إلنشاء كيبوتس كفار  811، فيا ميلر، اشترى مع شريكه فريدي تو0181في العام  

 (Rolnik, 2012). الجنوبية ، التي تأسست بعد عام

ي الجبل على نتاجاته "في الهضبة" و "ف 0181فاز سميالنسكي بجائزة "اوسيشكين" لالدب عام 

، فوتفي تل أبيب ودفن في مستوطنة رحو 0113في عام  Smilanskyوالوادي". توفي موشيه 

. ات الصهيونية واالدباء والفنانينبعد ان اقيم له تشييع واسع النطاق حضره العديد من الشخصي

 .(Dubnov, 2012) وتيمنا باسمه، تم تسمية موشاف )نير موشيه( تخليدا لذكراه

يه سميالنسكي اثارت الحيرة لدى النقاد. فمن ناحية، كتب الناقد أفراهام إبشتاين ان شخصية موش

، والداعية ، والمزارعالخبير في التجارة، موشيه سميالنسكي رجل األعمالان  ،0188في عام 

 –هذا هو )خواجة موسى  ،، والشاعري، والشاعر الرومانسيالراو -المقاتل، ومن ناحية أخرى 

إلى مشاهد عن إسرائيل في الواقع، كانت مواقف واراء الشخص الذي قدمنا  ،اسمه بالعربي(

سميالنسكي السياسية موضع خالف في كثير من األحيان وانتقدت اليمين واليسار. إن الخطاب 

البالغي الذي ال هوادة فيه حول مقاالته وهجماته على شخصيات رجال الدين والمعايير المقبولة 

، المثيرة للجدل. ولكن أكثر من ذلكرفيعة قد ساهمت في تكوين صورته ومؤسسات اسرائيل ال

في هذا التناقض حول االنتماء  -، كما يرى منتقدوه أو عدم اتساق عمله -ئه لمبادئه ساهم وال

الحزبي أو األيديولوجية الجماهيرية للمجتمع الصهيوني: من عالقاته الوثيقة مع اعضاء حزب " 

، ونشاطه في المنظمات السياسية "بريت شالوم" يملك العديد من البساتين" وهو  هبوعيل هتساعير

 و "االتحاد" اثناء قيامه ومساهماته الكبيرة في شراء األراضي في النقب للمستوطنة اليهودية 

.(Shaanan, 1978) 

ا، في حين أن وجهات لعلى النقيض من ذلك ، فإن العمل األدبي و سميالنسكي هو مختلف تمام 

نت القصص ، فغالب ا ما كاونيومقاالته يُنظر إليها على أنها مناهضة للمشروع القومي الصهي نظره

، ناهيك عن المعايير واألفكار الصهيونية المعتادة. اذ يقرأ معظم النقاد تُقرأ ببساطة في تأمالت

تقادية أخالقية، قادات نفسية أو انالقصص ثنائية األبعاد على أنها "اشكالية إيجابية وليست لها أي انت

ولذا فان  ، ولكن حكم النور على الظل والتهمة على النفي".ال خيال جمالي وال اعتراض فكري
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اغلب النقاد منذ ) يوسف حييم برينر ( وحتى ) عاموس عوز( يرون بقصص سيمالنسكي تاييد 

دب[ مطلق على قيم االستيطان الصهيوني. هذه كانت مهمة لإلنسان في عينيها ]من هذا األ

ورسمت الرجل كما لو كانت هذه القيم ملزمة التنفيذ'. في السنوات األخيرة، تركز اهتمام الزوار 

، التي تعد من افضل مؤلفاته على االطالق، لكنهم عة القصصية لسيمالنسكي "العرب"على المجمو

ا دليال  إضافي ا على عج ا قرأوا بالمثل، يرى النقاد األدبيون هذه القصص عموم  ز سيمالنسكي أيض 

 أو الرغبة في دراسة اإليديولوجية الصهيونية ومشروع االستيطان. في إسرائيل، بشكل حاسم

(Aour, 1972) . .وهذا ما سنتطرق اليه في بحثنا هذا 

 قصة "خواجة نزار" -المبحث الثاني 

، و تنضوي هذه القصة ضمن مجموعته القصصية واحدة من قصص سيمالنسكي المشهورةوهي 

 0101" عام العالم –، نُشرت في الصحيفة الناطقة باسم الحركة الصهيونية "هاعوالم "ب"العر

وتكشف  .جميع مؤلفاته االدبية في فلسطين في –على ما يبدو  – ، ونشرت بعد ذلكباربعة اجزاء

، تعتبر هودية. بالنسبة للعديد من النقادهذه القصة عن شخص يرتبط ارتباط ا وثيق ا بالمستوطنة الي

هذه القصة واحدة من النماذج األولية للشخصية اإلسرائيلية الجديدة والتي سبقت رواية موشيه 

، يبدو لي أنه ال ينبغي النظر إليها على أنها تمثيل أحادي ير "أليك ولد من البحر". ومع ذلكشام

دية ، وإنما هي قصة نقذه ليست قصة تحقيق وإدراك صهيونيالجانب لأليديولوجية الصهيونية. ه

في أرض  - مواطن يهودي صهيوني –عن األسطورة الصهيونية المتمثلة في إنشاء مواطن جديد 

حويله إلى ، ال تملك قصة اإليمان بإمكانية تغيير اليهودي القديم المنفي وتإسرائيل. الكل في الكل

ا لليهودي ؛ إن مسألة ما إذا كان خواجا نزار يستطيع فعال  أن يكون نموذاليهودي القومي الجديد ج 

ا في نهاية القصة.  القومي اليهودي ال يزال مفتوح 

تستكشف قصة سيمالنسكي أسطورة اليهودي الجديد من خالل النظام األيديولوجي الذي طورته في 

المقام األول شبيبة الهجرة اليهودية الثانية الى إسرائيل وهو نظام أيديولوجي كانت شعاراته هي 

 ، الذي تأثر بالحركات االشتراكيةيتالل الحراسة. هذا النظام األيديولوجالسيطرة على االعمال واح

، والمذابح في روسيا في أوائل القرن العشرين من جهة أخرى، في روسيا في ذلك الوقت من ناحية

، التي شكلتها الفئات الدينية والقيم لمية للموجة األولى من المهاجرينتعارض مع النظرة العا

اقضت النظرة العالمية المتناقضة للموجة األولى والثانية للهجرة ، من بين أمور البرجوازية. وتن

. هاتان أخرى ، مع االستيالء على أرض فلسطين إلى محيط وطني وعالقتها بالعبرية بلغة قومية

 ، هما في مركز قصة )خواجة نزار(.المسألتان ، أود أن أقول

في الموجة األولى من الهجرة أن حقهم في األرض ، اعتقد المستوطنون فيما يتعلق بقضية األرض

، وأنه كان متأصال  في الوعد اإللهي هدفا قوميا ال يمكن إنكاره مطلقافي إسرائيل قد تثبت بكونه 

، ولم يتمكن مهاجرو الموجة الثانية من الوصول إلى هذا والحقوق التاريخية للشعب اليهودي

ح الحق اليهودية  اصروا بأن الحقوق التاريخية تمنالهدف. في خضم وجهات النظر بين االطراف 

، في حين أن الحق في االحتفاظ بها يتحدد في نهاية المطاف من في السيطرة على األرض فقط
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 خالل العمل فيها. وربطت قصة سيمالنسكي مسألة األرض ليس بفكرة االحتالل بل بقضية اللغة

(Rama-Ranch, 1989). 

وضوع اللغة بشكل خاص يعد اشكالية بحد ذاتها.اذ اندلعت التوترات في وقت نشر القصة ، كان م

العقائدية داخل المستوطنة الوطنية في فلسطين وبينها وبين المستوطنة القديمة في أوائل القرن 

العشرين في النضال من أجل اللغة المستخدمة في المؤسسات التعليمية اليهودية. كان سبب هذا 

ا.فقد كانت اللغة الصراع لغة التدريس في  النظام التعليمي االسرائيلي ، لكن آثاره كانت أكثر انتشار 

قليدية العبرية هي هدف الصهيونية وحركة االحياء القومي اليهودية ؛ بينما كانت المجتمعات الت

هي لغة المجتمع  –، وكانت الثقافة هي لغة الحكومة ، واللغة العربية تتحدث اليديشية والالدينو

اليهودي واليهود العرب. بينما يتحدث المهاجرون اليهود الروس الذين جاءوا بأعداد متزايدة الغير 

يتحدثون أساس ا اللغة الروسية واليديشية ، وخالفا لهذا كله كانت اللغات الرئيسية  0220في عام 

طالب للتعليم في المدارس هي الفرنسية واأللمانية. ومع ذلك ، بدات ظهور أصوات أكثر وأكثر ت

و  0108التي وقعت بين عامي  بجعل العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل. كانت حرب اللغات ،

، تتويجا للنضال من أجل صورة مستوطنة يهودية وطنية في إسرائيل. إن قرار مجلس أمناء 0103

انتصار  ( بأن لغة التدريس في المؤسسة ستكون باللغة العبرية تشير إلى0108التعليم في )فبراير 

 .(Dom, 1982)ة كبير على اللغات األخرى التي كانت شائعة بين المستوطنين الصهاين

ي التسعينات من على الرغم من أن األحداث التي ترويها قصة "خواجا نزار" هي على األرجح ف

العمل والحراسة وشراء األراضي  –، إال أن الموضوعات التي تتناولها القصة القرن التاسع عشر

عكس بالضبط النقاش العام في زمن نشرها. حيث توضح مناقشة هذه القضايا أنه ال يوجد أي ت –

ا وتجنب في قصصه عرض  ا قديم  أساس الدعاء النقاد بأن سميالنسكي كان كاتب ا ساذج 

أيديولوجيات واوضاع حصيلة القتلى التي احتلت الموجة األولى من الهجرة التي اعتلت مركز 

، فإن قصة سميالنسكي هي في قلب النقاش العام حول م. على العكس من ذلكرة في االعالالصدا

الفترة التي تم نشرها فيها وتعبر عن موقف أيديولوجي ربما أكثر مما يظهر في مقاالته خالل تلك 

 الفترة.

في الحقيقة خلقت قصة "خواجا نزار" المقارنة بين الصراع من أجل احتالل فلسطين كأرض 

من أجل نشر اللغة العبرية كلغة وطنية. ومع ذلك ، فإن القصة تظهر جزء ال يمكن  قومية والنضال

، وبين ة حول العالقة بين اللغة والواقعالتغلب عليه من األرض واللغة. يثير هذا التوتر أسئلة جذري

نقل الحقيقة في اللغة والصور المركزية في الخطاب القومي االسرائيلي . ويشير الناقد "يجئال 

 –وبضمنها االدب العبري في مستهل القرن العشرين  –فريتس" الى محاولة الثقافة العبرية ش

قارعت ، ويضيف هناك الكثير من المحاوالت االدبية التي للتغلب على الصدع اللغوي العبري

 (Schwartz, 2007) ؛ بيد انها قد فشلت فشال ذريعا في نهاية المطاف وناضلت من اجل احياء اللغة

وسيا، وابن اب ور احداث هذه القصة عن شاب يدعى "الزار" وهو يهودي مهاجر من روتد

، فضال عن التوراة بعد قراءته الفكار هرتسل ونرداو ، تاثر بافكار الصهيونيةيهودي وام مسيحية
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، والتي خية حيال المعارك حول نهر االردن، وخصوصا االحداث التاريالمترجمة الى الروسية

ا إلى مستوطنة في فلسطين، ليصب، التي تربى على ضفافهولغاة لنهر الفيتخيلها مشابه ، ح مهاجر 

يحترمه  –فالح نشيط وحارس  –وفي غضون فترة زمنية قصيرة جد ا يصبح مستوطن ا مثالي ا 

، ويعتبرونه ر" قد اسموه العرب الذين يحبونه، واالسم "خواجة نزاالجميع، اليهود و العرب

في مستعمرة الزار ويذهب الراوي في رحلة إلى األردن.و يشعر الزار  احدهم. بعد أن يتجذر

، يقفز النهر، الذي هو مجرد تيار صغير ، ويتحدىدما يرى نهر األردن للمرة األولىبخيبة أمل عن

يغرق في النهاية. في نهاية القصة، يطفو جسده على فيه. يتنافس في التيار ويغوص فيه ، حتى 

ض أعضاء قاديشا دفنه بأي شكل من األشكال لكونه غرال وغير متعاطف ، بعد أن رفضفة النهر

 مع العرب.

 صعوبات اللغة العبرية في نظر المهاجرين الجدد

 في رغبة وانما الكتابة، أجل من يكتب ال الكاتب ان القارئ يلمس للقصة، االولى الصفحات من

 مستلزمات اجمع اذ ،رحذو بدقّة وعرضه بوصفه يقوم و معقد. اجتماعي موضوع معالجة

 لليهودي االجتماعية اإلشكالية موضوعين: على يقوم قصصي قالب في ليصبها الموضوع

 .العربي المجتمع وسط في له واالغتراب الهجرة وأثر المهاجر،

احتوت الهجرة الثانية على مجموعة من اليهود الصهاينة الذين يملكون ايدولوجية قوية تستند الى 

، عن حياء اللغة العبرية بشتى الوسائلل . كان هدف هذه المجموعة المثقفة اوصايا مؤتمر باز

، اقحام المفردات ، اقامة مؤسسات تعليمية تعنى بهاطريق فرض التحدث باللغة العبرية بين اليهود 

. ولكن بعد ان ظهرت موجة من االنكسارات في الحلم الجنبية لسد النقص فيها ... الخوالكلمات ا

تمثلت بموت هرتزل ؛ الصراع على سدة الحكم في زعامة الصهيونية واالنشقاقات الصهيوني 

تنفس  0111. ولكن في عام  0111واالنقسامات الكبيرة ، خيبة االمل من الثورة الروسية عام 

، ر من اليهود االراضي في )الخليل(الصهاينة الصعداء بعد ظهور امل جديد ؛ فقد اشترى الكثي

، وشرعوا بانشاء اول مستوطنة عام هذه المدينة النشاء وحدات سكنية ار الىوهنا توجهت االنظ

 قرب بحيرة طبريا ، وهنا بدات الجهود في تعليم اللغة العبرية واعادة احيائها.  0111

 اللغات أطلس على الظهور إلى م( عادت.ق ١١٥ (البابلي السبي مع وماتت العبرية اختفت أن فبعد

 التخطيط أن إال العبرية يجهلون المحتلة فلسطين إلى الوافدين معظم انوك. العشرين القرن في

    (Rashid, 2018). رسمية لغة هذه جعل على عمل هنالك اللغوي

، مكانة اساسية في قصة "خواجة نزار". تقع أجل العبرية، كما ذكرنا بالفعل ويحتل الصراع من

بالفعل في الصورة االفتتاحية: إن العبرية في قصة في مجتمع متعدد اللغات. هذا واضح 

، يشعرون رة مجهولة الهوية في أرض إسرائيل، ليست بعيدة عن يافاالمستوطنين اليهود في مستعم

بالفزع بسبب محنتهم ليلة السبت لسماع صوت البنادق. إنهم يشكون في أن العرب على وشك 

توجهت مجموعة من ، ولذا لركابمهاجمة المستعمرة أو انهم يريدون االنقضاض على ا
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رجل واحد دون أي   المستوطنين إلى المكان الذي سمع صوت الطلقات. ويتفاجاون بوجود 

 اصابة:

 "מה זה ?

 שאלתי ערבית ולחצתי בידי את הרובה עמדה גם 'הבדיה כחמישים צעד ממני ומעלה. 

 מי אתה? -

 קול מדבר רוסית... שמע מינה עברי. 

 עברי...  -

ד כל חברי, וכעבור רגע סבבנו כולנו את האיש הזר ונעצנו בו את קראו בחדווה קול אח

 עינינו,

 עברים?... מן המושבה?...  -

שוב דיבר האיש רוסית, בקולו נשבעה נעימה של ספק. קולו היה קול עב היוצא מעומק 

 נקי, טפוסי. –הלב מבטאו הרוסי 

 (Smilansky, 1947) ענו אף חברי רוסית".  -עברים אנחנו, עבדים!  -

 ما هذا ؟

سالت باللغة العربية ومسكت البندقية بيدي ووجهتها نحو الشخص الذي يبعد عني اكثر من 

 خمسين خطوة

 من انت ؟

 صوته يتحدث بالروسية .... تفوه بكلمة عبرية

 عبري ....

بصوت واحد ، صرخ أحد أصدقائي بصوت عاٍل ، وبعد لحظة تحولنا جميعًا إلى الرجل الغريب 

 ه باعيننا ،وحدقنا ب

 يهود ؟ .... من المستوطنة ؟....

وتحدث الشخص ايضا بالروسية مرة اخرى ، وبصوته نبرة شك . فصوته كان صوتا نابع من 

 صافي ورائع. –االعماق ، ولفظه الروسي 

 واجابه احد اصدقائي : " نحن يهود عمال ".

، ة النص المكتوب هي العبريةبع. لغثالث لغات إن لم تكن أر لنا المقطع السابق عن وجود يوضح

ا بالنسبة لنالكن كم ، فهناك ضرورة اللغة المنطوقة للمستوطنين، فهي ليست بالا أصبح األمر واضح 

العربية، حيث يُطرح  –اللغات التي تتحدث بها ، واألدبية التي تُبلغ بها األحداث فجوة بين اللغة

، جل األجنبي. بالنسبة لهذه اللغاته من الر، بمجرد أن تتضح هذه هي لغتالسؤال األول، والروسية

  –، وهي شائعة بين معظم المستوطنين اليهود المصطلحات اليهودية –يمكننا إضافة اللغة اليديشية 

النص. والعبرية من اللغة األدبية، ولكن أيضا هي على الرغم من أنها لم يرد ذكرها صراحة في 

، هي مساحة القصة، وتخلق مساحة مشتركة للجميعللغات ، تتوسط بين كل هذه االلغة الوطنية
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وعلى الرغم من أن اللغتين الروسية والعربية هما اللغتان المشتركتان لسكان البالد كما تصورها 

، وهو االرتباك الذي رفضته العديد من اإليديولوجيات القصة، والتي تبدأ باضطراب لغوي

 اليهودية الوطنية وتطلع إلى التغلب عليه.

، وهو الرجل من حوار الحق بين الراوي والزار تعلُّم الوضع العبري الخاص في القصة يمكن

، القديمة التوراتيةاألجنبي الذي يظهر في الصورة االفتتاحية. ال شك في أن اللغة العبرية هي اللغة 

هال. ، على األقل وفق ا للقصة ، ليس بسيط ا وسنها إلى اللغة المنطوقة المعاصرةلكن االنتقال م

يسعى الراوي إلقناع الزار والقارئ معه بأن اللغة العبرية يمكن أن تصبح بالفعل لغة منطوقة. 

  عندما يسأل الزار:

 ""האם תוכל השפה הביבלית להיות בכל השפות? האם אפשר גם לדבר בה?

(Smilansky, 1947) 

 ا ؟ " أجاب الراوي: "هل يمكن أن تكون اللغة التوراتية بجميع اللغات؟ وهل يمكن التحدث به

"כן אפשר גם לדבר בה. פה בארצנו ישנם רבים המדברים עברית. בהרבה בתי ספר 

 (Smilansky, 1947). מלמדים גם דברי מדע בעברית'" 

ا التحدث فيها " ؛ حيث تتحدث جد الكثير من المتحدثين بالعبرية، فهنا في بالدنا يونعم، يمكنك أيض 

 ".اغلب المدارس بالغة العبرية

يؤكد هذا الحوار على أن اللغة العبرية ليست فقط اللغة المنطوقة للشخصيات في القصة ، ولكنها ال 

ا مع كلمات العلوم الع برية(. تؤدي بعد العديد من الوظائف اللغوية في الحياة اليومية )تمزج أيض 

اليهود لكن المستوطنين ، العبرية كلغة وطنية قاعدة سلوكية، تعتبر اللغة على األقل في هذه المرحلة

 ، وهي موجودة فقط كروح يوتوبيا.لم يتحققوا بعد في الواقع

كلغة أدبية، ان وجود اللغة العبرية غير مؤكد ويشير إلى وجود فجوة بين اللغتين المطبوعة 

، يقدم النص نفسه كمكان تم فيه تحقيق المثل حية في اللغة المكتوبة والمطبوعةوالمحكية. من نا

لتعليم العبرية كلغة تفي بجميع الوظائف اللغوية. من ناحية اخرى، ال تزال الكتابة العبرية األعلى 

في النص مقصورة على اللغة المكتوبة وال تؤدي وظائف لغوية مهمة. وهنا تكون الفجوة: اإلدراك 

ى لغياب اللغة العبرية في كونها لغة منطوقة؛ ادى ا –المادي للغة العبرية في النص المكتوب 

 ، في محاولة لسد الفجوة .تعالق النص بين الواقع والخيال، بين الحاضر والماضي

مرة، المستوطن ويتحول الزار بطل القصة من غريب بعد فترة وجيزة من وصوله إلى المستع

، ويتفوق في تادية المهام العسكرية، اذ تكيف على الفور مع العمل البدني وقام بالصهيوني المثالي

ا للمستوطن الصهيوني المثالي عندما يتلقى في النهاية عمله وبرو حه. يبدو أن الزار أصبح رمز 

صورة وطنية كبرى لإلحياء الوطني وتفاني أرض  –مبلغ ا من المال يحتاجه لشراء قطعة أرض 

، يدرك الزار الطموح القومي اليهودي المعروف: إنه يحول إسرائيل بوصفها وطنا قوميا يهودي

 طن إسرائيلي ، ولد في أرض إسرائيلية.نفسه إلى موا

 .(Smilansky, 1947)  בן הארץ אהיה לעולם!'"وصاح بإثارة: 
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 ساكون ابنا هذه االرض الى االبد! ""

، ان تعلم العبرية هي معضلة كبيرة في نظر الزار ، ال بل اصعب من الواجبات وفي المقابل

ل يعاني من اللفظ واللغة ة اال انه ما يزاالصهيونية االخرى . وعلى الرغم من محاوالته الكثير

 :الجديدة

"מה מגוחך היה צלצול המלים העבריות בפרד! עברית במבטא הסמראי" 

(Smilansky, 1947) 

 "ان االمر المضحك هو نبرة الكلمات العبرية المفردة ! عبرية بلفظ سومري".

صدقائه وأعضاء رية من قبل أ، االمر الذي تسبب له بالسخالعبرية صعبة عند الزار تبدو اللغة

، وال يسع المرء إال أن يتساءل عما تدور حوله هذه المالحظة في سياق المستعمرة اآلخرين

، فإن هذا الساموراي على الرغم من هذه الغيرة العظيمة، معي ال يوجد فيه لهجة أصلية للغةمجت

، فإن هذه الغيرة من جهة ". ومع ذلكيشعر بالغيرة من الخطاب العبري أكثر من اقرانه جميع ا

ولهجته االستثنائية التي تؤكد على الصوت المختلف عن لفظ باقي المستوطنين. فقد تميز الزار عن 

، على الرغم من أنه قد عاش في المستعمرة. وعمل نين اآلخرين بلفظه الروسي الغليظالمستوط

 جاهدا لشراء  األرض لنفسه.

، ينظر قضاة رجال جلعاد الذين صة التوراتية في سفر القضاةي القويتم تشبيه الزار كالسنبلة. فف

" سنبلةيقاتلون إفرايم إلى يسيطرون على المعابر األردنية. لمعرفة اعدائهم كانوا يستخدمون كلمة "

ككلمة سر، لذا كل من يرغب في عبور األردن يقول "سنبلة"، ألن أبناء إفرايم غير قادرين على 

برون عن ش." كما سنرى أدناه ، فإن عبور األردن له أهمية قصوى في نطق س. وبدال  من ذلك يع

 قصة سميالنسكي.

لقد ابرزت دراسات كثيرة تناولت صورة العربي في األدب العبري الحديث ، بعد مجيء الكثير من 

المهاجرين اليهود إلى فلسطين ويمكننا القول إن صورة العربي قد بدت لدى معظم الكتّاب اليهود 

يين نمطية وسلبية على األغلب. ويعود ذلك إلى عدم معرفة هؤالء الكتّاب بعادات وتقاليد الغرب

ونمط حياتهم. وقد انسحب هذا الموقف عموما على الطوائف اليهودية العربية وكان سببا في تدني 

ابة النظرة إليهم. ولذلك أحس األدباء الشرقيون بالحيف الذي لحق بتراثهم ومكانتهم فبادروا بالكت

 .(Rasheed, 2018)  عن طوائفهم وتصحيح التشويه الذي اصابهم

على الرغم من تعثره في تعلم العبرية ؛ اال انه اتقن العربية بسرعة ؛ فضال عن معرفته بالثقافة 

 العربية ايضا:

"וגם הערבים אהבוהו על גבורתו, על למידה במהרה לדבר ערבית צחה, על ידעו לרכוב 

מהם, ולא אחת ולא שתים יצא להתחרות עם בחורי הערבים במרוץ על סוס דוהר כאחד 

הסוסים. ברכבו היה לבוש כאחד מהם: עביה, כפיה ועגל, ומזוין היה במוהם מכף רגל 

ועד ראשו. שם 'חוג'ה נזר' היה תמיד לתהילה בפי הערבים. שבחר הגדול ביותר 

 .(Smilansky, 1947)בפיהם היה: כמוהו כמיונו... אבן ערבי" 
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ا على شجاعته واحبه فة كيفية ركوب ، ومعرمه التحدث باللغة العربية بطالقة، و تعلالعرب أيض 

، ولم يخرج واحد أو اثنين من اليهود للتنافس مع الفرسان العرب في سباق الحصان كواحد منهم

، وكان مسلحا من الرأس إلى أخمص الزي خاصتهم: عباية ، عقال وشماغالخيل. كان يرتدي نفي 

ا بمثابة اطراء من قبل العرب. فقد كان في نظرهم لهم:  كان لقدمين.ا اسم "خواجة نزار" كان دائم 

 عربي ا مثلهم".

تفق بالضد من عبريته الضعيفة، هي بمثابة تمييز فاصل بينه وبين تان لغته العربية الفصحى التي 

، يبدأ ينه وبين الشباب العربالعبرية ، فضال عن عاداته العربية التي جعلت من الصعوبة التمييز ب

استيعابه في العالم العربي في بداية القصة، عندما دعاه أحدهم أثناء لقاءه األول مع العرب، خواجة 

نزار، وهو مضطرب اسمه "الزار". حيث يحل االسم العربي محل اسمه الحقيقي طوال القصة، 

بالنسبة للمستوطنين اليهود اآلخرين. ويشير إلى غرابة الزار  –لكنه يظل غريب ا في النص العبري 

، وهكذا بقي خواجة نزار غريبا القومي اليهودي الذي ينتمي اليه بدال  من استيعابه في اإلرث

 ومنبوذا من اقرانه وجيرانه اليهود.

، وقد بذلت عدة محاوالت ية بالطبع على التعبيرات األدبيةال يقتصر اليهود في الثقافة العرب

ا بنهج مزدوج والممارسات البدوية تضان الثقافةالح ، ولكن هذه المحاوالت كانت مصحوبة أيض 

للثقافة. تبنى اليهود المستعمرون الشباب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

، بينما كان المزارع اليهودي ذو ستخدام األسلحة والمالبس البدوية، واالخيلالتقاليد البدوية: ركوب 

، يلجأ غالب ا إلى المستعمرات على العمالة العربية ألحمر، الذي تعتمد أسرته في معظمالشعر ا

 – ، هي منظمة "هاشوميرلمعروفة الحتضان الثقافة البدوية، بالطبعالعرب. إن أكثر المحاوالت ا

، وكان هدفها 0111الحارس"، وهي منظمة للدفاع عن الوجود اليهودي في فلسطين تأسست عام 

هو حراسة بناء المستوطنات. لقد رأى افراد حركة هاشومير في ظهور رجل حر وشجاع الرئيسي 

، قادما من روسيا. في شباب المستعمرات وفي " في أرض إسرائيليشبه "رعاة البقر االمريكيين

ا من جهد كبير لتأكيد وجود اليهود وتفوقهم  الحرس، كان اعتماد الرموز الثقافية الشرقية جزء 

، ال ينبغي وقف اقتطاع يفيين. خاصة في حالة رجال الشرطةلبدو والسكان العرب الرالقومي ضد ا

 الثقافة البدوية من الكفاح العسكري من أجل السيطرة على فلسطين. 

طبيعية اإلسرائيلية. هذا وتنبع هوية الخواجة نزار من القومية اليهودية الكائنة بالبيئة والمناظر ال

ستوطنين ، يجعله يبدو مشابها  للعرب ومعارض للمث األخرى في طابعهثله مثل األحدا، مالتعريف

، لكن هذا التعريف مطلق ا بالغربة من البيئة حولهم ، الذين ال يشعروناليهود اآلخرين في القصة

ا يميزه ويسب ، ألن البيئة التي ينتمي اليها نابعة من ب له االزعاج ايضا وهو ضمن العربأيض 

 البيئة اليهودية:

בל יותר מן העבודה, בין הרכיבה ומן הדבור העברי אהב את הארץ, בה היה הוגה "א

תמיד ומדבר עליה מתוך אהבה ומתוך התרגשות יתרה. כשדבר על הארץ, נדמה לי 

שנפשו מפרכסת בו ויוצאת מתוך געגועים. נראה היה, כי אין מלה בפיו להביע את 
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בתוך זהירות יתרה ומתוך  –ה, אשר בלבו, כי נוגע הוא בארץ כנגוע בדבר שבקדוש

חבה יתרה. ככה נוגע היהודי האחזק ב'ספר התורה ]...[ והנקודה הקדושה ביותר 

נדמה  –הירדן. בכל פעם שהיה מבטא את השם 'ירדן'  –ישראל היתה בשבילן -בארץ

  .(Smilansky, 1947)שם המפורש יוצא מפיו " " לי כאילו

ا وتحدث ين الركوب والكالم العبري، بأكثر من العمل ه احب فلسطينولكن" ا مفكر  ، حيث كان دائم 

عنها بحب وبدافع من اإلثارة. وعند الحديث عن البلد، يبدو لي أن روحه ضيقة به و الكالم يختفي 

من لسانه من شدة الشوق. يبدو أنه ال توجد كلمة في فمه للتعبير عما كان في قلبه، وأنه كان يلمس 

بحذر شديد وبقدر كبير من المودة. هذه هي الطريقة التي  –شيئا  مقدسا األرض كما لو كان يلمس 

األردن.  –يحمل بها اليهودي كتاب التوراة ]...[ وكانت النقطة األكثر قداسة في فلسطين بالنسبة له 

 يبدو لي أن "االسم الصريح "يخرج من فمه" . –كلما نطق باسم "األردن" 

دينية بشكل خاص مكانة اساسية في القصة من خالل إنشاء تحتل اللغة بشكل عام واللغة ال و

التجربة اليهودية الصهيونية ووصفها للبيئة والمناظر الطبيعية. يبدو أن التجربة الصهيونية ليست 

ا إال من خالل المقارنة بالتجربة الدينية كما يتم التعبير عنها في اللغة وفيما يتعلق  مفهومة تمام 

قدسة و "االسم الصريح". بينما تحل التجربة الوطنية العلمانية محل باللغة في النصوص الم

 التجربة الدينية ، فإن اللسان ينقل القدسية من االوامر اإللهية إلى االرض.

وراتي من ، والذي يكشف عن المكان التسطين نابعة من الكتاب المقدسإن حب خواجة نزار لفل

ال  من ذلك يقرأه باللغة ؛ بدقراءة النص بلغته األصليةيستطيع ، لكنه ال خالل قراءة النص القديم

، وهنا يتم الكشف عن إحدى المشاكل الرئيسية في مشكلة الترجمة. العناصر الوحيدة الروسية

ة ، هي العناصر األساسيوالتي ال تزال تجهل النص الروسي ،القابل للترجمةللنص األصلي غير 

سماء اثارت خواجة نزار شعور الشوق الى السفر لها ، هذه االللغة، أسماء المواقع واألماكن

 وخصوصا الى فلسطين.

"קראתי והרגשתי כי איזה דבר כביר קם והתעורר בתוך לבי, בלבי פרחה פתאום אהבה 

אל הכרמל, אל הירדן... באילו קרוב אני אליהם... ורוח של גאוה דתעורר בי ואתגאה, 

-ד-ו-ר מן הוולגה. כמה יפה היא מלה זו: יכי לנו הם, לי ולעמי. ואוהב את הירדן יות

 .(Smilansky, 1947)ז'... כמה נאה צלצולה"  

ا قد نشأ في قلبي، وفجأة حب جبل الكرمل، ونهر في قلبي  نشا لقد قرأت وشعرت أن شيئ ا عظيم 

، أنا يقظتني، فخورة بنا الننا نملكهم، ازدهر ... كم أنا قريب منهم ... وروح من الفخر أاألردن

... كم هي  ا ... ر ...د...ن وشعبي. واحب األردن أكثر من الفولغا. كم هي جميلة هذه الكلمة: 

 لهذه الكلمة".جميلة نغمة الرنين 

، و لفظ اسماء االماكن ه االماكن فقط ؛ بل اللغة ايضا، بنبرتها وكلماتهاولم يعشق خواجة نزار هذ

فان هذه الفقرة تمزج بين الوعي الوطني واللغة  المقدسة كما في المثال السابق في "االردن" .لذا

والجمال. لكن ما تفتقر إليه هو اتقان اللغة. الذي يعد الجانب السلبي المحدد في نهاية المطاف مسار 
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تحدد الوالء  القصة ؛ والتي هي المواقع الجغرافية الفعلية. التجربة الحقيقية للغة هي التجربة التي

، تمت ترجمة هذه عرب ابناء فلسطين. عالوة على ذلكذي يميزه عن ال، والالوطني لخواجة نزار

، بوصفها ارضا االستيطان في األراضي الفلسطينيةالتجربة بسرعة إلى وعي قومي  بضرورة 

 وارجاع الحق التاريخي المفقود منذ قرون . –كما تزعم الصهيونية  –لليهود 

، ا يقرأ الكتاب المقدس في الترجمةلكن عندم ،واجا نزار وحبه لفلسطين في اللغةتتجذر قومية خ

يشعر بالبعد بينه وبين المساحة التي يبحث عنها. بين التوراة المترجمة للروسية والتوراة بنصها 

االصلي. في إطار جهوده إلثبات هوية أكثر أصالة، واالندماج في البيئة اليهودية القومية ، يصر 

وترجمة ترجمة التوراة الروسية وارجاعها إلى لغته األصلية. ، اجة نزار على تعلم اللغة العبريةخو

 الترجمة في هذا السياق تعني أكثر من الترجمة، ويتحدث خواجة نزار عن وطنه قائال:

"פניו האירו באיר רב של אושר. לשונו, אשר דברה בכבדות, כאילו הותרה כאסוריה. 

לגה: מה רחב הנהר, מה בלשון קלה, שוטפת ונטלצת, התחיל לספר לי על יפי הוו

ים!... יש אשר לא תתפוס העין את עבר החוף השני. ]...[ -נהר -בהירים וכבירים מימין 

ופתאום עלתה על לבי מחשבה: מה עושה כאן זה, המדבר על הוולגה, כאוהב המדבר 

על אהובת לבר? זה אשר לשונו הרוסית ומבטאו הטפיסי בהדגשת ה'ס' מלאים רוח 

 .(Smilansky, 1947)השדות הרחבים והיערות העבותים אשר לו?" העם הרוסי וריח 

، واضحة ، بطالقة . في لغةتحرر، قد ن لسانه ، الذي كان يتحدث بتثاقل. يبدو أفرحاتوهج وجهه 

و أكثر إشراق ا وأقوى على  ما اكبر واوسع، ل نهر الفولغا: على امتداد النهربدأ يخبرني عن جما

رت في بعض االحيان ال يمكنك مشاهدة الجانب االخر منه]...[ وفجأة خطنهر بحري! ...  -اليمين 

هذا الذي يتحدث عن نهر الفولغا ، كما لو كان عاشقا يتحدث عن  ،ببالي فكرة: ما الذي يفعل هنا

" مملوءة بروح Sحبيبته؟ الشخص الذي لغته الروسية ولهجته الميتافيزيقية الذي يضخم حرف "

 .لحقول الواسعة والغابات المورقة؟ الشعب الروسي ورائحة ا

، كالمه متماسك ا وال يقاومفقد اصبح ، نزارإن ذكريات مناظر طفولته الطبيعية تسمح لسان خواجا 

، من تجربته الروسية وبالطريقة نفسها يحاول خواجا نزار التحدث ولغته مليئة بالتجربة الروسية

 ، يتخيل نهر األردن في شكل نهر الفولغالمثالوأرض إسرائيل ؛ على سبيل ا عن المناظر الطبيعية

"ממלא את כל גדותיו, ומימיו מכים גלים, גלים. מקום שם מימיו מכסים את פני כל 

 .(Smilansky, 1947) " הארץ

تمأل جميع الفيضانات ، وضربت مياهها موجات ، وموجات. مكان حيث تغطي مياهه األرض 

 كلها "

تجربة تنشأ من الدعاية الصهيونية، لخاصة باألرض اإلسرائيلية كا خواجة نزارال يتم تقديم صلة 

، تبرز القصة عدم التوافق ذلك ؛ عالوة علىولكن كمسألة لغوية، كترجمة من الروسية الى العبرية

تتعلق ، وعدم القدرة على التعبير بلغة واحدة عن تجربة االستيطان في فلسطينبين لغته وتجربة 

، تفشل في تنقل بأمانة تجربة المشهد الروسياللغة الروسية التي تفشل ، وجيةبالبيئة الغريبة والخار
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، فإن الهوية القومية لخواجة نزار على الرغم من اتقانه اللغة تجربة المشهد اإلسرائيلي. وهكذا نقل

، فضال عن لغته وكذلك العادات والتقاليد العربية؛ اال انه ال يزال غريبا عنهاالعبرية والعربية 

 لروسية األم.ا

طوال القصة يرفض الخواجة نزار االعتراف بوجود فجوة بين النص التوراتي الذي يقرأه في 

ب المقدس في نظر "اللغة الروسية" وواقع أرض فلسطين. يبدو أن هذا الرفض نابع من حبه للكتا

االنقاد. ومع ذلك ألردن عندما يشاهد نهر ا ، فإن نتائج الرفض تظهر عند وقوع كارثة أخير 

 ، بعيدا عن الكلمات والنصوص.الحقيقي

، وهنا ى االردنوبعد مرور عامين من وصول الزار الى المستوطنة ، ذهب برحلة مع الراوي ال

شاهد نهر االردن الحقيقي بواقعه وبال رتوش؛ االمر الذي سبب له االحباط الكبير وجعله يميز بينه 

 وبين نهر الفولغا:

ירדן יצאה השמים, ומבעד לסבכים אשר לשמאל דרכנו "מבין ההרים אשר מועבר ל

הזהיר לנגד עינינו פלג מים, אשר יצא מאחד המחבואים ושוב נתעלם ]...[ הבטתי אל 

חברי. רק את קצה פניו ראיתי, את עיניו לא ראיתי; נטויות היו אל עבר פני הירדן. פניו 

ד דבר, רק תורת מרות כסתה היו חוורים ולא העזתי להציץ לתוך עינו ]...[ חברי לא הגי

את פניו, ועיניו הפיקו כאב עמוק ]...[ ידעתי, כי רגעים קשים נמנו לו. ידעתי כי נפשו 

ונטמיתר נתונות בצבת, ידעתי כי הוא מבקש את אשר לא ימצא לעולם. וידעתי, כי 

 .(Smilansky, 1947)נפשו לא תדע עוד מנוחה"  

الردن، ومن خالل التشابكات الموجودة على يسار طريقنا، تبرز السماء من بين الجبال بعد نهر ا

حذر مجرى مائي خرج من أحد المغارات واخذ باالختباء مرة أخرى ]...[ نظرت إلى صديقي. 

رأيت حافة وجهه فقط، وعيناه لم أر؛ كانت هناك ميول في جميع أنحاء األردن. كان وجهه شاحب ا 

تفوه باي كلمة، فقط اصبح وجهه كوجه المغشي عليه، ولم أجرؤ على النظر إلى عينه ... ولم ي

وعيناه اخذت تصدر االلم العميق )...(  كنت أعرف أنه يمر باوقات صعبة . وكنت أعلم أنه كان 

 يسأل عما لن يجده أبد ا. وكنت أعرف أن روحه لن تعرف المزيد من الراحة.

ا نهر األردن، اي  عندما تتالقى اللغة مع الواقع، عندما راى كال من الراوي والخواجة أخير 

انهارت ترجمة خواجة نزار للحقيقة. في الواقع، إن روحه ونفسه قد اضطربتا في اللوحة المذكورة 

، وبين نهر األردن التوراتي ونهر االردن الحقيقي أمام عينيه. ي التوراة بين الحقيقة على االرضف

غير  –الفولغا واألردن  –المصطلحان ويكشف نهر األردن الحقيقي عن الفجوة في الترجمة: 

ذين غرسا راحة ، وال يمكن ترجمة أحدهما إلى آخر. إنهما مزيج من التعبيرين اللقابلين للتحويل

، واالعتراف بالفجوة بينهما يقوض الهوية الذاتية الصهيونية التي حاول البال لخواجة نزار

 االعتماد عليها.

بعد رؤية نهر األردن الفعلي هي أزمة لغوية. اذ يكشف هذا ان األزمة التي يواجهها خواجا نزار 

ا للصور والمثل العليا القومية والمساحة الجغرافية التي  اللقاء عن شقاق بين اللسان باعتباره مقر 
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، وفشلها في تجاوز نفسه من أجل تغيير الواقع وفق ا للُمثُل حاول اللغة أن تأخذها كوجود وطنيت

، مما يتم عرض الصور النصية هنا كما هي، و الحقيقة كما هي بالفعل من لتحديدالتي يضعها 

، صدر المأساة في القصة. في الواقع، وهذا هو مبالبيئة كما هييعني أن الصور النصية المرتبطة 

تتناقض أرض إسرائيل مع النصوص األدبية الصهيونية ونظيرتها في القصص التوراتية 

، ومحاولة وصفه من خالل هذه األردن بمثيالته األدبية رنة نهروترجماتها :فال يمكن مقا

ا أزمة في قصة  ، حدثتفشل التام. في النهايةالنصوص ، من خالل اللغة ، محكوم عليه بال أيض 

ا نهر األردن و تمثيل آخر في سلسلة طويلة من ا"خواجة نزار" لتصورات ، والتي تمثل أيض 

 كان يحملها. جميع هذه االمور قد اثارت عالمة استفهام.، والحقيقة التي الخيالية ، وحتى الكاذبة

زالة الفجوة بين المثالي في يأسه خواجا نزار يسخر من نهر األردن ويتحداه ؛ ويطلب منه إ

 ، بين اللغة والفضاء و يسأل بمرارة:والواقع

 .(Smilansky, 1947) ' "האנסה לעבור בו ברגל?

د من مالبسه وقفز في النهر. اعترافه الجديد بالفجوة ، وتجرهل احاول المرور من خالله سيرا؟

 : ن وواقعه المادي، عندما يكشف انالكبيرة بين نهر الفولغا واألردن ، بين الصور األدبية في األرد

פה המים עמוקים ]...[ והזרם אשר בתחת חזק מאד. אפשר לטבוע על נקלה', הוא "

 .(Smilansky, 1947)עליהם"   מחייך בשמחה, פניו 'מפוארים, צחוק אושר מרחף

، "يبتسم فرحا " وجهه يملئه غبطة أن يغرقبان المياه هنا عميقة ]...[ والتيار قوي جد ا. يمكن 

 وسعادة". 

، حتى غرق في النهاية. وفق ا لمنطق في السباحة بين ضفتي نهر األردن ويستمر خواجة نزار

 ردن. بعد ان اصيب بخيبة امل كبيرة .القصة ، فال عجب أنه ، قد مات وهو يحاول عبور األ

، الذي يتمسك برؤيته حا لليهودي القومي الجديدقرأ الكثيرون من النقاد وفاة خواجة نزار مد

الطوباوية ضد الواقع، والذي يرفض على ما يبدو االستسالم وبتكلفة شخصية باهظة. وهكذا، رأى 

ى حب وإيمان خواجة ع في االرتقاء إلى مستوالنقاد في الصور األخيرة للقصة دليال  على فشل الواق

؛ انما المثل العليا المتمثلة جة نزار ال يتحدى الطبيعةخوا ، أود أن أزعم أننزار. ومع ذلك

، و فشل في تحقيق هدفه. ويبقى نهر األردن يناشد الطبيعة إلثبات هذه المثل بالصهيونية، ولكنه

تالي يكشف عن سخرية القصة : يتغلب التيار البائس وبال -تيار صغير من الماء  -على ما هو عليه 

على الرجل المثالي ، حيث تغلب قوة الطبيعة الصغيرة على هذا الرجل شبه المثالي لليهودي 

، يموت خواجة نزار وفاة بائسة في هر الفولغا العميق. بدال  من ذلكالقومي ، فال يغرق الزار في ن

 ورته النبيلة.نهر األردن ، األمر الذي يتناقض مع ص

ن إلعداد جنازة وعندما يأتي أفراد ) حفرا قديشا( المتخصصة بدفن الموتى اليهود  إلى المكا

، يكتشفون دهشتهم أنه ليس مختونا اي انه ما يزال غرال، وبالتالي فهو ليس خواجة نوار للدفن

، وبينما يحاول الراوي إقناعهم يهودي ا وفق ا للتقاليد. بينما يناقشون ما إذا كان ينبغي عليهم دفنه أم ال

بالقيام بذلك ، يسحب تيار النهر جثة خواجة نزار وتختفي بعد ذلك. تشير القلفة )عدم الختان( إلى 
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، وهذا العيب يزيل الخواجة نزار من وانتهاك للعهد بين اليهودي وإلههوجود خلل أخالقي، 

يمنعه من تحقيق طموحه في المقام المجتمع اليهودي بأكمله. وهكذا يكشف موته عن عيب أساسي 

 األول في ان يصبح ابنا بارا للشعب اليهودي".

إن األمر الذي يمنحنا بُعدا موضوعيا في إن حالة يهود روسيا وسط المحيط العربي كانت أكثر 

ودية مما هي عليه وسط اليهود االشكناز. هو إن كاتبنا يعيش في دولة )إسرائيل( وخبر كلتا 

د أثار الفرق النوعي شجون الكاتب وحنينه إلى فلسطين واصفا تاريخ يهودها وتراثهم التجربتين . ق

الثقافي بشكل عام، وال سيما فلكلورهم الذي ضمَّ جميع جوانب الحياة إلى درجة يمكننا القول إن من 

 يريد معرفة فلسطين  وفلكلورها فليقرأ نتاجات موشيه سيمالنسكي. 

 بح احد اليهود بالتاكيد نابع من بيئته الروسية المفككة . في وقتان فشل خواجة نزار في ان يص

ودية ، وربما مسيحية. ، يكشف ألحد الشخصيات أنه ابن يهودي مندمج وأم غير يهمبكر من القصة

، حتى تتهود امه، ويجب عليه تعريف نفسه وفق ا لذلك، بموجب القانون، ال يمكن اعتباره يهودي ا

ا:  بأنه يهودي والتخلي عن الهوية المسيحية التي حصل عليها من والدته. يستجيب األب متناقض 

فهو يعارض هجرة ابنه إلى فلسطين، لكنه يرسل له مبلغ المال الذي يسمح له بشراء األرض، 

باألم القومية. على الرغم من ويصبح مواطنا هناك، وبالتالي يستبدل والدته "المثيرة للمشاكل" 

، فهو يحّط في البداية من وية غير اليهودية التي ُولد فيهانزار احتضان اله، ال يستطيع خواجة ذلك

، كما يتجسد في نهر األردن، يكشف البيولوجي، ويحقق هويته األولية، على المستوى الوطنيوالده 

الصور األخيرة في القصة لها  –القلفة  –عشق األم بالتبني عن عالمة األم البيولوجية في جسده 

الرموز المسيحية المرتبطة بحفل المعمودية. هذه الرموز ليس لها أي صلة بـ خواجة  العديد من

نزار مع والدته البيولوجية وقصص العهد الجديد ألول مرة على اإلطالق ومعمودية يسوع في نهر 

األردن. استخدام الرموز المسيحية في هذه القصة له أهمية خاصة. نشر سميالنسكي قصته بعد 

برينر وباء األنفلونزا. اندالع حدث برينر. بدأ هذا الحدث بعد نشر مقال يناقش فيه  شهر فقط من

، جادل برينر بأنه يمكن للمرء أن يتعاطف مع الهوية المسيحية دون أن يفقد هويته القومية في مقاله

ي تراثه اليهودية. كما قلل من أهمية كتب الكتاب المقدس وأكد على المكانة المركزية للعهد الجديد ف

. واتهم عة من االوساط االدبية والسياسيةالروحي. اثار هذا المقال ردود فعل كبيرة وانتقادات الذ

برينر بالتنصل عن اليهودية والتشجيع على التنصر. وجاءت قصة "خواجة نزار" لتقرب وجهات 

، واالخير الته؛ فاالول لمقفان كال االديبين قد جوبه بالنقدالنظر بين برينر وسيمالنسكي؛ لذا 

. التي ظهرت فيها النهاية الماساوية والغرق في النهر. وهذا الغرق لم يغفر لخواجة نزار لقصته

وفي الحقيقة اذا اردنا ان نربط جذور لهذه  –عدم ختانه  –خطاءه، الذي يميزه عن اقرانه اليهود 

تقاليد الواجبة على الفرد القصة فانها تعود الى التوراة، والتي يعتبرها اليهود من العادات وال

اليهودي . فعند رجوع موسى الى مصر واجه الرب الذي اراد ان يقتله، فاخذت زوجته )صيفورا ( 

ابنهما )صور( وقطعت قلفته ووضعتها تحت قدمي موسى، وهنا فقد انقذت االثنين. وهنا ربما اراد 
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التزامه بالعادات والتقاليد  سيمالنسكي ان يعرض صورة اليهودي المندمج بافكار المسيحية وعدم

 .(Rashid, 2018)اليهودية بان مصيره الهالك ال محالة 

، كان نجاح المشروع ، خاصة المقربين من االشتراكيةبالنسبة للعديد من اإليديولوجيين اليهود

، وتحويل الرجل اليهودي المنفي إلى مواطن جديد. يعتمد على تحويل الهوية اليهوديةالصهيوني 

أن قصة ، يبدو لي اولة لتوثيق هذا الماضي. ومع ذلكأى العديد من النقاد القصة كمححيث ر

، وبالتالي يجب على المرء أن يسأل ما إذا كانت شخصية خواجة خواجة نزار ليست قصة تحول

ا وطني ا. لذا فان  ، فمن شخصيته تكشف االغتراب واالشكاليةنزار يمكن أن تكون بالفعل نموذج 

؛ على الرغم من جهوده الحثيثة في بترك هويته المسيحيةيهودية القومية مرتبطة جهة هويته ال

؛ اال انه فشل في النهاية . ومن ناحية اخرى لم يكن خواجة تحول الى المواطن اليهودي الجديدال

، حب فيه تلك الصفات : القوة، الجمال؛ ذلك لتوفر الى ان يصبح ذلك اليهودي الجديد نزار محتاجا

 والوطن فضال عن ولعه باللغة العبرية.العمل 

ويكشف موت خواجة نزار ضعفه: فجميع محاوالت انقاذه قد باءت بالفشل . حيث يخبرنا 

 سيمالنسكي بذلك قائال:

 .(Smilansky, 1947)"כל שהוא יכול לעשות הוא לצעוק, וקולו מת בסביבה הרחבה'" 

 الواسعة.، وضاع صوته في البيئة كل ما يمكنه فعله هو الصراخ

لذا فال عجب ان وجدنا الراوي مع اعضاء "حفرا قاديشا" مع اليهود المتدينين، يتطلع الى النهر بال 

وهنا تكون نهاية القصة نهاية مظلمة كالمتاهات  حول وال قوة وهو يجرف جثة خواجة نزار بعيدا.

بفكرة ا حبا وعوضاه والخسارات والخيبات للبطلين في الرواية )الراوي والزار( اللذين قد أضاع

 االنتصار للتاريخ والتراث.

 الخاتمة

  إن األدب العبري الحديث منذ نشاته في أوربا الغربية خالل العقود األخيرة للقرن

الثامن العشر وفيما بعد ازدهاره خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر فصاعدا 

. بينما بقيت الطوائف سيابا وال سيما يهود بولونيا وروقد ركز على وصف يهود أور

 اليهودية العربية والشرقية منسية.

  تعد قصة "خواجة نزار" من اكثر القصص حيوية وعرض لشخصية اليهودي الجديد

اي االنسان العبري في فلسطين "اسرائيل"، والتي تشير الى نجاح المشروع  –

 الصهيوني االستعماري.

  فكرة وشعار الصهيونية "ارض تعرض قصة "خواجة نزار" الفشل في التغلب عن

حليب وعسل" الذي اقنعت به اليهود في العالم، اذ فشل "الزار" بطل القصة تحقيق 

حلمه الذي يهدف الى ازالة الفوارق بين نهر الفولغا في روسيا ونهر االردن التوراتي 

 . 
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 اعدها ؛ ولكنه اتقن العربية بقو" في اتقان العبريةومن ناحية اللغة فشل البطل "الزار

 وكذلك التزم بالعادات والتقاليد العربية وتنصل عن العادات والتقاليد اليهودية .

  ونجح سيمالنسكي في هذه القصة من بث القداسة في نهر االردن في نفسية البطل

والقارئ على حد سواء )وذلك من خالل كونه الراوي في القصة ( وبدون التاكيد او 

 نبرة دينية.التشديد بكلمات مقدسة او ذات 

  ال شك ان قصة "خواجة نزار" هي قصة تعرض مشكلة تطرق اليها الكثير من

ومع ذلك ، فإن  االدباء اليهود؛ وخصوصا االدباء ذوي االصول العربية والشرقية.

تقدير هؤالء الكتاب للثقافة العربية ال يزال صاخبا، ويمكن اإلعجاب بهم لشجاعتهم 

وتعتبر هذه الخصائص الجسدية  –بي وباألرض وكرم ضيافتهم وارتباطهم بالعر

لأليديولوجيات اليهودية األصلية التي يطمحون في إنتاجها. توصف الثقافة البدائية 

والعنيفة والمتحضرة التي تنافست مع الصهيونية على تلك القطعة من األرض ، أن 

ربية حديثة إحدى هذه المهام التي تواجه العديد من الصهاينة هي جعل هذه الثقافة غ

 من خالل استيطان اليهودي في المنطقة.

  إن الرحلة إلى األردن في قصة سميالنسكي ، هي محاولة للعودة إلى حقبة تاريخية

وهذا بالطبع هو طموح يهودي  –من تاريخ اسرائيل ومحاولة احياء اللغة العبرية 

ل األردن هوية وال يمثإلعادة تأسيس العالقة بين األمة اليهودية وفلسطين. –وطني 

ا على العالقة بين اخواجة نزار ، لشعب اليهودي وأرض إسرائيل. لذلك، ولكن أيض 

فإن فشل تجربة خواجا نزار يثير الشكوك حول إمكانية االستيطان في إسرائيل من 

 قبل الحركة الصهيونية.

  ،خواجة نزار هو مواطن يهودي من اصل روسي . و خالل الهجرة إلى فلسطين

أن يصبح يهودي حقيقي وخادما للوطن اليهودي الجديد، لكن يبدو أن تدخله  يسعى إلى

واندماجه مع العرب جعله عربي ا في أرض إسرائيل ، بعيد ا عن اقرانه اليهود. في 

قومي اليهودي المسيطرة على نفس الوقت، ما يزال منتميا الى نظام السلطة ال

ا ؛ وموت شخص غريب للبالد متعاطف مع سكانهاألرض ا األصليين؛ تعتبره دائم 

 يهودي ا متخاذال.
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Abstract 

Since the early 1990s, Yemeni fiction has developed a style of writing that modern 

literary studies tend to consider one of the manifestations of postmodern aesthetics. 

This style was evidently born by a social feeling of the time that can be described as 

an “ideological deadlock”. This style, whose main feature is total irony expressed 

mostly in the form of parody, is best seen in the works of Wajdi al-Ahdal (born in 

1973), one of the most discussed and translated Yemeni authors.  

The writer has now gone all the way from pronounced postmodernism, expressed in 

parody, to mature realism with its inherent picture of the inner world of the hero. In 

his earlier novels one can see such characteristic features of postmodernism as total 

parody, the relativistic nature of puppet characters, grotesque and black humor 

(often related to the sexual and physiological sphere), direct or parodic use of texts, 

plots and stylistic codes of written medieval heritage and oral folklore, a mix of 

genres and styles, undermining the stylistic and genre codes. Meanwhile, in his later 

novels we see absolutely realistic plots (although with elements of mysticism) and 

typical Yemeni characters with their vividly represented inner worlds. However, no 

matter what strategy the writer uses in a particular novel – postmodern or realistic 

one – its goal is to portray as impressively as possible the social and cultural 

backwardness of Yemen and the Arab world as a whole. 

Keywords: Arab literature, Arab novel, Yemen, Wajdi al-Ahdal, postmodernism, 

parody 
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ЙЕМЕН И АРАБСКИЙ МИР В РОМАНАХ ВАДЖДИ АЛЬ-АХДАЛЯ: ОТ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ПАРОДИИ К РЕАЛИЗМУ 

М. Н. Суворов  

Санкт-Петербургский государственный университет 

soumike@mail.ru 

 

Аннотация  

С начала 1990-х годов в йеменской художественной литературе сложился 

стиль письма, который современные литературоведческие исследования 

склонны считать одним из проявлений эстетики постмодернизма. Этот 

стиль, очевидно, был рожден социальным чувством того времени, которое 

можно назвать «идеологическим тупиком». Этот стиль, главной чертой 

которого является ирония, выраженная в основном в форме пародии, лучше 

всего виден в работах Ваджди аль-Ахдала (1973 года рождения), одного из 

наиболее обсуждаемых и переводимых йеменских писателей. 

Данный писатель прошел путь от выраженного постмодернизма в форме 

пародии, до зрелого реализма с присущей ему картиной внутреннего мира 

героя. В его ранних романах можно увидеть такие характерные черты 

постмодернизма, как тотальная пародия, релятивистский характер 

кукольных персонажей, гротеск и черный юмор (часто связанные с 

сексуальной и физиологической сферой), прямое или пародийное использование 

текстов, сюжетов и стилевых кодов письменное средневековое наследие и 

устный фольклор, микс жанров и стилей, подрывая стилистические и 

жанровые коды. Между тем, в его более поздних романах видны абсолютно 

реалистичные сюжеты (хотя и с элементами мистики) и типичные йеменские 

персонажы с их ярко представленными внутренними мирами. Однако 

независимо от того, какую стратегию использует писатель в конкретном 

романе – постмодернистском или реалистическом – его целью является как 

можно более впечатляюще изобразить социальную и культурную отсталость 

Йемена и арабского мира в целом. 

Ключевые слова: Арабская литература, арабский роман, Йемен, Ваджди аль-

Ахдал, постмодернизм, пародия 
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INTRODUCTION 

Since the early 1990s, Yemeni fiction has developed a style of writing that modern 

literary studies tend to consider one of the manifestations of postmodern aesthetics.  

This manner seems to reflect changes in the minds of some of the creative 

intelligentsia in Yemen, generated by a social feeling that can be described as an 

“ideological deadlock”. First of all, we are talking about disappointment in the results 

of the two Yemeni revolutions (1962 in North Yemen and 1963 in South Yemen) and 

the understanding that the “bright future” promised by the revolutions has not come 

and is unlikely to come soon. A new generation of writers that appeared on the 

literary scene at this time knew little about “the achievements of the revolution” 

which in public mind had turned by then into a simulacrum. Not being able to 

compare the present with the pre-revolutionary era, they could not see what exactly 

these endlessly mentioned in official speeches “achievements” meant, whereas the 

situation in the country in their memory had always been deplorable. 

New ideological trends almost immediately showed their simulative nature. Thus, 

Islamic fundamentalism promised to restore social justice, but in reality only dragged 

society to the medieval state. For most Yemeni writers, it has been and is being 

rejected, and some of their works seem to be written as if "to spite" the 

fundamentalists. On the other hand, the values of Western civilization, embodied in 

such concepts as democracy, freedom of opinion, human rights, etc., are not a reality 

in Yemen, but only the subject of endless speculation in official rhetoric, which 

causes thinking people only a sense of irritation. 

All this combined, obviously, contributed to the feeling that any ideology, any 

beliefs, any declared goals are nothing more than simulacra, is worthy only of irony. 

It is total irony expressed mostly in the form of parody that has become for some 

Yemeni authors the key concept defining their way of interpreting everything that 

happens in the world around them. This is most evident in the work of Wajdi 

Muhammad al-Ahdal, whose career as a novelist is discussed below. 

MATERIALS AND METHODS 

Wajdi Muhammad al-Ahdal (born in 1973), one of the most discussed and translated 

Yemeni authors, appeared on the literary scene in 1998 when he published his first 

collection of short stories (or, better, short texts) titled The Flower of the Traveler: a 
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narrative cocktail. Everything in this collection – from the parodic content of the 

texts to its internal design – demonstrated the pronounced postmodern orientation of 

the young author. The next three collections were equally parodic, and increasingly 

this parody concerned the socio-cultural realities of modern Yemen. 

This parodic trend in al-Ahdal’s writings culminated in his first novel, Mountain 

Boats (2002). The novel immediately received highly negative response from one of 

the Yemeni literary critics, who wrote that al-Ahdal’s work flouts all moral and 

religious foundations of society. Public scandal broke out, the book was removed 

from bookstores, the Imam of the main mosque of Sanaa publicly accused the writer 

of apostasy, after which the threat of death by the hands of Islamic fundamentalists 

forced al-Ahdal to leave Yemen for Syria. 

The text of Mountain Boats is divided into seven chapters called “oars” (mijdāf). This 

obviously determined the title of the novel, which is hard to explain by anything else. 

The first “oar” occupies almost half of the novel, other “oars” are about ten pages in 

length each. 

Parody action in the first “oar” takes place in the market at Bab al-Yemen, the 

medieval gate in the city wall of Sanaa, which is a famous symbol of Yemeni 

traditionalism. The “oar” is composed of thirteen independent scenes, whose nature 

can be grasped from the first two of them: 

“Bearded young men clamber up ladders and tear off posters of secular slogans stuck 

to the stone walls of Bab al-Yemen. 

Beardless young men descend on ropes from the walls of Bab al-Yemen to stick 

secular slogans on top of Islamist ones. 

First, the young men test their fighting skills in a funny way knocking down ladders 

and breaking ropes, then things take a terrible turn, with dead and wounded, and the 

third slogan wins – a slogan stained with blood, the meaning of which is unclear. 

Policemen cordon off Bab al-Yemen after making sure that all the murderers have 

fled. 

Next to the wooden gate of Bab al-Yemen, which had been burned by a shell fired by 

unknown cannon, there sat on the ground a woman in black named Atika who 

worked in the morning as an employee of a Muslim charity that helps orphans and in 

the evening engaged in begging with the help of infants. Atika preferred to beg with a 

one-month-old infant named Mazbaja because she drove away boredom by telling 

Mazbaja the story of his adulterous mother, who died in al-Thawra hospital as a 

result of a medical error. This happened because a stupid nurse had ignored the 

doctor’s instructions and instead of giving the woman a drug that relieves birth pain 
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she injected her a huge dose of anaesthetic. As for Mazbaja’s father, he was a godless 

university student who dropped out of school and disappeared as soon as his 

unmarried neighbor showed signs of pregnancy. 

The nurse sold the corpse of the woman to the anatomical office of the medical 

faculty and also received a twenty-first-grade gold necklace from Hajja Taqiyya, the 

head of the Yemeni female beggars, in exchange for Mazbaja, who was then sold at a 

very high price to the Muslim charity that helps orphans. 

Atika was telling Mazbaja the story of his family for the purpose of taking out her 

evil on him and justifying the feeling of dislike that she felt for him. It was as if she 

was taking revenge on his parents, who had committed adultery, by keeping the baby 

wrapped in a thin white swaddling cloth in the evening and at night despite the cold 

of winters in Sanaa. 

One day Mazbaja revenged himself. Seizing the moment when his penis was 

uncovered, he sent a stream of urine directly into Atika’s mouth, drenching her face 

so that the urine then dripped from it. 

From the laughter of passers-by the gates of Bab al-Yemen doubled in size, and the 

long rainbow was finally able to penetrate into old Sanaa. 

Atika’s hatred for the baby instantly reached its limit and surged over the edge. As if 

possessed, she grabbed his penis and began to pull it with all her strength trying to 

tear it off. The penis did not come off, but instead began to stretch out in Atika’s hand 

and then suddenly wrapped around her neck and tightened into a dead knot. Passers-

by who tried to save Atika from suffocation failed. They couldn’t loosen the noose 

around her neck, so they buried the two of them together in the same grave. 

Angel Munkir reported that Mazbaja went to heaven and turned into a yellow 

hoopoe. 

And angel Nakir reported that Atika went to hell and settled in the most luxurious 

casino there because she was forever determined to dance naked in front of the late 

Arab leaders”
1
 (al-Ahdal, 2002, p. 11-14). 

The final scene in the first “oar” introduces the story of Saʻida, a young female 

beggar, whose adventures are described in the following six chapters. The realistic 

image of the space created in the novel is composed of numerous socio-cultural 

realities of Yemen. The novel presents almost all segments of the country’s 

population with their own ways of life, occupations, religious, and political 

affiliations. Typical problems of Yemen are also reflected, such as women’s 

powerlessness and domestic violence, arbitrariness of the police and other law 

                                                           
1
 This and the following citations are translated into English by M. Suvorov. 
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enforcement bodies, total corruption, religious fanaticism, and murders on religious 

grounds. 

However, all this realistic background is overshadowed by many details of caricature 

character and by outright parodic action. An exhibitionist university professor climbs 

up the city wall and, revealing his penis, gives a lecture to the crowd about strong 

historical ties between food consumption and sex. A bedouin from Maghrib, who 

works in Sanaa as a butcher, rapes a virgin simply because he loves fresh blood. A 

police officer, who “interrogates” four detained homosexuals, forces them to have 

nonstop sex with each other and then gives them rifles and sends them on a mission – 

because all his subordinates are at the moment occupied with other tasks. Scenes of 

such kind are abundant in the novel. 

The realistic narrative code is also undermined in the novel by the “fairy-tale” course 

of events and by many recognizable fairy-tale details in the story of two protagonists, 

Saʻida and Sayf. Saʻida is captured by an Ethiopian refugee Abraham, a modern 

incarnation of the fabulous Ogre or dragon. Sayf, an offspring of one of the noble 

families of the city, who is playing here the role of a modern Prince, kills the monster 

with the help of four brave men and cuts off his head, then brings Saʻida to his family 

Palace. Further, according to the usual fairy-tale scenario, the happy wedding should 

take place. 

However, this fairy-tale narrative code is also undermined by parodic details. The 

would-be “Princess” Saʻida suffers from seizures, during which she bites her broken 

wrist disgusting other people. The “monster” Abraham earns a living by wiping the 

glass of passing cars. Having captivated Saʻida he rapes her all night long in an 

unnatural way, so that she even loses the ability to stay on her feet. The “Prince” 

Sayf, oppressed by his stepfather, is prone to bouts of depression and relieves his 

suffering by going outdoors and crying out curses. Four brave men who help him to 

kill the monster are the homosexuals sent by the police. In fact, Sayf doesn’t 

participate in the battle, he only provides homosexual “heroes” with food. In the end 

of the novel Saʻida gets married – not to Sayf, who by then is killed by his stepfather, 

but to the Imam of the main mosque of Sanaa, who simply buys her for money. 

Fearing that family life boredom may lead Saʻida to adultery, her husband forces her 

to learn the Quran and hadith by heart. 

Despite the presence in the novel of a number of antagonistic social forces (Islamists 

against civil opposition, Islamists against intellectuals and science, the state against 

Islamists, the police against perverts, etc.), their totally parodic portrayal deprives 
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them of antagonistic character and obscures the author’s preferences, which is a 

characteristic feature of postmodernism. 

The personal problems caused by the scandal around Mountain Boats did not make 

al-Ahdal give up his hard, ironic style, which he retained in his second novel, Donkey 

among Songs (2004). In the novel, which has formal features of realistic detective 

thriller, the writer depicted the same socio-cultural space as in Mountain Boats, 

namely the life of Yemeni capital in many of its manifestations. However, in the new 

novel he paid more attention to historical and political realities: to parliamentary 

elections, to unrest caused by rising prices, to the Civil war of 1994. 

The text, like in Mountain Boats, is full of scenes of violence, especially sexual 

violence, which looks in the novel as a characteristic feature of all the spheres of life 

in Yemen: family, religious, political. Imam of a mosque, using his position, seduces 

and rapes a boy. A sheikh who cures people with the help of the Quran uses treatment 

sessions to satisfy his lust. A leader of the ruling party, who suffers from impotence, 

takes pleasure in nightly beating his wife and his servant with a belt. A group of 

police officers pounces lustily on a young woman in order to extract a video cassette 

with a provocative record which she hid between her legs. A young man shoots dead 

his cousins, who came to visit him, because one of them is going to marry a girl 

whom the young man likes. A detective who is investigating brutal murders of three 

young women turns out to be the wanted murderer. One may estimate that it is this 

daily violence, practiced at all levels, that constitutes the main theme of the novel. 

However, the gravity of the situation is levelled in the novel by inherent in al-Ahadl’s 

writing phantasmagoria, grotesque, and parody. 

Al-Ahdal’s third novel, The Quarantine Philosopher (2007), combines features of a 

satirical parable, a parody of dystopia, and a political novel. The action takes place in 

a cemetery Zayma which symbolizes the Arab world, and the characters are grave 

worms. The Arab world is hinted at by the identity of two characters: the founder of a 

“ramli” madhhab (i.e. a school of Islamic jurisprudence) Ibn Zayma and his faithful 

follower Big Qahtani, the ruler of the cemetery, whose name goes back to Qahtan, the 

ancestor of the southern Arabs. At the same time, the name of Big Qahtani alludes to 

Orwellian Big Brother, and the grave worms – to Orwellian Animal Farm. Besides, 

the tandem of Ibn Zayma and Big Qahtani alludes to many similar tandems in 

history: Marx and Lenin, Lenin and Stalin, Ibn Abd al-Wahhab and Ibn Saud, etc. 

The world described in the novel has absolutely all features of the human world with 

all its social and political institutions. Only two minor details remind the reader from 

time to time that the story is not about people, but about worms: the characters eat 
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dead bodies’ flesh and drink oil. Oil is undoubtedly another hint at the Near East. 

However, this corpse-and-oil diet is not natural for the worms in the novel, but 

imposed on them by the ideology of “ramli” madhhab, which fact may suggest the 

worms’ initial human nature. 

The essence of the story is in that a worm named Mashʻal al-Hijazi, who had been 

sent by religious circles of the cemetery Zayma to teach “ramli” madhhab to 

emigrants living in the cemetery of London, after completing his mission receives 

philosophical education and returns home, obsessed with the idea of “humanizing” 

the worms. The philosopher’s method of humanizing the worms is in that a worm 

who wishes to become a human should strive to become the best in his profession. 

The writer, therefore, seems to be suggesting that Arabs are not humans, they only 

have to become humans. However, the high level of terrorist Bender bin Tuheimar’s 

professionalism convinces the philosopher of the fallacy of his method of 

humanizing. He then finds another method: to become a human a worm should eat 

books instead of dead bodies’ flesh and drink water instead of oil. The author, 

perhaps, suggests that to become a real man one should be a “bookworm”, i. e. a 

bibliophile, which al-Ahdal himself is. 

The twists and turns of the philosopher’s fate are closely related to the socio-political 

events taking place at the cemetery Zayma, parodying events that actually took place 

in the Arab-Muslim world in recent decades. The writer parodies the ongoing conflict 

of ideas of globalism and traditionalism in the Middle East, and the formation of 

Islamic fundamentalism, which took place not without support from the United 

States, and the subsequent conversion of fundamentalists against the West, and the 

terrorist attack of September 11, and American invasion of Iraq and Afghanistan. 

Caricature characters in the novel, often endowed with “talking” names, are 

recognizable in world politics. Here are an American diplomat Mr. Wilson, who has a 

huge influence on the government of Zayma, and the smug Big Qahtani, who is fond 

of breeding horses and therefore serves as a parody of any of the rulers of the Gulf 

states, and other representatives of the local aristocracy, who collect purebred goats, 

and the insidious Mut‘ib al-Madi, the spiritual leader of the fundamentalists, who 

suffers from complexes acquired in childhood. Prototypes of some characters are 

easily recognized: thus, the reader has no doubt that Bender bin Tuheimar in the 

novel is Osama bin Laden, and the persecuted writer Hausali in the novel is Wajdi al-

Ahdal himself. 

At the same time, some characters in the novel may be perceived as parodies of 

various historical figures. This is especially true of the philosopher Mashʻal al-Hijazi, 
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in whom the reader can simultaneously see some of the modern public figures, and 

some of the leaders of the Arab national liberation movement of the second half of 

the 20
th

 century, and some of the famous Muslim reformers and educators, such as 

Muhammad Abduh or Jamal al-Din al-Afghani, and even the prophet Muhammad, a 

native of Hejaz (or Hijaz, hence al-Hijazi). Like many of them, the philosopher 

Mashʻal al-Hijazi experiences periods of rise, fall, and new rise in his life. 

The narrative style in the novel is a mixture and alternation of various genre codes: 

satirical parable, Orwellian dystopia, political novel with its inherent media citation, 

detective story, social Arabic novel with its sentimentality, and even fairy tale. 

Although such a combination of different genre codes gave the novel certain 

compositional looseness, its thematic relevance and originality of its form were 

highly appreciated by Arab critics. The novel was nominated for the 2008 Booker 

prize for Arab novelists, and this fact demonstrated that Arab readership had 

developed by the time a taste for posmodernist literature. 

In his fourth novel, A Land without Sky (2008) (in English published translation – A 

Land without Jasmine, 2012), al-Ahdal abandoned parody and portrayed the life of 

Yemen in realistic manner. The novel can be attributed to the mystical detective 

genre. The story starts with the disappearance of a girl named Sama (which in Arabic 

means Sky) who is a student in the University of Sanaa, and the whole story is 

devoted to the subsequent investigation.  

Since the story is told by different characters – the detective, his assistant, the 

University canteen manager, the boy who loves the girl, and the girl’s mother – the 

reader learns much about the background of the girl’s disappearance and about 

different sides of the investigation. This “polyphony” allows the author to accurately 

depict the psychology of the characters and to touch upon some aspects of Yemeni 

social life which are not widely discussed: disempowerment of women, corruption, 

the savagery of the tribal mentality, the wilderness of some popular beliefs, and the 

like. 

The most terrible episode of the story – in fact, the culmination of its realistic 

component – is the sadistic murder of the boy who loves the girl, committed by 

members of the girl’s tribe, who thought that the boy might be involved in the girl’s 

disappearance. The girl’s disappearance is considered a dishonor for the tribe, and the 

tribesmen are concerned about restoration of their honor by taking revenge on 

whoever may be suspected of being the offender. Having murdered the boy the 

tribesmen consider their task accomplished and forget about the girl. 
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The fate of the girl interests the tribesmen only in connection with the matter of their 

honor, as evidenced by the following passage in the detective’s narration: 

“The missing Sama belongs to a fierce tribe whose members never part with 

weapons. For them, the honor of a tribeswoman is a red line, the offender of which – 

whoever he might be – will inevitably die. I heard them threaten the father of the 

missing girl that if they found his daughter devoid of her virginity, a thousand bullets 

would tear her body to pieces” (al-Ahdal, 2008, p. 35). 

In the novel – for the first time in Yemeni fiction – the writer depicted the youth love 

in an explicit and realistic way, with all its sexual components, physical sensations 

and experiences of a teenager during puberty. All this had previously been a 

“forbidden” theme in the national literature. 

The realistic development of events in the novel is periodically interrupted by reports 

from different narrators that on the eve of the girl’s disappearance they saw her in the 

University garden talking to an old man whose features and behavior hint to the 

reader at his mystical essence. It is this old man who showed the boy, later murdered 

by the tribesmen, the place where the girl’s personal belongings were hidden. In the 

final chapter of the story, the mother of the missing girl while reading her daughter’s 

diary finds in it a description of the girl’s dream that sheds light on the circumstances 

of her disappearance. In this dream, a strange old man who had already appeared to 

the girl in her previous dreams meets her in the University garden and shows her a 

white book that does not contain any text. In response to the girl’s question about 

what he wants from her the old man says that he wants to fulfill her most secret 

desire. A moment later the girl is being overcome by a feeling of unearthly bliss, 

accompanied by a sense of her own disappearance from the material world. When the 

University canteen manager, who saw the old man and the girl talking in the garden, 

asks the old man where the girl went, he shows him pages of his book, that are now 

filled with text.  

The reader may estimate that the girl disappeared from the disgusting world of people 

having turned into the text of a book. Thus, by using his favorite trick (found as well 

in his earlier short stories) of turning a person into a book and vice versa al-Ahdal 

seems to hint that everything described in the novel was a kind of the author’s game, 

the goal of which was the composition of the story itself. 

Al-Ahdal’s fifth novel, Happy Land of Intrigues (2018), is a semi-detective story 

which unfolds in the realities of the information war of the last decade of President 

Ali Abdulla Saleh’s rule in Yemen. The protagonist is an experienced journalist 

working in a pro-regime newspaper in Sanaa. The story begins when the editor-in-
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chief sends the journalist on a business trip to al-Hudayda province with the purpose 

of journalistic coverage of a scandalous incident. A local sheikh, who is a prominent 

member of the ruling party and one of the tribal leaders on whom the regime relies, 

was detained by the police on suspicion of raping an eight-year-old girl. On the 

instructions of the editor-in-chief the journalist distorts the evidences of the raped girl 

in order to change the negative public opinion about the sheikh to the opposite, to 

sympathy for him as a victim of an unfair accusation. From that moment all the 

journalist’s activities turn into an information war against opposition journalists, 

human rights activists, and a few decent representatives of the law enforcement 

bodies. He wages this war on the pages of his newspaper and on Facebook. The 

reader realizes that the protagonist doesn’t care about the truth, he simply writes for 

money what the editor-in-chief wants him to write. In addition to large sums of 

money, expensive alcohol drinks, and cigarettes which the journalist receives from 

the regime as a payment for his services he is provided also with young 

“concubines”. His next task in al-Hudayda is to deny or to obscure the death of a 

seven-year-old girl who had been brutally raped by her adult husband. This task also 

implies defaming those who demand justice. This information war comes to its 

culmination when the journalist participates in raider capture of an opposition 

newspaper. However, soon after this capture the regime gives the journalist away as a 

sacrifice in this information war. Finally, the journalist finds his death in a traffic 

accident of a mystical nature
2
. 

RESULTS 

Summarizing what was said earlier, it should be noted that Wajdi al-Ahdal has now 

gone all the way from pronounced postmodernism, whose main feature is total 

parody, to mature realism with its inherent picture of the inner world of the hero. 

Indeed, in Mountain Boats and in The Quarantine Philosopher, and also to some 

extent in Donkey among Songs, we see such characteristic features of postmodernism 

as total parody, the relativistic nature of puppet characters, grotesque and black 

humor (often related to the sexual and physiological sphere), direct or parodic use of 

texts, plots and stylistic codes of written medieval heritage and oral folklore, a mix of 

genres and styles, undermining the stylistic and genre codes. Meanwhile, in A Land 

without Sky and in Happy Land of Intrigues we see absolutely realistic plots 

(although with elements of mysticism) and typical Yemeni characters with their 

vividly represented inner worlds. However, no matter what strategy the writer uses in 

a particular novel – postmodern or realistic one – its goal is to portray as impressively 

                                                           
2
 For a more detailed analysis of the novel see (Suvorov, 2019). 
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as possible the social and cultural backwardness of Yemen and the Arab world as a 

whole. This backwardness is manifested in such features of Arab society as women’s 

powerlessness, high level of violence, corruption, religious fundamentalism, archaic 

traditions and wild beliefs. 

CONCLUSION 

Several features distinguish Wajdi al-Ahdal from other Yemeni novelists. First, it is 

his constant experimentation in the field of narrative strategy. Secondly, it is his 

boldness in treating topics that are tabooed by Arabs’ religious and cultural tradition. 

And third, it is his ability, rare for Yemeni novelists, to create fascinating dynamic 

stories, set out without excessive verbosity. 

Al-Ahdal’s novels are discussed by Arab and Western readers, critics and scholars. 

Three of his novels were translated into European languages: Mountain Boats into 

French, Donkey among Songs into Italian, A Land without Sky into English and 

Russian. 
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 ملخص ال

في عصر أصبحت فيه اللغة اإلنجليزية هي السائدة في جميع أنحاء العالم وهي اللغة المهيمنة على 

ين هذه األيام عن السن المناسب للبدء جميع المجاالت، يتساءل الكثير من اآلباء وغيرهم من المثقف

في تعليم أبنائهم اللغة اإلنجليزية، وهل يخاطبون أبناءهم في المنزل باللغة اإلنجليزية في سن 

مبكر؟ وهل يضعون أبناءهم في روضة تعلمهم اللغة اإلنجليزية فقط؟ وما تأثير تعليم اللغة 

في المراحل  ة العربية وفي تحصيلهماإلنجليزية لألطفال في مرحلة الروضة في تعلمهم للغ

الدراسية الالحقة؟ من هنا هدفت هذه الدراسة إلى استطالع آراء عينة من األمهات حول تعليم اللغة 

أم تمثل جميع  311اإلنجليزية لألطفال الصغار. وأظهرت نتائج المقابالت الشخصية مع عينة من 

سن لتعليم األطفال اللغة اإلنجليزية هو  % من األمهات يعتقدن أن أفضل11شرائح المجتمع أن 
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% وضع أبنائهن في روضة تعلمهم اللغة اإلنجليزية، ويفضل 11الرابعة والخامسة، ويفضل 

% أن 11% استخدام خليط من اللغتين اإلنجليزية والعربية مع األطفال في المنزل، ويعتقد نحو 11

ثر سلبي في تعلم الطفل اللغة العربية في آن تعلم الطفل اللغة اإلنجليزية في سن مبكر ليس له أي أ

واحد، وأن له أثر ايجابي في تحصيل الطفل في المراحل الدراسية الالحقة. وأظهرت نتائج 

الدراسة وجود بعض التصورات والمفاهيم الخاطئة لدى األمهات عن السن المناسب لتعلم اللغة 

صغار في اللغة العربية وفي التحصيل، وأن سبب اإلنجليزية، وأثر تعلم اللغة اإلنجليزية لألطفال ال

ضعف طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية في اللغة اإلنجليزية هو عدم دراستهم لها في سن 

مبكر، وأن الطفل الصغير يتعلم اللغة األجنبية بكل يسر وسهولة ولديه قدرة كبيرة على الحفظ 

راسات واألبحاث السابقة التي تدور حول وكأنه مسجل. وقامت الباحثة باستعراض نتائج الد

اكتساب األطفال في دول مختلفة من العالم لغة أجنبية ثانية إلى جانب اللغة األم، ومدى تأثير ذلك 

في تعلمهم واكتسابهم للغة األم وفي التحصيل األكاديمي، والعوامل التي تؤدي إلى نجاح األطفال 

 في تعلم اللغة األجنبية.

 األم، اللغة اكتساب الصغار، األطفال التدريس، أجنبية، كلغة اإلنجليزية اللغةحية: الكلمات المفتا

 التوصيات النمطية، الصور

 

(. هل نعلم اللغة اإلنجليزية لألطفال قبل سن السادسة؟ 8181الجرف، ريما سعد. ) :لالقتباس

 .٩٥-١١، ص ص ٩الدراسات العربية األوراسية، 

 

СТОИТ ЛИ ОБУЧАТЬ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 

ШЕСТИ ЛЕТ? 

Рейма С. Аль-Джарф 

Университет им. Короля Сауда 

reima.al.jarf@gmail.com 

 

Аннотация 

В эпоху, когда английский язык стал доминирующим языком во всем мире, во 

всех сферах деятельности, многие родители в наши дни задаются вопросом о 

том, какой возраст оптимален для того, чтобы начать обучать своих детей 

английскому языку, и стоит ли общаться с детьми раннего возраста на 

английском языке дома. Отдавать ли детей в детский сад, где общение и 

обучение проходит в английской языковой среде? Как влияет обучение 

английскому языку детей в детском саду в дальнейшем на изучение родного 

арабского языка и успеваемости детей в школе? Следовательно, данная 
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статья исследует мнения матерей по поводу преподавания английского языка 

маленьким детям. Результаты интервью с 300 матерями, представляющих 

различные слои общества, показали, что 70% матерей считают, что наиболее 

подходящим возрастом для обучения детей английскому языку является 4-5 

лет, а 70% предпочитают размещать своих детей в детском саду, где 

преподается английский язык, 50% предпочитают использовать общение на 

двух языках. Около 70% считают, что изучение ребенком английского языка в 

раннем возрасте не оказывает негативного воздействия на овладение 

ребенком родного арабского языка, более того, полагают, что он оказывает 

положительное влияние на успеваемость ребенка на последующих этапах 

обучения в школе. Результаты исследования показали, что среди матерей 

существуют неправильные представления о возрасте для изучения английского 

языка, о влиянии изучения английского языка для маленьких детей на арабский 

язык, а также о том, что причиной отставания в школе у учащихся средних и 

старших классов на английском языке является отсутствие обучения 

английскому языку в раннем возрасте. Кроме того, в данной статье приведен 

анализ результатов предыдущих исследований по обучению иностранному 

языку с целью определения данных распространенных заблуждений и 

стереотипов. В статье даны рекомендации.  

Ключевые слова: английский как второй иностранный, обучение, дети 

младшего возраста, овладение родным языком, стереотипы, рекомендации 

 

Для цитирования: Аль-Джарф Р. С. Стоит ли обучать английскому языку 

детей младше шести лет? // Арабистика Евразии. 2020. № 9. С. 65-97. (на 

арабском языке) 

 

SHOULD WE TEACH ENGLISH TO CHILDREN UNDER THE AGE OF 

SIX? 

Reima Sado Al-Jarf 

King Saud University 
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Abstract 

English has become a global language. As a result, many Saudi parents are 

wondering what the optimal age for teaching English to their children is. Should they 
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speak to young children at home in English, in Arabic or in both? Should they send 

their children to an English-medium kindergarten, teaches English as a subject or an 

Arabic-medium kindergarten only? Does teaching English (EFL) to Saudi children 

affect their acquisition of Arabic (L1) and their academic achievement in later years? 

The present study investigates parents’ perceptions of English acquisition and its 

effect on the acquisition of Arabic (L1) and academic achievement. Interviews with a 

sample of 300 mothers showed that 70% of the mothers in the sample believe that 

learning English should start in kindergarten. 70% prefer to enroll their children in a 

kindergarten that would teach them both Arabic and English. 50% prefer to speak 

English with their children at home. 70% believe that teaching English to young 

children has no negative effect on the acquisition of Arabic (L1) and has a positive 

effect on their scholastic achievement in later years. Findings also revealed many 

stereotypes and misconceptions among mothers about the optimal age for teaching 

English as L2, the effect of the acquisition of English on the acquisition of Arabic and 

on scholastic achievement, attribution of failure to learn English by junior and senior 

high school students to their learning English at an older age, i.e., grade 7, rather 

than any other factors. They also believe that children can learn both English and 

Arabic easily and effortlessly and can learn to speak English with a native accent. 

The second language acquisition literature was reviewed to clarify those common 

misconceptions and stereotypes. Some recommendations are given herein. 

Keywords: English as a foreign language, teaching, young children, acquisition of 

mother tongue, stereotypes, recommendations 

 

For citation: Al-Jarf, R. S. (2020). Should we teach English to children under the 

age of six? Eurasian Arabic Studies, 9, 65-97. (In Arabic) 

 

 مقدمةال

ال شك أن اللغة اإلنجليزية هي أكثر اللغات انتشارا في العالم. حيث إن شخصا من بين كل أربعة 

فاللغة اإلنجليزية هي اللغة الرئيسة في  العالم يستطيع التواصل باللغة اإلنجليزية. أشخاص في 

% من المنظمات العالمية، وهي لغة الكثير 21التجمعات السياسية الدولية، وهي اللغة الرسمية لـ 

والمصرفي  من المؤتمرات الدولية، ولغة التداول األولى في المجال التكنولوجي والتجاري

حي، ولغة غالبية األبحاث العلمية والمراجع والمصطلحات واالقتصاد المال واألعمال، والسيا

وغالبية الصحف المشهورة وبرامج التلفزيون واألفالم وشركات الطيران والشركات المتعددة 

 % من المادة الموجودة على االنترنت. 11الجنسيات والعمالة األجنبية، ولغة 
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يزية على جميع المجاالت، يزداد عدد الراغبين في تعلمها يوما بعد يوم. ونظرا لهيمنة اللغة اإلنجل

إذ يبلغ عدد الطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية في جميع أنحاء العالم نحو بليون طالب 

(. وال يوجد دولة في العالم ال تدرس اللغة اإلنجليزية في مدارسها Chrystal, 2003)كريستال 

عدد المعاهد الخاصة التي تقدم دورات مكثفة في اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين  وجامعاتها. ويزداد

بها يوما بعد يوم، إضافة إلى المعاهد التي يفتتحها المركز الثقافي البريطاني. وإذا القينا نظرة على 

بية عدد المدارس الخاصة في المملكة التي تدرس اللغة اإلنجليزية بصورة مكثفة في أقسامها العر

اعتبارا من الروضة، وتلك التي افتتحت أقساما دولية تدرس جميع المقررات من تاريخ وجغرافيا 

 1وعلوم ورياضيات باللغة اإلنجليزية منذ الصف األول االبتدائي مع مادة واحدة للغة العربية )

ن عددها ساعات في األسبوع(، وبين ساعة واحدة وساعتين للدين اإلسالمي في األسبوع، لوجدنا أ

قد ازداد زيادة ملحوظة عما كان عليه قبل عشر سنوات. كما كثرت اإلعالنات عن دورات تعليم 

 اللغة اإلنجليزية وبرامج تعليم اللغة اإلنجليزية بالكمبيوتر في الصحف وعلى االنترنت.

على وفي عصر أصبح فيه العالم قرية صغيرة، وأصبحت اللغة اإلنجليزية فيه هي اللغة المهيمنة 

بقية اللغات، صاحب تغلغل اللغة اإلنجليزية وانتشارها في جميع مناحي الحياة ظهور الكثير من 

المقاالت في الصحف السعودية التي ينادي كتابها بضرورة تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال في سن 

ومة أظفارهم. فنمهم مبكر.  وصاحبه رغبة الكثير من اآلباء في تعليم أبنائهم اللغة اإلنجليزية منذ نع

من يحرص على وضع أبنائه في رياض أطفال خاصة ومدارس خاصة حتى يتعلموا اللغة 

اإلنجليزية كلغة أجنبية أو كلغة ثانية، نظرا ألن رياض األطفال والمدارس االبتدائية التابعة لوزارة 

بية أو معلمة تتقن اللغة التربية والتعليم ال تدرس اللغة اإلنجليزية للتالميذ. ومنهم من يستقدم مر

اإلنجليزية حتى تعلم األطفال اللغة اإلنجليزية في المنزل وحتى تتخاطب معهم بها. وأصبح الشغل 

الشاغل للكثيرين هو في أي سن يبدءون تعليم أطفالهم اللغة اإلنجليزية )الرابعة أو الخامسة(، وهل 

بكر؟ وهل يضعون أبناءهم في روضة يخاطبون أبناءهم في المنزل باللغة اإلنجليزية في سن م

 تعلمهم اللغة اإلنجليزية فقط؟ وما تأثير تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال على تعلمهم للغة العربية؟ 

 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آراء عينة من األمهات في تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال من 

( اللغة التي يفضلن أن تعلمها 8ء في تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال )( السن المناسب للبد0حيث )

( 8( اللغة التي يفضلن أن يخاطبن بها األطفال دون سن السادسة في المنزل )3الروضة لألطفال )

( أثر 1أثر تعلم األطفال دون سن السادسة اللغة اإلنجليزية في اكتسابهم اللغة العربية )اللغة األم( )

ألطفال دون سن السادسة اللغة اإلنجليزية في تحصيلهم في المراحل الدراسية التالية. كما تعلم ا

تهدف إلى استعراض نتائج الدراسات واألبحاث السابقة التي تدور حول اكتساب األطفال للغة 

للغة أجنبية ثانية إلى جانب اللغة األم في سن مبكر، السن المثالي لتعلم اللغة األجنبية، أثر تعلم ا

األجنبية في اللغة األم، أهمية تعلم اللغة األم أوال، العالقة بين تعلم اللغة األجنبية والتحصيل في 

 المدرسة، العوامل التي تؤثر في نجاح األطفال في تعلم اللغة األجنبية.  
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 أسئلة الدراسة

 حاولت هذه الدراسة أن تجيب عن األسئلة التالية:

تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال من وجهة نظر األمهات؟ وما ما السن المناسب للبدء في   (0)

 أسباب ذلك؟

 ما اللغة التي تفضل األمهات أن تعلمها الروضة لألطفال؟ ولماذا؟  (8)

 ما اللغة التي تفضل األمهات أن يخاطبن بها األطفال الصغار في المنزل؟ ولماذا؟  (3)

اللغة الثانية( أثر سلبي في اكتسابهم هل لتعلم األطفال دون سن السادسة اللغة اإلنجليزية )  (8)

 اللغة العربية )اللغة األم( من وجهة نظر األمهات؟

هل لتعلم األطفال دون سن السادسة اللغة اإلنجليزية أثر ايجابي في تحصيلهم في المراحل  (1)

 الدراسية الالحقة؟

 الدراسات السابقة

بحث في قواعد معلومات مكتبة على االنترنت وبال Googleقامت الباحثة باستخدام محرك بحث 

الملك فهد الوطنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومكتب التربية العربي لدول الخليج عن 

دراسات مسحية، أو تتبعية أو تجريبية أو دراسات تعتمد على المالحظة أو دراسات إثنوغرافية 

اإلنجليزية لألطفال العرب، اللغة التي  حاولت التعرف على السن المناسب للبدء في تعليم اللغة

يفضل اآلباء العرب أن تعلمها الروضة لألطفال، اللغة التي يفضل اآلباء العرب أن يخاطبوا بها 

األطفال الصغار في المنزل، أثر تعلم األطفال دون سن السادسة اللغة اإلنجليزية )اللغة الثانية( في 

وفي تحصيلهم في المراحل الدراسية التالية، فلم تعثر على أية اكتسابهم اللغة العربية )اللغة األم( 

دراسة، ولكن عثرت الباحثة على استبانتين تتكون كل منهما من سؤال واحد يدور حول موضوع 

 Online Writing Collaboration Projectتعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال إحداهما في موقع 

مستجيبا من أساتذة اللغة اإلنجليزية  011ترنت استجاب لها لتعليم اللغة اإلنجليزية على االن

وطالبها وطلب رأي المستجيبين في ما إذا كان تعلم الطفل اللغة اإلنجليزية في سن مبكر سوف 

مستجيبا،  31يساعده في الحفاظ على لغته االم، وأخرى منشورة في موقع "قبيلة" استجاب لها 

يهم في تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال في سن مبكر. حيث طلب من المسجيبين أن يبدوا رأ

وستعرض نتائجهما في "نتائج الدراسة". أما الدراسات األجنبية التي ركزت على الموضوعات 

المذكورة أعاله فستعرض الحقا في "مناقشة النتائج" ألنها الجزء الرئيس في البحث وعرضها هنا 

 سيؤدي إلى التكرار. 

 تطالعيةعينة الدراسة االس

أم. وشملت العينة أمهات سعوديات وغير  311تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية مكونة من 

سعوديات)من اليمن وفلسطين واألردن وسوريا ومصر(، أمهات من جميع الفئات العمرية )أمهات 

شابات وأمهات متقدمات في السن وجدات(، أمهات ذوات مستوى تعليمي منخفض وأمهات ذوات 

توى تعليمي مرتفع )تعليم جامعي(، أمهات عامالت وأمهات غير عامالت، أمهات يعرفن اللغة مس
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طالبا وطالبة من معارفي  81اإلنجليزية وأخريات ال يعرفن اللغة اإلنجليزية. كما شملت العينة 

س وأصدقائي وأبناء بعض الزمالء والزميالت في المراحل الدراسية المختلفة الذين التحقوا بمدار

دولية في المملكة تعلم اللغة اإلنجليزية فقط منذ الروضة أو تعلم جميع المقررات كالجغرافيا 

 يزية مع مقرر واحد للغة العربية.والتاريخ والعلوم والرياضيات باللغة اإلنجل

 أدوات الدراسة االستطالعية

ل آراء األمهات في تكونت أداة الدراسة من استبانة مغلقة تحتوي على عدد من األسئلة تدور حو

السن المناسب للبدء في تعليم األطفال اللغة اإلنجليزية وأسباب ذلك، واللغة المفضلة لتعليم األطفال 

الصغار في الروضة وأسباب ذلك، واللغة المفضلة للتخاطب مع الطفل في المنزل وأسباب ذلك، 

العربية، واثر تعلم األطفال للغة واثر تعلم األطفال للغة اإلنجليزية في سن مبكر في تعلمهم للغة 

 (.0اإلنجليزية في سن مبكر في مستوى تحصيلهم في المراحل الدراسية الالحقة )انظر جدول 

 التطبيق والتحليل

قامت الباحثة بمقابلة عينة من أمهات طالبات جامعة الملك سعود المستجدات المصاحبات لبناتهن 

هـ. وقامت بمقابلة عينة من األمهات 0881األول لعام في فترة القبول والتسجيل للفصل الدراسي 

طالبات دراسات عليا. حيث قامت  3في المالهي بمدينة الرياض. واشتركت في إجراء المقابالت 

الباحثة بتدريب المساعدات ثم قامت والمساعدات بمقابلة كل أم على حدة وسجلت استجاباتها على 

ثة بتفريغ جميع االستجابات وتصنيفها، وحساب النسب نموذج االستبانة. بعد ذلك، قامت الباح

المئوية لك استجابة. واستخدمت التحليل النوعي بصفة رئيسة في حصر األسباب التي قدمنها لتعليم 

اللغة اإلنجليزية لألطفال منذ الصغر. إذ ما يهم هنا هو نوعية االستجابات التي قدمتها األمهات، 

 هات الالتي قدمن االستجابة نفسها.وليس النسب المئوية لعدد األم

 

 (1جدول رقم )

 اتجاهات األمهات نحو تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال دون سن السادسة

 % 

 ( ما هو في رأيك السن المناسب للبدء في تعليم األطفال لغة أجنبية ثانية؟0)

 قبل سن السادسة 

  1-1من 

  08-01من 

  01-03من 

- 

11% 

01% 

01% 

1 % 

 للغة التي تفضل تعلمها الروضة ألطفالك قبل سن السادسة:( ما ا8)

  اللغة العربية بصفة رئيسة واللغة اإلنجليزية مقرر واحد 

  اللغة العربية فقط 

 اللغة اإلنجليزية فقط 

 اللغة اإلنجليزية بصفة رئيسة واللغة العربية مقرر واحد 

 -- 

11% 

83% 

8% 

3% 
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 ي المنزل مع أطفالك قبل سن السادسة:( ما اللغة التي تفضل أن تتحدث بها ف3)

 خليط من اللغة العربية واللغة اإلنجليزية 

 اللغة العربية فقط 

 اللغة اإلنجليزية فقط واللغة العربية يتعلمها من المجتمع 

  اللغة العربية يتخاطب بها احد الوالدين مع الطفل واللغة اإلنجليزية يتخاطب بها الوالد

 اآلخر معه

-- 

88% 

31% 

03% 

2% 

 

( هل تعتقدين أن تعلم الطفل للغة اإلنجليزية قبل سن السادسة يؤثر سلبا على تعلمه للغة 8)

 العربية؟

 ال 

 نعم 

 ال 

 غير متأكدة 

-- 

-- 

12% 

88% 

2 % 

( هل تعتقدين أن تعلم الطفل اللغة اإلنجليزية في سن مبكر ينعكس ايجابيا على مستوى 1)

 تحصيله في المراحل الدراسية الالحقة؟

 نعم 

 ال 

-- 

-- 

11% 

83% 

 

 نتائج الدراسة

 آراء األمهات في السن المناسب للبدء في تعليم اللغة اإلنجليزية: .1

% من عينة األمهات )الفئة األولى( يرين 11( أن 0أظهرت نتائج الدراسة المبينة في جدول رقم )

ة )أي قبل سن أن السن المناسب للبدء في تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال هو مرحلة الروض

% من األمهات )الفئة الثانية( أن السن الناسب لذلك هو الصف األول 01السادسة(، في حين يرى 

% )الفئة الثالثة( أن السن المناسب هو الصف الرابع االبتدائي 01سنوات(، ويرى  1-1االبتدائي )

األول المتوسط % )الفئة الرابعة( منهن أن السن المناسب هو الصف 1(، في حين يرى 01-08)

(. ويعتقد الكثير من أفراد العينة أن األطفال في سن الرابعة والخامسة يتقبلون اللغة أكثر 03-01)

من األطفال الكبار في سن العاشرة وما فوق. فالطفل في هذا السن يكون منفتحا و"مخه نظيف" 

مسة أسهل من تعلمها في ويتقبل بسرعة. ويعتقدن أن تعلم اللغة اإلنجليزية في سن الرابعة والخا

سن كبير )في المرحلة المتوسطة(، ويمكن لألطفال في هذا السن أن يتعلموا اللغة اإلنجليزية بدون 

مجهود ولن يواجهوا صعوبات في تعلمها عندما يكبرون. وترغب هؤالء األمهات في أن يتقن 

ويتأسسوا فيها جيدا، حتى األطفال اللكنة اإلنجليزية ويتعلموا أصول اللغة، ويعرفوا أسرارها، 

تكون لغتهم قوية منذ الصغر، واكتسابهم القدرة على استخدامها في جميع المجاالت. ويرغبن أن 

يتقن أطفالهن اللغة اإلنجليزية كما يتقن اللغة العربية. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج االستفتاء 

واستجاب له ع الرأي الذي أجراه موقع طفلي الذي أجراه وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج استطال

% تأييدهم لتعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال في الصغر، و 18.00مستجيبا. حيث أظهر  1018
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% من 1.11% يخشون أن يؤثر ذلك على مخارج الحروف العربية، في حين لم يؤيد 01.13

بغنى عنها. وفي استفتاء آخر أجراه  المستجيبين تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال ألن الطفل العربي

% من 21.18موقع "قبيلة" على االنترنت حول تعليم اللغة اإلنجليزية في سن مبكر، تبين منه أن 

شخصا يوافقون على تعليم اللغة اإلنجليزية للطالب في سن مبكر  31المستجيبين وعددهم 

مبكر ألن العلم في الصغر كالنقش  % يوافقون على تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال في سن10.82)

% يوافقون على ذلك إذا كان ال يؤثر على مخارج حروف اللغة العربية(، 38.18على الحجر، و 

 % موقفا محايدا.1.1% على ذلك الن اللغة العربية لغة قرآننا، ووقف 1611في حين اعترض 

 :مبررات تعليم اللغة اإلنجليزية في سن مبكر من وجهة نظر األمهات .0

يرى جميع أفراد العينة أن تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال قد أصبح ضرورة ألننا نعيش في عصر 

أصبح العالم فيه قرية صغيرة، واللغة السائدة هي اللغة اإلنجليزية، وألن اللغة اإلنجليزية أصبحت 

لمطعم من ضروريات الحياة ومتطلبات العصر، فهي تستخدم في السفر والتسوق والمستشفى وا

ومع السائق والشغالة وحتى في البقالة. وهي لغة الكمبيوتر والتلفاز ووسائل االتصال. وكل شيء 

نرغب في اإلطالع عليه مكتوب باللغة اإلنجليزية. والكتب المفيدة باللغة اإلنجليزية، واالنترنت 

باللغة اإلنجليزية. باللغة اإلنجليزية. لذا يرغبن أن يكون أطفالهن قادرين على التحدث والتواصل 

ويرى بعضهن أن اللغة اإلنجليزية مفيدة أكثر من اللغة العربية ألنها تتيح لمن يعرفها فرصا أفضل 

ومجاالت أوسع. وأشار الكثير من أفراد العينة إلى أن معرفة اللغة اإلنجليزية من متطلبات النجاح 

فضل من الطالب الذي ال يتقنها، وتكون في الحياة. فالطالب الذي يتقن اللغة اإلنجليزية مستقبله أ

الحياة عليه أسهل. ويعتقدن أن معرفة اللغة العربية فقط ستجعل األبناء محدودين في العمل. أما 

اللغة اإلنجليزية فتتيح لمن يعرفها فرصة الحصول على وظيفة أفضل وتفتح له آفاقا أوسع. وأضفن 

اللغة اإلنجليزية. ومن يعرف اللغة اإلنجليزية أن مجتمعاتنا العربية أصبحت تهتم بالمحادثة ب

 يحصل على مكانة مرموقة في المجتمع، وينظر إليه الناس نظرة إجالل وإكبار. 

وذكر الكثير من األمهات أن اللغة اإلنجليزية تحتاج إلى تعليم ودراسة ألننا ال نمارسها في المنزل، 

في الكبر ويمكن أن ينسوها. لذا يجب أن وإذا لم يتعلمها األطفال منذ الصغر سيصعب تعلمها 

يعتادوا على استخدامها منذ الصغر، حتى يشعروا بأهميتها. وأضفن أن تعليم اللغة اإلنجليزية 

لألطفال منذ الصغر سوف يعزز ثقتهم في أنفسهم. واستشهدن بالقول الشائع "العلم في الصغر 

 كالنقش على الحجر".

طالب المرحلة الثانوية ضعاف في اللغة اإلنجليزية وال يعرفون وأشار الكثير من األمهات إلى أن 

شيئا ألنهم لم يبدأوا تعلم اللغة اإلنجليزية في سن مبكر. وبعض الطالب ينجحون، ويحصلون على 

شهادة، ولكن لغتهم اإلنجليزية ضعيفة. إضافة إلى أنهن ال يردن أن يواجه أبناؤهن صعوبات مثلهن 

  فرن مع أزواجهن للدراسة في الغرب.أيام الدراسة وعندما سا
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وذكرت نسبة قليلة هدفا آخر لتعليم األطفال اللغة اإلنجليزية وهو دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم، 

ولتعريف غير الناطقين بالعربية بقضايانا، والدفاع عنها واستشهدن بقول الرسول الكريم "من تعلم 

 لغة قوم أمن شرهم".

 ة التي تعلمها الروضة:آراء األمهات في اللغ .3

% من األمهات يرين ضرورة وضع أبنائهن ممن هم دون سن 11أظهرت نتائج الدراسة أن 

السادسة في روضة تعلمهم اللغة العربية بصورة رئيسة ومقرر واحد في اللغة اإلنجليزية حتى 

ن العربية يتعلموا أساسياتها، ويسهل عليهم تعلمها فيما بعد، وحتى يستفيد الطفل من اللغتي

% تعليم أطفالهن اللغة اإلنجليزية فقط أو مع مقرر واحد 1واإلنجليزية في وقت واحد. ويفضل 

للغة العربية ألن اللغة العربية هي لغة المجتمع ويستطيع الطفل أن يتعلمها من البيئة المحيطة به. 

ريم، وهي اللغة الرئيسة % ضرورة تعليم األطفال اللغة العربية فقط، ألنها لغة القرآن الك83ويرى 

بالنسبة لنا نحن المسلمين، وال بد أن يتعلمها الطفل مبكرا حتى يستقيم لسانه منذ الصغر دون تداخل 

مع أي لغة أخرى. كما أن تعلم اللغة العربية صعب جدا ومتشعب يشمل القواعد والبالغة واإلمالء 

ن أهمية اللغة اإلنجليزية، ولكنهن ال والتعبير باللغة الفصحى وغيره. وهؤالء األمهات ال ينكر

يرين أنها أساسية للعملية التعليمية في السن المبكر. وأهم من ذلك تعلم قراءة القرآن وحفظه. أما 

اللغة اإلنجليزية فيمكن أن يتعلمها الطفل في المدرسة الحقا، بعد أن يكون قد أتقن اللغة العربية. 

ل الصغار للغتين العربية واإلنجليزية في آن واحد سوف وتعتقد هؤالء األمهات أن تعلم األطفا

 يؤدي إلى الخلط بينهما.

 آراء األمهات في لغة المحادثة في المنزل: .4

% من األمهات مخاطبة أبنائهن في المنزل باللغة اإلنجليزية فقط، وسيتعلم الطفل اللغة 03يفضل 

دين للغة العربية مع الطفل واللغة % استخدام أحد الوال2العربية من البيئة والمجتمع. ويفضل 

% مخاطبة أبنائهن ممن هم دون سن 88اإلنجليزية يتخاطب بها الوالد اآلخر معه. في حين يفضل 

السادسة باللغتين العربية واإلنجليزية معا )أي استخدام كلمات من اللغة اإلنجليزية إلى جانب اللغة 

والمستشفى حتى يستطيعوا استخدامها حين  العربية( مثل الكلمات الخاصة بالمطاعم والتسوق

ذهابهم إلى هذه األماكن. ويعتقدن أن ذلك ال يحدث خلطا لدى األطفال، ولن يؤثر على استخدام 

% أن لغة التخاطب مع 31الطفل للغة العربية من حيث نطق الكلمات وتركيب الجمل. ويرى 

بالطريقة الصحيحة، ولتقوية حصيلتهم األطفال في المنزل ينبغي أن تكون العربية حتى يتعلموها 

من مفردات اللغة العربية قبل دخولهم المدرسة، حتى تتأسس لديهم اللغة العربية. وألن تعلم اللغة 

العربية قبل سن السادسة سهل. في حين لو بدأ الطفل يتعلم اللغة اإلنجليزية قبل العربية ويتحدث 

دث بها. ويعتقدن أن تعلم اللغة العربية في الصغر بها، لصعب عليه بعد ذلك تعلم العربية والتح

 سبب لتقويم اللسان، ولكي يقرأوا القرآن ويحفظوه بسهولة.   

 آراء األمهات في أثر تعلم األطفال اللغة اإلنجليزية على لغتهم العربية: .5
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لبية % من األمهات أن تعلم األطفال للغة اإلنجليزية قبل سن السادسة ليس له أية آثار س11يرى 

على تعلمهم للغة العربية، ألن الناس في البيئة والمجتمع حوله يتحدثون اللغة العربية. ولن يخلط 

الطفل بين اللغتين. وذكر أفراد العينة أن اللغة العربية سهلة التعلم، واألبناء يعرفونها ولن ينسوها 

ل من العائلة ومن البيئة المحيطة أبدا، ألنها لغتهم ولغة القرآن الكريم، ويمكن أن يتعلموها في المنز

% أن تعلم الطفل للغة اإلنجليزية في سن مبكر سيكون له آثار سلبية على 83بهم. في حين يرى 

تعلمه للغة العربية، ألن الطفل الذي يتعلم اللغة اإلنجليزية أوال يصعب عليه تعلم العربية بعد ذلك. 

للغة العربية الفصحى. وأفضل سن يستقيم فيه اللسان وإذا أراد الشخص تقويم لسانه، عليه أن يتكلم ا

هو قبل سن السادسة. وألن اللغة العربية صعبة وتحتاج إلى وقت طويل. والحظ بعض المستجيبات 

أن أطفال أخوتهن عندما تعلموا اللغة اإلنجليزية قبل سن السادسة اثر لك على تعلمهم للغة العربية، 

  ة. أي كانوا ضعافا في اللغة العربي

 Online Writing Collaborativeوتتفق هذه النتائج مع نتائج في استفتاء أجراه موقع 

Project  من طالب ومعلمي اللغة اإلنجليزية في الوطن  013لتعليم اللغة اإلنجليزية استجاب له

 % من المستجيبين أن تعلم الطفل للغة األجنبية من شأنه أن يساهم في10.88العربي، حيث ارتأى 

 . % على هذا الرأي32.11حفاظه على لغته األم، في حين لم يوافق 

 آراء األمهات في أثر تعلم األطفال للغة اإلنجليزية على تحصيلهم في المراحل الالحقة: .6

% من األمهات أن تعلم األطفال للغة اإلنجليزية في سن مبكر سيجعلهم أكثر تفوقا في 11يرى 

رانهم الذين لم يبدأوا دراسة اللغة اإلنجليزية في سن مبكر، وأن المراحل الدراسية الالحقة من أق

تعلم اللغة اإلنجليزية في سن مبكر سيجعل قدرتهم على االستيعاب أكبر، وسيكتسبون معلومات 

أكثر، وثقافة أوسع. وما يتعلمونه باللغة اإلنجليزية سوف يستوعبونه باللغة العربية، وبذلك 

واحد. ويرين أن من يدرس باللغة اإلنجليزية مستواه أفضل ممن  يستفيدون من اللغتين في آن

يدرس باللغة العربية فقط. والطالب الضعيف في اللغة اإلنجليزية يكون أقل ثقافة، وأقل تفوقا من 

 تطيع أن يتقدم في تعليمه ويتطور.اآلخرين. ومن ال يعرف اللغة اإلنجليزية ال يس

 مناقشة النتائج

دراسة والمبررات التي ذكرتها األمهات عددا من االعتقادات الشائعة الخاطئة أظهرت نتائج هذه ال

حول تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة )أي قبل سن السادسة(. وستقوم 

الباحثة بتوضيح هذه االعتقادات وستعرض ما يؤيدها وما يثبت عدم صحتها من نتائج األبحاث 

 أجريت على اكتساب األطفال في دول العالم األخرى اللغات األجنبية.والدراسات التي 

 (  االعتقادات الشائعة حول العالقة بين تعلم اللغة األجنبية والسن فقط:1)

يعتقد الكثير من أفراد العينة أن السن هو العامل الرئيس في تعلم اللغة األجنبية. ويعتقدن أن لدى 

لغة جديدة بسرعة وبمجهود قليل، في حين يجد الكثير من  األطفال قدرة خارقة على اكتساب

األطفال األكبر سنا والراشدين صعوبة في ذلك. ويعتقدن أن الصعوبات التي يعاني منها طالب 

المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة في تعلم اللغة اإلنجليزية إنما يعود إلى أن هؤالء الطالب لم 
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يزية في سن مبكر. وأن تعليم الطالب اللغة اإلنجليزية في سن مبكر سيحل يبدأوا تعلم اللغة اإلنجل

المشكلة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع االعتقادات الخاطئة حول تعلم اللغة األجنبية التي وجدها 

مثل:  Marinova-Todd, Marshall and Snow (2000)تود ومارشال وسنو -مارينوفا

ة بسرعة اكتساب اللغة، الخطأ في الربط بين الفروق في القدرات الخطأ في تفسير الحقائق الخاص

اللغوية في األعمار المختلفة والعوامل العصبية البيولوجية، االعتقاد خطأ أن قدرة المتعلمين 

الراشدين على تعلم اللغة ضعيفة، التأكيد غير الكافي على قدرة الراشدين على إتقان اللغة الثانية 

غة. وعلى الرغم من احتمال أن يكون الطالب األكبر سنا للغة األجنبية اقل قدرة مثل الناطقين بالل

على إتقان اللغة األجنبية من الطالب األصغر سنا، إال أن الفروق بين األعمار المختلفة في تعلم 

علم اللغة األجنبية إنما تعكس فروقا في المواقف التعليمية أكثر من الفروق في القدرة أو االستعداد لت

 اللغة األجنبية.

 اعتقادات خاطئة حول السن المناسب لتعلم اللغة اإلنجليزية:  (8)

يعتقد الكثير من األمهات أن السن األمثل لتعليم األبناء اللغة اإلنجليزية هو مرحلة ما قبل المدرسة 

ة )أي في سن الرابعة والخامسة(، ألن األطفال في هذا السن سيتعلمون اللغة اإلنجليزية بسهول

وبدون أي مجهود، وكأن األطفال صفحة بيضاء أو كأس فارغ نملؤه بما نشاء. وفي هذا الصدد، 

إلى أن السن األمثل لتعلم  Petrovic (1997) وبيتروفيكLadevie (1990) الديفي  أشار كل من

 اللغات األجنبية موضع جدل بين علماء اللغة والتربية لمدة طويلة. ولقد كان لفكرة أن األطفال

الصغار يتعلمون اللغة األجنبية بدون مجهود ودرجة عالية من الطالقة حين يتعرضون لها في بيئة 

طبيعية أثر في انتشار وجهة النظر القائلة أن البدء في تعليم اللغات األجنبية في الفصل في سن 

ريت الكثير مبكر قد يكون مفيدا. ومع التطورات التي حدثت في علم النفس وعلم النفس التعليمي أج

من الدراسات في أنحاء عديدة من العالم بناء على فرضية أن األطفال الصغار اقدر على تعلم 

اللغات األجنبية من الراشدين واألطفال الكبار. وال زال هناك الكثير من مشاريع تعليم اللغة 

بحاث المستمرة إال األجنبية قائمة ولكن تكتنفها الكثير من الصعوبات والعقبات. وعلى الرغم من األ

حاسمة على التساؤل الخاص بالسن األفضل لتعلم اللغة األجنبية. ولقد  أنها لم تتوصل إلى إجابة

شهدت الخمسينات والستينات من القرن العشرين جدال حول تعليم اللغات األجنبية لألطفال في 

 Stern  (1978)وواينربمرحلتي الروضة واالبتدائية مقابل األطفال األكبر سنا. حيث قام ستيرن 

and Weinrib  بفحص نتائج األبحاث والبرامج التربوية في الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

وكندا وتبين أن تلك البرامج لم تنجح في تبديد الشكوك حول فعالية تعليم اللغات األجنبية في سن 

الذي يبدأ فيه الطالب تعلم اللغة إذ يمكن تدريس اللغة األجنبية في أي سن. واختيار السن  مبكرة.

األجنبية يعتمد على المدة الزمنية المطلوب أن يصل فيها الطالب إلى مستوى معين من اإلتقان 

)اإلجادة(، ومقدار األهمية المعطاة لدراسة للغة األجنبية في المنهج المدرسي، والمصادر التعليمية 

دراسات التي تؤيد تعليم اللغة األجنبية في سن والبشرية المتوفرة. وفيما يلي عرض للنظريات وال

  مبكر وتلك التي تعارضها.
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بالنسبة للنظريات التي تتبنى وجهة النظر القائلة ان الطالب األصغر في السن أكثر قدرة على تعلم 

 Criticalأو الفترة الحرجة  اللغة األجنبية من الطالب األكبر سنا، فمنها نظرية السن الحرج

Period نبيرج لليLenneberg (1964)  التي تقول بحدوث تدهور في القدرة على تعلم اللغة

اإلنجليزية مرتبطة بالسن المالحظ، وأن السن المثالي لتعلم اللغات األجنبية هو بين الثانية وسن 

 Penfield and Roberts (1959)البلوغ. أما النظرية العصبية الفسيولوجية لبنفيلد وروبرتس 

ضل سن لتعلم اللغات األجنبية هو العقد األول من الحياة. أي أنه حتى يكون تعلم اللغة فتقول إن أف

ليتمشى مع متطلبات فسيولوجيا الدماغ. ونقل  األجنبية ناجحا، ينبغي أن يتم قبل سن العاشرة،

أن الطفل دون سن الثالثة قادر  Montessoriعن منتسوري   Andersson (1973)آندرسون

ات اللغة ويمكن أن يتحدث أي عدد من اللغات إذا كانت مستخدمة في بيئته عند على تكوين آلي

مدير مشروع الروضة بجامعة  Whiteعن وايت   Andersson (1973)الوالدة. ونقل آندرسون

هارفارد وغيره من المالحظين والطالب أن السنوات الثالث األولى من عمر الطفل هي أفضل 

 فترة للتعلم.

اللغوية التي أظهرت نتائجها أن الطالب األصغر في السن أكثر قدرة على تعلم اللغة أما الدراسات 

على طالب Magiste   (1988)األجنبية من الطالب األكبر سنا فمنها دراسة أجرتها ماجست

المقررات باللغة األم المدرسة األلمانية في ستوكهولم. حيث تعلم طالب الصف األول وحتى الرابع 

فوجدت الدراسة أن طالب  زايد من اللغة الثانية سواء كانت اللغة األلمانية أو السويدية.مع مقدار مت

عاما استطاعوا الوصول إلى نوع من التوازن  00-1أعمارهم بين  المرحلة االبتدائية ممن تتراوح

 حفي استخدام اللغتين السويدية واأللمانية بصورة أسرع من طالب المرحلة الثانوية الذين تتراو

على  في جامعة زغرب  Vilke  (1976)عاما. وفي دراسة أجرتها فيلكه  01-08أعمارهم بين 

عاما درسوا المادة  01-01أعمارهم بين  طالبا تتراوح 11مجموعة من التالميذ في سن التاسعة و

التدريس نفسها والمدة الزمنية نفسها وهي تسع ساعات. وأظهرت  العلمية نفسها باستخدام طريقة

ائج االختبار أن الطالب األصغر سنا تفوقوا على الطالب األكبر سنا في دقة النطق وتعلم النظام نت

الصوتي للغة اإلنجليزية. وأوصت الدراسة بالبدء في تعليم اللغة األجنبية في سن السادسة أو 

حلة النضج السابعة ليتمكنوا من إتقان نطق اللغة األجنبية ونظامها الصوتي، ثم المضي قدما بعد مر

دراسة في  Ferrari (2002) العقلي إلى استخدامات أكثر تعقيدا وتجريدا للغة. كما أجرت فيراري

البرازيل على عينتين درست كل منهما اللغة اإلنجليزية لمدة ساعتين في األسبوع لمدة سبع 

ادية سنوات، حيث بدأت إحداها تعلم اللغة اإلنجليزية في سن الثامنة واألخرى في سن الح

والثالثين. وأكدت النتائج على وجهة النظر التي تقول إن تعلم اللغة األجنبية قبل سن البلوغ ينتج 

عنه أداء أفضل في جميع المهارات بما في ذلك الطالقة ومعدل الكالم واالستخدام المناسب 

  للقواعد. 

تعلم اللغة األجنبية من  بالنسبة للدراسات التي أثبتت نتائجها أن األطفال األكبر سنا أقدر على

طالبا في المرحلة  11على  Cenoz (2002)األطفال األصغر سنا، فمنها دراسة أجراها سينوز 
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الثانوية لغتهم األم إما الباسك أو اللغة اإلسبانية والباسك هي لغة المقررات فيما عدا اللغة اإلسبانية 

دة ست سنوات، ولكن بدأ نصفهم دراسة واإلنجليزية. حيث درس جميع الطالب اللغة اإلنجليزية م

اللغة اإلنجليزية في الصف الثالث االبتدائي، في حين بدأ نصفهم اآلخر دراستها في الصف السادس 

االبتدائي. وفي نهاية المدة أظهرت نتائج االختبارات أن مستوى إتقان األطفال األكبر سنا للغة 

 Stockmal, andوجد ستوكمال ورفاقه اإلنجليزية كان أعلى من األطفال األصغر سنا. و

Others (1994)  أن قدرة أطفال الروضة على تعرف الفروق بين نماذج مسموعة من عدة لغات

أجنبية اقل من قدرة تالميذ المرحلة االبتدائية وطالب الجامعة خاصة عند اختالف المتحدث أو 

ية استطاعوا تعرف العبارات العبارات، على الرغم من أن تالميذ الروضة والمرحلة االبتدائ

 Chang (1986)المسموعة عند اختالف اللغتين مثلهم مثل الراشدين. وفي دراسة أجرتها تشانج 

 3.1على مجموعة من األطفال السنغافوريين والصينيين والمالويين والهنود تتراوح أعمارهم بين 

ختبارات اللغة اإلنجليزية واللغة سنوات التحقوا بستة مراكز للطفولة المبكرة. أظهرت نتائج ا 1 –

الصينية والمالوية والتاميلية كلغة أجنبية أن األطفال وجدوا صعوبة في تعلم اللغة اإلنجليزية مع 

لغة أجنبية ثانية في آن واحد. واختلف مقدار الصعوبة حسب درجة التعرض للغات والخلفية 

عوبات في تعلم اللغتين اإلنجليزية االقتصادية االجتماعية لألطفال. وعلى الرغم من وجود ص

والمالوية إال أنها كانت أقل من تعلم اإلنجليزية والصينية في آن واحد. إضافة إلى ما تقدم، فقد 

إلى وجود فروق فردية كبيرة في تعلم اللغات األجنبية وأن  Singleton (2003)أشار سنجلتون 

 القدرة على تعلم اللغة األجنبية مستمرة وخطية.

طفال من المهاجرين  8811دراسة على  Ekstrand (1975)السويد، أجرى اكستراند  وفي

صفوف في المدارس الشاملة. وقام اكستراند  1جنسية، وكانوا موزعين على  31ينتمون إلى 

بتطبيق اختبارات على الطالب واستبانات على المدرسين لدراسة العالقة بين السن وطول مدة 

رات اللغوية الوظيفية في اللغة السويدية كلغة ثانية والذكاء غير اللفظي اإلقامة وعدد من المها

. فوجد الباحث عالقة ارتباطية socio-emotional adjustmentوالتكيف العاطفي االجتماعي 

قوية بين السن وجميع المتغيرات اللغوية فيما عدا المحادثة الشفهية الحرة. ولم يكن هناك ارتباط 

والمتغيرات اللغوية فيما عدا المحادثة الشفهية الحرة. ولم يكن هناك ارتباط بين  بين مدة اإلقامة

المتغيرات االنفعالية االجتماعية وكل من السن ومدة اإلقامة. أما نتائج الذكاء فكانت غير متسقة. 

وأظهرت نتائج الدراسة عالقة ارتباطية موجبة بين اللغة والسن، أي أن القدرة على تعلم اللغة 

عاما.  ولم تكشف نتائج الدراسة عن عمر مثالي  01-1الثانية تتزايد مع السن خالل الفترة بين سن 

)عمر مناسب( لتعلم اللغة األجنبية. وأثبتت نتائج الدراسة أن نظريات السن المثالي لتعلم اللغة 

لتعلم اللغة  والتي تقول إن السن المثالي  Lenneberg ولينبيرج Penfieldوالتي جاء بها بنفيلد 

 األجنبية هو الفترة التي تسبق مرحلة البلوغ غير صحيحة. 

أن نظريتي لينبيرج   Olson & Samuel (1972)وفي هذا الصدد، أضاف اولسون وساميولز

وبنفيلد وروبرتس السابقتين ليستا مبينتين على االستنباط أو على أساس المالحظة المباشرة، وال 
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لمية.  أما الدراسات األخرى التي تدعي أنها توصلت إلى أدلة لصالح تدعمها نتائج التجارب الع

، أو anecdotalتعليم اللغة األجنبية في سن مبكر فهي أما قصص مدونة عن حاالت فردية 

، وتفتقر إلى اإلجراءات الضابطة. أما الدراسات التي هدفت إلى scopeمحدودة في نطاقها 

لضبط، فلم تنجح في تقديم دليل على فعالية تعليم اللغة الحصول على درجة عالية من الدقة وا

ولم تستطع تلك النظريات والدراسات تقديم أدلة علمية تؤيد وجهات   األجنبية في سن مبكر.

نظرهم إال في مجال اكتساب الطفل النطق والصوتيات في سن الخامسة. ويرى اولسون وساميولز 

أتي نتيجة لمقدار الوقت الذي يقضيه الطالب في دراسة اللغة أن المهارة في استخدام اللغة األجنبية ت

 كما تتأثر بسن المتعلم، علما بأن المتعلمين األكبر سنا أكثر كفاءة من الصغار في السن. 

ويؤيد وجهة نظر اولسون وساميولز ما الحظته الباحثة على ثالث من أبناء أخوتها ممن بدأوا 

د( في الروضة واستمروا طيلة صفوف المرحلة االبتدائية، دراسة اللغة اإلنجليزية )مقرر واح

وعندما وصلوا الصف األول المتوسط لم يكونوا يعرفون سوى كلمات معدودة من اللغة 

اإلنجليزية، وال يستطيعون اإلجابة على ابسط األسئلة. في حين أن بعض الطالب والطالبات الذين 

لملك سعود وأم القرى يتحدثون بلكنة أمريكية تعرفهم أو درستهم في السنة األولى بجامعة ا

ويكتبون الشعر والنثر باللغة اإلنجليزية، على الرغم من أنهم بدأوا دراسة اللغة اإلنجليزية في 

المدارس الحكومية في الصف األول المتوسط، ولم تتح لهم فرصة السفر أو الدراسة في الخارج. 

فالم الكرتون واألفالم اإلنجليزية. كما الحظت أن ابنة بل اكتسبوا اللغة اإلنجليزية من مشاهدة أ

جارتها تعلمت الحديث باللغة اإلنجليزية بلكنة أمريكية خالل اإلجازة الصيفية فقط، عندما زارت 

 المتحدة وكانت في الثالثة عشرة. الواليات

 ربية:االعتقاد أن تعلم اللغة اإلنجليزية في الصغر ال يؤثر سلبا على تعلم اللغة الع  (3)

تعتقد نسبة كبيرة من أفراد العينة في هذه الدراسة أن تعلم اللغة اإلنجليزية في سن مبكر لن يؤثر 

سلبا على تعلم الطفل الصغير للغة العربية مثل الخلط بين اللغتين العربية واإلنجليزية أثناء 

، وتخفيف الزوائد الحديث، واالستخدام الخاطئ لقواعد اللغة األم، والخلط بين المذكر والمؤنث

الصرفية في أواخر الكلمات العربية، وإضافة الـ التعريف والبوادىء واللواحق العربية للكلمات 

اإلنجليزية، وعدم القدرة على نطق األصوات العربية كالعين والضاد والقاف والغين، الخلط في 

ميل إلى استخدام اللغة األجنبية اتجاه الكتابة، وفي كتابة األحرف والكلمات اإلنجليزية والعربية، وال

بدال من اللغة األم )تفضيل استخدام اللغة األجنبية(، ونسيان اللغة األم بالتدريج. هنا أيضا لم تتفق 

نتائج األبحاث على إثر تعلم اللغة األجنبية على اللغة األم، والعالقة بين السن ونسيان اللغة األم. فقد 

الدرجات التي حصل عليها التالميذ في ثالثين مدرسة ابتدائية  ( بتحليل0112قام عيسى والمطوع )

في الكويت في مقررات اللغة العربية والرياضيات والعلوم في العام السابق لتدريس اللغة 

اإلنجليزية وتحصيلهم في السنة التي تلتها. فتبين أن مستوى تحصيل تالميذ الصف الثاني االبتدائي 

بدراستهم للغة اإلنجليزية. أي أن تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال في  في اللغة العربية لم يتأثر

الصف األول مدة ثالث ساعات في األسبوع لم يكن له تأثير سلبي وال تأثير ايجابي على تحصيلهم 
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 Jia andفي اللغة العربية. وأظهرت نتائج دراسة مدتها ثالث سنوات أجراها جيا وآرونسون 

Aaronson (2003)  عشرة أطفال صينيين هاجروا إلى الواليات المتحدة تتراوح أعمارهم على

عاما أن األطفال الذين وصلوا الواليات المتحدة وهم في سن التاسعة فأقل قد غيروا  01-1بين 

لغتهم المفضلة من اللغة األم إلى اللغة الثانية في العام األول من وصولهم، حيث عاشوا في بيئة 

أكثر من اللغة األولى، وأصبحوا أكثر تمكنا من اللغة الثانية. أما األطفال األكبر  غنية باللغة الثانية

سنا فقد حافظوا على تفضيلهم للغة األولى خالل الثالث سنوات، وعاشوا في بيئة غنية باللغة 

األولى أكثر من اللغة الثانية، وحافظوا على اللغة األولى وكانوا متمكنين منها أكثر من الثانية. 

حيث أدى التفاعل بين درجة التمكن من اللغة األولى والتفاعل بين األقران والقدرات االجتماعية 

 والتفضيالت الثقافية معا إلى االنتقال إلى اللغة القوية أو المحافظة على استخدامها.

سيان أما الدراسات التي أظهرت نتائجها أن تعلم األطفال للغة األجنبية في سن مبكرة قد أدى إلى ن

أطفال  8التي أجرتها على  Hansen-Strain (1990)سترين -اللغة األم فمنها دراسة هانسن

سنوات درسوا اللغة اليابانية لمدة عامين ونصف أثناء إقامتهم في  1، 1، 8، 3أمريكان أعمارهم 

ن سن سترين انه كلما كا-اليابان. حيث التحق الطفالن األكبر سنا بمدرسة يابانية. فوجدت هانسن

الطفل أصغر، كان نسيانه للغته األم أسرع في غياب البيئة التعليمية )نسوا اللغة اإلنجليزية(. 

طفال في الروضة وحتى  80بدراسة ظاهرة نسيان اللغة لدى  Merino (1983)وقامت مرينو 

 الصف الرابع ممن يتحدثون اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية، فوجدت الباحثة فروقا بين أطفال

الروضة والصفوف العليا في استخدام اللغة األسبانية. حيث تدهور أداء األطفال بدرجة كبيرة مع 

وصولهم إلى الصف الرابع، ولم يكن هناك فروق دالة بين الصفوف المختلفة في فهم اللغة 

األسبانية. واختبرت التالميذ بعد عامين. فوجدت أن قدرة جميع الطالب على استخدام اللغة 

جليزية قد تحسنت، ولكن تدهورت قدرتهم على استخدام اللغة األسبانية. ووجدت أن الحاالت اإلن

الشديدة من النسيان حدثت لألطفال الذين يستخدمون اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية مع نفس 

سنوات  1-1دراسة على أطفال أعمارهم بين  Orellana (1994)المتحدث. وأجرت اوريالنا 

ن اللغة اإلسبانية بصورة رئيسة في بداية الدراسة )اإلسبانية هي اللغة القوية(. وكان كانوا يتحدثو

لكل منهم والد يتحدث اللغة وكانوا يتعلمون اللغة اإلنجليزية بسهولة. وفي المراحل األولى من 

األطفال  الدراسة كانت قوة اللغة اإلنجليزية تتجلى في األبطال الناطقين باللغة اإلنجليزية أثناء لعب

التمثيلي وفي التفاعل بين األبطال وفي لعب األدوار.  وبعد ثالث سنوات انعكس وضع اللغة 

القوية. فقد أظهرت المالحظات والمقابالت مع الوالدين أن األطفال لم يعودوا يتحدثون اللغة 

سبانية حتى عندما اإلسبانية تلقائيا مع أقرانهم أو مع والديهم وكانوا يترددون في استخدام اللغة اإل

يطلب منهم ذلك أو يضغط عليهم ليتحدثوها. أي أن األطفال عكسوا لغتهم السائدة بعد ثالث 

أن نسيان المهاجرين الطليان في استراليا للغة  Bettoni (1989)سنوات. ووجدت بيتوني 

لجيل األول اإليطالية يحدث بسرعة غير متوقعة. حيث إن إحدى اللهجات اإليطالية هي اللغة األم ل

من المهاجرين في المنزل، واإليطالية الفصحى هي اللغة الثانية، واإلنجليزية هي اللغة الثالثة. 
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ويتعلم األطفال اللهجة اإليطالية في المنزل، وبعد مدة قصيرة يبدأون تعلم اللغة اإلنجليزية خارج 

لهجتين، والخط الفاصل بين المنزل وتكون اإليطالية الفصحى لغتهم الضعيفة. ويحدث الخلط بين ال

العامية والفصحى الذي يحافظ عليه األبوين في المنزل يضيع لدى األطفال. وتصبح لغة األطفال 

اإليطالية ذات طابع إنجليزي. ويشعرون بعدم كفاية االنتقال من العامية إلى اإلنجليزية، ويبدأون 

 باستبعاد اإليطالية بالتدريج من االستخدام اليومي. 

طالبا وطالبة من معارفي وأصدقائي  81دراسة استطالعية أجرتها الباحثة على عينة من  وفي 

وأبناء بعض الزمالء في المراحل الدراسية المختلفة )من االبتدائية حتى الجامعة( الذين التحقوا 

بمدارس دولية في المملكة تعلمهم اللغة اإلنجليزية بصورة رئيسة منذ الروضة، واللغة العربية 

مقررا واحدا، وجدت أن اللغة القوية لدى الجميع هي اللغة اإلنجليزية، واللغة العربية هي اللغة 

الضعيفة خاصة في القراءة والكتابة بدرجات متفاوتة. بالنسبة للغة المفضلة في التخاطب مع 

أثناء % يخلطون اللغتين العربية واإلنجليزية 81% اللغة اإلنجليزية فقط، و31اآلخرين، يستخدم 

% يتخاطبون مع غيرهم بالعامية ويدخلون كلمات إنجليزية أثناء الحديث. ولوحظ أن 81الحديث، و

% فقط يتحدثون اللغة اإلنجليزية بلكنة أمريكية أو بريطانية. بالنسبة للقدرة على القراءة 11

% 11الق، و% ال يستطيعون كتابة اللغة العربية على اإلط31والكتابة باللغة العربية، وجدت أن 

يستطيعون القراءة والكتابة باللغة العربية ولكنهم إما بطيئون، أو يخطئون في اإلمالء، ويجدون 

صعوبة في التعبير، وقدرتهم على التعبير باللغة اإلنجليزية أفضل، وال يعرفون معاني الكلمات 

اإلنجليزية أكثر من التي يصادفونها في النص المقروء، ويميلون إلى قراءة الكتب والقصص باللغة 

% من هؤالء التحقوا بجامعة الملك سعود فوجدوا صعوبة بالغة 01العربية. وتجدر اإلشارة إلى أن 

في دراسة مقررات التي تدرس باللغة العربية، وفي دراسة متطلبات الجامعة مثل مقررات الثقافة 

اد العينة يخاطبهن األب باللغة % من أفر01اإلسالمية. بالنسبة للغة المحادثة في المنزل، لوحظ أن 

اإلنجليزية وتخاطبهن األم باللغة العربية، ويفهمن السؤال باللغة العربية، ولكنهن يفضلن الرد 

 باللغة اإلنجليزية، وال يستخدمن اللغة العربية على اإلطالق.

ة عليها والواقع أن هناك عدد من العوامل التي تؤدي إلى نسيان األطفال للغة األم أو المحافظ

مجموعة من  Verhoeven  (1997) أظهرتها نتائج عدد من الدراسات. فقد استعرض فيرهوفن

الدراسات السابقة وتوصل إلى انه إذا كانت النظرة إلى اللغة األم مرموقة، ولها مكانة في المجتمع، 

ا يحدث نسيان لها. لن يكون لتعلم اللغة األجنبية آثار سلبية. ولكن إذا لم يكن لها مكانة مرموقة، هن

إلى أن نسيان اللغة األم ال يفرض من الخارج، بل من  Crawford (1996)وأشار كروفورد 

تغيرات داخلية في الجماعة التي تتحدث اللغة. ويتأثر اختيار اللغة بالتغيرات االجتماعية التي 

ووسائل  تتعرض لها المجتمعات. وتشمل هذه التحوالت عوامل ديموغرافية وقوى اقتصادية

اإلعالم ومحددات المكانة االجتماعية. كما يعكس التحول إلى لغة أخرى تغيرات في القيم 

، والمادية pragmatismالفردية،  encroachmentاالجتماعية والثقافية تشمل 

materilialism ويتطلب الرجوع إلى اللغة األم )لغة األقليات( تغييرا في القيم، ال يمكن أن يأتي .
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ارج، بل يعتمد على الجماعة الناطقة باللغة وما تفعله تجاه ذلك. ويتطلب معرفة المرحلة من الخ

الحالية للنسيان اللغوي وهذا يتطلب خلق قيادة للمجموعة العرقية. وأشارت وودن وهيرلي 

Wooden and Hurley (1992)  إلى أن تدريس اللغة األم لألطفال ينبغي أن يشمل أنشطة ذات

يقدم الدعم المعنوي ويستخدم مدخال في التعليم يراعي نمو الطفل، ويؤكد  في جو معنى لألطفال

على الثقافة القومية واستخدام أدب ألفه مؤلفون ينتمون إلى نفس الثقافة. ومن العوامل التي تؤدي 

 نسيان اللغة األم التأثيرات الثقافية والديموغرافية مثل تلقي التعليم كله باللغة اإلنجليزية والتواصل

 مع األطفال اآلخرين باللغة اإلنجليزية. 

وإذا ما نظرنا إلى واقع مجتمعنا، لوجدنا أن الطفل محاط بلهجات عامية مختلفة، وخليط من 

اللهجات العامة واللغة اإلنجليزية تنقلها الفضائيات، وعمالة أجنبية تتحدث اللغة اإلنجليزية أو لغة 

زية هي اللغة السائدة في السوق والمستشفى وكل مكان، عربية مشوهة وغير سليمة، واللغة اإلنجلي

 وانبهار باللغة اإلنجليزية ودرجة تغلغلها وانتشارها.

 أهمية تعلم اللغة األم أوال: (8)

%( يرون ضرورة تعلم األطفال 83أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن نحو ربع أفراد العينة فقط )

إلى تعلم اللغة اإلنجليزية في المراحل الالحقة،  للغة العربية في مرحلة الروضة قبل االنتقال

إليمانهن بأهمية اكتساب األطفال للمفردات والمفاهيم باللغة العربية والنطق السليم للكلمات العربية. 

ولقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات أهمية إتقان األطفال للغة األم قبل تعلمهم للغة األجنبية. فقد 

إلى أن قيام المدارس الدولية بوضع األطفال الصغار في  Gallagher (2001) أشارت جاالجر

 برامج الطفولة المبكرة دون دعم من اللغة األم له آثار سلبية على األطفال. وأشاردولسون

Dolson (1985)  إلى أن تعلم األطفال للغتهم األم من شأنه أن يساعدهم في بناء األساس

هم الدراسي والمهني في المستقبل. وأظهرت نتائج دراسة أجراها األكاديمي الذي سيساهم في نجاح

طفال لغتهم األم هي البربرية ولغتهم الثانية هي العربية، أن  021على  Wagner (1998)واجنر 

القدرة على القراءة باللغة األم تشكل القاعدة الهامة التي يبني عليها الطفل مهاراته القرائية باللغة 

طفال في  81على  Durgunoglu (1998)نتائج دراسة أجراها ديرجونوجلو  الثانية. وأظهرت

الصف األول أن القدرة الجيدة على القراءة باللغة اإلسبانية )اللغة األم( قد انتقل أثرها وساعدت 

 Hancockعلى تنمية قدرتهم على القراءة باللغة اإلنجليزية )اللغة الثانية(. ووجد هانكوك

الروضة من الناطقين باللغة اإلسبانية الذين تعرضوا لكتب باللغة اإلسبانية أن أطفال   (2002)

حصلوا على درجات في اختبار مهارات التهيؤ للقراءة أعلى من أقرانهم الناطقين باللغة اإلسبانية 

ممن تعرضوا لكتب مكتوبة باللغة اإلنجليزية. ولم توجد فروق دالة إحصائيا بينهم وبين أقرانهم من 

 طقين باللغة اإلنجليزية الذين تعرضوا لكتب مكتوبة باللغة اإلنجليزية. النا

وهناك عدد من الدراسات التي أثبتت نتائجها أن األطفال الذين يواجهون صعوبات في اللغة األم أو 

في القراءة باللغة األم يعانون من صعوبات في تعلم اللغة الثانية. حيث قام سباركس 

باستعراض الدراسات التي دارت حول أساليب  Sparks and Ganschow (1991)وجانشو
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التعلم والعوامل الوجدانية للتعرف على العالقة بين اللغة األم والصعوبات التي يواجهها التالميذ في 

التي تقول إن  linguistic codingتعلم اللغة األجنبية. واقترحا فرضية استخدام الرموز اللغوية 

ن من صعوبات في تعلم اللغة األجنبية قد تكون ناجمة عن نقص في استخدام التالميذ الذين يعانو

الرموز اللغوية والذي يتداخل مع قدرتهم على تعلم اللغة األجنبية. وأظهرت نتائج دراسة أجراها 

كانوا في الصف األول  تلميذا فنلنديا 011على  Dufva and Voeten(1999)دوفا وفوتن

سنوات( أن تشخيص مهارات التالميذ القرائية باللغة األم  1)أعمارهم  االبتدائي عن بدء الدراسة

من شأنه أن يحسن من قدرتهم على تعلم اللغة الثانية. وأن الدور الهام الذي تلعبه الذاكرة الصوتية 

في اللغة األجنبية يشير إلى أن تدريب التالميذ على صوتيات اللغة األجنبية من شأنه أن ينمي كفاءة 

 ميذ في اللغة األجنبية.التال

 االعتقادات الخاطئة عن أثر تعلم اللغة األجنبية في التحصيل: (1)

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن نسبة كبيرة من األمهات يعتقدن أن تعلم األطفال اللغة اإلنجليزية 

نه أن في سن مبكر له تأثير ايجابي على تحصيلهم الدراسي في المراحل الدراسية الالحقة، ومن شأ

يجعلهم أكثر ثقافة من أقرانهم الذين لم يتعلموا اللغة اإلنجليزية في سن مبكر. هنا أيضا لم تتوصل 

األبحاث إلى نتائج قاطعة في مدى تأثير تعلم اللغة اإلنجليزية في سن مبكر على تحصيل الطالب 

دراسة أجرتها  في المراحل الالحقة في اللغة األجنبية بخاصة والمقررات األخرى بعامة. ففي

م( للتعرف على مدى فاعلية تدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية على 8110الحازمي )

مستوى تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة المتخرجات من المدارس االبتدائية األهلية )الالتي 

للغة اإلنجليزية، درسن اللغة اإلنجليزية في صفوف المرحلة اإلبتدائية( واتجاهاتهن نحو تعلم ا

طالبة في الصف األول والثاني  112أظهرت نتائج اختبار تحصيلي في اللغة اإلنجليزية على 

والثالث المتوسط في مدارس حكومية وأهلية بجدة أن مستوى تحصيل طالبات كل صف في 

مية. المدارس األهلية في اللغة اإلنجليزية أعلى من درجات مثيالتهن من طالبات المدارس الحكو

وكانت اتجاهاتهن نحو دراسة اللغة اإلنجليزية أكثر ايجابية منها لدى طالبات المدارس الحكومية. 

على مجموعتين من  Eichmann and Ford (1977)وفي دراسة أجراها آيكمان وفورد 

األطفال في مرحلة الروضة، حيث درست المجموعة األولى اللغة الفرنسية كلغة ثانية لمدة نصف 

دقيقة  01في اليوم ثالث مرات في األسبوع، ودرست المجموعة الثانية اللغة الفرنسية لمدة ساعة 

في األسبوع فقط. حيث استخدمت الوسائل التعليمية لتعزيز المثيرات اللغوية وتعلم األطفال كلمات 

وسة في البداية ثم جمال. فوجد الباحثان أن خبرة اللغة األجنبية قد حسنت المفاهيم غير المحس

)المجردة( لديهم ومهاراتهم العامة في اكتساب المفردات، وأنها قوت عناصر المنهج وعززته. 

دراسة على مجموعتين من  Kodzopeljic Goncz & (1991)وأجرى جونز وكودزوبيلجيك 

األطفال للتعرف على ما إذا كان تعلم المجموعة األولى في مرحلة ما قبل المدرسة اللغة األجنبية 

مرتبط بمعرفة العالقة بين النظام اللغوي  immersionبالطرق التقليدية أو برامج االندماج سواء 

، وللتعرف على ما إذا  .metalinguistic developmentونظم السلوك األخرى في المجتمع



Арабистика Евразии, № 9, Март 2020  

  ٠٢٠٢ مارس ،٩، الدراسات العربية األوراسية

Eurasian Arabic Studies, № 9, March 2020 

84 

 

 ،٩ األوراسية، ةالعربي الدراسات السادسة؟ سن قبل لألطفال اإلنجليزية اللغة نعلم هل(. 8181. )سعد ريما الجرف،

 .٩٥-١١ ص ص 

كان هناك عالقة بين معرفة المجموعة الثانية للغتين الهنغارية والصربية الكرواتية ومعرفة العالقة 

. حيث metalinguistic developmentين النظام اللغوي ونظم السلوك األخرى في المجتمع ب

اكتسب هؤالء األطفال اللغة من برنامج يستخدم اللغة األم لغة للتدريس داخل الروضة ومن مواقف 

غير مضبوطة خارج الروضة. والدراسة الثانية هدفت إلى التعرف على الفروق في تعلم القراءة 

ة األجنبية لدى مجموعات األطفال ذوى خلفيات مختلفة. وأظهرت نتائج الدراستين أن تعلم باللغ

. metalingusitic awarenessاألطفال للغتين في سن مبكر قد يؤثر في إدراكهم لما وراء اللغة 

كما أظهر األطفال الذين تعلموا لغتين في الروضة مهارات قرائية أكثر تطورا مثل التركيز 

يب والتجريد من األطفال الذين تعلموا لغة واحدة. وتشير النتائج إلى أهمية البيئة وأهمية والترك

 التوجهات التحليلية نحو الظواهر اللغوية.

ومن ناحية أخرى، تتناقض وجهة نظر أفراد العينة في هذه الدراسة في أثر تعلم األطفال في سن 

 ;Bregyاستين أجراها بريجي وبروهي وفاتشس مبكر اللغة اإلنجليزية على التحصيل مع نتائج در

Brohy and Fuchs (2000)  وسوينSwain (1974) حيث أظهرت نتائج تقويم التالميذ في .

 Bregy; Brohy and Fuchsنهاية الصف الثاني التي أجراها بريجي وبروهي وفاتشس 

غة ثانية اعتبارا من سن ألطفال الروضة في سويسرا الذين بدأوا تعلم اللغة األلمانية كل (2000)

الرابعة أو الخامسة واستمر طيلة سنوات المرحلة االبتدائية، أن تعليم األطفال لغتين لم يكن له آثار 

حاسمة في تعلم األطفال اللغة األم وال في التحصيل األكاديمي. وبينت نتائج تقويم البرامج التي تعلم 

ن باللغة اإلنجليزية في كندا أن تلك البرامج ال تؤثر في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية للطالب الناطقي

. وعلى الرغم من أن Swain 1974)سوين (النمو العقلي أو التحصيل في المقررات المختلفة 

كانوا متأخرين في درجة إتقانهم للغة  immersion programsاألطفال في برامج االندماج 

ئهم عندما بدأوا في دراسة المقررات المخصصة اإلنجليزية إال أنهم استطاعوا اللحاق بزمال

، ولكن لم يتأثر مستوى المهارات اللغوية language artsللمهارات اللغوية باللغة اإلنجليزية 

باللغة اإلنجليزية لطالب المرحلة الثانوية. ووجد أن مهارات طالب المرحلتين االبتدائية والثانوية 

لتحقين بالصفوف العادية. وكانت النتائج الخاصة بمهارة باللغة الفرنسية أفضل من الطالب الم

القراءة أفضل بسبب البدء في القراءة باللغة الفرنسية أوال. ووجدت دراسة أخرى أن برامح 

 االندماج تنمي وتعزز لهجة اللغة الفرنسية التي يتعلمها األطفال في الفصل. 

 يزية:  العوامل التي تؤثر في النجاح في تعلم اللغة اإلنجل  (1)

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الكثير من أفراد العينة يعتقدن أن ضعف طالب المرحلة 

المتوسطة أو الثانوية في اللغة اإلنجليزية سببه أنهم لم يبدأوا تعلم اللغة اإلنجليزية في مرحلة 

ة في تعلم الروضة أو في الصف األول االبتدائي. ولم يتطرقن إلى غير ذلك من العوامل المؤثر

اللغة األجنبية على اإلطالق. والواقع أن النجاح في تعلم اللغة األجنبية ال يعتمد على السن فقط، بل 

 على مجموعة من العوامل المترابطة والمتداخلة نوجزها بما يلي:
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 أجرت بالنش الذكاء :Planche (2002)  1طفال تتراوح أعمارهم بين  18دراسة على-

 1-1طفال تتراوح أعمارهم بين  32و Bretonغتين الفرنسية والبريتونية سنوات يتحدثون الل 1

سنوات يتحدثون اللغة الفرنسية فقط. وأظهرت نتائج مجموعة اختبارات كوفمان لألطفال 

والمصفوفات المتتابعة واختبار وكسلر للذكاء أن متوسط درجات األطفال الذين يتحدثون لغتين 

 الذين يتحدثون لغة واحدة فقط في جميع االختبارات العقلية. أعلى من متوسط درجات لألطفال 

 في دراسة أجرتها ايرمان واكسفورد االستعداد العقلي :Ehrman and Oxford 

شخصا في سن التاسعة والثالثين تلقوا تدريبا مكثفا في مجموعة من المهارات  211على  (1995)

ج الدراسة وجود ارتباط مرتفع بين االستعداد اللغوية بوزارة الخارجية األمريكية. وأظهرت نتائ

العقلي والقدرة على المحادثة والقراءة. وأظهرت العوامل األخرى )الدافعية والقلق( ارتباطات 

تشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الفرد في تعلم اللغة. ومن العوامل التي كشفت عنها الدراسة قدرة 

واعتماد برامج التدريب على خصائص الطالب،  student autonomyالفرد على التعلم الذاتي 

وزيادة المعرفة بالخصائص التي من شأنها أن تؤثر في تدريب الطالب على اللغة حتى يصلوا إلى 

 مستويات أعلى من اإلتقان. 

 :أظهرت نتائج دراسة أجراها فوجل  النضج العقليVogel (1991)  أن الطالب األكبر

ألطفال األصغر سنا في اللغة األجنبية نظرا لنضجهم العقلي. حيث تقول سنا كانوا متفوقين على ا

نظرية النضج العقلي إن تعلم اللغة األجنبية عملية مستمرة. وأكدت نتائج الدراسة على أهمية تعلم 

للحصول على  tutored learning)تلقي التعليم على يدي مدرس(  اللغة األجنبية داخل الفصل

 نتائج أفضل.

 على استخدام الرموز اللغوية  القدرةlinguistic coding قام سباركس وجانشو :

Spark and Ganschow (1991)  باستعراض الدراسات التي دارت حول أساليب التعلم

والعوامل الوجدانية للتعرف على العالقة بين اللغة األم والصعوبات التي يواجهها التالميذ في تعلم 

ضية استخدام الرموز اللغوية التي تقول إن التالميذ الذين يعانون من اللغة األجنبية. واقترحا فر

صعوبات في تعلم اللغة األجنبية قد تكون ناجمة عن نقص في القدرة على استخدام الرموز اللغوية 

 يعيق مع قدرتهم على تعلم اللغة األجنبية. 

 :أجرت موشي  دور الوالدين والمعلمينMushi (2002) ى دور آباء دراسة للتعرف عل

شهرا وخمس سنوات في  02طفال من المهاجرين إلى الواليات المتحدة تتراوح أعمارهم بين  88

تعلمهم اللغة ونموهم اللغوي، وكيف يساعد اآلباء أطفالهم في تعلم اللغة اإلنجليزية وكيف يحافظون 

جليزية وفي المدرسة على لغتهم األم. حيث عاش األطفال في المنزل مع آباء ال يعرفون اللغة اإلن

تعلموا اللغة اإلنجليزية على يد معلمات لغتهن األم هي اللغة اإلنجليزية. وأظهرت نتائج استبانة 

طبقت على اآلباء ودليل مالحظات الزيارات المنزلية وتسجيالت وجدول األنشطة أن الدور الذي 

هاتهم نحو اللغة بشكل عام، قام به اآلباء شمل عدة عوامل دعمت تعلم األطفال للغتين هي: اتجا

االهتمام باللغتين األم والثانية، أنشطة تجمع اآلباء واألطفال، والتبادل اللغوي المباشر بين اآلباء 
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والطفل. ومن العوامل: مرونة المعلمة، والتواصل بين المعلمين واآلباء، ودعم المدرسة لدروس 

درسة. ومن المشكالت عدم إتقان اآلباء للغة اللغة اإلنجليزية لآلباء، وحساسية اآلباء لدعم الم

اإلنجليزية ليتمكنوا من التواصل الفعال مع المعلمات بشأن سير األطفال في المدرسة، وعدم وجود 

صلة لغوية بين ما يتعلمه الطفل داخل المنزل والمدرسة. وفي دراسة أخرى، وجدت ريالرد 

Raillard (1996) طفل بالمعلمة يؤثران في رغبته في اكتساب أن عالقة األم بالطفل وعالقة ال

 الطالقة في اللغة التي يتعلمها.

 :يمكن أن ينجح معلم اللغة األجنبية في مهمته  الحاجة إلى التواصل داخل الفصل وخارجه

بنى تدريسه على التصور القائل إن األطفال يتعلمون اللغة األجنبية في الحضانة ومن الشارع.  إذا

ع المعنى لتعلم اللغة وليس اللغة لتعلم المعنى. وتشكل حاجة الطفل في الشارع حيث يستخدم الرضي

إلى التواصل مع األطفال الذين يتحدثون لغة أخرى موقفا تعليميا أكثر فعالية من التدريس الذي يتم 

 Chesterfield and(. وقام تشيسترفيلدAndersson, 1973في الفصل العادي )آندرسون 

Others (1982) أطفال في سن الرابعة لغتهم الرئيسة هي اإلسبانية التحقوا بمدرسة  8تابعة بم

تدرس لغتين لمدة عام، وتبين أن أطفال العينة الذين كانوا يستخدمون اللغة اإلنجليزية أكثر مع 

  أقرانهم في الفصل ويزيدون من استخدامهم لها مع مرور الوقت هم الذين ازداد إتقانهم لها.

 أجرى رودريجيس ودياز ودوران واسبينوس  صود داخل الفصل:التعليم المق

Rodriguez, Diaz, Duran, and  Espinos (1995)   1-3طفال بين سن  11دراسة على 

سنوات لغتهم األم هي األسبانية، فوجد أن األطفال الذين التحقوا ببرنامج يدرس لغتين قد تعلموا 

لذين مكثوا في المنزل خالل ساعات النهار، كما حافظ اللغة اإلنجليزية بصورة أسرع من األطفال ا

 هؤالء األطفال على نفس الدرجة من اإلتقان للغة األسبانية. 

 :بالواليات  جاء في تقرير أعده مركز اللغويات التطبيقية استخدام برامج تعليمية ناجحة

ع متخصصين في تعليم المتحدة بعد استعراض الدراسات المقارنة في تعليم اللغة وإجراء مقابالت م

( البدء في تعليم اللغة 0دولة، أن برامج تعليم اللغة األجنبية الناجحة تتميز بما يلي: ) 01اللغة في 

( أطار مترابط وحسن الصياغة معتمد على 8األجنبية في سن مبكر )سن السادسة في أربع دول( )

( 8تدريب قبل الخدمة وأثناءها )( معلمون مدربون جيدا مع 3المعايير القومية وأهداف المنهج )

( سياسات إقليمية 1طرق تدريس مبتكرة مثل دمج اللغة والمحتوى ودمج استراتيجيات تعليم اللغة )

( الحفاظ على التراث وعلى اللغات اإلقليمية ولغات السكان البدائيين 1وطنية وتربوية قوية )

 (.Pufahl & Christian 2001)بوفال وكريستيان 

 أشارت دراجوس علمشخصية الم :Dragos (1996)  إلى أن شخصية المعلم هي أهم

عامل في تعليم وتعلم اللغة األجنبية من حيث طريقة التعارف بين التالميذ والمعلم في المراحل 

األولى مثل استخدام الحوار المفتوح، وطريقة التدريس التي يستخدمها، وقدرته على تحفيز 

ووجدت  سئلة والتفكير المستقل والبحث واالستكشاف.الطالب وتشجيعهم على طرح األ

أن اتجاهات المعلم ودافعيته ومقدار تحصيل التالميذ في اللغة  Masgoret (2003)ماسجوريت 
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األجنبية، واتجاهاته نحو ببعض استراتيجيات التدريس، ونحو اللغة، ودافعية التالميذ وتحصيلهم 

 غة األجنبية.من العوامل الهامة في التعليم الناجح لل

 :أشار بريتنستاين  طريقة التدريسBreitenstein (1973)  إلى ضرورة استخدام طرق

تدريس تتناسب مع سن التالميذ عند تعليم اللغة األجنبية لألطفال. فكلما كان التلميذ اصغر، ينبغي 

ل إلى أن تكون طريقة التدريس اكثر مباشرة، وأن تعتمد على مواقف محسوسة، وتلبي حاجة الطف

اللعب والتقليد. أما الراشدون فيحتاجون إلى فهم ما يتعلمونه وتعتبر الترجمة طريقة فعالة للفهم. 

وسواء تعلم الطفل اللغة األجنبية في بلده أو في الخارج، ينبغي أن يسير التدريب والتعزيز جنبا إلى 

يل من الحصص، ينبغي أن جنب في جميع األوقات. فإذا تم التعليم في بلد الطفل واستخدم عدد قل

 يقوم بالتعليم مدرس يتحدث اللغتين األجنبية واألم، وان يكون التعليم أكثر جودة.

 :أنجيلوفا وليكوفا  أجرى استخدام األلعاب الحركيةAngelova and Lekova (1995) 

سنوات. فوجدوا أن استخدام  1-8طفال في الروضة أعمارهم بين  023معلمة و 08دراسة على 

لعاب الحركية في تعليم األجنبية كان له دور في تنمية قدرة األطفال في اللغة األجنبية، واكتساب األ

معلومات أوسع وأعمق، وتكوين مهارات لغوية جيدة. وساعدت الصبغة التنافسية لأللعاب 

ء والحركات أثناء اللعب األطفال على تذكر كلمات اللغة األجنبية وعباراتها واستخدامها من تلقا

أنفسهم. وتوصل الباحثون إلى أن اللعب يحسن قدرة األطفال على ممارسة المعلومات والمهارات 

التي اكتسبوها في المواقف األخرى. كما أن األلعاب النفسية الحركية قد ساعدت النمو المضطرد 

 لألطفال ومعلوماتهم الثقافية.

 يذ في سن مبكر ناجحا، ينبغي : حتى يكون تعليم اللغة اإلنجليزية للتالمالتعلم البصري

ألنه مألوف لدى األطفال ويستخدمونه تلقائيا.  visual learningالتركيز على التعلم البصري 

توماسيرفيك (ويمكن استخدام الرسم وتصميم أنشطة مرئية تعتمد على حل المشكالت 

 . Tomasevic Dancevic, 1999)دانسيفيك

 اسجوريت : وجدت ماالتجاهات االيجابية األطفالMasgoret (2003)  أن اتجاهات

األطفال نحو الموقف التعليمي وردود فعلهم تجاه الجماعات الناطقة باللغة األجنبية واألجانب، 

ومدى ثقتهم في استخدام اللغة األجنبية، وما لديهم من حافز نحو تعلم اللغة األجنبية له تأثير على 

أن تعلم اللغة  Gardner and Lalonde (1985)لوند تعلمهم للغة اإلنجليزية.  وذكر جاردنر وال

األجنبية يعتمد على عنصري القدرة والدافع. ويفضل أن ينظر إلى هذا الدافع من منظور تربوي 

اجتماعي. ويتأثر الدافع بعوامل ذات عالقة برغبة الفرد في قبول أنماط السلوك األجنبي. فاللغة هي 

ى نجاحه في دمج لغة أخرى بمتغيرات ذات عالقة أهم عنصر في هوية الفرد. ويرتبط مد

 cultural miliuباتجاهاته نحو العالقات االثنية والقدرة وعوامل لغوية. ويؤثر المحيط الثقافي 

الذي يتعلم فيه المرء اللغة في االتجاهات التي تشكل الداعم األساسي لهذا الدافع. وتنطبق النظرية 

طفال الكبار في المواقف التعليمية الرسمية )أي داخل الفصل التربوية االجتماعية هذه على األ

 والمدرسة(.
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 :أشار بيرين  تحفيز الطفلPerren (1972)  إلى أن تحفيز الطفل على تعلم اللغة األجنبية

يعتمد على اتجاهات المعلم والوالدين. إذ يتعلم األطفال الصغار اللغة األجنبية إذا كانت مرتبطة 

 تعلم اللغة.بأنشطة هادفة عدا 

 :أجرى هاكوتا وبتلر وويت  المدة الزمنية المخصصة لدراسة اللغةHakuta, Butler 

and Witt (2000)  مناطق تعليمية اثنتان منها في كاليفورنيا واثنتان في  8دراسة على طالب في

ة ثانية كندا للتعرف على المدة الزمنية التي يحتاجها طالب األقليات لتعلم اللغة اإلنجليزية كلغ

لتنمية قدرتهم على المحادثة باللغة وغيرها من المهارات الالزمة لمواصلة الدراسة والنجاح فيها. 

سنوات لتنمية قدرتهم على التحدث باللغة اإلنجليزية،  1-3فوجد الباحثون أن الطالب احتاجوا بين 

الرغم من أن المنطقتين  سنوات لتنمية المهارات اللغوية الالزمة لمواصلة الدراسة، على 1-8وبين 

التعليميتين اللتين اختيرتا في كاليفورنيا تعتبران من أكثر المناطق التعليمية نجاحا في تعليم اللغة 

اإلنجليزية لطالب األقليات.  وحصل الباحثون على نتائج مماثلة عن الطالب الذين يدرسون في 

ألداء األكاديمي بين طالب األقليات كندا. وكشفت نتائج الدراسة عن فجوة يزداد اتساعها في ا

والطالب الناطقين باللغة اإلنجليزية. وعزى الباحثون السبب في ذلك إلى عدم كفاية الساعات 

المخصصة لدراسة اللغة األجنبية في اليوم الدراسي العادي، وقد يحتاج هؤالء إلى ساعات أضافية 

إلى أن سياسات تعليم اللغة األجنبية المبنية  بعد الظهر أو أثناء اإلجازة الصيفية. ووجد الباحثون

على االعتقاد بسرعة اكتساب اللغة اإلنجليزية، والتي تنادي ببرامج لتعليم اللغة اإلنجليزية مدتها 

 عام واحد هي سياسات غير واقعية.

 :ومن العوامل التي تؤثر في درجة فعالية برامج تعليم اللغة األجنبية توزيع  عوامل أخرى

في مجموعات، تصميم المنهج، التجميع الهرمي لخبرات تعليم اللغة، الجانب الوجداني في  الطالب

وهناك عوامل  Szymanski, 1979). سيمانسكي(العملية التعليمية، والمواد والمصادر التعليمية 

طالبا في السنة الرابعة  8111التي أجريت على  Carroll (1967)أخرى أظهرتها دراسة كارول 

 813عة يدرسون اللغة الفرنسية واأللمانية واإليطالية والروسية واألسبانية كتخصص في بالجام

جامعات، للتعرف على العالقة بين مستوى إتقان طالب الجامعة للغة اإلنجليزية ومدة إقامتهم في 

الواليات المتحدة. فتبين من نتائج االختبارات التي أجريت لهم أن درجة تحصيل الطالب في 

ي االستماع والمحادثة كانت منخفضة. وكان هناك عالقة بين مدة اإلقامة في الخارج مهارت

والمهارات اللغوية للطالب، وتفوق الطالب الذين بدأوا تعلم اللغة الفرنسية أو األسبانية في المرحلة 

في  االبتدائية واستمروا في تعلمها، وكذلك الطالب الذين ينتمون إلى اسر تتحدث اللغة األجنبية

المنزل على غيرهم. واستطاع الطالب ذوي االستعداد المنخفض أن يعوضوا النقص عن طريق 

كثرة االستذكار والتدرب وأحيانا الدراسة في الخارج. وأظهر الذكور واإلناث قدرات متماثلة على 

ي تعلم اللغة. وتفوق الطالب الذين يدرسون في الجامعات الكبيرة على أقرانهم الذين يدرسون ف

الجامعات والمعاهد الصغيرة، وكذلك الطالب الذين يدرسون في الجامعات الخاصة على الذين 

 يدرسون في الجامعات الحكومية.
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 الخاتمة

حاولت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات األمهات نحو تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال قبل سن 

النتشار الواسع للغة اإلنجليزية وهيمنتها على السادسة. وأظهرت نتائج الدراسة االنبهار الشديد با

جميع مناحي الحياة وشعورهن بضرورة البدء في تعليم األطفال اللغة اإلنجليزية منذ نعومة 

أظفارهم. كما كشفت النتائج عن بعض األفكار الخاطئة لدى األمهات عن طرق تعلم اللغة 

م وعلى التحصيل، وأن النجاح والفشل في اإلنجليزية في الصغر والكبر، وتأثيرها على اللغة األ

تعلم اللغة اإلنجليزية مرتبط بالسن. وهو تصور شائع لدى المثقفين وغير المثقفين وحتى لدى 

الطالب أنفسهم، وإغفال العوامل األخرى التي تؤثر في السن مثل مؤهالت المعلم وكفاياته 

حفيز واتجاهات الطالب واستعدادهم وخصائصه والمنهج والمصادر التعليمية وطرق التدريس والت

 العقلي وغيرها من العوامل. 

وما لفت نظر الباحثة، هو عدم تفكير والمباالة األمهات والمثقفين ممن يدعون إلى تعليم اللغة 

اإلنجليزية في سن مبكر بمستقبل اللغة العربية، والخطر الذي تواجهه من غزو اللغة اإلنجليزية 

ي الحياة. والواقع السياسي الذي نعيشه في منطقتنا العربية في الوقت وتغلغلها في جميع مناح

الحاضر والذي يفرض علينا ضرورة الحفاظ على لغتنا وتطويرها. ونخشى أن يأتي يوم يطالب 

فيه اآلباء والمثقفون بتعليم العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية )كما حدث منذ عامين في 

مرحلة يطالب فيها أبناء العربية بإلغاء التدريس باللغة العربية واالكتفاء  ماليزيا(، إلى أن نصل إلى

بتدريس مقرر واحد للغة العربية والدين ما دامت اللغة اإلنجليزية هي اللغة السائدة في الداخل 

 والخارج، وما دامت هي اللغة المهيمنة على جميع المجاالت. 

ة ينبغي أال يكون ذلك على حساب اللغة العربية. وينبغي أن وإذا كان ال بد من تعليم اللغة اإلنجليزي

تكون لغة المحادثة في المنزل العربية فقط، مع ضرورة تحفيظ الطفل سور من القرآن الكريم منذ 

الصغر حتى يستقيم لسانه. فاستخدام اللغة األم ال يتحقق بالوالدة أو بالوراثة بل بالتعلم والممارسة. 

العربية تختلف عن غيرها من اللغات في وجود شكلين مختلفين هما اللغة  إضافة إلى أن اللغة

المحكية وهي العامية، واللغة المكتوبة المقروءة وهي الفصحى. وهذه تختلف عن العامية، لذا 

 ينبغي تعليمها وتعلمها، ألن تعلمها ال يتم آليا. 

لغة ما، فإنه يتعلم لغة وثقافة معا،  ومن ناحية أخرى، اللغة هي وعاء الثقافة. وعندما يتعلم الطفل

ويتعلم مفاهيم وطريقة تفكير وقدرة على التعبير، خاصة وأن اللغة العربية المحكية تختلف عن 

اللغة المكتوبة. وإذا تم التركيز على اللغة اإلنجليزية منذ الصغر، ستصبح هي لغة االستخدام 

تزازا وتبجيال للغة اإلنجليزية من اللغة العربية. اليومي، وهي لغة الثقافة، وسيكون أكثر انتماء واع

وإذا لم يتعلم الطفل اللغة العربية منذ الصغر، لن يكون قادرا على استخدامها حتى في قراءة القرآن 

الكريم.  ونظرا النشغال الكثير من اآلباء واألمهات، فان الواقع المشاهد يشير إلى أن اآلباء ال 

لغة العربية في المنزل، وحتى لو أرادوا ذلك، نجد أن األطفال يتهربون من يقومون بتعليم األبناء ال

تعلم اللغة العربية لشعورهم أنها عبء عليهم، ولسهولة اللغة اإلنجليزية كونها اللغة التي يتداولونها 
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ويتعلمون بها ويستخدمونها في المدرسة. وبعض األطفال الذين يدرسون باللغة اإلنجليزية يميلون 

استخدامها في التحدث إلى األهل في المنزل. فهم يستمعون إلى ما يقوله األب واألم باللغة  إلى

العربية ولكنهم يجيبون ويتحاورون معهم باللغة اإلنجليزية، وبعض اآلباء يتحدثون مع أبنائهم 

غي أن يتعلم باللغة اإلنجليزية. وحتى يشعر الطفل باالنتماء للوطن ولألمة العربية وللغة العربية، ينب

جميع الدروس باللغة العربية مهما كانت المبررات خاصة في السن الصغير. أما اللغة اإلنجليزية 

وغيرها فيمكن أن يتعلمها المرء في أي سن إذا توفرت الظروف المناسبة. وكثير من الطالب الذين 

يرهما من التخصصات درسوا في تركيا وألمانيا وايطاليا استطاعوا أن يدرسوا الطب والهندسة وغ

بعد دراسة دورة مكثفة في تلك اللغات مدتها ال تزيد على ستة أشهر. ومن يزور دوال مثل كوريا 

واليابان والصين، يجد أن الكوريين واليابانيين والصينيين ضعافا في اللغة اإلنجليزية، وبرغم ذلك 

نان، يبدأ تعليم اللغة اإلنجليزية لم يحل ذلك دون تقدمهم العلمي والتكنولوجي. وفي دولة مثل اليو

 في الصف الثالث االبتدائي. من هنا توصي الدراسة الحالية بما يلي:

ضرورة تعزيز أهمية تعليم اللغة العربية في المراحل المبكرة كونها اللغة األم والتأكيد على  .0

ساسية باللغة الكيان القومي واللغوي والنفسي للطفل، وحتى يكتسب الطفل المهارات اللغوية األ

العربية التي تعتبر األساس الذي سيبنى عليه تعليمه في المراحل الالحقة. فالتعليم في مرحلة ما قبل 

المدرسة وفي المرحلة االبتدائية في األصل تعليم قومي، يتوقع منه تمكين التالميذ من لغتهم األم 

 ها.وتراثهم القومي قبل الشروع في تعلم اللغة اإلنجليزية وثقافت

توعية اآلباء واألمهات وبقية شرائح المجتمع بالطريقة التي يتعلم بها األطفال اللغة األم واللغة  .8

األجنبية وأثر تعلم اللغة األجنبية على اللغة األولى وعلى التحصيل، والعوامل التي تؤدي إلى نجاح 

والبرامج التلفزيونية. إذ الطالب في تعلم اللغة اإلنجليزية وذلك عن طريق الندوات وحلقات النقاش 

ليس مهما متى نبدأ تعليم اللغة اإلنجليزية، بل المهم كيف نبدأ. مع ضرورة توعية اآلباء وغيرهم 

 بالتبعات االقتصادية والسياسية والتاريخية للقرارات الخاصة بتعليم اللغة األجنبية.

وسطة والثانوية لرفع كفاءتهم إقامة دورات تدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلتين المت .3

 ومستوى أدائهم في التدريس وإطالعهم على طرق التدريس الفعالة وتدريبهم عليها.

تطوير طرق تدريس اللغة العربية للطالب في جميع المراحل وكتب ومناهج اللغة العربية  .8

لمراحل لرفع وزيادة جاذبيتها للطالب، وإقامة دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية في جميع ا

 كفاءتهم ومستوى أدائهم.

تأليف القصص والكتب الجذابة لألطفال الصغار حتى تستهويهم ويقبلوا على قراءتها لتعزيز  .1

 وتنمية مهاراتهم اللغوية باللغة العربية.

االهتمام بتطوير مواقع تعليمية باللغة العربية لألطفال الصغار على االنترنت لتعزيز لغتهم  .1

 تها.العربية وتقوي
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 مواقع االنترنت

1. http://www.qabeela.com/vote_previous.asp?voteid=61 

2. http://mynono.hawaaworld.com/modules.php?name=Surveys&op=results&pol

lID=4 

3. http://www.owcp.net/forums/showthread.php?s=&threadid=2880&highlight=a

lSalem 

 

 المراجع 

م(. تصور مقترح لمنهج لغة إنجليزية في المدارس 8110) الحازمي، فاطمة إبراهيم .0

 .ماجستير غير منشورة. كلية التربية للبنات بجدة االبتدائية الحكومية للبنات. رسالة 

(. أثر إدخال مادة اللغة اإلنجليزية على تدريس اللغة العربية 0111عيسى، دمحم رفقي ) .8

 .081-001، ص ص 81، ع 08، م المجلة التربوية لتالميذ المرحلة االبتدائية. 
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 ملحق الدراسة

 استبانة حول تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال قبل سن السادسة

 

 (  ما هو في رأيك السن المناسب للبدء في تعليم األطفال لغة أجنبية ثانية؟ ولماذا؟1)

 

 قبل سن السادسة 

  1-1من 

  08-01من 

  01-03من 

 

 ( ما اللغة التي تفضل تعلمها الروضة ألطفالك قبل سن السادسة؟ لماذا؟0)

 

 اللغة العربية فقط 
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 اللغة اإلنجليزية فقط واللغة العربية يتعلمها في المنزل 

  اللغة العربية بصفة رئيسة واللغة اإلنجليزية مقرر واحد 

 فة رئيسة واللغة العربية مقرر واحداللغة اإلنجليزية بص 

 

 ( ما اللغة التي تفضل أن تتحدث بها في المنزل مع أطفالك قبل سن السادسة؟لماذا؟3)

 

 اللغة العربية فقط 

  اللغة اإلنجليزية فقط 

  اللغة العربية يتخاطب بها احد الوالدين مع الطفل واللغة اإلنجليزية يتخاطب بها الوالد

 اآلخر معه

 

عتقد أن تعلم الطفل للغة اإلنجليزية قبل سن السادسة يؤثر سلبا على تعلمه للغة ( هل ت4)

 العربية؟ لماذا

 

 نعم 

 ال 

 غير متأكد 

 

( هل تعتقد أن تعلم الطفل للغة اإلنجليزية قبل سن السادسة يساهم في تعلم الطفل للغة العربية 5)

 لماذا بصورة أفضل؟ 

 

 نعم 

 ال 

 غير متأكد 

 

لم الطفل للغة اإلنجليزية في سن مبكر له تأثير ايجابي على تحصيله ومستواه ( هل تعتقد أن تع6)

 في المراحل الدراسية الالحقة؟

 

 نعم 

 ال 

 غير متأكد 
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 الملخص 

تهدف المقالة إلى عرض األنشطة الرئيسية لقسم علم اللغات والدراسات اإلقليمية منذ تأسيسه إلى 

طرق األكاديمية والتعليمية المستخدمة في تدريس اللغة العربية بوصفها . يعرض المقال اليومنا هذا

ذات الصلة مثل علم البالغة، األدب العربي، علم  أول لغة أجنبية باإلضافة إلى المواد التربوية

اللهجات، علم النحو والصرف، علم األصوات، علم المفردات وطرق تدريس اللغة العربية 

سهام األكاديمي للميرزا إسماعيلوفيتش محمودوف في مجال تطوير لألجانب. يوضح المقال اإل

تدريس اللغة العربية من خالل العمل على حل مشكلة عرضت على الطلبة لتحفيز أنشطتهم 

 الذهنية. يقدم المقال أيضا وصفا للكتب التي تم تأليفها من قبلنا  والتي تستخدم في العملية التعليمية.

رئيسية التي استخدمت في هذا المقال هي طريقة وصفية تعتمد على مراجعة إن الطريقة العلمية ال

 عدة كتب علمية لها صلة في الموضوع محل البحث.

واحدة من أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أن تدريس اللغة العربية مبني على مبادئ النظرية  

العربية يعتمد على دراسة البيئة والتطبيق في وقت واحد6 فضال عن ذلك فأن اكتساب تدريس اللغة 

 العربية لتعميق الفهم والتمكن من المهارات اللغوية بين الطلبة. 
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الجامعة اإلسالمية الروسية، قسم علم اللغات والدراسات اإلقليمية، اللغة : الكلمات المفتاحية

 ، الماجستيرالبكالوريوسالعربية، علم اللغات، 

 

تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية  (.8181) .ع يعمر & شيخولين ت. أ.، :قتباسلال

، ص ص ٩، األوراسية العربية الدراسات. الروسية )نشاط قسم علم اللغات والدراسات االقليمية(

٢٢٩ - ٩٩. 

 

РАЗВИТИЕ АРАБИСТИКИ В РОССИЙСКОМ ИСЛАМСКОМ 

ИНСТИТУТЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

ФИЛОЛОГИИ И СТРАНОВЕДЕНИЯ) 

Т. А. Шайхуллин
1
, А. Омри

2
 

Российский исламский институт
1,2

 

ctimur2008@yandex.ru
1
, akila2011@yandex.ru

2 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является представление основных направлений 

деятельности отделения филологии и регионоведения Российского исламского 

института от его основания до наших дней. Эта работараскрывает 

академический и образовательный подход, который используется в 

преподавании арабского языка как первого иностранного языка в дополнение к 

смежным с ним образовательным предметам, таким как «риторика», 

«арабская литература», «арабские диалекты», «морфология», «синтаксис», 

«фонетика», «синонимия» и «методы обучения арабскому языку иностранцев». 

В данной статье описан вклад академика Мирзы Исмагиловича Махмутова в 

область развития преподавания арабского языка черезработу над 

проблемнымиситуациями, предлагаемыми студентам, которые активизирует 

их умственную деятельность. В ходе исследования также представлено 

описание книг, которые былинаписаны и использованы нами в учебном 

процессе. 

Основным научным методом, который использовался в нашем исследовании, 

является описательный, основанный на обзоре ряда научных книг, связанных с 

представленной темой. 

Одним из наиболее важных результатов, которых мы достигли, является тот 

факт, что преподавание арабского языка основывается одновременно на 

принципах теории и практики. Также усвоение данной дисциплины опирается 
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на изучение арабской среды в целях углубления пониманияи овладения 

языковыми навыкамиу учащихся. 

Ключевые слова: Российский исламский институт, кафедра филологии и 

страноведения, арабский язык, лингвистика, бакалавриат, магистратура 

 

Для цитирования: Шайхуллин Т. А., Омри А. Развитие арабистики в 

Российском исламском институте (на примере деятельности кафедры 

филологии и страноведения) // Арабистика Евразии. 2020. № 9. С. 98-012. (на 

арабском языке) 

  

DEVELOPMENT OF ARABIC STUDIES AT RUSSIAN ISLAMIC 

INSTITUTE (ON THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF THE DEPARTMENT 

OF PHILOLOGY AND REGIONAL STUDIES) 

T. A. Shaikhullin
1
, A. Omri

2
 

Russian Islamic Institute
1,2

 

ctimur2008@yandex.ru
0
, akila2011@yandex.ru

8
 

 

Abstract 

The aim of this article is to show the main activities of the Department of Philology 

and Regional Studies of the Russian Islamic Institute from its foundation to the 

present days.The work represents the academic and educational way which is used in 

teaching of the Arabic language as the first foreign language in addition to the 

related educational subjects like Rhetoric, Arabic Literature, Arabic Dialects, 

Morphology, Syntax, Phonetics, Synonymy and the Methods of Teaching Arabic 

Language to foreigners.  

This article describes the contribution of Academician Mirza Ismagilovich 

Makhmutov in the field of the development of teaching Arabic language through 

working out on a problem case offered to students, which is activating their mental 

activities. The research also presents the description of the books which are authored 

by us and are used in the educational process.  

The main scientific method that was used in our research is the descriptive one, 

which is based on the review of several scientific books related to the presented topic. 

One of the most important results that we have reached is that the teaching of the 

Arabic language is based on the principles of theory and practice at the same time. 

Also, the acquisition of this discipline is based on the study of the Arab environment 
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in order to deepen the understanding and mastery of the language skills among 

students. 

Keywords: Russian Islamic Institute, department of Philology and Regional Studies, 

the Arabic language, Linguistics, the Bachelor degree, the Master degree 

 

For citation: Shaikhullin, T. A., & Omri, A. (2020). Development of Arabic Studies 

at Russian Islamic Institute (on the example of activity of the Department of 

Philology and Regional Studies). Eurasian Arabic Studies, 9, 98-012. (In Arabic) 

 

 المقدمة

بإشراف في الجامعة اإلسالمية الروسية  8118تأسس قسم علم اللغة والدراسات اإلقليمية سنة 

 (. 8112-0181ميرزا إسماعيلوفيتش محمودوف )

ريقة ميرزا إسماعيلوفيتش محمودوف مستشرق ومختص في علم التربية ومن أهم مؤسسي ط

"التدريس التدريس عبر المشكلة. له عدة كتب في هذا المجال. لقد وصف هذه الطريقة في كتابي 

 .(2)" التدريس عبر المشكلة في الثانويةو"تنظيم  (1)مبادئ النظرية األساسية" وعبر المشكلة 

 مقال "التدريس عبر المشكلة معتمدا على خبرة ووصف أساليب طريقة التدريس األساسية في

وتطوير النشاط المعرفي والتفكير المستقل عند طالب مدارس "  (3) مدرسين  تتاريا المختصين"

 .(5)وكتاب "النظرية والتطبيق للتدريس عبر المشكلة"  (8)تتاريا" 

منها عضوية أكاديمية التعليم الروسية وعضوية أكاديمية  ،له عديد األنشطة في مجال التعليم 

ستان. حاصل على شهادة الدكتوراه دولة في العلوم التربوية ودكتوراه في العلوم في جمهورية تتار

 علوم اللغات، وحاصل على لقب األستاذية وعرف بنباغته وسعة معارفه العلمية. 

من األعمال التي تستحق أن تخلد في ذاكرة الميرزا إسماعيلوفيتش محمودوف هي ما قام به في 

 في الجامعة اإلسالمية الروسية. ة قسم علم اللغات والدراسات اإلقليمي

عمل في الجامعة اإلسالمية الروسية سابقا أساتذة مختصون في علم اللغة الذين درسوا في الدول 

العربية مثل مصر، تونس، ليبيا، السودان، اليمن، المملكة العربية السعودية. لكن لم تكن لهم 

هم في التدريس. حيث بذلوا قصارى جهودهم في الدراية الكافية بالقواعد النظرية العلمية رغم خبرت

 نشر اللغة العربية الفصيحة والثقافة العربية اإلسالمية وعادات العرب وتقاليدهم.

عمل الميرزا اسماعيلوفيتش على شحذ همم أساتيذ القسم علميا وروحيا منذ ترأسه القسم في اليوم 

 األول. 

قسم في ما يخص المشاكل التربوية واللغوية والعلم في قام بتنشيط عملية البحث العلمي مع أساتذة ال

تلك الفترة. كان يعقد اجتماعا أسبوعيا يبحث فيه مع أساتيذ القسم آخر التطورات العلمية والبحوث 

في مجال اللغة وعلم التربية. مما مكنهم من نشر عديد المقاالت العلمية في مجاالت مختلفة. نذكر 

 ستاذة عقيلة عمري في المؤتمر الدولي تحت عنوان )الندوة النسائية(على سبيل المثال مشاركة األ
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بالمعهد اإلقليمي التتاري األمريكي وكان موضوع مقالتها )المرأة التونسية بين الماضي 

 والحاضر(. 

بفضل هذا الحافز المتواصل بسرعة ظهرت النتيجة المتمثلة في مشاركة األساتذة في مؤتمرات 

 نهم في بداية كتابة رسالة دكتوراه والبعض اآلخر في البحوث العلمية. علمية وسعي البعض م

اآلن يواصل قسم علم اللغات وعلم البلدان التطور معتمدا على التجربة والخبرات التي وضعها أول 

ناقش األستاذ تيمور  8111مشرف له أال وهو األكاديمي ميرزا إسماعيلوفيتش محمودوف. سنة 

تفوق تحت عنوان )تنفيذ نظرية التدريس عبر المشكلة في الجامعات على شيخولين الدكتوراه ب

 سبيل المثال تعليم اللغة العربية وعلم البلدان(. 

 المنهجية ومادة البحث

الى يومنا هذا والذي أنهى دراسته بمعهد  8111ترأس شيخولين تيمور أعظموفيتش القسم منذ عام 

لم اللغات )فقه اللغة( كما أنهى أيضا الدراسة بالمعهد بورقيبة للغات الحية في تونس تخصص في ع

التتاري اإلقليمي األمريكي في قازان تخصص طرق تدريس اللغة العربية. دكتوراه في علم 

 التربية. دكتوراه دولة في علم اللغات.

خمسة عشر تدريسي من حملة  يتألف من يضم قسم علم اللغات والدراسات اإلقليمية كادرا تدريسيا

 هادة الدكتوراه من ضمنهم أربعة بدرجة دكتوراه دولة نذكر البعض منهم:ش

  ،أ.د. أمينوفا ألميرة أسخاتوفنا. دكتوراه دولة في علم اللغات تخرجت من جامعة قازان الدولية  -0

 االختصاص: األدب.

ربية أ. د . زكيروف رفيس رافائيلوفيتش. دكتوراه في علم اللغات. تخرج من الجامعة الدولية للت -8

 بقازان. االختصاص: اللغات األجنبية: العربية واالنجليزية. 

د. زمالييفا غيلوسا حيداروفنا. تخرجت من المعهد التتاري اإلقليمي األمريكي. االختصاص:   -3

 طرق تدريس اللغة العربية.

ة أ.د. مينغازوفا نائلة حميدوفنا. دكتوراه في علم اللغات تخرجت من الجامعة الدولية للتربي  -8

 بقازان. االختصاص: اللغات األجنبية: العربية واالنجليزية. 

د.عقيلة عمري. تخرجت من الجامعة التونسية. االختصاص: حقوق وعلوم سياسية. تخرجت   -1

 من الجامعة االسالمية الروسية بقازان. االختصاص: علم اللغات )ماجستير(.

. تخرجت من جامعة قازان الدولية. د. صاالحوفا إلفيرا عرفانوفنا. دكتوراه في علم اللغات -1

 االختصاص: اللغة العربية.

أ.د. تاراسوفا فنوزا خريسوفنا. دكتورة دولة في علم اللغات. تخرجت من جامعة قازان الدولية.  -1

 االختصاص: نظرية اللغات. 

ة. أ.د. فتاحوفا نائلة نوريخانوفنا. دكتوراه دولة في علم اللغات. تخرجت من جامعة قازان الدولي -2

 االختصاص: األدب. 
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يتخرج من قسم علم اللغات والدراسات اإلقليمية مختصون في : علم اللغات، اختصاص: نظرية 

تدريس اللغات والثقافات األجنبية وتطبيقها  حيث التحقت الدفعة األولى لدرجة البكالوريوس في 

بدوام كامل والدفعة  تخرجت الدفعة السابعة للطلبة من نظام التعليم 8101. في صيف  2009سنة

تم تخرج الدفعة الثالثة في تخصص ماجستير  8101الخامسة لطلبة التعليم بالمراسلة وأيضا سنة 

. وقد تخرج من 8101علم اللغات: اللغات األجنبية وثقافة البلدان.  حيث بدأت الدراسة من سنة 

 طالبا متخصص في علم اللغات.  011الجامعة أكثر من 

 م اللغات يتم تدريس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية )اي لغير الناطقين بها(.في إطار تخصص عل

إلى جانب دراسة اللغة تدرس  أيضا مواد نظرية و تطبيقية تعمق الفهم الطلبة وتمكنهم من اللغة 

العربية و ثقافتها مما ينمي اإلحساس بالتسامح لدى الطلبة تجاه ممثلي الديانات و القوميات 

يمتلك طلبة علم اللغات القدرة على استيعاب اللغة و حيث يحصلون باستمرار على جوائز  األخرى.

في مسابقات في اللغة العربية على مستوى روسيا. وبسبب انفتاح روسيا وتواصلها مع الدول 

األجنبية ازدادت الحاجة إلى المختصين في اللغة العربية النتشارها بين الدول. حاز طلبة القسم 

لعديد من الجوائز في مسابقة اللغة العربية التي نظمتها الجامعة الفيدرالية بقازان والتي على ا

على المرتبة األولى في  8101شارك فيها طلبة من جميع أنحاء روسيا حيث حصلوا في عام 

حصلوا على المرتبة األولى في  8102الترجمة والمرتبة الثانية والثالثة في اإلنشاء وفي عام 

على المرتبة  8101ة والمرتبة األولى في التحدث والمرتبة الثالثة في اإلنشاء وفي عام الترجم

 األولى والثالثة في الشعر والمرتبة األولى في اإلنشاء.

إن إتقان اللغات و التمكن من طرق التدريس و الترجمة تخول خريجي كلية اللغات من أن يكونوا 

م آفاق أوسع. وهذا يعني أن خريج كلية اللغات يجب أن منافسين جيدين في مجال العمل وتفتح له

تكون له معرفة واسعة النطاق و قدرات على التواصل الثقافي. إلى جانب التوجه الدراسي لعلم 

 اللغة.

يدرس أساتذة قسم علم اللغات والدراسات اإلقليمية مواد لغوية مختلفة مثل: أصول الدين ، صحافة 

 .الدراسات العليا )الماجستير(، اقتصاد ، أصول الدين في 

 نتائج البحث

، و مواد لغوية أخرى مثل: البالغة في قسم علم اللغات و الدراسات اإلقليمية ، تدرس اللغة العربية

 اللهجات ، علم اللغة ، األدب العربي.

يهدف القسم إلى تطوير متواصل لطرق تدريس اللغات األجنبية وذلك عن طريق تنشيط أفكار 

و الرفع من قدرته الفنية مع استعمال خبرات أجنبية عصرية. ويحرص جميع أساتذة القسم الطالب 

على كتابة البحوث العلمية وتأليف كتب منهجية ونشر المقاالت العلمية داخل روسيا و  

خارجها.والمشاركة في مؤتمرات علمية تطبيقة وإقامة تجمعات ثقافية مثل مهرجان الطلبة لثقافات 

 سالمية وهواة السينما ومسابقات في مجال اللغة العربية على مستوى روسيا. الشعوب اإل
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ينظم القسم سنويا مؤتمرا علميا تطبيقيا بعنوان )علم اللغة في بيئة مختلفة األجناس و األديان: 

موقفه، مستقبله(. يشارك في هذا المؤتمر علماء من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم مثل: اليمن، 

مصر، المملكة العربية السعودية، سوريا، العراق، الواليات المتحدة األمريكية، تركيا،  تونس،

 إيران، طاجيكستان وغيرهم. 

في الترجمة في مهرجان قازان الدولي للسينما اإلسالمية  8112يشترك اساتذة القسم منذ عام 

 ويطبق الطلبة اللغة العربية في هذا المهرجان.

ليف المعجم الدراسي للغة العربية تحت إشراف األكاديمي ميرزا إسماعيلوفيتش قام أساتذة القسم بتأ

محمودوف الذي يتألف من خمسة كتب دراسية. حيث تعرضت إلى كثير من التعديالت وطبعت 

 أكثر من مرة. ونستعرض في مقالنا هذا آخر نسخة منها.

يخولين، رفيس زكيروف، عقيلة الكتاب الدراسي للغة العربي. المستوى األول . تأليف: تيمور ش

 . (6)عمري. قازان/ الجامعة اإلسالمية الروسية 

يتكون هذا الكتاب من تدريبات على الكتابة وثمانية محاور. في كل واحد منها نصوص تختلف 

بعضها عن بعض. وفي هذه النصوص تتجسد الثقافة العربية، العادات والتقاليد واألكالت. كل 

لومات في النحو والصرف مع الشرح الدقيق. لكل محور تدريبات في محور هو عبارة عن مع

المهارات اللغوية األربعة )االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(. هذه التدريبات موجهة لتنشيط 

األفكار. في آخر كل محور صور قصيرة من القرآن الكريم مع مصطلحات قرآنية مترجمة إلى 

تاب جداول في تصريف األفعال الصحيحة المجردة والمزيدة في اللغة الروسية. في نهاية الك

الماضي والمضارع المرفوع والمضارع المجزوم والمضارع المنصوب واألمر على األوزان 

التالية: فعّل، فاعل، أفعل، تفعّل، تفاعل، انفعل، افتعل، افعّل، استفعل. أهمية هذا الكتاب تكمن في 

 قبل ناطقين باللغة العربية من تونس، سوريا ولبنان. مصاحبته تسجيل صوتي للنصوص من 

الكتاب الدراسي للغة العربية. المستوى الثاني. تأليف: تيمور شيخولين، رفيس زكيروف، عقيلة 

 . (7)عمري. قازان. الجامعة اإلسالمية الروسية 

وفي يتكون هذا الكتاب من ثمانية محاور. في كل واحد منها نصوص تختلف بعضها عن بعض. 

هذه النصوص تتجسد المواضيع التالية: "العطل وأوقات الفراغ واالستراحة"، "الصحة 

واألمراض والعالج"، "السكن والشقة واألثاث"، "أماكن للترفيه والطقس". كل محور هو عبارة 

عن معلومات في النحو والصرف مع الشرح الدقيق. لكل محور تدريبات في المهارات اللغوية 

ستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(. هذه التدريبات موجهة لتنشيط األفكار. في آخر كل األربعة )اال

محور صور قصيرة من القرآن الكريم مع مصطلحات قرآنية مترجمة إلى اللغة الروسية. في نهاية 

الكتاب جداول في تصريف األفعال المضاعفة، المهموزة، المثالة، الجوفاء، الناقصة،اللفيفة في 

اضي والمضارع المرفوع والمضارع المجزوم والمضارع المنصوب واألمر. في هذا الكتاب الم

توجد صور متعددة وأنواع الخطوط العربية. أهمية هذا الكتاب تكمن في مصاحبته تسجيل صوتي 

 للنصوص من قبل ناطقين باللغة العربية من تونس، سوريا ولبنان. 
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 عقيلة عمري. قازان. الجامعة اإلسالمية الروسيةنصوص تطبيقية. تأليف: تيمور شيخولين، 

(8) . 

مراجعة ما تم دراسته في يتكون هذا الكتاب من خمسة عشر محورا6 تناول فيها المواضيع التالية: 

الكتابين السابقين. بعض النصائح لمتعلم اللغة العربية. خصائص اللغة العربية وتاريخها ولهجاتها. 

ربي، التقويم الهجري، أسماء البلدان العربية، عواصمها وعملتها، الموقع الجغرافي للوطن الع

المنظمات العربية. مثال من أنواع البرقيات والطرود، كيفية تغير األوراق في مكتب البريد وفي 

البنك، كيفية التسجيل للجامعة. مثال للرسالة الشخصية والرسالة الرسمية. كيفية استعمال القاموس 

تقاق الكلمات العربية. التعرف على نوع من أنواع الشعر العربي يكون في شكل العربي، ميزان اش

صدر وعجز، مثال من الشعر العربي ذو موضوع فلسفي. معلومات عامة تعالج أهمية الفولكلور 

في الحياة العربية. خصائص المدن العربية ومميزاتها، الصناعات التقليدية التونسية. جمهورية 

، لمحة تاريخية عن مدينة قازان. مثال لقصة تقليدية عربية مقتطفة من التراث تتارستان الروسية

العربي. آراء العرب حول قيمة الوقت وكيفية استغالله. التعرف على نوع من الشعر العربي يكون 

في شكل عمودي ويعكس كيفية تعبير العرب عن العشق وعن قيمة الحب في حياتهم. أشكال 

ة، شرحها وتاريخ قولها. مثال للشعر العربي الذي يعبر عن حب الوطن. متعددة ألمثال العربي

 العادات والتقاليد العربية. اإلطالع عن حرية المرأة العربية. 

لكل محور تدريبات في المهارات اللغوية األربعة )االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(. هذه 

ر موضوع خاص للتحدث وموضوع خاص التدريبات موجهة لتنشيط األفكار. في آخر كل محو

للتحرير الكتابي. أهمية هذا الكتاب تكمن في مصاحبته تسجيل صوتي للنصوص من قبل ناطقين 

 باللغة العربية من تونس، سوريا ولبنان.

 . (9) تأليف: تيمور شيخولين، عقيلة عمري. قازان. الجامعة اإلسالمية الروسيةعلم الصرف. 

ب الدراسي على مقارنة طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في تعتمد منهجية هذا الكتا

البلدان العربية وروسيا. استعمل في الكتاب مبدأ التتابع ومبدأ التدريس عبر المشكلة وهو يركز 

يتكون هذا الكتاب من اثنان وعشرين محورا. في كل محور قدمنا األمثلة على تنشيط أفكار الطلبة. 

عد الصرفية مع شرحها ومع التمارين المركزة على تطوير استعمال القواعد اللغوية والقوا

المدروسة في تعبير شفوي وتعبير كتابي. ترد معلومات هذا الكتاب تباعا من السهل إلى الصعب. 

تقدم معلومات الكتاب بواسطة الطريقة االستنتاجية )من األمثلة إلى القواعد(. في أول الكتاب كل 

ا تعرض باللغتين: العربية والروسية وهذا لتكوين شروط موضوعية الستيعاب القواعد وشرحه

المصطلحات الصرفية باللغة العربية عند الطالب. أما في آخر الكتاب فتعرض القواعد مع الشرح 

 باللغة العربية فقط. 

 . (12) تأليف: تيمور شيخولين، عقيلة عمري. قازان. الجامعة اإلسالمية الروسيةعلم النحو. 

يتكون هذا الكتاب من تسعة وعشرين محورا. في كل المحور قدمنا األمثلة اللغوية والقواعد 

النحوية مع شرحها ومع التمارين المركزة على تطوير استعمال القواعد المدروسة في التعبير 
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البلدان  الشفوي والتعبير الكتابي. قد استعملنا الخبرات اإليجابية لتدريس اللغة العربية في جامعات

العربية من خالل تأليف هذا الكتاب بواسطة الدراسة العميقة لبعض الكتب الدراسية المشهورة مثل 

"النحو العربي الواضح"، "الكتاب األساسي"، "العربية المعاصرة". ترد معلومات هذا الكتاب 

من األمثلة إلى تباعا من السهل إلى الصعب. تقدم معلومات الكتاب بواسطة الطريقة االستنتاجية )

القواعد(. في أول الكتاب كل القواعد وشرحها تعرض باللغتين: العربية والروسية. أما في آخر 

الكتاب فتعرض القواعد مع الشرح باللغة العربية فقط. نالحظ أن في هذا الكتاب توجد كثير من 

حوية والصرفية أمثلة إعراب الجمل العربية. وقد وضع في نهاية الكتاب معجم المصطلحات الن

 المترجمة إلى اللغة الروسية. 

 الخالصة

استعرضنا وصف التوجه الدراسي لعلم اللغات، حيث  يتم تدريس اللغة العربية كمادة أولى لغير 

الناطقين بها. وصفنا طريقة التدريس عبر المشكلة ألكاديمي أ.م. ممودوف والكتب الدراسية 

اإلقليمية في الجامعة اإلسالمية الروسية أثناء التدريس. المستخدمة بقسم علم اللغات والدراسات 

وخالصة القول أن نشاط قسم علم اللغات والدراسات اإلقليمية تجعل من الجامعة اإلسالمية 

الروسية، من ضمن الجامعات التي تحتل المراتب األولى في تدريس اللغة العربية في بيئة تعليمية 

ا لنشاط هو خالصة . هذبل على مستوى روسيا عامةعصرية ليس فقط على مستوى إقليمي 

المجهود الجماعي لكثير من المدرسين والمختصين في اللغة العربية. أما الكتب الموصوفة في هذه 

المقالة فهي عبارة عن محصلة إليجابيات طرق التدريس في روسيا و مقارنتها ببلدان عربية. وهذا 

 ت العصر.المجمع دائما في تطور وتغير حسب تطورا
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 الملخص

فحته في الجزائر. والمواد الرئيسية ة  تصف المألفتان تدابير وقاية الفساد ومكالفي هذه المقا

، فساد من جهةللدراسة هي النصوص القانونية المعيارية للجزائر واالتفاقات الدولية لمكافحة ال

والمصادر اإلسالمية التقليدية )القرأت الكريم واألحاديث الشريفة( من جهة أخرى. يقارن المؤلفتان 

-10وتحلالن محتواهم. وعند تحليل القانون رقم ، ص، متابعة الصالت المنطقية بينهمهذه النصو

، تأتيان الى النتيجة أن له قاعدتين أساسيتين.: االتفاقات الدولية بشأن منع ومكافحة الفساد"" 11

لمكافحة الفساد ، وكذلك الشريعة اإلسالمية. تؤكد المؤلفتان على صلة  التشريع الجزائري ليس 

ألخالقية لدين اإلسالم الذي كان له السبق في هذا المضمار. فقط مع الشريعة ، ولكن مع القواعد ا

ويميز المؤلفتان جزأين رئيسيين من القانون: وقاية الفساد ومكافحة جرائم الفساد. ويوضح الجزء 

األول بالتفصيل آليات تعيين الموظفين العموميين، ويصف الجزء الثاني أنواع جرائم الفساد وما 
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ى اهتمام خاص لصفقات العامة باعتبارها المجال الرئيسي الرتكاب يقابلها من عقوبات. ويبد

جرائم الفاسد. وفي الختام ،  تعرت المؤلفتان أيضا عن أملهما في أن يستخدم هذا القانون بفعالية 

 في إنفاذ القانون الجزائري. 

لوقائية، التصريح الفساد، القطاع العام والخاص، الشريعة اإلسالمية، التدابير ا الكلمات المفتاحية:

 العمومية، أساليب التحري الخاصة بالممتلكات، الصفقات

 

(. استراتيجية مكافحة الفساد من منظور التشريع 8181. )نادية ،تياب &،هنية ،أحميد :لالقتباس

 .٢١١ - ٢٢٩، ص ص ٩الجزائري والشريعة اإلسالمية . الدراسات العربية األوراسية، 
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Аннотация 

В данной статье авторы рассматривают меры профилактики и борьбы с 

коррупцией в Алжире. Основные материалы исследования – это нормативно-

правовые акты Алжира и международные антикоррупционные документы с 

одной стороны, и классические исламские источники с другой. Авторы 

сопоставляют их тексты, прослеживая логические связи между ними, и 

производят анализ их содержания. Анализируя закон №01-06 «О профилактике 

и борьбе с коррупцией», они обнаруживают, что он имеет под собой две 

основы: международные антикоррупционные соглашения, а также исламское 

право. Подчеркивается неразрывная связь алжирского законодательства не 

только с шариатом, но с морально-нравственными нормами Ислама, который, 

по мнению авторов, является правовым пионером в области противодействия 

и профилактики коррупции. Авторы выделяют в законе две основные части: 

профилактика коррупции и противодействие преступлениям коррупционного 

характера. В первой части подробно разъясняются механизмы найма 

государственных чиновников, во второй описываются виды коррупционных 

преступлений и соответствующие им санкции. Особенное внимание уделяется 

государственным контрактам, как основному полю для совершения 
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преступлений коррупционного характера. В заключении авторы также 

выражают надежду, что данный закон будет эффективно использоваться в 

алжирском правоприменении. 

Ключевые слова: коррупция, государственный и частный сектор, исламское 

право, превентивные меры, разрешение собственности, публичные сделки, 

частное право 
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Евразии. 2020. № 9. С. 109 -138.  (на арабском языке) 
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Abstract  

In this article, the authors consider measures taken for corruption prevention and 

combat in Algeria. The main materials of the study are legislative acts of Algeria and 

international anti-corruption documents on one hand, and classical Islamic sources 

on the other. The authors compare their texts, tracing logical connections between 

them, and analyze their content. Analyzing the law No. 01-06 "on prevention and 

fight against corruption", they find that it has two bases: international anti-

corruption agreements, as well as Islamic law. The authors emphasize the 

inextricable connection of Algerian legislation not only with Sharia, but with the 

moral norms of Islam, which, according to the authors, is a legal pioneer in the field 

of combating and preventing corruption. The authors single out two main parts of the 

law: prevention of corruption and countering corruption-related crimes. The first 

part in detail explains the mechanisms for hiring public officials, the second 

describes the types of corruption crimes and the corresponding sanctions. Special 

attention is paid to state contracts as the main field for committing crimes of a 

corrupt nature. In conclusion, the authors also express the hope that this law will be 

used effectively in Algerian law enforcement. 
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 المقدمة

الفساد
1
ظواهر التي تهدد الدول في مصالحها االقتصادية والسياسية وحتى األمنية، من أخطر ال 

وهو ظاهرة خطيرة ظهرت بظهور اإلنسان قد نظمته الشريعة اإلسالمية ليشمل كل المظاهر 

مرة 81والمجاالت المحرمة وخير دليل على ذلك ورود هذا المصطلح في القرآن الكريم أكثر من 
2
 

 اتيجيات وسياسات دولية وإقليمية للوقاية من مخاطره ومكافحته.لذا تم التكفل برسم استر

االتفاقيات الدولية واإلفريقية والعربية لم تبَق الجزائر بعيدة عن الجهود الدولية، إذّ انضمت إلى 

   المناهضة للفساد بغرض تكامل أفضل وتعاون أنجع في هذا المجال.

المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لفسادفصادقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا
3

 ،

    رغم تردد العديد من الدول في التصديق عليها.

ا على الصعيد القاري،  وإذا كانت الجزائر حاضرة على المستوى العالمي، فكانت أكثر حضور 

لى اتفاقية االتحاد صادقت عف وذلك بمشاركتها الفعالة في بلورة إستراتيجية إفريقية لمكافحة الفساد،

8113يوليو  00اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في مابوتو بتاريخ 
4
. 

                                                           

 
1
ا وكل عمٍل أو تصرف مضر بالفرد أو المجتمع وفي كل مصطلح الفساد في اللغة ضد الصلح والصالح ويعني ال  لهو وأخذ المال ظلم 
1
ا وكل عمٍل أو تصرف مضر بالفرد أو المجتمع وفي كل مصطلح الفساد في اللغة ضد الصلح والصالح ويعني ال  لهو وأخذ المال ظلم 

 مقتضيات الحياة الدنيا وما يتعلق بالدين. 

"استغالل السلطة من أجل المنفعة الخاصة"، وهو "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص". لمزيد أما الفساد من الوجهة القانونية فيعني

زاولي دمحم، "مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأساليب معالجته"، الملتقى الوطني حول اآلليات القانونية لمكافحة من التفصيل انظر: م

  .0م، ص 8112الفساد6 

ون اعتماد غير أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد اتجهتا إلى حصر األفعال وتصنيفها كجرائم للفساد د

 تعريف قانوني له. 
2
(، سورة المائدة 13(، سورة آل عمران اآلية )810و 881، 811، 31، 81، 00ويتجلى ذلك في اآليات القرآنية اآلتية: سورة البقرة اآليات ) 

(، سورة 10و 20، 81(، سورة يونس اآليات )13(، سورة األنفال اآلية )081و 21، 18(، سورة األعراف اآليات )18و 33، 38اآليات )

(، سورة األنبياء اآلية 18(، سورة الكهف اآلية )8(، سورة اإلسراء اآلية )22(، سورة النحل اآلية )81(، سورة الرعد اآلية )13يوسف اآلية )

 11، 8)(، سورة القصص اآليات 82و 08(، سورة النمل اآليات )023و 018(، سورة الشعراء اآليات )10(، سورة المؤمنون اآلية )88)

(، 88(، سورة دمحم اآلية )81(، سورة غافر األية )82(، سورة ص اآلية )80(، سورة الروم اآلية )31و 31(، سورة العنكبوت اآليات )23و

 (. 08سورة الفجر اآلية )

 
3

دة لمكافحة الفساد ، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم المتح8118أبريل سنة  01، مؤرخ في 082-18بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 81عدد  ،،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية8113أكتوبر  30المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة المعتمدة بنيويورك يوم 

 .08 ص ،8118أبريل   81بتاريخ 
4
قية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته ، يتضمن التصديق على اتفا8111أفريل سنة  01، مؤرخ في 031-11بموجب مرسوم رئاسي رقم  

  .8 ص ،8111أبريل  01، بتاريخ 88،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 8113يوليو سنة  00المعتمدة بمابوتو في 
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ولم تكتف الجزائر باالنضمام إلى االتفاقيات الدولية، بل ترجمت التزاماتها الدولية بسن النص 

تفاقيتانالتشريعي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تكريسا للمبادئ التي تضمنتها اال
5
. 

وقد تضمن من األحكام ما يكفل مواجهة شاملة للفساد سواء قبل وقوعه ويدخل في إطار ما يعرف 

بسياسة الوقاية من الفساد )المبحث األول( أو حتى بعد وقوعه قمعا للفساد والمفسدين )المبحث 

في إطار قانون رقم الثاني(. فهل وفّق المشرع الجزائري في رسم إستراتيجية فعالة لمواجهة الفساد 

 ؟ 11-10

   المنهجية ومادة البحث

للجمهورية الجزائرية. وكانت مادة  11-10هذه المقالة هي تحليل قانون وقاية الفساد ومكافحته رقم 

الدراسة هي نص القانون وما يتصل به من قوانين وإتفاقيات دولية والنصوص المقدسة اإلسالمية 

وباستخدام طريقة التنظيم ، وجدنا اتساق الهيئات التشريعية  القرآن  الكريم وأحاديث الرسول.

الجزائرية في اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد. وباستخدام طريقة المقارنة ، تتبعنا العالقة بين أحكام 

القانون والشريعة اإلسالمية. وكانت المرحلة األخيرة من الدراسة هي تحليل أحكام القانون فيما 

الدولية واألعراف اإلسالمية. وباإلضافة إلى ذلك ، نثير عددا من المسائل  يتعلق باالتفاقات

 الموضوعية ألحكام مواد معينة من القانون.

 الخالصة

 المبحث األول

 21-26األحكام المتعلقة بالوقاية من الفساد في قانون رقم 

من جرائم الفساد، وذلك  دعت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ضرورة إتباع سياسة الوقاية

" وبمصادقة الجزائر على االتفاقية كان من التدابير الوقائيةضمن أحكام الفصل الثاني بعنوان "

 المنطقي أن يتضمن قانونها الداخلي التدابير التي تحول دون وقوع هذه الجرائم.

 ا يلي:يهدف هذا القانون إلى ملتنص على " 10-11فجاءت المادة األولى من قانون رقم 

 ".دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ...... -

تتعدد هذه التدابير بتنوع النصوص المنظمة لها، فتعلقت أولى جهود المشرع بأهم المبادئ التي 

تحكم نظام التوظيف نظرا ألهميته في حماية الوظيفة العامة )المطلب األول(. ونظرا ألهمية 

رها أحد أهم المجاالت عرضة للفساد تضمن قانون الوقاية من الفساد الصفقات العمومية والعتبا

 ومكافحته جانبا هاما من أحكامه للوقاية من الفساد في هذا المجال )المطلب الثاني(.

                                                           
5
، 08مهورية الجزائرية عدد ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  الجريدة الرسمية للج8111فبراير سنة  81، مؤرخ في 10-11قانون رقم  

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 8101غشت سنة  81، مؤرخ في 11-01، معدل ومتمم بأمر رقم 8 ص 8111مارس  12بتاريخ 

ة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري8100أوت  18، مؤرخ في 01-00، معدل ومتمم بقانون رقم 01ص  8101سبتمبر 0، بتاريخ 11

 03متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، صادرة في  13. كما أصدر رئيس الجمهورية تعليمة رئاسية رقم 8 ص 8100غشت   01، بتاريخ 88عدد 

 .8111ديسمبر
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وبتفشي الفساد، لم يعد مفاجئا تدخل المشرع الجزائري من أجل ضمان الشفافية في تسيير األموال 

على تدابير وقائية أخرى أهمها إنشاء  10-11مة، لذا نص قانون رقم العمومية وإدارة الشؤون العا

 سلطة إدارية تدعى بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته )المطلب الثالث(.

 المطلب األول

 التدابير المقررة لحماية الوظيفة العامة من الفساد

الدولة المعاصرة، يوفر لها المشرع تحتل الوظيفة العامة مكانة خاصة في المجتمع وألهميتها في 

عن طريق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كافة أنواع الحماية، إذ يشّكل أداة رقابية وطنية فعالة 

في حماية الوظيفة العامة من مخاطر الخروج على مبدأ المشروعية والبيروقراطية والفساد 

 (.13م، ص 8111اإلداري والمالي)خالف، 

المنتهجة لمكافحة الفساد بتطوير نظم التوظيف التي يجب أن تقوم على معايير  تبدأ السياسة

موضوعية في اختيار الموظفين وترقيتهم )الفرع األول(، العتبار الموظف العام األداة المرتكبة 

 ألغلب جرائم الفساد.

ا آلليات الوقاية ألقى المشرع على عاتق الموظفين العموميين القائمين بأع باء الوظيفة العامة وتدعيم 

واجب التصريح بالممتلكات )الفرع الثاني(، وحثهم على ضرورة اعتماد مدونات وقواعد سلوكية 

 )الفرع الثالث(.

 الفرع األول

اعتماد معايير موضوعية في اختيار الموظفين
 

، فاإلنسان أساس الفساد من أهم أسباب انتشار الفساد وضع رجل غير مناسب في وظيفة عامة

(08:13ازع الشر موجودة بالفطرة في سلوكيات األفراد )القرآن فنو
6
وقد تنبأت المالئكة من آالف  

﴿ َوإِْذ قَاَل َربَُّك السنين بأنه بوجود اإلنسان سينتشر الفساد في األرض وذلك في قول هللا تعالى 

َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِ  يَها َمن يُْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الد ِ

ُس لََك قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما اَل تَْعَلُمونَ  (8:31﴾) القرآن بَِحْمِدَك َونُقَد ِ
7
لذا أّكدت اتفاقية األمم المتحدة  

 هم. لمكافحة الفساد على ضرورة اعتماد معايير موضوعية في تعيين الموظفين وترقيت

فتوضع الشروط وفق ضوابط  ،10-11وهو ما تبناه المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 

موضوعية تهدف إلى شغل الوظائف بأفضل العناصر وأصلحها، وتبع ا لذلك تكون الوظيفة العامة 

 حق ا لكل مواطن تنطبق عليه شروطها أي ا كان مركزه االجتماعي. 

مرهون باستقامته وحسن سلوكه وعدم إساءة استعمالها وإخالله بذلك  وبقاء الموّظف في الوظيفة

 يؤدّي إلى مساءلته على نحو يقضي بعزله.

 الفرع الثاني

 فرض واجب التصريح بالممتلكات

                                                           
6
اَرةٌ بِالسُّوِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ َربِّي  لقول هللا تعالى  ُئ نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ ِحيمٌ ﴿َوَما أُبَّرِ  .﴾َغفُوٌر رَّ
7
 (.31سورة البقرة اآلية ) 
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من  8يضيف المشرع لقائمة التدابير الوقائية ضرورة التصريح بالممتلكات وهو ما أكدته المادة 

 دئي الشفافية والمسؤولية.الذي يدعم مب 10-11قانون رقم 

نشير أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كان أول من طبق نظام المحاسبة وعلى أساسه عرف 

ا في تطبيقه."من أين لك هذا" بمبدأ   وقد كان حاسم 

وضمان نزاهة األشخاص المكلّفين يدخل اإلجراء ضمن متطلبات حماية الممتلكات العمومية 

 . (3م، ص 8112، بالخدمة العامة)ضويفي

يتمثل في إلزام كّل شخص يحمل وصف الموظف العام بأن يفصح عن كافة ممتلكاته واستثماراته 

التي يتمتّع بها خارج الوظيفة التي يشغلها، وبالتالي فهو إقرار عن ذمته المالية قصد الوقوف على 

ءلته عن كّل ما أي كسب غير مشروع يدخل ثروته قد يُنبئ تورطه في قضايا الفساد ومن ثم مسا

 يحصُل عليه من مال دون وجه حق.

يكتفي الموظف التصريح بأمواله العقارية والمنقولة وكذا أموال  وبالنسبة للممتلكات المصرح بها

أوالده القصر دون أموال زوجته ولعل ذلك يعود إلى أن النظام المالي في القانون الجزائري يقوم 

تطبيق ا لألحكام الشريعة اإلسالمية نعلى الفصل في الذمم المالية للزوجي
8
. 

يتم التصريح بالممتلكات أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مباشرة، إالّ أن هناك 

تصريحات تصل إليها عن طريق السلطة الوصية أو السلطة السلمية وتشمل فئة الموظفين 

من قانون  1المنصوص عليهم في المادة العموميين الذين يشغلون وظائف ُعليا في الدولة وغير 

فهؤالء أحال التشريع بشأنهم إلى التّنظيم 10-11رقم 
9
 . 

وبالنسبة لفئة الموظفين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة وتشمل رئيس الجمهورية، أعضاء 

البرلمان، رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه، رئيس الحكومة وأعضاؤه، رئيس مجلس المحاسبة، 

 محافظ بنك الجزائر، السفراء والقناصلة، الوالة والقضاة. 

فهؤالء جميع ا يتعيّن عليهم التصريح بممتلكاتهم أمام الرئيس األول للمحكمة العليا وينشر محتوى 

التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خالل الشهرين المواليين لتاريخ انتخاب 

 م لمهامهم. األشخاص المعنيين أو تسلّمه

إّن استثناء الشخصيات السابقة من التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يعود 

لحساسية مناصبها، غير أّن المشرع لم يحدّد ما إذا كانت الهيئة مخولة للتحقيق في تصريحات 

خوال  للقيام بمثل هذه هؤالء المسئولين، ولم يحدّد ما إذا كان الرئيس األول للمحكمة العليا م

 . !التحقيقات أم أّن دوره يقتصر على تلقي التصريحات فقط ؟

فما مصير القضية إذا تّم اكتشاف تالعب في تصريح إحدى المسئولين وكيف تتم متابعة الملف جزائي ا 

أم تتدخل الهيئة إلحالة الملف إلى وزير العدل !فهل يحركه الرئيس األول للمحكمة العليا ؟ !؟
10
مع  

                                                           
8
 ( تطبيق ا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. 8111من قانون األسرة ) 31وقد جاءت المادة  
9
، المحدد لقائمة الوظائف العليا التابعة للدولة 0111يوليو  81، مؤرخ في 881-11أنظر المادة األولى من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  

 .0111، بتاريخ 30"رئاسة الجمهورية"،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد بعنوان 
10
ا في نص المادة    ، معدل ومتمم، سابق اإلشارة إليه. 8111فبراير سنة  81، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  88كما جاء واضح 
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العلم أّن الهيئة غير مخولة بتلقي تصريحات هؤالء المسئولين فكيف يكون لها أمر إحالة الملف إلى 

وزير العدل؟ فهو غموض يؤدي إلى بقاء ملف يتضمن مخالفة هؤالء معلق ا، طالما لم تُحدّد الجهة 

لن يتحّمل أحد مثل المخولة بإخطار الجهات القضائية المختصة وألّن األمر يتعلّق بمناصب حساسة ف

 .(11م، ص 8111، )هاملي هذه المسؤولية دون وجود نص قانوني صريح

يجب أن يكون صحيحا ومستوفيا للشروط  وحتى يؤدي التصريح بالممتلكات الهدف من وجوده

القانونية وأي إخالل بأحكامه يُحرك الدولة عن طريق مشّرعها الدفاع عن أموالها بتجريم كل 

 صورة من صور هذا اإلخالل. صريح بالممتلكات مقررا عقوبات عن كل إخالل بواجب الت

 الفرع الثالث

 الحث على وضع مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين

ا لسياسة الوقاية من الفساد، تعمل الدولة على تشجيع النزاهة وتنمية روح المسؤولية بين  تدعيم 

على وضع مدونات  10-11من قانون رقم  1موظفيها ومنتخبيها، لذا نص المشرع في المادة 

وقواعد سلوكية تحدد اإلطار الذي يضمن األداء السليم والنزيه للوظائف العامة والعهد 

االنتخابية
11
 . 

يؤكد النص على ضرورة وضع مدونات وقواعد سلوكية دون ذكر المقصود بها ولم يُحدد 

 ن مكافحة الفساد.مضمونها، هذا األمر سيؤثر سلب ا على تطبيق قواعد قانو

مدونات السلوك استناد ا لرأي الفقه هي اعتماد معايير ألخالقيات وسلوكيات العمل في إطار 

المؤسسات العامة والهيئات المنتخبة، تحدد للموظفين القيم الواجب مراعاتها أثناء أداء مهامهم وفي 

وص القانونية بأنها التزام عالقتهم بالجمهور، إذ ترتبط المدونة بنظام الخدمة وتتميز عن النص

(31م، ص 8111أخالقي حيث يكون الضمير أداة رقابية فعالة )مصلح، 
12

  . 

تتضمن مدونة السلوك في جوهرها على مبادئ أساسية ينتهجها الموظفون العموميون وكذا 

 المنتخبون أثناء تأدية مهامهم وتتمثل أساس ا في:

 وضوح األنظمة واإلجراءات داخل اإلدارة،  -

االلتزام بإبالغ الجهات المختصة عن أي شخص يقوم بنشاط غير قانوني أو أي سلوك   -

 يوصف بالفساد، 

 التعامل بجدية وصرامة في حالة اكتشاف قضايا الكسب غير المشروع، -

االمتناع عن قبول أية هدية أو مكافئة أو منحة مباشرة أو بواسطة الغير بغرض تقديم   -

 لمصالح شخصية.تسهيالت أو معلومات تحقيق ا 

                                                           
11
ليؤكد صراحة  على ضرورة تحصين سلك القضاء  10-11م من قانون رق 08ونظرا ألهمية القضاء كمؤسسة دستورية، جاء نص المادة  

 ضد مخاطر الفساد بوضع قواعد ألخالقيات المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
12
فافية )فرع فلسطين لمنظمة الش -أمانمصلح عبير، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة،  

 .www.aman-palestine.org ، منشور في موقع:31، ص 8111الدولية( فلسطين، 
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اعتماد هذه القيم والسلوكيات من قبل الموظفين والمنتخبين على اختالف درجاتهم وفي مختلف ف

قطاعات الدولة سيُمثل أول لبنة للحكم الراشد وهنا تكمن أهميتها وصعوبتها في الوقت نفسه، ألن 

يات سيحمي مختلف الهيئات اإلخالل بها يؤدي إلى انتشار الفساد بينما االلتزام بها وتداولها كأساس

(11م، ص 8108والمجتمع وبالتالي الدولة من تفشي الفساد)موري، 
13
. 

وما يزيد من فعالية هذه اآلليات توسيع الفئات التي يشملها وصف الموظف العام وهو ما يتضح من 

ات التي ، إذ يتسع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تحديده للفئ8أحكام الفقرة ب من المادة 

 تدخل في مفهوم الموظف العام.

تلك هي التدابير المقررة للحد من مخاطر الفساد في القطاع العام، إال أن القطاع الخاص لم يسلم 

من آفة الفساد، لذا نال قدرا من االهتمام في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فجاء ببعض 

 يا أو دوليا. التدابير الوقائية سواء كان القطاع الخاص وطن

فنص القانون على ضرورة وضع إجراءات قصد الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص، 

بوضع مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسسات وكل المهن بنشاطها بصورة نزيهة وسليمة 

دية وتشجيع الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في عالقاتها التعاق

مع الدولة
14
 . 

كما أكد المشرع على ضرورة تدقيق معايير المحاسبة المعمول بها في القطاع الخاص، لمساهمتها 

في الكشف المبكر عن الفساد وعلى أساسها يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهته، وفق ضوابط 

 منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.   

إشراك المجتمع المدنيكما تشكل سياسة 
15
عامال حيويا في الوقاية من الفساد، فاإلعالم والتوعية  

 بمخاطر الفساد له دور كبير في تكريس أبعاد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 

ومن تدابير الوقاية أيضا ما تعلق بمنع تبييض األموال وذلك بفرض رقابة داخلية على المصارف 

شف جميع أشكال تبييض األموالوالمؤسسات المالية لك
16
 . 

 المطلب الثاني

 التدابير المقررة لحماية الصفقات العمومية

جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير أخرى تحمل في جوهرها سياسة الوقاية من الفساد 

االت تتعلق بأهم مجال يصرف فيه المال العام وهو مجال الصفقات العمومية العتباره أكثر المج

عرضة للفساد، لذا اتجهت سياسة المشرع في هذا المجال إلى إعادة تكريس قواعد الشفافية )الفرع 

 األول(، كما تضمن ألول مرة نظام التصريح بالنزاهة )الفرع الثاني(. 

 الفرع األول

                                                           
13
موري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل  

 .11، ص 8108، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام لألعمال
14
 ، معدل ومتمم، سابق اإلشارة إليه.8111فبراير سنة  81، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  03أنظر المادة  
15
 ، السابق اإلشارة إليه.10-11من القانون رقم  01أنظر المادة  
16
 ، السابق اإلشارة إليه. 10-11ون رقم من القان 01انظر المادة  
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 تكريس قواعد الشفافية تفعيال لقانون الصفقات العمومية

ات العمومية على جملة من المبادئ بصفة عامة ومجملة، جاء بعد أن أّكد المشّرع في تنظيم الصفق

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لوضع اإلجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المبادئ الهاّمة التي جاء 

من القانون نفسه وسيتم تناولها بالتفصيل تبع ا للترتيب المعروف في  8فقرة  1تحديدها في المادة 

ا باإلعداد المسبق لشروط المشاركة واالنتقاء )أوال (، عالنية إبرام الصفقات العمو مية، بدء 

المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة )ثاني ا( الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات )ثالث ا(، 

 وممارسة طرق الطعن عند اإلخالل بهذه المبادئ واإلجراءات )رابع ا(. 

 أوالً 

 لمشاركة واالنتقاءاإلعداد المسبق لشروط ا

قبل إعالن المصلحة المتعاقدة عن الصفقة العمومية تقوم بإعداد الشروط واألحكام المتعلقة بها في 

 إطار ما يعرف بدفتر الشروط.

لذا فدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها المصالح المتعاقدة بإرادتها المنفردة، تحدد بموجبه سائر 

 بمختلف جوانبها، ويتم إعداده حتى بالنسبة لصفقات التراضي.  الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة

 ثانيًا

 عالنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة

العالنية من أهّم المبادئ التي يقوم عليها إبرام الصفقات العمومية، لذا يتعيّن على المصالح 

 . (Alt, & Luc, 1997, p. 25)ِ المتعاقدة االلتزام بالمبدأ في جميع مراحل إبرام الصفقة

أّول إجراء لتجسيد المبدأ يتمثل في عالنية المعلومات المتعلقة بالصفقة ويكون ذلك باإلعالن عنها 

 حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة. 

فاإلعالن على هذا النحو إجراء شكلي جوهري يكون عن طريق اإلشهار الصحفي، تلزم المصالح 

 في كّل أشكال طلب العروض. المتعاقدة بمراعاته

 ثالثًا

 الموضوعية والدقة في اتخاذ القرارات

حفاظ ا على المال العام يتعين على المصلحة المتعاقدة تحري الدقة والموضوعية في اختيار المتعامل 

المناسب القادر على إنجاز الصفقة، سواء  من حيث اإلمكانيات المادية والبشرية التي يقترحها 

التي يقدمها اعتماد ا على سيرة المتعامل المتعاقد وخبرته في إنجاز المشاريع أخذ ا في  والضمانات

االعتبار شهادة التأهيل التي يقدمها، ومعامالته السابقة معها أو مع مصالح أخرى لتقدير مدى جديته 

 واحترامه لمقاييس ومدة إنجاز الصفقات.

 رابعًا

 إبرام الصفقات العموميةممارسة طرق الطعن عند اإلخالل بقواعد 
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تمر الصفقة العمومية بمراحل متعددة ما يجعلها عرضة للممارسات المنافية لمبدأ المنافسة الشريفة 

ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم في فقرتها األخيرة "...  1والمساواة، لذا جاء نص المادة 

 ". احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية

حق الطعن ممكنا أمام جهات الرقابة المختلفة، خاصة أمام الجهات القضائية عمومية النص يجعل 

ممثلة  في القضاء اإلداري سواء أمام قضاء اإللغاء، إذ منح حق الطعن باإللغاء في اإلجراءات 

، سويدات) المتخذة في إطار عملية إبرام الصفقات العمومية على أساس أنه قرار إداري منفصل

(0م، ص 8111
17
 . 

و أمام قضاء االستعجال بالنسبة للمنازعات التي تنشأ بسبب اإلخالل بإجراءات اإلشهار أو المنافسة أ

 ومراعاة  لمبادئ الحرية والمساواة والشفافية الختيار أفضل متعامل متعاقد.

 الفرع الثاني

 فرض التصريح بالنزاهة على كل متعاقد وطني أو أجنبي

على كل من يدخل الوظيفة العامة ويشغلها، فإّن التصريح  إذا كان التصريح بالممتلكات يفرض

بالنزاهة يفرض على كل من يرغب الدخول للصفقات العمومية تعزيزا لقواعد الشفافية والنزاهة 

 والمنافسة الشريفة.

لذا يلتزم كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقة عمومية تقديم تصريح 

ا من الصفقات المحلية إلى المركزية وحتى بالنزاهة، وذلك ف ي جميع أنواع الصفقات بدء 

(1، ص 8103الدولية)جليل، 
18
 . 

المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد يتعين  8111وبالرجوع إلى أحكام التعليمة الرئاسية الصادرة سنة 

ب الراغبين في التوقيع على التصريح بالنزاهة من قبل الشركاء المتعاقدين جزائريين منهم وأجان

 تقديم عروض للحصول على الصفقات وحتى من يعمل معهم بالمناولة.

يلتزم الشريك المتعاقد عند التوقيع على التصريح بالنزاهة بعدم منح أيّة عمولة للوسطاء ويقبل 

 االعتراف ما ينسب إليه من أخطاء حالة اإلتيان بالبينة التي تُثبتها.

ا للمبادئ المنصوص عليها في المادة  إجراء جديدفالتصريح بالنزاهة  من األمر رقم      1جاء تدعيم 

، المعدل لقانون مكافحة الفساد وهو من مشتمالت ملف الترشح بتأكيد من المشرع في نص 01-11

881-01من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة 
19

  . 

                                                           
17
ارية يمكن تعريف القرارات اإلدارية المنفصلة بأنها تلك األعمال الصادرة عن اإلرادة المنفردة لإلدارة تساهم في تكوين عقد من العقود اإلد 

ال عن العملية العقدية، ولمزيد من التفصيل ومن ثم يمكن فصلها عن ذات العقد المرتبطة به، وبالتالي يمكن الطعن فيها بدعوى اإللغاء استقال

مذكرة لنيل درجة  - دراسة مقارنة - نظرية اإلجراءات اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقود اإلدارية  (.8111. )وسيم نظير ،سويدات أنظر: 

    .الماجستير في القانون، جامعة آل البيت، األردن
18
الملتقى  .ليات المستحدثة لحماية الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في إطار التشريع الجزائرياآل (.8103ماي  80و 81. )مونية ،جليل 

 جامعة يحي فارس، المدية، كلية الحقوق والعلوم السياسية.  .الوطني حول الصفقات العمومية
19
لعمومية وتفويضات المرفق العام،  الجريدة الرسمية ، يتضمن تنظيم الصفقات ا8101سبتمبر سنة  01،  مؤرخ في 881-01مرسوم رئاسي رقم  

  .8101سبتمبر  81(، بتاريخ 11للجمهورية الجزائرية عدد )
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تنظيم الصفقات العمومية  لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يرد مضمون التصريح بالنزاهة في

؟ فهل يعني هذا أن المشرع ال يزال متخوفا من فرض هذا 8111خاصة  وأن التعليمة صدرت سنة 

 ! ؟ 8101اإلجراء حتى في سنة 

 المطلب الثالث

 تعزيز تدابير الوقاية بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

اعتمدها المشرع في إطار سياسة الوقاية من الفساد وهي تعد الهيئة إحدى اآلليات الفعالة التي 

 . "الوقاية خير من العالج"سياسة سارت على نهجها الدول استناد ا لمبدأ 

قبل أن تكون الهيئة إستراتيجية لمكافحة الفساد وقمعه هي إستراتيجية وقائية تختص بالوقاية من 

 (.Komtsindi, 2004, p. 87)  ةمختلف صور الفساد في مختلف القطاعات العامة والخاص

وفي سبيل تجسيد إستراتيجية الوقاية ُزودت الهيئة بوسائل قانونية تشكل في جوهرها ُسلطات تكفل 

 تنفيذها. 

ويظهر ذلك عند تلقي الهيئة للتصريح بالممتلكات الخاص ببعض الموظفين )الفرع األول( فضال 

 ون العمومية )الفرع الثاني(. عن اختصاصها في التوجيه والرقابة في أداء الشؤ

 الفرع األول

 دراسة واستغالل المعلومات الواردة في التصريح بالممتلكات

جعل المشرع التصريح بالممتلكات من أهم آليات الوقاية في القطاع العام التي جاء بها قانون رقم      

11-10 . 

قيقات التابعة لها دراسة واستغالل بعد تلقي الهيئة للتصريحات يتعين على مديرية التحاليل والتح

المعلومات الواردة فيها والتأكد من صحتها قصد الوقوف على مدى تناسب دخل الموظف مع 

803-11من المرسوم الرئاسي رقم  03الثروة التي جمعها عمال  بأحكام المادة 
20
 . 

ي التصريح متميز عن الهيئة بفعلها هذا تجسد فكرة الوقاية من الفساد وتجعل عملها المتعلق بتلق

 تلقي التصريح من الرئيس األول للمحكمة العليا الذي يفتقد هذه السلطة.

قد تكشف المقارنة بين التصريحات زيادة في الثروة، يُلزم الموظف على إثرها تقديم توضيحات 

تبرر مصدرها وفي حالة عجزه أو تقديم معلومات خاطئة، حينئذ يكون تصرف الهيئة على الوجه 

 . 10-11من قانون رقم  88منصوص عليه في المادة ال

 الفرع الثاني

 التوجيه والرقابة في أداء الشؤون العمومية

فضال عن سلطات الهيئة عند تلقي التصريح بالممتلكات، فسلطة التوجيه والرقابة من الوسائل 

 القانونية المساعدة على تنفيذ الهيئة لسياسة الوقاية.

                                                           
20
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات 8111نوفمبر 88، مؤرخ في 803-11مرسوم رئاسي رقم  

فيفري  1، مؤرخ في 18-08، معدل بمرسوم رئاسي رقم 8111نوفمبر  88(، بتاريخ 18لجزائرية )عدد سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية ا

 .8108فيفري  01(، بتاريخ 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )عدد 8108
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يهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة واقتراح ُعهد للهيئة تقديم توج

تدابير خاصة سواء كانت ذات طابع تشريعي أو تنظيمي
21
. 

لذا يطغى على اختصاص الهيئة الطابع اإلعالمي التحسيسي وهو أسلوب حديث جاء بعد اقتناع 

 الجميع على أنه أفضل وسيلة لتفادي وقوع الجريمة.

تأكيد بخطورة الفساد وآثاره وزرع ثقافة الرقابة الذاتية، وبالتالي تقريب المواطن من يقوم على ال

مؤسسات الدولة ومن القوانين والتنظيمات التي يخضع لها فيكون كل فرد مواطن كان أو موظفا على 

 دراية بحقوقه وواجباته كل في منصبه، فتتعزز بذلك الروابط بين أفراد المجتمع فيتشكُل نوع من

 الرقابة المتبادلة، وهي أساليب قوية تعتمد عليها الهيئة عن طريق أعضاءها وهياكلها وقاية من الفساد

تحرص على تجسيدها مديرية الوقاية والتحسيس للهيئة عمال  بأحكام  (031، ص8101،  فتيحة)

 . 803-11من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة 

 خالل: أما أسلوب الرقابة فتباشره الهيئة من 

التقييم الدوري لألدوات القانونية واإلجراءات اإلدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته 

والنظر في مدى فعاليتها
22
. 

ولتحقيق ذلك بإمكان الهيئة اإلطالع والتقييم الدوري لمدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين 

 الرامية للوقاية من الفساد.

تدخل الهيئة اقتناعا من الدولة الجزائرية بأن إتباع نهج شامل متعدد الجوانب وبذلك تتعدد أوجه 

ا ال مفر منه لمنع الفساد بصورة فعالة بجهاز ذا طبيعة وقائية لما يساور الدولة من قلق إزاء ما  أمر 

 يطرحه الفساد من عواقب على استقرار كيان الدولة وأمنها.   

كانت السباقة في إنشاء هيئات تعني بمكافحة الفساد، إذّ عرفت ما  جدير بالذكر أن الدولة اإلسالمية

يُسمى بنظام الدواوين وأنشأت لهذا الغرض العديد منها ولكل منها وظيفته ومن بين الدواوين التي 

 كانت لها وظيفة رقابية بحتة نجد ديوان الحسبة والمظالم.

لمقام تلك المتعلقة بالرقابة اإلدارية وعن اختصاصات المحتسب فهي متعددة وما يهمنا في هذا ا

الخاصة بالموظفين، فقد كان للمحتسب كافة الصالحيات في مواجهة الفساد والمفسدين ومراقبة 

مرافق الدولة وتحصيل مواردها ومراقبة أوجه الصرف فيها على النحو المشروع والكشف عن 

 كل وجه لإلسراف من القائمين على ذلك.

ا وفي نطاق المحافظة ع لى المال العام وحقوق الرعية عرفت الدولة اإلسالمية ما يُسمى أيض 

بديوان المظالم الذي اعتبر أهم أجهزة الرقابة إذّ استعمل أداة ووسيلة هامة في مكافحة الفساد 

اإلداري
23
. 

                                                           
21
 إليه.  ...، معدل ومتمم، سابق اإلشارة8111فبراير  81، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  8فقرة  81أنظر المادة  
22
 .....، معدل ومتمم، سابق اإلشارة إليه. 8111فبراير  81، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  1فقرة  81أنظر المادة  
23
 يشترك ديوان الحسبة والمظالم في أن تدخلهما ال يحتاج إلى إخطار، إذّ يحق لهما التدخل دون طلب من أحد. 
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تتمثل أهم اختصاصات ديوان المظالم في جانبه الرقابي النظر فيما يغتصبه العمال والوالة من 

 . (011، ص 8103،  قاعود أبو) لدولة استغالال  لسلطاتهم من أموال الرعية وغيرهاحساب ا

 المبحث الثاني

 21-26األحكام المتعلقة بقمع الفساد في القانون رقم 

يتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كافة مراحل مكافحة الظاهرة سواء قبل وقوعها وبعد 

راتيجية الوقاية فحسب، وإنما يمتد إلى تكريس سياسة قمع ذلك، أي ال يقتصر على تجسيد است

 الفساد والمفسدين. 

ولخطورة هذه الجرائم وجب تبني سياسة متطورة في متابعة المجرمين جزائيا، تبدأ بتوسيع صور 

التجريم )المطلب األول( وتزويد الجهات المكلفة بالبحث والتحري بوسائل خاصة )المطلب الثاني( 

 ءات خاصة في متابعة مرتكبي الفساد )المطلب الثالث(.وإرساء إجرا

 المطلب األول

 توسيع نطاق التجريم

للفساد آثار مدمرة، لذا يستوجب تجريم مختلف المخاطر الناجمة عنه بنصوص قانونية رادعة 

تحقيقا ألكبر قدٍر من الحماية، لذا رأى المشرع ضرورة التوسع في صور الفساد وتجريمها وبذلك 

النصوص المجرمة لهذه األفعال وتتنوع ويُمكن تقسيمها إلى جرائم تخل بنزاهة الوظيفة  تتعدد

العامة )الفرع األول( وأخرى تخّل بإجراءات إبرام الصفقات العمومية )الفرع الثاني(، وأخرى 

 تخص تجريم ظاهرة تبييض العائدات اإلجرامية )الفرع الثالث(.

 الفرع األول

 ل بنزاهة الوظيفة العامةتجريم األفعال التي تخ

انطالق ا من حتمية حماية الوظيفة العامة من مخاطر الفساد، وجب على البرلمان إضفاء الصفة غير 

 المشروعة على كل األفعال والسلوكيات التي من شأنها اإلضرار بها وتشمل األفعال اآلتية:

 أوالً 

 تجريم أفعال تحصيل أموال غير مبررة

التي يهدف الموظف من ورائها تحصيل أموال دون مبرر شرعي أو قانوني ويشمل تجريم األفعال 

 يبررها، وتتمثل في:

تجريم أفعال الرشوة -
24
. 

تجريم فعل الغدر -
25
. 

تجريم فعل تلقي الهدايا -
26
. 

تجريم فعل التصريح الكاذب للممتلكات وعدم التصريح بها -
27
 . 

                                                           
24
 .....، معدل ومتمم، سابق اإلشارة إليه.8111فبراير  81، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  82، 81، 81أنظر المواد  
25
 من القانون السابق اإلشارة إليه. 31أنظر المادة  
26
 من القانون السابق اإلشارة إليه. 32أنظر المادة  
27
 من القانون السابق اإلشارة إليه. 31و 31أنظر المادتين  
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 ثانيًا

 الل الوظيفةتجريم أفعال المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغ

يقصد بالمتاجرة اتجاه الشخص الستغالل نفوذه الفعلي أو الوهمي للحصول على ميزة غير 

 مستحقة. وتشمل تجريم األفعال اآلتية:

استغالل النفوذ -
28
.  

إساءة استغالل الوظيفة -
29
. 

اإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم -
30
. 

 الفرع الثاني

 تخل بنزاهة الصفقات العمومية تجريم األفعال التي

تعتبر الصفقات العمومية المجال الذي يكثر فيه ارتكاب الجرائم، لذا يتنوع فيها النشاط اإلجرامي   

 ويتعدد تبعا لتنوع جرائم الصفقات العمومية.

يتضح أن المشرع قد ميّز بين األفعال  10-11من قانون رقم  81و 81وبالرجوع لنص المادتين 

 من الموظف العام )أوال ( وتلك المرتكبة من المتعامل المتعاقد )ثاني ا(.المرتكبة 

 أوالً 

 أفعال الفساد المرتكبة من الموظف العام

 جّرم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عدة أفعال يمكن أن ترتكب من الموظف العام أهمها:

جنحة المحاباة -
31
. 

الرشوة السلبية -
32
. 

ر قانونيةأخذ الفوائد بصفة غي -
33
. 

 ثانيًا

 أفعال الفساد المرتكبة من المتعامل المتعاقد

كما جّرم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أفعاال يمكن أن ترتكب من المتعامل مع الهيئات 

 العمومية أهمها جنحتي:

االستفادة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات العمومية -
34
. 

الرشوة اإليجابية -
35
. 

                                                           
28
 ة إليه.من القانون السابق اإلشار 38أنظر المادة  
29
 من القانون السابق اإلشارة إليه.  33أنظر المادة  
30
 من القانون السابق اإلشارة إليه.  30أنظر المادة  
31
 .....، معدل ومتمم، سابق اإلشارة إليه.8111فبراير  81، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  81أنظر المادة  
32
 من القانون السابق اإلشارة إليه. 81أنظر المادة  
33
 من القانون السابق اإلشارة إليه.  31أنظر المادة  
34
 من القانون السابق اإلشارة إليه. 8فقرة  81أنظر المادة  
35
  من القانون السابق اإلشارة إليه. 0فقرة  81أنظر المادة  
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ور الفساد في مجال الصفقات العمومية وتحديد المشرع وتنظيمه لهذه األشكال وهكذا تتنوع ص

 والصور يعتبر دعامة حقيقية آلليات قمع الفساد

 الفرع الثالث

 تجريم فعل تبييض العائدات اإلجرامية

جرائم مالية، يمثل النفع المادي الباعث  10-11جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون رقم 

رتكابها ولتأمين هذا النفع يتم تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفاءها رغبة في إضفاء الحقيقي ال

 الصفة المشروعة على الممتلكات المتحصلة عن جرائم الفساد. 

السابق  –فجريمة تبييض العائدات اإلجرامية جريمة تبعية تفرض وقوع جريمة من جرائم الفساد 

وصفها جريمة مستقلة قائمة بذاتها لها عناصرها وأحكامها دون أن يؤثر ذلك على  –اإلشارة إليها

 وشروطها وبناءها القانوني. 

ال يختلف موقف الشريعة اإلسالمية في تكييفها ألفعال الفساد إذّ اعتبرتها افعاال  شنيعة مخالفة 

 (1:21،013؛ 1:33)القرآن  ألحكامها يستحق مرتكبها الجزاء
36
 . 

 المطلب الثاني

 رطة القضائية بتبني وسائل تحري خاصةتعزيز دور الش

أوجد المشرع من خالل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أحكاما جديدة لم تكن معروفة في 

منه استخدام أساليب تحري خاصة تفعيال  لسياسة مكافحة  11التشريع الوطني، لذا أجازت المادة 

 الفساد.

لتحري في الترصد اإللكتروني )الفرع األول(، على هذا األساس يمكن تحديد األساليب الخاصة ل

 التسرب والتسليم المراقب )الفرع الثاني(.

 الفرع األول

 الترصد اإللكتروني

، صدر القانون الذي 8110سبتمبر  00بعد األحداث التي عرفتها الواليات المتحدة األمريكية في 

ع أنواعها، األمر الذي سمح لعدة يبيح التصنت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسالت بجمي

 دول اصدار قوانين تتضمن هذه الوسائل.

جعل المشرع الجزائري الترصد اإللكتروني أهم األساليب المستخدمة للكشف عن جرائم الفساد 

"اعتراض المراسالت وتسجيل عامة، جاء تنظيمه في إطار الفصل الرابع من ق إ ج تحت عنوان 

وجاء التعبير عنه في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته . األصوات والتقاط الصور"

 بالترصد اإللكتروني، واالتجاه نفسه تبنته اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

فهو اعتراض أو نسخ أو تسجيل المراسالت التي تتم عن طريق قنوات وسائل االتصال السلكية، 

ية كالهاتف النقال واإلنترنت والبريد اإللكتروني وغيرها من كالهاتف التقليدي والتلغراف والالسلك

 (.  08م، ص8112، القادر عبدالوسائل التقنية التي تدخل في هذا الحكم )بن عمار، 
                                                           

36
 ( من سورة األعراف. 013و 21( من سورة المائدة. اآلية )33أنظر: اآلية ) 
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 الفرع الثاني

 التسرب

 11التسرب وسيلة من وسائل التحري الخاصة، استحدثه المشرع بالنص عليه وتنظيمه في المواد 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 11من ق إ ج والمادة  02مكرر  11إلى  00مكرر
37

   . 

يتمثل في قيام ضابط أو عون شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف 

بتنسيق العملية بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو 

شريك لهم...
38
. 

يقوم من خاللها ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوانه  منظمة تستهدف أوساط ا معينة، فهو عملية

ا في القانون بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها حصر 
39

، ليتم 

الوقوف على أدق خصوصيتها وتفاصيلها لمعرفة طبيعة عملها وكيفية تحركها من الناحية البشرية 

 ادية. والم

فضال  عن األساليب السابقة يوجد أسلوب التسليم المراقب
40

غير  ، ويقصد به السماح لشحنات

مشروعة أو مشبوهة بالخروج من اإلقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات 

المختصة، وتحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعين في 

كانوا أصليين أو شركاء ارتكابه سواء
41
 . 

اإلسهام الجماعي في مكافحة الجريمة فهو من أساليب التحري الخاصة يقوم في جوهره على فكرة 

المنظمة، فما مدى إمكانية استخدامه في مراقبة حركة العائدات اإلجرامية بوجه عام واألموال 

 ا من دولة ألخرى؟.المتحصل عليها من جرائم الفساد بوجه خاص، حال نقلها أو تحويله

التي أجازت استخدام  10-11من قانون رقم  11اإلجابة على هذا اإلشكال نجدها في صلب المادة 

التسليم المراقب في مالحقة مرتكبي جرائم الفساد وذلك بتعقب األموال المشتبه في مشروعيتها 

الحصول على إذن من  ومتابعة تحركاتها لدى دخولها أو خروجها من إقليم الدولة الجزائرية بعد

 الجهة القضائية المختصة.

ويبقى أسلوب التسليم المراقب أحد مظاهر التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد السيما جريمة 

 تبييض األموال ومراقبة حركة العائدات اإلجرامية حال نقلها أو تحويلها من دولة إلى أخرى. 

جهات األساسية لألموال غير المشروعة والبلدان كما يوفر المعلومات الضرورية لمعرفة الو

 المستهدفة.

                                                           
37
" وقد تطرقت عدة تشريعات  "infiltrationلتحري بمصطلح آخر "االختراق" بينما يقابله باللغة الفرنسيةورد التسرب كأسلوب خاص ل 

 .21إلى المادة  20جزائية إلى هذه التقنية في التحري فنص عليه ق إج الفرنسي في سبعة مواد بدء  من المادة 
38
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،  الجريدة الرسمية 8111ر ديسمب 81، مؤرخ في 88-11من قانون رقم  08مكرر  11أنظر المادة  

  ، معدل ومتمم.8111ديسمبر  88(، بتاريخ 28للجمهورية الجزائرية عدد )
39
 ، معدل ومتمم.10-11من القانون رقم  1مكرر  11أنظر المادة  
40
ائم تبييض األموال والعائدات اإلجرامية واالتجار غير ال يقل التسليم المراقب أهمية عن وسائل التحري األخرى لكن يغلب تطبيقه في جر 

 المشروع بالمخدرات. 
41
  ...، معدل ومتمم، سابق اإلشارة إليه.8111فبراير  81، مؤرخ في 10-11فقرة "ك" من قانون رقم  8أنظر المادة  
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 المطلب الثالث

 إرساء قواعد خاصة في متابعة مرتكبي جرائم الفساد

يترتب عن كشف جرائم الفساد، إحالة مرتكبيها على القضاء الجزائي قصد محاكمتهم عن األفعال 

يعي ألي جريمة من جرائم الفساد غير أن المنسوبة إليهم، وبذلك تكون المتابعة الجزائية المآل الطب

خطورة هذه الجرائم، جعل المتابعة الجزائية بشأنها تخضع إلجراءات خاصة سواء تعلق األمر 

بطبيعة الجهة الفاصلة في موضوعها )الفرع األول( أو طبيعة الجزاءات المقررة لمرتكبيها قمعا 

 الثاني(.  للفساد والمفسدين وتحقيقا لفكرة الردع العام )الفرع

 الفرع األول

 توسيع االختصاص المحلي للجهات الفاصلة في جرائم الفساد

"تخضع الجرائم المنصوص عليها في على أنه  11-01من األمر رقم  0مكرر  88تنص المادة 

هذا القانون الختصاص الجهات القضائية ذات االختصاص الموسع وفقا ألحكام قانون اإلجراءات 

 ."الجزائية

بعد تعديلها بالقانون            381و 81، 31وع إلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية السيما المواد وبالرج

ياُلحظ توسيع االختصاص المحلي لوكيل الجمهورية )أوال (، وقاضي التحقيق )ثاني ا(  ،08-18رقم 

وذلك في وجهات الحكم لعدد من المحاكم إلى اختصاص محاكم مجالس قضائية أخرى )ثالث ا(، 

 الجرائم المتميزة بالخطورة والتعقيد، ومن بينها جرائم الفساد.

 أوالً 

 توسيع اختصاص وكيل الجمهورية

من ق إ ج االختصاص اإلقليمي لوكيل  31وّسع المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

 الجمهورية، ليشمل اختصاص محاكم أخرى وتم تحديد ذلك عن طريق التنظيم. 

كام االختصاص الموسع كلما تعلق األمر بالتحري أو التحقيق بشأن الجرائم المذكورة تطبق أح

من ق إ ج، وتتمثل في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم  31بالمادة 

الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة 

  .11-01من األمر رقم  0مكرر  88رائم التهريب وكذا جرائم الفساد، طبق ا لنص المادة بالصرف وج

 ثانيًا

 توسيع اختصاص قاضي التحقيق

من قانون اإلجراءات الجزائية على توسيع االختصاص المحلي لقاضي التحقيق  81نصت المادة 

سابقة، وبالتالي يصبح قاضي التابع للمحكمة ذات االختصاص الموسع إذا تعلق األمر بالجرائم ال

التحقيق التابع لهذه المحكمة ذا اختصاص إقليمي يتجاوز اختصاصه العادي، فيمكنه التنقل أو انتداب 

أي ضابط شرطة قضائية للقيام بمهام تتعلق بالتحقيق القضائي في جرائم الفساد، وإذا تم توسيع 

كم ذات االختصاص الموسع، وبالتالي اختصاص كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى المحا

 !ما هي المحاكم ذات االختصاص الموسع وكيف تّم تنظيمها ؟
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 ثالثًا

 توسيع االختصاص المحلي لمحاكم متخصصة

382-11تطبيق ا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 
42
"باألقطاب تم استحداث محاكم لتكّون ما يسمى  

من  31تعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة للفصل في الدعاوى العمومية الم المتخصصة"،

المعدل لقانون الوقاية  11-01من األمر رقم  0مكرر  88، وكذا المادة قانون اإلجراءات الجزائية

من الفساد ومكافحته
43

     . 

يبدو بوضوح اتجاه المنظومة القانونية الجنائية إلى تبني أسلوب جديد في التنظيم القضائي 

اص المحلي لجرائم الفساد ، على إثرها تم تقسيم التراب الوطني إلى أربعة بخصوص االختص

 أقطاب قضائية متخصصة وهي:  

يمتد االختصاص المحلي لمحكمة سيدي دمحم ووكيل الجمهورية  قطب محكمة سيدي دمحم: - أ

يدة، وقاضي التحقيق لديها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: الجزائر، الشلف، األغواط، البل

 البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.

يمتد االختصاص المحلي لمحكمة ورڤلة ووكيل الجمهورية  قطب محكمة ورڤلة: - ب

وقاضي التحقيق لديها إلى محاكم المجالس التالية: ورڤلة، أدرار، تمنراست، إيليزي، تندوف، 

 غرداية. 

يمتد االختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي  هران:قطب محكمة و    -ج

التحقيق لديها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: وهران، بشار، تلمسان، سيدي بلعباس، 

 مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت وغليزان.

كمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي يمتد االختصاص المحلي لمح قطب محكمة قسنطينة:   -د

التحقيق لديها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، 

 سطيف، سكيكدة، عنابة، ڤالمة، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.

 الفرع الثاني

 تنوع الجزاءات المقررة لجرائم الفساد

يُعد التشريع الجزائري من التشريعات السباقة التي أكدت على ضرورة مالحقة األشخاص المرتكبة 

لجرائم الفساد ومعاقبتهم، لذا اشتمل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جزاءات جديدة باإلضافة 

محاصرة اثارها إلى تلك المعروفة في قانون العقوبات التي لم تعد كافية لمواجهة هذه الجرائم و

 وضمان عدم استفادة مرتكبيها من عائداتها غير المشروعة.

بناء على ما تقدم وقياس ا على الحقوق التي تمس نتيجة تطبيق هذه الجزاءات تم تقسيمها إلى جزاءات 

 ماسة بالذمة المالية للمخالف )أوال ( وجزاءات ماسة بشخص المخالف وحريته )ثاني ا(. 

                                                           
42
ض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة ، يتضمن تمديد االختصاص المحلي لبع8111أكتوبر  1، مؤرخ في 382-11مرسوم تنفيذي رقم  

 . 8111أكتوبر  2(، بتاريخ 13التحقيق،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد )
43
ا خضوع جرائم  الفساد الختصاص المحاكم ذات االختصاص الموسع، لكن الجدير بالذكر أنه من الناحية العملية اليزال القسم  يبدوا واضح 

 المختص في هذا النوع من الجرائم.الجزائي بالمحكمة هو 
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 أوالً 

 -الجزاءات المالية  -ماسة بالذمة المالية الجزاءات ال

ترتكب غالبية جرائم الفساد بدافع الطمع والرغبة في الكسب السريع وغير المشروع، لذا فالعقوبة 

المالية هي األنسب لمكافحتها لردع المجرم كونها تصيب ذمته المالية التي سعى إلى تضخيمها بطرق 

 غير مشروعة.  

 (.                                      3( والمصادرة )8(، التجميد والحجز )0بين الغرامة ) تتنوع العقوبات المالية

 الغرامة –1

يظهر من استقراء نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، تحديد مقدار الغرامة على نحٍو 

ديرية حسب يجعلها معروفة سلف ا، بتحديدها بين حدين أدنى وأقصى تارك ا للقاضي سلطة تق

 مالبسات كل قضية وهو ما اعتمده المشرع بالنسبة لجل جرائم الفساد. 

وتبقى جريمة الرشوة أشد الجرائم سواء من حيث العقوبة أو من حيث قيمة الغرامة، وذلك 

ا، لذا يتعين قمع كل من  العتبارات تعود في اعتقادنا إلى أن الرشوة أخطر وأكثر الجرائم انتشار 

 القيام بهذا الفعل. سولت له نفسه

 التجميد أو الحجز  –0

" فرض حظر مؤقت على ، بأنه 10-11/ح من قانون رقم 18يقصد بالتجميد أو الحجز وفق ا للمادة 

تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة 

سلطة مختصة" عليها مؤقتًا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو
44
 . 

فحرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمرة مشروعهم اإلجرامي وتجريدهم من الممتلكات التي 

ا وردع ا مقارنة بباقي العقوبات التقليدية األخرى.  اكتسبوها هو الجزاء األكثر إيالم 

ة فهو إجراء تحفظي هدفه عدم التصرف في األموال غير المشروعة إلى غاية صدور حكم البراء

أو اإلدانة، فإذا تمت البراءة ترفع اإلجراءات التحفظية وإذا تمت اإلدانة تصادر األموال المحجوز 

عليها)حاحا
،
 

(381ص ،8103
45
. 

 مصادرة العائدات واألموال غير المشروعة -3

تعتبر المصادرة حجر الزاوية في السياسة العقابية التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم 

، إذ ال تقل ردع ا عن العقوبات السالبة للحرية ألنها تؤدي إلى تجريد الجناة من العائدات الفساد

 والفوائد المتأتية عن جرائم الفساد.

"التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن /ط من قانون مكافحة الفساد بأنها 18عرفتها المادة 

هيئة قضائية
"

  . 

                                                           
44

 / و من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 18وهو تعريف منقول حرفي ا من نص المادة   
45

 حاحا عبد العالي، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون عام،  

 . 381، ص 8103قوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة،كلية الح
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" في حالة اإلدانة بالجرائم بنصها  10-11من قانون رقم  10مادة من ال 8وقد أشارت إليها الفقرة 

المنصوص عليها في هذا القانون تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات واألموال غير 

 المشروعة، وذلك مع مراعاة حاالت استرجاع األرصدة أو حقوق الغير حسن النية".

ا أن المصادرة  عقوبة مالية تكميلية وهي إجراء إلزامي في جرائم باستقراء نص المادة يبدوا واضح 

الفساد إذا تعلق األمر بالعائدات واألموال غير المشروعة
46
. 

تصدر بأمر من القضاء ألنها عقوبة وال عقوبة إالّ بحكم قضائي
47
مع مراعاة حقوق الغير حسن  

 النية. 

 ثانيًا

 الجزاءات الماسة بشخص المخالف

 ,Jeuland, 2001)بالجزاءات الشخصيةساد لجزاءات يطلق عليها كما يتعرض مرتكبي جرائم الف

 p.156-166) (وقد تمس بنشاطه المهني وبالحقوق والمزايا المرتبطة 0قد تمس بحرية المخالف )

 (.   8به، وهي جزاءات ذات أثر فعال إذ ليس أشد على المجرم من إصابته في مجال نشاطه )

 فالجزاءات التي تمس بحرية المخال -1

 تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جزاءات تصيب مرتكب الجريمة تؤدي إلى سلب حريته.

تأخذ العقوبة السالبة للحرية في جرائم الفساد صورة الحبس الذي تتراوح مدته بين السنتين وعشر 

رة الردع سنوات وهي بسيطة إذا ما قارنها بخطورة هذه الجرائم، فبقائها بهذه الكيفية ال يحقق فك

 العام، ولم ينتبه المشرع لذلك حتى في ظل آخر تعديل.

ورغبة  من المشرع في مواجهة الفساد وقمعه، اتجه إلى توسيع دائرة التجريم ليشمل تجريم الشروع 

"... من قانون مكافحة الفساد التي جاء فيها  8فقرة  18وذلك ما ورد بصفة صريحة في نص المادة 

 ".الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسهايعاقب على الشروع في 

لم تقتصر جهود المشرع الرامية إلى مواجهة الفساد في العقاب على الشروع فحسب، إذ تبنى 

أحكاما خاصة بالتقادم، بحيث ال تتقادم الدعوى العمومية وال العقوبة إذا تم تحويل عائدات الجريمة 

من الحاالت أحالنا المشرع إلى القواعد العامة أي إلى قانون اإلجراءات إلى الخارج وفي غير ذلك 

الجزائية
48

  . 

كما أكد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في نص 

" يكون الشخص االعتباري مسؤوالً جزائيًا عن الجرائم المنصوص التي جاء فيها  13المادة 

ذا القانون وفقًا للقواعد المقررة في قانون العقوبات"عليها في ه
49
. 

                                                           
46
المقصود بالعائدات اإلجرامية بأنها " كل الممتلكات المتأتية أو  10-11من القانون رقم  8قدّ حدد المشرع الجزائري في الفقرة ز من المادة  

مشرع الجزائري محل المصادرة على الموجودات المتأتية فقط من المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة". قد قصر ال

 من قانون العقوبات. 10مكرر  01ارتكاب جرائم الفساد دون تلك المستعملة فيها وذلك يخالف نص المادة 
47
 على خالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تجيز المصادرة بقرار إداري صادر عن سلطة غير قضائية.  
48
 ...، معدل ومتمم، سابق اإلشارة إليه. 8111فبراير 81، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  18أنظر المادة  
49

ا بمناسبة تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم    -18لم يتبنى المشرع الجزائري أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إالّ مأخر 

 مكرر منه. 10في نص المادة  01
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وبالتالي فشروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد تتم استناد ا لقانون 

"باستثناء الدولة والجماعات مكرر وجاء فيها  10العقوبات، وذلك بالرجوع إلى نص المادة 

ضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤوالً جزئيًا عن المحلية واألشخاص المعنوية الخا

الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على 

 ذلك.

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو 

 كشريك في نفس األفعال".

 ص المادة نستنتج شروط ترتيب المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية:باستقراء ن

 أن يكون الشخص المعنوي خاضع ا للقانون الخاص، -

 أن ترتكب الجريمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين، -

 أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي. -

لمعنوي عن إحدى جرائم الفساد، غير أن وإذا توافرت الشروط السابقة أمكن متابعة الشخص ا

الجدير بالذكر أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تمنع مسؤولية الشخص الطبيعي وإن قام 

 بالعمل اإلجرامي لحساب الشخص المعنوي. 

هذا يعني أن المشرع الجزائري يقّر بمبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد، فمسؤولية 

خص المعنوي ال تنفي مسؤولية الشخص الطبيعي، بل يبقى كل من الشخص الطبيعي والمعنوي الش

مسؤوالن جزائي ا باالشتراك عن ذات الفعل ويعاقب كل منهما على انفراد حسب مركز كل منهما 

) 381-382، ص 2013حاحا،  ( في الجريمة
50
. 

ا صارمة في مضمونها و محتواها  وبالرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية فقد تضمنت أحكام 

ففضال  عن اإلثم نجد العقوبة فكل من ارتكب مفسدة في األرض تجب معاقبته وقد ورد ذلك بصفة 

واضحة في آيات وسور قرآنية مختلفة
51
هذا باإلضافة إلى الضمان، ففي بعض أنواع الفساد يجب  

د أو الخطأ ومن األدلة العامة على المفسد ضمان وإصالح ما أفسده سواء كان االتالف بطريق العم

أحمد وأبو داود  " رواهعلى اليد ما أخذت حتى تؤديهقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "في وجوب الضمان 

 والترمذي  فالواجب أن ترد األموال التي تم نهبها وسرقتها.

 الجزاءات التي تمس بالنشاط المهني للمخالف -0

اءات الجنائية المختلفة، إذّ أقّر ببعض الجزاءات المدنية لم يكتفي المشرع الجزائري بتقرير الجز

تتعلق في مجملها بمجال الصفقات العمومية وذلك في "آثار الفساد" التي أشار إليها تحت عنوان 

"كل عقد أو صفقة أو من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي نصت على  11نص المادة 

                                                           
50

 .381-382حاحا عبد العالي، المرجع السابق، ص   
51

 ( من سورة المائدة.33و 38أنظر: اآلية )  

 ( من سورة األعراف. 21و 18اآلية )              

 ( من سورة الرعد.81اآلية )              

    ( من سورة النحل.22اآلية )              
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يه من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عل

القانون، يمكن التصريح ببطالنه وانعدام اثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر الدعوى مع 

مراعاة حقوق الغير حسن النية"
52
. 

جدير بالذكر أن إبطال العقود والصفقات والبراءات واالمتيازات هو جزاء جديد استحدثه قانون 

 ة من الفساد ومكافحته ليتماشى والطبيعة المالية لجرائم الفساد.الوقاي

يتم كأصل عام أمام الجهات القضائية الفاصلة في المسائل المدنية واإلدارية، وبالتالي فللقاضي 

الجزائي سلطة تقديرية في إبطال العقود والصفقات والبراءات واالمتيازات والتراخيص المتحصل 

الفساد فهو أمر جوازي يفصل فيها باعتبارها دعوى تبعية على خالف عليها من إحدى جرائم 

)318، ص 2013حاحا عبد العالي،  - (المصادرة
53
 . 

 نتائج البحث

جاء الدين اإلسالمي بمصادره التشريعية األساسية )القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة( بنظرة 

 ء وبيّنت الدواء.شمولية لمكافحة الفساد بشتى أنواعه إذّ شخصت الدا

وتأتي بعدها تشريعات الدول بأنظمتها المختلفة محاولة  سدّ منافذ الفساد بضبط سلوك األفراد بسّن 

 قواعد قانونية تشكل في جوهرها ومحتواها سياسة لمكافحة الفساد.

ام تعدّ الجزائر من الدول التي تشن حربا قانونية متواصلة على مصادر الفساد تجلى ذلك في وضع نظ

قانوني شامل متعدد الجوانب كفيل بتحقيق اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ورغم ما 

يعتريه من نقائص وثغرات يعكس إرادة الدولة الصادقة في مكافحة الفساد، ولتعزيز المنظومة القانونية 

 ة من الحلول يمكن إجمالها في: في هذا المجال يتعيّن تكثيف الجهود من أجل تفعيلها لذا نقترح مجموع

االسراع في االفراج على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتضمينه نصوص فعالة السيما ما   -

تعلق منها بآلية التصريح بالممتلكات وتعزيز دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وغيرها 

  من األحكام بما يتماشى وسياسة الدولة الحديثة. 

دعم مؤسسات المجتمع المدني لتلعب دورها الحيوي في إعادة تشكيل المواقف األخالقية لألفراد   -

 وإجراء تحول إيجابي كفيل بمعالجة آفة الفساد والمفسدين التي استفحلت بشكل كبير في مجتمعنا.

ء الضغط على قطاعي العام والخاص من أجل ممارسة مزيد ا من الشفافية والمسائلة في أدا  -

 األعمال.

تفعيّل أدوار الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد ومنحها االستقاللية الكاملة في ممارسة أعمالها   -

 والتأكيد على ضرورة االهتمام باإلجراءات الوقائية لمكافحة الفساد.

فين وتشجيعهم وتبقى أهم التوصيات التقيّد بمعالم ديننا الحنيف وتنمية الوازع الديني لدى عموم الموظ 

على النزاهة ومحاربة الفساد وحثهم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد واإلبالغ عن 

                                                           
52
( وهو األقرب 38الف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استعملت "اإللغاء" )المادة يالحظ استعمال المشرع لمصطلح "البطالن" بخ 

 .318للصحة في هذا المجال لمزيد من التفصيل أنظر حاحا عبد العالي، مرجع سابق، ص 
53
 .318حاحا عبد العالي، المرجع السابق، ص  
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َ اَل يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ  ﴿ عمال  بقول هللا تعالى:الجرائم ومرتكبيها  اآلية ﴾  إِنَّ َّللاَّ

 ( من سورة الرعد.00)

ئَِك ﴿وله تعالى: ولق ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولََٰ نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن م ِ

 ( من سورة آل عمران. 018اآلية ) ﴾ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 

 المصادر والمراجع

 : https://quran.com .الرابط (. على8101القرآن الكريم. ) .0

(. الحماية الجنائية للوظيفة اإلدارية من مخاطر الفساد .مجلة 8111خالف، عقيلة. ) .8

 .13، ص 3الفكر البرلماني، 

(. التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد 8112ديسمبر 3و 8ضويفي، دمحم. ) .3

ي ومكافحته. الملتقى الوطني حول اآلليات القانونية لمكافحة الفساد. جامعة قاصد

 مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية. 

(. هيئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات 8111مارس  00و 01هاملي، دمحم. ) .8

كآليتين لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة. الملتقى الوطني حول مكافحة 

حقوق والعلوم الفساد وتبيض األموال. جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية ال

 السياسية. 

5. Alt, E., & Luc, I. (1997). La lutte contre la corruption. Paris: Presses 

Universitaires de France. 

6. Komtsindi, V. N. (2004). La Corruption: une lecture systémique. Paris: 

Edition DIANOIA. 

الوطنية للوقاية من الفساد (. المركز القانوني للهيئة 8101سعادى. ) ،فتيحة .1

ومكافحته: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون. جامعة عبد الرحمان ميرة 

 بجاية، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق.

(. الوقاية من الفساد اإلداري ومكافحته من منظور 8103. )فراس مسلم، أبو قاعود .2

 .31الفكر اإلسالمي. مجلة العلوم االقتصادية، 

(. التصنت على 8112ديسمبر 3و 8بوراس.)  ،عبد القادرمقني،  ،ن عمارب .1

المكالمات الهاتفية واعتراض المراسالت كآلية للوقاية من جرائم الفساد. الملتقى 

الوطني حول اآلليات القانونية لمكافحة الفساد. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية 

 الحقوق والعلوم اإلقتصادية.  

10. Jeuland, E. (2001). L’efficacité des procédures et des sanctions en 

matière économique. Revue de jurisprudence commerciale, 11, 156-166. 
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Рецензия на книгу Али ибн Усмана аль-Худжвири «Раскрытие сокрытого 

за завесой для сведующих в тайнах сердец»  

Доктор философских наук, профессор Мейсам аль-Джанаби  

Российский университет дружбы народов 

m-aljanabi@mail.ru 

Появление какой бы то ни было книги – это событие, обладающее научным значением. Что 

касается перевода одного из важнейших справочников человеческой мысли, то это событие 

имеет еще и культурно-историческое значение. Значение, которое не объяснить 

политическими условиями, исходя из того, что политические соображения изменчивы, в то 

время как Реальность бессмертна и вечна. По крайней мере, она движется в этом 

направлении с точки зрения возможности произвести то, к чему взывают суфии в своей 

духовной истории. 

Суфизм – это, прежде всего дух, а если быть точнее, это чистый Дух! Неслучайно, что суфии 

так и не пришли к согласию в вопросе окончательного определения сущности суфизма. 

Достаточно сказать, что все, что говорят о нем – это только выражение состояния. Это 

признак того, что истина суфизма воплощает истину Абсолюта, который в свою очередь 

разнолик, выразим по-разному и на многих уровнях, так как Он воплощается в зависимости 

от способности того, кто его воплощает. Это значит, что нет Абсолюта без личного опыта в 

движении его смысловых значений к достижению истины Реальности. Это означает, что 

чистый Дух или истина Реальности – это смысл суфизма. Это дает нам возможность сказать, 

что суфизм – это философия Абсолюта, осуществляемая поисками и воплощением Его в 

знании и в действии. Это знание и действие содержат одинаковое воплощение чистого опыта 

суфизма и формирование его личной реализации. Отсюда работа аль-Хужвири (1057) 

«Раскрытие сокрытого за завесой для сведующих в тайнах сердец» это всего лишь один из 

теоретических, или «школьных», образцов описания общих и специальных черт суфийского 

знания и поведения, т.е. того, что формирует скрытое единство тройственности Пути, 

Шариата и Истины, являющейся «сокрытым» и «явным» для суфийского опыта. 

С этой точки зрения появление этой книги на русском языке представляет собой событие, 

обладающее большим научным, культурно-историческим значением и символически 

воспроизводит личность аль-Хужвири, его интеллектуальное творчество. Аль-Хужвири 

«пропал» в своих многочисленных путешествиях для того, чтобы остаток своей жизни 

провести в уединении в Индии вдали от своей родины, Ирана. О нем осталось эхо 

воспоминаний среди индийского народа. Большинство его сочинений были утеряны, до нас 

дошло только его сочинение «Раскрытие сокрытого за завесой для сведующих в тайнах 

сердец», которую не смогли оценить в то время в силу того, что она не была написана на 

арабском языке, языке науки и культуры того времени. Это стало причиной того, что труд 

аль-Худжвири ждал многие века для того, чтобы войти в цепь суфийских сочинений на эту 

тему. 

Среди предшественников Аль-Худжвири, заложивших основы «школьным» книгам суфизма, 

были Ат-Туси (988), автор «аль-Таарруф», Абу Талиб Аль-Мекки (996), автор «Пища 

сердец», и др. Другими словами, Аль-Худжвири стал предшественником только Аль-

Кушейри (1072), автора «Суфийского послания», непревзойденного до сих пор труда на 

данную тему. Разумеется, это нисколько не умаляет достоинство ни одной из 

вышеупомянутых работ. Можно сказать, что с точки зрения познания они равноценны, так 



 

 

  

как каждая из них содержит культурно-историческое и гносеологическое измерения. 

Другими словами, все они участвуют в проявлении истины суфизма с точки зрения самих 

суфиев. 

В рамках этого можно понять значение и ценность книги аль-Худжвири «Раскрытие 

сокрытого за завесой для сведующих в тайнах сердец». В самом названии есть скрытое 

указание на единство тайных миров истины и воспитание воли. Другими словами, мы стоим 

перед опытом раскрытия сокрытого, однако этот опыт, чтобы достичь его, в свою очередь 

обязывает сердце к испытанию. На языке суфизма это означает только стремление к 

обнаружению истины сокрытого и очищению сердца путем последовательного достижения 

истины.  

Известно, что человек наслаждается созерцанием скрытого, так как оно содержит в себе либо 

слухи, либо опасения, либо странности, волнующие ум и совесть человека. Скрытое 

обладает силой величайшей тайны и это то, что пробуждает любознательность. Однако 

отличительной особенностью суфизма является то, что он пробуждает интеллектуальную 

любознательность, то есть он пробуждает душу, дабы обратить ее к своей сущности. В 

действительности это означает всего лишь стремление познать истину души, раскрыть ее 

тайны и секреты. 

Пробуждение здесь не имеет никакого отношения к телу – это пробуждения духа, то есть 

духовности. Тело должно стать местом забот и интересов души, что возможно только тогда, 

когда тело выступает в качестве канала души в духовный мир. Поскольку задача суфийского 

раскрытия состоит в снятии покрова с души и разума посредством духовного пробуждения 

во имя Реальности как истины воли. Эта идея образует сущность практического суфизма. 

Истина суфийской воли это пробуждение сердца во имя Реальности, а Реальность – это 

Абсолют, Бог, Закон, Справедливость, то есть все то, что в своем бытии находится в полной 

гармонии с собой как источником красоты и величия. Ищущий все это – мурид или 

«волящий», а «волящий» от слова «воля» (ирада). Истина возвышенной воли была описана 

аль-Бистами в его духовной беседе с Богом. Последний спрашивал его о том, чего он хочет, а 

аль-Бистами (ум. 874) молчал, пока, наконец, Бог не спросил его: 

- Абу Йазид! Что ты хочешь? 

- Я хочу не хотеть! 

Несомненно, эта мысль является осью воспитания суфийской воли, как воли, 

возвышающейся над приходящими нуждами тела, и эта идея пронизывает труд аль-

Худжвири «Раскрытие сокрытого за завесой для сведующих в тайнах сердец». Мы находим в 

нем «обобщение» всех суфийских сочинений на эту тему. Это «обобщение» возвращения 

смысловой и идейной ценности духовной традиции суфизма. Это становится очевидным при 

обращении к общим определениям, которые дает аль-Худжвири таким понятиям как 

«знание», «нищита», «суфизм» и т.д. и это в дополнении к упорядочиванию и хронологии 

выдающихся суфийских персоналий, начиная со сподвижников и последователей пророка 

Мухаммада, кончая суфиями и рядом суфийских школ. Другими словами, эта книга 

содержит величайшие суфийские традиции, представляет собой живое и упорядоченное 

обучение тому, что сосуществовало с аль-Худжвири, будь то идея или школа. Это именно 

тот смысл, который выражен в названии его работы «Раскрытие сокрытого за завесой для 

сведующих в тайнах сердец». Оно означает раскрытие тайн суфизма новым адептам. В этом 

ценность работы для изучения суфизма, поскольку она является введением в его глубины.  

Аль-Худжвири не интересует завеса в той формулировке, которую предложил ан-Ниффари 

(354 г.), которую позднее расширил аль-Газали (1111), а Ибн Араби развил до состояния 



 

 

  

завершенной системы. Это то, что суфии назвали словом «тайна». Ан-Ниффари стремился 

раскрыть значение, форму и содержание сокрытого как форму и содержание практической 

преграды к совершенству человека в знании и действии, то есть к постепенному развитию в 

достижении совершенства. Именно поэтому он находил завесу во всем – в знании и 

незнании, предании, Боге, религии, поскольку он пришел к идее того, что «завеса одна, а 

причин ее много, и они разные». Отсюда он пришел к идее того, что «тот, кто познал завесу 

– близок к раскрытию». Что касается аль-Худжвири, то он стоит посредине между тем, что 

сказал ан-Ниффари и потом повторит аль-Газали и Ибн Араби, и тем, о чем говорят 

суфийские традиции, стремящиеся к раскрытию смысла суфийского слова, термина, 

выражения трудного для понимания и разъяснения.  

В своей книге аль-Худжвири попытался собрать объяснения значения терминов, раскрыть 

ряд понятий, нужных не только для адептов. Отсюда его система «раскрытия» одиннадцати 

завес, куда входят познание Бога, единобожие, вера, очищение, молитва, закят, пост, хадж, 

правила и принципы общения с людьми, далее снятие завесы в виде смыслов различных 

суфийских понятий типа «состояния», «время», «стоянка» и другие, наконец, раскрытие идеи 

и практики слушания.  

Это означает, что перед нами новый образец раскрытия сущности, вида и количества завес. 

Задача этих компонентов – освещение пути «сведующим в тайне сердец», то есть адептам и 

всем тем, кто нуждается в познании суфизма. Это вовсе не означает систему их 

практического осуществления как мы находим это в безграничном виде, например, у аль-

Мекки в «Пище сердец» или у Сухраварди (1168) в «Авариф аль-маариф». Но цель одна – 

дать разумную формулировку тем, кто в виде очищения сердца стремится к постижению 

истин Бытия и Абсолюта.  

Работа аль-Худжвири «Раскрытие сокрытого за завесой для сведующих в тайнах сердец» 

имеет целью, и защитить суфизм, и раскрыть его истину, дать практическое руководство 

новым адептам. Целью этой книги является защита истинного суфизма от его 

фальсификаций. Она не содержит узкий образец какого-либо братства, а включает лишь то, 

что может быть необходимо для «сведующих в тайнах сердец» из какой-бы общины они ни 

были. Книга содержит единство знания и действия в виде индивидуальных образцов, 

детальных понятий, классификации школ, и поэтому она дает картину образца суфиев, 

который делает их ближе к истине земли, простой по своему проявлению, но сложной по 

своей рельефности. Он хотел сказать, что истина суфизма подобна земле, на которой, чтобы 

на нее не попало, произрастает только хорошее и красивое. Суфий – это земля истины и у 

этой истины свои тайны. Следовательно, нет смысла сочинять сказки для ее восхваления, 

ибо не легенда творит величие, а величие творит легенду! Чтение книги аль-Худжвири 

раскрывает смысл суфизма, или то, что скрыто в человеческом видении, где бы оно ни было 

и каким бы ни было, поскольку смысл суфизма – это философия Реальности и Абсолюта.



 

 

  

Рецензия на книгу Ш. З. Суфиева «Вино в персидско-таджикской 

литературе: эволюция смысла» 

Кандидат исторических наук, доцент Исмоилов Лутфулло Эшонович 

Казанский Федеральный Университет 

ismoilov-62@ mail.ru 

Монографическое исследование таджикского ученого, доктора филологических наук Ш. З. 

Суфиева «Вино в персидско-таджикской литературе: эволюция смысла. Душанбе, ЭР-граф, 

2019. 360 с» посвящена исследованию образов и мотивов вина и их бытованию в 

художественно-эстетическом пространстве персидско-таджикской культуры.В работе 

исследуется одной из сложнейших и противоречивых тем - образы и мотивы вина в 

персидско-таджикской литературе.Актуальность рецензируемой работы обусловлена 

недостаточным изучением проблемы формирования смыслов в суфийском художественном 

тексте. 

Важно отметит, что при удачно построенной композиции книги, автор 

последовательно и подробно исследует данную тему: первоначально автором 

раскрывается ритуально-мифологические предпосылки возникновения темы вина и 

постепенный процесс перехода от фольклора к художественной литературе.Далее 

автор рассматривает религиозно-мистические истоки возникновения образы и 

мотивы вина в суфийской поэзии. 

Ш. Суфиев подчеркивает, что вино в течение нескольких тысячелетий присутствует 

в секулярной и религиозной традициях человечества как реальное настоящее вино, 

в других случаях, как мистическое или духовное вино. Материальные 

свидетельства о вине можно найти на многих страницах истории человечества. В 

частности до нас дошло огромное количество исторических артефактов в виде, 

наскальных рисунков, фресков и сосудов с образом древних богов с чашей в руках.  

Общеизвестно, что в странах, исповедующие ислам, большинство мусульман 

согласно религиозным запретам не пьют опьяняющие напитки. Однако на 

протяжении всей истории ислама, несмотря на строгие запреты, никогда не 

прекращали пить вино, о чем свидетельствуют исторические анналы, хроники, 

мемуары, художественные и исторические источники. Даже приход к власти 

пуританских режимов (Газневиды) не могли остановить эту практику. Поэтому, 

алкоголь всегда играл, на удивление многих, важную роль в мусульманском 

обществе. Для организации дворцовых увеселительных компаний, в которых вино 

и музыка становятся основными компонентами, появляются профессиональные 

виночерпии и тамада; придворные поэты начинают создавать стихи, посвящённые 

вину, которые пелись на таких церемониях. Такие стихи пришлась по душе не 

только аристократии и дворцовым вельможам, но и широкому кругу населения. 

Многие поэты, начиная с саманидской эпохе создавали стихи о вине. Поэтическое 

наследие Абуабдулла Рудаки, Башшара Марвази, Унсури-и Балхи, Фаррухи-и 

Сиистани, Манучехри Дамгани и других изобилует винными мотивами.     

Согласно исследованиям Ш. Суфиева, весь мотивный и образный ряд суфийской 

винной поэзии пестрит древнеиранскими мифологическими аллюзиями, что 

свидетельствует о непрерывной и никогда непрекращающейся персидско-

таджикской художественной традиции. Данная традиция вышла за пределы 

ритуально-обрядовых рамок и попала в иные сферы творческой деятельности. 

Благодаря госанам (народные сказители), мотивы вина в палеофольклорной и 



 

 

  

древнеиранской литературе занимают заметное место и в последующих периодах 

развития литературы превращаются в самостоятельный литературный жанр, 

который назывался хамрийат, то есть «поэзия о вине».  

Жанр хамрийат стал основным источником, откуда суфийская поэзия черпала весь 

корпус винных сюжетов, образов и мотивов [3, c.126]. Будучи архетипическими 

элементами, винные образы постепенно трансформировались в суфийскую 

поэзию.Поэты-суфии, сохранив старые образы и мотивы вина, придали им 

иносказательные значения. Исследуя проблему трансформации винных мотивов в 

суфийскую поэзию, Ш. З. Суфиев демонстрирует хорошие знания истории и теории 

суфийского учения.  

Известно, что активное включение коранических мотивов в персидско-таджикскую 

поэтическую традицию способствовало в частности, становлению суфийского 

поэтического языка.Потребность понять глубинные смыслы многогранной и 

неординарной лексики Корана породила новые смысловые формы 

выражения.Коран становится богатой почвой для появления изощрённого 

поэтического стиля.  

Как справедливо подчеркивает Ш.Суфиев, Коран и его разнообразные по содержанию и 

многочисленные по количеству тафсиры служили в качестве важного источника, 

обеспечивающего суфийскую поэзию оригинальными образами и мотивами [4, c. 30]. Как 

известно, в суфизме различают два вида экзегетической интерпретации Корана. Первый 

тафсир, внешняя интерпретация Корана, которая эксплицирует внешний уровень 

священного текста. Это такие вопросы, как буквальное значение текста, а также 

риторические и грамматические вопросы. Вторым видом, инициированным и практикуемым 

суфийскими экзегетами, является та’вил, который стремится к толкованию внутреннего 

уровня смысла.  

В дополнении к кораническим истокам возникновения мотивов вина в суфийской поэзии,  

автор книги  подвергает глубокому и убедительному анализу целый ряд базовых суфийских 

понятий, имеющих прямое или косвенное отношение к опьянению: сукр, ваджд (экстаз), 

илхāм (вдохновение), зауќ (вкус, пристрастие), мукāшафа (откровение) и др.    

В ходе исследования автором было установлено, что от соприкосновения древних 

верований с исламом образовался культ суфийского вина.И он в персидско-

таджикской суфийской поэзии становится одним из излюбленных образов и 

мотивов [2, c.40]. Таким образом вся мистико-религиозная традиция пестрит 

явными и скрытыми образами и мотивами о вине.Хотя творчество персидско-

таджикских поэтов изобилует описаниями вина, но винные образы и мотивы в их 

стихах имеют метафорическое и метафизическое значение.  

Для суфийского поэта мотивы пьянства, страсти и желания являются метафорами, 

выражающими стремление его души к единению с Богом [1, c.45-46]. При слушании стихов 

о любви во время ритуала самаʿ суфий должен был не просто игнорировать поверхностное 

значение стиха, воспевающего земные любовные страсти, а постичь «настоящий» глубокий 

смысл текста и, тем самым, перевести реальные смыслы в метафизическую сферу. Таким 

образом, фана и бака, уничтожение и вечная жизнь в Боге, могут быть представлены 

движениями мистического танца, как его понимали Джелал ад-дин Руми и его 

последователи. Таким путём с помощью ритуала самаʿ, в котором исполнялась лирическая 

поэзия, мистическая любовь из земной превращается в божественной. 



 

 

  

В поисках причин популярности мотивов вина автор книги подвергает анализу «суфийский 

опыт» (таджриба-и ирфони). Источником этих опытов является встреча суфийского 

путника с метафизическим миром. В результате обнаружения «божественных истин», 

подобия которых путник не мог даже себе приблизительно представить, суфий попадает в 

экстатическое состояние. Его язык немеет, он не может найти адекватные слова для 

вербализации данной ситуации и этот момент становится началом формирования особого 

языка, который можно условно назвать «метаязыком». Суфийский язык это, по сути, тот же 

язык, но он художественный, иносказательный и полон символами, метафорами и 

аллегориями. Суфий ведёт философский дискурс с виночерпием о смысле жизни, о 

мироздании, об истине бытия и о других проблемах, ответа на которые так мучительно ищет 

поэт. Этот его неутомимый порыв к разгадке сути вещей открывает ему новые смыслы и 

вдохновляет его на постижение более высоких истин. 

     В итоге, книга Ш. Суфиева является очень важным и ценным научным вкладом в 

исследование жанра хамрият в персидско-таджикской литературе, истории его смысловой 

трансформации на протяжении долгих средних веков. Автор в своей работе очень 

скрупулезно и удачно раскрывает понятие вина, его мотива и образов в истории 

суфизма.Важная особенность рецензируемой книги является ее источниковедческая и 

библиографическая культура, где автор при анализе данной темы привлекает большое 

количество письменных источников и исследований.  
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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЕГИПЕТСКО-РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ И НАУКИ (АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ, Г. КАИР) 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «АУАЛИМ» 

(КОРОЛЕВСТВО МАРОККО, Г. ТЕТУАН) 

ГРУППА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР» 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет Международного научного форума «Россия-Африка: политика, 

экономика, история и культура» приглашает Вас принять участие в ее работе. Форум 

состоится 11-13 ноября 2020 года в Казани на базе Казанского федерального университета. 

Целью форума является продвижение положительного имиджа Российской Федерации, 

в целом, и российской науки, в частности, и в том числе КФУ как одного из ведущих 

центров востоковедения и африканистики Российской Федерации на международной арене. 

На Форуме предполагается обсуждение широкого спектра вопросов, относящихся к 

изучению Африки в контексте международных экономических, политических и культурных 

отношений. 

 

Предполагается рассмотреть следующие основные блоки вопросов: 

1. Африканская лингвистика и филология. 

2. Культурологические аспекты африканского развития. 

3. Социальная и этническая антропология Африки. 

4. Россия-Африка: взаимные связи в истории и современности. 

5. Страны Африки в современной системе международных отношений. 

6. Терроризм и радикализм в Африке: глобальные и региональные аспекты. 

7. Трансформация африканских обществ в историческом контексте. 

8. Экономика стран Африки в условиях глобализации: внутриафриканские и внешние 

импульсы развития. 

9. Энергетический фактор в Африке и его влияние на социально-экономическую и 

политическую ситуацию на континенте. 

10. Ислам в Африке. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский, арабский, французский.  

 

Для участия в конференции заявку необходимо предоставить до 1 июля 2020 г. по e-

mail: russiaafrica.forum@mail.ru. Тексты статей принимаются до 1 сентября 2020 г. 
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 جامعة قازان اإلتحادية 

 معهد العالقات الدولية

 المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم )جمهورية مصر العربية، مدينة القاهرة(

 مركز البحوث والتعاون العلمي "العلوم" )المملكة المغربية، مدينة تطوان(

 العالم االسالمي" –مجموعة الرؤية االستراتيجية "روسيا 

 

 رسالة توضيحية،
 

 الزمالء المحترمون،

 

أفريقيا: السياسة، االقتصاد، التاريخ والثقافة" -مية للمؤتمر العلمي العالمي "روسياتدعوكم اللجنة التنظي

في مدينة قازان /  8181تشرين الثاني للعام  03-00للمشاركة في أعمالها، وسوف يُعقد المؤتمر في الفترة من 

 جامعة قازان االتحادية.

ُ والعلم الروسي بصورة خاصة، بما تهدف الندوة الى تطوير الصورة اإليجابية لروسيا اإلتحاد ية عموما

في ذلك جامعة قازان اإلتحادية بوصفها أحد المراكز البارزة لالستشراق والدراسات االفريقية لروسيا االتحادية 

 في المضمار الدولي.

سيتم في الندوة مناقشة طيف واسع من المسائل التي تتعلق بدراسة أفريقيا في سياق العالقات الدولية 

 القتصادية والسياسية والثقافية.ا

 

 ويُقترح مناقشة المواضيع االساسية التالية: 

 علم اللغة وفقه اللغة األفريقي. .0

 المناحي اللغوية الثقافية للتنمية األفريقية. .8

 االنثروبولوجيا االجتماعية والعرقية ألفريقيا. .3

 أفريقيا: العالقات المشتركة تاريخيا وحاليا .-روسيا .8

 يا في النظام المعاصر للعالقات الدولية.بلدان افريق .1

 االرهاب والتطرف في أفريقيا: الجوانب العالمية واالقليمية. .1

 تحول المجتمعات االفريقية في السياق التاريخي. .1

 أقتصاد بلدان أفريقيا في ظروف العولمة: المحفزات االفريقية الداخلية والخارجية للتنمية. .2

 ي الوضع االقتصادي والسياسي في القارة.عامل الطاقة في أفريقيا وأثره ف .1

 االسالم في أفريقيا. .01

 

 .، الفرنسيةالعربية، االنجليزية، الروسية –لغات المؤتمر 

 

على البريد االلكتروني   8181للمشاركة في المؤتمر ينبغي تقديم طلب لغاية االول من حزيران 

.rumail@forum.africarussia   8181تُقبل نصوص المقاالت حتى االول من أيلول.  
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KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY   

INSTITUTE OF FOREIGN RELATIONS   

EGYPT RUSSIAN FUND OF CULTURE AND SCIENCE (ARABIC REPUBLIC OF 

EGYPT, CAIRO) 

THE “AUALIM” RESEARCH AND SCIENCE COLLABORATION CENTER (THE 

KINGDOM OF MOROCCO, TETOUAN)   

GROUP OF STRATEGIC VISION “RUSSIA – ISLAMIC WORLD”   

Information letter   

 

Dear colleagues!   

 

The Organizing Committee of the International Science Forum “Russia-Africa: politics, 

economy, history and culture” invites you to take part in the forum proceedings which will be 

held in Kazan on 11
th

-13
th

, November, 2020, on the base of Kazan Federal University.    

The Forum aims at advancing the positive image of the Russian Federation in general, and 

the Russian science in particular, including the image of KFU as one of the leading centres of 

African and Oriental studies in Russia and on the international stage.   

The Forum suggests discussions of a wide variety of issues concerning Africa in terms of 

international economic, political and cultural relations.  

 

The following issues are on the agenda:   

1. African linguistics and philology. 

2. Cultural aspects of the African life. 

3. Social and ethnic anthropology of Africa. 

4. Russia-Africa: reciprocal connections in history and contemporary world.  

5. African states in the modern architecture of international relations.  

6. Terrorism and radicalism in Africa: global and regional aspects.  

7. Transformation of the African societies in the historical context.   

8. African economy in globalization conditions: inner African and outer impulses of development.  

9. African energetic factor and its influence on social economic and political situation on the 

continent.   

10. Islam in Africa.  

 

Conference working languages: Russian, English, Arabic, and French.  

 

To participate in the conference applicants should register before 1
st
, July, 2020 by e-mail: 

russiaafrica.forum@mail.ru. Papers are submitted until 1
st
, September, 2000.  

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

UNIVERSITE FEDERALE DE KAZAN (VOLGA) 

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES 

FONDS EGYPTIEN POUR LA CULTURE ET LA SCIENCE  

REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE (CAIRE)  

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INTERACTION SCIENTIFIQUE « ‘AWALIM » 

ROYAUME DU MAROC (TETOUAN) 

GROUPE VISION STRATEGIQUE 

RUSSIE « LE MONDE MUSULMAN» 

Lettre D’information 

 

Chers Collègues, 

 

Le comité d'organisation du Forum scientifique international "Russie-Afrique: politique, 

économie, histoire et culture" vous invite à participer à ses travaux.  

Le Forum aura lieu du 11 au 13 novembre 2020 à Kazan à l'Université fédérale de Kazan 

(Volga). 

 

Objectif du Forum : 

Promouvoir l'image positive de la Fédération de Russie en général, de la science russe en 

particulier, y compris l’Université Fédérale de Kazan en tant que l'un des principaux centres 

d'études orientales et africaines de la Russie sur la scène internationale. 

          Débattre un large éventail de questions, liées à l'étude du continent Africain, dans le contexte 

des relations internationales (économiques, politiques et culturelles). 

 

Principaux axes du Forum : 

1. La linguistique africaine et philologie 

2. Les aspects culturels et le développement africain 

3. L’anthropologie sociale et ethnique de l’Afrique 

4. Russie – Afrique : relations mutuelles dans l’histoire et contemporaines 

5. Les pays africains dans le système moderne des relations internationales 

6. Terrorisme et radicalisme en Afrique: aspects mondiaux et régionaux. 

7. Transformation sociales africaines dans le contexte historique 

8. L’économie des pays africains dans le contexte de la mondialisation : impulsions du 

développement interne et externe. 

9. Le facteur énergétique de l’Afrique et son influence sur la situation économique, politique du 

continent. 

10. L’Islam en Afrique  

 

Les langues de travail durant le Forum  :  russe, anglais, arabe, français 

 

Participation au Forum :  

À envoyer : 

 La demande avant le 1er juillet 2020 à l’adresse suivante : russiaafrica.forum@mail.ru  

 Les textes des articles avant le 1er septembre 2020 
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