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Ensayo





MÚSICA POPULAR Y SOCIEDAD EN
LA ARGELIA ACTUAL

LUIS F. BERNABÉ PONS

El gran profeta Sulaymán tenía poder sobre todos los genios que
pueblan la vida de los seres humanos. Esta capacidad, que sólo él
atesoraba, le hacía dominar a estos seres de fuego, quienes le
obedecían ciegamente para poner en pie todo aquel edificio que
el gran rey constructor deseaba. En una ocasión, sin embargo,
Salomón les ordenó construir un gran palacio en las tierras de
Argel. En aquella ocasión los genios nativos le respondieron:
“¡Iwa, ya nabí! Lakin ancor un bière!”.

Este chiste, que se puede escuchar con mil formas distintas tanto en
la capital de Argelia como en su zona de influencia, ilustra de forma
humorísticamente despiadada lo que es una de las características que
muchos de los argelinos atribuyen a su propia sociedad y a sí mismos:
la pasividad y la inercia cívicas. Muchas son las razones que se pueden
dar para ese juicio y muchas son las que ellos mismos dan ―a no ser
que a tu pregunta respondan con el mismo lema―: degradación
social, injusto reparto económico, autarquía de los poderes políticos
en manos de castas depredadoras, indigencia intelectual, tensión
sociorreligiosa, ausencia de espíritu crítico, etc. La malévola
conjunción de estos y más factores ha conducido al común de la
población a una suerte de resignación ante la fatalidad, ante la que
sólo se puede sobrevivir manteniendo, digamos, un perfil bajo y una
inacción protectora. Mantener un proto-espíritu nacionalista,
especialmente de puertas hacia fuera, recurrir a las pequeñas
triquiñuelas que te beneficien cotidianamente o explotar de júbilo
ante los éxitos de la Jadra’ en los campos de futbol son algunos de los
elementos de supervivencia que pueblan la cotidianeidad argelina,
que aún aguarda su retrato literario a ras de suelo. La hogra, palabra y
concepto omnipresentes en la vida de Argelia y cuyo arco semántico
va desde la injusticia hasta el abuso, siguiendo la trayectoria del
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desprecio del poder hacia el pueblo, aglutina en sí toda esa serie de
pensamientos y de características más o menos negativas. El
ciudadano argelino en general se siente amenazado y aplastado por la
hogra oficial, simbolizada en la burocracia kafkiana y en las arbitrarias
decisiones de los chefs, demiurgos a los que sólo ocasionalmente se
puede acceder. Estos hagar o tiranuelos sempiternos han abandonado
―se les acusa― los ideales de una revolución que costó muchas vidas
frente a Francia, y se han fosilizado en el poder, aplastando cualquier
foco no ya de posible disidencia, sino de simple molestia.

Vaya por delante que ese retrato que muchos argelinos ―de toda
clase y extracción― hacen de su país es intencionadamente parcial.
En absoluto inverosímil, pero sí moldeado por las numerosas
dificultades por las que los ciudadanos pasan en muchas ocasiones en
su vida diaria. Incluso los más decepcionados con su gobierno y sus
élites guarda tanto un hálito de esperanza en un porvenir mejor como
un poso nada desdeñable de aprecio por su país. Y, claro, hay gentes
que apuestan por mejorar su país desde todos los puntos de vista,
intentado hacer progresar a su sociedad desde dentro. Ya eliminado o
muy atenuado el fenómeno harraga, la sociedad argelina asiste a un
continuo de voces que desde el exterior pero también desde el
interior se enfrentan a los problemas contemporáneos, identificán-
dolos, denunciándolos e intentando sugerir remedios. Aunque las
voces exteriores son de ordinario ignoradas por las portavocías
oficiales, es innegable que existe en la actualidad una especie de
diálogo de aportaciones críticas que intenta remediar, en palabras de
Kamel Daoud, una situación de “larbinisme identitaire envers une
dune et un croissant”.

Pero el inmovilismo ―disfrazado de precaución, normalidad o
cansancio por el pasado― es el aire que se respira. La obediencia
silenciosa y la no posibilidad de discusión de tipo político se han
vuelto a instalar de forma cómoda en casi todas las sociedades árabes,
que ven, además, cómo a la vigilancia nada discreta de los cuerpos de
seguridad se ha añadido la, digamos, supervisión social, menos
discreta todavía, de los partidos y grupos religiosos. Instalada en una
especie de bipolaridad en la cual las autoridades y los grupos
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religiosos mantienen el orden en las calles, la sociedad argelina inten-
ta buscar, como antes se señalaba, algunos márgenes de expansión.

Es cierto que es una situación que en sus trazos generales y más
comunes no es exclusiva de Argelia, sino que la comparte una buena
porción de países árabes. Incluso aquellos que no poseen los recursos
naturales y económicos tan enormes que ésta atesora y ha utilizado
para facilitar la ausencia de protestas. Pero es cierto también que en
este campo Argelia ofrece algunas particularidades interesantes en el
panorama árabe. Es el único país de su entorno que ha mantenido
desde hace años algún periodismo de cariz crítico, especialmente en
la zona del Oranesado. Artículos y posiciones que hubieran sido
impensables en países como Marruecos o el Túnez de Ben Alí han
aparecido en periódicos argelinos, planteando preguntas y reflexiones
de calado. Surgido del mismo fondo crítico que sostuvo a Argelia tras
la Guerra de la Independencia, este periodismo criticaba la deriva
que, primero el poder y después ciertas facciones de la sociedad
habían tomado con el paso del tiempo. Ponía el acento igualmente en
la brecha cada vez más profunda que en algunos aspectos como el
desarrollo cultural y el respeto a los derechos humanos se abría entre
Argelia (vide países árabe-islámicos) y los países de Europa.
Igualmente, como uno de sus principales temas, se insiste entre el
abismo existente entre las élites gubernativas y la sociedad, convertida
en simple recipiendario de políticas y acciones que debe asumir
acríticamente. Autores como el citado Kamel Daoud, pero también
Chawki Amari o Brahim Senouci, por citar algunos de los más
relevantes (y que siguen siendo desconocidos en España), han
mantenido y mantienen una línea innegociablemente crítica con los
poderes en Argelia, sean éstos los que fueren. Y las circunstancias en
las que desarrollan su trabajo y su obra son cualquier cosa menos
fáciles. Baste recordar el asesinato del periodista de televisión Smaïl
Yefsah a Bab-Ezouar el 18 de octubre de 1993 ―días antes de
cumplir 31 años― que 22 años después sigue impune, para
comprender las circunstancias en las cuales una visión crítica debe
desarrollarse en Argelia. Ciertamente las circunstancias ahora no son
las mismas que veinte años atrás, pero basta repasar la lista de los
intelectuales, escritores, activistas, opositores, etc., que siguen
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viéndose obligados al exilio temporal o definitivo para caer en la
cuenta de lo difícil que es a veces para algunos hombres hablar de lo
que ven.

Una de las formas en las que esta tensión social e ideológica suele
manifestarse en sus diversas facetas es la de la música, especialmente
la más alejada de las vertientes clásicas y tradicionales de la música
árabe. En Argelia, este alejamiento toma forma, no exclusiva pero sí
más conocida en la música raï. En las canciones y en el submundo
que conforman las canciones, los cantantes y el público del raï se
concentran muchas de las cuestiones que interesan y que traumatizan
a la sociedad, especialmente a sus grupos menos favorecidos. Deve-
nido en una suerte de reflejo nacional, el raï se convierte en un espejo
deformante que al tiempo que recoge la imagen de quien se pone
ante él, devuelve varias imágenes que responden a distintas poses, que
a la vez son y no son la persona que posa ante el espejo. El raï
argelino vive hoy en día la contradicción de saberse música de éxito
intergeneracional y al tiempo espacio social sospechoso, en el que
ningún cargo oficial desea ser visto. 

No es éste, por supuesto, el espacio para desarrollar la historia de
la aparición y desarrollo de la música y la canción raï en la zona de
Sidi Bel Abbès y Orán y su expansión a otros lugares, por más que en
nuestro país aún se eche de menos la atención crítica que se le ha
prestado en otros sitios. Música de raíz popular, en el sentido del
término que abarca tanto los estratos más populares de la sociedad
como la posibilidad de ir incorporando elementos prestados, el raï y
la canción argelina no clásica se caracterizó desde muy pronto, aparte
de su uso del árabe argelino (¿podía ser de otra forma?), trufado de
palabras francesas y españolas, por incorporar aquellos temas que
laceraban a los jóvenes pero que habían sido desterrados de los
repertorios musicales por “impropios”: el alcohol, el amor y el deseo
sexual insatisfecho, la separación, la hipocresía de la sociedad, las
normas impuestas, la emigración ―dolorosa en principio, grata
después al salir del país―. La visión (ra’ï) de estos temas por parte de
los nuevos cantantes sorprendió a unos círculos sociales
acostumbrados bien a la repetición de la música tradicional, bien a la
importación de la música europeo-norteamericana. Muchas de esas
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canciones surgieron de los locales y cabarets donde el raï se fue for-
mando en boca de hombres y también de mujeres como la poderosa
Cheikha Remiti, conquistando poco a poco cada vez más adeptos a
estas letras próximas a sus vivencias. 

Años más tarde las generaciones siguientes de los jóvenes chebs,
especialmente los nacidos en la década de los sesenta, iba a catapultar
al raï con tres hechos fundamentales: la introducción de instrumentos
electrónicos en sus composiciones, la grabación profesional de sus
temas y el tratamiento de sus carreras, con la figura destacada del pro-
ductor oranés Rachid Baba Ahmed, y la eclosión de esta música en
Francia, primero entre los emigrantes magrebíes y después en los
circuitos musicales franceses y europeos. Este estilo evolucionado, que
fue conocido como “nuevo raï” o “raï sentimental”, fue el que consi-
guió la explosión definitiva del género (por más que algunos puristas
lo calificasen de mixtificado) y generó las primeras grandes figuras a
nivel internacional, en especial Cheb Khaled ( Jaled Hach Ibrahim,
Orán, 1960), Cheb Hasni (Hasni Chakrun, Orán, 1968-1994) y
Cheb Mami (Ahmad Jelifati, Saida, 1966). No por casualidad los dos
primeros fueron catalogados respectivamente como el rey y el prínci-
pe del raï. Junto con ellos, otras grandes figuras que ayudaron a llevar
a primera fila el raï fueron Cheb Aziz (Bchiri Buyemaa, Setif, 1968),
Cheb Sahraoui (Mohamed Sahraoui, Tlemcen, 1961), su esposa
Cheba Fadela (Fadela Salmat, Orán, 1962), o Cheba Zahouania
(Halima Mazzi, Orán, 1959). 

Sin embargo, la gran oleada de éxito internacional se vio trágica-
mente truncada por el estallido de la guerra civil que dio en llamarse
decenio negro, que llevó a Argelia al abismo hasta la entrada en el
siglo XXI. Los cantantes de raï, cuyas vivas letras ofendían a los
islamistas, se convirtieron en objetivo de estos y de las acusaciones de
impiedad, especialmente en lo referido al protagonismo de la mujer,
se pasó pronto a procurar su desaparición. Esta persecución sin
piedad suele simbolizarse en el asesinato del “príncipe del raï”, Cheb
Hasni, en cuyas numerosas canciones puede seguirse sin dificultad el
retrato sentimental de varias generaciones de jóvenes argelinos.
Hasni, que gozaba y aún goza de una inmensa popularidad a través
de las versiones de sus canciones, fue tiroteado cerca de su casa en
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Orán, en el barrio de Gambetta. El cantante oranés había protagoni-
zado un momento especial de enervamiento de los islamistas con la
grabación en 1987 a dúo con Cheba Zahouania de la canción “Derna
l'amour fi barraka” (“Hicimos el amor en una cabaña”). El franco
lenguaje de atracción sexual y alcohol que expresaban dos jóvenes
hizo que los islamistas amenazaran a los propietarios de las tiendas de
discos para que no pusieran la canción o al menos no fuera audible.
El debate se extendió a todos los medios de comunicación, lo que
dotó a la canción de una fama instantánea:

Hasni
-Derna l'amour fi barraka 
mrannika / Ana dditha ou houma 
yoghdou yrannikou. 
-El jabta mine touali / Essakra mine 
touali. 

Zahouania
-Ana bhare 3liya ou hbabi lla / Qilou
blaya ouana maqaditchi.
-Ellila rgadah 3andi / Ellila 
matafrachi 

H.
-Endirelha tilifoune outjini lyoum / 
Ana bghite zzerga d'origine,mechi 
mabrounzia. 
-El jabta mine touali / Essakra mine 
touali. 

Z.
-Elga3da bel3aqliya ou rana 
mgassirine / La ylaha yla Allah, 
elmahna doubli. 
-Ellila sakra fi dari / Elllila elkhabta
fi dari 

Hasni
-Hicimos el amor en una cabaña
de mierda. / Yo la hice mía, que los
demás se fastidien.
- Es lo que tiene la juerga / Es lo
que trae la bebida.

Zahouania
-Yo, tan mala conmigo, pero no con
mis amigos. / Déjame con mis
problemas, que no puedo más.
-E s ta noc he é l s e a c ue s t a
conmigo / ¡Oh que no termine
nunca esta noche!

H.
-La llamaré por teléfono y vendrá
esta noche / La quiero morena de
verdad, nada de bronceado.
- Es lo que tiene la juerga / Es lo
que trae la bebida.

Z.
-Nos juntaremos como hay que
hacerlo y pasaremos buenos ratos. /
La pasión nos desborda, por Dios.
-Esta noche beberemos en mi casa.
/Esta noche el placer será conmigo.
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H.
-Ana bhare 3liya ou mektoubi lla / 
Mouhal nabra oualli koutni 
3ammidète. 
-El khabta mine touali / Essakra 
mine touali. 

Z.
-Hasnou 3aouni,rani mdammira / 
Hna sharna ou 3yina,jibou l'auto 
tjorrina.
-Ellila rgadah 3andi / Ellila 
matafrachi. 

H.
-Ana ditha mene Gambetta 
ountouma chta hazkoum. 
-El khabta mine touali / Essakra 
mine touali. 

Z.
-Hasnou 3aouni ida hdart ou faltite. 
-Ellila rgadah 3andi / Ellila 
matafrachi. 

H. 
-Hna skerna jibou el babor yjorrina /
Hna skerna oulla nsina rouahna. 
-El khabta mine touali / Essakra 
mine touali. 

Z.
-Hbebi elli nebghihoume rani 

 H.
-Yo, tan malo conmigo, pero no con
la que el destino me ofrece. / No 
quiero curarme: ésta que me abrasa
ha decidido no recular.
- Es lo que tiene la juerga / Es lo
que trae la bebida.

Z.
-Comprende lo que digo, estoy 
harta de mis problemas. / Ha sido 
una larga noche, trae el coche para 
echarnos.
-Esta noche él se acostará conmigo.
/ Sí, esta noche no se acabará 
jamás.

H. 
-La elegí de Gambetta, así que 
todos a callar.
-Es lo que tiene la juerga / Es lo 
que trae la bebida.

Z.
-Comprende lo que digo, si hablo 
demasiado  y si peco.
-Esta noche él se acostará conmigo.
/ Sí, esta noche no se acabará 
jamás.

H.
-Estamos borrachos: trae un barco 
que nos arrastre. / Estamos 
borrachos y sin memoria.
-Es lo que tiene la juerga / Es lo 
que trae la bebida.

Z.
-Estoy con la gente que quiero. / 
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3andehoum / Hna skerna ou 
tohna,jibou l'auto tjorrina. 
-Ellila rgadah 3andi / Ellila 
matafrachi 

H. y Z.
-Hna chorfa ou brare ou rana 
baynine / Elga3da ou taouil 3and 
ennass el 3aqline. 
-Derna l'amour fi baraka mrannika /
Ana diteha ou houma yoghdou 
yrannikou.

Borrachos, nos hemos desplomado. 
Trae el coche que nos lleve.
-Esta noche él se acostará conmigo.
/ Sí, esta noche no se acabará 
jamás.

H. y Z.
-Libertinos y orgullosos, así nos 
mostramos. / Intimidad y 
elocuencia es cosa de sabios.
-Hicimos el amor en una cabaña
de mierda. / Yo la hice mía, que los
demás se fastidien.

De forma similar a lo que sucediera decenios antes con Cheikha
Remiti y su “Charrak Gataa” (“Llora, araña”), interpretada por los
religiosos como una incitación a las chicas argelinas a perder su virgi-
nidad y que conllevó la censura de la cantante de Tessala, la difusión
del tema fue paralela a la presión que sufrieron sus intérpretes. El 24
de septiembre de 1994 Cheb Hasni fue asesinado a tiros cerca de su
casa. El príncipe del raï moría en presencia de su hermano y se
inauguraba una época de extrema tensión para los compositores e
intérpretes que de alguna manera sobresalieran del espeso silencio
que se imponía en la sociedad. Cheba Zahouania y muchos otros
partieron para el exilio francés, donde se encontraron con algunos
cantantes ―caso de Remiti― que ya habían iniciado ese camino
mucho antes. Pero el destino peor aguadaba a quienes se quedaron.
Rachid Baba Ahmed, el gran catalizador del primer gran éxito del raï
fue también asesinado a las puertas de su tienda de música en febrero
de 1995, mientras que Cheb Aziz, el cantante del estilo chaoui, fue
mutilado y asesinado en Constantina en septiembre de 1996. Pese a
las condenas más o menos formales del gobierno ante los multitudi-
narios funerales que se llevaron a cabo para cada una de esas muertes,
la situación se enrarecía cada vez más en un marasmo en el que todos
sospechaban de los movimientos y las implicaciones de los demás.
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Todo se complicó mucho más en agosto de 1995, cuando la
cantante de la Cabilia, Lila Amara apareció asesinada. La muerte fue
atribuida a los islamistas, teóricamente por la condición de mujer
libre y cabil de la que hacía gala Amara, si bien el silencio en el que a
tal respecto se sumió el gobierno hizo circular algo más que sospe-
chas. Pero posiblemente fue el asesinato de Matoub Lounés en Ath
Douala en junio de 1998 el acto que produjo un mayor impacto. El
gran ídolo de la cultura beréber, militante cabil desde su juventud,
militante antigubernamental, pero también anti-islamista y ateo, era
un objetivo apetecible para varios poderes. Matoub Lounés poseía la
desgraciada distinción de haber sido atacado en su vida tanto por la
policía como por los islamistas, y su muerte camino de casa junto con
su familia, desató una impresionante manifestación de duelo y
protesta en Tizi Ouzou, con acusaciones nada larvadas. 

La gigantesca ola de violencia que arrasó la sociedad argelina y su
creencia de una reconciliación nacional durante muchos años conlle-
vó la salida de una gran cantidad de escritores, cantantes, periodistas
y hombres de cultura de Argelia. Paradójicamente (o no), mientras el
raï y otras formas de la canción popular argelina se hacían cada vez
más populares en Europa y América, con Khaled a la cabeza de un
grupo en el que destacaban Mami, el más joven Faudel o el más
versátil Rachid Taha ―junto con la sempiterna Cheikha Remiti―,
en Argelia el raï, pese a su inacabable difusión popular, pasaba horas
bajas.

Tras la guerra civil que supuso el decenio negro, las ganas de
ruptura con el terrible pasado inmediato y un cierto movimiento en-
tre aperturista y tolerante por parte de los sucesivos gobiernos llevó a
una aceptación del raï por parte de las esferas oficiales, que veían en él
tanto la expresión de una cierta idiosincrasia argelina como una
forma de manifestación victoriosa contra los grupos islamistas
violentos. Los cantantes raï más jóvenes, nacidos en los años ochenta,
que junto a los éxitos de sus mayores habían crecido escuchando
música “occidental” y sus diversos estilos más contraculturales, se
lanzan a la caza del mercado con una afloración extraordinaria de
protagonistas y de producción. Es el tiempo del raï-rock, del rap-raï o
del cool-raï, diversas denominaciones que recibe un producto que
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todavía está en vigencia y desarrollo junto con un raï más apegado a
un estilo tradicional, con versiones incesantes de los grandes clásicos
por parte de cantantes más jóvenes como Houari Manar, Cheb
Fayçal, Cheba Dalila, Cheb Bilal, Cheb Redda o Cheb Rayan. Esta
generación verá cómo varios de los grandes cantantes de la
generación anterior que se habían establecido en el exilio comienzan
a volver con cierta frecuencia a cantar a Argelia y en más de una oca-
sión protagonizarán sesiones conjuntas.

No faltan quienes acusan a cantantes y canciones argelinos de la
última década de haber edulcorado sus canciones y sus mensajes,
habiéndose plegado a una cierta mercantilización de su estilo, a una
preponderancia instrumental por encima de la vocal y especialmente
a una excesiva y cómoda prudencia. El hecho de que el raï haya sido
aceptado oficialmente, sostienen estos críticos, ha contribuido en
cierta forma a una cierta “institucionalización” y a la pérdida tanto de
voluntad crítica por parte de los nuevos cantantes como de esa
atmósfera de producto popular y semiclandestino que tenía
originalmente. 

Sin embargo, estas acusaciones no tienen en cuenta algunas
características en las que se desarrolla esta nueva floración de la
música pop argelina. En primer lugar, la digamos esquizofrenia social
que al respecto del raï se sigue manteniendo en Argelia. La música
más popular del país ha devenido un signo reconocible de la
identidad argelina y de esta forma ha sido aceptada por el establish-
ment de la nación a través de ciertas manifestaciones. Sin embargo
este mismo establishment no aceptaría encontrarse en una fiesta con
música raï, y censuraría a los presentes. No es necesario insistir mu-
cho acerca de la doble moral existente en torno al consumo de
alcohol, elemento indispensable en este tipo de festejos. Por otra
parte, es necesario diferenciar entre los conciertos raï más o menos
establecidos ―sean éstos en pabellones deportivos, teatros, cabarets o
cualquier tipo de festejo― y el que se desarrolla fuera de los circuitos
comerciales, en lugares disfrazados puertas afuera y que acogen en la
noche a cantantes raï más o menos desconocidos. Se trata de una
clandestinidad que tiene sus propias reglas y su propio ambiente, con
jóvenes cantantes de ambos sexos con los que el lenguaje descarnado
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y los temas más tabú de la sociedad árabe-islámica encuentran su vía
de escape. Ambos mundos del raï están interconectados en gentes y
en canciones y si en el primero podemos hallar canciones de éxito, en
el segundo hallamos versiones anónimas de esas mismas canciones
―una de las señas de identidad del raï― con difícil salida en un
circuito público.

Y evidentemente, como última característica, está el hecho de que
la vigilancia sobre los cantantes no ha cesado. Y es una vigilancia que
se realiza desde frentes parecidos a los de hace unos años. Una de las
cesiones a las tensiones de la sociedad que los sucesivos gobiernos
han realizado ha sido la prerrogativa que se ha dado a mezquitas,
asociaciones, grupos y grupúsculos musulmanes para controlar la
moral de la ciudadanía. A cambio de evitar violencias desestabiliza-
doras, es permitida sin embargo a estos grupos una cierta violencia de
baja intensidad que ayude a reprimir ciertas pulsiones, en especial de
la mujer pero en general de los jóvenes. El hecho de que en las
principales ciudades de Argelia las tiendas de música no puedan
anunciar en la calle sus productos más modernos es un síntoma elo-
cuente. Por otra parte, el gobierno, que se vio sorprendido con las
protestas populares de enero y febrero de 2011 ―que le valieron el
triste record de ser el país árabe con más autoinmolados por fuego―
intentó apaciguar las protestas volviendo a rebajar el precio de
algunos productos básicos, elevando el sueldo de los funcionarios y
anunciando una enésima reforme a favor de la población. También
esta primavera argelina que fue y no fue trajo un redoble del control
político y policial. Aunque los gobiernos tuvieron que seguir lidiando
con esa tradición de periodismo crítico ya citada ―crítica que, con
todo, jamás ha salido gratis―, en general las expresiones de
desacuerdo o de discusión fueron acalladas, en especial las dedicadas
al ejército o a los cuerpos de seguridad, que devinieron ídolos inataca-
bles de la política de los últimos tiempos.

Ya en 1998 el cantante de Chlef Cheb Azzedine había tenido
problemas con la oficialidad con su primer álbum Ach Dani Lal
Ghorba dedicado en su integridad al problema de los harraga o emi-
grantes clandestinos. Problema siempre disminuido o matizado por
las autoridades, Cheb Azzedine lo puso incómodamente en la
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primera línea del país, con temas que se harían famosos como El bhar,
sobre ese Mediterráneo que separa a sus compatriotas, o Jaya mel
Paris, sobre sus vidas difíciles en Francia, huérfanos de un país natal
que les proteja. La popularidad de Azzedine se hizo inmensa desde
entonces como cantante que apela a la moralidad de su sociedad. Sin
embargo, el conflicto estallará en 2005 al grabar la que había de ser su
canción estadarte, Chuf El Hogra chuf (título al que en algunas
versiones  se añade “Président”). La canción, una denuncia de los
manejos de ciertos políticos locales, le valió una denuncia del abogado
de la wilaya de Chlef por ultraje y una condena ―a él y al dueño de
la casa Fraternelle, que producía el disco― de un año de prisión y el
pago de una multa por daños y perjuicios. El caso, que mereció una
condena de Human Rights Watch y su mención en el Comité de
derechos humanos de la ONU, no hizo sino agrandar la figura de
Azzedine entre sus admiradores (quienes llenaron, por cierto, la sala
del juicio, fuertemente vigilada).

Una reedición de este mismo caso se vivió en mayo de 2013
cuando el cantante Cheb Fayçal (Fayçal Bensalah, Aïn Temouchent
1987), uno de los mejores raïman de su generación, fue acusado, al
igual que Cheb Azzedine, de “atentar contra un cuerpo constituido”.
La condena, de seis meses de prisión y pago de 100.000 dinares de
multa por ultraje, vino en este caso por cantar en una fiesta privada la
canción Mamamia. En ella, canción festiva para los jóvenes de
Témouchent y por extensión del Oranesado, se hacía ―o se pretendía
entender― un malévolo juego de sentidos en uno de los versos con el
apellido del Director General de la policía, el general Abdelgani
Hamel:

Chicha w papicha w tehla lm3icha oh
mama mía.

El hachís y las chicas me ponen
tierno ¡oh Mamma mía!

Raha a la mode, fi jater tout le
monde, oh mama mía.

Es la nueva moda para todo el
mundo ¡oh Mamma mía!

Polisi themel goudam el hamel, oh
mama mía. 

El policía maricón engendra a otro
maricón ¡oh Mamma mía!

Burek hrira w ji lvotca. Burek, harira y al fin vodka.
Ndiru rubla, carti taana. Hagamos una fiesta, la calle es

nuestra.
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Wlid 46, segir wa artiste
El temouchent, seghir wa blendi.

El hijo del 46 es joven y artista. De
Temouchent, joven y duro.

Laabu laabu, barage bucif, ma
andkum ma teddu.

¡Jugad, jugad! En la frontera de
Boucif no pillaréis nada.

El verso en cuestión, que también posee variantes, juega con los
sentidos de la policía, la homosexualidad, el alcohol, la delación e
inevitablemente con la presencia nominal del militar. La condena del
cantante de Témouchent, de gran popularidad en el Oranesado, fue
vista como un recordatorio de la vigilancia a la que el poder, especial-
mente el poder armado, somete a la población. La difusión de este
caso por personajes de resonancia como el periodista de France
Télévision Ahmed Tazir no sirvió de mucho para el cantante, quien
tuvo que purgar su pena. Sin embargo la canción, que nunca había
sido grabada oficialmente en un disco, se convirtió en una especie de
himno oficioso de los jóvenes oraneses, que la cantaban en cualquier
acto en el que se congregaran ―una fiesta, partido de fútbol, una
sesión de cine― ante la manifiesta irritación de las autoridades. Pese
a que Fayçal se ha dedicado en los últimos años, al lado de sus propias
composiciones, a versionar con gran éxito las antiguas canciones de
Cheb Hasni, Mamamia se ha convertido en una pieza emblemática y
obligada de su repertorio.

Pero si algún cantante sabe de verdad de censuras y castigos en
Argelia, ese es Baâziz (Abdelaziz Bejti, Cherchell, 1963), el mroufez o
contestatario por antonomasia de Argelia. Ajeno al raï, Baaziz se
integra de otro modo en el venero popular argelino. A través de la
crítica directa y el humor corrosivo de sus letras, tomados
directamente de un grande de la canción popular de la primera parte
del siglo XX, Rachid Ksentini “el Charlot árabe” (m. 1944), Baaziz va
a escoger el modelo de chansonnier de Renaud y Georges Brassens
para ir desgranando uno tras otro los grandes males de su sociedad
natal. Labor patriótica para él, insoportable crítica para el poder,
Baâziz va a sufrir las iras del poder desde casi el principio de su
carrera, lo que le acarreará una censura duradera y un exilio no menos
largo. Él mismo suele contar con fruición los orígenes de este
desencuentro: una de sus composiciones más célebres y más repetidas,
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Algérie mon amour, había sido bien recibida por las autoridades, e
incluso el presidente Buteflika la había elogiado, al parecer ajeno a los
alcances que la canción, pensada para los que tenían que vivir fuera de
Argelia, podía tener:

Depuis mon enfance, je n’en finis pas de souffrir
De la faim, des privations, des pénuries
La matraque, en permanence au-dessus de ma tête
Pourtant, je rêvais de douceur de vivre,
Et de projets sur cette terre qui est mienne
Le « mektoub » en a décidé autrement
Mais, Ô mon pays, je t’en fais le serment
Un jour je reviendrai

Estribillo

Algérie, mon amour
Algérie pour toujours 
Algérie, mon amour
Algérie pour toujours 
Malgré ta tragédie et ton sort injuste

Je t’aime, Ô mon pays
Je te porte toujours dans mon cœur
Et pour te préserver
Je ne reculerai devant aucun sacrifice
Mon pays, tu as cru en des idéaux
Vidés de leurs sens par quelques uns
Sache que beaucoup de tes enfants
Te sont éternellement dévoués
Ô cher pays, des gens t’on projeté
Dans les ténèbres et l ’obscurantisme
Ils t’on souillée, terre nourricière
Et humilié ton peuple
C’est un exil, pas une fuite
Me voilà étranger, exilé
Mon pays ne me blâme pas trop
Si je n’ai pu tout te donner
Des uniformes mal intentionnés
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M’en ont empêché

[…]

Invitado en junio de 2000 al programa televisivo “Mesk ellil”,
transmitido en directo a todo el país, Baâziz calibró la potencia de
esta oportunidad única y en lugar de la esperable canción interpretó
Waili Waili, una alegre y socarrona canción dedicada a los generales
que asfixiaban al país y su moral múltiple, asociada a la rapiña de
poder y dinero y a la hipocresía de llenarse la boca con su exigencia
de amor y fidelidad a la patria teniendo ellos la doble nacionalidad: 

walli walli  
walli walli
walli walli chik mama boulo boulo  
walli walli é li fi kalbi nqolo

qolou 3lya hadar wache iqol may wassi, 
had zman el ghadar témchi m3ah étbassi.  
qolhom c pas fail aji oul3ab démoqrassi, 
li hab issir issir ana ndir wahe kali rassi.
ki nesma3 générale ana ndhak sans pitier,
khalatha bles afaires lyoum rja3 personnalité.
3andou l'pouvoir ou lmal ou double nationalité, i
dal ichamét f rjal hata fel mout yaprofité.

walli walli  
walli walli
walli walli chik mama boulo boulo  
walli walli é li fi kalbi nqolo

Las represalias contra semejante acto no se hicieron esperar y
Baâziz fue prohibido en cualquier actuación radiada y televisada en el
país, en primer lugar, y cualquier actuación en vivo más adelante. Para
entonces Baâziz ya llevaba dos años viviendo en Francia tras haber
gustado las primeras mieles de la censura y las presiones por su
cultivo del Maakus o canción satírico-social. Como en otros casos, las
censuras y las prohibiciones hacia su persona, no hicieron sino acen-
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tuar su celebridad entre los argelinos de dentro y de fuera de Argelia.
Todas estas presiones no hicieron sino acentuar el perfil

comprometido de Baâziz con todas las causas a combatir dentro de su
país, en primer lugar, y como ser humano en general. Contra los
islamistas, pero también contra el inmovilismo y secretismo
gubernamental, él fue uno de los primeros en poner en pie un
homenaje al asesinado Matoub Lounés, pero no ha dejado de poner
su voz en contra de la situación de la mujer argelina, del drama de los
harraga o de la corrupción rampante de su país. Uno de sus temas
fetiche, Je m’en fou, es quizá uno de los que mejor le retrata en esa
lucha anti-establishment y anti-conformismo, siempre relatada con
un humor lacerante:

ki nesma3 b'deux parties yeddabzu
3la lkursi, j'men fougir yajtîwli
rassi.

Cuando oigo de dos partes que se
pelean por la poltrona, me da igual, si
me dejan en paz.

ki nesma3 burgeoisi, marcedes meju
mekrazi, wana m3a les bus nqâsi,

Cuando oigo a los burgueses del
Mercedes con su cabeza hueca y yo
machacado en el bus,

Ki nchuf télévision kayen la greve
des enseignants yezguiwlhuym les
fainéants, 
(…)

Cuando veo la televisión la huelga de
los maestros y cómo se les llama
vagos, 
(…)

anaya l youm jm'en fou, ki 3retf
lyoum kulchi festi, kulchi khdeb
koulchi faut, qulli wiin la vérité?

Hoy me da igual, porque sé que todo
es falso, que todo es mentira. Dime:
¿dónde está la verdad?

Ki neqra fel Journal, kayen la
bagarre bin FLN, j'men fou,
anyaa jrejt zman.

Cuando leo en el periódico una pelea
en el FLN, me da igual: hace tiempo
que me largué.

yddebzo yella3bu dima binaazum
yet7abbu, mazel fil bagra ya7albu.

Se pelean, disfrutan siempre, se aman
y aún siguen ordeñando la vaca. 

ki nsma3 3al lemra, meskina
7asbuha bagra, maa tekteb maa
teqra.

Cuando oigo hablar de la mujer,
pobre, la consideran una vaca que mi
lee ni escribe.

ratteb qaanun al ousra, tant pie
l y u m r e j 3 e t 7 u r r a , j m ' e n
fou ana mzewwaj 3achra.

Se ajusta el código de familia y ya
está libre. Pero me da igual: yo me
casé con diez mujeres.

anaya lyoum jm'en fou…
(…)

Hoy me da igual…
(…)
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kayen gâchi fel yame3, ness raqed
w n e s s y e s m a 3 , j m ' e n f o u
ana nselli feddar.
(…)

Hay gente en la mezquita: la mitad
duerme y la mitad escucha. Me da
igual, yo rezo en mi casa.
(…)

kii nesma3 bel coup d'état, kol
7ouma gareta, nedjul ta7t lcuverta;
w gayti ghayti yalgayta 7atta
tajlas l mauvais temps.

Cuando oigo del golpe de estado,
toda la gente vigila. Yo me meto bajo
la manta y toco la gaita hasta que
amaine.

qul l i wachen hadi la7iyat ,
ya7akmou fina lmadammat,
ya7akmou fina l maddamat

Dime, ¿qué es esta vida en la que nos
mandan las mujeres?

tqulchi jlassu rjal rmawna kamel f
la pubelle; wach 3melna f isteqlal?

Desaparecidos los hombres ellas nos
echan a la basura. ¿Qué se ha hecho
de la independencia?

ki nesma3 bi les intello, kayen
menhum bel kilo, la brosse rej3at
be'stylo.
arabofone francofone; qahera wella
la sorbonne, rajel fihoum qoulli
chkun.

Cuando oigo de intelectuales, los hay
a k i l o s . L o s bo l í g r a f o s h a n
reemplazado al borrador. Arabófono,
francófono, El Cairo y no la
Sorbona… Quien se considere un
hombre que me lo diga.

ki nesma3 bi satellite, w dzayer
jadmet zalamet w tetfarqa3 ki
dinamit.
nnas kherjet mel orbite, w 7na
mazel bidun zit, ana kraht ana
mellit.

Cuando oigo del satélite, Argelia ha
fabricado un petardo que explotó
como dinamita. La gente pasea por el
espacio y nosotros aún con la lata de
aceite. No puedo más, estoy harto.

anaya lyum jm'en fou… Hoy me da igual…
En la línea de los cantantes comprometidos con los problemas de

la gente llana de su país, con una mezcla de sátira genuinamente
argelina y tono escéptico e irónico de la escena francesa, Baaziz sigue
enarbolando la bandera de una radical contestación al poder. A través
de las grabaciones pirata de sus discos, sus canciones circulan por
todo el país a la espera de que, más allá de alguna presencia episódica
en Orán, las autoridades puedan darle permiso de actuación. Pero su
ejemplo ha cundido en otros artistas más jóvenes que se precian de
ser amigos suyos. El rapero Lotfi Double Kanon (Lotfi Belamri,
Annaba, 1974), uno de los más destacados intérpretes de este estilo
junto con los más radicales Apoka, sacudía en marzo de 2014 la
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campaña electoral que había de elegir a Abdelaziz Butefika para un
cuarto mandato, con un video en el que denunciaba a “esos carroñeros
que joden el ambiente del país”. Pocos días después, lanzaba también
en Youtube una canción, Klehoua (“Lo han robado”), en la que
denunciaba de forma demoledora la rapiña a la cual han sometido a
Argelia los miembros del poder establecido. Ya en 2013 Lotfi DK
había publicado una polémica canción, Fakakir, dirigida directamente
contra el primer ministro Abdelmalek Sellal y su particular gusto por
las citas coránicas y literarias en sus ruedas de prensa. Tema que
provocó un terrible ataque del oficialismo al rapero, tuvo su
contrapunto cómico en una reacción que hubo hacia una de sus
estrofas, en la que glosaba la inclinación de los ministros hacia sus
jóvenes secretarias. Según una entrevista en El Khabar, el artista
afirmaba que las mujeres de varios ministros le habían telefoneado
para confirmar sus palabras y para felicitarle por su valentía. Como en
otros casos, la inmensa popularidad de las letras de Lotfi Double
Kanon, especialmente entre los más jóvenes, le ha valido la censura
oficial y la crítica oficialista de Argelia, empujándole a un exilio
forzoso.

Acechados por varios poderes que ven en la vigilancia del creador
uno de los fundamentos de su permanencia, los compositores y
cantantes argelinos ―así como los periodistas, cineastas, escritores,
activistas…― ven comprometida su libertad de expresión dentro de
su país. Obligados a emprender en muchas ocasiones un exilio
forzoso, la cercanía física, psicológica y cultural con Francia hace sin
embargo que su presencia en el país sea notable a través de sus
oyentes. De igual modo, España va ganando poco a poco cierto
espacio en las canciones de los nuevos cantantes raï (“Nedi 3omri
lespania”, “Naatouha Lespania”, “Nehreg Le Spania”, etc), como
espacio de libertad y disfrute, frente a los fantasmas que de ciertas
formas sigue despertando Francia entre los argelinos. Esta situación,
paradójica pero tradicional en Argelia, hace que en cierta forma el
discurso crítico que algunos sostienen dentro del país se vea reforzado
por unas canciones que, en boca de muchos ―aunque fuera de los
circuitos oficiales― siguen poniendo en cuestión el sistema que busca
perpetuarse a sí mismo.
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 فرقة العرفة بنمطقة مسيردة أنوذجا:الدلالاتا الثقافية للموسيقى الفلكلورية

LAS CONNOTACIONES CULTURALES DE LA
MÚSICA FOLKLÓRICA EN ARGELIA: EL GRUPO

MUSICAL AL-‘ARFA COMO MODELO EN LA
REGIÓN DE AL-MSIRDA (TREMECÉN)

عز الدين تربش
جامعة اللجفة 

AZEDDINE TERBECH
Universidad Zian Achour de Djelfa

Resumen
El presente artículo pretende aclarar los conceptos culturales relacionados
con la música folklórica argelina. Investiga las raíces del folklore argelino en
general y la zona de Tremecén en particular. Estudia las connotaciones
culturales del grupo musical al-‘Arfa y la armonía y el ritmo de los bailes
tradicionales en la zona, reflejando y reflexionando sobre la identidad
histórica de este arte.
Palabras clave: Música folklórica, Argelia, Grupo al-‘Arfa, connotaciones
culturales, escuela andalusí. 
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الفرقة الوسيقية " العرفة "

اللتراث الللشعبي اهلتمامللا بلتاريلخ المّللة، وبلكلّ ملا تلويلله كللجمة يلعدّ الهللتمام بل
ليد والعراف واللعاداتا واللعامللتا الفردية والماعلية،اتاريخ ملن ملعان، ملنها: التق

ويظهللر هللذا الللتراث فللي شللكل أداءاتا أو مللارسللاتا فللي حللياة النإللسان، شللديللدة
الللتصاق به علبر اللزّملان واللكان، وهلي بلذلك تلثّل اللقوّملاتا الليوملية لللجثقافلة اللتي
تلسود أيّ ملجتمع، واللتي تلوارثلها أفلرادهلا جليلًا بلعد جليل، وهلذا اللتراث اللشعبي

يتنوّع باختلف النطقة والبلجد مرتبطا بالتركيبة الاصة للجمجتمع.
إنّ اهلللتماملللنا بهلللذا اللللوضلللوع، اللللتمثل فلللي اللللدللتا اللللثقافلللية لللللجموسللليقى
الفلجكلجورية،التي تهدف إلى تسللجيط ضَلوءٍ ولو خافتًاا علجى جانإب ملن حضارتنا ذاتا
البعد الشعبي الّذي يبرز لنا حقيقة التعاملل والتفكير والتخاطب بي أنإاس يلقيمون
في ملنطقة ملن ملناطق اللعمورة، ويقف بنا عللجى عمق النّفس النإسانإية وخفاياهلا في

تصوّرها للجحياة وكشف ماضيها.
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وعلجيه، تظهر أهلمية هلذه اللقاللة في الكشف عن اللعنى الّذي يكمن وراء تلجك
اللمارسلاتا التي يلارسلها أعضاء اللتمع، وتلجية دورهلا داخل اللتوى اللثقافلي كلافّلة
فللي بللعدهللا الللشعبي الللنّابللع مللن الللنّفس، الللبعيدة عللن مللظاهللر الللتعقيد والللتكلجيف

ية لييلموسيييقىوالللتّصنع، وهللو مللا تللاوللله دراسللتنا الللوسللومللة بـ" الييدلالاتا الييثقافي
."الفلكلورية: فرقة العرفة بنمطقة مسيردة أنوذجا

إنّ ملا أردنإلا اللوصلول إلليه بلدراسلة هلذا اللوضلوع الّلذي املتاز بلعراقته وانإتقالله علن
طلريلق اللاكلاة واللسّماع واللنّقل الشفهلي، وكلونإله تلصويلرًاا لسللجوك اللشعب النّفسلي
والجلتماعلي، ونإلزوعله إللى اللتعبير علن روحله وتلقالليده وملعتقداتله دعلانإلا إللى طلرح
اللتساؤلتا اللتاللية: ملاهلو ملوقع اللوسليقى فلي الطّابع اللفوللكلجوري علند فلرقة اللعرفلة

الزمع دراسته؟ ، وماهي الدّللتا الثقافية لفرقة العرفة؟

 تديد منمطقة مسيردة1
قللبل الللوض فللي الللديللث عللن أصللل سللكان مسلليردة والللتعريللف بجللدورهللم
التاريلخية واللعرقلية، ودورهلم فلي رسلم اللنطقة اقلتصاديلا واجتماعليا وثلقافيا، يلجب

أن نإحدد موقعهم الغجرافي في الريطة الزائرية.
 إلى غاية1905إن ملنطقة مسليردة اللعترف بها ملن السللجطاتا الفرنإسلية ملنذ عام

، ارتلللبطت إداريلللا بلللبلجديلللة ملللغجنية اللللتلجطة، يحلللدهلللا شلللمالًا البحلللر البللليض1923
الللتوسلط، ومللن الشللرق دواويلر اللسواحلللجية، وزاويلة الليرا وتلرنإلانإلة اللتابلعتي للبلجديللة
نإلدروملة التلجطة، أملا جنوبلا فتحدهلا قبائل اللعشاش واللدود الزائرية اللغجربية، وفلق

ملن اللادة الثالثة وتلعلجيلتها اللضافلة( 1845 ملارس18اتفاقية للة ملغجنية اللؤرخلة في
، وأملا غلربلا فيحلدّهلا كلل ملن دوّار علطية بلبوكلانإلون،)1913ببروتوكلول أول فلبراير

ـللني مللنقوش مللرسللى بللن مهلليدي، ومللساحللتها تللقدر بللحوالللي وواد كلليس، ودوار ب
.1 هكتار29000
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إن مسلليردة بجللموع قللراهللا ودواويللرهللا تللقدم الللطابللع الللغجرافللي الللوعللر للللجشمال
 خلمسة آلف هلكتار تلقريلبا، يقع)05(الفلريقي، بلاسلتثناء سهلل يتد عللجى حلواللي

بي (بني ملنقوش) و(عطية) علجى الدود الزائريلة اللغجربلية ويلعتبر املتداده للجسهل
الغجربي (تريفة) وهو علجى ارتفاع بسيط.

أملا اللقمم اللبلجية فهلي قللجيلجة الرتلفاع، واللنتؤاتا اللبارزة ملضطربلة والسللسلل
ملفرقة بعدد قلجيل ملن الودية الضيقة ذاتا ملداخل صلعبة جدّا، وأهلم هلذه الودية،
واد الكواردة، ويكن إحصاء نإحو أربعي واديا، وكذا الشعاب التي تعل الياة مرّا
ملتقطعا للوادي كليس ووادي كواردة، بحكم ملوقلع اللنطقة اللساحلجي يلتميّز ملناخلها

بشتاء بارد وصيف حار وجاف.

 الذجور التاريخية لسكان منمطقة مسيردة2
مللا لشلكّ فليه أن هللذه الللنطقة قلد احللتفظت بلأثللر الحللداث الللتي جللرتا فلليها
والللجفاتا اللتي تلركتها عللجى تلضاريلسها، وفلي هلذا اللشأن يلقول السلتشرق قلابلريلال
أديسو "قلجت بصوتا علال بأن حولياتا اللغجرب العربي احتفظت بأثر الحداث التي
جلرتا علبر اللسني بهلذه اللنطقة، للكن ملهمّ جلدا تلسجيل بلأن هلذه اللنطقة نإلفسها

.2 أحدثت أو حملجت ذكرياتا لراحل قدية من العصور الوسطى أو ذاتا أثر قدي"
فكما يبدو واضلحا بأن تاريخ أهلالي اللنطقة –مسليردة- الواقعة في أقصى نإقطة
ملن غلرب شلمال اللزائلر ل يلنفصل علن تلاريلخ بلقية سلكان شلمال إفلريلقيا بلوصلفهم
جلزءًا ل يتجلزأ ملن هلذا اللشعب اللعريلض الّلذي تلربلطهم بله أصلول كلثيرة، وأحلداث

تاريخية متنوعة.
فاللنطقة كلما يظهر عرفت أحداثًاا تاريخية، والتي نإقف بل شلك علجى كثير ملن
الشواهلد التي خلجفتها الروب واللعارك والنإتفاضلاتا وملا تركته ملن آثار وذكلرياتا،
رّتا ل يللكن اللتغجاضلي عللنها أو نإللكرانإلها ومللنها شللعوب كللثيرة مللختلجفة الصللول، مل

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

32



بهذه اللنطقة -شلمال إفريلقيا- نإذكلر عللجى سلبيل اللثال اللروملان، الونإدال الفينيقيي
واللعرب، وملنطقة مسليردة ملا زاللت تتفظ بلكثير ملن الثار اللتي يرجلع عهلدهلا إللى
اللعصور اللقديلة واللتوسلطة، فلأملا ملا يلتعلجق بلاللتسمية -مسليردة- فليروي قلابلريليل
أوديللزيللو (علللجى لللسان بللعض الللغجرافلليي الللقدامللى كسللترابللون "علللجى لللسان بللعض

"، أن الللسكان الّللذيللن يسللتقرون شللرقStrabonاللغجرافليي اللقداملى كسلترابلون "
ملللجويللة هللم (الللاسليسيلجيان) ويللعتبر أنإللهم أصللل قلبائللل مسلليردة اللاللية وملن بلعض
اللقبائلل اللاورة، ويسلتنتج اللباحلث بلأن اللنطقة تلعود إللى اللقرن اللثاللث ملن علصر

.3موريتانإيا القيصرية الرومانإية السيزارية
وملن تللجك الثلار الروملانإلية اللتي ل تلزال ملوجلودة فلي أملاكلن ملختلجفة ملن ملناطق
مسليردة، ملثل: باب اللجّوح، بلاب الليهودي، اللقلجعة، وبوزواغي وغلير بعيد علن رأس
اللقلجعة، فلي ملصب واد اللكواردة، فلي نإلقطة تلسمى (بللد تبحلريلتي)، إنإلها تلعرف
كلثير ملن الثار الروملانإلية، حليث يظهر بقايلا الي اللغجربلي التبحلريتي، والّذي يعنيه
اللبكري فلي اللقرن اللتاسلع في بلحوثله اللغجرافلية، وليون الفلريلقي فلي وصلف إفلريلقيا

.4وكدا مارمول في كتاباته عن إفريقيا
للكن بعد هلذه الشلارة للتاريخ اللنطقة، السؤال الّذي يطرح نإفسه ملاهلو الصلل

القيقي لسكان مسيردة ومن هم؟
في حقيقة الملر يصعب علجينا أن نإحدد أصللجهم القيقي أو إعطاء فكرة ملدققة
عن هلؤلء اللسكان ملن أصللجيي ولجئي أو نإلازحي، فكل ملا يلحظ أنإلهم يحملجون
طابع ومليزاتا سلكان أهلالي الشمال الفريقي، وملا يكن أن يسلتخلجصه الباحث ملن
أحاديث اللؤرخي ووصلف اللغجرافيي:" أن هلؤلء اللسكان برابلرة أصلل، وأن القبائل
التي يلكوّنإونإها تلشكلجت ملع ملرور الزملن نإتيجة تمع عدة عناصلر غير ملتجانإسة فلي

.5عاداتهما وتقاليدها ولهجاتها"
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ومللا يلكننا أن نلليزه اللليوم هللو علنصريلن مللن سلللللتي مللختلجفتي الول أصلليل،
ويلتكون ملن اللسكان الصللجيي لسليردة واللعنابلرة واللثانإلي علربي ويلتكون ملن أولد
عللبد الللؤملن وأولد بلن يلحيى، فللالسلليرديللون ينحلدرون مللن مللغجراوة، ويللنتمون إلللى
اللزيانإيي وإلى زيلرى بن علطية وملن اسلتقر ملعه في ضلواحي وجدة باللدود الزائرية

م، ولللم يللقتربللوا مللن البحللر البلليض994اللغجربلية علندملا أسسلت هلذه اللديلنة سلنة
م، أملا العنابرة فينحدرون ملن يغجمراسلن ملؤسلس دولة بني12اللتوسلط إلى في القرن

علبد اللواد ملن تللجمسان، وللم يلنضموا إللى مسليردة إلّ للجتخللجص ملن ضلغجط التلراك
.6العثمانإيي

أملا فلي ملا يلتعلجق باللعنصرين العربيي (أولد عبد اللؤملن،وأولد بلن يحيى) فلإن
ملا يلربلط بلينهم هلو النسلب الشلريلف أي أحلفاد اللرسلول (ص) كلما يلقال، وأولد
علبد اللؤملن ينسلبون إللى إدريلس بلينما أولد بلن يلحيى فينسلبون إللى ملولي علبد

القادر اليللي.
وملن خلل ملا سلبق يكن ملعرفة الد الشلريف لحفاد عبد اللؤملن الّذي قدم ملن
قلرطلبة فلي اللقرن اللثاللث عشلر ملارّا بلديلنة سلل، وملنطقة (سلوس) ثلم ملنطقة بلن
زنإلاسلن، حليث خللجف أولدا واسلتقر كلذللك بلنطقة بلني ملنقوش قلرب عجلرود ثلم

.7نإزل بقرية بيدر احدى قرى مسيردة
وبلاللرغلم ملن هلذه الحلتمالتا والعتقاداتا فلاللدارس اللباحث أوديسليو يلقول:
"قد ثلبتت لدى اللعرّب اللفرنإسلي واللؤرخ اللذي كتب عن تلراره (رونإلي بلاري) أن
عللبد الللؤملن يللكون مللن أصلل مسلليردي، إل أنإّلله تللوفللي فللي مللزراغللي بلندرومللة عللجى
خللف العلتقاد الول (بلني زنإللاسللن ويشللير الللؤرخ أن السجلد اللواقللع فلي "بلليدر"
آنإللذاك قللد أهللدي لللعبد الللؤمللن فللي حللي يللعتقد أنإلله شلليد لتخلللجيد عللبد الللؤمللن

.8القرطبي"
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مسيردة والاحاتللا الفرنسي 3
للقد ملرتا اللنطقة بعدة تلوتلراتا كسائلر ملناطلق أرض اللوطلن اللزائلري، وزاد فلي
تلأزملها ملجيء التلراك الّلذيلن ملكثوا إللى غلايلة دخلول الحلتلل اللفرنإسلي، وبلحكم
ملوقلعها السلتراتليجي ضللجّت ملطمع السللطلي اللغجاربلة، خلل اللقرن اللسابلع عشلر (

م)، اللذيلن حاوللوا تلوسليع نإفوذهلم عللجى كلافلة الغجرب اللزائري، ورغم الحلتلل17
اللتركلي للججلزائر فمسليردة كلانإلت نإوعلا ملا مسلتقلجة، إذ يقول أوديسو في هلذا اللال:
"وملهما يكن فلإنّ قلبائلل مسليردة وإن دفلعوا اللضرائلب لللتلراك تلتعت بلالسلتقلللية

.9الفعلجية"
أملا الحتلل اللفرنإسلي لسليردة، وكما يلردد عللجى لسان أهلل اللنطقة، فللجم يكن
هلينا خلصوصلا أن هلذه اللقبائلل كلانإلت ملعروفلة بلنفورهلا للكل سللجطة غلير سللجطتها،
م تلخضع هللذه الللنطقة للللسللتعمار الللفرنإسللي إلّ بللعد مللقاومللة مسللتميتة، لللذللك لل

1842فتصدتا للحلتلل ورفضت أن تقدم ولءهلا للججينرال "كلافيناك" فلي ملارس
وأكّلد الملر قلائلد نإدروملة النقاش ملن خللل ملا قاله سلكان السواحللجية وجباللة "نإقدم
ولءنإا للججنرال ول نإنتظر سلكان مسليردة أو غيرهلم، ثلم إن اللنطقة كانإت تت إملارة

.10م"1837المير عبد القادر العترف بها بقتضى اتفاقية التافنة عام 
إن مللعظم الللقبائللل الللاورة لسلليردة ضللعفت أمللام الللضغجط الللفرنإسللي، فللأبللدتا
اسلتسلملها إلّ أن مسليردة اسلتمرتا فلي صلمودهلا أملامله، وبلعد نإلكسة اللزقلاق علام

م، التي زود فيها السيرديون المير بالعتاد والرجال، جاءتا معركة باب تازة،1842
وكللان مللآل السلليرديللون الللسقوط تللت السلليطرة لللتقسم بللعد ذلللك إلللى فللصيلجتي

 تلت قلواتا اللنرال1843مسليردة اللتحاتلة ومسليردة الفواقلة، فلسقطت الوللى علام
 لللتلجتحق بللها الللثانإللية عللامللا بللعد ذلللك تللت جلليش الللينرال)Boudeau("بلللودو"

.)La Morcière("لمورسيار" 
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، وبللعد اتللفاقللية "للللة مللغجنية" الللتي اخللضعت الللقبائللل للجسلللجطة1845فلي علام
اللزائريلة، اللتف السليرديون حلول الملير عبد اللقادر ملن جلديد، وخاضلوا فلي جبل
كركلور -ليس بعيدا عن ملقام سليدي إبراهليم- أوللى اللعملجياتا بلاللنطقة، وقد أبلجوا
فيها بلءًا حسنا، كلما سلقطت اللقواتا اللفرنإسلية أسلفل ملن جلبل كلركور بقلجيل فلي

، بللقيادة "كللورب دي كللونإلليار"، حلليث انإهللزم الللفيلجق الللثالللث1845 سلللبتمبر23
واللسادس واللسابلع، كلما انإهلزملت بلاللقرب ملن ملقام سليدي اللطاهلر قلواتا النجلدة
بقيادة "برحلاوْ و فروملان" وعللجى الرغم ملن هلذه النإلتصاراتا فلقد خضع السليرديون

.11 1847ونإهائيا للجسيطرة الفرنإسية عام 

انقسام مسيردة وتسمياتها 4
بعد اللضوع لللسلتعمار اللفرنإسلي قلسمتها إللى قلسمي يلفصل بلينهما اللطريق

 الّذي يربط بي ملغجنية وعي عجرود، فاللقسم الشمالي وهلو ملا بي)7(الوطني رقم
البحلر واللطريلق سلمي (مسليردة اللتحاتلة) وقلد وقلع تلت اللضغجط اللفرنإسلي بلقيادة
اللنرال بلودو، أملا اللقسم اللنوبلي وهلو ملا بلي اللطريلق واللدود اللزائلريلة اللغجربلية،

.12 وكانإت تت حكم النرال لمورسيار
وبعد اسلتسلم أهلل مسليردة نإهائيا للسلتعمار، إلّ أن الهلالي بقوا علجى رفضهم
وغضبهم للكل قانإون جلديد تسنه فلرنإلسا وتاول تلطبيقه علجيهم، فقد رفلضوا دفلع
الضرائب التي فرضلها السلتعمار علجيهم، ولم يتثلجوا لها إلّ بعد ملا تدخلجت القواتا

العسكرية.
لقد عرفلنا أن اللنطقة قلسمت إلى قسمي في ظل الكم العسكري، فقد بقيت

، حليث خلضعت للجسللجطة اللدنإلية وبلعد هلذا،1922تلتخبط تلت ضلغجطه إللى غايلة
 دوارا هللي علللجى اللتواللي: للبخاتلة، بللني سللدراتا، للقزاوة، وريلاش،16قسمت إللى

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

36



ايلد، أولد سلليدي سلللجيمان، أولد بلن يللحيى، لللهادة، أولد بلن بلليدر، أولد بللن عل
.13 عيد، آغرم، لعنابرة، لهوارن

إن كلجمة مسليردة ظلجت ملتداولة رسلميا بلي أهلاللي اللنطقة حلتى يوملنا هلذا، أملا
كليف أطلجقت التسمية علجى اللنطقة، فتقول إحدى اللروايلاتا أنإها جلاءتا نإسلبة إللى
واقعة يلحكى عنها اللبعض وتتمثل في وصلول رجل غريب إلى اللنطقة، سلئل كيف
تكنت ملن بلجوغها رغم صلعوبلة اللسالك إليها، وكان جوابه: لقد اتلبعت السليرذا،

.14فقالوا مسيردة 

لدلالاتا الثقافية للموسيقى لفرقة العرفة 5
فلرقلة اللعرفلة بلوسليقاهلا وأغلانإليها ورقلصها وللبسها تلشكّل تلراثلا ثلقافليا للنطقة
مسليردة بشكل خاصّ، واللزائلر بصفة عامّلة، تنقلجه الذّاكرة الشعبية عبر الجيال للا
لله وقللع خللاصّ علللجى نإللفوسللهم، كلما تلعدّ سللمة بللارزة مللن سللماتللها الصلليلجة وذلللك

لفاظها علجى الوروث الثقافي.
إنّ الللوسلليقى الللفولللكلجوريللة فللي الللنطقة تللعتمد فللي انإللتقالتللها علللجى الللتوارث
الشفهي، فذاكرتهم هلي سجلّ اللزّملن الّذي ظلّ يحفظها ملن الضّياع والتلّجف خلل
رحللجتها اللطّويللجة بلي أهللجها، الّلذيلن تلثّل فليهم جلانإلبا ملهمّا ملن كليانإلهم اللضاري
واللثقافلي، ونإلادرا ملا قلد يللجحقها ملن نلوّ وتلطوّر أو تلعديلل بلاللزّيلادة واللنّقصان وفلقا
ذا يللكن وصللفها لللذوق الللماعللة وتللقاللليدهللا وأعللرافللها، مللثلجما تللطوّر اللللجّباس، ولهل

بالصالة والتأليف الماعي.
وفلي تلألليفها، ل تسلتند عللجى أسلس عللجمية دقليقة بلقدر ملا تلعتمد عللجى ضلربلة
السّماع، وملن خصائصها العامّلة العفوية والتلجقائية، والصّدق الفنّي اللعبّر عن رغبة
اتلهم، الللماعللة الللتي تلتبنّاهلا، فهلي تلنبع ملن كلليانإلها للتترجللم مللشاعللرهلم وإحلساسل
وتقّق أغراضلهم، وتكمل ملتعتها دون انإتظار لشهرة أو كسلب ملادّي "وإذا قلجنا أنإّها
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يقية فللي عللفويلة وتلللجقائلية، فهللذا ل يللنفي علنها خللصائللصها الللفنية وقللوالللبها الللوسل
ه، بللل هللي جلزء مللتمّم مسللتواهللا داخللل بلليئتها، فهلي ليسللت هللدفللا مللقصودا لللذاتل

.15 للغنية والرّقص"
إنّ الللتجانإلس بلي الللغجناء والللرّقللص، والللوسلليقى وحللتّى اللللجّباس يللؤدّي إلللى إيللقاع
داخلجي وخارجلي فلي الغنية، وملردّه إلى الفرقلة لتظهلر الصلواتا والركلاتا كلامللجة،
وهلذه ظلاهلرة علند اللغجنّيي اللشعبيي يخفون بلعض الصلواتا ويليلجون بلها لليحقّقوا

انإسجاما وتاثل في الصّوتا والدّللة بي هذه العناصر.
إنّ كلللّ مللن الللرّقلص والللغجناء والللوسلليقى هللي جلملجة ملن جللمل الللفرقلة تللمل فلي
طلليّاتللها عللناصللر دلللية ثلقافللية، ولللعلّ أهللمّ مللناسللبة فللي الللنطقة تظهللر فلليها جلميع
الللدللتا الللثقافللية سللواء ديللنية أو اجللتماعللية أو اقللتصاديللة... عللند الللفرقللة هللي
العلراس، لنّ اللزّواج سلواء علند أهلاللي اللنطقة أو اللزائر بصفة عامّلة ملقصد جلميع
الفللراد لللتلجبية حللاجللاتا نإفسللية وأخللرى اجللتماعللية، وأهللمّها الللدّيللنية، والحللتفال
بللالللزواج فللي مللنطقة مسلليردة مللازال يللحتفظ بللأهللمّ الللعاداتا والللتقاللليد وإن غللابللت
بعضها، فلالكلّ في قمّة الفرح والبلتهاج والسّلرور يلنتظرون ملجيء فلرقة العرفلة اللتي

تعطي الفرح نإكهته الاصّة.
وهلذه الخليرة تلقدّم كللّ ملا للديلها ملن أنإلواع اللغجناء واللوسليقى واللرّقلص، ويلتمّ
ذللك بلطلجب ملن اللاضلريلن، وتلرص اللفرقلة فلي هلذا عللجى إيلصال كللّ علزف وغلناء
وحلركلاتا بلوضلوح حلتّى يلصل اللعنى واضلحا للججلمهور، وهلو إدراك تلامّ ملن دلللة
هلذه اللكوّنإلاتا وملا تلملجه ملن ملعانإي، وملن اللألوف أن يلكون تاوب السلتمعي قويّا
ملعه خصوصلا ملن أولئك الّذين اسلتبدّ بلهم العجاب باللعنى فيهتفون قائلجي (آزِيلدْ

آربّي زِيدْ).
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إنّ اللعناصلر اللكوّنإلة لللجفرقلة، كلّ ولله دللته تريد ملن خللللها أن تلتميّز بلها علن
بللاقللي الللفرق الللفولللكلجوريللة، لللكن الللغجناء (الللكلجماتا) هللي الللتي يلعطى لللها الللقدر

الكافي في إظهار هذه الدّللتا.
ة الللزمللار بة لللجفرقلة خللاصّللة آلل إذ تللعتبر اللتا الللوسلليقية الللهويّللة الللثقافللية بللالنسل
(اللزّاملر)، لنّ هلذه اللة هلي أداة التميّز عنده وهلي الفرقلة اللوحيدة التي تتلجكه عبر
كلامللل الللتراب اللوطللني الللزائللري، كللما يللقول الشلليخ مللصطفى: الللزمللار هللو الللميّز
اللقيقي لفرقلة اللعرفلة بي اللفرق اللفوللكلجوريلة الخلرى، كلما تلعتبره الفرقلة اللوروث
القيقي الّتي تتذكّر به أجدادها، وطبعا ل يكن الستغجناء عن آلة البندير وأقوال.
عند حضور الفرقة للجحفل الّتي وجّهت لها الدّعوة فيما قبل، هلذا الضور يبدأ

الللزمللار*بـ(الفال دّ للللجفرقللة أن تللبدأ الللعزف بل )، وهللذا الللفال أيللضا للله أصللوللله، فللبل
ا يللتسنّى للللعلضاء الخللريللن بللالللعزف علللجى**وحلده، وتلسمّى (اللترفليعة )، بللعدهل

اللبنديلر ولقلوال، وبلعد أن يخللجى للهم اللطّريلق تكسلر صلاحلبة اللدّار إنإلاء ملن اللطّي،
وذلك في اعتقادهم لكسر الشرّ.

بعد هلذا تباشلر الفرقة في اللغجناء والرّقص، وغاللبا ملا تلبدأ الرّقص واللدة العريلس،
أو واحدة ملن أهلل البيت، وتلرقص عللجى أنإغجام رقلصة الميمة واللايطي، لنّ هلاتان
اللرّقصتان تتمتّعان بالفّة والليويلة، ودللة ذللك علجى اللتسمية (الميمة)، وحتّى
اللفرقة تلدخلل فلي هلذا اللرّقلص، أمّلا اللغجناء فليكون علبارة علن كللم يلدلّ عللجى اللفرح
والبلتهاج والدّعلاء إللى ال أن يلبعث خليره وبلركلته علجى هلذه اللعائللجة والهلل بلصفة
عامّلة،ويدوم الفال حوالي عشلرون دقيقة علجى الكثر، وبلعدهلا يدخللجون إللى اللنزل،
فليتناوللون اللشاي يللجيه اللعشاء،وبلعد هلذا تلنهض اللفرقلة مسلتعدّة للجسّهلرة وتلكون

)، وهللو دللللة علللجى بلدايللة الللفل، فليعزف هللذه الللقطوعلة رئلليس***اللبدايلة (القارتا
الفرقة النّافخ علجى آلة اللزملار، فهي تلقلجيد ل يلكن السلتغجناء عنه بحيث يقوم النّافخ
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بالترحيب وتلقدي اللتحيّة لللجحاضلريلن عن طلريق هلذه اللعزوفة، كلما يبادلله اللضور
التحيّة بهزّ الرّأس، وفي نإهاية هلذه الضّربة يقدّم صلاحب العرس قدرا ملن اللال تعبيرا
ملنه عللجى تلرحيب اللضور واللفرقة إذ يلعطي هلذا اللال للجبرّاح الّلذي هلو بلدوره يلعلجن
علن هلذا علجنيا أملام كللّ الاضلريلن، وبلعدهلا تدخل الفرقلة في اللغجناء والرّقص للتمتع
كلل اللاضلريلن، ثلمّ علند انإلتهاء السّهرة تلودّع المهور باللزملار وحلده ويلطلجق عللجيها

اسم (ضربة الصّباح)، وهي دللة علجى نإهاية الفل.

 الدلالاتا الثقافية للرّقص6
إنّ الرّقص عنصر ملهمّ عند الفرقة وأغلجبية الرّقص عندهلم رجلالي ملا عدا رقصتي
الميمة واللايط، وتلرافلق هلذه اللرّقلصاتا البنادق أو العصيّ، واللرّقلص يلتمثّل علادة
فلي اسلتنهاض ونإلداء لتجلديد اللغجناء، ورفع هلمّته اللفنّية وهلو ملصحوب بلصيحاتا،
ة للللجحفاظ علللجى السللتوى  اللليّد للللجعزف، كللقولللهم مللثل لجفرقل وهللي تللعتبر خلطاب لل

(آالسْمَا، آ السْمَا)، ويعني بذلك رفع النّقرة ورفع الصّوتا.
يلعتبر اللرّقلص ملن أهلمّ أنإلواع أشلكال اللتعبير اللشعبي الّلذي يجسّلد ملن خلللله
تلاريلخه وثلقافلته، كلما يلثّل النإلعكاس للشاعلر الهلاللي وأملانإليه اللاصّلة وأفلراحلهم
وأحللزانإلهم "مللهما كللان الللتعبير الّلذي تلختاره لبللدّ أنإّله قلائللم عللجى أسللاس الللوضلوع
اللتعلجّق بلحياة اللماعلة، فلقط يلتطرّق إللى أحلداث تلاريلخية هلامّلة أو غليرهلا مّلا طلبع

.16حياة الجداد"
لللقد تلليّز هللذا الللفنّ الللفولللكلجوري بللالداء الللتميّز واليللقاع الللاص، مّللا أكسللبه
مليّزاتا خلاصّلة جلعلجت ملنه أسللجوبلا فلنّيا وشلكل ثلقافليا، اكتسلى أهلمّية للدى أهلل
اتلها ل تخللرج علن احللتياجلاتا أفلراد الللنطقة عللمومللا واللفرقللة خللصوصللا، فللموضللوعل
التمع وملختلجف أذواقهم، وظروف حياتهم "وقد يتمّ التعبير في الرّقص بالركة أو
ملا يسمّى بـ: (الكوليغجرافيا) وهلي وسليلجة ملن وسلائل التعبير السلدي الّذي غالبا ملا
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اريللخه، يللكون هللادفللا، ويللعالللج مللوضلوعلاتا اجللتماعللية تلخصّ مللجتمعه وأخللرى تل
ية وتللعبّر عللن أحللداث تسّللد ملجحلماتا وتللذكّللر تللبحث فللي عللمق الللذّاكللرة الللماعل

.17لبطولتا ومواقف تاريخية"
وهلكذا يلكن اعلتبار الرّقلص كللّ ملتكاملل ملن حلياة اللفرد كلعضو فلي اللماعة،
ودلليل عللجى تلشارك أفلرادهلا فلي الفلراح والحلزان، وملن هلنا كلانإلت اللماعلة سلمة
أصللجية تلتميّز بها الفرقة، اعلتبارا للا تنضوي علجيه اللفرقلة ملن أنإواع ملختلجفة وأشلكال
مللتعدّدة لللفنّ اللرّقلص، وعللجيه فلكلّ مللن هللذه اللرقللصاتا تلمل دللتا وملعانإلي يلتمّ
تسليدهلا، "ولشلكّ هلو مظهلر ملن ملظاهلر اللفرح والسّلرور، ولكنّه في اللوقت نإلفسه

.18 قادر علجى التعبير عن مظاهر أخرى منها الماس والتعبّد"

رقصة العلوي والنمهاري 7.1
اللعلوي هلي رقلصة اللساب ملثلجه ملثل اللنهاري، فللجها تلقنياتا ملوحّلدة إلّ أنإّلها
رّة، بلالضللافلة إلللى ية، الللعريللشة، الل تلختلجف ملن حلليث الللساب، وهللي: السللبايسل
اللبونإلت، ويكن للهاتلي اللرّقصتي أن تلتوقّف وتلبدأ ملن جلديلد، واللركاتا اللرافلقة

هي حركاتا الكتف التي تعبّر عن شجاعة الرّجل.
كما أنّ الرقصتي تتازان بطابلعهما الربي، ويارس فلي نإلواحي عديدة ملن غرب
الللبلد مللع اخللتلف فللي السلللجوب، ويلللحللظ ذلللك فلي الداء السّللريللع أو الللبطيء،
حيث تلكمن خلاصّلية الركة ملن تلديد الطّريقة اللتّبعة في اللرّقص، وبلاللتاللي فللبدّ
ملن إصلدار أواملر ملن القائد وتلجقّي تعلجيماتا ملنه وكأنّ الرّاقصي في مليدان الوغى أو
جللبهة قللتال، وطللاعللة الللقائللد واجللبة، والنإللتباه لللتعلجيماتلله وتللنفيذهللا أمللر واجللب

وضروري، ول يكن مخالفتها.
كللما ذكللر أنّ هللذه الللتعلجيماتا الّللتي يللوجّللهها الللقائللد ل يللفهمها إلّ الللؤدّون،
فيغجيّرون اللصّور والشلكال الركلية مّلا يزيدهلا جلمال وتعطيها صليغجة فنّية غير مللجّة،
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ها عللقب وتللبقى رقللصة الللعلوي والللنهاري رقلصة عللربللية لللفرسللان مللحاربللي يللؤدّونإل
النإتصاراتا التي كانإوا يحرزونإها علجى العدوّ، وتبدو هلذه اللرّقصة للجمتفرّج وكلأنإّلها
اسلتراتليجية حلربلية ملحكمة تّ إعلدادهلا وتلضيرهلا ملن قلبل، ول يجلرؤ أيّ فلرد ملن
ة ملبادرة كلانإت ول يكنه أن يلفعل ذلك، فالقائلد هلو أعلضاء اللفرقة علجى اللقيام بأيّ

الّذي يقوم بالبادراتا داعيا بل آمرا أعضاء فرقته بتنفيذها ويقبلجون ذلك.
إنّ رقللصة الللعلوي والللنهاري يللعتبرهللما بللعض الللدّارسللي مللن أشهللر الللرّقللصاتا
ريلة لنإلتشارهللا فلي بللعض الللناطللق اللغجربلية مللن الللزائلر اللشعبية الللفوللكلجوريللة الللزائل
لسلليما الللشمالللية مللنها، وهللي رقللصة فللنية مللتنوّعللة ومّللا تللدر الشللارة إللليه ذلللك
النإسجام الللحظ بلي أعلضاء اللفرقة واللتفاهلم فلي الداء، والحلترام واللتقديلر الّذي

يكنّها أعضاء الفرقة للجقائد وكذا النإضباط والطّاعة الّذين يتّسمون بها اتّاهه.
وتبقى رقلصة العلوي "محل اعلتزاز الشّلباب فلي كافّلة غلرب البلد، وتلعتبر ملن

،19خليرة اللعروض الّلتي يسلتقبلجها اللمهور اللبير للا تسلتحقّه ملن احلترام وتلقديلر"
وعللجى هلذا السلاس فلإنّ رقلصة اللعلوي أهلمّيتها تلكمن في طلريلقة أدائلها الللجتصقة

دائما بالرّجولة والشّجاعة والشّهامة.

رقصة أحايدوس 7.2
رقلصة أحليدوس تلبقى ملن أجلمل اللرقلصاتا علند فلرقلة اللعرفلة، وذللك لنإّلها ملن
أكلثر اللرّقلصاتا اللذكلورة، تلعبيرا عن الفرحة والسّلرور والبتهاج للتلجف اللناسلباتا،
إلّ أنّ تأديلتها عند اللفرقة تختلجف عن بلاقي الفرق خلاصّلة اللتواجدة بنواحي جنوب
غلرب اللبلد، فلي بادئ الملر تقوم باللدّوران عللجى مسلتوى دائلرة "آخلذة شلكل البدر

لجى أصللحاب13،14،15أي الللقمر فللي أيّللاملله نّور والللضّياء عل ، وذللك تلفاؤل بلالل
.20الفل"
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إنّ الدّوران حول الدائرة الرسومة لهم من طرف القائد والّذي هو النافخ علجى آلة
اللزملار يلكون ملصاحلبا لللجعزف عللجى اللتا اللوسليقية الخلرى ملع اللغجناء، ويلتمثّل
اللغجناء في ذكلر اللبيب اللصطفى، بلعد هلذه الطوة تصطفّ اللفرقلة ملقابللجة لللجرّئليس
-وذلك كما وصلفناه سلابقا- التي تأخذ وضلعية اللهجوم، ويتحرّك كلّ فرد بالرّقص
واللعزف نإلحو اللقائد للتقدي اللتحيّة، الطّاعلة، والولء، ثمّ يجللجس إلى جلانإبه، وهلذا
ملع بلاقي عناصلر الفرقلة، وتلسمية هلذه اللرّقصة بلأحيدوس، يلوحي بأنّ الفرقلة بلربريلة
الصلل، ويلروي الهلتمّون بهلذا اللنّوع ملن اللرّقلص أنإّله يلعبّر بلذاتله أيلضا اللفرح بلعد

النإتصار.
بللعد النإللتهاء مللن وضللعية الللتدريللب للللجهجوم وتللقدي الللتحيّة والللولء والللطّاعللة
لللجقائد، تنهض الفرقلة واقفة ملن جللجوسلها علجى اللرّكبة بلعد أن يكون اللقائلد قلد عليّ
اللرّقللص والللغجناء إلللى أن يلصلجوا إلللى الللوجلهة اللتي يلتّجه إلليها، فلتتبعه الللفرقلة كلللجّها بل
اللكان اللدّد،وهلو شلخص مللن اللضور، فلليقدّمللون لله أغللنية ويللبادرهللم هللو الخللر
بتقدي ملبلجغ ملن اللال تقديرا ملنه إلليهم علجى نلاحهم فلي تلأدية هلذه الرّقصة، ويظهر
ذللك اللتعبير السلدي اللتناغلم واللتناسلق ملع اللنّغجم اللوسليقي واللكلجماتا علن ملدى
اسلتعداد اللمارس للوض غلمار الرب وقلدرته علجى ملواجهة اللعدوّ وثقته فلي انإتزاع

النّصر.

رقصة الصفّ 7.3
إنّ للكلجمة الصفّ دللة تتمثّل في ضلبط أملوره وتنظيمها ملنذ انإلتقال الفرد إللى
اللياة الجلتماعللية، وذللك لليندمللج فلليها، واللتحاقله بلاللماعللة وذوبللانإلله فلليها يلعني
انإلصياعه لواملرهلا وخضوعه لتنظيمها، فالماعة تثّل التّلاد والقوّة "تلثّل ضلرورة
اجلتماعية تسلتمدّ قوّتلها ملن هلذه اللضّرورة لذللك ملن اللصّعب علجى الفراد اللروج

.21 عن مقتضياتها"
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يللتميّز اللصفّ مللثّل فللي الللماعللة الّللذي الللتحق بلله الللفرد بللالنإللضباط، واحللترام
ية وجللدتا لللتنظيم الللعلقللاتا بللي الفللراد وتسلليير شللؤون رورة اجللتماعل الللقوانإللي ضل
الياة، وهلذا النإتماء يلفضي إللى اللتلحم بينهم (أفراد الماعة) ملن أجل اللوحدة
واللتضاملن، ملن أجلل تلشكيل وحلدة اجلتماعلية ملتماسلكة "ولللجصفّ ارتلباط وثليق
تعبير الّلتي يشلترك وعللقلة حلميمة ملع اللرّقلص اللشّعبي الّلذي يلعتبر أحلد أشلكال ال
فليها أفلراد أيّ ملجتمع كان، وقلد يظهر اللصفّ فلي أغلجب الرّقلصاتا لليعبّر عن ذللك

.22 التلحم والنإسجام، والتّناسق والتّناغم"
إنّ رقلصة اللصفّ منتشلرة بلصفة كلبيرة فلي ملنطقة مسليردة فلل تلعدو أن تلرّ أيّ
ملناسلبة ديلنية أو اجلتماعلية أو ملوسلمية إلّ وكلانإلت رقلصة اللصفّ حلاضلرة، ولليس
فقط عند فلرقة العرفة وإنّا عند نإساء اللنطقة أيضا، الللجّواتلي  يتزن بلها، وقديا علند
بلعض اللعائللتا كللانإللت تلارس الللنّساء رقلصة اللصفّ مللع فللرقلة اللعرفللة، وذلللك علند
حلضورهلم لللجحفل، إنّ هلذا النإتشار للرقلصة الصفّ فلي اللنطقة ملاهلو إلّ دلللة علجى
توحّد أهلالليها تت نإسق اجتماعي ملعيّ، واحتراملهم للجقيم الماعلية التي وجدتا
بلي الهلاللي، وذللك كلما يلصفها الباحلث علماد علبد اللغجني: "أنإلساق اللقيم إذ هلي
السلتوياتا التي نإحتكم إليها في عرض ذواتنا أملام الخريلن، أو هلي اللوجّلهاتا التي
بدو أمللام الخللريللن بللالللصّورة الللتي نإلفضلّجها، وهللي بللالللتالللي تللرّك تللصرّفللاتللنا لللكي تل

.23مستوياتا توجّهنا في إقناع الخرين والتّأثير فيهم لتبنّي مواقف أو معتقداتا"
ورقلصة اللصفّ كلما أطللجق عللجيها سلابقا، أو ملا اشلتهرتا بله هلي رقلصة جلماعلية
اكتسبت عن طريق الوهبة الوراثية، كما تعدّ سجلّ لياة فنيّة شعبية معيّنة أغلجبها
ملن القرى والبوادي تعبّر بها عن أفراحها وأحزانإها، وقد يرتلبط الديث علن الرّقص
الحلتفاللية اللتي تلتشابله ملظاهلرهلا بلصفة علامّلة فلي أشلكال اللرّقلص ملن رسلم صلورة

لقاتل أو مجاهد أو وصف امرأة أو رجل أو التعبير عن حركة عامل...
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إنّ رقلصة اللصف علند الفرقلة هلي شلكل تعبيري قلائم بشكل أسلاسلي عللجى نإظام
الرّملزية لتمرير اللطاب الّذي تتمازج فيه العباراتا اللجّفظية التارة بالداء السلدي،
هلذا اللطاب اللرّملزي يحمل في مجلملجه ملعان يلتمّ بلي أفلراد اللفرقلة، حليث يلشكّل

لوحة فنيّة رائعة المال.
اللفا هلذه اللرقللصة تللؤدّى بلكثرة فلي مللواسللم العلراس واللناسللباتا كلما ذكللرنإللا سل
الحتفالية الخلرى ونإخصّ بالذّكر اللولد النبوي الشلريف، والرقص يتمّ علجى شلكل
خطّي مسلتقيمي ملتقابلجي يتقاربلان ويلتباعدان، هلذا القتراب واللتباعلد يحمل فلي
طليّاته دللة ملعنويلة  "فإلى جلانإب التاد بي الخوة والهلل يثّل التقارب التّجاذب

.24إلى حني الخ والهل بعد أن كان التباعد"
إنّ هلذا الرّقص ملورس بكثرة إبّان اللثورة التحريرية بشكل خلاصّ في أيّام اللفرحلة
الكبرى للججزائريي، وهي الستقلل، إلّ أنّ تاريخ ظهورها يعود إلى أبعد من ذلك

بكثير.

 الدالاتا الثقافية للغنماء8
تلثّل الغلنية اللفوللكلجوريلة تلراثلا شلعبيا جلزائلريلا فلرضلت نإلفسها كلثقافلة وكلفنّ
فلوللكلجوري ملنذ اللقدم، فهي أغنية ملتميّزة للا للها ملن صلفاتا وخلصائلص خلاصّلة ل
تقلجيدي واللتا الللصاحللبة لهللذا تللقتصر علللجى الداء والللنّغجمة فلقط، وإنّللا اللللجّباس الل

النّوع من الغانإي، يعبّر عن صورة حياة التمع 
ملن خللل تلتبّعنا لللجمراحلل اللتاريلخية اللتي ملرّتا بلها الغلنية وملا للها ملن صللجة
لللجفنّ القدي "فالكلجماتا عندملا تتكيّف وفق لن ملنغجّم تشكّل واحدا ملن الشلكال
الللشعريللة اللتي هللي أكللثر أصللالللة فلليما عللرفللناه لنإّللها تللكون ملللجزمللة علللجى إتّللباع نإلظام

.25محدود، وتضطلجع بوظيفة مختلجفة كلّ الختلل عمّا هو دارج من الكلم"
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تتلّ الغنية الفولكلجورية الهلتمام الكلبر في اللناسلباتا التلجفة، وأوسلع مليدان
لللغلنية اللفوللكلجوريلة هلو اللزّفلاف، لنّ الحلتفال بلاللزّفلاف يحلمل فلي طليّاتله أبلعادا
ديلنية واجلتماعلية وأخللقلية واقلتصاديلة، إذن فلالغلنية اللفوللكلجوريلة هلي فلنّ يلتردّد
علجى ألسنة اللعامّلة ملن النّاس ريلفيي وحضاريي، الّتي تسلتلجزم وجلود اللماعة، كلما
أنّ البعض يعتبرهلا حللجقة أسلاسلية ملن حلجقاتا اللثقافلة الشعبية، فهي "ملرتبطة بحياة
النإلسان فلي ملراحللجها اللكامللجة، كلما أنإّلها تلرتلبط بعتقداتله وبلعملجه وبلأوقلاتا للهوه،

، وتتجسّللد26وملساعلدة فلي إنلاز علمل صلعب وملتنفّس للعاطلفة النإلسان اللشعبي"
ملن خللل الغنية اللفوللكلجوريلة علقلجية اللتمع ومليولتله اللفكرية والخللقلية، كلما

أنإّها تكشف عن طموحاته وإرادته 
إنّ الغللنية الللفولللكلجوريللة قللد تللكون قللصيدة كللاملللجة مللن عللدّة أبللياتا أو بللعض
البلياتا ملنها.فلقد احلتفظ اللغجنّون بلها للا للها ملن تأثلير فلي نإلفوسلهم، وتعبير صلادق
عللن حللياتللهم، كللما يللكنها أن تللكون بلليتا مسللتقلّ وهللذا مللا سللنلجمسه عللند فللرقللة
اللعرفلة، فللجهم علدّة قلصائلد تتكوّن ملن بليت أو بليتي عللجى الكلثر، تلناقللجته الجليال
باللفظ، فلتميّز هلذا الغجناء بلاللقدم، وكلان دوره هلو اللفاظ عللجى اللوروثاتا اللثقافلية،
تقاللله مللن حللياة إلللى حللياة أخللرى، لنّ هللذه الللوروثللاتا تللدلّ علللجى تلليّز النإللسان وانإل
"والقسم الهم من الغجناء البدائي غناء تقلجيدي تناقلجته الجيال من جيل إلى جيل،

.27وأنّ البدائيي يؤلّفون أغانإيهم دون أن يلججؤوا بطبيعة الال إلى الكتابة"
انإللي عللند فلرقللة اللعرفللة أو غليرهلم مللن الللفرق الخللرى تللعبّر عللن حللياتلهم إنّ الغل
اللاصّلة ملن حلبّ لللجوطلن واللتغجنّي بله وانإلتمائله لللجدّيلن السللملي ووصلف حلياتلهم

الجللتماعللية والقللتصاديللة واللثقافللية...، لللذا تلعتبر الغللنية اللفولللكلجوريللة هللي مللن
تمل أكثر الدّللتا الثقافية للجفرقة.
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ملن خلل دراسلتنا للوضلوع "اللوسليقى اللفولكلجورية اللزائريلة ودللتلها الثقافية
فرقة اللعرفلة بلنطقة مسليردة أنلوذجلا"، نإلرى أنإّلها حلافلظت بلشكل بارز عللجى تلراثلها
اللثقافي كما هلو الشأن للعظم الفرق الفولكلجورية الخرى، في ملناطق اللوطن، حيث
ل تلزال بلعض اللؤشّلراتا واللعاداتا اللثقافلية تلتعايلش ملع غلزو اللثقافلاتا اللوافلدة علبر
وسلائل العلم التلجفة، كما أنإّها تعتبر اللرآة التي تعكس خصائص هلذه المّلة وللغجة
ا يللكن تلقدي أهللمّ مللن للغجاتا الللتعبير الللثقافلي، ومللن خلللل اللفصول اللتي قللدّمللناهل

النتائج التي خلجص إليها بحثنا هذا فيما يلجي: 
 إنّ الللوسلليقى الللفوللكلجوريللة نإللتاج شللعبيّ ل تُللفْهم إلّ بللوضللعها فللي إطللارهللا.1

الزمانإي والكانإي والتاريخي الّذي أحاط بها لتصبح وثيقة هامة معبّرة بصدق، ومن
ثمّ تتبوّأ مكانإة مهمّة في تدوين الحداث وكتابة التاريخ.

 سلاهلمت اللوسليقى الفولكلجورية بقدر وافر في الافلظة علجى اسلتمرار الثقافة.2
الشعبية الزائرية.

 تتجللجّى اللقيمة اللفنّية لللجموسليقى اللفوللكلجوريلة فلي إيلقاظ اللشاعلر اللعميقة.3
فلللي نإلللفوس ملللردّديلللها وسلللاملللعيها، وتلللبعث فللليهم الحلللساس بلللأصلللول وجلللودهلللم

الجتماعي والثقافي.
 تلتميّز اللوسليقى اللفولكلجورية بالتنوّع في اللوسليقى واللغجناء واللرّقص لسليما.4

من حيث الشّكل والداء.
ا يللتمثّل فلي اللتقريلب بللي جللميع.5  تللؤدّي اللوسليقى الللفوللكلجوريلة دورا هللامل

طبقاتا الشعب الثقّف والمّي والغجنيّ والفقير، وهذا بشكل العام.

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

47



الصادر والراجع
1 Revue Africaine, Gabriel Audissio, Société de géographie N°68, 1927 Alger, pp.

76-77.
2 Revue Africaine, Gabriel Audissio, pp. 88.
3 Revue Africaine, Gabriel Audissio, pp. 79.
4 Revue Africaine, Gabriel Audissio, pp. 81.

 التيجانإلي اللزاوي: الغنية اللفوللكلجوريلة في مسيردة، مضامينها وفنياتلها، رساللة ماجستير، جامعة5
.6، ص1988-1987وهران، 

6 Revue Africaine, Gabriel Audissio N°68, pp. 81-82.
7 Revue Africaine, Gabriel Audissio, pp. 83-84.
8 Revue Africaine, Gabriel Audissio, pp. 83.
9 Revue Africaine, Gabriel Audissio, pp. 86.

 عن: 8، صالغنية الفولكلجورية في مسيردةلتيجانإي الزاوي:  10
AZAN PAUL Sidi Ibrahim: Récit d’Afrique, Editeur militaire, Io Rue Deuton Bd-
St Germain 118, Paris, p. 369.

11 Revue Africaine, Gabriel Audissio, p. 86.
 عن السيد: محمد تربش: أول كاتب لبلجدية مسيردة الفواقة.12

13 Revue Africaine, Gabriel Audissio, p. 87.
 عن السيد: أحمد عشبوش: أستاذ متقاعد للدب العربي، ثانإوية باب العسة.14

15 Tribus et Douard de l’Algerie, P. Acardo, Typographie et lithnographie
Adolphe Jourdan, Alger, 1979, p. 103.

 عن السيد: محمد تربش: أول كاتب لبلجدية مسيردة الفواقة.16
 عن السيد: عبد الهادي هنيني: كاتب ببلجدية سوق الثلثاء.17
.253 الزاوي التيجانإي: الغنية الفولكلجورية بنطقة مسيردة، ص18
عروس علجى * هم أن تدخل هذه ال ة تلبارك لهلل اللعريس وتدعوا ل فرق فال: وهو اللباروك أي أنّ ال ال

زوجها بالير والبركة.
 الترفيعة: وهي إعلن عن حضور لفرقة العرفة حتّى يتسنّى لهل الدّار بترتيب أمورهم.**

 القارتا: مقطوعة موسيقية بآلة الزمار فقط.***
، ج1986 إبلراهيم بهلجول: فلنّ اللرقّص اللشعبي فلي الزائر، ديوان اللطبوعاتا الامعية، الزائر،19
1،01.

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

48



ثقافة20 ة للنيل شهادة اللاجستير فلي ال رقص اللشعبي أنإلواعه وخصائلصه، رسال  محمد بلوترفاس: ال
.18، ص2007-2006الشعبية، جامعة تلجمسان، 

ركلز21 طينية، مل لر الفلجس ري لشعبية فلي فلجسلطي، ملنظّمة التح فنون ال ليطة: الل  يسلرى جلوهلري علرنإ
.62، ص1968البحاث، 

.01 إبراهيم بهلجول: فنّ الرّقص الشعبي، ص22
 لعريف احمد: أحد مشايخ فرقة العرفة.23
،ص2002 ،1 عبد الغجني عماد: سوسيوللوجيا اللثقافلة، ملركز دراساتا اللوحدة العربلية، بليروتا، ط24

153.

.94 محمد بوترفاس: الرّقص الشعبي أنإواعه وخصائصه، ص25
.147 عبد الغجني عماد: سوسيولوجيا الثقافة، ص26
 ميلجود لعريف: عضو فرقة العرفة، ضارب علجى آلة البندير.27
.27 د.علجي القيّم: البجدية الوسيقية،نإانإا للجطباعة والنشر،دمشق، ص28
،07 لطفي الوري: في علجم التراث الشعبي، وزارة اللثقافة والعلم، دار الاحظ ، بغجداد اللعدد29
.270، ص1979

.30 د.علجي القيم: البجدية الوسيقية، ص30

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

49





محمد بن شنب رمز الناتماء الضحاري والتعدد الثقافي

MUḤAMMAD BENŠNAB COMO SÍMBOLO
DE CIVILIZACIÓN Y MULTICULTURALIDAD

أم هاني رحماني
جامعة الدمية  

OUM HANI RAHMANI
Universidad de Medea

Resumen
El presente artículo trata de arrojar luz sobre una importante figura cultural
argelina, la de Muḥammad Benšnab y su papel desempeñado en el ámbito
cultural. Se destaca su valor como intelectual árabe y su multiculturalidad en
un periodo donde la identidad cultural argelina ―y árabe en general― vivía
un momento crítico bajo la influencia colonizadora francesa. Su presencia
tanto a nivel local como internacional fue útil para dar otra imagen sobre la
participación de los intelectuales árabes en el desarrollo de la civilización
humana. Todo ello lo vamos a reflejar en su biografía y sus esfuerzos
intelectuales basándonos en el estado actual de la investigación en torno a la
vida y obra de este autor.
Palabras clave: Muḥammad Benšnab, identidad argelina, conflicto
ideológico, multiculturalidad.

ملخص
تعلق ر ي ر، الم اريتخ التزائ ة مهمة فتي ت ري قافتية جزائ هتذا التقال يسلط التضوء على شخصية ث
ثقافي. نحاول أن نبرز قيمته كمفكر عربي فرض العلمة محمدم بن شنب ودوره في الال ال ب

قيّم الذي خلّفَننفسه على الستويي الدماخلي والارجي، و قدمم عصارة متجهوده العلمي وال
الفكر العربي، ويقللون متن أثره صدما طيبا وانطباعا حسنا حتى عندم متن يشككون في أهمية

قيمته كمجهود ثري ومتتنوع طال متجالت متختلفة وترك بصمات جلية عليها، وظل رافدما متيزا
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للناهلي منها من بعدمه. والذي أضحى محط اهتمام الباحثي من العالم العربي والغربي على حدم
سواء.

 محمدم بن شنب، الهوية الزائرية، الصراع اليدميولوجي، التنوع الثقافي.:الكلمات الفمتاحية

مقدمة
في خضم صتراع ثقافتي وإيدميتولوجتي حاد، وفي ظل هتيمنة استتعمارية فترنستية
طاغية حاولت طمس وتزييفَ الهوية الزائترية والتعربية برز استم العلمتة محتمدم بن
شتنب كأحدم القطاب الهامتة التي حررت قواهتا الفكرية لتذود عنها وتعيدم للتراث
العربتي والستلمتي حضوره الفاعل عتلى الساحتة التعلمية، وتدم جتسور التتواصتل متع
غتيرهتا متن التثقافتات حتتى تنصهتر فتي بتوتتقة التعلم والتعرفتة، هتذه التشخصية التتي
استتطاعتت فتي فتترة وجتيزة متن حتياتتها أن تتفرض نتفسها عتلى الستتويتي التدماختلي
والتارجتي وتقدمم عتصارة متجهود علمي قيّم خلفَّ أثتره صتدما طتيبا وانطباعا حتسنا

التفكر التعربتي ويتقللون متن قتيمته كتمجهود حتتى عتندم متن يتشككون فتي أهتمية
ثتري ومتتنوع طتال متجالت متختلفة وتترك بتصمات جتلية عتليها، وظتل رافتدما متيزا

للناهلي منها من بعدمه.
ولجتل متا تتقدمم، أردنتا أن نتخصص هتذه التصفحات لهتذه التشخصية التعبقريتة
فتي تتتاريتتخ التتزائتر، رصتتدما لتتا تتتيز بتته سجتلها التتعرفتتي واستتتجلء لهتتم التتدمرر التتتي
خدممتت بها متيدمان البحث التعلمي، والتتي كانتت ول زالت محتط اهتتمام التباحتثي

من العالم العربي والغربي على حدم سواء.

نابذة مختصرة من سيرة بن شنب
هتو محتمدم بن التعربتي بن محمدم بتن شتنب، أحتدم أهتم أعتلم التزائر التنابهتي فتي

م بتنطقة1896 أكتوبر26هـ التوافق لـ1286 رجتب20العصر الدميث، متن متواليدم
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" تتاكبو" التواقعة بتوليتة التدمية، نتشأ وترعترع في بيت عتتيق وفي كنفَ أسترة عريتقة
 ذات شتترف ومتكانتة، اهتتتمت بته وعتتكفت عتلى تهتذيتتبه وتتتعليمه1تتركتية الصتل

التقراءة والتكتابتة، وحترصتت عتلى تتفيظه التقرآن التكري متنذ التصغر، زاول تتعليمه
البتتدمائتي بتالتدمارس التدمنية التتي أنتشأتتها فترنسا آنتذاك بتالتزائر أيتن تتعلم التفرنستية
ونهل متن آدابها وخترج متنها بالتشهادة التي أهتلته لتواصتلة التعليم الثانوي، ليلتحق
بعدمهتا بدمار التعلمي الفرنستية ببوزريعة وعمره ل يتجاوز ستبع عشترة عامتا، وتخرج
ازت لتته تتتعليم التتلغة التتعربتتية فتي التتدمارس البتتتدمائتتية نتي بتشهادة أجت متتنها بتتعدم ست

 تتقدمم لتلمتتحان بتالتامتعة الزائتريتة التفرنستية فتأحترز عتلى1894التوطتنية وفي ستنة
 تصل على شتهادة البكالوريا في القسم1896الشهادة في اللغة العربية، وفتي ستنة

الول لتيعي بتعدم ستنتي أستتاذا بتالتدمرستة التكتّانتية بتقسنطينة، ثتم أستتاذا بتالتدمرستة
التثعالبية بتالتعاصتمة وقتدم اشتتهر و ذاع صتيته عبر ربوع التوطتن التعربتي وحتى الغربتي
كأحدم القطاب العلمية الهامتة فتي الزائتر بعدم تعيينه رستميا كأول متحاضتر جزائري

، وقدم أهتله لعتتلء هتذا التنصب حصولته1924بتكلية الداب بتجامتعة الزائتر ستنة
عتلى شتهادة التتدمكتتتوراه بتتدمرجتة متتتاز بتتذات التتكلية - لتتيكون بتتذلتك أول جتتزائتري
حاصل على شهادة الدمكتوراه - عن بحثي متميزين قدممهما في هذا الباب، حيث
ختتتصص الول متتتنهما " لتتتياة أبتتتي دُلمتتتة وشتتتعره " والتتتثانتتتي "لتتتللتتتفاظ التتتتركتتتية

 .1922والفارسية الباقية في اللهجة الزائرية "، وقدم طبعا سنة 
ونتتظرا لتتلحتتترام والتتتقدميتتر التتكبيريتتن التتذيتن حتتظي بتتهما بتتن شتتنب متتن طتترف
التثقفي العرب والغرب على حتدم ستواء - لتا اتتصفَ بته متن أختلقا عالية ومتا أظهتره
متن تكن علمي ومتعرفي كبير- أوكلت اليه العدميدم متن التهام الساستة، نذكر متنها
عتلى ستبيل التثال ل التصر:انتتخابته عضوا بالمع العلمي التعربي بتدممتشق، وكذلتك
عتضوا عتامتل بتالتمع التعلمي الستتعماري بتباريتس، أيتن صتار متندموبتا لتلمؤتترات
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امتتا لتتدمى مجتتلس التتمعية عيينه كتتاتتتبا عت رستتمية، وكتتذا تت التعلمية والمتتتحانتتات الت
التاريخية الفرنسية.

عكفَ بن شتنب طتيلة حياته عتلى الدمراستة والتدمريس والبحث والتأليفَ الى أن
م بتتعدم صتتراع متع1929 فتيفري5هـ التوافتق لـ1347 شتتعبان26وافتته التنية بتتاريتخ

باء ستتبيل التتى شتتفائتته، ودفتتن بتتقبرة ستتيدمي عتتبدم التترحتتمن متترض لتتم تتدم يتتدم الطت
الثعالبي بالزائر العاصمة.

علقاته بالثقافات العالية 
تترعترع بتن شتتنب فتي كتتنفَ التتدمارس التتتي أعتتدمهتتا الستتتعمر التتفرنستتي بهتتدمف
طتمس التهويتة التزائتريتة والتثقافتة التعربتية والستلمتية، وتختريتج أجتيال متفرغتة متنها
متفعمة مشتبعة بثقافة الغرب، لكن هتذا العالم ولتا امتتاز به متن رجاحة عقل وحسن
بتصيرة قتدم حتصّن نتفسه بثقافتة عتربتية أصتيلة تشتربتتها نتفسه متنذ التصبى، واستتلهم

علومهم وطرائقهم ومناهجهم في الدمراسة والبحثمتن الغرب - في ذات الوقت -
لبناء طتريقه التعلمي التاص، وقتدم متكّنه هتذا إلتى جتانتب اتتقانته للعدميدم متن اللغات
وعتلى رأستها التفرنستية - التتي كتان يتحتدمث ويتخاطتب بتها فتي التافتل الترستمية -

متن امتتلك عُدمةواللتانية واليطالية والستبانية والتتركتية والتلتينية والعبرية، متكنه
ة التتتراث التتزائتريتيالتتبحث التتعلمي ال  أهتتلته لتتلطتلع عتتلى ثتتقافتة التغير وختتدممت

جه.خاصة والعربي عامة على أحسن و
إلتتى جتتانتتب ذلتتك جتمعت محتمدم بتتن شتتنب عتتلقتات وطتتيدمة متتع أبتترز التتعلماء
احتتتها التتزيتتارات التعلمية التتتي قتتام بتتها والتتفكريتن التتعرب والوروبتيي فتتي زمتنه، أتت
والندموات والتؤترات الدمولية التي حضرهتا والتي شتارك فتيها، نخص متنهم بالتذكر "
التتفكر التتصري أحتتمدم تتتيمور بتتاشتتا" والتتسوري " محتتمدم كتترد" عتلي والتتتونستتي "
حتسن حتسني عتبدم التوهتاب "، ومتن الستتشرقتي التفرنستيي "ريتني بتاصتي وألتفرد
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 و"لتتتتتيفي بتتتتتروفتتتتتنصال، والستتتتتبانتتتتتي " أنتتتتتخيل بتتتتتلثتتتتتيوس"، والتتتتتروستتتتتي "2بل"
ة اطتلعتته وتشتتبع فتكره بتتثقافتتات3كراتشوفسكي"  وقتتدم دعتتم احتتكاكته بتتهم فتترصت

انعكس متلمحها على أعمالته التتي كتانت بحق متحاولة متنه متختلفة متتعدمدة الروافدم
لتلنتفتاح عتلى الختر وتتتي أواصتر التتواصتل متعه دون أيتة عتقدمة نتقص، وكتان فتي
ذلك تستيدم لروح العالم التي أحسنت التأثر والتأثير دون أن تتفقدم هتويتها الوطتنية
أو مكونات شخصيتها الذاتية أو استقللها الفكري خدممة لصرح العلم والعرفة. 

أهم مؤلفماته
يعتبر بن شتنب قتامتة هتامتة وعتلمتة شتدميتدمة التوضتوح في تاريخ الثقافة الزائتريتة
واستقراء سيرته والبحث في تكوينه العلمي ونتاجاته العرفية هو في القيقة بحث
في ارهتاصتات ثقافة متعاصترة قائمة على تعدمدية لتغوية وثقافتية احتواهتا ذكتاء متتميز
وحتنكة وثتقة عتالتتية بتتالتتنفس، تتلت بتتوضتتوح فتي عتدمد كتتبير متتن العتتمال تتتألتتيفا

متيادين متتعدمدة متن لتغة وأدب وتترجمة ومتعاجتم وتتاريتخ، فتقدموتقيقا وترجمة في
ذكتر على لتسان تتلميذه عتبدم الترحتمن التيلنتي أنته قتدم ختلفَّ متا يتزيتدم عتن أربتعي
متؤلتفا، كما ذُكتر فتي عتدمد متن التصنفات بتأنه قتدم " نشتر أربتعة وستتي بحثا فتي دائرة
التعارف الستلمتية وخمسا وستبعي دراستة أغلبها باللغة التفرنستية وكتتب في اللة

.4الفريقية ونشر في مجلة الشهاب"
لتتقدم فتترض بتن شتنب نتفسه فتي متتيدمان التبحث التتعلمي بتتطرحته لعتتمال جتتادة
ومتتنوعة وخوضته في جملة متن التوضتوعات التي كان ستباقا الى بتعضها في وقت لم
يكن لتلمفكرين العرب عامتة والزائريي ختاصتة أي متجال لتمارستة العمل الكاديي

 لتعكس اجتتهاداتته متلمتح شتخصية قتويتة تتيزت بتالتوضتوعتية والترزانتة5أو التثقافتي
استتطاعتت أن تترستم صتورة ايتجابتية واضتحة التعالتم عتن التعالتم التعربتي والستلمتي
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قتاطتبة فتي زمتن تتكالتبت عتليه المأ لتتشويتهه والتط متن قتيمته، ولتتمثل متن نتاحتية
أخرى نافذة واسعة يطل منها الثقفون العرب على الداب الغربية. 

ومن بي أهم مؤلفاته باللغة العربية نذكر:
 1906- تفة الدب في ميزان أشعار العرب، الزائر 

1907- شرح ونظم مثلثات قطرب ،الزائر 
1908- رحلة الورثلني، الزائر 

1909- فهرسة الكتب الطوطة في خزانة الامع العظم، الزائر 
 1922- أبو دلمة وشعره (أطروحته لنيل شهادة الدمكتوراه) الزائر 

وباللغة الفرنسية :
- مجتموع أمتثال التتعوام فتي أرض التتزائتر والتغرب (فتي ثتلثتتة أجتزاء) بتاريتس

1905 /1907
1920، باريس/1915- طبقات علماء افريقية (في جزأين) 

1922- اللفاظ التركية والفارسية الباقية في اللهجة الزائرية، الزائر 
كما صحح وحقق العدميدم من كتب التراث العربي مثل:

1908- البستان في ذكر الولياء والعلماء بتلمسان، لبن مري التلمساني 
1908- المتع في شرح القنع، لبي سعيدم السويسي الزائر 

ائتتة التتسابتعة فتي بتجايتتة، لتلغبريتتني - عتتنوان التتدمرايتة فتيمن عترف متتن عتتلماء الت
1910

1926- شرح ديوان عروة بن الورد، لبن السكيت 
وقتدم كان أستلوبه في عترض التوضتوعات التتي كتان يطرقتها عتلميا دقتيقا متباشترا
بتتعيدما كتل التتبعدم عتتن التتكلفَ أو التغموض أو التتتلميح دون التتصريتتح أو التتزختترفتة
6اللفظية، لنه " لم يكن يهتم بالتنميق ول بالتطويل وإنا يقتصر عتلى متا قتلّ ودلّ

لتصول التفائتدمة، وقدم أرجع بتعضهم الستبب في ذلك الى تكن التلغة الفرنستية فتي
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ية نتتظرا لتتتلقى تتتعليمه وإلتقاء دروستته ومتحاضتتراتتته فتتي نتفسه أكتتثر متتن التلغة التعربت
التتامتتعة وختتطبه فتتي التتافتتل التترستتمية بتتها، فتتي حتتي كتتان لتتلعلمتتة عتتبدم التترحتتمن
التيلني رأي متخالتفَ حتي قتال " أمتا أستلوبه - أي بتن شتنب - فتي التنثر فإنته كتان
يستتلك فتتيه مستتلكي: مستتلك لتتلتألتتيفَ، وفتتيه يتتتوختتى نتتهج عتتلماء التتعصر فتتي
بيان متتع حتتسن التنستتيق والتترتتتيب، ومستتلك آختتر لتترستتائتتله التتاصتتة التتتوضتتيح والت

7...وهي غالبا ما تختلفَ باختلف ما قدم يقتضيه القام "

بن شنب والدراسات الدبية القارناة
يهتتم الدب التقارن بقارنة عملي أدبيي - أو أكتثر - يتنتمي كل واحتدم متنهما
التى أمتة أو لتغة غتير التتي يتنتمي التيها الختر بتغية كتشفَ التصلت التقائتمة بتينهما
وإبراز متواطتن التشابه الناجم عتن تأثتير أحدمهتما في الختر، وقدم يكون الهتدمف متن
وراء ذلتك التوازنتة التفنية أو التضمونتية، أو كشفَ الجاب عتن صتورة أمتة متن المأ

في عي المة الخرى من خلل موروثها الدبي.
وقتدم شتق بتن شتنب طتريتقه التى هتذا التيدمان - التدمراستات الدبتية التقارنتة - متن
خلل اهتتمامته بتقضايا اللغات وتصيلها والتنقيب في خبايا الثقافات التلفة وفتي
ثناياهتا والوض في متسائلها، والترجمة متن العربية وإلتيها، وهتو أمتر جتاد غتاية في
الهتمية لبدم متن الشتارة التيه، ختاصتة وأن استم التعلمتة لتم يتذكتر فتي جتل البحوث

، ويعتبر8والتدمراستات التلفة التتي رصتدمت بوادر اشتتغال العرب بالدمراستات التقارنة
Fuentes musulmanas de laعتمله " الصتول الستلمتية لتلكومتيدميتا اللهتية

Divina Comediaم خير متثال للدمراستة1919 " التنشور فتي "التلة الفتريقية " عام
التقارنة البحتة، كتما أن تاريخ صتدموره دليل فتاصتل على أنه قدم ستبق كل التدمراستات

العربية في هذا الال.
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تستدمت متعالم التقارنتة في هتذا التعمل متن ختلل طرقا متسألتة التأثتير الستلمتي
Danteفتتي التثقافتتة الوروبتية، وقتتدم متثل بتتن شتتنب لتذلتك بتكتاب " ألتتغري دانتتي

Alighieriالتوستوم بـ " الكومتيدميا اللهتية " حيث ذكتر فتي متقدممتة دراستته التسابتق "
ذكرهتا أنته قدم انتبه الى ذلك التأثير والتشابه بي أفكار التؤلفَ دانتي وبعض الفكار
الستلمتية، لكنه أشتار في الوقت ذاتته التى أستبقية الستتشرقا الستباني " بلثتيوس "
في استتئصال القواعدم الستاستية التتي استتندم عليها نتص التكومتيدميا اللهتية، وأشتاد

بدموره الكبير في خدممة الثقافة الندملسية .
وقتدم ثتبت بتالتفعل متن ختلل دراستات أخترى متوالتية لتدمراستة بتن شتنب أن نتص

 وأوربتتتية9التتكومتتيدميتتا  اللهتتية قتتدم استتتندم حتتقيقة التتى نتتصوص متتختلفة استتلمتتية
وفتتلسفية وغتيرهتتا شتتكلت الرضتتية التتتي أقتتام عتتليها دانتتتي عتتمله التتؤستس لتتلدب

الوربي الدميث.
إن ختوض بن شتنب في هتذا التال وفي تتلك القبة الزمتنية انتا يتنم عتن اطتلع
دقيق عتلى نتص التكومتيدميتا وعلى متعرفة واستعة بتالتدمراستات التي قتامتت حتولته أول،
ثتم التصادر الستلمتية التتي تتأثتر بتها دانتتي وأختذ عتنها، وقتدم أهتله هتذا التعمل لن

يكون من أوائل الذين خاضوا باب الدمراسات القارنة في البلدمان العربية .

بن شنب والترجمة
لم يتلك بن شنب ثروة لغوية كبيرة في الداب العربية فحسب، بل كان حذقا
متلما بالعدميتدم متن التلغات الجنبية التية والتيتة، فتقدم تتعلم "اليتطالتية فتي التدمرستة

لغات الستتبانتتية واللتتانتتية1896التعليا بتدميتنة التزائتر، وتتوجته ستنة  نتتحو تتتعلم الت
دم فتتانتتيان  " التتتتتلغتيEdmond Fagnanوالتلتتتينية، وأختتذ عتن أستتتاذه " ادمتتونت

، هتذا التى10الفارستية والتركية، كتما أختذ العبريتة عن أحدم كتبار اليهود فتي الزائتر "
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جتانتب تكنه التسن متن اللغات اللتانتية والناتليزيتة والغتريقية القدمية والتثبت فتي
الحالت الواردة في عدمد من أعماله.

وقتدم ستاعتدمه هتذا اللتام بتالتلغات عتلى ولتوج متيدمان التترجتمة التذي يتعتبر ختير
إل لتبير متتمكن متنمتفتاح لتعرفتة ختبايا التثقافتات وتدميتثها، وهتذا المتر ل يتتأتى

التلغتي التترجتم متنها والتترجتم إليها، حتى يتنقل التدملولت والتعانتي دون تقصير أو
زيتفَ أو زيغ، هتذه العقبة وإن وقتفت حاجتزا أمتام كتثير متن التثقفي التذيتن عاصتروه
أو ستبقوه إل أنها لم تكن كتذلتك أمتام شتخصية بتن شتنب التقتدمرة، وهتذا متا عكسه
التة المتام التغزالتي فتتي ريتاضتة التتنتاج التتترجتم التتذي وصتلنا عتنه متثل تترجتمته لترست
الولد وتتربتيتهم التى التلغة التفرنستية، وكتذلتك تترجتمته لتدميتوان التطيئة متع وضتع
متقدممتة تتعريتفية لته، وتترجتمته لتلقسم التثانتي متن كتتاب فتقه التلغة لتلثعالتبي وكتذا
كتتاب متت شتذور الذهتب في النحو لبن هتشام النصاري، ترجمته لكتاب التيستير

 للشتيخ أبتي عتبدم*والتسهتيل فتي ذكتر متا أغتفله الشتيخ ختليل متن أحتكام التغارستة
القادر الفاستي الى غتيرهتا متن العمال كما جتاء على لتسان الكثيرين أن لبن شتنب
أعتمال أخرى متترجمة متفقودة قتدممتها كمحاضترات الى طتلبة التامتعة وأخترى ألقاهتا

في مؤترات الستشرقي التي شارك فيها.

بن شنب والتحقيق
 كتتممارس ولتتيس كتتمتخصص اعتتتناء متتنه11ختتاض بتن شتنب متتيدمان التتتحقيق

بتراث أمتته التعربتي والستلمتي – عتلى اختلفته وتنوعته – وإيانا بأهتميته وبتقدمرته
عتلى بتناء متعارف لتغويتة وأدبتية ونتقدميتة حتدميتثة، وقتدم استتغل لتلوصتول التى متبتغاه
التناهتج العلمية والوستائتل التادية التتاحة له في ذلك الوقت، ليعلن لتلعالتم أنه متثقفَ
متتن طتراز متختلفَ يحتمل بتي أضتلعه هتتموم أمتتته ويتتسعى التى ردم التهوة التتثقافتتية
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والبرهتنة عتلى عنصر التتكافتؤ بتينها وبي غتيرهتا متن المأ حتى يتزيل عتنها ثقل الغب
التاريخي الذي تأصل لدمى الغلبية.

ومتن أهتم التؤلفات التي قام بتحقيقها " عتمران التدمراية فيمن عرف متن التعلماء
فتتي التتائتتة التتتاستتعة بتتبجايتتة " لبتتي التتعباس أحتتمدم التتغبريتتني، التتذي يتتعدم متتن أهتتم
العتمال التتي أمتدمت التثقفي بتزاد فكري هتام عتن علماء متدميتنة بتجايتة و متاجتاورهتا،
كتتاب " البستتان فتي ذكتر الولتياء بتتلمسان" لبتن متري التتلمسانتي، وهتو متن أكثر

كتتتاب "رحتتلة الشتتيخ الستتي التورثتلنتي إلتى التج"كتتب التتراجتم غتزارة وقتيمة،
والتسماة بتنزهتة النتظار فتي فتضل عتلم التتاريتخ والختبار أيتن وصتفَ التالتة التدميتنية
والستياستية والجتتماعتية لتلدمول التعربتية التتي متر بتها، كتتاب " التذختيرة التسنية في
تاريخ التدمولتة التريتنية " لتؤلتفَ متجهول يتحدمث فتيه صتاحتبه عتن متفاختر متلوك هتذه
التتدمولتتة،" إجتتازة الشتتيخ عتتبدم التتقادر التتفاستتي" وهتتو مختتطوط يحتتمل بتتي طتتياتتته
متعلومتات قتيمة عتن عتدمد متن التعلماء التزائتريتي، تتصحيح كتتاب " التفارستية فتي
متتبادئ التتدمولتتة التتفصية" لبتتن قتتنفذ التتقسنطيني متتع تتتقدمي تتترجتتمة لتته بتتالتتلغة
الفرنستية، كتاب "طبقات عتلماء تونتس " لبي العرب محمدم بن أحمدم التميمي،
وكتذا كتتاب "طتبقات عتلماء إفتريتقيا "لبتي ذر التشني متع تترجتمة فترنستية لتهما،

اضافة الى تقيق عدمد معتبر من الكتب التي ل يسعنا القام لذكرها جميعا.
وقتدم أخذ أيضا توشتيح التكتب بفهارس متساحتة خاصتة متن اهتتمام التدمكتتور بن
شتنب حتيث قتام بفهترستة التكتب التطوطتة فتي ختزانتة التامتع العتظم بتالتزائتر بتعدم
تتنظيمها ووصتفَ متا فيها، الى جتانب فهرستة متطبوعات متكتبة الرباط بالشتتراك متع

 ، كما وضتعEvariste Lévi-Provencalنتصالفالستتشرقا " ايتفارستت ليفي برو
فهترستة لتبعض التدمواويتن والتكتب التعربتية التهامتة "كشترح الماستة " وكتتاب "ألتفَ

ياء" لبي الاج يوسفَ البلوى.
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بن شنب واللهجة الزائرية 
 الظروف الغرافيةتفرضهاللهجات العامية في كل بيئة وتأخذ منحا خاصاًتتعدمد 

والدمينية والسياسية والجتماعية التي تعيشها شعوبها، غير أن هذه الخيرة  وعلى
اختلفها وتلونها في البيئة العربية لم تقطع الصلة بينها وبي اللغة الفصحى، حيث
ظلت علقتها بها هي علقة العام بالاص والصل بالفرع، وظلت تربطها بها أواصر
قوية متينة حققها وصانها القرآن الكري ثم القواعدم النحوية التي ظلت حارساً عليها،

ثم جهود العلماء البذولة لمايتها.
وقدم طرقا بن شتنب بتاب اللهجات التعامتية الزائرية وأظهر عتنايتة فتائتقة به رغبة
متنه في التعريتفَ بالتثقافة الزائترية والتكشفَ عتن متكنونتاتها وبتعض متا تتميز به متن
خصوصتية ولدل عتلى ذلتك أطروحتته التتي قتدممتها لنيل شتهادة الدمكتتوراه فتي هتذا
الال والتوستومتة بـ " اللفاظ الفارستية والتركية الباقية في اللهجة الزائرية "، حيث
قتام متتن ختتللتها بتإحتصاء وبتتيان اللتفاظ التتفارستتية والتتركتية التتدمختتيلة عتتلى التلهجة
التزائرية، فتقدم تتنبه التى وجود بتعض متن اللغة التفارستية فتي اللهجة التزائترية خلفه
احتكاك الفرس بالزائريي إبان تواجدمهتم بالبلد في بدماية الضارة الستلمتية، وهتو
الثر نفسه التذي خلفته اللغة التتركية عتلى اللهجة الزائترية نتيجة التكم العثماني

الذي عمر طويل بالزائر.
فاظ التتطليانتتية وقتتدم ستتار بتتن شتتنب عتتلى نتتفس التتنهج فتي تتتألتتيفَ كتتتابتته " اللت
التدمختيلة فتي لتغة عتامتة التزائتر" لتيكشفَ بتذلتك عتن بتعض متن متواطتن تتأثتير التلغة
اليطالية في العامتية الزائرية، وان لم يكن له الستبق فتي خوض غمار هتذا التوضتوع
حيث وجدمت دراستات قبله تدمثت عن تأثتير التلغة اليتطالتية وتأثرهتا بالتلغة العربية
وبعض لتهجاتها، إل أن عمله كتان الول متن نتوعه في الكشفَ عتن ذلك التتأثير في

العامية الزائرية.
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اضتافة الى الهودات التذكورة، قام بن شتنب بجمع كم متعتبر متن التادة الام في
معجتتم لتلمتتثال التعامتية فتتي التوطتن التتعربتتي وستتمه بـ "المتتثال التعامتتية التدمارجتتة فتي
التتزائتتر وتتتونتتس والتتغرب "حتتيث قتتام ختتللتته بتتاستتتعراض أمتتثلة التتعامتتة متتن التتناس
ومتقابتلتها بأمتثلة الدباء متع التتعليق عتليها لتيدملتل بتعمله عتلى التوحتدمة التثقافية بتي
بلدمان التغرب العربتي متن جتهة وختصوصتية التشخصية التوطتنية التزائتريتة متن جتهة،
لتيؤكتدم مترة أخترى بتأنته متثقفَ وأكتاديتي بتامتتياز استتطاع الستبق إلتى انتشاء متعاجتم
متتميزة تدمخل ضتمن اطار التحول اللغوي وعتلقتته باللغة الم، اعتزازا متنه بتانتتمائته

الضاري العربي والسلمي.

خاتة
تتيز التعلمتة محتمدم بن شتنب بتغزارة علمه وستعة اطتلعه وستعيه التدمؤوب لتدممتة
ثقافتتة النتتسانتتية جتمعاء، فتجتتلت فتي متجهوداتتته تتركتتيبة التتشخصية التتفذة ذات الت
وانتتب التتعدمدة التتتي أحتتسنت التتمع بتتي كتتل متتا هتتو أصتتيل ومحتدمث، وتتراثتي الت
ومتعاصتر، فتي حتلل ل تنبجس إل عتن فكر متقتدمر هتمه التذود عن الوطتنية والتعروبة
وتصحيح صتورتتها وإعلء متكانتها التي غارت في غيابات زمتن متظلم كستى أطرافه
الستتتعمار والتختتلفَ، وانته بتذلتتك قتدم صتتور لتتنا متتلمتتح التتعالتتم التتتميز التتذي عتترف
كيفَ ومتاذا ينهل متن التلفَ والتتعدمد حتى يخط لنفسه نهجا متيزا يخدممته ويخدمم
الهتدماف التي حمل التقلم متن أجلها ،وضتمن جتميع هتذا بي دفات كتبه التي دون

التاريخ اسمه عليها بخط من ذهب. 
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انظر :الطيب ولتدم عروسي ،محمدم بن أبي شنب دراسات وشهادات، منشورات متدميرية 1
.8، ص2009الثفافة، الدمية 

 فتارس كتعوان ،بتن شتنب والشتروع  الستتشراقتي متن ختلل الستهام فتي دائترة التعارف2
ة ولي ة ب ة التثقاف ري تشراقا ،متنشورات متدمي ن شتنب والس مدم ب السلمتية، متلتقى التدمكتتور مح

.240 .ص 2015الدمية، الزائر 
 التطيب ولتدمعروسي ،محمدم بن أبي شنب ومتعضلة الستشراقا ،متلتقى التدمكتور محمدم بن3

.207 .ص 2015شنب والستشراقا منشورات مدميرية الثقافة بولية الدمية ،الزائر 
.11 الطيب ولدم عروسي ، محمدم بن أبي شنب دراسات وشهادات ،(مرجع سابق) ،ص 4
.239فارس كعوان ،بن شنب والشروع الستشراقي،(مرجع سابق) ،ص 5
 ،التطبعة8 أنظر: سعدم ال أبو القاسم ،تاريخ الزائر الثقافي ،دار التغرب السلمي ،الزء6

.172 ،ص1998الولى ،
اليللتي عبدم الترحمن ،محمدم بن شنب حياته وآثاره ،التؤسسة التوطنية لتلكتاب ،الزائر ، 7

.153 ،ص 1983
 لم تشر أي من التدمراسات التتي حاولت التأريخ لبوادر اشتغال التعرب بالدمراسات القارنة8

التى التدمكتور محمدم بن أبي شنب، ولتعل مترد ذلتك هتو الهتتمام التكبير التذي أوله لالت خاصة
(كالتحقيق مثل) وانشغاله بها على غرار مجالت أخرى (كالدمراسة القارنة).

تبياء محتمدم (ص) ،ومتؤلتف9َ  متن أهتم هتذه التنصوص : قتصة الستراء والتعراج لستيدم الن
تعلء  التعري"، ومتؤلتفَ " تي ال تغفران " لب تة ال دمين بن عربي الفتوحات الكية""رستال ليي ال

الصوفي الندملسي.
أنظر:فارس كعوان ،بن شنب والشروع الستشراقي من خلل السهام في دائرة التعارف 10

.243-242السلمية(مرجع سابق)ص 
ى النفية  الغارسة، عندم* يها شجر- إل يس ف يضاء – أي ل ع شخص أرضاً لته ب دمف هي أن ي

رجل متدمة متعلومتة لتيغرس فيه شجراً على أن ما يحصل متن التغراس، والتثمار يكون بينهما نصفي
أو غير ذلك.
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النختل، الالكية وعندم ثمرة ك ن الشتجار الت يئاً م يغرس فتيها ش ر أرضتاً ل طاء شتخص لخ هتي إع
والتي، والرمان، ونحو ذلك على أن يكون بينهما عندم الثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فل

شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الرض. 
: الغارسة والناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لنالنابلة وعندم

يغرسه فيها، ويعمل عليه حتى يثمر مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو متنهما، أنظر
لزيدم الطلع : ويكيبيدميا الوسوعة الرة. 

 حظي متجال تتقيق التتراث باهتتمام خاص وجهدم كبير متن التعلمتة بن شنب  لتكون التدموائر11
الستشراقية التفرنسية آنذاك قدم رغبت فيه ووجهت جل مجهوداتها صوبه ،ويقصدم بالتتحقيق

لة بينها في التهامش ،مع وضع" تثبت متن نسبة النص إلى صاحبه و جمع مخطوطاته والقاب ال
تراث رموز تاب : تتتقيق الت تطوطتات." أنتتظر : عتتبدم التتيدم دي تها إلتتى تتتلك ال متتختلفة يتتشار ب

 .53،ص1993العربي،منهجه و تطوره ،دار العارف بصر،الطبعة الثانية ،القاهرة 
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إشكالية التناص في النقد الزجائري العماصر عبد الالك مرتاض أنومذجا

LA INTERTEXTUALIDAD EN LA CRÍTICA LITERARIA
ARGELINA MODERNA:

EL EJEMPLO DE ‘ABD AL-MĀLIK MURTĀḌ

العربي حسي
جامعة الدمية

LARBI HOCINE 
Universidad de Medea

Resumen
Esta investigación trata de describir el fenómeno de la intertextualidad en la
crítica literaria contemporánea tanto en los estudios occidentales como en
los argelinos. El artículo pretende dar al lector una idea general sobre esta
teoría, atendiendo especialmente a los trabajos del crítico argelino ‘Abd al-
Mālik Murtāḍ. Este intelectual argelino ha investigado las bases de la
intertextualidad y ha profundizado en sus características. Con ello, ha llegado
a demostrar que la literatura árabe medieval empleó el concepto de esta
teoría con diferentes usos, de lo cual se abunda en los libros de retórica árabe
(balāga), en donde se da una idea muy cercana al concepto tal y como lo
conocemos hoy en día. 
Palabras clave: ‘Abd al-Mālik Murtāḍ, intertextualidad literaria, crítica
literaria occidental, crítica literaria argelina, balaga. 

ملخص
ة العاصرة نقدمي تناص ويلم خيوطها في الدمراسات ال تتبع ظاهرة ال لقدم حاول هذا البحث أن ي
بشقيها الرغربي والزائري قصدم إعطاء القارئ فكرة مرركزة عن هرذه الرنظرية وأهرم الهودات الرتي
نهها، تناص ويفهم كُ ة ال ل لسأل ناقدم الزائري عبدم الالك مرتاض أن يؤصّ حاول من خللها ال
ويثبت فيها أن الرنقدم العربي القدمي عرف مرفهوم الرتناص مرن خلل مرفاهريم كثيرة تزخر بها كتب

البلغاة العربية ذات قرابة بالتناص.

Larbi Hocine "La intertextualidad en la crítica..." Revista Argelina 3 (Otoño 2016): 65-82



 إشكالية ،التناص، النقدم الغربي النقدم الزائري، عبدم الالك مرتاض، بلغاةالكلمات الفمتاحية:

مقدمة
 عرن ترعدمد الصروات ومرنذBajtín (1985-1975)مرنذ أن تردمث مريخائيل براخرتي

 مررفهوم الرربدمأ الررواريTezveten Todorov (1939)أن صرراغ ترريزفريتان تررودروف
 فيIntertextualidadليجمل القول في نظريرة باخرتي، أصربح القبال على الرتناص

الدمراسرات الدبرية أمررا مرألوفا، ولرم يتوقف البحث على الغربريي، بل أسرهم الرعرب،
مرن مروقعهم، فري الرتعريف بالرفهوم، و فـي البحـث له عرن أصرول في الرتراث النقدمي

 أداة إجرررائررية لتحررليل الررنصوص . وهرركذا أصرربح الررتناص مررنذهالرعربري وفري اترخا
الرصطلحات الرنقدميرة الردميثة الرتي تسرتدمعري مرنا الررصردم والردمرس، ومرفاده أن النص

 هرو حرصيلة ترفاعرل نرصوص سرابرقة)discurso o estructura(فري برنيته النرشائرية
مرتزامررنة ترتحاور وترتصارع وترتدماخررل برعدم أن تررثلها الررشاعرر وترفاعررلت فري نررفسه،
ومرهمة الردمارس هري فرك نسريج هرذه الربنية الرنصية الردميردمة ومرحاولرة الررجروع إلرى
مركوناترها الولى لرعرفة الرطريرقة الرتي تت مرن خرللرها عرملية صرياغاة الرنص إنشائريا

ودلليا.

 مارسة التناص في النقد الغربي1
تتجرلى لرنا – فري ضروء مسريرة الرركرة الرنقدميرة الرغربرية – أن كرلّ نرظريرة نرقدميرة

ن اتهت اتاهرا مرغايرا لها فيإذات علقة وطيدمة بأختها تهدم لها دون أن تلغيها، و
إنأحريان كرثيرة، بل  كثيرا مرن الرنظريرات ولردمت فري أحضان نرظريرة سرابرقة فركانرت 

أشربه بالبـنت لها، كالتشرريحية والتركريبية اللتي ولدمتا فري قلب البنيوية وهرما، مرا
.)estructuralismo(انتهت إليه الدماثة في مرحلة البنيوية 
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ومرن بري نرظريرات مرا برعدم الردماثرة نردم نرظريرة الرتناص الرتي ولردمت فري أحرضان
ولروجررية والربنيويرة، ابرتدماء برالررشكلنرية و انررتهاء برالتشررريرحية، وإن كرانرتيالسيم

مدمينة بكثير من ملمحها لغيرها.
فرالرتناص مرصطلح نرقدمي حردميرث أريردم بره ترعالرق الرنصوص وترقاطرعها، ولقرامرة
الروار برينهما، و هرو فري أبسرط ترعريرفاتره: وجرود عرلقرة بري مرلفوظري، و مرفهومره
الرركلّي يررتجاوز ذلررك لرريشمل الررنص الدبرري مررن جررميع نررواحرريه فررهو: تررليل إلررى
مردملرولت خرطابرية مرغايررة برشكل يركن مرعه قرراءة خرطابرات عردميردمة داخرل الرقول
الرشعري، و هركذا يرتم برعث فرضاء نرصي مرتعدمد حرول الردملرول الرشعري، و برصورة
أوضرح نسرتطيع أن نرقول إنّ الررتناص هررو: أحرردم مريزات الرنص السرراسررية الررتي ترريل
عرلى الرنص و ل تريل إلرى خرارجره أو قرائـرله، و إنـرما تركشف عرن الرزون الرتذكرري

.1لنصوص مختلفة تشكل حقل التناص
وبهذا أصربح مرفهوم التناص أحدم الرفهومرات الررئيسرية فري الرنقدم الدميث، الذي
اسرتمدم قريمته الرنظريرة وفراعليته الجررائية مرن كرونره يرقف راهرنا فري مرجال الرشعريرة
الرردميررثة فري نررقطة ترقاطررع / ترلقرري التحررليل الرربنيوي لرلنصوص والعررمال الدبررية

. برصفتها نرظامرا مرغلقا يرحيل عرلى نرفسه مرع نرظام الحرالرة أو الررجرع.برصفة عرامرة
احررثون كررثيرون مررن نررقاد را عرلى مررا هررو خررارج نرصي، و لررقدم حرردمده بر برصفته مررؤشر
الررغرب فرري الررعصر الرردميررث أمررثال : ( مرريخائرريل برراخررتي، تررودروف، و جـررولرريا
ـرورانرت جريـني مريشال ريرفاتريـر، و روبررت شرولرز، رولن كرريسـرتيفا، و أريرفي ، و ل
بررارث، جران ريرركارد )، و عررن جررانررب الررنقدم الررعربرري الررعاصررر ( محررمدم مررفتــاح،
محرمدم برنيس، سررعيدم يرقطي، و عرربدم ال الرغذّامري ) إلّ أن ترعريررفات هرؤلء ترربقى

متباينة بعيدمة عن تقدمي تعريف جامع مانع للنص.
وترتمثل الشركالرية التي يرطرحها مرفهوم الرتناص فري مرسألتي اثنتي تتصلن مرع
برعضهما الرربعض اتررصال وثريقا، وترردم الررسألرة برتعدمد الررتعريررفات والررفهومرات الرتي
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ناجررمة عررن الخرتلف فرري طرربيعة قرردممررت لهررذا الررصطلح فرري مررصادره الولررى، والر
ا يررجعل مررن هررذه الرسألرة الرفهم الرذي يرلكه أصررحاب هرذه الرنظريرة عررن الرنص، مّمر
قرضية تررتربط برالرقل الرعرفري الرذي ترشكل فريه هرذا الرصطلح، فري حري أن الرسألرة
الرثانية تكمن فري ترعدمد الرصــطلحات، وغاياب الضبط الرنهجي الرتكامرل والرواضرح
لسرباب تصل بتعدمد التاهرات والرساهرمات الرنقدمية الخرى كالربنيوية وغايرهرما،
حريث أدى كرل هرذا إلرى عردمم وضروح الردمود الرفاصرلة، والتحردميردمات الرتي قردممرت
لررلمفهومررات والررقولت والنأرراط الررتي تررشكل السرراس الررذي قررامررت عررليه نررظريررة

التناص في مدموناتها التلفة.
وإذا مرا ترتبعنا نرشأة الرتناص وبردمايراتره الولرى كرمصطلح نرقدمي ندم أنّره ظهرر فري

ـرررن1966عام م، عرررلى يررردم جرررولررريا كرررريسرررتيفا كرررما برررات مرررعروفرررا فررري دراسرررتها ع
دوسرتوفسكي ورالري، وكان أول مرن أشرار إلريه هرو شركلوفرسكي الرذي فرتق الرفكرة
عندممرا ربرط بري مرفهوم العمل الرفنّي وعرلقرته برالعرمال الرفنية الخررى اسرتنادا إلرى
الررترابررطات الررقائررمة فرريما يرربنها، لرركن الصررول الولررى تررعود إلررى الررناقرردم الررروسرري
مريخائيل باختي الذي أسرس له نظريــا فري كتابه ( شرعريرة دوسرتويفسكي ) وحوله

.2إلى نظرية حقيقية، تعتمدم على التدماخل القائم بي النصوص ودعاه بالوارية
وإذا كران الرشكلنيون قردم ترنبهوا إلى مرفهوم هرذا الرصطلح برشكل مبسرط، فرإنّ
كررريسررتيفا اسررتطاعررت أن تسررتنبط هررذا الررصطلح " الررتناص " مررن خررلل قررراءتررها
لررباخــررتي فرري دراسررته لعررمال دوسررتويررفسكي الررروائررية حرريث وضررع مررصطلحي
ة دون أن يسررتخدمم مررصطلح الررتناص وبررذلررك الررصطلح ترعدمديررة الصروات الرروارير
قراصردمة بره "أنّ كرلّ نرص هرو عربارة عرن لروحرة فسريفسائرية مرن القرتباسرات ،  و كرلّ

 وهركذا اسرتوى مرفهوم الرتناص برشكل3نرص هرو تشررب و ترويرل نرصوص أخررى "
تام على يدم تلميذة باختي الباحثة جوليا كريسرتــيفا، واتسع مرفهومره وأصربح بثابة
ظاهررة نقدمية جدميدمة وجدميرة بالدمراسرة والهرتمام وشراعت في الدب الغربي، ورغام
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إن كررريسرررتيفا انررصرفررت عرررن مرررصطلح الرررتناص فررريما برررعدم، وآثررررت عرررليه ذلرررك فرر
مرررصطلحا آخرررر هرررو " الرررتنقيلة " ولرررقدم ترررعدمدت الرررفاهررريم الرررتناصرررية وترررشعبت
الردملولت، غاير أنّ الرصطلح ظل حراضررا عبر جميع التراهرات الدبرية الـردميثة، وإن
ترربايررنت الرسمات الرردمللررية لرلمفهوم داخرل كرل اتراه مررع التراه الخررر مررحاولررة مرن

النقاد في تبيي جزيئات هذا الصطلح.
ول شرك أنّ الديرب ل يركن أن يرنفصل فري تكويرنه الرعرفري عرن غاريره، برل هرو
عربارة عرن ترراكرمية مرعرفرية ترنمو أغارصانرها فري مرحيط الرتلحرم الرعرفري الرتشابرك،
فالطاب الرروائري فري نرظر باخرتي " مرختمر برالفركار العامرة، وتردماخرل أقروال غارريربة
ا هرو نسريج مرعقودة برحوارات مرتعدمدة، تشرترك فريما برينها لتكون في الخرير خطاب
عرردمد كربير مررن الررلفوظرات الررتدماولرة داخررل برنية اجرتماعررية يرعطيه إمركانرريات أدبرية

.4وجوهرية "
ولرذلرك أصربح الديرب ومرن برعدمه الرنص الدبري برناء مرتعدمد الرقيم والصروات،
تررتوارى خرلف كررل نرص ذوات أخررى غاررير ذات الرربدمع مرن دون حرردمود أو فرواصررل،
ومرن ثم فرالنص الدميدم هرو إعادة لنصوص سرابـرقة ل تـعرف إل بالـربرة و الرتدمقيـق ،
ثم إنّ  التناص أو التدماخل النصي – كما يسميه البعض – الذي يثل انشغال عرلى

 عرلى ترخوم نرصوص فرهو ل5نرصوص أخررى ل يرقلل مرن أهرمية النص الرذي يرنهض
يرلغي خرصوصريته البردماعية برل عرلى الرعكس يرؤكردم سرماته الرتميزة ، بروصرفه نصا

.6قائما بذاته تاوز غايره أو تخطاه
ويتجرلى مرن هرذا أنّ الرنص الدبري عرامرة، والرنص الرشعري خراصرة أفرق جرمالري
مرفتوح عرلى امرتدمادات زاخررة داخرل سرياقراتره الرارجرية، الشريء الذي جرعل  كرلود
برريفو يرقول: " إن الرنص الدبي ل ينبت في الرطلق إتّه يدمخل فري لرعبة التوازن بي

.7مختلف القوى القتصادية والجتماعية والنفسية و الاورائية..."
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والرنص فري رأي لريتش:" لريس ذاترا مسرتقلة أو مرادة مروحردمة ولركنّه سرلسلة مرن
الرعلقرات مرع نرصوص أخرى ونظامره اللغوي مرع قواعدمه ومعجرمه، جميعها تسحب
ار والرقتطفات مررن الررتاريررخ، ولهرذا فررإنّ الررنص يشرربه فري مرعطاه إلرريها كرما مررن الثر
مرعطى جريش خلص ثقافي بجموعات ل تصى مرن الفركار والرعتقدمات السرتعارة
شررعوريررا ول شررعوريررا، يرربرز فرريه الرروروث فرري حررالررة تهرريّج، وكررلّ نررص مررتدماخررل

intertexto)(" وبهرذا أصربح مرفهوم الرتناص يرلغي8 يرلتقي فريه الزمرن بكلّ أبرعاده 
الردمود بي الدب والرفنون الخرى ويجعل  النصوص الدبرية مرفتوحرة عرلى برعضها
الرربعض، حررتى أضررحى الررنص الررشعري بررؤرة تتجررمع فرريها مجررموعررة مررن الرنصوص
الرسابقة، ومرن خرلل هرذا الرتدماخرل الرنصي وتشرظى النصوص الولرى فري النصوص

 بشتى أنواعه ومستوياته.)intertextualidad(اللحقة يترقرق التناص 
فررالررطاب الررشعري – فرري نررظر كررريسررتيفا – يررحيلنا إلررى مرردملررولت خررطابررية
ترختلف عن بقية الرطابات الخرى برشكل يركن مرعه قراءة خطابات عدميدمة داخل
الررقول الررشعري، وهرري مرريزة تررقوم عررليها الررشعريررة الررتي تسررتعي برردمللت وأبررنية
ترصويررية مرن النصوص الخررى تقوم عرلى مربدمأ النرزيراح واسرتدمعراء الراضري بروصرفه

اسررا9مررجرعا أسراسريا لربناء الرفـضاء الرنصي تناص " أسر ، لرذلررك اعررتبرت ظرراهرررة " الر
وبرذلرك تركون 10لررولدة الررشعر برروصررفها الررظاهرررة الررمتدمة الررذور عرربر الررتاريررخ

كرريسرتيفا قدم مرنحت الرتناص مردملول ومريدمان ترطبيق واسـعي ، إذ ترعرف الرفهوم ل
ـروسريقى، الرسرم ـرثل الركـتابة ال ، وعرليه عرندممرا11عرلى الرتدماخرل بري أنرواع مرختلفة م

ا برربعض الرروخررزات ل برردمّ مررنها لنررها هرري الرتي ترردملررنا عررلى الررنصــوص نررشعر أحرريانر
الـروافدمة أو الرهاجرة أو الرمتصة ذلك أن التناص ظاهررة لغوية مرعقدمة تسرتعصي عرلى
الضبط والرتقني، وإذ يرعـتمدم فري ترييزهرا عرلى ثرقافرة الرتلقى وسرعة مرعرفرته وقردمرتره

.12على الترجيح
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ويرركاد هرذا الررتعريرف يركون نررفسه الرذي نرردمه عرندم كرروربرررات أركسرريونري فري
ترعريرفها لرلتناص برقولرها:" إن الرتناص حروار يرقيمه الرنص مرع نرصوص أخرى، و مرع

.13"أشكال أدبية ومضامي ثقافية
 حررتى ولرو كرران,وهرذه الرواريرة ترنبثق مرن رغاربة أكريدمة فري التجردميردم وتراوز الخرر

الخر الربدمع نفسه مرن خلل نصوص، كرما يسرتطيع أن يتناص مرع نرص واحدم فقط
لربدمع آخرر، أو نصوص أخرى لدباء آخريرن، وقدم تكون عملية التناص بي جنســي

ل على مستوى جنس أدبي واحدم..أدبيي 
وقردم اقرترح ل.جرينى إعرادة ترعريرف الرتناص فري الرعبارات الرتالرية:" عرمل ترويرل

ن ويررررى رول14وترثيل عردمة نرصوص يرقوم برها نرص مرركرزي يرحتفظ برريرادة الرعنى
 أن كل نص تناص، يظهر في عالرم مرليء برالنصوص ( نصوص قبله، نصوصثبار

ترطوقه، نصوص حراضررة فريه ) ونرنبه هرنا عرلى أنّ مرصطلح الرتناص كان فري بردمايته
يرتسم برعدمم الرقصدمية والرباشررة، فالنصوص ترتقاطرع فريما برينها برشكل عفوي غارير
واع ول شرعوري، وكرذا هرو عرندم أغارلب أصرحاب نرظريرة الرتناص مرن برعدم، عرلما أن
برعضهم الخرر لرم يرنع فـيه القصدميرة و الروعري فراقرترب مرن مرفهوم الرتأثرر و الرتأثرير و
ـرة و الخـرذ و غاريرهرا، وهرو مرا عررف بالرتناص الرقصود مرن مرفاهريم الرعرب فري السررقـ

والباشر والظاهر.
 و ذكرر عناصرر1963 " قدم بردمأ سريميولوجريا فري كرتابه عن راسريثوكران " بار

، ثرررم ظهرررر مرررصطلح الرررتناص فررري برررحثه ( لرررذة الرررنص1964السريمولروجريا سرنة
ه )، ويرررقول برررارت:" لررريس الرررنص مرررقترن الررروجرررود برررالرررعنى ولررركن بررررور1973

 ولرركن برراهوعرربوره... ول تررتعلق تررعدمديررة الررنص فرري الررقيقة بررغموض مررضمون
.15نستطيع تسميته بالتعدمدية الضخمة التي تنسجه "

تيفاثوقرردم مرريز برار ريسر  بري الررعمل الدبرري والررنص، وهررو يسررير عرلى خررطى كر
حريث يؤيدم مرفهوم النتاجية، ويرفض مرفهوم إعادة النتاج، فحسرب بارت كل نرص
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لريس إل نسريجا جردميردما مرن اسرتشهادات سرابرقة، وكرانرت كرريسرتيفا قردم اعرتمدمت
 الذي رأى ضررورة قراءة خطاب الخرر وخرطاب1929عرلى مرفهوم الوارية لباخرتي

النرا، وأشرار إلرى مرفهوم التفاعرل الرنصي وترعدمديرة الصروات، فري حري ركرز " لروران
جيني " في شررحه لرفهوم التناص على ( الرهضم والرتحويل والررق )، الرنص الرذي

يشرب عدمدا من النصوص مع بقائه مركزا بعنى.

ماهية التناص عند عبد الالك مرتاض 2
وإذا مررا انررتقلنا إلررى مرراهررية الررتناص ونررشأترره فرري الررنقدم الررزائرري نردم أنّ مررفهوم
الرتناص هرو مرصطلح جردميدم لرظاهررة أدبية نقدميرة قردمية " فرظاهررة تردماخرل الرنصوص
هري سرمة جروهرريرة فري الرثقافرة الرعربرية حريث ترتشكل الرعوامرل الرثقافرية فري ذاكررة

.16النسان العربي متزجة ومتدماخلة في تشابك عجيب مذهل"
 الررقدميرة يررعطينا صررورة واضررحةيةفرالرتأمرل فري طربيعة الرتألريفات الرنقدميرة العرب

جرردما لرروجررود أصررول لررقضية الررتناص فرري الدب الررقدمي،و ظهررر وجرروده فرريها تررت
مرسميات أخرى وبرأشركال ترقترب برسافة كبيرة مرن الرصطلح الردميرث، على غاررار

وعربدم الرالك مررتاض في، محرمدم مرفتاح، صربحي الرطعان، برنيسمرا قرام بــه محرمدم
مؤلفاته العدميدمة.

ولقدم تنبه الرنقاد الرعرب إلرى التناص وإلى دوره ووظيفته، واسرتحسنه شرعراؤهرم
اسرتخدممروه اسرتخدمامرا ل يربتعدم كرثيرا عرن الرفهوم الرسائردم حرالريا، وإن كرنّا نرلحرظ
يعا فري الرفهوم لسرتخدمامره الريوم ولركن الرعرب لرم يرقعوا عرلى السرم نرفسه " تروســـ

.17التناص " فكان اقترابهم من اسم آخر هو " التضمي "
وربا كران "الرتضمي"، لسرباب كرثيرة،- كرما يررى عربدم الراالرك مررتراض- مرن
أعرق صرور التناص على الطـــرلق، سرواء على السرتوى البردماعي، أو على السرتوى
الرنقدمي، وربا، بسربب مرن هرذه العراقرة، لم يخل كرتاب تعرض " للتناص" – قصدما
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يه برراعررتباره أصررل الررظاهرررة، خرراصررة والررتراث أو عررضررا – مررن احررتفال برره وركررون إلر
النقدمي يطالعنا في بعض صفحات خطـابه بطــــرق، أو بطرائق، من خبره.

ولقدم كان تطور النظر النقدمي في ظاهررة " التضمي " القدمية راجعا الفضل فيه
إلرى البردماع الدبرري وترعتقدم آلريات تررضمنه لررلنصوص والررطابرات الخرررى، فرربينما
امررته شرررط كران قردميررا مجررد اترركاء دللري عررلى جرزء مررن الرنص مررغايرر يعجرز عرن إقر
الرتفاعرلية للتناص بوجره عرام، إذا بالدماثرة ترطور مرن وظيفته وطررائق أدائرها، فرتنفخ
فيه مرن ترد روحها لينقلب مرن سركونريته السابقة مرتحول إلرى حرواريرة فراعرلة تبني
نررص الردماثررة فري الروقرت الرذي تسرتدمعرى خررطابراتررها ونرصوصررها الرتي كرانرت لرها،

.18فتنقسم أبعاد النص ليمتلك من دللت النص دلليا
تبعنا قرليل أصررول الررتناص فرري أدبررنا الررقدمي، نرردم أنّ الرروازنررة الرتي أقررامررها وإذا تر
المردمي بي أبي تام والبحتري تعكس شركل مرن أشركال التناص، وكذلك الرفاضرلة

كما هو عندم النجم، والوساطة بي التنبي وخصومه عندم الرجاني. 
ولررا كررانررت السرررقررة كررما يررقول ( جررنيت) صررنفا مررن أصررناف الررتناص، فررإنرره
بررإمرركانرنا اعررتبار كررتب الررنقاد الررقدمامررى كسرررقررات أبرري تررام لررلقطربررلي، وسرررقررات

بري والبرانرة عرن سررقرات الرتنبي للحرميدمي، شركليالرربحتري مررن أبري ترام لررلنص
جليا لصرل ظاهررة الرتـناص فري الشعر العربري، وهرذا ل يرعدم أمررا غارريربا لن الرتناص
أمرر ل بدم مرنه و " ذلك لن العمل الدبي يدمخل في شجرة نسرب عريقة ومرتدمة تامرا

 فررراغ كررما أنّرره ل يررفضي إلررى فرراغ، إنرره إنرتاج أدبريتيمرثل كرائرن بشرري، فرهو ل يرأ
لرغوي لركل مرا سربقه مرن مروروث أدبري، وهرو برذرة خرصبة تؤول إلى نرصوص ترنتج

.19عنه "
وهرذا الهردم الرتمثل في هرذه الروازنرات والسررقرات والرعارضرات والدمل الرطويل
دار بري الرنقاد الرقدمامررى الرذيرن درسرروا هررذه الرظواهررر الرتي تررتفاوت فرريها الرصلة بري
النص الدميردم والرنص الرقدمي، وتردمل على انشـغال الرثـقافة العـربية برعـلقرة النصوص
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بعضها ببعض ، وإدراك النقاد القدمامرى " للغة والسرلوب مرن جهة وبي الطاب مرن
جهة أخرى، وهركذا أنزلوا الولى مرنزلة السررقة والثانية مرنزلة الجبار الذي هرو شررط

.20أسبق في بناء الطاب
وهرذا المرر ولردم لردمينا رغاربة فري التساؤل عرن علقرة السررقرات الدبية فري الربلغارة
الردميثة بالتناص، وقدم اهرتدمينا إلى إجابة مرقاربة بفضل الناقدم عبدم الرالك مررتاض إذ
يقول:" إنرا بدمون العودة إلى التراث النقدمي العربي لاولة اسرتكناه مرا قدم يركون فيه
مررن بررذور لررثل هررذه الررسألررة، وسررواهررا أيرضا كرثير ل يرتأترى لرنا أن نرسهم فري إنرتاج

، وهركذا21نرظريرة قرائمة عرلى الرتحاور، والتطلع إلرى إثرراء حرقول الرعرفرة النرسانرية"
يرقرر عربدمالرالرك مررتراض برأن "الرتناصرية كرما تربرهرن عرلى ذلرك اشرتقاق الرصطلح
نفسه ، هري تبادل التأثر والعلقرات بري نص أدبي مرا، ونرصوص أدبرية أخررى، وهرذه
الررفكرة كرران الررفكر الررنقدمي الررعربرري عرررفررها مررعرفررة مررعمقة تررت شرركل السرررقررات

، و فررري ذلرررك إشرررارة إلرررى أن هرررذا الررتراث -مرررادام - حررافرررل برررالرررنظريرررات22الدبية"
الرنقدميرة، فرمن الرضروري الرعودة إلريه لرلكشف عرما فريه مرن أصرول لربعض الرفاهريم
الرنقدمية الرغربرية الردميرثة، و في هرذا الرصدمد يرنبه عربدم لرالرك مررتاض  إلرى أن :الفكر
الرنقدمي العربي حافل بالنظريرات ، ومرن السرتحذاء و العقوق أن نضرب صرفحا عن
الكشف عما قدم يكون فيه مرن أصرول لرنظريات نقدمية غاربية تبدمو لنا الن في ثوب
مبهررج بالرعصرنة، فننبهرر أمرامرها، و هري فري حرقيقتها ل ترعدمم أصرول لرها فري ترراثرنا

الفكري مع اختلف الصطلح و النهج ".
لرقدم بذل عربدم الرالك مررتراض جهردما فري اسرتنطاق الرتراث الرعربي الرقدمي و ذلك

من خلل البحث الدمؤوب عن أصول النظريات الغربية.
يررى عبدم الرالرك مررتاض؛ أن " الرتناص ليس إل حدموث عرلقرة ترفاعلية بري نرص

، كما أنّه23سرابق و نرص حاضرر و نرص لحق، و هرو لريس إل تضمي برغير ترنصيص"
أقررّ برأفرضلية مرصطلح عرلى مرصطلح القرتباس " و قردم كران عرليه الربلغاريون الرعرب
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«القتباس» و أحسرب أن الرصطلح الرعاصرر الرذي هرو ثمرة مرن ثمرات الرترجمة مرن
.24الغربيي هو أدقّ و أدلّ على الال"

كما أن مررتراض يسوي بي التناص و السررقرة الرشعرية ، إذ يرقول: "والتناصرية إن
شرررئت اقرررتباس، و هرررذا الرررصطلح برررلغاررري صررررف، و لررركنه الن مسرررطو عرررليه مرررن
السريميائية الرتي بادرت إلرى إلراقه بالتناصريات و اسرتراحت، برل إنرها ألقت الدب

 إضررافررة إلررى ذلررك يررجعل جررذور25الررقارن نررفسه بررنظريررة الررتناص، و برركل جرررأة."
، لكن برصطلح السررقرات الدبرية26التناص تعود إلرى علي بن عربدم العزيرز الررجاني

، ويرعتبره" إهرانة27الرذي اسرتهجنه فري الروقرت نفسه كرونه" يرقتضي عرقوبرة قرانرونرية"
، و رغام أنّه28للشعراء والدبراء وأنره ليحمل القيقة في بعدميها الدبي والخلقي"

إعترف باختلف الرصطلحي السررقة و التناص إلّ أنّه يذهرب في مروضرع آخر إلى أنّ
القضية في رأيه " مسألة مصطلح ل مسألة الفكرة في حدم ذاتها فهي قدم وردت في

، بررل يرعتبر أنّ " الررتناص الررعاصررر يررحاول فرري خررذلرقة مررائررية29الرنقدم الرعربري الرقدمي"
براديرة أن يرزعرم لرلناس أنره غارير السررقرة الدبرية عرلى الررغارم مرن أنّره فري حرقيقته لريس

.30إلّها"
الرك مرررتراض وُفّررق فرري ترردميردم مرراهرية الرتناص براعرتباره امرتدمادا لررؤيرة إن عرربدم الر

 حصر  نظريرة التناص كلها في القتباسلستبعدمثقافية غاربية و عربية مرعا لكن مرن ا
، لنره مرن غارير الرعقول لرصطلح بلغاي واحدم أن يقابل نظرية بكامرلها و31أو السرقة

.32بكل مصطلحاتها وأنأاطها
كرما يرذهرب إلرى أن عردمم تركن الرنقدم الرعربري مرن اللرام الريّدم برنظريرة الرتناص
والرولوج إلى صرميمها مرن سروء حظ هرذا النقدم، رغام اقرتناعه بأن الرنقدم العربي عرف
ائرفه و إنأّررا لرم يررصطنع بررطبيعة الرال هررذا الررصطلح فركرة الرتناص فري مرراهريته و وظر

الغربي و إعادة إدماجه في النقدم الدميث.
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و الرقيقة أنّ الرتعاريرف الدمقريقة لرفهوم الرتناص ترؤكردم أنّ مررتراض عرلى بريّنة مرن
هذا الفهوم، فهو يقول فيه:

- "فرليس التناص فري تصورنا، إلّ حدموث علقة ترفاعرلية بي نص سرابق  ونص1
.33حاضر، لنتاج نص لحق"

- "الرروقرروع فرري حررال تررعل الرربدمع يررقتبس أو يُررضمّن ألررفاظررا و أفرركارا كرران2
الرتهمها فري وقت سرابق مرا دون وعي صرريح بهرذا الخرذ التسرلط عليه مرن مرجاهرل

.34ذاكرته، و متاهات وعيه"
- "التناص نظرية تقوم على افتراض شريء غاائب داخل شريء غاائب، هرو النص3

.35الذي يقع بي أيدمي الناس في صورته الدبية النهائية"
.36-"هو استبدمال نصوص سابقة بنص حاضر دون قصدم"4
-"الرتناص لرلنص البردماعري كرالكرسجي الرذي ل يُرشم و ل يُررى ل أحردم مرن5

الرعقلء يُرنكر أنّ كرل المركنة ترتويره و أنّ انرعدمامره فري أيّرها يرعني الخرتناق الرتوم
فرمن مرن الكتّاب يزعم أنّ مرا يكتبه لرم يخُلدم أحدم مرن قبله و ل فكّر فيه و ل التفت

.37إليه...إنّ كل كاتب ناهب من حيث ل يشعر و ل يريدم. "
إنّ الرتفحص في هرذه الرفاهريم يجدم أن عبدم الرالرك مررتاض يذهرب إلى مرا ذهربت
إلريه جوليا كريسرتيفا فري تدميدم مراهرية الرتناص، حيث يقول: " إنّ النص شربكة مرن
الرعطيات اللرسنية و الربنيويرة و اليردميرولروجرية ترتضافرر فريما برينها لرتنتجه، فرالرنص
قرررائرررم عرررلى الرررتعدمديرررة و لرررعل هرررذا مرررا تُرررطلق عرررليه كرررريسرررتيفا إنرررتاجرررية الرررنص

producción de texto38.
الرك مرررتراض مررن أن يررعتبر أن م تررنع عرربدم الر لرركن هرذه الررتعاريررف الرواضرحة لر

.39القتباس و العارضة و التضمي و الشارة و التلميح ذات قرابة بالتناص
إل أن هرذا الرتوجره لم يسرلم مرن الرنقدم والرعارضرة، إذ ذهرب "جرابرر عرصفور" إلى
أن السررقرات الرشعريرة ل عرلقرة لرها برالرتناصرية، ويرنصح برإبرعادهرا مرن مرجال الرنقدم
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أوجره الروار الهادف الذي مرن شرأنه أن يثري الرعرفةمن. وهرذا أيضا وجه40العربي
الرنقـدميرة الرعربرية، ويرعمق الرنظر فريها، ويردمقرق الحـركام فري تـردميردم الـرفاهريم حرتى
يحصل التـطور، والتقدمم، فريكون العطاء، وهرو النهج الذي اتبعه حافرظ صربري ؛ إذ

 حرردمود الررنقل، والررتعليق الررهامشرري عررلى انررازات الررنظريررةدعررا إلررى ضرررورة ترراوز
النقدمية الدميرثة فري الغرب، لرعقدم نوع مرن الوار الدملري الرلق بري انازات النقدم

.41العربي القدمي، وإنازات النقدم الدميث
لرقدم أشررار الرناقردم الررزائرري عربدم الررالررك مررتراض إلرى أنّ مرصطلح الررتناص بررعناه
الرقدمي أو الدميرث لم يتناولره أحردم مرن الرنقاد العرب الرعاصرريرن بردمايرة بعبدم السرلم

 وصرول إلرى كمال أبرو1975السردمي مرن خلل كرتابه" السرلوبية و السرلوب" سرنة
 و "فري الشعرية" سرنة1979ديب مرن خلل كتابريه " جدملية الرفاء و التجرلي" سرنة

.42 ، ختاما بنفسه في كتابه " النص الدبي من أين و إلى أين ؟"1987
غاير أنّره يقر أنّ برعض الرنقاد ترطرقروا لهرذا الرصطلح مرفهومرا دون ترسمية، يرقول
رتراض:"...و عرلى أنّ كرتاب الرطيئة و الررتكفير لررعبدم ال الرغذّامرري عرربدم الررالررك مر

 و هررو مررن أحررسن الركتب الولررى الرتي ظهررت فري الردماثرة1985الرذي صردمر عرام
الررعربررية لررم يسررتعمل هررو أيررضا مررصطلح الررتناص فرريه صررراحررة و لرركنّه أورده تررت

 "43مصطلح تدماخل النصوص
وفي السياق نفسه ندم أنّ عبدم الالك مرتاض يورد مصطلحات متعدمّدة للتناص
فري كرتابراتره الرتلفة، حريث نردم مرصطلح الرتناص فري كرتابره نرظريرة الرنص الدبري –
تليل الطاب السرردي- و مرصطلح التناصرية فري كرتابره فري نظريرة الرنص الدبري –
السربع الرعلقات- فري حي يورد مرصطلح التكاتب في مرقال له بعنوان بي التناص و
الرتكاتب، كرما يرقترح مرصطلحا آخرر لرلتناص هرو الرقارءة فري كرتابره نرظريرة النقدم ،

أمّا مصطلح السرقات الشعرية فقدم استخدممه في كتاب نظرية النص الدبي.
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وإذا كان التناص في الدب العربي قدم مرر ببدمايات غارنية ترت مرسميات نرقدميرة
تناسرب عرصوره القدمية، وعاد مرن جدميدم للظهور مرتأثرا بالدمراسرات اللّسانية الغربية
الردميرثة كمصطلح مسرتقل له أصروله ونظريراته وتردماعرياته، وكرانرت دراسرة التناص،
في بردمايراترها قردم اتخرذت شركل الدمراسرة الرقارنة , وانرصرفرت عرن الشركال اللفظية

ذه الرردمراسررات حررول نررظريررة44والنحوية والردمللرية ارة إلررى أنّ هر . فررإنره يررنبغي الشر
الرتناص التي انتقلت مرن الرنقدم الرغربري الرعاصرر إلى النقدم الرزائري عرن طريرق التأثرير
خاصرة مرن الناحرية النظريرة ل نكاد نلمس فيها فروقا ذات شرأن مرن هرذه الرناحرية بل
الشريء الرذي نلحرظه هرو دخول النقاد الزائرريري والرعرب بصفة عامرة فري إشركالية

الصطلح نتيجة اختلف الترجمات والدمارس النقدمية.

خاتة
إن التناص مرن الرفاهريم التي نردم لرها جذورا وبرذورا في نرقدمنا العربي القدمي، مرن
خلل مرفهوم السررقات رغام وجود بعض الرعارضرات التي ترى بأن السررقات الشعرية

ل علقة لها بالتناصية.
كرما أن هرناك مجرموعرة مررن الررصطلحات الربدميررعية الرتي يرركنها أن ترسهم فري
بلورة هرذا الرفهوم كالتوليدم والتلميح والشرارة والقتباس، أمرا التضمي فإنه عدم مرن

أعرق صور التناص باعتباره أنه لم يخل كتاب تعرض للتناص إلّ وأورده.
إن الرنص الرغائرب أحدم مركونات الرنص الاضرر، وهرو يرعمل ويرنبض فري الرعمق،
ليه أو قة عر ـر ـررات نرصـوص سرراب ية الرنص مررن مـركون ويرربي مررصطلح الرتناص أن حررركر
مرعاصررة لره، وهرذا يرعني أن عرمل الرؤلف فري تركويرن نرصوص جردميردمة مرن نرصوص
كررثيرة، بررعضها مررن جررنس الررنص الرردميردم، وبرعضها مرن أجرناس مررختلفة، إن عرمله
هرذا نرصوصري و النصوص الغائربة سرابرقة عرلى الرؤلرف ودوره فري صرنعها ثانروي، أمرا
الررردمور الولرررى فرررهو لرررلنصوص نرررفسها، ولرررم تررركن آفررراق هرررذه الرررنصوص ترررتحاور
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وترتجاذب والرنص الردميردم لرا ترشكل هرذا الرنص عرلى هرذه الرتناصرية، ولرذلرك فرإن
مرؤلرف أي نص مرتعدمد، وهرو لزمراني ولمركانري ول أجرناسري، وهرذا يسرتدمعري إلرى
الذهرن مرقولة "مروت الرؤلف" عندم بارت، وأهرم مرا فيها أن اللغة هري التي تتكلم في
حري أن الرؤلرف صرامرت أوغارائرب فري أثرناء حرضور الرقارئ، وأن الرنص النجرز مرلك

القارئ وحدمه. 
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تعارض فكحرة النظام العام والساتثناءات العامة مع تنفيذ الكحم الجأنبي في
النظم القارنة والنظام القانوني الزجائري
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Resumen
La capacidad de rechazar la aplicación de laudos ―resoluciones dictadas en
arbitraje internacional―, no debería resolverse atendiendo a la ley interna
del país que debe aplicar dicho dictamen. El mismo régimen general desafía
la naturaleza del arbitraje internacional. Puede decirse, simple y llanamente,
que en aras de mantener el orden público debe preservarse el interés público,
bien sea político, social o económico. Hasta qué punto se atenta contra la
idea del “orden público”, en ambos sistemas jurídicos, el nacional y el
internacional, con la aplicación de resoluciones y laudos internacionales. El
presente trabajo estudia las contradicciones del derecho internacional y las
excepciones para su puesta en ejecución, estudiando el caso del sistema legal
argelino.
Palabras clave: derecho internacional, arbitraje, laudo, sistema jurídico
argelino, La idea del sistema público.
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ملخص
تعتبر فاكرة النظام النعام من الفاكار النرنة التي تتيح لندولنة تنفيذ الكم الدولي منن النتملص منن
ع الننظام النعام النوطنني أو الندولني والننظام النعام فانكرة ذا النكم من عارض هن النة ت نفيذه فاني ح ت
تستعصي بطبيعتها على التحديد وهنذه النفكرة بشقيها (الننظام والداب) فاكرة نسبية منتطورة،
إذ تختلف النفكرة السائدة فاي كل بيئة وفاي كل عصر وهني تضيق وتتسع تبعا لنلفاكار النسائدة

فاي التمع..
والدفاع بالنظام العام هو عبارة عن أسلوب احتجاج يعبر من خلله القاضي عن اعتراضه على
تي علت جميع الندول ال ري منثلما فا د أخذ الشرع الزائ ية، وق دول ي ال قوان نقيذ الحكام وال ت
تطبق نظام المر بالتنفيذ للحكم الندولني ـ بشرط «عدم مخالنفة النقانون الجنبي لنظامنها النعام
تنفيذ ته  ب عام وعلق نظام ال ول فاكرة ال دولي. والقال سيسلط الضوء على تديد مدل بعناه ال

الحكام الدولية.

كام، السنتثناءاتالكحلمات الفتاحيية نفيذ الح نظام النعام، ت ي، ال : النتحكيم النتجاري الندول
العامة النظام العام الزائري.

تهميد
يعتبر النتحكيم بنثابنة النقضاء الناص الذي يتمتع بنخصوصنية منعينة، تنيزه عنن
قنواعند وأصنول الاكنمات النعادية فاي كل بلد، كما يعتبر " الكم " بنثابنة قناضني
خنناص تعهنند لننلخصوم بننتنفيذ مننهمة تننكيمية، تننكون مننحل لننلنزاع فاننيما بننينهم
خلل فانترة زمننية منعينة، لنقاء أتعاب تندد بوجنب اتفاقنية التحكيم، سنواء كانت

 هنو1فاالتحكيمبنندا تنكيمياً أو عقدا مسنتقل بذاتنه عنن التفاق النبرم فانيما بنينهم
طريق خاص لل الننازعات ، ولقد اتهت النظم القانونية الديثة لدعم هنذا النظام
وتنطويره ننظرا لنا ينحتوينه ننظام النتحكيم منن سنرعنة بنالضنافانة إلنى رضنائية الطنراف
بننالننكم الننذي ينصدره النكم مننا جننعل مننن الننتحكيم فاني نننظر بننعض التشننرينعات
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ننوذجنا ينجب الخنذ بنه خناصنة فاني منجال النتجارة الندولنية ننظراً لنلئنمة النتحكيم
.2لطبيعة هذا الال

إن النتحكيم فاني النعصر النديث لنيس بظاهنرة مسنتقلة وجنديندة بجذورهنا عنن
الناضني إننا هني النتطبيق لفكرة النتحكيم فاني النتمعات النقدينة وامنتداد لنلتحكيم
التجاري الدولي فاي العصور الوسطى، فاهذا التحكيم شكل بدائي لقامة العدالة.

قند اعتبر التحكيم منرحنلة راقنية وصنلت إلنيها النماعنات البشنرية بنعد أن كان الق
هو قوة والقوة هي حق.

ولننعل أن مننن المننور الننضروريننة لنننمو وتنطور الننتعاون القننتصادي النندولني دون
النصالح النتبادلة هني إرسناء الضماننات القانوننية لماية النروابط النقاننوننية النتضمنة
لعنصر أجننبي وتنديد النطرق والنوسنائنل لتسوينة الننازعنات التي قند تنشأ وأن أكثر
النطرق نناحنا بنتوفانر حنسن النية والنصلحة الشنتركنة هني طنرينق النفاوضنات النباشنرة

 وأن الننصلح أفاننضل مننن الننتحكيم إن3وقند نقول إن إجنراءات النتقاضني أمنام الناكنم
انتفاء وتفادي نشوب النازعات أفاضل من الصلح.

ولنا كنان النقضاء منن أهنم الدوات النتي تنث على تننفيذ اللنتزامنات التي تعهند
الطنراف بنها كنان عنليه أن ينكون دائنما اسنتجابنة والنتكييف منع عنلقنات النتجارينة

القانونية الدولية.
حال فاي نفسها تلقاء من التحكيمية القرارات تنفيذ ترفاض أن التصة للسلطة
ل النزاع موضوع يكون ان الى بالضافاة العام للنظام النقرار النتحكيمية مخالفة

فايه. فانالننظام النعام القرار تنفيذ الراد البلد لقانون بنالتحكيم طبقا تسويته يجوز
فانكرة تسنتعصي بنطبيعتها عنلى التحنديند. وينكن أن ينقال فاني شنيء منن النتعميم

مجنموع النصالنح السناسنية النتي ينقوم عنليها كنيان"والنتقرينب أن الننظام النعام هنو
النتمع، سنواء كناننت سنياسنية او اجنتماعنية او اقنتصادينة "فانقواعند الننظام النعام هني
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تننلك النتي يننقصد بنها تنقيق منصلحة عننامننة، سننياسننية أو اجنتماعنية أو اقنتصادينة،
وينراد بالنصلحة العام كل أمنر ينتعلق بالنظام السناسني لنلمجتمع بحيث يرجنح على
كنل منصلحة فاردينة. فاما مندى تعارض فانكرة النظام العام سنواء كنان ننظام عنام دولني

أو وطني مع تنفيذ الحكام الدولية؟

رفض تنفيذ القرار التحكحيمي اساتنادا للنظام العام 1
القرار تنفيذ رفاض إلى تؤدي التي السباب التشريعات بعض لننقد أوردت

التطبيق الواجب للقانون طبقا صحيح تكيم اتفاق وجود عدم:منه 4التحكيمية
الواجبة للقواعد مخالفًا الهيئة ينكون تننشكيل أن أو التحكيم، اتفاق على

ت قد القرار أن صنحيح، أو بشكل بدورها تقم لم التحكيم هيئة أن أو التطبيق،
برفاض القرار الاص أن حيث فايه صدر الذي البلد فاي مختصة جهة قبل من إبطاله
وفاي التنفيذ فايه الراد البلد فاي التصة السلطة من يصدر التحكمي القرار تنفيذ

لعام نيويورك اتفاقية بينت وقد البلد، ذلك فاي النزاع بنظر التصة الكمة الغالب
يكن التي السباب الجنبية التحكيم قرارات وتنفيذ حننول العننتراف 1958

السنباب وهنذه وجودهنا إثنبات منن النرفانض تنكن طالنب إذا النتنفيذ رفانض بنوجبها
:هي

عدم-ب التحكيم اتفاق صحة عدم أو الطراف إحدى أهلية نقص-أ-
الدفااع حق احترام

لختصاصها التحكيم هيئة تاوز-ج التحكيم بإجراءات إبلغاه وعدم للخصم
النظر فاي

عدم حالة-د التحكمية الجراءات سلمة عدم-د عليها العروض بالنزاع
القرار اكتساب
.5اللزام صفة
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فاي نفسها تلقاء من التحكيمية القرارات تنفيذ ترفاض أن التصة للسلطة-
القرار مخالفة حال

تسويته يجوز ل النزاع موضوع يكون ان الى بالضافاة العام للنظام التحكيمية
بالتحكيم
.فايه القرار تنفيذ الراد البلد لقانون طبقا

من رفاضه إلى يؤدي ل الدول إحدى فاي التحكيمي القرار تنفيذ رفاض إن-
الدول قبل

تنفيذ فاان القابل فاي انه كما التصة سلطتها تقرر إن دوله لكل ويترك الخرى
القرار

فاي بالتنفيذ الخرى الدول إلزام يعني ل البلدان إحدى فاي 6التحكيمي
البلد فاي السلطة تقرره به العمل وقف أو التحكيمي القرار إبطال  أينضا.إقليمها

التحكيمي القرار صدر الذي البلد أو التحكيمي هنذا النقرار فاي صدر الذي
الذي البلد فاي التصة السلطة قبل النتحكيمي منن القرار وإبطال قانونه، بوجب

كافايا سبابا يعتبر بوجب قاننوننه القرار فايه صدر الذي البلد هو القرار فايه صدر
 .فايه القرار تنفيذ الراد البلد فاي التنفيذ لرفاض

التحكيمي القرار تنفيذ الراد البلد فاي التصة للسلطة يكن أسباب وهناك
حيث نيويورك اتفاقية عليه نصت ما وهذا نفسها، تلقاء من تنفيذه أن ترفاض فايه

تسويته يكن ل التحكيمي القرار بشأنه صدر الذي منوضنوع النزاع أن فايها جاء
يشكل الذكور القرار تنفيذ أن إلى البلد بالضنافانة ذلك لقانون طبقا بالتحكيم

بالنسبة 7الدولي العام قواعد الننظام أو البلد ذلك فاي العام النظام لقواعد خرقا
البلدان. بعض لتشريعات
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لهذا سننتناول الننظام النعام وأثنره عنلى عنملية النتنفيذ بشنيىء منن النتفصيل فاني
هنذا النبحث مسنلطي الضوء عنلى الدفاع بالنظام النعام لتجنب تننفيذ أحكام الناكم

الدولية.

مفهموم النظام العام وعلقاته بتنفيذ الحكحام 2
النظام النعام فاكرة تسنتعصي بطبيعتها على التحديد. وينكن أن يقال فاي شنيء

مجنموع النصالنح السناسنية النتي ينقوم"منن النتعميم والنتقرينب أن الننظام النعام هنو
عليها كيان التمع، سنواء كانت سنياسنية او اجنتماعية او اقتصادية "فاقواعند الننظام
النعام هنني تنلك الننتي يننقصد بننها تنقيق مننصلحة عننامننة، سننياسننية أو اجننتماعننية أو
اقنتصادينة، ويراد بنالنصلحة العام كنل أمنر يتعلق بنالننظام السناسني للمجتمع بحيث
يرجح على كل منصلحة فاردينة. ومنن ثم وجب على جميع الفاراد أن يحترمنوا كل
منا ينتعلق بالنظام العام حتى ولنو كنان فاي ذلك تنضحية بنصالنهم الاصنة، فاإذا هنم
خنرجنوا على هنذا النظام باتفاق خناص عند هنذا التنفاق بناطنل. والداب العامنة هني
مجنموعة القواعد اللقية التي تندينن بها الماعنة فاي بيئة منعيشة وعصر منعي فاهي
بهذه النثابنة تعتبر الشق اللقي لقواعد النظام النعام، وليس النقصود بنالداب العامنة
كل قنواعد الخنلق، وإننا يقصد بها قدرا منن هنذه النقواعد تنثل الصنول السناسنية

.للخلق فاي الماعة
وهنننذه النننفكرة بنننشقيها (الننننظام والداب) فانننكرة نسنننبية منننتطورة، إذ تنننختلف
الفكرة النسائندة فاي كل بيئة وفاي كنل عصر، فانكثير منن ضنروب التعامنل التي كانت
لنظام الننعام فانني ظننل تننعتبر صننحيحة وإلننى عهنند قننريننب، أصننبحت الننيوم مننخالنفة لن

 .8التنظيمات الديثة التي تدخل فايها الشارع بنصوص آمرة ل توز مخالفتها
وبنناء عنلى ذلك فانإن فانكرة النظام العام تنضيق وتتسع تبعا للفانكار السائندة فاي
النتمع. فاهني تننحصر فاني أضنيق الندود فاني ظنل النذاهنب الفردينة التي تسنرف فاي

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

88



العتداد بحرية الفرد وتنغفل الصالنح النعام. بينما تتسع فاي ظنل النبادئ الشنتراكية
الننصلحة الننفرديننة . وإذا9الننتي تسننرف فانني منصلحة النموع وتننضحي فاني سنبيلها بن

كناننت فانكرة الننظام والداب عنلى هنذا النحو منن النروننة والتطور، فانإنها تعتبر الننفذ
التي تدخل مننه العوامنل الجتماعية والقتصادية والنلقية فاي النظام القانوني، كني

تلءم بينه وبي التطور الذي يتعرض له التمع فاي وقت واحد.
اذن ل يننكن حننصر النننظام الننعام فانني دائننرة محندودة ل تننختلط أو تننتداخننل مننع
غايرهنا ذلك أن هنذه الفكرة منرنة وتنضييق وتتسع بحسنب ظنروف كنل منجتمع. فال
يكن وضنع قاعدة ثابتة تندد النقصود بنالنظام العام بصفة منطلقة ينكن ان تتفق منع
كل زمنان ومنكان. ومنرد ذلنك أنها فاكرة منرننة وأنها منسألنة نسنبية، فاالنصلحة النعامنة
هني أسناس فانكرة الننظام النعام، هنذا السناس منتغير بحسنب منفهوم كنل دولة لنفكرة

.الصلحة العامة ومصدرها بداية ونهاية

القصود بالداب العامة
الداب فاني زمنن منعي ومنكان منعي هني مجنموعنة منن النقواعند والنبادئ وجند

 طبقا لنامنوس أدبي ينسود عنلقناتهم الجتماعية،10الناس أنفسهم منلزمني بإتنباعنها
وهننذا الننامنوس ولنيد العنتقادات الننوروثنة والنعادات الننتأصنلة ومنا جننرى بنه النعرف

11وتنواتنر النناس عنليه. وينعتبر الندينن أهنم النعوامنل النتي تنؤثنر فاني الننامنوس الدبني

للمنة، ينضاف إليه النعرف والنعادات والتقالنيد التي يسنير عليها النتمع. ولنعرفاة منا
إذا كانت القاعندة تتعلق بالداب العامنة منن عدمنه. فانإنه يرجنع إلى منا تعارف عليه
النناس وسناروا عنليه، فانإننه ينعد منن الداب العامنة، ومنخالنفة النقاعندة عنندئنذ تؤدي

فانالنعيار إذن منعيار اجنتماعي عام ولنيس منعيار ذاتني خناص، وإن إلى جنزاء البطلن.
كنان غانير ثنابنت بنل ومنتطور طنبقا لنلبيئة الجنتماعنية. فانلو ننظرننا إلنى أمنة منن زمنن
منعي فانإنننا نندهنا تنعتبر أمنور معيشنية منخالنفة لنلداب النعامنة منثل ارتنداء منلبنس
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البحر عنلى النشاطنئ أو بنيع المور فاني المناكنن النعامنة ولنكن فاني فانترة لحنقة وننظرا
.لدوث تطور اجتماعي اصبحت هذه العادات ل تخالف الداب العامة

ومنا يجندر بنا قولنه إن فاكرة النظام العام تنقوم عنلى أسناس منعيار منوضنوعني وهنو
النصلحة العامنة فامعيارهنا هنو النامنوس الدبي ومنا تعارف عليه الناس وصنار جزءا منن
أخنلقنهم وهنو أينضا منعيار منوضنوعني غانير ذاتني وإن كنان النعيار سنالنف النذكنر منن
النعايير النسنبية النتي أن صنلحت لمنة فاإنها ل تصلح لخرى، وقد يقال إن القاضني
إذا تننرك وشننأننه لتحننديند فانكرة الننظام النعام والداب فانسوف ينتحكم ويسننتند إلننى

لى ذلننك ينننحصر فانني حننسن اخننتيار الننقضاة وتننعدد درجننات12 هننواه. لنكن الننرد عن
التقاضي ما يكفل درء هذه الاوف

أمنا عن فاكرة النظام النعام العالني – فاهي فاكرة منتسعة جدا لتحوي العالم أجمع
بأننظمته التلفة ومنصالة التلفة وتطلعاته والتي فاي كثير منن الحيان تصطدم منع
الكيان الواحد النتمثل فاي الدولة والذي يختلف منن زمنن لخر. فاضل عن غاموض

 فاي منؤلفة13هنذه الفكرة منن ناحنية أهندافاها. فاترى السنتاذ الدكتور منختار البريري
النتحكيم النتجاري الدولي يقول: "أن القواعد المنرة التي بنبتغي بنها الشنرع حنماية
الننصالنح النعامننة فاننإنننها تننعتبر مننن الننقواعنند الننتعلقة بننالنننظام الننعام والننتي تننبرر رفانض

. وتنفيذ الحكام التي تصدر إخلل بها14العتراف 
ول نند منقبول منحاولة افاتعال تفرقة منصطنعة بي الننظام العام النداخنلي والنظام
العام الندولني فاني منيدان النعامنلت القتصادينة، فاالنظام النعام ينصطبغ دائنما بنصبغة
وطنية ل يصح تاهلها تت ستار فاكرة غاامضة -تتوسل بها الدول التقدمة لهدار

اسنتنادا إلنى عدم تعلق نصوصنها النوطنية المنرة بنالنظام العام. منصالح الدول النامنية
الدولي الذي يعلو على الننظام النعام الداخلي. ولن ينتسنى القول بنوجود ننظام عنام
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دولنني حنقيقي إل عنندمننا تنتلشنى هننذه النهوة الننتي تنفصل بنني دول النعالنم الننتقدم
.والدول النامية

ونننحن نننصادق عننلى هننذا الننقول ونننعتقد أنننه حننتى بننعد تننلشنني هننذه الننهوة-
فاسنتظل النصالنح قنائنمة فاني كنل منن الننظام النعام الندولني والننظام النعام النداخنلي –
والنذي ينتصور منعه وقنوع النتصادم. فانل ينكن تنغليب هنذه الفكرة حتى ل تتلشنى
فاكرة النظام النعام الداخلي النذي تدد هنوية وكيان الدولة والنذي ينكن تصوره هنو

.التوازن بي الفكرتي فاي إطار يغلب فاكرة النظام العام الداخلي عند اللزوم
ر بنتحكيم دولنني وت تنفويننض الننكم، فاننالننسائنند أننه يسنتطيع أمننا إذا تنعلق المن
تناهنل القواعد المنرة النتعلقة بالنظام العام الداخنلي، ول ينقف امنامنه سنوى الننظام
النعام الندولني وقند سنبق بنيان ان فانكرة الننظام النعام هني بنطبيعتها ذات طنابع وطني،
وحكم التحكيم منآله التنفيذ فاني إقنليم دولنة منعينة، فايحتم أل ينكون منتعارضنا منع

.نظامها العام
من دولة لخرى، ما يضع فاكرة نظام 15ول يخفي تايز وتغاير فاكرة النظام العام 

عام دولني منوضنوع شنك وينجعل إطلق سنلطة النكم فاني النتحكيم النتجاري الندولي
منقيدة عنلى القل براعاة النظام النعام فاي دولة التنفيذ وإل كان حكمه منعرض لنعدم

.التنفيذ لالفته للنظام العام فاي مثل هذه الدولة

خصائص النظام العام في نطاق تنازع القواني
 : قاضائيو-متنوع  3 وطني:-2 16-متغير ونسبي:1

علقاة فكحرة النظام العام وبطلنا حكحم التحكحيم وتنفيذه
تنبرز فانكرة الننظام النعام عنندمنا تنصطدم بنحكم تنكيم ينس السنس والنصالنح
السناسنية النتي ينقوم عنليها كنيان النتمع وهننا تنكون النشكلة سنواء كنان النتحكيم
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وطنيا أو اجنبيا – حنيث يؤدي ذلك إلى مننع تنفيذ حنكم التحكيم كنليا أو جزئيا
أو يننؤدي إلننى عننرقنلة النوصننول إلننى الننغايننة الننتي تننبتغيها الطننراف وهني الننلجوء الننى

.التحكيم كطريق أسرع لل النازعات
أول منن اسنتعمل فاكرة النظام العام كنأداة لسنتبعاد النقاننون الجننبي هنو النفقيه
اللناني سنافانيني، فابعد أن عرض ننظريته فاني الشنتراك القانونني النتي تنسمح لنلدول
الوروبية بنتطبيق قنوانني بعضها البعض، أشنار إلى اسنتثناء هنام خول بنوجبه لقاضني
المنتناع عن تنطبيق القانون الجننبي إذا منا تبي له انقطاع " النوحندة القانونية " بي

.قانونه والقانون الجنبي التص
ولننقد أخننتلف نننهج الشننرع الننصري عننن الننفرنسنني فانني مننعالننة المننر، فاننالشننرع
النفرنسني فانرق بني النتحكيم الندولني والنتحكيم النداخنلي، فاحنظر طنرق النطعن ولنم
يسمح إل بطلب النبطلن أو مننع النتنفيذ وذلك فاي منجال التحكيم الدولني أمنا فاي
مجال التحكيم الداخلي فال يصح أن توضع أحكام التحكيم فاي وضع يسمو على
أحننكام الننقضاء بننحيث تننصبح مننحصنة لننذا فاننإن أحننكام الننتحكيم النداخننلي تننقبل

17الطعن بالستئناف أو كان الكم مفوضا بالكم وفاقا لقواعد العدالة والنصاف

عدم تعارض الكحم الجأنبي مع النظام العام في الزجائر 3
 النسكوت عنن تنعرينف الننظام النعام، واكنتفى بنالشنارة18التزم الشنرع الزائنري

 منن القانون الندني التي نصت على أنه: «ل يجوز تطبيق القانون24إليه فاي النادة
الجنننبي بننوجننب النننصوص الننسابننقة إذا كننان مننخالننفا لننلنظام الننعام أو الداب فانني

الزائر». أما مهمة تديد مفهومه فاتركها الشرع للقاضي الطروح أمامه النزاع.
وينتضح منن الننص السابق أن الشنرع النزائري أخنذ ـ منثلما فانعلت جميع الندول
النتي تطبق نظام المنر بنالتنفيذ ـ بشنرط «عدم منخالفة القانون الجنبي لنظامنها العام

بعناه الدولي».
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وهننذا الشنرط الننذي يننطبق عننلى النقاننون الجننبي هننو نننفسه ينطبق عنلى النكم
زائننري؛ فاننعند تننعارض النكم الننقضائني الجننبي الننطلوب تننفيذه أمننام الننقضاء الن
الجننبي منع السنس الوهنرية السائندة فاي الدولة الزائرية، ومنع منصالها اليوية،

يتنع القاضي الزائري عن إصدار المر بتنفيذه.
فافي حنالنة اكنتساب حنق فاني الارج ورغانب أصنحاب هنذا النق النتمسك بنآثناره
فاي دولنة القاضني، ولم تتعارض تنلك الثار منع النظام العام فاني دولة النقاضني بالرغانم
منن تنعارض ننشوء ذلنك النق أو النركنز النقاننونني منع ذلنك الننظام النعام. فانإننه ينجوز
النتمسك بننفاذ ذلنك فاي دولنة النقاضني ول ينصح إعنمال قناعندة الندفانع بنالننظام النعام
على أسناس أن نشوء النق كنان منعارضنا لهذا الننظام، بنل النعبرة بندى منخالنفة هنذه

الثار للنظام العام على أساس أن الق قد نشأ واكتُسِب فاي الارج. 
فاالنظام العام هننا ل ينتم إعنماله بنفس الدرجة فاني الالتي رغانم أن إعنماله يتعلق
بنفس النركنز النقانوني النراد إنشاؤه، ويعبر الفقه عنلى هنذا الثر الفف للنظام النعام

l’effet atténué de l’ordre publicلن النظام العام ل يقبل بنشوء الق فاي دولة ،
النقاضني ولكن يجيز قنبول الحتجاج بنه أو نفاذه فاني دولة القاضني منادام ننشوءه ثم
ية بنالعننتراف بننآثننار الننطلق النذي تّم فاني فانني النارج، ومننثالننها قننيام النناكنم النفرنسن

الارج بناء على أسباب ل يُقرها القانون الفرنسي لتعارضها مع النظام العام هناك. 
ونشنير إلنى أننه عنندمنا تنكون تنلك الثنار منتعارضنة منع الننظام النعام فاني الزائنر،
ناء عننلى السنلطة فاننإن النقاضنني هنننا يسننتبعدهننا هنني الخنرى بناسنم الننظام النعام، وبن
النتقدينريننة الننمنوحنة لنه، منن ذلنك مننا قنضت بننه النكمة النعليا، فاني قنرار بنتاريننخ:

19/04/1982 منن أجنل ننقض قنرار صنادر منن مجلس تيزى وزو فاني:23/06/1984
زئننية، كنان قنند وافاننق عننلى حننكم النندرجننة الولننى الننذي منننحت بننقتضاه بنصفة جن
النصيغة النتنفيذينة لنكم فارنسني مننح تعوينضات لنلمدعنى عنليها منن غانير تنييز بي
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التعوينض  السنتحق عن أصنل الق النطالنب بنه طنبقا لتنفاق الطرفاني، ومنبلغ الفائدة
التفق عليها بنسبة معينة، رغام جوازها فاي القانون الجنبي التص، لكنها مخالفة

.19 ق مدني453للنظام العام فاي الزائر بنص الادة 
لهنذا عننمدت النكمة الننعليا إلنى نننقض النقرار الننطعون فاننيه جنزئننيا فاننيما ينتعلق
بنالق الندعنى اكنتسابنه طنبعا لنلحكم الجننبي النتضمن منبلغ النفائندة وحنده، عنلى
أسناس أن تننفيذ النكم الجنبي بهذا النشكل فاي النزائر ينخالنف النظام العام فانيها
فانيما ينتعلق بهنذا النسألنة ومنا تندر الشنارة إلنيه فاني آخنر هنذا النفرع أن هنناك فانكرة
أحرى لنها علقنة بهنذا النالنة الخنيرة وتنتمثل فاني حالة ننشوء حنق فاني دولنة أجننبية
وفاننقا لنننظامننها الننعام وخننلفاننا لننا يننقضي بننه الننقانننون الجنننبي الننتص، فاهننل يننكن
ة الننقاضنني؟ حنيث وبنالسننتناد النى أن فاننكرة الحنتجاج بسننريننان هننذا الننق فانني دولن
الننظام النعام فانكرة وطننية وبنالنتالني فانقاننون الندولنة النذي ينطبق إعنمال لنفكرة الننظام
النعام ل يسنري أثنره إلنى إقنليم دولنة أخنرى، حنتى ولنو كنان منفهوم الننظام النعام فاني
كنلتيهما غانير منختلف، إل أن النراجنح فانقها هنو النتمييز بني حنالنة كنون الننظام النعام
ة النتي ل ينكون لنلدولنة الجننبية منتطابنقا منع الننظام النعام فاي دولنة النقاضني، والنال

 .20فايها متطابقا معه 
حنيث ينكن النتمسك بنآثنار ذلنك النق الكتسنب فاني دولنة أجننبية طنالنا وافانق
نظامنها العام رغام تعارضنه منع منا يقضي به القانون الجنبي الخر التص، ولنضرب
منثل افانتراضنيا، مننها إمنكاننية النتمسك بنآثنار النزواج منن طنرف زوجني أجننبيي فاني

فارنسا من خلل زواجهما الذي ت وفاقا لقتضيات النظام العام اليطالي والتي.
هني ننفسها فاي فانرننسا، حنيث أن القاننون النتص أصنل لتنظيم هنذا الزواج وهنو
قناننون جنسنية الزوجي الجننبيي قد أسنتبعد منن تننظيم هنذه النعلقة لالفته الننظام
العام فاي إيطاليا لن قانونهما ل يسمح مثل بالزواج بي مختلفي اللون أو الديانة.
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- أمنا فاي حالة عدم تطابق منقتضيات النظام العام لدولة القاضني منع منقتضيات
الننظام العام للدولة النتي أكتسنب فايها ذلك الق، فاإننه ل يجوز هننا النتمسك بآثنار
ذلك النق فاي دولنة القاضني والكتسنب فاي لارج، ويعبّر عن الثر النشار إليه سنلفا

بالثر النعكاسي للنظام العام.

بعض التفاقايات التي تناولت النظام العام
ة النتعاقندة فاقد ننصت اتنفاقنية النريناض النعربنية عنلى هنذا الشنرط بنالنسنبة لنلدول
النطلوب مننها تنفيذ النكم النصادر عنن دولنة منتعاقندة أخنرى، بنل وأضنافانت بأن ل

يكون الكم الجنبي مخالفا أيضا للشريعة السلمية أو أحكام الدستور.
م أن1964كما نصت التفاقية الثنائية لتنفيذ الحكام بني النزائر وفانرنسا لنعام

منن شنروط حنيازة النكم الصادر منن إحندى الندولنتي لنقوة النقضية النقضي بنها فاني
بلد الدولة الخرى، أل يتضمن القرار منا ينخالنف النظام العام الناص بنالدولنة الننوط

بها تنفيذ القرار، أو لبادئ القوق العمومية الطبقة فاي تلك الدولة.
.21)2014النظام العام ومضمون الكم الجنبي (الليم، 

/ 08) أو النقاننون22(66/157)رقم القانون فاي سواء الزائري يقدم الشنرع لم
بأحكام العتراف بتعريف الديد والدارية الدنية الجراءات قانون التضمن (09

حتى توافارها الواجب الشروط أهم بتبيان فاقط لنكنه قنام الجنبية، التحكيم
العتراف يتم ":أنه  على(08/09)قانون  من 1051الادة  نصت وعليه بها، يعترف
هذا وكان وجودها، بها تسك من أثبت إذا الزائر فاي الدولي التحكيم بأحكام

.الدولي العام للنظام مخالف غاير العتراف
الكمة رئيس عن صادر بأمر الشروط، وبنفس الزائر فاي للتنفيذ قابلة وتعتبر

صدرت التي
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مقر كان إذا التنفيذ محل محكمة أو اختصاصها دائرة فاي التحكيم أحكام
1052 الادة كذلك نصت كما ،"الوطني خارج القليم موجودا التحكيم محكمة

باتفاقية مرفاقا الصل التحكيم بتقدي حكم يثبت ":يلي ما على القانون نفس من
:بقولها 1053 والادة ،"صحتها شروط تستوفاي عنهما، بنسخ أو التحكيم

القضائية الهة ضبط بأمانة أعله، 1052 الادة فاي الذكورة الوثائق تودع"
الطرف من التصة

."بالتعجيل العني
توفار مدى إلى الزائر فاي الدولية التحكيم بأحكام العتراف يخضع وعليه
:هي شروط مجموعة

رورة01 وجودها صحة بإثبات الدولية التحكيم بأحكام التمسك قيام  -ضن
، وفاي هنذه النالة يجب على النعني أو1052ال منادة حددتها التي الكيفية حسب

التحكيم محكمة الننتمسك بنالننكم الننتحكيمي تنقدي أصننل الننكم النصادر مننن
بالكم التمسك أو العني على تعذر إذا ما حالة وفاي التحكيم، باتفاقية مرفاوقًا
صحتهما، تستوفايان كليهما من نسخة على القتصار له يجوز فاانه الصل، تقدي

.التعجيل يهمه الذي طرف من التصة القضائية الهة ضبط مباشرة بأمانة وتودع
-أن02  العام للنظام مخالف غاير الحكام لهذه المنوح العتراف يكون  

دائرة حدود فاي الشروط وبنفس فاني النزائنر للتنفيذ قابلة وتعتبر ،23الدولي
فاي التنفيذ محل رئنيس منحكمة من أو الكم، أصدرت التي الكمة اختصاص

الوطني. التراب خارج فاي صدر قد الكم كان إذا ما حالة
إن فانكرة الننظام النعام فاني إطنارهننا النندولني تننول دون تننفيذ الننكم الجننبي إذا
كان منضمونه يتعارض منع النبادئ والنثل السائدة فاني الندولنة النطلوب تنفيذ الكم

فايها.
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وبنناء عنلى ذلك ل يجوز تننفيذ النكم الجننبي إذا تضمن منثل تسنيدا لفكرة
الننتمييز الننعنصري؛ بننل إن النقاضنني يننجوز لننه أن يننرفانض تنننفيذ النكم الجنننبي إذا

تضمنت حيثياته عبارات تتنافاى مع الشعور العام فاي الوطن.
، أرسنى منبدأ عدم جنواز الطعن فاني حكم النتحكيم بنأي24بينما الشنرع النصري

،52،53طنرينق منن طنرق النطعن العادية ولقد أرسنى الشنرع النصري ذلك فاني النادة
، إل إننه قد217 ،216 ،215 ،211 ،204 منن القانون النصري والنقابل لها النواد54

ا يننخالننف حندد حنصرا أسنباب يننجب تنوافانرهننا لنرفاننع دعنوى النبطلن، إذا تنضمن من
النظام العام فاي مصر. 

 أخنذت ضنرورة النتفرينق بني النتحكيم الندولني والنتحكيم النداخنلي تنفرضلقد
ننفسها منن خنلل الننظام النعام الداخنلي النذي لم تند الدول فاي منصلحتها تنطبيقه
على الجانب ,فاالصلحة العليا لتمع ما هي شيء والصلحة العليا لكل التمعات

. الدولية فاي العالم شيء آخر
فانالنظام العام الدولي أبنوابه عريضة ونوافاذه مشنرعنة وهنو يترفاع عن نسنبية النكان
وينحاول الرتنباط بنبادئ عنامنة – منثل تنلك النتي أشنار النيها ننظام منحكمة النعدل
ة النندولننية فانني لهنناي – أي التننفاقنيات الندولننية والعننراف النندولننية والننبادئ الننعامن

للقانون العترف به فاي المأ التحدة، واجتهاد وفاقه كبار العلماء.

 أثر النظام العام على الدفع بعدم تنفيذ أحكحام الاكم الدولية4
فاالدفاع بالننظام العام هنو عنبارة عن أسنلوب احتجاج ينعبر منن خلله القاضني عن
نزاع اعندة السننناد عننلى الن ه قن اعننتراضننه عنلى تننطبيق الننقانننون الجنننبي النذي حنددتن
النشوب بنالنعنصر الجننبي بسنبب منخالنفته لنلنظام النعام فاني بنلد النقاضني وينترتنب

 العام أثر سلبي وأثر إيجابي على تنفيذ احكام الاكم الدولية25على الدفاع بالنظام
التحكيمي الدوليتنفيذ الكم أول: الثر السلبي. استبعاد 
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يترتنب على اعمال الندفاع بالنظام العام أثر سنلبي يقتضي اسنتبعاد تنفيذ الكم
الجننبي النتعارض وفانقا لنقاننون النقاضني النوطنني منع الننظام النعام، ولعنمال الندفانع
بنالننظام النعام ينقتضي عندم السماح لنلحكم الندولني بالندمناج فاني الننظام النقانونني

الوطني بسبب التضاد الاصل بي الكم الجنبي والنظام العام الوطني.
ولننكن الننسؤال هننل يننتم اسننتبعاد كننل الننقانننون والننكم الجنننبي كننليا أم الننزء

الالف لقواعد النظام العام فاي بلد القاضي. ؟؟ هناك رأيي فاي الفقه.
الرأي الول: يقول الستبعاد الكلي للحكم التحكيمي

على أساس أن تزئة الكم الجنبي يؤدي من جهة إلى تطبيقه بشكل مخالف
لرادة الشننرع الجنننبي، ومننن جننهة أخننرى يننخالننف رغاننبة الشننرع الننوطننني بننتطبيق

القانون الجنبي الدد فاي قاعدة السناد بشكل كامل.
الرأي الثاني: يقول الستبعاد الزئي للقانون الجنبي (الرأي الراجح)

يعني استبعاد ذلك الزء من القانون الجنبي الذي يتعارض مع النظام العام فاي
 بلد القاضي، وتطبيق الزء الخر طالا ل يتعارض مع النظام العام فاي دولته.

ثانياً: الثر اليجابي. تطبيق قانون القاضي
ويعني أنه فاي حالة اسنتبعاد القانون الجنبي أو الزء الالف مننه، يقوم القاضني
بنتطبيق قاننوننه محنل النقاننون الجنبي بناعنتباره أسنلم النلول. (وهنو النرأي الفقهني

 الغالب العمول به فاي غاالبية الدول)
تخفيف أثر النظام العام على العلقات ذات العنصر الجنبي

التساؤل الذي يطرح دائما نفسه ما الوقف إذا حدث تعارض بي قاعدة آمرةان 
واجبة التباع وتقق السنتقرار القضائي منع حكم تنكيم ل يتضمن إخنلل بالنظام
النعام ولنكنه يهندد النراكنز النقاننوننية النثابنتة، النتي يسنتحيل منعها إرجناع النال كنما
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كننان عننليه؟! وواقننع المننر أن السننتقرار التشننريننعي يننتطلب مننناصننرة التنناه الننذي
يقضي بالوائمة بينها

كنننما ينننبغي لنننلمحاكنننم دات النننبعد السنننلمننني اننننطلقنننا منننن منننبادئ الشنننرينننعة
السننلمننية وكننلما تننعلق المننر بننطرف مسننلم أن تننقرر الننعزوف عننن تننطبيق قننانننون
الحننوال الننشخصية الجنننبي فانني حننالننة مننا إدا كننان هنندا الخننير يننجيز مننثل الننفصل

.26السماني بي الزوجي
فانمسائنل الحنوال النشخصية منن أخنصب النسائنل النتي يسنتبعد فانيها النقاننون

 سنواء فاي قضايا الزواج أو27الجنبي الواجب التطبيق ننتيجة اسنتخدام تنقنية الننظام
الطلق أو اليراث ا واثبات النسب وهدا يرجع إلى أن تلك السائل يرتكز تنظيمها
أسناسنا عنلى النفاهنيم النديننية و الخنلقنية أمنا النسائنل الخنرى كنمسائنل الحنوال

.29 نادرا28العينية و العقود و الوقائع القانونية فال يثار النظام العام إل
إن عنددا مننن أحنكام الننتحكيم النتي صنندرت فانني إطننار نننظام الننتحكيم لنذلننك فان
تابننع لنغرفاننة الننتجارة الندولنية قنند قنضى بننصحة شننروط الننضمان ضنند تننقلبات سننعر الن
النصرف، وإن كنان ذلنك قند جناء بنطرينقة ضنمنية، المنر النذي ينكشف كنما ينقول
السننتاذ جننولنندمننان عننن اتنناه قننضاء الننتحكيم إلننى اعننتبار قنناعنندة " الننعقد شننريننعة
ا يننعنيه ذلننك مننن ضنرورة إعنمال الشننروط النتعاقنديننن" منن الننظام الننعام الندولني، بن
النعقدينة وتنغليبها عنلى الحنكام المنرة النالنفة فاني قناننون الندولنة النواجنب النتطبيق

.30على العقد
وأينا كناننت تنطبيقات قنضاء النتحكيم" لنفهوم الننظام النعام الندولني، فانإن النذي
ينعنينا هننا النتأكنيد عنليه هنو أول أن منفهوم الننظام النعام الندولني ل يسنتقيم إل إذا
اعنترفاننا منقدمنا بوجنود قنانون النتجارة الندولنية كنسق قناننوني مسنتقل وبوجنود قنضاء
الننتحكيم بننالننعنى الننفني النندقننيق لننفهوم الننقضاء، وهننما المننران الننلذان يننكن أن
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ينوفانرهنما مجنرد وجنود تشنرينع وطنني خناص بنالنتحكيم ينعترف بشنرعنيته وينكرسنه
أكثر منه منظما لهذه اللية كوسيلة لفظ النازعات، لن هذه السألة تتجاوز بكثير
قدرات الشنرع النوطنني أمنام سنطوة الطنراف النقوينة فاني النتجارة الندولية. ومنع ذلنك
فانحتى لنو قنبلنا كنل مسنلمات ننظرينة قناننون النتجارة الندولنية فانمن النصعب النقبول
بننفهوم النننظام الننعام النندولنني، إذ أن هننذا الننفهوم عننلى حنند تننعبير السننتاذ أنننطوان

 إذ أنه يقوم ابتداء وانتهاءconcepto imposible( 31) كناسنيس "هنو منفهوم مسنتحيل
على تناقض منطقي يستحيل تاوزه. 

وينقول إن أي قراءة منتأننية لنكتابنات فانقهاء النقاننون النتجاري الندولني منن أننصار
.Lex هنذه الننظرينة Mercataria تنبي لننا أن هنؤلء النفقهاء ينعترفانون بنأنه أيا كناننت

درجنة اكنتمال هنذا التنسنيق النقانونني الندولني فانإن هنناك منن النقضاينا النرتبطة بنعقود
النتجارة الندولنية النتي منازال تننظيمها ينخضع لنقاننون الندولنة، منثل منسائنل الهنلية
وعنيوب الرضنا. وبنعبارة أخنرى فانإن تندوينل النظام النقاننونني لنعقود النتجارة الندولنية
لننيس كننامننل، إذ أن قننانننون الننتجارة النندولننية ل يننحكم فانني نننهايننة المننر إل النسائننل
النتعلقة بتفسنير وتنفيذ عقود التجارة الدولنية، ونحن ننعرف جيدا أن أحنكام قانون
التجارة الدولية كلها ذات أصنل تعاقدي، فاهني نتاج منارسنات أطراف عقود التجارة
الننندولنننية كنننما تسننندت فاننني النننعقود الننننموذجنننية، والشنننروط النننعقدينننة الننندارجنننة،

والشكال العقدية الديدة، خاصة منها تلك الركبة أو التوليفات العقدية."
 النذي32وبنناء عنليه لم ينكن غانريبا أن ينكون النبدأ السناسني الذي يشكل الور

تنرتنكز عنليه كنل أحنكام هنذا الننسق النقاننونني هنو منبدأ النعقد شنرينعة النتعاقندينن.
ولنذلنك لنم ينكن غانرينبا أينضا أن تنكون كنل قنواعند هنذا النقاننون منن قنبيل النقواعند
النكملة لرادة أطنراف النعقد، فانل ينكن لهنذه النقواعند أن تسنتبعد ننصا فاني النعقد

 .الدولي، فاالعبرة أول بأحكام العقد ولو خالفت قواعد قانون التجارة الدولية
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 خنارج إطنار السنلطة النقضائنية النفوضنة أصنل33ًبنواسنطة أشنخاص (منحكمي)
بنفصل الننازعنات، منا ينؤدي بنالننتيجة إلنى إكنساء النتحكيم صنفة قناننوننية لعنتباره
وسنيلة نناجعة لنفض الننازعات. وبنخلف ذلنك يفقد التحكيم كافانة منيزاتنه ويصبح

.مجرد إضاعة للوقت والهد والال
لهنذا اتهنت النهود عنلى السنتوى الندولني إلنى إينجاد وسنائنل قناننوننية واتنفاقنية
لنضمان تننفيذ أحكام النتحكيم عنلى السنتوى الندولني. فاني هنذا الصوص تلعب "

1958اتننفاقنية ننيويننورك الناصننة بنالعننتراف وتنننفيذ أحننكام النتحكيم الجنننبية "
الندور الكنبر، إذ أننها تننح الندول العنضاء الننضمي إلنيها حنقوقناً وتنفرض عنليهم

.التزامات من خلل نصوص التفاقية الواجبة التطبيق فاي تلك الدول
وقند تنضمنت التنفاقنية أحنكامناً عنديندة تهندف فاني أغانلبها إلنى إينجاد قنواعند
وتنعرينفات منوحندة لنتحكم عنملية العنتراف بناتنفاقنات النتحكيم النارينة الندولنية

 وتنفيذ أحكام التحكيم الجنبية
 وتديند ننطاقه، حنيث34ولن منبدأ الننظام النعام هنو منبدأ منرن ينصعب ضنبطه

ينكن تفسنيره بنطرق عنديدة تنشمل النسائل ذات النصلة بنالجنراءات التي ت اتباعنها
أثناء نظر الننزاع أمنام هنيئة التحكيم بالضنافانة لنلمسائل النتي تتعلق بنوضنوع النزاع،
منا يترك الال واسنعاً أمنام الاكم الوطنية لن تارس صنلحيات واسنعة قد تؤدي إلى
تنعرينض حكم النتحكيم الجننبي إلنى أسنباب لنرفانض النتنفيذ أوسنع منجالً منن تنلك
النفروضنة والدودة حصراً فاي النادة النامنسة منن اتفاقية نيويورك. إذ أن مندى حجية
اسنتخدام منبدأ الننظام النعام كسنبب لنرفانض تنفيذ حنكم النتحكيم الجننبي ينعتمد
فاني الننهاينة عنلى السنلطات النتقدينرية النواسنعة النتي تتمتع بنها الاكنم النوطننية عنند

.تعريفها وتفسيرها لهذا البدأ وتديد نطاق تطبيقه وذلك وفاقاً لظروف كل حالة
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ية النتي تننت مننناقشننتها هنني مننسألننة وجنوب عندم ومننن أهننم الننقترحننات النرئيسن
 وذلنك منن خنلل35 فانقرة (ب) منن اتنفاقنية ننيويورك5/2التوسنع فاي تفسنير النادة

تننضييق نننطاق تننطبيق الننبادئ الننعتبرة مننن النننظام الننعام فانني النندولننة الننطلوب منننها
التنفيذ، بنالضنافاة للتفرقنة النواجب أخنذهنا بنعي العتبار بي منا ينسمى بنبدأ النظام
النعام الندولني وبني قنواعند الننظام النعام النداخنلية أو النوطننية الناصنة بندولنة منعينة.

 .36(النلوسكسوني) 
فانللنقاء ننظرة عنامنة وتنديند النلفية النقاننوننية لنلموضنوع ينشمل ذلنك تنديند
مننصدر حننكم الننتحكيم الجنننبي مننن خننلل اسننتعراض الننتفرقنة أولً بنني الننتحكيم
الننتجاري الننوطنني وبنني النتحكيم الننتجاري النندولنني ثنم تننوضننيح النفرق بني أحنكام
التحكيم النوطنية والجنبية وطنرق تنفيذهنا والقواعند التي تكم السنباب النوجبة
ثل هننذه الحننكام، ويننناقننش هننذا الننفصل وجننوب مننعامننلة أحننكام لننرفاننض تنننفيذ من
ثر منروننة عننها فانني الحننكام النوطنننية وذلننك بسننبب النتحكيم الجنننبية منعامننلة أكن
طنبيعة عنمليات النتحكيم النتجاري الندولني النذي تنرتنبط عنناصنره بنأكنثر منن دولنة

واحدة.
 بنبذل كنل النهود اللزمنة37تنبع أهنمية هنذه النسألنة منن واجنب والتزام النكم

لنتزويد الطنراف بنحكم قنابنل لنلتنفيذ. كنذلك فانإن عنلى الكم النتزامناً تاه وظنيفته
كنمحكم تناري دولني. فانلكي ينتمتع النتحكيم النتجاري الندولني بنفعالنية واحنترام
للحكام النصادرة فاني مننازعات التجارة الدولية، ل بند منن أن يأخذ النكمي بعي
العنتبار مننصالننح النندولنة أو النندول الننتي ينكن أن تننتأثنر مننن ننتيجة النكم. ينشمل
ذلنك منراعناة قنواعند الننظام النعام لنقاننون الندولنة النتي صندر فانيها حنكم النتحكيم،
والننظام النعام لنلدولنة النتي سنيتم فايها تننفيذ الزء الرئيسني منن العقد محنل الننزاع،
والنظام النعام للقاننون النذي يحكم الننزاع سنواءً كنان النقاننون النذي يحكم منوضنوع
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النزاع أو الجراءات، بالضنافاة لحنترام قواعد النظام العام للدولنة التي سنيطلب فايها
 .تنفيذ حكم التحكيم إذا كان تديد تلك الدولة مكناً خلل إجراءات التحكيم

منا ينؤدي بنالننتيجة إلنى زينادة فانرصنة تننفيذ حنكم النتحكيم فاني الندول الخنرى
. 38التي ستتعامل مع الكم بصفته الجنبية

تعلقة بننرفاننض تننفيذ حننكم الننتحكيم/5/2إن نننضرة تننليلية عننلى الننادة  ب الن
الجننبي لنالنفته لنلنظام النعام فاني الندولنة النطلوب مننها تننفيذ ذلنك النكم بنصفته

 .39حكم تكيم أجنبي
تنوضنح أن منسألة تنطبيق قنواعند الننظام العام منن حنيث احنتمالنية رفانض تنفيذ 

الننكم الجنننبي إذا بننني عننلى قننواعنند إجننرائننية مننخالننفة لننلقواعنند المننرة النناصننة
 .بالجراءات الواجب اتباعها فاي دولة التنفيذ

أمننا المننثلة الننتعلقة بننالنننواحنني الجننرائننية الننتي يننكن اسننتعمالننها كنندفاننوع فانني
منواجهة التنفيذ. أمنا الالت التي يكن اعتمادهنا للدعاء بخالفة حكم النتحكيم

 منن النناحنية النوضنوعنية لنلنظام النعام وذلنك بنخصوص النسائنل النرتنبطة بنوضنوع40
 :النزاع. ومن المثلة التي تت دراستها

 السنتقرة فاي دولنة41أولً: منخالنفة حكم التحكيم الجننبي لنلمبادئ الخنلقية
حنيث ينحيط هنذه النسألنة منشاكنل عنديندة، فانمن (cuestiones morales)التنفيذ

ناحنية ند أن النبادئ الخنلقنية منتباينة تنختلف منن منكان لخنر ومنن ناحنية أخرى
سنيكون منن الصعب عنلى منحكمة التنفيذ أن تندد مندى منخالنفة النكم الجننبي
لنقواعند الخنلق النتعلقة بندولنة أخنرى حنتى وإن كناننت ذات صنلة وثنيقة بنوضنوع

النزاع. 
لنهج السنننياسننني لنندولننة النننتنفيذ ياً: منننخالنننفة حنننكم النننتحكيم الجننننبي لنن ثنناننن

cuestiones políticas() ويننحيط بهننذه الننسألنة مننوضننوعننات فانني غاننايننة مننن الهننمية
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والنساسنية إذ أننها تنرتنبط بسنياسنة الندولنة وعنلقناتنها بنغيرهنا منن الندول. فانقد تند
منحكمة التنفيذ بأن تنفيذ حنكم التحكيم الجننبي قند ينؤدي إلى تهنديد منصالح
الندولنة السنياسنية وعنلقاتنها منع الندول النصدينقة. منثل: وجنود حالة حرب، التنار
منع العنداء أو المنوال النتي ينتم التنفاق عنلى دفانعها لنلعمليات الرهنابنية وغانيرهنا.
وينركنز هنذا النوضنوع عنلى منسألنة قنرارات النقاطنعة النتي تنصدر بنقرار سنياسني منن

 .الدولة بحيث تؤثر على العلقات التجارية القائمة بي أطراف التجارة الدولية
)cuestionesثنننالنننثاً: النننسائنننل النننتعلقة بنننالننننهج القنننتصادي فاننني دولنننة النننتنفيذ

económicas)فاالتقسنيم الدارج للسنياسنات القتصادية ييز بشكل عام بي سنياسنة ،
الننسوق الننفتوحننة وبنني سننياسننة الننباب الننغلق، حننيث يننؤدي اخننتلف السننياسننات
القننتصاديننة بنني الندول إلنى عنندم اسنتقرار عننمليات النتجارة الندولننية. فانالنندول الننتي
تنتهج سنياسنة الباب النغلق قد تفرض على إرادة أطراف عقود التجارة الدولية قنيوداً
عنديدة بحجة وجنود النعديد منن النشاطنات القتصادينة النتي ينكن أن تنؤثنر سنلبياً
عننلى النننهج القننتصادي الننتبع فانني تننلك النندولننة، وبننالننتالنني رفاننض تنننفيذ أحننكام
تناول هننذا الننوضننوع الننتحكيم الجننبية الننتي تننخالنف ذلننك النننهج القننتصادي. وين
بشنيء منن التفصيل النشاكل التي قد تواجنه تنفيذ أحنكام النتحكيم النتعلقة ببعض
النوضننوعننات الننتخصصة الننتي أثنير بنشأنننها جندل واسنع عننلى السنتوى النندولني منن

حيث قابليتها للتحكيم.
وبننالننتالنني إمننكانننية تنننفيذ أحننكام الننتحكيم الجنننبية الننتي تننفصل بننثل هننذه

 42النننازعننات، ومننن هننذه المننثلة: الننسائننل الننتعلقة بنننازعننات الننلكية الننفكريننة
derechos de propiedad intelectual()شننرط الننوفانناء بننالننذهننب ،(pago de

(obligaciones en oro أو شنرط الوفااء بعملة أجنبية، وأخيراً الننازعنات النتعلقة بنع
.anti-trust / ال منافاسة
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وجميع هذه المثلة تشرح أسباب الشاكل الرتبطة بضرورة سيطرة الدولة على
النهج القتصادي النتبع فايها ومندى حدود تلك النماينة عند تطبيقها على أحكام

.التحكيم الجنبية لنع مخالفتها للمصالح القتصادية العليا فاي الدولة
رينعية الننتي تننعرفانها ولنكن بننالننصوص ضننرورة سنند مننا أمننكن مننن الننثغرات التشن
مننواضننيع الننتجارة النندولننية بشننتى افاننرعننها حننتى ل تننظل مننرتننعا لجننتهاد لننيس أهننل

القانون التصي وإنا اصحاب الصالح الكبرى فايها.
اذن ينجب النوضنع فاني العنتبار النوازننة بني اعنتبارات صنياننة قنيم النتمع وآدابنه
وبني اعنتبارات ننو التجارة الندولنية والداخلية وازدهنارهنا، وأننه ينجب فاي ظنل منروننة
فانكرة الننظام الننعام ونسنبتها أن تننكون هننناك ضنوابنط أو مننعايننير محنددة تنضع هننذه
الفكرة الهنلمنية فاي إطار انضباطي، ويكن ان ينضع هنذا الطار أمنا منحكمة النقض
أو الننتمييز، حننتى ل تننترك أحننكام الننتحكيم فانني مهننب رينناح السننلطة الننتقديننريننة

وننوصني أينضا بنأن ينتم النفصل بني النتحكيم لنقاضني النوضنوع او قناضني النتنفيذ.
الداخلي والتحكيم الارجي وضع قواعد خاصة لكل منهما تتفق وطبيعتها.

كدفع بعدم المتثال في أحكحام محاكم التجارة الدوليةالعامة  والساتثناءات 5
ان الندخنول فاني النتجارة الندولني والنتوقنيع عنلى اتنفاقنيات تنرينر النتجارة النعالنية
يننفرض عنندة الننتزامننات وكننذا أحننكام وقننرارات تننوجننب الننتنفيذ عننل النناطننبي بننها

كالسماح بالنفاذ للسوق وترير التجارة.
اعنلً فانني ياً فانني القنتصاد النعالني وينثل عننصراً فان اسن فانالسننتثمار ينؤدي دوراً أسن
تيح لننها فانرص الننوصنول إلنى رؤوس الننال تنننمية دول الننعالننم، وبننخاصننة تنلك الننتي ين

والتكنولوجيا والعرفاة والنفتاح على السواق العالية وحل مشكلة البطالة.
ولكن ل يكن أن يتحقق الدور الفاعل للسنتثمار الندولي، على مسنتوى الواقع
إل بضمان احنترام منعامنلته. فاجل منعاهندات السنتثمار تضمن هنذا الحترام، وذلنك
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بنتخصيصها لننوعنية منيزة منن النعامنلت النتي يحنظى بنها السنتثمر الجننبي سنواء
بنتمكينه منن النتمتع بـ "النعامنلة النوطننية"، أو بنتمكينه منن "منعامنلة الندّمولنة الولى
بالنرّمعاينة". غاير انه ل بند منن التنبيه إلى أن هناتيْ النعامنلتيْ ل يجب أن تتما إل فاني

ظل الحترام الذي يفرضه معيار العاملة العادلة والنصفة.
ره وتنندر الشننارة إلننى أن الننتشجيع عننلى السننتثمار النندولنني ل يننعني هنننا تننرين
الطلق فامقولة "دعْه يفعل-دعْه ير"، ل يكن أن تؤخذ بحرفايتها، إذ إن العمل بها
عننلى هننذا النننحو، يننؤدي إلننى إفاننراغ السننتثمار مننن مننحتواه الننتنموي ومننن صننبغته
ية منننها، بننل وفانني بننعض الحننيان الشننرعننية وتننهميش جننهود النندول وبننخاصننة النننامن
يشكل هذا الشعار مساساً بالسائل التعلقة بالصحة العامة والبيئة والنظام العام. 

لذلك بات منن الضروريّم أن يتم تكريس توازن بي منقتضيات حماية السنتثمر
بننعناهننا الننعام وبنني السننياسننة الننتنمويننة لننلدولننة الننضيفة، وذلننك بننإدخننال بننعض
السننتثناءات عننلى الننعامننلت النتي يننتمتع بننها السننتثمر الجنننبي فانني ظنل "الننعامننلة

الوطنية" أو "معاملة الدولة الولى بالرعاية. 
وكما هنو منعروف ينجب على أعضاء مننظمة التجارة العالنية احترام النعديند منن

 التفاق النعام بشأن التعرينفات المركية والتجارة لعام43اللنتزامنات النعامنة بوجنب
44). منبدأ الندولة الكنثر رعناية (شنرط الندولة الكنثر رعناية)1994 (اللغات1994

يز بنني النننتجات السننتوردة مننن الندول والطنراف النذي يننفرض عننلى العننضاء أل تن
الخننرى الننتي ت منننحها امننتيازات تننفضيلية. ويننتطلب مننبدأ الننعامننلة الننوطنننية أن
العضاء ل تنيز بي الننتجات السنتوردة واللية. فايما ينتعلق بالنوصنول إلى السنواق
للسنلع، أعضاء النطلوبة التصرف وفاقا لللتزامنات التعريفية النتي كنانت قد سجلت
فاني قنوائننمها وعنندم تننطبيق رسنوم جننمركننية أعنلى مننن 'الننوحندة'، إل إذا ت الننتفاوض
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بشأنها. وبإضنافاة إلى ذلك، فاالعضاء عنمومنا ل يسمحون بنفرض قنيود كمية عنلى
الوصول إلى السواق وعلى السلع.

كننما أننها مننطلوبننة لننضمان حننريننة الننتجارة الننقيام بننتذلننيل الننواجننز الجننراءات
المركية وغاير المركية أي عقبات التي تعترض التجارة. 

ومنع ذلنك، فاني بنعض النظروف، قند نند أعنضاء مننظمة النتجارة النعالنية ينسمح
لنهم بنالننفلت منن تننفيذ الحكام والند منن هنذه اللنتزامنات، شنرينطة اسنتيفائنهم

شروط معينة. هذه الستثناءات منها ما يلي:  
اسنتثناءات عنامنة-النق فاني اتنخاذ النتدابنير النلزمنة، عنلى سنبيل النثال، حنماينة
صنحة وحنياة الشنخاص والنيواننات أو النافانظة عنلى الننباتنات، والنتي قند تند منن

). هنذه النتدابنير قد ل تنشكل أي وسنيلة للتمييز1994النتجارة فاي السنلع (الغات
النتعسفي أو غانير النبرر بني النبلدان النتي تنسود فانيها ننفس النظروف، أو قنيداً منقنعا
عنلى النتجارة الدولنية. وهنناك اسنتثناءات عنامنة مناثلة تننطبق أينضا على التجارة فاني
الدمنات (التفاق العام بشأن التجارة فاي الدمنات (غااتس))، بينما ل يوجد أي
اسننتثناءات عننامننة عننلى هننذا النننحو فانني التننفاق الننتعلق بننجوانننب حننقوق الننلكية
النتجارة (تنرينبس)؛ بنالضنافانة لسنتثناءات أمننية تنعطي النق فاي الفكرينة النتعلقة ب
اتنخاذ النتدابنير اللزمنة لنماينة النصالح السناسنية للمنن النوطنني، والنتي قند تند منن

). لنكن يوجند اسنتثناءات وردت فاني هنذا التفاق1994التجارة فاي السنلع (الغات
واتفاق تنريبس؛ والنتجارة كالسنتثناءات القنليمية التي تنعطي الق فاي النتنازل عنن

) أو1994منبدأ الندولنة الكنثر رعناينة أي إعنطاء منعامنلة تنفضيلية للسنلع (النغات
اد جنمركني أو مننطقة(GATS)منقدمني الندمنات  الشننركنناء الننتجارينني لننشاء اتن

تارة حرة دون إعطاء هذا المتياز لميع أعضاء منظمة التجارة العالية؛ 
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إن النعلقنة بني أحنكام السنتثناء فاني التنفاق النعام بنشأن النتعرينفات النمركنية
والننتجارة واتننفاق غانات وبني التننفاقنات الخنرى الننتعددة الطنراف الننتعلقة بنتجارة

السلع، غاير واضحة.
 تننص عنلى "أل يفسننر أي شننيء فاني هنذا التنفاق لنننع أي طنرف فانني٢٠فاالادة

التفاق منن اعنتماد أو إننفاذ النتدابنير النضرورينة منن أجل حنماينة الخنلق النعامنة "،
ا إلننى ذلنك . بنيد أن التننفاقنات النتعددة الطننراف الننتعلقة بنتجارة السننلع تنننص ومن

على ما يلي : "إذا كان هناك تنازع بي حكم من أحكام التفاق.
وحنكم منن أحنكام اتفاق1994النعام بنشأن التعرينفات النمركية والنتجارة لسنة

آخننر منندرج فانني الننرفانق  ألنف لتنفاق إنننشاء مننظمة الننتجارة النعالنية (النال إلنيه فانني
 ألف بعبارة "اتفاق.1التفاقات فاي الرفاق 

مننظمة النتجارة النعالنية ")، فانإن حنكم التنفاق الخنر يسنري فاني حنالنة النتنازع
هنذه ". وبنالنتالني فانإن قنابلية تنطبيق أحكام السنتثناءات النعامنة على التنفاق بنشأن

الزراعة غاير واضحة.
ويننكن تقسننيم هننذه السننتثناءات إلننى صنننفي: صنننف عننام وصنننف خنناص أو

خصوصي. 
 ألف-الستثناءات العامة

تنننطبق هنننذه السنننتثناءات عنننلى جنننميع النننتزامنننات النننعاهننندة ول تنننقتصر عنننلى
الننعامننلتي الننوطنننية أو الكننثر رعننايننة فاننقط. وهنني بنندورهننا تنننقسم إلننى اسننتثناءات
تننقليديننة وأخننرى تننسمى "الننيل الننديند لننلسننتثناءات".لننكن سنننحاول تسننليط

الضوء فاقط على الستثناءات العامة التقليدية.
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الساتثناءات التقليدية
 تنركنيزاً كنبيراً عنلى شنواغانل السنياسنة النعامنة45تنركنز اتفاقنات السنتثمار الندولنية

الننتي تننتضمن اسننتثناءات ذات طننبيعة تننقليديننة تنننص عننليها التننفاقننيات وتننتصل
خننصوصننا بننعدة مننياديننن وهنني حننمايننة النننظام الننعام –حننمايننة حننقوق النننسان-

وحفظ/حماية الصحة العامة-والفاظ على المن الوطني/القومي.
شننكوى الننهند ومننالننيزيننا وبنناكسننتان وتننايننلننند ضنند الننوليننات التحنندةفافي

المريكية فاي شأن حظر استيراد الربيان:
يزيننا وبناكسننتان وتنناينلنند1996 أكننتوبننر سنننة8بتاريخ الن  تنقدمننت الننهند ومن

ـنة لسنتيراد النربنيان بشكوى ضند النولينات التحدة زعنمت فانيها أن حنظر تنلك الدول
 منن اتفاق9 ،6 ،1منن هنذه الدول ـ تطبيقاً للقانون العام المنريكي ـ منخالف للمواد

GATT 1994كنما أن هنذا النظر يحنرمنها وينعوقنها عنن جننى الفوائند النناتنة عنن ،
هذه التجارة.

 تقريره لنصلحة الدول النشاكية على سنند منن(PANEL)- أصندر فانريق البراء
1،6أن إجنراءات النولينات التحندة المنرينكية لسنتيراد النربنيـان منخالنفـة للمادتنيـن

 من ذات10 ول يكن تنبريرهنا على هندى منن حكام النادةGATT 1994من اتفاق 
التفاق.

 إل أن1998 ينولنيو سننة13- اسنتأننفت النولينات التحندة قرار فانرينق النبراء فاي
جهاز الستئناف أيد ما توصل إليه فاريق البراء.

ة النننازعننات 12 قننرار جننهاز السننتئناف بننتاريننخ(DSB)- تنبنى جننهاز تننسوين
.46 1998أكتوبر سنة 
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خاتة
ظنل منصطلح الننظام النعام، عنلى النرغانم منن أهنميته، منن بني النفاهنيم النتي منن
الننصعب أن نننفلح فانني تننعريننفها بننصفة دقننيقة وشننامننلة ومننوحنندة، بنناعننتبار طننبيعته
ا وثنيقًا بنفهوم الننصلحة الننطاطنية والننتغيرة. وينبقى الننصطلح مننرتنبطًا دائنمًا ارتنباطًن
النعامنة النتي هني بندورهنا منن بني النفاهنيم النغامنضة. فانمن النشاغانل السناسنية النتي
تنواجهها الكومنات، منسألة النرص على أل تنطغى النصالح الناصنة للمسنتثمر على
الننشاغاننل الننعامننة الشننروعننة. ويننضمن اسننتثناء النننظام الننعام لننلبلد الننضيف الننرونننة
الننتنظيمية الننكافاننية لننمايننة سننيادتننها الننداخننلية وضننمان اسننتقرار أمنننها والننتصدي
لننلعنمال أو الننعمليات الننتي قند ينقوم بنها السننتثمر الجنننبي بهنندف الننتشويننش أو
الخنلل بناسنتقرارهنا النداخنلي. وفاني هنذا النصدد، تنتمتع الندولنة بنصلحنية فانرض

عقوبات على الستثمر الجنبي الل بالنظام العام.
غاننير أن هننذه الجننراءات ل تننتيح لننلدولننة الننتصرف الننطلق مننن ننناحننية اتننخاذ
إجنراءات تعسفية تنضيّمق منن خنللها اعتباطنيا عنلى السنتثمر. إذ إن هنذه الجراءات
تنرد فاني صنلب الشنرعنية الندولنية فانل تتسنبب بنأي ضنرر أو أذى. ول ينكن لنلدولنة
النضيفة أن تنتصرّمف عنلى أسناس النتمييز لعنتبارات ديننية أو سنياسنية أو لنلفيات

تاريخية غاير مبرّمرة أساسا.
لننكنه مننن النلحننظ أن الندولننة قنند تنننتهج مننثل هننذه الجننراءات بنذريننعة حنماينة
الننظام النعام، وهني تنؤدي فاني النغالنب إلنى تنعطيل السنتثمار، وقند تنكون بندورهنا

سبباً لثارة نزاعات بي الستثمر الجنبي والدولة الضيفة.
فاي النسان، حقوق لتعزيز العمم الفاضليات نظام الدول استخدمت وقد
الستفادة لعل أو الطفال وعمل البري العمل للقضاء على مثلً، منها، محاولة

جهة، فامن.الدولية العمل منظمة معايير على بالتصديق مشروطة النظام هذا من
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للتجارة الجتماعية البعاد النحو هذا على النسان بحقوق التجارة ربط يؤكد
هذا أثار فاقد أخرى، جهة ومن.عدلً أكثر تارة بقيام الستهلكي واهتمام
سياسية أو حمائية أهداف لجب النسان حقوق استخدام من مخاوف الوضوع

فاقراً الكثر البلدان فاي التجارة فارص تقليل إلى نفسه الوقت فاي مؤدياً ضيقة
وبناء.47البلدان تلك فاي للعمال النسان حقوق حالة تأزم فاي فاعلً والتسبب

بلدان فاي النسان حقوق أهداف تقيق أجل من التجارة استخدام يبقى عليه،
للجدل. مثيراً موضوعاً أخرى

اليجابي التأثير الدول به تعزز أن يكن الذي السلوب على الكثير ويتوقف
 .لها السلبية النعكاسات من وتترز النسان حقوق على للتجارة

النسان حقوق أهداف لتحقيق التجارة قواعد فاي بعض النرونة مسبقاً وهناك
الختراع لبراءات اللزامي الترخيص الثال سبيل التجاري، على الصلح مجال فاي

للحتجاج آلية العامة الستثناءات أحكام كنما تنتيح.الساسية الدوية بشأن
العضاء الدول إحدى أن تبي إذا النتجارة النعالنية منظمة داخل النسان بحقوق

وسيلة إذن الحكام فاهذه.اتنفاقنات الننظمة لحد الرئيسية القواعد انتهكت
الواجبة الراعاة إيلء وتننفيذه منع العالية التجارة منظمة قانون تفسير لضمان

لول يكن، التي الالت فاي النسان، بحقوق التعلقة الدولية والعايير للقواعد
والعايير. القواعد فايها تتعارض أن ذلك،
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I.الراجأع و الهموامش 

د/ جعفر مشيمش ، التحكيم فاي العقود الدارية و الندنية و التجارية ، دراسة مقارنة ، 1
.07 ، ص06منشورات زين القوقية ، الطبعة الولى الرباط ، الغرب ، ص 

 د. ناريان عبد النقادر "النتحكيم وفاقا لقانون التحكيم فاي الواد الدنية والنتجارية" دراسة2
 وما بعدها.24 ص 1996مقارنة – دار النهضة العربية القاهرة – مصر، الطبعة الولى سنة 

ني ضننمان 3 نندولن نتجاري ال ننتحكيم الن ننية ال نندول عزيننز، السننتثمارات ال د / قننادري عننبد الن
 .221ص  2004 الستثمارات، دار هومة، الزائر سنة

)77، صفحة 2009(الراز،  4
. عمان.طبعة دون الامس الزء.الدولي التجاري التحكحيم:محمد فاوزي سامي، 5

.388 ص 1997 .دار الثقافاة مكتبة
)78، صفحة 2009(الراز،  6
ون النشعوب 7 ة لنقان عامن بادئ ال اسنية والن ن النقواعند الس بارة ع ه ع أن نظام النعام ب عرف ال ي

ولنبادئ قانون النتجارة. وإذا كان الشرع الوطني قد سمح بتطبيق أحكام النقواني الجنبية على
تطبيق م مجال ل عال ه قد أعطى مشرعي دول ال إن ذلك ل يعني أن فروض، فا ليمه فاي بعض ال إق

 إقليمه.يتبع...ىأحكام قوانينهم عل
وطني لستبعاد تطبيق قاضي ال تي قد يستخدمها ال دفاوع ال عام يعد من أهم ال نظام ال ال فا
القانون الجنبي النعي إذا منا كان تطبيقه يتعارض مع البادئ الساسية النتي يقوم عليها التمع
فاي دولنة النقاضي، سواء أكانت هنذه النبادئ اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية حيث يأخذ عدم
ة حقوق الدفااع، فاالنظمة ر النترتب على عدم احترام كفال عام ذات الث نظام ال احترام قواعد ال
راد مننها تقيق تي ي عام ال نظام ال واعد ال واعد خاصة تسمى ق ية لنلدول تشتمل على ق ون قان ال
الصلحة العامة، بالتالي فاان قواعد النظام العام تشكل حاجزا وعائقا فاي تنفيذ أي قرار قضائي أو
ير منتعارض منع قرار النتحكيمي غا كون الن تداء أن ي يجب إب د، فا قواع ذه ال تنكيمي منخالنف له
عي أخنذ ب ى أن ي يه، وهذا يندعو الكم إل تحكيم فا نفيذ حكم ال راد ت بلد ال عام فاني ال نظام ال ال
العتبار عند إصداره قراره ببدأ احترام النظام النعام الداخلي منع قواعد النظام النعام السائد فاي
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ننظام السنياسني ني ال نها أسناسنا فا نى، تند ل نقواعند الول ني، ذلنك لن ال ندول نتجاري ال نتعامنل ال ال
والجتماعي والقتصادي للدولة وقد ل تتفق مع معطيات التبادل التجاري على الصعيد الدولي

راجع د.  عبد النعم فارج النصدة "أصول النقانون" دار النهضة النعربية، بيروت، لنبنان، بند 8
 وما بعدها.76 ص 52

 نفس الرجع السابق)77(الصدة، صفحة  9
.534 ص 228 – بند رقم 1981د. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط – العقد – طبعة  10
)1981(السنهوري،  11
)2014(الدسوقي،  12
الدكتور / مختار أحمد بريري "التحكيم التجاري الدولي" دراسة خاصة فاي القانون 13

. وما بعدها1 ص 1995الصري الديد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 
)1995(بريري،  14
)2014(الدسوقي مرجع سابق،  15
 الدفاع بالنظام العام مقال منشور على الواب بدون كاتب  16

http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq/files
ZAIR, F. )2013(.  النظام العام فاي النزاعات الدولية الاصة التعلقة بالحوال الشخصية (

Doctoral dissertation).
تي تنص على عدم جواز الطعن فاي1481راجع الادة 17 فرنسي وال رافاعات ال انون ال  منن ق

حكم التحكيم بالنعارضة والنقض منع جواز النطعن بالستئناف وأيضا عن طريق إعتراض الارج
عن الصومة.

18 - See more at: 
http://www.mohamah.net/answer/31594/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84#sth
ash.6BeC8dLe.dpuf

 زروتي الطيب، النقانون الدولي الاص الزائري منقارنا بالقواني العربية، تنازع القواني19
.2000الزء الول، مطبعة الكاهنة، الزائر 

ة 20 ي – دار هوم قوان نازع ال ري – ت ي الاص الزائ دول ون ال قان لقاسم، ال ظر: أعراب ب أن
ر، نبي أمنام2002لنلطباعة والنشر والنتوزيع، الزائ ون الج ضيل، تنطبيق النقان . أينضا ننادينة فا

.2002القضاء الوطني، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الزائر، 
) نفس الرجع السابق 2014(الليم،  21
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ادة ( 22 م ()17 منكرر458ال ون رق ن النقان ية)66/157م دن ون الجراءات ال قان تعلق ب  ال
القدي.
)2015(عنفوسي،  23
)2014(الدسوقي،  24
الثاني، القسم الاص، الدولي القانون الهداوي، حسن.د و الداودي غاالب.دانظر 25
.178 ص 1988 الولى، بغداد، الطبعة
2أحمد زوكاغاي: أحكام القانون الدولني الاص فاي التشريع الغربي، تنازع النقواني 26

.91 ص 1992لطبعة الولى 
)2013(عبادي،  27
)91(زوكاغاي، نفس الرجع ، ص  28
)2002(إكدر،  29
)1988(عيسى،  30

31 )Kassis, L.G.D.J Paris 1984( 
32 )Kassis, L.G.D.J Paris 1984(
33 )B.Goldman, la lex mecatoria dans les contrats et l’arbitrage international,

réalité et perspective , Clunet, 1979(
)318، صفحة 2009(العيسى،  34

35 )Rolin, Colloge Paris 1960.(
36 )B.Goldman, les conflits des lois dans l’arbitrage international revue

académique, LAHAY 1956. (
37 )CH. Cavabiber, revue de l’arbitrage 1956.(
38 )Rolin, Colloge Paris 1960.(

39 )Lenze, 1977(
40 )R.Boubles, 1962/1676(
41 À cet égard, l'Organe d'appel a indiqué dans son rapport que les exceptions

énumérées à l'article XX – alinéas a( à j( – se rapportent à toutes les obligations
découlant du GATT de 1994 )et pas seulement aux principes du traitement de la
nation la plus favorisée et du traitement national( )États-Unis – Essence, rapport de
l'Organe d'appel, page 27; États-Unis – Crevettes, rapport de l'Organe d'appel,
paragraphe 121.

42 )Lenze, 1977( )Salacus.w, vol XXVII spring 1980N°2 ( )F, 1986(
أنظر الاضرات حول الستثناءات العامة 43
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Exceptions aux règles de l'OMC: Exceptions générales, exceptions concernant la
sécurité, accords commerciaux régionaux )ACR(, balances des paiements et
dérogations.

 معاملة الدولة الكثر رعاية2لادة ا 44
ير التي يشملها هنذا التفاق، يجب على كل عضو أن ينح للخدمنات1 تداب ال - فايما يتعلق ب

تي ة عن تلك ال ورا ودون شروط، معاملة ل تقل رعاي وموردي الدمات من أي عضو آخر، فا
ينحها لا ياثلها من الدمات وموردي الدمات من أي بلد آخر.

 شريطة أن يكون هذا التدبير مندرجا1- يجوز لي عضو أن يتخذ تدبيرا ل يتفق مع النفقرة2
فاي الرفاق بشأن الستثناءات من الادة الثانية ويلبي شروطها.

- ل يجوز تفسير أحكام هنذا التفاق بنا يننع قيام عضو منا بننح مزايا لنبلدان منجاورة بهدف3
تيسير تبادل الدمات التي تنتج وتستهلك محليا ضمن الناطق الدودية التجاورة فاقط.

(2011 حرشاني، ) 45
46 L'article XX du GATT de 1994 régit le recours aux exceptions générales pour

le commerce des marchandises. Il reconnaît que les Membres peuvent avoir besoin
d'appliquer des mesures à des fins telles que la protection de la moralité publique, la
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des
végétaux, et la conservation des ressources naturelles épuisables. 

Cependant, toute mesure adoptée au titre de la disposition relative aux
exceptions générales doit satisfaire aux conditions énoncées dans les alinéas de
l'article XX – selon l'objectif de la mesure – et dans son "texte introductif ". Aux
termes du texte introductif de l'article XX, la mesure ne doit pas être appliquée de
façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce
international

نترتنيبات بنشأن 47 نال نعالنية منؤخنرًا اسنتخدام الشنروط النتعلقة ب نظمة النتجارة ال ت من درس
 فاي نظام الفاضليات العمم فاي التقريرين التالييالدوية

European Communities - Conditions: for the granting of tariff preferences to developing
countries, Report of the Panel )WT/DS246/R(, 1 December 2003 and EC - Tariff
preferences, Report of the Appellate Body )WT/DS246/AB/R(, 7 April 2004.
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marocdroit: http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AD%D8%AF 
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. ت السترداد من محاماة نت:محماة نت. (2014

http://www.mohamah.net/answer/23004/%D8%A8%D8%A 
- الدكتور / مختار أحمد بريري "التحكيم التجاري الدولي" دراسة خاصة فاي القانون

 1995الصري الديد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 
- الدفاع بالنظام العام مقال منشور على الواب بدون كاتب 

site.iugaza.edu.ps/bboshnaq/files
 بيروت، لبنان: "دار النهضةأصول القانون".- د. عبد النعم فارج الصدة. (بل تاريخ). 
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بعدها.

.534 ص 228 – بند رقم 1981- د. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط – العقد – طبعة 
التحكيم التجاري الدولي ضمان - د / قادري عبد العزيز، الستثمارات الدولية

.2004الستثمارات، دار هومة، الزائر سنة 
 و الدنية و التجارية ، دراسة مقارنة ، - د / جعفر مشيمش ، التحكيم فاي العقود الدارية

الرباط ، الغرب . منشورات زين القوقية ، الطبعة الولى 
 القاهرة:السس العامة فاي التحكيم التجاري الدولي. .. (1988)- حسام محمد عيسى. 

ج م ع.
.248-225، الصفحات دفااتر السياسة و القانون- التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن. 

شروط تنفيذ الكم الجنبي أمام القاضي. (2014 مارس, 26)- بوشكيوه عبد الليم. 
 ت السترداد من محاماة نت:الزائري.

http://www.mohamah.net/answer/31594/%D9%85%D9%82
- أعراب بلقاسم، القانون الدولي الاص الزائري – تنازع القواني – دار هومة للطباعة

.2002والنشر والتوزيع، الزائر، 
2- أحمد زوكاغاي: أحكام القانون الدولي الاص فاي التشريع الغربي، تنازع القواني 

 1992لطبعة الولى 
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Doctoral dissertation ، 2013.

http://www.mohamah.net/answer/31594/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
#sthash.6BeC8dLe.dpuf

الاضرات حول الساتثناءات العامة
Exceptions aux règles de l'OMC :
Exceptions générales, exceptions concernant la sécurité, accords commerciaux 

régionaux )ACR(, balances des paiements et dérogations.
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L’IDENTITÉ HYBRIDE DES AUTEURS
ALGÉRIENS D’EXPRESSION FRANÇAISE.

LE CAS D’ASSIA DJEBAR

DALILA AZZI 
Romancière

« Je ne suis pas un symbole. Ma seule activité consiste à
écrire. Chacun de mes livres est un pas vers la
compréhension de l ’identité maghrébine, et une tentative
d’entrer dans la modernité. Comme tous les écrivains,
j’utilise ma culture et je rassemble plusieurs imaginaires ».

Assia Djebar

Alors qu’autrefois, l’identité était reçue à la naissance d’une manière
presque naturelle, il semblerait que de nos jours, cette attribution ne soit
plus une tâche aussi aisée et que la vie de chaque individu gravite autour
de la nécessité de se construire une identité. Mais qu’est-ce que l’identité?

C’est en effet un concept bien difficile à définir, ambivalent, fluctuent
et polysémique. L’identité est une prise de conscience de soi-même qui
se révèle à travers sa propre reconnaissance de la différence. C’est une
création de l'imaginaire individuel et un sentiment d'appartenance à une
collectivité. Elle se situe à la frontière entre le particulier et l'universel
entre l'individuel et le communautaire. Le paradoxe de l'identité réside
au sens où celle-ci implique l'affirmation d'une différence par rapport à
l'autre en même temps qu'elle signifie son appartenance à un clan ou à
un groupe social. D’un point de vue purement psychologique, l’identité
découle de l’héritage culturel transmis de génération en génération,
auquel se conjugue notre propre vécu émotionnel, linguistique et social.
C’est en fait notre propre histoire dans toutes ses nuances et durant toute
notre vie, qui est le résultat d’une identité en construction continue. Dans
son fameux livre, les identités meurtrières, Amine Maalouf en donnait
entre autres définitions, celle-ci «L’identité ne se compartimente pas, elle
ne se répartit pas ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je
n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous les éléments qui

Dalila Azzi "L'identité hybride des auteurs..." Revista Argelina 3 (Otoño 2016): 119-123



l’ont façonné, selon un dosage particulier qui n’est jamais le même d’une
personne à l’autre»1.

Le concept identitaire est bien ancré dans la littérature algérienne
d’expression française, une littérature de l’entre-deux. Le terme en lui-
même évoque un flottement, un va-et-vient constant entre deux rives.
N’est-elle pas nommée la littérature de l’impossible, celle du choix
impossible à faire. La dénomination de la littérature algérienne
d’expression française ou francophone, renferme un double message
d’appartenance et d’exclusion à la fois. L’écriture identitaire crée des
attaches, juxtapose des réalités et des imaginaires, dont l’intertextualité
qui se décline sous toutes ses formes, implicites ou explicites, littéraires,
historiques, sociales ou culturelles. L’écriture de l’entre-deux, raconte une
société avec une langue qui n’est pas la sienne. A ce sujet, Kateb Yacine
s’exprimait en 1966 sur la francophonie de la sorte:

J’écris en Français parce que la France a envahi mon pays et qu’elle s’y est
taillée une position de force telle qu’il fallait écrire en français pour survivre ;
mais en écrivant en français, j’ai mes racines arabes ou berbères qui sont
vivantes, par conséquent tous les jugements que l’on portera sur moi, en ce qui
concerne la langue française, risquent d’être faux si on oublie que j’exprime en
français quelque chose qui n’est pas français.2

Mais peut-on résumer l’identité littéraire à une simple nationalité?
Nous avons choisi d’aborder le cas Assia Djebar, qui reste l’auteure
algérienne et maghrébine la plus internationale. L’écriture djebarienne
s’installe dans un contexte culturel hybride ballottée entre la culture
française et la culture arabo-musulmane, ainsi que berbère. Assia Djebar
écrit en français, pourtant, ce français est «assiégé» par deux autres
langues, l’arabe et le berbère formant ainsi l’identité de l’auteure.
Rappelons que la langue française ne devint problématique pour la
romancière qu’après une absence littéraire de douze années que la propre
Djebar nommait «ma longue période de silence». Elle commençait alors
à se définir comme auteure francophone et non plus comme une
écrivaine en langue française. Cette rupture momentanée avec la
littérature, Djebar en avait profité pour se tourner vers la réalisation

1 Cf. A. Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Editions Grasset & Fasquelle,
1998, p.10.

2 Interview à Kateb Yacine sur Jeune Afrique, núm. 324.
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cinématographique. A ce moment-là, elle commençait à concevoir le
français comme la langue de l’ancien colonisateur. Après plusieurs années
d’absence, Assia Djebar publie en 1980 un recueil de nouvelles, Femmes
d’Alger dans leur appartement, puis en 1985 le premier volet du Quatuor
: L’amour, la fantasia. Le tournage de ses films «La Nouba des femmes
du Mont Chenoua» en 1978 et «La zerda ou les chants de l'oubli» en
1982 fut une expérience cruciale pour les œuvres littéraires de cette
deuxième phase. Elles ont permis à l’auteure d’être en contact avec
l’algérien et le berbère, le parler des femmes algériennes3. Elle reconnait
toutes ces voix de femmes comme faisant partie intégrante de son
identité longuement refoulée sous le diktat du parler et de l’écriture
français. Son écriture dès lors a inséré ses autres langues dans l’écriture
française qui devient de ce fait une écriture francophone et non pas une
écriture en langue française. Le français est constamment habité par la
culture algérienne, il devient, dans l’écriture presque une langue
étrangère. Car dans les récits de Djebar, il y a un bruit de fond avec des
voix et des accents de l’Algérie. 

C’est principalement à travers la langue qu’Assia Djebar manifeste
son identité hybride. Ce thème se retrouve d’ailleurs au centre de la
majorité de ses écrits. Dans son quatuor inachevé et à travers ses trois
œuvres L’amour, la fantasia (1985), Ombre sultane (1987) et Vaste est la
prison (1995). Dans L’amour, la fantasia par le biais de sa narratrice,
Djebar nous parle de son identité hybride, de sa culture et de ses deux
langues. Le passage entre les langues est de plus représenté symbo-
liquement dans la scène, montrant le père accompagnant sa fille à l’école
française. En traçant son chemin vers l’école, la petite fille entame aussi
un voyage vers la langue française. Cette scène lourde de sens représente
la rupture du cordon ombilical entre la petite fille et sa mère ainsi que le
voyage de la langue maternelle vers la langue française. Dans Vaste est la
prison, elle est en quête de la langue berbère, sa langue perdue. Ces trois
langues sont liées dans la psyché de l’auteure au travers de l’oral et de
l’écrit. La langue française lui octroie une liberté intellectuelle que les
autres femmes de son époque n’avaient pas, alors qu’elle est incapable
d’exprimer l’amour. Le français lui permet aussi de s’exprimer à la
première personne du singulier, fait impensable dans sa langue mater-
nelle. Il lui accorde une liberté personnelle et corporelle, mais reste la

3 Cf. M. Segarra, Mujeres magrebíes: la voz y la mirada en la literatura norteafri-
cana, Barcelona, Icaria Editorial, 1997.
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langue du colonisateur, une langue marquée par une histoire entachée de
sang. L’arabe est par contre la langue de la résistance, de l’affect, de la
mère et de toutes ces femmes qui représentent son univers féminin. C’est
aussi la langue des tabous, des interdits et de l’impossibilité de s’exprimer
dans l’espace public. Quant au berbère, il faut préciser qu’Assia Djebar ne
parlait pas cette langue et ses rapports avec le berbère ne pouvaient être
que des rapports de manque. Cette absence provoqua une nécessité
irrésistible de l’auteure de se rapprocher de sa grand-mère maternelle et
de sa mère. Son identité langagière ne se situait finalement dans aucune
des trois langues mais plutôt dans l’espace hybride, au carrefour de ses
trois langues. 

L'histoire de l’Algérie nous installe devant un système sociolinguis-
tique de rencontre des langues et de contact entre elles. L’arabe classique,
les dialectes algériens et les parlers berbères sont en contact avec la
langue de l’ancien colonisateur. C’est pour cette raison qu’à travers ses
écrits, Djebar nous offre une littérature «pont» qui unit non pas deux
espaces seulement, mais aussi deux voire trois mondes différents à la fois
sur le plan littéraire, linguistique et culturel. Les chemins empruntés et
les enjeux de ces trois mondes linguistiques sont parfois corrélatifs, et
souvent évoluent de façon parallèle, côte à côte. Ces langues et ces
cultures sont les essences de presque toutes ses œuvres littéraires, qui
offrent diverses lectures de la société algérienne, qui dépeignent les
rapports entre des êtres, des vécus, des expériences et des imaginaires
communs partagés, inventés et réinventés.

Assia Djebar dans son livre Ces voix qui m’assiègent…en marge de ma
francophonie, expliquait ainsi la littérature de l’entre-deux: 

L’entre-deux-langues et l’alphabet perdu, c’est ce qui sépare, ce qui lie et divise
à la fois, dans chaque langue, l’écrit et l’oral. Entre-deux-langues, pour un
écrivain ne pouvant être autrement qu’écrivain, c’est se placer dans l’aire
nerveuse, énervée, désénervée, douloureuse et mystérieuse de toute langue :
situation souvent fréquente pour les écrivains ex-colonisés, des terres de l’un
des anciens Empires Européens4.

L’identité d’Assia Djebar est donc un brassage de langues et de lieux.
Au travers de ses récits, transperce une sorte d’aliénation, d’exil linguis-

4 A. Djebar. Ces voix qui m’assiègent… en marge de ma francophonie, Montréal,
Éditions Pum, 1999, p. 30. 
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tique. Renoncer à la langue maternelle pour adopter et se faire adopter
par la langue française. La langue de l’ancien colon. L’éternel antago-
nisme langue arabe / langue française, les conflits identitaires et la crainte
de la dépossession de soi, planent en permanence comme une menace
au-dessus de sa tête. Cette inquiétude et ces rivalités intérieures sont
transportées dans les textes et brouillent pour ainsi dire l’acte d’écriture.
L’auteure à travers son œuvre est en perpétuelle négociation de sa propre
identité, principalement à cause des blessures causées par l’ancien
colonisateur. Alami et Martini-Valat dans La francophonie arabe: pour une
approche de la littérature arabe francophone, mettent clairement en exergue
le déchirement identitaire de l’auteur de la littérature de l’entre-deux:

Dès lors, toute atteinte à la langue maternelle, toute mise en concurrence de
cette langue, dans un écart diglossique, sont ressenties comme une atteinte à
l’identité […] Si toute agression contre la langue maternelle est ressentie
comme une opération de déstructuration du sujet5.

Même si ces lésions sont moins douloureuses et moins visibles auprès
des auteurs de la nouvelle génération. La notion de l’entre-deux
identitaire se caractérise, par sa nature insaisissable, voilée et exhibée à la
fois. C’est une identité en filigrane, fragile et coriace en même temps. La
langue française n’est plus «un butin de guerre» comme aimait la définir
Kateb Yacine mais bien une composante de l’identité collective et
individuelle. Il ne s’agit plus d’une situation schizophrénique, d’un
dédoublement identitaire douloureux. L’identité des auteurs de la
nouvelle génération, de la littérature de l’entre-deux est le produit d’un
mariage consenti, une réconciliation du passé et du présent6. L’entre-deux
identitaire est désormais et plus que jamais un espace de création, de
naissance et de renaissance même où se questionne la rencontre des
cultures, des imaginaires et de leurs conséquences. Sans animosité et avec
une maturité acquise à travers le temps et les précurseurs que sont les
générations précédentes d’auteurs. 

5 A. O. Alami et C. Martini-Valat, La francophonie arabe: pour une approche de la
littérature arabe francophone, Toulouse, Presses Université du Mirail, 2005, p. 39.

6 Cf. AA. VV., Assia Djebar, littérature et transmission, Paris, Presses Sorbonne
Nouvelle, 2010.
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SOBRE EL LENGUAJE EN 
EL TEATRO ÁRABE ARGELINO (II)

NAIMA BENAICHA ZIANI
Universidad de Alicante

Desde su creación desde la época de la colonización, el teatro argelino ha
conocido una evolución notable. A lo largo de la historia nacieron varias
troupes1, se crearon muchas obras para representar la Argelia colonial, la
revolucionaria, luego la independiente, para narrar la Argelia
desencantada, la Argelia que sufre el terrorismo y por fin para mostrar la
Argelia contemporánea que se esfuerza por salir de los dogmas, de la
censura y del discurso oficialmente impuesto.

En este mismo contexto se muestra, igualmente, valiente, y trata
temas espinosos que conciernen a todas las capas sociales. Tiene por lema
defender la causa de la libertad individual, las injusticias sociales, la
desigualdad entre hombres y mujeres, la corrupción, la educación, los
dogmas religiosos y también el papel de la mujer en la sociedad argelina.
Son por excelencia temas que todos los dramaturgos argelinos abordan
en sus textos. Unos en francés y otros en árabe dialectal argelino o en
tamazight2, las dos, lenguas autóctonas del norte de África.

Durante largas décadas, especialmente las que siguieron a la
independencia de Argelia, figuras como Assia Djebar o Kateb Yacine,
continuaban escribiendo los textos dramatúrgicos en la única lengua que
manejaban: el francés. Entrada ya la década de los 70 y por la necesidad y
urgencia por construir una sociedad civil consolidada, un grupo de
intelectuales decide abrir el debate y hablar sobre el porvenir de las
lenguas en este país. La identidad del pueblo argelino peligraba y, por
estar estrechamente relacionada con el uso de la lengua, había que tomar
decisiones apresuradamente.

Liderados por el premiado escritor Kateb Yacine, en 1970 un grupo
de intelectuales y dramaturgos crea una troupe de teatro a la que le pone

1 Según la RAE, son una compañía de artistas, especialmente de teatro, danza,
cine o circo que trabajan juntos, desplazándose de un lugar a otro.

2 Según el Diccionaire berbère, es la lengua de una franja geográfica que va desde
Marruecos hasta Egipto. Cuarenta variedades derivan de este idioma, siendo su
alfabeto el llamado tafinagh.
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el nombre de “l ’Action Cultuelle des Travailleurs” (ACT), acción cultural
de los trabajadores, queriendo así implicar a la masa obrera, siempre la
más afligida. Aprovechando que la troupe creada estaba avalada por el
Ministerio de Trabajo de entonces, los intelectuales reunidos proponen
convertir tanto el árabe argelino como el tamazight en lenguas de la
expresión dramática, por ser estas dos últimas lenguas las que maneja en
su día a día la mayoría de la población argelina. Eran y siguen siendo, por
excelencia, el vehículo de comunicación más usado. 

Más allá de la escritura, y a pesar de las controversias que podían
generar, los dramaturgos insistían en expresar su deseo de recopilar y
traducir al árabe argelino y al tamazight todas las obras escritas en
francés por dramaturgos argelinos, antes, durante y después de la
colonización. Ver traducidas a las dos lenguas vernáculas todas las obras
escritas en la lengua de Baudelaire era un sueño que todos quisieron
convertir en realidad. Y así lo hicieron, empezando por traducir L’Homme
aux sandales de caoutchouc, del dramaturgo Kateb Yacine.

El teatro, a través de sus textos dramatúrgicos escritos en francés,
especialmente los que tratan temas afectados por el postcolonialismo,
deja claro lo difícil e incómodo que es expresar en un idioma prestado
inquietudes y sentimientos de una cultura con lengua propia. La
identidad híbrida de estos autores queda más que reflejada. Tanto el
teatro como la literatura escritos en francés, han conocido y siguen
conociendo este malestar, el de vivir entre dos o tres lenguas y, por ende,
culturas. En sus inicios, los dramaturgos se limitaban a traducir textos
pensados en argelino pero escritos en francés. Y, aprovechando que la
hibridación es un proceso de interacción entre lo local y lo global, los
dramaturgos argelinos, como Allalou, Bachtarzi, Kateb Yacine y
Abdelkader Alloula, durante las décadas 60, 70, 80 y 90 pusieron un
especial interés en compartir sus obras escritas en francés con el público
argelino, traduciéndolas a la lengua de este último. 

En cambio, hoy en día y bajo los escombros de una crisis que sopla
sobre el país, textos nuevos ven la luz, escritos por dramaturgos que
encuentran su sitio en la herencia de los autores citados, convertidos ya
en clásicos. No obstante, se desmarcan de éstos aportando un estilo, una
escritura nueva, usando indistintamente, el árabe argelino, el tamazight o
el francés.
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En los últimos años han aparecido numerosas publicaciones, electrónicas,
monográficas, versiculadas y traducciones, que tenían por objeto la
edición de un texto, hasta entonces inédito, de singular valor. El texto
había sobrevivido en diferentes manuscritos, al menos cinco, en
apariencia copias desde una redacción original de 1770. La obra tenía su
origen en la empresa regia de Carlos III para la redención general de
cautivos en Argel, desde el 9 de octubre de 1768 a febrero de 1769,
encargada a  fray Alonso Cano Nieto, trinitario calzado, fray Antonio
Manuel de Cantalejo, de la Real y Militar Orden de la Merced, y fray
Juan de la Virgen, trinitario descalzo1. Tras cinco meses de presencia en
la Regencia otomana de Argel, los redentores enviados por el monarca
español consiguieron rescatar a centenares de cautivos cristianos, a
cambio de miles de pesos y bastantes “moros de canje”. En la operación
se rescataron los tabarquinos que habían sido apresados por el bey de
Túnez en 1741, y que permanecían retenidos y esclavizados en la
Regencia:

En Argel los padres redentores han ido reuniendo al grupo de tabarquinos, así
el diecinueve de diciembre de 1768 han agrupado un total de doscientas
cuarenta personas de toda edad y estado que se encontraban distribuidas
entres Constantina, Moscava y Tenez teniendo que pagar a razón de
seiscientos pesos de plata. Ya que a causa del temporal los barcos de la marina
española hubieron de volver antes de lo previsto, trayendo por un lado parte de
los moros que se querían canjear y por otro, teniendo el conocimiento de la
existencia del grupo tabarquino, los padres redentores eran conscientes de que
debía intentarse actuar con la máxima rapidez para obtener un resultado
positivo2. 

Este contingente de población de origen ligur y vínculos con la
República de Génova dio forma a la ciudad de Nueva Tabarca en la isla
Plana de Santa Pola, en las costas alicantinas, ciudad creada de nueva
planta por Carlos III. Al tiempo que se permitía continuar la vida
marinera de esta población mediterránea, se defendía la costa de Alicante

1 “Redempzion General Que de Orden de S. M. que (Dios Guarde) se hà executado en la
Ciudad de Argel, en Los Años de 1768. y 1769. por Las tres Religiones Trinidad Calzada,
Merced Calzada, y Trinidad Descalza”, Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1768-69:
[ES.28079.AHN/5.1.3//CODICES,L.150].

2 José Luis González Arpide, Los tabarquinos, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 2002, p. 
106.
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con gente escarmentada y experta en las operaciones del corso norteafri-
cano3.

Los meses pasados en la ciudad de Argel no fueron desaprovechados
por el trinitario calzado fray Alonso Cano Nieto, conquense nacido en
Mota del Cuervo en 1711, para emular a Diego de Haedo y realizar una
relación exhaustiva e historia general de la república norteafricana, objeto
de deseo eterno para la monarquía hispánica. De este modo recaba datos
de forma clandestina y observa el funcionamiento de la Regencia para
componer su Nuevo aspecto de la Topografía de la Ciudad y Regencia de
Argel. Su Estado, fuerzas y gobierno actual, computado con el antiguo, obra
que queda manuscrita en 1770. El texto, dividido en tres libros y un
apéndice, describe la topografía y las defensas militares de Argel, su
estructura administrativa, y los derechos de España a los territorios
argelinos. La idea última de la obra es legitimar la soberanía histórica de
la monarquía hispánica sobre la plaza de Argel, como así manifestaba el
control sobre la ciudad de Orán. Alonso Cano exhortaba a continuar el
proyecto frustrado de conquista del norte africano, y parecía delinear un
plan entusiasta sobre la facilidad de conquistar “el nido de piratas”. 

Lo cierto es que informes y relaciones debieron de llegar a la corte, y
se organizó rápidamente un proyecto de conquista de Argel, encomen-
dado al irlandés Alejandro O’Reilly. En julio de 1775 la armada española
desembarcó en las proximidades de la medina argelina, en una batalla
cruenta que causó miles de bajas en el bando español, antes de que la
escuadra huyera en retirada hacia Alicante. Sin duda este lamentable
acontecimiento, el último de los intentos españoles por conquistar Argel,
sentenció definitivamente la fortuna editorial del manuscrito de Alonso
Cano, que nunca vio la luz, al tiempo que cedía el futuro de la Regencia a
otras potencias coloniales4. 

3 Puede verse edición parcial de la relación del rescate, Relación puntual de los acaecimientos
ocurridos en la comisión del canje y rescate de cristianos cautivos de Argel y transporte de moros que se
puso al cargo del capitán de navío don José Díaz de Veañes con el mando de la escuadra de los navíos de
Su Majestad nombrados San Isidro, Santa Isabel, San Vicente y fragata Santa Teresa, desde la salida
del puerto de Cartagena hasta el arribo al de Mallorca, en José Luis González Arpide, “La
expedición de Argel y el rescate de los tabarquinos”, en María Antonia Morán Suárez y María
del Carmen Rodríguez López (coords.), La documentación para la investigación: homenaje a José
Antonio Martín Fuertes, León, Universidad de León, 2002, vol. 1,  pp. 255-276. 

4 Véase Frank Lambert, The Barbary Wars: American Independence in the Atlantic World,
Nueva York, Hill & Wang, 2005.
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Las nuevas tecnologías permiten hoy en día que el acceso sea
inmediato a los manuscritos existentes, al menos tres, cuyo texto com-
pleto se encuentra digitalizado y de libre acceso a través de la red5. Este
acceso inmediato explica en parte que, ahora sí, el texto haya recibido la
atención que los siglos le habían negado, y en los últimos años se haya
producido una vertiginosa actividad por restituir la obra del trinitario
como pieza importante dentro de la historiografía sobre Argel. Habría
que destacar en primer lugar los dos volúmenes de Ismet Terki-Hassaine,
uno en español (con tapa gris) y otro en francés (con tapa dorada),
editando y traduciendo al francés respectivamente el texto del
manuscrito Gayangos, con un valioso estudio introductorio de veinte
páginas, donde reivindica el valor de las fuentes españolas para la historia
de Argelia. Ciertamente esta empresa representa una contribución
significativa, no sólo a la historiografía y el hispanismo argelino, sino
sobre todo, a la producción en lengua española por parte de autores
argelinos y la aparición de libros en español en Argelia, un fenómeno
escaso, pero no anecdótico, que pone de manifiesto la tradición argelina
con la lengua de Cervantes. Insistimos, creemos que es un verdadero
regalo poder ir a librerías de Orán o Argel y encontrar en la sección de
actualidad libros argelinos publicados en lengua española. Y como regalo
entendemos los libros de Terki-Hassaine, un esfuerzo filológico laudable
que disculpa la complejidad de la empresa y los rigores que toda edición
sufre. 

Desde el manuscrito conservado en la Universidad de Alcalá ―copia
de 1778― se realiza la siguiente edición completa del texto, labor de José
Miguel Escribano y Ricardo Castillo. El resultado aparece de forma
electrónica en el portal «Archivo de la frontera», iniciativa de la misma
universidad que inició su andadura en 1999 y que posee, en el momento

5 Nuevo aspecto de la topografía de Árgel [manuscrito]: su estado, fuerzas y govierno actual
comparado con el antiguo / Su author el M.R.P.M. fray Alonso Cano, trinitario calzado y actualmente
obispo de Segorbe, año de 1770. Manuscrito digitalizado de la Real Academia de la Historia:
[http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=5982]; Nuebo aspecto de la
topografía de la ciudad y regencia de Argel : su estado, fuerzas, y govierno actual, computado con el
antiguo / su author el M.R.P.M.F. Alonso Cáno, trinitario calzado, y actualmente obispo de Segorve,
año de 1770; trasladado aquí desde su manoescrito original, año de 1778. Manuscrito de la
Universidad de Alcalá de Henares: [http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/7233]; Nuevo
aspecto de la topografía de la ciudad y regencia de Argel : su estado, fuerzas y gobierno actual,
computado con el antiguo su autor Fr. Alonso Cano, Trinitario calzado y, actualmente, Obispo de
Segorbe. Manuscrito de la Colección Gayangos de la Biblioteca Nacional:
 [http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000010991].
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presente, un ingente repositorio de textos, ediciones y estudios originales,
una verdadera biblioteca que ofrece material de elaboración propia sobre
múltiples temas, entre ellos el Mediterráneo otomano. El estudio de
Escribano y Castillo relaciona por primera vez la lista de manuscritos
existentes (pp. 11-12), las fuentes de la obra, y recupera un retrato de
Alonso Cano conservado en la catedral de Segorbe, de la cual fue obispo
desde 1770 hasta su muerte en 1780. Desde este texto el siempre
sorprendente Emilio Sola realiza una magnífica versión versiculada, en
verso, entendiendo agudamente la estructura interna del texto del
trinitario, como obra perfectamente manufacturada dentro de los
patrones de la retórica ilustrada, y del docere et delectare. No se quedan
aquí las ediciones del texto sino que en 2014 aparece en Valencia otra
empresa de recuperación textual de la Nueva topografía de Argel, a varias
manos, edición de Mireia Llopis, composición y diseño de Ana
Enmicucx, y estudio y notas de Andrés Díaz Borrás. 

En fin, Alonso Cano aprovechó el privilegio de estar unos meses en la
Argel de mediados del siglo XVIII para redactar un texto que emulase la
histórica topografía de Haedo y, como ‘nuevo aspecto’, culminase la
empresa de anexión militar a la par que ruina del corso. El corsarismo
argelino se arruinó, pero también lo hicieron los sueños españoles de
conquistar Argel, beneficiándose de todo ello potencias emergentes ante
el vacío de poder de los reinos que habían gobernado el Mediterráneo,
España y el Imperio otomano. La Nueva topografía de Argel acabó
formando parte del mundo antiguo; serían ya los franceses quienes con
ahínco delineasen los mapas norteafricanos. 
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Omar Dib, Musique Algérienne. École de Tlemcen. Galerie des grands
maîtres, Argel, El Othmania, 2015, 216 pp. [978-9947-810-89-7]

Existe una notable bibliografía en torno a la música andalusí en el norte
de África. Recordemos por ejemplo el histórico y bellísimo volumen del
padre Patrocinio García Barriuso, La música hispano-musulmana en
Marruecos, publicado por primera vez en Larache en 1941, y reimpreso
en Sevilla en el 2001. No es tanto sin embargo lo que se conoce sobre la
música andalusí en Argelia, aunque se pueden destacar aportaciones
recientes, por citar una, quizá poco conocida, la de Julián Rabadán
Bujalance, Música andalusí, Alicante, Editorial Club Universitario, 2012.
No obstante, los textos suelen centrarse por lo general en los modos y
estilos musicales, ritmos e instrumentación, y no tanto en la propia
historia de su pervivencia, desarrollo y transmisión. Creemos que es éste
el valor principal del libro de Omar Dib, un verdadero descubrimiento de
músicos, poetas, vidas y trabajos de los que hicieron posible, durante los
últimos dos siglos, la escuela tremecení de música andalusí. En efecto, es
Tremecén el corazón de la herencia de al-Andalus en Argelia, también
en su música, aunque a lo largo de los siglos la escuela que se ha ido
forjando en su seno no sólo preserva una música peninsular, sino que,
indudablemente, evoluciona a la par que sus maestros. 

Los hermanos Dib, Mohammad (1852-1915) y Ghouti (1854-
1817), son los primeros testimonios que emergen en el libro, dos
personalidades dibujadas al detalle, en sus matrimonios, exilios y luchas
contra el colonizador. El autor reproduce testimonios directos y cartas
familiares de los dos grandes maestros, creadores de la orquesta de la cual
surgirán los maestros posteriores, Hadj Larbi Bensari (1872-1964) y su
hijo Ahmed Bensari, llamado Reduán (1914-2002). Éstos son los cuatro
grandes maestros que darán forma a la moderna escuela de Tremecén de
música andalusí. De todos ellos existe al final del libro un extenso
apartado de ilustraciones donde se recogen fotografías antiguas explica-
das con pie de foto (pp. 195-214). 

Un segundo apartado del libro lo compone un capítulo teórico que
sigue a continuación de la biografía de los grandes maestros, titulado “De
la nouba” (pp. 111-123). En él se tratan de las secciones de una composi-
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ción, de la nomenclatura de las clases de noubas, y se describe cada una
de las doce completas y las cuatro incompletas noubas. De este modo se
conoce el léxico técnico y las características de las principales piezas de
música andalusí de Tremecén. 

Finalmente se dedica un último apartado en el libro a la poesía
popular desde el siglo XVI al XIX, poesía que es material cantable y
forma parte de los repertorios de los grandes maestros. Son cuatro los
personajes de los que se trata en esta sección: al-Mandacī al-Tilimsānī (s.
XVI), Ahmad ben Triqī (s. XVII), Ahmad ben M’Sa‘īd (s. XVIII), Bū
Madyan ben Sahlà (s. XIX). De cada autor se citan poemas directamente
en árabe, sin traducción, y al final de cada uno de ellos se da una
detallada lista numérica de poemas en árabe. Sin duda el estudio detalla-
do de estos autores permitirá conocer mejor esos siglos poco atendidos
de la creación literaria árabe, como son los siglos del periodo postclásico. 

La obra de Omar Dib no es sólo por lo tanto un recorrido por las
vidas, pensamiento y trayectoria de los grandes maestros de la escuela de
Tremecén, sino también por la poesía y la literatura de un periodo que es
imprescindible recuperar si queremos aproximarnos con garantías a la
creación de un pueblo, Tremecén, heredero de las gentes de al-Andalus
que han construido su modernidad lejos de la península. 

ISAAC DONOSO
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KADDOUR EL CONDUCTOR. 
ESCENA DRAMÁTICA DE LA OBRA LOS DICHOS 

DE ABDELKADER ALLOULA
NAIMA BENAICHA ZIANI

Universidad de Alicante

NOTA INTRODUCTORIA

El papel de la Halqa y de el goual en el teatro argelino, igual que en la
Commedia dell ’arte, son omnipresentes en todas las plazas públicas de las
diferentes ciudades de Argelia. Tradicionalmente es el estilo más popular
para expresar las turbaciones sociales. A través de esta forma, Alloula
consiguió transmitir ideas imposibles de expresar en la vida de todos los
días. Lo hacía para los que no tenían la posibilidad de escribir, de decir o
de hacer. 

El personaje que aquí presentamos desarrolla su narrativa en torno a
los dos elementos que Abdelkader Alloula consiguió enraizar para
siempre en el teatro argelino. Hoy en día hablar de teatro argelino es
hacer referencia a los conceptos de halqa y goual y, por ende, a Abdelka-
der Alloula.

Kaddour es el chófer, el trabajador fiel, honesto y leal, padre de cinco
hijos, es un personaje de la obra el Agoual. Viene decidido a presentar su
renuncia a su puesto de trabajo. Un puesto que, arduamente, consiguió en
1962, justo después de la independencia de Argelia. Durante la colonia
francesa y, mientras luchaba por la libertad y la dignidad, Kaddour
soñaba con un trabajo decente en una empresa estatal.
Nos habla de corrupción, de abuso de bienes sociales, de la distancia que
separa irremediablemente la gente del poder. Lo hace sin cólera y sin
odio, gracias a una voz liberadora, una palabra que anhela la verdad,
subrayada por la música que acompaña la emoción, en un eco fiel a las
palabras y a los sentimientos. La halqa es el escenario óptimo para tal fin.
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Kaddour, el conductor

Señor Naser, tome, lea esta carta… es una carta para Usted, Señor
Director… 

Lea… léala…Sí, es mi dimisión 

Pido que me eche ahora… quiero dimitir ahora mismo…

No hace falta que hable Señor Naser, Sr Director… hoy, hablo yo… 

llevo callado, sigiloso casi quince años, pero hoy hablaré… 

deseo que me escuche bien y no intente cortarme… 

se estará preguntando y diciendo  ¿Qué le pasa a Kaddour, se ha vuelto
loco?... ¿No estará borracho?... ¿no será un  malentendido?... 

Pues, no… Kaddour hoy ajustó cuentas consigo mismo y está decidido… 

Kaddour hoy decidió actuar, después de un largo y profundo análisis… 

Kaddour hoy rompió el hilo que le unía al Sr. Naser, lo rompió
intencionadamente… 

Esta carta es administrativa y no manifiesta las verdaderas causas, es por
eso que se la entrego yo mismo en mano…

es por eso que he venido expresamente… 

entonces, si me extiendo no intente interrumpirme o pararme…

es más, no le dejaré hablar… 

y cuando me haya marchado de aquí, no intente buscarme, Sr. Naser. 
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A partir de hoy se separan nuestros caminos… y puede que lo hagan para
siempre… dimito de la empresa, Sr. Naser, porque el camino que hemos
escogido los dos juntos  hasta ahora no nos lleva a ninguna parte… 

cuando digo el camino que hemos escogido, a decir verdad, yo aquí ni
pincho ni corto…

pues eso, el camino que ha cogido usted y yo detrás de usted no sirve
para nada… 

me he cansado mientras me lo recorría y me harté de mí mismo… 

me harté de mí mismo y de usted más que de nada… 

entonces hoy vengo para dimitir de esta empresa nacional y a la vez de la
relación de amistad que nos unía… 

Kaddour el conductor, hoy se marcha de la empresa nacional y hoy
mismo sepultará…

sí, enterrará definitivamente la amistad que le unió durante dieciocho
años al Sr. Naser, el Director… 

no es una gran pérdida ni la empresa perdió un directivo… no soy más
que un conductor, ¿a quién le importará?… 

no importa… Kaddour, el conductor, está contento hoy… 

Kaddour, el conductor, el examigo del director, está feliz hoy… 

Kaddour está hoy como si hubiera atravesado mares, montañas y ríos… 

Kaddour, el energúmeno, está hoy en armonía consigo mismo: encontró
la paz, la sencillez, la humildad de antaño, las virtudes con las que antes
vivía…
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معايير النشر:
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الوثيقة.
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فيما يخص البحوث الكتموبة باللغة العربية يرجي كتمابة ملخص البحث في واجهة البحث باللغة العربية
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مواصفات طباعة البحث:
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