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 لمتنمية
 

 

 منصوري عبد اهلل 

 كمية االقتصاد
عنابة -جامعة باجي مختار

 ممخص 
حاول ىذا المقال إعادة النظر في بعض المشاكل المصاحبة لمحاولة تكوين أساس نظري لمسياسات ي

لبمدان السائرة في طريق النمو و الممارسات و اإلصالحات المؤسساتية التي ىي بصدد التحقيق في ا
 النموذج       متتطرق بعد ذلك إلى تناول المشاكل المصاحبة لمحاولة استخداثم  .باسم التنمية

و اليدف    .في مجتمعات ال تزال محكومة جزئيا بقيم و ىياكل غير قيم و ىياكل السوق الميبرالي
إلى طريق وحيد محدد مسبقا لمتنمية، و  األساسي ليذا المقال ىو توضيح بأن ىذا التصور ال يفضي

و اليياكل   و صفاتو و توصياتو مع المنظومات الثقافية  أن شروط اشتغالو بنجاح تتحدد بتكييف 
 .المحمية

                                        
                                        

 Résumé  
 
“Le paradigme libéral du 

développement : un essai 

critique” 

Cette contribution a pour objet de 

revoir certains problèmes posés 

par la tentative de fonder une base 

théorique aux  pratiques et aux 

réformes institutionnelles mis  

œuvres dans les P.D.V au nom de 

la notion«développement».elle 

représente une approche critique 

de  l’utilisation de la conception 

libérale de développement dans 

des sociétés partiellement 

gouvernés par le marché  

 

 

 :التصور المهيمن لمتنمية  -1

 :     نظرة نقدية  -

لقد خمق االعتقاد بأن التنمية يمكن أن 
و        ةـــتسير تسييرا واعيا، برامج سياسي

صناعة تسيير و فرعا متميزا من فروع 
 .المعرفة األكاديمية

و قد تعزز ىذا المشروع بالتفاؤل الذي ساد 
في عيد أصبح يعتقد فيو أن االختيار 

المؤسسات الرأسمالية  قالني والع
الديمقراطية سبق أن حررت منظم الشعوب 

و ليس ىناك أي    في الدول المتطورة، 
سبب وجيو كي ال يمكن أن تنجز نفس 

 .الميمة في أماكن أخرى من العالم
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غير أن ىذا التفاؤل، يواجو تحديا كبيرا، فالعديد من الدول السائرة في طريق النمو لم 
لقميل خالل فترة الستين سنة التي تمت الحرب العالمية الثانية و عانى البعض تنجز سوى ا

 .منيا من انتكاسات و أزمات عسيرة
 :و ىو ما أنتج رد تي فعل متناقضتين 

و      فنجاح التنمية الرأسمالية في الدول المتطورة و بعض الدول السائرة في الريق النمو 
ماعا عريضا بين االقتصاديين و غيرىم، حول نوع انييار التجارب االشتراكية خمق إج

 .السياسات التي يجب أن تتبعيا الدول السائرة في طريق النمو كي تحقق التنمية
و         بوجود األسواق التنافسية... األداء االقتصادي األفضل" اشترك تحقيق و ىو ما

كمية و التوفير الفعال من ضمان حقوق الممكية و التعاقد و استقرار الشروط االقتصادية ال
المؤسسات السياسية الديمقراطية "و افترض أن . قبل الحكومة لمسمع و الخدمات العمومية

 .(1)"ىي أحسن طريق لموصول إلى الرفاىية اإلنسانية
إن ىذه األفكار منحت سمطة العمم الموضوعي وىي ذات صمة مباشرة بأىم القضايا 

السمطات السياسية المحمية في  قبوليا يمكن أن يختزل دور و بالتالي فإن. السياسية الراىنة
و     تعد التبعات الموضوعية المترتبة عن األىداف ... وكالء لممعرفة العممية التي"مجرد 

، تاركة "متطمبات التقنيات المتوفرة و الموارد و كذلك االستراتجيات المثمى و طرق التحكم
 .وىميةإياىا بال شيء سوى سمطة اتخاذ قرار 

و الحقيقة أن سمطة ىذه اآلراء توسعت أكثر فأكثر لتصبح قادرة عمى ممارسة ضغوط 
عمى المسؤولين الرسميين و مديري المشاريع و الشركات و رجال األعمال و حتى عمى 

 .العالقات بين الرجل و المرأة، و بين اآلباء و األبناء
ت، فقد طبق بشكل واسع مند لكن ىذا التصور أنتج أكثر مما ىو كاف من اإلخفاقا

 .الثمانينات و أعطى نتائج غامضة
فقد كان ىناك نمو اقتصادي في معظم دول العالم، و كذلك تحقيق مساواة أكبر في 
أغمب الدول األسيوية الناجحة، لكن إصالحات السوق تبعتيا أزمات اقتصادية حادة في 

 .الفقيرة السائرة في طريق النمو معظم دول الكتمة الشرقية سابقا و في العديد من الدول

                                                 
(1)
 Hayak, F.A : The constitution of liberty, London Routhledge of Kegan Paul 1960. 
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. كما أن العديد من قصص النجاح ارتبطت بتدخل الدولة مثمما أرتبطت بمنافسة السوق
(2)و العديد من برامج التعديل الييكمي عرف إخفاقا، و قد أشار 

Busgupta (1988 ) إلى
دوالر  555أن أكثر من نصف سكان المعمورة يعشون في بمدان الدخل الفردي فييا أقل من 

خذة في التزايد و لذلك فقد أصبح البعض ينظر إلى التصور آأمريكي و أن الالمساواة 
 .المييمن ليس كسبيل لمتحرر بل كنفي لالستقالل الذاتي

و     فان ادعاؤه التفوق األخالقي ىو عامل عمى زيادة و تأبيد التخمف،  وبعبارة أخرى
ذات الثقافات المختمفة  بلتاريخ، حارما الشعو ا رالشاممة عمى مسا. يخص الغرب بالييمنة

و مصادرا لتجارب و أحالم .ثقافة الغرب  من فرصة تحديد أشكال حياتيا االجتماعية نع
 .ثمثي البشرية

بإعادة النظر في االتجاىات المييمنة في نظرية التنمية، التي  مو من ىنا جاء االىتما
أساس لمسياسة و الممارسة قابل لمتطبيق، يربط ينظر إلييا كمحاولة لتزويد مسيري التنمية ب

بين األىداف المعيارية و الفعل االجتماعي و السياسي و اإلمكانيات الحقيقية لمتغيير 
 .المتضمنة في البني االجتماعية القائمة

فيي إذا استعمال لنظرية سياسة التنمية التي تقبل بأن خيارات التحسين في النظم القائمة 
" الشروط التاريخية"و " المتطمبات العممية"ودة، بل يجب أن تأخذ بالحسبان ليست غير محد

 .في أي زمان و مكان" ممكن بصفة موضوعية"و تنحصر فيما ىو 
 :وىوما تنجر عنو تبعات أربع سيتم التطرق إلييا بالتفصيل 

مبيرالية فيو يعني أن نظرية التنمية تعمل ضمن الحدود التي حددتيا طبيعة الرأسمالية ال -1
كنظام معولم، و ضمن التبعات العممية و المعيارية لعالقة الرأسمالية الميبرالية مع أشكال 

 .التنظيم االجتماعي األخرى، التي تتعايش معيما
و    يطرح مشاكل معقدة حول الطرق العديدة التي يمكن أن تسير وفقيا التنمية،  وىو ما

اعية الغير رأسمالية التي يجب التعايش دائما حول عالقتيا مع أنماط التنظيمات االجتم
 .معيا

                                                 
(2)
 Dasgupta, Biplap : Structural adjustment, global trade and the new political 

economy of development. 
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يتضمن تحميل التبعات المعيارية لمتصور الميين تحميال لتمك التبعات عمى الترتيبات  -2
المؤسساتية و الثقافية القائمة في الدول األقل تطورا و التي ال مفر من أن تتحداىا عممية 

 .التنمية
عامل التنمية كسيرورة لإلصالح المؤسساتي مصممة يقتضي ىذا التصور أنو يجب أن ت -3

 .لتنظيم االستقالل الفردي و مساءلة المؤسسات، و التعددية
البد من مواجية مشاكل عدة ناجمة عن كون نظرية التنمية تقتضي منيجية تمكنيا من  -4

تي تيتم فيم السيرورات الديناميكية لمتغيير االجتماعي، و ليس فيم السيرورات الستاتيكية ال
 .بكيفية محافظة األنظمة عمى الذات

 :التنمية الرأسمالية، الصراع االجتماعي و التصورات المختمفة لمتنمية -2
كان منظرو الحداثة في ستينات القرن الماضي ينظرون إلى التنمية عمى أنيا سيرورة 

تم خمقيا في  تغيير نحو تمك األنماط من النظم االجتماعية و االقتصادية و السياسية التي
 .أوروبا و أمريكا مند القرن التاسع عشر

وبينما رأى الماركسيون التقميديون ذلك كخطوة ضرورية لكنيا ليست نيائية نحو التحرر 
 .(3)الشامل

و      فإن االروثودوكسية الجديدة ىي األخرى قد استقت قيميا و نماذجيا من النظرية 
في الشمال، و تغيرت مع تغير النظرية و الممارسة  الممارسة و المعايير الثقافية السائدة

 .ىناك
ىذه المقاربات، تقبل أن نماذج التنمية ظيرت بادئ ذي بدء في الغرب، و أنيا ليست 

 ".ككائن عقالني"انجازا أو ممكية ألي أمة أو أي ثقافة معينة، بل لإلنسان 
ن المنافسة الرأسمالية البد و كما رأينا سابقا فإن المواقف النقدية، تنفي ذلك، مدعية بأ

من أن تزيد من الالمساواة و عدم األمن، والتيميش، و تستبعد كل الثقافات و المؤسسات 
 .التي تتناقض مع  قيميا و مؤسساتيا و متطمباتيا

و بالتالي فإن نظرية التنمية يمكن أن تفيم كمحاولة لفض االختالفات التي تخمق ىذا 
 :ى صعيدينالنقاش و التي تتصدى لو عم

                                                 
(3)
 Marx, Carl, Grundrisse” 3eme chapitre du capital, Edition entrepos, (1968). Paris.  
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التي استخدمت " Normal théories"تبدأ باختبار مقوالت و نتائج النظريات العادية  -1
 أ   لشرح طبيعة الرأسمالية المعاصرة في بمدانيا األصمية وتحميل السيرورة التاريخية التي 

 .فرزتيا و غيرتيا
نموذج لبقية إن الفيم العميق لدلك ىو وحده الذي يسمح بتقييم قدراتيا و حدودىا ك

 .العالم
بصفة منتظمة، العالقة بين تمك المبادئ و مختمف أنواع المشاكل  ٬كثم تفحص بعد دل -2

لموجود عندما يتم تكييفيا لتتالءم مع مختمف الشروط و األىداف السائدة  االتي تظير حتم
 .في البمدان األقل نموا

قدرتيا عمى التعامل مع  إن إدعاءىا بأنيا فرع متميز من فروع المعرفة يقوم عمى 
 .ىذه المشاكل األخيرة

و    كما أن وضع التصور الرأسمالي لمتنمية في مركز التحميل يطرح مشاكل معيارية 
 .منيجية عويصة

فالنموذج قد فرض وقت االستعمار بالقوة، و اليوم فإن ىيمنتو تتعمق بقدرة البمدان الرائدة، 
 .التدفقات و األسواق؛ الرأسماليةالسائرة في طريق النمو عمى التحكم في 

 .لكن سمطتو األخالقية و الثقافية تتعمق في الواقع بصحة أو شرعية دعاواه المعيارية
المؤمنون بالنموذج الرأسمالي لمتنمية يزعمون أن المؤسسات الرأسمالية الديمقراطية سوف 

و    إلنصاف،تمكن من تحقيق مستويات أعمى من االستقاللية لألفراد، و من تحقيق ا
 .اإلنتاجية و حرية التعاون اكثر من أي نموذج آخر

فإنيم يرون أن ىدا النموذج يخدم النخب الحاكمة و يفقر  نأما المناوئون و ىم عديد و 
 .األغمبية و يبعدىا عن السمطة

و إن كان من الصعب إصدار أحكام واقعية حول طبيعة العالقة بين الرأسمالية كنظام 
الحدود من جية و بين وطأتيا التدميرية أو التنموية عمى السيرورة التاريخية  متغير و متفتح

 .السائدة في مضامين اجتماعية مغايرة
أو )  فإن ىذه العالقة كثيرا ما اىتم بيا المنظرون الذين يفرضون وجود نموذج ايجابي 

قة التي اشتغمت أو نمط مثالي من الرأسمالية كنظام مجرد، ثم يبينون بعد ذلك الطري( سمبي
 .ضمن مضمون معين، السياسات و الممارسات و المسارات التنموية ٬وفقيا
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و         المؤيدون يرجعون النجاح المحقق إلى استخدام النموذج الرأسمالي في التنمية،
يرجعون اإلخفاقات إلى واقع كون المبادئ األساسية لمنموذج لم تحترم، كمية، أثناء التطبيق، 

 .قدون فيرون عكس دلك أما المنت
غير أن الرأسمالية، في الواقع، كانت دائما تعمل من خالل أصناف عديدة و متعددة من 

 ".شوائب"و باالقتران مع عناصر غير رأسمالية متنوعة أو  (4)المؤسسات و األشكال
إن ىذا صحيح في العالم المتقدم حيث ترافقت الرأسمالية في البداية، باألنظمة التسمطية 
و األمبرالية و االحتكارات الوطنية، ثم مع التخطيط االجتماعي الديمقراطي و اآلن مع 

و ىناك انحرافات واسعة عن النموذج المحض، واضحة في البمدان . الميبرالية و العولمة
األقل نموا، حيث أدمجت النماذج المستوردة في مجتمعاتيا مع تشكيمة واسعة من الثقافات و 

اشى في بعض األحيان مع متطمبات الرأسمالية و قد ال تتفق معيا في أحيان اليياكل قد تتم
 .أخرى 

و لذلك فإن المحاجة اعتمادا عمى األنماط المثالية لمرأسمالية تؤدي إلى اإلفراط في 
التبسيط، برفض االعتراف بمدى تأثير أشكال التنظيم الممكنة، ضمن األنظمة التي تييمن 

. لية الميبرالية، عمى الثقافة و اليياكل المحمية، و عمى طريقة عممياعمييا المؤسسات الرأسما
و بالتالي فإن النتائج الفعمية ليست أبدا نتيجة لمرأسمالية في حد ذاتيا، لكن نتيجة لمطرق 

 .التي طبقت بيا، و لتفاعميا مع القوى الغير رأسمالية التي تبقى فاعمة في كل مجتمع
ة في نظرية التنمية ال تتمثل في النقاشات حول الرأسمالية في و لذلك فإن النقاشات اليام

حد ذاتيا بل حول مختمف األشكال التي تستطيع، و يجب أن تتكفل بإنتاج أحسن النتائج 
و ىو ما يقتضي النظر إلى طبيعة النقاش حول النماذج . ضمن أوضاع تاريخية خاصة

 .ير الرأسماليةالرأسمالية البديمة، ثم حول تفاعميا مع النماذج غ
فعندما يبقى من الممكن اعتبار االشتراكية كإمكانية موضوعية، فإن النقاش حول التنمية 

 .قد ينصب كذلك حول طبيعة الطرق غير الرأسمالية لمتنمية
فالنيوماركسيون يرون أن التنمية العادلة في ظل الرأسمالية غير ممكنة في البمدان األقل 

و قد كانت ىناك محاوالت لتحقيق االنتقال من . (5)(Frank 1967, Baran 1957)نموا 
 .مجتمع ما قبل رأسمالي أساسا إلى التنمية االشتراكية دون الدخول في ثورة رأسمالية

                                                 
(4)
 Hodgson, Geoffrey : Economies and utopia : why a learning society is not the end 

of history, London Routledge 1997. 
(5)
 Baran, Paul : The political economy of growth, New York monthy review, 1997. 
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المعبة "يرون أن الرأسمالية ىي ( و ماركس نفسو)لكن حتى المنظرين الماركسيين 
قافية معتبرة، لكن نظرا لتعقد و ىو ما لو بالطبع تبعات سياسية و ث. "الوحيدةالموجودة

 .فقط بدايات تحميل لكيفية العمل رالرأسمالية كنظام فيو يوف
أشكال أخرى ممكنة  دو عندما أخد الرأسمالية كنقطة انطالق فإن ذلك معناه استبعا

 -كالرق، اإلقطاعية، الفاشية، تسمط الدولة، و االتظمةالدينية المطمقة –لمتنظيم االجتماعي 
و     بول بعض القواعد العامة الشاممة  كالحاجة إلى الحقوق االقتصادية الفرديةو ضرورة ق

الممكية الخاصة و منافسة السوق، و العمل المأجور و دافع الربح و الفصل بين السمطة 
 .السياسية و السمطة االقتصادية

في الماضي كان ينظر إلى الديموقراطية، كشيء محبذ وليس كشيء إجباري و اآلن 
غير أن ىذه . صبحت جزءا ال يتجزأ من النموذج السائد في الدول المتطورة، عمى األقلأ

القاعدة العامة يمكن أن تؤسس بعدة طرق مختمفة، و لد االختبار بينيا دائما نزاعات نظرية 
 .و أيدلوجية حادة، و أنتج حموال مختمفة ىيكميا، عبر العالم الرأسمالي

، إلى طبيعة المؤسسات االقتصادية لمرأسمالية ضمن أي و ترجع ىذه االختالفات جزئيا
األسواق التنافسية بصفة جزئية، أنتجت فعال،  و بالتالي فإن األسواق التنافسية أو. نظام

أنظمة اقتصادية لدييا خصائص ىيكمية مختمفة، فمثال مستويات اإلنتاجية، التوازن بين 
بيعة القرض و النظم المالية، ميزان الصناعة و الفالحة و الخدمات، حجم المؤسسات، ط
الالمساواة، تختمف بدرجة كبيرة بين " القوة بين رأس المال و العمل و مستويات البطالة و

و ىذه االختالفات ليا تبعات . الواليات المتحدة األمريكية و اليابان و إيطاليا و الدانمرك
نا، ىي أنيا تثبت أن ىناك مختمفة عمى أصحاب القرار المحميين، و النقطة الرئيسية ى

أصنافا مختمفة من اليياكل يمكن أن تكون كميا ناجحة و تنتج مستويات جد مختمفة من 
و ىو ما يعني في نياية األمر أن الرأسمالية . العدالة و األمن الشخصي و المرونة التنظيمية

تكيف لتتالءم ال يمكن النظر إلييا كنموذج وحيد لكن كبدائل متنوعة تستطيع، و يجب أن ت
مع كل حالة  خاصة لكل بمد كما أن ىناك اختالفات ىامة تميز العالقات بين المؤسسات 

 .االقتصادية و اليياكل السياسية و االجتماعية التي تدعميا
و      أما النموذج المحض لمرأسمالية فإنو يفترض أن السمطات االقتصادية و السياسية 

فالقرارات االقتصادية يجب أن تتخذ من . وليس مدمجة االجتماعية يجب أن تكون منفصمة
و القرارات السياسية . قبل األفراد األحرار و استجابة لمضغوط التنافسية و الفرص  السانحة
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تتخذ من قبل الحكومة مع احتكار القوة، لفرض القرارات الجماعية عمى المجتمع ككل و 
 .من قبل األفراد بصفة فردية حرةالخيارات الثقافية و الدينية و العاطفية تتخذ 

و الحقيقة ىي أن المتغيرات السياسية و االقتصادية و االجتماعية ىي في الواقع 
متغيرات شديدة االرتباط، و الحكومات عادة ما تتدخل لتدعيم نوع معين من النشاط 

دة كما أن الخيارات االقتصادية الفردية ليست محد. االقتصادي و ال تشجع أنواعا أخرى
بالسوق لوحده فقط، لكنيا جزء ال يتجزأ من العالقات االجتماعية و بالتالي فان اعتبارىا 

 .كمستقمة ينطوي عمى  سوء فيم خطير
و لذلك فإن ىناك رزمة ثانية من المسائل التنموية ترتبط بالطبيعة الحقيقية لمعالقات 

ية الفردية و القيود اإللزامية و بين الحر ". السوق"و " الدولة"التي يجب أن تكون سائدة بين 
 .المفروضة من طرف المؤسسات الثقافية و االجتماعية التي تمارس فييا ىده العالقات

في الخمسينات و الستينات من القرن الماضي كانت التنمية عادة مرادفة لتنمية 
و )     ية إلى نمط المزارع الرأسمال ةالصناعات الثقيمة و االنتقال من نمط الزراعة التقميدي

 .(6)، كبيرة الحجم(حتى االشتراكية
و من االعتماد عمى تصدير المواد األولية و استيراد المواد المصنعة إلى إحالل 

و قد كان . الواردات لالستفادة من توطين مكاسب اإلنتاجية الناتجة عن التصنيع المحمي
فشمت بصفة عامة في  فقد افترض أن األسواق قد. لذلك تبعات سياسية و اجتماعية ىامة

و      الدول األقل نموا بسبب اقتصاديات الحجم و التبادل غير المتكافئ بين المواد األولية 
و بالتالي فقد تم تدعيم . المواد المصنعة و ضعف البني التحتية و رأس المال االجتماعي

لة و إدارة الطمب، التدخل القوى لمدولة لحماية الصناعات المحمية الناشئة و التحكم في البطا
تعطى نتائج غير مقبولة ... و رفع معدل االدخار، و ىو ما عكس واقع  ان آلية األسعار 

(7)حسب تغبير . اجتماعيا، دائما
Lewis .أضعف . و قد أنتج ذلك نظاما تييمن عميو الدولة

ة الفالحة، و الصناعة المتوسطة و الصغيرة المكثفة من حيث العمل و دعم الصناعة كبير 
لقد حدث ذلك في العديد من . الحجم و البدائل المكثفة برأس المال و لم يشجع الصادرات

 .الدول األقل نموا

                                                 
(6)
 Evans, Peter : Embedded autonomy : state and industrial transformation, 

Princeton : Princeton press 1995. 
(7)
 Lewis W. Arthur : The theory of economic growth, London Allen – Unwin 1955. 
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إذا االستراتجيات التي اعتمدت عمى قيادة الدولة لمتنمية و التي انطمقت بعد خروج 
 االستعمار في دول العالم الثالث، دخمت في أزمة عميقة في سبعينات القرن الماضي، مما
أدى إلى الطعن في مصداقية النظريات الييكمية و االشتراكية التي اعتمدت عمييا و أضفى 

 .في ميدان االقتصاد بشكل خاص. الشرعية عمى أفكار مجموعة من النقاد الميبراليين
أفضت فيما بعد إلى " الدول"و بذلك فإن سياسات إحالل الواردات التي قادتيا 

و التوجو نحو التصدير، و تم إلغاء االقتصاديات . السوق استراتجيات تعتمد عمى اقتصاد
مما أنتج نظاما شامال يييمن فيو منطق السوق، عمى كل الترتيبات . المخططة مركزيا

كل الحياة االقتصادية دون "المؤسساتية، و بدا أنو يوفر الطريق الفعال الوحيد لتنظيم 
مة التي تمتعت بيا المبادئ االشتراكية و بذلك فإن المكانة المي". مساعدة أو تدخل خارجي

Fuku yamaفيما بعد الحرب، انيارت مما جعل 
يجرؤ عمى اإلدعاء بأن نياية التاريخ  (7)

 .قد حانت
و    .إن ىذا التحول اليام برر كذلك إلغاء نظرية التنمية كفرع مستقل من فروع المعرفة

لميبرالية ىي الطريق األمثل المؤسسات السياسية ا"جعل أغمب النظريات تتفق عمى أن 
 ".لتحقيق الرفاىية لإلنسانية

مرتبط مباشرة باألسواق التنافسية و ضمان حقوق " األرقى"و أن األداء االقتصادي 
 .الممكية و التعاقد و استقرار الشروط االقتصادية الكمية و التوفير الفعال لمسمع العمومية

ل اإلطراف المشاركة في التبادل عمى تعظيم دخل ك"و أن التجارة الحرة تؤدي إلى 
، و ىو ما يقتضي أن المزايا التي تمنحيا المؤسسات الميبرالية، كاالنتخاب "الصعيد العالمي

و التبادل الحر و المساواة بين الرجل و المرأة و حرية تكوين الجمعيات و حرية المعتقد، و 
متطابقة، دون الرجوع إلى  لأشكاقابمة لالنتقال والتحويل من بمد ألخر، ب"حقوق اإلنسان 

 .الشروط أو الثقافات المحمية
و إذا كانت نظرية التنمية التقميدية تدعي أن المؤسسات الحديثة قد تكون مناسبة لمبمدان 
المتطورة لكنيا ال تناسب الدول األقل نموا فإن الرأي المعاكس ىو الذي برر برامج التعديل 

 Washington consensusو قد صيغ في إجماع واشنطن . تالميبرالية مند بداية الثمانينا
النظريات المصغرة "ىذا البرنامج بوشر من قبل الميبراليين الذين فضموا . في بداية التسعينات

                                                 
(7)
 Fukuyama, Francis. The end of history and the last man. Harmonds worth. 

Penguin 1992. 
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لدور الدولة إلى أدنى مستوى، و التي حددت نطاق التدخل الفعمي لمدولة في اإلقرار و 
 ".المحافظة عمى عالقات الممكية الفكرية

يم مع نياية الثمانينات أصبحوا مستعدين لقبول أن الدول القوية و االستقرار لكن
 .االجتماعي ضروريان لتدعيم إصالحات السوق الفعالة

و تخفيض مستوى الفقر، و التنمية التساىمية، كميا ( الراشد)و بالتالي فإن الحكم الحسن
غير أن ىذه . العالم الثالث أضيفت إلى البرامج االقتصادية األصمية التي صممت لتطبق في

التغيرات ال تزال تشكل جزءا من نظرية اجتماعية ذات توجو فردي، تضع الحرية الفردية 
كيدف أسمى، و أولي لمسياسة العمومية و كيدف لمدولة، كما تفترض أن األفراد قادرين 

ينية أو عمى التصرف الحر و ال يجب أن يكون خاضعين إلكراه اليياكل االجتماعية أو الد
 .االقتصادية أو السياسية

و قد ألغى تدويل ىذا المشروع الميبرالي الصراع بين النظامين الشيوعي و الرأسمالي و 
أنيى مصداقية كل محاوالت بناء التنمية الصناعية بناءا عمى السياسة المركانتيمية التي 

 .األمة و اليادفة إلى تحقيق االكتفاء الذاتي –تديرىا الدولة 
أفضى إلى ظيور نظام عالمي مفتوح تتحكم فيو قوى السوق و تعمل عمى ضبطو  مما

و  المعاىدات الدولية التي تحرس المؤسسات المالية و التجارية الدولية عمى احترام تطبيقيا،
 .التي أصبحت منظمات  فوقية مفروضة عمى مستوى العالمي

في التغير التكنولوجي، و  و قد أدى كل ذلك إلى خمق فرص جديدة و ولد زيادة سريعة
عزز االستقاللية، و التعاون بين البمدان القوية كما منح لمدول المتأزمة الحق في  الحصول 

غير . عمى بعض التمويل و الدعم السياسي من المنظمات العالمية، ذات التمويل العمومي
دان المتطورة، بسبب تباطؤ النمو في البم. أن نجاحيا عمى المدى الطويل يبقى محل تساؤل

و قد كانت برامج . و التي كانت ىي األخرى ميددة باألزمات المالية و التدىور االقتصادي
التعديل الييكمي في بعض البمدان السائرة في طريق النمو ذات آثار ايجابية لكنيا لم تحل 

زمات المشاكل التي تواجو البمدان الضعيفة و التي ال يزال بقاؤىا ميددا بمجموعة من األ
أزمات السمطات السياسية، و توفير الخدمات و : المتزايدة الخطورة و المرتبطة ذاتيا 

و المرأة، و الصحة، و الجريمة و         االستثمار و التشغيل و أزمات العالقات بين الرجل
 .تدىور األوضاع البيئية
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لضرورة في ما يعني أن اإلصالحات التي تصمح في البمدان القوية ال تصمح با و ىو
و يمثل تحديا لإلدعاء الميبرالي بأن ىذه اإلصالحات توفر حال شامال . البمدان الضعيفة

و يدعو إلى إعادة النظر في العالقة بين المبادئ الميبرالية . وعالميا لمشاكل الفقر و اإلبعاد
 .و السيرورة الفعمية التي خمقت النظام الدولي الحديث

 :الدولي الحديث ولة و النظامنظرية التنمية، دور الد -3
إن االعتقاد بأن المؤسسات الميبرالية توفر السبيل الوحيد، القابل لمتطبيق، لتحقيق التنمية 
ال يواجو تحديا بسبب المشاكل التي تواجييا الدول التي غرقت في أزمات، لكنيا تواجو 

لمي الجديد ذاتو ابتداء تحديا من طرف السيرورة التاريخية التي أدت إلى ميالد النظام العا
 .من القرن التاسع عشر

فالدول التي تأخرت في ميدان التنمية في أوروبا، و الواليات المتحدة و اليابان لم تستخدم 
و الديمقراطية لمحاق ببريطانيا حينذاك أو إلدارة إعادة البناء بعد   ناألسواق الحرة و التعاو 

بل استخدمت سمطة الدولة إلخضاع مواطنييا  الحرب العالمية الثانية،في القرن الماضي
 .أنفسيم لمتطمبات الرأسمالية و الستعمار الدول الضعيفة أو لتحدي التفوق البريطاني

كانت تتناوب باستمرار مع ىيمنة األفكار  *و الواقع أن ىيمنة األفكار الميبرالية
 .المركنتيمية

و    الصراع بين السوق"لتتجاوز فالطبقات و الحركات االجتماعية استخدمت قوة الدول 
و الواقع أن نظرية التجارة الحرة لم تظير إال ". المتطمبات األساسية لحياة اجتماعية منظمة

في نياية القرن الثامن عشر، بعد فترة كانت القوة االقتصادية فييا قد فرضت بفوىات المدافع 
من قبل أبريطانيا إال بعد أن وليس بفضل المزايا المقارنة، و لم يتم ترويجيا بشكل جدي 

تمكنت من بسط ىيمنتيا عمى العالم، و حققت أول تحول ليبرالي كبير في القرن التاسع 
 .عشر

غير أن التجارة البريطانية الحرة المبنية عمى أفكار ريكاردو تم تحدييا من قبل الحمائيين 
 .F. Listبناءا عمى أفكار  ناالروبيين و األمريكيين و اليابانيي
كان عمى خطا، خاصة وأن بريطانيا كانت تنمو بوتيرة  Listو من الصعب االدعاء أن 

 . (9)أسرع من وتيرة نمو منافسييا الحمائيين خالل تمك الفترة
                                                 

*
فالواليات . أن الدول الليبرالية ذاتها تخرق القواعد الليبرالية عندما يروق لها دلك ومن الصحيح كذلك 

المتحدة األمريكية تدعم طلبات منظمة التجارة الدولية لتحرير التجارة في الدول الفقيرة لكنها ترفض تطبيقها 
 .على فالحتها وقطاعها المعدني واالهم من ذلك في أسواق العمل 
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إن مصداقية النظرية الميبرالية انيارت بسبب األزمات االقتصادية و السياسية التي عرفيا 
ت ذروتيا عند حدوث الكساد الكبير في سنوات النصف األول من القرن العشرين و التي بمغ

الثالثينيات عندما تخمت بريطانيا عن التجارة الحرة و عرف العالم ظيور الفاشية و الحماية 
 .والحرب

و أنتجت مرحمة السمم التي تمت الحرب العالمية الثانية تسوية اجتماعية جديدة، اعتمدت 
لمستوى الدولي، لم تنتج أكثر من الحرب عمى االعتراف بان سياسات إفقار الجار عمى ا

غير أن العالم الجديد باستثناء الواليات المتحدة لم يكن تحت ىيمنة النظرية . والدمار
الميبرالية بل كان تحت ىيمنت ديمقراطيات اجتماعية يمينية أو يسارية بقيادة الدولة في 

ضمن ضبط النظام الغرب، مدعمة بمؤسسات و منظمات دولية ضعيفة لكنيا شاممة، ت
 .الرأسمالي العالمي في ميادين االقتصاد والسياسة و المال

و قد استمر تأثير األفكار الميبرالية عمى قوانين المؤسسات المالية الدولية، نتيجة لمتأثير 
و أقنعت الدول الضعيفة باالنضمام إلى تمك . الذي مارستو الواليات المتحدة األمريكية

و اعتمدت فترة . ا باالحتفاظ بتحكم الدولة خالل فترة إعادة األعمارمما سمح لي تالمؤسسا
و ىيمنت فييا . إعادة األعمار ذاتيا عمى الدعم القوي الذي قدمتو الدولة األمريكية ذاتيا

 .النظرية الكينزية في أوروبا و اليابان
لنظريتين كانتا و كال ا. بينما ىيمنت النظرية الييكمية في البمدان السائرة في طريق النمو

تدعمان التحكم االجتماعي و تنظر إلى السموك االقتصادي كدالة لمواءات الجماعية والطبقية 
 .و ليس كدالة لمفردية و منافسة السوق

و    أما دول الكتمة الشرقية، باإلضافة إلى الصين فقد روجت لدكتاتورية الحزب الواحد
 .لدولة إلى أقصى حدوده المنطقيةالتخطيط المركزي اإللزامي، مما دفع بتدخل ا

غير أنيا في . وترى النظرية الميبرالية أن ىذه البرامج تفسخت في عدم الفعالية والنيب
اتيا كانت بمثابة آلية ناجحة إلعادة أعمار دول دمرتيا الحرب، و قد اتفقت حكوم ٬الواقع 

كميا عمى أن حرية السوق يجب عمييا أن تنتظر إلى حين أعادة بناء البني التحتية والقدرات 
 .االقتصادية

وقد ظيرت أوروبا و اليابان من جديد كقوى كبرى و ىامة و أخذت التنمية السريعة 
 .تظير في عدد من بمدان العالم الثالث بعد أن أصبحت المستعمرات دوال مستقمة

                                                                                                                   
(9)
 Brett, E.A : The world economy since the war, London Mac millan 1985. 
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أدارت أنظمة سياسية و اقتصادية بنيت عمى  )سابقا(من أن الدول الشيوعية و بالرغم 
مما سمح فيما بعد . القير، لكنيا نجحت في تحقيق تصنيع سريع و رعاية اجتماعية شاممة

باالنتقال إلى برامج التحرير االقتصادي، التي بمغت ذروتيا في الثورة الميبرالية التي حدثت 
مما وسع بكل تأكيد من الحرية السياسية . 1989وروبا الشرقية سنة  في االتحاد السوفيتي وأ

خاصة في االتحاد السوفيتي سابقا . و االقتصادية لكنو لم يصاحب باستقرار أكبر أو نمو
و تفشي الجريمة       حيث أدت الديمقراطية و منافسة السوق إلى فقدان التصنيع و البطالة

 .ني والدولةفي العديد من دوائر المجتمع المد
و أخيرا فأن رفض التنمية الماركنتيمية في الثمانينات من القرن الماضي كان متأثرا إلى 
حد بعيد باالنتقال الناجح من أحالل الواردات إلى االستراتيجيات ذات التوجو التصديري في 

 .(11()15)آسيا الشرقية
 .سياسة تدخل الدولةكنقيض ل و، كدليل عمى نجاح السوق، -مبدئيا–وقد اعتبر ذلك، 

غير أن البحوث الالحقة بينت أن ىذه النجاحات كانت مرتبطة بتدخالت الدولة اليادفة 
 إلى تجاوز

 .، مثمما كانت راجعة إلى تعزيز منافسة السوقMarket Failuresأخفاقات السوق 
و باإلضافة إلى ذلك فان الصين و الفيتنام حققت في السنوات األخيرة معدالت نمو 

ئمة تحت قيادة أحزاب شيوعية تسمطية تستخدم التحكم االشتراكي لبناء اقتصاديات رأسمالية ىا
 .ديناميكية

و يقدم التاريخ أمثمة عن برامج تدخميو ناجحة تحت قيادة دول تسمطية و ال يقدم أي 
 . شيء عن تجاوز الدول الضعيفة التي طبقت طوعا سياسات ليبرالية، لكل مشاكل التنمية

نظمة المفتوحة قد تعظم الفوائد بالنسبة لمبمدان المتطورة، لكن التاريخ يقترح أن إن األ
الماركنتيمية كانت شرطا مسبقا ضروريا لالنتقال الناجح إلى مؤسسات ليبرالية في الدول 

و ىو ما يضعف حجج الميبرالية الراىنة ويقترح أن تدخل الدولة . السائرة في طريق النمو
لمشاكل الدول التي تتخبط  -دو الرتبة األولى -ة ىو بالفعل الحل األحسنالمدار بطريقة جيد
 .في أزمات تنمية

                                                 
(15)
 Amdsen, Alice : Asia's nextgiant : south Koria and late industrialisation, New 

York. Oxford university press 1989. 
(11)
 Wade, Robert : Governing the market : economic theory and the role of 

government in east Asia industrialisation, Princeton PUP 1990. 
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ن كانت ىذه األفكار قد بدأت تفرض نفسيا،و أصبحت تستخدم من قبل المنظرين   وا 
اليساريين لتبرير العودة إلى األسموب السابق في التدخل، فان ذلك ال يبدو ممكنا في البمدان 

 .تمك االستراتيجيات فشال عاما في الماضي القريب التي فشمت فييا
وىوما يعني أنو ال الحمول المعتمدة عمى التدخل التقميدي لمدولة و ال تمك المعتمدة عمى 

 . الميبرالية يحتمل أن تحل المشاكل في تمك البمدان
 و يجعل اليدف األول ىو البحث عن الشروط المحمية التي أفرزت ىذه النتائج ثم النظر
إلى حمول قابمة لمتكيف تستخدم ما تقدمو كل من السياسات الميبرالية وسياسات التدخل 

مع االعتراف باحتمال محدودية ىذه السياسات ضمن المضمون . الحكومي من أفكار سميمة
 .الخاص الذي تطبق فيو

 :الدول السائرة في طريق النمو و النماذج التنموية المتنافسة  4-
إقامة مؤسسات ليبرالية مفتوحة و تنافسية باالدعاء بأنيا توفر ألفراد  تتعمق الدعوة إلى

المجتمع مستويات من الحرية االجتماعية و السياسية و الفعالية االقتصادية أعمى مما يمكن 
 .أن توفره تمك المعتمدة عمى التحكم المركزي و التسمسل المحدد لمسمطات

فرضية أن التحكم المسير اجتماعيا يعتبر ذا  و قد بني النقد ألتدخمي ليذا الموقف عمى
أىمية جوىرية ضمن الحاالت التي لم يتم فييا خمق الشروط الضرورية المسبقة إلنشاء 

 .مؤسسات ليبرالية  كاممة التطور، بعد
و قد بينت الفقرة السابقة أن السياسات التدخمية يمكن أن تنجح لكن ما لم تبينو ىو لماذا 

 .في الدول الضعيفة عبمثل ذلك الفشل الذر ي منيت تمك السياسات
لك اإلخفاق يتحدى حتى أسس نظرية تدخل الدولة ألنو يقتضي بان إخفاق الدولة ذإن 

State failure  قد يكون أكثر كمفة من إخفاق السوقMarket failure  في أغمب الدول
في السياسات التي تمنح أن المخاطر المرافقة لمحكم السيئ تزداد  و .السائرة في طريق النمو

 .قدرا كبيرا من السمطة التقديرية ألعوان الدولة
و إذا كان األمر كذلك فان الحمول التي تعتمد عمى حرية السوق تمثل عمى أقل تقدير 

و       .أحسن الحمول من الدرجة الثانية، المتوفرة أمام أصحاب القرار في البمدان الضعيفة
السياسات الماركانتيمية الجديدة تعطي لمسياسيين و موظفي تنبع قوة ىذه الحجة من كون 

الدولة سمطات واسعة في ميادين األسعار وتحويل الموارد، و ىي سمطة تتعمق في نياية 
األمر بقدرتيم عمى التحكم في القوة و ليس عمى اتخاذ القرارات التي تعظم المنفعة 
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بتحويل األصول و التصرف في ىذه السياسات سمحت لمحكومات . عاالقتصادية لممجتم
   األسعار بيدف تجاوز مشاكل الصناعة الفتية و المعمومات و حماية الجماعات الميشمة 

و ىو ما . و توفير السمع و الخدمات العمومية كالطرق والصحة والتعميم و حماية البيئة
ة لتصميح تتصرف لصالح المصمحة العام ا، عمى اعتبار أنيةمنحيا سمطات تقديرية و واسع

 .إخفاق السوق
أعوان الدولة  نغير أن االقتصاديين الميبراليين تحدوا ىذا الرأي في السبعينيات واعتبروا أ

يتصرفون لتعظيم مصالحيم الذاتية و ليس لتعظيم مصالح المواطنين باستغالل الريوع التي 
 . يخمقيا استخدام سمطة الدولة في المجال االقتصادي

و بكل تأكيد  ةة غير مقبولة في حالة الدول المتطورة فإنيا مقبولو إن كانت ىذه الحج
مما يعني أن نجاح . التي تسيطر عمييا أنظمة قائمة عمى النيب ةفي الدول الضعيف

و      سياسات تدخل الدولة ليس محددا بشكل مسبق، لكنو تابع لمكفاءة السياسية و االلتزام 
 .القدرة عمى االضطالع بالمسؤولية

التي  ةلدول ذات التوجيات التنموية، القوية، يمكنيا أن تحافظ عمى الصرامة الكافيإن ا
تمكنيا من تحقيق النجاح لكن عندما تكون الدولة ضعيفة فان االستراتيجيات الماركانتيمية 

 .و تزيد من سمطاتيا في االحتفاظ بيا. تعظم الريوع المتوفرة أمام األنظمة القائمة عمى النيب
  يمكن أن يمغي أسوأ التعسفات  قان تحويل التحكم من الدولة إلى آلية السو و لذلك ف
إلى الميبرالية يمكن أن يمثل حال من الدرجة الثانية لكنو حل مفضل بديل  ليقترح أن التحو 

 . إلى حين تتمكن البمدان المعنية من بناء
 .الفعال ءرأس المال السياسي الضروري لضمان األدا

الدول الضعيفة ال يمكن االعتماد عمييا في تبني سياسات مسئولة  و ىو ما يعني أن
المالزمة لبرامج ( الحكم الراشد)اجتماعيا دون ضغوط من الخارج مما يبرر شرطية السياسة 

التعديل الييكمي و التي ىي مصممة أساسا لتخفيض حجم الريوع االحتكارية المتوفرة أمام 
و بالتالي فإن النقد الساذج . لقدر الكافي من المسؤوليةالطبقات السياسية التي ال تتمتع با

و في أماكن أخرى   Seatleلبرامج التعديل الييكمي الذي قدمتو االحتياجات الراديكالية في 
عديدة، يمثل بكل بساطة  فشال في التصدي لواقع المشاكل التي تواجييا المؤسسات المالية 

 .النيب الدولية في الدول التي تسود فييا أنظمة
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أن إخفاق الدولة ىو أكثر داللة من إخفاق السوق، في  ءو بذلك فإنو يصعب إنكار ادعا
كما أنو ليس من السيل دحض األساس المنطقي الذي تبنى عميو ىذه . أغمب تمك الدول

 . السياسات المتضمنة في برامج التعديل الييكمي الجاري تطبيقيا
وية سمطة الدولة لكنيا و بكل وضوح ىي مشروع إذا مبادرة الحكم الراشد تيدف إلى تق

طويل المدى ال يتوقع منو أن يستطيع تجاوز مشاكل المستويات العالية من الرشوة و 
 . الضغط المتأصمة في اإلدارة، و التمثيل السياسي

و الواقع أن العجز الديمقراطي و تدني خدمات اإلدارات العمومية ال يزاالن ييددان 
 .يد من الدول الضعيفة، رغم مبادرات الحكم الراشدالتوسع في العد
ىناك و بكل وضوح العديد من الفوائد التي يمكن جنييا من إلغاء قوى  نو لذلك فإ

 .االحتكار التي  تتمتع بيا أعوان و وكاالت الدولة الموبوءة بالرشوة و القمع
يبرالية ال يتعمق و زيادة عمى ذلك فان االدعاء بعدم وجود بديل لسياسات التعديل الم

لكن كذلك بواقع كون أغمب البمدان المعنية باإلصالحات ( اإليجابي)فقط بيذا االدعاء 
و االعتقاد . الييكمية قد تتيرب بصفة منتظمة من ىذه السياسات التي يتوقع منيا أن تطبقيا
و . ت فعالبأن البرامج الميبرالية قد فشمت ال يكون صائبا إال إذا كانت تمك البرامج قد طبق

برامج اإلصالحات القابمة لمتطبيق، تتعمق بالتطبيق الصارم لرزمة واسعة من . ىو أمر عسير
فيي تتطمب تحقيق تطورا في المجال النقدي و في . التغييرات السياسية العميقة و المترابطة

ير سياسة الصرف و اإلدارة الجبائية و إنياء اإلعانات و االحتكارات غير العقالنية وتحر 
. األسواق المالية و التجارة و العمل، و الضبط الصارم لشؤون البيئة و توفير السمع العمومية

غير أن النذر النادر من الدول المعنية باإلصالحات الييكمية أستطاع تطبيق كل ىذه 
 .فنادرا ما طبقتيا إطالقا الفاشمةالسياسات تطبيقا سميما، أما الدول 

مج التعديل كثيرا ما كان نابعا من رفض ترك األسواق تعمل، و و بالتالي فان إخفاق برا
إن إيجاد الحجة المساندة ليذه المقولة ليس أمرا صعبا، . ليس من الرغبة في جعميا تعمل

فتخفيضات اإلنفاق العمومي ليست في الكثير من األحيان ناتجة عن برامج إعادة تعديل 
يل الضرائب أو عن سوء تسيير المديونية بقدر ما كانت ناتجة عن عدم القدرة عمى تحص

 .العمومية
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و  1997/1998و في جنوب آسيا سنة  1994إن تفاقم األزمة المالية في المكسيك سنة 
كان راجعا إلى تصمبات سعر الصرف و التراخي في تطبيق قواعد  2552في األرجنتين سنة 

 .الحيطة و الحذر في المجال المالي
ي العديد من الدول الفقيرة كثيرا ما نسب إلى وجود قوانين عمل و ارتفاع معدل البطالة ف

مفرطة في التصمب، و ىذه المشاكل ليست محصورة في الدول السائرة في طريق النمو 
وحدىا، ألن فرصيا الزراعية و الصناعية كانت جد مقيدة بسبب سياسات الحماية التي 

 .تطبقيا الدول المتطورة، في أسواقيا
قتصادي يتطمب صرامة  في إدارة موازنة الدولة و أسعار صرف تنافسية و إن التطور اال

و . أسعار فائدة حقيقية و إلغاء االحتكارات الفاسدة و وجود إدارة كفاة و قابمة لممساءلة
 .التسيير الشعبوي لمدولة لم ينتج أبدا تنمية عادلة و قابمة لالستدامة

تطبق في أغمب الدول الفاشمة ال يعني  غير أن كون مبادئ و شروط اقتصاد السوق لم
. بالضرورة غض الطرف عن المقوالت المعاكسة الصائبة التي تحمميا النظرية التدخمية

فمحاولة تجاوز سمطة الدولة الضعيفة بتحويل القرارات االقتصادية إلى السوق، و زيادة 
تالي فإن اإلصالحات بضرورة وجود دولة قوية و بالفرص المساءلة الديمقراطية يتعمق كذلك 

و لذلك فإن دور الدولة يبقى . المرتكزة عمى السوق وحده ال تستطيع أن تتجاوز المشكل
و ىو ما . مركزيا في أي سيرورة تغيير ىيكمي حتى عندما يعرف التغيير بأنو تعديل ىيكمي

ة التي تأسيس مجموعة معقدة من اآلليات السياسييقود أساسا إلى قضايا قدرة الدولة ويتطمب 
 .ال يمكن أخذىا كأمر معطى ميما كان الحال

 . إذا يتعمق نجاح برامج اإلصالح الميبرالية كذالك بوجود دولة قوية
و ىو ال يتحقق عندما تكون الدولة غارقة في أزمات سياسية و اقتصادية مع وجود 

بنيات برجوازية ضعيفة و حركات سياسية و اجتماعية ضعيفة و مستويات تعميم متدنية و 
مثل ىذه . تحتية محطمة و خدمات عمومية رديئة و عالقات طبقية و عقائدية متضاربة

البمدان ال تستطيع أن تبنى مؤسسات قائمة عمى السوق وقابمة لمبقاء، و تبقى بدون إدارة 
 .واعية و بدون تحويالت ىامة لألصول التي ال تممك حتى القدرة عمى تسييرىا

قضا بين الحاجة الماسة إلى مؤسسات سياسية و اقتصادية إن ىذه الوضعية خمقت تنا
قوية و بين القدرات السياسية واالقتصادية الضعيفة، و التي كانت مسئولة عن األزمات التي 
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عصفت بالدولة النيوماركانتمية خالل ستينات و سبعينات القرن الماضي و ال تزال تعمل 
 .ل معتمدة عمى السوق و قابمة لالستدامةعمى اإلخالل بالمجيودات الجارية إلنتاج بدائ

و ىو ما يجعمنا مضطرين لرفض الخيارات السيمة ظاىريا، التي يقدميا كل من المنادين 
لكن حتى عند ىذه . بالميبرالية أو بتدخل الدولة و محاولة تجاوز النقاش العقيم الدائر بينيم

سات المالية الدولية عمى فأولئك الذين يمومون المؤس. النقطة يجب التصدي لتحد آخر
الحاجة "رفضيا االعتراف بالدور المركزي لمدولة ىم اآلن بصدد مياجمة خصم وىمي ألن 

وىو ما خفف . صارت مقبولة لدى ىده المؤسسات منذ التسعينات" إلى إعادة إدخال الدولة
من تشدد برامج التعديل األصمية، و تطمب تحكم واع  و تحويالت أصول تدار من قبل 

و ىو ما يتجاوز الدور الصغير الذي . الحكومات المانحة و المنظمات غير الحكومية
 .تمنحيم إياه النظرة الميبرالية

إن محتوى التوجو الميبرالي الذي يفرض عمى الحكومات الوطنية في البمدان السائرة في 
رفض لعدة طريق النمو، بإخضاعيا لاللتزامات التي يفرضيا نظام الضبط الدولي، يجب أن ي

(12)فقد بين . أسباب
chang  أن ال احد من البمدان المتطورة الرئيسية أتتبع تمك المبادئ في

و القوانين الجديدة لحقوق المؤلف و براءات االختراع، و الطمب عمى . مراحل نموه المبكرة
عال كما أن العديد من برامج المساعدات غير ف. فتح األسواق ييدد برامج الصناعات الناشئة

و السيرورة الديناميكية لمتغيير التكنولوجي في العالم المتطور ال تزال . و يسير بالرشوة
مستمرة  في تيميش البمدان التي تفتقد إلى رأس المال السياسي و االقتصادي و االجتماعي 

 .و اإلنساني الضروري لمتنافس عمى قدم المساواة مع البمدان المتطورة
ىناك مجيودات دولية تبدل لتجاوز األزمة المعاصرة في  لكن من الصحيح كذلك أن

و ىو ما يعني بكل بساطة أننا ال . البمدان الضعيفة عبر التدخل الواعي عمى عدة أصعدة
 .تستطيع أن نرجع الفشل في تجاوزىا إلى الميبرالية و العولمة

وي لمدولة و و خالصة القول فإن التنظير الجاد أصبح يعترف اآلن، بالحاجة إلى تدخل ق
و حقوق      بضرورة دعم عمل األسواق  اكما يعترف. إلغاء دوافع الفساد و الريوع االحتكارية

مما يقترح أن المشكل الرئيسي الذي تواجيو الدول . الممكية الفردية و ليس بضرورة تحطيميا

                                                 
(12)
 Chang, Ha Joon / Kicking away the ladder : development strategy in historical 

perspective, London anther press 2002. 
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ام التي تعاني من أزمات ليس ىو طبيعة األجندة السياسية بل ىو الحواجز القائمة أم
 .التطبيق الفعمي لبرامج اإلصالح

و ىو ما ينقل بالتالي الصراع بين الطمب عمى برامج اإلصالح و بين الشروط 
 .االجتماعية و االقتصادية و السياسية التي يجب توفيرىا إلى صدارة التحميل

و عندما ينبع الفشل من عدم تقبل برامج التنمية و ليس من فشل التصور التنموي ذاتو 
يجب البحث عما وراء الجوانب التقنية و الخطط المبدئية و تشخيص العوامل التي تدفع  فإنو

إن التعامل بإيجابية مع . بعض النخب و الفئات االجتماعية إلى رفض حتى التغيرات المفيدة
برامج اإلصالح يرتبط بوجود جياز دولة تتحكم فيو جماعات مستعدة لمتضحية بالمكاسب 

مؤسسات القائمة، و قادرة عمى إدارة صراع المصالح و تحويالت الموارد التي تجنييا من ال
إن ىذه المصالح ترتبط بواقع كون التغيرات في القواعد . التي يفرزىا التغيير، باستمرار

السائدة، و في نظم الحوافز ال تؤثر فقط عمى سموك الجماعات التي تتحكم في جياز الدولة 
 .طة و الثروةبل تؤثر كذلك عمى توزيع السم

فالقواعد الجديدة، تيدد الريوع التي تستقطبيا النخب و الفئات النافدة في السمطة من 
العالقات القائمة كما تعمل عمى تغيير شبكة العالقات االجتماعية و آليات التعامل مع 

و     و بالتالي فإن إدخال القواعد الجديدة . المشاكل و ما يرافقيا من قيم اجتماعية و ثقافية
استدامتيا يستمزم وجود رأس مال اجتماعي و اقتصادي و سياسي أكبر مما ىو متوفر في 

وىو ليس مجرد مسألة اختيار ثقافي بل يتعمق بمدى القدرة عمى حث .أغمب الدول الضعيفة
عالقات القوى و نظم الحوافز المتضمنة في المؤسسات القائمة، و المصالح االجتماعية 

 .االلتزامات الجديدة التي تفرضيا عمييا القواعد الجديدة( أو التيرب من) المؤثرة عمى قبول
 
 ةــــخاتم

تتطمب عممية التنمية خمق مؤسسات حديثة، لكن محاولة بناء ىذه المؤسسات تخمق 
تناقضات جدية مع  المؤسسات القائمة، و ىو ما يعني أن برامج اإلصالح ال يمكن أن 

لكن كسيرورة سياسية . مد عمى تطبيق مخططات مستوردةتعامل كمجرد عممية تقنية تعت
 .  تقتضي حموال متالئمة مع الشروط المحمية

النظرية السائدة لمتنمية وفي  يإن ىذه المقولة تتحدى العديد من األفكار المييمنة ف
 :ممارساتيا وتركز عمى االفكارالتالية 
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 :اوال  
. التغيير الييكمي، بصفتو مناقض لالستقرارالنظرية الميبرالية لمتنمية ال تستطيع تفسير 

ألنيا أعدت لتشخيص المبادئ المستخدمة في إدارة المؤسسات المتطورة فعال، في البمدان 
 .المتقدمة

ولذلك يجب تحديد الشروط المسبقة و العممية التي تمكن النظم االجتماعية المختمفة من 
 .ورة منتظمة لمتغيير االجتماعيأو إحداث سير ( كمناقض لمتفكك)تكوين نظام مستدام 

جودة قد المو يمكنيا أن تشتغل عندما تكون المؤسسات  "الستاتيكية"إن النظريةاليبرالية 
 .و يمكنيا أن تدوم عندما تستمر في القيام بذلك. تطورت لتمبية االحتياجات العممية لممجتمع

و      . جات المجتمعلكن المؤسسات المتدىورة في الدول الضعيفة فشمت في تمبية احتيا
 .بالتالي فإن بقاءىا سيديم  ضعفيا

و ىنا فإن النظرية ال يمكن أن ترتكز فقط عمى كيفية اإلبقاء عمى اليياكل القائمة بل 
و  . يجب أن توفر نقدا لمطرق التي تسيل التفاعل بين المؤسسات و بين احتياجات المجتمع

ات و التفكك و التوجيات التي تقود إلى ىو ما يقتضي تفسيرا لمسيرورات المولدة لالزم
 .التعاون و االستقرار و التوازن إلىو كذلك تمك التي تقود . التغيير الييكمي الجدري

النظرية الميبرالية في التنمية تقدم لنا كيفية الوصول إلى الفوائد االيجابية التي تستخمص 
و . فييا تمك المؤسسات أصال من التحويل الناجح لممؤسسات المفتوحة إلى بمدان ال توجد

تقدم أسسا صارمة لمكشف عن نقاط الضعف الموجودة في االدعاءات التي يقدميا المدافعون 
 .عن النظم االستبدادية، و دليال واضحا عمى التكاليف السمبية التي تفرضيا عمى المجتمع

تفرضيا  لكنيا تتجاىل التناقضات بين المؤسسات الجديدة و القديمة و الحدود التي
 .المستويات المتوفرة من رأس المال و منظومات القيم و الميارات

إن ىذه التناقضات ال يمكن إلغاؤىا بواسطة السياسات التي تتجاىل واقع  الثنائية 
 تصراعا و المؤسساتية و التنمية  الالمتكافئة و التي تنتج حوافز مضرة و ميارات محدودة

 .ية و كل ما يعرقل عمل المؤسسات المستوردةعرقية أو جيوية  و تبع
و و معادات العمم ... و تكون النتيجة ىي االنتخابات المزورة،و الرشوة،و االحتكار 

 . المعرفة  و العقالنية و عدم المساواة بين الرجل و المرأة
إن ىذه المشاكل البد من تجاوزىا في البمدان األقل نموا خالل المرحمة األولى من 

لتحول إلى الحداثة، لكن ىذه البمدان ناذرا ما استخدمت أحسن الميارات الميبرالية عند سعييا ا
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إلى التوفيق بين االستقرار االقتصادي و االجتماعي و األىداف الطويمة المدى  لمتحول 
 .المؤسساتي

 : وثانيا 
و  و غير المتكافئة و األزمات( المتأخرة)تعني ىذه الحجج أن مشاكل التنمية 

 . الصراعات المرافقة ليا ال يمكن حميا بواسطة النظرية الميبرالية وحدىا
و عوضا عن ذلك فإن الحمول تتعمق بمنيجية مؤسساتية مقارنة ال تشخص 
الشروط و الفوائد التي يمكن جنييا من إنشاء مؤسسات أكثر تطورا فقط، بل تتطرق كذلك 

طمب عمى تمك المؤسسات  و الحوافز الموجودة في إلى مشكل الحواجز القائمة أمام ال
 .الترتيبات القائمة التي تدفع نحو التراجع والقيقرى

جودة المو إن النظرية االورثدوكسية تتجاىل التبعات النظرية و المؤسساتية لالختالفات  
و تمك التي سبقت إلى التنمية    Late comersبين الدول التي جاء ت متأخرة لمتنمية

First comers  و بالتالي فإنيا ال تستطيع أن توفر كيانا نظريا و سياسيا متميزا لتحميل
 .األزمات المتفاقمة في  الدول الضعيفة و إيجاد الحمول المناسبة ليا

 : و ثالثا 
ألنيا كانت متضمنة في . ىذه النظرة بالطبع ىي جديدة فقط بالنسبة لفاقدي الذاكرة

 .Marxو  Listى األقل، ثم عم HEGELنظرية التنمية مند 
 اإن االرثودوكسية المعاصرة تتجاىل أعمال مثل ىؤالء الكتاب الذين واجيوا وحممو 

ياسية التي افرزىا التحول المؤسساتي الذي   اطمقتو فترة التنوير في السالصراعات الثقافية و 
 .حمة التي أعقبت االستعمارالمر و . القرن الثامن عشر

الكتاب يجب أن تراجع وتوسع لمبحث عن حمول ممكنة لمتحديات  إن أعمال مثل ىؤالء
 .و العولمة ٬األخالقية و التقنية و النظرية التي تطرحيا األزمة الراىنة في العالم الحديث

نياية "كما أن نضج المؤسسات الميبرالية في الدول المتطورة قد يشير و قد ال يشير إلي 
، "التاريخ"في الدول الضعيفة بكل تأكيد أين ال يزال  ،  لكن دلك ال يمكن قبولو "التاريخ

يتضمن محاوالت مترددة لتعويض المؤسسات القائمة المساعدة عمى التدىور عادة، 
 .بمؤسسات حديثة توصي بإيجادىا الوكاالت المانحة و المؤسسات المالية الدولية

بينت أن االنتقال ال إن أزمة ىذه السيرورة كشفت عن محدودية االورثدوكسية الجديدة و 
يمكن أن يدار، حصرا، اعتماد عمى نموذج يرفض االعتراف بمشاكل الخصوصية التاريخية 
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 Objctiveو االختالف بتجاىمو لممشكل الرئيسي، مشكل اإلمكانية الموضوعية 

possibility. 
و قد اعترفت نظريات التنمية السابقة بأن الشروط السائدة في الدول الضعيفة تخمق 

و لو     واجز ىيكمية أمام تحقيق إصالحات مؤسساتية مجدية، و حاولت أن تتصدى لياح
بشيء من النقص، و يبدو أن الظرف  الراىن  يفرض تجشم عناء متابعة تمك الميمة، مرة 
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و   النماذج الكمية لمتنبؤ بإفالس المؤسسة
 .مدى مساهمتها في التــنمية االقتصــادية

 
 و ريحان الشريف 

 لعيوني زوبير
 كمية االقتصاد جامعة باجي مختار  عنابة 
  

 ملخــــــص 

اذج  الكمية التي بحثت منذ الخاصة باألساليب و النم في ىذا العمل الدراسات و األعمالسنتناول 
. موضوع التنبؤ باإلفالس و مدى مساىمة ىذه النماذج في الدفع بالتنمية االقتصادية إلى األمام رةفت

جة ىذه ألن االكتشاف المبكر إلفالس المؤسسة يساعدنا عمى أخذ كل االحتياطات الضرورية لمعال
رض سنحاول التع لذا.و الحفاظ عمى المؤسسة من كل تمك األخطارالظاىرة في الوقت المناسب،

باإلضافة لما سبق، سنتطرق  .6611لسنة  و عمل التمان 1968سنة  و 6611 سنة بيفر لألعما
 Teijaلـ 1998بعض ممخصات األعمال واألبحاث الحديثة نسبيا، مع اإلشارة إلى نمــوذج  إلى

Laitinen  ; E.K., Laitinen, . 
التحميل البسيط،  ، لنسب المالية، االنماذج الكمية، التنبؤ باإلفالس الفني: الكممات المفتاحية

 .التحميل التمييزي، اآلثار السمبية عمى التنمية االقتصادية
Abstract 
This study aims at identifying Works 

about the quantitative methods and 

models that take place over the years 

to develop corporate failure prediction 

models and its participation for the 

keep going of the economic 

development .So, the early 

identification of business failure 

prevent companies from it in an 

accurate and timely manner, and 

protect themselves from many negative 

aspects. So, we will go through the 

years of 1966 and 1968 to examine the 

work of BEAVER and the year of 1968 

to examine the work given by 

ALTMAN. Also, we are going to 

present and discuss the recent 

corporate failure prediction models, 

for example the work of Teija Laitinen; 

E.K., Laitinen, 1998. 

 :دمةـــمق -
فني أو التآكل اإلفالس ال يعتبر موضوع

من أىم المواضيع  الكامل لرأس المال
الكثير من الباحثين اىتماميم التي وجو 

، و ذلك لما قد ينتج عن ذلك من ليا
      آثار سمبية عمى االقتصاد الوطني 

و  . و عمى العديد من الفئات العاممة فيو
فالس ىو مفيوم بالرغم من أن مفيوم اإل

قانوني يرتبط بإعالن أو إشيار 
المؤسسات أو المنشات إفالسيا ، إال انو 
غالبا ما تختمط المفاىيم في ىذه 
األبحاث  بحيث تستخدم العديد من 
المصطمحات ككممات مترادفة المعنى
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      ة ، و بالتالي تختمط المعايير المالية و القانونيالتعثر -العسر -الفشل –مثل اإلفالس  

الفاشمة أو المعسرة أو و االقتصادية التي توصف حالة المؤسسة المسماة بالمفمسة أو 
و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى اختالف الظروف التي تخضع ليا األبحاث من بمد . المتعثرة

 -       :سيتم  تقديم تعاريف محددة لممصطمحات السالفة الذكر مثل فيما  يمي . إلى آخر
 و ذلك بناءا عمى التعاريف التي  يقدميا كل من  نـيتر  التعثر، -العسر -الفشل –اإلفالس 

11NETER  66و بـيفر   BEAVERالتمان  وALTMAN 68  و غيرىم . 

 -:فشل المؤسسة عمى أساس ما يمي p.71,1966, (BEAVER  (حيث  عرف بيفر 

 
Failure is defined as the inability of a firm to pay its financial 

obligations as they mature. Operationally, a firm is said to have 

failed when any of the following events have occurred: 

bankruptcy, bond default, an overdrawn bank account, or 

nonpayment of a preferred stock dividend. 
 

و         مصطمح الفشل في عممو  (Argenti , 1986)رجنتي كما استخدم الباحث جون ا  
عرفو عمى انو العممية التي تكون فيو المؤسسة قد بدأت بالسير في الطريق الطويل الذي 

 ,  1993 )كـما  قدم  الباحث  .  Insolvencyينتيي بحدث و ىو العسر المالي 
Laitinen, E.K.     )خدما أيضا مصطمح الفشل نموذجا لعممية انييار المؤسسة مست

و في . لوصف الحالة التي تنتيي بوصول المؤسسة االقتصادية إلى حالة العسر المالي
التعثر المالي بأنو عممية تنتج عن ( 6661الخضيري ،. د) دراسة أخرى يعرف الباحث  

 تفاعل العديد من األسباب و العوامل عبر مراحل زمنية طويمة وصوال إلى حالة عدم القدرة
و النقدي    عمى سداد االلتزامات و الحصول عمى التزامات جديدة،  و فقدان التوازن المالي

التعثر (    6661، فضالة، أبو الفتوح عمي. د) احث كما عرف الدكتور الب  .و التشغيمي
و تراكم  المالي لممؤسسة عمى انو الوضع الذي تتعرض فيو المؤسسة لحالة  نقص السيولة 

يجة لقرارات إدارية و مالية خاطئة و تراكمت عبر السنوات، أو بسبب عدم قدرة الخسائر كنت
فضالة ، أبو . د)     المؤسسة عمى التكييف مع القوانين و القرارات التي تنظم نشاطيا 

 (. 6661الفتوح عمي ، 
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 التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية  باستعمال النسب المالية  - 3
ف المختمفة التي استعممت في موضوع التنبؤ بفشل المؤسسة بغض النظر عن التعاري

إال انو من الضروري إيجاد طريقة أو آلية تحميمية يمكن بواسطتيا التنبؤ  االقتصادية، 
باحتمال وصول المؤسسة االقتصادية إلى حالة التعثر قبل عدد كاف من السنوات التخاذ 

ير من الفئات يولون اىتمام كبير المكانية الن ىناك الكث. اإلجراءات التصحيحية المناسبة 
و    التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية مثل المستثمرون، الدائنون ، اإلدارة ، جيات حكومية 

فالمستثمر ييتم بموضوع التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية من . مراجعو الحسابات و غيرىم
ئل المتاحة و تجنب االستثمارات الخطرة اجل اتخاذ قراراتو االستثمارية و المفاضمة بين البدا

تخاذ قرار أما اىتمام الدائنون أو المقرضون بالموضوع السالف ذكره فأسبابو كثيرة منيا ا. جدا
، تحديد سعر الفائدة و شروط القرض بناءا عمى حجم الخطر بمنح االئتمان أو عدمو

إلجراءات التصحيحية الضرورية أما اإلدارة فيي  ميتمة بموضوع التنبؤ التخاذ ا. المتعمق بو
كما أن اىتمام الجيات الحكومية بذلك الموضوع يرجع .  إلنقاذ المؤسسة في الوقت المناسب

إلى تمكينيا من أداء وظيفتيا الرقابية عمى المؤسسات العاممة في االقتصاد حرصا عمى 
يم مسؤولية كبيرة أما اىتمام  مراجعو الحسابات بالتنبؤ فيو  ينبع أساسا من أن ل. سالمتو

 .   في تدقيق القوائم المالية لتمك المؤسسات االقتصادية
كما تجدر اإلشارة ىنا إلى  أن تطور اإلفصاح المحاسبي في العالم و المتمثل في القوائم 
المالية و التقارير المالية التي تعدىا المؤسسات قد ارتبط بشكل رئيسي بالتغير في طبيعة و 

فبعد الحرب العالمية الثانية تبين أن امتالك المؤسسة . و اإلفالس ظروف عممية التعثر
التزاماتيا عند تاريخ  قادرة عمى سداد أنيالحجم كبير من الموجودات ال يعني إطالقا 

و       . ، مما استدعى ظيور قائمة الدخل التي تظير قدرتيا عمى تحقيق األرباحاستحقاقيا
تبين أن تحقيق المؤسسة لألرباح ليس ضمانا كافيا بعد ظيور موجات الكساد العالمية 

قائمة مصادر ) لقدرتيا عمى سداد ىذه االلتزامات،  فظيرت قائمة التغير في المركز المالي 
و التي تظير مقدار التغير في قيمة صافي راس المال العامل ( األموال و استخداماتيا

يجة إفالس كثير من المؤسسات التي كما انو و نت. باعتباره مؤشرا ىاما لسيولة المؤسسة
مال عامل موجب ، لكنيا ال تمتمك رصيدا نقديا  رأسكانت تحقق أرباحا و تمتمك صافي 

كافيا لسداد التزاماتيا ، فقد ظيرت قائمة التدفقات النقدية كإحدى أىم القوائم المالية ضمن 
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ليا من دور كبير في التنبؤ  و ذلك لما. المعيار الدولي السابع من معايير المحاسبة الدولية 
 .بإفالس المؤسسات االقتصادية الناتج عن قدرتيا عمى سداد االلتزامات

لذا و نتيجة لألىمية البالغة لموضوع التنبؤ بالفشل الموجود لدى الكثير من الفئات،  و بما  
إلى أن فكرة الفشل ال تحدث فجأة، و انو ال بد أن تمر المؤسسة االقتصادية قبل وصوليا 

تمك الحالة بمراحل عديدة تسمك فييا سموكا يميزىا عن غيرىا من المؤسسات المستمرة بنجاح 
في النشاط االقتصادي ،  فان الكثير من الباحثين قد وجيوا اىتماميم إلى ضرورة إيجاد 
نماذج تساعد عمى التمييز بين المؤسسات الفاشمة و المؤسسات غير الفاشمة، و ذلك 

   الخصائص التي تتسم بيا المؤسسات الفاشمة في السنة السابقة لسنة الفشل باالستناد إلى 

و تنقسم األبحاث العالمية . و التي البد أن تميزىا بشكل واضح عن المؤسسات غير الفاشمة
- :التي ظيرت في ىذا المجال إلى مجموعتين رئيسيتين

و       أىمية البيانات الكمية  تستند أبحاث ىذه المجموعة إلى التقميل من: المجموعة األولي
و  النسب المالية في تكوين نماذج بفشل المؤسسة و ذلك بسبب  العيوب  الموجية ليا ، 

استبداليا بالبيانات النوعية غير الكمية التي تقوم بتوصيف مظاىر حالة الفشل في 
عرض عممو و الذي تم  ( Argenti , 1986)  و من أمثمة ىؤالء الباحثين نجد.  المؤسسات

يعتبر من أىم رواد ىذا المدخل غير الكمي في التنبؤ،  بحيث  في الفصل األول،  فيو
الذي قدمو ارجنتي في ىذا المجال اتجاىا مختمفا عن االتجاىات التي يمثميا  جيشكل النموذ

 .  الذين اتبعوا مناىجيم في التحميلكل من  بيــفر و التمان و غيرىم من الباحثين 
تستند أبحاث ىذه المجموعة إلى ضرورة االعتماد عمى البيانات الكمية :  الثانيةالمجموعة 

و يدعم ىذا الرأي حقيقة أن القدرة التنبئية لمبيانات المحاسبية . في تكوين نماذج التنبؤ بالفشل
ىي من أىم المميزات النوعية التي يجب أن تتميز بيا ىذه البيانات كي تعتبر بيانات مالئمة 

لذا  .  القرار المناسب، و ىو الغرض الرئيسي أصال من إعداد ىذه البيانات المحاسبية التخاذ
األعمال و نماذج  التنبؤ قامت كميا عمى استعمال النسب المالية  نجد أن  الكثير من 

في عممية التنبؤ بفشل المؤسسة،  و يعد ىذا في حد ذاتو إحياء الستعمال  المتعارف عمييا 
لية، إذ كاد األكـــاديميين و الممارسين   نسيانيا  كأداة  لتقييم مستوى األداء ىذه النسب الما

و بدمج تحميل النسب المالية مع   .   ) (Altman, 1966 لدى  المؤسسة االقتصادية
بعض األساليب اإلحصائية المالئمة يتم التوصل إلى نماذج تفيد في التنبؤ بفشل المؤسسات 
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و ىو اتجاه قديم في : االتجاه األول -   :اتجاىين رئيسيين ىما و ىنا يظير. االقتصادية
 . يعتمد أساسا عمى نسبة مالية واحدةو الذي تكوين نماذج التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية 

و ىو اتجاه حديث يعتمد في تكوين نماذج التنبؤ بفشل المؤسسة : االتجاه الثاني -
 . المالية االقتصادية عمى مجموعة من النسب

لقد نجحت  ىذه النسب المالية  في ذلك و بشكل شجع الكثير من الباحثين و الممارسين 
   1968, (عمى استخداميا  في كافة  دراسـات  التنبؤ   بفشل  المؤسسة االقتصادية 

Beaver , 1966 ;   Mears, 1966   (  كما ساعد  عمى ذلك تنمية عدد كبير من
 ) ي مقدمتيا أسموب تحميل عوامل التمييز بين المجموعات األساليب اإلحصائية ف

Discriminant Analysis Technique )   و أسموب  االنحــدار المتعدد  باستخدام
إذ تمكن  الكثير  من  الباحثين  من  . ( Logistic Regression ) نظرية االحتماالت 

التنبؤ  باإلفالس    قبل   خالل استخدام تمك األساليب من  تصميم نماذج نجحت  في  
 ,Altman et al ;   ) وقوعو  بفترة  وصمت  في  بعض  الحاالت  إلى خمس سنوات 

1974   Beaver, 1966  Freidman, 1986 ; Zavgren, 1983 ;   and  

Zavgren  ) و التي  أثبتت أن تدىورا ممحوظا في النسبة المالية المعنية يمكن مالحظتو ،
فيذه النماذج .   ( Joy, 1983 ) مؤسسة االقتصادية من مرحمة اإلفالس كمما اقتربت ال

نجدىا قد ساىمت و بشكل كبير في الكشف عن عدد معتبر من المؤشرات المالية التي 
ينبغي مالحظتيا تجنبا لظيور بوادر اإلفالس، الذي اصبح حدوثو أمرا ممكنا بسبب 

ت المستمرة في التشريعات التي تمس المؤسسات التطورات التكنولوجية المتالحقة،  و التغييرا
 ; (Bruno, 1987  بمخـتمف أنواعيا و أشكاليا،   إلى جانب شدة المنافسة الدولية  

Rihane, p.10-11, 1988 ( . كما  تؤكد كل تمك الدراسات  و بالخصوص دراسة         

 (   Argenti , 1976  )عمى وجود  مجموعتين من أسباب اإلفالس: 

تتعمق بعوامل خارجة عن نطاق تأثير اإلدارة ، و من أمثمة ذلك نجد  األولى المجموعة-
الكساد، ارتفاع أسعار الفائدة االنخفاض المضطرد في قيمة العممة، و عدم استقرار 

أما المجموعة الثانيـة فتدخل في نطاق . السياسات االقتصادية إلى آخره من األسباب األخرى
، و من أمثمة ذلك كل (    Zavgren, 198 , 1984al  etHanderson;3 (ذلك التأثير 

 .العوامل التي  تخضع لسيطرة اإلدارة 
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 :أهم األساليب الكمية التي قدمت في مجال التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية -4
في مجال التنبؤ بفشل   ظيرت في الثالثينات من القرن الماضي مجموعة كبيرة من الدراسات

الية في ، و التي حاولت في مجمميا التوصل إلى افضل النسب الميةالمؤسسة االقتصاد
و ذلك باالعتماد عمى الطريقة التقميدية في تحميل النسب المالية،  التنبؤ بإفالس المؤسسات

أي االستعانة بطرق إحصائية بسيطة لتحميل اتجاه متوسطات النسب المالية خالل عدد من 
مع اتجاىات ىذه النسب خالل عدد من السنوات قبل السنوات قبل اإلفالس، و مقارنتيا 

اإلفالس، و مقارنتيا مع اتجاىات ىذه النسب في المؤسسات غير الناجحة، الختيار النسبة 
و من أىم . المالية األفضل في التمييز بين ىاتين المجموعتين من المؤسسات االقتصادية

- :ىذه الدراسات التي حققت نتائج متقاربة نوعا ما 
و كانت افضل النسب التي توصل إلييا في التمييز بين    Smith-Winakorدراسة * 

- :المؤسسات االقتصادية ىي
 .مجموع الموجودات/ صافي راس المال العامل ** 

- :و كانت افضل النسب المتوصل إلييا ىي    Pitz Patrikدراسة * 
 .مجموع الخصوم/ حقوق الممكية **   

 .كيةحقوق المم/  العائد ** 
   -:و كانت افضل النسب ىي    Merwinدراسة * 

 .نسبة التداول**  
 .مجموع األصول/ صافي راس المال العامل ** 

 .مجموع الخصوم/ حقوق الممكية ** 
 11تمان و ال BEAVER  11، 11لكننا فيما يمي سنركز عمى أعمال كل من  بيـفر 

Altman  ة التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية و التي تعتبر األىم عمى اإلطالق في عممي
 .في تمك الحقبة الزمنية

   BEAVER   4666,بيـفر     -4.4
و التي   p.78 ,6611, (BEAVER  ( اسة في النسب المالية الثالثينتمثمت متـغيرات الدر 

- :ستة مجموعات  كما يمي  وزعت عمى
  مجموعة نسب التدفقات النقديةCASH-FLOW RATIOS  أربعة نسب  بمقدار

 . مالية
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  مجموعة نسب الدخل الصافي NET-INCOME RATIOS    بعدد أربعة نسب
 .مالية

  مجموعة نسب  األصول السائمة إلى إجمالي األصولLIQUID-ASSETS to 

TOTAL ASSETS RATIOS  بعدد أربعة نسب مالية. 

  مجموعة نسب  الديون إلى إجمالي األصولDEBT to TOTAL ASSETS 

RATIOS  بعدد أربعة نسب مالية. 

 مجموعة  LIQUID-ASSETS to CURRENT DEBT RATIOS    بعدد
 .ثالث نسب مالية

  مجموعةTURNOVER RATIOS  بعدد إحدى عشر نسبة مالية. 

،  من خالل الفترة الزمنية التي غطتيا  دراستو 11أىم النتائج التي توصل إلييا  بـيفر 
عمى  كبيرة  قدرة  أظيرت  ات من بين ثالثين متغيرا ، انو  اختار ستة متغير  6611 -6691

 ،p.81 ,1966,  (  BEAVER  (التنبؤ باإلفالس قبل وقوعو عمى األقل بخمس سنوات  
في السنوات الخمس   %11،  %11،  %16،  %61،  %61و كانت نسبة الخــــطأ     

حصائية عند درجة ثقة تقدر و ىذه النتائج ذات داللة إ  . السابقة عمى اإلفالس عمى التوالي
عمى األقل، مؤكدة عمى قدرة المتغيرات التي   تضمنتيا الدراسة عمى التنبؤ مقدما  %69بـ 

 .بوقوع اإلفالس

أن  النسب المالية الثالث األولى  ليا قدرة  6611قام بيا بـيفر سنة  التي  كما أثبتت الدراسة
 .الثالثة المتبقية اكبر عمى التنبؤ بالفشل مقارنة بالنسب المالية

، حيث يؤخذ عمى عممو انو ال يخمو من االنتقادات 11بيــفر لكن ىذا ال يعني أن  عمل     
، كما أن (  Neter, 1966, pp 112-118) لم يختبر النتائج عمى عينة أخرى اختباريو 

 ,Zavgren )   تقوم عمى أساس  عممي أو خمفية فكرية  طريقة اختيار المتغيرات  لم

و إنما تم االختيار عمى أساس مدى شيوعيا، و مدى قدرتيا التفسيرية في دراسات ( 1983
أما األساس الثالث فيو ارتباط . أخرى، ليس بالضرورة أن تكون في مجال التنبؤ باإلفالس

كما يؤخذ عمى تمك الدراسة . المتغير بشكل مباشر أو غير مباشر بمفيوم التدفق النقدي
حيث تم التعامل مع المتغيرات كل عمى حدة،  أسموبا إحصائيا بسيطا كذلك أنيا استخدمت 

بمعنى أنيا حاولت الوقوف عمى ما إذا كان ىناك فرق معنوي بين متوسط قيمة كل متغير 
لمجموعة المؤسسات االقتصادية التي أعمن إفالسيا و مجموعة المؤسسات االقتصادية 
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التعامل مع المتغيرات الستة مرة واحدة لربما  و لو تم. القرينة التي لم تواجو تمك الظروف
اتضح أن بعض تمك المتغيرات ليس لو قوة تمييزية ، أي ليس لو القدرة عمى التنبؤ بإفالس 
المؤسسات االقتصادية التي أعمن إفالسيا بالفعل أو التنبؤ بعدم إفـالس مجموعة المؤسسات 

كما يؤخذ عمى تمك الدراسة كذلك (. Zavgren, 1983)االقتـصادية القرينة أو المثيمة ليا 
أنيا لم تشير إلى السنة المالية التي عمى أساسيا تم استيفاء شرط تقارب مجموع األصول 

 (. Neter, 1966) بين مجموعتي المؤسسات االقتصادية الفاشمة و الغير فاشمة 

   BEAVER  )   1968, (بيــفر    -0.4
رائدا في تمك الفترة   PP113-122  (  BEAVER, 1968, (  11يعتبر عمل  بـيفر 

حيث في ىذه الدراسة  .باستعمال أسموب المتغير الوحيد الزمنية في مجال التنبؤ باإلفالس 
 6691مؤسسة فاشمة خالل الفترة الزمنية من عام   16قام باختيار عينة  عشوائية مؤلفة من 

ات لم تقم بتسديد المستحق مؤسس 3مؤسسة أعمنت إفالسيا و  96، منيا  6611ى عام حت
مؤسسة لم تسدد توزيعات األسيم الممتازة  باالظافة إلى  61عمييا تجاه حممة السندات و 

مؤسسة أخرى قرينة ليا  16كما اختار  .حدة لدييا حساب بنك عمى المكشوفمؤسسة وا
، بحيث يكون لكل مؤسسة فاشمة مؤسسة قرينة غير فاشمة تنتمي إلى نفس غير فاشمة

نسبة مالية، و التي  61و ذلك الختبار قدرة . ناعة و تماثميا تقريبا في حجم الموجوداتالص
اختيرت اعتمادا عمى مدى شيرتيا و استخداميا في األدبيات المحاسبية و المالية ، عمى 

كما قام بيـفر بمقارنة . التنبؤ بفشل ىذه المؤسسات خالل الخمس سنوات السابقة ليذا الفشل
ات لتمك النسب المالية كل عمى حدة باستعمال أسموب بين  المجموعتين من قيم المتوسط
، من خالل استخدام البيانات المالية لمسنة الفاشمة و المؤسسات الغير فاشمةالمؤسسات 

. السابقة لسنة الفشل بالنسبة لممؤسسات الفاشمة و ذات السنة بالنسبة لممؤسسات القرينة ليا
قيمتي المتوسط بالنسبة لنسبة مالية ما فان ذلك يعني أنيا تمتمك قدرة و كمما ازداد الفرق بين 

و من اجل اختبار قدرة ىذه النسب عمى . اكبر من غيرىا عمى التنبؤ بفشل ىذه المؤسسات
باستخدام األســـموب  BEAVERالتنبؤ بالفشل في السنوات الخمس السابقة لو قام 

أي اختبار التصنيف الثنائي و ذلك عمى Dichotomous Classification اإلحـــصائي 
 :الشكل التالي

يتم تقسيم المؤسسات بشكل عشوائي إلى مجموعتين ثانويتين تختمط فييما المؤسسات : أوال
 .الفاشمة و غير الفاشمة
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يتم احتساب كل نسبة من النسب المالية السابقة الذكر بالنسبة لممؤسسات في كل :  ثانيا
 .السابقتينمجموعة من المجموعتين 

يتم ترتيب قيم ىذه النسب المالية تصاعديا الختيار القيمة التي تمثل النقطة الفاصمة :  ثالثا
Cut off Point أي يتم فحص ىذا الترتيب الختيار . بين المؤسسات الفاشمة و غير الفاشمة

فيي  القيمة التي تمثل النقطة الفاصمة بين المؤسسات الفاشمة و غير الفاشمة،و بالتالي
بحيث تعتبر المؤسسة . النقطة التي تخفض نسبة التنبؤ غير الصحيح إلى أدنى حدودىا

ليا أدنى من قيمة النسبة القاطعة أو النسبة الفاصمة ،  ةفاشمة إذا كانت قيمة النسبة المحتسب
و تعتبر غير فاشمة عندما تكون قيمة  النسبة المحتسبة أعمى من قيمة النسبة الفاصمة، و 

يتم مقارنة ىذا االفتراض مع الواقع الفعمي لممؤسسات، و تكرر العممية عدة مرات  من ثم
كما . حتى يتم الوصول إلى النسبة الفاصمة التي تحقق أدنى خطأ في عممية التنبؤ بالفشل

يجب إجراء اختبار إضافي آخر ليذه النسبة الفاصمة المستنتجة من كل مجموعة ثانوية 
 . األخرى، و مقارنة نتائج التصنيف مع واقع ىذه المؤسساتبتطبيقيا عمى المجموعة 

كنتيجة لكل ىذه االختبارات اإلحصائية  BEAVER 11و أىم النتائج التي توصل إلييا 
- :ىي أن افضل النسب المالية لمتنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية ىي

 .إجمالي الديون/ التدفق النقدي  -6
 .مجموع األصول/ صافي الدخل  -1

 .إجمالي األصول/ الديون إجمالي  -3

و بشكل عام ىي انو لم يقم باختبار  BEAVER و من االنتقادات التي يمكن توجيييا لــ 
. نتائجو عمى عينة أخرى مختمفة عن العينة التي توصل من خالليا إلى نتائجو المعروفة

ىو أسموب    Univariate Analysisباالظافة كون األسموب اإلحصائي الذي استخدمو 
بسيط يقوم بالتعامل مع كل نسبة مالية عمى حدة إليجاد نسبة واحدة فقط تعتبر ىي األفضل 
في عممية التنبؤ بالفشل، و من البدييي أن نسبة واحدة لن تكون كافية لإلحاطة بجميع 
األبعاد المالية لممؤسسة االقتصادية و التي تتكامل في توصيف الوضع المالي لدييا سواء 

 .أم عدمو في حالة الفشل
 ( Altman, 1968) الـتمان  - 3.4 

من أول و أىم األعمال التي حاولت تجاوز الطريقة  6611يعتبر عمل التمـان  لسنة  
التقميدية في التحميل، و التي استخدميا السابقون في التنبؤ بفشل المؤسسات معتمدين فييا 
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ر نسبة واحدة يعتقد بأنيا عمى أساليب إحصائية بسيطة في تحميل النسب المالية الختيا
و بالخصوص    األفضل في التمييز بين المؤسسات الفاشمة و المؤسسات غير الفاشمة

، ص 6611التمان،)حيث استخدم . 6611و  6611دراسات و أعمال بيـفر لمسنوات 
في بحثو ىذا مصطمح اإلفالس، حيث عرف المؤسسات المفمسة  عمى (  116 -916ص

ُأعمن إفالسيا و ُوضعت تحت الحراسة القضائية أو ُمنحت حق إعادة أنيا المؤسسات التي 
تميز باستخدام  6611فعمل الـتمان لسنة . التنظيم وفقا لشروط قانون اإلفالس المعمول بو

، و ىو أسموب التحميل التمييزي ( التمييز بين المجموعات)نموذج إحصائي اكثر تعقيدا 
الذي ُيستخدم  ،Multiple Discriminant Analysis (MDA)الخطي متعدد المتـغيرات

لتصنيف المجموعات و التي تسمى المتغيرات التابعة اثنين أو اكثر بحسب خصائص 
حيث انو بعد تعريف المجموعات أي المتغيرات . المجموعة و التي تعتبر المتغيرات المستقمة

المتغيرات التمييزية  التابعة يقوم ىذا األسموب  باشتقاق معادلة خطية تمييزية مكونة من
المستقمة و التي تعتبر األفضل في التمييز بين المجموعات ، و تظير أىمية كل متغير من 

حيث في ىذا .  ىذه المتغيرات في التمييز بين المجموعتين  من خالل المعامالت التمييزية
و العمل نجد مجموعتين أي متغيرين تابعين  و ىما المؤسسات االقتصادية المفمسة 

المؤسسات االقتصادية غير المفمسة ، أما الخصائص أو المتغيرات التمييزية  المستقمة فيي 
فيذا النموذج يسمح باستخدام مجموعة من المتغيرات المستقمة معا و ىي .  النسب المالية

فيذا األسموب الذي استخدمو .مدى قدرتيا عمى التنبؤ بالفشل  النسب المالية لموقوف عمى
ثبتت فاعميتو ليس فقط في التنبؤ بقدرة العمالء عمى سداد ما عمييم من   11التــمان 

) و التنبؤ بمستوى ربحية السيم العادي   ( Horrigan,1966) التزامات مصرفية 
Walter, 1959 ) بل ثبتت فاعميتو كذلك في تصنيف المؤسسات االقتصادية وفقا ألنماط ،

و كذا في تقييم السـندات المتـداولة (     Smikowftz and Monroe,1971) االستثمار 
 ( . Pinches and Mingo, 1973) في سـوق األوراق الـمالية  

عينة مختارة عشوائيا من المؤسسات  6611لقد غطت الدراسة التي قام بيا التمان لسنة 
و متوسط حجم موجوداتيا ، 6619و  6611إفالسيا بين عامي  االقتصادية التي أعمن

ثم اختير في .  مميون دوالر  19.6و   1.1مميون دوالر بمدى يتراوح بين    ..1يعادل 
مقابميا مجموعة أخرى من المؤسسات االقتصادية  قرينة ليا غير مفمسة، و التي يتراوح حجم 

وىذا االختيار كان عمى أساس نوعية الصناعة، و . مميون دوالر  19و  6موجوداتيا ما بين 
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مؤسسة  اقتصادية   11البيانات، فالعينة المدروسة تتكون من  حجم األصول و توافر 
مؤسسة سميمة أما المجموعة الثانية   فتتكون  33مقسمة إلى مجموعتين، األولى تتكون  من 

نسبة مالية و ىي المتغيرات المستقمة و   11ثم قام باختيار .  مؤسسة  فاشمة  33من  
سب السيولة ، الربحية ، الرفع المالي و نسب النشاط، و قد تتناول أىم األبعاد المالية مثل ن

بنى اختياره ليذه النسب المالية عمى أساس مدى شيوعيا في األدبيات المالية و عالقتيا 
لمالية لكل من مؤسسات و بعد احتساب قيمة النسب ا.  المحتممة بموضوع الدراسة

الية السابقة لإلفالس بالنسبة لممؤسسات ، و ذلك باالعتماد عمى بيانات السنة المالمجموعتين
المفمسة و ذات السنة بالنسبة لممؤسسات غير المفمسة و باعتبار أن ىذه النسب المالية ىي 
 الخصائص التي تميز المؤسسات المفمسة عن غير المفمسة  قام الـتمان  بتطبيق أسـموب 

Multiple Discriminant Analysis (MDA )ية التي تممك قدرة الختيار النسب المال
و كانت المعادلة التمييزية التي توصل إلييا عمى الشكل  .اكبر عمى التمييز بين المجموعتين

 : التالي 

Z =  1.2 x1  +   1.4 x2   +   3.3 x3   +    0.6 x 4   +   0.999 x5 
، فيو نموذج  Z-Score model  (Altman, 1968 )و ىذا النموذج  يعرف  بــاسم  

- :متغيرات أساسية  و التي ىي عبارة عن  نسب مالية  تتشكل مما يمي   9ن  يتضم
 x1مجموع األصول  / صافي راس المال العامل  -6
 x2 مجموع األصول  / األرباح المحتجزة  -1

   x3 مجموع األصول/ صافي الربح قبل الفوائد و الضريبة  -3

 x4  ة  القيمة الدفترية لألموال المقترض/ القيمة السوقية لألسيم  -1

 x5 مجموع األصول  / المبيعات  -9
 

التوصل إلى مجموعة من النسب المالية  تتشارك في تحديد  11لقد استطاع التمان 
خصائص المؤسسات االقتصادية المفمسة لتمييزىا عن تمك غير المفمسة،  و إن  كانت ىذه 

ل التمييز الذي النسب المالية تتفاوت في أىميتيا التمييزية و التي تحدد من خالل معام
 .يظير في المعادلة بحيث تزداد بازدياد أىميتو المطمقة

نجح إلى حد ما في التنبؤ باإلفالس قبل وقوعو بسنتين فقط،    6611فنموذج  التمان  لسنة 
إذ  بمغت  نسبة  الخطأ  في ىذا النموذج   بؤ باإلفالس إلى  اكثر من  ذلك،و فشل بالتن
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في السنوات الخمس السابقة عمى اإلفالس    11%،  % 16،   91% ،  % 11،   9%
فيذه النتائج تعتبر جيدة في السنة األولى و السنة الثانية فقط ، و لكنيا قد ال .  عمى التوالي

تكون مرضية في السنوات الثالثة و الرابعة و الخامسة التي يكون فييا التنبؤ بمستقبل 
و              إلى أن المؤسسة االقتصادية  فمن خالل عممو توصل . المؤسسة اكثر أىمية 

لدييا   Z-Scoreبالخصوص  الصناعية منيا  تكون  في  طـريقيا لإلفالس عندما يكون 
،    1.66لدييا اكبر من    Z-Scoreو تكن المؤسسة سميمة عندما يكون    6.16اقل من 

لدييا      Z-Score يقع   أما القرار  فيكون  صعبا  في  إعــطائو  بشأن  الــمؤسسات التي
 .1.66و    6.16بين  

و كما ىو الحال في دراسة بــيفر نجد أن التـمان قد استخدم أسموب تصفية أو تصيد   
المتغيرات إذ لم يحدد المتغيرات ابتداءا ، بل قام بتجربة عدد كبير من النسب المالية ثم قام 

وكان األساس في التصفية ، , متغيراتمتغير، ثم إلى خمس  11مرة إلى : بتصفيتيا مرتين
، و إن كان قد ا عمى التنبؤ باإلفالس قبل وقوعوشيوع النسبة عمى وجو العموم ثم مدى قدرتي

أضاف عددا محدودا من المتغيرات اعتقد في مالءمتيا و ذلك عمى الرغم من ضعف قدرتيا 
تبر سوى في السنة المالية كما أن النموذج الذي قدمو الـتمان لم ُيخ. عمى التنبؤ باإلفالس

كما ُيعتبر التمان أن من محددات دراستو أنيا أجريت عمى . السابقة عمى حدوث اإلفالس 
عينات تشمل مؤسسات صناعية فقط،  لكن يمكن القول أن طبيعة ىذا المجال من األبحاث 
تتطمب مثل ىذا النوع من تضييق نطاقو بحيث يتم تعميم نتائج البحث عمى المجتمع 

فالخصائص .  اإلحصائي الذي اختيرت منو العينة أي مجتمع المؤسسات الصناعية فقط
المالية لممؤسسات تختمف من قطاع إلى آخر سواء كان صناعي أم تجاري أم خدمي، و 

المال العامل، حجم الموجودات الثابتة، و بالتالي توزيع الييكل  رأسذلك من حيث حجم 
في التنبؤ بإفالس المؤسسات الصناعية في بمد ما قد يختمف المالي،  فالنموذج الذي يساعد 

عن النموذج الذي يجب تطبيقو بالنسبة لممؤسسات التجارية و الخد مية،  بل و قد يختمف 
 . من صناعة إلى أخرى

ىذا  و قد  أعيد  دراسة  ذات  العينة    و ذات  المتغيرات فيما   بعد   من طرف  
(, 1974al et Altman)   خالل استخدام أسموب تحميمي آخر و الذي يسمى    من

و كشف عن إمكانية استخدام   تمك المتغيرات في التنبؤ باإلفالس قبل    Zetaبأسموب 
،  %61،   %66،   %6   وقوعو بفترة امتدت  إلى خمـس  سنوات و بمغ  معدل الخطأ
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التوالي، مؤكدة  في السنوات الخمس السابقة عمى حصول اإلفالس عمى   %13، و % 11
 .عمى األقل  %69قدرة النموذج عمى التنبؤ بالفشل عند درجة ثقة 

 دراســات أخــرى ممـخصة  –4.4
إلى غاية  6616و التي تمتد من سنة  6611أما الدراسات و األعمال التي جاءت بعد سنة 

 91-19، ص 1113مرام اسال مبولي،  ) يمكننا  تمخيصيا عمى الشكل التالي   6611سنة 
، حيث توصمت ىذه 6616فمن الدراسات اليامة نجد دراسة نورتون و سـميث لسنة ( 

الدراسة إلى انو ال يوجد فرق جوىري بين النتائج التي يقدميا نموذج لمتنبؤ بالفشل يعتمد 
عمى بيانات مأخوذة من القوائم المالية التاريخية و بين النموذج الذي يعتمد عمى بيانات 

ىذا   Mensahو قد دعمت دراسة . ائم مالية معدلة إلزالة اثر التضخممأخوذة من قو 
االستنتاج اليام و الذي يفيد في الرد عمى أىم العيوب التي توجو عادة إلى استخدام النسب 
المالية في التنبؤ بالفشل و ىو كونيا تحتسب باالستناد إلى بيانات تيمل اثر  التغير في 

  Aly)ديثة التي تؤكد ىذا األمر كذلك ىي دراسة و من الدراسات الح. األسعار

Ibrahim,1998  ) مؤسسة صناعية فاشمة خالل الفترة  11و التي تناولت عينة مكونة من
بحسب قانون اإلفالس الموحد في الواليات المتحدة  6611حتى سنة   6616الزمنية من 

و . اعة و الحجماألمريكية و مجموعة من المؤسسات القرينة ليا من حيث نوع الصن
- :باالستناد إلى ثالثة أنواع من البيانات تخص المؤسسات ذاتيا و ىي

 .بيانات معدة عمى أساس التكمفة التاريخية -6
 .بيانات معدة عمى أساس التكمفة الجارية -1

 .بيانات معدة عمى أساس مستولى األسعار العام -3

 :اذج لمتنبؤ بالفشل و ىي كما يميو تم تطوير خمسة نم
 
 -:ذج األولالنمو  -6

 .يتكون من نسب مالية تعتمد عمى البيانات المعدة عمى أساس التكمفة التاريخية
 -:النموذج الثاني -1

 .يتكون من نسب مالية تعتمد عمى البيانات المعدة عمى أساس التكمفة الجارية
 -:النموذج الثالث -3

 .العام يتكون من نسب مالية تعتمد عمى البيانات المعدة عمى أساس مستوى األسعار
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 -:النموذج الرابع -1

يتكون من نسب مالية تعتمد عمى البيانات المعدة عمى أساس التكمفة التاريخية و التكمفة 
 .الجارية

 -:النموذج الخامس -9

يتكون من نسب مالية ىي مزيج من نسب مالية تعتمد عمى البيانات المعدة عمى أساس 
 .التكمفة التاريخية و مستوى األسعار العام

، في حين اظير النموذج ين نتائج النماذج الثالثة األولىير نتائج الدراسة أي تفاوت بلم ُتظ 
و لكن من عيوب الدراسة أنيا لم تقدم عرضا واضحا لمنسب . الرابع تفوقا عمى بقية النماذج

المالية التي تم استخداميا، و ذلك لمتعرف عمى النسب التي تم اختيارىا في ىذا المزيج و 
 .ميل ىذه النتائج و الحكم عمييابالتالي تح

و       Booth 1983  و Lev  1971 ىناك دراستان من الدراسات السابقة و ىما دراسة 
المتان طورتا نموذجين لمتنبؤ بالفشل باالعتماد عمى مقاييس المعمومات كمتغيرات مستقمة في 

تحميل الرأسي،  و و تعتبر مقاييس المعمومات شكال مطورا من أشكال ال. ىذين النموذجين
يطبق بشكل أساسي عمى بنود الميزانية لمتعرف عمى درجة التغير في توزيع  موجودات 

في ىذا . مصادر و أموال المؤسسة عمى المجموعات المكونة ليا من فترة زمنية ألخرى
،  ثم يتم نسب كل من طرفي الميزانية يساوي الواحد األسموب يفترض أن مجموع كل طرف

) د الميزانية إلى ىذا الواحد، و يحتسب التغير في كل مجموعة من المجموعاتبند من بنو 
- :عمى الشكل التالي( موجودات ثابتة، متداولة، حقوق الممكية و الديون 

لوغاريتم نسبة البند في عام * نسبة كل بند في عام الدراسة ) مج =  التغير في المجموع 
 لمدراسة لعام السابق نسبة البند في العام (   /    الدراسة 

و بالتالي فان ىذه النماذج تفترض في مجموعيا أن المؤسسات التي تتجو نحو الفشل ستشيد 
تغييرا ىاما في تركيبة كل من موجوداتيا و مطاليبيا، أي في نسب توزعيا إلى المجموعات 

لمؤسسات الرئيسية التي تتكون منيا، و ىذا التغير يعتبر عامال حاسما في التمييز بين ا
إال أن النتائج التي توصمت إلييا ىذه النماذج لم تكن مرضية .  الفاشمة و غير الفاشمة

مثال معدل (   Booth 1983 )العتبارىا نماذج مفيدة في التنبؤ بالفشل،  فقد حققت دراسة 
و من الدراسات التي قامت  لتدعيم ىذا االستنتاج العمل الذي   %. 91خطأ مرتفعا جدا 
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و الذي اثبت من خاللو أن النماذج التي تعتمد عمى النسب  (Shailer ,1990 )أجراه 
  .المالية ليا تفوقا كبيرا عمى تمك النماذج التي تعتمد عمى مقاييس المعمومات

يم و التي انطمقت من تقس( Laitinen, 1993)كذلك من الدراسات الحديثة نجد دراسة 
محاولة وضع نموذج تنبؤي تحذيري  يخص كل  و بالتالي مرحمة الفشل إلى عدة  مراحل،

مما يمكن من متابعة أداء المؤسسة من خالل  ة من ىذه المراحل بحسب طبيعتيا،مرحم
النماذج لتحديد درجة الخطر الذي يحيط بيا أي المرحمة التي وصمت إلييا في سيرىا نحو 

، بحيث المتغيرات التمييزي الخطي متعدد و ىذه الدراسة اعتمدت أسموب التحميل. الفشل
تختمف المتغيرات المستقمة المستخدمة في التحميل باختالف المرحمة التي تمر بيا و ذلك 

- :عمى الشكل التالي
 :لمرحمة األولى في ا    

و ىي مرحمة بدء التراجع أو االنييار الجزئي في أداء المؤسسة ، أي لم يصل أدائيا     
لسيئة بعد، و لكن ىناك  تراجع  ظاىر في مستوى األداء المقاس بالنسب المالية إلى الحالة ا

، لذلك سيكون من المفيد استخدام الفروقات في النسب المالية التي تظير حالة االنييار التي 
 .طرأت عمى ىذه النسب المالية

 :في المرحمة الثانية

ظير أي مرحمة التغيير حيث إما أن تستمر حالة التراجع بشكل مستقر نسبيا أو أن ي
ىناك في ىذه المرحمة ما يشبو حالة . انخفاض بطيء عمى مستوى أداء المرحمة األولى

التراجع البطيء سنة بعد سنة وصوال إلى المستوى الضعيف من األداء المقاس بالنسب 
المالية لذلك يفضل ىنا أن تستخدم االتجاىات في النسب المالية بين بداية الفترة و نيايتيا 

 .بتوصيف ىذه المرحمةكمتغيرات تقوم 
 

 :في المرحمة الثالثة 

يصل األداء في ىذه المرحمة إلى مستوى منخفض جدا و بالتالي يستطيع مستوى النسب  
 .المالية أن يميز بكفاءة بين المؤسسات الفاشمة و غير الفاشمة في ىذه المرحمة

 : في المرحمة الرابعة و األخيرة
و  ل المؤسسة إلى حالة العسر المالي وت عند وصو و الم و ىي مرحمة الخروج من النشاط

 .التي تصبح واضحة و ظاىرة لممراقبين الخارجيين، و ال حاجة ىنا الستخدام نماذج التنبؤ
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أي انو عند تقييم أداء أية مؤسسة في محاولة لمتنبؤ بإمكانية حدوث فشل ليا ال بد من 
مى ما إذا كانت تمر بإحدى ىذه المراحل تطبيق نماذج التنبؤ الثالثة السابقة عمييا لمتعرف ع

،  و بالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحسب درجة الخطر المرتبطة بكل مرحمة من 
 .مراحميا

، و التي قد ال تسير وفق المراحل السابقة لمحاالت الخاصة من فشل المؤسسات أما بالنسبة
ج المرحمة الثالثة سيساعد  في ذكرىا و ىي حالة الفشل المزمن و الفشل الحاد ، فان نموذ

الكشف عن حالة األداء المنخفض الذي تمر بو المؤسسة لسنوات عديدة في حالة الفشل 
المزمن في حين يغدو من غير الممكن التنبؤ بحالة الفشل الحاد و التي تعتبر في ىذه الحالة 

ر و دون أن حاالت نادرة جدا، حيث أن ىذا النوع من الفشل يحدث فجأة دون سابق إنذا
ينعكس عمى القوائم المالية في فترة كافية قبل حدوث الفشل تجعل عممية التنبؤ ىذه مجدية، 
و قد تكون الطريقة الوحيدة ىنا ىي االعتماد عمى عوامل غير كمية أي غير مالية 
كمؤشرات لمتنبؤ بحالة الخطر مثل المؤشرات التي تخص كفاءة اإلدارة و التي تنعكس عمى 

عممية اإلنتاجية و التسويقية و غيرىا ، والتي تعبر عن مرونة ىذه اإلدارة و قدرتيا حالة ال
 .عمى التعامل مع الظروف الخارجية الطارئة

بتطوير نموذج  Teija Laitinen   بالتعاون مع   E.K., Laitinen كما قام الباحث  
شمة معتبرا أن فشل رياضي حركي ، يقوم عمى دراسة سموك ادرة النقدية في المؤسسة الفا

المؤسسات يعود إلى الضعف في ىذه الناحية، و الذي ينتج عنو اختالل الرصيد بين 
التدفقات النقدية الداخمة و التدفقات النقدية الخارجة فييا، مما يؤدي إلى عدم قدرة ىذه 

 .المؤسسات عمى سداد التزاماتيا عند تواريخ استحقاقاتيا
اد إلى معادالت رياضية المتغيرات التي احتسبت باالستن و اشتمل ىذا النموذج عمى بعض

مرونة رصيد النقدية بالنسبة إلى التغير في حجم الصفقات و مرونة النقدية : معقدة مثل
 . بالنسبة إلى التغير في معدل تكمفة الفرصة البديمة

لتدفقات و عند مقارنة ىذا النموذج مع نموذج آخر يعتمد عمى النسب المالية ، منيا نسب ا
النقدية التقميدية ، نسب الربحية ، متغير يختبر أساليب المحاسبة المضممة و متغير لمحجم ،   

فالنتائج المتوصل إلييا مفادىا .  كمتغيرات مستقمة تقيس األبعاد المالية الرئيسية في المؤسسة
النقدي في  أن المتغيرات التي يشمميا النموذج األول و التي تقوم بتوصيف حالة االضطراب

المؤسسة الفاشمة يمكن أن تحسن من دقة التصنيف أي قابمية التنبؤ بفشل المؤسسة عند 



 0227 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

إال انو   .مزجيا مع النسب المالية لتكوين نموذجا رياضيا يستخدم في التنبؤ بفشل المؤسسات
ما يؤخذ عمى ىذا العمل ىو انو لم يتم التوسع باختبار نتائجو إلى درجة تجعمو  قابال  

 .متطبيقل
 :تقييم  المدخل الكمي لمتنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية  -5

من الدراسات اليامة التي حاولت التعرف عمى أىم العوامل التي تسبب أخطاء التصنيف أي 
قابمية التنبؤ عند استخدام النماذج الكمية المستندة إلى النسب المالية لمتنبؤ بفشل المؤسسة 

، حيث تم فييا تقسيم ىذه ( Teija Laitinen  ; E.K., Laitinen, 1998)ىي دراسة  
- :العوامل المحتممة إلى  خمس مجموعات و التي يمكننا التعرض ليا فيما يمي

 :المجموعة األولى
و ىي مجموعة من العوامل تتعمق بخواص المؤسسات، مثل إىمال شرطي التماثل من  

 .اشمة و المؤسسات القرينة ليانوعية الصناعة و حجم الموجودات بين المؤسسات الف
 :المجموعة الثانية

و ىي مجموعة من العوامل تتعمق بالبيانات المالية لممؤسسات المعنية بالدراسة، و ىذه  
العوامل خاصة بصفات البيانات المالية التي تحتسب منيا النسب المالية و من أىما اختالف 

ية بين تاريخ إعداد القوائم المالية و تاريخ السياسات المحاسبية بين المؤسسات، الفجوة الزمن
 .تطبيق النموذج التخاذ القرار التنبئي و استخدام أساليب المحاسبة المضممة

 :المجموعة الثالثة
و ىي مجموعة من العوامل تتعمق بالقائم عمى التحميل و اتخاذ القرار التنبئي، و من أىم  

 .عاممو مع المعمومات عند اتخاذ القرارىذه العوامل خبرة و ميارة المحمل و طريقة ت
 :المجموعة الرابعة

و ىي مجموعة من العوامل تتعمق بالعوامل الخارجية، مثل اختالف السنوات المالية بين 
، حيث النموذج باالستناد إلى بياناتيا المؤسسات التي اختيرت في العينة التي سيتم تكوين

ادية المحيطة بيذه المؤسسات من سنة إلى يترتب عمى ىذا األمر تفاوت الظروف االقتص
 .أخرى

 :المجموعة الخامسة
و ىي مجموعة من العوامل تتعمق بعممية الفشل في حد ذاتيا، فيذه العوامل تتعمق بطبيعة 
عممية الفشل التي تتعرض ليا المؤسسة و التي قد تختمف عن طبيعتيا في مؤسسات العينة 
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باإلضافة إلى اختالف ىذه الطبيعة بين مؤسسات العينة  ،تي تم تكوين النموذج من بياناتياال
و من ىذه العوامل نجد أوال . ذاتيا ، مما قد يؤدي إلى حدوث األخطاء في التصنيف

، فشل ناتج عن تراكم خسائر، فشل ناتج وع الفشل ، فشل مفاجئ، فشل مزمناالختالف في ن
الختالف في المراحل التي تمر بيا أما االختالف الثاني فيتمثل في ا. عن أزمة سيولة حادة

 .المؤسسات في عممية الفشل
 ,.Teija Laitinen  ; E.K ) و بعد إجرائـيما لمجموعة من االختبارات اإلحصائية 

Laitinen, 1998 )  تم التوصل إلى أن العوامل الخمسة السابقة الذكر ىي ذات أىمية بالغة
مية التنبؤ عند استخدام نماذج التنبؤ و ليا اثر ىام عمى صحة عممية التصنيف أي قاب

ت التي تحتسب المستندة إلى النسب المالية، إال أن أكثر ىذه العوامل أىمية ىو عامل البيانا
، الفجوة السياسات المحاسبية بين المؤسسات، و من أىميا اختالف منيا النسب المالية

و      نموذج التخاذ القرار التنبئي الزمنية بين تاريخ إعداد القوائم المالية و تاريخ تطبيق ال
 .استخدام أساليب المحاسبة الُمضممة

 :خالصة الورقة -6
الخالصة لما سبق ذكره يمكننا القول بأنو عمى القائم بعممية التحميل لتكوين نماذج كمية    

لمتنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادية و تجنب اآلثار السمبية التي قد تخمفيا ىذه الظاىر عمى 
أو الدولي يجب أن يتجنب قدر اإلمكان العوامل السابقة بما ينسجم مع / القتصاد الوطني و ا

الظروف الخاصة بدراستو و ذلك لموصول إلى أعمى دقة تصنيف ممكنة ليذه المؤسسات، و 
معالجة المؤسسات المتعثرة منيا في الوقت المناسب حتى تساىم بشكل فعال في التنمية 

افة إلى ذلك يجب أن يأخذ القائم عمى العممية بعين االعتبار باإلض. االقتصادية 
و       ، ت الفاشمة و المؤسسات السميمةاالشتراطات التي تضمن تماثل مجموعتي المؤسسا

. التي منيا تماثل طبيعة النشاط، تقارب حجم األصول و توافر البيانات لذات السنة المالية
اختيار متغيرات الدراسة، مثل المتغير التابع وىو  كما يجب عمى المحمل أن يركز جيدا عمى

و المتغيرات المستقمة كالنسب  دية أو تصفيتيا أو إشيار إفالسيافشل المؤسسة االقتصا
 .المالية المستخرجة من القوائم المالية لممؤسسات المعنية بالدراسة
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 األمن الغذائي والتنمية

 .حالة الجزائر– 
 

 أحمد جابه 
 كمية العموم االقتصادية

 عنابة-جامعة باجي مختار

 

 
 ممخص 

إذ أن توفير  يتناول ىدا الموضوع بالدراسة والبحث، مشكل األمن الغذائي وعبلقتو بالتنمية المستدامة
المواطنين، عممية اقتصادية مرتبطة  ةالغداء الدائم بما يكفي لضمان الحد األدنى من الغداء لكاف

نتاجا، وتداول، واستيبلكا لبمجم فاألمن الغذائي محور . مجاالت النشاط االقتصادي، استثمارا وا 
 .أساسي في عممية التنمية، يؤثر في عممية التنمية ويتأثر بيا

 

 

 

Résume  

L’objet de cette étude traite de la 

problématique, liée à la sécurité 

alimentaire, et son rapport avec le 

développement durable La 

couverture des besoins 

alimentaires qui doit toucher 

l’ensemble des catégories de la 

population, est étroitement liée à 

l’ensemble des activités 

économiques, tels que les secteurs 

de l’investissement, la production  

la dépenses et la consommation.  

La problématique est question est 

au centre, de toute opération de 

développement.  

 

 

 

 
 

 

 :مقدمــة

يعتبر األمن الغذائي مشكمة اقتصادية  
مستعصية، تعاني منيا وبدرجات متفاوتة، 

 . الغالبية العظمى من دول العالم
بالنسبة لمجزائر، فإن ىذه المشكمة    

: مافتئت تأخذ أبعادا خطيرة، ومن نتائجيا
ذلك االعتماد شبو الكمي عمى االستيراد من 

الداخمية  السوق الدولية، لتموين السوق
بمختمف أنواع المواد الغذائية، وبخاصة 

الحبوب، : منيا، المواد األساسية مثل
الخ  مع اتسببو ...الحميب، الزيوت، السكر

من استنزاف دائم لموارد مالية معتبرة ، 
   توفرىا الخزينة العمومية

إن تحقيق األمن الغذائي يتطمب      
اسات بالضرورة إعادة النظر في السي

بتسوية مشكل : اعية المنتيجة، وذلكالزر 
  ،، التسيير االقتصادي لمقطاعالعقار
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ستخدام ، وذلك من خبلل االمرودية في ميدان اإلنتاج الغذائيواستعمال تقنيات أكثر فعالية و 
، تبعية الغذائية لؤلسواق الخارجية، والمادية ، والبشرية ، لتقميص الاألمثل لمموارد الطبيعية

، المطالبة بحرية والمتميزة بييمنة سياسات العولمةالدولية غير المواتية ، في ظل الظروف 
النسياب المنتجات الغذائية من الدول  االتبادل ، وفتح األسواق الدولية عمى مصراعيي

، والتي ىي غالبا المتقدمة نحو البمدان المستيمكة المنتجة ، والتي ىي أساسا الدول الرأسمالية
منيا الجزائر ، والتي يعجز جيازىا اإلنتاجي في مقاومة القوة التنظيمية ، البمدان النامية و 

 .واإلنتاجية ، والتمويمية والتخزينية والتسويقية ، لمشركات العمبلقة في السوق الدولية لمغذاء 
األمن الغذائي بالتنمية االقتصادية؟ وىل ىناك  ةإذا ، مامفيوم األمن الغذائي؟ وما عبلق   

 ير وتأثر بينيما؟ عبلقة تأث
مفيوم  لالمحور األو : لئلجابة عمى ىذه التساؤالت، تناولت ىذا الموضوع في محورين   

المحور الثاني يتعمق بالعبلقة . األمن الغذائي من جوانبو المختمفة ومن وجيات نظر مختمفة
بعض بين األمن الغذائي والتنمية، ومدى تأثير كل منيما في اآلخر مبرزا ذلك من خبلل 

 .        األرقام الدالة والتي تخص الوضع في الجزائر
 :أوالـ مفهوم األمن الغذائي

ىناك العديد من المفاىيم التي عا لجت موضوع األمن الغذائي تختمف باختبلف توجيات  
فاألمن الغذائي مفيوم يساعد في تعزيز منيج متكامل لحل مشكبلت الغذاء . واضعييا 
 . والتغذية

التعريف المقبول عمى نطاق واسع في الوقت الحالي، لكونو يعبر عن روح  إال أن   
 .6986المفيوم، وىو ذلك الذي طرحو البنك الدولي سنة 

، كل وقت عمى غذاء كاف لحياة نشطة ، فيحصول كل الناس...ألمن الغذائي ىوفا 
لتالي فإن البلمن وبا. ىي وفرة الغذاء ، والقدرة عمى تحصيمو : وسميمة ، وعناصره الجوىرية 

 غذائي ىو االفتقار إلى القدرة  عمى تحصيل الغذاء
(6)  . 

لقد طرحت صيغ عديدة ليذا المفيوم، تختمف اختبلفات طفيفة في التفسير ، لكن  يبدو     
أن ىناك إجماع حول المبادئ  األساسية  لؤلمن الغذائي ، ويمكن ليذه المبادئ ، كما 

 :ن تميز عمى النحو التالي جسدىا تعريف البنك الدولي أ
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 .، وليس عمى عرضو التأكيد عمى تحصيل الطعام -1
التأكيد عمى تحصيل الغذاء من قبل كل الناس متضمنا إن النظرة اإلجمالية ليست  -0

 .كافية، وأن وضع األفراد والمجموعات االجتماعية المعرضة لمخطر يعد أمرا بالغ األىمية
 . لغذاء، وقدرة الحصول عميو معايشير التعريف إلى وفرة ا -3
التي يرتكز عمييا التعريف ميمة جدا وجودىا في أرض الواقع لتحقيق مفيوم  المبادئىذه    

فقد يكون ىناك وفرة غذائية . فالربط بين تحصيل الطعام وعرضو ميم جدا . األمن الغذائي 
ع المداخيل في المجتمع ، دون أن تكون تمبية كافية لمحاجات ، إذ أنيا مربوطة بسياسة توزي

،  ل، فعدم توفر فئات اجتماعية معينة عمى مدا خي ( 2)وسياسة دعم األسعار الغذائية 
يحرميا من الحصول عمى الغذاء رغم توفره من حيث العرض ، وىذا مايشير إليو البند 

 .الثالث ، في الربط بين الوفرة ، والتحصيل الفعمي لمغذاء 
دلنا عمى كيفية الحصول عمى ىذا الغذاء من اإلنتاج الوطني ، أو غير أن التعريف الي   

عن طريق التبادل الدولي ، كما أنو اليراعي مستوى التنمية  االقتصادية    ليذا البمد أو ذاك 
، فالتعريف يبدو أنو وفي لنيج المؤسسة الدولية في مقاومة النزعة الذاتية لمفيوم األمن 

لتحرير التجارة الدولية وىذا ىو الدور الذي تقوم بو اآلن المنظمة  الغذائي والدفع أكثر فأكثر
 العالمية لمتجارة باعتبار ىذه النزعة مشوىة لمتجارة الدولية

قدرة جياز اإلنتاج عمى تأمين حصة  :التعريف الثاني لألمن الغذائي يعرف عمى أنه  -ب
التنمية الذي وصل إليو  غذائية أساسية لجميع السكان مع األخذ بعين االعتبار مستوى

  (.4)المجتمع
ىذا المفيوم الكمي لآلمن الغذائي، في حد ذاتو، تختمف النظرة إليو، بين البمدان المتقدمة    

 .المييمنة عمى إنتاج الغذاء، والبمدان النامية المستوردة لمغذاء عموما
التي تتجاوز الكمية  فبينما ترى البمدان المتقدمة، بأنو تمك الكمية الغذائية المنتجة   

يكفي : فإن البمدان النامية ترى أنو. (5) الضرورية لمحفاظ عمى العادات واألنماط الموجودة
توفر الغذاء بمختمف أنواعو، والذي يتناسب مع مستواىا في ضمان الحد األدنى لمبقاء عمى 

 (. 6)قيد الحياة 
درة لتنمية االقتصادية ككل ، وقوعمى ىذا المستوى فإن األمن الغذائي يتعمق بمستوى ا   

، دون أن ننسى قدرة الببلد المالية لتغطية العجز عن طريق جياز اإلنتاج الفبلحي الوطني
 .     االستيراد 
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ىذا التعريف يظير أنو أكثر مرونة ، وأكثر واقعية ، فيو يربط األمن الغذائي بمستوى  
األولى ، ومساىمة قطاعات النشاط  األداء االقتصادي لمجياز اإلنتاجي الوطني بالدرجة

، وىذا طبعا مرتبط بمستوى التنمية االقتصادية الذي وصل االقتصادي األخرى في ىذا األدْاء
 .إليو ىذا االقتصاد أوذاك

 :االكتفاء الذاتي -0

، (7)يتمثل ىذا المفيوم في الحالة التي يتحقق عندىا االكتفاء الذاتي من الغذاء محميا  
، من سكانو من السمع والمواد الغذائيةقدرة المجتمع عمى توفير احتياجات جميع استنادا إلى 

، وفي نواع المختمفة المتعددة المصادرخبلل اإلنتاج الوطني ، بالقدر المطموب ، وباأل
عينة من  –حسب األحوال –المواعيد التي تتطمب فييا تمك المواد ،حيث تأخذ في االعتبار 

 . ( 8)في األسر المواد المستيمكة عادة 
ييدف ىذا المفيوم إلى توفير احتياجات السكان من الغذاء بالقدر الكافي في حدود    

 .دخوليم المتاحة عن طريق اإلنتاج الوطني
كما يتميز ىذا المفيوم بقدرة الدولة عمى إنتاج ما تحتاجو من الغذاء محميا ، حتى ولو    

 مواردتطمب ذلك ، التضحية باالستخدام األمثل لم
في ظل عبلقات اقتصادية دولية متوترة . (9)

خاصة في المواسم السيئة اإلنتاج ،  –وىذا ىو الواقع  –، وفي ظل احتكارات دولية لمغذاء 
الناتجة عن الجفاف ، أو الفيضانات ، أو حدوث عوائق في االستيراد ، اقتصادية كانت أو 

قدرة الشرائية لمببلد ، بسبب انخفاض انخفاض ال, العقوبات االقتصادية ، أ:سياسية مثل 
 .  (61)دخميا الوطني ، وارتفاع أسعار الغذاء بشكل مفاجئ وحاد 

فاالكتفاء الذاتي مفيوم يمكن قياسو، وذلك بنسبة اإلنتاج المحمي إلى االستيبلك الوطني    
 :عمى الشكل التالي

    611×المتاح من الغذاء ÷ اإلنتاج الوطني = االكتفاء الذاتي  
لذلك يمكن النظر إلى مفيوم االكتفاء الذاتي باعتباره مفيوما أضيق من مفيوم األمن    

الغذائي، حيث يسعى األول عمى عدم المجوء إلى العالم الخارجي، ومحاولة التخمي عن 
بينما يسعى الثاني إلى قدرة الدولة عمى توفير غذاء مبلئم لمواطنييا ، عن طريق . االستيراد
، وسورية ،، واندونيسياكاليند:لوطني ، أو االستيراد ، وىناك أمثمة عن ىذه الحاالت اإلنتاج ا
، ، واليابان، خاصة ميدان الحبوب في الحالة األولىحيث اكتفت بإنتاجيا الوطني. السعودية
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والنرويج مثبل في الحالة الثانية تتمتعان بأمن غذائي عال ، رغم أنيما يتسمان بعجز 
 . لمحمي من الغذاء إنتاجيما ا

وبالتالي ال يعتبر االكتفاء الذاتي ضمانا لتحقيق األمن الغذائي في أغمب األحيان، فيو    
 .(66)مفيوم سياسي أكثر منو االقتصادي 

 :األمن الغذائي والتنمية -ثانيا

لقد ركزت السياسة التنموية عمى جانب العرض الكمي، وعمى تكوين مخزون إستراتيجي، 
غير أن االىتمام تحول إلى . ذلك حبل فاعبل لمشكمة الغذاء، وتحقيق األمن الغذائيباعتبار 

 .المتاحة، وتوجيييا لصالح توفير الغذاء كميا ونوعيا ةتخصيص الموارد الزراعي
فالعممية مرتبطة في جانب كبير منيا بعممية التنمية االقتصادية في بمدان الجنوب ، ألنو   

اء متوفر من حيث العرض ، غير أن األشخاص اليستطيعون من الممكن أن يكون الغذ
 (62)( أوما يعرف باألىمية الغذائية)  الحصول عميو لعدم توفرىم عمى دخل يحقق ليم ذلك 

وىكذا يمكن القول أن األمن الغذائي والتنمية االقتصادية ليما عبلقة متبادلة التأثير ، فمن    
ادة مستوى األمن الغذائي في المجتمع ، ومن جية جية تؤدي التنمية االقتصادية إلى زي

 . أخرى يؤدي المستوى المرتفع لؤلمن الغذائي إلى رفع معدل التنمية االقتصادية 
ىذه العبلقة تتجمى أكثر في البمدان المتقدمة ، إذ أن تقدميا االقتصادي مصاحب    

 . ( 61) بمستوى مرتفع من األمن الغذائي ، إذ أن كبلىما يؤثر في اآلخر 

 :تأثير التنمية االقتصادية عمى األمن الغذائي  -1

إن لعممية التنمية تأثير مباشر وطردي عمى مستوى األمن الغذائي من خبلل العديد من  
 : العوامل، واألبعاد المتعددة، والتي نحاول توضيح البعض منيا 

إلى زيادة  ةلتنميحيث تيدف عممية ا: تأثيرها عمى مستوى الدخل الوطني الحقيقي  -آ
سريعة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني عبر الزمن ، وىذا يساعد الدولة عمى 
تمبية احتياجاتيا الضرورية من السمع الغذائية ، وذلك من خبلل موجوداتيا من العممة 

 الصعبة ، وبالتالي تقميص الفجوة الغذائية ، والتأثير عمى مستوى األمن الغذائي
 ( . الذي يوضح تطور الدخل الوطني  6 الجدول)  
إن التنمية الفعالة مصدر لحصول الدولة عمى العممة الصعبة  :توفير العممة الصعبة -ب

 :من خبلل تنفيذ إحدى السياستين

 تنمية الصناعات التصديرية، بإنتاج السمع التي تتمتع فييا بالميزة النسبية -6 
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 واردات ، والتقميل من ىدر احتياطي العممة الصعبة تنمية المنتوجات المحمية إلحبلل ال -2
وعميو فإنو كمما حدث تقدم مستمر في عممية التنمية ، زاد حجم المنتوج المنتج ، وزادت    

صادرات الدولة مما يسمح ليا بالحصول عمى النقد األجنبي ، والذي يساعد عمى تحسين 
  .الوضع الغذائي ، والرفع من مستوى األمن الغذائي 

 :إنشاء صناعات غذائية  -ب

قدم في مجاالت الصناعات إن التقدم الناتج عن التنمية االقتصادية يتضمن عمى الت 
، وىذا يساعد عمى زيادة اإلنتاج الغذائي عن طريق التحويل والحفظ لممادة  الزراعية الغذائية

م حيوانية ، حيث يتم نقل المنفعة الزمانية من المواسم التي تسجل ، سواء كانت نباتية أ
فائضا إلى المواسم قميمة اإلنتاج ، والمنفعة المكانية إلى األماكن التي يقل أو ينعدم فييا 
عطاء قيمة اقتصادية لممنتوجات  اإلنتاج ، وذلك ألستمرار توفير اإلنتاج لممواطنين ، وا 

 . قرار األسعار الغذائية ، والحفاظ عمى است
وبالنتيجة فإن تحسن مستوى التنمية االقتصادية سيؤدي إلى تحسين مستوى األمن    

 .  (64)الغذائي 
 :  التقدم االجتماعي -ج

الشك أن ارتفاع مستوى التنمية االقتصادية ، سيؤدي حتما إلى الرفع من مستوى التعميم  
ة األفراد ووعييم مما ينعكس عمى أنماط وانتشاره وتقميص األمية ، والرفع من مستوى ثقاف

االستيبلك وتعديميا ، لتقترب من النمط االستيبلكي  السميم ، من خبلل ترشيد االستيبلك 
الغذائي عمى المستوى الوطني ، وفي نفس الوقت يحصل الفرد عمى الكمية الغذائية المتوازنة 

 . 
لوعي لدى األفراد، كمما أمكن من ومن جية أخرى، كمما تحسن مستوى التعميم، وانتشر ا   

كما أن رفع مستوى التعميم وانتشاره بين الفبلحين يساعد عمى . توعيتيم في ترشيد االستيبلك
رفع مستوى التحكم في التقنيات الحديثة المستعممة في الزراعة والتي تزيد من إنتاجية عوامل 

 . اإلنتاج، خاصة عن طريق التكوين
إن ارتفاع مستوى التنمية االقتصادية يساعد عمى تحسين الصحة باإلضافة إلى ذلك، ف   

 العامة لممجتمع، وبالتالي، التأثير عمى نسبة الوفيات، خاصة، بين األطفال 
تمتع العاممين بالصحة الجيدة سيساعد عمى رفع إلنتاجيتيم سواء ( .  2أنظر الجدول رقم  )

 .في النشاط الفبلحي  أم في غيره من القطاعات 



 0227 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

 : تأثير األمن الغذائي عمى التنمية -2

الشك أن توفر األمن الغذائي وارتفاع مستواه بين المواطنين ، سيؤثر تأثيرا مباشرا عمى   
 : التنمية االقتصادية ، من عدة مستويات 

إن نقص األمن الغذائي عمى : من حيث تخصيص الموارد االقتصادية لممجتمع  -آ
قد انعكس عمى االرتفاع  –وبخاصة في بمدان الجنوب  –المستوى العالمي أو انعدامو 

المولبي في أسعار المواد الغذائية ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ، وانتشار التضخم 
 ةفي ىذه البمدان ، وأدى إلى إعادة توزيع موارد المجتمع لصالح األنشطة سريعة المردود ي

ء ، وعمى حساب االستثمارات في ا لقطاع عمى حساب االستثمارات  ذات العائد البطي
 .  ( 65) الصناعي 

إن البمدان التي استطاعت التحكم في التضخم يرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى    
 . في عبلج مشكمة األمن الغذائي انجاحي
ليذه األسباب يعد غياب األمن الغذائي مصدر أساسي لمتضخم في البمدان النامية، حيث    

ىذا من جية ، ومن جية أخرى أدت ظاىرة . ذلك عمى مستوى معيشة المواطنين انعكس
تمت  التضخم إلى إعادة  توزيع الدخل الوطني ، والثروة بين الفئات  االجتماعية بطريقة ال

بصمة بالكفاءة اإلنتاجية وال بالعدالة االجتماعية ، حيث اتسعت اليوة بين األغنياء والفقراء 
الت الزيادة في الدخول النقدية بين الفئات االجتماعية ، حيث ينخفض نتيجة اختبلل معد

. الدخل الحقيقي ألصحاب الدخول الثابتة ، كأصحاب األجور والمرتبات ، والمعاشات
إضافة إلى اختبلل توزيع الدخل الوطني بدون مبرر ، مما يسيء إلى العمل المنتج في 

 .    قتصادية المجتمع ، ويساىم في بطء عممية التنمية اال

إن زيادة الطمب عمى الماد : من حيث اختالل الميزان التجاري ، وميزان المدفوعات  -ب
زيادة : الغذائية في كثير من البمدان النامية ، ومنيا الجزائر ، نتيجة لعوامل عديدة أىميا 

قيمة  عمى مواكبة الطمب المتزايد ، انعكس ىذا عمى يعدد السكان ، وعجز الجياز اإلنتاج
تستورده  من السوق الدولية لتمبية الطمب الداخمي الذي  الفاتورة الغذائية التي تدفعيا مقابل ما

 . ينمو بمعدل يفوق معدل زيادة اإلنتاج المحمي 
فإذا ما . الخمل الناتج بين العرض والطمب ساعد عمى تفاقم الجز في ميزان المدفوعات    

رة الخارجية الجزائرية مثبل ، فإن صادرات المواد الغذائية استثنينا صادرات البترول في التجا
بينما .  (65) 2111/2114بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية لسنة  1221تشكل  إال  ال
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، ومثمت من حيث القيمة أكثر من  (66)بالمائة في نفس الفترة  21الواردات الغذائية تشكل 
مميون دوالر  666لم تتجاوز قيمة الصادرات  مميارين ونصف دوالر أمريكي ، في حين

 .( 67)أمريكي في نفس الفترة 
باإلضافة إلى ذلك فإن ارتفاع معدالت التضخم في البمدان النامية ، عنيا في البمدان   

األخرى أي العالم الخارجي ، ينعكس في زيادة الواردات السمعية ، حيث تصبح أسعارىا 
ر السمع المحمية ، وانخفاض الصادرات التي أصبحت أسعار أرخص نسبيا بالمقارنة مع أسعا

السمع المحمية أعمى نسبيا في الخارج ،  وىذا  في حد ذاتو يساىم في زيادة حجم نصيب 
الغذاء في ميزان المدفوعات ، وىذا يؤثر عمى كمية األموال من العممة الصعبة القميمة أصبل 

 ( 1ج )ة حجم الواردات ، التي تتحصل عمييا البمدان النامية لتغطي
لدا فإن الواردات الغذائية تنافس الواردات من السمع األخرى ، خاصة منيا سمع التجييز     

، والمواد نصف مصنعة ، والمواد األولية المستعممة في مختمف األنشطة ومنيا الصناعة ، 
رجاء السمع األخرى ، لع  ةحيث تعطى األولوية الستيراد المواد الغذائي دم مرونة الطمب وا 

 . عمى المواد الغذائية ، وىذا يؤدي إلى إبطاء عممية التنمية االقتصادية 
إلى االستدانة من  –لقمة مواردىا من العممة الصعبة  –ىذا الوضع يدفع بالبمدان النامية    

مبل العالم الخارجي لتمويل فاتورتيا الغذائية، واالرتفاع المستمر ليذه المديونية، مما يسبب خ
 . مزمنا في ميزان المدفوعات

وىذا يعني أن مشكل العجز الغذائي يكون سببا مباشرا لئلختبلالت  الخارجية ، حيث    
العجز المزمن في ميزان بعمق بذلك تبعية البمدان النامية لمعالم الخارجي ، فضبل عن 

، حيث قتصادية  لمخارج، ومديونيتيا الخارجية ، ومن تم زيادة تبعيتيا الغذائية واالمدفوعاتيا
، األمر الذي عاق عممية التنمية االقتصادية بشكل تكون موضع ابتزاز اقتصادي، وسياسي

 . عام 
خبلصة القول ، أن موضوع األمن الغذائي ، ليس لو عبلقة بالتنمية فحسب ، ولكنو     

 . محور التنمية المستدامة 
، ن عممية التنمية  واألمن الغذائيالوثيق بيفمن خبلل ىذه الدراسة تبين لنا مدى الترابط    

وأن كبلىما يؤثر في اآلخر ، وأن المفيوم الذي نميل إليو ، ىو ذلك المفيوم الذي يأخذ في 
االعتبار ، مستوى التنمية الذي وصل إليو المجتمع ، واإلمكانيات المتاحة لممجتمع لتغطية 

 .    احتياجاتو 
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في ىذه العبلقة ، إذ أن القطاع الفبلحي يساىم بنسبة  بالنسبة لمجزائر فإن ىناك ىشاشة
، بالمقارنة مع اإلمكانيات الكامنة من (  1 لأنظر الجدو ) ضعيفة في االقتصاد الوطني 

عوامل اإلنتاج ، إذا ما استخدمت استخداما عقبلنيا ، في إطار توجو  واضح يضع األمن 
مشكل العقار ، مشكل : الشائكة مثل  الغذائي في صمب عممية التنمية ، وحل بعض القضايا

 .بالعنصر البشري واالىتمام ،تطيير المحيط الفبلحي وتنميتو ،التمويل
             

 :الهوامش
في البمدان النامية بدون تاريخ   ةإبراىيم يحي الشيابي ، السياسة الزراعي/ إليس فرانك ، ترجمة د -1

 .  75ق ، ص ، دمش
 6996،، رسالة ماجستير، جامعة باتنو ، األمن الغذائي وآفاقو المستقبمية في الجزائرأحمد جابة -0

 . 2ص 
 .  25ص  2116إسكوا  ، حالة األغذية والزراعة  –الفاو  -3

4- MOULOUD  SLOUGUI: POLITIQUE ALGERIENNE EN   MATIERE  
DE SECURITE ALIMENTAIRE  ,C  R  E  A  D,ALGER  1988 , P 141 .  

وذلك عن طريق  الدعم غير المحدود لمقطاع الفبلحي وفبلحيو ، حيث وصل الدعم عمى سبيل  -5
مميار دوالر من أجل دعم  121أنفقت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي نحو : المثال 

ة من قيمة اإلنتاج الزراعي في بالمائ 16،حيث يمثل ىذا الدعم  6996مميون مزارع في عام  66
وقد وصل حجم . دوالر سنويا لكل مزارع  8111دوالر لكل ىكتار ، أو نحو  511أوربا ، أي بمعدل 

لى  8711الدعم إلى  دوالر لكل مزارع في الواليات المتحدة  21111دوالر لكل ىكتار في اليابان ، وا 
 .األمريكية 

لعالميتين مايجب الحصول عميو ،في المتوسط ، من لقد حددت منظمتي التغذية ، والصحة ا -6
   .سعره  حرارية  2511: يوم بـ / سعرات حرارية ، فرد 

السيد محمد السريتي  ، األمن الغذائي والتنمية االقتصادية ، دار الجامعات الجديدة ، / د -7
         . 66، ص  2111اإلسكندرية ، 

8- Farid  abdouchE : les serials  et la sécurité  alimentaire en algerie, édition  

el hana, Alger, 2000, p16.  

9- mouloud slougui, op. cit. , p  142. 
 .  6986االنخفاض  الحاد لموارد البترول سنة  -12
 .  1الباحث مرجع سابق ، ص -11
 .  416مرجع سابق ، ص : إليس فرانك  -10
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 .  466سابق ، ص  مرجع: السيد محمد السريتي  -13
األمن الغذائي والصناعات الغذائية في الوطن العربي، وجيان لعممة واحدة، عالم : سعيد جبر – 11

 . 462، ص 6997الفكر، المجمد الثامن عشر، العدد الثاني، الكويت 

  466ص ’ مرجع سابق : السيد محمد السريتي/  د – 15
16 – WWW. C N E S.  d z  

17 – C n e s op cit   
 

 
 :المراجع

، راعية في البمدان النامية ، دمشقالسياسة الز : إبراىيم يحي الشيابي / إليس فرانك ، ترجمة د – 1
 .بدون تاريخ 

  6996مشكل األمن الغذائي وآفاقو المستقبمية ، رسالة ماجستير ، جامعة باتنة  : أحمد جابة  – 0
ائية، في الوطن العربي، وجيان لعمة واحدة، عالم األمن الغذائي والصناعات الغذ: سعيد جبر/ د –3

 . 6997الفكر، المجمد الثامن عشر، العدد الثاني، الكويت، 
،دار ( رؤية إسبلمية ) األمن الغذائي والتنمية االقتصادية ، : السيد محمد السريتي / د – 1

 . 2111الجامعات الجديدة ، السكندرية ، 
 ,  2116ة والزراعة ، حالة األغذي: إسكوا  –الفاو  – 5

 
6 – Farid slougui : les serials et la sécurité alimentaire en algerie, édition, el 

hana, Alger, 2000.  

7 – mouloud slougui : politique algérienne en matier  de sécurité  
alimentaire, cread, Alger, 1988.          
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نتاج الحبوب ،ونصيب الفرد(  1) ول رقم جد  من  المتاح منها يمثل متوسط وا 

 
 الفترة 67/69 71/71 74/77 79/81 84/89 91/95 96/99

2255 
 

 

 المساحة  2286 1226 1214 1217 2276 2264
مميون )

 (ىكتار 

متوسط  6826 6921 6829 6928 6928 2222 24
اإلنتاج 
 مميون ق

 

متوسط  622 728 6721 2621 4227 4222 4121
 االستيراد 

مميون ) 
 (ق 

 ةدودير الم 625 6 622 621 721 824 924
 ه/ق

 

292661 26 564 22 ,
654 

السكان  622954 612954 662661 692288
 ألف نسمة

 

الكمية  696 694 225 216 276 242 221
 المتاحة

كمغ ) 
سنة /فرد /
) 

 الديوان الوطني لئلحصاء: المصدر
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 يوضح التبعية الغذائية لمعالم الخارجي،  بالنسبة لمجزائر) رقم جدول 
 

 الحبوب 82%

 السكر 122%

 الزيوت 95%

 الخضر الجافة 72%

 الحميب 62%

 الواردات الغذائية (مد خالت  الفالحة 2,6منها )مميار دوالر  0,5

 

 يمثل مساهمة الفالحة في االقتصاد الوطني(  3)جدول رقم 
 

 ناتج المحمي الخامال 10%

 معدل النمو 1%

 العمالة 02%

 قيمة اإلنتاج مميار  أورو 8

 قيمة الصادرات مميون أورو 132

 نسبة التغطية 1%

 

Source : colloque senat –c f c e. sur l algerie le champ des 

coopérations  (9 October 2002)  
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حقائق حول أخالقيات األعمال في 

 "حالة الجزائر"المحاسبة 

 جاوحدو رضا

 كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير 

 .جامعة باجي مختار
 

 ممخص 
،لاتسةةةولدارلاتسب سةةةالللةةةنداةلترةةس للاتةةةداراللاتسةةةطينلت جطةةةللاتتنسيةةةللسةةةللنتيجةةللتطتطةةةاراتلاديت ةةة ديل

البتةةةةتلتسةةةتطيولاتسب سةةةةاللت طيةةةةلل ةةةةذال.يللتطسؤسسةةةة تخةةةترلترجسةةةةللالسراياةةةةللاتناةةة ط تلاديت ةةةة د
اتططةةةةب،لاجةةةةبلسطةةةةتلسس رسةةةةتل ةةةةذاللاتس نةةةةللادتتةةةةزانلانختييةةةة تلا سسةةةة رللاةةةةرطلأس سةةةةتلدسةةةةتخدانل
اتس طاسةةة تلاتسب سةةةايللالاتس تيةةةللاةةةتلاتخةةة ذلاتخةةةراراتلات  سةةةل،لخ  ةةةللاةةةتلظةةةرلات رةةة   لاتس تيةةةللاتتةةةتل

السسة لداةفلايةنلأللاتجزا ةرلتةنل.ENRONا WORLDCOM:لسرات  لألارلاتارل تلات  تسيللسثر
تلةةللاةةتلسةةنسللسةةلل ةةذالادناةة  رلات ةة تست،لسطةةتلاستاةة رلأللبخةة  ةلاتسس رسةة تلاتسب سةةايللاي ةة لتبةةتنل

 .سطتلاتسطط تلأخذلاتتداايرلاتتزسللتبس يللأختيي تلا سس رلاتلسس رسللس نللاتسب سال

bstractA 
Within the economic evolutions the 

accounting as an essential tool has a 

major role to play in order to push 

forward the weel of a sustainable 

growth by supervising and 

translating the economic activities of 

the firms. So the, accounting 

practitioners in order to fulfill this 

aim, should have a profession’s 

guidelines for morality and ethics as 

a principal condition to use the 

accounting and financial 

informations in management making 

decision, especially when the Enron 

and WorldCom collapse revealed. 

As we know, Algeria is not in safe, 

where we find that the accounting 

has only one objective which is a tax 

matter not more but in fact, the 

Algerian authorities have to take 

care of the ethics matter in this 

profession as soon a possible In this 

paper we are trying to answer the 

following question:  

ل:لمقدمةا
إللتطارلاتبي ةلاديت  ديللالاتس علري ةلل

الاتتج ريةةةللسس رسةةةللاتناةةة ط تلات ةةةن سيلل
ج ةةةةةةرلسةةةةةةللاتسب سةةةةةةاللاجسيةةةةةةولاراس ةةةةةة لال
تخ   ت  لجزءالس س لدليسلللادست ن ءل
سننلسللأجرلاتداراللاتسطينلت جطللاتتنسيل،ل
إذلأن ةةةة لتسةةةةس لاترسةةةةيةلري اةةةةللن ج ةةةةللسسةةةة ل

 يرسللتسيرالسختني ل

سةةااردلالتراةةيدالأارةةرلتطن خةة تلال ةةذالسةة لتط
خطةةةلناسةة لسةةللاتططةةبلأالادبتي جةة تلإتةةتل

 .اتس طاسللاتس تيللالاتسب سايل

ابتةةةةةةةتلتسةةةةةةةتطيولاتسب سةةةةةةةاللت طيةةةةةةةلل ةةةةةةةذال
اتططةةةب،لاجةةةبلسطةةةتلسس رسةةةتل ةةةذاللاتس نةةةلل
ادتتةةزانلانختييةة تلأسسةة رلنةةرشلأن ةة لتاةةلرل
أبةةةةةةةةةةةةةدلاتاةةةةةةةةةةةةةراطلا س سةةةةةةةةةةةةةيللدسةةةةةةةةةةةةةتخدانل
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ل لإتتلأللا ختيي تلاتس طاس تلاتسب سايل لإر ال لتطسؤسس ت، لاتخراراتلات  سل لدتخ ذ لنداة
لاتسب سايل، لاتس نييل لسجساسل لا ر لتا ر لراءل أ ابت لسطت لات  تن لات لاتسستثسريل ا

ل.ات ر   لاتس تيللاتتتلسرات  لألارلاتارل تلات  تسيللاتلاتسنااتلا خيرة
نا  رلات  تست،لبيثلالإللل للالسس لدافلاينلأللاتجزا رلتنلتلللاتلسنسللسلل ذالاد

ات دفلسللاتسب ساللاتلاتايتلاتب تتل التطايللسط تبلجا  يللألثرلسن  لاستثس ريل،لإدلألل
لاتتداايرلاتتزسلل بخ  ةلاتسس رس تلاتس نيللاتسب سايللاتلاتجزا رلتبتنلسطتلاتسطط تلأخذ

 ديللاتتتلا ارت  لتبس يللأختيي تل ذاللاتس نل،لخ  للاتلظرلارا تلاإل تب تلاديت 
ل.اتسطط ت

ل.الاتلراءل ذاللاتسرتلزاتلجسي  لج ءل ذالاتابث
 :مشكمة البحث و أسئمته

ل:تتبددلسالطللاتابثلاتلاتسؤارلاتر يستلاتت تت
لاتسؤارلإتتلا س طللات رسيللل؟س لاايولأختيي تلا سس رلاتلاتس نللاتسب سايل اليت رعل ذا

ل:اتت تيل
لتنظريل ختيي تلا سس ر؟لس  الاإلط رلاتس   يستلالا -1
 س  تلطاي للأختيي تلا سس رلاتلاتسب سال؟ -2

 س لاايولأختيي تلا سس رلاتلاتس نللاتسب سايللا تجزا ر؟ -3

 :أهداف البحث
ل:ي دفل ذالاتابثلإتتلاتت رفلسطت

ل.ات لريللالاتنظريللبارلأختيي تلا سس رلتطاي للاتباارا -1
 .ا سس رلالاتسب ساللالاتتنثيراتلاتستا دتلطاي للات تيللاتخ  سللايللأختيي تل -2

اايولالبخ  ةلبارلأختيي تلا سس رلاتلاتس نللاتسب سايللاتلأبدلأ نلا يط رل -3
 .اتجزا ر:لات رايل

ل:فروض البحث
ل: ي تلاراضلاتابثلسطتلاتنبالاتت تت

ل.ت ريفلأختيي تلا سس رلي طبلسطي  لاتط اولات طس ت -
  سس رلاتلسس رسللاتس نللاتسب سايلثسللستيللااربلل ختيي تلا -
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ثسلل  سشللايرلايللاإلط رلاتخ نانتلالاتنظريل ختيية تلا سسة رلاةتلاتجزا ةرلال -
 .اتاايولات سطت

 :أهمية البحث
ل:تتايللأ سيللاتابثلاتلاتجاانبلاتت تيل

لاننليتن ارلساراس لسطتليدرللايةرلسةللا  سيةل،لا ةاليتنة ارلسارةاعلأختيية تل -1
ل.تسب ساللسللسنظارلس   يستلنظريلااايولسسطتلسس رسا سس رلاتلا

اةةتلاد تسةة نل(لأل ديسيةة ،لالس نيةة )تةةزاسللسارةةاعل ةةذالاتابةةثلنبةةالادتجةة اللاتةةداتتل -2
 .اساراعلأختيي تلا سس ر

سللاتسؤ رلأللتثيرلنت  جل ذالاتابثلا تس نلستخةذيلاتخةراراتلإتةتلرةرارةلاد تسة نل -3
  ةةللاةةتلظةةرلات رةة   لاتتةةتلسرات ةة لألاةةرلا تج نةةبلا ختيةةتلتطس نةةللاتسب سةةايللخ

 .اتارل تلات  تسيللاتل ذالاتسج ر

 :حدود البحث
ايت رل ذالاتابةثلسطةتلستيةللأختيية تلا سسة رلا تسب سةاللالتةنليستةدلتطتةدييةلالاتسراج ةلل

ل.سثت،لإر اللإتتلترليزاللسطتلاتب تللاتجزا ريللاخط
 :منهج البحث المتبع

لدالللاتاولاتا بث للاتسن جلاتا  ت لدييخ  لاتابثلا    لييد لاتذيلي فلاتظ  رة اتتبطيطت،
لاتابثل تلأختيي تلا سس رلاتل اتتدخرلأالاتتنثيرلاي  لالاتظ  رةلاتسرادلا    لاتل ذا

ل.اتس نللاتسب سايل
 :نتائج البحث

أختييةةة تلا سسةةة رلت ةةة لجةةةذارلاطسةةة يللالاخ ةةةيللتتةةةرجنلرةةةرارةلاةةةتلاتسس رسةةة تل -
ل.اتس نيل

ر،ليجةةةبلأللتطخةةةةتلاد تسةةة نلاتةةةةذيليطيةةةةلا ةةةة لاةةةتلسس رسةةةةللس نةةةةللأختييةةة تلا سسةةةة  -
 .اتسب سال،لتس ليدلتبدثنلسللتنثيراتلسطايللسطتلاإلا  حلاتسب سات

اايولأختيي تلاتس نللاتسب سايللاتلاتجزا رلاتلتخ خرلسستسر،لالا تت تتلررارةل -
لاتسج ر،لخ  للاتلراءلارن سجلاإل تب ت لاتخ ذلإجراءاتلاست ج تيللاتل ذا

 .لاديت  ديللاتسسطرلسلليارلاتسطط ت
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 :اإلطار المفاهيمي و النظري ألخالقيات األعمال. 1
 :تعريف أخالقيات األعمال -(أ

إللت ريفلأختيي تلا سس ر،لي طبلسطينلاتط اولات طس تلالي تنلسساس لا تج نبلا ختيتل
ل: تيلتسس رسللسختطفلاتس ل،لال الس ليسلللستبظتنلسللخترلاتت  ريفلاتت

لرلسس رسللتطس نللا تالرلاتذيليررتلجسيولا طراف،لالاداللسسؤاتيللسللا ننلألل"لل-
ل1"ي ا لتااطؤلأالإ س رلاتلسس رسلل ذاللاتس نل

ل2" تلدراسللتبجنلا ختةلسندلاتخ ذلاتخرارات"لل-
ل3" تلاللإنج زلجسارلايللاتسث تيللالات  تنلاتبخيخت"لل-
لل- لن " لاتلأختيي تلا سس رل تلات لاتسث تيل لا لاتاخ يل لاتبي ة لات سلاتايتلاتسث تيل

اتبي ةلادجتس سيللاتسترجسللاتلات سرلاتذيليخانلانلالاتتتلتسس لتنلاتبديدليااسدلات سرلأال
ل4"اتبرلل

لاتت  ريفليسلللاتخارلأللأختيي تلا سس رل تلسا رةلسللسس رسللتسس ل سللخترل ذال
لالسب اتل لييسل، لا لثخ ايل لاس رال لأاللتط رد لاتسسطرة لايللاتخين اتتخطيرلسللات راي تلاتخ  سل

ل.اتساراسللالاتخينلاتسس رسل
 :مبادئ أخالقيات المحاسبة -(ب 

إللأيلان ءلأالتلايللالريل ختيي تلا سس رليجبلألليخانلسطتلسا دئلأس سيللسرتاطلل
ل:ا ت ردلالسبيطن،لالاتستسثطللأس س لات

ل.ةلثسينلال تلتخانلسطتلأللاتبي :لاإلنس نيل -
 .أيلأننلسطتلات ردلأللي لرلتلتليلاللسسؤاد:لادستختتيل -

 .تخ سنلسزاي لالنخ  صلاتسس رس تلاتس نيل:لات داتل -

 .أيلررارةلاتت رفلأالاتبرلللت   دةلاتجسيو:لادست  دة -

                                                 
1
 MONETIE Vacquin "la filiation ou Carrefour des différences, peut-elle être un 
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55  
2
 Whitney.N.j: "Tools for ethical decision noting in forestry, Lakehead university, 

1998, P17  
3
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4
 Porizeau, Marie Hélène: "L'intégrité scientifique in ethica, numéro spécial sur le 

colloque de l'éthique aux éthiques, 9 (2); 1997. 243-    
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 :العوامل المؤثرة عمى أخالقيات األعمال -(ج
س ر،لالاتتتلسللانن  لأللتؤديلإتتلإللات ااسرلاتسؤثرةلسطتلاتسس رس تلا ختييللاتلا س

ل:5أا  رلخ ط ل،لتظ رلأس س لات
لسطتل - ل ؤدء ل لاات د للطس  لأنن لأي لاتسؤسسل، لات لاتسس اتيل لأا لاتخي دة ت را ت

أختيي تلا سس رللطس لاجولاتساظ يللسطتلسدنلادتتزانلا ذاللا ختيي تل ذالسلل
لات خاا تلاتسطاخللسلليارلسس  اتتلاتسؤسسل،لاتلج ل،لالسللج للأخرشلدرجل

ل.ب تللسدنلابترانلأختيي تلاتس نللأالا سس ر
اتت را تلاتس ريللاتلاتسؤسسل،لالاتتتلإس لأللتلاللسطتزسللالسستبخلل ختيي تل -

 .ا سس رلأالسس  سللاتلتاجيولاتسس رس تلاتخ ط ل

بسبل"ل)اجتس ستلا تطاو"اتج نبلا ختيتلاتلاتسجتسو،لسطتلاستا رلأللاإلنس لل -
،لالا تت تتلاإللأختيي تلاتسجتسولتترجنلاتلجسيولجاانبلاتبي ةلت ذال(خطداللاال

 .اتسجتسولالاتتتلسللاين  لاتسؤسسل

لادتتزانل - لسطت لاتسؤثرة لات ااسر لأ ن لابد لسل لت تار لاتتت لا لاتس تيل اإلبتي ج ت
لال لج ل، لسل لتألاراد لاتستزايدة لاإلبتي ج ت لظر لات لخ  ل ل لا سس ر انختيي ت

 .لسللج للأخرشل  جريللاتسطاخللسلليارلا ضلاطدانن لات رايلاتسي س تلا

 :لمحاسبةاأخالقيات األعمال و . 2
س نللاتسب ساللت  لتنثيرللايرلسطتلس  ت لا  تلست ددةلتت  رضلس  تب  لأبي ن ،لال

لللر لاتسجتسو لا لاتاطنت لاديت  د لسطت للايرا لتنثيرا لتؤثر لا تت تت لسلل. لاتر  ايد
سللاترراريلاجادلأي تلدرج تلاتري اللسطتلاتس نللالسدنلترفللاتتج ربلاتااريللأنن

جسيولس ليت طةلا تس نللاتلأيديلاتسس رسيللتطس نللابد ن،لالادتج اللات  نلتطري اللسطتل
لا تس نللالتزايدل لاتسسؤاتي تلاتست طخل لالتخسين لاتري اللالتناعلأس تيا   اتس نلل التزايد

ل.الدسيس لسطتلاتارل تلاتلارشدارلاتداتللاتلاتري اللسطتلاتس نلل
 :اإلطار النظري و الفكري لممحاسبة -(أ

ل لاسث ال لات لريلتطسب سال لاإلط ر لاتس  ييرل"ي تار لااتخ ة لسللختتن لاتذيليتن اتدستار
ل:اليبتايلاإلط رلات لريلسطتلاخيللر يسييلل6"اتت  يطيللتطسب سال

                                                 
5

 :أنظر فً هذا المجال 
MERCIER,S "L'éthique dans les entreprises" collection repères, la découverte 1999, 

P123 
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 :الاتستسثطللاتل:أهداف المحاسبة -1

ل.اتر يسييلللت سللدبتي ج تلاتسست يديتخدينلاتس طاس تلاتس -
 .اتخي سلاتداريلتنت  جلا سس ر -

 .تخدينلس طاس تلتس سدلسطتلتخيينليدرةلاتسؤسسللسطتلتاتيدلاتتداةلاتنخدي -

 .تخدينلس طاس تلسللاتسااردلاديت  ديللتطسؤسسللالس  در   -

 .سبداديللاستخدانلاتخاا نلاتس تيللاتخ رجيللذاتلات رضلات  ن -

 :ات رضلاتر يستلسللتبديدلأ دافلاتسب ساللاتاليلسلل

 .سس سدةلاتج  تلاتسس اتللسللارولس  ييرلاتسب سال -

لاتسطيسلل - لاتسب سايل لاتس  تجل لتبديد لات لغير ن لا لاتخ نانييل لاتسب سايل سس سدة
 .تألسارلاتتتلتنلي درلت  لس  ييرلسب سايللا د

لاتت - لتطس طاس ت لاتس تيل لاتخاا ن ليستخدسال لسل لا ن لبدادلزي دة لا ن لا لتاسط   ت
 .استخدانلتطفلاتس طاس ت

اتستس لا س سيللتطسب ساللاتتتلتستخدنلجنا لإتتلجنبلسولأ دافلل:مفاهيم المحاسبة -(2
ل:اتسب سالللنس سلتارولتطفلاتس  ييرلالتاسر

ل.س   ينلات ن  رلا س سيللتطخاا نلاتس تيلل-
ل.س   ينلاتخي سلاتسب ساتل-
ل.تلاتسب سايلس   ينلجادةلاتس طاس ل-

السس لدلافلاينلأللاتسب ساللت  ليااسدلسطافلالآدابلتطس نل،لسا رةلسللسجساسللسا دئل
لتسثرل ليااسد لسجساسل لا لاتس نت، لتطسطاف لسث تيل لسخ ييس لاسث ال لت تار لأختييل ليين تسثر
ات   تلاتسطاليللاتتتليت يللسطتلات رالاتتبطتلا  لسندلسس رسللأسس تنلالسندلت  سطنلسول

ل:تءلاتس نللالات ستءلالغير نل،التاسرلاتسا دئزس
 اتسسؤاتيل 

 ا س نللالادستخ سل 

 ات ن  رلاتس نيل 

 (اتس داييللالاتثخل،لاتسطافلاتس نت،لجادةلاتخدس ت)أ دافلاتس نلل 

                                                                                                                   
عاون لدول الخلٌج دور مهنة المحاسبة و المراجعة فً أسواق المال فً دول مجلس الت: "محمد فداء بهجت 6

ورقة مقدمة فً الملتقى الثانً لمكاتب المحاسبة و المراجعة فً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج ". العربٌة
 2005مارس  09-08العربٌة، الكوٌت، 
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 اتساراسيللالادستختتيل 

 نط ةلالطاي للاتخدس ت 

 وس طبللاتسجتس 

 :التاسرلاتخااسد

 ادستختر 

 اتس  ييرلات  سل 

 (أيلاتسخ ارلاتس ديل داءلخدسللاتسب سال)تسن اسلللسطتلا ت  بلا 

 ا س نللالادستخ سل 

 ادتتزانلا تس  ييرلاتسب سايل 

 اتسريل 

 اتسطافلاتبسل 

 

 :أخالقيات األعمال و المحاسبة -(ب
اإلل"اتلظرلات راس تلاتخ  سللايللسختطفلا طرافلاديت  ديللخ  للاتسستثسريللسن ن،ل

ل7طللتست ا للبرلللرأسلاتس راتسب سالللاسي تنلتلللاتلسننشلسلل ذاللات راس ت،ارلألل"
لتتتسبلاتل لاتسؤسس تلل نتلدا س  لأل لذتف لأاج  ، لأ ن لل نتلابد اتتتسا تلاتسب سايل
لغيرل لتخني ت لأا لسس رس ت لختر لسل لسااء لاإلستسيل، ل  داا   لخدسل لاتسب سايل ياا س  

ل لاتبس ا ت)ي نانيل لات لاتسا ار لاتتتسب لاتسب سايلل( لاتس  يير لابتران لسدن لختر لسل أا
لاليلاللا تت تتلأبسللسب سبل الاتذيليتبلنلاتلاتتخنيللاتسب سايللال اتست  رفلسطي  ،
اتنظ نلاتس ي ريلتطسب ساللالأ نلاتءل البسللاست تتنلتطنخ  صلالاتث راتلاتستبظللاتل

ل.8 ذالاتنظ نلخدسللتس  ت لاتسستثسريل
لل ذاللات طس للاتجديدةلاتلسس رس تلاتسب ساللاتلظرلاتتبادتلاتتتلالسس لدلافلاينلأ

اللت را  لاديت  دي تلاتداتيل،لسللانن  لأللتؤثرلسطتلا ختيي تلاتلاتسس رس تلاتس نيلل
ل.سللاين  لاتسب سال

                                                 
7
 J.MISTRAL " Remarque sur la réforme comptable et la qualité de l'information 

financière, les normes comptables et le monde post-ENRON, Paris, la 

documentation française, 2003, P07  
8
 CHRISTINE NOEL: "La comptabilité est elle une science immorale" in 

l'expansion.com, decembre2005, P13  
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الاتل ذالاإلط رلاإللاتستتاولتطاي للات تيللاتخ  سللايللأختيي تلا سس رلالاتسب سالل،دل
ل:اتت تيللتنلإدلاتتايفلسندلاتستبظ يسلن
اداي تلاتخراي تلاتستبظللاتلأختيي تلا سس رلاتست طخللاسس رسللاتس نللاتسب سايللللل-للل

لاتساتلرةلتظ رتلسولسس رس  لي رفلا تسب سال اتتتلتخانلل"Créative Accounting"س 
لخت لسل لاتسب سايل لتطسا دئ لاتخ اش لاتبداد لات لسب سايل لسس رس ت لاتتتسبسطت لر

لااتسب سايلل لاتس تيل لاتار يل لسل لسخااتل ل ارة لاتخدين ليسس  لاس  لاتس  يير لا ا تخاانيل
ل.لتطسؤسسل

إللاتدخارلاتلس تنلاتس طاس تلالادت  دتلاتس تيللس  نلإتتلبدلا يدلاتلت ييرلاظي للل-
أال)طت ايرلاتسب سال،لبيثلتباتتل ذاللا خيرةلسللأداةلتترجسللسسطي تلاتسؤسسللإتتلتخنيللت

تطارلا سااةلاتس تيل،ظ ارلس لي رفلا تبلس نيل،ل:لال ذالنتيجللت دةلسااسرلأ س  (لاإلستن
لاتنا ط تلاديت  ديللتطسؤسسل لات ااسرلس  ستلاتلتبايرلأالت ييرلطرةل.لت خد لرل ذال

ل.اتتخيينلاتس تسدةلاتلاتسب سال،لالاتلن سلاتايتلاج تلاتسس رس تلات يرلي نانيل
لابسبلنظرةللاتتبارل- لاتسب سبلتطبخيخيللاديت  ديللالاتس تيللتطسؤسسللال ذا اتلنظرة

ل لاتسب سايل لتطس  يير لاتثخ ايل لتطت يرات لنتيجل لاتسؤسسل، لسسيري أسريليل،ل)اأ داف
لإتة...أاراايل لترجسلل( لاتنتيجل لتلال لأل لسار  لا تت تت ل، لتطسؤسسل لاتلطيل لاإلستراتيجيل ا

ل.بسبلسخ سلسسيريلاتسؤسسل"لاتخي طل"سب طللت سرلبخيخيللتار يللاتسؤسسللت ا لل
،ل9سطتلراءلس لساةلاإننلسللاتخطنلاستا رلأللاتسب ساللسن  طللسللأختيي تلا سس ر

لالاتتبارل لاتستس رسل، ارلا ت لسلأللاتتنثيراتلستا دتل،لخ  للاتلظرلاداتل راتلاتس تيل
لس ليسلل لس  ل ا لا لاتسؤسسل، لات لاتسس  سيل لتلايل لات لات ااسرلاتجذري لأ ن لات تبظتن

ل:اتسؤثرةلسطتلا ختيي تلاتس نيللاتلاتسب سال

                                                 
 أو ما ٌعرف  الزٌادة فً األعباء، سٌاسة المؤونات، التالعب فً الحسابات)و الذي من أهم صوره 
:ب "Window

 
Dressing"  

9
 R.MUNRO "Ethics and Accounting: the dual technologies of Self", Ethics and 

organization, Sage publications, 1994  
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تطارل  سشلاتسن ارةلاتلاتسؤسس تلاسابلسدنليدرةلاسيطللاتسب ساللاتلتسثيةرلأالترجسةللل-
سةلل ة اا تلاةتل"اتلايةرةلللنا طل ذاللاتسؤسس ت،لخ  للاتلظرلسة لأارزتةنلاتتبةادتلاتس تية

ل"10اتسنتاج تلاتساتخللس  تجللا ضلاتاس  رلاتس تيل،لسثر
،ل(خ  ةةةللاتس تيةةةللسن ةةة )نتيجةةةللت ةةةدنلتطةةة اةلاتس ةةة ييرلاتسب سةةةايللسةةةولستططاةةة تلا سةةةااةلل-

ل.ظ رتلنزسللجديدةلنبالاتتتسبلاتلاتس طاس تلاتسب سايل
ات سةةةاضلاتستزايةةةدلاةةةتلاإلطةةة رلاتس يةةة ريلتطسب سةةةاللنتيجةةةللتطتخةةة دنلاتستبةةةظلاةةةتلاتس  تجةةة تل-

اللدلاتلت طيللا ضلاتسس رس تلاتستن ايللسولأختيي تلاتس نل،لاتسب سايللس  نلإتتلبدلا ي
ل.راس ليرولبدالت ذاللاتسس رس تل(IFRS)ت رلتانتلاتس  ييرلاتسب سايللاتجديدةل

اتتبةةادتلاتتةةتلطةةرأتلسطةةتلتلاينةةللرأسلسةة رلاتسؤسسةة تلسةةللسسةة  سيللسبةةداديللإتةةتلسةةددل-
اتستخ سةةةديلل،ل:لسثةةةرل11"جس سيةةةلاتسسةةة  س تلات"لايةةةرللسةةةللاتسسةةة  سيللأالسةةة لي ةةةرفلاظةةة  رةل

ا جةةراء،لأالبتةةتلاتةةري ييل،لأثةةرلااةةلرلسا اةةرلسطةةتلت ةةرا تلسسةةيريلاتسؤسسةة تلسةةللخةةترل
إدسة جلاتت ةرا تلأالا ختيية تلاتاخ ةةيللسطةتلت ةرا ت نلالأختي ةةنلاتس نيةل،لالاستةدلذتةةفل

ل.إتتلاتسب سايللاتذيللارتاطتلت را ت نلاتس نيللا ستا راتلاجتس سيل
رةةة فلا داءلاةةةتلس نةةةللاتسراج ةةةللاتسب سةةةايل،لأثةةةرلتةةةنثيرلسا اةةةرالسطةةةتلاتس نةةةللاتسب سةةةايلل -

الللللانطتي لسللأللسخرج تلاتسب سالل تلاتس دةلا اتيللأالسةدختتلسسطيةللاتسراج ةل،ل
ت ةةةةرلسةةةةللأ ةةةةنل ةةةةارلرةةةة فلا داءل ةةةةالات يةةةة بلاتستزايةةةةدلتس يةةةة رلادسةةةةتختتيل،لالان يةةةة رل

اللل،لENRONيرةيللأنةرالل)ل2000،لالأزسة تل ةيفل12لاترسيرلسندلأداءل ذاللاتس ن
ل.أبسللسث رلسطتلذتف(لWORLD COMارتدللانل

13:نسالاتسخ طرلاتست طخللاس نللاتسراج للل ستدادلتس نللاتسب ساللالاتتتلسللأ س  -
 

                                                 
10

 P.CASTELNAU, C.NOEL, "Les bons de souscription d'actions et  l'information 

comptable et financière; les consequences du cas ENRON in colloque HEC materiel, 

Gouvernance et comptabilité, Juin 2004.   

 IFRS: INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS  
11

 P.Y GOMEZ: "La lutte actionnariale: quelques points de repère, la responsabilité 

sociale des entreprises; Etudes et documents, éditions réseau ANACT, Février 2003, 

PP30 – 35.  
12

:لمزٌد من التوضٌح أنظر   
Christian PRAT «  éthique et audit » 2004, in www.esdes-recherche.net 

13
 JHON LORINE: " L'après ENRON" in Camagazine.com Decembre 2002, P07  
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 سخ طرلاتسراياللاتذاتيل،لأيلألليخانلاتسب سبلأالاتسرايبلسطةتلاتسةااءلاتخيةينلسسطةنل
 .ان سن

  ت لاتاخ ةيل،لالتظ ةةرلسساسة لسنةةدس ليبة ارلاتسب سةةبلأالاتسراجةةولسخة طرلاتس ةة
 .اتب ارلسطتلالارلات اا دلاتس تيللاتلت  سطنلسولزا  نن

 سطةةتلس ةة ت ل(لاتسراجةةو/لاتسب سةةبل)سخةة طرلاتتسثيةةر،لتلةةاللسنةةدس ليةةدااولاتس نةةتل
 .زااللس يل

 سخ طرلس  طيل،لسندس لتلاللتطس نتلستي تلس  طيللسولاتزا  ل. 

 برش،لسندس لتلاللاستختتيللاتس نتلسبتلتطت ديداتلأالاإلغراءاتسخ طرلاتت. 

ل
 ":حالة الجزائر"حقائق حول أخالقيات األعمال في المحاسبة .3
 :اإلطار القانوني ألخالقيات مهنة المحاسبة في الجزائر  -(أ

إللاإلطةةةة رلاتخةةةة نانتل ختييةةةة تلس نةةةةةللاتسب سةةةةاللاةةةةتلاتجزا ةةةةر،لتةةةةةنلتبديةةةةد  لاةةةةتلاتسرسةةةةةانل
ل:،لالأ نللس ليترسننل ذالاتخ نال1996أاريرلل15:لبل136-96:لرينل14تن يذيات
ل:التتسثرلاتل:واجبات المهني -(1

 ل:ااجا تنلاتلأداءلس نتنلالاتلستي تنلسولزا  ننلالتتسثرلات
 اتتبطتلادرجللس تيللسللاتر  نللاتلأداءلس  سنلالاتبرصلاتلبي تنلاتخ  لل -

 .نننلاتسس سلالراسللاتس نللالارا  الاتس نيللسطتلتجنبللرلت رفلسللا

 .تنديللس  سنلا راسللال داء -

اللللأللتتسنلستيتنلازا  ننلا  س نللالادستختر،لااجةابلاتخية نلاس ة س نلااةرفل -
 .رسيرلس نت

يجةةةبلسراسةةة ةلساةةةدألاتبيةةة دلالاإلخةةةتصلالاتاةةةرسيللاتسططااةةةللالاتخااسةةةدلا ختييةةةلل -
 .اتس نيللسندلتن يذلس  نلاتسب سال

 .تتزانلا تسريللاتلأداءلس نت ناد -

 .ررارةلتبديدلطاي للا سس رلالبجس  لالأت  ا  لاتلسخدلسلتاب -

 ااجا تنلاتلستي تنلا تنخ اللالتتسثرلات: 

 .ررارةلإخط رلاتنخ اللانيلبدثل  نلطرالسطتلبي تنلاتس نيل -

                                                 
 .09-04: ، الصفحة1996أفرٌل  17: المؤرخ ب 24للجمهورٌة الجزائرٌة ، العدد أنظر الجرٌدة الرسمٌة  14
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نلررارةلاتت  اللسةولزست ةنلاةتلاتس نةللاةتلب تةللاسةتاداتنلأالتايي ةنل سةا بلتندياة -
 .أالأيلسابلآخر

 .ررارةلإخا رلاتنخ اللاجسيولادت  يي تلاتس نيللاتتتليارس   -

 ااجا تلاتس نتللاتلستي تنلازست ن،لالتتسثرللات: 

 .أللدليبرلسبرلزسيرلتنلإذالططبلسننلزااللذتفلإدلااراط -

 .يجبلأللي تارلت رفلاتزستءلايس لاين نلسللراحلاتزس تللالاتتر سل -

 .تلايللاتزستءلا تترارتررارةلبرلاتنزاس  -

 ااجا تلتت طةلاتنطيرلاتستدرايل،لالتتسثرلات: 

 .اتتل رلاتدريبلاتس نييللسللاتستدرايل -

 .سن لجسيولاتتس يتتلتطستدربلسااءلل نتلنظريللأالتطايخيل -

 :حقوق المهني -(2
اتبةةلاةةتلاتت ة ال،لخ  ةةللايسةة ليت طةةلاتةةاايرلجسيةةولاتاثة  ةلالاتسسةةتنداتلاتتزسةةلل -

ل.اتس سل،لاللذتفلتاايرلجسيولاتظرافلاتتزسللتتبخيةلذتفتتنديلل
 .اتبةلاتلاتب ارلسطتلسخ ارلا ت  ب -

 

 :15حقائق حول أخالقيات المهنة المحاسبية في الجزائر(ب
لسة لسةةاةلاإلاة رةلإتيةةن،لإللات ةدفلا س سةةتلتطسب سةاللاةةتلاتجزا ةرل ةةال ةدفلجاةة  ت،لاس نةةتل

تلسةةللاخةةةطلاةةتلاسةةت س ت  لاتجاةةة  تلاةةتلظةةرلغيةةة بلأللأ سيةةللاتس طاسةةللاتسب سةةةايللالاتس تيةةلل
سثةةةةةةةةةةرلاتسسةةةةةةةةةةتثسريل،لاتاار ةةةةةةةةةةل،لاتانةةةةةةةةةةاف،لانةةةةةةةةةةافل)سسةةةةةةةةةةت سطيللآخةةةةةةةةةةريللت ةةةةةةةةةةذاللاتس طاسةةةةةةةةةةلل

ل(.إتة...اتس طاس ت
سةةةولذتةةةف،لاةةةإللاتسس رسةةةللاتس نيةةةللتطسب سةةةالليةةةدلانت ا ةةة لسجساسةةةللسةةةللاتخرايةةة تلالاتسسةةة سل

ل:انختيي ت  ،لناجزلأ س  لايس ليطت
 :يينخروقات تخص المهن(1

ات ي ة تلاتس نيةللتطسب سةةاللاةتلاتجزا ةرلت ةةرفل ةراس تلبة دةلسنةةذلسةناات،ل ةراس لأس سةةنل -
ادسةةتبااذلسطةةتلسسةةةؤاتيللتسةةييرل ةةذاللات ي ةةة ت،لي ةةدلتب ةةيرلألاةةةرلسخةةادلسسلنةةللتطس ةةة نل

اةةةتلاتةةةاتدلخ  ةةةللإذالسطسنةةة لأللاتجزا ةةةرل ةةةتلاراةةةلللس ايةةة لاتسب سةةةالاتسب سةةةايللسةةةللياةةةرل
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سةةللات سطيةة تلاتسب سةةايللاتس ةة باللتطتبةةادتلاديت ةة ديلللس تابةةللالسخاطةةللسطةةتلسجساسةةل
ل(.لتخيينلأ ارلاتسؤسس تلاتلظرلارن سجلاتخا  ل)ات  سلل

ت يةةةيللسبةةة اظتلاتبسةةة ا تلاةةةتلاتجزا ةةةرليةةةتنلاطريخةةةللإداريةةةل،لأيةةةللاتسبسةةةاايل،لات اةةة  ريل،ل -
 .أ ب بلاتن اذ،ل تلات سطللاتستدااتللاتلسسطيللاتت ييل

تس نيةللالا ختييةللسنةدلسةن لا ةضلاتاة  داتلأالاتةدرج تلاتس نيةللسدنلادتتزانلا تاراطلا -
،لبيثلياجدلسةللاةيللسبة اظتلاتبسة ا تلاةتلاتجزا ةر،لسةللت ةنل(سثرلسب اظتلاتبس ا ت)

 .ا  داتلج س يللدلتسسلا تيللا تسب سال،لاسن نللذتفلسللأ ب بلاتساااةلات دتيل

ولا ت ةة ب،لالأبسةةللسثةة رلسطةةتلاتتتسةةبلاةةتلا ةةضلبسةة ا تلاتسيزانيةةللي ةةدلزيةة دةلأالراةة -
ذتفل الاتت طيس تلاتسخدسةللسةللا ةضلسبة اظتلاتبسة ا تلتطسؤسسة تلي ةدلت ةديرلا ةضل

ال ةةذالا ةةدفلتاسةةيول(لسثةةرلإسةة دةلاتنظةةرلاةةتلتخيةةينلا ةةضللسن  ةةرلا  ةةار)اتبسةة ا تل
 .اتاس ءلاتذيلسطتلأس سنليتنلبس بلا ت  ب

رلذتةفلخ  ةللسنةدلتخةدينلاتسن ي ة تلغي بلاتس نيللاتلاتت  سرلايللزستءلاتس نل،لاليظ ة -
اتست طخةةللاإسةةدادلس ةة نلسب سةةايل،لبيةةثليطجةةنلا ةةضلاتس نيةةيللإتةةتلسس رسةة تلغيةةرلأختييةةلل

ايتراحلسن ي  تلتيستلت  لستيللاتل تيفلالستططا تلاتس نل،لات دفلسن  لاخطل ةال:لسثر
 .اتب ارلسطتلات  ل

اتسب ساللاتلاتجزا رلدليس رالل،لاا ضلخاراءللغي بلا ختيي تلاتس نيللاتج اللاتستدراي -
سطتلتدريبل ؤدءلاتسترا يل،لارلاتلا ضلاتبة دتليةتنلبتةتلبرسة ن نلسةللأت ة بلتن يةذل

 .س  نلس ينللابجللأن نلاتلاترةلتراص

 :خروقات تخص المؤسسات(0

ا ختيية تلاتس نيةللتطسب سةاللاةتلاتجزا ةرلدليخةصلاخةطلاتس نيةيللاةرلاستةدللةذتفللةإللاخترا
اتخط سةةة تلالات ي ةةة تلاديت ةةة ديل،لاليسلةةةللستبظةةةللذتةةةفلسةةةللخةةةترلزاايتةةةيللإتةةةتلسسةةةيريل

ل:أس سيتيل
 :في القطاع العام

نتيجةةللتةةراطلأجةةارلاتسسةةيريللاةةتلاتجزا ةةرلا تنتةة  جلاتسبخخةةللأالاةة  برشلا ةةضللاتسجس ةة تل -
اةةإلل ةةؤدءل(لريةةنلا سسةة ر،لات ةة سشلاإلجسةة تت،لاتخيسةةللاتسرةة ال،لاتنتيجةةل:لسثةةر)اتسب سةةايلل
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اتسب سةايللتراةولل16الثخ اللتزايرلجديدةلاتلاتسؤسس تلال تلاستخدانلا ضلاتتخني تأارزال
ي ةةدلاتب ةةارلل-ل17ال ةةتلاةةتلاتبخيخةةللب تةةللاسةةتثن  يلل–ييسةةللا ةةضلاتسجس ةة تلاتسةة اخلل

 .سطتلألارلأجرلسسلللداللادلتراثلا ت بءلاتررياتلاتذيليدلتتبسطنلاتسؤسسل

 .تفلتجديدلس دت ناتتتسا تلاتلت ييللسب اظتلاتبس ا تلاللذ -

سدنلادتتزانلا تس  ييرلاتسب سايللاتداتيل،لالس لتاارالل ذاللاتس  ييرلسللبدلأدنتل ختيي تل -
 .اتس نل

 :في القطاع الخاص

أالاة  برشلتبخيةةلألاةرلت ةربل)نتيجللترغاةللسسةيريل ةذالاتخطة علداةولأيةرلرةرياللسسلنةلل -
اتسب سةايللتسةسلانختيية تللاإن نليس رسةاللرة اط للايةرةلسطةتلاتس نيةيل(لررياتلسسلل
 .س نللاتسب سال

غيةةةة بلاسةةةة  رلاتسراياةةةةللاتس نيةةةةللاةةةةتل ةةةةذالاتخطةةةة ع،لبيةةةةثللتةةةةنليةةةةتنلتانةةةةتلسراياةةةةللسبةةةة اظتل -
 .2006اتبس ا تلإدلااتداءالسللسنلل

غية بلاتاةة  ايللاةةتلسب سةةاللا ةةضلسؤسسةة تل ةةذالاتخطة ع،لاةةرلا ا ةةدلسةةللذتةةفليةةدلنتبةةظل -
ن ةة لسةة لياجةةنلإلدارةلاترةةرا ب،لتطانةةاف،لتطسسةة  سيللسةةدةلسيزانيةة تلسب سةةايللتةةن سلاتةةدارة،لس

 إتة....اتلرأسلاتس ر

 

 :ةـــــالخاتم
سطتلراءلس لساة،ليتر لجطي لأللاتسب ساللاتتتلاستارتلإتتلايتلس لسطنلتيسلتنلستيلل
ا  ختة،ل الاستخ دلخ طئ،لسطتلاستا رلأللات ر   لاتس تيللاتتتلسرا  لات  تنلاتلاتسنااتل

ل.تلسطتلألل ختيي تلا سس رلتنثيرالاارب لسطتلسس رسللس نللاتسب سالا خيرةلار ن
ل:ة ذاللا خيرةلاتتتلل نتلسبتلتتااي  تلخطخيلللايرةلاتلاتسنااتلا خيرةلنتيجللت

 سبداديللاتتخني تلاتسب سايللأس نلاداتل راتلاتس تيللاتجديدة. 

 ت،لالظ ارلس لاتتطارلاتب  رلاتلتلاينللاتسس  سيللاتلرؤاسلأساارلاتارل 
 ".ا تسس  سللاتجس سيل"ي رفل

                                                 
 غٌاب اسة المؤونات، و تقٌٌم االستثمارات قٌد اإلنجاز، و تقٌٌم المخزون خاصة فً ظلٌمثل التالعبات بس 16

 .نظام المحاسبة التحلٌلٌة فً معظم المؤسسات االقتصادٌة فً الجزائر
 .اعتبار أن المنطق ٌقضً بسعً المسٌرٌن تخفٌض بعض المجمعات المحاسبٌة لتسدٌد أقل ضرٌبة ممكنة 17
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لارتاطتل لاتسب سال لأختيي تلس نل لات لاتخراي تلاتستبظل لأل لنرش لاتارو، ل ذا لأس ن ا
السطينلن تخدلأللتبخيةلبدلأدنتلسلل.لا إلط رلاتس ي ريلتطسب ساللالتطس نييللسطتلاتسااء

اتجزا رلسطتلاجنلاتخ اص،لأختيي تلا سس رلاتلاتسب ساللاتلاطدانن لات رايللسساس ،لال
ل:للليسرلا تررارةلسارلاديتراب تلاتت تيل

اتنزا للت دلاتخيسللاتجا ريللا تنسالل ختيي تلاتس نللالترولسطتلاتسب سبلااجبلاتتزاسنل-
ل.ا تس  ييرلاتسطاليللالا نلاتتاري  تلالاتاراحلالسدنلاست ترلاتاظي ل

اللللطافلالاتت رفلاتذيليزيدلسللاستختتيلليتاختلاتسللادستختتيللالاتساراسيل،لانل-
ل.ساراسيللاتسب سبلالرسللس   ينلاتتجردلالاتا  ايل

ل.اتتنليدلسطتلس   ينلاتسريللاتس نيللالاتل  ءةلالاتتطايرلاتس نت-
لأيلتسييزلاارول- لسل لسططخل لنزا ل لا لاا  ايل ليتن ليجبلأل لاتسب سايل لاتساظ يل ت ييل

ل. سباتاخصلاتسن سبلاتلاتسل للاتسن
ل.رأيلاتسب سايللتسنولجسيولأال رلاتر طلاتتتلتؤثرلسط-
تاايرلاس  رلاتبس يللالاتب  نللتطساظ يللردلأيلسظ رلسللسظ  رلاإلغراءلسللخترل-

ل.نظ نلتطبااازلالاتسل اآت
ل.ت زيزلسادألات سرلاتجس ستلسندس ليلاللذتفلست س -
سللسدنلاتتس  رلاتلسسطيللات  رلتطايرلأنظسللاتري اللاتداخطيللاتلاتسؤسس تل،لاس لير-

ل.لاتلاتاظ  ف
لتدشل- لأختيي تلاتس نل ليااسد لسطتلت زيز ل،تط سر ل ختيي تلاتس نل لتجنل لتالير ررارة

ات سرلسطتلت زيزليااسدلأختيي تلاتس نللاتسب سايللالست ا لل:اتسب سايللدار  لا س ستل
ل.سب سايلتطاير  لاللذتفلات سرلسطتلدراسللاتال ايلاتسخدسللابةلات

لاتسب سايلل- لس  ييرل ختيي تلاتس نل لتختصلاتلإ دار ل ي  تلداتيل لاتلإنا ء اتت لير
ل.لللللللسطتلغرارلات ي  تلاتسخت للاتلإ دارلاتس  ييرلاتسب سايللاتداتيل

ل
ل

 

 

 

ل



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

 :المراجع
دارلس نةةللاتسب سةةاللالاتسراج ةةللاةةتلأسةةااةلاتسةة رلاةةتلدارلسجطةةسلاتت ةة الل:ل"سبسةةدلاةةداءلا جةةت-1

اريةةللسخدسةللاةةتلاتسطتخةةتلاتثةة نتلتسل تةبلاتسب سةةاللالاتسراج ةةللاةةتلدارلسجطةةسل".لاتخطةةيجلات رايةةلتةدارل
ل2005س رسلل09-08اتت  اللتدارلاتخطيجلات رايل،لاتلايت،ل

 1996أاريرلل17:لاتسؤرخلبل24اتجريدةلاترسسيللتطجس اريللاتجزا ريلل،لات ددلل-2

3- Christian PRAT «  éthique et audit » 2004, in www.esdes-recherche.net 
4-CHRISTINE NOEL: "La comptabilité est elle une science immorale" in 

l'expansion.Com, decembre2005. 

5- J.MISTRAL " Remarque sur la réforme comptable et la quatité de 

l'information financière, les normes comptables et le monde post-ENRON, 

Paris, la documentation française, 2003. 

6- JHON LORINE: " L'après ENRON" in CAMAGAZINE.COM. Decembre 

2002 

7- MERCIER,S "L'éthique dans les entreprises" collection repères, la 

découverte 1999 

8-MONETIE Vacquin "la filiation ou Carrefour des différences, peut-elle 

être un  

  objet scientifique, in revue d'éthique et de théologie monde N°=225, Juin 

2003   

9- P.CASTELNAU, C.NOEL, "Les bons de souscription d'actions et  

l'information  comptable et financière; les consequences du cas ENRON in 

colloque HEC materiel, Gouvernance et comptabilité, Juin 2004. 

10- Porizeau, Marie Hélène: "L'intégrité scientifique in 2thica, numéro 

spécial sur le colloque de l'éthique aux éthiques, 9 (2); 1997 

 

11- R.MUNRO "Ethics and Accounting: the dual technologies of Self", 

Ethics and organization, Sage publications, 1994 

 

12- Roy.D.J: "Ethics for complexity" 1983, in www.aidslaw.CA 

 

13- Whitney.N.j: "Tools for ethical decision noting in forestry, Lakehead 

university, 1998, 
14-Y GOMEZ: "La lutte actionnariale: quelques points de repère, la 

responsabilité sociale des entreprises; Etudes et documents, editions réseau 

ANACT, Février 2003 



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

   
أسس استخدام مؤشرات اإلنتاجية في 

 قياس أداء الموانئ الجزائرية
 

 هشام بوريش

 .كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير 
 عنابة-جامعة باجي مختار

 
 ممخص 

وعمى العموم، فإن .تمنح الموانئ العديد من الخدمات لمسفن، ولمبضاعة، ولوسائل النقل الداخمي
ـة تعتبر مقبولة، ومن جية أخرى يمكن القول أن تراجع مدة بقاء السفن مردودية الموانئ الجزائري

أما فيما يخص .بالخصوص، إلى انخفاض مدة االنتظار بمرسى الميناء الجزائرية ىو راجع، ئبالموان
إنتاجية الرصيف، فتعرف إنتاجية الموانئ الجزائرية تحسنا مستمرا خالل السنوات األخيرة، وىذا رغم 

محسوس لحركة البضاعة باتجاه أىم الموانئ، ويرجع ذلك باألساس إلى العمل المتواصل االرتفاع ال
 .المنجز من طرف الموانئ الجزائرية، والمينية التي تميز المتعاممين في الميناء

Résumé  
Les ports sont essentiellement des 

pourvoyeurs de services, notamment 

pour les navires, les marchandises et 

les transports intérieurs. Les 

rendements de l’activité portuaire 

ont été satisfaisants dans l’ensemble, 

mais il faut signaler, qu’après 

analyse de l’évolution global de 

l’attente moyenne en rade, la 

réduction de la durée globale est 

induite par la baisse des séjours en 

rade de la quasi-totalité des navires. 

Les productivités portuaires n’ont 

pas cessé de présenter des 

améliorations tant au long de ces 

dernières années et ce, malgré 

l’accroissement continu du trafic 

marchandise. Ces améliorations sont 

le résultat d’un travail assidu 

accompli par les différents ports 

Algériens et la professionnalisation 

progressive des opérateurs 

portuaires.  

 :المقدمة
يعد النقل البحري وسيمة ىامة في 
إطار التبادل التجاري الخارجي، حيث 
يساعد عمى انسياب حجم أكبر من 

بضاعة عبر الدول وبأرخص التكاليف، ال
كما يؤثر عمى حجم الطمب الكمي من 
سمعة ما، حيث أن الزيادة أو النقصان في 
متوسط تكمفـة خدمة النقل لصالـح 
المستيمك ستؤثـر من دون شك عمى 
السعر النيائي لمبيع، ومادامت الموانئ 
تشكل إحدى حمقات النقل البحري التي 

سعر النـقل  تؤثر جودة خدماتيا عمى
البحري بشكل مباشر، فإن االىتمام بزيادة 
إنتاجية الموانئ لو األثر المباشر عـمى 

 عمى سمع معينة، زيادة الطمب

 .واتساع رقعة بيعيا في المناطق الخمفية التي تعرف بظيير الميناء
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تمرة وحتى تقوم الموانئ بتقديم أحسن الخدمات لزبائنيا، فإنيا تعمل عمى إعادة تييئة مس
لمميناء بما يناسب التغيرات السريعة التي تحدث في أنماط بناء السفن، وطرق مناولة 

 .البضاعة عمى سطح السفينة أو رصيف الميناء
الموانئ الجزائرية، وتسريع عمميات  بومن ىنا وجب السرعة في تطوير قدرات استيعا

مل عمى إتباع األساليب العممية الشحن والتفريغ بأحدث الوسائل والتكنولوجيات المتوفرة، والع
 .في إدارة الخدمات المرفئية

ونظرا التساع مجال استخدام مؤشرات اإلنتاجية في قياس أداء مختمف أنشطة االقتصاد، 
كان لزاما عمينا التطرق لممبادئ العامة التي تحكم استخدام ىذه المؤشرات، مع اإلشارة إلى 

اإلنتاجية الخاصة بو،  تاستخالص أىم مؤشراخصوصية قطاع النقل البحري والموانئ، و 
كيف يمكن قياس أداء الموانئ البحرية الجزائرية؟، : وذلك باإلجابة عن التساؤالت التالية

وذلك بالتركيز عمى أساليب شحن وتفريغ أصناف عديدة من البضاعة التي تحمميا أنواع 
مشاكل التي تتعرض ليا مختمفة من السفن، وما مدى قدرة ىذه المؤشرات من حصر أىم ال

الموانئ؟ وما ىو مستوى األداء الذي يمكن الحصول عميو في إطار الواقع الجزائري 
 واإلمكانيات المتوفرة؟

وترجع أىمية ىذا المقال إلى كونو ييتم باإلجابة عمى أىم تساؤالت القائمين عمى إدارة 
نة المتميزة بتنفيذ الخطوات الموانئ الجزائرية، وذلك في إطار التحوالت االقتصادية الراى

األولى النضمام الجزائر لممنظمة العالمية لمتجارة، وأىم التحديات التي يواجييا قطاع النقل 
البحري، كما يساىم ىذا المقال في التوصل إلى اقتراح حمول لبعض من المشاكل المطروحة 

 .من أىم الموانئ الجزائرية
روحة، قمنا باالستعانة بالمنيج االستنباطي وذلك و في إطار اإلجابة عمى التساؤالت المط

بالتعرض لمؤشرات اإلنتاجية بصورة عامة ثم االىتمام بتمك المالئمة لخصوصية نشاط 
الموانئ البحرية، مع استخدام األسموب اإلحصائي في شرح واقع الخدمات المرفئية بأىم 

 .الموانئ الجزائرية
 :ية تأتي تباعا كما يميوتدور خطة المقال حول خمسة محاور رئيس

 .قياس اإلنتاجية: أوال
 .محددات اإلنتاجية:ثانيا
 .تحسين اإلنتاجية: ثالثا
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 .مؤشرات قياس إنتاجية الموانئ: رابعا
 .تقييم إنتاجية الموانئ الجزائرية:خامسا

 :قياس اإلنتاجية: أوال
ام ع Quensayيرجع ظيور مصطمح اإلنتاجية ألول مرة في مقالة كتبيا كوينسي 

، حيث ارتبط مفيومـيا دائما بقـدرة أي مشروع عمى تحقيق عدد أكبر من األىداف 1766
المسطرة باستخدام أقل الموارد الممكنة، وعمى ىذا األساس، فإن أبسط أشكال قياس 

، ويتطمب (الموارد)، والمدخالت (النواتج)اإلنتاجية يظير في العالقة النسبية بين المخرجات 
 :ب المختمفة لقياس اإلنتاجية التعرض إلى النقاط اآلتية تباعاالخوض في الجوان

 .ـ أىمية مؤشرات اإلنتاجية
 .ـ صعوبة قياس اإلنتاجية
 .ـ طرق قياس اإلنتاجية

 :أهمية مؤشرات اإلنتاجية 1.1
تستمد مؤشرات اإلنتاجية أىميتيا من كونيا ذات صبغة نسبية أكثر منيا ذات مفيوم 

أن رقم اإلنتاجية الذي نحصل عميو KENDRICK .j (1 )مطمق، حيث أشار كندريك 
باستخدام أحد مؤشرات اإلنتاجية، ال يحمل أي داللة واضحـة إال إذا تمت مقارنتـو بنفس 

، وأن مقارنة ىذه النتائج "المقارنات الزمنية"المؤشر لفترة زمنية ماضيـة، وىو ما يعرف باسم 
سيؤدي حتما " المقارنة المكانية"س القطاع، أي مع تمك النتائج الخاصة بمنشأة أخرى في نف

 .تفسيرات جديدة لنفس مؤشر اإلنتاجية ىإل
جراء ما يستمزم من مقارنات  ةومن األىمية بمكان، اإلشار  إلى أن قياس اإلنتاجية وا 

زمنية ومقارنات مكانية، ال يعدو أن يكون سوى مرحمة البداية في اتخاذ القرارات المناسبة، إذ 
ر النتائج المتحصل عمييا، وذلك باإلشـارة إلى أسباب االرتفاع أو االنخفاض في يجب تفسي

اإلنتاجيـة، ثم العمـل عمى اقتراح الحمول المناسبة، كتنمية العوامل اإليجابية، وتفادي العوامل 
 .السمبية

وحتى تقترب عممية قياس اإلنتاجية من تفسير الواقع بأكثر موضوعية، فمن األفضل 
ارنات بين المخرجات والمدخالت خالية من أي تغيير في األسعار، إذ أن التغير في إجراء مق

األسعار ال يعتبر ضمن مكونات قياس اإلنتاجية وىكذا ومن خالل ما تقدم، يتبين لنا أىمية 
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قياس اإلنتاجية كركيزة أساسية لتحسين معدالت اإلنتاجية، وكأسموب كمي مساعد عمى 
 .ة رغم ما تكتنف العممية من صعوبات متعددة االتجاىاتترشيد القرارات اإلداري

 :صعوبة قياس اإلنتاجية 0.1
تبين لنا مما سبق، أن قياس اإلنتاجيـة لو األثر اإليجابـي في إدارة المنشآت االقتصاديـة 
إذا تم استخداميا وتفسيرىا بطريقـة صحيحة، غير أن الدراسات التطبيقية لإلنتاجية أظيرت 

لعراقيل التي ال تساعد عمـى وجود قـياس دقـيق ليا، ويمكن إجمـال أىـم ىذه العديد من ا
 :الصعوبـات في مجموعتين

 .ـ صعوبات عامة
 .ـ صعوبات خاصة

 (2):صعوبات عامة 1.0.1
 :تتعمق ىذه الصعوبات، بصفة عامة، بقياس اإلنتاجية، وىي

عل الحصول عمى نتائج ـ عادة ما تحدد المقاييس في نياية العمل أو اإلنتاج، مما يج
موضوعية صعب المنال، حيث يحاول أصحاب القرار استخدام المقاييس التي تظير النواحي 

 .اإليجابية لممنشآت التي يشرفون عمييا
الوقت المناسب، اقتصادية، عالية : ـ تستخدم المقاييس عبارات عامة، وغير دقيقة، مثل

 .نسبة مئوية، وسط حسابي، تكمفة الوحدة: قةالجودة، بدال من استخدام عبارات كمية أكثر د
ـ يميل أصحاب المشروع إلى استخدام المؤشرات السيمة ذات الصبغة العامة، دون 

 .االىتمام بقياس إنتاجية وظائف معينة بذاتيا كوظيفة اإلنتاج، التوزيع، التمويل
 :صعوبات خاصة 0.0.1

ى صعوبات متعمقة بالمخرجات يمكن تقسيم الصعوبات التي تعترض قياس اإلنتاجية إل
 .، وأخرى متعمقة بالمدخالت، ومن أىميا العمل(الناتج)

فتتميز المنشآت الصناعية بإنتاج العديد من المنتجات ذات المواصفات المتنوعة، 
واألحجام المختمفة، كما أن الموانئ تستقبل مئات األصناف المختمفة من البضائع تختمف 

نف إلى آخر، وىذا ما يجعل طرق تداوليا عمى سطح السفينة طرق تغميفيا وتوضيبيا من ص
وبداخل حدود الميناء تختمف ىي كذلك، وبالتالي فإن جمع المنتجات والبضائع في مقياس 
واحد يمثل الناتـج، سيؤدي إلى حجب العـديد من الحقائـق في تفسير أسباب زيادة أو 

لمرور عبر عدة مراحل رئيسية قبل اإلنتاجية، كما تتطمب العممية اإلنتاجية ا ضانخفا
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الحصول عمى المنتج النيائي، مما يتطمب ذلك األخذ بنظر االعتبار المنتجات نصف 
المصنعة، وبالنسبة لمموانئ، فإن حساب إنتاجية السفينة يستمزم تفصيال دقيقا لمختمف 

لرصيف وبداية المراحل التي تعرفيا السفن بالموانئ منذ دخوليا لمرسى الميناء إلى رسوىا با
عمميات الشحن والتفريغ، إلى مرحمة خروجيا من الميناء، حيث تتوالى عمى خدمة السفينة 

 .العديد من األعوان داخل الميناء
أما بالنسبة لممشكالت التي تعترض قياس العمل، فترجع بالخصوص إلى اختالف 

مال غير المباشرين إلى الفئات العاممة في المنشأة العاممة، إذ يجب األخذ في الحسبان الع
جانب العمال المباشرين، كما أن لموظفي اإلدارة كذلك دورا ميما في نجاح العممية 
اإلنتاجية، ونتيجة لمتقدم التكنولوجي المسـتمر، وانحسار استخـدام العـمال المباشـرين في 

العمال اإلنتاج، أصبـح من الضروري اعتماد مؤشرات إنتاجية ال تعتمد بدرجة كبيرة عمى 
المباشرين، فبعدما كان تفريغ السفينة يعتمد عمى عمال الرصيف في حمل أكياس البضاعة، 
أصبحت روافع الرصيف الثابتة والمتحركة تتكفل بنقل الحاويات ومختمف الطرود داخل 
حدود الميناء، ومن جية أخرى فإن اختيار الوحدة الزمنية لقياس العمل يرتبط باليدف 

الدراسة، حيث تيتم بعض المقاييس بإنتاج عامل خالل ساعة من الزمن، المتوخى من ىذه 
بينما ترتبط أخرى بيوم كامل من العمل، كما يمكن أن نجد مقاييس أخرى مرتبطة بأسبوع، 

 .شير، سنة
 :طرق قياس اإلنتاجية 1.1

تعتمد طرق قياس اإلنتاجية عمى َنسب قيمة النواتج إلى قيمة الموارد، وعمى ىذا 
س يمكن أن تظير عدة طرق لمقياس وذلك بحسب المنيج المتبع لقياس البسط من األسا

 ( 3).جية، والخاص بالمقام من جية أخرى
 : طرق قياس المدخالت 1.1.1

يمكن إجمال ىذه الطرق في ثالثة أصناف رئيسية، حيث تعتمد الطريقة األولى عمى 
نتجة، غير أن وجود منتجات وحدات قيس طبيعية كالوزن أو الطول أو عدد الوحدات الم

متنوعة تنتجيا نفس المنشأة، ووجود منتجات نصف مصنعة يجعل من ىذه الطريقة عاجزة، 
لذلك فقد حاول الباحثون استخدام معامالت تكافؤ لتحويل منتجات المنشأة المتعددة 

 .األوصاف إلى منتج قياسي واحد
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ـة الطبيعيـة في قياس مخرجات وعمى الرغم من استخدام معامالت التكافؤ تبقى الطريق
المنشأة بعيدة عن إعطاء صورة حقيقية من الناحية العممية لمعديد من المنتجات، خاصـة إذا 
أخدنا بنظر االعتبار التغيرات الموجودة في درجة جودة المنتجات، حيث أن مجموع كمية 

قياس مؤشر الناتج المحسوبة بوحدات طبيعية مضروبة في سعر الوحدة يمثل البسط في 
اإلنتاجية، وعند القيام بدراسة مقارنة زمنية أو مكانية يمكن استخدام الرقم القياسي لباش 

PAASCHE والذي يعتمد عمى أسعار فترة المقارنة. 
وتعتمد الطريقة الثالثة في قياس المخرجات عمى وحدات العمل بدال من الوحدات 

حل مشكمة حساب المنتجات نصف  الطبيعية أو النقدية، حيث استطاعت ىذه الطريقة
المصنعة، وذلك بأخذ كمية العمل الالزمة لصنعيا، ومع ذلك يمكن أن تواجينا بعض 
اإلشكاليات المتعمقة بمدى إمكانية المساواة بين وحدات العمل الخاصة بذوي الميارات 

 .المختمفة وذوي االختصاصات المتباينة
 :طرق قياس العمل 0.1.1

ىم عناصر المدخالت التي تطرح بعض التساؤالت عند حسابو، يعتبر العمل من أ 
وبصفـة عامـة، فقد تم اعتماد طريقتين رئيسيتين لحسابو، ىي الطريقة الطبيعية والطريقة 

 .النقدية
ساعة أو /ياس العمل مثل عاملتعتمد الطريقة الطبيعية عمى وحدات طبيعية لق

مختمف الفئات العاممة، فيتم استخدام يوم، ولتفادي مشكمة الفروق النوعية بين /عامل
معامالت ترجيح ترتكز غالبا عمى ترجيح كل فئة عاممة بمتوسط أجرىا المدفوع باعتبار أن 

 .متوسط األجر في ىذه الحالة يستخدم فقط كمعامل ترجيح
بينما تعتمد الطريقة النقدية عمى استخدام األجور المعبر عنيا بوحدات نقدية في قياس 

، حيث يتم المجوء إلى استخدام أجر ثابت يعبر عن متوسط أجر كل فئة من للعمكمية ا
 .فئات العمال خالل فترة زمنية قد تكون سنة األساس أو سنة المقارنة

 :نماذج قياس اإلنتاجية 1.1.1
باالستناد إلى مختمف الطرق التي تساعد عمى تقديم صورة حقيقية وأكثر واقعية لكيفية 

لبسط والمقام المكونة لمؤشر اإلنتاجية، فقد دأب العديد من الباحثين حساب كل من عناصر ا
عطاء تفسيرات صحيحـة عنيا، وسنمقـي  عمى بناء نماذج تساعد عمى حساب اإلنتاجيـة وا 

 (4):عمى نموذجين ىما يالضوء فيما يم
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 KENDRICK & CREAMERـ نموذج كيندرك وكريمر 
 ـ نموذج مركز اإلنتاجية األمريكي

 :ذج كندرك وكريمرنمو . أ
 :يعتمد ىذا النموذج في تفسيره لإلنتاجية عمى ثالثة مؤشرات رئيسية ىي

إجمالي تكمفة /إجمالي قيمة المخرجات بأسعار سنة األساس= مؤشر اإلنتاجية الكمية
 .عناصر المدخالت بأسعار سنة األساس

األساس، ويجب التركيز ىنا عمى أن جميع المدخالت والمخرجات تحسب بأسعار سنة 
ذا ما أىممنا قيمة المواد األولية الداخمة في اإلنتاج نصبح أما مؤشر ثاني ىو  :وا 

تكمفة عنصري العمل ورأس /صافي قيمة المخرجات= مؤشر إنتاجية العوامل الكمية
 المال

كما يمكن مقارنة كل عنصر من عناصر المدخالت مع إجمالي قيمة المخرجات 
 :ليكتب مؤشر اإلنتاجية كما يمي
تكمفة / إجمالي قيمة المخرجات بأسعار سنة األساس = مؤشر اإلنتاجية الجزئية
 عنصر من عناصر المدخالت

 :نموذج مركز اإلنتاجية األمريكي. ب
من بين أىداف ىذا النموذج ىو تحميل مؤشر الربحية باعتباره حاصل ضرب مؤشر 

 :جية لفترة القياس كما يمياإلنتاجية مع مؤشر استرداد التكمفة، ويتم قياس مؤشر اإلنتا
 تكمفة عناصر مدخالت فترة القياس/قيمة مبيعات فترة القياس= مؤشر اإلنتاجية

ويتم حساب كل من قيمة البسط والمقام وفقا ألسعار فترة األساس، حيث يعبر مؤشر 
اإلنتاجيـة عن مدى كفاءة تحويـل المدخالت إلى مخرجات، أما بخصوص حساب مؤشر 

 :فة فيحسب كما يمياسترداد التكم
 الرقم القياسي ألسعار التكمفة/الرقم القياسي ألسعار البيع= مؤشر استرداد التكمفة 

حيث يشير ىذا المؤشر إلى مدى قدرة أسعار المبيعات عمى تغطية تكاليف 
 .المدخالت
 :اإلنتاجية تمحددا: ثانيا

المتباينة، حيث أن تتأثر إنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية بالعديد من العوامل 
الوصول إلى تحسين في اإلنتاجية يتطمب بداية معرفة مختمف ىذه المحددات، وتصنيفيا إلى 



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

مجموعات تسيل عمى الباحث دراستيا، واستخالص النتائج منيا، غير أننا نجد في العديد 
أىم تمك  يمن األبحاث المنشورة عدم توافق في إعطاء تصنيف موحد، وفيما يم

 :(5)التصنيفات
 ILOـ أسموب مكتب العمل الدولي 

 S.KUKOLECAـ أسموب البروفسور 
 A. JUDSONـ أسموب الخبير اإلداري 

 :أسموب مكتب العمل الدولي 1.0
 :قدم خبراء المكتب دراستيم لمحددات اإلنتاجية في ثالثة مجموعات ىي

 .ـ مجموعة العوامل العامة
 .ـ مجموعة العوامل الفنية والتنظيمية

 .وعة العوامل البشريةـ مجم
تندرج ضمن المجموعة األولى عدة محددات عامة، من أىما الظروف الجوية 
والمناخية لمطقس، وىو ما يتأثر بو نشاط الموانـئ حقا، باإلضافة إلى التنظيم العام لسوق 
مكانية توفر مراكز البحث العممـي ومدى نشر نتائج البحوث  العمل عمى مستوى الدولة وا 

ـات العممية وتطبيقيـا في الميدان، والتوزيع الجغرافي لثروات البالد، إذ أن ذلك يعطي والدراس
 (6).أىمية لنشاط بعض الموانئ عمى أخرى

أما بالنسبة لمعوامل الفنية والتنظيمية، فيي تعنى بالبحث في درجة التكامل بين مختمف 
اإلنتاجية لمختمف روافع مراحل اإلنتاج وتقديم الخدمات وتحديد معدل استعمال الطاقة 

األرصفة ومعدات النقل الداخمي، كما تيتم بترشيد استغالل الموارد، وتقديم الصيانة 
، والبحث في التناسب الموجود بين عدد (7)والخدمات المرافقة باألمان واإلضاءة والتيوية

ل اليومية عمال الصيانة وعدد العمال المباشرين في اإلنتاج، وأخيرا فإن عدد ورديات العم
 .وطول مدتيا يعتبر كذلك من ضمن العوامل التنظيمية

لبشرية، فيحصرىا خبراء مكتب العمل الدولي في العالقة التي تربط بين اأما العوامل 
اإلدارة والعمال من جية، واألحوال االجتماعية والنفسية لمعامل، باإلضافة إلى نوعية المنح 

 (8).العاممة من حيث السن، الجنس، والخبرة المينيةالقوى  ةالتشجيعية المقدمة، وتركيبي
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 :S. KUKOLECAأسموب البروفسور  0.0
من حصر جميع العوامل المؤثرة عمى درجة  S. KUKOLECAاستطاع البروفسور 

 :اإلنتاجية في مجموعتين من العوامل ىي
 .ـ مجموعة العوامل الموضوعية

 .ـ مجموعة العوامل الذاتية
الموضوعية عمى تمك المحددات التي ال تستطيع المنشـأة من حيث تشمل العوامل 

نما تعمـل فقط عمى اجتنابيا أو التقميل من سمبياتيا، وذلك  السيطرة عمييا بشكل مباشر، وا 
بإتباع بعض اإلجراءات العممية، ويمكن تقسيم العوامل الموضوعية إلى عوامل اجتماعية 

 .وأخرى فنية
الخارجة عن نطاق سيطرة اإلدارة، نجد المستوى الثقافي  فبالنسبة لمعوامل االجتماعية

السوق،  لالعام ألفراد المجتمع، عالقات اإلنتاج السائدة، درجة تطور القوى العاممة، ىيك
العادات والتقاليد االجتماعية، الحالة الصحية ومعدل الوفيات وغيرىا من تمك العوامل التي 

 .يا الموانئ بطبيعة الحالتحاول كل وحدة اقتصادية اجتنابيا، ومن
لمبضائع التي تمر  ةوالكيميائي ةبينما تضم العوامل الفنية الخصائص الفيزيائي

، خصائص وسائل العمل ومدى قدرتيا عمى مواجية التغير الحاصل في أساليب (9)بالموانئ
النقل البحري، ظروف وبيئة العمل، حجم النشاط التجاري من صادرات وواردات يتميز بيا 

 .قتصاد البمد، وغيرىا من العوامل الفنية األخرىا
أما فيما يخص العوامل الذاتية، فيمكن لموحدة االقتصادية أن تمارس عمييا الكثير من 

نقص ميارة : اإلجراءات حيث تسمى ىذه العوامل أيضا بالعوامل التنظيمية، ومن أىميا
لوقت بالنسبـة لمعمال، استخدام العاممين، عدم القدرة عمى تقميص فترات االنتـظار وضياع ا

 .ماركات رديئة من العجالت المطاطية وقطع الغيار، تطبيق نظام حوافز غير فعال
 :A.JUDSONأسموب الخبير اإلداري  1.0

يتميز ىذا األسموب بتقسيم العوامل المحددة لدرجة اإلنتاجية إلى عوامل خارجية وأخرى 
لتكنولوجية ودرجة التعقيد المرتبطة بو، الوضع داخمية، وتتضمن العوامل الخارجية عامل ا

االقتصادي والسياسي في العالم ومدى تأثير بعض األحداث مثال عمى نشاط المالحة 
البحرية في حوض المتوسط، بيئة األعمال وطبيعة المنافسـة السائدة، التشريعات الحكوميـة 

والتي ترتكز غالبا حول سعر  الراميـة إلى حماية البيئة من تموث البحار، طمبات الزبائن



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

الخدمة المقدمة وتخفيض فترة مكوث السفينة في الموانئ، التجديد واالبتكار ومحاولة مسايرة 
التغيرات الحاصمة في بناء السفن الحديثة ومنيا باألساس سفن الحاويات، العالقات العامة 

 .قابيةواحترام االتفاقيات الجماعية، وخاصة تمك المرتبطة بالسياسات الن
، فإن العوامل الداخمية تخص المنشأة في حد JUDSONووفقا لمتصور الذي قدمو 

ذاتيا، ومن ىذه العوامل نجد العمال ومدى تباين الميارات والمعرفة بينيم، بيئة وتنظيم العمل 
حسب المواسم المختمفة ودرجة استخدام المعدات الحديثة، السياسات المتبعة ومستويات 

تب وقواعد الترقية، أنظمة الرقابة والمعمومات من حيث الدقة والتوقيت، نوعية األجور والروا
المعدات والروافـع المستخدمـة، عمـميات اإلشـراف الداخـمي ومدى القـدرة عمى االستمرارية 

 .واالستفادة من الميارات القيادية
  (10):تحسين اإلنتاجية: ثالثا

بشكل تمقائي، بل يمزم لحدوث ذلك وضع خطة  إن الزيادة في درجة اإلنتاجية ال يأتي
محكمة تيدف إلى إحداث تغير عمى قيم المدخالت والمخرجات بالشكل الذي يؤدي في 

 .األخير إلى زيادة فعمية في نسبة اإلنتاجية
 (11):ويمكن تمخيص أىم الطرق التي تساىم في زيادة اإلنتاجية إلى

 .ـ الزيادة في رقم المبيعات
 .ف المدخالتـ تخفيض تكالي

 .ـ التخمص من األعمال غير المربحة
 :الزيادة في رقم المبيعات 1.1

مع بقاء األشياء األخرى ثابتة عمى حاليا، فإن الزيادة في رقم المبيعات سيؤدي غالبا 
إلى زيادة في درجة اإلنتاجية، ويكون ذلك إما برفع سعر المنتجات بالنسبة لممنشآت 

مات بالنسبة لممؤسسات الخدمية، كالموانئ البحرية، حيث أن الصناعية، أو رفع سعر الخد
زيادة أسعار خدمات اإلرشاد والقطر بالنسبة لمسفن وزيادة أسعار النقل الداخمي وتخزين 
البضائع في مخازن الميناء، قد يساعد عمى اإلسراع في رفع البضاعة من الميناء، وبالتالي 

ىذه الحاالت، ومع أن ارتفاع السعر يساىم في اجتناب حاالت االختناق األكيدة في مثل 
زيادة اإلنتاجية إال أننا يجب أن نأخذ بنظر االعتبار بعض المتغيرات األخرى كمرونة الطمب 

 .عمى الخدمات البحرية مثال
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ومن بين العناصر األخرى التي قد تؤدي إلى زيادة في المبيعات ىو إتباع سياسة منح 
ية تجاه السفن التي تعمل عمى خطوط مالحية منتظمة أو الخصومات والتخفيضات التجار 

 .الزبائن االستراتجيين لمميناء
 :تخفيض تكاليف المدخالت 0.1

قد تكون الشركة رابحة، غير أن ىدف تحسين اإلنتاجية يبقى غاية كل إدارة طموحة، 
نجد  لذلك تحاول تخفيض التكاليف إلى أدنى المستويات الممكنة، ومن بين ىذه التكاليف

تكاليف اليد العاممة، وذلك من خالل تخفيض الزمن الذي يستغرقو عمال الرصيف في شحن 
وتفريغ السفن، حيث يمكن تخفيض ذلك من خالل تغيير الطريقة المتبعة في الشحن 
والتفريغ، ومحاولة إدخال المزيد من األساليب الحديثة والمعدات العصرية، كما يجب إعادة 

ضاعة المنقولة بحرا بالشكل الذي يسيل عممية نقميا بسالم وبسرعة النظر في تصميم الب
أكبر، أما بالنسبة لتكاليف التشغيل، فمن الصعب التحكم فييا، غير أن الصرامة في متابعة 
تحركات مختمف وسائل النقل الداخمي، وجعميا تستغل فقط لخدمة أىداف اإلنتاج، ستجعل 

 (12).من استخداميا يقترب من المثموية
 :التخمص من األعمال غير المربحة 1.1

تؤدي بعض األعمال التي تقوم بيا المنشآت االقتصاديـة إلى تدىور في مستوى 
إنتاجيتيا، وىي بالتالي تحاول تحسين إنتاجتيا عن طريق التخمص من ىذه األعمال، ومن 

لمربحة، غير أجل ىذا اليدف تقوم إدارة الموانئ بالتخمص من بعض الخدمات المرفئية غير ا
أن ذلك يتطمب التأكد من أن تكمفة ىذه الخدمات تتجاوز حقيقة اإليرادات المحققة منيا، وىل 
ىناك احتمال وجود خطر فقدان بعض الزبائن الميمين بسبب عدم القدرة عمى توفير جميع 

 (13).التسييالت المالحية التي تطمبيا
من إقصاء بعض الشركات المالحية  كما قد يكون تحقيق ىدف زيادة اإلنتاجية انطالقا

التي ال يحتوى أسطوليا عمى سفن حديثة تساعد عمى رفع إنتاجية الميناء، بل بالعكس، 
تؤدي التعطالت الكثيرة لمروافع واألجيزة المتواجدة عمى سطح السفينة إلى زيادة فترة المكوث 

 .ر دورىا لمرسوعمى الرصيف، وبالتالي بقاء السفن األخرى خارج الميناء في انتظا
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 :مؤشرات قياس إنتاجية الموانئ. 2
مختمفة من السفن البحرية محممة  عيسود نشاط الموانئ البحرية حركة دائمة ألنوا

بأنواع مختمفة من البضائع التي تختمف طرق توضيبيا باختالف الخصائص المميزة لكل 
تصادية والمتعاممين التجاريين واحدة منيا، ولما كان الميناء ممتقى العديد من األعوان االق

الباحثين عن أحسن الخدمات المقدمة من طرف إدارة الميناء، فمنيم من يبحث عن تخفيض 
فترة بقاء سفن موكمييم في الميناء، بينما يود البعض اآلخر أن يحصل عمى امتيازات خاصة 

نما تحاول إدارة تساىم في إخراج البضاعة من الميناء في أسرع اآلجال وبأقل التكاليف، بي
الميناء تحقيق أىداف المتعاممين معيا، مع تحقيق ىدف االستخدام األمثل لقدراتيا الفنية، 
ومن خالل ما تقدم يمكن القول أن الحكم عمى أداء الميناء يتعمق بالعديد من المؤشرات التي 
ي يجب دراستيا في إطار اختالف مصالح المتدخمين في نشاطو، حيث يمكن تجميعيا ف

 (14):ثالثة نقاط رئيسية
 .ـ فترة مكوث السفينة في الميناء

 .ـ قياس مردودية مناولة الحمولة عمى سطح السفينة وعمى الرصيف
 .ـ طاقة إشغال مركز الرسو

 :فترة مكوث السفينة في الميناء 1.2
يعتبر ىذا المؤشر ىاما لقياس إنتاجية السفن عند مرورىا بالموانئ، حيث يسعى مالك 

ن إلى تخفيض فترة المكوث الكمية إلى أدنى مستوى ليا، وعند حساب ىذا المؤشر البد السف
من أن نأخذ بنظر االعتبار حجم البضاعة التي تمت مناولتيا باإلضافة إلى معرفة 
خصائص البضاعة، ىل ىي صب جاف كالقمح أو السكر؟، أم سائل كالنفط والزيوت؟، أو 

 .أنيا معبئة في حاويات؟
شارة إلى إمكانية زيادة إنتاجية السفينـة في الميناء انطالقا من تخفيض إحدى وتجدر اإل

الميناء إلى عدة فترات  يالفترات الجزئية، إذ يمكن تقسيم الفترة الكمية لمكوث السفينة ف
ثانوية، أكثرىا أىمية ىي فترة االنتظار قبل الرسو عمى الرصيف وفترة المكوث عمى 

ىذين المؤشرين خاصة في تمك الموانئ التي تتميز بظاىرة  الرصيف، حيث تبدو أىمية
 .االختناق المرفئي

وقد عالجت العديد من الدراسات العالقة الموجودة بين درجة إشغال مراكز الرسو وفترة 
انتظار السفن، وذلك باستخدام نظرية خطوط االنتظار، حيث تم اعتمـاد توزيع بواسون في 
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عين من األحداث المستقمة عن بعضيا البعض، والمتمثمـة في تحـديد احتـمال وقوع عـدد م
 :وصول السفـن إلى الميناء، وتكتب الصيغة العامة لقانون بواسون عمى الشكل

                              t
n

n e
n

t
tp  

!

)(
)( 

 tىو متوسط عدد وصول السفن في الزمن  :حيث
 :، ويكـتب عمى الشكل(15) بينما يتم تحميل فترات الخدمـة باستخدام القانون األسي

                                                 t

n etp  )(  

، حيث يعتبر t: ىو متوسط معدل خدمة السفينة في وحدة زمنية تقدر بـ : حيث
التوزيع األسي توزيعا احتماليا مستمرا، يشير إلى العالقة بين المجاالت التي يمكن أن 

 .( 16)يأخذىا المتغير العشوائي المستمر، واحتماالتيا المناظرة 
، غير أنو في بعض الحاالت يتم "الوصل أوال يخدم أوال"وغالبا ما يتم العمل بمبدأ 

، حيث تعطى األولوية لدخول نوع محدد من السفن قبل أخرى، وفيما يمي ( 17)التغاضي عنو 
 :أىم المالحظات المميزة لدرجة إشغال مراكز الرسو وفترة انتظار السفن

ـ يرتفع معامل االنتظار بسرعة أكبر عندما يرتفع معدل إشغال مراكز الرسو، وبالتالي 
صيف، قد يعطي تأثيرا واضحا عمى فترة فإن تقميصا صغيرا في فترة مكوث السفينة عمى الر 

 .االنتظار المقدرة، وبالتالـي عمى إنتاجية السفينة
لنفس معدل إشغال مراكز الرسو، فإن احتمال االنتظار ىو ضعيف، خاصة إذا كان 
عدد المراكز المماثمة المتاحة مرتفعا، وبالتالي فإن أجال االنتظار تكون أكثر وضوحا في 

 .و في الموانئ الكبيرةالموانئ الصغيرة عن
ـ إن تحديد العدد األمثل من مراكز الرسو، كيدف تبحث عنو إدارة الميناء، قد يجعميا 
في حالة تضارب مع مصالح أصحاب السفن، فشركات المالحة البحرية تبحث عن رسو 
مباشر عمى الرصيف دون انتظار خارج الميناء، وىذا ما يمزم وجود عدد أكبر من مراكز 

لمجابية طمب يحتاج ، في الحقيقة، إلى عدد أقل من مراكز الرسو، في حين أن الرسو 
الموانئ تبحث عن تخفيض تكاليف المنشآت القاعدية إلى أدنى مستوى، والحصول عمى 

 .أعمى معدالت إشغال ممكنة
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 :قـياس مردوديـة مناولـة الحمولـة عمى سطح السفينـة وعمى الرصيف 0.2
يغ السفينة من أىم الفترات التي تقضييا السفينة في الميناء، تعتبر مرحمة شحن وتفر 

وعمى أساسيا يمكن الذىاب بعيدا في إصدار أحكام عن أداء الميناء وكيفية تسييره، وتجدر 
لمبضاعة من البر " الرفع أو اإلنزال" اإلشارة إلى وجوب التمييز بين عممية المناولة وعممية 

لى البر، حيث تعتبر المحظة ا لتي يتم فييا انفصال روافع السفينـة عن البضاعة الموضوعـة وا 
عمى الرصيف، في حالة التفريغ، ىي المحظة التي تميز عممية اإلنـزال عن عممية المناولـة، 

يقع  زوما يأتي بعد ىذه المحظة يعتبر ضمن عمميـة اإلنزال، أما في حالة الشحن، فالتميي
ة الشحن في مكان مناسب لروافع السفينة، فكل ما عند المحظة التي يتم عندىا وضع بضاع

أىم المؤشرات المحددة  ي، وفيما يم(18)كان قبل ىذه المحظة يعتبر ضمن عمميات الرفع
 (19):لمردودية مناولة البضاعة داخل الميناء

 ـ وتيرة مراكز الرسو
 .ـ اإلنتاجية حسب السفينة
 ـ اإلنتاجية حسب الفريق

 : وتيرة مراكز الرسو 1.0.2
يرتبط ىذا المؤشر بإجمالي حجم البضاعة التي تمت مناولتيا في مركز رسو محدد، 

، وحتى يمكننا إعطاء تفاسير أكثر إيضاحا، (أسبوع، شير، سنة)وفي مدة زمنية معطاة 
عمينا من تحديد نوعية البضاعة وطريقة المناولة المستخدمة، باإلضافة إلى معرفـة خط 

 .أو غير مباشر السير المتبع ىل ىو مباشر
 :اإلنتاجية حسب السفينة 0.0.2

يقدم لنا ىذا المؤشر صورة واضحة عن نوعية المناولة المقدمة لمسفينة، حيث يرتبط 
ذلك أيضا بحجم السفينة، وتصميم عنابرىا، وكيفية توزيع البضاعة داخميا، وغالبا ما تستخدم 

 :المقاييس التالية
 وحسب كل سفينةـ الحمولة المناولة خالل ساعة عمل 

 ـ الحمولة المناولة خالل ساعة عمل في مركز الرسو
 ـ الحمولة المناولة خالل ساعة عمل في الميناء

ومن األىمية بمكان أن نيتم بدراسة المؤشرات الثالثة السابقة في آن واحد، فمو 
ة افترضنا وصول سفينة محممة بالبضائع المتنوعة إلى إحدى الموانئ عمى الساعة الثالث
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صباحا، وانتظرت ساعة من الزمن حتى تم رسوىا عمى أحد مراكز الرصيف، ليتم عمى 
المختمفة، بينما انتيت  تطن من البضائع والمعدا 2000الساعة السابعة صباحا تفريغ 

عممية التفريغ بحدود الساعة الخامسة مساءا، في حين غادرت الرصيف عمى الساعة العاشرة 
عة الحادي عشر ليال، وبحسب ىذه المعمومات تكون مؤشرات ليال، والميناء عمى السا

 :اإلنتاجية كما يمي
= سا10/طن 2000الحمولـة المناولـة خـالل ساعـة عمـل وحـسب كل سفينـة 

 سا/طن200
طن  2000الحمولـة المناولـة خـالل ساعـة عمـل فـي مركـز الرسـو           

 سا/طن110=سا18/
 سا/طن100= سا20/طن 2000ل ساعـة عمـل فـي الميـناء الحـمولـة المناولـة خـال

بسيطة بين المؤشرين األوليين يثبت لنا وجود فرق واضح بين  ةإن القيام بمقارنـ
سا لكل سفينة، وىذا ما يجعمنا نكتشف وجود ضياع /طن200سا في مركز الرسو و/طن110

 (20).خدام مؤشرات أخرىلموقت عمى الرصيف، غير أن تحديد أسباب ذلك قد تدفعنا إلى است
 : اإلنتاجية حسب الفريق 1.0.2

يرتبط ىذا المؤشر بمتوسط كمية البضاعـة المناولة بواسطـة فريق من العمال خالل مدة 
زمنية عادة ما تكون الساعة، وحتى يكون ليذا المؤشر مدلول أوضح البد من تدعيمو 

لبضاعة المناولة، وحجم ونوع ببعض المعطيات المفسرة، كتركيبة فريق العمل، ونوعية ا
 .السفينة الناقمة

وتجدر اإلشارة في األخير، إلى أن دراسة أداء محطات الحاويات يعتمد عمى مؤشر 
آخر يعتمد عمى عدد الحاويات خالل ساعة من عمل عربات الرفع، حيث أن مفيوم الفريق 

 (21).في ىذه الحالة بعيد عن كل واقعية

 :ودرجة إشغال مراكز الرس 1.2
عندما حممنا فترة مكوث السفينة في الميناء، توقفنا عند العالقة التي تربط بين فترة 
الخدمة ومدة االنتظار، حيث أٌشرنا عمى أىمية درجة إشغال مراكز الرصيف، فعادة ما 
تعطى تفسيرات خاطئة ليذا المؤشر من طرف القائمين عمى إدارة الميناء، وفي الحقيقة فإن 

ح لنا معدل استخـدام مراكز الرسو خالل مدة زمنيـة عادة ما تكون أسبـوع، ىذا المؤشر يوض
 .شير، أو سنة
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وعمى الرغم من أىمية مؤشر درجـة إشغال مراكـز الرسو، إال أنو ال يقدم لنا، بصفة 
مباشرة، أسباب ضعف أو ارتفاع درجة إشغال مراكز الرسو، لذلك وجب تقسيم فترة مكوث 

 :لى عدة فترات جزئيةالسفينة عمى الرصيف إ
 .ـ الفترة التي يكون فييا المركز فارغا

 .ـ الفترة التي يكون فيو المركز مشغوال، لكن دون نشاط حقيقي
 .ـ الفترة التي يكون فييا المركز مشغوال، وبنشاط حقيقي

 (22).ـ الفترة التي يكون فييا المركز مشغوال، لكنو خارج الخدمة
 :نئ الجزائريةتقييم إنتاجية الموا: خامسا

إن التحميل السابق لمؤشرات قياس إنتاجية الموانئ قد أثبت لنا استحالة الحكم عمى 
أداء الميناء باستخدام مؤشر واحد أو نتيجة عامة واحدة، حيث أن تعقيد النشاطات المرفئية، 
، وخاصة تدخل العديد من العوامل الفاعمة كالسفن، مراكز الرسو، المعدات، اليد العاممـة

تدفعنا لمجوء إلى سمسمـة من المؤشرات المتناسقة من أجل إعطاء صورة واضحة عن كفاءة 
وفعالية الميناء خالل فترة زمنية معينة، وفيما يمي أىم المؤشرات المستخدمة لقياس أداء 

 :الموانئ الجزائرية
 .السفينة في الميناء (23)ـ مكوث 

 .ـ مردودية عمميات الشحن والتفريغ
 .شغال مراكز الرسوـ درجة إ

 :مكوث السفينة في الميناء 1.3
سنيتم ىنا بالمفيوم األوسع لمميناء باعتباره مساحة من األحواض المائية المحمية، 

 .باإلضافة إلى منطقة رمي المخاطف والتي تعرف بالمرسى

 :معدالت االنتظار في المرسى ....1
ا ببعض األمـيال من الميناء، حيث يتم إعالن وصول السفينة إلى الميناء بمجرد اقترابي

يقوم ضابط الراديو بإعطاء التعميمات الالزمة لربان السفينة قصد التوجو مباشرة نحو مدخل 
، أو منطقة رمي المخاطف لحين شغور أحد مراكز األرصفة المييأ الستقبال تمك ءالمينا

 .السفينة
ار السفن في أىم الموانئ التالي نظرة عامة عن تطور معدالت انتظ( 1)ويقدم الجدول 

 :الجزائرية
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تطور معدالت االنتظار في 
ألهم الموانئ الجزائرية  المرسى

  جدول(1) (2001-2003)خالل الفترة

        يوم: الوحدة

ناقالت 
 البترول

ناقالت 
 المعادن

حامالت 
 الخشب

سفن 
 الدحرجة

ناقالت 
 الحبوب

سفن 
 الميناء السنوات  الشحن

   2001 1.62 5.06 0.79 1.6 ـ 1.09

 الجزائر 2002 1.97 2.56 0.96 2.71 ـ 0.91

1.11 2.29 3.33 0.98 4.12 2.53 2003   

0.22 1.74 0.08 0.08 2.53 0.49 2001  

 عنابة 2002 0.75 1.64 0.1 0.13 0.84 0.49

0.37 0.99 0.6 0.19 2.31 0.66 2003   

   2001 2.2 3.56 0.22 3.27 ـ 0.42

 بجاية 2002 1.71 3.32 0.09 2.32 ـ 0.26

   2003 0.87 3.09 0.15 2.89 ـ 0.35

   2001 0.25 3.13 0.04 0.66 ـ 0.08

 وىران 2002 0.47 2.45 0.12 ـ ـ 0.43

   2003 0.75 4.13 0.08 0.46 ـ 0.63

   2001 1.22 2.59 0.22 0.67 ـ 0.07

 سكيكدة 2002 1.1 2.18 0.29 0.88 ـ 1.55

   2003 1.31 3.31 1.33 1.04 ـ 1.63

       

 اإلحصائيالباحث باالعتـماد عمى الدليل  إعداد: المصدر
 (2001-2003)لمموانــئ الجــزائريــة 

 :نالحظ ما يمي( 1)من خالل الجدول
ـ تعتبر معدالت انتظار سفن الشحن وناقالت الحبوب من أطول فترات االنتظار من 

وىذا راجع باألساس إلى ضرورة وجود أرصفة متخصصة  ضمن جميع أنواع السفن األخرى،
الستقبال ناقالت الحبوب، حيث أن ضخامة االستثمارات تدفع إلى االكتفاء بمركز رصيف 
واحد، بينما تشتير سفن الشحن عمى أنيا سفن تقميدية متواجدة بأعداد كبيرة تجعميا تشكل 

 .خطوط انتظار في غالب األحيان
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مالت الخشب وسفن الدحرجة نحو االرتفاع وىذه لزيادة أىميتيا ـ تتجو مدة انتظار حا
في مجال النقل البحري العالمي، وتحول معظم الناقمين الستخدام أساليب المناولة األفقية 

 .ذات اإلنتاجية الكبيرة
ـ يبقى ميناء عنابة محتفظا بطابعو المعدني، حيث يستقبل الميناء غالبية ناقالت 

موانئ الجزائرية، وتعرف معدالت االنتظار تقمبا بين االرتفاع تارة، المعادن الداخمة لم
واالنخفاض تارة أخرى، حيث يرتبط ذلك بالعديد من العوامـل الواجب دراستيا بتعمق، بينما 
عرفت معظم الموانـئ زيادة في معدالت انتظار ناقـالت النفـط، وىذا راجـع إلى توافـد عدد 

الموانئ الجزائرية نتيجة النتعاش سوق النفط العالمي، مع بقاء كبير من ناقالت النفط عمى 
 .منشآت الموانئ عمى حاليا دون استثمارات تذكر

وبصفة عامة، فإن السفن العاممة عمى خطوط مالحية بحرية منتظمة، تنتظر فترة 
قصيرة في مرسى الميناء قبل أن ترسو عمى الرصيف، بينما تأخذ السفن األخرى مدة أطول 

 .انتظار دورىافي 
 :معدالت المكوث عمى الرصيف 0.1.3

ترتبط مدة بقاء السفن بأرصفة الميناء بحجم البضاعـة المراد شحنيا أو تفريغيا، 
وفعالية المعدات المستخدمة، كما أن الظروف المناخية قد تمعب دورا في تحديد مدة المكوث 

ليك أىم ما يميز الموانئ الجزائرية في ى  :ذا الخصوصعمى الرصيف، وا 
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مكوث  السفن عمى تطور معدالت 
خالل  أرصفة الموانئ الجزائرية

  جدول(2) (2001-2003)الفترة

        :يوم الوحدة

 ناقالت البترول

ناقالت 
 المعادن

حامالت 
 الخشب

سفن 
 الدحرجة

ناقالت 
 الحبوب

سفن 
 الميناء السنوات الشحن

   2001 1257 772.5 2.5. 72.5 ـ 2.2.

 الجزائر 2002 .122 .7.2 2.5. 9272 ـ ..2.

.2.9 .27. 72.. .2.7 772.. 1257 2003   

72.5 12.7 .27. .219 12.7 121. 2001  

 عنابة 2002 291. 2.9. .27. ..72 2.5. 72.7

722. .25. 7295 .279 12.5 .2.7 2003   

   2001 .125 .925 229. .27. ـ 2.9.

 بجاية 2002 2.7. .9.9 277. ..2. ـ ..2.

   2003 ..2. 9299 255. 277. ـ .21.

   2001 222. 7.275 72.2 ..2. ـ ..2.

 وىران 2002 ..12 257. 72.7 ـ ـ 72.1

   2003 .927 77219 72.7 ..72 ـ .722

   2001 7229 ..772 227. .29. ـ ..2.

 سكيكدة 2002 1271 275. ..2. ..2. ـ 72.7

   2003 ..52 2299 ..2. 291. ـ 7275

       

الباحث باالعتـماد عمى الدليل  إعداد: المصدر
 (2001-2003)لمموانــئ الجــزائريــة  اإلحصائي

 :السابق يمكن إدراج المالحظات التالية( 2)من خالل الجدول 
ـ عمى العموم، فإن معدالت انتظار السفن بميناء الجزائر تتعدى تمك المعدالت 

األخرى، وىذا راجع باألساس إلى حجم السفن وحركة البضائع الضخم  ئالخاصة بالموان
 .الذي يمر بميناء العاصمة
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ـ تتجو معدالت مكوث سفن الشحن التقميدية نحو االنخفاض، بينما يالحظ العكس 
بالنسبة لسفن لدحرجة ذات المناولة األفقية، ويفسر ذلك باتجاه مالكي البضائع إلـى استخدام 

 .الحديثة، لما تقدمو من سرعة في خدمات الشحن والتفريغسفن الدحرجة 
ـ تتميز معدالت مكوث ناقالت الحبوب بأطول مدة بقاء عمى أرصفة الموانئ مقارنة 

 .بأنواع السفن األخرى
وعمى الرغم من أىمية مؤشرات مكوث السفينة في الميناء، في إعطاء نظرة عن أداء 

م لنا صورة دقيقـة عن أسباب اختالف مدة االنتظار الموانئ البحريـة، غير أن ذلك ال يقد
والبقاء عمى أرصفة الميناء من سفينـة إلى سفينة أخرى، خاصة إذا سممنا بأن أىم مرحمة 

 .تقضييا السفينة بالميناء ىي مرحمة شحن وتفريغ البضاعة المنقولة
 :مردودية عمميات الشحن والتفريغ 0.3

بضائع ) ختالف أنماط توضيب البضاعة تختمف طرق شحن وتفريغ البضاعة با
وأنواع السفن الناقمة ليا، فتتالءم ( الصب السائل ععامة، بضائع الصب الجاف، بضائ

مع أسموب المناولة العمودية لمسفينة عن طريق روافع السفينة، أو روافع  ةالسفن التقميدي
السفن الحديثة، حيث يتم األرصفة المتحركة والثابتة، بينما يناسب أسموب المناولة األفقية 

اعتماد عربات الرفع المختمفة في عمميات الشحن والتفريغ، وعمى ىذا األساس نجد اختالفا 
 (23): التالي( 3)واضحا في مردودية المناولة من بضاعة عمى أخرى، كما يوضحـو الجدول 

 

     

 مردودية مناولة البضاعة في أهم الموانئ الجزائرية
  جدول(3) (2000-2003)ترةخالل الف

      طن: الوحدة

 الميناء المؤشر خشب حبوب الحديد البترول

.7.2971 77.2971 772112 71275. 

الحمولة المناولة 
خالل ساعة في مركز 

 الجزائر الرسو

7.52.7 7..277. 1.2577 7.2... 

الحمولة المناولة 
  خالل ساعة بالميناء

2.2..5 7.72777 7.21.5 ..219. 

الحمولة المناولة 
خالل ساعة في مركز   عنابة
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 الرسو

552197 2125.7 1.25.1 7.2.15 

الحمولة المناولة 
  خالل ساعة بالميناء

7...2.2. 7.722.9 122..5 722.27 

الحمولة المناولة 
خالل ساعة في مركز 

 بجاية الرسو

21.2799 79.2..9 ..2..7 7.277. 

الحمولة المناولة 
  يناءخالل ساعة بالم

.92.79 9.2.52 7.2.9. 712.11 

الحمولة المناولة 
خالل ساعة في مركز 

 وىران الرسو

.7252. ..2.77 .52..9 7.2975 

الحمولة المناولة 
  خالل ساعة بالميناء

7.9.27.9 .125.7 1.25.9 722.5. 

الحمولة المناولة 
خالل ساعة في مركز 

 سكيكدة الرسو

9712212 992715 .12... 712.97 

الحمولة المناولة 
  خالل ساعة بالميناء

       

 اإلحصائيالباحث باالعتـماد عمى الدليل  إعداد: المصدر
 (2000-2003)لمموانــئ الجــزائريــة 

تتميز أرصفة ميناء عنابة، ومن بعده ميناء بجاية وسكيكدة، بمردودية مناولة عالية    
ا يتفوق ميناء سكيكدة عمى ميناء عنابة فيما لمخشب مقارنة مع بقية الموانئ األخرى، بينم

يخص مؤشر الحمولة المناولة خالل ساعة بالميناء، ويرجع ذلك إلى نقص فترة انتظار سفن 
الخشب بميناء سكيكدة مقارنة بميناء عنابة، في حين نستنتج طول فترة انتظار سفن الخشب 

 .بميناء بجاية رغم إنتاجية الرصيف المرتفعة
فإن كل من ميناء الجزائر، بجاية، عنابة، تتميز بإنتاجية رصيف عالية  وعمى العموم

فيما يخص بقية أنواع البضاعة األخرى، أما بالنسبة لمبترول، فإن ميناء سكيكدة يحتل 
الريادة باعتباره ميناءا بتروليا متخصصا، يميو فيما بعد ميناء بجاية، حيث تزداد إنتاجية 
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( 1)بضاعة التي تمر عبره وحجم السفن التي يستقبميا، والشكلالميناء عادة بزيادة حجم ال
 :اآلتي يوضح ذلك

 
 
 

 

، نالحظ أن إنتاجية الرصيف ترتفع مع زيادة حجم البترول (1)من خالل الشكل  
 مميون طن كحجم 8.1مميون طن إلى  1.7الذي تتم مناولتو في الميناء، حيث زيادة من 

مرة، لكن  4.15مرة قد أدى إلى زيادة في إنتاجية الرصيف بـ  3.76نشاط الميناء، أي بزيادة 
فيما بعد أصبح معدل الزيادة في المنحنى بمعدل متناقص عندما زاد متوسط حجم النفط 

مرة قد أدى إلى  1.44مميون طن، حيث أن زيادة في متوسط حجم النفط بـ  19.8ليصبح 
مرة، وفي األخير يجب اإلشارة إلى أن ىذا االستنتاج  0.17الرصيف بـ زيادة في إنتاجية 

 .مرتبط بظروف معينة تخص أىم الموانئ الجزائرية ومنتجا واحدا ىو البترول
 :درجة إشغال مراكز الرسو 1.3

يعتمد في حساب ىذا المؤشر عمى الفترة الزمنية التي يكون فييا رصيف الميناء مشغوال 
ىذا المؤشر بفعالية مستوى الطمب عمى خدمات الميناء، ويمكن قياسو  بالسفن، حيث يحدد

، وعادة ما يتم حسابو كنسبة مئوية،وبالنسبة (أسبوع، شير، سنة) عمى فترات مختمفة 
لدراستنا لمموانئ الجزائرية، فقد أخذنا مجموع أرصفة كل ميناء وقمنا بحساب مجموع إشغال 

تدد لدراسة كل رصيف عمى حدا، ويوضح الجدول الميناء ككل، غير أن التحميل قد يم

 مليون طن
1.7 

 الجزائر
8.1 

 بجاية

19.8 

متوسط  سكيكدة
 حجم النفط

1083 

1268 

210 

إنتاجية 
 الرصيف

 سا/طن

انعالقت بين حجم انبضاعت انمناونت وإنتاجيت انرصيف في أهم انموانئ انجزائريت (: 1)شكم

 (0221-0222)خالل انفترة 
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التالي متوسط فترة بقاء السفن في أرصفة أىم الموانئ الجزائرية مع توضيح درجة (4)
  . اإلشغال السنوي بيا

 
 ألهم الموانئ الجزائرية درجة إشغال الرصيفتطور 

  جدول(4) (2001-2003)خالل الفترة
     

المعدل السنوي 
 %الرصيف إلشغال

المتوسط السنوي لفترة المكوث  عدد السفن
 عمى الرصيف باأليام

 الميناء السنوات

912.7 ..17 7277 2001   

 الجزائر 2002 ..12 9.9. .7.25

712.1 .91. 12.. 2003   

7.272 972 .2.9 2001  

 عنابة 2002 2.9. 5.2 277..

7221. 5.9 .27. 2003   

.229. 7... .2.5 2001   

 بجاية 2002 277. 7775 192.7

1.22. 771. .2.5 2003   

..2.7 7777 .2.7 2001   

 وىران 2002 .129 ...7 7.2.5

.7225 7.2. .2.7 2003   

.72.9 7752 .2.1 2001   

 سكيكدة 2002 ..2. 75.5 222..

..291 7557 .2.. 2003   

   

لمموانــئ الجــزائريــة  صائياإلحالباحث باالعتـماد عمى الدليل  إعداد: المصدر
(2003-2001) 

السابق يتبين لنا أن درجة إشغال أرصفة ميناء الجزائر ىي ( 4)من خالل الجدول 
األعمى مقارنة مع بقية الموانئ األخرى، غير أن ذلك آخذ في االنخفاض سنة بعض أخرى 

درجة إشغال أرصفة لصالح ميناء بجاية، غير أنو ال يجب أن يفيم دائما بأن الزيادة في 
الميناء ىو شيء جيد يعبر عن كفاءة الميناء، إذ أنو في حاالت معينة يمكن أن يعبر ذلك 
عن عدم مقدرة معدات الميناء إتمام عمميات الشحن والتفريغ في مدة أقل، وبالتالي توقع 



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

 خطر التكدس والتأخير، في حين أن انخفاض درجة اإلشغال قد يعني كذلك عدم االستخدام
 .األمثل لمقدرات االقتصادية لمميناء

 
 

 : الخاتمـة

من خالل مؤشرات اإلنتاجية التي تمت دراستيا في ىذا المقال، تستطيع إدارة الميناء 
إلقاء الضوء عمى أىم المشاكل التي تعترض السير الحسن لنشاط الميناء، غير أن أفضل 

ناء، ممثمين في الشركات المالحية تقييم لكفاءة الميناء عادة ما يأتي من قبل عمالء المي
ومالك السفن، إذ أن مصمحتيم تقضي باختيار الموانئ صاحبة التكمفة األقل في حمقة النقل 

األخرى من المؤشرات الدالـة عمى  ئالبحري، ويعتبر المركز التنافسي لمميناء مقارنة بالموان
 .كفاءتو

 :ن طريق االىتمام بالجوانب التاليةويمكن تطوير القدرة التنافسية لمموانئ الجزائرية ع
ـ تقميص فترة االنتظار بالموانـئ الجزائريـة إلى أدنـى المستويات المتعارف عمييا عالميا، 

 .وذلك من أجل الرفع من سرعة دوران السفن الحديثة ذات االستثمارات المكمفة
لميناء من أجل ـ االىتمام بشبكة النقل الداخمي، وتدعيم شبكة المواصالت داخل حدود ا

 .تسييل انسياب حركة البضائع داخمو
ـ إضافة خدمات مرفئية جديدة مع تطوير ، وتوسيع الخدمات المتاحة، وذلك من أجل 

 .جذب خطوط مالحية جديدة باتجاه الموانئ الوطنية
ـ تخفيض تكاليف التشغيل عن طريق التحكم في تكاليف العمالة، والزيادة في كفاءتيا 

 .دام المعدات الحديثة لممناولة، والعمل عمى زيادة ساعات العمل الفعميةعن طريق استخ
ومن الواضح أن لفترة تخزين البضاعة في الميناء دورا سمبيا في توقف عمميات مناولة 

دورىا، وعمى ىذا  رالسفينة بأرصفة الميناء، وبقاء العديد من السفن في مرسى الميناء بانتظا
الميناء حث أصحب لبضاعة عمى رفع بضائعيم من مساحات األساس، ينبغي عمى سمطات 

التخزين في الميناء، وذلك بزيادة أسعار التخزين لتصبح أعمى مما عميو في خارج حدود 
الميناء، كما يجب العمل عمى تسريع الدورة المستندية، وتقميص اإلجراءات الجمركية بعد 

ىذا الخصوص، ىو نقل البضاعة  التنسيق مع إدارة الجمارك، ومن الحمول العممية في
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مباشرة إلى الموانئ الجافة، وىي عبارة عن مناطق خاضعة إلدارة الميناء والتخميص 
 .تالجمركي، غير أنيا تبعد عن البحر بعدة كيمومترا

 :الهوامش
، دار الطميعة، (مفيوميا، قياسيا، العوامل المؤثرة فييا) وجيو عبد الرسول العمي، اإلنتاجية. د( 1)
 .38، ص1983يروت، الطبعة األولى، ب
 . 100-98، ص1996أحمد ماىر، إقتصاديات اإلدارة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، . د( 2)
تخطيط، ) د السعيد عاشور، إدارة المنظومات اإلنتاجية.أنظر في نماذج تحميل اإلنتاجية، أ( 3)

 .276-273، ص 2000 ، دار الشروق، القاىرة، الطبعة األولى،(تنظيم، تحميل، تحكم
أحمد عبد المالك محمد، دراسـات في الرقابة والمراجعة الداخمية، . فتحي رزق السوافيري، د. د( 4)

 .214-197، ص2001الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
 .116-106وجيو عبد الرسول العمي، مرجع سابق، ص( 5)

(6) MOHAMED-CHERIF f.z,L’activité portuaire et maritime de l’Algerie   
( problèmes et perspectives), office des publications universitaires, Alger, 

2004. 
عبد القـادر فتحي الشين وآخرون، االتفاقيـة العامـة لمتجارة : أنظر في الخدمات المساعدة لمموانئ( 7)

منظمـة العربيـة لمتنمية اإلدارية، في الخدمات وعالقتيا بقطاع النقـل البحري في الدول العربيـة، ال
 .2006القاىرة، 

كما يجب األخذ في الحسبان رد فعل نقابة العمال عند اتخاذ قرارات بزيادة ساعات العمل ( 8)
 :واحتساب الساعات اإلضافية، أنظر في ذلك

BRADLEY.S, L’horaire de travail dans les ports : Passage de la journée 

normale avec heures supplémentaires au travail à deux shifts, monographies 

de la CNUCED sur la gestion portuaire, Nation unies, New York, 1983. 
: في ذلك رحيث تختمف معامالت تستيف البضاعة حسب نسبة الرطوبة وطريقة التغميف، انظ( 9)

سة تحميمية عن العالقة بين النقل البحري والتجارة درا)كارلين أولولين، اقتصاديات النقل البحري
، 1996، ترجمة مختار السويفي، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، الطبعة الثالثة، (الخارجية

 .150ص
 .125-108د أحمد ماىر، المرجع السابق، ص( 10)
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 :أنظر في مناىج إدارة الموانئ اليابانية و بعض الموانئ في العالم( 12)

AMADA.O,Port management in japon,Seminar on port administration and 

management,Tokyo,1995,p8-16. 
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خدمات المقدمة من طرف الميناء، يتم استخدام األساليب المحاسبية، لقياس درجة ربحية ال( 13)
سمية بدوي، اقتصاديات إنشاء وتطوير وتشغيل الموانئ في ظل . د: لموقوف عمى ذلك، أنظر
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 :لمزيد من التفصيل أنظر( 14)
De MONIE.G, Mesure et évaluation du rendement et de productivité des 

ports, monographies de la CNUCED sur la gestion portuaire, Nation unies, 
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(15) THIEL D, Recherche opérationnelle et management des entreprises, 

coll : exercices et cas, Economica,Paris,1990. 

أنظر في خصائص التوزيع االحتمالي لممتغير العشوائي المستمر، السعدي رجال، نظرية ( 16)
، سمسمة اإلحصاء وفق البرنامج الوزاري الجديد، (التحميل التوافقي والمبادئ االحتمالية) االحتماالت

 .148-147، ص2000دار البعث، قسنطينة، الجزء الثالث، 
(17)BABES.M, Statistique, Files d’attente et simulation, coll : le cours 

d’informatique, OPU,Alger,1995, p88. 
 .237كارلين أولولين، مرجع سابق، ص ( 18)
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 .77-68، ص2000اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، 
ما يمكن التميز بين أرصفة البضاعة العامة، وأرصفة البضاعة الخطرة عند حساب كفاءة ك( 20)

محمد خميس الزوكو، جغرافية المياه، دار المعرفة . د: رصيف ما، لمزيد من التفصيل أنظر
 .408-405، ص1998الجامعية، اإلسكندرية، 

(21 ) De MONIE.G, op.cit,p 14. 
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تم تحميل أربعة أنواع من البضائع باعتبارىا مثاال عن بقية أنواع البضاعة األخرى، حيث ( 23)
يعتبر النفط ضمن البضائع الصب السائل، بينما الحبوب تقع في دائرة بضاعة الصب الجافة، في 

 .تختمف طريقة مناولتيا الخشبحين أن المعادن، وخاصة منيا نفايات الحديد، ف
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 إشكالية التنافس في ظل األوضاع الراهنة
 
 

 رجم نصيب
فاطمة الزهراء شايب

 
  ممخـص

إّن زيادة التغييرات و التقمبات في العالم رفعت مستوى التحديات التي تواجو المنظمات، خاصة   
مى االقتصادية منيا، مما جعميا تعمل في محيط تتزايد درجة تعقده يوما بعد يوم، الشيء الذي يحتم ع

المنظمات التحمي بالقدرة عمى المرونة و التجاوب و التفاعل مع أوضاعو، من خالل استخدام نماذج 
فقدرة المنظمة عمى رؤية السوق بشكل يختمف عن المنظمات المنافسة تمثل الميزة . اإلدارة الفعالة

إعادة النظر في التنافسية األكثر قوة و تفوقا و دواما نظرا لصعوبة تقميدىا، بحيث يستمزم ذلك 
 . كيفيات التفكير والتصور

 .تغيير, استراتيجية, منظمة, بيئة, إدارة فعالة, ةالميزة التنافسي:الكممات المفتاحية
 
 

 

Abstract 
 Today’s the world is 

characterized by an increasing 

level of change, economic activity, 

businesses organisations and 

technology are changing fast, so 

much, planning horizons are 

becoming shorter and technology 

swiftly obsolete. So, organizations 

now, are increasingly operating in 

challenging complex environment, 

one in which, flexibility, 

adaptability  and pertinent model 

of managing must be the keys 

factors to survive.  
 

 

 

 

  مقدمة
يشيد محيط المنظمات في اآلونة األخيرة    

تغييرات سريعة غير مسبوقة، بحيث تداخمت 
و السياسية و  وتغيرت القوى االقتصادية 

و التنافسية،         االجتماعية و التقنية 
الشيء الذي جعميا تتعرض لمتغيرات أو 
تقمبات عالمية كبيرة و مناخ يختمف تماما 

ل في الماضي، و عوامل عما كان عميو الحا
و تتفاعل و تحدث       وقوى تتضارب 
 . تأثيرات متعددة

ال سيما و أن ألفاظ و عبارات مثل    
التدويل، متعددة الجنسيات، متعددة  العولمة،

إلخ،... ,و ما وراء القارات القوميات،
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و     النطاق،لم تكن لتساعد عمى حل مشكمة ىذه المنظمات فيما يقابميا من تغيرات عالمية 
إنما زادت من حدة إشكالية التنافس ليذه المنظمات، خاصة التساع الساحة التنافسية من 

 . الوطنية إلى اإلقميمية و العالمية
فالتفت معظم مفكري العصر، من مناظرين و مطبقين و باحثين و أصحاب  

ر اقتصاديات المنظمات و مسيرييا، لإلحاطة بإشكالية المنافسة بين المنظمات في إطا
مفتوحة، و ما يستمزمو الوضع من تأىيل و يقظة من طرف ىذه األخيرة، فالمؤسسات أو 
المنظمات المتفوقة ىي تمك التي تتمكن من تكوين ميزة تنافسية مستديمة اعتمادا عمى أحسن 
جمع و تفاعل لمذكاء و لممعارف والكفاءات التي تجمعيا أو تضمنيا من أجل خمق دائم 

افة تحقق االختالف أو التمايز، بحيث تقدم مزيجا فريدا من القيمة لعمالئيا لقيمة مض
  . يصعب محاكاتو

موضوع القيمة التي تنتجيا المنظمة من خالل أدائيا   Porterو قد تناول  
و  لألنشطة المختمفة والتي يطمق عمييا أنشطة و التي يمكن تصنيفيا إلى أنشطة قيمة أولية 

و     حيث تتبنى إثرىا المنظمات الخيارات االستراتيجية التي تتوافق  ,أنشطة قيمة الدعم
تتالءم مع ظروف السوق و وضعية ىذه األخيرة، و تركيز عمى القوى الدافعة ليا لمقابمة 

 . المنافسة
 : إشكالية البحث

كان تقسيم العمل منذ السنوات األخيرة يتم عمى أساس تكتالت الشرق الشيوعي،  
سمالي و اليابان، و الدول النامية، و أيضا عمى أساس دول الشمال و دول والغرب الرأ

الجنوب، و في ظل الحرب الباردة، استمر التنافس بين الشرق و الغرب عمى سباق التسمح، 
 .الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم العممي

يا السبق في و المتأمل في ىذه التطورات السريعة قد يعجب لسر اختفاء دولة عظمى كان ل
و لكن الحقيقة أنو كان ىناك تركيز معين في ناحية , مجاالت كثيرة من بينيا غزو الفضاء

 (.1)واحدة من التقدم عمى حساب نواحي أخرى  كثيرة في تركيبة المجتمع

فالعالم اليوم في ظل النظام الجديد، أدرك أن السباق ىو سباق إنتاج و اقتصاد  
واق، و أن الصراع العسكري أصبح محكوما باعتبارات سياسية وصناعة، و تنافس عمى األس

عالمية جديدة غير متوازنة بحيث أصبح التنافس عمى الساحة العالمية شديد الصعوبة ألن 
االقتصاد الحّر ال يعرف القوميات أو الوطنيات، فالمستيمك في أي مكان من العالم يريد 
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مع التقدم التكنولوجي اليائل أصبح اإلتقان منتجا جيدا، بصرف النظر عن مكان إنتاجو، و 
 .ىو ىدف اإلنتاج

و لقد تمكنت دول كثيرة من العالم الثالث أن تختار لنفسيا مجاالت تمارس فييا بقدرات 
متميزة، تظير في صورة منتجات تخضع لممواصفات العالمية، و بحكم اتفاقية التجارة الدولية 

دول، عمى أساس االلتزام بالمواصفات العالمية أصبح التي وضعت أسسا ثانية لمتعامل بين ال
من العسير حماية أي منتج محمي ال يتفق مع المواصفات العالمية بدوافع الوطنية و 

 (.1)االعتزاز القومي فحسب
و مع ظيور صناعة برامج الحاسب و التصميم بالحاسب اتخذت القيمة المضافة بعدا جديدا 

لتكنولوجيا مجال المعدات بحيث شممت القدرة الذىنية و التي وىو الحقوق الذىنية، و تعدت ا
 .ال تقل أىمية عن اآللة ذاتيا

و الدولة التي تريد أن تعبر حاجز التخمف إلى التقدم ال يمكنيا أن ترفع شعارا بأنيا      
، فقواعد المعبة مع الكبار لن (أولي)بصدد إنتاج جياز أو أداة تنافس اإلنتاج كيدف ابتدائي

فضال عن احتكار األسواق العالمية من قبل الشركات العمالقة ذات الشيرة . سمح ليا بذلكت
و ضع    و التاريخ الطويل في الصناعة بجعل الشركات الناشئة في الدول الطموحة في 

فما بالنا حين يكون سعر . أكثر صعوبة و لو كان سعر المنتج أقل كثيرا من نظيره العالمي
الناشئة أعمى من مثيمو في الدول المتقدمة، نظرا النعدام الخبرة في التصنيع المنتج في الدول 

 Mass)  و التسويق و عدم القدرة عمى إنتاج أعداد كبيرة تغزو األســـواق العالميــة ؟

Production). 
ىناك أمل أن تتقدم الدول النامية عمى المنافسة في مجال التصنيع في ىذا  إذن ليس

 .ركزت عمى السوق المحمية العصر، إال إذا
فالقرن الحادي و العشرين ليس فقط قرن الفمسفة أو المنيج في التعاطي مع لعبة األعمال أو 
السوق بل ىو قرن ابتكار و تنويع آليات التعامل مع مكونات السوق و كذلك مكونات 

 . النشاط عمى مستوى الشركة و كذلك عمى مستوى الدولة
 التســــــاؤالت 

 :يمكن وضع التساؤالت التالية التي تحيط باإلشكالية المصاغة, ىذا اإلطارو في 
 لماذا يتوجب تغيير قواعد لعبة األعمال؟ +(   

 كيف يمكن تغييرىا لمواجية متطمبات ىذا القرن؟+(           
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 ما ىو الحد األدنى من ضمانات البقاء في السوق؟ +(          
الطريقة أو حل معين يساعد في اإلجابة عمى ىذه  و ىل يمكن اقتراح+(          

 اإلشكالية؟ 
 فرضيــات البحث

قد يكون الحل عمى أساس االنتماء عمى بعض العوامل التي يعّد توافرىا شرطا  
ضروريا بل ومحدودا لمتعامل مع الوضع الجديد، بحيث تتمخص ىذه العوامل في ظروف 

ستمزمو من أدوات       و ة التغيير الفاعل و ما يالبيئة المحيطة، اإلدارة الفعالة، و ضرور 
، كالتكنولوجيات الحديثة لالتصال و الذكاء االقتصادي، و اقتصاد المعرفة، تقنيات متطورة

مما يعزز من قدرة المنظمات عمى التميز واالختالف، و تحقيق قدرة و ميزة تنافسية لتمد من 
 .فترة بقائيا في السوق 

 حـــدود الدراســـة 
لقد تطرقنا إلى الموضوع بصفة عامة، حيث تحدثنا عن ما يجب توافره أو ما  

يستمزم عمى المنظمات توفيره لمتمكن من التنافس، و البقاء في ظل اقتصاد مفتوح عمى 
العالم و عمى المنافسة الجد قوية عمى جميع األصعدة ومن مختمف النواحي و التي تيدد 

حيث تعتبر ىذه الدراسة كتمييد لدراسة مستفيضة . اخميالمنظمات الوطنية في سوقيا الد
 . عن المنظمات الوطنية و إشكالية مواجيتيا لممنافسة الخارجية و التي نحن نقوم بيا حاليا

 منهجيــــــة البحث   
تكون دراسة الموضوع اعتمادا عمى خطة أردنا من  نو بناءا عمى ما تقدم ارتأينا أ 

و ىذا بدوره , حددة الستمرارية و بقاء المنظمات في الوقت الراىنخالليا تحديد األمور الم
و ما يدور  استمزم أن تكون الدراسة عمى شكل أو نوع من الوصف التدريجي لماىية التنافس 

حولو من أبعاد و مراحل لبناء استراتيجية تنافسية، بحيث حاولنا اتباع الدراسة من خالل 
فكار محاولين بذلك استيعاب ما يجب اإللمام بو في ىذا تحميل نراه منطقيا لتتابع في األ

الموضوع الذي يمثل جزءا يخدم دراستنا الشاممة لموضوع المنظمات، و ذلك من خالل اتباع 
 : الخطة التالية 

 تحديد استخدام مفيوم القدرة أو الميزة التنافسية  -
 مفيوم الميزة التنافسية  -
 أبعاد الميزة التنافسية -
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 ل إعداد استراتيجية تنافسيةمراح -
   Porterدور التميز في تعزيز القدرة التنافسية حسب  -

 أسس تعزيز القدرة التنافسية لممنظمات -
 البيئة المحيطة و آثارىا عمى المؤسسة -
 دور اإلدارة الفعالة -
 و إدارة التغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية -
 .الخاتمــــــة -

 تخدام مفهوم الميزة أو القدرة التنافسية تحديد اس: أوال
قد تكون اإلجابة عمى األسئمة المطروحة سابقا من خالل توضيح أدوات و آليات   

خمق المستقبل أو تشكيمو انطالقا و اعتمادا عمى عدد من الضروريات االستراتيجية أو القوى 
 . الدافعة

لتغيير، حيث تتداخل و تتغير القوى فبيئة األعمال الحالية تتميز بأنيا معقدة و سريعة ا
 .االقتصادية و السياسية و االجتماعية و التقنية و التنافسية بشكل لم يسبق لو مثيل

لقد أدى ذلك إلى قيام المنظمات و المؤسسات بالبحث عن طرق جديدة الكتساب المزايا 
في طرق أداء  التنافسية التي تمكنيا من البقاء في السوق، و التكّيف مع سرعة التغيير
 . األعمال التي أوجدتيا تقنية المعمومات و االتصاالت و إدارة المعرفة الحديثة

فالمؤسسة تعمل في إطار محيط من المنافسة تشترك فيو مؤسسات مماثمة و منافسة، و من 
ثم يصبح ضروريا عمى المؤسسة، لكي تقوم بدورىا بشكل فعال، معرفة ما تقوم بو 

و الوقوف عند االستراتيجيات و السياسات و التكتيكات التي تتبعيا في المؤسسات المنافسة 
بجمع البيانات  تبحيث يقوم جياز االستخبارا, في المستقبل االوقت الحاضر، و اتجاىاتي

و        الخاصة بإجمالي حجم السوق القائم حاليا، عدد المؤسسات العاممة في ىذا السوق، 
ر ىذا النصيب خالل السنوات الماضية لموقوف عند نصيب كل منيا من السوق، و تطو 

معدل نمو كل مؤسسة منافسة، و أسباب زيادة الحصة السوقية وتراجعيا لكل ىذه 
 .المؤسسات

كما يعمل عمى جمع بيانات تخص مزيج السمع، الخدمات و األفكار لممنتجات، خاصة مزيج 
ؤسسات، سواء تعمق األمر بمعدل و منتجات المنافسة، و أنواع و تكمفة اإلنتاج لدى ىذه الم

 .ىامش الربح المطبق أو العموالت و المصاريف التي تتحمميا
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 مفهــوم الميــزة التنافسيــة  1-
في إطار مناقشة و تحميل البيئة التنافسية إلى أّن ىناك    M.Porterلقد أشار  

و  لنوع و طبيعة خمسة أنواع  من القوى أو العوامل التي تعمل مع بعضيا البعض كمحدد 
 . اتجاىات التأثير أو الضغوط عمى ربحية المنظمات في الصناعة المعنية

و عندما تكون قوى و عوامل المنافسة مواتية أي في مصمحة المنظمة يقّل الضغط أو 
 (. 2)التأثير السمبي عمى الربحية و العكس بالعكس

ر البيئة التنافسية المالئمة لتحقيق و تنبع أىمية القدرة التنافسية من كونيا تعمل عمى توفي
كفاءة تخصيص الموارد و استخداميا، و تشجيع اإلبداع و االبتكار، بما يؤدي إلى تحسين 
اإلنتاجية وتعزيزىا، و االرتقاء بمستوى نوعية اإلنتاج، و رفع مستوى األداء، و تحسين 

 .مستوى معيشة المستيمكين
 ترة المنظمة عمى  صياغة و تطبيق اإلستراتيجياو يشير مصطمح الميزة التنافسية إلى قد

التي تجعميا في مركز أفضل بالنسبة لممنظمات األخرى العاممة في نفس النشاط حيث 
و     تتحقق ىذه الميزة من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات و الموارد الفنية و المادية 

درات و الكفاءات و غيرىا من المالية و التنظيمية و المعموماتية، باإلضافة إلى الق
اإلمكانيات التي تتمتع بيا المنظمة و التي تمكنيا من تصميم و تطبيق استراتيجياتيا 

 (.3)التنافسية
و       و تتمثل التنافسية في القدرة عمى إنتاج السمع و الخدمات و تقديميا بالنوعية الجيدة، 

مبية حاجات المستيمكين بشكل أكثر السعر المناسب، و في الوقت المناسب، و ىذا يعني ت
 .كفاءة من المؤسسات األخرى

حيث يمكن النظر إلى عممية تطوير و بناء القدرة التنافسية ألي مؤسسة عمى المستوى 
المحمي أو إقميمي أو العالمي، باعتبارىا دفعا أو استثمارا و استراتيجية و تكتيكا في نفس 

و االستمرار، كما تعبر عن قوة دافعة أو قيمة  الوقت، إذ وجودىا يضمن لممؤسسة البقاء
 .أساسية تتمتع بيا المؤسسة و تؤثر عمى سموك العمالء في إطار تعامميم مع ىذه األخيرة

 .و نحاول الوقوف عند أىميا, و نستنتج أن لمميزة التنافسية أبعادا عديدة
 أبعــاد الميزة التنافسيـــة  2-

.تحقيق القيم لمعمالء و تأكيد التميز: ة ببعدين أساسيينيمكن ربط تحقيق الميزة التنافسي
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 تحقيق قيم و منافع أعمى لمعمالء: البعد األول
و يعرف كذلك بالقيمة المدركة لدى العميل، بحيث يمكن لممؤسسات أن تستغل إمكانياتيا 

ساعد المختمفة في تحسين القيمة التي يدركيا العميل لمسمع و الخدمات التي تقدميا، مما ي
 .عمى تحقيق و بناء ميزة تنافسية ليا

فالعميل في ىذه الحالة يدرك أنو قد تحصل عمى قيمة أعمى من جّراء تعاممو مع المؤسسة 
مما يرفع من قدرتيا التنافسية مقارنة مع منافسييا ويساعدىا ذلك عمى تحقيق ميزة تنافسية 

 .أو يعززىا
 تأكيد حالة من التميز: البعد الثاني

ختمف عن منافسييا، فيناك مصادر لموصول إلى التميز، من أىميا الموارد المالية و بحيث ت
 .الموارد البشرية و اإلمكانيات التنظيمية و الموارد المعموماتية

نظرا لتغير معنى التنافسية اآلن، فإن المؤسسات في جميع نواحي العالم تواجو تطورا حقيقيا 
 (.4)و ىذا ىو التميز بعينو: ج لمسمع و الخدماتأو فعميا لكيفيات التسيير و اإلنتا

و قد تتمكن المؤسسة من تحقيق التميز اعتمادا عمى الموارد المالية ليا مثال من خالل 
حصوليا عمى تمويل احتياجاتيا بشروط خاصة تتيح ليا إنتاج سمع و خدمات بسعر أقل من 

المعدات و التكنولوجيا باإلضافة إلى اآلخرين، و فيما يتعمق بالموارد المادية، و التي تتضمن 
إمكانية المنظمة الحصول عمى اإلمدادات الالزمة لعممية اإلنتاج، فإنو من خالل استغالل 

 .تمك الموارد يمكن تقديم المنتج أو الخدمة بطريقة مختمفة و مميزة عن المنظمات األخرى
منظمة الميزة التنافسية، و تمثل الموارد البشرية المصدر الثالث لمتميز الذي يحقق لم 

 .فالعديد من المنظمات يرجع نجاحيا أساسا إلى ما تممكو من ميارات و قدرات بشرية

أّما المصدر الرابع لمتميز فانو يتمثل في اإلمكانيات التنظيمية و التي تشير إلى قدرة 
و   ئيا، المنظمة عمى إدارة نظميا و األفراد الموجودين بيا من أجل مقابمة احتياجات عمال

تختمف اإلمكانيات التنظيمية عن المصادر األخرى لتحقيق التميز في الطريقة التي تساىم 
 –بيا تمك اإلمكانيات في إعطاء قيمة لمنتجات أو خدمات المنظمة حيث أنو من الصعب 

 . تقميدىا نعمى األخريي -إن لم يكن من النادر
في تحقيق التميز من خالل استخداميا  ماو لممعمومات و تكنولوجيا المعمومات أيضا دور ى

 (.3)في اكتساب النفوذ في السوق و تحقيق األىداف االستراتيجية لممنظمة
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والمؤسسات المتفوقة تتمثل في تمك التي تتمكن من تكوين ميزة تنافسية مستديمة،   
يا اعتمادا عمى أحسن جمع و تفاعل لمذكاء و لممعارف و لمكفاءات التي تجمعيا أو تضمّ 

 .المؤسسة من أجل خمق دائم و مستمر لقيمة مضافة تحقق االختالف أو التمايز
و ىذا ما يجعل التنافسية تشبو أكثرا فأكثر االعتقاد و إيديولوجية عن كونيا مؤشر 

جميع أبعاد أو  تاقتصادي، و بالنظر إلييا عمى كونيا كذلك، فإنيا قد تطرقت أو لمس
اص عمى الموارد البشرية، التي تعتبر جوىر مفيوم نواحي المؤسسة، و لكن بتأثير خ

 (.4)التنافسية
و ىي السرعة التي ينقرض خالليا اإلنسان في المنظمة، والتي تنقرض من خالليا   

المنظمات، و السرعة التي ييدم فييا مستقبل المجتمعات حيث يظير أنو ىذا ىو الوجو 
سيرورة مختمفة المراحل و موضوع استراتيجية  نعتبر التنافسية, و بالتالي( 4)اآلخر لمتنافسية

  .المنظمات
 مراحل إعداد استراتيجية تنافسية  3-
و عمى صعيد ما تقدم يمكن استخالص أن االستراتيجية التنافسية تعتمد بصورة  

 (:5)عامة عمى عدة خطوات حسب
يديدىا لوضع معرفة القوى التنافسية الموجودة في بيئة األعمال و ترتيبيا بحسب مدى ت+( 

 . المنظمة، و ىذه تبين تركيبة األعمال و جاذبيتيا و القوى التنافسية الموجودة فييا
 تتحديد األىداف االستراتيجية بحيث يتم التركيز عمييا و استخدام آلية الستراتيجيا+( 

 .المنافسة فييا
و      فسة، ىذا و تحديد االستراتيجية المنافسة المناسبة بحسب إمكانيات و ظروف المنا+( 

 (:5)توجد خمس قوى تنافسية في بيئة األعمال و ىي كاآلتي
المنافسون الحاليين، و ىي المنظمات التي تمارس نفس النشاط و تتعامل في نفس  - أ

و تتميز حالة ازدياد المنافسة بحاجة إلى تخفيض التكاليف و تقديم . السوق
استراتيجيات مثل التحكم  مستويات أفضل من الخدمة لمعمالء، أي التركيز عمى
و تتحدد حدة المنافسة . في التكمفة و االختالف مع التركيز عمى أسواق معينة

 (.6: )اعتمادا عمى عوامل يمكن تقديم بعضيا كما يمي
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حيث يؤدي ارتفاع عدد المنافسين المتماثمين في الحجم من درجة : الييكمة التنافسية  -
المتنافسة كمما ازدادت شدة المنافسة بينيم و العكس  فكمما زاد عدد المنظمات. المنافسة

 (.2)بالعكس صحيح
 .ويسمح ليم ذلك بممارسة السيطرة 

ضعف معدالت النمو التي تزيد حدة تنافس المؤسسات عمى الحصة السوقية نتيجة  -
 .لعدم ارتفاع الطمب

ام ضعف االختالف و التميز بين منتجات المؤسسات أو التجانس التام أو شبو الت -
بين السمع، الشيء الذي يقمل من وفاء المستيمكين لمماركة أو العالمة، بحيث تزيد 

 .أو ترتفع المنافسة ىنا من خالل أو اعتمادا عمى األسعار

تمثل التكاليف الثابتة حاجزا أو عقبة تواجييا المؤسسات في تخفيض األسعار في  -
 . حالة انخفاض الطمب

، أو بمعنى آخر اختالف ثقافتيم عن اآلخرين و ميزة التنوع لدى بعض المتنافسين -
 .التي قد تمكنيم من التصرف بطرق تجعل المنافسين اآلخرين في حالة عجز

 . التحديث أو التجديد التكنولوجي و الذي يمكن من تخفيض تكاليف اإلنتاج -

تيديد الدخول إلى النشاط، و يعني ىذا دخول منظمات مختمفة إلى القطاع المعني  - ب
عمل فيو المنظمة، و يسبب ىذا زيادة في عدد المنافسين و تقميل الحصص الذي ت

حيث يتم التصدي ليذا التيديد من خالل . السوقية و بالتالي تقميل حجم األرباح
طرق معينة نذكر منيا وضع حواجز لمدخول بالنسبة لممؤسسات الجديدة 

مكن من قنوات التوزيع كالتكنولوجيات، و المواد األولية المتميزة، كذلك صعوبة الت
. إال من خالل اتفاق بعض التكاليف تخفيض في السعر، اإلعالن، ترقية المبيعات

و كذلك عن طريق بعض التصرفات أو السموكات التي قد تقوم بيا المؤسسة في 
 (.6)صناعة معينة لتعجيز دخول مؤسسات جديدة

 (.2)بالعكس فكمما كان من السيل الدخول، كمما زادت شدة المنافسة و   

تيديد الخدمات أو المنتجات البديمة، و ىو توافر الخدمات أو المنتجات البديمة التي  -ج
 .تمبي نفس االحتياجات لمخدمات و المنتجات األصمية، و التي تمثل ضغطا دائما



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

تيديد القوى التفاوضية لمعمالء، و ذلك عندما تزداد قدرة العمالء عمى الضغط عمى  -د
أجل الحصول عمى طمبات معينة مثل تحسينات في الجودة أو تخفيض في  المنظمات من

 . األسعار
تيديد القوة التفاوضية لمموردين، و يعني ازدياد قدرة الموردين عمى الضغط عمى  -ىـ

و  فمن خالل التالعب باألسعار (. موردين لمعمالة أو المواد أو رأس المال)المنظمة، 
ة و حتى الحجم، فيي قادرة عمى التأثير بصفة جد كبيرة عمى مواعيد التسميم، مستوى الجود
 (.6)مستويات الربحية لممؤسسات

المنظمات في فيم و اكتساب ميزة تنافسية عمى غيرىا من  Porterو يساعد نموذج 
المنظمات، و يعد مفيوم اليامش بعدا أساسيا في نموذجو، فاليامش ىو القيمة المدركة من 

فالمنظمة تنتج قيمة من . لمنتجاتيا و خدماتيا مطروحا منيا التكاليفجانب عمالء المنظمة 
أنشطة و التي يمكن تصنيفيا إلى  Porterخالل أدائيا لألنشطة المختمفة التي يطمق عمييا 

أنشطة القيمة األولية و أنشطة قيمة الدعم، حيث أنشطة القيمة ىي تمك التي : مجموعتين
ديم قيمة أكبر لعمالء المنظمة من منافسييا، و تعد تساىم بشكل مباشر في إنتاج و تق

 .أنشطة اإلنتاج و البيع مثاال ليذا النوع من األنشطة
أّما أنشطة قيمة الدعم فيي توفر المدخالت و البنية األساسية التي تدعم أنشطة  

و . القيمة األولية ومن أمثمة ىذه األنشطة، الموارد البشرية و أنظمة المعمومات و المحاسبة
تتكامل أنشطة القيمة األولية مع أنشطة قيمة الدعم من خالل روابط معينة لتكون ما يطمق 

 (.3)عميو سمسمة القيمة
 دور التميز في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات  4-

و بما أن االستراتيجية التنافسية تعني أن تكون المؤسسة متميزة عن منافسييا و أن       
ا من القيمة لعمالئيا يصعب محاكاتو، فإّن المواقف االستراتيجية ىي التي تقدم مزيجا فريد

 .تتطمب أنشطة ال تتوافق مع المواقف االستراتيجية لممؤسسات أو المنظمات األخرى
 (:7)حيث أن لمقدرة التنافسية شقان اثنان أساسيان

أو توقيت /عر وأو الس/يتمثل في قدرة التميز عمى المنافسين في الجودة و: الشق األول
، و كذا في االبتكار و القدرة عمى التغيير أو خدمات ما قبل البيع و ما بعده/التسميم و

 . السريع الفعال
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نجده مجسدا في القدرة عمى إغراء سريع لمعمالء يييئ و يزيد من رضاءىم : والشق الثاني 
 . اح في الشق األولو يحقق والءىم، و ال  شك أن النجاح في الشق الثاني متوقف عمى النج

 : و بالتالي يمكن تعزيز القدرة التنافسية من خالل 
و       حيث سيتبارى المنافسون في اختصار الوقت بين كل ابتكار : التنافس في الوقت +( 

تقديم لمنتج جديد، و اختزال وقت إنتاج و تقديم المنتج و تسميم المنتجات في اآلجال المتفق 
ذلك فقط، بل في تمك اآلجال التي يحددىا العمالء بل يفرضونيا  عمييا دون تأخير، ليس

 .عمى المنظمة
تمثل الجودة شرطا جوىريا لقبول المنتج بشكل عام سواء بالسوق : التنافس بالجودة+( 

 .المحمية أو باألسواق الخارجية، و ىي شرط أساسي لزيادة القدرة التنافسية
خفض تكاليف الشراء و التخزين و العمالة و كافة إن االجتياد في : التنافس بالتكمفة+( 

و ىو ما يتطمب تصميم . عناصر التكاليف بشكل عام مطمب أساسي لتعزيز القدرة التنافسية
معايير اتفاق عممية موضوعية لكل عنصر من عناصر التكمفة و تطويرىا بما يتناسب مع 

 .افسينالتغير في تكنولوجيا العمميات ومستويات التكمفة لدى المن
عمى مستوى القطاع بثالث  Porterو  في ىذا الصدد يوصي الخبير في االستراتيجيات 

الّريادة   :و ىي, (8)استراتيجيات نوعية لمتفوق عمى المؤسسات المنافسة في صناعة معينة
 .المنتجات و استراتيجية التركيز التميز فيفي التكمفة و 

دورا ىاما كسالح تنافسي، فال يمكن تحديد أسعار  تمعب التكمفة: الّريادة  في التكمفة +( 
تنافسية دون ضبط مستمر لمتكاليف، حتى أن كثيرا من المؤسسات المتميزة تنافسيا تستيدف 
أن تكون القائدة أو الرائدة في خفض عناصر التكمفة بين منافساتيا في نفس الصناعة أو  

 . النشاط
أسعار أقل من أسعار المنافسين، مع تحقيق و يترتب عن اتباع ىذه االستراتيجية، فرض 

نفس مستوى األرباح، كما أّن المؤسسات ذات التكمفة األقل تكون قادرة عمى تحّمل المنافسة 
 .بشكل أفضل من المؤسسات األخرى

عمى التكمفة اعتمادا عمى و سائل متعددة، تتجسد في  الزيادةو تتمكن المؤسسات من 
ق و الكفاءة المتميزة التي تميد الطريق لتحقيق مزايا تنافسية خيارات ترتبط بالمنتج و السو 

منخفضة التكمفة، محاولة االستفادة بالخبرة السابقة من أجل تخفيض تكاليف التصنيع 
 .الخاصة بيم
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إال أنو قد يقابل المنافسون ىذه االستراتيجية من خالل التركيز عمى عمميات التوفير في 
متعددة الجنسية، كما أنو في التكفل و البحث عن طرق تخفيض تكمفة العمالة كالمؤسسات ال

التكاليف قد تنشغل المؤسسة المستخدمة ليذه االستراتيجية عن األمور األخرى كتغير أذواق 
 . المستيمك و التي ال تقل أىمية، مما  يترتب عنو انخفاض الطمب عمى منتجاتيا

عمى تطوير منتج أو خدمة  ينظر إلييا  تنطوي ىذه االستراتيجية: التميز في المنتجات+( 
من قبل العمالء و المنافسين عمى أنيا فريدة أو متميزة، و يمكن تحقيق ىذا التميز عن 
طريق أساليب عديدة مثل التصميم أو العالمة التجارية أو التقنية أو الخصائص أو شبكة 

يوية لتحقيق عائد يفوق الموزعين أو خدمات العمالء، ويمثل تمييز المنتجات استراتيجية ح
المتوسط السائد في صناعة معينة ألن والء العمالء لمعالمة التجارية يقمل من حساسيتيم 

 . لمسعر
الجودة و التحديث واالستجابة : و يمكن تحقيق تميز المنتج باستخدام ثالث طرق أساسية

 .لمعميل
لتي تتميز بالتعقيد الفني حيث و يعتبر التحديث أو التطوير عامال رئيسيا بالنسبة لممنتجات ا

 نتمثل الخصائص الجديدة مصدرا لمتميز، و تحاول جاىدة المؤسسات المتميزة تخيل ما يمك
أن يحمم بو أو يفكر بو أو يتمناه العميل و ما يمكن أن يجعمو أكثر رضا في استخدامو 

 . لمسمعة أو استفادتو من الخدمة
بة لمعمالء، فإنو عمى المؤسسة في ىذه الحالة و عندما يرتكز التميز عمى عنصر االستجا

أن تمتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع و صيانة المنتج، و تمك أمور عمى جانب كبير من 
و قد . األىمية و خصوصا بالنسبة لممنتجات المعقدة حتى ترتبط الجاذبية بالييئة أو المكانة

النقود، و يمكن صياغة التمييز، بحيث ترتبط الجاذبية بأمن المنزل و األسرة أو بالقيمة و 
يتوافق مع مستويات العمر المختمفة، و مع المجموعات االجتماعية، ذات السمات 

 . فأسس التمييز ومصادره كثيرة بل ال منتيية: االقتصادية المحددة
و المؤسسة التي تفضل خيار التميز ينبغي أن تكون معّدة لخدمة أسواق كثيرة، حيث تعمل 

و لكن قد تختار المؤسسة أن . منتج معين مصمم لكل شريحة من شرائح السوق عمى طرح
و بالتالي  تقدم خدمتيا لعمالء تمك الشرائح عمى أساس ما تمتمكو من مزايا خاصة بالتميز، 

 .فميس من الضروري أن تقدم منتجا مميزا لكل شريحة سوقية
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ز يحمي المؤسسة من منافسييا لدرجة قد تصل التمي: و الستراتيجية التميز مزايا عديدة أىميا
إلى خمق الوالء لمماركة من قبل العمالء حيال منتجاتيا، و ىذا يوفر الحماية لممؤسسة في 
كل األسواق أو عمى كل الجبيات، و يستطيع المنتجون المتميزون فرض زيادات عمى 

 .يةاألسعار ألن العمالء لدييم االستعداد لدفع أسعار استثنائية عال
و يتوقف تيديد المنتجات البديمة عمى قدرة منتجات المنافسين عمى الوفاء باحتياجات 
العمالء بنفس الدرجة التي تفي بيا منتجات المؤسسة المتميزة، و ال شك أن ذلك ممكن 

 .الحدوث
و المشكمة الرئيسية التي تواجو استراتيجية التميز تتجسد في قدرة المؤسسة عمى المدى 

مى الحفاظ بتميزىا في نظر العمالء، و سيولة قيام المنافسين بمحاكاة المنتجات الطويل ع
المتميزة، و من ىنا فإن استراتيجية التميز تتطمب من المؤسسة أن تتجو نحو تطوير المزايا 

 .  التنافسية المختمفة التي تتمتع بيا في مجاالت منتجاتيا و أسواقيا و كفاءاتيا المتميزة
تركز ىذه االستراتيجية عمى قطاع معين من العمالء أو خط : ة التركيزاستراتيجي+( 

منتجات معين أو قطاع جغرافي بذاتو، فتستند قيمتو عمى االعتقاد بأن المؤسسة التي تركز 
 .جيودىا تكون أكثر قدرة عمى خدمة ىدف استراتيجي معين بكفاءة أكبر من منافسييا

فاضمة بين عنصري الربحية و الحصة السوقية اإلجمالية، إاّل أّن ىذه االستراتيجية تتطمب الم
و تتبع المؤسسة ىذه االستراتيجية إّما من خالل التركيز عمى التكاليف أو التركيز عمى 

 .التميز
و في حالة التركيز عمى التكاليف تسعى المؤسسة إلى الحصول عمى ميزة في التكاليف في 

التمييزي فتسعى المؤسسة إلى تمييز منتجاتيا في أما في حالة التركيز . السوق المستيدفة
السوق المستيدفة، فيجب أن يتوفر في قطاعات السوق إّما عمالء ليم احتياجات غير عادية 
أو أن تتطمب خدمة ىذه القطاعات أجيزة إنتاج و توزيع تختمف عن مثيالتيا في القطاعات 

 . األخرى في نفس الصناعة
ب التركيز عمى التكمفة المنخفضة، فيي بذلك تدخل في و إذا استخدمت المؤسسة أسمو 

منافسة بمواجية المؤسسة الرائدة في مجال التكمفة من خالل شرائح السوق التي ترتبط بمزايا 
 . التكمفة

باإلضافة إلى ذلك يسمح التركيز عمى عدد محدود من المنتجات بتطوير عممية التحديث 
و مثيالتيا    استراتيجية التميز، إاّل أّن ىذه المؤسسة بأسرع مما تستطيع المؤسسة التي تتبنى
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ال تحاول تقديم الخدمات إلى كل شرائح السوق، إذ أّن ذلك قد يضعيا في منافسة مباشرة مع 
المنتج المتميز و عوضا عن ذلك تقوم المؤسسة التي تتبنى استراتيجية التميز بالتركيز عمى 

في إطار شريحة واحدة منو، و لو نجحت، فربما تبدأ في  كسب و تدعيم حصتيا من السوق
خدمة شرائح  سوقية أخرى أكثرا فأكثر، و تبتعد عن الميزة التنافسية التي يحظى بيا المنتج 

 . الذي يتبنى استراتيجية التميز
و تمنح استراتيجية التركيز المؤسسة فرصة إليجاد منفذ في السوق، و من  ثم استغاللو 

و تتمتع المؤسسة التي تتبنى ىذه . ير منتج مبتكر ال غنى لممستيمكين عنوبواسطة تطو 
االستراتيجية بالحماية من المنافسين إلى المدى الذي تستطيع من خاللو تقديم منتج أو خدمة 
ال يستطيع المنافسون تقديميا، و تمك القدرة تمنح المؤسسة قوة و ميزة عمى عمالئيا، نظرا 

 .لحصول عمى نفس المنتج من أي مصدر آخرألنيم ال يستطيعون ا
أنيا تسمح لممؤسسة بالبقاء قريبة من , و من المزايا األخرى التي تمتمكيا ىذه االستراتيجية

عمالئيا و االستجابة الحتياجاتيم المتغيرة و الصعوبة التي تواجييا أحيانا المؤسسة التي 
ئح األسواق ليست عمى درجة كبيرة من تتبنى استراتيجية التركيز في إدارة عدد كبير من شرا

حيث أن تمك المؤسسة عادة ما تنتج كميات صغيرة من . األىمية بالنسبة لتمك المؤسسة
المنتجات، و تكاليف إنتاجيا غالبا ما  تتجاوز التكاليف الخاصة بالمؤسسة المنخفضة 

 .التكمفة
دت المؤسسة المتبنية لمتركيز قد تؤدي التكاليف العالية إلى تقميص الربحية إذا ما وج, أيضا

نفسيا مضطرة إلى االستثمار  بمعدالت كبيرة في تطوير و تحديث منتجاتيا، كي تستطيع 
دخول المنافسة مع المؤسسات التي تتبنى التركيز، و ذلك نظرا إلمكانية إنتاج أحجام صغيرة 

 .من المنتجات بتكاليف منخفضة
ت التي تتبنى التركيز، احتمال االختفاء المفاجئ و من المشاكل األخرى التي تواجو المؤسسا

لشريحتيا السوقية بسبب التغيرات التكنولوجية أو التغيرات التي تطرأ عمى أذواق المستيمكين 
و العمالء و عمى عكس المنتج الذي ينتيج التمييز بشكل عام ال تستطيع المؤسسة التي 

و كفاءاتيا عمى   نظرا لتركيز مواردىاتتبنى التركيز االنتقال بسيولة إلى شريحة أخرى، 
 .شريحة واحدة أو شرائح قميمة
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و تستطيع المؤسسات التي تتبع استراتيجيات التميز أن تنافس المؤسسات التي تتبنى التركيز 
و ذلك بطرح منتج يفي باحتياجات عمالء تمك المؤسسة، فيذه األخيرة دائما ما تكون عرضة 

 . الدفاع عن قطاعيا السوقيلميجوم، و ذلك يتعين عمييا 
 مقومات تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات :ثانيا
ترتين فاعمية المؤسسات في عالمنا اليوم، لحّد كبير بقدرتيا التنافسية، و بقدرتيا في    

و ىي قدرة مرىونة بدورىا بقدرة المؤسسة عمى تصميم و (.4)مواجية المنافسة و التصدي ليا
التغيير، و تييئة و تنمية مخزون من رأس المال الفكري، يضم مديرين إدارة استراتيجيات 

و ذوي أداء      مؤىمين لمتفكير االستراتيجي االبتكاري و عاممين متمكنين من االبتكار، 
بحيث يتم تجديد المؤسسات من خالل , (7)كفء و فاعل في شتى مجاالت األداء التنظيمي

:  موب مخطط، و  يتم تجديده عن طريق أربعة جوانبتنمية و تطوير البناء التنظيمي بأس
سموكيا بالعمل الجماعي والقيادة المشتركة، عمميا بترشيد القرارات، ىيكميا بإعادة تصميم 

 (.9)الوظائف و البناء التنظيمي وأخيرا تكنولوجيا من حيث أساليب العمل
الت النمو االقتصادي و بين فإيجاد المعادلة المالئمة التي توازن بين العمل عمى زيادة معد

االىتمام بنوعية ىذا النمو االقتصادي تحتاج إلى التحديث في كافة قطاعات االقتصاد 
 (.10)القومي و إلى تطوير و تعزيز دور المؤسسات

و من أجل ذلك تجد المؤسسة نفسيا أمام حتمية الرفع من مستواىا مقارنة بالدول المتقدمة 
 . ل العوامل الرئيسية التاليةعمى الساحة العالمية من خال

 الجودة  كعنصر فاعل في تحقيق القدرة التنافسية  1-
حيث تحولت معايير الجودة من معايير محمية يضعيا جياز المواصفات و المقاييس المحمي 
بكل دولة إلى معايير عالمية تضعيا المنظمة العالمية لممواصفات، مما يتوجب عمى 

الخدمات التي تجابو اختيارات األسواق الدولية و في نفس الوقت المؤسسات إنتاج السمع و 
 .تكفل لممواطنين اكتساب مستوى معيشي متصاعد و متواصل عمى المدى الطويل

و تتحقق الجودة عندما ينجح المنتج في تصميم و تنفيذ و تقديم منتجات و خدمات تشبع 
صح عنيا، لذلك يشغل المبتكرون حاجيات و توقعات العميل المعمنة و حتى تمك التي لم يف

و     عقوليم في العديد من المؤسسات المتميزة لتخّيل ما يمكن أن يحمم أو يفكر بو العميل، 
ما يمكن أن يجعمو أكثر رضا في استخدامو لمسمعة أو استفادتو من الخدمة، كما ذكرنا 

 .سابقا
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ء كثيرون من دفع أكثر، و تعد الجودة بال شك سالحا تنافسيا فاعال، و لن يمانع عمال 
 (.7)مقابل منتجات أعمى جودة و أكثر انسجاما مع توقعاتيم

 (:7)يتطمب التنافس بالجودة عدة مقومات تتمثل فيما يمي حيث
و    استميام حاجات و توقعات العمالء كأساس لتصميم المنتجات و كافة وظائفيم  -

 .نظم المؤسسة
ة العميا و تنمية ثقافة متضمنة حتمية جعل الجودة عمى رأس ىرم أولويات اإلدار  -

 . األداء السميم منذ البداية

 .اختيار و تدريب و حفز قوى عاممة تنجح في األداء المتميز القائم عمى االبتكار -

 .تصميم سميم لممنتجات و تنفيذ سميم لمتصميمات -

 .تطوير عالقات استراتيجية مع الموردين -

مبدأ الجودة من المنبع و األداء السميم منذ تبني فمسفة تأكيد الجودة المنسجمة مع  -
البداية، بدال من فمسفة مراقبة الجودة التي تنحصر في التحقيق في الخطأ أو 

و في ىذا اإلطار يتم إعادة النظر في ثقافة المؤسسة ككل )االنحراف بعد وقوعو، 
 (. و في النمط القيادي لإلدارة

 .تمام بإدارة الجودة الشاممةتبني مفيوم التحسين المستمر من خالل االى -

و ىذا )التزويد بتجييزات فاعمة تييئ مقومات اإلنتاج المرن كمما تطمب األمر،  -
 (. يتطمب إعادة النظر في ىيكمة المؤسسة

استخدامات متقدمة لتكنولوجيا المعمومات في تصميم النظام اإلنتاجي، مثل تصميم  -
و نظم       و التنفيذ بالحاسب، المنتجات اعتمادا عمى الحاسب اآللي و الصنع أ
 .   التخزين و االستعادة التمقائية، و نظم الصنع المرنة

أما فيما يتعمق بالمفيوم اإلداري إلدارة الجودة، فيو يعتبر من المفاىيم اإلدارية  
إضافة إلى تزويد . الحديثة اليادفة إلى تحسين و تطوير السمع المنتجة و كذلك الخدمات

ارات إدارية عالية تساعد عمى مواجية التحديات، حيث يالحظ أن الدول المؤسسات بمي
ققت نجاحا كبيرا في مؤسساتيا اإلدارية من خالل تطبيق ىذا المفيوم، و من ىذه المتقدمة ح

كّل دولة حسب طريقة خاصة متشابية في العموم لكن تختمف في بعض )الدول 
الخصوصيات، الشيء الذي يساعد عمى تحسين استخدام بعض االستراتيجيات التسييرية أو 

و قد أصبح مفيوم إدارة الجودة , كية، فرنسا، بريطانيااليابان، الواليات المتحدة األمري( تعيقيا
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الحالي أسموبا إداريا ميما في مجاالت اإلدارة و المنظمات الحديثة، كونيا تسعى إلى تغيير 
الثقافة التنظيمية القائمة، و استبداليا بثقافة تنظيمية جديدة تركز عمى نشر الوعي و المعرفة 

القرار، أو المشاركة  إلى مشاركة األفراد في عمميات صنعالخاصة بإدارة الجودة، و الدعوة 
في جميع العمميات التنظيمية، إضافة إلى ضرورة تزويد العاممين لبذل المزيد من العمل 

 (.11)الرامي إلى تحقيق األىداف
   االىتمام بالموارد المعرفية و التكنولوجية  2-

لوجية و لذا أصبحت التكنولوجيا أىم يستمزم البقاء و االستمرار تعزيز الموارد التكنو 
عناصر النجاح و النمو في عصر العولمة، لذلك فإن المؤسسات مطالبة بمجاراة التطورات 
العالمية في مجال التكنولوجيا و االستفادة قدر اإلمكان من التطور التقني العالمي الذي 

 .ىذا من ناحية, يختصر الوقت و المسافة
و         تكنولوجيا الحديثة تستوجب إعادة تأىيل الموارد البشرية و من ناحية أخرى، فإن ال

الكوادر اإلدارية بما ينسجم مع متطمبات التكنولوجيا الجديدة، فال يجب استسيال العمالة 
الرخيصة و غير المؤىمة، فمن الممكن أن ينتج عامل غير مؤىل، و لكن إذا كانت اآللة  

متقدمة قد يتمف من اإلنتاج أو يكمف أكثر بكثير من  التي يستخدميا ذات تقنية عالية و
 .استبدالو بعامل كفء و مييأ ليذا العمل

و         و تقتصر المعرفة عمى ما يبدعو العمماء و المفكرون و المختصون في فروع العمم 
التقنية وأصحاب الخبرات العممية و الميارات التطبيقية، بل ىي أيضا تشمل كافة ما يصدر 

قول األفراد عمى اختالف مستوياتيم العممية و الفكرية و ما توافق عميو األفراد في من ع
و الرمز، و        المجتمعات المختمفة من مفاىيم و مدركات يعبرون عنيا بالقول و الفعل 

بذلك فإن المعرفة ليا درجات من الصحة و الدقة، فميس كل ما يعرف بالضرورة صحيح، 
فميست كل أشكال المعرفة السائدة في . ياتيا من النضج و الكمالكما أن لممعرفة مستو 

و سالمة التعميل و        عصر أو مجتمع متعادلة من حيث استكماليا لمقومات الوضوح 
 (.12)االستناد إلى المنطق السميم فيما انتيت تعبر عنو و تحاول تفسيره من ظواىر و أفعال

داري تكرس معنى أساسي ىو أن اإلدارة في حقيقتيا و بذلك بدأت مرحمة جديدة في الفكر اإل
عممية بحث عن مصادر المعرفة المساعدة في الكشف عن فرص لمعمل المنتج المحقق 
لمنافع و فوائد، ثم توظيف تمك المعرفة و تحديثيا و التعمم من نتائج استخداميا وفق منطق 

و ىي مجموعة المفاىيم و , "رفةإدارة المع"و منيجية موضوعية و ىادفة أطمق عمييا تعبير 
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األساليب التي تتبعيا اإلدارة لتوليد و تداول استثمار األصول الفكرية التي تمتمكيا، أي 
أو من ( الخاصة)حصيمة المعرفة المتجددة التي تتاح لممنظمة  سواء من مصادرىا الذاتية 

 (.12)مصادر خارجية
 . امل التاليالشيء الذي يدفعنا بمضاعفة االىتمام أكثر بالع

 البحث العممي و التطوير التكنولوجي    3-
يعّد التغير المستمر في األفكار و التكنولوجيا و األذواق و المجتمعات و غيرىا من 
التحديات التي تواجو المؤسسات، و يعد البقاء و االستمرار و بناء مركز تنافسي متميز من 

بة التقدم و التكيف مع البيئة تمثل الشروط التحديات الرئيسية، و مواجية التغيير و مواك
الضرورية لتحقيق ىذه األىداف، فالبحث و التطوير مكمل لمجودة المطموبة في العمل 

 .اإلنتاجي و العالقات مع المؤسسات العالمية و المنظمات الدولية
عي كما لمتطوير اإلداري و التنظيمي دور ىام، و ليذا فإن ضرورة وجود ىياكل إدارية ترا

 .الوظائف و الوصف الوظيفي و الشاغر في وظائف معينة و اإلعداد لممئيا
 عامل التنظيم، اإلدارة و إدارة المواد البشرية  4-

كفاعل في التسيير المحكم لممؤسسات، حيث يتطمب ىذا تطوير رؤية إدارية متكاممة، تستند 
و         مدير اإلداري إلى فمسفة واضحة و محددة، تساىم في زيادة كفاءة و فاعمية ال

تحويمو تدريجيا إلى مدير استراتيجي، من خالل تزويده بمجموعة متكاممة من الميارات 
الفكرية و التحميمية اإلنسانية، و السعي إلى إرساء قاعدة معموماتية من خالل توضيح آليات 

و القدرات التفكيرية         و تزايد الميارات . صياغة االستراتيجيات و تنفيذىا و الرقابة عمييا
و الفاعل في تحقيق      ذات الطابع االستراتيجي يمكن المدير اإلداري من اإلسيام الجاد 

النجاحات المستمرة لمنظماتيم، و القدرة عمى بناء مصدات متينة تحمي منظماتيم من 
اء المزايا المنافسة الجديدة في ميدان األعمال و السعي لالبتكار االستراتيجي الدائم في بن

ال سيما و أن , (13)التنافسية لممنظمات و حماية ىذه المزايا من التقميد من قبل المنافسين
الفكر اإلداري العالمي قد تطور من النظر إلى العنصر البشري باعتباره مجرد أيدي عاممة 

لعمل إلى االىتمام بالعقول البشرية باعتبارىا مصدر المعرفة التي أصبحت محور و ارتكاز ا
 .اإلداري

و التركيز عمى طبيعة الوظيفة و األدوار وعمى درجة التأىيل لمموارد البشرية أو العاممين، 
أسيم أيضا في توجيو رجال األعمال و اإلدارة و الصناعة إلى التخطيط القصير و البسيط، 
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ت حيث تكتفي معظم أشكال ىذا التخطيط بوصف كيفية تدني و نمّو أشكال العمل، و توجيا
الصناعة و المؤسسات االقتصادية، إّما استخداميا لممزيد من العمال أو الموظفين الذين 
يتمتعون بكفاءة عالية في األداء واإلنتاج، و إما بتوظيف عدد متزايد من اليد العاممة الفنية 

ة و تندمج فييا عدّ    و تبين الدراسات األكثر تعمقا، الصورة الكاممة التي تتداخل . المؤىمة
وظائف و أعمال بشكل يسمح بتعاون العمال أو الموظفين، و تكامل وظائفيم و أدوارىم 
داخل المؤسسة الواحدة، حيث يرى رواد مدرسة العالقات اإلنسانية أّن المشاركة في تسيير و 
تنظيم المؤسسة تحفز العمال و اإلطارات، و تحّمميم جزءا من المسؤولية، و في نفس الوقت 

ا بالمؤسسة و بأىدافيا، فتحسيس الموظفين بمسؤولياتيم يّمكن من رفع اإلنتاجية تربطيم أكثر 
 (.14)حسب المدرسة االجتماعية

و   و قد يكون من األفضل لممؤسسات أن تكون نظم التعميم متوافقة مع احتياجات السوق،  
. لعملأن يكون التدريب و إعادة التدريب مرتبطين بمؤسسات التعميم و احتياجات  سوق ا

ففي كثير من المعامل و المشاريع اإلنتاجية عندما تستورد بعض اآلالت واألجيزة المتقدمة 
يطمب من المؤسسات العالمية تدريب العمال و الموظفين، وىذا يدفع بنا إلي التطرق إلى 
عنصر يعتبر من العناصر الفاعمة في اآلونة األخيرة لتمكين المؤسسات من التصدي 

فسة أال و ىو التطوير التنظيمي ارتكازا عمى ما يسمى أو يعــرف بالتعمم لضغــوط المنا
 :التنظيمي و منظمات التعمم

    Learning Organization )  و ( Organizational Learning   . 
 عامل التطوير التنظيمي    5-
 ، أن قدرة المنظمات أو(15) (Buchanan, Clayton and Doyle)لقد أكد كل من     

المؤسسات في الحفاظ عمى المزايا التنافسية لدييا ترتبط بمدى قدرتيا عمى رفع مستوى 
الخدمات و المنتجات وتحديثيا  باستمرار، و االستجابة الحتياجات العمالء المتغيرة، 
مؤكدين عمى ضرورة إعطاء التعمم األىمية الكافية داخل المنظمة الستحداث الطرق التي 

 .ياتياتؤدي إلى تحسين عمم
أّن مفاىيم التطوير التنظيمي و أسسو تساعدنا عمى إحداث التوافق بين ( " 16)حيث يرى 

و  المتغيرات المتالحقة و أساليب و نظام العمل وصوال إلى مستويات جديدة من الكفاءة 
الفعالية، و يوضح أن التطور التنظيمي مفيوم نسبي عمى المستوى النظري والتطبيقي و 
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ربط المنظمة مع بيئتيا و ليس فقط تطويرىا داخميا، فيو يحقق توازنا بين المتغيرات يستيدف 
 .البيئية و سموك األفراد و الجماعات لتحقيق الكفاءة و الفاعمية الكمية

إلى أّن ىناك ( 15) (Beer, Eisenstat, and Biggadike)و في ىذا اإلطار أشار 
بإيجاد العالقة التي تربط بين عممية التعمم التنظيمي  نقصا كبيرا في أدبيات اإلدارة التي تيتم

 .الخاصة بيا تفي المؤسسات و بين نجاح ىذه المؤسسات، في وضع االستراتيجيا
و         إلى الحاجة لمتنسيق بين الميّن المختمفة و االرتقاء بيا و زيادة الناتج ( 9)و يشير  

ما لمتنمية التنظيمية المخططة يتكون من القدرة التنافسية لممنظمات، حيث وضع إطارا عا
عناصر المناخ : األبعاد الرسمية و غير الرسمية لمتنمية، و ثانييا : أوليا , أربعة جوانب

أوجو األزمات التنظيمية مثل الصدمة : التنظيمية و بنود الربحية و الرضا الوظيفي، و ثالثيا 
أنماط القيادة : و القيادات، و رابعيا و التأقمم عمى مستوى العالقات الفردية و الجماعية

اإلدارية التي تتراوح بين السيطرة و المشاورة والرفض و القبول و بين طمب األمان الوظيفي 
 .و البحث عن التميز

، 1988في  Harvard Business Reviewو في ىذا المجال كانت قد أصدرت مجمة 
مفادىا أن الميزة التنافسية  Arie de Geusلمكاتب " التخطيط بالتعّمم"مقاال تحت عنوان 

الوحيدة أمام منظمات المستقبل ىي قدرة المدراء عمى التّعمم بطريقة أسرع من 
 (.17)المنافسين

و أن السموكيات والتصرفات تنتج أو تنجم بناءا عمى اعتقاد رئيسي يقوم عمى محورين 
أية مصادر، مع سرعة تحويل  أساسيين ىما الرغبة و قدرة المنظمة عمى استمرارية التعمم من

حيث اقتنعت بالفعل مجموعة من , ( 17)التّعمم إلى تصرفات، و ىنا تكمن  الميزة التنافسية
 المؤسسات العالمية بفكرة 

    (.17) و تثبت ىذا األسموب (Learning Organization)منظمات التعمم 
حدود لو، و المدخل المميز لمتغيير و بالتالي يعتبر التعّمم مصدر التجديد الذي ال نياية و ال 

بأنو قد تتمكن المنافسة من االعتماد عمى , ىنا ,(17) والتطوير المستمر، و يضيف 
و   مصادر عديدة من أجل تحدي التغيير كرأس المال، العمالة، المواد الخام، التكنولوجيا

المنظمة عمى التعّمم ،  حتى تعيين أفراد من المنافسة، لكن ال يمكنيم نسخ أو اقتناء قدرة
 .الشيء الذي يزيد من أىمية التعّمم و يجعل منو عامال فريدا لمواجية تحديات المنافسة

 اإلدارة و التسيير الحديث   6-
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يرّى العديد من الباحثين في اإلدارة االستراتيجية فكرا و مضمونا و سموكا وتوجيا    
االنحصار، و ىذا ما يتطمب منيا أن تتبنى  الوسيمة الفعالة إلنقاذ المؤسسات من الفشل و

المدخل االستراتيجي، فممارسات اإلدارة االستراتيجية تسمح بالتقييم المستمر لمتغيير في 
و     الظروف البيئية الداخمية و الخارجية، و تحديد اإلمكانية المالئمة وبدائل التصرف 

 (.13)أساليبو في ضوء ىذا التقييم
ؤسسات تسعى إلى تحقيق النجاح في عممياتيا و أنشطتيا، وتكافح و كما أّن معظم الم

باستمرار لبناء مركز استراتيجي و تنافسي متميز، فالمفروض أن تممك رؤيا طويمة األجل، و 
أن تفكر بالكيفية التي ستكون عمييا أعماليا خاصة في مجال تحقيق األرباح المستقبمية و 

ؤثرة في عممياتيا، خاصة أن ىذه األخيرة في تغّير سريع و تحميل و دراسة العوامل البيئية الم
و بالتالي، فالتوجيو االستراتيجي  يوضح الكيفية التي يمكن من خالليا لممؤسسة أن . مستمر

تتنافس في ميدان األعمال، و أن تقوم باإلجراءات و التغييرات الالزمة لكي تستمر عممية 
 .المؤسسة و مطالب البيئة بصورة دائمة التطابق و المالءمة بين أىداف و غايات

و منذ بداية العمل بالطريقة االستراتيجية، فإنو تم إيجاد و اقتراح عدة أنواع من 
االستراتيجيات التي تم تطبيقيا في الواقع في عدة مؤسسات خاصة األمريكية منيا واألوروبية 

 : (14)و ىي
توجيو مختمف طاقات المؤسسة  التخصص عن طريق تحديد نوع معين من المنتجات و+( 
 .نحوه
االندماج العمودي و ىو ما يعني تعزيز نشاط المؤسسة في فرع ما و ذلك أماميا أو +( 
 .خمفيا
التنويع بحيث تسعى المؤسسات إليو في نشاطيا في السوق، محاولة توزيع مواردىا +( 

مكانياتيا عمى أكثر من تخصص حتى تكون في مأمن من المشاكل عند إ صابة فرعيا وا 
السابق بتدىور النتائج، و ىكذا تحقق التعويض في تخصصات نشاطيا، لضمان بقائيا 

 . وأرباحيا، و قد يكون ىذا التنويع متمركزا أو متكتال
االنسحاب في أوقات األزمات، و التي تستخدميا المؤسسات لتفادي الخسائر في لحظة +( 

 .األزمة بشكل واع واحدة، أو عمى األقل لمتخطيط و توزيع نتائج
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و         الرئيسية يتعمق بدرجة كبيرة بوضعية المؤسسة  تو االختيار بين ىذه اإلستراتيجيا
محيطيا االقتصادي و البيئة المحيطة و مدى ارتباطيا بأىداف و غايات المؤسسة 

 .واإلمكانيات سواء المادية أو المالية أو البشرية و طاقات اإلدارة بيا
ة المتبعة ترتبط بشكل كبير بتحديد األىداف المراد تحقيقيا و التي ال فاالستراتيجي 

تكون بعيدة عن اختيار مستويات من المردودية و الكفاءة لمختمف الوسائل المستعممة 
 .        بمختمف ميزاتيا

و قد أكدت التجربة أن الربط بين األىداف و إعداد الخطة األساسية يقدم سيولة  
مية اختيار األىداف و إعداد الخطة األساسية ال يمكن أن يكون موضوع ومالءمة و أن عم

قرارات منفصمة وبالتالي فالمؤسسة تستعمل آليات تستجيب لمبادئ الضبط الذي يرمي إلى 
تعويض التذبذبات التي تحمميا تغييرات المحيط عمى نتائج نشاط المؤسسة، وذلك من أجل 

 . تحقيق المؤسسة غاياتيا
بو ىو أّن مؤسسة بدون خطة ال يمكن اعتبار نشاطيا عاديا، فالتخطيط عبارة و المعترف 

و  عن منيجية مستمرة لمستقبل المؤسسة بحيث يتضمن تقييم و تقدير محيط المؤسسة 
و تقييم   استنتاج نتائجو عمى ىذه األخيرة، و ذلك بتحديد األىداف المراد تحقيقيا، وكذا قياس

سة و بالتالي إعدادىا لالستفادة من أقصى المزايا و تحّمل أدنى المشاكل من إمكانيات المؤس
 . التطور المنتظر

فالتخطيط يييئ الفرصة لإلدارة لرؤية ىذه األجزاء المختمفة في إطار متكامل وفي نفس 
الوقت، و من ثم يمكنيا العمل عمى التكييف و التنسيق بينيما، و االحتياط  لمواجية 

رجة و االستغالل األمثل لطرق األداء و التنفيذ، كما يوفر األسس العممية المواقف الح
 .لمرقابة، و تقوم  بينيما عالقة مباشرة، فدقة الرقابة تعتمد عمى أحكام التخطيط

و  و اإلدارة االستراتيجية ىي محاولة لخمق درجة عالية من التكامل بين مختمف األنشطة 
مية عمى مستوى منظمة األعمال، و عميو فإنيا تحقق الرؤيا الفعاليات اإلدارية و التشغي

كما تيتم باتخاذ القرارات . الشمولية لكل المجاالت الوظيفية، و تحميل  نقاط القوة و الضعف
االستراتيجية، و ىي قرارات حاسمة و جوىرية تحدد مستقبل وجود المؤسسات، حيث أّن 

جة األساس عمى قدرتيا عمى التكيف مع بيئتيا نجاح المؤسسة في استراتيجياتيا ينصب بالدر 
في ظل محددات مواردىا، و ذلك من خالل مراحل التخطيط االستراتيجي التي تعتبر عمى 
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درجة من األىمية ألّن الفشل في إحدى ىذه المراحل، يعني الفشل في الخطة كاممة، و ىذه 
 : المراحل تتمخص في 

 .مرحمة التييئة و إثارة االنتباه -
 .ة االتصال و االستشارةمرحم -

 .مرحمة اتخاذ القرار -

 .مرحمة جمع المعمومات -

 .مرحمة وضع برامج الخطة االستراتيجية -

 .مرحمة التقييم و المتابعة -

 دراسة األسواق و التنبؤ بمتطمباتيا   7-
يمثل تحقيق الميزة التفاضمية أو التنافسية ضرورة ممحة لكي تستطيع المؤسسة   

ستمرار خاصة، و أّن الكثير من السمع ذات الجودة العالية و األسعار البقاء والنجاح واال
المغرية دخمت األسواق المحمية و أصبحت تنافس السمع الوطنية، ىذا إذا كانت أحجام السمع 

و لذا فباإلضافة إلى الجودة المطموبة لممنتجات المحمية، فإّن . والخدمات المحمية كافية
روريات القصوى، و لذا تظير الحاجة إلى رصد دائم لردود دراسات السوق تعتبر من الض

فعل السوق عمى نوعية المنتجات و أسعارىا وتوظيفو و االستفادة من أعمال التصميم، من 
خالل دراسة السوق و المستيمك، و تغير األذواق وتنوعيا، أي االحتكاك مع متطمبات 

 .السوق
و توزانا  ن البحث عن خيارات أكثر تطورا و السوق المحمي ىو سوق محدود، لذا فال بد م

بحيث تتناسب مع تمبية الحاجيات، و البحث عن فرص التصدير، فصناعات الدول النامية 
و اإلعالنات   ال تالقي التسييالت الالزمة ليا كما ينقصيا الكثير من الحمالت الدعائية

 . الالزمة لتسويق منتجاتيا
بح الموارد أكثر تكمفة و يكون جمب العمل من خالل تطبيق الجودة و مع عالمية العمالة تص

الشاممة التي يرتكز دائما عمى مطالب و حاجات العمالء، و تسارع عمميات التطوير 
التكنولوجي والمعارف، جعل تطبيقات التسويق متقدمة و سريعة بدورىا، و إذا  لم يتكيف 

 . عب تتعمق بوجود مؤسساتيم في السوقرجال التسويق معيا فإنيم حتما سيواجيون مصا
وعممية اتخاذ القرارات التسويقية السميمة ىي األساس األول لنجاح التسويق و فعالية اإلدارة، 
ولذا فإن إدارة التسويق تعمل عمى اتخاذ القرارات التي تمكنيا من تحقيق أىدافيا بأكبر 
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داد دراسات عميقة و تخطيط متكامل فعالية، و لن يكون ذلك إاّل من خالل قيام المؤسسة بإع
عمى المدى القصير و الطويل، حتى يمكن ليا أن تزيد من قدراتيا عمى مواجية التغيير و 

 .                المخاطرة
و مما تقدم يسيل اإلحساس بثقل بعض األمور و نواحي الحياة االقتصادية، و عمميات 

خمية أي المكونات الداخمية ليا أو تفاعالتيا تفاعل المؤسسة سواء كان ذلك بتفاعالتيا الدا
 .بمحيطيا الخارجي مؤثرة فيو، و متأثرة بو

ىذا يدفعنا إلى ضرورة التحدث عن بعض المتغيرات و التي تيّم عمل أو نشاط المؤسسة  
بالدرجة التي قد تمثل ليا نقاط قوة وتمكنيا من التميز، أو بالعكس تكون نقاط ضعف 

 .انييارىا، و حتى انسحابياوبالتالي تعمل عمى 
 دور المعمومات في تحقيق الميزة التنافسية   8-
تؤدي المعمومات و تكنولوجيا المعمومات دورا ىاما في تحقيق التميز و ذلك من  

. خالل استخداميا في اكتساب النفوذ في السوق، و تحقيق األىداف اإلستراتيجية لممؤسسة
ستثمار يمكن استغاللو استراتيجيا بدال من كونيا نفقة فبالنظر إلى المعمومات عمى أنيا ا

يجب التحكم فييا، يمكن من خالل النظم المتعمقة بيا أن تخمق فرصا لممؤسسة و إضافة 
 . قيمة ليا

وقد تزايد في اآلونة األخيرة االىتمام بالكيفية التي يتم فييا استخدام أنظمة المعمومات عمى 
نافسية و خاصة في الظروف الحالية، المتسمة بشدة المنافسة المستوى االستراتيجي، كأداة ت

عمى المستوى العالمي، و قد ازداد في منتصف الثمانينات االىتمام باستخدام أنظمة 
المعمومات لمحصول عمى الميزة التنافسية، إذ سميت بأنظمة المعمومات االستراتيجية 

(SIS)االستخدام الحالي ألنظمة : دين، بحيث تحدد القيمة االستراتيجية بناء عمى بع
 .المعمومات و التطبيقات المتوقعة في المستقبل

و إمكانية تطبيق تكنولوجيا المعمومات بشكل رائد لمتقدم عمى المنافسين ىو ما يعبر عنو 
 .بالميزة التنافسية الناجمة عن أنظمة المعمومات

ستراتيجية و تطوير ميزة فقد يتغير بناء الصناعة مثال، من خالل أنظمة المعمومات اال
و   تنافسية مثل تقميل التكمفة، التميز عن المنافسين و تغير المدى، أو المنظور التنافسي،

 البدء بمشاريع جديدة تعتمد في تمايزىا عمى أنظمة المعمومات المتقدمة مثل األنظمة الخبيرة

مومات بصورة ميكانيكية، و ، فالمسعى الحقيقي إلدارة المعمومات ال يختص بإدارة المع(5)
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لكنو  يشير إلى التوسع في مجال الرؤية بالنسبة لمعممية الجارية و التعامل مع مكوناتيا 
أي أنيا تشير إلى المعمومات , كمعمومات فعمية، يدرك الشخص المتمتع بيا لمعناىا الحقيقي

ات الصحيحة في أغمب غير الموثقة أو المعمومات البدييية و الخبرة التي تيدينا إلى القرار 
 (.18)األحوال

إلى تحقيق أكبر  (DMI)حيث تيدف وظيفة إدارة المعمومات و الوسائط المتعددة الرقمية 
مساىمة ممكنة لممعمومات في تحقيق الميزة التنافسية االستراتيجية المؤكدة سواء من خالل 

رتباط المعمومات بكل تقميل نسبة كمفة المعمومات من ىيكل التكاليف الكمية أو من خالل ا
أنشطة تكوين القيمة لمنظمات األعمال، و خاصة إذا عممنا أن سمسمة القيمة ال تعّبر فقط 
عن التدفق الخطي لألنشطة المادية و إنما تتضمن كذلك المعمومات التي تتدفق داخل 

مات المنظمة و بين المنظمة و المجيزين و الموزعين و العمالء، باإلضافة إلى أّن المعمو 
 (.19)نفسيا ىي التي تحدد قوة المساومة النسبية لممتبارين العاممين في كل أنشطة األعمال

و يحقق تطوير المعمومات االستراتيجية دعما آليا و ذكيا لإلدارة العميا لممؤسسة، بحيث 
تتمكن من جراء تحميل سمسمة القيمة من تحميل األنشطة و الفعاليات المختمفة لممؤسسة لتمبية 
رغبات عمالئيا، و بالتالي تتمكن إدارة المؤسسة ىنا من معرفة الفرص المؤدية لمتطوير و 

 . التمييز بين المنافسين
 دور البيئة و اإلدارة  في تعزيز القدرة التنافسية: ثالثا

و  تنافسية ةلقد تم التطرق إلي مفيوم الميزة التنافسية و أبعادىا و مراحل إعداد إستراتيجي
و ىناك عناصر أخرى ال تقل , ميز في كسب و تحديد أسس تعزيز القدرة التنافسيةدور الت

و إدارة        المحيطة و دور اإلدارة الفعالة  ةأثر البيئ: أىمية نحاول معالجتيا في ىذه الفقرة
 .التغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية

 البيئة المحيطة و آثارىا عمى المؤسسة   1-
ع المؤسسات إلى أبعد الحدود بالمحيط الذي تعيش فيو، خاصة في السنوات تيتم جمي    

األخيرة، حيث  ازدادت المنافسة حّدة عمى جميع المستويات، فالمحيط بمختمف مكوناتو لو 
دور و تأثير عمى المؤسسة، و يعّبر إلى حّد ما عن مجموعة من القيود المتحكمة جزئيا في 

ة تأخذ متغيرات و تأثيرات محيطيا كمعطيات خارجية يصعب توجيو المؤسسة، و ىذه األخير 
التحكم فييا، و عمييا أن تعمل عمى تحديد مسارىا من خالل الوسائل المختمفة مثل تحديد 

 .األىداف، التخطيط، االستراتيجية و غيرىا من أدوات التسيير و اإلدارة
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قمم معيا و تحقيق توازنيا استمرار عمميا بالتأو كمما نجحت في تفادي ضغوط المحيط في 
 .فيو كمما نجحت في البقاء و تحقيق أىدافيا

و المؤسسة في الواقع متكونة من شبكة من األفراد و الجماعات، و كّل منيا لو أىداف 
واتجاىات، قد تختمف و قد تتالقى نسبيا، فيؤالء األفراد و الجماعات ىم أطراف في 

       ية، سياسية و اجتماعية و ثقافية يؤثر فييم محيطيا، و كّل ما فيو من عوامل اقتصاد

 .و يؤثرون فيو
و لمختمف ىذه األسباب فإن المؤسسات أصبحت تسعى إلى اتصال مستمر بمختمف 
متغيرات المحيط من اقتصادية واجتماعية و سياسية و ثقافية و مؤسستية، المؤثرة في حركة 

اتيا في إطار اقتصاد السوق تبحث عن المؤسسة، فيذه األخيرة بمختمف قطاعاتيا و تخصص
بقائيا كأول ىدف بعالقتو مع تحقيق الربح، و االستجابة لمتطمبات المحيط االجتماعي و 
االقتصادي و التكّيف معو، لتتوازن كنظام جزئي منو، يشمل أنظمة فرعية داخمية ضمن 

 . النظام العام
وضاع المالئمة أو غير و بما أن المؤسسة تعيش و تعمل في محيط من النظم و األ

المالئمة لمتغييرات، فإنيا تتطمب نمطا إداريا فعاال و قادرا عمى إحداث التغيير و االستفادة 
منو، األمر الذي يتطمب القدرة عمى االبتكار و ليس فقط الوصول إلى أفكار جديدة، بل 

 .أيضا حسن تطبيقيا و استعماليا
ال تميل إلى االستقرار الدائم، فإنو من الضروري أن و بما أن اإلدارة ىي دوما محاطة ببيئة 

فبيئة العمل و . تسعى لمواجية األوضاع الجديدة و العمل عمى تجنب عوامل التغيير السمبي
و ظروف      األوضاع االقتصادية و االجتماعية و السياسية و ظروف العمل وكذا السوق 

مما يؤدي إلى ضرورة ترقب و , (20)ىي أمور تخضع لمتغيير بشكل أو بآخر, المنافسة
ترصد كل ما يحدث من تغييرات في البيئة المحيطة و ذلك رغبة في مواجية آثار ىذا 

 . التغيير و مواكبة المستجدات
 دور اإلدارة الفعالـــــة  2-

فالعالم يتطور من حولنا و تتكامل األسواق و تتقمص الحواجز، و تزيد حّدة المنافسة، و      
راع بين الفكر المبدع الخاّلق الذي يقدم االختراعات و المبتكرات و بين أصحاب يزيد الص

الفطنة و الذكاء الذين يترجمون ىذه االختراعات إلى وسائل و سمع تستخدم ىذه األفكار و 
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التكنولوجيات الحديثة استخداما اقتصاديا و تجاريا، و بتكمفة معقولة تزيد قدرة عارضيا 
 (.10)ن انطالقو لمنفاذ في األسواق المختمفةالتنافسية و تزيد م

و ألننا نتكامل مع ىذا العالم وال ننفصل عنو أو ننعزل عن أحداثو فإن أىم ما ينبغي أن 
نركز عميو في المرحمة القادمة، ىو التحديث الشامل لكافة القطاعات و المرافق و تعزيز دور 

 (.10)وابط تضمن حسن األداءالمؤسسات  التي تتدفق من خالليا األنشطة و تحكم ض
و ذلك من أجل بناء مركز استراتيجي و تنافسي متميز يضمن ليا البناء و النمو و تحسين 

حيث يرى المختصون بالتسويق أن القدرة عمى التغيير , األداء في ظل البيئة التي تعمل فييا
لمتغيرات الجديدة أصبحت في حّد ذاتيا إذا أحسن تطبيقيا ميزة تنافسية، فاإلدارة في ظل ا

أصبحت في حاجة ماسة إلى فمسفة جديدة و فكر جديد، كونيا تعمل عمى توظيف الميارات 
 Freed)العالمية و تنمية الموارد البشرية، فاإلدارة الفعالة تعتبر أساس التنمية االقتصادية

Riggr)  (11 ) و كونيا المحرك الرئيسي لمتنمية(Peter Drucker). 
و            في اإلدارة، األداء الوحيد المقبول في عصر التنافسية " التميز"م حيث يعتبر مفيو 

العولمة والمعرفة و أّن امتالك مقومات إدارة التميز و تفعيميا السبيل الوحيد لبقاء المنظمات 
و سيطرة      و استمرارىا في عالم اليوم القائم عمى الحركة السريعة و التطوير المستمر 

مالء و تعدد البدائل أماميم، و انفتاح األسواق و زوال العوائق المادية و المعنوية  رغبات الع
 (.12)و الثقافية عن طريق التجارة الدولية 

و تظير أىمية التنمية اإلدارية في مقدرتيا عمى تنمية التنظيمات اإلدارية باستخدام المفاىيم 
يات اتخاذ القرارات إلى تحسين كفاءة و اإلدارية وفقا لمنيجية البحث العممي في كل من عمم

فعالية االتصاالت و العمل عمى تنمية ميارات القادة اإلداريين، و تعتبر ىذه العمميات من 
حيث تعتمد ىذه األخيرة عمى مجموعة من المقومات أو , العمميات المكممة لمتنمية اإلدارية

و تتمثل في تطوير المنظمات المبادئ التي تتطمب العمميات التنموية ضرورة تواجدىا، 
 .اإلدارية تطوير الموارد البشرية و تطوير اإلجراءات و األساليب

و ىذا ما يستوجب عمينا إعادة صياغة كثير من المفاىيم التنظيمية و اإلدارية في مؤسساتنا 
لتتالءم مع المتغيرات الحديثة حتى تتفادى معالم نقص الكفاءة و ندفع عن طريق التخطيط 

 .  روس التنمية االقتصادية و االجتماعيةالمد
تعتبر أبعاد الحضارة التنظيمية الشائعة حاليا في كثير من مؤسساتنا العربية خميطا من 
الجديد و القديم وخميطا من القيم السمبية و اإليجابية، التشاؤمية و التفاؤلية، فتساعد ىذه 
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وظيفة دون اإلنتاجية، و دون التوافق اإلطارات القيمية عمى برمجة الموارد البشرية وفق ال
معيا، كما تساعد عمى استمرارية جيود اإلجراءات و تقادم تطوير أساليب و إجراءات 
العمل، كما تساعد عمى التعمق في تفاصيل الماضي و بعض مالمح الحاضر دون إىمال 

 .النظرة المستقبمية الشاممة
و أن , .(21)التغيرات التي تحدث من حوليا و اإلدارة الحديثة الواعية ىي القادرة عمى فيم

و البيئة     تختار من تمك التغييرات التي تتالءم مع ظروف المؤسسة و المناخ االقتصادي 
المحيطة بيا، و عمييا ترسم استراتيجية التمام ىذا التغيير بشكل يمثل أفضل نتائج و أحسن 

 (.21)منافع لممؤسسة التي تتولى إدارتيا
مفضل ليا أن تميد لمتغيير في الوسط الذي يعمل تحت قيادتيا من داخل المؤسسة، و من ال

و في بعض األوقات يتوجب التمييد لمتغيير في المحيط الخارجي الذي تعمل معو المؤسسة 
حتى تتغمب عمى الصعاب التي تحدث من المقاومة الخاصة من أصحاب المصالح أو 

 (.21)كن الحصول عمييا من ىذا التغييرالعاممين غير المدركين لممزايا المم
 إدارة التغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية  3-

إّن التغيير ميما بدأ بسيطا، فإنو يمثل فرصة جديدة لإلدارة، حيث يعتبر أساس التنمية 
اإلدارية كونو يقوم عمى أساس أبعاد عممية ما ىي إاّل تجسيد لتراكم المعمومات المستمرة، و 

ج عن البحث واالستقصاء، و عمميات التتبع الدقيقة و الموضوعية لممعطيات المتصمة النات
بالظواىر التنموية، و محاولة الكشف عن عالقاتيا و تفاعالتيا ، بكافة المجاالت التنظيمية 

 .و السموكية و اإلجراءات اإلدارية و كّل ما يتعمق بالتنظيم
ة أن يدركوا أىمية اتخاذ القرارات في ضوء البدائل و من ىنا يقع عمى كاىل القيادات اإلداري

المعروضة، بحكم التغيرات الفنية و االجتماعية و المؤسسات المحيطة إلى جانب التحديات 
السافرة التعامل مع المتغيرات العالمية، و التي تفرض عمينا أىمية اإلدارة عمى مستوى 

 .تحديات التغيير
ق التكييف مع الظروف الخارجية و العمل عمى و عميو، يتوجب عمى المؤسسة تحقي

االستجابة لضغوطات المجموعات التنظيمية و التكتالت و القوى التي تكون موجودة في 
البيئة الخارجية و نجاحيا متوقف عمى مدى سعييا لتطوير نفسيا من خالل جيودىا في 

األنماط السموكية  البحث المستمر لمواكبة التغيرات المحيطة، و ذلك بالحرص عمى تغيير
حيث أن التغيير يعتمد أيضا عمى أبعاد اجتماعية تستجيب لتغييرات في , لألفراد العاممين
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القيم و األفكار، كما أنو سيؤثر عمى مفاىيم وقيم العاممين و عمى سموكياتيم، مما يتطمب 
 (.11)و التكنولوجية معرفة العوامل المؤثرة من الناحية االجتماعية و االقتصادية والسياسية 

فقد تصورت المنظمات الدولية و اإلقميمية و الوطنية في النصف األول من القرن الماضي، 
نتاج فقط و  أّن مشكالت التنمية ال تخرج عن مجرد استثمار و تكنولوجيا و اختراعات وا 

الت اإلنتاج و لكنيا اكتشفت بعد ذلك أّن المشكالت السموكية أعقد بكثير من مشك
حيث أّن النجاح و تحقيق األىداف في حاجة , االختراعات و التنمية و التمويل بشكل واسع

أساسية الستيعاب المتغيرات السموكية و التنظيمية حتى يمكن تطويعيا لخدمة رفاىة 
الحضارة والقيم )اإلنسان، فالسموك يعتبر نتيجة لمتفاعل بين مجموعة العوامل البيئية 

ماعية و الظروف االقتصادية و مستويات السموك الفردي عضوا في الجماعة و الدوافع االجت
إدراك )و بين مجموعة العوامل الداخمية لمفرد ( و المعمومات المتاحة التخاذ القرارات و غيرىا

الفرد لنفسو و حاجاتو و قدراتو الشخصية و عاداتو واتجاىاتو وميولو و شخصو و 
 (.22()غيرىا

عرفة الفروق و التجانس بين اإلنسان و غيره في فيم قضايا اإلدارة والتعمم والحوافز و وتفيد م
و األثر وكذا القوة  الثقافة و الييكل االجتماعي و االتجاىات و القيم و العالقات واالتصاالت

اذ و السمطة و تحمل المخاطرة و القيادة و التفاعل والرقابة و التغير وحّل المشكالت و اتخ
القرارات و غيرىا، و ىي قضايا أساسية وىامة يجب بحثيا، أي أنو يجب تحميل و دراسة 

 (.22)مستويات دراسة السموك
فالتغيير اإليجابي لو آثار ممموسة عمى التنمية اإلدارية متمثمة في بناء و تحديث اليياكل 

و  إدارة التنمية  اإلدارية و تطوير النظم و اإلجراءات و قدرات و ميارات القائمين عمى
عناصرىا البشرية في مختمف مواقع العمل، رغبة في الوصول إلى وضع إطار عام يتضمن 

 (.11)كل التفاعالت بين عناصر التنمية لموصول إلى األىداف المرسومة
 
 

 الخاتمـــــة   
عده، و ميما كانت سالمة النظام و قوة صالحيتو فإنو ال معنى لو ما لم يحترم و تطبق قوا

ألّن مخالفتو قد تؤدي إلى ظيور مشاكل تنظيمية خطيرة، و ىنا عمينا أن نتساءل، ىل تأخذ 
؟ و كيف يمكن النيوض بالعوامل ة بنمط التنظيم و التسيير الحديثالمؤسسة الجزائري

المحددة لتنافسية المؤسسات العمومية االقتصادية انطالقا من أوضاع المشاريع الوطنية في 
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فاإلمكانيات الذاتية لممشاريع , ضر؟ و ضمن الشروط التي تفرضيا العولمةالوقت الحا
الوطنية لمنيوض بعوامل تحسين اإلنتاجية بإمكانيات محدودة جدا، و إذا كانت  ىناك 
إمكانيات لمنيوض، فإلى أي حّد ممكن؟ و الشروط المطموبة ستأتي من خارج المؤسسة، أي 

ل السياسات و اإلجراءات الداعمة من قبل الدولة، و من خارج البيئة االقتصادية، من خال
 .من خالل المساعدات الخارجية

إلى أي حّد يمكن خالل الفترة االنتقالية التي تنص عمييا االتفاقيات مع برامج مساعدات 
النيوض ( تمكين المؤسسات من إجراء اإلصالحات التي تؤىميا لخوض المنافسة ومواجيتيا)

دراتيا التنافسية؟ فكيف ذلك، و أّن المنافس لمؤسساتنا ليست مؤسسات بالعوامل المحددة لق
تنطمق من أوضاع شبيية بأوضاعيا، و إنما ىي مشروعات عمالقة متعددة الجنسية تمتمك 
إمكانيات ىائمة من التحكم في العصب األساسي لممنافسة والذي ىو التكنولوجيا و 

 . المعمومات؟
طنية لمقدرات التنافسية ليست مجرد عممية فنية تقنية تتوقف إن مسألة اكتساب المشاريع الو 

عمى مدى توفر اإلمكانيات المادية، فيي إلى جانب التطور االقتصادي العام و مستوى 
و     التنمية البشرية، تأخذ أبعادا اجتماعية و ثقافية يستغرق نضوجيا فترات زمنية طويمة، 

عمى المراحل طبعا، و يمكن إحراز تقدم كبير في  ال يمكن خالل ىذه الفترة الزمنية القفز
بعض الشروط بمساعدة السياسات و اإلجراءات الداعمة خصوصا في مجال إدخال الطرق 
اإلدارية و التنظيمية الحديثة، وااللتزام بالمواصفات الدولية، و عمى صعيد تدريب القوى 

 (.23)العاممة إال أن تأثيره يبقى محدودا
ة تحديات األلفية الثالثة تتطمب االعتماد عمى الذات و تطور استراتيجية وليذا فإن مواجي

عقالنية تقوم عمى االستغالل األمثل لمموارد المحمية منبثقة من واقعنا و اعتمادا عمى 
 .  إمكانياتنا ومعالم ثقافتنا و جوىر اختالفنا عن الغير
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 إشكالية السمطة في المجتمع العربي
 

 
 

 

 بوخريسة   بوبكر. د.أ
 قسم   عمم  االجتماع

 عنابة/ جامعة باجي مختار 
 

 ممخص 
تتمظير التعددية في المجتمعات العربية، كما في بقية العالم، في شكل تناقضات       

التي تخمق التعددية  لكن التحوالت التاريخية وحدىا، ىي. اجتماعية، اقتصادية أو أيديولوجية
وعميو، . كتمثل وممارسة مؤسساتية؛ تسمح بتعايش االختالفات؛ التي تطبع الكيان المجتمعي

فإن اإلشكالية الحقيقية؛ التي تطرح في الوطن العربي ىنا، تعود إلى التعددية وطبيعة 
 .ينلدى كل من القادة والمواطن( الحكم)النزاعات السياسية وخاصة منيا مفيوم السمطة

Résumé. 
La pluralité en tant que 

phénomène sociétal se manifeste 

dans le monde arabe, sous forme 

de contradictions sociales, 

économiques ou idéologiques. 

Mais ce sont les transformations 

historiques est elles seulement, qui 

produisent la pluralité; comme 

représentation et pratique 

institutionnelles, qui permet la 

cœxistence des différences  

caractérisant le corps sociétal. 

Ainsi la problématique réelle dans 

le monde arabe se rapporte à la 

pluralité et ses représentations 

conflictuelles et plus exactement la 

conception du pouvoir; chez les 

citoyens et les dirigeants. 

 
 
 

 .استهـــالل
في المجتمعات العربية ، كما في       

بقية العالم، تتمظير التعددية في شكل 
تناقضات اجتماعية، اقتصادية أو 

لكن التحوالت التاريخية ىي . أيديولوجية
التي تخمق التعددية كتمثل وكممارسة 
مؤسسية تسمح بتعايش االختالفات التي 

 . تمس الكيان المجتمعي
ة المؤسسية ىي ترجمة فالتعددي     

و ىي مفروضة كنموذج  قوى،لعالقة 
عمل لمحقل السياسي بواسطة تقنيات 

و تحيل عالقة . االنتخاب و التداول
القوى إلى المنابع السياسية التي يمكن 
لمفاعمين تجنيدىا في الصراع الذي 

االقتصاد،: يخوضونو و التي من بينيا
ذه األخيرة ، أىمية بالغة في تشكيل و إعادة إنتاج و تكتسي ى. الدين و الثقافة السياسية 

 .المحيط العمومي الذي يخضع لو منطق السمطة
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من ىنا، فالقضية أو اإلشكالية الحقيقية في الوطن العربي تحيل إلى التعددية  
لدى كل من ( الحكم)واألشكال التي تكتسييا النزاعات السياسية  و خاصة مفيوم السمطة 

ذلك أن  ،"إنيا ليست تعددية: "فالمجتمعات العربية تتصف بالمركزية(. 1(ياالقادة  و الرعا
بالنظر إلى التقاليد و الممارسات ( محايدة)المصالح االجتماعية ليست منظمة بكيفية مستقمة 

 (.(2االجتماعية التي ترفض كل وساطة
نحاول  ، في الوطن العربي ، جممة من التشابيات و التي" التعددية"و تقدم تجربة 

 :معالجتيا  وفق نموذج ديناميكي  يتمفصل حول
 اإلسالم  كمرجعية و أيديولوجيا،-1
 خصخصة الدولة، -2
 التداول،التنمية و  -3
 .الجماىير بين الوالء و التمرد -4

 .إلسالم  كمرجعية و كأيديولوجياا -1
 و ىو يحمل. يتواجد الخطاب الديني ، بقوة ، في ثنايا المجتمع العربي برمتو

و بوصفو عامل موروثا . ىموم الناس و مشاغميم: طموحات و مشروعات سياسية أي
كما يشكل زيادة عمى ذلك، . توحيديا ، فيو الذي يحدد اليوية االنتماء لممجتمع  و الوطن

و مع ذلك فإن . دعامة لمتمثالت التي من خالليا يرى المجتمع فييا ذاتو و يحدد ىويتو
التماسف بين اإلسالم كرسالة مقدسة و اإلسالم ) وجيا عديدة يكتسي أ"  اإلسالم"مصطمح 

، دينية) و يمنح عدة آفاق لمتحميل ، إضافة إلى أن( العامي و تباين صور ممارساتو اليومية 
 (.تشريعية ، سوسيولوجية أو تاريخية 

" ، و ما ىو "جائز" ما ىو : و عميو، فيو يمّكن كل فرد من مشروعية الحكم عمى
و من ىذه الزاوية (. الحق و الباطل: قاعدة" )ليس بحق"و ما ىو " حق"، أو ما ىو " بالطل 

و ثروة سياسية ال يستيان بيا ، يوظفيا البعض من ( أيديولوجيا)خطابا " اإلسالم " ، يشكل 
لكنو من الخطأ اعتباره فاعال سياسيا . أجل االعتراف بشرعية نظام سياسي ما أو معارضتو

 .يتصف بدرجة من التجانس و العقالنية (دستوريا)مؤسسيا 
قواعد المعبة ) ى الحكم و في السياق الذي يتصف بغياب قواعد المنافسة عم 
أي االفتقار إلى مرجعيات سياسية تحظى بالوفاق أو اإلجماع فإن المتنازعين أو ( السياسية
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، أو رعية التاريخيةالش: سية المتوفرةبعضيم يكتسبون الشرعية باالستناد إلى المرجعيات السيا
 التقميدية ، القوة العسكرية أو الشرعية الدينية

أو المنافسة، أحد /يمكن أن يشكل ىذا الموقف أو الواقع ، أي واقع الصراع و... إلخ
و . العوامل المفسرة ليشاشة النظم العربية التي يترصد بيا العنف عند كل منعرج أو أزمة

لسمطة أو لمضغط عمى الدولة بقصد استصدار ىي صراعات من اجل االستيالء عمى ا
 .قانون ينظم الحياة العامة

و قد ال تكون ىذا الصراع من أجل السمطة فحسب ، بل قد يتحول إلى منافسة بين 
التقميدي، : تفرز أنماطا من االستبداد( تاريخية ، عسكرية أو انتخاباوية )عدة شرعيات 

سوسيولوجية و الثقافية لتحقيق االستقرار النسبي إن غياب الشروط ال. القومي أو اإلسالموي
، طالما لم "العنف السياسي"سيجعميا تجابو ( العربية ) لمنظم السياسية القروسطية اإلسالمية 

 .يتم االتفاق أو اإلجماع حول نموذج شرعية من طرف غالبية أفراد الشعب
تتم صياغتيا من  ىكذا فالطموحات السياسية في المجتمعات التقميدية أو الدينية

و تمثل ".        اليم"و " النحن"، " الشر" و " الخير" خالل لغة دينية  و توظيف مقوالت 
مرحمة مقاومة االستعمار األوروبي الحديث ، من أجل االستقالل السياسي ، فرصة لمتحقق 

ي تمك المقاومة التي قادتيا النخب القومية و التي وجدت ف. من مدى صدق تمك الفرضية
 .اإلسالم أيديولوجيا تجنيدية قوية

و عميو ، فإنو من المعقول أن تحدد و ترتبط خصائص المؤسسات السياسية، ما بعد 
لكن إقامة ذلك االرتباط قد يمثل خطرا معرفيا، لكونو يتجاىل . المرحمة الكولونيالية باإلسالم

و بين الوظيفة التمييز الضروري بين مرجعية الخطاب أو ممارسة سياسية لإلسالم، 
و تمك الديناميكية ذاتيا يعاد إنتاجيا ، اليوم ، مع الدولة الوطنية . االجتماعية لتمك المرجعية

و لذلك فقد شكل . أو القومية ، التي يتيميا اإلسالمويون بإدارة ظيرىا لمطموحات الشعبية/و
ارسات الحكومية ، نيضة أو ثورة شعبوية أنيكتيا المم 1891بروز الظاىرة اإلسالموية في 

 .و البيروقراطية( لدى أعوان اإلدارة ) الطفيمية من خالل الرشوة 
 

الفكرة التي  Clifford  Geertz (3)، أكد  1861و في مؤلف شيير نشر عام 
أن االستقالل السياسي ال يعمل عمى تحقيق سيرورة تكوين دولة حرة ، و لكنو يحفز : مؤداىا

أي أنماط الوعي و السموك التي تعيد إلى آليات : ألوليةو يشجع عممية إحياء المشاعر ا
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االنتماء العرقي ، المغوي، الديني أو : ، مثل[ خارج إطار الدولة] التضامن االجتماعية 
 . التقاليدي

و تشكل ىذه المعارضة ، إذن ، موقفا مضادا و معارضا ، لنمط حياتي مغاير ، 
رىانية وحيدة ىي االستيالء عمى السمطة  يمثمو سموك النخب السياسية التي تمعب ورقة

 .المؤسسية الممركزة
 .خصخصة الدولة -0

لقد تم التعرض بالوصف و التحميل الستبدادية النظم العربية في مؤلفات كثيرة ، لكن 
القميل منيا توقف عند األسباب األساسية المرتبطة بالشروط التاريخية و التمثالت الثقافية 

 .عالقات الحكام بالرعايا التي تمارس فعميا في
ال تعود قوة النظم العربية االستبدادية إلى أيديولوجيات خاصة ، بقدر ما تستمدىا من 
استعدادات غالبية أفراد الشعب ، التي ال تشعر و ال تقدر أىمية االختيارات السياسية التي 

م عميو بقدرية و يبدو العالم العربي محكو . تعرض  عمييا في صيغ الجميورية أو الممكية
 .الحكم الفردي و نتيجتو المباشرة الرشوة المعممة

، من مقولة تتجاوز األفراد و المجتمع إلى ممك " السيادة " و ىنا ينقمب مفيوم  
ىكذا ال يمكن لمتقاليد أن تشكل منبعا لمنظام الحالي ، بل أنيا . النظام الكوني أو اإلليي

لحاضر بالمجوء إلى ماضي أسطوري  و ذلك في عبارة عن محاولة إضفاء الشرعية عمى ا
 .سياق استراتيجية تنبني عمى إبقاء الوضع الراىن عمى ما ىو عميو

لكن ما يقمق رجل الشارع اليوم ، ىي فكرة المشرع البشري الذي يحل محل اهلل ، و 
ية ىذا و ال تحاول النظم العربية معادة أو مواج. استبدال التشريع اإلليي بالقوانين الوضعية

و من ىنا تصبح . النظام الرمزي ، بل أنيا تعمل عمى استثماره و توظيفو ألجل الديمومة
إشكالية خصخصة الدولة ممكنة بفعل التجذر الوعي بالخاصية العمومية لمسمطة لدى عامة 

فاألفراد يبدو أنيم ال يقدرون أن القوة  و الثروات التي تتمتع بيا الدولة منبعيا .  الشعب
ب ، سواء تعمق األمر بالفائض الذي يفرزه العمل المحمي  أو الموارد األولية التي يزخر الشع

 .بيا باطن األرض
و إذا أمكن النظر إلى السمطة عمى أنيا عمومية  . و تتولد التعددية من ىذا الوعي

فيناك احتمال أن ترتفع األصوات لنقدىا حول طرق توظيف السمطة و الثروات العمومية 
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لكن المؤسسة العسكرية ، في الدول العربية و ككل مؤسسات الدولة تدافع . تحوز عميياالتي 
 .عن مصالح النظم السياسية ، و ىو ما يطعن في الخاصية العمومية لمدولة

و نتيجة انفالقيا بين منطقين متباينين ، تتموقع المجتمعات العربية بين لحظتين 
و بيدف . ثل القائد فييا ، وحدة المجتمع السياسيتقميدية ، أين يم: تاريخيتين ؛ األولى

االستيالء عمى الدولة يحتاج القادة إلى التماثل باألمة التي يضعون أنفسيم في موقف 
معاصرة ، أين تتجمى طموحات المشاركة في قضايا الدولة بشكل : و الثانية. المدافعين عنيا

أفراد الشعب لدييا تجذر تقاليد  ، فإن غالبيةP.J.Vatikiotis  (4 ) و حسب ،. محتشم 
و ىذا ال يعني بالضرورة ، أن التقاليد ىي التي ...  تجيل المبادئ األساسية لمنظام التمثيمي

تحدد النظام السياسي ، بل أنو يتم توظيفيا بما يناسب أىداف النظام أو الحكم ، و ىي 
 .ليست بالتأكيد تماسك المجتمع

ىو ( كالالمتماس)فإن المجتمع المنقسم أو ،  Ernest  Gellner (05)و حسب 
التخصص  -إلى الحد األدنى-و ميزتو الجوىرية أنو يقمص . مجموعات حقل تعارض بين

، ( شرعية)ال تضمنو سمطة سياسية مؤسسية -التماسك أو االنسجام -فالنظام : السياسي
من . مشروعلكنو يتحقق بفعل توازن داخمي بين مجموعات من طبيعة واحدة اتجاه تخوف 

 ".بال دولة " ىذه الزاوية فالمجتمع العربي ، ىكذا ، ىو مجتمع 
؛ التي   H.Arendtعمى حد تعبير ( السياسية -قبل) و تشير معالم ىذه المرحمة 

" الوحدانية : " تتصارع في خضميا المجتمعات العربية ، بعنف ، إلى أنيا ميووسة بطوباوية
(unicité ) تفرز ىذه النزعة الوحدانية . أمس ،  و اإلسالمية اليوم، الوطنية أو القومية

 :أثرين إثنين
 النظام الرمزي، -عمى األقل –الوالء لمدولة التي تحترم  -1
خصخصة ىذه األخيرة ، عمى أساس القوة و العنف المذين يقضيان عمى كل  -2

ة في المجتمعات التي تكون التشكيالت الوسيطية فييا ضعيف( معارضة)سمطة مضادة 
 .ألسباب سوسيولوجية

 
أو االعتراف /ال يشجع ىذا المفيوم عمى بروز فضاء عمومي أو إمكانيات النقد و

و تتمثل . من قبل الجميع... بالتعددية الثقافية ، االجتماعية ، االقتصادية و األيديولوجية
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القومي ، اإلسالموي في التطبيع االجتماعي ، و كبت : الطوباوية العربية بشكمييا
 .الختالفات السياسية و رفض إقامة مؤسسات تمثيمية تنظم تمك االختالفاتا

يعطي المجتمع العربي ، اليوم ، انطباعا بتطابق الفضاءات الخاصة دون تمفصل 
ذلك أن الفضاء .  و ىنا تصبح القاعدة القانونية وسيمة دفاع ال أداة تحكيم عادلة. بينيا

وقف يتميز بندرة المنافع ، و ىو يمنح أو يطبع ىو مسرح قانون األقوى في م" العمومي"
و في ىذا السياق ، تجري عممية خصخصة كل (. محتدمة)العالقات بخاصية نزاعية حادة 

 .الثروات بما فييا تمك التي ىي عمومية أي الدولة
 التنمية و التداول -3

فرد الدولة التي تؤثر سياستيا مباشرة عمى حياتو اليومية وعمى و شيئا فشيئا ، يتبع ال
و تتصرف الدولة كقوة غاشمة خارجية متحررة أو متنصمة من المجتمع و . مستقبل أبنائو

و لم تعد مرحمة . تتخذ أفعاليا عمى الرعايا صورة القدر المحتوم ، بواسطة األداة اإلدارية
ب مثمما تعيدت بذلك زعامات القومية المتجذرة في االستقالل المحمة بين الدولة و الشع

كما لم تقض عمى قدسية الدولة و لم تضع حدا لنزوعاتيا (. 1861-1851)سنوات 
 .الدكتاتورية أو العنيفة و القمعية

و تؤكد عممية التوارث أو التوريث الخاصية األبوية لمنظم العربية المنغمقة اتجاه 
و توسم ىذه الممارسات النظام االجتماعي العام  .  خبالتداول االنتخابي  و تنقل الن

و . بالجمود في مختمف مناحي الحياة ، كما تقضي عمى عمميات التنمية و التطور و التقدم 
كذلك الشان بالنسبة  لمتقادم  أو التمديد في الحكم  الذي يتطمب التجديد لكسر الجمود 

و قد يعود ذلك ، (..  15-13-26رة في مع ىيكل ، لقاء صحفي أجرتو قناة الجزي: أنظر)
، الذي يفترض أن المجتمع ىو " السيادة " أيضا ، إلى أن التمثالت الثقافية لم تمد من مفيوم 

 .      مصدر و منبع السمطة و التشريعات و الثروة
، الذي حمل  2114و قد ركز التقرير الثالث لمتنمية البشرية في العالم العربي لعام 

و الذي أصدرتو منظمة األمم المتحدة في العاصمة " حو الحرية في العالم العربي ن" عنوان 
، عمى موضوع الحرية  و ضرورة اإلصالح السياسي  15-14-15األردنية  عمان ، بتاريخ 

دولة الثقب " كما انتقد الدولة العربية التي وصفيا بـ. الذي لم يعد يحتمل اإلبطاء أو التباطؤ
 .قد إلى الشرعية السياسيةالتي تفت" األسود



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

فيو التكوينة السماوية . مستوحى من حقل الفيزياء الفمكية" الثقب األسود"إن مفيوم 
التي يبدو أنيا تبتمع كميا مجموع الطاقات التي تتموقع في محيطيا المباشر لتمركزىا في 

اتو ؛ أي أنيم فالقادة العرب يفعمون الشيء ذ. نقطة محدودة جدا و لكنيا تتمتع بطاقة ىائمة
يقضون عمى كل المؤسسات الوسيطية أو المناوبة المستقمة التي تتواجد في فمكيم مستحوذين 

 .بذلك عمى معظم الصالحيات تاركين حوليم جيازا مؤسساتيا خاويا
ىذا يعني في النياية أن المسؤول في القمة يبقى ىو الوحيد الذي يحوز عمى سمطات 

ادة في وضعية جياز بال  روح ألن مركباتو تم إفراغيا من و تختزل السمطة المض. كبيرة
 .طاقاتيا أي من صالحياتيا

و ىناك تماثل في حركة تمركز السمطات بين أيدي شخص واحد تتجمى في بمدان 
حيث تحولت  سمطات . فالظاىرة ىي ذاتيا: النظام الجميوري أو الممكي عمى المستوى نفسو

ة إلى نظام السمطة الوحيدة التي يتميز بيا رئيس الحزب الواحد في النظم الجميوري
 .الجميورية

و في النظم الممكية كان الممك يختار من قبل أفراد العائمة أو القبيمة في السابق ، 
وصار االختيار اآلن ، بيد من يممك ، واضعا بذلك حدا لصالحيات القبيمة أو العائمة التي 

 .تعود إلى ما قبل المرحمة اإلسالمية
قد اعترضت عمى صدور ىذا التقرير ، مصر ، لكونيا مستيدفة عن مسالة و 

باإلضافة إلى ، الواليات المتحدة ، التي انتيكت حقوق اإلنسان .  التوريث و تقميص الحريات
 .  أثناء اجتياحيا و احتالليا لمعراق

و ىنا تمكث نكسة القومية العربية المتأصمة ، التي انتيت إلى تقبل النظام 
الذي تستفيد منو الدول التي أسسيا ، و ىي تطمب الدعم الغربي  لقمع " الجديد"كولونيالي ال

و تتيم المعارضة بنقد األمة ، و ليس نقد . مختمف المعارضات المنعوتة باإلسالموية
و من ىنا ، أيضا، تجد االنتياكات اليومية لحقوق . السياسة االقتصادية و االجتماعية لمنظام

بالخيانة و " رراتيا أ اتجاه  األفراد المتيمين و المحكوم عمييم أمام المحاكم اإلنسان مب
 ".المساس بالوحدة الوطنية و العمالة لمقوى األجنبية 

 
كما انتقد ذات التقرير األجيزة التنفيذية التي تتكور عمى نفسيا ، و اعتبر المخابرات 

ِِ ىذا األمر جع. ىي التي تستحوذ عمى السمطة الحقيقية ِِ من  ل  ل السمطة التنفيذية في ِح



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

كما أعذر من مغبة وقوع خراب في العالم العربي و تداول السمطة . الدساتير عمى نواقصيا
 .عن طريق العنف المسمح

العدالة ، )في ىذا الخضم ، برز العب جديد تميز باستدخالو في المصالح اإلدارية 
يم خدمات مقابل قيمة مالية يقتطعيا ، وىو لتقد...( البمدية ، الجمارك ، المصالح الحكومية

 .إنو ظاىرة الرشوة: بيذا يمنح الدولة الطابع الالعمومي
ال يمكن ليذه الممارسات المعممة لمرشوة أن تستفحل إاّل عندما يصبح الحس أو 

إنيا تشكل جزءا من الثقافة السياسية . الوعي بالخاصية العمومية لمدولة ضعيفا أو منعدما
بر إدارة دواليب الدولة من صالحيات القادة الذين يستحوذون عمى السمطة مدى التي تعت

فجياز الدولة شديد التطور . الحياة ، دون تقديم عرض عن ممارستيم ليا أمام المحكومين
و قد تزايدت بيروقراطية الدولة نظرا لغياب جماعة . بالنظر إلى ىياكمو و حق تدخمو

كانيا أن تكون منافسا ؛ أي أن تقود عممية التنمية في اجتماعية مييمنة اقتصاديا بإم
 .(6)...المجتمع

 .الجماهير بين الوالء و التمرد -4
يبدو أن الثقافة السياسية المييمنة ، في الوطن العربي ، تميزىا مفارقة            

رعايا و تنظم ىاتان الخصمتان عالقة ال. الجمعوي لموالء و التمرد( Habitus" )عب  طّ الت  "
ذلك أن الدولة ىي بمثابة كيان خارجي ىذا من جية ، وىو : و ىي عالقة ازدواجية. بالدولة

 .الذي ينتسب إليو أفراد المجتمع الوطني في فترات التيديد الخارجي من جية ثانية
ىذه ىي الشروط السوسيولوجية التي اجتمعت لمتشريع لمدولة  بوصفيا راعية لألمة و 

لكن ...  و ىي الميزة التي تظيرىا كقوة مستقمة ، و كمبدأ لتوحيد األمة. لممصمحة العامة
و بوصفيا قوة . ىذه االستقاللية الفريدة ليا مقابل ، و ىو المحدودية عمى المستوى القانوني

 . ، تنقمب الدولة إلى قوة استبدادية( وصية) مفوضة 
ر ، و حجب و موضوعيا ، فقد شجع وجود إسرائيل عمى ىيمنة طبقات العسك

نة بكونيا تمتمك قادة يصونون اى  مد  التناقضات الييكمية المؤسسية ، بين النظم  و الجماىير ال  
محقا عندما أكد أن ( إدوارد سعيد) لقد كان المرحوم . الشرف الوطني الذي نال منو الغرب

و تفرز . تلالتنازالت العربية المتتالية تجيز عمى القضية الفمسطينية ، و تمنح عربونا لممح
ىذه الوضعية شعورا و اكتئابا و غضبا دفينا لدى الجماىير العربية التي تنفصل ىكذا ، بقوة 
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عن حكاميا الذين يعيشون العزلة الكاممة معتمدين عمى القير الداخمي  و الدعم الخارجي 
 .لمبقاء

ظمة التي و المفارقة أن ىذا الواقع يتقبمو الغرب ، و ىو يعمل عمى تدعيم غالبية األن
و ينتج ىذا الواقع . تفتتن بيذيان المماثمة أو المحاكاة العرجاء لمغرب الذي ال يأبو لذلك

ىذه األزمات المتعاقبة تخدم دوال من ... مظاىرات عنيفة من الحقد تميز عدة دول عربية
بينيا إسرائيل التي بإمكانيا ، ىكذا ، أن تفرض وجيات نظرىا في محيط عربي صبياني 

و المعارضة الوحيدة التي .  م  كما شجعت أمريكا عمى االنفراد بالعراق و استباحتومتشرذ
تواجييا الدولة ىي أنيا عاجزة عن توزيع االعترافات التشريفية عمى الموالين ليا دون 

 .المساس بكرامة اآلخرين
 و تحيل ظاىرة الوالء و التمرد ضد الدولة و النظام الحاكم إلى اتجاىين أو موقفين

في مواجية الدولة ، مدعمين و مرفوضين في الوقت ذاتو ، من الجماىير الموالية والثائرة في 
، كخطاب لية قد قبمتيما الجماىير ، سابقاإن تبني االشتراكية و معاداة اإلمبريا. حين واحد

 . ألنيما يناسبان التمثالت الثقافية المحمية
 ،  و يمكننا اآلن ، في األخير

أن يفتح الطريق نحو ( الموقف)أي حد يمكن لمثل ىذا المشروع  أن نتساءل إلى
تنمية ممركزة ذاتيا و يزيح المعوقات أمام التحول المؤسساتي ، ال االنفتاح السياسي البسيط 

 .مييأة سمفا -تاريخيا -، في دستورية ىي (  التوريث)الذي يرجى منو بث روح  جديدة 
رغم تشتتيا ، و ىو ما يحول دون ترجمة  أو الموالية و/إن الجماعات الخاضعة و

مطالبيا ، طموحاتيا أو غضبيا إلى سجاالت سياسية ، تثقل كاىل الحياة السياسية نظرا 
و يمكن أن . لكون آفة البطالة و مشتقاتيا ، لوحدىا تشكل تيديدا مباشرا لمسمم االجتماعي

لوحدة أو المشروع تؤدي إلى اضطرابات فوضوية أو إلى انفجارات بإمكانيا زعزعة ا
 .الوحدوي

:  و عميو ، فالمجتمعات العربية ال تنتظم فييا المصالح االجتماعية بطريقة مستقمة
ىي تمك التي ( التضامن ) ذلك أن المصالح التي بمقدورىا أن تحوز عمى الفعل الجمعوي  

 -غلز . ع -فصل جميور الشعب ، حسب "و ىكذا . ترتبط بالمجموعات العرقية أو الدينية
عن أطره التقميدية ، دون أن يقدر القطاع الحديث عمى منحو إمكانيات تجاوز ىذه المرحمة 

 (.(7"الجديدة
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و بناء عمى ما تقدم ، فإن مغازلة النظم العربية لمغرب المنتصر ، دون نقد 
الحكام : ممارساتيا االجتماعية يعني أنيا تساىم في تعميق الفجوة بين طرفي المعادلة

و في الظروف الراىنة التي يعمل فييا كل حاكم عمى النجاة بجمده ، فإن . ينوالمحكوم
التغيرات اإلجرائية الحقيقية ال تكون إاّل إذا انطمقت من الداخل بتوطيد منظمات المواطنة ، 

وضع  حد لسياسة فرض األمر الواقع التي يمجأ إلييا القادة المستبدون الذين ال يأبيون   و
 .الخارجية إاّل  بالتدخالت

و لمخروج من ىذه األزمة المتعددة الجوانب ينبغي العمل عمى بنية المجتمع لتجاوز 
إعادة بناء عمى -االنقسامات اإلثنية و العقيدية و القبمية أي ضرورة القيام بنوع من ىدم

فالدولة الديمقراطية تفترض وجود الشعب ال تجمع قبائل . أساس مفيومي الشعب و المواطن
و وجود الشعب يجب أن يكون عمى أساس االنصيار و التالحم عمى عن طريق . ئرأو عشا

 . و ىو ما لم يستطع العرب تحقيقو إلى اآلن. تفتيت وحداتو
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 عمم االجتماع لغة عنكممة 
 
 

 

 زعيمي مراد.د.أ
 قسم عمم االجتماع

 ـةجـامـعـة عـنـاب

 ممخص 
نعالج في ىذا المقال جانبا ىاما من الجوانب المتعمقة بمغة عمم االجتماع، ىذه المغة التي 

مماء تقتضي مما تقتضيو انتقاء واستخداما مناسبين لممصطمحات والمفاىيم والتعريفات بما يسمح لمع
التعبير السميم عن أفكارىم وتقديم أعماليم في دقة ووضوح، ويسيل التواصل العممي بوالباحثين 

 . في تقدم ىذا العمم المساىمةبينيم، وبناء النظريات العممية و 
 

 
 
 
Résume 

Cet article a été conçu pour 

aider les étudiants et les chercheurs 

débutants, en éclaircissant la 

confusion qu’on vois chez eux, en ce 

qui concerne l'utilisation des termes, 

des concepts et des définitions, à 

savoir la confusion même entre ces 

derniers, ainsi que de montrer le 

bonne utilisation qui permet 

l'expression dans une langue 

sociologique.     

 
 
 
 
 

حين ننظر في المغة المستعممة 
عند الغالبية من طمبتنا يتضح لنا أنيم 
يوظفون الكثير من المفردات العامية 
وغير العممية، ويسيئون استخدام 
المصطمحات، ويميمون ميبل جارفا 
الستخدام العبارات األدبية كالمجاز 
والكناية والتشبيو والمترادفات بحجة تنويع 

بحجة أن عمم  األساليب التعبيرية، أو
االجتماع ليس من العموم الدقيقة، فيو 
يندرج ضمن العموم اإلنسانية وأقرب إلى 
األدب، فيستعممون المصطمح الواحد 
لئلشارة إلى ظواىر مختمفة، أو عدة 
مصطمحات لئلشارة إلى ظاىرة واحدة، 

 كأن يستخدم الطالب عند تحريره 
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النخبة، الجماعة، الطبقة، كممات ماعية النخب االجتلمقال أو إعداد بحث عممي حول 
 .كمترادفات بالرغم مما بينيا من اختبلفات وفروق في المفاىيم الدالة عميياالفئة، الزمرة، 

كما قد يتبنون مفاىيم مختمفة لمدارس مختمفة حول موضوع واحد، كأن يوظفوا مفيوم 
المنظور اإلسبلمي وتارة من  تارة من خبللالدين أو مفيوم البناء االجتماعي  مفيوم أواهلل 

 .خبلل المنظور الماركسي وتارة أخرى من خبلل المنظور الوضعي
وكثيرا ما نجد الطمبة، وتحت إلحاح المشرفين عمى أعماليم، يخصصون مبحثا أو 

تحديد فصبل في مذكرات التخرج أو رسائل الماجستير أو أطروحات الدكتوراه تحت عنوان 
مصطمحات الواردة في العنوان، ويعتقدون أن تحديد المفاىيم يتعمق ويركزون عمى الالمفاىيم 

بتمك الكممات فقط، ويغفمون بعد ذلك عن الكثير من المصطمحات أو يستخدمونيا كيفما 
اتفق، وقد يعتمدون عمى مراجع مختمفة، وفي العديد من الحاالت يكون مفيوميا لممصطمح 

 .عي منيمالواحد متباينا، فيقعون في التناقض دون و 
عندما نقرأ ما كتبوا في ذلك المبحث أو الفصل نجد، في الحقيقة، أنيم قدموا  و

 .تعريفات ليذه المصطمحات وليس تحديدا لممفاىيم
وكثيرا ما نجد عند الطمبة خمطا بين المصطمح والمفيوم من جية، وبين المفيوم 

ترادفين، بالرغم مما بينيما والتعريف من جية أخرى، فيطمقون أحدىما عمى اآلخر، وكأنيما م
ن كانت بينيما أيضا عبلقة وطيدة  .من فرق كبير، وا 

وىو الخمط الذي يقع فيو أيضا بعض الكتاب العرب عندما يكتبون أو يتكممون عن 
المصطمح أو المفيوم، بحيث نجد أن كثيرا منيم ال يفرق بين األمرين، وذلك يعود، في 

وىي الترجمة  مفيومإلى  conceptالكاتب كممة  نظري، إلى سوء الترجمة، فقد يترجم
وىي ترجمة خاطئة إذ أن الترجمة الصحيحة لممصطمح ىي   مصطمحالصحيحة أو إلى 

terme. 
كل ىذا في الحقيقة ال يخدم عمم االجتماع، كما ال يرتقي بطالب عمم االجتماع إلى 

 .مستوى ىذا العمم
مي الذي نشاىده عند الطمبة، ومنيا والواقع أن التشتت واالضطراب في النظام العم

عندىم، سواء عمى مستوى التدرج أو ما بعد التدرج ناجم، في جانب  المغة العمميةضعف 
منو، عن عدم االلتزام بالمصطمحات العممية لعمم االجتماع، وعن سوء استخدام وتوظيف ليا 

 . ولممفاىيم والتعريفات
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ت وعبارات دون أن نحتاج إلى تفسيرىا ونحن إن كنا نستخدم في حديثنا اليومي كمما
أو تحديد معانييا مسبقا، فذلك راجع إلى حكم العادة، فمنذ الصغر نتعمم، بالتقميد والمحاكاة، 
كيف نتحدث مع اآلخرين، وسياق الكبلم يساعد عمى توضيح المعاني واألفكار والتصورات 

 .التي تعبر عنيا الكممات المستخدمة في حديثنا
فيستعممون، من أجل الكشف عن الحقائق والتعبير عنيا وتعريف الناس  أما العمماء

ىي لغة المجتمع أصبل، ولكنيم يستخدمون ىذه المغة استخداما مناسبا، فمغة  لغة عممية،بيا 
العمم تقتضي مما تقتضيو انتقاء واستخداما مناسبين لمكممات والمعاني، يسمح لمعمماء 

فكارىم وتقديم أعماليم في منتيى الدقة والوضوح، وبذلك والباحثين بالتعبير السميم عن أ
يسيل التواصل العممي بينيم، ومن خبلل ىذه المغة العممية يمكنيم أيضا بناء النظريات 

 . العممية
إن الكبلم عن لغة عممية في عمم االجتماع يجب أن ال يدفعنا لتصور لغة صعبة 

أن العمم يتميز، ليس "لما يريده العمماء، ذلك معقدة جافة وبعيدة المنال، فذلك مخالف تماما 
من خبلل لغة صعبة الفيم أو مبيمة ولكن أوال وقبل كل شيء، من خبلل استعمال الكممات 
حتى تمك المستعممة في التعبيرات العادية اليومية بعد أن يعطييا طابعا رسميا متميزا ألنو 

، إنيا لغة بسيطة واضحة ( 16-6774أنجرس  " )يسعى إلى تثبيت المعاني وتوحيدىا
 .ولكنيا دقيقة

ومن ىنا فإنو من الضروري أن يكون لدينا وعي تام بمشاكل المصطمح والمفيوم 
والتعريف حتى نحسن استيعاب ما كتبو غيرنا والتعبير بمغة عمم االجتماع ونحقق التواصل 

 .العممي فيما بيننا، ونساىم في تقدم ىذا العمم
لمصطمحات عمم االجتماع ومفاىيمو ال يمكنو فيم عمم فبدون استيعاب الطالب 

 . االجتماع أو االستفادة منو
ونظرا ألىمية ىذه العناصر في أي عمل عممي فإن الواجب يحتم عمينا التمييز بينيا 

ومن ىنا كان االىتمام . وضبط معانييا، حتى يسيل عمينا تقويم أعمالنا وتحسينيا
 .ال بد منو ات أمر بالمصطمحات والمفاىيم والتعريفا

 :المصطمحات
المصطمحات ما ىي إال كممات تستخدم " :المصطمحات بقولوونتن شستر يعرف 

 ( . 21 – 6771عمي شتا " ) لتحديد أو وصف وتمييز مفيوم أو فكرة ما
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االصطبلح العممي ىو الوسيمة الرمزية التي : "بقولو عبد الباسط محمد حسنويعرفو 
" بير عن المعاني واألفكار المختمفة بغية توصيميا لغيره من الناسيستعين بيا اإلنسان لمتع

 (. 652 -651 - 6761عبد الباسط محمد حسن )
المميزة التي تختصر المعاني  –أوصاف وأسماء –فالمصطمحات ىي الكممات المفردة

ا، أو الكثيرة التي تم تجريدىا عن المشاىدة العممية لمحقائق والظواىر واألشياء التي تحيط بن
اهلل، العالم، اإلنسان، الجماعة، : ىي تجريد ليا ووصف مختصر يشير إلييا أو يعينيا مثل

المجتمع، الدور، المركز، الحضارة، الثقافة، الفئة، الطائفة، الطبقة، الشخصية، الفطرة، 
النظام، الغريزة، التغير االجتماعي، التدافع، النزاع، الصراع،  التنافس، البيروقراطية، اإلدارة، 

التنظيم، القيادة، السمطة، الدولة، المسؤولية، التماسك االجتماعي، التفكك االجتماعي، 
الخ، ىذه الكممات المنتقاة من المغة العادية اليومية والتي ... الضبط االجتماعي، االمتثال

ألنو تم االصطبلح عمييا من طرف عدد كبير منيم ، المصطمحاتتنتشر بين العمماء تسمى 
، وكل منيا يشير إلى حقيقة من الحقائق أو ظاىرة حرزت قدرا ال بأس بو من االتفاق بينيموأ

 .من الظواىر
فالمغة ال تكون عممية إال بشروط منيا وجود ىذه المصطمحات التي تعطي لمعمم  

 .طابعو وتبعده عن النشاط العادي لمناس، وتميزه عن مجاالت المعرفة األخرى
ل بأن المصطمحات ىي رموز لفظية محددة تطمق عمى وبناء عميو يمكن القو

أو أنيا ترمز لمجوانب التي تتناوليا المفاىيم، . األفكار المعممة التي تم تجريدىا عن الواقع
وبالتالي فإن المصطمحات تستمد معانييا من السياق الفكري الذي تكون بداخمو، وبذلك تكون 

 .النظري والعمل الميدانيضرورية لتحقيق االتصال الفكري بين التصور 
ويضطرنا تباين األنشطة اإلنسانية وتخصيصيا إلى تطوير مجموعة من "

المصطمحات التي تتميز بقدر مبلئم من التباين، وقدر كاف من التخصص يناسب الظواىر 
 (. 653 - 6757عمياء شكري " ) التي نتصدى لدراستيا

الذي ينتمي إليو وبأسموب مختصر فالعالم يستخدم المصطمحات لمتعبير، بمغة العمم 
وفي غياب لغة . ومركز وبدالالت واضحة ودائمة وثابتة، عن القضايا العممية التي يعالجيا

غنية بالمصطمحات العممية المتخصصة يتحول االتصال العممي إلى عمل شاق وغير 
 .مثمر، بل يتحول إلى عبث
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غة اختزالية تمكنو من تحقيق فالعالم إذ يستخدم المصطمحات فإنما يقوم باستخدام ل
فالمناقشة "الترابط واالتساق المنطقي داخل النظرية والتعبير عن أفكار كثيرة بكممات قميمة، 

العممية المنظمة سوف تصبح أمرا مستحيبل إذا لم يستخدم الباحث مصطمحات عمى شيء 
شيئا مرىقا وبدون المغة الفنية المتخصصة يصبح االتصال العممي . من التحديد الدقيق

 (. 653 – 6757عمياء شكري " ) وقاصرا في نفس الوقت
وطالما أن العمم يسعى إلى بحث قطاعات محددة من الواقع من خبلل نسق فكري "

مجرد قادر عمى تفسير ىذه القطاعات، فإن كل فرع من فروع العمم عميو أن يطور 
محمد عمي محمد " ) واصلمصطمحاتو ومفاىيمو لكي يستطيع أن يجعل مكتشفاتو قابمة لمت

6761 – 79 .) 
وفي عمم االجتماع أيضا نحن مطالبون بامتبلك لغة متميزة وخاصة بيذا العمم رغم  

 . كونيا منبثقة من لغتنا اليومية في الحياة االجتماعية، ألن ذلك من السبل البلزمة لتشييده
قد تكون حات من الغموض والتداخل، وأن المصطم ونظرا إلى أن الظواىر ال تخمو

مختمفة عمى مستوى االستعمال من مجتمع آلخر، أو جماعة ألخرى، فإن ذلك  ليا معان
يشكل بعض العوائق المعرفية والمنيجية أمام الباحث، وىو ما يتطمب منو القيام بتحديد 
األبعاد المختمفة لممصطمحات التي يتناوليا في عممو العممي، ويقدم ليا وصفا شامبل ودقيقا 

اىا بعبارات سيمة وبسيطة ومتداولة في لغة عمم االجتماع وخالية من الكممات العامية أو لمعن
 .                                                                                   األجنبية

ونظرا الختبلف مواضيع العموم ومجاالتيا، فإن لكل عمم مصطمحاتو الخاصة، ليذا 
اء المصطمحات يعد أمرا ضروريا في عمم االجتماع حتى يستطيع الباحث والدارس فإن انتق

عمى حد سواء جمع المعطيات وتحميميا وتفسيرىا وتقديميا لآلخرين، وبدون ذلك ال نأمن 
 .التناقض والتضارب والغموض في ما يمكن أن نصل إليو من نتائج
العممية، فأي نظرية عممية والمصطمحات تشكل أحد العناصر الرئيسية في النظرية 

تتكون من عدد ىائل من المصطمحات التي ترتبط فيما بينيا منطقيا، وىي نتائج لمتفكير 
وعمم آدم  :العقمي اإلنساني، باعتبار أن اإلنسان لديو استعدادا فطريا لذلك، قال اهلل تعالى

اإلنسان بالقوة، قوة  ، فأصل الكبلم الذي ىو األسماء موجود عند( 16البقرة )  األسماء كميا
الخمق من اهلل تعالى، واإلنسان ينميو بالفعل، وعميو فالمصطمحات ليست مستمدة مباشرة من 
المشاىدة أو الخبرة الحسية، وال تمثل انعكاسا لمواقع، بالرغم من أن ذلك قد يثير في اإلنسان 
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م المحيط بو وتعمقت، الرغبة في توليد المصطمحات، ليذا فكمما ازدادت خبرة اإلنسان بالعال
 . ازداد عدد المصطمحات التي يستخدميا

وقد تكون المصطمحات قريبة من الحقائق والموضوعات التي ترمز إلييا مثل المرأة، 
الرجل، الطفل، المدير، وقد تكون عمى مستوى أعمى من التجريد مثل الشخصية، المكانة، 

 .الدور، القيادة، الدين، النظام االجتماعي
لم الذي يستخدم مثل ىذه المصطمحات، يعمم أنو يتكمم عن بناءات اخترعيا والعا
بطريقة غير مباشرة من الظواىر ليعبر بيا عنيا، وبالتالي فيي ليست واقعيتيا واستخمص 

إال حقائق افتراضية، ونحن ال نستطيع أن نرتب عمى ىذه المصطمحات وحدىا أي معرفة 
لمادة الخام التي تمكننا من التخاطب العممي، بما أنيا خاصة محددة، فيي ال توفر لنا إال ا

 .ال تزيد عمى أن تكون وصفا تجريديا لجوانب من الوجود االجتماعي
ويؤكد العمماء عمى أن الكممات ال تعتبر مصطمحات عممية إال إذا حازت عمى جممة 

 ثحدد أربعة خصائص لممصطمح حيماكيفر من الخصائص، فعمى سبيل المثال نجد أن 
رغم كونيا  دقيقةو وحيدةو معان واضحةوعمى ذلك فينبغي أن يكون الصطبلحاتنا : "يقول

ماكيفر ." )من اصطبلحات الحياة اليومية، وتستخدم تبعا لذلك لمكثير المتعدد من األغراض
6752 – 61 .) 

أيضا حدد أربعة خصائص لممصطمح يرى أنو ال بد أن موريس أنجرس ونجد أن 
 : قبل عمميا وىيتتوفر فيو حتى ي

فيكون غير مبيم وال لبس فيو، بحيث ال يترك أي مجال لمشك بالنسبة لفيمو : الوضوح .6
 .وال نحتاج إلى تأويمو

بحيث يعبر المصطمح عن الموضوع المحدد بتعبير يجنبنا الخمط والتداخل مع : الدقة .1
 . مواضيع أخرى

ن ومن خبلل تصور معين أي أن يقدم معمومات بالنسبة لواقع معي: أن يكون لو معنى .1
 .عن ذلك الواقع، ذلك التصور الذي يتعمق بدوره بإطار نظري معين

موريس .) أي أن ال يكون مصاغا بصيغة التمني أو بصيغة الحكم: أن يكون حياديا .2
 (. 694 - 692  - 6774أنجرس 

ونبلحظ أن كبل من ماكيفر  وأنجرس قد اتفقا عمى ثبلث خصائص وىي الوضوح،   
وأن يكون ليا معنى، وأضاف ماكيفر أن تكون وحيدة، أي ال يشترك المصطمح الواحد الدقة 
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مع غيره من المصطمحات لمداللة عمى المفيوم الواحد، في حين أضاف أنجرس خاصية 
 . أخرى وىي الحياد

ن عمى الخصائص الثبلث األولى، فإننا نرى بأن الخاصية أنجرس  كنا نوافق وا 
المصطمح، بل ىي من خصائص الفرضية، والشرح الذي يقدمو الرابعة ليست من خصائص 

 . ىو نفسو ليذه الخاصية يدل عمى ذلك
نما في عدم االتفاق " والحقيقة أن المشكمة ال تكمن أساسا في المصطمحات نفسيا، وا 

عمياء " )حول تعريفيا، وتضارب معانييا، وعدم االتفاق عمى أسموب واحد في استخداميا
 . (654 - 6757شكري 

فنحن دائما في حاجة إلى شرح وتحديد المصطمحات التي : " إيفانس بريتشارديقول 
 –محمد الغريب" ) يستخدميا الباحثون نظرا إلى أن معظميا مستمدة من لغة الحياة العممية

وىذا ال يعني أن يستغرق الباحث جيده كمو في تحديد كل المصطمحات فذلك (.  27-ت.د
ن أرا د ذلك، بل يكفي الباحث أن يحدد المصطمحات األساسية ويؤطر أمر مستحيل حتى وا 

نورثروب عممو بنظرية من النظريات ويمتزم بمصطمحاتيا ومفاىيميا، وفي ىذا الصدد يقول 
إن اإلصرار عمى أن كل مصطمح نستعممو في حوارنا : "في كتابو منطق العمم واإلنسانية

". ) تحديد أشد وىو بالتالي غير مفيد عممياالعممي يجب أن يعرف إجرائيا فيو تضييق شديد و 
 (.   44 – 6757عاقل فاخر 

وعمينا أن ندرك أن لكل نظرية في عمم االجتماع مفاىيميا الخاصة وفي كثير من 
األحيان مصطمحاتيا الخاصة أيضا، فيناك نظريات تتميز بنوع من المصطمحات وتشتير 

تدافع، الفطرة، الزاجر، الخبلفة، اليداية ال: بيا دون غيرىا من النظريات، فمصطمحات مثل
والضبللة، ىي مصطمحات تميز النظرية اإلسبلمية، ومصطمحات الصراع الطبقي، الثورة، 

، المادية الجدلية تعد من المصطمحات التي ةالبناء الفوقي والبناء التحتي، المادية التاريخي
ة، كما أن مصطمحات التوازن، التنافس، النظام والوظيفة تميز النظرية تميز النظرية الماركسي

وبذلك فإن النظرية تضع مجموعة من الكممات : "الوظيفية، وفي ىذا الصدد يقول عمي شتا
المعايير، : ومن تمك المصطمحات. أو المصطمحات التي ليا طابعا عاما في عمم االجتماع

، وىو أيضا ما يشير إليو عبد القادر ىاشم ( 21– 6771عمي شتا )الخ ... القيم، المجتمع 
تطرح الرؤية اإلسبلمية مصطمحات متناسقة ومحدودة إسبلميا، متكاممة : " عندما يقول

وشاممة لجوانب الحياة، وترفض أية صورة من صور الفصل بين جانب وآخر من جوانب 
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يجب عدم الخمط بين  وليذا(.  65 – 6762عبد القادر ىاشم رمزي )الحياة اإلنسانية 
 .المصطمحات عند استخداميا

وأما إذا أقبمنا معا عمى دراسة موضوع اجتماعي أو تحميمو، فإن "يقول ماكيفر 
ا، عندما نستخدم كممة أو عبارة ما أن نتفق عمى أن ندل عمييا، وأن من الواجب يقتضي

 (. 61 – 6752ماكيفر " ) نشير إلييا في الذىن، عمى أساس أنيا ترمز لشيء واحد 
لة يستخدم المصطمحات مع االحتفاظ عمى دال في العمل العممي أن فعمى الباحث

واحدة ليا، أي أن يربطيا بمفيوم واحد من بين المفاىيم التي يتعرض ليا، فبل يصح لو أن 
ومرة من خبلل كتابات  ابن خمدونمرة من خبلل كتابات اهلل يستخدم مثبل مصطمح 

ثم يحاول الجمع بينيا بل عميو أن يتبنى مفيوم  ماركسل كتابات ومرة من خبل دوركيايم
ن تعرض لممفيومين اآلخرين فبالنقد  والتحميل في ضوء المفيوم الذي تبناه، وىو  أحدىم، وا 

 . تحديد المصطمحات: معنى قولنا
وال يكفي أن يحدد الباحث المصطمحات بل عميو أن يوحدىا أيضا، فيمتزم بمصطمح 

إلى مفيوم واحد أو شيء واحد أو ظاىرة واحدة ولغرض واحد في البحث الواحد  واحد لئلشارة
المركز و  المكانة: عمى األقل، وحتى في حالة تطابق مفاىيم بعض المصطمحات مثل

توحيد : ، عميو أن يستعمل كممة واحدة منيا في بحثو كمو، وىو معنى قولناالوضعيةو
 .المصطمحات

مما يجنب العالم والباحث والدارس، المصطمحات  توحيدو تحديد المصطمحاتإن  
يساعد غيره عمى  عمى حد سواء، الوقوع في الغموض والمبس وسوء التأويل والتناقض، ومما

 .فيم ما يقول أو يكتب
 :التعريفات

إذا كان المصطمح يتكون من كممة أو كممتين فقط، فإن التعريف يتحدد بعدد من 
 .الكممات والجمل

عيين لمخصائص والمميزات األساسية المتعمقة بكائن أو شيء أو والتعريف ىو ت
أو ىو المعنى الموجز لممصطمح الذي يشير إلى كائن أو شيء أو . ظاىرة أو فعل أو سموك
 .ظاىرة أو فعل أو سموك

وىو تجريد ذىني مختصر مصاغ في جمل محدودة لتوضيح مصطمح ما، وقد يكون 
 .اسميا أو إجرائيا



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

فات االسمية لممعنى النظري لممصطمح، وىي تعريفات مجردة لتصورنا وتشير التعري" 
 . لممصطمح

أما التعريفات اإلجرائية فتتضمن التأويبلت القياسية التي يوجينا إلييا التعريف 
وذلك يشير إلى أن التعريف اإلجرائي بمثابة وصف لمكيفية التي يتم بيا قياس . االسمي

 (. 614 – 613  - 6771عمي شتا " ) المصطمح 
فالتعريف االسمي يحدد معنى المصطمح باستعمال مصطمحات أخرى، وىكذا فنحن 

التعاون كما نعرف خوف شخصي بأنو القمق ، كما نعرف ثقل األشياءبأنو الوزن نعرف 
  .المساعدة المتبادلة بين األشخاصبأنو 

الذي يقول ية ابن خمدون لمعصبونذكر من التعريفات االسمية عمى سبيل المثال تعريف 
") عمى ذوي القربى وأىل األرحام أن يناليم ضيم أو تصيبيم ىمكة النعرةالعصبية ىي :" فيو

ذات  فئات" إنيا : الذي يقول فيـو بوتومور لمنخب، وتعريف (955 –6591ابن خمدون
 ماكيفر لممجتمع، وتعريف ( 61 – 6591بوتومو )" وظائف، وليا وضع رفيع في المجتمع

إن المجتمع نسق مكون من العرف المتنوع واإلجراءات المرسومة، ومن : "فيوالذي يقول 
السمطة والمعونة المتبادلـة، ومن كثير من التجمعات واألقسام، وشتى وجوه ضبط السموك 

إن ىؤالء العمماء  استعمموا  في ىذه  (. 61 – 6595ماكيفر) " اإلنساني والحريات
 حتاج إلى تعريف، ولكل منيا مفيوم خاصمنيا يالتعريفات عددا من المصطمحات ، كل 

 . عندىم
أما التعريف اإلجرائي فيحدد معنى المصطمح عن طريق تعيين اإلجراءات الضرورية 

 .التي يجب عمى الباحث اتخاذىا لقياسو
والتعريفات ضرورية في المغة العممية، فيي تساىم في ضبطيا وتوجيو النقاش العممي 

وى التصور النظري ومستوى المبلحظة وتمكن الباحثين من قياس وتسييمو، وتصل بين مست
وبالرغم من أن التعريفات ال يستغنى عنيا في العمل العممي إال أنيا ال تقدم إال . المتغيرات

معاني محدودة لممصطمحات التي يراد تعريفيا، ذلك بأنو ما من تعريف يمكن أبدا أن يعبر 
  .لبشري ومشاعرهعن المعنى الغني والمتنوع لمعقل ا

 
 :المفاىيم
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يحددىا العالم  المفاىيم العممية ىي معان: " ولويعرف السرياقوسي المفاىيم بق
محمد " )لممصطمحات العممية التي يستخدميا في التعبير عن وقائع العمم وحقائقو

 (. 612 – 6764 –السيرياقوسي 
ر أو مجموعة تمثيل عقمي وعام ومعبر لظواى:" بأنيا موريس انجرسويعرفيا 

 (.  696 – 6774 –موريس أنجرز )  "ظواىر ولما بينيا من عالقات
إن المفاىيم ما ىي إال بناءات منطقية تولدت عن :" بقوليماجود وىـات ويعرفيا 
 (.  27 – 6771 –عمي شتا )  "الخبرات المعقدة

بواسطة  اإلدراكية المتشكمة –أنيا الصورة الذىنية: " بقولوويعرفيا معن خميل عمر 
 6991معن خميل عمر ") المالحظة المباشرة ألكثر من مؤشر واحد من واقع ميدان البحث

– 61 .) 
بالنسبة البن خمدون، وما يرتبط بيا من تصور ذىني  العصبيةفما تدل عميو كممة 
 .ابن خمدون لمعصبيةمفيوم ومعاني وقضايا، ما ىو إال 

معاني الفكرية وحتى المشاعر التي تعبر فالمفاىيم ىي مجموعة التصورات النظرية وال
عما يعنيو ويشير إليو المصطمح، أو ىي عبارة عن بناءات تصورية تنطوي عمى الكثير من 
العناصر واألبعاد والمعالم الواقعية لصفة معينة لوحدة تصورية حول موضوع ما يكون 

والعبلقات المعقدة الباحث قد جمعيا من المشاىدات الحسية والخواص النوعية، والوقائع، 
ذلك أن المفاىيم تحدد لنا الشروط الواجب تحققيا حتى يمكننا "بعض إلى  وضميا بعضيا

 6751محمد محمود الجوىري" ) التحقق من أن الظواىر المطروحة ظواىر اجتماعية أصل
بحيث تمكننا من توظيف المعارف السابقة والمعالجة اآلنية الموضوعية لمظواىر (.  66 –

 . ية المستقبمية الشاممة والمتكاممة لمحياة والرؤ 
إلعطاء تعريف لمعصبية أو لممجتمع أو  انوليذا فإنو إذا كانت تكفينا جممة أو جممت

لمنخبة، كما سبق ذكره، فإن تحديد مفيوم ىذه المصطمحات قد يحتاج إلى فصول في كتب، 
، وما العصبيةفصبل عن في مقدمتو لما عقد  ابن خمدونبل إلى كتب بكامميا، مثمما فعل 

بعنوان المجتمع، كذلك ما فعمو المجتمع عن  لما ألفا كتابا بكامموبيدج و ماكيفرفعمو 
بعنوان النخبة والمجتمع، ىي مفيوم كل منيم النخبة لما ألف كتابا بكاممو عن بوتومور 

 . لمموضوع الذي أثاره
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والتحكم، ذلك أن  عمى قدر من التعسف –رايشنباخكما يقول  –تنطوي"والمفاىيم 
العالم حر في أن يختار ما يشاء من المصطمحات وأن ينسب ليا ما يشاء من المفاىيم التي 

فالمفاىيم ليست ىي (.  665 - 664 – 6766صبلح قنصوة ") يتفاوت انطباقيا عمى الواقع
وال ىي صورة طبق األصل ليا، ألنيا , الظواىر الفعمية، وليست ىي المعطيات الحسية

ي عمى تصورات عقمية وبناءات منطقية وتجريد منطقي كذلك، وميما توفر فييا من تنطو 
 .شروط فيي ال تتطابق تطابقا تاما مع الواقع

وبما أن المفاىيم تمكن العالم من تحديد الداللة التي يريد أن يضعيا حول الوقائع 
م المتناولة في الحياة التي يدرسيا، فإنو يسعى إلى أن تكون ىذه المفاىيم متميزة عن المفاىي

اليومية لئلنسان العادي، وخاصة فيما يتعمق بوضوحيا وابتعادىا عن سوء التأويل أو كثرة 
 .التأويبلت، وىو ما يتيح لو فرصة أكبر لحسن الفيم والتوقع

إن المبلحظات العممية واإلطار النظري الذي يوجو ىذه المبلحظات يؤكدان معا "و
تو العممية، وذلك ألن العمم يحاول بحث جوانب معينة لمحقيقة عمى أىمية المفيوم ووظيف

ونظرا ألن المفاىيم أساس لصياغة العبارات التي ... بنسق فكري مجرد، يؤول  ىذه الجوانب 
ينظميا النسق التجريدي لمعمم، فقد يشار لمنسق النظري لمعمم عمى أنو نسق المفاىيم أو نسق 

عمي ") باإلطار التصوري  conceptual schemeتصوري كما درج البعض عمى ترجمتو 
 (.  26 – 6771شتا 

ولكي يكون المفيوم عمميا يجب أن يستند إلى إطار مرجعي أو رؤيا افتراضية حول 
الموضوعات التي يشير إلييا، وبما أن األطر المرجعية في عمم االجتماع ليست واحدة كان 

ذي يطمئن إلى كفاءتو العممية والتصورية لزاما عمى الباحث أن يختار اإلطار المناسب ال
ويبقى أن نشير فقط إلى أن بعض المفاىيم تنتمي إلى نظريات محددة، وال يصح "والمنيجية، 

وأي خمط من ىذا القبيل يدل بما ال يدع مجاال لمشك عمى . إقحاميا في بحوث نظرية أخرى
 (.  71-76 – 6777فضيل دليو " ) ىشاشة البحث ووىن الباحث

المفاىيم ليست بالضرورة ثابتة ال تتغير عمى الدوام، بل نجدىا قابمة لمتعديل و  
والتبديل واإلنماء بما أنيا تمخص انطبلقا من الوقائع التي تتكشف بشكل أو بآخر لمعمماء 
والباحثين، وكذا من النتائج المحصل عمييا في وقت ما، وبما أن الوقائع متغيرة عمى الدوام، 

دائما أن يضع أفضل المعاني التي يمكن أن تعبر عن الواقع، ومناسبتيا والعالم يحاول 
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لؤلىداف التي يريد تحقيقيا، كان ذلك مدعاة لتتغير دالالت المفاىيم العممية  بتكرار ىذه 
 .المحاوالت واستمرارىا

باإلضافة إلى أن المفاىيم تتأثر بالثقافة السائدة، فالقول بنسبية الظاىرة االجتماعية قد 
وذلك ... ترتب عميو ظيور المشكبلت المتعمقة بالمفيوم من حيث خضوعو لنسبية الثقافة "

السيد " )ما ترتب عميو استخدام المفيوم بدالالت متمايزة نسبيا فيما بين الثقافات المختمفة
في المجتمعات اإلسبلمية كالمجتمع الجزائري  الدينفمفيوم (.  29 – 6771عمي شتا 

مجتمعات البلدينية كالمجتمع الفرنسي ويختمف عنيما في المجتمعات يختمف عنو في ال
 .   الوثنية كالمجتمع اليندي

حيث  روبرت ميرتون ويفيد تحديد المفيوم في أداء عدة وظائف ىامة منيا ما ذكره  
توضيح المعطيات التي تندرج تحت المفيوم، ومن ثم يساعد " يقول بأن المفاىيم تساعد عمى

قميل من تدخل المعطيات الغريبة، وضم المعطيات الخارجية عنو والتي ينبغي ذلك عمى الت
ونجاح المفيوم في تحديد معطياتو األساسية قد يفيد في إزالة كثير من . أن تندرج تحتو

الغموض المتضمن في بعض النظريات، بل يؤدي أحيانا إلى تأسيس سمسمة عديدة من 
 (. 17 -6761عمي ليمة ") الفروض التي توسع من نطاق النظرية

المفيوم يفيد في إلغاء التناقضات الظاىرية في "أن ميرتون باإلضافة إلى ذلك يرى 
كذلك يفيد تحديد . المعطيات اإلمبريقية عن طريق تقرير أن ىذه التناقضات ظاىرية فقط

 المفيوم أو التوضيح التصوري في تحديد المؤشرات التي يمكن مبلحظتيا بالنسبة لممعطيات
 (.  17 – 6761عمي ليمة ") االجتماعية التي يتم بيا البحث األمبريقي

 والمفيوم لو وظيفة منيجية، إذ يقوم بميمة توجيو المشاىدة الميدانية واإلدراك الذىني
 . وربط المصطمحات باألىداف والموضوعات المحددة مما يجعل باإلمكان تحديد معانييا

توضيح المفاىيم االجتماعية ال تقف عند حد  يجب أن نذكر أن ميمة"وعميو فإنو 
التفسير والتوضيح بل تأخذ جانبا آخر ىو مساعدة الباحث في تحديد أىداف بحثو وعممو 
الميداني وتقريبو من الموضوعية العممية في البحث االجتماعي ألنيا تعطي استدالال بصورة 

 (.   12 – 761خميل عمرمعن ) "عامة ومصاغة بشكل عممي ومستخمصة من واقع الدراسة
وليذا ينبغي أن يندرج المفيوم في تصميم البحث، و يدخل كوحدة أساسية في " 

 (.  6776 – 6753محمد عارف " ) اإلطار التصوري لعممية البحث
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الدقة في تحديد المفاىيم شرط الزم في المغة العممية، ولبناء النظريات أو إلجراء ف
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.عمى وحدتيا وتميزىا وعمميتيا  
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 "المصيبة"و منطق "المكتوب "المرض بين 

 

 

 

 بومدين سميمان.د
قسم عمم -محاضر أستاذ

 .الجزائر-جامعة سكيكدة -االجتماع
 ممخص 

يكتسى  إذ. كمرجعية لتفسير ظاىرة المرض" المكتوب " ييدف ىذا المقال إلى  تحميل فكرة 
لمرضى تصورىم لحالتيم المرضية، ا" يبنى "  ىمية بالغة ألنو يسمح بدراسة كيفمثل ىذا التفسير أ

 .عمى إعتبار ان ىذا البناء ىو الذى يحدد فى الغالب مسارىم  العالجي

 
 

 

 

Résumé  

Dans cet article, nous 

allons analyser le Mektoub (le 

destin) en tant que registre 

explicatif et interprétatif  de la 

maladie .Cela nous parait 

important dans la mesure où il 

permet d’étudier la façon dont les 

malades construisent la réalité 

d’un état pathologique et de 

rendre compte du rôle  important 

de ces représentations dans 

l’orientation des patients vers 

telle ou telle thérapeutique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد استعان اإلنسان منذ فجر 
التاريخ بالمقدس و الديني في مواجيتو 
لألمراض و الكوارث، فيو الكائن الوحيد 

و        الذي يتساءل حول معجزة الحياة 
الموت و الخمق،لذلك أعتبر المرض حينا 
عمى أنو غضب من اآللية، كما اعتبر 
عقابا أو ضريبة تدفع مقابل ذنب فردي أو 

تراق إلحدى المحرمات حينا جماعي أو اخ
 .آخر

لذلك نجد أن المرض يأخذ معاني اجتماعية 
مختمفة تتباين من ثقافة ألخرى، فيناك من 
يتناولو ضمن منطق المصيبة العامة كما 
ىو األمر في بعض الثقافات األفريقية، و 
ىناك من يفسره ضمن إطار السِّحر أو 

و في الثقافة العربية .الدين
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ن المرض كثيرا ما ينظر إليو كظاىرة عادية ال مفر منيا، ألنيا مسجمة اإلسالمية، فإ
و الصحة ىبة زائمة يجب أن يتعامل معيا اإلنسان بكل تواضع، ألنيا . في مصير اإلنسان

ال يمكن إال أن تكون نسبية، انتقالية و عابرة، و تذكر الموت يجب أن يالزم المسمم 
ىي حياة مؤقتة و زائمة، و الموت ىو المصير  باستمرار، ألن الحياة عمى وجو األرض

 .المحتوم لكل الكائنات

 ." (1)كل من عمييا فان و يبقى وجو ربك ذو الجالل و اإلكرام: "قال تعالى 
 (.مكتوبة)و المؤمن باهلل عميو أن يقبل المرض و الموت بصبر و أناة ألنيا 

 ب لتفسير حادثة أومصيبة؟فما ىو المكتوب ؟ و لماذا يرجع الناس دائما إلى المكتو 
 :و ماذا يعني الناس بقوليم 

 .المكتوب ما منو ىروب -
 .لحذر ما يغير لقدر -

 .المكتوب عمى الجبين ما يمحيوه اليدين  -

 .المكتوب في الجبين الزم تشوفو العين -

يشير المكتوب عادة في أذىان الناس إلى شيء  ال يمكن التحكم فيو، شيء يوجو 
ية ال يمكن اإلفالت من قبضتيا، فاإلنسان ميما بمغت درجة حذره، حياتيم أو قوة ال شخص

 .ال يمكنو إال أن يكون خاضعا مستكينا لمكتوبو
ال يذكر عادة المكتوب في الثقافة العربية اإلسالمية دون الرجوع إلى الموح المحفوظ 

في لوح بل ىو قرآن مجيد *و اهلل من ورائيم محيط " : الذي جاء ذكره في القرآن الكريم
 ." (2) محفوظ

و يكتسي الموح المحفوظ أىمية بالغة خاصة لدى بعض الفالسفة الصوفيين الذين 
يعتبرونو مصدر المعرفة األول في استكشاف الحق، و يقول أبو حامد الغزالي في ىذا 

و حقيقة القول أن القمب مستعد ألن تنجمي فيو حقيقة الحق في األشياء كميا، و : "الموضوع
يل بينو و بينيا بأسباب ، فيي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القمب و بين الموح إنما ح

المحفوظ الذي ىو منقوش بجميع ما قضى اهلل بو إلى يوم القيامة و تجمى حقائق العموم من 
مرآة الموح في مرآة القمب، يضاىي  انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابميا و الحجاب بين 

يزال باليد و األخرى يزول بيبوب الرياح تحركو، و كذلك قد تيب رياح المرآتين تارة 
األلطاف و تنكشف الحجب عن أعين القموب فينجمي فييا بعض ما ىو مسطور في الموح 
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المحفوظ و يكون ذلك تارة عند المنام فيعمم بو ما يكون في المستقبل و تمام ارتفاع الحجاب 
أيضا في اليقظة حتى يرتفع الحجاب بمطف خفي بالموت، فيو ينكشف الغطاء و ينكشف 

 .(3)من اهلل تعالى فيممع في القموب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العمم
وفقا ليذا المنظور، فإن الصوفيين يعتقدون أن التأمل و حب اهلل و التخمي عن 

ي ىذا تسمح لممتعبد باإلطالع عمى ما ىو منقوش ف" العالم األسفل"ممذات و ىموم ىذا 
 .الموح السري

و لما كان اهلل سبحانو و تعالى ىو الخالق لمعباد و ألفعاليم، و أن كل ما وقع 
. أوسيقع قد سبق بو القضاء و القدر وفق ما سبق بو عممو سبحانو، ال فرق بين جميل وحقير
و  وكما أن األجل ال يتقدم و ال يتأخر، كذلك الصحة و المرض و الغنى و الفقر والحركة

 .لسكون و الدواء و الشفاء و االحتماء و االحترازا
فجميع أحوال الكائنات مقدرة، و أن الحق سبحانو أخفى فعمو عن نظر عباده وجعل 

و أمر سبحانو بأن ال يخالف المؤمن . األسباب و العمل مظيرا لكل ما ظير في الوجود
ر لغيره سبحانو و ىو مقتضى حكمتو و أن ال يغتر بظواىر األسباب و أن ال يسند التأثي

 :المصرح بو في اآليات 
قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا ىو موالنا، و عمى اهلل فميتوكل :"قال تعالى 

 ." (4)المؤمنون
 فمم تقتموىم، و لكن اهلل قتميم، و ما رميت إذ رميت و لكن اهلل رمى:" و قولو تعالى

(5)". 
جميم ال يستأخرون ساعة و ال و لكل أمة أجل فإذا جاء أ:"و قولو تعالى 

 ". (6)يستقدمون
 ".(7)إن اهلل بالغ أمره، قد جعل اهلل لكل شيء قدرا:"و قولو تعالى في سورة الطالق

ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطئك لم :"و قال رسول اهلل صمى اهلل ليو و سمم
ى اهلل حق توكمو لو أنكم توكمتم عم:"،و في حديث نبوي آخر، قال  المصطفى"يكن ليصيبك

 ". (8)لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا و تروح بطانا 

 :و يقول اإلمام الشافعي في أبيات شعرية
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 فال أرض تقيو و ال سمـاء  و من نزلت بساحتو المنايا
 إذا نزل القضا ذاق الفضاء  و أرض اهلل واسعة و لكن

 اءفما يغني عن الموت الدو   دع األيام تغدر كل حين  
 

و ىكذا نالحظ المكانة اليامة التي يحتميا المكتوب في الدين و في الفكر 
 .اإلسالمي، فيو حجر الزاوية في تصورات الناس لمصحة و المرض و الشفاء و الموت

ىي الكممة التي تتردد عمى أفواه الجزائريين بشكل عام سواء كانوا أميين أو ( كاتبة)
و    و ىو التفسير الذي يعطى لحادث سيارة . أو نساءمثقفين، ريفيين أو حضريين رجاال 

 .لممرض البسيط و المزمن، و لمزلزال المدمر
فالمرض بالنسبة لمجميع ىو من صنع اهلل، فيو المسؤول عن كل خير و شر، وىو 

ربكم أعمم :"الذي ييب الحياة و الموت، و يسير كل أمر وفق قضائو و عممو، قال تعالى
 ". (9)و إن يشأ يعذبكم و ما أرسمناك عمييم وكيال بكم إن يشأ يرحمكم

و قد فيم البعض اآليات الكريمة و األحاديث الشريفة السابقة فيما خاطئا واعتبروا 
 .التداوي و الوقاية أو االحتراس من األمراض فرارا من قضاء اهلل و قدره

ة غير أن األغمبية من الناس ال يعني تصورىم السابق عن المكتوب السمبي
واالستسالم، فاإليمان بالمكتوب يعني قبل كل شيء إدراك المرض كظاىرة عادية ال مفر 

و استقبالو بعد ذلك كامتحان يجب تحممو بصبر و جمد و أناة مستعممين في ذلك كل  منيا
:" فقد قال رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم . الوسائل الممكنة و المتاحة إليجاد الدواء الناجع

ماىو؟ : قالوا. فإن اهلل عز و جل لم يضع داء، إال وضع لو شفاء، غير داء واحد: تداووا
 ".(11)اليرم: قال

إن قدرة اهلل وسعت كل شيء، و يشعر المؤمن بذلك كقوة حماية و خالص و دعم و 
شفاء لكل مخموقاتو ميما كانت درجة خطورة مرضو، و حالة اليأس التي يوجد بيا، فاهلل في 

يا ربي "و الطبيب األكبر، لذلك نسمع المرضى و ىم يدعونو باستمرار تصور المرضى ى
 ".يا ربي أعف عمي "، "شوف لحالتي

و عندما يحصل و أن يشفى المريض من مرضو، فالفضل األول يعود هلل حتى  
ن كان ىناك اعتراف بدور األطباء، الذي يعتبر دورا ثانويا لذلك تتردد عندنا عبارات . وا 
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، و عندما نسأل "األعمار بيد اهلل"، "ربي خمق الداء و الدواء"، "في يد ربي الطبيب وسيمة"
 ".إنو بين يدي اهلل"عن مريض يجيب البعض 

عندما ينجون من حادث مرور أو مرض " صدقات "كما يخرج بعض الجزائريين 
 .شكرا هلل الذي أنقذىم من الموت المحقق

قدره ال يعني االستسالم و االنيزام أمام إجماال يمكن القول أن اإليمان بقضاء اهلل و 
متطمبات الحياة، و عمى المؤمن أن يعمم أن المأمور بو ىو دفع األذى و موجبات الموت و 
اليالك عن النفس باليد و السالح، فيما يمكن فيو ذلك، بالتداوي و االحتماء ونحوىما، مع 

فإن األثر الذي  -مثال–لك الدواء أن اهلل ىو الخالق لمدواء و أثره، و أنو لو لم يستعمل ذ
قضى بوقوع ذلك الشفاء  -سبحانو–ىو الشفاء يحصل في ذلك الوقت بعينو، إال أنو الحق 

قال  (11)في صورة نتيجة، عند استعمال ذلك الدواء فال محيص لممريض عن استعمالو
 ."(12) يا أييا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات و انفروا جميعا": تعالى

 ". (13)و أعدوا ليم ما استطعتم": و قال سبحانو و تعالى
و ال تمقوا بأيدكم إلى التيمكة و احسنوا إن . و انفقوا في سبيل اهلل: " و قال تعالى

 ."( 14)المحسنين اهلل يحب

و نخمص إلى نتيجة الرئيسية التي مفادىا أن التوكل عمى اهلل و نبذ األسباب، وكون 
و         كالميت بين يدي غاسمو ال تعني أبدا ترك الكسب و التداوي اإلنسان بين يدي اهلل

 . (15)االستسالم لميالك، فذلك خطأ بل حرام
لو فإن شعوبا أخرى تفسر  إنو إذا كان المسمم يرجع إلى دينو ليجد تفسيرا لما يحدث

المنتشر لدى  L’infortuneالمرض بمنطق مختمف و ىو منطق سوء الطالع   الصحة و
من خالل  Laplantineلكثير من الشعوب اإلفريقية ، ففي ىذا السياق وجد البمونتين ا

أن تمك المجتمعات تعرف جيدا أن التسمم المعوي، مثال، إنما يترتب عن ابتالع " أبحاثو 
أن  -كما نرى–أغذية مضرة، أو أن الفرد يموت عندما يتوقف قمبو عن النبض لكنيا ترى 

فيا مصدر لممرض أشد حسما، و من ثمة فيو يستدعي تفسيرا الحتمية الطبيعية يضاع
آخر، و ىذا التفسير يتم إشراكو بمعقولية، بمنطق و تماسك و ىذا التفسير ال يدير ظيره 

و مثل . لمعمم بتاتا كما طالما تم اعتقاده، بل قد يرتكب خطيئة اإلفراط في اإليمان بالحتمية
   ة بالمرض و أن ما من شيء إال و لو عمة ىذا الموقف يؤكد، بأن ال أحد يصاب صدف

فالمرض حالة خاصة لمنطق عام ىو و أن ما من شيء إال و يميل عمى نظام معين، 
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إن األسباب التي تؤدي إلى مرض فرد : و يمكن فيم ذلك بالطريقة التالية . منطق المصيبة
فشل في أشغال  من األفراد تنحدر من المصدر نفسو الذي يؤدي إلى عقم أحد الزوجين أو

 ".( 16)الغراسة أو الخصومات داخل القرية و فوق كل شيء إلى الموت
أبدا  -شأنو في ذلك شأن سوء الحظ و المصيبة عموما -فالمرض ىنا ال يعاش

باعتباره ظاىرة قابمة لمعزل، أتت لتصيب فردا معينا، بل يعاش دائما و يفيم باعتباره تالشيا 
تبر المريض ضحيتيا، و أكثر من ذلك فيو عالمة ونتيجة لمروابط االجتماعية التي يع

لفقدان توازن و اضطراب لمعالقات التي ترتبط عبرىا القرية بنفسيا و التي تقع  خارج 
و المرض يرتبط إما بانتياك لممنوعات األجداد والجن، أو بفعل يعتبر شريرا و . المريض

. أي ساحر Bayéfouéع باييفوي  يقوم بو فرد ما فيتعرض لمتيميش و بالتالي يمنح وض
ىو الذي يطفح بدون توقف المريض و المرض الذي يصيبو أو كما " شيء ما"إن ىذا الـ

 .  (17)يقول الباوليون الذي يقبض عميو
، و ىو عبارة Evans- pritchardو ىناك مثال آخر نستعيره من إيفانس بريتشارد

 Sorcellerie,oracles etالسحرميبط الوحي و  الشعوذة،عن حكاية وردت في كتابو 

magie chez les azande  حيث يروي "ترجمة الثقافة "، و تعد تمرينا رائعا من تمارين ،
أنو يحدث أحيانا في بالد األزاندي أن ينيار قبو عتيق، و ىذا أمر ليس فيو ما يدعو 
لالستغراب، فكل زاندي يعرف أن ديدان الخشب تنخر الدعائم، و أن أشد األخشاب صالبة 

و بناء ثقيل مشيد بالعوارض و الطين، إنو تقع تحت طائمة الفساد مع طول الزمن، و القب
فيو خالل فصل الصيف يشكل في وقت اليجير مكانا لمجموس و . مسكن العائالت الزاندية

، و مزاولة بعض األشغال الحرفية، كما أنو المكان اإلفريقيةالثرثرة، و مزاولة لعبة الثقوب 
ألفراد جالسين تحتو لحظة و بذلك يمكن أن يكون بعض ا. الذي تخزن فيو الذرة البيضاء

لماذا كان أولئك األشخاص أنفسيم جالسين تحت القبو لحظة سقوطو بالضبط؟ أن . انيياره
ينيار القبو فذلك أمر يسيل فيمو، لكن لماذا سقط في ذلك الوقت بالضبط عندما كان 
أولئك الناس بعينيم ىم الجالسين تحتو و ليس أشخاص آخرون؟ لقد كان بوسعو أن يسقط 
في أي وقت آخر، و إذن فمماذا لم يسقط إال عندما كان الناس يتفيأون ظاللو؟ نقول لقد 
سقط القبو ألن ديدان الخشب كانت قد نخرت دعائمو و فصمتيا عن بعضيا، ذلك ىو 

لقد كان أشخاص يوجدون تحت سقفو في ذلك : السبب الذي يفسر انييار القبو، نقول أيضا
تعالوا نتجاذب أطراف :"ير، و ألن بعضيم قال لبعضالوقت ألن الوقت كان وقت ىج
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إن . ذلك ىو سبب تواجد أناس تحت القبو ساعة سقوطو" الحديث و نعمل في مكان مريح
أي طريقة في فيم األشياء مماثمة لطريقتنا سترى أن العالقة الوحيدة الموجودة بين ىذين 

في تصادفيما في الزمان و الحدثين، المذين تستقل أسبابيما عن بعضيما،  إنما تكمن 
فنحن ال نفسر لماذا تقاطعت السمسمتان السببيتان في لحظة معينة و في مكان معين .المكان

 .مادام ال يوجد بينيما ترابط
أما الفمسفة األزاندية فتتوفر عمى الرابط الغائب، فاألزاندي يعرف أن ديدان الخشب 

جالسين تحت القبو فرارا من حرارة الشمس  قد نخرت الدعائم شيئا فشيئا، و أن الناس كانوا
لكنو يعرف فوق ذلك لماذا تولدت ىاتان الظاىرتان بالضبط في لحظة زمنية واحدة، لقد 

 .(18)السِّحـرتولدتا بسبب 
و ىكذا يتبين من خالل المثالين السابقين أن لكل ثقافة مفيوميا عن المرض 

لوجودىم،و بالنسبة لمجزائري المسمم  و الشفاء مفيوما يعبر عن قيم تعطي معنى والصحة
 :فإن اإليمان بالمكتوب يفضي إلى تبني استراتيجيات معرفية و تبريرية معقدة نذكر منيا 

 : المرض العقوبة-1
فقد . أن ينسب المرض إلى المكتوب ال يعني أبدا تبرئة المريض تماما مما يحدث لو 

ق الوالدين، فالسخطة أو الدعوة يأتي المرض عقب ارتكاب ذنوب و خرق محرمات، كعقو 
ىي العبارة التي يستعمميا الناس لمتعبير عن الخمل االجتماعي الناجم عن ارتكاب الذنوب 

 .كالعقوق مثال
األسرة الجزائرية أسرة أبوية، فاألب يمثل أعمى ُسمطة بالمنزل، و أراؤه ال تُناقش  نإ 

ن يتبرأ منو و أن يدعو عميو دعوة في الغالب، و بإمكانو أن يحرم ابنو من الميراث و أ
فتقاليدنا تقتضي مثال بأن ينزل االبن عينيو أمام والده، وان ال يقاطعو و ال يعارضو، .السوء

وال يدخن بحضرتو، و ال يقيقو أو يرفع صوتو أمامو، و عميو أن يخضع لو بدون نقاش 
و نظرا لممكانة .حتى في قضاياه الخاصة كالزواج و الطالق أو حتى اختيار اسم ابنو 

الخاصة التي يحظى بيا الوالدين في الثقافة اإلسالمية، فإن دعوتيما ىي أخطر الدعوات 
فاإلساءة ليما تخمق قمقا و . عمى اإلطالق، ألنيا تسبب األمراض و المعاناة طول العمر

ِخر، تيديدا لدى األبناء ،ألن لعنتيما قد تؤدي إلى سمسمة من المصائب تستمر إلى اليوم اآل
، أي حتى "دعوة الوالدين تمحق الذرية"و يعتقد أن . كأن يصابوا بمرض خطير أو تشويو

األبناء و األحفاد بعد ذلك، ليذا يعتقد البعض أن الحظ السيء الذي يطاردىم قد يعود إلى 
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ىما غير راضيين عن ابنيما، فإن مستقبمو يكون في دعوة قديمة، ألنو إذا مات الوالدين و 
 (19)يحمل الدعاوي تحت جناحيو إن الذي يسيء لوالديو" و يقول مثل قبائمي ظمما،األغمب م

." 

بمعنى أن دعوتيما تطال " إن الوالدين يظمموا و يفقسوا"و ىناك مثل آخر شائع يقول 
يا رضاية اهلل و "االبن حتى و لو كانا مخطئين  بحقيو، لذلك يدعو الناس دائما بقوليم 

 ".الوالدين
رك و يعاش قبل كل شيء كعالمة عن غضب اهلل و لقد سمع الباحث فالمرض يد

" ، ..."لقد كثرت ذنوبنا:" كثيرا من الناس بعد زلزال بومرداس و الجزائر العاصمة يقولون 
 .إلخ"...عمى فعايمنا "، "إن الفساد انتشر في تمك المنطقة

س، لذلك نسمع البعض فالفكرة التي ترى أن اهلل يعاقب المذنبين منتشرة بقوة لدى النا
، و في ذلك إشارة أن كل ..."واش درت تحت ربي"ممن تنيال عمييم المصائب يقولون 

شيء سيئ يحدث لمفرد إنما يأتي نتيجة لجرم ارتكبو ىو أو أحد أقرباءه، خاصة إذا كان 
و  األطفال ىم ضحايا تمك األمراض أو المصائب، لعدم قدرتيم عمى اقتراف أي ذنب،

و في حديث . لتبرير المرض" الذنوب أو الذنابة"ر من الناس من يردد عبارة نسمع الكثي
إذا أذنب المؤمن و لم يكن ىناك وسيمة لتطييره من ذنبو، سمط اهلل عميو " نبوي شريف 

 " . (21)المعاناة و المصائب
من التصورات السابقة أن الجزائري بشكل عام يحمل جزء كبيرا مما يرتكبو  يتضح
لمصادر خارجية كدعوة الشر أو إبميس و مع ذلك فإنو في قرارة نفسو يؤمن أن من أغالط 

الشيطان ما كان ليطالو إال بإرادة اهلل أي  المكتوب، الذي يعني لديو كل شيء يحدث لو 
و لذلك وجب التسميم بإرادة اهلل باإلذعان و . منذ أن كان في بطن أمو  إلى غاية موتو

 .انو ال يحمد عمى مصيبة  سواهالحمد هلل عمى كل حال، سبح
نحن معاشر األنبياء أشد الناس بالء ثم :"قال رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم 

األمثل فاألمثل، ُيبتمى العبد عمى قدر إيمانو فإن كان صمب اإليمان شدد عميو البالء، و إن 
 ".كان في إيمانو ضعف خفف عنو البالء

ه بالبالء كما يجرب أحدكم ذىبو بالناس فمنيم و في الخبر أن اهلل تعالى يجرب عبد
وفي حديث ، من يخرج كالذىب اإلبريز و منيم دون ذلك و منيم من يخرج أسود محترقا
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عن طريق أىل البيت، إن اهلل تعالى إذا أحب عبدا ابتاله، فإن صبر اجتباه، فإن رضي 
 (21)اصطفاه

 : المرض كتطيير أو تكفير-2
ان معنى إيجابي لدى البعض، حيث يعيشو الفرد يحمل المرض في بعض األحي

" طيورا إن شاء اهلل"كمكفر أو مطير، و في الثقافة اإلسالمية يقال عند زيارة المريض 
 .بمعنى أن ذلك المرض سيطيرك من الخطايا و الذنوب

و عندما يتعرض األتقياء من الناس لممصائب و األمراض، نجد أن محيطيم يفسر 
من عقاب اآلخرة الذي يفوق بال شك عقاب الدنيا بكثير، فعقاب  ذلك عمى أنو تخفيف

 .األولى دائم و عذاب الثانية زائل
و في كل فقر و مرض و خوف وبالء :" و في ىذا الصدد يقول أبو حامد الغزالي

     في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل بيا و يشكر عمييا، أحدىما أن كل مصيبة 
أن يكون أكبر منيا، إذ مقدورات اهلل تعالى ال تتناىى فمو ضعفيا اهلل و مرض فيتصور 

و من ...تعالى و زاداىا ماذا كان يرده و يحجزه، فميشكر إن لم تكن أعظم منيا في الدنيا
إن :" عجمت مصيبتو في الدنيا فال يعاقب ثانيا، إذ قال رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم 

 و شدة أو بالء في الدنيا، العبد إذا أذنب ذنبا فأصابت
إن مصائب الدنيا طرق إلى اآلخرة من وجيين أحدىما . فاهلل أكرم من أن يعذبو ثانيا

 ". (22)الوجو الذي يكون بو الدواء الكريو نعمة في حق المريض
ىكذا و ال "لذلك يقال في الجزائر لمن تعرض  لحادث ما، و ليكن حادث سيارة 

فمادام الفرد . أن كل مصيبة تعفي الفرد من مصيبة أخطر منياو ىذا التصور يؤكد  ،"أكثر
يجيل مكتوبو بالكامل فإنو ال يمكن اختصاره في مصيبة واحدة، بل يحافظ عمى األمل في 
الشفاء إذا كان مريضا، فالشفاء أيضا من المكتوب، و يحمد اهلل عمى أنو لم يصبو بمصيبة 

ري من يخرج الصدقات إذا شفاه اهلل من مرض لذلك نالحظ في المجتمع الجزائ ،أكبر منيا
 . خطير أو أنجاه من حادث كنوع من الشكر

إن المرض إذا نظرنا إليو من زاوية معينة عمى أنو ابتالء أو اصطفاء فإن ذلك 
 .(23)شجاعتويخفف كثيرا عمى المريض و يزيد من تحممو و صبره و 

" عظم اهلل أجركم"قول و عندما يعزي المسمم مسمما آخر عمى موت عزيز لو ي
كما نالحظ . بمعنى أن المسمم ينال أجرا مقابل االبتالء الذي يمحق بو إن صبر و احتسب
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أن الجزائريين عندما يريدون التخفيف عمى شخص أصيب بخسارة في ممتمكاتو المادية 
و في ذلك داللة  أخرى  عمى أن " سالمة راسك"أو " فيو و ماش في صحتك" فإنيم يقولون 

    هلل كان سيصيبو في صحتو ثم حيَّد  عنو تمك المصيبة لتطال شيئا ماديا يمكن تعويضو، ا
 :و لذلك أيضا يدعو المسمم باستمرار بقولو 

     ، فتمك ىي أعظم مصيبة، و ما دونيا من مرض "الميم ال تجعل مصيبتنا في ديننا" 
 .و خسائر مادية فإنيا تيون جميعا
ؤلمة تنزع الطابع الدرامي عنيا مما يخفف كثيرا من وقع ىذه النظرة لألحداث الم

المرض و الموت، و ىو أمر ميم لممريض و محيطو ألن فيم ما يحدث ليم يخفف بدون 
، أي عندما يشعر الفرد أنو "خارجيا"شك من وقع األلم، خاصة إذا ما تبين أن سبب األذى 

 .لحقتوغير مسؤول أو غير مذنب في بدء األحداث المؤلمة التي 
      فما دام األمر بيد اهلل، فإن المريض غير مسؤول و ىذه المشاعر التي تبرئ الفرد 
و تنظر إليو كضحية ليست مقصورة عمى الجزائريين، بل ىي ظواىر موجودة حتى في 

 .(24)الدول المتقدمة كما بينت ذلك دراسات ىرزليتش و بارسونز و جموكمان
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. 

 الممخص
التي تبنتيا المدرسة الجزائرية نتيجة اإلصالح التربوي إلى " المقاربة بالكفاءات" ترجع 

رات العصر التي أصبحت تستمزم من المنظومة التربوية تصور بشري تربوي واجتماعي فرضتو تغي
ترتكز في  المقاربة تكوين أفراد دوي كفاءات ليم القدرة عمى حل المشاكل المختمفة ولما كانت ىده

 يبنائيا األساسي عمى النظريات الفمسفية التي تعتبر تكيف الفرد مع محيطو الطبيعي، السياس
لتعمم التي تسعى المنظومات التربوية ورائو، جاءت ىذه المداخمة ا تعميم والتكنولوجي غاية لعممية 

 . لمتعريف بأىم النظريات التي أسست الخمفية الفمسفية لممقاربة بالكفاءات
العممية  الحواجز ، تطوير التربية المقاربة بالكفاءات، العقل، الفمسفة البرجماتية:  الكممات المفتاحية

 ة ، تعديل المعرفاإلبستيمولوجية
Résumé  
L’approche par compétence 

adopté par l’école Algérienne suite 

aux reformes, se réfère avant tout à 

une conception de l’homme, de 

l’éducation  et de la société et répond 

à la demande sociale et 

professionnelle. Étant donné que 

cette  approche  se base avant tout 

sur les théories philosophiques, qui 

considèrent l’adaptation de 

l’individu avec son environnement 

naturel, social, politique et 

technologique  comme finalité  

d’enseignement /apprentissage que  

vise tout système éducatif, nous 

allons aborder dans cet article  les  

plus importantes théories qui ont 

aidé a asseoir  l’approche par 

compétence.  

 
 المقدمة 

أن  إلى (Hubert)يشير الباحث ىوبرت 
النظام التربوي الحقيقي،ىو ذلك النظام  
الذي ينحدر من العقيدة الفمسفية 

الطبيعة واالتجاه  تحددالتي  واالجتماعية
، ذلك لكون أىمية مبادئ الفمسفة  التربوي

لمتربية اعتبارىا قاعدة انطالق تكمن في 
لمنظريات ميدان تنفيذ التربية  رواعتبا

 يسيران كل من الفمسفة والتربيةالفمسفية و 
ىذا يؤدي ن، حيث خدمة اإلنسافي 
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 تساعد: بين ميام الفمسفة وميام التربية إلى إبراز وظيفتين لفمسفة التربية  التفريق
مما يؤدي  ،بصورة دقيقة  ومنتظمة عمى التفكير في المفاىيم والمشكالت التربوية  الفمسفة 

تساعد في إدراك رؤية أوضح التربية فيي  أما لسياسات والقرارات التربويةإلى  إدراك ا
، أي ( (HUBERT Robert, 1970, P255. لألىداف التربوية وكيفية تحقيقيا

األىداف التربوية التي ترمي إلى مساعدة الفرد المتعمم في تنمية قدراتو العقمية وتطوير 
اتو عن طريق الممارسة الذاتية ، قصد الوصول بو وكذا تدعيم خبر ( الطاقة الكامنة)كفاءاتو 

إلى الميارة التي ستساعده عمى حل المشكل وحتى يتم تحقيق ذلك، نجد الفالسفة التربويون 
يتفقون عمى جعل الفرد المتعمم محور عممية التعميم والتعمم، مما يساعده عمى اإلدراك وفيم 

 .اليومية والمستقبمية ما يحيط بو، وبالتالي تطبيق ما تعممو في حياتو
التي تبنتيا المدرسة   وعميو، إذا كان اإليحاء الفمسفي الخاص بالمقاربة بالكفاءات 

الجزائرية يعمل عمى إبراز الخصائص التي تساعد الفرد المتعمم في تنمية قدراتو وتطوير 
مى حل الوصول بو إلى مستوى الميارة المعرفية التي ستساعده ع دكفاءاتو ذاتيا، ذلك قص

ما ىي النظريات الفمسفية ليذه المقاربة؟ ومن : المشاكل اليومية، فالسؤال الذي يطرح نفسو
 ىم روادىا ؟ 

 :في التربية ( القدرات العقمية)أهمية العقل   – 1
تدريب  أن فكرة المقاربة بالكفاءات  لنا القراءات العديدة الخاصة بموضوع تكشف

نما العشرين  (42)ليست وليدة القرن  تنمية قدراتو، العقل عمى الكفاءات المختمفة قصد وا 
 الذي ىاجم التربية( Aristo)  أرسطوالعصر اليوناني عن طريق  برزت ىذه الفكرة  في

وأىممت العقل في العممية  عسكريةاإلسبرطية لكونيا اىتمت فقط بتربية الجسم ألغراض 
 . لمتربية( ىدف) قدراتو كأساس الجدل فيما بعد حول العقل وتنمية ، مما أثارالتربوية

بناء المعرفة العممية وفي بناء  ميم فيولما كان لمكفاءات العقمية والحركية دور 
نجد العالمة ابن خمدون في العيد  ،شخصية الفرد المتعمم وفي توضيح المنيجية التربوية

كل واحد منا التي توجد بداخل ( الكفاءات)اإلسالمي يؤكد عمى ترويد ىذه الطاقة الكامنة 
عن طريق المحسوسات واإلدراك ،حيث يرفع ذلك من خبرات التعمم وبالتالي القدرات العقمية 

أن النفس الناطقة لإلنسان إنما توجد فيو بالقوة ، وأن خروجيا من " وىو يدعم ذلك بقولو 
بعدىا  القوة إلى الفعل إنما ىو بتجدد العموم واإلدراكات  عن المحسوسات أوال، ثم ما يكتسب

فتكون ذاتا روحانية، ويستكمل , بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكا بالفعل وعقال محضا
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ابن )فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العمم والنظر يفيدىا عقال فريدا . حينئذ وجودىا
وفي نفس السياق ، نجد ىذا الفيمسوف يوضح أن الحصول (. 5:8، ص4228خمدون، 

يسمى بتنمية القدرات العقمية ، ال يمكنو أن يتم إال عن طريق  عمى زيادة العقل أو ما
الحضارة التي تجتمع فييا الصنائع والعموم المختمفة واالحتكاك بأفراد المجتمع، والقيام بأمور 

والحضارة الكاممة تفيد عقال ألنيا مجتمعة من صنائع في شأن " الدين وىو يؤكد ذلك يقولو 
ء الجنس وتحصيل اآلداب في مخالطتيم، ثم القيام بأمور الدين تدبير المنزل ومعاشرة أبنا

نفس )فيحصل منيا زيادة العقل.واعتبار آدابيا وشرائطيا، وىذه كميا قوانين تنتظم عموما
 ( .4:8المرجع السابق ص

أما فيما يخص مواد التعمم العممية التي يمكنيا أن تنمي القدرات العقمية لدى المتعمم 
في أن الصنائع " ؤكد عمى صنائع الكتابة والحساب باعتبارىما مواد أساسية ، نجد العالمة ي

والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة . تكسب صاحبيا عقال وخصوصا الكتابة والحساب 
وبيانو أن في الكتابة انتقاال من . لذلك،ألنيا تشتمل عمى العموم واألنظار بخالف الصنائع

المفظية في الخيال، ومن الكممات المفظية في الخيال إلى إلى الكممات  ةالحروف الخطي
. فيحصل ليا ممكة  اإلنتفال من األدلة إلى المدلوالت . المعاني التي في نفس ذلك دائما

وىو معنى النظر العقمي الذي يكسب العموم المجيولة، فيكسب بذلك ممكة من التعقل تكون 
نفس ")ر لما تعودوه من ذلك االنتقالزيادة عقل ويحصل بو قوة فطنة وكيس في األمو 

أما فيما يخص مادة الحساب التي تشغل مكانة ىامة في  (    9;5-8;5المرجع، ص
التعمم الحديث خاصة في المراحل األولى من مراحل التعمم، لكونيا تكسب العقل /تعميم 

وع في صناعة الحساب ن" عمميات التفكير عن طريق  االستدالل، فيرى ابن خمدون أن 
تصرف في العدد بالضم والتفريق يحتاج فيو إلى استدالل كثير فيبقى متعودا لالستدالل 

ونستنتج من ىذا ، أنو ال يمكن لمفرد ( .  9;5نفس المرجع، ص)والنظر، وىو معنى العقل
المتعمم أن ينمي قدراتو العقمية ، إال عن طريق الممارسة الذاتية لكل من الكتابة والحساب 

ة أولى لمتعمم، ذلك لكونيما ينشطان العمميات والسيرورة العقمية، مما يؤدي إلى كمواد عممي
 .بناء المعرفة العممية 

وتدعيما لما أتى بو العالمة  ابن خمدون في العيد اإلسالمي، نجد الفيمسوف جون 
عمى أن الغرض من التربية ال يكمن في  يؤكد  ممثل التربية الترويضية ( Locke)لوك 

نما ىو تييئة عقل الفرد ع المعرفةأحد فرو  حتى يكون مستعدا  عن طريق اإلدراك العقمي وا 
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األفكار والمحاكمات إنما تتكون عن " فيو يرى أن . لتعمم أي جانب من جوانب المعرفة
وأن ىذا اإلدراك العقمي ( بعد أن تكون الحواس قد قدمت مواد الخبرة)طريق اإلدراك العقمي 

وض القوى العقمية وممكات النفس ال عن طريق اإلدراك إنما ينمي عن طريق تر 
 .  (   357-356،ص 95;3فاخر عاقل ،.)الحسي

فنجده ييدف من وراء تعميم تمميذه إميل (   Rousseau) روسو   المربي أما
(Emile ) بالمعرفة العممية  وتعميمو طريقة الحصول عمييا  وإلى تزويد عقمالعموم الطبيعية

 بالقدرات الحسية والعقميةأكثر  مما أدى إلى االىتمام لممارسة الحياتية ،من خالل ا ذاتيا
نما تدريبو عمى عمميات  العممية  اليدف من التربيةوجعل  ليس حشو العقل بالمعمومات وا 

والتقنية ( الحقائق العممية)، أي تدريبو عمى كفاءات العموم المفاىيميةالمعرفة العممية
حتى تتحول اإلحساسات الممموسة إلى أفكار مجردة ذلك   اتية،بالممارسة الذ( المنيجية)

تدخل خبرة الفرد ومعرفتو، وبالتالي يتسنى لو توظيفيا في مواقف أخرى من حياتو اليومية ، 
أفكارا ولكن لنحذر القفز الفجائي من األشياء  النحول إحساساتن" ويذىب روسو إلى أن 

الوصول إلى الثانية ال يكون إال عن طريق  المحسوسة إلى األفكار المجردة وذلك ألن
لتكن اإلحساسات دليمنا الدائم في حركة النفس األولى ولنستغن عن الكتب ولنمجأ إلى .األولى

ولقد (.  379-363ص ،عفاخر عاقل،نفس المرج) العالم ولنجعل الحقائق ثقافتنا الوحيدة 
إلى (  ;3)القرن التاسع عشر أدت تعاليم روسو الخاصة بالطبيعة وحقائقيا وحوادثيا في

 .إبراز النزعة العممية في  التربية الحديثة 
 : نظريات النهضة العممية في التربية  - 2

بظيور مميزات عامة خاصة ( ;3)النيضة العممية في القرن التاسع عشر تميزت
ماميم اىت إلى تركيز في التربية مما أدى بعدد من الميتمين، بالحركة العممية في التربية 

أىم رواد ىذه  ومن. اليدوية والممارسة وعالقتيا باألعماللمفرد المتعمم  القدرات العقميةحول 
الذي كان يؤكد عمى اقتران ( Pestalozzi  /3:49- 3968) نجد بستالوزي الحركة، 

 العموم في درس مادةلحيث جعل من المالحظة المباشرة ، العمل العقمي بالعمل اليدوي
ويشير ىذا العالم إلى أن  التعمم  ال . االبتدائيالتعمم  فيتدائية الغاية الرئيسية المدارس االب

نما الغاية تكمن في زيادة قواتو  ،جعل الطفل يحصل عمى المعرفة والمواىب فقط"يعني  وا 
وتدعيما ليذه األفكار وألفكار (.   Houssaye jean,1998,P31) "العقمية وتنميتيا 

يعطي  (Spencer /3:42-3;25) سبنسر ، نجد الفيمسوف روسو ومن سبقو في ذلك
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العقمية  وتساعد المتعمم عمى تطوير قدراتذلك لكونيا  مكانة ىامة لمعموم في تربية المتعمم،
خير " أن  في ىدا السياق يرى، فيو  التي يعيش فييا التكيف مع البيئةعمى والجسمية و 

الفرد من المحافظة عمى حياتو وتكسبو المناعة أنواع المعرفة ىي المعرفة العممية التي تمكن 
يستعمل ىذه التربية لتحقيق المياقة  المعمم أنوعمى  -والقوة ، وتعرفو بالطرق الصحيحة 

يالحظ  المتعمم أنوعمى  استقرائية،كما يجب أن تكون طرق التدريس  -العقمية والجسمية معا
 (.Houssaye jean,1998, P47)" ويكتشف بنفسو 
التربية العممية تأخذ أىمية كبرى في تعمم المتعمم عن  ذا األساس، نستنتج أنوعمى ى

إكسابو المعرفة العممية التي  طريق الممارسة والمالحظة المباشرة واالكتشاف الذاتي قصد
 اقتران  العقمي باليدوي،أي تمكنو من إدراك ما يحيط بو من خالل  النمو العقمي والجسمي

الطريقة االستقرائية والطريقة ، بمعنى مية المالئمة في البحث عن المعرفةوبإتباع الطريقة العم
قصد استقصاء الحقائق وتحقيق المحافظة عمى الذات وبالتالي  ذلك ،االستنباطية –الفرضية 

والجسمية، حيث من خالل التكيف مع المحيط إضافة إلى توفير المياقة العقمية  ةحياالعمى 
ووسيمة لمخروج بالفرد من  واليدويةمية وسيمة لتنمية القدرات العقمية العم جعل ىذا من التربية

    (  69،ص 4228بوكرمة فاطمة  الزىراء ، ) االعتماد عمى الغير إلى االعتماد عمى النفس
التي نتجت عن أثر الحركة العممية في المجال   لقد أدت التطورات المختمفةوعميو، 

االتفاق عمى أن يكون ىدف التربية تدريب العقل عمى التربوي بالفالسفة المربيين إلى 
قدرات تكيف الفرد مع محيطو الفيزيائي واالجتماعي " ، أيالكفاءات المختمفة وتنمية قدراتو

-COULET Jean" )،قصد إعطاء مكانة مركزية لممعرفة التي يكتسبيا عن العالم 

Claude,1999,P9  ) رسبنس وفي نفس السياق ، نجد العالم(Spencer ) في
يتمثل في إعداد التمميذ المثل األعمى لمتربية،  عمى أن يؤكدميدف الحقيقي لمتربية توضيحو ل

المنيج التربوي الصالح المراد إتباعو في " وىو يشير في نفس الوقت إلى أن  لمحياة الكاممة
، أي القيمة ( 342،ص  96;3محمد اليادي عفيفي،" )نفعية التربية ىو الذي لو قيمة

   . في المجال التربوي ةالبرجماتي
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 :في المجال التربوي ( البرجماتية)الفمسفة النفعية  -3
في المجال الصناعي و السياسي واالقتصادي و كذا   حدثتنتيجة  لمتغيرات التي 

ن ، فمسفات تربوية غمبت عمييا النزعة يالتربوي  ظيرت في النصف األول من القرن العشر 
أو ما يسمى بالفمسفة  الفمسفة التقدمية التي  تتمثل في الفمسفة العممية ،أيةالعممية الواقعي

التي استمدت  أصوليا من الفمسفة الواقعية التي كان ليا  (Pragmatisme) البرجماتية
 .التطور المستمر في جميع مظاىر الحياةبتمتاز ،ذلك لكونيا  عمى الميدان التربوي تأثير
بقيمة الذكاء البشري في  الذين  يؤمنون أبرز :الفمسفة النفعية نجدبين الذين برزوا في  ومن

     :                          المجتمع نجدالتربية و  إصالح
 CH.Pierce.1839-1914/W.James.1842-1910/ 

J.Dewey.1859-1952 / G.Mead.1863-1931  
، صدر لممعرفةيقدسون العمل ويؤكدون عمى الخبرة والتجربة كم حيث كان ىؤالء
العقل متولد من التجربة الحسية ويخضع في الوقت " ، وىم يرون أن فاألمور عندىم بنتائجيا

اء والتنفس والحركة ذليس الغبالنسبة ليم أعظم األشياء نفعا و  نفسو لمعيار التجربة الداخمية
نما  ، فحسب عمر )" ىي سالمة التفكير وعدم الوقوع في التناقض أعظم األشياء نفعا وا 

عدة البرجماتية الفمسفة  لقد أخذتو ( 4;3-3;3،ص4:;3محمد التومي الشيباني،
  (Instrumentaliste)سميت  باألداتية   ، حيثحسب مجال التوظيف، ذلك تسميات

لنظرتيا إلى المعرفة والخبرة ولألشياء بصورة تعبر عمى أنيا وسائل وأدوات لتحقيق غايات 
النفع  الذي تجمبو لمفرد  وبمقدار الغايات التي تحققيا اء بقيمةاألشينافعة ولحكميا عمى قيمة 

عمى  لتأكيدىا (Expérimentaliste) ةبالفمسفة التجريبي كذلك  وسميت ، والمجتمع
تحقيق الفروض لحل المشاكل التي يصادفيا الفرد و الطرق التجريبية في كسب المعرفة 

مكن استعماليا و تطبيقيا في الحياة الحاضرة ال قيمة ألية معرفة ال ي" ، ذلك  ألنو والمجتمع
 ( .564نفس المرجع السابق،ص)" والمستقبمية 

البرجماتية الفالسفة التربويين من الناحية النظرية يعتمدون أسس الفمسفة ليذا، أصبح 
ليا عالقة بالطبيعة و طبيعة اإلنسان وبطبيعة  التيظيار المبادئ الذين  يؤمنون  بيا و إل

أما من الناحية التطبيقية، نجد ىؤالء يعتمدون ، نسانية وطرق تكوينيا واكتسابياالمعرفة اإل
طرق التدريس باألفكار والمبادئ التي ليا عالقة باألىداف التربوية وبالمناىج الدراسية و 

حيث يعتبر كل من األسس والمبادئ واألفكار الفمسفية اقتراحات يقدميا ، وبالتنظيم المدرسي
، يعتبر جون دوي  وفي ىذا المجال التربوي. بوي لحل المشاكل التربوية العمميةالفيمسوف التر 
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(Jhon.Dewey ) ساعدت  فمسفية ميمة اأبرز مفكر ومصمح تربوي قدم اقتراحات وأفكار
صالحيا في القرن العشرينعمى تطوير التربية العممية   . وا 

 :العمميةتطوير التربية و  (Dewey)دوي  -4
ي ساىم في وضعيا كل من الفالسفة التربويين ذلمبادئ التربوية الألسس وال تدعيما
إذا " يشير إلى أنو Jhon.Dewey (3:7;-3;74 )نجد دوي   ذكرىم،المذين سبق 
. سنكتشف مجموعة مبادئ عامة ، ففي ما يتبين لنا غ الفمسفة الجديدة لمتربية و حاولنا أن نص

حيث يستبدل ب أىم، عن الفردية وتنميتيا نجد التعبيرعميا، سمطة  السعي وراءفبدال من 
وبدال من اكتساب ميارات متفرقة عن  التعمم من الكتب ومن المدرسين بتعمم من خالل الخبرة

طريق التدريب ، نجد اكتسابيا كوسائل لتحقيق أىداف ذات قيمة حيوية لمفرد، وأخيرا 
محمد اليادي عفيفي )"  يرستستبدل  األىداف الثابتة بأىداف تربوية  تناسب العالم المتغ

       (347،ص95;3وآخرون،
الفيمسوف التربوي يؤكد عمى أخذ الميارات التي كانت ىذا  وعمى ىذا األساس، نجد

مما يتطمب إشراك ، عمى أنيا وسيمة لتحقيق األىداف التربوية تكتسب عن طريق التدريب
ال  ، ذلك ألنوي عممية التعممالمتعمم في بناء األىداف التربوية التي توجو نواحي نشاطو ف

وجاىة من تأكيدىا عمى أىمية  أكثرنقطة (  البرجماتية)في فمسفة التربية التقدمية   يوجد
ليس ىناك و . اشتراك المتعمم في تكوين األىداف التي توجو نواحي نشاطو في عممية التعمم
ابي في بناء نقص في التربية التقميدية أكبر من إخفاقيا في الحصول عمى تعاون إيج

يدافع عن النزعة العممية التجريبية   وفي نفس السياق،نجده األىداف التي تتضمنيا دراستو
تعتبر التربية ىي الحياة وليس إعداد ليا،   لوفبالنسبة ، مدعما في ذلك مبادئ المذين سبقوه

كاديمية وعمى المدرسة أن تستخدم مواقف الحياة الحقيقية وليس االعتماد عمى الدراسات األ
اليدف ذلك لكون   (496 -493ص. 4:;3.عمر محمد التومي الشيباني) فحسب النظرية

في تعميم المتعمم كيف يفكر حتى يتمكن من حل مشاكمو ويطور القدرة يتمثل الرئيسي لمتربية 
ص التصور لموسط االجتماعي فيما يخ أما، عمى التكيف مع المجتمع المستمر في التغيير

رى دوي أن ىذا الوسط يتضمن العديد من المثيرات التي تحرك السموك بدون يفوالفيزيائي، 
كل وسط ال يييئ الفرص " في ضوء ىذا التصور يشير إلى أن  ، حيث نجده  انقطاع

ىو الوسط الخالي من  لمطفل الكتساب الخبرة يعد وسطا عقيما، وأن الوسط السمبي
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، :;;3القضاة، خالد  )" لمطفل حياةيعطي ال الوسط الخالي من المشكالت و . المشكالت
 (392ص

التربية وسيمة لتعمم الكشف عن الحقائق و ليست وسيمة لتعميم " ولما كانت 
المنيج التجريبي بالنسبة يعتبر ف( DEWEY John, 1975, P 15 )حسب دوي"الحقائق

يأخذ كما  ،أنسب منيج يسمح بتفسير العمم الحديث لمظواىر االجتماعية  والفيزيائية  ول
فيو يعتقد بأن الخبرة ىي ، مفيوم الخبرة عنده مكانة مركزية في جميع تصوراتو التربوية 

 التوازن والنشاطذلك يخمق  االتصال باألشياء واختبارىافعند  .الحياة نفسيا وأساس المعرفة
فنجد دوي  ينادي  التعميم،أما فيما يخص عممية . المتعمملدى الفرد  الخاص بعممية التعمم 

التي تحتاج إلى فكر ومجيود من المدرسين أكثر مما تتطمبو التربية التقميدية وىو  بالتربية
في حاجة إلى مدرسين يقظين يمتازون بسعة في العمم  التربية "أنعمى السياق  ىذايؤكد في 

حقيقيا، وحتى تصبح المدرسة وتظل وسطا تربويا  ...ودقة في اإلحساس ونظام في الفكر
محمود عبد الرزاق  " )ومقدرةم كل ما عند المربين من ميارة و فن وعمم يجب أن تستخد

 . (4;4ص  ،96;3 شقيق،
أما فيما يخص  المبادئ التي اعتمدىا دوي، في بناء المناىج التعميمية والتي يعتبر  

، فنمخصيا في النقاط (35ص،;6;3 ،جون دوي)فييا المتعمم محور العممية التعميمة
 : التالية

 . ل خبرات التالميذ في المدرسة بخبراتيم خارج المدرسةاتصا  -
 .جعل األطفال يتعممون عن طريق خبرتيم و نشاطيم الذاتي -
 .احترام ميول التالميذ وحاجتيم و حريتيم في التعبير عن أنفسيم -
 .مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ -
 . ون بدال من التنافساعتبار التربية عممية اجتماعية والتركيز عمى التعا -
 :والتعمم عن طريق حل المشكل   الفكر تطوير -5

المشكل بتدريب  حل التعمم عن طريق طرح فكرةابن خمدون أول من  العالمة يعتبر
العقمية وفيم أسس العموم ( العادات والقدرات)قصد اكتساب الممكات القدرات العقمية، ذلك 

باالنتقال من النظري إلى التطبيق، أي تطبيق الخبرة  فييا، مما يسمح لمفرد المتعمموالتحكم 
. أو المعرفة الذي اكتسبيا عن طريق التعمم في حل المشكل الذي يطرحيا عميو الموقف

حتى نتمكن من المعرفة الجيدة لكل مظاىر العموم ونتحكم  "ويذىب ىذا الفيمسوف إلى أنو 
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سة المشاكل التي تسمح لنا باالنتقال من القواعد بعد درا ممكة فيميجب أن تكون لدينا فييا، 
يصح لنا أن نتكمم عن  العقمية، الفمن دون ىذا التدريب لمممكات التطبيق، المبادئ إلى 

 (. (Ibn Khaldun, vol2, 1968, P888" التحكم

توضح  الخاصة بالتعمم عن طريق حل المشكل في النظر اتولقد ساعدت وجي
التي تميز بيا اإلنسان عن  طوير وتنمية القدرات العقميةإتباعو في ت أسموب التعمم المراد

حل المشكل عمى تدريب أسموب حيث يساعد عممية، التي تعتبر مفتاح كل معرفة  الحيوان و
دراك ما  الفرد المتعممبدورىا  الممكات العقمية التي ستساعد عمى فيم الظواىر الطبيعية وا 

كما  تسمح ، عممية وحقائق ما تعممو من قواعد بناء عمى أو التنبؤ بمخاطره ، ذلك يحيط بو
تطوير التي نصادفيا في حياتنا اليومية  بأو المشابية ليا و  الدراسة المتكررة لممشاكل الطبيعة

مما  يسيل ، المختمفة  الحياتية قدرات مختمفة تمكننا من عممية التحكم في القواعد واكتساب
جده في الكتب أو يعطى في المدارس عن طريق الذي ن النظري المحتوى عمينا االنتقال من

 ( . 73،ص  4228بوكرمة فاطمة الزىراء،)وبالتالي اإلبداع  تطبيقميارة الإلى التعميم 
ليا  أن يخضعمراحل سير التفكير التي يجب  دوي يحددنجد وفي نفس السياق، 

   :كالتاليالعقل عند مصادفة مشكمة ما وىي 
 . بصعوبة أو مشكمة أو بحاجة مايحدث لدى الفرد الشعور  أن -
أن يأخذ العقل في دراسة الموقف وتحميل عناصره حتى يصل إلى قمب المشكل  -

 .ويحدد أىم عامل يكمن وراءه
 .أن تعرض االقتراحات والفروض المختمفة لحمول ممكنة لممشكمة -
وأن يتأكد من وجاىتو أو من عدميا لممشكمة، أن يختبر كل فرض أو كل مقترح  -
 .  الذي يرى فيو أنو أعظم الحمول احتماال لمتجربة الحلثم يقدم 

عبد )أن تؤدى المالحظة الدقيقة  والتجربة إلى قبول أو رفض الفرض أو الحل -
  (4::ص  ،9:;3،.الرحمان عيسوي

من طرف ابن خمدون والمطور من طرف  المقترح أسموب حل المشكلبيذا، أصبح 
يمكنيا أن تؤدي أساليب التعمم في التربية الحديثة  والتي  دوي الذي وضح تقنياتو من أحسن

 ذلك لكون المشكل ،وتنمية قدراتو بالفرد المتعمم  إلى اكتساب التسمسل المنطقي في التفكير
ي حد ذاتو يجعل الفرد المتعمم أمام عائق يدفع بو إلى البحث عن الحمول ف المدروس

 . التي تمكنو من استمرار حياتو والمحافظة عمى نفسو بصفة طبيعية( استراتيجيات)
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الحياة سمسمة متصمة من " وتدعيما ليذا، يذىب الباحث فاخر عاقل إلى أن 
فإذا كانت  –ا ويجد لنفسو مخرجا المشكالت التي تواجو اإلنسان ويتحتم عميو أن يحمي

المدرسة تييئ الطفل لحياتو المقبمة فإنو يكون صحيحا بالضرورة أن تكون الحياة المدرسية 
سمسمة من المشكالت تيم الطالب وتتصل بحاجاتو وميولو ومطالبيو وأن تعينو عمى مواجية 

قعي ال مشكالت ىذه المشكالت وحميا  وأن تكون ىذه المشكالت مأخوذة من عالمو الوا
  (     476فاخر عاقل، مرجع سابق، ص" )مصطنعة

البيداغوجيا الحديثة وبناء عمى ما سبق ذكره ، نجد أسموب حل المشكل يمثل جوىر 
حتى يتمكن من تحقيق األىداف ذلك  فييا ،عمى معمم العموم أن يكون متحكما التي يجب 

من  المتعمم  حيث يقوم، بالفرد المتعمم عمى مستوى   التربوي التربوية المسطرة في المنياج
كل من تدرب عمى عمم من " ألن  ،قدراتو العقمية والحركية ببناء معرفتو العممية خالل تنمية

عمى االنتقال من عموم معينة إلى عموم أخرى بحيث يزداد نشاطو و  سيصبح قادراالعموم 
أىداف العموم  الكيفية يمتمسذه وبي. يساعده عمى الذىاب إلى أبعد ا، مميريد أن يعرف أكثر

IBN KHALDOUN, Vol. 3,  p1224))   ذلك لكون أىداف العموم ال تكمن في ، "
نما تكمن في إدراك سيرورة وتوظيف الفكرة "  جرد قائمة لممعمومات أو االعتقادات ، وا 

(MICHAUD Edmond, 1978, P8 .)  ( العقمية) فكريةالعمميات ال بيذا، تصبح
 ليعبر نتيجة إدراكات حسية  المتعمميوظفيا الفرد  واألساسية في التعمم  ة الباطنيةتمثل األدا

 عن تفاعمو مع ما يحيط بو وما يجمب انتباىو من تغييرات واختالفات بالنسبة لما كان يعرفو
مشكل  –وما يكتشفو من معمومات جديدة، حيث يضعو ىذا االختالف في موقف 

(situation problème )عمى العناصر العممية  الذي سيطرأ التغييرتيجة وذلك ن
ن أنيا معروفة ظن التي كنا ،  أو عمى تمك(المفاىيم أو المعرفة  العممية السابقة)المعروفة 

نما تسبقيا معارف أخرى ، حيث  لدينا ومفيومة يدل ىذا عمى أن المعرفة ال تبدأ من عدم وا 
طرأ عمييا التغيير قصد تنمية الرصيد المعرفي تمثل خبراتنا أو معرفتنا السابقة ، وىي التي ي

  .  العممي
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  :المعرفة العممية  تكوين أهمية المعرفة السابقة في  -6
المحاضر في الطب وعمم Rabelais  ( 36:5-3775  ) يعتبر الفرنسي رابمي

بية األحياء من أبرز رواد الحركة اإلنسانية في أوروبا ، حيث وجيا نقدا شديدا لمناىج التر 
أول من تنبو فيو . القائمة عمى دراسة األلفاظ والكممات، بدال من دراسة الحقائق الحيوية 

إلى المعرفة السابقة التي يمكن لممتعمم  أن يأتي بيا من البيت إلى  المدرسة ، أو ينتقل بيا 
 الدرس الجديد أيرفض في تعميمو أن يبد ىذا العالم  حيث كان ،من مستوى تعميمي إلى آخر

 ،المعرفة األولى لتمميذه( تصحيح)أو يعطي المعمومات الجديدة  قبل أن يقوم بعممية تقويم 
يعتقد أن المعرفة السابقة تعمل بمثابة مثبط لعممية التعمم ، مما جعمو يطمق عمييا  رابمي كانف

وىي المعروفة اليوم بالعوائق االبستيمولوجية  (obstacles)  المعيبات أو المعيقات اسم
(obstacle épistémologiques )ميدت   ولقد  .ى المدرسةالتي يأتي بيا المتعمم إل

الذي قام بتدعيميا Bachelard (3:84-3;:6 ) مفيمسوف بشالردل أفكار رابمي الطريق
دور المعرفة السابقة "من خالل اىتمامو بفمسفة التعمم وبناء المعرفة العممية  وتأكيده عمى 

ما كان يثير انتباىي دائما،  "  يذىب إلى أن ي مجال العموم ، ونجدهف كعائق لعممية التعمم
فاألمر ال يتعمق   - أننا ال نفيمبىو أن أساتذة العموم كانوا أكثر من غيرىم ال يفيمون 

نما يتعمق  بتغيير ثقافتيم وبإسقاط العوائق التي كدستيا  المتعممين  بإكساب ثقافة تجريبية، وا 
 esprit )ح العممية العموم أن الرو  ول معمميو يتخ -وسيم الحياة اليومية في نف

scientifique ) أن المتعمم  لما يحضر إلى القسم  تكون في  اولم يفكرو ، تبدأ كالدرس
 BACHELARD )           "متكونة (   savoir empirique)لديو معرفة خبرية 

Gaston, 1989, P18) 
ى أن المتعمم لما يحضر إلى المدرسة، تكون عم رابمي وبشالرد بيذا ، يؤكد كل من 

لديو معرفة عممية خاصة يكون قد اكتسبيا من خالل تفاعمو مع المحيط ومع الظواىر 
خاصة تتفق وتصوراتو  سمح لو ببناء معرفة عمميةيمما التي عاشيا من قبل ،  الطبيعية
إلى  الطفل أن يذىب ال ينتظر"إلى أن  (  LAPLANTE) ويشير البالنت .   الشخصية

وىكذا قبل حتى أن ، المدرسة حتى يعطي تفسيرات لمظواىر الطبيعية التي لديو خبرة عنيا 
المختمفة ألصل  األفكار ما يخصيتابع الدروس في العموم ، تكون  لديو عدة تصورات في

حيث تشكل ىذه التصورات المعرفة  ،وسموك الحيوانات…الصخور،الطاقة والتركيب الضوئي
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 LAPLANTE Bernard, 2001, P" ) لمتعمم والمتعمقة بالظواىر المعينةالخاصة با

3. ) 
لممعرفة السابقة تأثيرا سمبيا عمى عممية التعمم  نا القول أنيمكن عمى ىذا األساس،

وعمى المعمم أن يدرك بأن اليدف الرئيسي لتعميم وتعمم العموم ال ، السميم لممفاىيم العممية
أو مراحل التجريب كما ىو معمول بو في معظم ، مومات العممية يكمن في عممية تبميغ المع

نما يكمنالجزائرية قصد االنتياء من البرنامج  المدارس في تعديل وتغيير  تعمم العموم  ،  وا 
وال يمكن أن يتم ذلك  إال عن . السابقة التي ىي بحوزة المتعمم  العممية وتوسيع المفاىيم

ال تنطبق والواقع الطبيعي،  ا يحممو من تصورات ومفاىيمم المتعمم إلىطريق لفت انتباه 
جديدة ، ألن اليدف الرئيسي تعرقل تعممو لما يقدم لو من معمومات عممية  يمكنيا أن حيث 

التي  المعتقدات تخميص المتعمم  منالتعممية يتمثل بالدرجة األولى  في / من عممية التعميمية
تقاوم كل تطور  ذلك لكونيا لعممية التعمم العممي ،  "ةعوائق  ابستيمولوجي"يعتبرىا باشالرد 
 . إن لم نتخمص منيا عن طريق التعمم ، أي بتغيير المفاىيم أو تغير عممي 

 :ستيمولوجية لتعمم العمومبوالعوائق اال( BACHELARD)باشالرد   -7
عن وجود عدد من العوائق  تكشف القراءات المختمفة الخاصة بتعميم وتعمم العموم

يمكنيا أن تعيق البناء المعرفي العممي عمى مستوى الفرد المتعمم  بطريقة التي االبستمولوجية 
نقطة االنطالق عمى المستوى  ة العممية المعرفتكوين  حيث يعتبر، مباشرة أو غير مباشرة

 ذلك بقولو  بشالرد لبنائيا، ويدعم  االبستيمولوجي الذي لو عالقة وثيقة مع المستوى التاريخي
يقوم و ن العوائق وتفسير طبيعتيا باعتماده عمى تاريخ العموم ييقوم بتعيأن المعمم  عمى"

ساعده عمى تجاوزه أو تجنبو، مما ي بالنسبة لكل عائق، بتحضير مواقف بيداغوجية خاصة
يقوم المعمم يجب أن ففي معظم األحيان ،.  العوائقحيث توجد عدة متغيرات لمعالجة ىذه 

ثم يبدأ في شرح الدرس مع األخذ بعين االعتبار ، التعبير عن تصوراتو بحث المتعمم عمى
 (BACHELARD in GIORDAN André, 2001, P 4) "ىذه العوائق

 -cause) العائق –ولما كانت معرفة العوائق المختمفة تسمح لممعمم بإدراك السبب 
obstacle)  ىذه سنقوم بتمخيص  المعرفي الصحيح لممفاىيم العممية،الذي يحول دون البناء
  :ما يمي فياألسباب 

 :/ la première expérienceاألولى التجربة  -
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تتمثل التجربة األولى في مجموع المالحظات التي يقوم بيا الفرد تجاه المحيط 
تكون ممموسة وسيمة  ياصور مختمفة عن المالحظةحيث ينتج عن ىذه  الطبيعية،والظواىر 

العائق األول يا مما يجعل من فيميا،  ضانا أنوا صاحبيا يكتفي بي و عمى مستوى ذىنو
عممية االكتفاء ف .انقطاع بين المالحظة والتجربة ، ويرجع ذلك إلحداثلممعرفة العممية

العقل عن البحث واالستقصاء ( يعيق) دون السعي وراء االستفسار عنيا يثبط  بالمالحظة
 .والتفكير العممي

 :  la connaissance générale   / المعرفة العامة -
يا ، مما بخبرتو السابقة التي يكون متشبثا  تمثلىي معرفة الرجل العادي و ا يقصد بي

يذا تصبح المعرفة العامة تمثل العائق االبستيمولوجي  لمبناء صعبا، ل التخمص منيايجعل 
، الفكري مما يؤدي إلى الخمول ،لكونيا ال تشجع عمى البحث والقيام بالتجربةذلك  المعرفي
البناء العممي الذي يترتب عن قواعد  والعام عنالبسيط  المعرفة العامة  ببنائياتتميز حيث 

 وتجديد المتغيرات جدلية الفكر تعني ضمان اإلبداع العممي لمظواىر المكتممة "عممية ألن 
 ( pensée discursif)كالفكر الساذج  العموم، مكبوتة وأىممتياالتي انحمت أو كانت 

 )                   ".بعين االعتبار في دراستو األولى الفرد  ذي لم يأخذىاال
(BERTRAND Yves, 1998, p73  

من يستوجب لعوائق االبستيمولوجية با الخاص ىذا التوضيح يمكننا القول أن وعميو،
حدثو صراع  فكري لدى الفرد المتعمم عند بداية التعمم ي إحداثالمعمم في العممية التعميمية 

الفرد يدفع ب مما ،الموجود بين المعرفة السابقة والمعرفة الحديثة الممتقطة من الواقع  التناقض
قصد  ،في أوجو التشابو وأوجو االختالف الخاصة بالظاىرة المالحظةإلى التفكير  المتعمم

العممية  البناء الحقيقي  لممعرفة، ذلك لكون الوصول إلى الظاىرة الطبيعية المكتممة والواقعية
وبيذا يصبح ،  من خالل المالحظة المباشرة واإلدراك الصحيح  لمواقع إال يتمال يمكنو أن 

ويعبر عن كيفية استدالل  البناء المعرفي الجديد يأخذ بعين االعتبار العوائق االبستيمولوجية
ون تعممو لو، ذلك حتى تتكتعتبر مرجعية بالنسبة ل(  مواقف)وتفكير المتعمم في وضعيات 

  . لديو الروح العممية
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 : بشالرد وتكوين الروح العممية  -8
أصمو من العموم في  (l’esprit scientifique)الروح العممية  ينبثق مفيوم

تمثل الفرد المتعمم الذي يتعمم التفكير  الروح العمميةف ،أما بالنسبة لممجال التربوي، اإلنسانية
 اليومية ويستجيبالمشاكل التي تصادفو في حياتو حتى يتمكن من حل وذلك  بطريقة عممية،

لفرد المتعمم االعممي يستوجب من المعرفي نجد النشاط  ليذا،لمتطمبات الحياة ليتكيف معيا 
قصد  المحيط،عممية نتيجة تفاعمو مع ومفاىيم  استعدادا ذىنيا يساعده عمى إنتاج معارف

في ىذا و   .قصيرزمن  ئمة وفيمنيجية مالالرفع من فرص نجاحو وتنفيذ عممو بوسائل 
ال بد من فحتى تتكون  الروح العممية عمى مستوى الفرد المتعمم ،الصدد ، يرى بشالرد أن 

وىي  ,BACHELARD Gaston, 1989,P8) (ثالثة حاالتب الروح أن تمر ىذه 
 : كالتالي

 :état concret/ الحالة الممموسة -
 في إدراكيا عمىلمظاىرة الطبيعية وترتكز  فييا بالصورة األولى تمعب الروح العممية 

 .        تنوعو ىوحدة العالم وغنو يمجد الطبيعة  أدب فمسفي
 : état concret- abstrait/ المجردة -الحالة الممموسة -

اليندسية لمتجربة وترتكز  في الحالة الممموسة المجردة المخططات تضم الروح العممية
) متناقضة ال تزال الروح العممية في وضعية  ،ه الحالةىذ التبسيط، فيفمسفة  فييا عمى

paradoxal )حسيبحدس  الوىي متأكدة من التجريد الذي أصبح ممث.  
  :état abstrait   / الحالة المجردة -
المعمومات التي تختمسيا من حدس المجال  العممية في الحالة المجردةتتعيد الروح  

و في النقاش المفتوح مع ، من التجربة المباشرة دياالمعمومات إرا الواقعي وتنفصل ىذه
 .غير واضحة وغير معينة الشكل تكونالحقيقة األولى التي 

القدرات العقمية التي  بالدرجة األولى في العممية تتمثل ونستنتج من ىذا أن الروح
عرفة حيث تعتبر الم ،يقوم بيا العقل والعمميات المختمفة التي التحوالت بدورىا فيتساىم 

   يدركيا العقل بعد مروره بالحاالت الثالثة لمروح العممية معرفة حقيقية وواقعية العممية التي
أو  المحيط في المرحمة األولى يقوم العقل بالتقاط الصورة الخارجية لألداة أوبمعنى أن 

ع أي لو ممكة تكوين األفكار من الواق" ، ذلك ألن العقل عن طريق الحواسالظاىرة الطبيعية 
مما يؤدي ، ( FOURASTIER jean,1966,P195" )تحويل اإلحساس إلى أفكار



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

وال   إلى  تكوين صورة ممموسة تمثل العالم الطبيعي المحيط بالفرد المتعمم  كما ىو عميو
 .  يفسرىا أسبابيا أو يستفسر عن المستوى أنيحاول العقل في ىذا 

العقل في تشكيل رسومات  أ، يبدمجردةال -أي المرحمة الممموسة  في المرحمة الثانية
تبسيطيا حتى يتمكن من في ذلك محاوال  من المحيط  التقطيا الذيتخطيطية لمصورة الخام 

يفرز العقل فجأة الفكرة التي تم تغذيتيا بالحواس والتي تتغذى الفكرة بدورىا "، حيث بيااعياست
بحيث تصبح عمى    ة في الذاكرةمن التطور الخيالي وبتداخميا مع األفكار السابقة المخزن

الصورة الممموسة إلي الصورة  المجردة  ،مما يسمح بانتقال (Idem, P103" )مستوى العقل 
 .عمى المستوى العقمي 

يتم فييا االنفصال بين القدرات العقمية ف، لمروح العممية المرحمة الثالثة فيما يخص أما 
حول الصورة الغامضة  الذاتي ة الجدل الفكريبداييسمح ب الداخمية والواقع الخارجي ، مما

المعرفة يتدخل العقل آن ذاك عن طريق المقارنة بين المعرفة السابقة و ، حيث الممتقطة 
توضيحيا والبحث عن مالمحيا حتى يدركيا عمى ، قصد الجديدة التي تخص الصورة  

 بناء عمى وح العمميةحتى تتكون الر ليذا، .التجريد من مرتبة أرقى إلى يايصممما حقيقتيا 
خالل المالحظة وعمميات  ومعرفة واقعية من من معموماتمنيا  الطبيعة وما يمتقطو العقل

تسمح لممتعمم ببناء  عممية تتميز بخصائص الروح العممية أنعمى  المختمفة، يجبالتفكير 
دماجمعرفتو  ي كما ىو عميو، أما فيما يخص الخصائص العممية فيي فتتمثل ف الواقع وا 

لمعمم والموضوعية والتفتح ( الطريقة) التفكير المنيجيالمالحظة و التساؤل و القدرة عمى 
 (.78،ص  4228بوكرمة فاطمة الزىراء،)
 :  في بناء المعرفة العممية المنهجي أهمية التفكير -9 

نقطة  (Popper و  Descartes) يعتبر العقل بالنسبة لكل من بوبر وديكارت
واستفسار الظواىر  والبحث عن المعرفة( االستنباط واالستقراء)لعمميا انطالق التفكير

يتفقان مع أصحاب المنيج التجريبي عمى وضع االستنباط في الطبيعية، مما جعميما 
ال يمكن صياغتو ما لم تسبقو أفكار  (hypothèse) لكون الفرضذلك  ،المستوى األول

فكرية  متواصمة  يقوم عمى النظريات  االستنباط حركة من ، مما يجعلمعرفية وحدس مسبق
أما فيما يخص االستقراء فيوضع في   .من كل إدراك ياالعقمية المجردة  ويكون موضعو خال

 .بالدرجة األولى والمدركات الحسية يعتمد عمى الحواسلكونو  المستوى الثاني
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الباحث في بيداغوجيا العموم ( MONTEALEGRE)ليذا، نجد مونتيالجر
االستنباطي يشير  -المنيج الفرضي  لعند إدماج المعرفة العممية الجديدة باستعما التجريبية
العالم  يضع  االستنباطي  –المنيج الفرضي  حسببناء المعرفة العممية  عند "إلى أن  

ثم يختبرىا تدريجيا في ميدان  سواء أكان نظريا أم تجريبيا  قضايا أو نسقا من القضايا،
 أوخاصة فروضا  بصفة خاصة و يكون ،(sciences empirique) العموم اإلمبريقية

عن طريق المالحظة ، ذلك يجري عمييا اختبار في مواجية الخبرة، ثم انساقا من النظريات 
 (. MONTEALEGRE  Alberto,1959,P 261" )والتجربة

 يستعمل العمميات العقميةاالستدالل االستنباطي المجرد وبناء عمى ما ذكر،  نجد 
إلى المعرفة الخاصة، أي االنتقال  ةالعامالمعرفة االنتقال من من خالليا  مباشرة التي يتمال

الحواس في االستقراء الذي يعتمد عمى  نجده فيعكس ما وذلك  النتائجإلى  من المبادئ
يمثل وسيمة فكرية لمعموم النظرية التي ال يمكننا  ، يمكننا استنتاج أن االستنباطبيذا  .البداية 

 les) أما االستقراء فيعتبر وسيمة تقنية ومنيجية لمعموم التجريبية،ن نجري فييا التجاربأ

sciences expérimentales ) بدراسة الظواىر الطبيعية بناء عمى ما  يتمالتي ت
ستدالل عن االاالستنباط عبارة " أن  ويعني ىذا،  صياغة الفرضيةك يصل إليو االستنباط 

 .  (:42 ص، 94;3إدريس خضر،  " )تجريبي ال استدالل ء فيمثلاالستقرانظري، أما ال
ولما كانت العموم التجريبية تستمزم توظيف كل من االستنباط واالستقراء في استدالليا 

 ال يكمن في التمييز بين االستقراء واالستنباطأن " مونتيالجر   لحل المشاكل العممية، يضيف
نما يكمن في طباالستدالل،  طبيعة  " يعة الموضوع في حد ذاتو وا 

(MONTEALEGRE Alberto, Idem)  ،أن موضوع المشكمة ىو الذي  ويعني ىذا
نجد العقل  ،يحدد نوع االستدالل المتبع لحميا، ففي حالة ما إذا كانت المشكمة العممية مجردة

يستعمل عممية االستنباط قصد الوصول إلى تحديد المشكل وصياغة الفرضية لكونيا تتطمب 
أما في حالة ما إذا كان المشكل ممموسا ومباشرا، أي يمكن التقاطو أو إدراكو . معرفة سابقة

مباشرة عن طريق الحواس، فنجد العقل يستعمل االستقراء، ذلك لكونو أساس االستدالل 
والكفاءات المنيجية (  المفاىيم العممية)التجريبي الذي يتضمن الكفاءات المفاىيمية 

(  مي، التحكم في المعرفة،التحكم في التقنيات التجريبية ، التبميغ والتواصلاالستدالل العم)
بحيث تساىم ىذه الكفاءات المختمفة .المكونة لمكفاءة القاعدية الممثمة في عممية حل المشكل 
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في إثراء الخريطة العممية لمفرد المتعمم عن طريق التجربة فصد الوصول إلى مستوى الميارة 
. 

 :الخالصة -
ذا كانت الخمفية الفمسفية لممقاربة بالكفاءات قد بينت لنا أىمية تنمية وتطوير القدرات إ

الغير مرئية التي تجرى عمى )العقمية في التعمم الذاتي ، قصد اكتساب الكفاءات المعرفية 
والمعرفية الفعمية ( savoir savant)المعرفة العممية : والممثمة لكل من ( مستوى العقل

(savoir faire ) والمعرفية الوجدانية(savoir être ) المكونة لشخصية الفرد المتعمم
الذي يعبر عنيا بسموك مالحظ من طرف األخر سعيا وراء التكيف مع المحيط الطبيعي 
واالجتماعي من خالل الممارسة الذاتية ألسموب حل المشكل ، نجد أن المقاربة بالكفاءات 

عاصرة عمى استعماليا في تربية أجياليا تمثل إستراتيجية التي تحث المنظومات التربوية الم
إكساب الفرد المتعمم الكفاءة القاعدية المتمثمة في كفاءة حل   بيداغوجية غايتيا األساسية

المشكل الخاصة بالمجاالت المختمفة، ذلك ألن الكفاءة القاعدية التي يسعى إلييا كل من 
ال تتمثل في إيجاد حمول تصادق عمييا  المجتمع والمؤسسات الصناعية بصفة خاصة 

نما التردد  والشك العممي والتكنولوجي واالقتصادي ( incertitude)السمطة العممية فقط، وا 
واالجتماعي دفع بالمستخدمين وأصحاب القرار وأرباب العمل إلى البحث عن كفاءات ليا 

نجم عنيا، مما يستمزم من نظرة شاممة لمحمول، باإلضافة إلى ردود األفعال التي يمكن أن ت
الجيل الجديد امتالك القدرة عمى التكيف مع التكنولوجيا وتجديد المعارف المالئمة وشرح 
الطرائق المختمفة لطرح المشكل وفيم استدالل اآلخر بدون تحيز أو إصدار حكم وتفسير 

العبرة من مما يتطمب منيم القدرة عمى أخذ ...التطورات وصياغة الفرضيات الخاصة بالحمول
التجربة وتسيير المعمومات المكتسبة وتصور المشاكل حتى يتمكنوا من القدرة عمى النقد 

 (. VINCK Dominique,2000,P26)والتنبؤ والتغير في المستقبل  
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 ممخص 
ييدؼ ىذا المقاؿ إلى إبراز المراحؿ الّتي مف خالليا تطور العمؿ الصحفي لممرأة الجزائرية، مع ربط 

 .ي الجزائرىذا اإلدماج بمختمؼ مراحؿ تطور نظاـ اإلعالـ ف

 

 
 
Résumé 
Cet article a pour but de montrer 

les étapes par lesquelles a évolué 

la présence de la femme 

Algérienne dans le domaine du 

journalisme, en liant son insertion 

à l’évolution du système de 

l’information en Algérie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   تمهيد
إّف الحديث عف دور المرأة الجزائرية في  

مجاؿ اإلعالـ ال يمكف فصمو عف الظروؼ 
اّلتي مف خالليا تطّور اإلعالـ في الجزائر، 
وعميو ال بّد عمينا أف نقّدـ لمحة عف مراحؿ 
تطور ىذا األخير وانعكاساتو عمى انخراط 

 . المرأة في العمؿ الصحفي
ي إذا كاف الوجود العثماني والفرنس  

واإلنجميزي في كؿ مف سوريا ولبناف ومصر، 
قد خمؽ ديناميكية شعبية بفعؿ أّف الحركات 
القومية المناىضة ليذا الوجود أدت إلى 

 بشكؿ واضح في األدب والصحافةازدىار 
كاف  فإّف بمداف المغرب العربي، وقت مبكر،

فالصحافة  األمر فييا عكس ىذا تماما،
عمر، المست ظيرت متأخرة، عدا صحافة

عف  كانت اإلدارة االستعمارية تحوؿحيث 
نظرىـ، و وسيمة لالحتكاؾ بأمـ  وجيات  

  .أخرى
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ويرتبط ازدىار وسائؿ اإلعالـ مف عدمو بالجو الفكري والثقافي اّلذي يسود أي بمد 
ثراءه مف خالؿ نشرىا  مف البمداف لما يقدمو مفكروه مف مساىمات في تنمية مجاؿ اإلعالـ وا 

لقد مر المجاؿ الفكري في الجزائر والثقافة عامة . مجاالت الحياة المختمفة لمواضيع في
بمراحؿ عرفت االزدىار تارة واالنكماش تارة أخرى نتيجة عدـ االستقرار الّناجـ عف التواجد 
العثماني مف جية ثـ االحتالؿ الفرنسي مف جية أخرى، وعميو نعرض ثالثة مراحؿ لتطور 

 1800وذلؾ ابتداء مف فترة قبؿ  (1)ائر، حسب ما تقدـ بو تركي رابحالفكر والثقافة في الجز 
تمثّمت في مرحمة االزدىار اّلتي تنتيي مع الدخوؿ الفرنسي إلى الجزائر، ثـ   91<1إلى 

و  11<1، ومرحمة اليقظة اّلتي امتّدت بيف 11<1و 81=1مرحمة االنكماش اّلتي تمتّد بيف 
، 1;<1إلى  :9<1القومية المناىضة لالحتالؿ مف  ويمكننا إضافة مرحمة الحركة. 91<1

العشريتيف األولى : ثـ مرحمة ما بعد االستقالؿ  والبناء واّلتي تقّسـ بدورىا إلى ثالثة مراحؿ
والثانية مف االستقالؿ والّتي ارتبطت بأىـ التحوالت اّلتي عرفتيا الجزائر عمى المستوى 

 . االنفتاح الشامؿ والتعددية السياسية السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ثـ مرحمة
I-  1940و  22=0اإلعالم والمرأة بين  : 

I- 0-  82=0إلى  22=0مرحمة االزدهار، من : 

لقد كاف الفكر .  81=1تنتيي ىذه المرحمة ببداية االحتالؿ الفرنسي لمجزائر في عاـ 
ازدىارا كبيرا  81=1ي عاـ والثقافة في الجزائر مزدىريف قبؿ دخوؿ االحتالؿ الفرنسي إلييا ف

اّلتي كانت تنتشر في البالد  -والمؤسسات الثقافية  -يدؿ عمى ذلؾ كثرة المعاىد العممية 
ويذكر الكاتب   .بيف الجزائرييف في القرف التاسع عشر الميالدي -والمعرفة  -لنشر العمـ 

نسبيا قبؿ دخوؿ  أّف الثقافة كانت مزدىرة « Marcil Agrito »" مارسيؿ أجريتو"الفرنسي 
كما . وعمى الرغـ مف تخمؼ العرب في مجاؿ الحضارة 81=1الفرنسييف لمجزائر في عاـ 

 " إسماعيؿ أورباف"و  « Wilson Esterhazi » " ولسف استرىازي"كتب الجنراؿ 

« Ismail Urbain » مف أّف الجزائرييف اّلذيف يحسنوف القراءة والكتابة كانوا في ذلؾ العيد
مف الفرنسييف %  :9والحظ اإلثناف أّف . مف الفرنسييف اّلذيف يقرأوف ويكتبوف أكثر عددا

وىما  -تماـ الجيؿ  -كانوا أمييف حينذاؾ وأّف الجزائر احتّميا جنود فرنسييف مف طبقة جاىمة 
يجب عمينا أف نعترؼ احتراما : "يعنياف بذلؾ طبقة الفالحيف ثـ استطردا المؤرخاف يقوالف

مسمميف في إفريقيا الشمالية رغـ انخفاض مستوى العمـو فييا وقمة الكتب كانوا لمحقيقة أّف ال
وتمتاز الثقافة في عصر االزدىار اّلتي كانت . يولوف مسائؿ التربية والتعميـ عناية ليا قيمتيا
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منتشرة في الجزائر ثقافة عربية إسالمية تقميدية تسير في نفس الخط العاـ اّلذي تسير فيو 
ة في القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر الميالدييف في بقية األقطار العربية في تمؾ الثقاف

المشرؽ والمغرب وىي ثقافة تعتمد عمى األدب العربي شعرا ونثرا وعمى القواعد النحوية 
والفقو والتفسير والحديث وقميؿ مف عمـو الفمؾ والرياضة والفمسفة والتاريخ والطب وعمـ 

 (.                   تقسيـ تركات الميت)ـ المواريث المواقيت الشرعية وعم
I-0 -  02<0إلى  82=0مرحمة االنكماش، من:  

وتبدأ ىذه المرحمة بدخوؿ االحتالؿ الفرنسي إلى الجزائر في الخامس مف  
وفي ىذه المرحمة أصيبت الثقافة العربية . 11<1وتمتد إلى عاـ  81=1سنة ( تموز)يوليو

بي ػ بصفة عامة بضربة قاسية ػ كادت أف تقضي عمييما وذلؾ مف وأصيب التعميـ العر 
ووصؿ الفكر . طرؼ االحتالؿ الفرنسي اّلذي دمر كؿ معالـ الثقافة والفكر في البالد تقريبا

والثقافة اإلسالمية في الجزائر حتى قرب الثالثينات مف القرف العشريف إلى الحضيض نتيجة 
والظروؼ السياسية والثقافية اّلتي . (1)الثقافة اإلسالميةلتخريب االستعمار المعتمد لمراكز 

 . مرت بيا الجزائر والعالـ العربي كاف ليا األثر عمى تطور النظاـ اإلعالمي
، ففي ىذا العاـ بدأ االحتالؿ الفرنسي 81=1لـ تظير الصحافة في الجزائر قبؿ  

رفتيا الجزائر وىي يوليو مف تمؾ السنة صدرت أوؿ صحيفة ع 19لمجزائر، وفي مساء 
وىي صحيفة فرنسية صدرت في سيدي " بريد مدينة الجزائر"أي ( ليستافيت دالجيو)صحيفة 

 . فرج واستمرت عدديف فقط، وكاف اليدؼ مف صدورىا أف تقرأىا القوات الفرنسية المحتمة
أي المرشد الجزائري صدر العدد " لومونيتور الجرياف"وبعد سنتيف صدرت صحيفة  
 .كجريدة رسمية بالّمغتيف الفرنسية والعربية 81=1يناير  >1يا في األوؿ من
وكانت المرأة في تمؾ المرحمة مف تاريخ الجزائر تتمتع باالحتراـ والتقدير ...  

ولعّؿ كؿ ذلؾ أّدى إلى . محترمة الجانب، مسموعة الكممة، قوية الشخصية. وتحظى بالرعاية
دوف أف ... لقديـ ىو اّلذي جعميا قاعدة قوية لألسرةتمتعيا بالحقوؽ واالحتراـ في المجتمع ا

ننسى مشاركة المرأة الجزائرية في الثورات الشعبية ضد المستعمر الفرنسي ومثاؿ عف ذلؾ 
 >:=1اّلتي قادت المجاىديف والمسمميف الجزائرييف في ثورة عارمة عاـ  "الال فاطمة نسومر"

السياسي، أّما في الميداف الثقافي ضد خير آالت الجيش الفرنسي، ىذا في الميداف 
واالجتماعي فاحتمت المرأة المكانة الالئقة بيا كعضو إيجابي في كياف األسرة والمجتمع 

لكف الوضع المتدني اّلذي أصبح عميو المجتمع الجزائري بسبب سياسة التجييؿ . (8)ككؿ
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يا داخؿ المجتمع، ألّنو والتشريد اّلتي اتبعتيا فرنسا، انعكس سمبا عمى وضعية المرأة ومكانت
وكما ىو معروؼ أوؿ عنصر مف أفراد األسرة يعمؿ أي احتالؿ مف خاللو عمى تجريد 
المجتمع مف قيمو االجتماعية ىو المرأة باعتبارىا الركيزة اّلتي تعتمد عمييا في تنشئة األجياؿ 

 . والحفاظ عمى التراث ونقمو
ؿ الصحفي، لكف ونظرا لتدىور وضع وفي تمؾ الفترة لـ تظير أقالـ نسائية في مجا 

المرأة  محاولة إلخراجيا مف وضعية التخمؼ اّلتي كانت تعيشيا في تمؾ الفترة، ظير 
وىو اّلذي . الصحفي محمد بف مصطفى الخوجة اّلذي ناضؿ مف أجؿ تحرير المرأة المسممة

طبعتيا  كمحرر في" المبشر"عندما بدأ يشتغؿ في جريدة  ;==1عاـ ...دخؿ عالـ الصحافة
وقد كتب رسالة عالج فييا االنحالؿ اّلذي وقع في المجتمع الجزائري مثؿ ما وقع . األولى

 .وتفشى في المجتمع العربي بوجو عاـ
وفي رسالتو ىذه أراد محمد مصطفى خوجة أف يدافع عف المرأة الجزائرية، ضد ظمـ  

الجزائر وحدىا، بؿ وفي العالـ  الرجاؿ والقساوة والتقاليد اّلتي كبمت المرأة المسممة، ال في
 .(9)العربي عموما

I- 8-   92<0إلى  02<0مرحمة اليقظة، من:   

لـ يكد القرف العشريف يطؿ عمى الجزائر ببضع سنوات حتى بدأت األذىاف تتفتح   
والعقوؿ تبحث عف  -مف أحداث وتطورات  -إلى ما يدور حوليا  -واآلذاف تصيخ السمع

مف بعض األقطار  -لعربي اإلسالمي الحديث، الوافد إلى الجزائر غذاء جديد في الفكر ا
ودعوات  -إسالمية  -عربية  -كمصر اّلتي قامت فييا نيضة فكرية ... -العربية الشقيقة

في  -واإلماـ محمد عبده -إصالحية سمفية عظيمة، قاـ بيا السيداف جماؿ الديف األفغاني
الجزائر عف طريؽ الصحافة العربية اّلتي  القرف التاسع عشر، وقد وصمت دعوتيما إلى

وكذلؾ ساىـ في ىذه اليقظة ... كانت تتسمؿ خفية عف رقابة االستعمار الفرنسي إلى الجزائر
 –عف طريؽ الجزائرييف اّلذيف درسوا في فرنسا  -الفكر الغربي الوافد عمى الجزائر مف أوربا

اد مف أجؿ إنقاذ بالدىـ مف ىذا السقوط وعادوا إلى الجزائر متشبعيف بروح العمؿ الج -وأوربا
اّلذي وصمت إليو بعد االحتالؿ أو اّلذيف تخرجوا مف  -واألخالقي -والثقافي -الفكري 

ف كاف االتجاه اّلذي سارت فيو ىذه النخبة مف  -المعاىد الفرنسية الموجودة في الجزائر وا 
مى أساس مدني ال عمى كاف إصالحيا ع -المثقفيف الجزائرييف في مطمع القرف العشريف 

 . في فصؿ الديف عف الدولة" تركيا الفتاة"أساس ديني متأثريف في ذلؾ بحركة 
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والواقع أّف ىذه اليقظة قد بدأت في الجزائر منذ بداية القرف العشريف وازدىرت في  
منو، وىي تعود في جممتيا إلى عدة عوامؿ أدت  -واألربعينات  -والثالثينات  -العشرينات 

وىو االتصاؿ  -ومغربو  -التصاؿ الفكري الخصب مف جديد بيف شرؽ الوطف العربي إلى ا
وكانت الصحافة العربية ... 81=1اّلذي انقطع بدخوؿ االحتالؿ الفرنسي الجزائر في عاـ 

بصفة عامة تصؿ إلى الجزائر إما عف طريؽ تونس اّلتي كانت تتمتع نسبيا بحرية أفضؿ 
ما عف طريؽ ال  -مغرب األقصى اّلذي كاف ال يزاؿ يتمتع باستقاللو الوطني مف الجزائر، وا 

ما عف طريؽ أوربا -ولـ يدخؿ االحتالؿ إلى بالده بعد     . (:)...وا 
ميشاؿ )وفيما يتعمؽ باالىتماـ بالمرأة  في تمؾ المرحمة كتب صحافي فرنسي يدعى 

 =1<1ر ابريؿ عاـ في شي( برقية الجزائر)مقاال عف المرأة المسممة نشر في جريدة ( رينو
وفي ىذا المقاؿ تحدث عف . صفتاف لممرأة المسممة اليـو( السير مع العالـ: )وكاف بعنواف

والمرأة المصرية اّلتي أخذت واتبعت طريقيا طبيعيا . المرأة التركية اّلتي فرنجت بقوة القوانيف
الجزائرية تعيش ومف جية أخرى بقيت المرأة التونسية و . في االنغماس في الحضارة الغربية

وخاصة في الجزائر  -حسب التقاليد القديمة مغمقة عمى نفسيا بالرغـ مف أّنيا تعيش 
جنبا إلى جنب مع المرأة األوربية، واالحتكاؾ بالحضارة األوربية ثـ طالب ىذا  -العاصمة 

 . الصحافي بعد ذلؾ مف فرنسا أف ال تبقى مكتوفة األيدي
واعتبرتو محاولة لدفع المرأة ... يدؽ مف ىذا المقاؿورأت جريدة وادي ميزاب الخطر  

 .عمى الخصوص واألسرة اإلسالمية عمى العمـو إلى االنحالؿ الخمقي وفساد األسرة الجزائرية
ومف " رشدي"فعّربت المقاؿ ونشرت مقتطفات منو ثـ ردت عميو بقمـ كاتب يدعى  

نفسؾ فنحف أعمـ بمصمحتنا مف ال تنزعج أّييا الكاتب وىّوف عمى "ضمف ما أتى في الرد 
و أّف الفتاة الجزائرية ال تتمنى إال تربيتيا في دائرة مدينتيا واحتراـ عوائدىا . غيرنا بنا
 . (;)وتقاليدىا
لنشاط الصحافة األوربية، لساف حاؿ المستعمريف في الجزائر أثر وال شؾ  وقد كاف 

الصحؼ االستعمارية تتدفؽ تدفقا  في توجيو الجزائرييف إلى الميداف الصحفي، إذ كانت تمؾ
 >9=1)عجيبا، وتنتشر انتشارا واسعا، يكفي أف نعرؼ أّنيا بمغت في تعدادىا أثناء ىذه المدة 

وما يزيد عف مائة وخمسيف جريدة ما بيف دورية ويومية، بينما لـ تزد الصحؼ ( <8<1 –
والفرنسية، وبصرؼ  العربية عف ست وستيف جريدة بما في ذلؾ الصادرة بالمغتيف العربية
 . (>)النظر عف اتجاىاتيا المختمفة حتى الصادرة منيا عف الدوائر االستعمارية
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كما يعتبر الجو السياسي واالجتماعي الداخمي والخارجي مف أىـ العوامؿ في بعث  
الصحافة الوطنية، فإّف األوضاع اّلتي كاف يعيشيا الوطف العربي واإلسالمي قبيؿ الحرب 

ألولى وأثناءىا وبعدىا فتحت أعيف الجزائرييف، وعممتيـ كيؼ يستفيدوف مف العالمية ا
الصحافة في سبيؿ المطالبة بحقوقيـ، والتعبير عف مشاعرىـ القومية واإلسالمية، والعمؿ 
الجاد في سبيؿ الخروج مف تخمفيـ، واالتصاؿ بالجماىير العريضة اّلتي راحوا يبثونيا أفكارىـ 

 .(=)اإلصالحية
مرحمة اليقظة ىذه بعدد الصحؼ اّلتي صدرت فييا واّلتي رغـ كثرتيا إاّل أّننا  وتترجـ

 .(<)نسجؿ غيابا لمصحؼ أو المجالت اّلتي توجو إلى المرأة أو األسرة والطفؿ
II-  مرحمة القومية المناهضة لالحتالل والدور اإلعالمي لممرأة الجزائرية : 

ىو ناتج عف ارتباط الصحافة بالتطور إّف أىمية العمؿ الصحفي بالنسبة لممرأة  
وأّف مينة الصحافة مينة عشقيا العديد مف . (10)االقتصادي والسياسي والثقافي لممجتمع

المثقفيف اّلذيف رفعوا لواءىا في ساحة القمـ والفكر، وتعتبر الصحافة في كؿ قطر عربي أداة 
بؿ لعؿ الصحافة في كثير مف مف أدوات تحرير الفكر العربي مف األغالؿ اّلتي كانت تقيده 

 .األقطار العربية ىي الوسيمة األولى لذلؾ
وقد لعبت الصحافة دورا ميما في تطور األحداث وكاف لمصحفييف دورىـ المعروؼ 
سياميـ اليائؿ في تمؾ األحداث وقيادة الحركات الوطنية والمشاركة في التطور االجتماعي  وا 

... تمؼ عف صحافة األمس بما فييا التقدـ الفنيواالقتصادي، والصحافة المعاصرة ال تخ
 . (11)كما أّف الصحافة تأخذ طابع جيميا عمى مرور األجياؿ

قد تمّيز مطمع القرف العشريف بطرح قضايا المرأة العربية عمى الجدوؿ التاريخي  
تردية وليذا كاف رفاعة رافع الطيطاوي قد سارع إلى استنكار الحالة الم. لتحّرر األمة العربية

لممرأة العربية المصرية، مطالبا بإصالحيا، مناديا بعدـ التفريؽ عمى صعيد التعميـ بيف 
 .(12)...الصبياف والبنات

الشيخ عبد  –برئاسة   -الجزائرييف  -وفي الجزائر رّكزت جمعية العمماء المسمميف   
ا في النضاؿ عمى تعميـ المرأة الجزائرية اّلتي انخرطت كأخواتي  -الحميد بف باديس 

التحرري، محررة نفسيا مف خاللو، عمى الرغـ مف محاولة النساء الفرنسيات ػ والسيما الحزب 
الشيوعي الفرنسي ػ تنظيـ نساء جزائريات في صفوفو موىما إياىف أّف التحرر ال يكوف إاّل 

 .(13)تحت مظمة النضاؿ الطبقي لمطبقة العاممة الفرنسية
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لمرأة العربية عمى دخوؿ عالـ الصحافة، ىناؾ مف يقوؿ وعف العوامؿ اّلتي ساعدت ا
بأّف المرأة العربية عرفت الصحافة مبكرا قبؿ الدعوة لتحرير المرأة، بؿ أّف الصحافة النسائية 
لعبت دورا في تحرير المرأة، واىتمت في بدايتيا بنقد السموكيات السمبية اّلتي كانت ضارة 

 . (14)الصحيح في بناء األسرة والمجتمعبالمجتمع وتنبيو المرأة إلى دورىا 
وىناؾ مف يرى أّنو بعد الدعوة اّلتي ترددت في أرجاء العالـ العربي لتحرير المرأة،  

ىّبت المرأة العربية عبر الصحافة تطالب بحريتيا، معمنة رفضيا لواقع مجتمعيا، وتدعو إلى 
ت بيذه الخطوة لبنانيات تعميـ النساء، ومشاركة الرجؿ في صراعو مع الحياة، وقد قام

متحررات، نشأف في بيئة سمحت ليّف بالتحصيؿ واكتساب الثقافة، فقمف بنشاطات اجتماعية 
وفي ىذه المرحمة تتبدؿ الظروؼ العامة، فمف العشرينات حتى . (15)وفكرية في لبناف وخارجو

وخاضت  الخمسينات بقميؿ انشغؿ المجتمع العربي بالنضاؿ مف أجؿ التحرر واالستقالؿ،
النساء جنبا إلى جنب مع الرجاؿ حروب التحرير، وحققف مف خالؿ ذلؾ تقدما واضحا في 

 .(16)...بعض قضاياىا الخاصة
وقد كاف لمنساء العربيات نضاليف المجيد، قديما وحاضرا، فالمرأة العربية ناضمت  

 .  (17)مف أجؿ االستقالؿ الوطني، وطالبت بحقوقيا السياسية األساسية
الجزائر إّف تطور األحداث السياسية في بداية الخمسينيات واّلتي تّوجت باندالع وفي 

الثورة المظفرة دفع المرأة الجزائرية إلى أف ترفض البقاء معزولة عما يجري مف أحداث بؿ 
وأصرت عمى المشاركة فييا بشكؿ واضح ومباشر وأف تسجؿ وجودىا في ثورة نوفمبر 

 .  بواجبيا في العمؿ الثوري بجانب الرجؿ ـ، فكاف عمييا أف تضطمع9:<1
وكانت الثورة الجزائرية قد تجاوزت بذلؾ النظرة المطالبية لتحرير المرأة والرجؿ ككؿ، 

وكانت المرأة الجزائرية سندا أخالقيا ميما لألزواج . (=1)بؿ أعطت المرأة دورا أو وظيفة فعالة
واستدرجت . تيا ألبنائيا وزوجيا وأبيياولقد عانت مف الحرب في عاطف. واألبناء المقاتميف

لتحمؿ مسؤوليات العائمة، وىي اّلتي عاشت محصورة في البيت، عندما كاف رب العائمة مع 
والكثير منيف شاركف فوؽ ذلؾ مشاركة فعالة في ..رجاؿ المقاومة أو في السجف أو مقتوال

  (<1)الحرب
ى قياـ إعالـ ثوري يؤّدي وخالؿ تمؾ الظروؼ وجدت الثورة نفسيا بحاجة ماسة إل

باعتمادىا عمى وسائؿ اتصاؿ مختمفة تمثمت في اإلعالـ الشفاىي، : المياـ السياسية التالية
 .  (20)الرسائؿ، المنشور إضافة إلى اإلعالـ الموجو مف الخارج
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وقد كّمفت المرأة بأعماؿ تتجاوز طبيعتيا البيولوجية، فقد مارست أعماال كثيرة في   
لتحرير بعد ما تكوف قد تدربت عمى استعماؿ السالح، وعمى عالج المرضى صفوؼ جيش ا

والجرحى، وتيتـ أيضا بشؤوف اإلدارة بمساعدة كاتب القيادة، وتشتغؿ بالكتابة عمى اآللة 
يصاؿ االشتراكات أو كتابة التقارير والقوانيف  الراقنة إلعداد المنشورات واألوراؽ والدعايات، وا 

في حيف تقـو المرأة المسبمة ... مجاىدة المثقفة دروسا لمتوعية السياسيةالعسكرية، وتمقى ال
ومنيف مف ... بأعماؿ عديدة، االتصاؿ بيف الفدائييف مف جية وقيادات الثورة مف جية ثانية

تعمؿ في جياز االتصاؿ بيف العاصمة والجبؿ بيف المجاىديف وأىميـ أو أصحابيـ في 
بحيث  ... ء في سرية وبطرؽ غير مشكوكة إاّل نادراالنضاؿ فكانت الرسائؿ تروح وتجي

كانت تستعمؿ حيؿ التمويو لتتمكف مف الوصوؿ إلى مكاف الحدث أو الموضوع، إلى أخذ 
أنباء صحيحة عنو ػ والعمؿ ػ عمى توصيؿ المادة اإلعالمية المحصمة مباشرة مخترقة أثناء 

التستر والحفاظ عمى المادة  وكانت ذات براعة نادرة في... كؿ ىذا أسوار مف المخاطر
 . (21)في أكماـ ثوبيا وأطرافو وفي سمة الخضار أو غيرىا... اإلعالمية المكتوبة، فتوصميا

، ىذاف النشاطاف "ضباط االرتباط واإلدالء"والّمواتي يقمف بيذا الدور يطمؽ عمييف  
ثانية بأىميتيا الّمذاف غالبا ما كاف يقـو بيما شخص واحد، يشكالف الوظيفة النسائية ال

وفي اتصاليف برجاؿ المقاومة، ففي المدينة كثير  –بعد مسؤولية المأوى والتمويف  –العددية 
حتى ال يتـ التعرؼ عمييف، وقد لعبف دورا ميما في " أوربي"مف الشابات كف يتنكرف بزي 

ـ بينما في الريؼ، كانت النساء مثؿ غيرىف مف السكاف بمف فيي. إقامة تمؾ االتصاالت
األطفاؿ يرشدف رجاؿ المقاومة حوؿ تحركات العدو ويقمف في بعض الحاالت بأعماؿ 

إلثبات عضويتيف في المنظمتيف  –كانت تضاؼ إلى ممفات بعض المناضالت . الحراسة
المدنية وجيش التحرير الوطني بعد االستقالؿ خاصة بالنسبة لمموظفات ألف ذلؾ يعتبر ميما 

ّنما دوف أي تحديد، " استخبارات"مف عمالء االرتباط عبارة  -في عممية الترقية المينية  وا 
حوؿ ذلؾ والمعمومات المتوصؿ إلييا تقوؿ بأّف ىناؾ حاالت مناضالت ...األمثمة الوحيدة

إلى جانب ىذا . (22)طمب منيف الجيش الفرنسي الخيانة وتظاىرف بالقبوؿ، وقمف بدور مزدوج
وترفع  -سعة مع الجماىير النسوية تتممس مشاغميف كانت المرأة المتعممة قاعدة اتصاؿ وا

خوانيف المجاىديف مستنيرة بتوجيو مف القيادة  -مف معنوياتيف  وتقدـ أخبارا عف أزواجيف وا 
 . السياسية والعسكرية لجبية التحرير الوطني
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لـ يكف العمؿ اإلعالمي لممرأة الجزائرية انطالقا بأعباء في الميداف اإلعالمي أثناء  
ورة تكريسا لمفاىيـ أو قوالب جاىزة، أو تطورا طبيعيا لقدرات عممية ذات جذور في ىذا الث

المجاؿ بقدر ما كاف استجابة تمقائية لضرورات اقتضتيا الثورة اّلتي صيرت كؿ الفئات 
االجتماعية في بوتقتيا، ولذا فنحف ال نجد توظيفا ممموسا لمقمـ والصورة مف طرؼ المرأة في 

   .(23)...جدىا تقـو بذلؾ عمى أكمؿ وجو اعتمادا عمى الفعؿ المباشرميمتيا، بؿ ن
وكاف الدور اّلذي لعبتو المرأة الجزائرية إّباف الّثورة الجزائرّية ال يقؿ أىمّية عف الدور 
اّلذي لعبتو قبؿ اندالعيا حيث شاركت كجندية ومسئولة عف التمويف والسالح ومسئولة عف 

حسب التقسيـ الثوري لمناطؽ الجزائر في تمؾ  الواليات الست االتصاالت السرية في جميع
، منطقة القبائؿ -الشماؿ القسنطيني  –، منطقة السمندو -النمامشة  –الفترة منطقة األوراس 

                                                                          .                                              (19)، منطقة وىراف، منطقة الصحراء-العاصمة وضواحييا  –، منطقة الجزائر 
والثورة الجزائرية أدركت آنذاؾ قوة المرأة الجزائرية، وذلؾ مف خالؿ ميثاؽ الصوماـ  

اّلذي أبدى إعجابو بالدور البطولي لممرأة الجزائرية، الحظ بأّنو توجد في  ;:<1أوت  11
نيات واسعة تزداد وتكثر باّطراد واعتبرىا وسيمة مف أخطر وسائؿ الحركة النسائية إمكا

  .(25)الكفاح
ذا كاف الدور اإلعالمي لممرأة الجزائرية لـ يكف يخضع لممواصفات والمفاىيـ    وا 

وبشكؿ مواز ليذا الدور ومكمؿ لو، في ذات ... العممية الحديثة لإلعالـ، إاّل أّنو كاف ذو أثر
في المحافؿ الدولية وىي تنقؿ صور الدمار اّلذي يزرعو االستعمار  الوقت كاف صوت المرأة

والمجازر اّلتي يذىب ضحيتيا األميات واألطفاؿ مركزة عمى حؽ ىؤالء في العيش الكريـ 
تحت راية الحرية، عامال ميما في تحقيؽ كثير مف االنتصارات السياسية عمى المستوى 

 .ة وجماىير ذات وزف وصوت معتبرالدولي، وفي استقطاب الدعـ مف ىيآت نسوي
إلى جانب ذلؾ كانت المرأة الجزائرية نفسيا موضوعا ثريا ومادة إعالمية جيدة  

وكانت المرأة حتى وىي مادة إعالمية عامال أكسب الثورة ... بفضؿ ما قدمتو مف بطوالت
 . (26) مزيدا مف الدعـ والتأييد مف الرأي العاـ العالمي

تاريخ تطور الحركة النسائية في لبناف "ي ختاـ دراستيا حوؿ تقوؿ حنيفة الخطيب ف 
أّف التطورات اّلتي حققتيا المرأة في بعض البمداف العربية، عادت ": "وارتباطيا بالعالـ العربي

إلى مشاركة فعمية بيف الرجؿ والمرأة، في قضايا التحرر السياسي، وأّف الحركات التحررية قد 
 ". (27)اجتماعية، أو ضد نظاـ داخمي أو استعماريانطمقت بعد حرب، أو ثورة 
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وعميو يمكف القوؿ بأّف المرأة قد دخمت مجاؿ اإلعالـ منذ الثورات الشعبية وكاف أكثر 
بروزا في حرب التحرير، كما يمكف القوؿ أّف المرأة قد كسبت بنفسيا حؽ الوجود الحر في 

 .(28)...حرية الجماعة نفسيامعظـ المجتمعات العربية، وذلؾ منذ أف ربطت حريتيا ب
III-  اإلعالم بعد االستقالل وتبني الجزائر التعددية السياسية واإلعالمية: 

III- 0 -  مرحمة البناء المؤسساتي وظهور مجمة الجزائرية : 
مع أوائؿ الخمسينات، بدأت األقطار العربية تناؿ استقالليا الواحد تمو اآلخر،   

العاـ لألمة بدفع قيادتيا السياسية التخاذ قرارات ميمة بشأف وساىـ مناخ النيوض القومي 
الحقوؽ السياسية لممرأة، فحصمت عمى حؽ االنتخاب أوال، ثـ حؽ الترشيح، فحؽ العمؿ 
بأجور متساوية تماما مع الرجؿ، وحؽ التعميـ المفتوح األبعاد وطّبؽ التعميـ اإللزامي عمى 

لمرحمة االبتدائية في سوريا والمرحمة اإلعدادية في إلى انتياء ا البنات والذكور بالتساوي
 .(29)تونس والجزائر

وبعد نيؿ الجزائر االستقالؿ ودخوليا مرحمة البناء المؤسساتي، قد عرؼ إدماج المرأة 
في مجاالت الحياة المختمفة تسارًعا كبيرا بالموازاة مع تسارع  تجسيد  السياسة التنموية اّلتي 

زائرية آنذاؾ لمنيوض بالبالد مف مخّمفات االحتالؿ الفرنسي، خاصة انتيجتيا الدولة الج
 . خالؿ العشريتيف األولى والثانية مف االستقالؿ

إّف مشاركة المرأة في المجتمع بمختمؼ العمميات التنموية والنضالية عبارة عف  
ى أّف مع اإلشارة إل. تسمسؿ فرضتو الظروؼ الموضوعية اّلتي مّر بيا المجتمع الجزائري

دخوؿ المرأة الجزائرية العمؿ المأجور كاف سببو االستعمار، حيث استخدمت في ميف 
ومع تفتت التشكيمة االقتصادية واالجتماعية في الجزائر عف طريؽ . وضيعة الستغالليا

انتزاع األراضي بالقوة مّما أّدى إلى افتقار جزء كبير مف المجتمع ألراضيو واتجاه األسر 
كما  - (30)بيع قوة عمميا وىذا ساعد المرأة عمى المشاركة في الحرب التحريريةالفالحية إلى 
وقد تميزت فترة االستقالؿ في الجزائر  بوجود فراغ كبير في مختمؼ المياديف  -سبؽ وأشرنا 

ولـ تمض إاّل سنوات قميمة حتى بدأت المرأة تغزو التعميـ ... وبحاجة ماسة إلى مف يمأله
ديف األخرى وذلؾ بفضؿ سياسة البالد اّلتي مف مبادئيا ديمقراطية التعميـ، وتتسّمؿ إلى الميا

 طالما حرمت منو الجماىير فجاءت الثورة لتعيده إلييـ... ىذا اّلذي ىو مطمب جماىيري

(31).   
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جعا إلى الوراء وقفزا وفي بدايات العشرية األولى مف االستقالؿ عرفت وضعيتيا ترا
وشغمت تقريبا نقطة مركزية في . حققتيا المرأة خالؿ حرب التحريرعمى كؿ المكتسبات اّلتي 

كؿ الحوارات اّلتي كانت تتناوؿ قضايا المرأة عمى مستوى التنظيمات، كما تمّيزت بعض 
الصحؼ والمجالت في ىذه الفترة بفتحيا نقاشا واسعا حوؿ الموضوع، برزت خاللو تباشير 

أخرى بواكير عمؿ صحفي أدبي رصد كفاح أقالـ نسائية حية واعية، وحيف حممت صحؼ 
في مجمة * المرأة ومعاناتيا خالؿ الحرب التحريرية عف قرب ومف ذلؾ قصص زىوز ونيسي

، ولـ تمنع ازدواجية "الرصيؼ النائـ"الجيش اّلتي جمعت بعد ذلؾ في كتب تحت عنواف 
بالية مف ظيور أقالـ شخصية الرجؿ في تمؾ الفترة وبقاء تأثره بكثير مف المفاىيـ والعادات ال

رجالية متحمسة لقضايا المرأة تغّطي بشكؿ جيد بعض نشاطاتيا داعية إلى ضرورة عودتيا 
 . (32)لممساىمة في معركة البناء بشكؿ واسع وأكثر قوة كما في حرب التحرير

بعادىا ... فالمرأة الجزائرية اّلتي حاوؿ االستعمار   تجريدىا مف شخصيتيا الوطنية وا 
حّطمت جميع الحواجز والعراقيؿ ... وطنيا، وحصر مياميا ضمف الجدراف األربعة عف ثورة

... والمعوقات اّلتي وضعت أماميا وانطمقت لتؤدي دورىا عمى أفضؿ وجو وأصوب طريؽ
ولـ يعد دورىا في المجتمع الجزائري مقتصرا عمى مياـ البيت، بؿ تجاوزتو إلى العمؿ في 

فيي في جميع المجاالت االجتماعية والثقافية ... ظروفيا بيا جميع المجاالت اّلتي تسمح ليا
وحتى السياسية، ثـ ما وصمت إليو المرأة في االنتخابات لتصبح ذات عضوية في المجالس 

كما وصمت . (33)البمدية فرئيسة ليذه المجالس وبالّتالي نائبة في المجمس الوطني الشعبي
الويزة "رشحة لرئاسة الجميورية متمثمة في شخص المرأة الجزائرية إلى منصب الوزيرة ثـ م

فالمرأة . كأوؿ امرأة رشحت لمنصب رئيسا لمجميورية في الجزائر وفي العالـ العربي"* حنوف
كزوجة أو أـ أو أخت، دوف أف يكوف ليا )الجزائرية ال تقنع بالوقوؼ متخمفة وراء الرجؿ 

 . (34)وية اّلتي يشّرع فييا الرجؿأو تابعة في مؤخرة المسيرة الجماعية الفوض( اعتبار

وقد دعـ وعي المرأة المواثيؽ والنصوص القانونية اّلتي صدرت في ذلؾ الوقت،  
ميثاؽ الجزائر، قانوف التوظيؼ العمومي اّلذي أّكد عمى أىمية التوسيع وتعميؽ مساىمة 

صيد النضالي المرأة في التنمية ومساواتيا لمرجؿ في الحقوؽ والواجبات، باإلضافة إلى الر 
الضخـ لممرأة والراسخة قيمتو في ذاكرة الشعب رغـ بعض عوامؿ اإلحباط اّلتي سجمت في 

وقد . (35)السنوات األولى مف االستقالؿ كّميا حسمت البت في كثير مف األمور لصالح المرأة
لعب اإلعالـ في السنوات األولى مف االستقالؿ دورا فعاال في تحقيؽ ترابط بيف طموحات 
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لفرد وما أفرزتو السياسة التنموية مف مشاريع في مجاالت مختمفة تممس مباشرة متطمبات ا
 .الحياة اليومية لممواطف، محدثة بذلؾ تغييرا في الظروؼ المعيشية لو

منذ وجود وسائؿ اإلعالـ وىي تشارؾ في كؿ تغيير ":... شراـ" وبيذا الصدد يقوؿ 
والسياسية والصناعية، والثورات اّلتي تحدث في  اجتماعي ذي أىمية، مثؿ الثورات الفكرية

حيث أّف االتصاؿ ىو العممية االجتماعية الجوىرية، وحيث أّف . الذوؽ وتطمعات القيـ
اإلنساف قبؿ كؿ شيء يقـو بخمؽ المعمومات، فإّنو عادة يصاحب التغيير االجتماعي 

إّف . (36)وسائؿ اإلعالـالرئيسي تغيير في نوعية المعمومات مع استخداـ أساسي ورئيسي ل
تدعيـ اإلعالـ لمنظاـ االجتماعي القائـ وظيفة تتزايد أىميتيا في الدوؿ النامية، حيث تحرص 
السمطات الحاكمة عمى إدماج اإلعالـ في عممية التنمية ومف ثـ يكوف نوع التغيير المطموب 

يتجزأ مف عممية تدعيـ  بإيعاز وتوجيو مف السمطة السياسية اّلتي تعتبر ىذا التغيير جزءا ال
وىكذا تصبح وسائؿ اإلعالـ ومف بينيا الصحافة أدوات لمسيطرة . النظاـ االجتماعي القائـ

والتوجيو والضبط االجتماعي، ولكف ىذا ال يعني أّنيا غير قادرة عمى تحفيز عممية التغيير 
 . (37)االجتماعي
ة ىو سيطرة السمطة بقيادة فأىـ ميزة تمّيز بيا قطاع اإلعالـ في الجزائر المستقم 

الرئيس أحمد بف بمة آنذاؾ بشكؿ يكاد يكوف مطمقا، وكانت دائما الحجة أّف استعادة السيادة 
بحيث باشرت السمطة ... الوطنية ال بد أف تعقبيا حتما تحكما في مجاؿ السياسة اإلعالمية

يات وطنية عممت مف في توجيو اإلعالـ توجييا سياسيا وأيديولوجيا وقامت بإنشاء ثالث يوم
. خالليا عمى بث األخبار واألفكار اّلتي كانت ال تخرج عف إطار تمجيد الثورة وأبطاليا

أي اإلذاعة )وىكذا وبيدؼ إحكاـ السيطرة وضعت كؿ القنوات السمعية والبصرية 
كما قامت السمطة بتأميـ . تحت ىيمنتيا وذلؾ بعد استعادة سيادتيا عمييا( والتميفزيوف
الصحافة االستعمارية اّلتي كانت تستمد روحيا مف مبادئ الثورة الفرنسية  وتصفية

والمتعارضة أساسا مع قيـ الثورة ومصالح األمة، ثـ نالحظ أّف ىذه المرحمة التاريخية 
الصعبة قد عرفت حؿ وزارة اإلعالـ واستبدلت بمديرية عامة لإلعالـ، فأصبح اإلعالـ واقع 

 . و مباشرةتحت أوامر الرئيس وتوجييات
وعميو فإّف تمركز قطاع اإلعالـ في الوسائؿ السمعية البصرية وحصرىا في ىذا  

المجاؿ لـ يمنع مف وجود صحافة مكتوبة كاف ليا األثر الكبير في تركيز صورة اإلعالـ 
الموضوعي اّلذي يعنى بمسألة كشؼ الحقائؽ لغالبية الشعب، ورغـ الفترة اّلتي عرفيا 
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إاّل أّنيا تعد مف  :;<1إلى غاية  1;<1في المدة الزمنية الممتدة مف اإلعالـ المكتوب 
 . أخصب المراحؿ، حيث عرفت بالتنّوع والتعدد

اّلذي أقّر حرية الصحافة  1==1وقد كاف ذلؾ مستمدا مف القانوف الفرنسي لعاـ  
 18يخ والحريات الفردية،  وىذا حسب ما أقره قانوف خاص بالعمؿ اإلعالمي اّلذي صدر بتار 

، وذلؾ حوؿ التأكيد عمى البقاء عمى التشريع القديـ في حرية الصحافة، فيذا 1;<1ديسمبر 
بحيث تشير  8;<1سبتمبر  11القانوف إذف كرسو باألساس دستور الجزائر اّلذي صدر في 

أّنو تضمف الجميورية الجزائرية حرية الصحافة والوسائؿ اإلعالمية األخرى، "إلى  <1المادة 
وخالؿ ىذه المرحمة "... لجمعيات، حرية الكممة والتدخؿ عموما وحرية االجتماعاتحرية ا

أيضا وجدت عمى الساحة اإلعالمية عدة عناويف منيا المجاىد األسبوعي، النصر، الجيش، 
( الناطقة بالفرنسية)إيبدو كوبيراسيوف، مساء الجزائر ( الناطقة بالفرنسية)الجزائر الجميورية
وكذا الثورة اإلفريقية ( الناطقة بالفرنسية)الشعب –الرصيد  –يدة الجميورية باإلضافة إلى جر 

، أضؼ إلى أّف ما يمّيز قطاع اإلعالـ في ىذه المرحمة ىو (الناطقة بالفرنسية ىي األخرى)
تمركز جؿ الصحؼ بالشماؿ وبالمدف الكبرى كقسنطينة ووىراف عمى حساب الجنوب اّلذي 

وباالنقالب أو التصحيح الثوري اّلذي عرفتو الجزائر، انتيت . بقي معزوال مف حيث الصحؼ
 . (38)مرحمة مف تاريخ اإلعالـ تميزت بنوع مف الحرية الصحفية لكف مع غياب قانوني واضح

وكاف لغياب قوانيف لحماية الصحافي، وعدـ استقرار الصحافي في العمؿ وتوجيو 
مّما أثر عمى وسائؿ ... و إلى االستقرارإلى الشركات الوطنية باعتبارىا ضامف كبير لو، يدع

اإلعالـ مف حيث التحرير وأّدى مف ناحية أخرى إلى قمة االىتماـ بالصحافي والصحافية 
 -وكاف لمثؿ ىذه النقائص انعكاسا سمبيا عمى تطور اإلعالـ  النسوي . (39) عمى الخصوص
ختصاص حيث تخرج اىتماـ عدد معتبر مف الطالبات باالتجاه إلى ىذا اال -بحيث سجؿ 

مف مدرسة الصحافة عدد ىاـ، وأغمبيف اتجيف إلى العمؿ في المصالح الخاصة بالصحافة 
في الوزارات والشركات والمؤسسات بحيث ال يمكف أف نممس مردودىف في ميداف الصحافة 
المكتوبة، إذ اتجيف عمى عمؿ مكتبي سرعاف ما يقضي عمى مرونتيف الكتابية، أّما الدائمات 

يا عمى مستوى اإلذاعة والتمفزة الوطنية والجرائد والمجالت التسع فعددىف يقارب حال
الخمسيف، مع ذكر مساىمات طيبة لنظير ىذا العدد مف غير الدائمات المتعاونات مع 

كما أّف قمة وجود أديبات جزائريات أو مثقفات ليّف اىتماـ باألدب . (40)الصحؼ والمجالت
وز صحافيات ومع ذلؾ فإّف المرأة لـ تظير كصحفية عبر الصحافة والفف عموما لـ يمّيد لبر 
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الوطنية ولكّنيا ظيرت أكثر كمتعاونة تسيـ في إعداد برامج وصفحات ثقافية وفؽ ما تمميو 
ومعيد ( المدرسة الوطنية لمصحافة)ورغـ تخرج دفعات ال بأس بيا مف ... عمييا الظروؼ

اتي تخرجيف منيا ال نكاد نحس بوجودىف في ميداف إّف الّمو  -العمـو السياسية واإلعالمية 
ذا كانت المرأة الصحفية في وسائؿ اإلعالـ المكتوبة تكاد ال تشكؿ سوى نسبا . الصحافة وا 

ضئيمة، فإّنيا في اإلذاعة والتمفزة الجزائرية تشكؿ نسبا متفاوتة فعمى صعيد اإلذاعة مثال نجد 
يعة ومعدة برامج وغيره في حيف نجد تواجدىا عددىا حوالي ثالثة وعشريف صحفية ما بيف مذ
ذا كانت اإلذاعة ىي اّلتي استفادت مف . في التمفزة ال يتجاوز عدد األصابع الخمس وا 

العنصر النسائي، فإّف نقص المجالت والصحؼ اّلتي تيتـ بالمرأة وعدـ وجود اختصاص في 
نا وحتى في مجمة الجزائرية معظـ صحافتنا يسيـ في تشجيع المرأة في ميادينيا العممية، فإنّ 

ومف ثـّ فإّف دخوؿ ...  اّلتي أنشئت لخدمة المرأة الجزائرية ال نجد تواجدا ممموسا لممرأة فييا
المرأة إلى الصحافة الوطنية يشكؿ نسبا قميمة بالمقارنة إلى غيرىا مف المياديف الثقافية 

تمؾ المرحمة عمى أّنيا  وتدؿ اإلحصائيات عمى وجود المرأة في الصحافة في... األخرى
صحافي، فجريدة الشعب  11:صحفية مف ضمف  1;كانت ال تشكؿ إاّل رقما ضئيال أي 

ال نجد بينيـ سوى محررتيف اثنتيف عمما ... اليومية اّلتي ال يتجاوز عدد محّررييا الثالثيف
في بأّف تواجدىما في مجاؿ الكتابة ال يظير بشكؿ واضح بغض النظر إلى المستوى الثقا

 . ليما، اّلذي يؤكد عدـ اىتماميما بالصحافة والميداف الصحفي إطالقا
أّما في وكالة األنباء الجزائرية ال يتجاوز خمس صحفيات مف بيف خمسيف صحافيا  
وكذلؾ فإّف المجاىد األسبوعي اّلذي يضـّ حوالي ثالثيف صحافيا ال توجد بينيـ إاّل . أو أكثر

أّف مجمة المجاىد األسبوعية وبعد أف شيدت السنوات األولى مف  ونذكر ىنا .(41) امرأة واحدة
ىذه العشرية حرصيا الشديد عمى متابعة كؿ المواضيع اّلتي تثار حوؿ المرأة وتشجيع 
مناقشاتيا عبر صفحة البريد اّلتي كانت منبر لمعت منو مجموعة مف األقالـ النسائية 

صفحتيف لممرأة مف إعداد صحفيتيف غير  إيذانا بصدور =;<1المغمورة، كانت أواخر سنة 
إلى وضعية  -بالنظر -متفرغتيف، وقد تميزت  ىاتاف الصحفيتاف بمغة كتابية جديدة نسبيا 

الحرؼ العربي عندنا حينيا، فحممت مواضيع أوضح رأيا وأكثر فيما وارتباطا بالواقع 
يوميات "تحت عنواف  االجتماعي المعاش، كما اعتبرت الخواطر اّلتي كانت تعدىا صاحباتيا

ولفتت االنتباه بما تمّيزت بو  -النسائية  -أسموبا ومنحى جديدا في الكتابة النسوية " طالبة
مف صدؽ وعدـ تحّرج في ذكر بعض المواقؼ واألفكار الحساسة اّلتي تصطدـ بيا المرأة في 
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وفي نفس . ذلؾالحياة الجديدة، حياة الدراسة والعمؿ واالحتكاؾ بالناس واألحداث وما إلى 
االتجاه ظيرت عمى مستوى األجيزة اإلعالمية صفحات خاصة أو متابعات منتظمة لشؤوف 

لييا  مثاؿ  -المرأة الخاصة والعامة، وتمّيز النشاط الصحفي اإلذاعي الموجو مف المرأة وا 
في ىذه الفترة بالعمؿ  -اّلذي كانت تقدمو السيدة سامية " البيت السعيد"عمى ذلؾ برنامج 

لمركز عمى رفع كفاءتيا في الشؤوف المنزلية وكشؼ بعض أسرار التربية العصرية ومعالجة ا
بعض القضايا االجتماعية كغالء الميور اّلتي شيدت باإلجماع اىتماما كبيرا كاف وراء 
شكوى الشباب ومالحظة انصرافيـ إلى التفكير في الزواج باألجنبيات، كما كاف الطالؽ 

عادتو مرارا وأسبابو وما يدور في  .   المحاكـ موضوعا ثريا تناولتو األقالـ النسائية وا 
صدور ميثاؽ  -:وقد تمّيزت المرحمة األولى مف االستقالؿ عمى المستوى الوطني بػ 

صدور ميثاؽ الثورة  -التسيير االشتراكي لممؤسسات والشروع في وضعو عمى محؾ التجربة،
جذري لمعالقات االقتصادية وعالقات العمؿ واإلنتاج الزراعية بما حممت مف تباشير التغيير ال

الشروع في تطبيؽ مجانية العالج  -وكذلؾ بعض الجوانب السمبية في العالقات االجتماعية،
بروز لجاف التطوع في الميدانيف الزراعي والصحي مّما أخرج الجامعة مف  -لكؿ المواطنيف،

ار الثورة واستجابة لمتطمبات التطور عزلتيا وىّيأ الجنسيف لعالقات أكثر انضباطا بمس
ونظرا لمدور اّلذي أصبحت تمعبو المرأة في التنمية بدأت بعض المواضيع اّلتي . االجتماعي

ات الصحافة النسوية تبدو ىامشية، وبدأت بالتالي تضمر وتتالشى كانت محورية في بداي
القضايا المتعمقة بالسفور والحجاب وباالختالط وما إلى ذلؾ، لتبرز عمى ضوء المعطيات 
الجديدة مواضيع أىـ كالشروط الموضوعية لضماف تكثيؼ ودعـ مساىمة المرأة في البناء 

وشيدت السنتاف األخيرتاف مف ... طفاؿالوطني ومنيا توفير دور الحضانة ورياض األ
بالفعؿ تجميعا لكثير مف الشروط القانونية والدراسية لكي  –لالستقالؿ  –العشرية األولى 

تكوف العشرية الثانية طفرة، إذ تتاح لنا أف نشيد بواكير مدرسة الصحافة وأثر مجموعة مف 
ليذا بتحمس بعض الجرائد  -ةالعشرية الثاني -وقد تميزت السنوات التالية ... القرارات

 -والمجالت الستحداث صفحات خاصة بالمرأة، وبذلت جيدا الستقطاب عناصر نسوية 
تتبنى الموضوع حتى تضمف لو االستمرارية، وقد ساىمت بالفعؿ أقالـ نسائية  -نسائية 

معدودة، غير متفرغة كميا لمجاؿ الصحافة في تحرير ىذه الصفحات وتمّيزت مواضيعيا 
ركيز عمى أىمية دور المرأة في المجتمع والبناء االشتراكي، وعمى رصد نشاطيا في شّتى بالت

المياديف، وكذلؾ متابعة نشاط اإلتحاد النسائي وانتقاد بعض جوانب الضعؼ فيو وطرح 
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صيغ عمؿ أكثر إيجابية، كما طغت أيضا مواضيع مستحدثة كالدعوة إلى ضرورة مواصمة 
دراسة، ومحاربة الزواج المبكر القيري، ومناقشة قضية االختالط وحؽ الفتاة لممراحؿ العميا لم

المرأة في العمؿ وبعض معطيات دخوليا الفعمي في مجاؿ العمؿ خارج البيت واالنشغاالت 
 .أو ردود الفعؿ المختمفة اّلتي خمقيا عمى مستوى التركيبة التقميدية لألسرة

سرت روتيف الحياة السياسية وكاف لمناقشات مشروع الميثاؽ الوطني اّلتي ك
واالجتماعية وزرعت مف جديد الحيوية بإتاحتيا الفرصة الواسعة لمنقد الّذاتي، وبالّتالي بروز 
الخطوط العريضة لإليجابيات والسمبيات، ثـّ ظيور الصيغة الّنيائية لمميثاؽ اّلذي أصبح 

ة والثقافية مرجعا أساسيا حقؽ شرط الوضوح في الممارسات السياسية واالقتصادي
واالجتماعية، وضمف ذلؾ كمو حّددت مكانة اإلعالـ ودوره وأىمّيتو باإلضافة إلى توضيح 

لييا   .(42)الدور الاّلـز مف المرأة وا 
عمى الثورة الجزائرية أف : "والميثاؽ الوطني يؤّكد عمى حقيقة ىاّمة، وىي أّنو 

ط الّضرورية وستظؿ الثورة دوف تستجيب لتطمعات كؿ النساء في البالد وذلؾ بتوفير الشرو 
أىدافيا إف ىي لـ تصمـ عمى أف تدمج في مسيرتيا المالييف مف النساء الجزائريات الّمواتي 
يشكمف طاقة ىائمة لمتحوؿ في المجتمع وعمى اإلتحاد الوطني لمنساء الجزائريات رفع قدراتيف 

ما يجب أف يكوف اإلطار اّلذي ك". عمى التنظيـ والتعبئة وأف يكوف أداة ىامة لمنيوض بالمرأة
تندمج فيو المرأة لتناؿ كامؿ حقوقيا وتقـو بكافة واجباتيا وتجسد بذلؾ مساىمتيا الكاممة في 

 . المسيرة الثورية
إّف ما يفيـ مف خالؿ ىذه الفقرة، ىو أّف الثورة الجزائرية ال تستطيع أف تحقؽ  

وأّف ىذا الوجود مرتبط بمدى قدرتيا طموحاتيا ما لـ يكف لممرأة وجود حقيقي في المجتمع 
عمى تنظيـ نفسيا في جميع المجاالت اّلتي تنتمي إلييا وأف تعمؿ عمى أف تكوف في مستوى 

 . (43) ىذه الثورة
الّمساف المركزي لإلتحاد الوطني لمنساء الجزائريات، " الجزائرية"و تعتبر مجمة 

عبرة عف طموحات النساء، وىياكميا واإلتحاد الوطني لمنساء الجزائريات ىو المنظمة الم
وىي مجمة شيرية، وتعد مف أقدـ مجالت المرأة . (44) موّزعة عبر كامؿ التراب الوطني

 . (46) وتعتبر مجمة الجزائرية أّوؿ مجمة لممرأة الجزائرية. (45) واألسرة الجزائرية
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امت عمى وقد اعتمدت بنسبة كبيرة عمى العنصر النسوي إاّل أّف نسبة الّمواتي ق 
ف حاولت أف تضـ إلييا ... أكتافيف ىذه المجمة بقي محصورا في الصحافيات المتعاونات وا 

 . (47) عناصر ثابتة
كما ضّمت  بعض الشخصيات النسائية األدبية والعممية، وكاف ظيورىا استجابة 

تاريخّية المرّكز اّلذي تقتضيو العوامؿ ال -الموّجو لممرأة  -لضرورة العمؿ اإلعالمي النسوي 
 . (48) اّلتي جعمت المرأة أكثر غبنا

وأصبح ليا كادرىا البشري بالرغـ مف " الجزائرية"وانضمت أقالما جديدة وشابة إلى  
لمتكويف اإلعالمي، " الجزائرية"ارتباطات العامالت بيا بمشاغؿ أخرى دائمة، وأصبحت 

خرى والمدرسات وغيرىّف أتاحت الفرصة لمناشئات مف خريجات معيد الصحافة والكميات األ
مف المتعمقات بمينة البحث عف المتاعب وتشجيعيف عمى التعبير عف ىمـو وقضايا المرأة 

 . (49) الجزائرية
مًدا وجزًرا شكال ومضمونا، إاّل أّف وقوفيا عمى أبواب " الجزائرية"وقد شيد مستوى 

عدادىا لتفتح..عشرية جديدة أماميا أبواب مستقبؿ  كاف لو الفضؿ في إتاحة الفرصة ليا وا 
مشرؽ تكوف فيو في مستوى مسئولياتيا في تطوير المرأة الجزائرية ونقؿ الصورة الحقيقية ليا 

 .عف مشاركتيا المتزايدة كًما وكيًفا في التنمية الوطنية وبناء المجتمع
استمرت بعض الجرائد والمجالت خاصة منيا الناطقة بالفرنسية في ... في المقابؿ 
فات دورية عف المرأة متناولة الكثير مف المواضيع المستحدثة واليامة بكؿ جرأة مع إصدار مم

تحقيقات عف العامالت في كؿ المجاالت، وتذبذب صدور األركاف الخاصة بالمرأة في بعض 
وأتاحت " صفحة المرأة"الجرائد كجريدة الشعب، و نزعت مجمة المجاىد األسبوعية شعار

منيا دوف تحديد بالتركيز عمى القضايا اّلتي مف  حتؿ أي مكافلمواضيع ىذه األخيرة أف ت
شأنيا أف تبمور مفاىيمنا ومطامحنا، ىذا االتجاه أتاح توظيؼ األقالـ النسائية المجندة فييا 

والمجالت النسائية الصادرة عف . (50)في مواضيع وقضايا اجتماعية وسياسية وثقافية أرحب
لنسائية التابعة ليا ال تعطي اىتماما إلى الماكياج األحزاب السياسية أو التنظيمات ا

ّنما تعمؿ بالتزاـ عمى ترجمة إيمانيا بضرورة الوقوؼ في وجو كؿ عائؽ نحو  والموضة، وا 
ىذه المجالت النسائية الصادرة عف . (51) تقدميا ورقييا، وتمكنيا مف المساىمة في التنمية
لة لـ يكف تأسيسيا قائما عمى أساس دعـ التنظيمات النسائية تابعة إّما لمحزب أو لمدو 

ّنما الحكومة أو الحزب السياسي ىو المموؿ الّرئيسي لممطبوع النسوي، بالقدر  اإلعالف، وا 
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ىذا عمى الرغـ مف . اّلذي يضمف لممجالت النسائية الحزبية الدواـ واالستمرار، دوف أي تأثير
االتحادات النسائية التابعة لألحزاب االنتشار المحدود ليا وفي أوساط معينة، وتدؿ تقارير 

 . (52) السياسية مقدار الدعـ المقدـ لمثؿ ىذه المجالت
وفي إطار عدـ تييئة األجواء الاّلزمة إلبراز نشاط المرأة في مجاؿ اإلعالـ حتى  

إّف : "تظير قدراتيا الحقيقية في ىذا المجاؿ، تقوؿ حزاـ زىور عدي حوؿ واقع المرأة العربية
فمجأت بالّتالي إلى تيميش نويات ... العربية الشمولية شّدت قبضتيا عمى المجتمع األنظمة

المجتمع المدني ومنيا النسوية، لصالح أجيزة وتنظيمات ىي امتداد ليا ممحقة بيا، شالة 
يمكف أف  -تضيؼ  -وفي مجاؿ آخر ... بذلؾ في ىذا المجاؿ إمكانيات المرأة ونضاالتيا

ـ المرئية والمسموعة والمقروءة ال تزاؿ، كما مناىج التعميـ والكتب نالحظ أّف وسائؿ اإلعال
المدرسية، تعكس اضطرابات وتناقضا في تنفيذ قرارات الييئات النسوية العربية وىيئات األمـ 
المتحدة، وىذا ال يدؿ عمى المواقع الذكورية اّلتي لـ تغادرىا اإلرادات السياسية بعد، عمى 

نّ  ما أيضا عمى ما أصاب الوعي العاـ لممجتمع العربي، بذلؾ تكوف المرأة اختالؼ درجاتيا، وا 
العربية قد دخمت القرف العشريف بزخـ تحرري كبير وحراؾ فّعاؿ حققت معيما الكثير مف 

فالمجتمعات اّلتي . (53)"التقدـ، لكّنيا شيدت تراجعا وجمودا كبيريف في العقديف األخيريف
لمستوى  السياسي واالقتصادي واالجتماعي تفرز نظاما تحكميا فمسفات ليبرالية عمى ا

رساليا، ويؤمف بدور إيجابي  اتصاليا يؤمف بدور الفرد اإليجابي في استقباؿ المعمومات وا 
لالتصاؿ في التعبير عف الرأي العاـ مف ناحية وتنويره مف ناحية أخرى ومساعدتو عمى 

أّما المجتمعات اّلتي تحكميا . يرهاإلسياـ في صنع السياسات والقرارات اّلتي تقرر مص
فمسفات شمولية وتسعى إلى صير كؿ ثقافات المجتمع في بوتقة واحدة فيي تستخدـ وسائؿ 
االتصاؿ كأداة لفرض سياستيا وتبرير قراراتيا دوف أف تسمح بأدنى درجة مف تدفؽ 

مسفة اّلتي تسود المعمومات واآلراء مف الجماىير إلى صانعي القرارات، ال لشيء إاّل ألّف الف
المجتمع ترى أّف السمطة الحاكمة ىي صاحبة الحؽ الوحيدة في تقرير مصير الشعب، ومف 
ثـ فيي صاحبة الحؽ في تحديد نوع الحقائؽ والمعمومات اّلتي تسود المجتمع ، تؤمف بحرية 

 . (54) الدولة وبأّنو ال حرية لفرد ماداـ موجودا في مجتمع
إّف النظاـ اإلعالمي السمطوي ىو النظاـ : ؿ فاروؽ أبو زيدوفي البمداف العربية يقو  

ف كانت الستينات والسبعينات قد شيدت نظما إعالمية  الغالب في معظـ األقطار العربية، وا 
في حيف شيدت . تمثؿ خميطا مف السمات السمطوية وسمات النظاـ اإلعالمي االشتراكي
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ية تمثؿ خميطا مف النظاـ السمطوي والنظاـ نياية السبعينات والثمانينات نظما إعالمية عرب
الّميبرالي، وىو ما حدث في بعض الدوؿ اّلتي سمحت بوجود تعدد حزبي محكـو بقدر مف 

 . (55) "التعددية الصحفية
وفيما يتعمؽ بضرورة تمكيف المرأة بمقاييس العولمة ال يمكف أف يعّوؿ عميو في ظؿ 

اإلقميمية، ألّنيا في الوقت الحاضر تمتقي مع الدعوة  القرارات الصادرة عف الييئات الدولية أو
الشاممة لمثورة عمى كؿ ما ىو خصوصي والحث عمى تدميره في إطار الدعوة إلى العولمة 
بجميع ما تحممو مف خطورة وبأشكاليا المتنوعة، وما يحممو مشروع الشرؽ األوسط الكبير 

لمسممة بالتحديد بالتركيز عمى المرأة مف دعوة بربط النيوض بالمجتمعات النامية خاصة  وا
والحث عمى عممية التمكيف وكأّنيا عنصر ُوجد مف فراغ معزوؿ عف المجتمع اّلذي أتت منو 
: وتعيش فيو، واعتبارىا وعاء يمكف مأله بما نشاء ومتى نشاء وبالتالي نقع في البحث عف

ىذه الحمقة المفرغة    ىؿ البيضة أتت قبؿ الدجاجة أـ الدجاجة ىي اّلتي سبقت البيضة؟
اّلتي يجب التعامؿ معيا بكؿ تحفظ، بالضبط مثمما ىو الحاؿ بالنسبة  لمديمقراطية السياسية 
صالح المنظومة التعميمية اّلذيف كثر الحديث عنيما بصورة مكثفة في السنوات األخيرة  وا 

 .ىذه
 

   III-0 - مرحمة االنفتاح والتعددية السياسية واإلعالمية      :                                                                           
ال شّؾ أّف اإلعالـ ىو أحد الوسائؿ اليامة اّلتي يمكف االستعانة بيا في عممية   

فالتغيير لف يحدث . (56)تغيير أنماط السموؾ التقميدي وتحويميا إلى أنماط سموكية أكثر حداثة
أسباب التغيير ووسائمو وأىدافو وقرارات التغيير لف تنفذ ما لـ تتح الفرصة ما لـ يفيـ الناس 

لمناقشتيا، والمشاركة الوطنية الحقيقية في التنمية لف تتـ ما لـ يتدفؽ اإلعالـ مف أسفؿ إلى 
وعرفت الجزائر قفزة في مجاؿ التعددية السياسية . (57) أعمى ومف أعمى إلى أسفؿ

، ىذه ==<1أكتوبر  :ثمانينات واّلتي عجمت في تبنييا أحداث واإلعالمية، في نياية ال
التعددية اّلتي أرجعيا البعض إلى انتشار الوعي السياسي في أوساط الشعب الجزائري ودرجة 
نضج اإلعالمييف في التعبير عف طموحات الجماىير، لكف الواقع يممي لنا معطيات أخرى 

اّلذي كاف باديا في تمؾ الفترة واستغالؿ المنصب  بحيث الفقر والبطالة  والتفاوت االجتماعي
أو االنتماء، لقضاء المصالح الخاصة، إضافة إلى انتشار الرشوة والمحسوبية، وسوء تسيير 
أمواؿ الدولة في المؤسسات الحكومية لغياب الرقابة والمحاسبة، وكانت ىناؾ رغبة سياسية 
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 <1ئيس الجميورية الشاذلي بف جديد في في إحداث ىذا التغيير وما الخطاب اّلذي ألقاه ر 
إاّل دليؿ عمى ىذه اإلرادة لكف األحداث كما قمنا تسارعت وجعمت األمور  ==<1سبتمبر 

تّتخذ منعرجا آخر، وأتت اإلصالحات في ظروؼ لـ تكف تسمح ال لمسياسييف وال لإلعالمييف 
كوف عمييا أعماليـ وابتعدوا مف استغالؿ الفرصة اّلتي ُمنحت ليـ لتغذية الواقع بما يجب أف ت

عف المسئولية االجتماعية، خاصة في مجاؿ اإلعالـ حسب معايشتنا لمواقع في تمؾ الفترة، 
وبذلؾ  إّف التطور اّلذي عرفتو وسائؿ اإلعالـ لـ يواكبو تطّور مف حيث شكؿ بعض 

 . (58) الممارسات اإلعالمية
أوجبتيا تحوالت العالـ وتطوره كما أّنو أماـ مختمؼ التحديات والرىانات اّلتي  

المستمر مف جراء تأثيرات العولمة وما عقبيا مف انعكاسات عمى العالقات الدولية، فإّف 
باكتساب الوسائؿ اّلتي تسمح ... رغـ كؿ المصاعب واآلالـ اّلتي طبعت مسارىا... الجزائر

بعت الجزائر مسار ات <=<1فمنذ سنة . ليا بتحقيؽ طموحاتيا ومسايرة مختمؼ ىذه التغيرات
الديمقراطية والتعددية السياسية، وىو عمى الرغـ مف كونو اختيار صعب طبعتو تجارب 

 1<<1أفريؿ  18كما صدر في ظؿ ىذه الظروؼ قانوف اإلعالـ في . (59) قاسية وأليمة
واّلذي أقر تعددية اإلعالـ المكتوب وحرية التعبير، األمر اّلذي منح فرصة ظيور أنواع مف 

حؼ اّلتي توّزعت بيف الصحافة المحايدة، والمتمثمة في الصحافة الفنية إف لـ نقؿ الص
صحافة صفراء ألّف ىذا النوع مف الصحؼ في بداية التعددية ونتيجة لمفراغ اّلذي كانت 
تعرفو الساحة اإلعالمية الوطنية، ومواضيع ىذه الصحؼ في البداية كانت تضـ الحكايات 

نسية واإلجراـ، ىذا النوع مف الصحافة ظير وانتشر بكثرة في الجزائر العاطفية والمواضيع الج
في بداية التسعينات وعرفت مقروئية عالية مف قبؿ مختمؼ فئات المجتمع خاصة في بداياتيا 
ألّف  تتناوؿ مواضيع لـ نعتاد الحديث فييا مثؿ التحرش الجنسي واالغتصاب، كما أّف مثؿ 

صفحات العديد مف صحؼ األخبار المستقمة منيا أو ىذه المواضيع نجدىا كذلؾ عمى 
كما أّف مصادر مواضيع ىذه الصحؼ تتمثؿ في رسائؿ القراء مف . التابعة لييئات معينة

الشباب اّلذيف وجدوا فييا متنفسا لمتعبير عف ما ال يمكف مناقشتو داخؿ األسرة أو غيرىا مف 
رة بحجة أّف العادات والتقاليد ال تسمح المؤسسات المجتمعية لغياب التواصؿ بيف أفراد األس

إثارتيا، لكف العيب الحقيقي والخطأ المؤكد ىو  -عيب-لنا بذلؾ واعتبار مثؿ ىذه المواضيع 
عدـ إقامة جسر حوار بيف أفراد األسرة في مثؿ ىذه المواضيع ألّف مثؿ ىذه الصحؼ قد 

ف فاقدا لممعطيات اّلتي تتوفر تشكؿ خطرا مؤكدا عمى أبنائنا ألّف مف يقدـ الحؿ ليؤالء يكو 
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يمكننا اإلشادة ىنا ما عرضو سيد محمود عف التقرير . لدى األسرة حوؿ أبناءىا
في استعراضو لمصحؼ الصفراء، أّنو مف بيف األسباب في ظيورىا  -بمصر -اإلستراتيجي

خالؿ السنوات القميمة الماضية ىو وجود مساحات مجيولة في سوؽ قّراء الصحؼ في مصر 
تجد مف يصؿ إلييا عمى اإلطالؽ، وضمت تمؾ المساحات تمثؿ فراغا خمؽ بيئة مساعدة  لـ

تتمكف مف لفت االنتباه، " الصفراء"ما جعؿ الصحافة ... النتشار ىذا النوع مف الصحؼ
وىو ما ينطبؽ عمى ما ( 60) !!أماـ القراء... بإتباع منيج ادعاء الجرأة والقدرة عمى النقد

 .  نذ بداية التسعينياتيصدر في الجزائر م
ىذا النوع مف الصحافة ىي صحافة يطمؽ عمييا البعض الصحافة المحايدة حسب   
تمثؿ صنؼ مف الصحؼ، وىي الصحؼ التجارية البحتة البالغة الضرر، " مندور"ما يذكره 

ألّنيا ال تريد أف تتحمؿ مسئولية أي رأي في قضايا البالد الكبرى، وكؿ ىّميا ىو االتجار 
يمتيا عف طريؽ اإلخبار المجرد أو التسمية والترويح الرخيص أو غير الرخيص، وكأّنيا بم

وثانييا الصحافة اّلتي تسمي نفسيا مستقمة، وىي الصحافة اّلتي ال . غريبة عف الوطف وبنيتو
تمتـز بمذىب سياسي معيف، وال ترتبط بحزب بذاتو، بؿ تزعـ أّنيا تحتفظ باستقالليا في الرأي 

  .(61)عمى كؿ حدث أو ظاىرة عامة حكما مستقال غير مقيد بمذىب وال حزبلتحكـ 

 والّصحافة الحرة غير المقيدة ىي وحدىا اّلتي تستطيع بنجاح أف تكشؼ الخداع في الحكومة

ومف ىذه الصحؼ اّلتي صدرت في الجزائر، الخبر، الجزائر الجميورية، رغـ ما تصرح . (62)
قاللية في بناء مادتيا اإلعالمية إاّل أّنو يمكف قراءة االنتماء بو ىذه الصحؼ مف حيادية واست

ليس ثمة مادة : " وكما يقوؿ أديب خضور في ىذا الصدد... إلى توجو أو جية محددة
تسعى كؿ مادة إعالمية . محايدة( أو أي عنصر يساىـ في تكويف مادة إعالمية)إعالمية 

لوسيمة اإلعالمية رسميا وتكوينيا عف الحدث، إلى المساىمة في تكويف الصورة اّلتي تحاوؿ ا
وتمتمؾ وسائؿ االتصاؿ ترسانة .  الخ... أو الظاىرة، أو الشخصية، أو حتى عف النظاـ ككؿ
أخيرا، الصحافة اّلتي تمتـز بمذىب . (63)"ضخمة مف العناصر اّلتي تمكنيا مف تكويف الصور

ؼ عنيا بالمعارضة وتعتبر أكثر ىذه الصحافة كثيرا ما يعر . 9;(64)معيف أو حزب بذاتو
اقترابا مف مفيـو الصحافة المستقمة، حيث تبدو في ممارساتيا متحررة مف كافة القيود 
واالعتبارات اّلتي تمتـز بيا الصحؼ القومية، اّلتي ترتكز عمى اعتبارات الوحدة الوطنية 

الرقابي والدعوة  واالستقرار والتنمية، في حيف تركز الصحؼ الحزبية المعارضة عمى الدور
 . (65)إلى التغيير السياسي واالجتماعي
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وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية في مجاؿ اإلعالـ قد سارت ىذه الصحؼ جنبا إلى جنب  
مع الصحافة الحكومية وأنواع أخرى مف الصحؼ التابعة ألحزاب سياسية وىيئات أخرى لكف 

ىا مف قبؿ السمطات الجزائرية إّما عدد كبير منيا لـ يستمر في الصدور إما لتوقيؼ إصدار 
لعدـ تبنييا مشروعا وطنيا واضحا واعتمادىا في الغالب عمى أفكار ال تعّبر إاّل عف 

 . طموحات أصحابيا القيميف عمييا
وفي ضوء ىذا التنوع والتعدد، عرفت الساحة اإلعالمية صدور عدد مف الجرائد  

ىي الصوت النسائي الوحيد " الجزائرية"مجمة  والمجالت الموجية لممرأة واألسرة بعد أف كانت
، عندما صدر قانوف 1<<1المعّبر عف المرأة الجزائرية في حقؿ اإلعالـ المطبوع، حتى عاـ 

إعالمي جديد أباح حرية إصدار الصحؼ لألحزاب والييئات المختمفة، مّما كاف لو أثره في 
جرائد النسائية اّلتي صدرت ونذكر بعض المجالت وال .ظيور مجالت وصحؼ نسائية جديدة

 :في ظؿ التعددية
وىي مجمة فصمية تصدرىا المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية برغاية،  :مجمة نون  

اّلتي كانت " نوف"وقد جاءت ىذه المجمة تقميدا لمجمة ..مع جمعية تضامف المرأة العربية
وكانت . اؿ السعداويتصدرىا جمعية تضامف المرأة العربية في مصر برئاسة الدكتورة نو 

بؿ كانت تنشر باالتفاؽ مع المجمة األـ معظـ . تسير عمى نفس خطيا ونمطيا التحريري
 . موضوعاتيا، باإلضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمرأة الجزائرية

وقد تمّيزت المجمة بموضوعاتيا الجادة ومخاطبتيا لعقؿ المرأة ال مظيرىا كما تفعؿ 
 .ئية التجاريةغيرىا مف المجالت النسا

وىو اليوـ العالمي لممرأة، صدر العدد  1<<1مارس  =صدرت في  :مجمة أنوثة 
كمجمة شيرية نسائية مستقمة، ولكف ىذه المجمة لـ تستمر بسبب " أنوثة"األوؿ مف مجمة 

الصعوبات المادية اّلتي واجيتيا، فمـ يصدر منيا إاّل عدة أعداد، فتوقفت، ولكنيا عادت مف 
صدر العدد األوؿ منيا . ، وجاءت عودتيا عمى شكؿ جريدة نصؼ شيرية8<<1جديد عاـ 

ثـ عادت إلى الصدور عمى شكؿ مجمة وعرؼ  - 8<<1في النصؼ الثاني مف فبراير 
أّنيا مجمة ذات مضموف : ، ومف المالحظات حوؿ مضموف مجمة أنوثة-صدورىا تذبذبا 

تتميز الموضوعات ... فيا بيذه الحقوؽجاد ييدؼ إلى مساعدة المرأة عمى نيؿ حقوقيا وتعري
"... أنوثة"عقؿ المرأة ال أنوثتيا عمى الرغـ مف أّف اسميا ... تخاطب... اّلتي تتناوليا بالجرأة
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تعكس صورة المرأة المناضمة مف أجؿ الحصوؿ عمى حقوقيا الساعية إلى أف تكوف مساىمة 
  .في بناء مجتمعيا، المثقفة الواعية بمشاكؿ بمدىا

مستقمة شاممة، ظيرت  -نسائية  -وىي جريدة أسبوعية نسوية   ":السمرة"يدة جر   
وىي ذات اتجاه ديني إصالحي، تيتـ بمشكمة المرأة، واىتماماتيا الفكرية، . 1<<1عاـ 

 .وتجاوزىا إلى الموضوعات العامة والقضايا المصيرية الخاصة بالمرأة واألسرة
مستقمة، نسائية متنوعة صدر العدد  فيي جريدة أسبوعية :جريدة نصف الدنيا  

والصورة اّلتي تطرحيا، ... وىي تصدر في والية قسنطينة. ـ9<<1األوؿ منيا في أكتوبر 
نصؼ الدنيا لممرأة، ىي المرأة الميتمة بأناقتيا ومظيرىا، والراغبة في تعمـ ميارات تفيدىا في 

 . (66) حياتيا الشخصية
 " سميمة غزالي: "شيرية، مديرة التحرير وىي مجمة نسائية NYSSA نيسةمجمة   

أي نفس العدد يضـ صفحات بالمغة العربية وأخرى  –" العربية والفرنسية"ناطقة بالمغتيف 
، وىي مجمة تتحّدث عف 1<<1و اّلتي صدر أوؿ عدد منيا في جانفي  –بالمغة الفرنسية 

لى النساء، بدوف إلغاء الرجاؿ، بعيدة عف الذوباف في ا لنسوية الضيقة وال في النساء وا 
لكنيا تقوؿ بأّف كؿ شيء " المطبخ"تدرج ضمف مواضيعيا " نيسة"رغـ أّف مجمة ... التبعية

لمخطب حوؿ .... ُمَسيَّس، انطالقا مف المطبخ اّلذي يتطمب يوما مف التفرغ، واإلمكانيات
اسية لكّنيا ليست إّنيا سي: تستطرد ىيئة التحرير قائمة" نيسة"وعف مجمة ". الّطبيعة األنثوية"

العربية وانتماءىا إلى اإلنسانية  –تأخذ حريتيا مف ىويتيا األمازيغية " نيسة"مناصرة، 
 . (67)جمعاء

الناطقة بالمغة الفرنسية تجمع في مواضيعيا بيف  « Hawa Magazine »مجمة  
 Bien"فاعمية المرأة في المجتمع واىتماماتيا الروتينة، وأخرى وجيت لألسرة مثؿ مجمة 

etre "الصادرة كذلؾ بالمغة الفرنسية . 
مجمة نسائية متعددة الخدمات نظرا لتنوع المواضيع التي  « Dzeriet »مجمة  

وتصدر ، الصحة والمطبخ الجماؿ، الموضة،تتناوليا والتي تتوزع بيف انشغاالت الشباب، 
 .بالمغاتيف العربية والفرنسية

، في مجاؿ السمعي البصري نجد وقد لمعت أسماء صحفيات في تمؾ الفترة  
اّلتي تعتبر الصحفية األولى تخصص إعالـ دخمت القناة " نوارة سعدية جعفر"الصحفية 

اّلذي " لقاء األحد"األنظار مف خالؿ برنامج  نوارة جعفر، جمبت >=<1عاـ . اإلذاعية األولى
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مج األوؿ قبؿ أحداث وىو البرنا. كانت تطرح فيو القضايا المأساوية اّلتي يعاني منيا الشعب
أكتوبر التعددية اّلذي لـ يتعرض لمقص الرقابة واّلذي كاف يعرض عمى المباشر تدخالت 

كانت نوارة  –واستمر البرنامج سنتيف ...المستمعيف اّلتي تكوف في بعض األحياف ساخنة
ت تبث كؿ اّلتي كان" مرآة"ثـ مقدمة لبرنامج . رئيسة تحرير الوحيدة في القناة األولى –آنذاؾ 

كما . (68)وتعتبر بذلؾ صحفية محترفة بدوف منازع. خميس منتصؼ النيار والساعة الواحدة
صحفية بيومية الوطف الناطقة بالمغة " سميمة تممساني"برزت في الصحافة المكتوبة 

الفرنسية، صحفية محترفة ومحاورة جريئة في لقاءاتيا مع سياسييف ومسئوليف في الدولة 
بالواليات المتحدة األمريكية مف طرؼ المؤسسة الدولية لمنساء "... سميمة"مت كرّ . الجزائرية

، تمقت إلى جانب (International women’s médias fondation)في مجاؿ اإلعالـ 
 Courage in journalism) 1119جائزة الشجاعة في الصحافة لسنة ... ثالثة صحافيات

awards)
بعدد اإلعالميات الّمواتي يتوزعف عبر مختمؼ المؤسسات  أّما فيما يتعّمؽ.   (69)

والمستقمة، يعتبر في تزايد مستمر اإلعالمية اإلذاعة والتميفزيوف والصحافة المكتوبة الحكومية 
ووزارة العمؿ والضماف االجتماعي تقر .رغـ الظروؼ الصعبة وعدـ استقرار العمؿ الصحفي

ومف المؤكد أّف انفتاح مجاؿ . مف الصحافييف غير مصّرح بيـ % 1:بأّنو عمى األقؿ 
لشيادات اإلعالـ في بداية التسعينيات، قد سمح بتوظيؼ واسع لمشباب الحاصميف عمى ا

 .رجاال ونساء
ففي قطاع الدولة اّلذي يستحوذ عمى أكبر عدد مف الصحفييف نظرا لالستقرار اّلذي  

يتمتع بو، فمجاؿ السمعي البصري، التميفزيوف الجزائري اّلذي يضـ ثالثة قنوات، إثنتاف منيا 
دد قناة الجزائر والثاثمة، يسجؿ العنصر النسوي حضورا قويا، بحيث يقارب ع: رقمية

أيف قدرت  1111مقارنة بعاـ  (70) 1118حسب إحصائيات عاـ  % ;9.1>الصحفيات 
1111إعالمية مقابؿ  ;;9: ممثمة لػ % :1.=1: نسبة الصحفيات بػ

أّما فيما يتعمؽ . (71)
حسب اإلحصائيات اّلتي  >111فيفري  =1بعدد اإلعالميات بالتميفزيوف الجزائري إلى تاريخ 

الموظفيف بالتمفزة الوطنية فيقدر العدد اإلجمالي لمنساء العامالت  تحصمنا عمييا مف إدارة
إعالمي،  9<:مف مجموع  891: إمرأة، وعدد الصحفيات يقدر بػ 81<بالتميفزيوف الجزائري 

 . %19.>:وعميو تقدر نسبة اإلعالميات بػ 
ء الصحافيات فعدد النسا... القناة األولى، والثانية والثالثة : أّما باإلذاعة الجزائرية 

 ;8رجؿ،  <9إمرأة بالقناة األولى، مقابؿ  <8فيف عمى سبيؿ المثاؿ، . يفوؽ عدد الرجاؿ
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 >.==: فالمجموع الوطني باإلذاعة يقدر بػ. بالقناة الثالثة :8رجؿ،  =8بالقناة الثانية مقابؿ 
 .(72) 1118مف النساء الصحفيات، وذلؾ حسب إحصائيات  %

لصحؼ الصادرة في الجزائر وكما نشر عف المجنة الدائمة أّما فيما يخص عدد ا
التابعة لإلتحاد العاـ لمصحفييف العرب في تقرير ليا حوؿ الحريات الصحفية في الوطف 
العربي عف معمومات قدميا عمي جري رئيس تحرير جريدة الخبر اليومية الجزائرية المستقمة 

، بينما 91، واألسبوعية =9: ر بػأّف عدد الصحؼ اليومية الصادرة في الجزائر تقد
ويضيؼ بأّف لغة النشر بالعربية . 19: ، وأخرى لـ يقـ بتفصيميا تقدر بػ;1المتخصصة 
وتشكؿ النساء حسب إحصائيات نفس . (73)بالّمغة األجنبية  % 11و  % 1=: تقدر بنسبة

رة لمنشر مع تسجيؿ إمرأة واحدة في منصب مدي % 81السنة بالصحافة الحكومية المكتوبة 
أّما الصحافة المستقمة بتنوعيا، كانت منذ سنوات المجاؿ اّلذي يقصده . في ىذا القطاع

نساء في مناصب مدير تحرير أو مدير  :ونسجؿ عمى األقؿ . العنصر النسوي بصورة كبيرة
 .(74) % 1.11;: وتقدر نسبة النساء بػ... نشر

صحفية،  1<: اء، فيقدر عددىف بػأّما فيما يتعمؽ بتواجد النساء في بوكالة األنب 
% 98.9صحافي وىو ما يشكؿ  >11مقابؿ 

وفيما يخص المراسالت يعتبر عددىف . (75)
قميال نظرا لظروؼ العمؿ، نقص االىتماـ، والذىنيات السائدة بالمدف الداخمية، عدا المدف 

 . (76)... الكبيرة مثؿ عنابة، وىراف وقسنطينة أيف يكوف تواجد لمنساء الصحافيات
 

 : الخاتمة
مف خالؿ استعراضنا ألىـ مراحؿ تطور العمؿ اإلعالمي لممرأة الجزائرية،   

نستخمص أّف اندماجيا في ىذا المجاؿ ارتبط بأىـ األحداث والخصائص اّلتي صاحبت 
مختمؼ مراحؿ تطور المجتمع الجزائري، وأّف بداية العمؿ اإلعالمي ليا لـ يأخذ الطابع 

اء المؤسساتي في تمؾ الفترة مف التاريخ، ومع توفير الشروط المواتية بعد الرسمي لغياب البن
نيؿ الجزائر االستقالؿ أخذ تواجدىا بالمؤسسات اإلعالمية يعرؼ تزايدا عمى غرار المجاالت 

 . الحيوية األخرى
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 المصادر والهوامش 
الوطنية لالتصاؿ، النشر  ، منشورات المؤسسةالشيخ عبد الحميد بن باديستركي رابح،  - 1

 .<11: ، ص1111، الجزائر، Vواإلشيار، ط 
 . >11 – <11: تركي رابج المصدر السابؽ، صص -1
 .<:1 - 1:1: زىور ونيسي، مجمة األصالة، وزارة الثقافة، الجزائر، صص -8
ر، ، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائ:/، جتاريخ الصحافة الجزائريةزبير سيؼ اإلسالـ،  – 9

 .:;1 – 1;1: ، صص9=<1
 .<11 - >11: تركي رابح، مصدر سابؽ، صص  - :
 -، الصحافة العربية بين الحربين;/تاريخ الصحافة في الجزائر، جزبير سيؼ اإلسالـ،  -;

 .<9: ، ص:=<1لمكتاب، الجزائر،  ة، المؤسسة الوطني92<02-0<0
، الشركة الوطنية لمنشر <8<0إلى  >9=0الصحف العربية الجزائرية من محمد ناصر،  - >

 .>: ، ص1=<1والتوزيع، الجزائر، 
 .=: محمد ناصر، نفس المصدر السابؽ، ص  - =
 .:18 – 181: محمد ناصر، نفس المصدر السابؽ، صص  - <

، في كتاب زبير سيؼ اإلسالـ، ندوة الخدمة المرأة الجزائرية والصحافةنفيسة لحرش،  -11
جموعة أعماؿ ندوة الصحفيات العربيات، المنعقدة في اإلعالمية لممرأة العربية، م

، مطبوعات المركز العربي لمدراسات 1=<1جويمية  ;1إلى  11الجزائر مف 
 .118 - ;< :، صص1=<1اإلعالمية، 

ورئيسة تحرير . 118: حسب ذات المصدر، ص" الجزائر"محررة سابقة بمجمة : نفيسة لحرش* 
 .مجمة أنوثة حاليا

ىػ، الموافؽ لػ يوليو 1911، الرباط الصحافة العربية في المغرب األقصى، ربيعة حركات -11
، في كتاب زبير سيؼ اإلسالـ، ندوة الخدمة اإلعالمية لممرأة العربية، 1=<1

إلى  11مجموعة أعماؿ الندوة العربية لمصحفيات العربيات، المنعقدة في الجزائر مف 
:  ، صص1=<1راسات اإلعالمية، ، مطبوعات المركز العربي لمد1=<1جويمية  ;1
<1 - <8. 

، بحث اجتماعي في تاريخ القير النسائي، المرأة العربية وقضايا التغييرخميؿ أحمد خميؿ،  -11
 . 119: دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، ص
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ة المفّسـرة لحوادث االتجاهات النظري
محاولة لفهم التشريع الجزائـري :العمل

 .لحـوادث العمل

 منجل جمال 
 قســم عمــم االجتــماع 

 عنابة/ جامعة باجي مختار 

 

 ممخــص 
نحاول في هذا المقال، القيام بدراسة إبستمولوجية لمفهوم حادث العمل في المؤسسة الصناعية 

من خالل التساؤالت  سواء من طرف مختصين في قضايا العمل، أو الهيئات  يالحظ.الجزائرية
الدولية والوطنية لألمن الصناعي، والتشريع القانوني، والنظريات الكالسيكية والمعاصرة، هناك 

حيث ال يوجد تعريف واحد لحادث العمل، .إختالفات في تحديد مفهوم الحادث وما يقابمه في الواقع
ويتمثل التعريف المستخمص من خالل التحميل المفهمي والنظري .يحوي واقع معقدالمفهوم  مادام

إن حادث العمل هو نتيجة لتفاعل متبادل،  :في اآلتي( حادث العمل)لمظاهرة موضوع هذا البحث 
( تنظيم العمل،الظروف الفيزيقية، طبيعة العمل)بين جممة من  العوامل الداخمية في المؤسسة 

 (.الخارجة عن المؤسسة)اإلقتصادية لمعامل  ثقافية و-ووالعوامل السوسي

Résumé 
La problématique de cet article, 

s’interroge sur l’épistémologie de 

l’accident de travail  dans l’entreprise 

algérienne.A savoir qu’ ce qu’un 

accident de travail? Quelle définition? 

Quelle explication? En sont données: 

Dans la sociologie de travail  

    -Spécialistes des accidents de travail  

    - Les juristes. 
Il n’existe pas de définition officielle ou 

officieuse de l’accident, tant que le terme 

recouvre une réalité complexe. Ce qui 

nous amène à notre conception des 

causes des accidents de travail, que nous 

formulons comme suis : L’accident du 

travail est le résultat d’interaction 

étroite entre l’ensemble des facteurs 

internes à l’entreprise (manque 

d’organisations de travail, l’ambiance 

physique, nature du travail) et externe de 

l’entreprise (facteurs socioéconomiques 

et culturels du travailleur). 

 يدــتمه
اعية و التكنولوجينة أحدثت الثورة الصنن

المجتمعنننات ، فننني كافنننة تغيننرات جذرينننة
قننند و . عمنننم جمينننع ا صنننعدة اإلنسنننانية

؛ تغينننننرات اقتصننننننادية ب صننننناحبت تمننننننك
 ، تاآلال تعماالتأفرزتهننننننننا اسننننننننالتنننننننني 

، عمننم الفئننات العماليننة خطننرةأوضنناعا 
كانننت تفتقننر إلننم  يةاعنصننورشننات  فني

و هنو  ا ولينة، شروط ا منن و الوقاينة
ظنواهر أو  أو تفشنيما أدى إلنم بنروز 
حنننوادث :"منننن أهمهنننا، حننناالت مرضنننية

هنننننننننذ  دراسنننننننننة اقتصنننننننننرت  و". العمنننننننننل
، بدايننننننننننننننننننننننننننننننةالظنننننننننننننننننننننننننننننناهرة فنننننننننننننننننننننننننننننني ال



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

لكنهنا مننا لبنث أن انتقننل .  المجتمعنات الغربيننة فنيصننناعية باعتبارهنا عالمنة هننذ  الحضنارة ال
التصننننيع أسننناس لمتنمينننة سياسنننات التننني اعتمننندت عمنننم الثالنننث ، إلنننم بمننندان العنننالم عننندواها 

أو " حنننوادث:"و هننني أن، هنننناك حقيقنننة ال منننراء فيهننناو منننع ذلنننك ف. واالجتماعينننة االقتصنننادية
قنند عامننل واحنند عمننم  نعثننرال  إذ .مقصننود الاقتصننادي -فعننل اجتمنناعي"هننو  "حننادث العمننل"

وهننو مننا قنند ، مشننكل مننع ذاتننه أو مننع المؤسسننة ، باسننتثناء الشننخص الننذي يعننانييبننرر وقوعننه
 .حادثوقوع في  يتسبب

حنوادث العمننل  الضنحايا، جننراءالف آعننام إالو و نسنجل وقننوع  ال يمنر يننوم أو شنهر أو
 قند يتسنبب لمعامنل  في المؤسسات الصناعية الجزائرية؛ البعض منهنا ممينت و النبعض آلخنر 

والخسننائر    الكثيننر مننن اآلالم لننذلك، ةجننييعننني نتقنند و هننذا . أو عجننز دائننم  فني عجننز جزئنني
. و المجتمع عمم حد سواءأالتي يعممون بها  اتسر  و المؤسسمضحايا ، ا الثقيمة، بالنسبة ل

ــري الضــمان االجتمــاعي"صننندو  و تقنندر إحصننائيات  ف ، عنندد الحننوادث التنني تسننتهد"الجزائ
صنننندو  قنند دفننع و . سنننةفنني ال، حنننادث  (05.555)بنننالقطاعننات االقتصننادية لمننوطن  مختمننف

. 4552ج  سننننة .ممينننارات د( 05)حنننوالي لتمنننك اإلصنننابات ، تعويضنننا ل"الضنننمان االجتمننناعي"
، جنننننراء مباشنننننرةالويقننننندر المختصنننننون فننننني الصنننننحة و ا منننننن ، مبنننننال  المننننندفوعات المالينننننة ال

،و هنننني التنننني يمكننننن أن تتشننننكل الضننننمان االجتمنننناعيضننننعف مصنننناريف ( 45)بننننن " الحننننوادث"
مصاريف طبية ، خسائر  في اليد العاممة الماهرة ، ثمن المدفوعات لمعنائالت المتضنررة :"من

 . (0)"، أيام عمل ضائعة
الوضع خاصة في ضوء و ا ، جدهذا الواقع مخيف الظاهرة يبدو في إشكالية 

أزمة حادة و مخاض  ؛ المتمثل فيديةالمؤسسات االقتصا التنافسي الرهيب الذي تعيشه
إلم ( تسيطر عميه الدولة)الت االنتقال من اقتصاد مركزي دوالتي ايتجمم في مج؛ عسير 

و يشير المختصون في العموم السموكية أن . **تتحكم به آليات السو ؛ اقتصاد مخصخص 
ائر بالغة من خس هارتب عنيوقوعها و ما عوامل  رجعمثل هذ  الحوادث ، ال يمكن أن ت

منفرد وحيد ؛ مثل التعب أو ، من الناحية البشرية و المادية ، إلم سبب الجسامة أحيانا
عنه، من خسائر ما تسفر إلم ، وقوعها ، قد ترجع أسبابفي العادة لكنهاو . ضعف التكوين
و بالبعض اآلخر بعضها  وتتشابك من ا سباب التي تتصل اتطال عدد، بشرية، نفسية

                                                 
حىادث انصُاػت واأليٍ انصُاػً ، : أَظز انظٍذ ريضاٌ : نًشٌذ يٍ انًؼهىياث حىل انًىضىع  –**  ( 

    . 0991انًكتب انجايؼً انحذٌج ،   يصز 
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، فإننا   واقعفي الو . اإلنسانيالعنصر التنظيمي و المتغير الفني بالعامل  يختمط فيها 
أنه  قف في الغالب عمم، فإننا نعمل  "حادث" سيرورة أي واقعة أوعندما نتمعن في تحميل 

هو ، ما يكون العنصر البشري،  عادةو لكن . "سمسمة من الوقائع المتالحقة"عبارة عن 
، حيث تمقم عمم عاتقه مسؤولية ا خطار أو ا خطاء  .فيهاا خيرة ا ضعف أو الحمقة 
 ."الحادث" ؤول إلمالتي ت

الظننننناهرة التننننني تنننننؤر  فكنننننر المنظنننننرين           ذهنننننالمتواضنننننعة ، لتننننننا جالعو نحننننناول فننننني م
التنني يشننت  بسننتمولوجية اإل البحننث فنني الجننذور، القيننام بو المنندراء فنني التنظيمننات الصننناعية 

والتشننابه،   تبنناين، مننن حيننث الالمعننيش فنني الواقننع ،  ذلننك و مننا يقابننل ."حــادث"مفهننوم الننن منهنا
و ذلنك بغنرض الوقننوف . مندلوالت أو النظرينات النفسننية ، االجتماعينة و الطبينةبنين مختمنف ال
بنــا  "بينهننا ؛ بمنا يسنما لننا منن تقنديم " التعنارض/ التبناين"و " التقناطع/ االلتقناء"عمنم منواطن 
و العوامننننل العدينننندة المتدخمننننة فيننننه ، سننننواء منهننننا " الحنننادث"ي ، عننننن الظنننناهرة ؛ أ" موضــــوعي

 ...النفسية ، االجتماعية أو الفيزيقية
I. أولي محاولة تعريف 

منادي أو  امل، بسبب ع" حادث غير متوقع":بمثابةاإلصابة  في البداية يمكن اعتبار
  (. 4)ه بوظيفنننننة منننننن الوظننننائف المنوطنننننة بنننننالعامننننل أثنننننناء قينننننام ، نسنننناني فننننني ا داء اإل خمننننل

منا يشنبه  حندثي لنذلك. عنصنر القصند أو النينة توافر، ، من خالل هذا التعريف الحظ هنا نو 
، يسننتدعي القيننام بعمننل مننا الننذي  و هننو ا مننر .لعامننلالتنني يتحممهننا ا" اإلصــابة"أو " الضــربة"

مننن جهننة   حننادثالأو تبعننات و معالجننة آثننار  ،مننن جهننة، ضنند  ا خطننار  لتننيمين الشننخص
الخمنل أو العجنز  طبيعة (، مثال أوروبافي )ا السيا  ، تحدد تشريعات العمل و في هذ. أخرى

و أن أ. العامننل إلننم منصننبه ويعننود  الننذي يصننيب العامننل ، عننندما يتوقننف تطننور اإلصننابة ،
" المصناب"لمنريض اوبالطبع فإن تعويض (. 3)أي ما يشبه العجز الدائم ؛ طوال ما ثر يبقم 
مسننيلة العننودة  ناهيننك عننن. حسننب درجننة اإلصنابة و منندة العجننزيتخننذ أشننكاال مختمفننة ، ب، قند 

مننن  اإلصنابة تختمنف   أن إذ. إلنم عمنل آخنر ، أقنل مننه خطنورةالتحنول إلنم العمنل نفسنه أو 
 .شخص إلم آخر و من حالة إلم أخرى

 : استنتاج اآلتيو بناء عمم ما تقدم ، يمكن     



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

أي . اقتصنننادية ، مرضنننية-عيننةالعمننل ظننناهرة اجتما "حنننوادث"يمكنننن اعتبننار أنننه  :أوال
لنندى  ،و لننذلك ، فهنني وقننائع تحنندث دون تخطننيط مسننب  و ال نيننة . مقصننودة الأنهننا ظنناهرة 
  .يتعرضون لها
، بننالرغم  ةغيننر مقصننود ةو إنسنناني ةر مادينناضننر فنني أسننبب تن حننادث العمننل يأ :ثانيــا

   ن وراءكنننو تالنننذي ؛  ديعمنننمينننز عنننن الحنننادث التيفهنننو لك ، ذلنننو  .منننن االحتياطنننات المتخنننذة
 .إلحا  الضرر بمؤسسة ما( عند فرد أو جماعة)رغبة أو إرادة 

 عوامننل تتننداخل فيننه  .أنننه حننادثلموهمننة ا ولننم  ، الننذي يبنندوأن حننادث العمننل  :لثــااث
جنزءا ، لذلك ، يتحمل العامل أو فئة العمنال . ن الحادث المفتعلععديدة تجعمه يترتب  أخرى

، بوصنفه  لو عمم كنل ، فنإن حنادث العمن  حادث صورة من المسؤولية أو كمها ،   نه ييخذ
 " .، ولكنه حال واقع ال محالة  أنه فعل غير مرغوب فيه :"ومسممة ه

كممنة هني العمل  "إصابة"أو  "حادث"مصطما ن إف،  من الناحية االشتقاقية المغويةو 
المغننننة ويشننننير قنننناموس  .(accident)عبننننارةمننننن فنننني المغننننة اإلنجميزيننننة أو الفرنسننننية ، تشننننت  

يقنع دون نينة مسنبقة أو توقنع ،  (évent)"حـدث: "يعني (accident)إلم أن لفظ اإلنجميزية، 
ن أ" ســـــــتيرا "و ينننننننرى (. 2)خاصنننننننة إن كاننننننننت لنننننننه خصنننننننائص أو نتنننننننائ  غينننننننر مسنننننننتحبة

تحمل في طياتها عالقنة مرسنومة منع شنيء  آخنر لكنهنا ، غينر جوهرينة و  (incident)كممة
حادثننة غيننر "عننن  (accident)تعبننر كممننة الحننادثففرنسننية الالمغننة  أمننا فنني(. 0)ال ضننرورية

لواقعنة فني ا،  يةمفاجنالعنصنر  مما تقندم ويالحنظ ضنرورة تنوافر(. 6)"متوقعة و غير ضرورية
 "حـادث العمـل"الفرنسني ، فنإن  تعرينفو حسب ما أشنار إلينه ال. التي تتكرر لتشكل الظاهرة؛ 

   اسنتثنائية  ،و هني عادينة ". أثنناء العمنلو التني تحندث ؛ ظناهرة عفوينة  أو ليسنت الزمنة "هو 
جسنننندية داخميننننة أو  اأضننننرار و تخمننننف  (عوامننننل ماديننننة و جسنننندية جممننننةبفعننننل )فجننننية  رنجننننتو 

 .لمحيطفي اخارجية 
 :، العناصر التاليةستخمص من هدا التعريفي   
إنسنانية ،  أخنرىأن هنناك عوامنل مادينة و ؛  أي العفوية  تهمن صفإن المقصود  -(0
 .قوع الحادثأدت إلم و 
هني خاصنية  و. أنها عادية ،  نها تقع بنسب متكررة ، في أوسناط اليند العاممنة -(4

 .من خصائص العمل الصناعي
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و هذا كمه يدل عمنم عندم . ففي التعريمثمما هو يالحظ وجود عنصر المفاجية  -(3
 .إلم عنصر القدرة عمم التحكم فيها ، من طرف العمالالتعريف شير ي، كما التوقع

تنظننننيم العمننننل ، اآلالت ، )التعريننننف ، إلننننم أسننننباب قنننند تكننننون داخميننننة  يتطننننر  -(2
فيننه العامنل مننن  تواجندأي ماديننة ، و أسنباب خارجيننة و هني المحنيط الننذي ي( لن االتكنولوجينا، 

 ( .ل ا... ، مواصالت ورشة
أسباب )المستقمة مجموعة من المتغيراتيؤكد عمم الساب ، أنه التعريف يتضا من 

هو الحمقة الوسطم ، بين ما يؤدي " الحادث"أي أن (. النتائ  ، ا ضرار) و التابعة (الحادث
ذ  العوامل حسب ه/ فا سباب    . ثانيةإلم حدوثه  من جهة و ما ينجم عنه  من جهة 

ن عالشك يخرج  يالتنظير النمط ا ذإن ه. تقع خارج الحادث و ليس ، في صميمه -المقاربة
 (thèse)ا طروحة: ذي ننظر من خالله ، إلم الظواهر عمم أساسال؛  جدليإطار الفكر ال

ظاهرة إن تحميل . (synthèse)والنتيجة ؛ أي المركب (antithèse)و نقيض ا طروحة
التي تجرى ؛ بقية ا حداث بينها و ؛ بمعنم أنه يميز  ها كذلكادث العمل و الذي يجعمو ح

 : شروطا عدةذلك يتطمب و  .خارج العمل
، أو أثننناء  يننهإل ةن يكننون الحننادث قنند وقننع أثننناء العمننل أو فنني الطرينن  المؤديننأ ، أوال
. العمنننلمكنننان منهنننا إلنننم  ...إلنننم نقطنننة االنطنننال  المسنننتخدمة عنننادة لنقنننل العمنننال هالعننودة منننن

ا ضنمن العمنل و منا هنو خارجنمنن  يعتبنرتشنريعا قانونينا يحندد منا ، ويتطمب هذا فني الحقيقنة 
تتحمنل المؤسسنة  الجزائنري  منن قنانون الضنمان االجتمناعي( 39)و اسنتنادا إلنم المنادة  .هعن

 (.1)التكاليف كمها ، إذا كانت الحادثة أثناء العمل
 .أن يكون الحادث قد وقع أثناء فترات العمل ، المحددة قانونا ثانيا ،
أن يوافنننن  القاضننني المخننننتص فننني حكمنننه ، عمننننم أن الحنننادث قنننند وقنننع فعننننال  ،ثالثـــا 

 .حيث يعتبر الشخص عامال ، في المؤسسة المعنية. عملبارتباط أساسي مع ال
  ثانيةتعريف محاولة 

حـــادث "نعنننرف ، يمكنننننا أن السنننابقة بعنننين االعتبنننارالعناصنننر  ،إذا أخننندنا بالحسنننبان  
غينر متوقنع أو  صنناعي -فعنل اجتمناعي "، عمنم ا قنل بيننه" ةجرائيـاإل الناحيـة "منن " العمل
تضنمن فني م  ننه، مكانيناأي أنه محدد . ص بالعملخا (situation)في موقف ، تم مقصود

أثنننناء سننناعات العمنننل ،  نننه وقنننع  زمنينننا و .طريننن  إليننه أو العنننودة مننننهالإطننار العمنننل أو فننني 
د مسؤولية العامل من يتحدبناء عمم ذلك يمكن و . ةعنيالمخصصة لمعامل أو فئة العمال الم
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ال ينننتم تحديننندها إالو  اتسنننؤوليهنننذ  الملكنننن . و مسنننؤولية المؤسسنننة  منننن جهنننة أخنننرى جهنننة ،
هنذا التعرينف  مثنل .و تبعاتنه...قانون أو تشريع يشكل المرجع الذي يحدد الحنادث استنادا إلم
تحديند   و    محنادث ل و ذلنك منن حينث تعريفنهالتحديد الندقي  أيضنا،و  يةلمو شال يتسم بطابع

ة منعزلنة ، عنن مجمنوع باعتبنار  عممينهننا ، ال يفصل الحنادث  حيث .هنممسؤولية المترتبة عل
-النظننام االجتمنناعيطبيعننة مننن جهننة ، و عننن ( Situation de travail)"موقــف العمــل"

 .من جهة أخرى، الذي يحدد مهام العامل و مدى مسؤولياته ؛ المهني 
، فنننني سننننيا  نظريننننات تنظننننيم العمننننل  العمننننل" حننننادث"موقننننف  ةنحنننناول اآلن ، معالجنننن

 .العملاإلنسان بوعالقة 
II  -  اهات النظرية و حادث العملاالتج 

 منطمقات النظرية ، ا طر النظرية التي عالجت مفهنومتجاهات أو الد باالو قصالم   
إن البحنث فني . العمل ، من جهة أخنرى "حادث"تحميل التي تناولت بالو . ، من جهة "العمل"

أهمهنا  يننةعديندة متبا) اتشنير إلنم وجنود توجيهنيتنظيم العمل سيرورة  عبر "الحادث" يةتاريخ
: 

 : النظريــات الكالسيــــكية -0
 .معملل يالعممالتنظيم مدرسة . األول  -أ

أن " تــايمور"لقنند اعتبننر (. F.W.Taylor")تننايمور. ف"و هنني التنني تيسسننت عمننم ينند 
ة التني أجراهننا دراسنالففني  ** .العوامنل البيولوجينة" آلــة"تقنوم بهنا  حركناتأنشنطة العمنل مجنرد 

و هننننو ينقننننل الصننننفائا ؛  الحركننننات التنننني كننننان يقننننوم بهننننا  تحميننننل  و" ســــميث"لعامننننل ا عمننننم
 ...، فقنننطأن يتخمننم عنننن إرادتنننه و ينفنننذ مننا يطمبنننه مننننه " تـــايمور"طمنننب منننه  حينننث .الحديديننة

صننفة نظريتننه ، فقنند أخننذت و بهننذا . أن العامننل قنند تحننول إلننم مجننرد أداة منفننذةهنننا ، الحننظ ن
إذ  ،نتاجيننةاإلاس أنننه  أداة  تعمننل عمننم زيننادة تعامننل مننع العامننل عمننم أسننت ا نهنن؛ " عمميــة"الننن

 .ثالثة أضعاف ، تقريبا" سميت"العامل وصمت إنتاجية 
 

 

 

 

                                                 
يحًىد انظٍذ أبى انٍُم ، ػهى انُفض انصُاػً ، بحىث ػزبٍت وػانًٍت ، : نًشٌذ يٍ انًؼهىياث أَظز  – **  

 .   0990ضت انؼزبٍت ، بٍزوث دار انُه
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 .مدرسة العالقات اإلنسانية. الثاني  - 
بن قطننع جهنناز أن العننامالت السننت المننواتي  كننن يننركو ( E.Mayo")مننا يننو " الحننظ    

أنهنن ذوات  نعنندما عنرف؛ مم العمنل إقبالهن عزاد و من ثم . التمفزيون قد تحسنت معنوياتهن
فننني العممينننة ، و بعبنننارة أخنننرى ، فنننإن الجاننننب اإلنسننناني يمعنننب دورا هامنننا . أهمينننة فننني البحنننث

و هنو الجاننب النذي . معدل وقنوع حنوادث العمنل فني الصنناعةمن ثم التيثير في و  .اإلنتاجية
التنني تمننك الحاجننات  عمننم يةمدرسننة العالقننات اإلنسننانركننزت  قنندو . أهميننة" تــايمور"ه يننلننم يول

 و قسننننننننمها إلننننننننم( A.Maslow")أبراهــــــــام ماســــــــمو"هننننننننا تناولالتنننننننني يجننننننننب إشننننننننباعها ؛ و 
عمم تكوين ذلك ، ساعد و قد . ،  أي ثانوية" ارتقائية"؛ أي أنها أساسية و " افتقارية:"نوعين

المدرسننتين ، بالنسننبة لحننادث  ذينفمننا هنني أهميننة هنن. لاالشننعور بالرضننا و االرتينناح عننند العمنن
 ؟العمل" حوادث"تهما بنعالقهي مل؟ و ما الع

 اتتضننننمنه المفنننناهيم و المبننننادئ التنظيميننننة التنننني بننننالعودة إلننننم ا دبيننننات يتبننننين ،  أن
تمخص فني أن العامنل إذا قننام بالحركنات المطموبنة مننه فني العمنل ، بشننكل تن منثال  "التايمورينة"

و منننن ". دارة العممينننة اإل" مصنننطماعمنننم إدارة المؤسسنننة " تنننايمور"لقننند أطمننن  .  كامنننل و دقيننن 
ل قنفني ح" الواقنع الفيزينائي  ، تتنناولهو معارف مجردة عن الذات البشرية ، المعموم أن العمم 

تسنيير يتضنمن " اإلدارة العممينة"مفهنوم فنإن  ،  عمينه و". فني حقنل فمكني " و الفمكني" فيزينائي 
ينننتم حسنننب قنننوانين و  النننذيبمنننا فيهنننا إنجننناز العمنننال  عمنننالهم ؛ ة الصنننناعية نظمنننالمأو إدارة 

" حادثنة العمننل" بننناء عمنم مننا تقندم ، تصننباو . ذواتهنم نعنن بمعنزل صننارمة ،قواعند موضنوعية 
هنذا  خر  لقواعد ، بمثابة" تايمور.ف"في إطار نظرية التنظيم العممي لمعمل مثمما نادى بذلك 

 .التنظيم  العممي المحكم ، في كل صغيرة و كبيرة
يمكنن " حنادث العمنل"فنإن " منايو. إ"التي تبناهنا اإلنسانيةنظرية العالقات أما بالنسبة ل

دهور عننندما تتنن ؛أو وظائفهننا/ بننين مننا يحنندث فنني تركيننب الننذات اإلنسننانية و؛  خمننال اعتبننار  
النننذي كنننان يتسنننم ؛ عمنننم عكنننس شنننعور الفتينننات السنننت )"شنننعر بنننالحقرة يمعنوينننات العامنننل و 

بعبنننارة . اإلنسننناني متغينننر ا البسنننبب هنننذ؛ حنننوادث عمنننل ل يكنننون عرضنننةفإننننه سنننوف "( بننالفخر
 هعالقاتنن تكننونالمننزدري ، الننذي و ، السنناخط   االرضنن الننذي يشننعر بعنندمالعامننل إن أخننرى ،  فنن
و  .إلنم اقتنراف أو الوقنوع فني حنوادث عمنل مينااليكنون هنا ، معمنل اعتة التني يدار سيئة مع اإل
إزاء موقنف العمنل و  تبناينينمأو موقفين نظنريين أمام توجهين هنا ، ، نالحظ أننا بالمحصمة 
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تنظيمنني ، عممنني ، -مننادي :منهمننا ا ول حننوادث و مواقننف العمننل فنني التنظيمننات الصننناعية؛
 .االجتماعي في الصناعة ذاتي ، يتبع قوانين عمم النفس: إنساني الثانيمجرد ، و 
 .الماركسية النظرية. الثالث –ج 

عتبننر العامننل  ة التنني تا طروحننمننن  فنني تحميمهننا و موقفهنناالماركسننية النظريننة  تنطمنن 
البرجوازينة ؛ الطبقنة رة إمن؛ التني تعمنل تحنت  الشنغيمةو الطبقنة أ. عضوا فني طبقنة البروليتارينا

االقتصنننادية -لكنننن بحكنننم تبننناين الخصنننائص االجتماعينننة. أي الطبقنننة المالكنننة لوسنننائل اإلنتننناج
في المجتمعات  الحل الممكن لإلطاحة بنظام الممكية السائد يشكل الطبقيفإن الصراع  بينهما

فنني هننذا السننيا  ، بننين الصننراع سننينتهي " منناركس"و قنند تنبنني . حسننب الماركسننية الصننناعية ؛
موقننف هننذ  فمننا هننو   .الدولننة و تصننبا وسننائل اإلنتنناج ممكننا لمعمننال يننتم القضنناء عمننمعننندما 

 العمل؟  "حوادث" النظرية من ظاهرة
فهننني ، مختمنننف المقننناييس لموجنننود بمادينننة ال تهنننانظر بحكنننم منننن المعمنننوم أن الماركسنننية 

الظنروف أو الشنروط المادينة ذلنك أن .  االجتمناعي" الوعي"المادي يصنع  "الوجود"تؤمن بين 
و      آمالننننهو معتقداتننننه و االجتمنننناعي و و مننننن ثننننم وعيننننه الطبقنننني . هنننني التنننني تصنننننع اإلنسننننان

 الطبقننةتخننص   تمننك التني عننن ، تعنيش فنني ظننروف مختمفنة  او بمننا أن البروليتارينن. طموحاتنه
الظننروف الماديننة هنني التنني إن فنن خننرى ،بعبننارة أو . البرجوازيننة فننال بنند أن يكننون وعيهننا مختمفننا

أننه العامنل ر و شنعل كنون نتيجنةي "حنادث العمنل"بناء عمم ذلك ، فإن . اإلنسان" وعي" تصنع 
مسنتغل مننن طننرف البرجننوازي ؛ أي أن حننوادث العمننل هني متغيننر تننابع لممكيننة وسننائل اإلنتنناج 

 يسنننتولي العمنننال عمنننمعنننندما ا طروحنننة المفترضنننة ، هننني أننننه و (. ينننة لموجنننودالشنننروط الماد)
 ن العمننال عننند ذلنننك ،  .فننإن  الحننوادث سننوف تنعنندم أو يقننل حنندوثها وسننائل اإلنتنناجممكيننة 

هني  المؤسسنات اإلنتاجينةأن من خالله ويشعرون  يعرفون؛ " وعي جديد" الذين يتكون لديهم 
 .عميها و من ثم تقل حوادث العمل ةحافظن عمم الميعممو فهم سوف  ؛و عميه . ممك لهم

تجربنننة فنني اإلتحننناد السننوفيتي لمعننالم ، لقنند نقننل الفكنننر الماركسنني و تطبيقاتننه  !  أجننل
و كننان الصننراع بننين . زينند عننن سننبعين عامننات العمننل فنني البيئننة الصننناعية االشننتراكية ، لمنندة

نهنننننا مصنننننير المجتمعنننننات و الغنننننرب صنننننراعا إينننننديولوجيا لفهنننننم سنننننيرورات العمنننننل و م الشنننننر  
انهنارت ، فقند ار اإلتحناد السنوفيتي ينانه و منع غينر أننه فني بداينة التسنعينات. اإلنسانية عامنة

و منننننننننن جممتهنننننننننا النظرينننننننننة الماركسنننننننننية نظرينننننننننات تنظنننننننننيم العمنننننننننل المسنننننننننتوحاة منننننننننن معنننننننننه 
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خطابنننا لنننيس ، بالعمنننل  رتبطو أصنننبا الخطننناب المننن .(*)( Stakhanovisme")الســـتخانوفية"
التصنورات  حضفنال حاجنة بننا هننا ، لند ؛و عمينه . ، كما كان أثناء الحرب البناردة إيديولوجًيا

، فقنند انتهننت هننذ  ا خيننرة كتجربننة ، و إن كانننت التجربننة . الماركسننية ، حننول حننوادث العمننل
. الصينية مازلت معطاءة و تدل عمم نجاح تطبيقات الماركسية ، حسب الخصائص الصينية

 .تخرج عن إطار هذا البحثغير أن مناقشة هذ  النقطة 
 :النظريــــات الحديثــــة -4

 حادث العمل التكنولوجيا و -د
أو " مدرسننة العالقننات اإلنسننانية"أو " التايموريننة"ليسننت التكنولوجيننا مننذهبا أو مدرسننة كننن

و قنننوانين   ذلنننك أن التكنولوجينننا بالدرجنننة ا ولنننم ، هننني تقنينننات مادينننة  فكنننار ". الماركسنننية"
 ، انطالقننننا منننننفيهننننا (  Automation)أدوات تتفنننناوت درجننننة ا تمتننننة   ،ذن فهنننني إ. عمميننننة

ا دوات التنني يسننتعممها العامنننل لتنظيننف مكنننان مننا ، إلننم الجهننناز اآللنني النننذي يقننوم بعممينننات 
                             التعاقننننننننننننننننب"فنننننننننننننننني الوقننننننننننننننننت نفسننننننننننننننننه ، حسننننننننننننننننب مبنننننننننننننننندأ ، إنتاجيننننننننننننننننة معقنننننننننننننننندة عدينننننننننننننننندة 

 هننياإلصننابة فنني العمننل، إن لتكنولننوجي فننلالتجننا  او بالنسننبة (. 9)(synchronie")التنزامنو 
و     . نتيجة يستدرجها جهل عامل باآللة ،  ن العمل عميها يتطمب مستوى تدريب عال جدا

 .، في المصنعافر اهذا ال يكون متو 
إنجاز من كما يمكن أن تكون اإلصابة ناتجة عن تنظيم العمل ذاته ؛ و الذي يجعل 

أن  هيمكنننن، بحينننث أن أي خطننني صنننغير . مغمقنننة تمامنننا( système)نظومنننة المهمنننة أشنننبه بم
فاإلصنابة ال تعنني فني .  ننه وحندة متكاممنة تمامنا . بيكممنهاإلنتناجي يؤدي إلم تعطل النظام 

هننذ  الحالننة ، إصننابة مخصصننة فنني مكننان مننا مننن العمميننة اإلنتاجيننة ، يمكننن إصننالحها ، بننل 
لقند لنوحظ منثال ، أننه فني مؤسسنات . ت التني تتضنمنهاتعني توقف العممية عن القيام بالحركنا

صننناعية عدينندة ، فنني الجزائننر و خاصننة فنني مركننب الحدينند و الصننمب بالحجننار واليننة عنابننة 
 .تواجد آالت مستوردة فائقة التقنية هي اآلن معطمة ،  حد سببين اثنين( الجزائر)

 .قوم بالعمل الالزم، كي تأو تشغيمهاها عمم استعمال قدرأنه ال يوجد من ي: ولا 
  .(*) أنها تعطمت بسبب نقص قطعة غيار صغيرة، لم يمكن الحصول عميها: ثانيال

                                                 
هً َظزٌت فً تُظٍى انؼًم بانًمارَت يغ انُظزٌت انتاٌهىرٌت ويؼارضت نها ، ػابزة ػٍ : انظتخاَىفٍت  –(    

" َظبت إنى ػايم انًُاجى روطً  –طزٌمت ػًم يبٍُت ػهى انكفاءة انخاصت يٍ لبم انؼايم يٍ أجم رفغ اإلَتاج 

"اطتخاَىف 
*
 . 

–(    رة اطتطالػٍت نهذا انًصُغ ، تكىٌ نذي هذا االَطباع ػُذ انمٍاو بشٌا
*
 . 
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اآلالت  توظينفكيف يتداخل العامل الفنني أو مسنتوى المهنارة الفنينة ، و ، نالحظ هنا
و في مقابمة مع أحد المسؤولين عن ا منن الصنناعي ، فني مركنب الحجنار فقند أشنار . تعملل

نقطننة ، و ذكننر حالننة إصننابة عامننل فنني ينند   نننه لننم يكننن منندربا تنندريبا كافيننا عمننم إلننم هننذ  ال
عمل الحادث أو بناء عمم هذا يمكن القول ، أن اإلصابة . التعامل مع ا زرار المتعمقة باآللة

 -(4، ؛ أي مهننارة العمننال المسننتوى الفننني و المعرفنني -(0:ؤثر فنني ثالثننة متغيننرات متداخمننةينن
و   وسننننائل ا مننننن، و أخيننننرا  -(3 .نولوجيننننا المسننننتخدمة و منننندى أتمتتهنننناو التك نننننوع اآلالت

 .الوقاية المستخدمة ؛ التي  تخفف من آثار اإلصابة
 ةــــسان واآللــــين اإلنـــــالعالقة ب.هـ 

لفهنم ا ساسني المنطمن   (Homme/Machine")آلنة /إنسنان"الثنائينة شكمت العالقنة 
نقنص  و .بين اإلنسنان واآللنة، العالقة المتبادلة  خالل منالحادث إذ يتمظهر  .حادث العمل

 .ج" و يبننننرز. (**) " اآللنننني-الجسنننندي"فنننني هننننذا المركننننب ، ة نننننمامتز  دراماتيكيننننة حالننننة حنننناد و 
عنن ن الحنادث ننات  أن بنيو  ؛ حينث هذا التحديد في الحادث (.G.FRIEDMANN")فريدمان
الينننند العاممنننننة  ضننننعف:  ثانيننننا .لعمننننلدوات اأ المنشننننلت التقنيننننة و رداءة:  أوال :اثنننننينسننننببين 

و لتوضننيا  .واإلداريننة فنني العمميننة اإلنتاجيننة ، مننن العمننال البسننطاء إلننم مسننؤوليهم المتشننكمة 
أن ، الحوادث فني الورشنة صدد حين يقول ب، مثال في هذا الشين  "فريدمان" ، يقدم هذ  الفكرة

 .الوسنائل الوقائينة قمنة سنببه ،منن هنذا العندد  (%05)معندل أن و .اآللنةإلنم   دمر ( 0/3)هاثمث
 (.9)داخل الورشة، تصرف العمال سوء  ، فيمكن أن تكون نتيجةبقية متالأما النسبة 

البحنث فني الحنوادث أن ينصب  ضرورةعني و اإلصابات ، تإن العالقة بين اإلنسان 
 .لنيس منن مسنتوى واحند، لكنن العمنل الصنناعي نفسنه  .عمم ما يطم  عمينه العمنل الصنناعي

قد فرضنت ف .من محيط إلم أخر من مصنع  خر و، أن مستوى التكنولوجيات متفاوت ذلك 
و هنو منا . منظومنة الكترونينة ، وف عمل الاإلنسان اآللي  عمم( Automatisation)ةا تمت
مصننع يعمنل فني بمند منن العنالم  فنيتختمنف ؛ لنة اآل عالقة غينر ميلوفنة بنين اإلنسنان و يخم 
بنل ، عمنم عامنل واحند  التركينز يتضمن عندم ، آخر في التعريف  لذلك نجد توجها و .الثالث

هكننذا يننرى المركننز  و.   كننل عامننل يننؤثر ويتننيثر بغيننر  ؛الكننل دفعننة واحنندة ذلننك  ضننرورة دراسننة
مبنيننة ، أنهننا الننذي يبننين مننن خننالل منهجيننة تحميميننة لمحننوادث، الننوطني الفرنسنني لبحننث ا مننن

                                                 
. 0991طارق ػكاشت ، تالءو انؼًم وانؼايم ، انثمافت انؼًانٍت ، ديشك : نًشٌذ يٍ انًؼهىياث ، أَظز  –(   

**
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لكنننن مجموعنننة منننن العوامنننل  سنننبب واحننند وأن الحنننادث لنننيس لنننه  هننناعمنننم فكنننرة أساسنننية مؤدا
 (.05)تنجر الحوادث، في النهاية  متتالية و، مجتمعة 

تنننداخل عوامنننل  أن( Justin Schecegel")شيسنننيجل .ج" رىيننن،  فننن فننني هنننذا ا و 
 مننننهنننذا الننننوع  و .عديننندة يصنننعب التفريننن  بينهنننا ، حينننث أن العالقنننات أحياننننا تكنننون طبيعينننة

 ونفسنية ، قتصادية اجتماعية ، ا: هيبيعة العوامل المتفاعمة طأن عمم ، رتكز أوال يالتحميل 
الننذي ينربط حننوادث  (Le Plat")لنوبالت"منع موقننف ،  رأيهننذا النيتوافن   و. (00)يولوجيةسنفي

ولكنن العوامنل المكوننة ، اآللة إنه سوء تفاهم بين اإلنسان و ؛ستنتاجات غير مالئمة االعمل ب
تفاعمنة مرتبطنة بعضنها مهي مجموعنة ، ية أو إنسانية نفس، سواء كانت آلية ، من ذلك الكل 

هنذا يؤدي إلم إعادة تنظنيم ، سمهما كان نوعه ، كل تغيير في إحدى العوامل أن  و .بعضب
، بنين سنموك العامنل غينر المالئنم ، من التفاعل  ايحدد الحادث نوع، عمم هذا ا ساس .الكل

الت ، قندم اآل: صنائص غينر العادينةالنذي يتمينز بنبعض الخ و؛ غل فينهتمع المحيط النذي يشن
 .إل ... نقص الوسائل الوقائية، ضعف التكوين المهني

 النظرية القدرية-و
خنر تعنيس حنداهما سنعيد الحنظ و اآلإن لمنناس صنفات ، أيرى أصنحاب هند  النظرينة 

كثنر أو يكنون .   الحصنانةذقند هنتلديه حصانة ضند الحنوادث و مننهم منن يفمن فمنهم  .الحظ
ا ذيفسنننرون اسنننتمرار هنننهنننم  و .صنننفة مسنننتمرةببنننل هنننناك منننن يصننناب بهنننا  ؛ادث قابمينننة لمحنننو 
و ينسم هنؤالء أثنر اإلنسنان نفسنه  .سوء الحظ القدر وبوقوعه في الحوادث باك ذالشخص أو 

أن هنننناك بعنننض ا فنننراد يكنننون ، لقننند أثبتنننت دراسنننات كثينننرة متعنننددة  و. فننني وقنننوع الحادثنننة، 
إن النظريننة القدريننة هنني . يكننون محننض مصننادفة ظننر أنتنصننيبهم مننن الحننوادث أكثننر ممننا ين

منن . ن التوجه الفمسفي يعمم و التوجه العممني يخصنص  ؛لم العمم إ هاالفمسفة من أقرب إلم
تحمنل فني تفسيرية لحوادث أو إصابات العمنل فني الوسنط الصنناعي ، فالقدرية كنظرية ،  هنا

 .ياريقيأمبو التيكد منه طياتها جانبا غيبيا ، يصعب دراسته 
  ـــةالنظرية الطبيّ  -ز

 .إنمننا يعنناني خمننال جسننديا أو عصننبيااإلصننابة، ن الشننخص دائننم النظريننة أ  ذتقننول هنن
لنم يكنن هنو  هلكنن ا وذهن ننكنر نحنن ال .  الحنوادثذهنمثنل فني ، سنبب متا الخمل هنو الذن هأو 

فننني  (Graf)"جنننراف"الباحنننث  فقننند وجننند. وقنننوع بنننالحوادث بشنننكل متكنننررفننني ، السنننبب الفعنننال 
لننيس لهننا أي ، مننن الحنناالت  (% 5.9)عمننم العمننال أن الحننوادث العمننل فنني  دراسننة قننام بهننا
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 .لهنا أسنباب طبينة، ا المصننع ذهن منن حنوادث(   %0.0)ن أو  .سبب متعم  بالناحية الطبية
قنام  التني أجراهنافني الدراسنة  و. الخمنل السنمعي و البصنرية ، ئيمضنال   الفئنةذفني هن و تندخل

ين يعنانون منن ذوجندا أن السنائقين النفقند  (Slocobe et Bingllour ("بنجمنور"و " سنكموب"
و  .ط الندمغال يعنانون منن ضن أولئنك النذينتبم  حوادثهم ضعف حوادث ، غط الدم المرتفع ض
وال   ينةبيكنون لهنم سنجالت ط أن المسنتهدفين لمحنوادث عنادة منا "فالنند رديننار"  الطبيبة تقول

 (.04) الهضممراض البرد وسوء أيعانون خاصة من 

 جتماعيةاال-النفسيةالنظريات -ح
ين عكفوا عمم ذال (*)( Ergonomie")اونوميجر إلا" ي وعجتمااال فعمماء النفس

بينوا أن قد التي تطرحها اإلصابة ، جتماعية و التنظيمية تحميل المشاكل النفسية و اال
جة لعدد من و تظهر اإلصابة كنتي .عمل مامع ست سوى لحظة خمل تتناسب ياإلصابة ل
فيه ي يزاول ذالوسيمة المستخدمة و المحيط ال أي تداخل كل من سموك الفرد و ؛العوامل

فترات التدريب الجد قصيرة ، سوء صيانة اآلالت و  ،نوعية اإلشراف  ، صداقاتالعمل ، ال
والمعمول به دوليا (.3/9)بحكم نظام العمل ، التحول من وردية  خرى  ا ماكن الخطرة و

في تهيئة  انيتقل ش بعد فترة الراحة ، التي نجدها من العوامل التي ال، عودة إلم النشاطالبو 
 .مسبباتها اإلصابة دون المجوء إلم تحميل بمكن تحميل ظاهرة و ال .(03)ظروف اإلصابة

همية أبم  من  ذإ. اإلصابة عممالعوامل المبنية  ةكما يجب العدول عن التفكير في أحادي
رجاع ظاهرة اإلصابة إلم عامل إأكد بعض الباحثين المعاصرين،  استحالة أنه ؛ تداخمها
 نظرا بحيث يصعب عزلها،   العوامل ذم هؤ يظهر بسرعة تال، اتهبذفتحميل اإلصابة  .محدد

ة عمل أثناء سيرور ليست اإلصابة خمال وظيفيا يحدث  و .(02)فيما بينها، لتفاعمها الشديد 
و العتاد أالورشة ، نعدام ا من في العتاد امن مؤشرات  يضا مؤشرأفحسب ، بل أنها  ما

 .الخاص بالعمل
حنادث غينر و فنإن اإلصنابة ، ا من في الشنغل  الصحة و حسب موسوعة الطب وو 

 و  .روف الحيناة العممينةظنرف منن ظنفني كنل  ، قند ينؤدي إلنم إحنداث ضنرر أو جنرح  متوقع
 ( 00.)نفسناني دجنزء منهنا إلنم إجهنا بينمنا يرجنع؛ ترجع معظم اإلصابات إلم عناصر مادينة 

 .نننهمهننرب تال يسننتطيع أن ي يكنون لكننل عامننل مجننال خناص ونشنناط متميننز يفننرض عمينه وو 

                                                 
انؼًم  هى ػهى ٌذرص انًماٌٍض انتمٍُت نتكٍٍف اإلَظاٌ يغ اَنت وانظزوف انفٍشٌمٍت فً آياكٍ: أرجىَىيٍا *( 

*
 

. 
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ن ظنناهرة ذلنك أ .خننرينعنن اآل ش فيهننا العامنل داخنل التنظننيم منعنزاليا ينؤدي إلننم حالنة  يعنمنم
 جتماعينة واصنل ، يقنيم فوا ، مع التقدم التكنولوجي خطوةفالذي يتطور خطوة ، تقسيم العمل 
 فني ضني  أفن  العمنل، تظهر أثار  السنمبية بالنسنبة لمعامنل  و،نسان والطبيعةإلصناعية بين ا

 الخمنن  و  وفقنندان القنندرة عمننم،بتكننار وشننعور العامننل الجزئيةاتكننرار أداء العمننل دون تجدينند  و
سنمعة نتقنال الا و  اإلبداع وضعف العالقات بنين العناممين فني المصننع نتيجنة ضنجي  اآلالت

، منن جاننب آخنر و  .مما ينؤدي إلنم إرهنا  العامنل عصنبيا ونفسنيا .المصنعة من آلة  خرى
قند صناحبه تبسنيط ، زدياد تقسيم العمل في المصنانع استخدام التكنولوجيا الذي أدى إلم افإن 

بحينننث . (06)نتيجنننة التنظيمنننات اإلدارينننة الهندسنننية، تقمينننل نطنننا  مسنننؤولية العامنننل  ا عمننال و
تخناذ القنرارات ا في المسائل الخاصة باإلنتاج و تتحل عممية الب يها النشاط الكمي ويتطمب ف

 .إلم مستوى المرشد، حل المشكالت من مستوى العامل  و
ن أمنن هننا يمكنن  و .النظريات ليسنت أكثنر منن تعميمنات تفسنيريةأن  يمكن القول و

لمعمنوم أن الواقنع الصنناعي فني منن ا و .لتصاقا بالواقع الجزائنريال عن أكثر النظريات ءنتسا
أدوات تخفف  فا من يحتاج  نظمة و .في مضمار ا من الصناعي، الجزائر مختمف عموما

 .ها إذا وقعتاتلتخفيف من تيثير بهدف اأو تمنع حدوث الحادثة أو كيفية التصدي لها 
 نظريات حادث العمل -ط

بنين  ةر معنين لمعالقنحسنب تنظين، حتم و إن تمت دراسة حادث العمل كمتغير تابع 
و مسنتوى التكنولوجينا، منن  أو بنين العامنل و تنظنيم العمنل . من جهة، العمل بيئة العامل و 
 .إلم نوع آخر من النظريات ، التي تتعم  بتفسير حادث العمل، و ننتقل اآلن  جهة أخرى 
 (**) تها بحادث العملـة و صمـذات البشريـال

ذات العامنل المتدخمنة فني تشنكيل وامنل الشخصنية الع" الرحمن عيسـوي بدع"تنناوللقد 
 : تياآلفي حوادث العمل وحصرها ، و عالقتها ب
كممننا كننان ذكناء الشننخص العامننل أننه " عيسننوي"يعتبنر . الــذكا  و حــوادث العمــل: أوال

المهننة فني فتنرة تعمنم ، حيث أن الذكاء يعني ... مرتفعا ، كمما كان عدد اإلصابات لديه قميال
بنننين : قننائال، و لكنننه يسنننتدرك  بعنند ذلننك . أحكننام صننائبةتننع بقنندرة عمننم إطنننال  التمو  وجيننزة

                                                 
حكًت ػبذ انًجٍذ ػبذ انؼشٌش ، انظاليت وانصحت انًهٍُت ، فً تكُىنىجٍا : نًشٌذ يٍ انًؼهىياث أَظز **

 .   0991انصُاػت، ػًاٌ 
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مثننل ؛ فنني أعمننال أخننرى ، الننذكاء قنند يكننون ضننروريا ، فنني بعننض ا عمننال و غيننر ضننروري 
 .تمك ا نشطة التي يمكن أن تؤدى بصورة آلية

ن يبندو أفحسنب بعنض الدراسنات فني عمنم الننفس االجتمناعي ، . قـوة اإلبصـار:  ثانيا
  .من غيرهم، لعمال الذين يتمتعون بقوة إبصار عالية ، يرتكبون حوادث أقل ا

هننناك اتجننا  . بــين الحركــات و األفعــال المطموبــة( coordination)التنســيق : ثالثــا
أن منننن خنننالل مجموعنننة منننن البحنننوث ،  لننندى عممننناء الننننفس االجتمننناعي فننني الصنننناعي يؤكننند

 و قنند بيونننت دراسنننة. ريعو االسنننتجابةبعننض ا شننخاص يبطننؤون فننني االسننتجابة و بعضننهم سنن
كانت تتمينز ، الحقيقية في التنسي  الحركي و البصري العمالية أن المجموعة ؛ عامل (055)

 ( .%29)بكثرة الحوادث من المجموعة ا خرى ، بمعدل يقارب
كنانوا ، تؤكد دراسات حنوادث العمنل أن العمنال المحبنوبين . السمات الشخصية :رابعا
الثقنة و المينول نحنو أفنراد  ،أن سمة التفاؤل  ذلك. نبوذينمن العمال الم، لمحوادث أقل اقترافا 

رتبط ارتباطننا موجبننا مننع ، تننالجماعننة ، عمننم عكننس الميننل لمتمركننز أو االنطننواء عمننم الننذات 
، يتسنمون بدرجنة عالينة( Introverties)كمنا أن ا فنراد المنطنويين. انخفاض عدد اإلصنابات

االنتبا  إلم مجريات العمل و زيادة درجة و هو  ما يساهم في . بصريةال-من اليقظة السمعية
 (.01)من ثم إمكانية التخفيف من الحوادث

فني مصننع ، فني دراسنة أخنرى أجرينت أثنناء الحنرب  العالمينة الثانينة . التع  :خامسا
عنندما انخفضنت سناعات العمننل ؛ بريطناني ، لنوحظ انخفناض معندل الحنوادث عنند العنامالت 

فنإذا كنان العامنل  .ن أن الحنوادث مرتبطنة باإلنتناجكما تبنيو . يوميا/ ساعات( 05إلم  04)من 
 5,0)يوميا ، فإن نسبة الحوادث هي/ يوميا و ارتكب خمسة حوادث/ عمبة( 0555)ينت  ألف

 (.%0,0)فإن نسبة الحوادث تصبا ، حادثا ( 09)عمبة و ارتكب( 0055)أما إذا أنت (. %
كممنا زادت خبنرة هذ  الخاصية المبدأ الذي وفقا لنه أننه يقنول  تطرح   .الخبرة :سادسا

ففنني إحنندى الدراسننات وجنند أن العامننل الننذي لديننه خبننرة . العامننل قمننت نسننبة ارتكابننه لمحننوادث
حادثا فقط ، لدى من كان يتمتع ( 01)حادثا ، مقابل( 041)أشهر ارتكب( 3 –0)تتراوح بين 

ي أيضننا ، أن التقنندم  فنني السننن يعننني النضنن  و وهننذا يعننن. سنننوات( 0 –0)بخبننرة تتننراوح بننين
 .زيادة الخبرة ؛ مما يجعل إمكانية وقوع الحادثة أقل احتماال

: و يقصد بها المتغينرات الفيزيقينة و التني منن بينهنا. جممة العوامل الخارجية : سابعا
ثننار منن آ، منا يترتنب عمنم ذلنك  فهني كمهنا تنؤثر عمننم العمنل و. اإلضناءة ، الحنرارة ، البنرودة



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

مننن الحنوادث فنني ( %40)ففنني دراسنة قامننت بهنا إحنندى شنركات التننيمين وجند أن. أو إصنابات
تسننبب تو اتضننا أن اإلضنناءة الصننناعية يمكنهننا أن . ترجننع إلننم رداءة اإلضنناءة، المصننانع  

 .الحوادث ، بنسبة مماثمة أيضا معدل زيادة في 
ات بحننننوالي ثالثننننة أمننننا فنننني المننننناجم حيننننث ترتفننننع الحننننرارة ؛ فترتفننننع معنننندالت اإلصنننناب

و قنند أجننرى أحنند البنناحثين . فنني المننناجم المنخفضننة الحننرارة، أضننعاف عننن معنندل  الحننوادث 
إلننم أن نسننبة الحننوادث ترتفننع فنني ا قسننام التنني تقننل ، دراسننة أشننار مننن خاللهننا ( Kerr")كيننر"

هنا في ا قسنام التني يسنيطر عمي، و كانت الحوادث الخطيرة تحدث أكثر . فيها إمكانية الترقية
و إن كانننننننت النتننننننائ  ليسننننننت نهائيننننننة ، فنننننني هننننننذا . الننننننذكور و لهننننننا فننننننرص ترقيننننننة منخفضننننننة

، تنظنننيم العمنننل و طرائننن  (الفيزيقينننة)يبننندو أن  الظنننروف الخارجينننة ، و عمينننه .(09)رالمضنننما
العوامل التي تساهم في ارتفاع معدل وقوع الحنوادث إذا لنم بين التعامل مع العامل ، كمها من 

 .منع أو الحد من اإلصاباتلتوظيفها يتم التفطن إليها و 
يمكن أن نصل إلم عدد من النتائ  الهامة بخصوص حنوادث ، و بناء عمم ما تقدم 

 :قسم إلم ما يمينالعوامل تتمك حيث يالحظ أن مجموعة  ،وعواممهاالعمل 
النننذات تتمتنننع  إذ. ، المشنننتقة منننن النننذات البشنننرية العوامـــل الداخميـــة طائفـــة  .األولـــ 

فننإذا حنندث خمننل فنني (. اجتماعيننة-بيولوجيننة، نفسننية، نفسننية)قنندرات محنندودة بحنندود ب البشننرية 
 .سيؤدي إلم حادث خمل، فال شك أن ذلك الجممة هذ  الخصائص النفسية االجتماعيةهذا 

. ينشنط فينه العامنل ، و هي تشت  من المحيط النذي فة العوامل الخارجيةطائ .ةثانيال
، الضننوء) المتمثننل  فنني المتغيننرات الفيزيقيننة؛ الخننارجي فالعامننل كننائن عمننم اتصننال مننع العننالم 

فهنننننننذ  الصنننننننمة القائمنننننننة ال رينننننننب أن لهنننننننا (. الحننننننرارة ، الطعنننننننام ، المننننننناء ، الهنننننننواء و الرائحنننننننة
 .عمم أداء العامل( Impact)تيثير

 : يمكن قول ، ما يمي  مما تقدم
ي أن أصننل الحننادث يتمثننل فنن( Pierre Gazamien")كزميننان. ب" نعتقنند مننع : أوال

لمفنننرد و التننني تضنننغط عمنننم بعنننض ا فنننراد و تجعمهنننم  تمنننك الخصوصنننيات التكوينينننة النظرينننة 
أي أن . (09)و هننذا مهمننا كننان نننوع العمننل المنننوط بالمسننتخدم. حننوادثوقننوع فنني المننؤهمين لم

 La psychologie")عمنم نفنس الحيناة اليومينة"، في كتابه " فرويد .س " وضع  هناك ، كما

de la vie quotidienne ) و منن فعننل أعنددا معتبنرا مننن اإلصنابات المسنببة ، هنني نتناج
و عمنم النقنيض منن ذلنك ، (. Les névroses)يينو مثنال ذلنك أمنراض العصناب .الفنرد نفسنه
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أن جنل العمنال يندخمون إلنم الميندان المهنني ، دون كفناءة ( Pierre Satin")ستان. ب" عتقدي
فننني ( Faverge")فنننافرج"يقنننول  و(. 45)ة فهنننم بنننذلك ، معرضنننون إلنننم أعمنننال خطينننر . مهنينننة

لهذ  ، عندما يكون ا فراد غير مؤهمين و هناك حادث عمل أن يكون  ه يمكنالسيا  ذاته ، أن
 (.40)هي مصدر الخطرالتي الخبرة ،  يفتقدون إلم همو أن .ا شغال المتعددة

الحننادث بالمعادلننة  عننن( Henri Desoile")دوزوال. هننن" ، يعبننرمننن جهننة أخننرى  و
أحذينة × بقاينا صنمبة فني ا رض × سنوء اإلشنارة × تركينز × خطني × سنرعة × تعنب : لينةالتا

)+( عننوض إشننارة( ×)أن توظيننف اإلشننارة، و يتضننا مننن ذلننك . حننادث عمننل= غيننر مالئمننة 
، لنو أزلننا أحنند تمنك العوامنل وعوضنناها يصنفر ، فنإن الحنادث ال يقننع أننه حسنب رأينه ،  يفيند 
ال  صنننابةفننإن اإل، م وجننود بقايننا صننمبة ، فنني أمنناكن العمننل لننو كانننت اإلشننارة فيننه عنند. مننثال
 (.44)تحدث

 . (**)  تشريعيال طاراإل-ي
مننن تشننريعات ، فنني جانننب كبيننر تشننريع العمننل الجزائننري مسننتمد  مننن المعننروف أن  

المقنناول  ،المسنؤولية عمنم عننات  صناحب المشنروع  إسنننادهننو يرتكنز عمنم  و .العمنل الفرنسنية
أينن ؛ حدث في فرنسا إصالح فني هنذا التشنريع ،  0920 في سنةو . جأو مالك وسائل اإلنتا

 و نفقننننات الحننننادث إلننننمالمسننننؤولية  تقمننننانت مسننننؤولية فنننني الحننننادث ورب العمننننل مننننن اليعفنننني 
، يطبن  لنم  وأ هعيوسيتم تلم ، لكن  هذا اإلصالح التشريعي  .جتماعيةالتنظيمات ا منية اال

أي عمنم مسنؤولية مالنك ؛ بقته عمنم حالتنه السنابقة أية ستعمار ذلك  ن اإلدارة اال .في الجزائر
و خاصنننة  0966جنننون  40فنني  ، عننناد تنظيمنننه قنند ألكننن المشنننرع الجزائنننري  .وسننائل اإلنتننناج

مسنؤولية  فين وذلك من حيث .ا مراض المهنية دث العمل وامتعم  بتعويضات حو الجانب ال
عمم عات  التنظيمات ا منية ووضعها  و عموميةأاإلنتاج ، سواء كانت خاصة وسائل مالك 
 .النظام التشريعي الفرنسي ما هو الحال فيمثم، جتماعية اال

( 0993جويميننة  04 رمننأمننن  03–93)عنندلت بقننانون 0966جننوان   40هننذ  المننادة 
 4من أمر   03–93)السالف الذكر القانون و .ا مراض المهنية فيما يخص حوادث العمل و

 :كالتالي، حوادث العمل عة طبي تنفيذيحدد   (0993جويمية 

                                                 
وطٍُا ، : إطًاػٍم يفٍذ دوسكاجً  ، انتشزٌغ وانظاليت وانصحت انًهٍُت : نًشٌذ يٍ انًؼهىياث أَظز  –( 

. 0911، طىرٌا ، اتحاد انُماباث . ػزبٍا ، دونٍا 
**
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أثنننر بسنننبب أو كنننل حننادث نجنننم عنننه جنننرح جسنندي  "حنننادث عمننل"يعتبنننر :  6المــادة 
  . مفاجئ خارجي وقع في إطار العمل

قينام بمهمنة خاصنة أو دائمنة اليعتبر أيضا حادث عمل حادث وقع خالل  : 2المادة 
 .خارج المؤسسة حسب تعميمات المسؤول

المسننافة المسنننتخدمة مننن المنننؤمن  ءحننادث وقنننع أثنننايعتبننر حنننادث عمننل : 11المــادة 
 .هذا مهما كان نوع المواصالت المستخدمة و .لعممه أو راجع منه هلتنقم

المهتمنة بنالحوادث نشناط عممني  (03 -93)في المادة ، فقد جاء من جهة أخرى  و 
فني ، شروط ةخالص ثالثتسايمكن ، بناء عمم ذلك  و (. 43)جروح جسدية  إلم  ىالذي أد و

 : ، و هي الحادث تحديد
 .جية العنصر الخارجيافموجوب وجود شرط العنف أو  -
 .الجروح الجسدية -
 إن هننذا .الحننادث يكننون فنني مكننان العمننل وقننوعأي ؛ رتبنناط وجننوب وجننود مكننان اال -

 ، فنني كننذلك بالنسننبة لمعامننل  و .فنني تحدينند الحننادث،  ايعتبننر فنني الجزائننر مهمنن الشننرط  الثنناني
ة ر يجننب اإلشننا، هننذا المنننوال  عمننمو  .ةيننيسننباب خارجبال يسننتمزم تبريننرا الحننادث ،  هموقننع عممنن

النذي حندد الحنادث  و 0999در فني شنهر جويمينة االصن( 04 – 93منن قنانون  9)المادة إلم 
 عتبنر نتيجنة العمنل ين أيجنب ، من جراء حادث العمنل ، فالجرح أو الموت الواقع  :كالتالي ، 

  .مع وجود إثبات الحقيقة له 
ت اإلشننارة إلننم ذلننك ، مننن خننالل التركيننز عمننم عنصننر المسننؤولية ، فنني كمننا سننبقو 

، خنراآل و .مسنؤولية الدولنةا ول ، هنو  :اثننين بد من التمييز بين مفهنومين ال .حادث العمل
كنالعالج أو  :أي التعويضات المادية جراء حنادث؛ الطرف الذي يتحمل دفع التكاليف ب يتعم 
 .منحة مادية تقديم

 
 "حنننادث"إذ البننند منننن تحمينننل  .وحننند  ال يكفنننيأو التشنننريعي ، لكنننن المنطننن  القنننانوني 

أو  ات كنننل هنننذ  التعريفنننفنننإن  ،فبالنسنننبة لهنننذا الموضنننوع  .عننننهتبنننني تعرينننف محننندد  والعمنننل 
قضننايا  ن فننييسننواء مننن طننرف  مختصنن تنني تننم التعننرض لهننا ،ال؛ التحدينندات لحننوادث العمننل 

 ذخنننتتلنننم ، فإنهنننا ة لألمنننن الصنننناعي أو التشنننريع الجزائنننري العمنننل أو الهيئنننات الدولينننة الوطنيننن
 نهننا تحنناول البحننث عننن العوامننل المؤديننة لوقننوع حننوادث ذلننك  .لحننادثواحنندا اتجننا  امنظورنننا 
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أخنرى   عمم عوامل مادية و اتالتعريف تمك تركز معظمحيث . في المؤسسة الجزائرية، العمل 
ال  نفهنني إذ .بشنكل كمني مقبنوالو نفصنال عنصنرا م،  ىأخنر  هنةجمنن دون أن تحندد ، بشنرية 

فني هنذا بننا ينؤدي منا هنذا  و .الحنادث و العمنل ، بنين النتالزمقاعندة  منمعبنناءا تحدد العوامل 
 وأمنن زاوينة أخنرى ، عمنل الهتمنام بالعوامنل التني تقنف وراء حنوادث إلم ضنرورة  اال، البحث 

 .من تحميل مغاير
العمننل ، فننني تنننؤدي إلننم حننوادث ، تقنيننة أخننرى  ماديننة والعوامنننل مننن ال هننناك تركيبننة

في هذا هتمامنا ينصب الكن  و. سائرة في طري  التصنيعالدول الالدول المصنعة أو  مختمف
؛ التني يتعنرض ة لعوامنل حنوادث العمنل يالتني تعطني خصوصن و؛ عمنم عوامنل أخنرى المقام 
فنني لعامننل عننن ا،  غننايرةلننه خصوصننيات م، ن العامننل الجزائننري أحيننث  .لعامننل الجزائننريلهننا ا

الثننورة المعموماتيننة و تزاينند ) التنني عرفننت الثننورة الصننناعية تحدينندا ، الغربيننة الصننناعية النندول 
 : عمم المستويات التالية ذلك و .(في الصناعة، ستخدام التكنولوجيا المتطورة ا

منننع هنننذا ، مننه ؤ وعننندم تالالجزائننري ا صنننل الريفنني لمعامنننل : افيـوى الثقــــالمستــ -(0
، اآللينة اإلنتناج سنيرورة اإلدارة ، المسؤول في الورشة ، تنظيم العمل ، "مثل ،  لجديدالتنظيم ا

الشنراكة ا جنبينة ، )منه منع سنرعة التحنوالت التنظيمينة الجديندة ؤ غياب معرفة تقنية ، عدم تال
قننيم و  رواسننب ثقافيننة، تنظننيم العمننل، اإلنتنناج حسننب السننو  ، ضننعف المعرفننة التقنيننة الحديثننة

 ".(جتماعيةا
، الننذي يعنناني منننه العامننل الجزائننري  ةالرئيسنني ةالمشننكم: جتمــاعيتوى االــــالمس – 4

نقنص  العمنل و بيئنةالسكن عنن مكان بعد ؛  هو مشكل السكن و كبر حجم أسرة العامل، أوال
  .المبذولة في العمل أو يجدد طاقتهيستطيع أن يسترجع  ؛ التي بواسطتهاالمراف  العامة 

إشننباع حاجاتنننه التنني تحنند مننن القنندرة الشننرائية الضننعيفة : صــاديقتالمســتوى اال – 3
منة يجتماعينة  الثقإضنافة إلنم هنذا ، التقاليند اال .بحكنم تنوعهنا وتعنددها، العائمينة  الشخصية و

 .ةيقتصادعمم الوضعية اال
الوسنننائل التنظيمينننة لممؤسسنننة بنننين منننة ءعننندم مال:  لمؤسســـةامســـتوى تنظـــيم  – 2

 :منننن حينننث و ذلنننك. فننني نظنننام السنننو ، البشنننرية  طنننر القانونينننة وا  والصنننناعية العمومينننة 
عمنم  و. نقص تجربة اإلطارات المزودة بثقافنة السنو  ،التكوين و ا من الصناعي ، التنظيم 

منينة ، ترم الشروط ا حتأنها هل  :نوعيتها نظر إلم شكمها والدون ، مستوى تهيئة المؤسسة 
 .ل ا... ةمستخدمال التهوية ، الضوضاء ، نوع التكنولوجيا
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 clés en)مفتناح فني اليند ال ةالمؤسسنات عمنم طريقن سياسنة تشنييد دون إهمنالوهنذا 

main  ) الخطنر  :مثنل، منع الخصنائص الصنناعية ، إضافة إلم عدم تيقمم العامنل الجزائنري
لنم ، عمم هذا ا ساس  و. دخوله في نمط اإلنتاج العالمي الجديد ظروف العمل و ،  المهني
فننني المؤسسنننة ، إنمنننا عمنننم متغينننرات العمنننل  و، محنننادث بذاتنننه لهتمامننننا فننني تعريفننننا اينصنننب 

 . الجزائرية المعاصرة
المسنننتخمص منننن خنننالل هنننذا التحمينننل المفهننني و النظنننري لمظننناهرة يتمثنننل التعرينننف  و

تفاعل متبادل ليجة تن وه، إن حادث العمل : اآلتي ، في (حادث العمل)موضوع هذا البحث 
 طبيعننةزيائينة، يظنروف الفالعمننل ، التنظنيم ) لمؤسسنة فنني االعوامنل الداخمينة مننن  ممنةبنين ج، 

  ذهنننن (.الخارجننننة عنننن المؤسسننننة)قتصننننادية لمعامنننل االو ثقافيننننة -العوامننننل السوسنننيو و( العمنننل
 ذلنكو       ؛ جتمناع العمنلافي عمنم عاممي ، تصبا موضوع تحميل ، كر ذالعوامل السالفة ال

غينر كناف ، خارجينة أخرى و   إلم عوامل داخمية، ا التقسيم ذهمثل  ن  .الشامل اهافي محتو 
جنة لعامنل واحند يلنيس نت، لنك  ن الحنادث ذ .فني كميتهنا، الظاهرة  تصوير و غير قادر عمم

مسناهمة  "خارجينةأخنرى  بنين عوامنل داخمينة و، تفاعنل ضني  "بمثابنة هو  ،  بالعكس هو لكن
 .في وقوع الحوادث
 ةــــالخاتم

عمنننم ، فننني هتمامنننات الرئيسنننية هننني منننن اال، حنننوادث العمنننل  بات وال شنننك أن إصنننا 
بحننننوث  ظهننننرت فنننني السنننننوات ا خيننننرة ، دراسننننات و، فقنننند نظننننرا لهننننذ  ا هميننننة  و .جتمنننناعاال

 ينكمصننندر ، جنننانبين أساسننيين باهتمنننت هننذ  البحننوث  و .النقنند التحمينننل و، البحننث ب هنناتناولت
 . لحدوث إصابات العمل ينرئيسي

المعدات والتنظيم ، اآلالت ، ظروف العمل  :هي و، المادية  لثقافيةاالعناصر :  األول
 .الداخمي لممؤسسة
ــــة قيمننننه ) نسنننناني لمعامننننل إلهنننني التنننني تننننرتبط بالسننننموك ا الثقافيننننة الالماديننننة  : الثاني

 (.وعاداته
الميـل المسـتهدف "فني عندة نظرينات منن أبرزهنا نظرينة ، تبمورت هذ  العناصنر قد  و
أن العمننننال الننننذين يتعرضننننون ، د عمننننم فرضننننية سننننيكولوجية مؤداهننننا تسننننتنهنننني  و ".لمحــــوادث

مســـــتهدف "بمصنننننطما   النننننذين يوصنننننفون و؛ لإلصنننننابات منننننرات عديننننندة أو بصنننننورة مطمقنننننة 
  أفعــاالالعمــل بوصــفها حــوادث  نظــر إلــ ت، التــي  "التحميــل النفســي"نظريــة  و ". الحننوادث
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ويفسننر  .لننذاتضنند اموجننه عنندوان شننعوري ، أن اإلصننابات الجسنندية  و .مقصننودة ال شننعوريا
أنهنا تعبينر عنن صنراعات ، عمنم أسناس التي يتعرض لها العمال ؛ معظم اإلصابات " فرويد"

 و. لحننوادثاسننببية  هننو إحنندى المركبننات التنني تسننتند عميهننا،  "عتــا  الــذات"أن  و .عصننابية
تحنننناول تفسننننير إصننننابات العمننننل مننننن خننننالل منظننننور فننننردي ، ن النظريننننات  النفسننننية أيالحنننظ 
فننني البنننناء التنظيمننني لممؤسسنننة تتننندخل التننني ؛  ةذلك العوامنننل المادينننبننن ةعدبتسنننم. وجيسنننيكول

 .الصناعية
التنني أجرينت حننول إصننابات أو ؛ البحنوث  الدراسننات وتمنك عمومنا فمننن خنالل كننل  و

مننزي  عمنم ا رجننا ، لكنهننا  و .ليسننت وليندة الصنندفة ،ن هنذ  ا خيننرة أيبنندو ، حنوادث العمننل 
روف الفيزيقينننة المحيطنننة ظنننالتكنننوين المهنننني ، ا منننن الصنننناعي ، ال) منننن العوامنننل الداخمينننة 

التننني يعيشنننها العامنننل عنننند وقنننوع ؛ الثقافينننة و قتصنننادية اال-جتماعينننةالظنننروف اال و( بالعامنننل
من هنذ  (  %95) أنإلم  ، تشيرمع العمم أن اإلحصائيات المتعددة . إصابة أو حادث عمل

محننناوالت البحنننث أو التقصننني عنننن أن ننننرى ، ا لهنننذ و .راجعنننة لمعنصنننر اإلنسننناني، الحنننوادث 
، دون النظننر بعمنن  إلنم العوامننل ا خننرى، مسننتقل بذاتنه  وأكعامنل منفصننل ، العامنل البشننري 

االسننتغناء  ، فننيإذ أن ثمننة صننعوبة حقيقيننة  .عنهننا حتننم بعينندة ولمموضننوعية أعتبننر مجانبننة ت
 .هاعزلعنها أو 
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العنف والسمم في المنظومة التربوية 
 الجزائرية

 القيم والعالقات التربوية نموذجا
 

 بن دريدي فوزي
المركز الجامعي بسوق أىراس

 ممخص 
ضمن الفضاء التربوي برزت ظواىر العنف المفظي والجسدي ضد األساتذة وىياكل المؤسسات   

عمق بحجم الظاىرة في مدارسنا إال أن وعمى الرغم من شح اإلحصائيات الرسمية فيما يت.التربوية
سنحاول في ىذه المقالة أن . الدراسة الميدانية بينت الوجود الفعمي ليذه الظاىرة في المجتمع الجزائري

نوضح واقع العنف المدرسي واتجاىات السمم في المنظومة التربوية الجزائرية ، إضافة إلى معاينة 
ة عند التمميذ ومدى تحمكيا في سموكو لجية جعمو أكثر توافقا دور القيم التي تبثيا البرامج المدرسي

 .مع توضيح طبيعة العالقات التربوية في المدارس الجزائرية.المدرسية ةمع المجتمع والبيئ
 الكممات المفتاحية

 .العنف المدرسي، ثقافة السمم، البرامج المدرسية، القيم المدرسية، العالقات التربوية، التطرف
Résumé 

Dans le champ éducatif, on trouve 

la violence verbal et physique à 

l’égard des enseignants et les biens 

d’établissement scolaires. Et 

malgré le manque des statistiques 

officielles concernant l’ampleur du 

phénomène dans nos écoles, 

l’étude empirique   a signalé 

l’existence de ce phénomène dans 

l’Algérie. On tracera dans cet 

article les Réalités de la violence 

scolaire et les orientations de la 

paix dans le système  éducatif 

algérien, et l’analyse du rôle des 

valeurs inculquer par les 

programmes scolaires chez l’élève 

et sa capacité de réguler son 

comportement a fin  de l’adapter 

avec son société et son 

environnement scolaire et social. 

      En fin, on élucidera la nature 

des Relations Educatifs dans les 

écoles Algériennes. 

 مدخل 
تكتسي دراسة العنف والسمم في 

منظومة التربوية الجزائرية أىمية خاصة ال
من حيث محاولتيا التعرف عمى األبعاد 
المرجعية المكونة لشخصية التمميذ التي 
ستظير الحقا في سموكات عدوانية أو 
تكيفية مع األنساق االجتماعية 

ويظير كل ذلك من خالل .المختمفة
تحتوييا التي " القيم"محاولتنا التعرف عمى 

.يةالبرامج المدرس
كما تحاول ىذه الدراسة التقرب من الجو المدرسي السائد في المدارس الجزائرية الكتشاف 

 .طبيعة العالقات التربوية من حيث توترىا أو محافظتيا عمى اليدوء والتوازن
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 :في العنف المدرسي:أوال 
 لقد بدأ االىتمام بموضوع العنف المدرسي حول العالم منذ التسعينيات في فرنسا وفي

المرصد الدولي "لكن الفتح الكبير في ىذه الدراسات بدأ مع أعمال .العديد من الدول الغربية
-إن األطروحة األساسية التي بنيت عمييا أعمال ىذا المرصد".لمعنف في الوسط المدرسي

المتعمق بالحوادث الصغيرة المرتبطة  ىي أن العنف الذي يجب االىتمام بو ىو ذلك-والزالت
وبالتالي فالمعالجة التي تتبع الحوادث  Microviolences  10"لعنف المصغرا"أساسا بـ

اإلضافة الميمة الثانية .المعبر عنيا في اإلعالم تعتبر بالنسبة لفريق الباحثين عديمة النفع
ىي أن العنف في الوسط المدرسي ىو مَشكل في الوقت نفسو من جنح ولكن أيضا من 

قات التربوية داخل المؤسسات بين جميع أطراف الجماعة وىو ما يتعمق بالعال.سمبي"مناخ"
 .التربوية

في الجزائر الدراسات الخاصة بالعنف المدرسي مازالت في بداياتيا األولى ولم تتبع 
أبعد من ذلك فإن المعالجات الرسمية لألحداث التي أصبحت .التيار السائد حاليا في العالم

ع القانوني والفوقي عن طريق مناشير وزارية مدارسنا تعيشيا مازالت في مستوى الرد
ومراسالت محمية عمى مستوى مديريات التربية تنيى فييا المعممين والفريق التربوي وتعدىم 

 .ضد التالميذ"إدانتيم بفعل عنيف"بأشد العقوبات في حال أثبتت 
ة جد قاصرة ألنيا التقارب العنف داخل المدارس كظاىر -برأينا–طبعا ىذه المقاربة 

سوسيولوجية تربوية تحتاج لمدراسة العممية المتأنية و إنما تعالجا من منطق الردع الذي 
 .يخفي في نياية األمر العوامل الحقيقية المؤدية لمظاىرة

من الناحية المنيجية فإن محاوالت الباحثين إيجاد تعريفا جامعا لمعنف باءت كميا 
افية الى أخرى إضافة الى صعوبة االتفاق ذلك أن ىذا المفيوم يختمف من بيئة ثق.بالفشل

فاألفعال التي تعرف بأنيا عنفا في بيئة مدرسية وتربوية وثقافية .عمى المصطمح في حد ذاتو
من ىنا تبرز األىمية إلى المواصمة في عممية التنظير .كمعينة التعتبر في بيئات أخرى كذل

لى تعريف يحقق نوعا من االنسجام الدولية المقارنة لمحاولة الوصول ا تالمصحوب بالدراسا
 .واإلجماع

نمط من أنماط السموك يتضمن إيذاء اآلخرين، وقد "لقد عرف البعض العنف بأنو 
في  :"وىناك من الباحثين من يعتبر العنف بأنو".يكون مصحوبًا في بعض األحيان بانفعاالت
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-في وضعية صراع– كل األفعال التي:ىناك من الباحثين من يعتبر العنف بأنو  ،المقابل
 10".تيدد أو يمكن أن تيدد الراحة النفسية أو الفيزيقية لمشخص

وبشكل عام فإن العنف ىو كل األفعال التي تيدد سالمة اآلخرين معنويا، جسديا 
 .وفي األمالك

إنو " مبني»العنف في العادة .العنف ليس دائما فعال معزوال، غير مرئي، وعرضي
العنف و االنحراف يمكن أن يظيرا في حوادث مؤكدة ومثبتة .يتشكل في المظير والمضمون

 حوادث صغيرة ولكن قميمة فيما يخص العقوبة  -أيضا -ولكن
جنح حسب التعبير الجيد لعالم -إنيا تبقى في محيط االنحراف الظاىر ، إنيا  ماقبل

 10.الجريمة الكندي موريس كوسون 
ذا كانت الصعوبة المنيجية تبرز عند محاولة تعريف العنف، فإن العممية تكون  وا 

فيل يعرف السمم بنقيضو أي العنف أم انو يحمل خصائص .أعقد عند التحدث عن السمم
 .ذاتية تفرقو عن األول؟

، ىو نتاج لمثقافة القائمة آخرمفيوم ثقافة السمم، شأنو شأن أي مفيوم ثقافي 
ويتنافى ذلك مع أي زعم . افةوانعكاس ليا وبالتالي فيو يتطور ويتوسع مع تطور وتوسع الثق

 40.بإمكان تقديم مفيوم نيائي ثابت لثقافة السمم
ثقافة السمم ال توجد كثقافة مستقمة ومنفصمة تماما عن باقي ثقافة إن 

كل تقسيماتنا  أنالمجتمع بل ىي تتداخل معيا وتنبث فييا وتمتحم بيا وبحيث /اإلنسان
ماة سممية ثقاف إمااالفتراضية لمثقافة يمكن أن تكون  وعمى سبيل المثال . ثقافة غير سممية وا 

فان الثقافة الدينية تكون ثقافة سممية بقدر ما ىي تكرس القيم والمبادئ الداعية لمسمم مع اهلل 
والنفس والبيئة، والثقافة التنموية تكون ثقافة سممية بقدر كفاءتيا في استثمار السمم في تحقيق 

ل االقتصادي والتوازن االجتماعي ورفع مستوى المعيشة، تنمية تعزز مقومات السمم كالعد
في توظيف الطاقة الجنسية لخدمة السمم  إسيامياوالثقافة الجنسية تكون ثقافة سممية بقدر 

العنيفة كاالغتصاب، والثقافة السياسية تكون ثقافة  األساليبوفي تامين تصريفيا بعيدا عن 
والتعايش والنيج التوفيقي والحمول السممية  سممية طالما كان تركيزىا عمى قيم الحوار

 .لمنزاعات

وبشكل عام فإن ثقافة السمم تمثل إحدى األبعاد العاطفية التي تسعى إلى تمريرىا 
 عمى األقل عمى مستوى األىداف .لمطفل كل منظومة تربوية ميما كان نوعيا
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 مكن تصور فال ي.والغايات العامة التي تعبر عنيا فمسفة التربية في كل مجتمع
أن تبث المنظومة التربوية أفكارا تطرفية وعنيفة -عمى المستوى النظري والظاىري–

لقد ارتبط الحديث عن العنف، التطرف، ثقافة السمم في المنظومات .في شخصية الطفل
 .المصنوع أمريكيا" مشروع الشرق األوسط الكبير"اإلسالمية بما يسمى بـ-التربوية العربية

و أمريكي لفرض نماذج من المنظومات التربوية والبرامج التي تعتقد وىكذا برز توج
ىذا بتبرير أن اآليات .في المناىج التربوية العربية واإلسالمية" التطرف الديني"أنيا تحارب 

القرآنية التي تقرأ لمتالميذ ماىي إال جزء من منظومة فكرية جيادية تطرفية تيدف إلى نفي 
 .اآلخر وقتمو

قيم التي يحتوييا المنياج الرسمي الجزائري فقد ظير لنا من خالل دراسة بالنسبة لم
تحميمية مضامينية لبعض الكتب المدرسية لمواد التربية اإلسالمية ، التاريخ والجغرافيا والتربية 

 :10االجتماعية   مايمي
التعرف مجموعة القيم المؤسسة لمبرامج والمناىج المدرسية الجزائرية تعتمد عمى -0

 .)قيم سموكية(والطاعة  )قيم مدرسية(واألداء  )قيم معرفية(
قاعدة ميمة لتوافق التمميذ مع المؤسسة المدرسية ومع -نظريا– إن ىذه القيم توفر-2

 .قيم المجتمع
 :العنف والسمم في المدارس الجزائرية:ثانيا

الكمي، يتجو التحميل السوسيولوجي إلى مقاربة الظاىرة االجتماعية ضمن البعدين   
ومن –لذلك .والجزئي المصغر في محاولة منو لتحميميا ، وبعد ذلك تقديم التفسير المالئم ليا

فإننا سنعتمد في عرضنا ليذه الظاىرة أوال عمى الظاىرة األعم وىي -خالل ىذا المنطق
إنحراف األحداث ومن ثمة التوجو إلى داخل المدرسة لمحاولة التعرف عمى مايجري فييا من 

 .ت تربويةعالقا
 :انحراف األحداث-1

يرتبط العنف المدرسي بظاىرة أعم ىي ظاىرة انحراف األحداث، وتبقى  
يمكننا .إال أن ىناك بعضا منيا بدأ يبرز مؤخرا.اإلحصائيات الرسمية شحيحة في الظاىرتين

ئج االستعانة بما ورد في تقارير األمن والدرك الوطنيين إلبراز ظاىرة انحراف األحداث وبنتا
  .دراسة ميدانية قمنا بيا عمى العنف في الوسط المدرسي

 (2112-1998)تطور ظاىرة االنحراف :   11جدول رقم
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 عدد األحداث الموقوفين : التكرار
 .0110مارس.قيادة الدرك الوطني".انحراف األحداث باألرقام: "المصدر

 

ثم 0111إلى  0991يظير لنا الجدول أعاله تزايد عدد حاالت انحراف األحداث من سنة  
أعمى مستوى حاالتيا عمى اإلطالق 0110لتبمغ في سنة  0110نزوليا في سنة 

 .حالة0990بـ

 1998 1999 
 
 

2111 2111 2112 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 السرقة
 

909 99.09 0001 99.19 0009 99.11 0101 09.11 0010 90.01 

الضرب 
ح والجر 

 العمديين 

900 01.90 001 09.09 090 01.19 109 01.10 109 00.90 

المس 
 باألخالق

001 00.00 009 00.09 000 00.99 010 00.99 019 01.90 

تكوين 
جماعات 

 أشرار 

010 1.09 019 1.10 001 1.10 009 9.19 099 0.11 

تخريب 
 الممتمكات

91 0.01 00 0.99 00 1.90 90 0.90 10 0.91 

 القتل
 المتعمد

01 0.99 09 1.91 00 1.10 09 0.99 09 1.99 

إخفاء 
 المسروقات

01 0.19 01 0.01 09 1.99 09 0.01 00 0.19 

 01.09 010 9.00 099 01.99 019 9.90 001 9.11 001 جنح أخرى

 

 المجموع

 

 

 

2161 

 

 

111011 

 

 

2664 

 

 

111011 

 

 

 

2711 

 

 

111011 

 

 

2611 

 

 

111011 

 

 

2963 

 

 

111011 
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السرقة، الضرب والجرح العمديين، :قد اشتمل االنحراف المبين عمى مختمف الفئات ول  
المس باألخالق، تكوين جماعات األشرار، تخريب الممتمكات، القتل المتعمد، إخفاء 

حالة في سنة 0010لقد كان أكبر تكرار متمركز في السرقة بـ . المسروقات وجنح أخرى
فقد .عمى أكبر التكرارات فيما يخص انحراف األحداثوتواصل نفس السنة حيازتيا . 0110

 .حدثا109بمغ عدد المنحرفين الذين قاموا بالضرب والجرح العمديين
فقد كان عددىا مقارنة بالجنح األخرى -وىي الخطيرة عمى اإلطالق–أما جرائم القتل  

حالة وىو مايمثل 09بـ0110ولقد سجمت أكبر نسبة من تمك الجرائم في سنة.أقل
وبشكل عام وبالرغم من شح اإلحصائيات .من مجموع المخالفات لنفس السنة%.10.4

الرسمية فإن ظاىرة انحراف األحداث برزت أنيا في تزايد مستمر وبتنوع كيفي في أشكال 
 .تمظيرىا

إن التفسير السوسيولوجي ليذه الظاىرة يبرز في أن األحداث يتوجيون نحو جرائم السرقة  
فبطالة األولياء والحاجة لتمبية المتطمبات .رة بوضعيتيم االجتماعيةلما ليا عالقة مباش

االقتصادية قد تساىم في دفع األطفال إلى الكسب السيل والمتمثل في االعتداء عمى ممكية 
إن الممفت لالنتباه في ىذه الجنح أنيا أوال تبقى غير خطيرة وىو مايدعو إلى .اآلخرين

م الحمول ليا حتى التتطور لتصبح أكثر دموية، وثانيا أنيا التحرك األمني واالجتماعي لتقدي
تتأرجح بين السنوات صعودا ونزوال عمى أن االنتقال من سنة إلى أخرى يقود شيئا فشيئا إلى 

 .زيادتيا كميا وكيفيا
 :واقع العنف والعالقات التربوية في المدارس الجزائرية-0
في  يدانيا قمنا بإنجاز دراسة حول العنفلمتعرف عمى ما يجرى في المدارس الجزائرية م 

تمميذا من الثانوية واالكمالية بوالية 01شممت  0110الوسط المدرسي الجزائري في نوفمبر 
 :ولقد ركزنا فييا عمى استكشاف  ثالثة أبعاد جيجل،

 .المناخ المدرسي-أ
 .تمثالت التالميذ لمعنف المدرسي-ب
 .تأثير المحيط عمى العنف المدرسي-ج
 :ت النتائج كمايميبرز 
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 العنف في المؤسسات التربويةيوضح :  12جدول رقم
 
 
 
 

 
 كثير جدا

 
 كثيرا

 
بشكل 
 متوسط

 
 قميال

 
 أبدا
 

 
 المجموع

  الثانوية
00 

%45.45 

(05) 
36.36% 

(04) 
18.18% 

(02) 
00 100 % 

(11) 
 %26.31 االكمالية

(05) 
00 42.10% 

(08) 
26.31% 

(05) 
%05.26 

(01) 
100 % 
(19) 

 % 16.66 المجموع
(05) 

 

%16.66 

(05) 
40  % 

(12) 
23.33% 

(07) 
%03.33 

(01) 
% 100 

(30) 

 
 %90.01من التالميذ أن العنف منتشر في ثانويتيم كثيرا، في حين يعتبر  %90.90يعتقد 

يعتبرون أنو %09.00و.من تالميذ االكمالية أن العنف منتشر في مؤسستيم بشكل متوسط
 .اموجود بشكل كثير جد

 .إن ىذه النسب تؤشر عمى انتشار العنف داخل المؤسسات التربوية  
 أشكال العنف في المؤسسات التربوية:  10جدول رقم

 
 

استخدام العنف في 
العالقات بين الجماعة 

 التربوية

العنف 
 المفظي 

العنف 
 الجسدي

تخريب 
 الكراسي

 المجموع

 %09.09 الثانوية

01 
90.90% 

10 
00 00 100% 

11 
 %08.69 كماليةاال 

02 
34.78% 

08 
52.17% 

12 
4.34% 

01 

100% 

23 
 %8.82 المجموع

03 

52.94% 

18 

35.29% 

12 
2.94% 

01 

100% 

34 
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بحثنا أن  جينتشر العنف في المؤسسات التربوية بأشكالو المختمفة، وىكذا بينت نتائ 
كمالية فإن من العنف المنتشر في الثانوية تمثل في العنف المفظي، أما في اال 91.91%
من التالميذ يعتقدون %01.11تمثل في العنف الجسدي  باإلضافة الى تسجيل  00.01%

من تالميذ االكمالي يصرحون %86095ىذا يعني أن.أن العنف المفظي موجود في مؤسساتيم
المتبقية عمى األنواع األخرى  جوتوزعت النتائ. بوجود العنف المفظي والجسدي في مؤسستيم

في دراساتو  " إيريك دوباربيو"ه النتائج تتوافق مع النتائج التي يتوصل إلييا ىذ.من العنف
الدولية حول العنف المدرسي والتي أثبتت أن التالميذ يتوجيون نحو العنف المفظي أكثر من 

 .العنف الجسدي
 

 انتشار المخدرات في المؤسسات التربوية:  19جدول رقم
 
 

 المجموع ال أعمـم ال نعـم

 %45.45 يةالثانو 
(05) 

18.18% 
(02) 

36.36% 
(04) 

100% 
(11) 

  %31.57 االكمالية
(06) 

21.05% 
(04) 

47.36% 
(09) 

100% 
(19) 

 %36.66 المجموع
 (11) 

20% 
(06) 

43.33% 
(13) 

100% 
(30) 

  
من تالميذ الثانوية أن المخدرات تنتشر في مؤسستيم التربوية، أما تالميذ  %90.90يعتقد  

وبشكل عام، .%00.01االكمالية فإنيم يرون أن المخدرات موجودة في مؤسستيم بنسبة  
موجودة في المؤسسات  المخدراتيرون أن  من تالميذ الثانوية واالكمالية %09.99فإن 

افق مع معظم التقارير األمنية التي تدل عمى االنتشار وىذا يتو .التربوية التي يدرسون بيا
 .الكبير لممخدرات في الوسط المدرسي

إن القراءة السوسيولوجية ليذه النتائج تبين أن اليزات التي تمس األنساق االجتماعية  
تؤثر في البنى الداخمية  )الخ ...األسرة، االقتصاد،السياسة، (المختمفة لممجتمع الجزائري 

يجد لو صدى داخل -مثال–واالنحراف المسجل خارجيا من استيالك لممخدرات .سةلممدر 
حسب -إن وجود المخدرات داخل الثانويات واالكماليات.المؤسسات التربوية الجزائرية
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وبالنسب المعبر عنيا يدل عمى إن الظاىرة آخذة في االنتشار -تصريحات التالميذ
لعالقة التربوية في حد ذاتيا من خالل تزايد عمى طبيعة ا -برأينا-وىو ماسيؤثر.المعمم

 .العنف بين التمميذ واألستاذ والفريق التربوي ككل
 يوضح رأي التالميذ في مدرستو:  10جدول رقم 

 
 
 

 
 سيئة

 
ليست 
 رىيبة

 
 متوسطة

 
 جيدة

 
 رائعة

 
 المجموع

 %09.09 الثانوية

(01) 
00 

 
27.27% 

(03) 
 36.36% 

(04) 
27.27% 

(03) 

100 % 
(11) 

 %31.57 االكمالية
(06) 

10.52% 
(02) 

47.36% 
(09) 

00 10.52% 
(02 

100% 
(19) 

 %23.33 المجموع

(07) 
06.66% 

(02) 

40  % 
(12) 

13.33% 

(04) 
16.66% 

(05) 

% 100 
(30) 

 
في المقابل %"09.09"بنسبة تقدر بـ " جيدة"يتجو تالميذ الثانوية إلى اعتبار أن مؤسستيم    

وىكذا فإن %". 00.01"بـ"سيئة"و%"91.09"بـ"متوسطة"أن مؤسستيم   ةمالييعتقد تالميذ االك
 .  أكثر سمبية من رأي تالميذ الثانوية في عينتنا البحثية ةرأي تالميذ االكمالي
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 يوضح تفسير التالميذ لرائيم في مدرستيم: 19جدول رقم
 
 
 

ألنيا تأخذ 
 بعين االعتبار

لرغبات 
 التالميذ

ىناك من 
التالميذ من 

الييتم 
 بالدراسة

سوء التنظيم 
في 

 المؤسسة

غياب النظام 
 في المؤسسة

 المجموع

        %50 الثانوية

05 
10%  

  01 
   40%  

  04 
 00 100 % 

10 
    %21.05 ةاالكمالي

04 

10.52%  

02 
31.57% 

 06 
36.84% 

 07 
100% 

(19) 
 09    المجموع

00.10 
10 

01.09 

 01 
09.91 

11 
09.00 

% 100 
09 

 
من تالميذ الثانوية رأييم االيجابي نحو مؤسستيم إلى وجود تفيم منيا % 01يرجع   

نحو مؤسستيم "السمبي"من تالميذ االكمالية أن رأييم %"09.19"في المقابل يعتبر .لرغباتيم
إلى أن -لمختصينحسب بعض ا–ويفسر ذلك .مرده اعتقادىم بغياب التنظيم في المؤسسة

تمميذ االكمالي يتوجو نحو رؤية ىذه المؤسسة تعيش في فوضى ألنو مازال يحمل في ذىنو 
صورة المؤسسة االبتدائية التي تتميز بقمة المتدخمين في العممية التربوية، عمى عكس 

ذ من التالمي%" 00.01"ويرجع .االكمالية التي تختص بكثرة األساتذة والحجم الكبير لمتالميذ
وبجمع النسبتين نرى أن نسبة "إلى سوء التنظيم في المؤسسة-كذلك–سمبية مؤسستيم 

من تالميذ االكمالي يرجعون نظرتيم السمبية لمؤسستيم إلى غياب وسوء النظام  68042%
 .والتنظيم فييا
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 يوضح المناخ بين التالميذ: 11جدول رقم
 
 
 

 
 سيئ

 
 ليس رىيب

 
 متوسط

 
 جيد

 
 رائع

 
 عالمجمو 

 %09.09 الثانوية
(01) 

 

 

09.09% 

(01) 

27.27% 
(03) 

 36.36% 

(04) 
18.18% 

(03) 

100% 

(11) 

 %05.26 االكمالية
(06) 

21.05% 
(02) 

36.84% 
(09) 

21.05% 

(04) 
 15.78% 

(03) 

100% 
(19) 

 %06.66 المجموع
(02) 

16.66% 

(05) 

33.33% 
(10) 

26.66% 

(08) 

16.66% 
(05) 

% 100 
(30) 

 
يرون أنو %01.01، و"جيد"من تالميذ الثانوية أن المناخ بين التالميذ % 09.09يعتقد  

من التالميذ يرون أن المناخ % 90.90ىذا يعني أن .يعتقدون أنو سئ%19.19فقط .متوسط
من تالميذ االكمالي يرون انو متوسط، و %09.19في المقابل نجد أن .بينيم إيجابي

من تالميذ %01.19ىذا يعني أن -الي ليس جيدوبالت–يعتقدون أنو ليس رىيب 00.10%
 .االكمالي يعتقدون بوجود مناخ سمبي بينيم

وبشكل عام فإن العالقة بين تالميذ الثانويات أكثر إيجابية منو ما موجود في االكماليات، 
عالقة "وقد يفسر األمر بطبيعة الحكم الذي يقدمو تالميذ االكمالي وتصورىم لمصطمحي 

 ".سمبية عالقة"و " جيدة
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 يوضح عالقة التالميذ باإلدارة:11جدول رقم
 

% 01.01، في مقابل "رائعة"من تالميذ الثانوية أن عالقاتيم باإلدارة % 09.09يعتقد   
من التالميذ يعتقدون أن ىذه العالقة من جيدة % 90.90وبشكل عام فإن .يرون أنيا سيئة

 .إلى رائعة
يرون %00.01، و"متوسطة"من  تالميذ االكمالية عالقتيم باإلدارة %01.19في حين يرى   

 .فقط من التالميذ يرون أنيا رائعة%10.09، في مقابل ذلك فإن "سيئة"أنيا 
بشكل عام فإن عالقات التالميذ مع اإلدارة في الثانوية تتراوح من جيدة إلى ممتازة، في   

وىو مايؤشر عمى ارتفاع مستوى العنف .سطةالمقابل فإنيا في االكمالية من سيئة الى متو 
في االكماليات بين التالميذ والفريق اإلداري والذي سيؤثر بدوره عمى المناخ العام لممؤسسات 

 .االكمالية
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 سيئة

 
ليست جيدة 

 جدا

 
 متوسطة

 
 جيدة

 
 رائعة

 
 المجموع

 %27.27 الثانوية
(03) 

09.09% 

(01) 

00 09.09% 
(01) 

54.54% 
(06) 

100% 
(11) 

 %31.57 االكمالية
06 

00 38.84% 
07 

26.31% 
(05) 

05.26% 

(01) 

100% 
(19) 

 %01 المجموع
(19) 

10.00% 

(00) 

00.00% 
(11) 

20% 
(06) 

23.33% 
(07) 

% 100 
(30) 
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 يوضح العالقة مع األساتذة: 19جدول رقم
 
 
 

 
 سيئة

 
ليست 

 جيدة جدا

 
 متوسطة

 
 جيدة

 
 رائعة

 
 المجموع

 %27.27 الثانوية
(03) 

09.09% 

(01) 

00  

09.09% 
(01) 

54.54% 
(06) 

100% 
(11) 

 %15.78 االكمالية
(09) 

10.52% 

(02) 
42.10% 

(08) 

26.31% 
(05) 

 05.26% 

(01) 

100% 
(19) 

 %20 المجموع
(06) 

10% 

(03) 

26.66% 
(08) 

20% 
(06) 

23.33% 
(07) 

% 100 
(30) 

 
-% 10.09وسطة في مقابل من تالميذ االكمالي أن عالقاتيم باألساتذة مت% 90.01يرى
 .يعتقدون أنيا جيدة-فقط

 .نفس اتجاىات تالميذ الثانوي نحو اإلدارة نجدىا في اتجاىاتيم نحو أساتذتيم
وىكذا فإن تالميذ الثانوي يرون أن عالقاتيم مع األساتذة واإلدارة جيدة بشكل عام، في   

ة أكثر سمبية، وىو في النياية المقابل نجد تالميذ االكمالي ينظرون الى عالقاتيم تمك بنظر 
وترجع العالقة المتوترة بين .ما سيؤثر في نمط عالقاتيم والسموكات التي قد تصدر عنيم

التالميذ واألساتذة في االكماليات إلى سوء تكيف التالميذ مع النظام الجديد عمييم في 
 .االكمالي

ينما في االكمالي فإن تعدد فعالقاتيم مع المعمم في االبتدائي ىي عالقة أكثر حميمية ب 
ظيور مسافات بيداغوجية بين الطرفين مما يترجم عند  ىالمواد وتعدد األساتذة يؤدي إل

ىذه المسافة البيداغوجية ىي التي ستقود إلى تشكل العالقات .التمميذ بتخمي األستاذ عنو
عالقة العاطفية الرسمية بين الطرفين ، غير أن التمميذ يبحث في العالقة مع أستاذه عمى ال

وىو ماسيقود في النياية إلى تصور عالقتو مع أستاذه سمبيا، مما يقوده إلى القيام بأعمال 
 .عنف ضده
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 يوضح األماكن التي يوجد فييا العنف:01جدول رقم

 
 
 
 

 المجموع الساحة القسم اإلدارة

 %45 الثانوية
)19( 

30% 
)19( 

25% 
)10( 

100% 
)01( 

  %30 االكمالية
(06) 

40% 
)11( 

30% 
(06) 

100% 
(20) 

 %37.5 المجموع
 (15) 

35% 
(14) 

27.5% 
(11) 

100% 
(40) 

اإلدارة ، القسم :يرتب تالميذ الثانوي األماكن التي يوجد فييا العنف أكثر كمايمي  
القسم، :في المقابل يرتب تالميذ االكمالي األماكن التي يوجد فييا أكثر عنف كمايمي.والساحة
 .ساحةاإلدارة وال

لقد تساوت اإلدارة والساحة عند تالميذ االكمالي في مقابل القسم الذي أعتبر أكبر مكان  
أما تالميذ الثانوي فإنيم يعتقدون أن اإلدارة تمارس أكبر عنف الن العقوبة .النتشار العنف

كما كان القسم مكانا متصورا لمعنف ، .التي تتم عمى التالميذ تكون عادة في ىذا المكان
عمى اعتبار كبر سنيم فإن الساحة التعبر عمى العنف الن الصراعات بين التالميذ تكون و 

إن قراءتنا السوسيولوجية ليذه النتائج تتمثل في أن تالميذ الثانوي .أقل منيا في االكمالي
فيي المكان الذي .يتمثل في اإلدارة"الرجولية "يعتقدون أن المكان الوحيد الذي ييدد مكانتيم 

القسم يأتي في المرتبة الثانية ألن األستاذ قد .، وىي بالتالي مكان لمعنف"العقوبات"ينتج 
في النياية فإن الساحة .يمارس سيطرتو البيداغوجية عمى التمميذ مما يحد من حركتو وقوتو

وىو يستطيع أن يمارس قوتو ويقاوم العنف "ممكية التمميذ"تمثل أقل األمكنة  لمعنف ألنيا 
مانستنتجو من ىذا التحميل .)أي منتجا لو(يستطيع أن يكون فاعال في العنف بالعنف، كما

ىو أن تصور تمميذ الثانوي لمعنف يرتكز عمى األمكنة التي يكون فييا ىو خاضعا لمعنف، 
 .فيتصوره بحجم كبير في المقابل عندما يكون ىو الفاعل فيعتقد بوجود عنف اقل 
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فإنو يعتقد بأن كل -ي مازال يتأرجح بين الطفل والمراىقالذ–في المقابل فإن تمميذ االكمالي 
ألنو قد يكون خاضعا إلى مبدأ السمطة البيداغوجية في جميع .األمكنة تحتوي عمى العنف

 .األمكنة
 

 يوضح عدد العقوبات التي تعرض ليا التمميذ ىذه السنة:00جدول رقم 
 
 
 
 

ثالثة مرات  مرة أو مرتان  أبدا
 أو أربع

خمسة 
 أكثرمرات و 

 المجموع

 %72072 الثانوية
(11) 

19.19% 
(10) 

19.19% 
(10) 

19.19% 
(10) 

100% 
(00) 

 %78094 االكمالية
(00) 

00 .00 % 
(10) 

(11) 00 .00 % 
(10) 

100% 
(09) 

 %19.99 المجموع
(00) 

01% 
(10) 

0.00% 
(10) 

01% 
(10) 

100% 
(00) 

 
لتي تعرضوا ليا في المؤسسات عبر التالميذ في الثانوي واإلكمالي عن قمة العقوبات ا

في االكمالي عن عدم تعرضيم ألي % 11.99في الثانوي و% 10.10التربوية، بحيث عبر 
أكثر من عشر تالميذ االكمالي تعرضوا الى العقوبة خمسة مرات فأكثر وىي تقريبا .عقوبة 

 .عند الثانويين-أقل من العشر–نفس النسبة 
لذي عبر عنو التالميذ في الثانوي أو االكمالي أن العنف ا-ضمن تحميل أولي—ىذا يدل

وىو مايعني تحول .بمعنى انو ليس عنفا جسديا أو لفظيا كبير" متصور"ماىو إال عنف 
العنف الذي كان في السابق يتعرض لو التالميذ عن طريق العنف الجسدي الى العنف 

 ".العنف المتصور"أو "ىاجس العنف"المعنوي او العنف الذي نسميو 
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 :استنتاجات عامة
 

 : نستنج من خالل تحميل نتائج ىذه الدراسة مايمي
 

  من التالميذ أن العنف منتشر في ثانويتيم كثيرا، في حين يعتبر  %90.90يعتقد
 .من تالميذ االكمالية أن العنف منتشر في مؤسستيم بشكل متوسط 09.00%

 19.90بنسبة  )يالمفظي والجسد (العنف المدرسي منتشر في االكمالي بنوعيو %
 .في جانبو المفظي% 91.91ومنتشر في الثانوي بنسبة 

  90.90 %  من تالميذ الثانوية يعتقدون  أن المخدرات تنتشر في مؤسستيم
 .من تالميذ االكمالي يصرحون بنفس الموقف% 00.01التربوية ، و 

  من %19.19في مقابل "سيئة"من تالميذ االكمالي أن مدرستيم %00.01يعتقد
 .لثانويينا

  من تالميذ االكمالي موقفيم الى أن مؤسستيم التربوية تتميز بـ% 91.90يرجع "
 ".غياب وسوء النظام والتنظيم فييا

 00.01 %في المقابل فإن .من تالميذ االكمالي يعتقدون أن عالقتيم باإلدارة سيئة
 .من تالميذ الثانوية يرون أن عالقاتيم تمك من جيدة الى رائعة% 90.90

 90.01 % من اإلكماليين يعتقدون أن عالقاتيم مع األساتذة متوسطة في مقابل
 .الثانويين الذين يرون أنيا جيدة

  من تالميذ الثانوية العنف منتشر أكثير في اإلدارة في المقابل %90يرى
 .من تالميذ االكمالية أن العنف منتشر أكثر في القسم%91يرى

 ظير في الثانوي وفي االكمالي ضعفا مميزا، إذ االتجاه العام نحو التعرض لمعقوبة أ
 . في االكمالي%11.99في الثانوي و %10.10لم يتعرض لمعقوبة أبدا 
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 الخاتمة
 

لقد أظيرت النتائج التي استعرضناىا في دراستنا انتشارا لمعنف في المؤسسات التربوية     
 .الثانوية واالكمالية ، ولكن باختالف في النوع

وي يبرز العنف المفظي بشكل كبير، في المقابل فإن االكمالي يتميز بانتشار العنف ففي الثان
ويفيم األمر بان العنف المستخدم في الثانوي ينحو نحو الوسائل .المفظي والجسدي

عمى عكس زمالئيم في اإلكمالي الذين نمطوا "بضربيم"الن سن التالميذ اليسمح "الشفوية"
 .عمى العقوبة الجسدية

نظرة نحو المدرسة بشكل عام سمبية عند تالميذ االكمالي في مقابل نظرة ايجابية عند ال   
 .في الثانوي أكثر من االكمالي"بالسمم"والجو المدرسي يتميز .الثانوي

وىكذا نالحظ أن العالقات التربوية مع األساتذة واإلدارة تتميز بأنيا رائعة في الثانوي وبأنيا 
 .متوسطة في االكمالي

نتائج ىذه الدراسة تدعو الى مواصمة العمل من أجل الكشف عن اآلليات الداخمية  إن 
 .لمعنف في الوسط المدرسي الجزائري
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 :العالقات العامة
 في المفاهيم و األهداف نظرة تحميمية 

 

 

 

 فريحة محمد كريم.أ
 قسم عمم االجتماع

 عنابة/ جامعة باجي مختار 

 
 ممخص

مازاؿ البعض يرى أف العالقات العامة ليست مجرد عمليػة شرػر  ػل ال ػوؼ أا رػرا  ويػز  ػل 
بػػػػؿ العالقػػػػات العامػػػػة  ػػػػل رسػػػػـ  التلفزيػػػػاف  أا إقامػػػػة معػػػػرض  بديػػػػر تسطػػػػيط   ػػػػداؼ المؤسسػػػػة 

إستراتيجية ااعية   داؼ المؤسسة يتاقؼ شجاوهػا علػإ إومػاـ ال ػلة بػيف جميػل مراوػؿ اجسػتراتيجية 
المقتروػة مػػـ تشفيػػف ا ا قػػا  سػػلاب يػراع  يػػق أسػػلاب التاقيػػت  وتػػإ الا ػاؿ إلػػإ التاا ػػؽ مػػل المجتمػػل 

إ تسػػليط الءػػا  علػػػإ مفهػػـا العالقػػػات إلػػػ  ػػػفا المقػػاؿ مػػػف  شػػا يسػػعإ .الػػيس إلػػإ اجعػػػالـ ا الشرػػر
 .اجدارة العلياطبيعة جمهار ا  اعالقتها ب اعرض العامة اتوليؿ أ دا ها 

 

Résumé 

 
Les relations publiques ne sont 

pas simplement un espace 

programmé dans la télévision ou 

le cinéma, ou une exposition, 

Mais il s’agit de mettre une 

stratégie efficace pour réaliser 

des objectifs, car ce n’est pas la 

relation entre celle-ci et les 

medias mais c’est celle qui la lie a 

tous ses partenaires se trouvant a 

l’extérieur et a l’intérieur. Par 

conséquent le besoin d’une 

structure spécialisée en  relations 

publiques, entièrement consciente  

de ses responsabilités et ses 

taches se fait sentir. 

C’est pour cela cet article vise 

l’explication du rôle réel des 

relations publiques.  
 
 
 

  :مقدمة
أ بوت العالقات العامة  ًشا ر يعًا مف 
 شاف االت اؿ اجشساشل اأداة مؤمرة لسلؽ 
عالقات ع رية اوءارية متميزة بيف 
فا أمعشا الشظر  ل  المؤسسات اجمهار ا اا 
طبيعة عمؿ تلؾ المؤسسات شجد أشها علإ 

( جمهار ا)الدالب تقدـ سدمات جرءا  
تعاملاف عاـ لجميل ا  راد الفيف ي ابرمؿ

فا ماف ممة شجاح  ل  فه العالقات  معها  اا 
 إشق يشطاي علإ شجاح دار العالقات 

سءر ).العامة الفي تمارسق  فه المؤسسات
العالقات العامة إف ( 8991:18جميؿ ومد 

تستلؼ  ل مفا يمها ا ل تطبيقاتها تبعا 
للرسص الماجاد علإ قمة الهـر الاظيفل 

السا ة ا ل بفلؾ تترمؿ وسب المفا يـ 
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ااعل الفػػػػػػػػػػػػا ـ لمسػػػػػػػػػػػػ الياتق جيػػػػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػػػػاالرس ػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػفلؾ المسػػػػػػػػػػػػ اؿ   المػػػػػػػػػػػػدير 
االعارؼ بأ مية العالقات العامة اأ ميتها اوقيقػة دار ػا بػال رػؾ ايػر المػدير الػفي ال يعػرؼ 
عػػػف العالقػػػات العامػػػة سػػػػاى جز يػػػة بسػػػيطة جػػػدا تشو ػػػػر االبػػػا  ػػػل ا عمػػػاؿ فات العالقػػػػة 

 يػػػة ااف ماشػػػت فات أ ميػػػة إال أشهػػػا تممػػػؿ جز يػػػة بسػػػيطة  ػػػل بالءػػػياؼ االزا ػػػريف  ا ػػػفه الجز 
 . اجطار العاـ لمفهـا العالقات العامة

الوقيقة أف العالقات العامة مازالت علما شاميػا لػـ يتطػار بالدرجػة الما يػة ا ػا يوتػاج 
االتشفيػػف  التوريػػره مػػف  طإلػػإ مميػػر مػػف الجهػػاد لتطػػاير مفا يمػػق اأسػػاليبق مػػف شاويػػة التسطػػي

مار ا المفا يـ القديمة التل ل قت بق مشف زمف طايؿ   ما زاؿ يعتقد أف العالقات العامة ا  
  أا جريػدة اليست ساى مجرد عملية شرر  ل ال وؼ أا ررا  ويػز  ػل التلفزيػاف أا السػيشم

 المسػألة ليسػت مسػألة شرػر أا    أا إقامة معرض  بدير تسطيط   ػداؼ المؤسسػة ةسيشما ي
لة  ل رسـ إستراتيجية ااعية   داؼ المؤسسػة يتاقػؼ شجاوهػا علػإ إومػاـ سال ق  بؿ المرم

ال ػػلة بػػيف جميػػل مراوػػؿ اجسػػتراتيجية المقتروػػة مػػػـ تشفيػػف ا ا قػػا  سػػلاب يػػراع  يػػق أسػػػلاب 
التاقيت   مازاؿ البعض يشق ق الهػدؼ ا سػمإ للعالقػات العامػة شاسػيا أف شرػاطها قػد يشتهػل 

 .إلإ اجعالـ ا الشرر إلإ التاا ؽ مل المجتمل اليس 
امػف  شػا  الواجػة إلػإ اجػاد إدارة متس  ػة للعالقػات العامػة تعػل مسػ الياتها تمامػا اقػادرة 
علػػػإ الا ػػػا  بااجباتهػػػػا بػػػات أمػػػػر ملػػػي امطلػػػػب مهػػػـ  الػػػػفلؾ أيءػػػا بػػػػات توديػػػد مسػػػػ اليات 

 .اااجبات  فه اجدارة مطلب أساسل لتتممف تلؾ اجدارة مف القياـ بااجباتها
 :العامةالعالقات  وتطور امل نشوءعو :أوال

بالراـ مف أف العالقات العامة الوديمة االهاد ة إلإ الماا مة بيف م لوة المؤسسة 
اجما ير ا المؤمرة  يها لـ تظهر إال  ل القرف العرريف إال أف الباوث  ل جفار التاريخ يجد 

ا الإ لوياة اجشساف  اباءاح تاـ أف العالقات العامة عر ت مشف قديـ الزمف   فل الع ار
اوتاجت القبا ؿ البدا ية لإلعالـ مف اجؿ رعاية م الوها االوفاظ علإ بقا ها  اقد ماف 

امل تقدـ الوءارة . ر يس القبيلة  مق المشاط بق ورد الرأي العاـ عشد الواجة إلإ فلؾ
عية يعاد تقدمت معها أساليب العالقات العامة  قد اجد علما  اآلمار  ل العراؽ شررة زرا

تررد المزارعيف إلإ ميفية استسداـ البفار االتسلص مف ( ؽ ـ 8111)تاريسها إلإ 
مما أاءوت اآلمار أيءا أف اآلرارييف  ـ أاؿ مف عرؼ الشررات الم ارة  أما  .القاارض

قدما  الم رييف  قد ا تماا بالسيطرة علإ أ مار الجمهار اتوريؾ مراعره ااستسدماا  ل 
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يب  اطار الراماف أساليب التأمير  ل الرأي العاـ علإ أيدي سطبا  فلؾ رتإ ا سال
شا ر   ).(Marc Antonio) امارؾ اشطاشيا (Cicero)ممؿ سيسرا  مرهاريف  ل التاريخ

 (811-811: 8991مومد جادت  
 ل الع ار الاسطإ اعشدما ماشت أاربا تدط  ل سبات عميؽ مف التسلؼ االجهؿ  

امة لإلدارة اللعالقات العامة ويث تأسف مشوشإ ارمؿ ااعـ مف عرؼ اجسالـ المبادئ الع
التأمير السياسل علإ الرأي العاـ  قط  إف أ بي وسف السلؽ  ا ا ساس  مما تءمشت 
الرريعة جميل ا  اؿ ا سالقية السليمة التل يستشد إليها  ف العالقات العامة الوديث  

 ل طرؽ شرر المعلامات  اابتمر أساليب   الديف المعاملة  أءؼ إلإ فلؾ تشاع اجسالـ
جديدة مشها السطب المشبرية  ل الجمل اا عياد  مما استعمؿ الرعرا   ل إلهاب وماس 
الشاس  اعر ت الدااايف التل ماشت اسيلة جيدة لشرر المعلامات اجمعها  اال يممف إافاؿ 

الررماف   )     . للشاس دار المساجد العظيـ االرامؿ  ل تسيير ا مار اليامية االوياتية
 (11-11:  1118زياد مومد اعبد السالـ  

أما  ل الع ار الوديمة تعقدت العالقات بيف الشاس اسا ة بعد المارة ال شاعية 
التل سلقت أاءاعا جديدة لـ يمف الشاس علإ دراية بها  اد ل  فا إلإ التفمير  ل اسا ؿ 

رّمزت علإ ءخ المعلامات  ى بفلؾ إال أشهاجعادة تاازف المجتمل اقامت المؤسسات المبر 
 (مـ تطارت الفمرة اظهر دارماف ايتاف.  ل اتجاه ااود اداف مراعاة الدقة اا ماشة  ل فلؾ

(Dorman Eton  ل   ـ8111عاـ " العالقات العامة" الفي ماف أاؿ مف استسدـ عبارة 
( إيفل ليد بيتر لل)عامةمـ ظهر مف يعرؼ بأب العالقات ال. مواءرة ألقا ا  ل جامعة ييؿ

االفي رمز علإ إعالـ الجمهار ب دؽ اأماشة ااءاح وتإ لا ماف ممف فلؾ االعتراؼ 
ـ بداية ظهار 8911اتتابل اال تماـ بالعالقات العامة  رهدت  رشسا ا الشدا عاـ .بالسطأ

ر اف أشرطة العالقات العامة  ا ل البلداف العربية مم ر أشرئ  ل مؿ ازارة ممتب يهتـ بال
 ل أاؿ مف اشرأ " أرامما"ـ  أما  ل السعادية  يعتقد أف ررمة 8991العامة اماف فلؾ عاـ 

 ( 18-11:  8991سءر جميؿ أومد  ).ـ8991 فا الشراط الوياي اماف فلؾ عاـ 
أف :شظرا لتقدـ اسا ؿ االت اؿ تشبق عالـ ال شاعة ا ا عماؿ وقيقة  امة أال ا ل

عديد مف الف ات المستلفة المياؿ ا المرارب  بعءها فات   شاؾ جمهارا مبيرا يتألؼ مف
اجميل  فه الف ات التل يءمها .ا تمامات عادية ا البعض ا سر لديق ا تمامات سا ة

جمهار اليـا تتابل با تماـ أاجق شراط سا ر الهي ات ا المؤسسات ساا  مف سالؿ ما 
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رارة التلفزياف أا لمتابعتق  أا يسمعاشق  ل اجفاعة أا يراشق علإ يقرؤاشق  ل ال وؼ
ت ريوات الشااب توت قبة البرلماف ا المشاقرات التل تجري بيشق ساا   ل ا شدية أا 
المشازؿ  ءال عف فلؾ  اف بعض  فه الف ات تملؾ مف الاسا ؿ التل تعلف بها عف اجهات 
ظ شظر ا  ااآلف ليس  شاؾ رؾ  ل أشق قد مءإ الاقت الفي ماشت  يق مؿ مؤسسة توتف

امعشإ  فا أف مؿ ررمة عليها أف .بأسرار سياستها  ل أدراج مماتبها اتتبل سياسة االشعزالية
ممؿ ا تمامها بسياستها ها بيف الجمهار تتعمؿ باستمرار علإ ترايج سمعتها اتشمية رهر 

المالية ا اجشتاجية ا التسايقية اأف يماف لديها سياستها السا ة بالعالقات العامة  املما 
 .ت دا رة شراط المؤسسة  ملما ماشت  ل واجة إلإ تاطيد عالقتها بالجمهاراتسع

  اشظرية االت اؿ االجتماعإف العالقات العامة إلإ جاشب علـا أسرى معلـ 
اشرا   فه العلـا لق  .الجما يري  ااجعالف السياسل  ترمؿ علمًا اجتماعيًا جديدًا تماماً 

شجؿ أليس   ):ما يلل  ل أدت إلإ شرا  العالقات العامةأسبابق اعااملق  امف أ ـ العاامؿ الت
 (881-819: 8991بات شياماف 

الهدؼ مف الواار  ا الا اؿ إفا ماف :  ااشترار ا الممارسات الديمقراطية .8
  (الجما ير)ارعابها ( مؤسسات الدالة)إلإ والة مف التفا ـ بيف السلطة 

ما ير اتلبية  فه هفا التفا ـ يأتل مف سالؿ دراسة اوتياجات الج 
 السلطاتاسلؽ شاع مف التاازف بيف م الي ( بالود ا دشإ)االوتياجات 

ام الي الرعاب التل توتاج إلإ تاا ؿ دا ـ معها عبر تقديـ المعلامة 
 .االتاءيي المشاسب  ل الاقت المشاسب

اال تماـ المتزايد بالرأي العاـ مف قبؿ المؤسسات  ا فا ااءي  ف جا ر  .1
  اعليق  إف (الجمهار)قات العامة  ا التعامؿ مل الرأي العاـ شراط العال

الرأي العاـ اتطاره ااال تماـ بق مف قبؿ المؤسسات االمشظمات سا ـ 
 .     مسا مة مبيرة  ل شرا  شراط العالقات العامة

إف جهاز العالقات العامة  ا جهاز متس ص  ل المقاـ ا اؿ المل يتممف مف 
إ الاجق المطلاب  ال بد مف تا ير الماظفيف المؤ ليف لفلؾ   سياسة القياـ بااجباتق عل

اءل الرجؿ المشاسب  ل المماف المشاسب مهمة جدا  شا ويث أف استيار اتعييف الماظفيف 
المتس  يف سيؤمر وتما علإ مستاى أدا  إدارة العالقات العامة ب فة سا ة اأدا  

 .الجهاز ب فة عامة
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إف لـ يمف مؿ  -ماظفل إدارات العالقات العامة  ل بعض  اشإ عف الفمر  أف االب 
ا جهزة ليساا مف المتس  يف  ل مجاؿ العالقات العامة ا شا تبرز الواجة الملوة  -

لتدريب  ؤال  الماظفيف لالرتقا  بمستاا ـ اتشمية معار هـ امهاراتهـ اتديير اتجا اتهـ بهدؼ 
اتدريب العامليف  ل العالقات العامة ليس قا را . تمميشهـ مف أدا  أعمالهـ بمفا ة ا اعلية

شما يمتد ليرمؿ مؿ ماظفيف اجدارة ويث أف تشمية  علإ الماظفيف اير المست يف  قط اا 
المهارات االقدرات أمر مطلاب سا ة اأششا اآلف  ل ع ر االشفجار المعلاماتل الفي تتجدد 

 بي التسلؼ سمة اجدارة االعامليف معق المعر ة داما ابالتالل اجب اللواؽ بالرمب ا إال أ
   .بها

 :ماهية وأهداف العالقات العامة :ثانيا

بالراـ مف اجاد العالقات العامة مشف أالؼ السشيف  إال أف اجاد ا معلـ لق قااعده 
العالقات "اأ الق لـ يتوقؽ إال  ل اآلاشة ا سيرة  امل فلؾ  اف االستالؼ  ل توديد مفهـا 

اال .ا ما  تستلؼ الشظرة إلل  فا الدار باستالؼ المس اليف عف قيادة العمؿال يزاؿ ق" العامة
رؾ أف عدـ اءاح  فا الدار  سيؤدي تبعا لفلؾ إلإ سلبيات عديدة  لعؿ مف أ مها 
تءارب االست ا ات اعرقلة سير العمؿ اال يساعد علإ التشظيـ السليـ جدارة العالقات 

سا  أدا  تلؾ اجدارة اعدـ استطاعتها الا ا  : تميةالعامة اتماف المو لة الشها ية االو
امف  شا  الواجة ملوة لتوديد  فا الدار  مف سالؿ توديد ما يتق . بااجباتها ا ساسية

االفي يبدأ بتعريؼ ااءي لمفهـا العالقات العامة  ااف ماف اءل تعريؼ ااود لرل  ما 
سشقت ر  شا  علإ فمر أ ـ  فه  إال أششا. السهؿ  شظرا الستالؼ المفا يـ رليس با م

 :التعاريؼ التل اءعها أ ؿ االست اص امشها 
  عر ت الجمعية الدالية للعالقات العامة مفهـا العالقات العامة ماظيفة

اظيفة إدارية فات طابل مسطط امستمر  تهدؼ مف : " تسطيطية   قالت بأشها
ؼ اتأييد أال ؾ إلإ مسب تعاط ساللها المشظمات االهي ات العامة االسا ة 

الفيف تهتـ بهـ االوفاظ علإ مقتهـ  عف طريؽ تقييـ الرأي العاـ  المتعلؽ بها مف 
جرا اتها قدر اجمماف امف اجؿ توقيؽ تعااف مممر أممر    اجؿ ربط سياستها اا 

امف اجؿ مقابلة الم الي العامة  بدرجة أممر مفا ة عف طريؽ تسطيط 
 (.891: 8991: دتشا ر  مومد جا ) "المعلامات اشرر ا
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  مجماعة مف ا شرطة اا عماؿ المسططة "مما عر ت العالقات العامة بأشها
المدراسة  التل يقـا بها ماظفا اجدارات المتس  ة  ل العالقات العامة  

الماءاعية االمعلامات ال ادقة عف المشظمات الومامية   بدرض شرر الوقا ؽ
التأمير  يها  بما يساعد علإ تدعيـ المقة االتعرؼ علإ أرا ق  راباتق  ا . للجمهار

االتعااف  بيف الجمهار االمشظمات الومامية ايءمف ا دا  المتمامؿ للسدمات 
 (Milton)أما التعريؼ الماجز االمفيد   ها ما عر ق ميلتاف. "التل تقدـ للجمهار

وميد  مومد ")العالقات العامة  ل ا دا  ال ادؽ ااجعالـ عشق " بقالق 
 . (181: 8991اف عمم

إف مفهـا العالقات العامة ماظيفة إدارية يبرز برمؿ ااءي  ل العديد مف  
ااودًا مف  فه   اممماؿ علإ فلؾ سشارد. التعاريؼ المطراوة لررح طبيعة  فا االست اص

ا ا التعريؼ المعتمد مف   لعالقات العامة ل االتعاريؼ يرمز علإ أ مية الجاشب اجداري 
قليمية بعد اجتماعهـ  ل   ممر مف مالميف جمعية للعالقات العامةقبؿ ممملل أ اطشية اا 
ممارسة العالقات العامة  ا الفف االعلـ االجتماعل الساص بتوليؿ ": 8919الممسيؾ عاـ 

 ف استرارة "ا ل أيءًا  .التاجهات االمياؿ امواالة التشبؤ بما يترتب عليها مف شتا ج
اتشفيف سطط برامج العمؿ التل مف رأشها أف تسدـ م الي الجهات القيادية  ل المؤسسات 

 8991وميد  مومد عمماف  ) ."باجءا ة إلإ م الي ا  راد المتعامليف معها  المؤسسات
:181) 

تـ تطاير التعريفات السا ة بالعالقات العامة مف قبؿ جهات متس  ة  ل 
بدية توديٍد أدؽ لجا ر اسال ة  .التل أءوت  يها العالقات العامة تقليدًا عريقاً   البلداف

    قامت إودى مؤسسات البوث  ل مجاؿ العالقات العامة8991 فل عاـ    فا المفهـا
بواالل سمسما ة تعريؼ   بدراسة ااسعة لاءل تعريؼ عالمل للعالقات العامة سرجت بعد ا

ة  فا االست اص مما يدؿ علإ مدى اتساع ارمالية اظا ؼ العالقات العامعف مستلؼ 
علإ أية واؿ  .التل تمر باستمرار  ل أطاار التطار االتدير  ايعمس طبيعة  فه المهشة

 : تتلسص  ل أف  يممف استسالص بعض الشقاط المرترمة مف مؿ التعاريؼ
 :العالقات العامة  ل ا ساس اظيفة تاا لية ػ ات الية  فات اتجا يف -

 (.(Récepteur) متلقل  (Emetteur)مرسؿ)
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ات العامة بتوقيؽ والة مف التفا ـ المتبادؿ بيف المؤسسات اا  راد تهتـ العالق -
 . المعشييف اتسعإ للوفاظ علإ ديمامتها

 هل تقـا بتوليؿ اتفسير القءايا التل   للعالقات العامة اظيفة استسبارية -
  ادراسة ما يترتب عليها مف عااقب موتملة  تظهر  ل الاسط المويط بالمؤسسة

 . اا  رادبالشسبة للمؤسسة 
علإ ت ّار اتشفيف أ داؼ مف   تهتـ العالقات العامة بمساعدة المؤسسات -

ابفلؾ توقؽ تاازشًا بيف م الي   رأشها أف توظإ بالرءا االقباؿ االجتماعل
   .تجاه المجتملاالمؤسسة امسؤاليتها 

علإ استالؼ شراطاتهـ   يتفؽ باوما العالقات العامة االعاملاف  ل مجالها -
ترميؿ الرأي العاـ  ل االتجاه  علـ ا ف" :علإ أف العالقات العامة  ل  اتشاعها
اقد وااؿ الباوث  ".بالطرؽ التل تراعل م الي جما ير الرأي العاـ  المطلاب

  تعميـ أممر مف سمسما ة تعريؼ ق ير متراممة (بيمس  ارلا )ا مريمل الرهير
في رمؿ الجااشب الشظرية ال  ااقترح تعريفق الساص .مشف بداية القرف العرريف

للعالقة مل الاسط االجتماعل   ها يرى أف العالقات العامة ( التطبيقية)االتجريبية 
ااالعتراؼ االتعااف   اظيفة سا ة مدعّاة إلإ تفعيؿ العالقات االتفا ـ المتبادؿ"

االقياـ بإدارة عملية لوّؿ القءايا أا المسا ؿ   بيف المؤسسة اجمهار ا  المتبادؿ
ااجرارة  .امساعدة القيادة  ل دراسة الرأي العاـ ا ل االستجابة لق  مستلؼ عليهاال

امساعدة القيادة علإ   إلإ مسؤالية القيادة  ل مسا ؿ سدمة الم الي العامة
لتمايف شظاـ إشفار مبمر يساعد علإ   بفاعلية بالتاا ؽ مل متطلبات الع ر  التديير

اتستسدـ الطرؽ العلمية علإ أشها اسيلة   التشبؤ بالتاّجق العاـ للتطار  ل المجتمعات
المبشية علإ ُأسس ا معايير التاا ؿ ا دبية   مف اسا لها ا ساسية

 ( 181: 8991وميد  مومد عمماف  )."اا سالقية
الجهاد " علإ أشها "العالقات العامة"   قد عّرؼ أما المعهد البريطاشل للعالقات العامة

جقامة الفهـ المتبادؿ بيف أية مشظمة   المق ادة االمسططة االمستمرة
 (181: 8991وميد  مومد عمماف  )."ااستمراره اجما ير ا

يرتمز مفهـا العالقات العامة علإ وقيقة علمية   ل أف اجشساف ما ف 
 اجشساف ال يستطيل إرباع جميل واجاتق  .ل اآلسريفم بطبعق  يتاا ؿ بفطرتق اجتماعل
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ا تفرض عليق واجاتق  فه العيش مل  داف التاا ؿ مل اآلسريف  االشفسية  البيالاجية
داف تاا ؿ   ال يممف أف تقـا أساساً   أما االوتياجات االجتماعية .اآلسريف جرباعها

ال يممف أف يعيش   اعل بطبيعتقإشساشل مل المويط االجتماعل  الفلؾ  اجشساف ما ف اجتم
 . بمفرده

 ل القياـ ببواث اجتماعية لمعر ة   أ بي مف المممف استسداـ المشهج العلمل
  تعميؽ اتجا اتها  ات ويي مسار ا التل تساعد علإ تطاير العالقات اجشساشية   العاامؿ

ا يميز مفهـا العالقات ابالتالل   إف أ ـ م .بما يعاد بالسير االفا دة علإ المجتمل ااجشساف
  : االعامة الوديمة اطبيعتها 

التل تطارت  ل الش ؼ   العالقات العامة مجاؿ مف مجاالت اجدارةأف  -
 ل المجتمعات   شتيجة تعاظـ أ مية الرأي العاـ .الماشل مف القرف الماءل

االرابة  ل مسب مقة الجمهار اتأييده لسياسات المؤسسات   اجشساشية
 ل اتساف قرارات   وتإ أ بي  فا الجمهار يؤمر مباررةاالمشظمات  

 .المشظمات االمؤسسات
ال تقت ر العالقات العامة الوديمة علإ ماشها شراطًا بيف مشظمة أا مؤسسة  -

بؿ  ل  لسفة اجتماعية تهدؼ إلإ  .مف جهة اجمهار ا مف جهة أسرى
شماًا  التل أسفت تزداد اتترابؾ  ل مجتمل يشما  معالجة مرمالت الفرد

إلإ ود التعقيد   جا ت   تتداسؿ م الي اواجات أعءا قالفي  ا اًل ا 
 .لتساعد  ل وّؿ  فه المرمالت  العالقات العامة

 ل  ف اجدارة مف   ممف للعالقات العامة أف تلعب دارًا استراتيجيًا  اماً ي -
  مف جهة  الررمات االمشظمات  تشظيـ العالقات بيف المؤسسات  :ويث

 ل   الفيف قد يماف دعمهـ لهفه المؤسسات جا ريًا اواسماً    رادابيف ا 
 ( 1: 1111 شزار ميهاب ) .توقيؽ أ دا ها مف جهة ماشية

 :كيف تنظم إدارة العالقات العامة  :ثالثا
 اظيفة .مراد ا لملمة اجدارة الشاجوة -بالمعشإ الااسل –إف مفهـا العالقات العامة 

بؿ يجب أف تماف ماءل ا تماـ . علإ   ة قليلة مف ا  راد العالقات العامة ليست قا رة
ايعتبر رأي .مؿ  رد  ل الررمة ابتدا  مف ر يس مجلس اجدارة إلإ ا در ماظؼ  يها

العامليف  ل الررمة مف أ ـ ا مار تأميرا  ل مياشها اسمعتها   لمل شجعؿ مف العامليف 
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شراطها  االبد أف يرارماا  ل ازد ار سفرا  جيديف لررمتهـ البد أف يواطاا علما بأاجق 
اأف تتاح . امف ممة يشبدل أف يلقإ العاملاف الممتازاف  مؿ تقدير مف جاشب اجدارة.ررمتهـ

 .لهـ  رص الترقية اتقدـ لهـ المما  ات الترجيعية المجزية 
 فه  ل العاامؿ الهامة  التل تؤدي إلإ اقتشاع ا  راد  بأف ررمتهـ ررمة موترمة 

مؿ إسالص اتفاشل  ل العمؿ  ابداف أف تعمؿ الررمة علإ فياع ممؿ تلؾ الاودة  تستوؽ
الفمرية  بيف العامليف ا  ات الجمهار ماءل ا تمامها   إف ما ة الجهاد التل يبفلها سبرا  
العالقات العامة  جظهار ررمتهـ باعتبار ا عءاا موترما جديرا باالوتراـ مراابا  يق  ل 

اأف أاؿ ما تتطلبق العالقات العامة الشاجوة  مما يتطلبق   ادا قليلة الفا دةالمجتمل  تماف جه
 ةأف يقـا العمؿ علإ أسس أسالقية  ر ل مستاى الترديؿ  جاد: الشجاح التجاري بالررمة  ا

 .المشتجات ابث الرابة ال ادقة  ل سدمة الجمهار
يـ إدارتق اءماف مف  شا تبرز أ مية سبير العالقات العامة  الفي يررع  ل تشظ

ا التأمد مف أشها تقؼ بدار ا علإ آرا  . قيامها بااجباتها شوا إعالـ الجمهار بشراط ررمتق
الجمهار ااجهة شظره ا اؽ  فا افاؾ  سيقـا ببث الوماس  ل جميل أقساـ الررمة  باوما 

  ا ا يقـا يدلا برأيق  ل مؿ لاف مف ألااف اجعالـ  مبتمرا لأل مار الشا عة عف المعلامات ا
 .)ليوقؽ ارءا ااودا   ا تشمية رهرة الررمة اتمايف  ارة  ادقة عشها لدى الجمهار

 (881-819 :8991شجؿ أليس  بات شياماف  
علإ أية واؿ  إفا لـ تشجي إدارة العالقات العامة   ل أف تماف جز ا مف تفمير 

سالتق  االرل  الفي يهـ الررمة   معشإ  فا أف مدير العالقات العامة قد  رؿ  ل توقيؽ ر 
 ل  فا ال دد  ا أشق يجب أف يماف لدى رجؿ العالقات العامة ال فات التل تممشق مف 

ايممشق أف يو ؿ علإ تلؾ    هـ السياسة  التل تسير عليها ررمتق  ل المااقؼ المستلفة
 .المعلامات أمشا  مقابالتق امشاقراتق  مل مديري اجدارات المستلفة

إلواؽ إدارة العالقات العامة باجدارة العليا بالررمة   فل  فه الوالة   إفا ما قررشا
سيقل علإ عاتقها مسؤالية إسدا  الش ي اتاجيق ر يس مجلس اجدارة ايممف أف شلسص 

 :اظيفة مدير العالقات العامة  ل الااجبات التالية
 .تشظيـ سير العمؿ جدارتق   ل ءا  السياسة العليا المرسامة -8
را  الجمهار اتوليؿ اتجا ات الرأي العاـ  لمعر ة اجهة شظره إزا  دراسة آ -1

 .الررمة  سياستها  إدارتها امشتجاتها
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إعداد البياشات ا التقارير التل تاءي سياسة اجدارة امرمز ا المالل اتازيعها  -1
مفلؾ يقل علإ   ا اجفاعة االتلفزياف علإ أجهزة اجعالـ المستلفة مال وا ة

ايد ال وا ة ياميا بما تهتـ بق مف شراط الررمة اسدماتها عاتقها عب  تز 
 .امشتجاتها  بويث ت در باشتظاـ مادة إسبارية  عف ما ة شراط الررمة

إبدا  المرارة  يما يتعلؽ بمتيب الدعاية  الفي ت دره الررمة  ا ا  الـ  -1
اجعالمية ا المعارض االعالقات  مل المسا ميف ا يما يت ؿ برعار المشرأة 

 .ا العالقات مل المجتمل

إ دار التعليمات إلإ امال  الررمة للرؤاف المالية ا اجعالشية   ل مؿ ما  -9
 .يت ؿ بإعالف اشرر المرمز المالل للررمة اتقرير ا السشاي

االت اؿ بإدارة ا  راد لتزايد العامليف بالررمة بأسبار ا الداسلية ا يما يت ؿ  -1
: 8991شجؿ أليس  بات شياماف  ) .الررمةبالشررات الداسلية السا ة بماظفل 

881.) 
 :جمهور العالقات العامة : رابعا

 :يممف ت شيؼ أشااع الجما ير  ل العالقات العامة إلإ شاعيف ر يسييف  ما
ايق د بق ماظفل الجهاز   مقة الماظفيف  ل الجهاز  :الجمهور الداخمي   .8

للجهاز أماـ اآلسريف  الفا اجب اسياستق اعدالتق  تساعد ـ علإ عمس  ارة وقيقية 
امف أ داؼ إقامة .اال تماـ بالجمهار الداسلل اتمميؼ البرامج التدريبية ااجررادية لق

 :عالقات جيدة مل الجمهار الداسلل ما يلل
 .الو اؿ علإ مقة الماظفيف اءماف تأييد ـ لسياسة المشظمة .أ 
 .اال تماـ بالراح المعشاية للماظفيف .ب 
 .الماظفيف للعمؿ  ل اجدارة اجتفاب ا مفا  مف .ج 
تاعية الماظفيف اا  هامهـ بدار ـ  ل المشظمة اأمره  ل توقيؽ ا  داؼ  .د 

 (891:  8918إماـ إبرا يـ  . )العامة لإلدارة
ايتممؿ  ل المستفيديف مف سدمات جهاز العالقات العامة : الجمهور الخارجي  .1

 ا    ة أا اسا ؿ ا عالـ أا ا  رادساا  مف ا جهزة الومامية ا سرى أا اجدارات السا
يرمز  شا علإ أ مية التعامؿ مل  فه الجما ير  ب دؽ  االعمؿ علإ إبراز الوقا ؽ ماف 
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امف أ داؼ التعامؿ مل . فلؾ  ا الاسيلة الاويدة  لمسب مقتهـ ابشا  عالقة جيدة معهـ
 :الجمهار السارجل اآلتل 

 وا جهاز العالقات العامةقياس الرأي العاـ االتعرؼ علإ اتجا اتق ش. 
  إعالـ المس اليف شتا ج  فا القياس  لتمميشهـ مف اتساف اججرا ات المشاسبة

 .وياؿ  فا التاجق
  إبالغ الجمهار بالوقا ؽ السا ة بالجهاز  مف ويث أ دا ق ا  لسفتق

 .اسياستق
 يجاد تفهـ مامؿ اادي  شوا الجهاز  . مقاامة الدعايات المدرءة اا 
 براز الجهاد  التل يبفلها الجهاز ل الي تعريؼ المااط شيف برسالة الجهاز اا 

 .الاطف االمااطشيف
  إمداد الجمهار بالبياشات االمعلامات  التل تساعده علإ تمايف رأي ايجابل

 .ا ويي 
  التأمد مف  وة امشاسبة ا سبار  التل تشرر عف الجهاز مل العمؿ علإ

 .ت ويي الساطئ مشها
 دة الرأي العاـ ماشهـ قادريف علإ التأمير علإ قاعدة دعـ عالقة الجهاز بقا

 .عريءة مف الجمهار
  شما يمتد ال يقت ر دار اجدارة علإ إقشاع الرأي العاـ بسياسة الجهاز  اا 

ليرمؿ االستجابة لما  ا مشاسب  مف أرا  ااتجا ات الجمهار قد تفرض علإ 
ؾ بسياسة الجهاز ايسطئ الجهاز إفا اعتقد أف التمس. الجهاز تديير سياستق

أمر مبدأ ال يقبؿ الجدؿ االشقاش   سياسة الجهاز يجب أف تازف بميزاف 
  (819:  8999زايلؼ مهدي  ) .ال الي اال ا ب

 
 
 

 :العالقات العامة واإلدارة العميا : خامسا
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إف العالقات العامة  ل مس الية إدارة الجهاز العاـ بالررمة  قبؿ أف تماف مس الية    
فلؾ أف العالقات العامة  ل سياسات اأعماؿ  قبؿ أف تماف   المست ة بهااجدارة 

عالـ   :اتؤمر اجدارة العليا  ل العالقات العامة  بعدة أرماؿ أ مها. ات االت اا 
أي مدى إيماف تلؾ اجدارة بأ مية رأي الجما ير :  لسفة اجدارة العليا تجاه الجمهار  .8

 .هازاا سف بها  عشد اءل سياسات الج
-أف الممير مف اجدارييف: مدى تفهـ اجدارة العليا لطبيعة ادار العالقات العامة   .1

ال يفهماف طبيعة عمؿ العالقات العامة  ب ارة  ويوة  ويث  -وتإ  ل الداؿ المتقدمة
يعتقد البعض أف مهمتها  ل اجعالف عف سياسة الجهاز  أا الدعاية للجهاز بالمبالدة  ل 

ت  مما قد يفهـ البعض بأف المهمة ا الإ لإلدارة  ل الترميز علإ أرساص ا ؼ اجشجازا
اقد يفهـ البعض اآلسر بأف مهاـ العالقات العامة تش ب . ا ار ـ  اجدارة اشرر أسبار ـ

اأشق ال واجة إلإ شراطها إفا لـ تمف  شاؾ ممؿ .  ل الد اع عف الجهاز اقت ا زمات  قط
قد آسراف ا ـ الدالبية أف عمؿ العالقات العامة يقت ر علإ اأسيرا قد يعت.  فه ا اءاع

عداد برامجهـ   .مجرد استقباؿ الءياؼ اا 
مف المعراؼ أف شجاح العالقات العامة ال يقت ر علإ الجمهار : سياسة العامليف   .1

السارجل  قط  بؿ يرمؿ الجمهار الداسلل  أي العامليف بالجهاز امدى رءا ـ أا عدـ 
جهاز اسياستق  ا مر الفي يشعمس علإ أدا هـ  داسؿ الجهاز اعلإ شقؿ رءا ـ عف ال

 .اشطباع جيد أا سيئ عف الجهاز للجمهار السارجل
أي السياسة التل يتبشا ا الجهاز  واؿ شرر المعلامات : السياسة اجعالمية للجهاز  .1

 (18-11، 8991 : سءر جميؿ أومد.)عف الجهاز ا لتق باسا ؿ اجعالـ العامة

مما سبؽ يممف أف شستسلص أف سياسة إدارة العالقات العامة تترمؿ  ل الدالب  
بشا ا علإ مفهـا اجدارة العليا  ل الجهاز   اف ماشت تلؾ المفا يـ  ويوة   يدلب علإ 

أما إف ماشت تلؾ المفا يـ ساط ة أا . إدارة العالقات العامة قيامها بااجبها علإ أوسف اجق
شتاجهاقا رة  سيؤمر وتما  اال شدفؿ  شا عف دار . علإ أدا  عمؿ العالقات العامة اا 

امفا يـ ر يس إدارة العالقات العامة االفي يأتل  ل المرتبة الماشية مف ويث التأمير  ل عمؿ 
شتاج إدارة العالقات العامة  بعد دار الر يس العاـ   .اا 

الػػإ للعالقػػات العامػػة يبػػدا إفف أشػػق إفا ماشػػت اجدارة بالمؤسسػػة تػػرى أف الاظيفػػة ا 
 ػػػل مسػػػاعدة اجعػػػالف   مػػػف الطبيعػػػل أف شجػػػد أف إدارة العالقػػػات العامػػػة   ػػػل بجاشػػػب إدارة  



 0222 ديسمبر 02التواصل عدد 

 

اعلػػػإ  ػػػفا ا سػػػاس سػػػيجد رجػػػؿ العالقػػػات العامػػػة شفسػػػق   التسػػػايؽ أا اجعػػػالف أا المبيعػػػات
عػػاجزا علػػإ أدا  رسػػالتق   شػػق سػػيقل ويش ػػف توػػت ءػػدط مسػػتمر  يوػػاؿ داف ترميػػز شرػػاطق 

إف ست ػػبي إدارتػػق   ػػل الااقػػل امتػػدادا لشرػػاط . اده  لمػػل تسػػرج عػػف شطػػاؽ  ػػفه اجداراتاجهػػ
اعلػإ  ػػفا  ػالمرمز ال ػػويي  الػفي يجػػب أف توتلػق إدارة العالقػػات العامػة  ػػل .إدارة المبيعػات

التشظػػػػيـ العػػػػاـ للمؤسسػػػػة   ػػػػا أف تمػػػػاف علػػػػإ  ػػػػلة اميقػػػػة بػػػػاجدارة العليػػػػا أا المػػػػدير العػػػػاـ 
ؾ ببسػػاطة أف شرػػاط العالقػػات العامػػة  مترػػعب بطبيعتػػق ااميػػؽ ال ػػلة للمؤسسػػة  اسػػبب فلػػ
ا مدير العالقات العامة  ا الشسػيج الػفي تترػابؾ عشػده جميػل سيػاط   بجميل أقساـ المؤسسة

ممػا أشػق الرػسص الاويػد الػفي لػق  اجدارات المستلفة ا ا الم ػدر الشهػا ل ج ػدار القػرارات 
مػػػـ أشػػػق  ػػػا المسػػػ اؿ عػػػف الموا ظػػػة علػػػإ . ي العػػػاـوػػػؽ التوػػػدث باسػػػـ المؤسسػػػة أمػػػاـ الػػػرأ

سػػمعتها  لػػفا يجػػب أف يمػػاف ارتباطػػق بالمؤسسػػة التػػل يػػدير ا ارتباطػػا عميقػػا  اأف يمػػاف علػػإ 
افلػػؾ  ف القػػرارات التػػل ي ػػدر ا . معر ػة تامػػة بماقػػؼ الجمهػػار  تجػػاه المؤسسػػة التػل يمملهػػا

اعلإ  ػفا  يجػب .مهار عف مؤسستقال ارة التل يماشها الج - ل الشهاية – ل التل ستملئ 
أف يماف مدير العالقات العامة  ل مرمز يسمي لق باالت اؿ المبارر بػر يس مجلػس اجدارة  

ابػديهل أف مػا يقالػػق أا .امعشػإ  ػفا اشػق يجػب أف تمػاف إدارتػق علػإ مقربػة مػف اجدارة العليػا 
أف ال يتعػػػارض مػػػل يشبدػػل -شاطقػػا بلسػػػاف المؤسسػػػة -يمتبػػق مػػػدير العالقػػات العامػػػة با ػػػفق 

سياسػػة اجدارة العليػػا للمؤسسػػة  امػػف البػػديهل أيءػػا أشػػق يشبدػػل أف تمػػاف  شػػاؾ عالقػػة اميقػػة  
دارة اجعػػػالـ  لػػػيس  قػػػط  يمػػػا يت ػػػؿ بالدعايػػػة التػػػل ترمػػػل إلػػػإ  بػػػيف إدارة العالقػػػات العامػػػة اا 

يس  شجػؿ ألػػ) .الموا ظػة علػإ ميػػاف المؤسسػة المػف بق ػػد تشسػيؽ السػدمات المرػػترمة بيشهمػا
 (881: 8991  بات شياماف
 

ا شا أجد مف الءرارة بمماف اءل بعض الرؤى  التل يممف أف تسا ـ  ل االرتقا  
 :بمستاى أدا  العالقات العامة  ل مؤسساتشا اليـا  لعؿ أ مها

 .ت ويي مفا يـ بعض مدرا  المؤسسات واؿ العالقات العامة ادار ا -
ا أمر مهـ  ل مؿ المؤسسات اءل الرجؿ المشاسب  ل المماف المشاسب    -

ااجدارات  اال يممف أف شستمشإ العالقات العامة مشها   ما لـ يمف مدير 
اجدارة مؤ ال اااعيا بداره ادار إدارة العالقات العامة   لف تشجي اجدارة  ل 

 .القياـ بعملها  علإ الاجق المطلاب
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لدارات العمؿ علإ تمايف الماظفيف علإ العالقات العامة عف طريؽ ا -
 .التدريبية المستمرة

دعـ إدارات العالقات العامة ماديا ابرريا  لتتممف مف القياـ باظا فها مما  -
 .يشبدل امف مـ مواسبتها إفا اجد أي تق ير
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التـزام الصندوق الخاص بالتعويـضات 

 :بتعويض ضحايا حوادث المرور
 

 
 

 بوقرة عمي

. 
 
 الممخــص 
يتضح أن المشرع الجزائري تأثر بنظام الصندوق الخاص بفرنسا نظرا لتقارب أىدافيما، بل  

وتطابقيما من حيث شروط تدخميما لمنح التعويض لضحايا حوادث المرور عن األضرار الجسدية 
 .طفقـ

يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات بمثابة جية إغاثة استثنائية يجعل من الدولة ضامنا احتياطيا 
 . بدفع التعويضات باعتبار معظم موارده من الخزيـنة العمومية

يتدخل الصندوق الخاص بالتعويضات عند سقوط الضمان أو إذا بقي مرتكب الحادث مجيوال أو 
خذ عميو تركيزه في العاصمة الجزائر و تعقيد بعض إجراءاتو مما يؤدي انعدام التأمين، غير أنو يؤ 

 .إلى إرىاق كاىل المضرورين أو ذوي حقوقيـم
Résume 

L'ordonnance 69-107 du 31/12/1969 

portant loi de finance pour l'année 

1970 à dans son article 70 créée " Le 

fond spécial d'indemnisation des 

victimes des accédants de circulation 

et leurs ayant droit".  Son rôle 

constitué un moyen supplémentaire de 

garantie. 

Ce système d'assurance à été 

réorganisé par l'ordonnance 74/15 qui 

à été elle-même modifiée et complétée 

par la loi 88 – 31 du 19/07/88 . Une 

autre modification à été opérée sur 

certains articles par la loi du finance 

de 1990. L'article 24 de l'ordonnance 

74-15 citée ci-haut édicte les mêmes 

garanties que celles prévues par le 

régime général des compagnies 

d'assurances.   

Ce fond en Algérie correspond à 

peu prés au fond de garantie 

automobile en France.  

Le fonds spécial d’indemnisation 

est chargé de payer les indemnités 

aux victimes d’accidents corporels 

de la circulation, soit que l’auteur 

de l’accident est demeuré inconnu, 

soi s’il est connu et non assuré ou 

déchu de la garantie. 
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لقد ذىب المشرع الجزائري إلى أبعد الحدود 
بيدف تأمين التعويض التمقائي لضحايا حوادث 
المرور الجسمانية بدافع إضفاء كامل الحماية 

ليم و األخذ بيدىم عندما توصد أماميم 
أبواب شركات التأمين و ترفض طمباتيم 

عمى التعويض  الرامية إلى الحصول
، و ليذه  61/80/6808المؤرخ في  43-08لممرسوم بسبب االستثناءات الواردة طبقا 

 .الوضعية الخاصة أنشأ المشرع الجزائري الصندوق الخاص بالتعويضات
 :و سنتنـاول ىـذا الموضوع من خـالل النقــاط الــتالية

نشأة الصندوق الخاص بالتعويضات، و ىدفو، و مصدر تمويمو، و مجال تدخمو، و        
خاص المستثناة من ضمانو، و ما ىي التزامات المضرورين و ذوي ما ىي األضرار و األش

 حقـوقيم تجــاىو ؟
كما سنتتناول تدخل الصندوق الخاص أمام القضاء و اإلجراءات الواجب اتباعيا في ذلك، و 

 . أخيرا سنعرض تقادم الدعوى ضده و نختــم حديـثي بتقويـمو
 :ات و أىــدافونشأة الصندوق الخـاص بالتعويض/ المطــمب األول

 /نشـــأتو: أوال
 680-18من األمر  08أنشىء الصندوق الخاص بالتعويضات بموجب المادة       

، و ىو مؤسسة (6)6808المتضمن قانون المالية لعـام   46/60/6818: الصادر بتاريخ
إعتبارية تتمتع بالشخصية المعنوية، و ألزم المشرع الصندوق الخاص بالتعويضات بأن 

تعويض األضرار الجسمانية لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقيم بصفة كمية أو  يضمن
جزئية عندما تتسبب فييا مركبة برية ذات محرك إذا بقي الشخص المسؤول عن الحادث 

أو إذا كان حقو في الضمان ( 0)مجيوال، أو سقط حقو في الضمان عند وقوع الحادث
 (.4)يا أو جزئيامحدودا أو تبين عجزه عن دفع التعويض كم

و يجوز لمصندوق الخاص بالتعويضات أن يحل محل الدائن بالتعويض تجاه الشخص 
 (.3)المسؤول عن الحادث أو تجـاه مــؤمنو

و لكي يمتزم الصندوق الخاص بدفع التعويضات ينبغي أن يتم ذلك عن طريق حكم قضائي 
 ( (.5)المضرور أو ورثتو و شركة التأمين)أو مصالحة بين األطراف 

السالف الذكر الذي بين حقوق الصندوق و التزاماتو  65-03و أعيد تنظيمو بموجب األمر 
تحدد قواعد سير الصندوق و )منو عمى أنو  43حيث نصت المادة ( 1)و مجال تدخمو
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األجيزة الضابطة لتدخمو و كذلك التدابير اإلنتقالية المتعمقة بو بموجب مرسوم يصدر بناءا 
 (.المـالية عمى تقرير وزير

و حدد كيفية تسييره و األجيزة  61/80/6808بتاريخ. 40-08و قد صدر فعال المرسوم 
 (.0)الضابطة لو

-03المعدل و المتمم لألمر  68/80/6800الصادر بتاريخ  00/46و أخيرا أضاف القانون 
، ثم أعيد صياغة بعض مواد تنظيمو بواسطة (0)بعض العناصر المتعمقة بتمويمو 65
 .6888من قانون المالية  604-600دتين الما

 :أىـــدافو/ ثـــانيا
ييدف إلى تعويض األضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور و ذلك بتحمل جزء منيا 

 .في الحاالت العــادية. 65-03خارج الحاالت التي ال يغطييا التأمين اإلجباري طبقا لألمر 
القانون الفرنسي الذي استحدث فكرة الصندوق الخاص و أعتقد أن المشرع الجزائري قد تأثر ب

 بالتعويضات 
Le fond de garantie automobile   لضمان األضرار الجسمانية  6856في عام

 (.8)الناجمة عن حوادث السيارات
 :مصــادر تمويـل الصندوق الخـاص بالتعويــضات:ثالثـا

بر مؤسسة مالية تتمتع بالشخصية كما ذكرنا سابقا فإن الصندوق الخاص بالتعويضات يعت
، و تقيد عممياتو المالية في حساب خاص بو  65-03من األمر  00المعنوية طبقا لممادة 

 :، و يتم تمويــمو من المـواد التـالية(68)مفتوح في سجالت خزينة الدولة
 .األتــاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لــيم -6
 .المدينيـن بالتعويــضات المبالغ المحصمة من -0

إيرادات المبالغ الموظفة من قبل الصندوق، و الفوائد المترتبة لو عن المبالغ  -4
 .المودعة في الحساب الجاري لمخــزينة

الغرامات اإلضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعمقة بإلزامية تأمين  -3
 (.66)السيارات

غ المنح الصافية و الرسوم من مبم %4مساىمة المؤمن ليم المحددة بنسبة  -5
 .بما في ذلك المقبوضة بصدد التأمين عمى السيــارات
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مساىمة مؤسسات التأمين حسب مقبوضاتيا في فرع السيارات التي تستغميا و  -1
 .ذلك تسديدا لمنفقات الباقية عمى عاتق الصندوق

 .التخصيصـات السنوية لميـزانية الــدولة -0

ن تخصص لمتعويضات، و يتم تحديد جميع الموارد األخرى التي يمكن أ -0
 .مستوى ىذه الموارد و كيفيات تحصيميا عن طريق التنظـيم

يتضح مما تقدم أنو بإنشاء ىذا الصندوق الذي يتكون رأسمالو في معظمو من أموال خزينة 
الدولة تصبح الدولة بمثابة ضامن احتياطي لتعويض األضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث 

تبر ضامنا ال يجوز المجوء إليو إال في الحاالت اإلستثنائية عندما يتعذر عمى المرور، و يع
 03المضرور الحصول عمى التعويض من قبل شركات التأمين لألسباب التي ذكرتيا المادة 

 .كما سيأتي توضيح ذلك في مجال تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات 65-03من األمر 
 :صندوق الخـاص بالتعويـضاتمجـال تدخـل ال/ المطـمب الثـاني

لقد ألزم المشرع الجزائري الصندوق الخاص بالتعويضات بالتدخل لتعويض األضرار 
الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور في حاالت خاصة، كما كمفو بأن يمنح لضحايا 
حوادث المرور نفس الحماية التي تمنحيا شركات التأمين في الحاالت العادية، و يمكن 

 ء إليو ممن لو مصمحة كما ىو الوضع عند المجوء إلى المجو 
ىدف )السالف الذكر عمى أن  65-03من األمر  03و قد نصت المادة . شركات التأمين

الصادر  680-18من األمر  08الصندوق الخاص بالتعويضات المنشأ بموجب المادة 
 :يـــمي يحـدد كمـا 6808و المتضمن قانون المالية لعام  46/60/6818بتاريخ 

يكمف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا 
الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقيم و ذلك عندما تكون ىذه الحوادث التي يترتب عمييا حق 
في التعويض مسببة من مركبات برية ذات محرك و يكون المسؤول بقي مجيوال، أو سقط 

الحادث، أو كان ضمانو غير كافي، أو كان غير مؤمن لو، أو ظير  حقو في الضمان وقت
يتضح من خالل ما تقدم أن الصندوق الخاص بالتعويضات (. بأنو غير مقتدر كميا أو جزئيا

السالفة الذكر و  03مكمف بتعويض المضرورين في الحاالت اآلتية التي حصرتيا المادة 
 :ىي

 :المجمــوعة األولـى
 .المسؤول مرتكب الحادث و بقائو مجيوال عدم معرفة الشخص -6
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 .إذا سقط حق المسؤول عن األضرار في الضمان أثناء وقوع حادث المرور -0

  ال  الحادثإذا كان الضمان المكتتب لدى شركة التأمين من قبل شخص المسؤول عن  -4

 .يغطي كل التعويضات لفائدة المضرورين    

 .عمى مركبـتوإذا لم يجري المسؤول عن الحادث عقد تأمين  -3

 .إذا ثبت عسر المسؤول كميا أو جـزئيا -5

غير أن السؤال المطروح في ىذا المقام، ما ىي حدود التزام الصندوق الخاص               
 بالتعويـضات ؟

إذا كان المشرع الجزائري توسع في حماية ضحايا حودث المرور و أوجد ليم جية إحتياطية 
ل في الحاالت السالفة الذكر فإن ذلك يقتصر فقط عمى تتمثل في ىذا الصندوق الذي يتدخ

 .دون األضرار المادة التي تصيب السيــارة( 60)تعويض األضرار الجسمانية
كذلك يجدر القول بأن التزام الصندوق الخاص بالتعويضات يكون بنفس الكيفية التي تتمزم 

ن أو لذوي حقوقيم بيا شركات التأمين، و يكون حساب التعويض الذي يمنحو لممضروري
 46-00طبقا لمممحق الخاص بتعويض ضحايا حوادث المرور المشار إليو في قانون 

 (.64)السـالف الذكـر
كما يمزم الصندوق الخاص بالتعويضات أيضا باإلضافة إلى تعويض األضرار الجسمانية 

ض ذوي المتمثمة في العجز المؤقت عن العمل و العجز الدائم الجزئي أو الكمي، و تعوي
حقوق الضحية في حالة الوفاة، و كذا تعويض المصاريف الطبية و الصيدالنية و قيمة 

و مصاريف ( 63)أجيزة التبديل، و كذا مصاريف اإلسعاف الطبي بجميع أوجيو المختمفة
 .الجنـازة

 /األشخــاص المستثنــون من الضمـان: المجمـوعة الثانيـة
المشار إليو تعويض األضرار الحاصمة عن قصد  40-08من المرسوم  1لقد استثنت المادة 

 .سواء بالنسبة لمضحية مسببة الحادث أو ذوي حقــوقيا
كما استثنت المادة نفسيا اإلنتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات 

 :األشخاص الـتالية
 .ســارق السيـارة و شــركائو   - أ
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ع الحادث، أو لم تتوفر لديو الـوثائق السائق الذي لم يبمغ السن المطموب حين وقو  - ب
السارية المفعول و التي  تنص عمييا األحكام القانونية و التنظيمية الجاري بيا العمل لقيادة 

 .المـركبة

السائق الذي يحكم عميو لقيادتو مركبتو و ىو في حالة سكر أو تحت تأثر الكحول أو  -جـ 
 .المخدرات أو الممنوعات المحظــورة

 (.65)ئق أو المالك لنقمو وقت الحادث أشخاصا بعوض دون إذن قانوني مسبقالسا -د
السائق أو المالك الذي يحكم عميو وقت الحادث ينقل أشخاص أو أشياء دون أن يكون  -ىـ 

ذلك مطابقا لشروط المحافظة عمى األمان المحددة في األحكام القانونية و التنظيمية الجاري 
 .بـيا العمل

حتج بيذه األحكام عمى المصاب أو ذوي حقوقو، و عالوة عمى ذلك ال تسري غير أنو ال ي
ىذه األحكام عمى ذوي حقوق الضحية في حالة وفاة األشخاص المذكورين في الفقرات 
السابقة، أو عمى األشخاص الذين يعولونيم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد عمى 

11%. 
كر أن المشرع الجزائري حصر اإلستثناء من اإلستفادة السالف الذ 1يتضح من خالل النص 

 .بالضمان من قبل الصندوق الخاص بالتعويـضات
 

في السائق أو مالك السيارة الذي يرتكب أخطاء فادحة و جسيمة كالسياقة بدون رخصة  -
القيادة، و السائق الضحية في حالة ما إذا كان سبب الحادث يعود لتأثير المخدرات أو 

 .المحظورة الممنوعات
غير أنو في جميع األحوال يبقى الصندوق الخاص بالتعويضات ضامنا لألضرار       

 .الجسمانية التي تصيب الغير أو ذوي حقوقيم في حـالة الوفــاة
و لقد ذىب المشرع الجزائري إلى ضمان تعويض ذوي حقوق السائق الذي ارتكب خطأ أدى 

ون أن السائق المتوفي كان يعوليم، و كذلك الغير، إلى وفاتو، و كذلك األشخاص الذين يثبت
أو أكثر و ىذا يعني  %11و الضحية نفسيا في حالة العجز الدائم النسبي المساوي لـ 

بمفيوم المخالفة أن األشخاص المذكورون أعاله ال يستفيدون من تعويض الصندوق إذا لم 
 .%11تبمغ نسبة عجزىم 
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 :الذين يمتـزم الصندوق الخـاص بتعويــضيم من األشخـاص: المجمــوعة الثـالثة
يمتزم الصندوق الخاص بالتعويضات بدفع التعويض سواء إلى السائق الضحية، أو مالك 
السيارة الضحية أيضا غير المؤمن عمييا مع تخفيضو بنسبة العجز المعادل لممسؤولية 

ك التي بررتيا الممقاة عمى عاتق السائق، أو المالك بسبب جميع األخطاء ما عدا تم
 .المشار إليو 40-08من المرسوم  1اإلستثناءات المشار إلييا في المادة 

و في جميع األحوال يبقى تعويض السائق أو المالك مضمونا تمقائيا من قبل الصندوق 
 .%58الخاص بالتعويضات إذا أصيب بعجز يساوي أو يفوق 

( 61)وفاتيما مضمونا بصفة كاممة كما يبقى تعويض ذوي حقوق السائق، أو المالك في حالة
 .و أعرض فيما يمي الشروط الواجب توافرىا لتدخل الصندوق الخاص بالتعويضات

 :الشـروط الواجب توافـرىا لتدخـل الصندوق الخـاص بالتعويـضات/ المطمـب الثـالث
تتمثل ىذه الشروط في مجموعة من اإللتزامات التي تقع عمى عاتق المؤمن لو،و كذلك 

حايا أو ذوي حقوقيم، و المسؤول عن الحادث، و كذلك الشخص غير المؤمن لو تجاه الض
 .الصندوق الخاص بالتعويضات

 :التــزام المؤمـن تجـاه الصندوق الخــاص بالتعويـضات
المتضمن تحديد شروط  61/80/6808الصادر بتاريخ  40-08من المرسوم  8تنص المادة 
المتعمقة بقواعد تسيير الصندوق الخاص بالتعويضات  65-03ىـ من األمر 40تطبيق المادة 

 :و األجيزة الضابطة لتدخمو عمى أنــو
 

عمى المؤمن الذي يرغب عمى إثر حادث في التمسك بوقف العقد، أو إثارة استثناء ) ـــــــــــــ
و  61/80/6808الصادر بتاريخ  43-08من المرسوم  4،3الضمان طبقا لممادتين 

أن يقدم تصريحا بذلك مقبل إشعار باستسالم  65-03من األمر  0طبيق المادة المتضمن ت
 .إلى الصندوق الخاص بالتعويضات مع إعالم المصاب في الوقت نفسو أو ذوي حـقوقو

و إذا لم يحصل اتفاق بين الصندوق الخاص بالتعويضات و المؤمن عمى ضمان األضرار 
ع الضحية أو ذوو حقوقو أو المؤمن أو الناتجة عن الحادث من قبل المؤمن، يستطي

الصندوق الخاص، أن يرفع القضية إلى وزارة المالية كي تفصل فييا خالل ميمة ال تتجاوز 
 (.شيـرين
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و يستطيع أي من األطراف السابقة إذا تراءى لو أن قرار وزير المالية يضر بو أن يطعن 
 (.60)روفة في النازعات اإلداريةفيو أمام الغرفة اإلدارية طبقا إلجراءات التقاضي المع

 :التــزام المسؤول عن الحــادث غير المؤمـن تجاه الصندوق الخـاص بالتعويـضات
يجب عمى المدين بالتعويض أن يبمغ الصندوق الخاص بالتعويضات بكل مشروع اتفاق ودي 

غير  ييدف إلى تحديد أو دفع التعويضات المترتبة عن مسببي الحوادث الجسمانية لممرور
المؤمن ليم و ذلك خالل ميمة شير بموجب رسالة موصى عمييا، مع اإلشعار باإلستالم و 

 (.60)السالف الذكر 65-03من األمر  01ىذا طبقا لممادة 
و يتعين عمى الصندوق الخاص بالتعويضات أن يعمن موقفو من مشروع اإلتفاق الودي 

شرع في ىذه الحالة إلى اإلسراع لمتعويض خالل ميمة ال تتجاوز الشيرين، و ييدف الم
 (.68)بتعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية

و في حالة رفض الصندوق الخاص بالتعويضات اإلتفاق الودي يجب عمى المصاب إن بقي 
 :حيا أو عمى ذوي حقوقو في حالة وفاتو إعالم الصندوق عن توضيح عزميم و موقفيم إمـــا

مختصة في حالة ما إذا أرادوا اإلحتفاظ بحقوقيم ضد يرفع النزاع أمام المحكمة ال -
 .الصندوق الخاص بالتعويضات و بخاصة إذا لمسوا عسر المسؤول في ىذه الحالة

و إمــا بقبول اقتراح دفع التعويض من قبل المسؤول المباشر إذا رأوا أن ذلك أفضل ليم  -
بالتعويضات، فيبقى الخيار لممضرور، و ذوي حقوقو و من الرجوع عمى الصندوق الخاص 

المشـار  61/80/6808الصادر بتاريخ  40-08من المرسوم  68ىذا طبقا لنص المادة 
 (.08)إليو

 : التــزام الضحـايا أو ذوي الحقوق تجـاه الصندوق الخـاص بالتعويـضات
مى ضحايا حوادث السالف الذكر أنو يتعين ع 65-03من األمر  48لقد حددت المادة 

المرور الجسمانية أو ذوي حقوقيم لمإلستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات أن 
 :يثبتوا مـا يــــــمي

بأنيم جزائريون، أو بأن محل إقامتيم يقع في الجزائر، أو بأنيم من جنسية دولة سبق  :أوال
 .ليا وأن أبرمت مع الجزائر اتفاق المعاممة بالمــثل

، ( 06)بأن الحادث يفتح ليم حقا في التعويض ضمن الشروط المحددة في ىذا األمر :ثــانيا
 .و ال يمكن أن يترتب عنو حق في التعويض الكامل من جية أخــرى



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

و إذا أمكن لمضحايا أو ذوي حقوقيم المطالبة بتعويض جزئي بعنوان ىذا الحادث نفسو  -
 .ويض التكميميفإن الصندوق الخاص بالتعويضات ال يضمن إال التع

بأن مسبب الحادث بقي مجيوال، أو إذا كان معروفا و غير مؤمن لو، أو سقط : ثــالثا   
ضمانو بأن ظيرت عدم مقدرتو المالية كميا أو جزئيا بعد المصالحة، أو عمى إثر حكم 

 .قضائي يتضمن الحكم عميو بدفع تعويضات عن الضرر الذي أحدثو
فاء بالتعويض بالنسبة لمصندوق الخاص بالتعويضات من و تثبت عدم مقدرة المدين بالو 

خالل اإلخطار الموجو إليو و الذي يمزمو بالدفع، و المتبوع بالرفض أو إبقاء األخطار بدون 
 .نتيجة خالل ميمة شير واحد من تاريخ التبميغ باإلخطار

مضرور يتضح من خالل نص المادة السابقة أن ىناك مجموعة من اإللتزامات يجب عمى ال
أو ذوي حقوقو اإللتزام بيا تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات حتى يضمنوا إما التعويض 

 .بصفة كاممة أو بصفة جزئيـة
 

فإذا لم يتحصل المضرور أو ذوو حقوقو عمى أي تعويض من قبل أي شخص أو ىيئة 
ي ىذه الحـالة أن يشرع في مكمفة بدفعو ليم، فيجب عمى الصندوق الخاص بالتعويضات ف

باستثناء بعض الحاالت التي يتحمل ( 00)دفع كل التعويضات إلى المصاب أو ذوي حقوقو
 .فييا المضرور بعض المسؤولية و يستثنى من الضمــــان

أما في حالة ما إذا تحصل المضرور أو ذوو حقوقو عمى جزء من التعويض من أشخاص  -
دوق الخاص بالتعويضات في ىذه الحالة إال بتكممة الجزء أو ىيئات خاصة فال يمتزم الصن

( 04)، 65-03من األمر  48/0المتبقي من التعويض، و ليس بكل التعويض طبقا لممادة 
 .و ذلك تفاديا لمجمع بين تعويضين عن ضرر واحـــــد

و في جميع األحوال فإنو ال يمكن أن يمتزم الصندوق الخاص بالتعويضات بدفع ما قدمتو 
من التعويضات الممقاة عمى عاتقيا  -كالضمان اإلجتماعي مثال -األشخاص أو الييئات

 .سواء إلى المصاب أو إلى ذوي حقوقو -إصابة جسمانية لحادث مرور -بعنوان
و لقد حسم المشرع أيضا بأنو ال يجوز أن ترفع ضد الصندوق الخاص بالتعويضات أي 

سابقة بما دفعتو من تعويض تكون ممزمة دعوى رجوع من قبل األشخاص أو الييئات ال
 (.03)بـو
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و تجدر اإلشارة في ىذا المقام أنو يشترط لمطالبة الصندوق الخاص بالتعويضات أن يكون 
 :محل الضرر المطالب بتعويـضو

و عميو ال يمتزم الصندوق بتعويض األضرار المادية التي تصيب ( 05)إصابة جسمانية -
السيارة و حسنا فعل المشرع الجزائري، ألن الصندوق الخاص بالتعويضات ىو بمثابة النجدة 
التي يمكن لمجوء إلييا عند وقوع الكارثة و يصبح المضرور إما بدون مسؤول كما إذا بقي 

، أو كان معروفا و لكنو معسر، فيجب في ىذه الحالة طرق باب ىذا األخير مجيوال
الصندوق الخاص بالتعويضات لتغطية األضرار الجسمانية التي تشكل األضرار األولى 
بالتغطية، و ليس األضرار المادية، فيذه األخيرة ال تقتضي تدخل الصندوق الخاص 

يو في أوقات الضرورة حفاظا عمى بالتعويضات لتغطيتيا، بل من واجب اإلحتياط المجوء إل
 احتياطاتو المالية

 .و عدم صرفيا مقابل األضرار المادية البسيــطة
كما أنو يجب أن يكون حادث المرور تسببت فيو مركبة برية ذات محرك طبقا لما نصت  -

و (. 01)مر نفسومن األ 08،  03و كذلك المادتين  65-03عميو المادة األولى من األمر 
يمتزم الصندوق الخاص بالتعويضات بتعويض األضرار نفسيا التي تغطييا شركات التأمين 
في الحاالت العادية و بنفس المقادير و عمى نفس األضرار المتنوعة و عميو يعتبر ليس 
مجرد احتياط ناقص بل جية تدفع التعويض و إن كانت احتياطية غير أنيا تدفع التعويض 

 .و أتعرض فيما يأتي إلى كيفية تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات أمام القضاءكامال 
 : تــدخل الصندوق الخـاص بالتعويـضات أمـام القضاء:المطمب الرابـع
المتضمن شروط  61/80/6808الصادر بتاريخ  40-08من المرسوم  66تنص المادة 

خل الصندوق الخاص يمكن أن يتد) 65-03من األمر  43ىـ و 40تطبيق المادتين 
حتى أمام المحاكم الجزائية و في جميع الدعاوى القائمة بين -بالتعويضات أمام القضاء

المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوي حقوقيم من جية و بين المسؤولين عن األضرار 
غير المضمونين بتأمين عمى سيارة أو بتأمين متنازع فيو من قبل المؤمن من جية أخرى 

 ...(.د العمل عمى المحافظة عمى حقوقوبقص
و ال يبرر ىذا التدخل الحكم بالتضامن و التكافل عمى الصندوق الخاص بالتعويضات و 

 .المسؤول عن األضرار



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

يتضح من خالل نص المادة السابقة أنو عندما تتوافر الحاالت التي يمزم فييا القانون 
أو ذوي حقوقيم عن األضرار التي الصندوق الخاص بالتعويضات ضمان تعويض الضحايا 

تسببت فييا مركبة برية ذات محرك آلي فإن ىذا الصندوق يحق لو أن يتدخل في الخصام 
أمام القضاء الجزائي في الدعوى المدنية بالتبعية، أو أمام القضاء المدني ليحل محل 

لمبالغ المقرر الضحية من أجل الحكم لو بالمبالغ التي سبق أن دفعيا ليا الضحية، أو تمك ا
 .دفعيا فيما بـعد

قد ألزم المشرع ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقيم عند لجوئيم إلى القضاء بدعوى  و
تعويض ضد المسؤول عندما ال يكون مضمونا بتأمين عمى سيارتو أن يرسموا سمفا ضمن 

ريضة افتتاح دعوى ضد المسؤول ظرف موصى عميو مع اإلشعار باستالم نسخة عن كل ع
أمام المحاكم المختصة إلى الصندوق الخاص بالتعويضات، و يجب أن يرفق ىذا السند 
بالمعمومات المتعمقة بتاريخ الحادث و مكان وقوعو و مميزات المركبة، و الجية التي حررت 

 (.00)التقرير أو محضر التحقيق في الحــادث
ويض أمام القضاء الجزائي، يجب عمى المضرور أو ذوي و في حالة ما إذا رفعت دعوى تع

حقوقو أن يعمم الصندوق الخاص بالتعويضات بمجرد عممو بالجمسة إذا نصب نفسو طرفا 
 .مدنيا و يتم ذلك بموجب رسالة مضمنة الوصول مع اإلشعار باإلستالم

ي الدعوى و إذا قام المضرور أو ذوو حقوقو باإلجراءات السابقة يصبح الحكم الصادر ف
حجة عمى الصندوق الخاص بالتعويضات، و لو لم يتدخل في الدعوى المرفوعة، و ذلك 

السالف  40-08م من المرسوم 64، 60، 66جزاء لو عن تقصيره بعد إبالغو طبقا لممواد 
عدم اإلحتجاج بالحكم الصادر في دعوى –الذكر، غير أن المشرع استثنى مما سبق، أي 

لخاص بالتعويضات إذا اتضحت نية المصاب أو ذوي حقوقو و التعويض ضد الصندوق ا
ذلك من خالل البيانات الغير صحيحة المدرجة في التبميغات، و ينتج عن ذلك إمكانية 
رفض الصندوق الخاص الجزئي أو الكمي لمتعويضات، و يبقى إثبات سوء نية المصاب أو 

 .ذوي حقوقو عمى عاتق الصندوق
 : ــاص بالتعويضات لحضـور جـمسة المحكمـةاستدعـاء الصندوق الخ -1

الصادر في  46-00مكرر المعدلة بمقتضى القانون رقم  61لقد نصت المادة 
إذا كان الحادث المسبب لمضرر ناجما عن مركبة مؤمنة فإن ) عمى أنو  61/80/6800

يو المؤمن يجب أن يستدعى أمام الجية القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي يستدعي ف
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األطراف اآلخرون طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية، و يستدعى الصندوق الخاص 
 (.بالتعويضات فيما يخصو ضمن نفس اإلشكـال

يتضح من قراءة نص المادة السابقة أنو عندما يقع حادث مرور يسبب أضرارا جسمانية و 
الت سقوط الضمان تدفع شركة التأمين بعدم التزاميا بتغطية الضرر و ذلك إذا توافرت حا

الرجوع عمى الصندوق ليطمب الحكم عميو بدفع  فإنو في ىذه الحــالة يجوز لممضرور
التعويض المطموب، و يجب عمى ممثل النيابة العامة أن يستدعي الصندوق الخاص 

عامة بالتعويضات لمحضور أمام نفس المحكمة الجزائية التي ستفصل في موضوع الدعوى ال
بنفس الطريقة و ضمن نفس اإلجراءات القانونية التي يتم بموجبيا استدعاء أطراف الدعوى 

 .اآلخريــــن
و يتم استدعاء الصندوق إلدخالو في الخصام من أجل الحكم عميو بمبمغ التعويض الذي 
تقضي بو المحكمة بوصفو مسؤوال احتياطيا عن تعويض الضرر الذي أصاب المضرور أو 

 03وقو ليتحمل الصندوق في ىذه الحالة كل أو جزء من التعويضات طبقا لممادة ذوي حق
و ما بعدىا من األمر  08و ضمن الشروط الوارد ذكرىا في المادة  65-03من األمر 

 .نفسو
 : الطعــن المقدم من المصـاب أو ذوي حقوقو ضد الصندوص الخـاص بالتعويضات -2

وقو الذين تتوفر فييم شروط المطالبة بالتعويض تجاه قد ألزم المشرع كل مصاب أو ذوي حق
و ( 00)الصندوق أن يبادروا إلى تقديم طمب التعويض ليذا األخير قبل أي دعوى قضائية

في حالة ما إذا سبق أن صدر حكم قضائي وجب إرفاق الطمب في ىذه الحالة بنسخة 
وق الخاص و يتعين عمى الصند(. 08)رسمية من الحكم الصادر بشأن التعويض

بالتعويضات بعد ذلك أن يبدي رأيو في طمب التعويض، و لو أن ينازع فيو، و في جميع 
 .األحوال يجب أال يتجاوز ذلك مدة شيريـن ابتداء من تاريخ استالم الطمب

و في حالة ما إذا انقضت ىذه الميمة و لم يجب فييا الصندوق الخاص بالتعويضات يجوز 
وء إلى القضاء لحسم النزاع بينو و بين الصندوق طبقا لممادة لممصاب أو ذوي حقوقو المج

 .السابق الذكــر 40-08من المرسوم  61
إذا اختمف الصندوق مع المصاب أو ذوي حقوقو سواء بشأن تحديد التعويض عندما يكون 

و .المسؤول عن األضرار مجيوال أو عندما ال يحتج بحكم القضاء لمتمسك بو ضد الصندوق
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وجود حق في التعويض ففي ىذه الحالة يرفع المصاب الدعوى أمام المحكمة إما بشأن 
 (.48)المختصة بحسم النزاع القائم بينيم و بين الصندوق

و يمكن أن يرفع النزاع عمى وجو الخصوص أمام محكمة المكان الذي وقع فيو الحادث و 
و أتعرض فيما يمي إلى تقادم ( 46)مدين محتمل بالتعويضتفصل في النزاع بمعزل عن أي 

 .دعوى المصاب ضد الصندوق الخاص بالتعويضات ثم تقويمو
  :تــقادم دعـوى المصاب ضد الصندوق الخاص بالتعويـضات -3

 :يجب أن نفرق في ىذه الحالة بين حالتين و ىمــا
 : الالحـالة التي يكون فييا المسؤول عن األضرار مجـيو : أوال

يجب في ىذه الحالة عمى المصابين و ذوي حقوقيم أن يوجيوا طمب التعويض إلى 
تحسب ابتداء من ( 85)الصندوق الخاص بالتعويضات خالل الميمة المحددة بخمس سنوات 

 .تاريخ وقوع الحـادث
 :الحالة التي يكـون فييا المسؤول عن األضرار معـروفا: ثــانيا

سنوات و  85طمب التعويض إلى الصندوق أيضا خالل فترة ففي ىذه الحالة يجب توجيو 
ذلك إما ابتداء من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ صدور الحكم القضائي الحائز عمى قوة 

 (.40)الشيء المقضي فيو
و في جميع األحوال ال تسري الميل السابقة إال من يوم عمم المعنيين بالضرر الحاصل ليم 

 (.44)من جراء الحادث
و يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري قصر في ىذه الحالة مدة التقادم إلى خمس سنوات 
ابتداء من يوم العمم بوقوع الضرر بالمقارنة مع مدة التقادم الواردة في القواعد العامة في 

من القانون المدني التي لم يجعل فييا  644سنة طبقا لممادة  65المسؤولية التقصيرية و ىي 
 .م قصيرةمدة تقاد

و قد حاول المشرع الجزائري أن يأخذ بيد المضرور أو ذوي حقوقو حتى و إن تقادمت مدة 
دعواىم ضد الصندوق حيث أجاز ليم أن يرفعوا طعنا استثنائيا إلى وزير المالية مبررين فيو 
كافة األسباب التي منعتيم من مطالبة الصندوق خالل نفس ميل التقادم السالفة الذكر طبقا 

يجوز لممصاب أو ذوي حقوقو ) التي تقضي بأنو 40-08من المرسوم  60نص المادة ل
السابقة أن يرفعوا طعنا استثنائيا أمام وزير المالية و  60الذين تقادمت دعواىم طبقا لممادة 
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يوضحون في ىذا الطعن كافة الظروف التي منعت المصاب أو ذوي حقوقو من مطالبة 
 (.السابقة 60ص عمييا في المادة الصندوق خالل الميل المنصو 

 
 : تقــويم الصندوق الخـاص بالتعويـضات -4

لقد تأثر المشرع الجزائري عندما سن القواعد و األحكام التي تنظم الصندوق الخاص 
بالتعويضات بالقانون الفرنسي الذي أنشأ في وقت مبكر الصندوق الخاص بالتعويضات في 

نظرا لمتقارب بين أىدافيما إن لم نقل تطابقيا بالنسبة لضحايا حوادث المرور في ( 43)فرنسا
كال البمدين خاصة من حيث شرط تدخميما و اقتصار ذلك عمى تغطية األضرار الجسدية 
دون األضرار المادية األخرى التي تصيب السيارة، و يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات 

ئية يطرقيا المضرور أو ذوي حقوقو عندما تمتنع شركات التأمين بمثابة جية إغاثة استثنا
 .عن دفع التعويض لألسباب القانونية التي تعفي الشركة من التزاميا بدفعو

و بإنشاء الصندوق الخاص بالتعويضات الذي تتكون موارده في معظميا من أموال الخزينة 
ة ضامنا احتياطيا لتعويض األضرار العامة لمدولة يكون المشرع الجزائري قد جعل من الدول

الجسدية الناتجة عن حودث المرور، و بيذه الكيفية تغطي الدولة جميع المضرورين تقريبا 
من الكوارث الناتجة عن حوادث المرور و ال يبق إال األشخاص الذين ال يستحقون ذلك، 

 .نظرا لتعمدىم اإلضرار بأنفسيم بشكل ال يقبل الشفقة و ال الــرأفة
ير أنو يؤخذ عمى المشرع الجزائري أنو ركز الصندوق الخاص في الجزائر العاصمة و غ

يؤدي ذلك إلى إرىاق المضرورين أو ذوي حقوقيم خاصة أولئك الذين يقطنون في واليات 
بعيدة عن العاصمة ونرى وجوب إيجاد فروع لو عمى األقل عمى مستوى الشرق و الغرب 

 .متو و تقريبو من المضرورينالجزائريين لتمكينو من أداء مي
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 اليوامش
 
 08المواد  46/60/6818الصادر في  668الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد ( 6)

 .6080ص  03عمى 
 .السالف الذكر 680-18من المرسوم  08أنظــر المادة ( 0)

 .من نفــس المرسوم 06أنظــر المادة ( 4)

 .س المرسوممن نــف 00أنظــر المادة  (3)

 .من نـــفس المـــرسوم 04أنظـر المـادة (5)
 .المشــار إليو 65-03من األمر  46إلى  08أنظــر المواد (1)

 .051ص  68/80/6808: الصادر بتاريخ 68السنة  0أنظــر الجريـدة الرسمية عدد (0)

 .المشــار إليو 46-00من القانون  40أنظـر المادة (0)

(8)Voir Jean Bedour –précis des accidents d’automobile op.cit p 69 et 

suiv. 

المعدل و المتمم  61/80/6800الصادر بتاريخ  46-00من القانون  40تنص المادة (68)
تقيد العمميات المالية لمصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم ) عمى أنو  65-03لألمر 

 (.المفتـوح في كتابات الخــزينة 08-480

التي نصت عمى  6888من قانون المالية لعام  40تعديل و تتمة ىذه المادة بالمادة  و قد تم
 .الموارد المشار إلييا في المتــن

المتعمق بالتأمينات عقوبة  80-08من القانون  660لقد قرر المشرع في المادة ( 66)      
ة برية ذات دينار جزائري لكل صاحب سيارة أو مركب 0888إلى  088مالية تتراوح بين 

دينار  48إلى  65و غرامة مالية تتراوح بين . محرك ال يحترم إلزامية التأمين عمى السيارات
جزائري إن لم تقدم شيادة التأمين إلى األعوان المكمفين بضبط المخالفات و لمموظفين أو 

 .شرطة المرور
الصندوق الخاص تقبض أثناء التحصيل لفائدة  %08تضاف إلى الغرامات المذكورة زيادة  -

 .المتعمق بقانون التأمينات المشـار إليو 80-08من القانون  668بالتعويضات طبقا لممادة 
من األمر  40لمصندوق الخاص بالتعويضات وفقا لممادة  %5يضاف إلى ذلك دفع أتــاوة  -
من  668من قبل المسؤولين عن حوادث المرور غير المؤمن ليم طبقا لممادة  03-65

 .السالف الذكر القانون
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المتضمن  61/80/6808الصادر بتاريخ  40-08أنظر المادة األولى من المرسوم (60)  
 .السالف الذكر 65-03من األمر  43، 40شروط تطبيق المادتين 

يتم التعويض لممصاب ) المشار إليو عمى أنو  40-08من المرسوم  3تنص المادة (64)   
نية و التنظيمية الجاري بيا العمل، و طبقا لجدول التسعيرة أو ذوي حقوقو وفقا لألحكام القانو 

يجب  00الصادر عام  46-00، غير أنو بعد تعديمو بالقانون (65-03المرفق باألمر 
 .  تطبيق ىذا األخيــر

من الممحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور  1أنظر فقرة (63) 
 .السالف الذكرالجسمانية أو لذوي حقوقيم 

المشار إليو في الفقرة د الواردة بالفرنسية و ىي  40-08من المرسوم  0تنص المادة (65) 
 األصح عمى نقل أشخاص عند الحادث بعوض،

أما النص العربي فقد نص عمى النقل بدون عوض، غير أن المعنى الصحيح الذي يقصده 
ني مسبق، ألن فيو مخالفة لمقوانين المشرع في ىذه الحالة ىو النقل بعوض بدون إذن قانو 

 .الجاري بـيا العمــل
المشار إليو  61/80/6808الصادر بتاريخ  40-08من المرسـوم  0أنظــر نـص المــادة (61)

 .ســابقا
تعويض األضرار الناجمة عن حوادث المرور في : أنظر مقال أحمد طالب بعنوان(60)

 .و ما بعدىا 015ص  6886ام العدد األول ع -المجمة القضائية -الجزائر
كل مصالحة تستيدف تحديد أو تسديد ) عمى أن  65-03من األمر  01تنص المادة (60)

التعويضات المترتبة عمى الحوادث الجسمانية غير المؤمن ليم، و الواقعة من مركبة واحدة، 
أو عدة مركبات يجب إبالغيا لمصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدينين 

 (.يضبالتعو 

يجب عمى المدين ) المشار إليو في المتن أنو  40-08من المرسوم  68و تقضي المادة  -
-03من األمر  01بالتعويض أن يبمغ الصندوق الخاص بالتعويضات طبقا ألحكام المادة 

كل مشروع اتفاق ودي ييدف إلى تحديد أو دفع التعويضات المترتبة عمى مسبـبي  65
ر غير المؤمن ليم و الواقعة من جراء استعمال مركبة واحدة أو الحوادث الجسمانية لممرو 

 ....(.أكثـر
 .أعــاله 40-08من المرسـوم  68أنظر الفقـرة الثانية من نص المادة ( 68)
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 .أعــاله 40-08من المرسوم  68أنظر الفقرة الثالثة من المادة (08)
عدا حالة سقوط الحق ) السالف الذكر عمى أنو  65-03من األمر  08تنص المادة (06)

في الضمان الذي يثيره المؤمن و غير المحتج بو من طرف الضحايا أو ذوي حقوقيم يتعين 
عمى الصندوق الخاص أن يتحمل في جميع األحوال األخرى المنصوص عمييا في المادة 

من ىذا األمر التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية الواقعة و المسببة من  03
 ...(.كبة واحدة أو أكثر و ذلك وفقا لمتعريف الوارد في المادة األولى من ىذا األمرمر 

 68/80/6808الصادر بتاريخ  40-08أنظر نص المادة األولى من المرسوم (00)       
 .السالف الذكر 65-03من األمر  43، و 40المتضمن شروط تطبيق المادتين 

السابق الذكر  61/80/6808صادر بتاريخ ال 40-08من المرسوم  0تنص المادة (04)
إذا جاز لممصاب أو ذوي حقوقو أن يطالبوا بتعويض جزئي من أشخاص أو )عمى أنو 

 48/0ىيئات معنية ال يتحمل الصندوق الخاص بالتعويضات إال التكممة و ذلك وفقا لممادة 
 (.65-03من األمر 

 .من المرسـوم السابـق 4أنظـر المـادة ( 03)

الخاص بتنظيم  6856أخذ القانون الجزائري ىذه األحكام من القانون الصادر عام  و قد(05)
أحكام و قواعد الصندوق الخاص بالتعويضات في فرنسا الذي يقتصر تدخمو بتغطية 

 :األضرار الجسمانية دون المادية أنــظر في ذلك

Yves Chartier . la réparation du préjudice dans la responsabilité civile 

dalloz Paris 1983 p 923  
يكمف الصندوق الخاص ) عمى أنو  65-03من األمر  03تنص المادة ( 01)    

بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي 
ن حقوقيم، و ذلك عندما تكون ىذه الحوادث التي ترتب عمييا الحق في التعويض مسببة م

مركبات برية ذات محرك و يكون المسؤول عن األضرار بقي مجيوال أو سقط حقو في 
الضمان وقت الحادث أو كان ضمانو غير كاف أو كان غير مؤمن لو أو ظير بأنو غير 

 (.مقتدر كميا أو جزئيا
عدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي ) من األمر السابق عمى أنو  08و تنص المادة 

من و غير المحتج بو من طرف الضحايا أو ذوي حقوقيم يتعين عمى الصندوق يثيره المؤ 
 03الخاص بالتعويضات أن يتحمل في جميع األحول األخرى المنصوص عمييا في لمادة 

 ...(.أعاله التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية لممـرور
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 .المشار إليو  40-08من المرسوم  63أنظر نص المادة (00) 
 .المشار إليو 40-08من المرسوم  6-65أنظـر المادة (00)
 .من نفس المرســوم 0-65أنظــر المادة (08)

 .من نفس المرســوم 4-65أنظــر المادة (48)

 .40-08من المرسوم  61/0أنظــر المادة (46)
 .من نفس المرسوم 60/0أنظـر المادة (40)

 من المرسوم أعــاله 60/4أنظـر المادة (44)

 Jean Bedourأنظـر   6856أنشىء الصندوق الخاص بالتعويضات في فرنـسا عـام ( 43)

op cit p 69.  
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التمثيل السياسي في البرلمان التعددي 
 الجزائري

 

ناجي عبـد النــور

. 
 ممخص

تيدؼ ىذه الدراسة إلي كشؼ درجة تمثيؿ القوى السياسية في المؤسسة البرلمانية 
، ثـ رصد وتحميؿ األدوار والوظائؼ التشريعية (المجمس الشعبي الوطني، مجمس األمة )

المؤسسة في ظؿ نظاـ التعددية السياسية ومحاولة تقييـ والرقابية و السياسية التي تمارسيا 
 .ةأداء النواب والمعارضة المؤسساتي

وقد توصمت الدراسة إلي أف مكانة البرلماف قد ارتقت بفضؿ إصالحات دستور 
وارتفع التمثيؿ الحزبي ونجحت المعارضة في نقؿ الصراع السياسي والحزبي إلي  ،9191

لرقابة إال أف ىناؾ ىيمنة واضحة لممؤسسة التنفيذية عمي البرلماف، وممارسة أساليب ا
 .   المؤسسة التشريعية 

Summary :  

 This study aims at analyzing the degree of the representation 

of the various powers in the Algerian parliament with its two 

chambers (NPA, NA), then it shows the different roles and functions 

(Political, legislative and control) that the parliament plays in the 

multi-partisan system. 

 The position of parliament developed due to the reforms of the 

1989’s institution, so that the political representation becomes more 

various, the opposition succeeded to transfer the political and partisan 

conflicts to the parliament and performing the role of controlling the 

executive power. However, this latter is still dominating over the 

legislative one .This point was the main result of the study. 
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 :مقدمة
الحزبي في المجالس التشريعية أو في الحكومػات مسػةلة منسػجمة مػع  ؿيعتبر التمثي

مبػػػػدأ المشػػػػاركة السياسػػػػية ومػػػػع فكػػػػرة الديمقراطيػػػػة، ومػػػػف سػػػػمات األنظمػػػػة السياسػػػػية الحديثػػػػة 
 .والمتطورة

ؤسسػاتو المتتمفػة ، إذا تتعمؽ عممية المشاركة السياسػية فػي جوىرىػا ببنيػة النظػاـ السياسػي وم
إذ يكمف موقعيا داتؿ النظاـ السياسي في المدتالت سواء لتةييد والمساندة أو المعارضة،كما 
تسػػػػتيدؼ العمميػػػػة تجييػػػػر مترجػػػػات النظػػػػاـ السياسػػػػػي بالصػػػػورة التػػػػي تالئػػػػـ مطالػػػػب األفػػػػػراد 

ت وفػي كثيػر مػف األحيػاف ال تتوقػؼ المشػاركة السياسػية عنػد حػد مػػدتال. واألحػزاب السياسػية
نمػػا تتعػػدى ذلػػؾ إلػػل مرحمػػة تحويػػؿ المطالػػب تاصػػة إذا كانػػت األحػػزاب  النظػػاـ السياسػػي، وا 

 .أـ ممثمة فييما( البرلماف والحكومة )السياسية قريبة مف المؤسسات السياسية 
 : أسئمة الدراسة

أف تكشؼ درجة تمثيؿ القوى السياسية فػي المؤسسػات السياسػية الجزائريػة  ةتحاوؿ ىذه الدراس
ى تػػةثير ىػػذه األتيػػرة فػػي رسػػـ السياسػػات ووضػػع القػػرارات وىػػذا مػػف تػػالؿ ا جابػػة عػػف ومػػد

 : األسئمة اآلتية
 الجزائري كافة القوي السياسية؟ فإلي أي مدي يمثؿ البرلما. 1
ما مكانة و تةثير البرلماف في النظاـ السياسػي مػف حيػث رسػـ السياسػات العامػة . 2

 وصنع القرارات؟
( الرقابة، التشػريع ،تمثيػؿ المصػال  )بيف فاعمية دور البرلماف ىؿ ىناؾ عالقة .  3

 والقيود  المفروضة عميو ؟
 ما طبيعة العالقة التي تجمع بيف منظمات المجتمع المدني و البرلماف؟. 4

 : منهج الدراسة
التحميمػػي لتحديػػد سػػمات وىياكػػؿ  منهجيــة الب ــث الو ــ ياعتمػػدت الدراسػػة عمػػي  

لرصػػد مراحػػؿ  تطػػور المؤسسػػة  المــنهج التــاريخيي الجزائػػري ،و ومؤسسػػات النظػػاـ السياسػػ
ـــانوني الم سســـاتي  البرلمانيػػػة وىػػػذا لمعرفػػػة اتتصاصػػػات المؤسسػػػة وتوزيػػػع ، والمقتـــرل الق

 :هيكل الدراسة   األدوار والثقؿ النسبي مف حيت التةثير و الفاعمية
يتنػػػػاوؿ  المحػػػػور األوؿ: يشػػػػتمؿ ىيكػػػػؿ الدراسػػػػة عمػػػػي محػػػػورييف أساسػػػػييف وتاتمػػػػة 

و  ةبالدراسػػػػػػة و التحميػػػػػػؿ موقػػػػػػع و مكانػػػػػػة البرلمػػػػػػاف الجزائػػػػػػري فػػػػػػي ظػػػػػػؿ التعدديػػػػػػة السياسػػػػػػي
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، حيػػػث أنػػػو شليػػػة تشػػػريعية تصػػػنع قػػػػوانيف ( 1996-1989دسػػػتوري)ا صػػػالحات الدسػػػتورية 
الدولػػػػة، وتمػػػػارس الرقابػػػػة عمػػػػل العمػػػػؿ الحكػػػػومي  أمػػػػا المحػػػػور الثػػػػاني فيتطػػػػرؽ إلػػػػي التمثيػػػػؿ 

البرلمػػاف بجرفتيػػو  ،مؤسسػػة سياسػػية تمثػػؿ المصػػال  والقػػوى السياسػػية السياسػػي و الحزبػػي فػػي 
فضػال عػف التاتمػة التػي تضػمنت نتػائ  .واالنتماءات الحزبية ووسػيط بػيف النػاتبيف والحكومػة

 .      الدراسة 
 

  .ية السياسيةفي ظل التعدد مكانة البرلمان: أوال
 (1988)زائر، تالؿ عامي إف ا صالحات السياسية والدستورية التي عرفتيا الج

نياء الدور السياسي لمجيو فصؿ الحزب عف الدولة،  والمتمثمة في (1989)و  وتوزيع شا 
لجاء القاعدة التي تقضي بةف و  والحكومة والبرلماف الرئيسالسمطة بيف  الجميورية  رئيسا 

قد   (1989)يجسد وحدة القيادة السياسية لمحزب والدولة، والتي جاء بيا دستور فيفري 
ذا األساس فمـ يكف دستور وعمل ى .(1)الجزائريميدت لمتجيير في طبيعة النظاـ السياسي 

نما وضع  1989 قامة مجتمع مدني وليد ظروؼ عادية وا   يتشكؿ مفلتمبية مطالب سياسية وا 
 . شارؾ في صنع القرار السياسيأحزاب سياسية، جمعيات غير سياسية، ورأي عاـ ي

 : 9191ستور انة البرلمان في دـمك .أ
 :التاليةساسية األ مصادرالعمل  (1989)في وضع دستور الدستوري  شرعاعتمد الم

شرعية الدستورية التي حمت محؿ الشرعية الثورية التي اعتمد عمييا النظاـ السياسي ال .1
 . الجزائري

النظاـ البرلماني، مف تالؿ تقرير مسؤولية الحكومة السياسية أماـ البرلماف وحؽ  .2
 . ذية في حؿ البرلمافالتنفيالسمطة 

حيث  (1979)ذي أقره دستور مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كرد فعؿ لدم  السمطات ال .3
ذية وقيادة الحزب، محور النظاـ السياسي، فيو يتولل السمطة التنفيالجميورية  رئيسكاف 

 . ني في التشريعطومشاركة المجمس الشعبي الو 

 . الحزبيةو التعددية السياسية  .4

السابقة قد غير نسبيا مف مكانة  المبادئذي أرسل ال (1989)أف دستور  الحظي
ذلؾ مف تالؿ تشكيؿ وسير الجزائري، ويتجمل في النظاـ السياسي  ووظائفوالبرلماف ومركزه 

 . (2)المجمس الشعبي الوطني واتتصاصاتو، وعالقتو بالحكومة
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ينتتب  ،ي الوطنيشعبالمجمس اليتكوف البرلماف الجزائري مف مجمس واحد يسمل 
مف قبؿ  اوليس محتكر  ا  لمنيابة حر الترشي .سنوات بطريقة االقتراع العاـ( 55)لمدة تمس 

تتوفر فيو  جزائريلكؿ  يحؽ إذأي تنظيـ سياسي، وىذا نتيجة إقرار التعددية الحزبية، 
 % 15 (عشرة)ػحرة بشرط تدعيـ ترشحو ب قائمة  لمنيابة، ولو في الترشيالشروط القانونية 

 . االنتتابية دائرتوضاء مف ناتبي إم 555مف منتتبي دائرتو أو 
شراؼ عمل سير العمؿ البرلماني، وتتمثؿ يقـو تنظيـ المجمس عمل ىياكؿ تتولل ا 

 . المجمس ومكتبو والمجاف رئيسفي 
 الجزائريشعبي الوطني، المرتبة الثانية في النظاـ السياسي يحتؿ رئيس المجمس ال

المكانة التي يحتميا البرلماف  بالتالي يوض ، و ديةديورية في ظؿ نظاـ التعالجم رئيسبعد 
   .الجزائريفي النظاـ السياسي 

ضمانات التي أما بالنسبة لمنائب فيو يتمتع بمركز قانوني محاط بمجموعة مف ال
 نية وقابمة لمتجديد، األمر الذي يجعمو مستقال عفطاالستقاللية، حيث أف النيابة و  لو تحقؽ

 . ناتبيو وعف متتمؼ األجيزة
أما بالنسبة لوظائؼ واتتصاصات البرلماف فقد حددت في الوظيفة األصمية وىي 

فمـ يعد  ،"عمييا لو السيادة في إعداد القوانيف والتصويت" (:92)حيث نصت المادة ،شريعالت
يره مف حيث المضموف بسبب عدـ االرتباط بنظاـ وحدة الحزب وغ االمجاؿ التشريعي مقيد

 .مف الميثاؽ الوطني
فيمكف التماسيا في مجاالت  (3)(1989)أما الوظيفة السياسية في ظؿ دستور 

المراقبة المتولة لممجمس نظرا لمطابع التعددي كالرقابة عمل االعتمادات الحكومية، أو 
شاء لجاف تحقيؽ في القضايا ذات المصمحة العامة، ىذا با ضافة إلل إمكانية إن

قبؿ تقرير رئيس شعبي الوطني كاستشارة رئيس المجمس الاسية أترى اتتصاصات سي
الجميورية لحالة الطوارئ أو الحصار، عدـ جواز تمديد الحالة العرفية أو الحصار، إال بعد 

اتفاقية اليدنة ومعاىدة السمـ ال يبرميا  فضال عف ذلؾ فإف. شعبي الوطنيموافقة المجمس ال
 . شعبي الوطنية المجمس الموافقالجميورية إال بعد  رئيس

أما بالنسبة لعالقة البرلماف بالحكومة فقد وسع الدستور مف صالحياتو ومكنو مف 
شفيية ألي والالكتابية  األسئمةذية مثؿ توجيو ؿ يمارس بيا رقابة عمل السمطة التنفيئوسا

 . ةالحكومة أو التصويت عمل ممتمس رقابأعضاء عضو مف
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 اودور  امركز  كمؤسسة سياسيةأعطل لمبرلماف  (1989)ر ف دستو إ، وعميو يمكف القوؿ
لمطبقة السياسية،  شعبية وممثاللإلرادة ال افي النظاـ السياسي الجزائري وأىمية باعتباره مجسد

 . ضويا عف المؤسسة التنفيذيةبتحقيؽ استقاللية المجمس عالكفيمة  والمبادئكما وفر الشروط 
  :(9111)مكانة البرلمان في دستور .ل

ضع السياسي واألزمة ونتيجة لمو  (1996)إلل سنة  (1992)تالؿ الفترة الممتدة مف 
بعد توقيؼ المسار االنتتابي وحؿ البرلماف،  الجزائرياألمنية التي مر بيا النظاـ السياسي 

شاء مؤسسة مؤقتة ىي تـ مأله عف طريؽ إند فراغ مؤسساتي الجميورية ووجو  رئيسواستقالة 
تساعده و  الجميورية لرئيسة السمطات المتولة فذي تركزت بيده كاال مدولةالمجمس األعمى ل

 .(المجمس االستشاري، المجمس االنتقالي)استشارية  ىيئات
 (4)قاـ المجمس األعمل لمدولة بمداولة قرر عمل إثرىا ما يمي (1992)أفريؿ  14ففي 

: 
بموجب  الدولةاف سيرورة ذ المجمس األعمل لمدولة، التدابير التشريعية الالزمة لضميتت -

شر في الجريدة يصدرىا رئيس المجمس األعمل لمدولة وتن مراسيـ ذات طابع تشريعي
مف  استكماؿ بناء المسار المؤسساتي، والعودةفتسارعت األحداث مما دعا إلل . الرسمية
التعددية األولل في أفريؿ  الرئاسية اتشرعية الدستورية، وبعد االنتتابإلل الجديد 

( 98)المادة في البرلمانية  الثنائية، الذي أكد عمل (1996)، تـ تعديؿ دستور (1995)
غرفتيف، وىما  مفشريعية برلماف يتكوف يمارس السمطة الت" :والتي تنص عمل ما يمي

، ولو السيادة في إعداد القانوف والتصويت المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة
 لدستوري؟فما ىي مالم  ىذا التنظيـ ا ".عميو

 عضاءه عف طريؽ االقتراالجرفة الثانية في البرلماف الجزائري ينتتب ثمثا أع :مجمس األمـــة
ضويف بمعدؿ عية، ئضاء المجالس الشعبية البمدية والوالأعغير المباشر مف بيف ومف طرؼ 

، أما الثمث اآلتر والمقدر عبر الوطف اعضو ( 96)مف كؿ والية أي بمجموعة ستة وتسعوف 
والكفاءات الجميورية مف بيف الشتصيات  رئيس، فيعينو اضو ع( 48)ده ثمانية وأربعوف عد

ذا وفقا لممادة الوطنية في المجاالت العممية والثقافية والمينية واالقتصادية واالجتماعية، وى
 . مف الدستور( 151)

 ، عمما أف الدستور يسم او ضع (144)فإف العدد الكمي لمجمس األمة يكوف  وعميو
المجمس ضاء ا المجمس مساويا عمل األكثر نصؼ عدد أعذى ضاءبةف يكوف عدد أع
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عبي شو بالمجمس الضارة إلل التفريؽ بيف عشويجب ا ( الجرفة األولل)عبي الوطني شال
و بمجمس األمة ضرة، وبيف عشمباشعب روط النيابة ألنو يمثؿ الشفر فيو اي تتو ذالوطني ال

ي ضو فرة، ويمكف القوؿ أف كؿ نائب عشب مباشعال يمثؿ اله الصفة ألنو ذيفتقد لي ذيال
 . و نائب فيوضالبرلماف وليس كؿ ع

سنوات، ليا ارتباط وثيؽ بةىداؼ سياسية ( 56)حددت مدة عيدة مجمس األمة بستة 
وبالتالي  الجزئيىذا مع التجديد  ،(شجور السمطة، تحقيؽ استمرارية الدولةسد حاالت )

 .ة لمحؿالديمومة وعدـ القابمي
األمة بسنة واحدة عمل مدة ميمة المجمس  مجمس زيادة مدة ميمةىنا  يالحظ  

ية التي الجميور  رئيسوكذلؾ عمل مدة ميمة ( مف الدستور (152)المادة )شعبي الوطني ال
ضماف لتعتبر وسيمة لتفادي أي فراغ دستوري  ا جراءات  ذهتقدر بتمس سنوات، ى
 . استمرارية مؤسسات الدولة

يتولل و  تؿ رئيس مجمس األمة المرتبة الثانية في الدولة بعد رئيس الجميوريةيح
شجور، أما الجانب الوظيفي، مف تالؿ مراجعة النصوص رئاسة الجميورية في حاالت ال

 مشاريعليست لو صالحية اقتراح الدستورية المتعمقة بمجمس األمة يالحظ بةف ىذا المجمس 
مجرفة األولل لمبرلماف، وال تودع لديو مشاريع القوانيف، بؿ قوانيف كما ىو الشةف بالنسبة ل

يقتصر دوره عمل مناقشة مشاريع القوانيف التي صوت عمييا المجمس الشعبي الوطني، 
وليست لو صالحية تعديميا ما عدا في إطار المجنة المتساوية األعضاء المشكمة مف 

 . المجمسيف
عمل كؿ النصوص التي تةتي  4/3كما يممؾ مجمس األمة حؽ التصويت بنصاب 

 . شعبي الوطني، وبالتالي يعطيو ىامش الرفض والتالؼ واالتتالؼمف المجمس ال
، جاء مثقال باآلليات (1989)المعدؿ بعكس دستور  (1996)دستور صيجة  إف 

ضع كؿ القوانيف التي ، حيث يتذلؾ الحرياتوكشريع والرقابة المحددة لمجاؿ ممارسة الت
، وييدؼ إلل "الجرفة الثانية"المجمس الشعبي الوطني لمراقبة مجمس األمة، يصادؽ عمييا 
ف كاف ييدؼ في الوقت نفسو إلل توسيع الييئة التالتنفيذية الييئةتحقيؽ استقرار  شريعية ، وا 

التي يحتؿ رئيسيا المرتبة الثانية في النظاـ السياسي الجزائري والمعيف بتةسيس الجرفة الثانية 
 .السمطة التنفيذية رئيسضاء مف قبؿ عمع ثمثي األ
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 . التمثيل ال زبي في البرلمان الجزائري: ثانيا
رؾ في صنع القرارات ورسـ شاتؤثر األحزاب السياسية في النظاـ السياسي، وت

السياسات العامة مف تالؿ تواجدىا وتمثيميا في مؤسسات النظاـ السياسي ومف بينيا 
 .كؿ منياشالتي يت يةمجاف والكتؿ البرلمانالبرلماف، بجرفتيو واألجيزة وال

أصبحت األحزاب السياسية تؤدي دورا كبيرا في التةثير عمل البرلمانات وبالتالي عمل 
عب شلؾ أف انتتاب الذالنواب بحيث أصب  البرلماف ال يعدو أف يكوف ممثال لألحزاب، 

ر لبرنام  وسياسة اتتيار برلماف بقدر ما ىو اتتيا ال يعنيألغمبية ممثمي حزب معيف 
 . لؾ تـ اعتماد النظاـ الحزبي كوسيمة لتصنيؼ األنظمة السياسيةذوتوجو حزب ما، ل

وقد أثبتت التجربة حاجة كؿ مف الناتب والنائب لوجود األحزاب السياسية فالناتب 
ؤوف شا عميو مف الضإلل مف يقوده، ويقدـ لو برنامجا، ويفسر لو ما قد يكوف غام بحاجة

حاجة إلل جياز منظـ يزوده بالمعمومات الالزمة التي يعتمد عمييا في بالنائب العامة، و 
برلمانيا  كؿ مع نواب حزبو تكتالشات البرلمانية وتوجيو األسئمة واالستجوابات، كما يشالمناق

 . يكوف لو مف التةثير والفعالية
تيارات كشؼ درجة تمثيؿ المصال  والقوى االجتماعية والتأف  الدراسة ىذهحاوؿ ت

 . شرعيتو تتوقؼوعميو  .السياسية في البرلماف بجرفتيو وبالتالي في نظاـ الحكـ
 :التمثيل البرلماني في عهد األ ادية ال زبية -أ

في المجمس  عرفت الجزائر أوؿ برلماف تعددي أثناء مرحمة الثورة التحريرية، متمثال
سياسية التي سادت مرحمة الحركة ذي احتوى وضـ التشكيالت الالوطني لمثورة الجزائرية، ال

البرلماف المؤقت كؿ التيارات  ضـ (5)تجربة التعددية الحزبية في الحركة الوطنية)الوطنية 
شعبوي ، التيار الثوري ال(جمعية العمماء المسمميف)التيار ا سالمي ا صالحي )السياسية 

، وكاف البرلماف (شيوعييار ال، الت"فرحات عباس"بقيادة ( كيئالال)الوطني، التيار االندماجي 
  .مؤسسة سياسية ليا كامؿ السمطات في الدولة

، 1962سبتمبر  25في المرحمة االنتقالية التي جاءت بعد االستقالؿ ابتداء مف 
ليبرالي  أحدىما افسياسي فذي ىيمف عميو تياراوالتي عرفت تةسيس المجمس التةسيسي، وال

 مقابؿدى بتبني نظاـ برلماني يعتمد التعددية الحزبية، نا" أيت أحمد"و" فرحات عباس"بزعامة 
التيار الثاني المتةثر باألفكار االشتراكية التي تجعؿ مف الحزب الواحد الموجو والمحدد 

 (". قيادة األركاف)والجيش " أحمد بف بمة"التتبارات البالد، ويتزعـ ىذا االتجاه 
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 25سساتية بعد االستقالؿ بتاريخ انتتبت الجزائر أوؿ مجمس نيابي في حياتيا المؤ 
تمتع حزب جبية التحرير و  .سنوات( 54)لمدة أربعة " المجمس الوطني"، 1964سبتمبر 

ش  لمنيابة في البرلماف مشروط الوطني باحتكار دستوري لمتمثيؿ في المجمس، حيث كاف التر 
قائمة وحيدة مقدمة ومف (6) عي في البالدئباالنتماء إلل الحزب الواحد باعتباره الحزب الطال

 .ضامنو أي
وأكد تفوؽ ( الوظيفة التشريعية)ذي قيد سمطة البرلماف الو  (1976)بعد إقرار دستور

ي ظؿ ىذا الدستور ثالثة ػالحزب الواحد وتبعية مؤسسات النظاـ السياسي لو، عرفت البالد ف
 . انتتابات تشريعية( 53)

األحادي لـ  الجزائرياـ السياسي شريعية التي جرت في إطار النظإف االنتتابات الت
بؿ كانت مقتصرة عمل الحزب  ،االجتماعية والنتب الفئاتتكف مف اىتمامات كؿ 

شاركة في المؤسسات ىذا مع التمثيؿ ، والموالمنظمات الجماىيرية مف حيث الترش  والتزكية
لمسمميف، جمعية العمماء ا)السياسية التقميدية  العائالتلمقوى الممثمة لجزء مف  الضئيؿ

، (أبناء الزوايا)، دوف إىماؿ الجانب التقميدي لممجتمع (مناضميف الحزب الشيوعي القدامل
وكاف اليدؼ المقصود لمتمثيؿ في البرلماف مف تالؿ االنتتابات التشريعية ىو تحقيؽ 

مواقع التوازف الجيوي، وتحقيؽ شرعية أكبر لمنظاـ السياسي، و فراز نتبة سياسية تحتؿ 
 (. مف النظاـ السياسي تاصة األجيزة السياسية واأليديولوجية لمحزبميمة ض

 :التمثيل ال زبي في البرلمان التعددي -ل
نحاوؿ رصد التمثيؿ الحزبي لمتتمؼ التيارات السياسية الممثمة في البرلماف في   

 .المرحمتيف االنتقالية والمرحمة الشرعية
 :في المر مـة االنتقاليــة -9

، زاؿ احتكار الحزب لمسمطة، 1989بعد إقرار التعددية السياسية والحزبية في دستور 
 بالبيئة البرلماف تةثرو  .شكيؿ وظيور األحزاب والتنظيمات السياسية المتتمفةالمجاؿ لت  وفس

ب جبية ز السياسية وا صالحات السياسية واالنتماءات الحزبية، فانسحب بعض النواب مف ح
إلل أحزاب سياسية جديدة نشةت بموجب  يــ بعضضي وأعمنوا انشقاقيـ، وانالتحرير الوطن

ىذه الحركية  .الدستور الجديد، واكتفاء البعض اآلتر مف النواب بالمعارضة مف الداتؿ
السياسية تعبر عف وجود حساسيات وتيارات متصارعة ومتناقضة كانت في بيت الحزب 

 . الواحد
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شنذاؾ بإصدار عدد كبير مف القوانيف يصعب  ةالقائمذه الفترة لمسمطة سمحت ى
االعتماد لتةسيس  من وتساىمت في  (7)تمريرىا في برلماف تعددي دوف معارضة وتعديؿ

  .األحزاب السياسية
مع ا صالحات الدستورية والسياسية التي تبنتيا السمطة ومسايرة لمتحوؿ شيا وتما

، بمغ (1991)ديسمبر  26ية تعددية يـو شريعنحو التعددية السياسية، جرت أوؿ انتتابات ت
والذيف بمغ  األحرار المرشحيفحزبا إضافة إلل ( 49)شاركة تسعة وأربعوف اب المعدد األحز 

يتنافسوف  راحراأ وففي إطار األحزاب والباقي مرشح 4691منيـ  مرشحا 7512 عددىـ
صائيات وزارة امرأة، وحسب إح( 57)مف بينيـ سبعة وتمسوف ، (8)امقعد 435جميعا عمل 
 .سنة 45شحيف ال يتعدى سنيـ مف المر  % 7995الداتمية فإف 

المستوى الثانوي،  %34جامعييف، و  % 61أما مف ناحية المستوى التعميمي، فنجد 
 (9)ابتدائيذوي مستوى  15%

الجبهة لـ تكف متوقعة، حيث أحرزت  نتائ تشريعية لقد أفرزت االنتتابات ال
مف المقاعد، واحتمت  %75مقعدا في الدور األوؿ أي بنسبة  188حمة المنذ لإلنقااإلسالمية 

شتراكية المرتبة الثانية في أوؿ مشاركة ليا بتمسة وعشروف مقعدا، في حيف جبية القوى اال
مقاعد، أما باقي األحزاب السياسية الستة واألربعوف  53عادت المرتبة الرابعة لألحرار بػ 

 .فقد كانت نتيجتيـ سمبيةالمشاركة في االنتتابات ( 46)
 : المر مة الشرعية (الغرفة األولى)شعبي الوطني التمثيل ال زبي في المجمس ال -2 

 : (9111)شريعية لسنة االنتخابات الت -
 الرئاسيةشريعية التعددية الثانية، بةنيا جاءت بعد االنتتابات تميزت االنتتابات الت

( األميف زرواؿ)شرعي منتتب ز بيا أوؿ رئيس و التي فا( 1995أفريؿ )التعددية األولل 
 تتعزز ( 1996دستور )بعد انتتابات تنافسية تعددية، كما تةتي بعد تعديالت دستورية 

ذي أصب  مزدوج سمطات وصالحيات رئيس الجميورية عمل حساب البرلماف ال
مطة ، مجمس األمة كجرفة ثانية ىذا با ضافة إلل ميالد حزب يمثؿ السBicameralالغرف

التجمع الوطني حزب "ر يقبيؿ االنتتابات التشريعية بثالثة أش( حزب ا دارة)
 . (RND)"الديمقراطي

يتنافسوف عمل  احزب( 39)وثالثوف االنتتابات مشاركة حزبية قوية، تسعة ه ذعرفت ى
استفادت ىذه وقد  األحرار، قوائـضافة إلل في البرلماف، با  امقعد( 385)ثالثمائة وثمانيف 



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

في االنتتابات التشريعية الممجاة  الـ يكف متوفر  ارسميو  اوسياسي اير إداريطالنتتابات مف تةا
قانوف )، كما جرت في ظؿ تعددية سياسية وحزبية مقيدة 1991ديسمبر     التي جرت في

 (. 1997األحزاب 
السابقة  الرئاسيةاالنتتابات  لنتائ شريعية تواصال مثمت نتائ  االنتتابات الت

 (155)عمل " التجمع الوطني الديمقراطي" الرئيسحيث حاز حزب ( الرئاسيمشروع ال)
حزب )، %45979تقدر بػتمثيؿ في البرلماف ، أي بنسبة امقعد (385)قعدا مف بيف م

شرة ذه االنتتابات فوز عذا ما يعطيو صالحية تشكيؿ حكومة، كما عرفت ى، ى(األغمبية
المؤسسة في  الحزبيةصبحت التريطة السياسية أحزاب وتمثيميـ في البرلماف، وأ( 15)

 :التالية االحزابالبرلمانية ممثمة في 
 .مقعدا 155التجمع الوطني الديمقراطي  -
 .مقعدا 34حزب جبية التحرير الوطني  -

 153مجتمعتيف عمل " ضةالني"و" حماس"التيار ا سالمي ، حيث حصمت حركتا  -
  .مقاعد

إلل تطوير استراتيجيتيا وبرنامجيا  سالميا  النتائ  دفعت أحزاب التيارذه ى
RCDمف أجؿ الثقافة والديموقراطية أما التيار العمماني الممثؿ في حزب التجمع  السياسي

  
الذي لـ يحصؿ عمل " ضا مالؾر "بزعامة ( التحالؼ الوطني الجميوري)، وحزب (مقعدا 19)

جبية القوى "ممثؿ في ( اراليس)، أما التيار االشتراكي اكبير  اأي مقعد فقد عرؼ تراجع
مقاعد،  54" لويزة حنوف"، وحزب العماؿ بزعامة "أيت احمد"بزعامة ( مقعدا 19) "االشتراكية

  .شاره وتجدوه في القاعدة الجماىيريةفقد تحصؿ عمل نسبة معقولة مقارنة بحجمو وجية انت
فمـ ( 29)ف شرو تسعة وع والمقدر عددىا بػ( المجيريةحزاب األ)أما األحزاب الصجيرة 

ذا ما يعني أنيا ال مف األصوات في كؿ والية، ى %5وال حتل عمل  ،مقعد تحصؿ عمل أي
 . الجزائرعالية اجتماعية وسياسية في فتعكس أي تيار أو 

 : (2002)شريعية لـ االنتخابات الت -
بتعديؿ القانوف االنتتابي، بحيث  (2552)ة التعددية لسنة تميزت االنتتابات التشريعي

جرت الحممة االنتتابية في ظروؼ و . الحياد لإلدارة ويزيد مف فعالية الرقابة السياسيةضمف ي
ذه االنتتابات وىما القبائؿ، ومقاطعة حزبيف ليمنطقة استثنائية مرت بيا البالد نتيجة أحداث 

  .الديمقراطيةالثقافة و حزب جبية القوى االشتراكية، حزب التجمع مف أجؿ 
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ابات ىو انتفاض نسبة المشاركة التي يمكف تفسيرىا بعوامؿ ثقافية ذه االنتتما ميز ى
يضاؼ إليو فشؿ النظاـ الحزبي  ،لمجزائرييفواجتماعية مرتبطة أساسا بالمستوى الثقافي 

في استمالة الناتبيف لتطابيـ  الوطنية ا سالمية األحزاب ، بما فيوتوجياتوبكؿ  السائد
نتتابية حبيسة القاعات والميرجانات المجمقة، زيادة اال التعبئةذ بقيت حمالت السياسي، إ

 .العممية ىذهالناتبيف لممشاركة في  تعبئةعمل ذلؾ عجز جياز الدولة عف 
االنتتابات الفوز لحزب جبية التحرير الوطني حيث تحصؿ عمل أكثر  هأفرزت ىذ

 .للمجرفة األول امقعد (389)مقعدا مف أصؿ  (199)مف نصؼ المقاعد البرلمانية 
مقارنة باالنتتابات التشريعية  اذي سجؿ تراجعأما حزب التجمع الوطني الديمقراطي ال

التيار الوطني يحتؿ المرتبة األولل في  لمقعد وبالتالي يبق 64فقد تحصؿ عمل السابقة 
 . التمثيؿ البرلماني

ماني في التمثيؿ البرل اكبير  اذه االنتتابات فقد عرؼ تراجعأما التيار ا سالمي في ى
قدره ، أي بتراجع امقعد (82)إلل  (1997)في االنتتابات التشريعية  امقعد (153)مف 

برلمانيا كامال، ويمكف تفسير ذلؾ إلل عدـ تطوير التطاب السياسي ا سالمي،  امقعد (23)
مع االحتفاظ بالتطاب الديني أو التطاب المسجدي، فضال عف دتوؿ عامؿ المصمحة 

 .واألحزاب ياسي لمنوابالذاتية في العمؿ الس
 .إليو الحمالت ا عالمية الوطنية والدولية ودورىا في توجيو الرأي العاـضاؼ ي

التي "  ركة اإل الح الوطني"مف بيف األحزاب ا سالمية التي أحدثت المفاجةة 
بعد جبية التحرير الوطني، الثالثة ذلؾ المرتبة مقعدا في البرلماف، واحتمت ب 43حصدت 
ذلؾ مف مقاعد البرلماف، وما يالحظ ك %11الوطني الديمقراطي، وبالتالي تشكؿ والتجمع 

شاركة في الحميفة لمسمطة والم" ركة مجتمع السمم"ذا التيار ىو تراجع تمثيؿ في أحزاب ى
مقعدا،  (69)مقعدا في حيف كانت ممثمة في السابؽ بػ  (38)الحكومة حيث حصمت عمل 

 زل  ركة "الذي ذىب ضحيتو " االغتياؿ السياسي"ات ىو االنتتاب نتائ ومف أبرز مظاىر 
ا مقعد (34) بينما كاف لوبحصوليا عمل مقعد واحد، مف مجموع واليات القطر، " ضةهالن
غاب عف التمثيؿ فقد ( الديمقراطي، الجميوري)أما التيار العمماني . ي البرلماف السابؽف

 . البرلماني
 زل  بات ىو عدد المقاعد التي تحصؿ عميياوما يمفت االنتباه في نتائ  االنتتا

في  ار ذومتج امنجرس( كيستروت)شيوعي مقعدا وىو حزب  21" لويزة حنوف"بزعامة  العمال
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باحتراـ األحزاب ا سالمية لمواقفو المعارضة لمسمطة،  لظيحو األوساط الشعبية والنقابية 
 . ةوتبنيو لممصالحة الوطني

مقعدا  (29)قدـ المستقميف الذيف حصموا عمل ذلؾ في ىذه االنتتابات تيالحظ ك
 . وكاف نصيبيـ في البرلماف السابؽ مقاعد

 (: الغرفة الثانية)التمثيل ال زبي في مجمس األمة  -ج

شكؿ إف وجود غرفة ثانية في البرلماف يستجيب لمجموعة مف العوامؿ المرتبطة ب
ياسية وبالتوافؽ التاريتي بيف الدولة وطبيعة النظاـ السياسي والتركيبة االجتماعية والس

 . مجموعة مف المصال 
 : التاليةسباب إلل األ شار نظاـ الجرفتيفانت ويرجع الباحثوف

 اتاص شؤوف العامة الشيء الذي يستدعي تمثيالتعميؽ الالمركزية في تسيير ال -
  .لممجموعات المحمية

مجاالت أترى لمتعبير فت  بذا تعميؽ الديمقراطية في المجتمع وترسيخ دولة القانوف وى -
ونقؿ التنافس السياسي إلل أطر مقننة ومنظمة وبالتالي اشتراؾ قطاعات ىامة مف األمة في 

ميمة الثانية وىنا تؤدي الجرفة . ومف ثمة التقميؿ مف حجـ المعارضات الصامتة ،السمطة
 . عالدم  االجتماعي واالستقرار والتقميؿ مف متاطر المراحؿ االنتقالية عمل المجتم

العجز كشريعية المباشرة االنتتابات التواتتالالت  نقائصشعبي بتجاوز تنويع التمثيؿ ال -
ذلؾ العجز في تمثيؿ عف تمثيؿ األقميات أو فئات اجتماعية معينة مثؿ الكفاءات العممية، ك

وغير متوازف لمسكاف عمل إقميميا  سيئلألمة التي تتميز بتوزيع  ا قميميالبعد الترابي أو 
 (. الجزائرلة حا)

لقد أدى تطور األحزاب واألنظمة الحزبية إلل ظاىرة حديثة وىي أف األغمبية البرلمانية  -
ذه مما يؤدي إلل ما يسمل ديكتاتورية األغمبية، وى ،في الجرفة األولل تنبثؽ عنيا الحكومة

ات ضع إلل سمطة قرار توجد في القيادتت نفسو في الوقتاألغمبية البرلمانية والحكومية 
 . واليياكؿ الحزبية، تارج مؤسسات الدولة

الحالة يصب  وجود غرفة ثانية مسةلة حتمية لمتتفيؼ مف وطةة انفراد حزب ما  هذفي ى
 . القائـالنظاـ السياسي في  توازفتحقيؽ البالسمطة وىذا حماية لممعارضة أو األقمية ول

ذ االستقالؿ ائر منينفرد عف بقية الدساتير التي عرفتيا الجز  (1996)إف دستور 
التي أعدتيا رئاسة الجميورية مذكرة إلل الوبالرجوع . في تشكيؿ البرلماف الثنائيةبةتذه بنظاـ 
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شاء مجمس األمة يرمي إلل تبيف أف إنيوالمتعمقة بالمراجعة الدستورية وبقراءة أحكاـ الدستور 
تحقيؽ التوازف بيف و التشريعية  الييئةتحسيف التمثيؿ داتؿ : ىماتحقيؽ غايتيف ىامتيف 

 .(10)السمطات
 
 : األمة شكيمة ال زبية لمجمستال -

، والتي ىيمف عمييا (1997)التعددية في أكتوبر  المحميةبعد إجراء االنتتابات    
بنسبة في المجالس البمدية  امقعد( 7242)بػ ( التجمع الوطني الديمقراطي)حزب السمطة 

ضاء ، تالىا إجراء انتتاب أع%52944ة بنسبة يئفي المجالس الوال امقعد 986و 55918%
ـ انتتابيـ في دورة واحدة، مف الييئة االنتتابية المكونة مف مجموع مجمس األمة، الذيف ت

وأعضاء المجالس الشعبية البمدية لموالية، حيث أف كؿ والية  الوالئيضاء المجمس الشعبي أع
مس األمة                  الجزائر الكبرى تمثؿ بمقعديف في مجوكذا كؿ محافظة 

يميو حزب  امقعد (85)االنتتابات عف فوز التجمع الوطني الديمقراطي بػ ذه أسفرت ى(11)
 مقاعد، ثـ حركة (54)تراكية بػ شمقاعد، ثـ جبية القوى اال (15)جبية التحرير الوطني بػ 

 .ىذا عمل مستوى التمثيؿ الحزبي في المجمس. مقعديف(52) ػالسمـ ب مجتمع
 اضو ع (96)مف أصؿ أما بالنسبة لممستوى العمري ألعضاء مجمس األمة فنجد 

أما العنصر النسػػوي ، سنة 55ال يتجاوز سنيـ  او ضع (73)في مجمس األمة يوجد  امنتتب
، اعضو  (96)منتتبات مف أصؿ ( 53)حيث اقتصر عمل ثالثة  ،ضئيالضوره فكاف ح

مف  %85لعضوية في مجمس األمة بنسبة عمل ا الوالئيةويالحظ ىيمنة أعضاء المجالس 
 . المنتتبيف

 :التعيين في مجمس األمة وأثره عمى التعددية ال زبية وم سسات النظام السياسي -

 3/1عمل أنو يجوز لرئيس الجميورية أف يعيف  1996ينص الدستور الجزائري لسنة 
ي متتمؼ ضاء مجمس األمة مف بيف الشتصيات والكفاءات الوطنية فمف أع (الثمث)

األنظمة السياسية في العالـ التي تتمط بيف التعييف  ضمف الجزائر وبيذا تصنؼ .المياديف
 . واالنتتاب في تشكيؿ الجرفة الثانية

 144ضو مف بيف ع 48)أف نسبة المعينيف أقؿ بكثير مف نسبة المنتتبيف  ويمكف مالحظة
 (. عضو
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ييف فييا ييدؼ عة إلل أف التفإضا لر تقع في حالة يمكف وصفيا بالوسطئإف الجزا
ص االنتتابات المباشرة لتحقيؽ نوع مف التوازف في التمثيؿ بيف مناطؽ الجنوب ئإلل سد نقا

شراؾ الكفاءات العممية في الحياة ذلؾ إالقميمة السكاف بالمقارنة مع المناطؽ الشمالية، وك
ال تحظل بتمثيؿ كاؼ  االجتماعية والمينية التي الشرائ ض ة البالد أو بعالسياسية لتدم

( إنجمترا)فيو يتتمؼ عف التعييف المرتبط بالطبقات االجتماعية ذا ول ،عف طريؽ االنتتاب
 (. األردف)أو بنظاـ الحكـ 

شتصيات ليا انتماء الجميورية ل رئيستعييف  ةفي حال يكوفذي يوجو إف النقد ال
نية ليا اتجاه سياسي وحزبي برلماغمبية أفشموا في االنتتابات بيدؼ تشكيؿ  ومرشحوف حزبي

 الجزائريأف يؤثر عمل العالقة بيف السمطات العامة في النظاـ السياسي  ىذا شةفمعيف مف 
ويضعؼ الدور الرقابي عمل أعماؿ الحكومة ويؤثر عمل النظاـ الديمقراطي التعددي 

 . بالسمب
 

 تمةاخ
فػػي عمميػػة التحػػوؿ  دورا محوريػػا فػػي ظػػؿ التعدديػػة الحزبيػػةلبرلمػػاف الجزائػػري ا مػػارس

والػدور  ،الديمقراطي مف تالؿ المنظومة القانونية التي شرعيا لضػبط وتنظػيـ الحيػاة السياسػية
المناقشػػػػة العامػػػػػة، االسػػػػتجواب، األسػػػػئمة الكتابيػػػػة والشػػػػفوية لجػػػػػاف  )الرقػػػػابي بمتتمػػػػؼ شلياتػػػػو

تيػػػارات وتنظػػػيـ الصػػػراع والتنػػػافس السػػػممي بػػػيف األحػػػزاب السياسػػػية مػػػف متتمػػػؼ ال ،(التحقيػػػؽ
واحتواء المعارضة في مؤسسة سياسية وىياكؿ ولجاف وكتؿ برلمانية ساىمت  ،واأليديولوجيات

مجموعة مف القيـ والمبادئ واألىداؼ والسياسات التي اتفقػت عمييػا  حوؿفي تحقيؽ ا جماع 
 .كؿ مف النتبة الحاكمة والمعارضة السياسية لمحكـ
فػػي صػػنع تػػو وفعالي تػػوتقمػػؿ مػػف أىمي لبرلمػػافاإال أف القيػػود القانونيػػة الممارسػػة عمػػل 

 .السياسة العامة والمشاركة في إدارة الحكـ وأحداث التجيير المنشود
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 :الهوامش
                                                 

(1)
مع ، ة في األنظمة السياسية العربيةإشكالية الشرعيتميس حزاـ والي،    

، ص 2553مركز دراسات الوحدة العربية،  :، بيروتإشارة إلى تجربة الجزائر
146. 

(2)
، النظام السياسي الجزائريالسعيد بوشعير،  : لمزيد من التفاصيل، أنظر     

 2519 -189، ص ص 1995دار الهدى، : الجزائر
(3)

، الطبعة الجزائريالقانون الدستوري شرح الوافً فً فوزي أو صدٌق،     

 . 92، ص 2554دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : الثانٌة، الجزء الثالث، الجزائر

 
(4)

، المجلس األعلى للدولةشعبٌة، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة ال   

 .1992/ 52المداولة رقم 

 
(5)

 : ة الوطنٌة انظرلمزٌد من التفصٌل عن التعددٌة الحزبٌة فً تجربة الحرك   

، (9112-9191)التعددٌة الحزبٌة فً تجربة الحركة الوطنٌة األمٌن شرٌط، 

 .1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  :  الجزائر

 
(6)

ضاء المجلس ٌنتخب أع"على أنه  1963من دستور ( 128)تنص المادة    

لعام ق االقتراع االشعبً الوطنً بناء على ترشٌح من قٌادة الحزب، عن طرٌ

 ". شر والسريالمبا

 
(7)

 من أهم القوانٌن التً صادق علٌها البرلمان    

القانون المتعلق باالجتماعات والمظاهرات العمومٌة فً  -

31/12/1989 

  53/54/1995قانون اإلعالم فً  -

 57/54/1995قانون البلدٌة والوالٌة فً  -
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 52/54/1991قانون االنتخابات وقانون تقسٌم الدوائر االنتخابٌة  -

 21/54/1995قانون عالقات العمل فً  -

 .اسٌاسٌ احزب 65بلغ عدد األحزاب المعتمدة 
(8)

 من أهم القوانٌن التً صادق علٌها البرلمان     

القانون المتعلق باالجتماعات والمظاهرات العمومٌة فً  -

31/12/1989 

  53/54/1995قانون اإلعالم فً  -

 57/54/1995قانون البلدٌة والوالٌة فً  -

 52/54/1991انون االنتخابات وقانون تقسٌم الدوائر االنتخابٌة ق -

 21/54/1995قانون عالقات العمل فً  -

 .اسٌاسٌ احزب 65بلغ عدد األحزاب المعتمدة 
(9)

   Voir :le Quotidien Elwatan : N° 379, Du (28/12/1991) 
(10)

بات المراجعة الدستورٌة فً الجزائر بٌن الث" ،أنظر بوكرا إدرٌس    

 . 46 – 41، ص ص (1998)  1، عدد مجلة اإلدارة، الجزائر"  والتغٌٌر

 
(11)

، ٌتعلق 1997نوفمبر  11مؤرخ فً  97/424ذي رقم أنظر مرسوم تنفٌ    

الجرٌدة الرسمٌة عدد بتنظٌم انتخاب أعضاء مجلس األمة المنتخبٌن وسٌره، 

 . 12ص / 75
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المعدة  األماكن بجارفي ا حق البقاء
في  أحكامهدوافع توقيف تطبيق و  لمسكن

 القانون المدني

 
بوشهدان عبد العالي

 ممخص
 

 لتدخو  مند االستقالل،،بنصوص خاصة اإليجارنظم المشرع الجزائري عالقة         
اء في جانب المستأجر لحمايتو باعتباره الطرف الضعيف، فأقر لو حق البق إلىبموجبيا 

، من اجل األجرةحق مراجعة  أعطاهالمؤجرـ  كما  إرادةـ رغم  اإليجارالسكن بعد انتياء مدة 
 .يضمن لو سكنا يعيش فيو باجرة تتناسب مع دخمو المحدود أن

حكم  إلى اإليجارعالقة  وأعادالخاصة  اإلحكامالمشرع تخمى عن ىده  أنغير         
، 31/50/7552ية عمى الحرية في التعاقد،ابتداء من تاريخ ، المبن اإليجارالقواعد العامة في 

 السكن في الجزائر نتيجة ما أزمةعدم صالحيتيا لمعالجة  إلىويرجع السبب في دلك 
السمبي في ضياع الثروة العمرانية،  أثرهوكان لدلك .في حق المالك إجحافتضمنتو من 

وامتناعو عن االستثمار في بسبب تخمي المالك عن واجبو في صيانة العقار من جية ، 
واجب توفير السكن  إلقاءىي  األحكام، وكانت حصيمة تطبيق ىده أخرىالبناء من جية 

، وىي في دلك غير قادرة عمى  أخرىجية  أيةمن  مساىمةلممواطن عمى الدولة وحدىا دون 
ع م األحكامعدم تماشي ىده  إلى باإلضافة، اإلمكانياتتوفير ىده الحاجة ، بسبب قمة 

المبني عمى الحرية في المعامالت  3191دخمت فيو الجزائر مند دستور  الذياالنفتاح 
ل واألجنبيرأس الوطني  أمامالمالية وفتح المجال  تموي ع ل شاري م عاش ال  الن

صاد ت ني االق وط  .ال

 
 
 
 
 
 
 



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

منذ مطمع القرن العشرين أصبح الحق في اإليجار يحتل مكانة أساسية في الممارسة القانونية 
ن عالقة اإليجار تقع في مركز الصراع االجتماعي بين فئة المالك الذين يسعون لمحصول أل

من أمالكيم عمى أقصى ما يمكن من إيراد، في حين أن الظروف االجتماعية جعمت 
 .مستأجري األماكن في حاجة ماسة لمسكن 

بأزمة المساكن إذ  وأن االىتمام الدائم بعالقة اإليجار يأتي نتيجة ارتباطيا الوثيق       
أظيرت  اإلحصائيات حتى الوقت الحالي منيا ركودا في حركة البناء في أغمب المجتمعات 

و ىذا , بحيث ال يتناسب معدليا مع معدل الزيادة السكانية في المجتمعات الحضرية , 
يخضعون لمشروط التي , الوضع جعل المستأجرين في مركز الضعفاء أمام المالك 

و كان من شأن ىذا الوضع , خشية تعرضيم إلخالء األماكن  المؤجرة , ييم يفرضونيا عم
أن أصبح كثرة المستأجرين عاجزين  عن الوفاء بالتزاماتيم نتيجة عدم قدرتيم عمى مسايرة 

و تبعا لذلك أصبح الكثير منيم مشردين ال يتوفرون . االرتفاع  المستمر في معدل األجرة 
بذلك التوازن بين طرفي العالقة اإليجارية نتيجة عدم التكافؤ و اختل . عمى مسكن يأوييم 

ولتفادي المشكمة االجتماعية المستعصية الحاصمة من ندرة . وعدم المساواة بين طرفييا 
 كان البد عمى الدولة أن تتدخل لتنظيم العالقة اإليجارية بنصوص قانون آمرة  ،المساكن

تحدث انقالبا في مراكز المتعاقدين في عقود تمت  لمحفاظ عمى النظام العام في المجتمع، و
صحيحة برضاء الطرفين حتى لو كان ىذا التدخل يعد اعتداء صارخا عمى القوة الممزمة 

 .(1)لمعقد
و تدخل الدولة في تنفيد عقود اإليجار تحرص فيو عمى الموازنة بين مصالح ثالثة       

العتراف لو بحرية إدارة أموالو والتصرف فييا  مصمحة المالك التي تقتضي ا. متباعدة متنافرة 
بالطريقة والشروط التي يراىا مناسبة لتحقيق مصالحو دون أن تفرض عميو في ذلك أية 

و تفسح المجال أمامو . قيود، لإلبقاء عمى رغبتو في  االعتناء بالعقار و صيانتو 
كن تم ي مصمحة المستأجر التي و . من اإلقدام عمى الدخول في ميدان االستثمار العقاري ل

تقتضي تمكينو من اإلنتفاع بمسكن يأويو يتناسب مع موارده المحدودة في  خضم األزمة 
السكنية الموجودة،   ومصمحة الدولة التي تتحقق أحيانا بإطالق حرية المالك لتزدىر الحركة 

لى باإلضافة إ, العمرانية عمى ما يصاحب ذلك من توفير المساكن و انتعاش اقتصادي 
الطابع الجمالي لمعمران الذي قد يكون سببا في تنمية الحركة السياحية في الوطن، وتارة 
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, أخرى تتحقق مصمحة الدولة بإضفاء الحماية التامة لممستأجرين لتوفير االستقرار الدائم
حتى وان اقتضى تحقيق ىذا اليدف أن يكون .بتوفير السكن لألغمبية العظمى من الشعب 

ال يرغب فييا و رافضا ليا   والك بإجباره عمى االستمرار في عالقة إيجار ىعمى حساب الم
ناء دو عمى القبول بأجرة التتناسب مع االرتفاع المستمر ألسعار موا ب دون مراعاة . ال

المالك في صيانة الثروة العقارية  رالسمبية التي تصاحب ىذا اإلجبار عمى دو  تلالنعكاسا
متابعة العقار بالصيانة والقيام باإلصالحات الضرورية،ويمتنع وتنميتيا،فتجعمو يتخمى عن 
 . كميا عن االستثمار في البناء

و عمى ذلك تجد الدولة نفسيا أمام معادلة صعبة تحتم عمييا التوفيق بين مصالح       
ثالثة لتحقيق التوازن بينيا أو بتغميب إحداىا عمى أن اليكون ذلك إال لفترة مؤقتة ال تمبث و 

عود لتعمل عمى إعادة توازن بينيا و بسبب ذلك تميزت قوانين اإليجار بتباين في أحكاميا ت
 . (2)تبعا إلختالف الظروف التي كانت سببا في وجودىا

 و يرجع سبب نقص األماكن المخصصة لمسكن إلى الحرب العالمية األولى سنة      

م و ما  3111ية الثانية سنة و نشوب الحرب العالم, م 3171األزمة االقتصادية و 1914
نتج عن كل ذلك من دمار لمبنايات و من ارتفاع مذىل لممعيشة و ظيور ما يسمى بأزمة 

 السكن  
ن أزمة السكن لم تقتصر عمى الدولة التي وقعت الحرب عمى أراضيـيا مباشرة أو       

يا عقب بل مست أغمب دول العالم بسبب الغالء الفاحش الذي حل ب ،كفرنسا وغيرىا
 .في شل الحركة التجارية الدولية اكان سبب والديالحربين العالميين 

ومازالت تعيشيا , عاشت أزمة السكن منذ اإلستقالل , و الجزائر مثل باقي دول العالم      
و تبعا لذلك فإن التكافؤ بين طرفي العالقة اإليجارية غير متوفر و مازال . حتى اآلن 

ي مبدأ المساواة بين مالك العقار ومستأجره قائما بقيام أزمة السكن اإلختالل في التوازن ف
يالحظ أن المشرع في البداية و منذ اإلستقالل تدخل إلى جانب . ورغم ىذا  الوضع القائم

فأقر مبدأ حق البقاء في , المستأجر بإعتباره الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية لحمايتو
المتضمن  3197ديسمبر  13فأصدر القانون المؤرخ في , مين األماكن المعدة لمسكــن و ال

 3012و كان من ضمن ىذه القوانين القانون رقم      , تمديد العمل بالقوانين السارية وقتيا 
المتضمن تطبيق أحكام القانون الخاص باإليجارات  3105ديسمبر  15المؤرخ في  05 –
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معالقات بين المؤجرين و المستأجرين أو المنظم ل 51/3199/ 53الفرنسي الصادر بتاريخ 
و النصوص المعدلة لو        الشاغمين في األماكن ذات اإلستعماالت السكنية أو المينية 

المحدد لمسعر المرجعي لممتر المربع  3103فيفري  59و كذا المقرر المؤرخ في , في الجزائر
ل أحكام نصوص ىذين القانونين ليذه األماكن السكنية أو ذات االستعماالت السكنية؛ ثم نق

 . المتضمن القانون المدني 79/51/3120المؤرخ في  09 – 20إلى القانون رقم 
و ظمت ىذه األحكام التي تنعت باألحكام الخاصة تطبق عمى إيجارات األماكن المعدة     

ر لمسكـن والمين غير التجارية في الجزائر ميما كانت طبيعة المكان المؤجر إلى أن تقر 
العمل بيا في عقود إيجار العقارات المنجزة أو القديمة المجددة في إطار الترقية  فتوقي

المتضمن . 53/51/3111الصادر في 51 – 11العقارية بموجب المرسوم التشريعي رقم 
المتضمن  31/50/7552المؤرخ  52/50، ثم القانون رقم منو 75النشاط العقاري في المادة 

 إيجارحق البقاء في  أحكام إلغاءمنو عمى "  9" نص في المادة  الذيي تعديل القانون المدن
اإليجار كامل سمطاتيا في   لتسترد القواعد العامة المعدة لمسكن ميما كان وصفيا، األماكن

 . عمى ما يبرم منيا منذ ىذا التاريخ
 ،لمسكن وىذا التطور الذي حدث في التشريع الجزائري الخاص بإيجار األماكن المعدة    

يطرح التساؤل حول الدافع الحقيقي الذي كان وراء إعادة العالقة اإليجارية إلى حكم القواعد 
فيل .  رغم أن أزمة السكن مازالت قائمة و بحدة,  العامة المبنية عمى الحرية في التعاقد،

ت ىو ثبو  ،السبب الذي كان وراء توقيف المشرع ليذه األحكام الخاصة في إيجار العقارات
ومن ثم . من اإلستمرار في تطبيقيا ةعدم صالحيتيا لمواجية أزمة السكن؟ و بالتالي فال فائد

وجب توقيف العمل بيا مستقبال ؟ أم أن السبب في تخمي المشرع عن ىذه األحكام  ىو 
كونيا أصبحت العامل األساسي  وراء ىروب المالك الخواص و أصحاب رؤوس األموال و 

و بالتالي وجدت , ستثمار في العقار لكونو مجال غير مربح بوجودىا عدم إقداميم عمى اإل
الدولة نفسيا تواجو أزمة حادة يتطمب حميا إمكانيات ضخمة اليمكن لمخزينة العامة أن 
تتحمل أعبائيا و لذلك تخمت و لو مؤقتا عن األحكام الخاصة في اإليجار لتفسح المجال 

ساىم إلى جانبيا لحل األزمة القائمة في مجال السكن لي, أمام الخواص لإلستثمار في العقار
أم أن األحكام الخاصة في اإليجار جاءت مصاحبة لسياسة النظام اإلقتصادي الموجو .؟

 . الذي كان متبعا في الجزائر وزالت بزوالو ؟
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لإلجابة عمى التساؤالت السابقة لمعرفة السبب الحقيقي الذي كان وراء توقيف المشرع      
ائري العمل بأحكام حق البقاء في األماكن المعدة لمسكن و المين، فإن ذلك يتطمب أن الجز 

تعرض بالدراسة في ىذا المقال إلى عوامل تطور القانون بصفة عامة و لنظرية العقد بصفة ن
والنتائج المتحصل عمييا من تطبيقيا،  أحكام حق البقاء ثم إلى أسباب تشريع.  خاصة

 .تحديد سبب تخمي المشروع الجزائري عن ىذه األحكام لنصل في النياية إلى
 

  (3)عوامل تطور القانون بصفة عامة:أوال 
يمكن حصر أسباب تطور القانون بصفة عامة و العقد بصفة خاصة في العوامل      

 :الثالثة اآلتية و ىي
 .     في المجتمع ةاالجتماعية واالقتصادي عـ تغيرا ألوضا( 3
 أالقتصادية تظيورا ألزما -(7 
 سياسة االقتصاد الموجية لمدولة  -(1
  
 تغير األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية لمحياة في المجتمع – 3

إن المجتمع في نشاط مستمر وتقدم مطرد األمر الذي يؤدي إلى تغير األوضاع         
تكن موجودة  ومتطمبات لم, االقتصادية  واالجتماعية لمحياة داخل المجتمع، بظيور حاجيات

الساري العمل بو وقت  الموجود من قبل و تطرح مشاكل جديدة ال تجد حل ليا في  القانون
مما يقتضي الخروج عن القواعد القانونية المعمول بيا واستحداث قواعد قانونية  ،ظيورىا

 .المستجدة في المجتمعجديدة تتماشى مع ىذه األوضاع 
ة متضاعفة منذ أواخر القرن التاسع عشر، و يرجع وتطور القانون الخاص ازداد زياد    

و أصبحت . ذلك إلى أن تطور تاريخ البشرية منذ إختراع اآللة أصبح يسير بسرعة متزايدة 
و أنعكس ذلك عمى ( 4)التطورات االجتماعية و السياسية تسير بسرعة اإلنتاج االقتصادي

ية و االجتماعية الجديدة التي تزايد صدور تشريعات مستحدثة لمجابية األوضاع االقتصاد
نتجت عن تزايد االختراعات  وما صاحبيا من انتشار استخدام اإلنسان اآللة كوسيمة 

 .لمسيطرة عمى الطبيعة من اجل تحقيق حاجياتو في الحياة
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نتيجة التطورات االقتصادية واالجتماعية ـ  وانين المجتمعات ـالمستحدثة في ق واألحكام   
مغايرة لمبادئ المذىب الفردي والتي ظمت سائدة طوال القرن التاسع  جاءت في مجموعيا

عشر، ذلك أن نمو الصناعة الكبيرة و مانتج عنيا من تجمع لرؤوس األموال و إنشاء 
و تجمع العمال في المصانع من جية أخرى أدى إلى , شركات المساىمة الكبرى من جية 

, التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر   و االجتماعية      تغير األوضاع االقتصادية 
و تسبب ذلك في إتساع دائرة عدم المساواة بين األفراد و ضعف الفرد أمام الشركات الكبرى 

وتبين لرجال القانون في ذلك الوقت بأن المبادئ القانونية التي ينادي بيا . التي يتعامل معيا
وأن مبدأ حرية التعاقد المبني عميو ىذا المذىب الفردي ال توفر الحماية الكافية لمفرد، 

المذىب في ىذه الظروف يؤدي إلى أن يستغل الطرف القوي في العقد الطرف الضعيف و 
و من ىنا كان البد عمى المشرع أن يتدخل في العالقات بين .. (5)أن يممي عميو  إرادتو

و , لمستأجر وا     والمؤجر,  والعامل بين البائع و المشتري وصاحب العمل)األفراد  
و غيرىم من المتعاقدين لضمان التعادل بين إلتزامات الطرفين ( المؤمن و المؤمن لو 

كما أن شعور األفراد الذين ىم من طائفة واحدة . المتقابمة و تحقيق المساواة في التعاقد 
 بضرورة إتحادىم بتكوين الجمعيات و النقابات لمدفاع عن مصالحيم عن طريق التفاوض مع

 .(6)أدى إال نشوء قانون الجماعات و الحركة النقابية, أصحاب األعمال 
وقد أدى تدخل المشرع من ناحية و ظيور قانون الجماعات من ناحية أخرى إلى       

و العقد بصفة خاصة و ىذا التطور يمتاز بتغميب مصمحة , تطور القانون بصفة عامة
مبدأ عدم , منيا , بادئ العامة في القانون الجماعة عمى مصمحة الفرد و بإدخال بعض الم

و مبدأ حسن النية، و بإدخال العدالة االجتماعية لمؤازرة , التعسف في إستعمال الحق 
دخال نوع من المساواة بين األفراد عن طريق الحفاظ عمى المصالح الجماعية  , الضعيف وا 

حيث , ن األفراد محل التنازع بإدخال التضامن في العالقات بي, إلى جانب المصالح الفردية 
نما كمصمحة لمفرد يقرىا القانون و يقيد  لم يعد ينظر إلى الحق كسمطة  مطمقة لمفرد وا 

و من جية أخرى لم يعد مبدأ سمطان اإلرادة في مجال العالقات . إستعماليا بالصالح العام
نما أصبح ليذا المبدأ مجا ,التعاقدية مبدأ مقدسا ال يجوز المساس بو ل تحده القيود التي وا 
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, تقتضييا العدالة االجتماعية التي تنادي بتحقيق نوع من المساواة بين االلتزامات المتقابمة 
 .(7)حتى و لو تطمب ذلك الخروج عمى مبدأ سمطان اإلرادة

و قد نشأ عن تغير الظروف االجتماعية و االقتصادية لممجتمع ما يسمى بالقانون     
 .جموعتين من القواعد االجتماعي  وىو يضم م

مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن أحكاما تحمي عناصر المجتمع الضعيف و  -3
واالدخار , القانون االجتماعي الذي يضمن الحد األدنى لألجور. الفقير وأىم ىذه التشريعات

اية و كذا القوانين التي صدرت لحم. لممستقبل و التأمين ضد المرض و العجز و الشيخوخة 
 .الطرف الضعيف في العقد

التشريعات التي تتضمن قوانين الجماعات فالدولة و ىي الجماعة السياسية يوجد إلى  -7
كما يوجد فوق الدولة جماعة . العائمية و الدينية و االقتصادية و المينية تجانبيا الجمعيا

 Leلقانونية تعدد الدوائر ا" الدول و لكل جماعة منيا قانونيا الخاص وىذا ما يعرف

pluralisme des ordres juridique  " 
و المشرع الفرنسي عندما تدخل في العالقات التعاقدية بين األفراد لحماية الطرف     

أصدر قوانين متفرقة تزايدت بمرور الوقت تحث تأثير الظروف االقتصادية , الضعيف
تطالب المشرع بالتدخل واالجتماعية ومطالب النقابات و الجمعيات، إذ كانت كل منيا 

و دون , لصالح الفئـة الـتي تمثمـيا  واالعتراف ليا بحقوق تقيد من حقوق الطبقة التي تنافسيا
 3359المادة " أن يعدل من نصوص القانون المدني المتضمنة المبادئ العامة لنظرية العقد 

دأ سمطان اإلرادة في تمك المبادئ المتشبعة بأفكار المذىب الفردي و أىميا مب" و ما بعدىا 
 .(7)"م.ق 3319م " صورتو المطمقة 

وتدخل المشرع الفرنسي في تنظيم العالقات بين األفراد نتيجة التطورات االقتصادية        
شممت أغمب مجاالت الحياة إلى درجة أن القوانين  التي أصدرىا غطت أو   ةواالجتماعي

و لم يعد  3959قانون المدني الصادر سنة كادت تغطي عمى المبادئ العامة المقررة في ال
 .لمبادئ المذىب الفردي سمطان إال في المجاالت التي لم يصدر بشأنيا قانون خاص 

أما التشريعات الحديثة التي جاءت في القرن العشرين فقد راعت األوضاع االقتصادية      
إستعمال الحق بما واالجتماعية و قيدت من حقوق الفرد بتقريرىا مبدأ عدم التعسف في 

يتضمنو ىذا المبدأ من تقيد إستعمال الحقوق بالصالح العام و خاصة حق الممكية، كما 
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العالقات التعاقدية بما يضمن  ياإلرادة بإدخال العدالة االجتماعية ف قيدت مبدأ سمطان
 .ضعيفو عدم استغالل الطرف القوي لمطرف ال نتحقيق التعادل بين التزامات المتعاقدي

المؤرخ في  20/09وقد صدر القانون المدني الجزائري بموجب األمر رقم       
آخذا بعين االعتبار مصمحة .  و جاء مسايرا روح العصر الذي جاء فيو 79/51/3120

بصفة خاصة في نطاق . الجماعة إلى جانب مصمحة الفرد و تظير الظروف االجتماعية
 .إستعمال الحقوق و في نطاق العقد 

بنظرية التعسف , ففي نطاق استعمال الحقوق أخد القانون المدني الجزائري صراحة       
من الفصل , في إستعمال الحق و أعطى ليذه النظرية مكانيا الطبيعي في القسم الثالث 

 915المواد )من الكتاب الثالث الخاص بالحقوق العينية األصمية , من الباب األول , األول 
و قيد استعمالو , و ىو حق الممكية , ىذه النظرية عمى أىم حقوق الفرد وطبق (وما بعده

و الوظيفة , مراعيا في ذلك الجانب اإلجتماعي في الممكية , بقيود تضمن صالح الجماعة 
 .إلى جانب العنصر الفردي المتمثل في مصمحة الفرد , االجتماعية التي تؤدييا 

فقيد مبدأ , ئري بمبدأ التعادل بين إلتزامات المتعاقدين وفي نطاق العقد تأثر المشرع الجزا     
, التي تجعل من الغبن نظرية عامة , سمطان اإلرادة عند تكوين العقد بنظرية االستغالل 

أو إبطال العقد , وتعطي لمقاضي سمطة إنقاص إلتزام المتعاقد المغبون, تتناول جميع العقود 
لمقاضي تعديل الشروط التعسفية في عقود اإلذعان، ،  كما أجاز ىذا القانون (15المادة ) 

وقيد أيضا من مبدأ سمطان اإلرادة عند تنفيد (  335المادة ) أو إعفاء الطرف المدعن منيا 
مقابل نظريتي ( . 352/7المادة ) العقد، فجعل نظرية الحوادث الطارئة وقت ىذا التنفيذ  

 . اإلستغالل و االدعان وقت تكوين العقد
 
 : ألزمات االقتصاديةا – 2

ال يستطيع  الباحث أن يتبين عوامل تطور القانون في القرن الواحد و العشرين دون أن       
,  فالنصف األول من القرن العشرين عرف حرب عالمية مرتين, يتعرض لقانون األزمة 

بح و كان من أثار ىذه األحداث أن أص, وشيد بينيما و أعقابيما أزمات اقتصادية حادة 
األمر الذي أجبر المشرع عمى التدخل , غالبية المدينين غير قادرين عمى الوفاء بالتزاماتيم 

و لتجنب مشكمة إجتماعية , من األزمة التي تمر بيا   ةلصالحيم،  إلنقاذ العالقات التعاقدي
قوانين , فأصدر من أجل ذلك . يصعب حميا لو أجبر المدينون عمى الوفاء بإلتزاماتيم 
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و قوانين أخرى تقرر , أو اإلنقاص منيا , ت أحكاما تقضي بتأجيل تنفيد اإللتزامات تضمن
و ىذا ىو الموضوع الذي   -. استمرار بقاء سريان عقود اإليجار  وتحديد بدل اإليجار 

وعمى العموم جميع القوانين التي تدخل بمقتضاىا ,  -نحن بصدد دراستو في ىذا المقال
, أو فسخ العقد, مقررا إما تعديميا بتخفيض إلتزامات أحد المتعاقدين المشرع في تنفيد العقود

 .أو بقاؤىا سارية المفعول بعد إنتياء المدة 
وما تضمنو من أحكام سواء كانت ىذه , وواضح أن القانون الصادر لمواجية األزمة     

يختمف . ار فيو أو اإلستمر , أو سواء تقضي بتعديمو , األحكام تقضي بتأجيل تنفيد اإللتزام 
تتطمب , إذ التطور يتم بالتدرج تحت تأثير عوامل إقتصادية و اجتماعية , عن تطور القانون 

فإن قانون األزمة يأتي نتيجة عوارض ظرفية . تطور القانون ليساير حاجيات المجتمع 
و يؤدي  , تزول مع مرور الوقت بتحسن الظروف اإلقتصادية , لمنظام اإلقتصادي لممجتمع 

إلى إنقالب في مراكز المتعاقدين بتدخل المشرع في تنفيد عقود تمت صحيحة برضاء 
و ليذا السبب فإن , ولذلك فيو يمثل إعتداء صارخا عمى القوة الممزمة لمعقد . قدين اعمتال

الفقو يسمم بالتشريعات التي يقتضييا تطور القانون لمسايرة األوضاع االجتماعية و 
( 7)قد أثارت إنتقداتو, في حين أن التشريعات التي سنت بسبب األزمة , االقتصادية لممجتمع 

و لذا اشترطوا في تدخل . و اعتبره مظيرا ألزمة يمر بيا القانون مالزمة لألزمة االقتصادية 
المشرع في تنفيد العقود، انو يجب أن ال يكون إال عندما تكون ىناك ضرورة قصوى تقتضي 

لتجنب , ية من اجل وضع صمامات أمان في النظام القانوني الخروج عمى المبادئ القانون
في حين ( بأن الحياة فوق القانون ) كوارث إجتماعية كل دلك تماشيا مع الحكمة  التي تقول 

و إنما كان من أجل إرضاء طبقة من , أنو إذا كان تدخل المشرع ال تستدعيو الضرورة 
 .التدخل غير مبرر  امل سياسية كان ىذتحت تأثير عوا, المجتمع عمى حساب طبقة أخرى 

و من جية أخرى إن التشريعات المتعمقة باألزمة ىي تشريعات مؤقتة شرعت لمعالجة     
و بالتالي يجب أن تزول , المرض الذي أصاب النظام اإلقتصادي الذي يسمى باألزمة 

 ألنيا التصمح لتنظيم مجتمع سميم , بزوال الظروف التي بررتيا 
 :                 ل المشرع في تنفيد العقود تحث تأثير األزمات يمكن حصرىا في مجالين و تدخ   
 .استمرار نفاذ العقود( ب. تعديل التزامات أحد الطرفين أو إعطاء الحق في طمب الفسخ ( أ 
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 :أـ تعديل التزامات أحد الطرفين أو إعطاء الحق في طمب الفسخ
أدت الظروف اإلقتصادية إلى تدخل المشرع في تنفيذ عقب الحرب العالمية األولى     

العقود، بتقريره تأجيل وفاء إلتزام أحد الطرفين،أو تعديمو باإلنقاص أو بالزيادة أو بإعطائو 
 .عاقدين الحق في طمب فسخ العقدمتألحد ال

 : و من أمثمة تدخل المشرع الفرنسي في تنفيذ العقود اآلتي
فيو لمالك األراضي الزراعية الحق في طمب زيادة أعطى  3172جوان  1قانون     

اإليجارات و في المقابل أعطى الحق لممستأجر في حالة تقرير الزيادة في طمب الفسخ، و 
 .كان ذلك بمناسبة إرتفاع أسعار المحصوالت الزراعية

الذي يعطي لممستأجرين الحق في طمب تخفيض اإليجارات و في  31/59/3111قانون     
 .م حصول إتفاق تحدد األجرة بمعرفة أىل الخبرةحالة عد

الخاص بعقود اإليجار في األماكن المعدة لإلستعمال التجاري و  3111جوان  37قانون     
و يقدر القاضي  3117جوان  53يعطي الحق لمتاجر في طمب تخفيض األجرة السابقة عمى 
 .األجرة عمى أساس القيمة التجارية المعادلة لممكان المؤجر

عمى أجرة األماكن المؤجرة  % 35الذي قرر فيو إيقاف زيادة  15/59/3111قانون    
و التي ألغيت نيائيا بموجب القانون  3179أفريل  53لمسكن التي قررىا القانون المؤرخ في 

 .15/59/3110الصادر في 
برمت و المعروف بقانون فايو و ىو خاص بالعقود التجارية التي أ 73/53/3139قانون     

قبل الحرب العالمية لمدة طويمة و أصبح تنفيذ أحد المتعاقدين فييا مرىقا نظرا إلرتفاع 
أجاز فسخ  3199األسعار فأجاز لممتعاقد طمب الفسخ، كما صدر قانون مماثل في سنة 

 .بعض العقود التي أبرمت قبل الحرب و أصبح تنفيذىا مرىقا
 

 : ب ـ استمرار نفاذ العقود
ي تنفيذ العقود بزيادة مضمون العقد و ذلك بإلزام المتعاقدين باإلستمرار في تدخل المشرع ف

العالقة التعاقدية و ىذا ما يسمى االمتداد القانوني لمعقود و أىم تطبيق لو حق البقاء في 
 .عقود اإليجار

مية األولى بسبب أزمة لو قد بدأ المشرع بالتدخل في عقود إيجار األماكن عقب الحرب العا
 .ساكن التي سببتيا الحرب، ومنذ ىذا التاريخ لم يكف عن التدخل في ىذه العقودالم
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و تقرير المشرع الستمرار العالقة التعاقدية إلى ما بعد المدة المتفق عمييا في العقد يتم 
 .بطرق مختمفة

ن يتدخل المشرع و يقرر إستمرار العالقة إلى ما بعد المدة المتفق عمييا بقوة القانو / 3     
و قد . بنفس شروط العقد األصمي ماعدا ما كان منيا يخالف طبيعة حق البقاء في السكن

لجأ المشرع الفرنسي إلى ىذه الطريقة في التشريعات المتعمقة بإيجار األماكن المعدة لمسكن 
الذي حل  53/51/3199والقوانين المعدلة لو و قانون  53/59/3179أو المين في قانون 

في  20/09والمشرع الجزائري في القانون المدني الصادر باألمر رقم .ينمحل ىذه القوان
 .012إلى  039في المواد  53/51/3120

تدخل المشرع و قرر إستمرار العالقة التعاقدية و لكن بشروط جديدة مع إعطاء / 7      
و قد إتبع المشرع . المالك حق رفض تجديد العقد عمى أن يعوض المستأجر عمى إخراجو

. لفرنسي ىذه الطريقة في التشريع الخاص بعقد إيجار األماكن المعدة لإلستعمال التجاري ا
الذي  15/51/3101و القوانين المعدلة لو، ثم قانون  15/59/3179وذلك بموجب قانون 
 20/01والمشرع الجزائري في القانون التجاري الصادر باألمر رقم . حل محل ىذه القوانين

 .األماكن المعدة لمتجارةفي  79/51/3120في 
تدخل المشرع و جمع بين الطريقتين السابقتين فقرر إستمرار العالقة التعاقدية / 1       

إمكانية تعديل شروط  لممتعاقدين دون إرادة المالك أي بقوة القانون و في نفس الوقت أعطى
اعية بموجب قانون العقد ، و قد إتبع المشرع الفرنسي ىذه الطريقة في إيجار األراضي الزر 

 .31/59/3199المعدل بقانون  32/35/3190
 

 : سياسة االقتصاد الموجو لمدولة -3
كان من نتائج الحرب العالمية األولى و الثانية الندرة المعتبرة لمسمع و شل الحركة لقد     

التجارية الدولية، األمر الذي دفع بغالبية الدول بسبب تمك الظروف إلى اإلعتماد و بصفة 
أساسية عمى منتجاتيا المحمية، و إتباع سياسة اإلقتصاد الموجو، لتنظيم ىذه المنتجات   

العمل عمى توفير المقومات األساسية لإلقتصاد الوطني و الموارد الضرورية وتنميتيا، و 
 .ألفراد الشعب

و سياسة اإلقتصاد الموجو تقتضي من الدولة فرض الرقابة عمى المعامالت و ما ينتج      
عن ذلك من وضع القيود المختمفة عمى المعامالت التعاقدية بين األفراد، ذلك أن توجيو 

ط اإلقتصادي يستمزم تدخميا في ىذه العالقات عمى أساس أن العقد ىو األداة الدولة لمنشا
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التي يتم بيا توزيع األموال و السمع بين األفراد، و بذلك تسيطر الدولة عمى ىذا التوزيع و 
تضع عمى عاتق األفراد اإللتزامات التي تقتضييا السياسة اإلقتصادية العامة، و نتيجة لذلك 

قد ال توجد إال بالقدر الذي ال تتعارض فيو مع ىذا النظام الذي تدعمو تصبح حرية التعا
 .الدولة، سواء فيما يتعمق باإلنتاج أو سواء بالنسبة لتوزيع األموال و السمع

و المشرع في ظل السياسة العامة لإلقتصاد الموجو كثير ما يتدخل لفرض اإللتزام       
د الجبري و شاع العمل بو، تحت تأثير ىذه السياسة بالتعاقد عمى األفراد، و ظير بذلك العق

ن كان محصورا في عقود معينة أىميا عقد القسمة، أ، بعد (8)بإعتباره أحد الوسائل الفنية ليا
و من أمثمة العقود الجبرية، القوانين التي تمنع التجار من التخزين و تمزميم ببيع سمعيم 

انين التي تمزم أصحاب األراضي الزراعية بزراعة لمجميور دون مراعاة آلرائيم، و كذلك القو 
مساحة محددة من أراضييم بحاصالت معينة و بيع كل أو جزء من ىذه الحاصالت لمدولة 
و ذلك لسحبيا من السوق الحرة و تفادي خضوعيا إلرتفاع األسعار وكذا القوانين أو القرارات 

 .الخ...الخاصة بتوزيع وبيع المواد االستيالكية
كما انو من جية أخرى أن سياسة اإلقتصاد الموجو، جعمت المشرع يتدخل أيضا لفرض      

اإللتزام بالتعاقد لتحقيق أغراض أخرى إذا رأي الصالح العام يقتضي ذلك فقد أدت الزيادات 
في إصابات العمل في المصانع، و في حوادث السيارات إلى تدخل المشرع و فرض عمى 

أمين ضد إصابات العمل، و فرض عمى أصحاب السيارات أصحاب العمل إلتزامات الت
 .  التأمين ضد الحوادث، و غير ذلك من أنواع عقود التأمين اإلجباري

تعدد حاالت تدخل المشرع في ظل سياسة اإلقتصاد الموجو في تكوين العقود بفرض و    
التعاقد أو اإلمتناع  المشرع اإللتزام بالتعاقد عمى عاتق األفراد أصبح معو مبدأ حرية الفرد في

عن التعاقد مبدأ غير مقدس لدرجة أن الفرد في كثير من األحوال أصبح مكرىا قانونا عمى 
 .التعاقد
التشريع المالزم لسياسة االقتصاد الموجو يشبو قانون األزمة من حيث مصدر كل و      

إليو كل  منيما ىو الحرب واألزمات االقتصادية، ولكن يختمفان في الغرض الذي يرمي
المتعاقد ييدف إلى حماية الطرف  ال الموجو منيما، التشريع المالزم لسياسة االقتصاد

نما ينظر إلى صالح اإلقتصاد الوطني والمصمحة العامة وأن جميع أحكام ىذا . الضعيف وا 
 .التشريع تتعمق بالنظام العام
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   :دوافع تشريع أحكام حق البقاء: ثانيا
ة ظيور األحكام الخاصة بحق البقاء، ترجع إلى القانون الفرنسي وأن ىذا لما كانت بداي    

القانون يعد المصدر التاريخي لمقانون الجزائري فإنو يتعين لمعرفة األسباب الحقيقية في 
 .    وجود ىذه األحكام أوال في القانون الفرنسي

 

 :(33) في القانون الفرنسي دوافع تشريع األحكام الخاصة بحق البقاء -3

إن عممية تنظيم العالقة اإليجارية بين المالك و المستأجر لم تعرف قبل الحرب العالمية 
، إذ عالقة اإليجار بقيت طوال القرن التاسع عشر وأوائل 3139األولى التي قامت سنة 

القرن العشرين خاضعة لألحكام العامة التي يحكميا مبدأ سمطان اإلرادة، فكان لمطرفين حرية 
عمى شروط عقد اإليجار و بخاصة مدة اإليجار و األجرة تتوقفان عمى إرادة طرفي  اإلتفاق

العقد وحدىما دون تدخل من الدولة، إذ اقتصر دور السمطات العامة في تنظيم عقد اإليجار 
كعقد مسمى بنصوص قانون مكممة ومفسرة إلرادة العاقدين لبنود العقد التي لم يتم التفاوض 

 .عاقد، وليس ليا صفة آمرة، و يكون لمعاقدين حرية إستبعادىاحوليا في مجمس الت
وساعدت الظروف السياسية و اإلقتصادية التي تميزت باإلستقرار و ثبات النقد طوال    

 .القرن التاسع عشر عمى دوام ىذا النظام و لم تظير طوال ىذه المدة أزمة حقيقية لمسكن
تغيرا جوىريا إذ نتج  3139المية األولى سنة غير أن الوضع تغير منذ نشوب الحرب الع   

عنيا نقص في األماكن المخصصة لمسكن، وارتفاع كبير في أسعار المعيشة، ثم نشوب 
و ما نتج عنيا ىي األخرى من دمار و من إرتفاع مذىل  3111الحرب العالمية الثانية سنة

 .سكنفي المعيشة، و ترتب عمى جميع ىذه الظروف ظيور ما يسمى بأزمة ال
اغتنم المالك أزمة السكن لرفع اإليجارات لزيادة إرادتيم،  لمواجية إرتفاع األسعار طبقا    

و لما كان أغمبية المستأجرين في حاجة إلى السكن، و ال يمكنيم . لقانون العرض و الطمب
إيجار سكن آخر في تمك الظروف بأجرة مناسبة، فإنيم كانوا مجبورين عمى الخضوع لشروط 

ك، خشية تعرضيم إلخالء السكن الذي يشغمونو، و تبعا لذلك إختل مبدأ المساواة بين المال
طرفي عالقة اإليجار، إذ كان المستأجرون في مركز الضعفاء أمام المالك و ترتب عمى 
ذلك أن أصبح أغمب المستأجرين غير قادريين عمى تحمل الزيادة المستمرة لألجرة، بسبب 

دخل المحدود، و كان األثر الحتمي لتمك األوضاع أن تعرض عدد كون أغمبيتيم من ذوي ال
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ونتج  ،وىا، و أصبحت عائالتيم بال مأوىنكبير من المستأجرين إلخالء األمكنة التي يسك
 . عن ذلك مشكمة إجتماعية خطيرة أخمت بالنظام العام لمدولة

وخطر ارتفاع أجرة  ،وأمام ازدواجية الخطر الناشئ عن أزمة السكن، خطر تشرد العائالت   
المساكن تدخل المشرع لحماية المستأجرين، بإصدار تشريعات إستثنائية لإليجارات، و كان 
أىميا حق البقاء في األماكن المعدة لمسكن و المين، لمواجية الخطر األول، و تحديد أجرة 

 .السكنات لتفادي الخطر الثاني
ت بالمشرع الفرنسي عمى تقرير حق البقاء و خالصة ما تقدم يتبين أن األسباب التي دفع   

في عقود اإليجار، تكمن في أزمة السكن، التي ظيرت بعد الحرب العالمية، و التي تسببت 
في نقص األماكن المخصصة لمسكن من جية، و ارتفاع األسعار بنسبة تفوق الزيادة في 

 .(37)أجور العمل من جية ثانية
ف من دولة ألخرى، فترجع ىذه األسباب في الدولة و نقص األماكن بسبب الحرب يختم    

التي وقعت ىذه الحرب عمى أراضييا، مثل فرنسا إلى الدمار التي أحدثتو الحرب، و توقف 
حركة البناء بسبب الغالء الفاحش في مواد البناء و إنخفاض أجرة المساكن في ىذه الدول 

ؤوس األموال عمى اإلستثمار في عنيا في الدول األخرى األمر الذي كان عائقا ألصحاب ر 
 .بناء عمارات السكن

المستمر في األسعار بنسبة كبيرة تزيد بكثير عمى ارتفاع أجور العمل، نتج  االرتفاعأما      
عنو غالء في المعيشة الذي جعل من ذوي الدخل المحدود وىم األغمبية من الشعب، في 

مما جعميم غير قادرين عمى تحمل  مركز حرج يواجيون فيو تكاليف المعيشة بكل صعوبة
أية زيادة في أجرة السكن التي يدفعونيا، و ىذا الوضع فرض تقرير أحكام حق البقاء في 

 .       األماكن، و تحديد مقدار األجرة بمعرفة المشرع
 
 : تاريخ تشريع األحكام الخاصة لإليجار في فرنساـ 

ىو . ي إيجارات األماكن المعدة لمسكنأول تشريع صدر في فرنسا قرر حق البقاء ف      
ثم صدرت بعده عدة تشريعات متفرقة، لتنظيم العالقات بين  51/51/3139قانون 

وىو قانون شامل يتضمن مختمف  53/59/3179المستأجرين و المالك إلى أن صدر قانون 
، و خالل ىذه المدة 3199نصوص القوانين السابقة عميو       و ظل ساريا حتى سنة 

، منيا قانون (31)درت عدة قوانين أدخمت عميو بعض التعديالت لكن ليست ذات أىميةص
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بسبب األزمة  %35المذان قرر تخفيض األجرة بنسبة  39/52/3110و  37/52/3111
 .االقتصادية

 79/51/3111ولما نشبت الحرب العالمية الثانية أصدر المشرع الفرنسي قانون بتاريخ     
. مستأجرين المجندين و غيرىا من الحاالت التي ظيرت بسبب الحربالذي تضمن حاالت ال

و فيو أعطى ليذه األصناف من المستأجرين حرية الخيار بين فسخ عقد اإليجار، أو البقاء 
في العين المؤجرة،       و من جية ثانية قرر تخفيض األجرة و أميل المستأجرين آجاال 

 .53/59/3179ل مدة الحرب إلى جانب قانون لدفعيا، و قد ظل ىذا القانون مطبقا خال
أصدر المشرع الفرنسي قانونا أقر فيو بحق البقاء لكل  53/57/3199و في تاريخ    

 .شاغمي األمكنة بحسن نية
إلى جانب  53/59/3179غير أن كثرة التعديالت و اإلضافات التي أدخمت عمى قانون     

 (39)الحرب العالمية الثانية أدت إلى كثرة المنازعات تعدد القوانين التي طبقت موازاة لو، أبان
بسب اإلشكاالت التي ظيرت عند تنفيذىا األمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي إلى إصدار 

 .و ىو قانون شامل، وحد بين مختمف القوانين الخاصة السابقة عميو. 53/51/3199قانون 
 و ىو مقسم تقسيما. مادة 351 بقانون اإليجارات و يضم 53/51/3199و يسمى قانون    

حق البقاء في العين المؤجرة و قد خصص لو ( 3منطقيا      و أىم األحكام التي وردت بو 
حق المالك في استرجاع السكن، و ( 7(. 32إلى  59المواد من )المشرع الفصل األول 

صص األحكام الخاصة باألجرة و خ( 1(. 70إلى  39المواد من )خصص لو الفصل الثاني 
 (.99إلى  79المواد من )لو الفصل الثالث 

 : ىي 53/51/3199و أىم أىداف قانون 
من قانون  10المحافظة عل الثروة العمرانية الفرنسية، بأن قرر المشرع في المادة ( 3

 ارتفاعاإليجار زيادة تدريجية لألجرة، و منح إعانة السكن لممستأجرين المحتاجين لمواجية 
رنسا، و لحمل المالك عمى صيانة العمارة وعدم التخمي عن واجبو في مستوى األجرة في ف

 .القيام باإلصالحات الضرورية
من قانون اإليجارات، عمى  21توزيع أفضل لألمكنة المعدة لمسكن و نص في المادة ( 7

السكن بطريقة عممية، لمعالجة مشكمة حاالت الزيادة في السكن عن  استبدالتنظيم مسألة 
اإليجار لمدة  استمراريو، أو عدم كفاية السكن لتمبية حاجة ساكنيو، الناتجة عمى حاجة ساكن
 .لممكان بمرور الزمن الشاغمينمن زيادة أو نقصان األشخاص  يابيصحطويمة و ما 
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الخاص بإيجارات ال يطبق إال عمى العمارات المخصصة كأماكن  53/51/3199قانون ( 1
، و التي تكون محل لعقود إيجار نشأت وفق القواعد معدة لمسكن أو المين غير التجارية

 (.و ما بعدىا 3231المواد )الواردة في القانون المدني  العامة لإليجار
 
 :أسباب تشريع أحكام حق البقاء في القانون الجزائري -7
، إتبعت سياسة اإلقتصاد الموجو، الذي يستمزم تدخل 3197عند إستقالل الجزائر في سنة    

في العالقات التعاقدية بين األفراد، لفرض اإللزامات التي تقتضييا السياسة االقتصادية الدولة 
و من جية ثانية لم تكن األماكن المعدة لمسكن متوفرة بالقدر الكافي الذي يمبي      .العامة

طمبات األسر، التي كانت أغمبيا وقت ذاك في حاجة إلى سكن يأوييا، و في مثل ىذا 
 سيسيء تنظيم عالقة اإليجار لحرية األفراد وفق قانون العرض و الطمب، الوضع فإن ترك

فرض شروطو عمى لي ستغل المالك كثرة الطمب عمى االستئجاريالناس استعماليا، و 
و يترتب من ذلك حتما أن توجد عائالت كثيرة من أصحاب الدخل المحدود بال . المستأجر

ة تمس بالنظام العام لممجتمع، فكان البد من مأوى، و بذلك تنشأ مشكمة إجتماعية مستعصي
تدخل الدولة في تنظيم عالقة اإليجار بنصوص قانون تتضمن أحكاما خاصة، مخالفة 

 .لمقواعد العامة المبنية عمى مبدأ سمطان اإلرادة
وأول تشريع صدر في الجزائر يتضمن تطبيق أحكام حق البقاء، ىو القانون المؤرخ في    
تضمن تمديد العمل بالقوانين السارية وقتيا ومن ضمنيا القانون ، الم13/37/3197

المتضمن تطبيق قانون اإليجارات الفرنسي المؤرخ في  15/37/3105المؤرخ في  3012/05
، دون تعديل أو 351بجميع ما تضمنو من أحكام في مواده . في الجزائر. 53/51/3199

التدريجية لألجرة، و منح إعانات السكن  التي تقضي بالزيادة 10تغيير بما في ذلك المادة 
التي تنص عمى مسألة إستبدال لمسكن لمعالجة زيادة  21لممستأجرين المحتاجين، و المادة 

و ىو ما يعنى أن المشرع الجزائري ييدف من وراء . أو عدم كفاية السكن عمى حاجة ساكنيو
ا المشرع الفرنسي في ىذا األىداف التي رسمي نفس تمديد العمل بيذا القانون إلى تحقيق

القانون، و ىي الحفاظ عمى الثروة العمرانية، التوزيع األفضل لألمكنة المعدة لمسكن، قصر 
 .تطبيق ىذه األحكام عمى األماكن المعدة لمسكن و المين غير التجارية

إال أنو لما كانت ظروف المجتمع الجزائري السياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية، و حتى    
لثقافية، تختمف عن ظروف المجتمع الفرنسي، فإنو وقع تحوير ليذه األىداف عند تطبيق ا
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ىذا القانون فاختصر اليدف عمى حماية المستأجرين و استقرارىم بمنحيم حق البقاء في 
السكن رغم إنتياء مدة اإليجار، و بأجرة مناسبة لمواردىم، و إقرار زيادة تدريجية ضئيمة، مع 

عانة السكن لممستأجر، دون مراعاة إلرتفاع مستوى المعيشة و غالء حذف الحق في إ
األسعار، التي تسببت في ضياع الثروة العمرانية، بسبب تخمي المالك عن واجبو في صيانة 

المؤرخ  90/91و تقرر ذلك بإصدار المرسوم رقم . العمارة، و القيام باإلصالحات الضرورية
و من جية أخرى فإن كثرة الطمب عمى . إليجارالمتضمن تخفيض ا 3191فيفري  39في 

السكن بسبب الزيادة في عدد السكان مقابل القميل ما يبنى وينجز من السكنات، نتج عنو 
صعوبات كثيرة أدت إلى عدم التحكم في توزيع أفضل ليذه السكنات، األمر الذي جعل من 

تقل و تسير في طريق  أزمة السكن بمرور الزمن، تتجو نحو الزيادة في حدتيا، بدل أن
 .الزوال كما ىو مسطر ليا

المتضمن القانون المدني أدخل فيو  20/09صدر القانون رقم  79/51/3120في تاريخ و   
و أحكام حق البقاء في  921إلى  923المشرع أحكام تحديد األجرة و مراجعتيا في المواد 

وعند تفحص ىذه  012إلى  039و أحكام حق االسترجاع في المواد . 032إلى  039المواد 
األحكام نجد أن المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني حافظ عمى نفس األىداف التي 
سعى إلى تحقيقيا من وراء تمديده العمل بقانون اإليجار الفرنسي الصادر في 

منحو حق البقاء مع إلزامو بو ىي حماية المستأجر من الطرد من السكن . 53/51/3199
كما فرض زيادة تدريجية ليا مع الفارق في تغيير . ة تتناسب مع دخمو المحدودبدفع أجر 

وىي السداسي أو   ىو المدة الزمنية 90/91مقياس الزيادة إذ كان المقياس في المرسوم 
السنة باإلضافة إلى تاريخ بناء المكان و مساحتو، أما في القانون المدني فال يمكن مراجعة 

و يقصد . ي حالة زيادة مقياس المعاش الرسمي عن عشرة في المائةاألجرة بالزيادة إال ف
بذلك الزيادة في أسعار المواد اإلستيالكية الضرورية المدعمة من الدولة ضمن قائمة تعدىا 

 .(30)مصالح إدارة وزارة التخطيط بنسبة عشرة في المائة
 

 دوافع تخمي المشرع عن أحكام حق البقاء : ثالثا
ألسباب تطور القانون بصفة عامة و العقد بصفة خاصة و كذا أسباب  من العرض السابق

تدخل المشرع في تنظيم عالقة اإليجار، يتبين بأن أحكام حق البقاء سنت لمواجية أزمة 
قائمة في المجتمع وىي أزمة السكن، التي تسببت في وجودىا الحرب العالمية و ما تبعيا 
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التجارية العالمية و بالتالي فإن األصل فييا أنيا  من أزمات إقتصادية، أدت إلى شل الحركة
أحكام مؤقتة يجب أن تزول بزوال أزمة السكن التي كانت المبرر في وجودىا، ألنيا ال 
تصمح لتنظيم عالقة اإليجار في األوضاع العادية، لخروجيا عن القواعد العامة التي تحكم 

 .مطان اإلرادةالمعامالت المالية بين األفراد التي تخضع لمبدأ س
كما أن تشريع األحكام الخاصة بحق البقاء جاءت بيدف إقامة التوازن و التكافؤ بين    

طرفي العالقة اإليجارية، التي إختمت بسبب قيام أزمة السكن، فعززت من مركز المستأجر 
بإعتباره الطرف الضعيف في ىذه العالقة، فوفرت لو اإلستقرار في السكن بإعطائو الحق في 
البقاء، مع مراعاتيا لمركز المؤجر بإعتباره مالكا لممكان المؤجر، في الحصول عمى أجرة 
مناسبة تتماشى مع إرتفاع األسعار وغالء المعيشة، حتى يستمر في اإلعتناء بالعقار، من 
صالحو، لمحفاظ عمى الثورة العقارية، ىذا من جية أولى و يبقى لو الدافع  حيث صيانتو وا 

ر في البناء و إنجاز سكنات أخرى ليساىم مع الدولة في حل أزمة السكن، من عمى االستثما
 .جية أخرى

و لكن إذا كانت بعض الدول مثل فرنسا قد إستطاعت تحقيق األىداف التي من أجميا    
. ، بإقامة التوازن بين طرفي العالقة اإليجارية53/51/3199شرع قانون اإليجار الصادر في 

الذي كان يمكن  -ري لم ينجح في إقامة ىذا التوازن، و إنما إستبدل الغبنفإن المشرع الجزائ
أن يمحق بمستأجري األمكنة، نتيجة إعمال مبدأ سمطان اإلرداة الذي يحكم العالقات المالية 

أثناء قيام أزمة السكن، بغبن ( 359المادة )بين األفراد،المنصوص عميو في القانون المدني
يجة تجاوز الحماية التي وفرىا لممستأجر في حاجتو المشروعة، و آخر أصاب المؤجرين، نت

بذلك اختل ميزان العدل إختالال بالغا لمصمحة المستأجر، إضرارا بغريمو، و كان المشرع في 
ىذا مدفوعا في ما يظير بديماغوجية غوغائية، إلرضاء جماىير الشاغمين لألمكنة المؤجرة 

ىم في حاجة إلى السكن، و من بعدىم مصالح فعال دون إلتفات إلى مصالح الذين 
 .األجيال،والمصالح العميا لمجماعة

فإذا كان عمى المشرع واجب توفير السكن بإعتباره حاجة ضرورية فإنو كان يجب عميو    
كذلك، أن يتجنب حرمان المالك جزءا ىاما من حقوقيم المشروعة التي كسبوىا في حاالت 

 .(39)ت طويمةكثيرة بجيود مضنية خالل سنوا
فيما يتعمق باألجرة، لم يستطع المشرع الجزائري التمييز بين الزيادة الظالمة لألجرة التي    

يفرضيا المؤجر، نتيجة قمة العرض في األماكن المعدة لمسكن، و بين الزيادة العادلة لألجرة 
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ة و تجميدىا التي يبررىا التضخم و اإلرتفاع العمومي في األسعار، فعمد إلى تخفيض األجر 
بنسب معينة، تخفيضا تحكميا ال  39/7/3191الصادر في  90/91بموجب المرسوم رقم 

و جعل المؤجرين يحصمون عمى أجرة تتناقص قوتيا الشرائية . يستند إلى أية أسس إقتصادية
تدريجيا، بالنظر إلى اإلرتفاع المطرد في األسعار حتى صارت أقرب بكثير إلى أن تكون 

إلى ىذا الظمم عدم اإلطمئنان إلى األجرة المتفق عمييا  في القانون المدني افثم أض.تافية
و ربط الزيادة  (32)في عقد اإليجار، بفسح المجال أمام المستأجر لمراجعتيا و طمب تخفيضيا

في أجرة المساكن بالزيادة في مقياس المعيشة أي الزيادة في المواد الغذائية األساسية 
و ىذا المقياس ال عالقة لو بأسعار مواد البناء و (. الخ...لزيت، الدقيقكالحميب، الخبز، ا)

 : و ترتب عمى كل ذلك اآلتي. اليد العاممة الضرورية لصيانة األماكن و إصالحيا
ـ تخمي المؤجر عن واجبو بمتابعة العقار بالصيانة و القيام باإلصالحات الضرورية، مما 3

حت أغمب السكنات متصدعة بل منيا ما ىو آيل ترتب عن ذلك مع مرور الزمن أن أصب
إلى السقوط،  وغير صالح لمسكن و نتج عن ذلك ضياع الثروة العمرانية المتوفرة، مع الزيادة 

 .في الطمب عمى السكن و أصبح بذلك عامال إضافيا في تفاقم أزمة السكن في الجزائر
بسبب أحكام حق البقاء حتى  ـ امتناع المالك عن تأجير ما زاد عن حاجياتيم من سكنات،7

أصبح مع مرور الزمن ما يفوق نصف مميون وحدة سكنية شاغرة و تبعا لذلك فإن الحماية 
المفرطة لممستأجر عمى حساب المالك كانت ىي أيضا عامال أساسيا في حرمان المالك من 

صف إستعمال حقو في إدارة أموالو عن طريق اإليجار، و في المقابل حرمان ما يقابل ن
مميون أسرة من اإلنتفاع بيذه السكنات عن طريق اإليجار  وىذا أيضا سببا آخر لزيادة تفاقم 

 .أزمة السكن في الجزائر

ـ إحجام أصحاب رؤوس األموال عمى الدخول في إستثمار أمواليم في بناء العمارات 1
عالن بغرض اإليجار، لكون ذلك أصبح مجال غير مربح،والدخول فيو إنفاق دون مقابل  وا 

مسبق لإلفالس، بسبب وجود أحكام حق البقاء،  وبذلك خسرت الدولة شريكا ميما يقف إلى 
جانبيا  ويساىم في حل أزمة السكن،  وبقيت منفردة تواجو أزمة سكن خانقة لم تستطع أن 
تصل إلى حميا، بسبب كثرة الطمبات عمى السكن و تزايدىا عمى الدوام مع مرور الزمن 

 .ما يتحقق من البناياتمقابل القميل 

وبناء عمى ما سبق نصل إلى اإلجابة عن التساؤالت التي أثيرت حول قرار تخمي     
 المشرع عن تطبيق أحكام حق البقاء، و توقيف العمل بيذه األحكام مستقبال في إيجار



 2007ديسمبر  20التواصل عدد 

 

 

 العقارات إيجارعقود  إلىبالنسبة ،  53/51/3111.، ابتداء من تاريخالمعدة لمسكن األماكن
نيائيا بموجب القانون رقم  إلغائياالترقية العقارية، ثم         إطارالمجددة في  أوالمنجزة 

التي أبرمت بعد ىذا  اإليجارعقود و إخضاع          31/50/7552المؤرخ في  52/50
رغم أن . التاريخ إلى أحكام القواعد العامة قي اإليجار المنصوص عمييا في القانون المدني

كن مازالت قائمة؛ فنجد أن السبب الرئيسي في ذلك ىو عدم صالحية ىذه األحكام أزمة الس
لمعالجة مشكمة السكن في الجزائر، نتيجة ما تضمنتو من إجحاف في حق المالك، و كان 
لذلك أثره السمبي في ضياع الثروة العمرانية في الجزائر من جية، و اإلمتناع عن اإلستثمار 

من جية أخرى سواء كان ىذا االمتناع يتعمق بتأجير ما زاد عن  لألموال في مجال البناء
و النتيجة      الحاجة من السكنات الشاغرة أو كان يتعمق بالدخول في بناء عمارات جديدة، 

المتوصل إلييا من تطبيق ىذه األحكام ىو إلقاء واجب توفير السكن عمى الدولة لوحدىا دون 
ذلك غير قادرة عمى توفير ىذه الحاجة لكل  مساىمة من أية جية أخرى، و ىي في

المواطنين بسبب ما يتطمبو الوفاء بيذا اإللتزام من إمكانيات ضخمة سواء بالنسبة لوسائل 
اإلنتاج أو سواء بالنسبة لألموال، باإلضافة إلى عدم صالحية ىذه األحكام ألن تتماشى مع 

الموجو منذ دستور سنة  دة االقتصااإلنفتاح الذي دخمت فيو الجزائر بعد أن تخمت عن سياس
المبني عمى الحرية في المعامالت المالية بين األفراد وفتح المجال أمام أصحاب .3191

رؤوس األموال لمدخول في االستثمار إلى جانب الدولة في تمويل المشاريع إلنعاش االقتصاد 
 . معامالت التعاقديةوال يتأتى ذلك إال بتخمي الدولة عن فرض القيود في مجال ال.الوطني
المعدة  األماكن إيجارفي  تمك ىي أىم أسباب تخمي المشرع عن أحكام حق البقاء      
 . لمسكن
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، 3191فاضل الحبشي، اإلمتداد القانون لعقود اإليجار، رسالة دكتوراه، القاىرة  (3

 .  و ما بعدىا 0ص

 .95, 01بين اإلطالق و التقييد، صمحمد الشيخ عمر، العالقة التأجيرية،  (7

 .  و ما بعدىا 0راجع في ذلك، فاضل الحبشي، المرجع السابق، ص (1
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المقارن، تنظيم اإليجارات في  القانون المقارن مقال في مجمة جمعية التشريع 

مقال بدالوز  53/51/3199، روبير، ممكية المنازل المعدة لمسكن و قانون 3170

، 3199جزيت دي باليو،  53/51/3199، إيسمان، قانون 311، ص3199

، عقد اإليجار، فقرة 35، بالنيول روبير، شرح القانون المدني الفرنسي جزء12ص
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Résumé  

 Le discours néolibéral est l’idéologie du capital financier mondial. C’est le 

dernier « produit » de l’idéologie capitaliste qui, selon la nature de la phase 

historique, prône le discours qui lui sied le mieux (libre-échangisme, 

protectionnisme, Keynésianisme, libre échangisme, etc.).Le discours 

néolibéral qui exige un retrait total de l’Etat de la sphère économique répond 

en fait aux besoins du capital financier mondial de se mouvoir sans 

contraintes vers les endroits où le taux de rentabilité est le plus élevé (ceci 

permet de défendre les intérêts des actionnaires et des créanciers).Cependant 

cette stratégie ne peut en aucune manière favoriser le développement des 

forces productives des formations sociales de la périphérie. Au contraire elle 

risque de détruire l’Etat périphérique qui n’a pas atteint sa maturité en tant 

qu’Etat national. Par conséquent les Etats périphériques qui adhèrent au 

programme néolibéral risque non seulement une régression en termes 

d’activités productives mais un démembrement très probable. 

 ملخص 

حيث أن هذا األخير يجسد آخر إنتاج . العالمي المال رأسيمثل الخطاب النيوليبرالي خطاب   
ية، التي تقدم الخطاب الذي يساعدها األكثر حسب طبيعة المرحمة التاريخية اإليديولوجية الرأسمال

الخطاب النيوليبرالي الذي ...(.تجارة حرة أو حماية اإلقتصاد الوطني)التي يمر بها النظام الرأسمالي 
يطالب بانسحاب تام لمدولة من المجال االقتصادي يستجيب إلى احتياجات رأس المال العالمي التي 

هذا يمكن من الدفاع )في السيطرة بدون قيود عمى النشاطات حيث نسبة الربح تكون األعمى  تكمن
لكن هذه االستراتيجية ال تمكن من مساعدة تطور القوى (.عمى مصالح المساهمين و الدائنين

عمى العكس، قد تقضي عمى دولة المحيط . االنتاجية لمتشكيالت االجتماعية الموجودة في المحيط
إذن، دولة المحيط التي تتبنى البرنامج النيوليبرالي تخاطر بالتقهقر . م تنضج بعد كدولة وطنيةالتي ل

 .في النشاطات االنتاجية، و بالتجزئة المحتممة جدا
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Introduction 

 

La mondialisation en tant qu’élargissement des rapports de production 

capitalistes à l’échelle mondiale semble à priori irréversible dans la 

mesure où elle réalise l’essence du mode de production capitaliste, i. 

e. la reproduction élargie du capital et pour autant que ce mode 

continue à développer les forces productives. L’élargissement des 

rapports de production capitalistes a été accompagné de divers 

discours contradictoires prônant l’interventionnisme de l’Etat dans 

certaines périodes historiques et son effacement dans d’autres. Les 

métamorphoses du discours dominant semblent ainsi souligner des 

recompositions du pouvoir aussi bien aux échelles locales qu’à 

l’échelle mondiale. Ainsi la dernière mutation (de l’interventionnisme 

keynésien au libre échangisme néolibéral) du discours dominant 

suggère l’émergence de nouveaux rapports de force au sein des 

formations sociales où le capitalisme a atteint sa plénitude. Et ces 

nouveaux rapports de forces remettent en cause aussi bien la 

dynamique des forces productives à l’échelle mondiale que le rôle de 

l’Etat national au niveau local.    

 

1- Sur la dynamique du mode de production capitaliste 

 

L’élargissement des rapports de production capitalistes  s’est 

matérialisé grâce à l’alliance entre les bourgeoisies marchandes 

européennes et leurs Etat respectifs (période de l’accumulation 

primitive
1
 du capital). Cette alliance a provoqué la destruction 

progressive des rapports de production féodaux au niveau interne et 

engendré l’expansion coloniale qui a abouti à la polarisation (centre et 

périphérie d’un même système) du système capitaliste mondial. Le 

discours mercantiliste qui prône en premier lieu l’intervention 

effective de l’Etat  peut dès lors être appréhendé comme l’idéologie de 

la classe capitaliste en formation.  

La phase de consolidation de la classe capitaliste (à partir de la 

révolution industrielle) a engendré un nouveau discours où la présence 

de l’Etat n’est plus présentée comme une nécessité mais transparaît 

comme une entrave à l’accumulation du capital. La bourgeoisie en 

position de force pouvait dès lors se passer de l’intervention de l’Etat.  

Le discours de l’économie classique suivi du discours de l’économie 
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vulgaire (l’économie néoclassique) se chargeront alors d’expliciter 

cette nouvelle appréhension de la dynamique capitaliste et de justifier 

les pratiques de la bourgeoisie mondiale.  

La crise de 1929 et la dépression des années 30 ont remis en cause le 

discours libéral et ont favorisé l’émergence du discours keynésien qui 

a ainsi développé la thèse de la nécessaire intervention de l’Etat. Le 

marché, n’étant plus considéré comme autorégulateur, se devait donc 

d’être suppléé par des actions de l’Etat. Et le discours keynésien 

développa les instruments nécessaires à l’intervention de ce dernier en 

vue de limiter les effets non désirés d’un marché non régulé.  

Enfin les années 1970 verront une nouvelle crise du système 

capitaliste et une offensive généralisée à l’encontre de la politique 

keynésienne d’une part et de l’intervention de l’Etat dans la sphère 

économique d’autre part. Le discours néolibéral devient dès lors le 

discours hégémonique de l’heure et se propose de trouver toutes les 

solutions au problème de la croissance et du développement en 

général à travers le libre échange.  

Cependant si les formations sociales développées sont toujours 

dominées par le mode de production capitaliste alors la métamorphose 

des idéologies qui servent à défendre les intérêts des classes 

dominantes ne peut que signaler des déplacements des rapports de 

force aussi bien au niveau du système dans sa totalité qu’au sein de la 

bourgeoisie mondiale en tant que telle. Et si l’idéologie dominante de 

l’heure exige le retrait de l’Etat national alors l’intervention de ce 

dernier ne doit plus répondre aux intérêts de la (ou des) fraction 

dominante de la bourgeoisie mondiale  

 

1-1  le mercantilisme ou l’Etat guerrier au service du capital 

 

L’expansion marchande et coloniale de l’Europe à partir du XV
ème

 

siècle a graduellement scellé l’alliance entre le capital marchand et 

l’Etat national en gestation. En effet les conflits qui ont jalonné cette 

période historique ont favorisé d’une part un processus de 

centralisation politique (naissance des Etats-nations) et accentué la 

main mise (grâce au financement des dépenses publiques) du capital 

marchand sur les rouages de l’Etat. L’alliance entre le capital 

marchand et l’Etat a de fait miné les fondements du mode de 
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production féodal à travers la décomposition de l’économie 

seigneuriale. La destruction graduelle de cette dernière s’est 

accompagnée d’un processus de centralisation du pouvoir politique à 

travers la montée en puissance de l’Etat-nation. L’alliance entre les 

marchands et la monarchie s’est ainsi matérialisée d’une part à travers 

le décloisonnement des économies domestiques et par l’intervention 

de l’Etat  comme agent incontournable du capital marchand d’autre 

part.  

Le décloisonnement de l’économie domestique a ainsi permis au 

capital marchand de pénétrer des sphères jusque là dominées par les 

rapports de production féodaux et de libéraliser les échanges internes. 

L’intervention de l’Etat en faveur du capital marchand prit forme à 

travers la suppression de toutes les entraves (divers péages, 

multiplicité des unités monétaires, privilèges des corporations etc..) au 

commerce au niveau interne alors qu’au niveau externe la politique de 

la canonnière (colonisation, génocide, pillage, escroquerie et autres 

faits d’armes) constitua la principale occupation de l’Etat, l’action de 

ce dernier ayant pour but ultime de permettre au capital de prendre 

racine (par la prolétarisation de la paysannerie autochtone entre 

autres) au sein de formations sociales non-capitalistes.   

La phase mercantiliste (1500-1800) qui a précédé la révolution 

industrielle caractérise ainsi une période de transition entre le mode de 

production féodal en déclin  et le mode de production capitaliste en 

progression. Et cette période de transition développe une 

caractéristique essentielle laquelle se résume en une symbiose entre 

les intérêts du capital et les intérêts de l’Etat national. L’Etat veille à 

éliminer sinon à minimiser les entraves à l’accumulation du capital 

national tandis que ce dernier finance les dépenses en progression du 

premier. Cette convergence d’intérêt transparaît alors dans le discours 

de l’école mercantiliste qui peut se résumer dans le slogan idéologique 

« le commerce au service du prince » lequel slogan présente les 

intérêts de la bourgeoisie marchande en ascension comme les intérêts 

du prince qui représente la nation dans sa globalité.  

En fait la politique économique prônée par le discours mercantiliste se 

résume en une proposition apparente
2
 :  les métaux précieux et la 

thésaurisation étant  l’essence de la richesse par conséquent  les 

exportations doivent être supérieures aux importations. Ce postulat 

étant admis l’idéologie mercantiliste propose alors une certain  
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nombre de mesures pour le réaliser, en particulier des mesures 

protectionnistes concernant l’industrie domestique qui doit bénéficier 

de l’importation de matières premières bon marché et de l’interdiction 

d’exportation de ces mêmes matières premières. En outre il est 

recommandé de limiter l’entrée de produits manufacturés  grâce à la 

taxation tout en stimulant les industries exportatrices domestiques. 

Enfin le commerce doit être réservé aux nationaux et les commerçants 

étrangers ne doivent pas avoir l’opportunité d’exporter les métaux 

précieux hors des frontières de l’économie domestique. Ces mesures 

prônées par l’idéologie mercantiliste sont ainsi supposées répondre 

aux objectifs de bien être de la nation.  

Si la politique en faveur d’un surplus chronique d’exportation  

proposée par le discours mercantiliste pouvait relever d’une confusion 

intellectuelle
3
 il n’en demeure pas moins qu’elle servait des objectifs 

essentiellement nationaux. En effet elle favorisait d’une part 

l’industrie domestique naissante (grâce à diverses mesures de 

protection) et l’emploi d’autre part. En outre les exportations 

supposent l’existence de revenus internes aptes à stimuler la demande 

intérieure alors que les importations n'engendrent pas d’emploi et 

encore moins de revenu. Enfin les entrées de métaux précieux 

permettaient de réduire le taux d’intérêt intérieur et de favoriser dés 

lors l’investissement interne
4
. 

En fait l’idéologie mercantiliste ne s’embarrassait pas des hypothèses 

aseptisées de l’économie vulgaire mais développait un discours 

essentiellement guerrier pour autant que le renforcement de 

l’économie nationale en gestation ne pouvait être effectif que grâce à 

l’affaiblissement économique des autres Etats. Car du point de vue 

mercantiliste les intérêts des nations étaient foncièrement 

antagoniques et l’échange entre nations était un jeu à somme nulle 

(l’enrichissement des uns était synonyme d’appauvrissement des 

autres). Ainsi la balance commerciale excédentaire engendrait une 

accumulation de capital qui renforçait la domination de la bourgeoise 

autochtone d’une part et une accumulation de métaux précieux d’autre 

part  laquelle renforçait l’Etat en lui permettant de faire la guerre au 

bénéfice du capital. 

Ainsi grâce aux politiques mercantilistes les économies et les Etats 

centraux ont graduellement acquis une position dominante au sein du 

système capitaliste mondial en gestation. Le développement des forces 

productives grâce à la destruction des rapports de production féodaux, 
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à la mise en place des rapports de production capitalistes et au pillage 

de la périphérie a graduellement permis à la dynamique capitaliste de 

se libérer de l’emprise de l’Etat. Et le mode de production capitaliste 

pouvait ainsi opérer grâce à son double moulinet
5
 sans intervention 

« externe » de la part de l’Etat. L’idéologie du moment ne fait plus de 

l’intervention de l’Etat une nécessité mais développe le discours 

contraire. La dynamique économique transparaît alors comme le 

déroulement d’un ordre naturel où la liberté des échanges devient une 

condition nécessaire et suffisante du progrès en général et du progrès 

économique en particulier. L’école classique puis l’école néoclassique 

se chargeront alors de produire les discours idoines. 

 

1-2 les discours classique et néoclassique ou le libre échange au 

service du capital 

 

Si les mercantilistes appréhendaient le commerce international comme 

un jeu à somme nulle et l’activité commerciale comme une guerre 

dont le vainqueur recevait en trophée une balance commerciale 

excédentaire, l’école classique suivie de l’école néoclassique opèrent 

un renversement de la démarche.  

En effet Ricardo (1772-1823) étudie les conditions d’un commerce 

international avantageux à partir des coûts comparatifs et aboutit à la 

conclusion que l’intérêt de chaque pays est de se spécialiser dans les 

productions pour lesquelles son avantage comparatif est le plus grand 

ou en d’autres termes dans les productions où les coûts relatifs sont les 

plus bas
6
. Les développements  de Ricardo qui sont élaborés à partir 

de la théorie de la valeur travail et sous l’hypothèse d’immobilité des 

facteurs aboutissent à la conclusion  que l’échange doit être bénéfique 

pour les deux parties.  

L’école néoclassique (née durant la deuxième moitié du XIX
e
 siècle) 

qui rejette la théorie de la valeur travail ne fera en définitive que 

conforter le discours des classiques en le reformulant en termes de 

courbes d’indifférence et de courbes de possibilités de production. 

Cette école aboutit au « théorème » : en économie ouverte, chaque 

pays tend à se spécialiser dans la production des biens dont la 

fabrication nécessite relativement le plus de facteurs dont il est le 

mieux doté (théorème dit de H.O.S.). Les deux discours suggèrent en 

fait que l’activité commerciale possède sa dynamique propre et n’a 

donc pas besoin d’être régulée par l’Etat.  
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Pour Ricardo la supériorité du libre échange se résume en deux 

propositions. La première avance que l’échange selon les coûts 

comparatifs permet à chaque partenaire d’augmenter les quantités 

consommables pour une dépense productive égale tandis que la 

seconde proposition soutient que la spécialisation engendre un 

avantage au niveau mondial par une économie de temps de travail. 

Cependant Ricardo reconnaît que cet état (la spécialisation) n’est en 

fait qu’un état sub-optimal si l’un des partenaires (le Portugal dans 

l’exemple de Ricardo) bénéficie d’un double avantage comparatif. 

Dans ce dernier cas l’état optimal se matérialiserait de fait par la 

production aussi bien du vin que du drap au Portugal, ce qui 

signifierait un transfert de capital de l’Angleterre vers le Portugal. 

Malgré cela Ricardo, en bon sujet britannique, rejette cette alternative 

qui risquerait de désertifier son pays.  

En ce qui concerne les néoclassiques, le « théorème » H.O.S. 

(Heckcher-Ohlin-Samuelson) ou « loi des proportions des facteurs » 

conforte le discours ricardien (malgré le rejet de la théorie de la 

valeur-travail). Tout en reconnaissant que sous l’hypothèse de 

concurrence pure et parfaite l’échange international des produits est un 

substitut à la libre circulation des facteurs (contribution de Samuelson) 

le soi disant théorème permet d’avancer deux propositions. La 

première souligne que sur le plan externe, le libre échange tend à 

réduire les disparités de rémunération de pays à pays, ce qui devrait 

homogénéiser progressivement le pouvoir d’achat. La deuxième 

proposition avance qu’au plan interne la spécialisation tend à modifier 

la répartition des revenus au détriment des détenteurs du facteur rare 

ce qui tendra à homogénéiser les revenus au niveau national. 

Ainsi les discours classique et néoclassique suggèrent explicitement 

que le libre échange est le meilleur moyen de réaliser une allocation 

optimale des ressources. La suggestion implicite est que l’intervention 

de l’Etat ne peut que perturber l’efficience du marché libre. Cependant 

derrière ces discours se cachent des intérêts de classe que ni les 

classiques ni les néoclassiques n’ont intérêt à expliciter.   

En effet la préoccupation essentielle de Ricardo (que lui même 

reconnaît implicitement) n’est pas la quête d’un optimum mondial 

mais son problème est moins global. Pour Ricardo le problème central 

est de trouver le moyen d’éviter l’état stationnaire ou en d’autres 

termes de faire obstacle à la baisse du taux de profit de l’industrie 
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anglaise. En effet selon Ricardo qui divise le produit social en trois 

parties (rente, salaire et profit) l’augmentation de la population 

requiert la mise en culture de terres moins fertiles (augmentant ainsi la 

rente) accroissant ainsi le prix du blé et donc les salaires et diminuant 

en retour le taux de profit. La solution appropriée réside donc en 

l’importation de blé qui, en réduisant le coût de reproduction de la 

force de travail, permet de réduire le taux de  salaire et donc accroît le 

taux de profit.  

La corn law qui protégeait l’agriculture anglaise de la concurrence 

étrangère sera alors abolie dans les années 1840. Dans la même 

décennie l’Angleterre décidera de réduire ses tarifs sur les produits 

manufacturés, de supprimer toute interdiction à l’importation, 

d’écarter la préférence impériale en faveur des produits des colonies et 

d’abolir les « actes de navigation ». Le libre échange n’a été 

néanmoins adopté par la bourgeoisie anglaise qu’à partir du moment 

où l’industrie anglaise s’établissait en tant que secteur hégémonique 

dans le système capitaliste mondial de l’époque. La bourgeoisie 

anglaise n’avait dès lors plus besoin de l’intervention de l’Etat puisque 

ses intérêts (à travers le libre échange) bien compris récusaient 

l’intervention de tout Etat et en particulier des Etats étrangers.  

Ainsi le discours ricardien ne développe son argumentation en faveur 

du libre échange qu’en rapport avec les intérêts du capitalisme anglais. 

Ce discours est en fait enveloppé d’une gangue idéologique qui atteint 

son summum avec le « paradoxe de J. S. Mill »
7
 qui arrive à  

« démontrer » que dans leurs échanges avec les pays pauvres, les pays 

riches à forte demande d’importation obtiennent un gain unitaire 

inférieur, ce qui tendrait à égaliser à terme ces situations. En d’autres 

termes l’industrialisation de l’Angleterre et les hausses de productivité 

qui l’accompagne bénéficient en dernière analyse aux économies 

moins développées qui commercent librement avec le royaume ! ! . La 

politique de libre échange prônée par le discours classique répond 

ainsi aux préoccupations essentielles des capitalistes anglais. 

Cependant le discours classique tend à présenter  les intérêts des 

capitalistes anglais comme les intérêts de tous les êtres humains et le 

libre échange comme la panacée pour atteindre un soi disant optimum 

international.  

Le discours néoclassique transformera l’«économie politique » (dont 

l’objet est la recherche des causes qui déterminent la production et le 
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distribution des richesses) en « science économique » (dont l’objet 

apparaît comme la détermination des lois de l’allocation optimale de 

moyens rares à usage alternatif), niera toute forme de conflit dans les 

relations sociales (le monde néoclassique est constitué de 

consommateurs et de producteurs et non de classes sociales aux 

intérêts souvent antagoniques) et « démontrera » que le meilleur des 

mondes possibles sera atteint grâce à la concurrence pure et parfaite 

ou en d’autres termes grâce à la liberté des échanges qui assure à la 

fois l’efficacité maximale et la convergence des intérêts individuels. 

Cette nouvelle « production » de l’idéologie bourgeoise apparaît à un 

stade de développement particulier du système capitaliste. En effet le 

mode de production capitaliste émerge en tant que mode de 

production dominant. Au niveau du centre européen le mode de 

production féodal est quasiment détruit alors que la périphérie du 

système se résume en une suite de colonies au service des différents 

capitaux nationaux.  

Tant que l’accumulation du capital se poursuivait sans accroc majeur 

le discours néoclassique servait d’idéologie idoine permettant de 

voiler l’exploitation de la force de travail interne (qui devait être 

rémunérée selon sa productivité marginale ! !) et l’exploitation des 

peuples colonisés (qui ne pouvaient pas ou plutôt qui ne devraient pas 

exister dans le monde virtuel de l’économie néoclassique ! !). En effet 

le « monde néoclassique » a pour caractéristique essentielle de ne 

connaître ni crise ni conflits d’intérêt tant que les axiomes de 

l’économie vulgaire sont respectés. En particulier les marchés 

devraient toujours s’apurer grâce à « la loi des débouchés » de J. B. 

Say
8
 et le chômage ne devrait pas exister grâce à l’existence d’un 

point optimal dans le modèle d’équilibre général de Walras
9
 ! !   

Et pourtant malgré la loi de J. B. Say , le modèle de Walras et la 

liberté des échanges, la première guerre mondiale (guerre inter 

impérialiste), la révolution d’octobre 1917 (qui proposait un modèle 

alternatif) et la crise de 1929 suivie de la dépression des années 30 

survinrent. Ces phénomènes n’auraient pas dû exister au regard des 

axiomes de l’économie vulgaire. Et cette dernière ne les comprend pas 

parce qu’elle ne saisit pas la logique de reproduction du système 

capitaliste. En particulier elle n’appréhende pas que dans ce système la 

crise est un élément clé de la dynamique d’ensemble. Car la crise a de 

fait pour origine le processus d’accumulation du capital en tant que tel 
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où émerge d’une manière cyclique un blocage de la dynamique du 

taux de profit.   

En effet la croissance de la production qui fait suite à l’accumulation 

(phase de surchauffe) exerce une tension sur l’emploi qui débouche 

sur une hausse des salaires laquelle comprime les profits. En outre en 

raison du surinvestissement relatif dans certaines branches, une partie 

de la production capitaliste se retrouve en tant que stock invendu d’où 

une chute des prix courants et une baisse additionnelle du profit. Enfin 

l’expansion du crédit dans cette phase de surchauffe provoque une 

hausse du taux d’intérêt laquelle accentue la baisse du taux de profit 

des entreprises. La compression du taux de profit provoque alors une 

série de faillites qui engendre la destruction des capacités de 

production excédentaires, dévalorise une partie du capital constant  et 

reconstitue l’armée industrielle de réserve (phase de récession). Cette 

phase de récession permet alors de modifier la composition organique 

du capital en faveur du capital variable et donc d’accroître le taux de 

profit. Ce dernier aspect permet alors de re-dynamiser l’accumulation 

en enclenchant une nouvelle phase d’accumulation du capital i, e. un 

nouveau cycle.  

Si la crise existe et si le discours néoclassique ne l’appréhende pas 

alors ce discours ne peut plus répondre aux intérêts de la classe 

capitaliste en tant que classe hégémonique. Et le discours keynésien 

doit alors prendre la relève pour voiler sinon atténuer les 

contradictions du système capitaliste.  

 

1-3 Le discours keynésien ou la stratégie défensive du capital 

 

La crise de 1929 et la dépression qui s’en est suivi ont sonné le glas du 

discours libéral. En effet la chute de la production, l’augmentation du 

chômage, l’effondrement de la bourse et la contraction du commerce 

international ne pouvaient pas être expliqués et encore moins jugulés 

par le discours et les politiques de l’école néoclassique (si tant est que 

cette dernière ait une quelconque politique à proposer). Le discours 

keynésien va alors opérer un renversement de l’analyse (on parlera 

alors de révolution keynésienne) en déplaçant le champ de l’analyse 

économique.  

Ainsi Keynes privilégie l’analyse macro-économique à l’analyse 

micro-économique et retient comme notions fondamentales l’emploi, 
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le revenu et le niveau d’activité. Ces derniers ne sont plus considérés 

comme des données mais apparaissent dorénavant comme des 

variables. Le nouveau champ d’analyse va ainsi permettre à Keynes de 

recentrer le débat sur sa préoccupation fondamentale i, e. « le vrai 

remède au cycle économique ne consiste pas à supprimer les phases 

d’essor et à maintenir en permanence une semi-dépression, mais à 

supprimer les dépressions et à maintenir en permanence une situation 

voisine de l’essor »
10

. La suppression des dépressions se résume à 

lutter contre le chômage comme facteur fondamental de 

déstabilisation du système.  

En recherchant ce qui détermine l’emploi Keynes introduit la notion 

de demande effective (intersection entre courbe de l’offre globale et 

courbe de la demande globale) laquelle détermine le niveau de 

production qui, à son tour, fixe le niveau de l’emploi
11

. Ainsi l’emploi 

n’est plus déterminé sur le marché du travail mais résulte de 

l’équilibre sur le marché des biens et services. Et cet équilibre est tout 

à fait compatible avec une situation de chômage pour autant que la 

demande effective via la demande globale dépend en premier lieu des 

anticipations des entrepreneurs. Si la dynamique du « marché libre » 

peut aboutir à une situation de sous emploi laquelle risque de 

dégénérer vu les capacités de mobilisation des salariés en général et de 

la classe ouvrière en particulier alors l’Etat en tant que manager 

général de la classe capitaliste se doit d’intervenir pour essayer de 

maintenir une situation voisine de l’essor. 

Et l’Etat capitaliste va effectivement intervenir en contrôlant les 

mécanismes monétaires et financiers grâce à la politique monétaire de 

la banque centrale (manipulation du taux d’intérêt) et à la politique 

budgétaire où l’Etat devient emprunteur. Cette implication de l’Etat 

dans les domaines monétaires et financiers s’étendra à d’importants 

segments de l’activité industrielle (certaines industries seront 

nationalisées). Enfin l’Etat finira par s’impliquer (à travers la 

planification française ou le MITI japonais par exemple) dans les 

processus d’allocation des ressources entre les différentes branches et 

organisera ainsi l’activité économique en dehors de critères purement 

économiques. 

Ainsi le new deal va enclencher l’intervention de l’Etat  américain dès 

1933 à travers l’organisation des marchés, la fixation des prix et des 

salaires via la concertation entre acteurs économiques sous l’égide 
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d’agents de l’Etat. Enfin après la seconde guerre mondiale la structure 

de l’ensemble des économies du centre capitaliste va être remodelée 

par l’intervention de l’Etat national. Outre son implication directe 

dans la sphère économique l’Etat met en place des systèmes de 

sécurité sociale, d’assurance chômage et autres mesures (politique des 

soins, éducation, etc..) en faveur des salariés en général et de la classe 

ouvrière en particulier. Atténuer les crises et éviter la révolution 

semble ainsi être la raison d’être première de la politique keynésienne. 

Face aux luttes ouvrières et à la menace communiste d’une part et aux 

luttes des peuples de la périphérie le compromis keynésien apparaît 

dès lors comme le moyen de pérenniser le système capitaliste en 

faisant bénéficier les couches dominées en général et la classe 

ouvrière en particulier du développement des forces productives. Et 

l’émergence d’importantes classes moyennes dans les formations 

sociales capitalistes développées doit à priori stabiliser le système et 

lui permettre de se reproduire sans crise majeure. Les trois décennies 

qui suivront la deuxième guerre mondiale et qui seront qualifiées de 

« trente glorieuses » exhiberont une atténuation certaine des 

fluctuations du taux de croissance et un développement remarquable 

des forces de la production
12

. 

Cependant le partage moins inégal de la valeur créée au sein du 

système capitaliste ne peut que se répercuter sur le niveau du taux de 

profit et la baisse relative de ce dernier ne peut que remettre en cause 

aussi bien le procès d’accumulation du capital que la configuration du 

pouvoir entre diverses couches sociales.  

Le compromis keynésien, ayant apparemment atteint ses limites 

(faillite des politiques basées sur la relance de la demande), va à son 

tour connaître la crise car les années 70 vont être le théâtre de 

plusieurs crises qui remettront en cause les bases de ce compromis. En 

effet dès la fin des années 60 les USA vont affronter des déficits 

chroniques de leur balance commerciale lesquels créent une menace 

de conversion en or des dollars détenus par l’étranger. La suspension 

en 1971 de la convertibilité de la devise américaine qui conduira au 

flottement des monnaies constituera alors le premier signe d’une crise 

en gestation. La crise pétrolière (quadruplement du prix du pétrole 

brut en 1973) va accentuer alors les tendances inflationnistes qui 

pénalisent en premier lieu les créanciers et les détenteurs de capitaux 

(le 1% des ménages les plus riches des USA voient sa part de richesse 
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chuter de 35% de la richesse totale dans les années 60 à 20% dans les 

années 70)
13

. En outre les taux de profits des branches n’ont cessé de 

décroître durant les années 70 et cette tendance ne favorisait guère la 

distribution de dividendes
14

.  

Enfin au regard de l’inflation, les taux d’intérêt réels étaient quasiment 

nuls tandis que les cours de la bourse corrigés par l’inflation étaient 

relativement bas. Dans ce contexte les classes dominantes et en 

particulier la bourgeoisie financière ne pouvaient que confronter un 

amenuisement de leurs patrimoines et une baisse relative de leurs 

revenus. Ces classes  ne pouvaient dès lors plus se satisfaire des 

politiques keynésiennes basées sur le compromis social. Une autre 

politique ou un autre compromis étaient nécessaires. Et la 

libéralisation de la circulation internationale des capitaux dès 1974 

aux USA (qui seront suivis par les autres Etats du centre capitaliste) 

constituera la première mesure fondamentale pour la mise au rebut des 

politiques keynésiennes et la mise sur orbite des politiques 

néolibérales.      

 

2- Transformation du système capitaliste et émergence du 

néolibéralisme 

Le discours néolibéral qui prend appui sur les « axiomes » et 

« théorèmes » de l’économie vulgaire et qui prend en charge les 

intérêts de la bourgeoisie mondiale (plus précisément  une fraction de 

celle-ci, i. e. la bourgeoisie financière) en remplacement du discours 

keynésien avance que le croissance économique ne peut être soutenue 

que par le libre échange des biens et services, par la liberté de 

mouvement des capitaux et de l’investissement et par la réduction du 

rôle de l’Etat par la privatisation des services publics. Le postulat 

fondamental qui préside à cet énoncé se résume en l’existence d’un 

marché autorégulateur qui ajuste en permanence l’offre et la demande 

sur chaque marché.  

Et pour que cet ajustement opère d’une manière optimale il suffit que 

la concurrence pure et parfaite s’exerce aussi bien sur les marchés 

nationaux que sur le marché mondial. Il importe donc que les prix 

s’ajustent librement d’une part et qu’ils ne soient pas perturbés par 

une quelconque intervention de l’Etat (des entraves à la libre 

circulation des capitaux ou des tarifs douaniers par exemple). De ce 

fait l’Etat n’a d’autres rôles que de garantir la sécurité des agents, la 

liberté d’entreprise et la propriété privée.  



 El-Tawassol n°20 Décembre 2007 

 
 

Cette recette réchauffée et proposée par les idéologues de la 

bourgeoisie mondiale prend appui sur l’incapacité apparente des 

politiques keynésiennes à juguler aussi bien le chômage que l’inflation 

qui ont sévi durant les années 70. Cependant derrière ses slogans 

apparents et son argumentation en faveur du « libre échange », le 

discours néolibéral matérialise une offensive généralisée (par rapport à 

la stratégie défensive de la politique keynésienne) envers les acquis 

sociaux des « trente glorieuses » et suggère dès lors une recomposition 

du pouvoir (un renversement du rapport de force au profit du capital et 

au détriment du travail) au sein des formations sociales capitalistes du 

centre. 

 

2-1 le discours néolibéral ou l’idéologie de la prédation 

Le développement des forces productives depuis le début du XX
ème

 

siècle a graduellement transformé l’entreprise capitaliste individuelle 

ou familiale en entreprise par actions. La concentration du capital, i. e. 

la nécessité de mettre en œuvre des capitaux de plus en plus important 

et sa centralisation, i. e. l’absorption des petits capitalistes par les 

gros, ont de fait provoqué la séparation de la propriété juridique 

d’avec la gestion. Ainsi les propriétaires capitalistes (créanciers et 

actionnaires) se retrouvent en retrait par rapport à la gestion de leur 

patrimoine. Et ce patrimoine est essentiellement géré par des 

institutions financières (banques, fonds de pension, fonds d’arbitrage, 

compagnies spécialisées en assurances-vies, assurances-maladies etc.) 

dont une partie des fonds provient de l’épargne de salariés et dont le 

rôle devient de plus en plus essentiel quant à la reproduction du 

système capitaliste (en 1995 les « investisseurs institutionnels » 

géraient des fonds d’une valeur de 21000 milliards de dollars soit 

l’équivalent de plus des trois quarts du produit mondial brut)
15

. 

Ainsi le « coup de 1979 » (hausse brutale du taux d’intérêt décidée par 

la FED, i. e. la banque centrale américaine) constitue une date 

charnière dans la mise en place de la domination actuelle du capital 

financier. En effet l’objectif premier de cette mesure (la hausse du 

taux d’intérêt) était de briser l’inflation aux USA pour mettre un terme 

à la « spoliation » des créanciers qui subissaient les taux d’intérêt 

négatifs pratiqués dans les années 70. La hausse du taux d’intérêt aux 

USA et le gonflement du déficit budgétaire américain (résultat de la 

politique du président Reagan) vont alors entraîner l’essor du capital 
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financier et sa domination graduelle sur les autres formes de 

capitaux
16

. 

En effet la hausse du taux d’intérêt va d’une part rétablir les 

patrimoines des créanciers
17

 et favoriser l’essor de la finance directe ( 

financement par émission et placement de titres sur le marché 

financier). Mais cet essor ne pouvait se réaliser que dans la mesure où 

les entraves aux mouvements des capitaux étaient abolies, i. e. qu’à 

condition que les capitaux puissent être engagés ou désengagés sans 

contrainte. Les trois D (désintermédiation, déréglementation et 

décloisonnement) constitueront alors les mesures appropriées pour 

optimiser les revenus (intérêts et dividendes) aussi bien des créanciers 

que des actionnaires.  

Cependant les rémunérations des actionnaires et des créanciers ne 

peuvent être conséquentes que pour autant qu’il y ait valorisation 

effective du capital. Et cette dernière ne peut être effective qu’à 

condition que le taux de plus value ou le taux d’exploitation soit 

conséquent. En fait les années 70 ont jeté les bases d’un accroissement 

du taux d’exploitation grâce à des avancées technologiques dans 

divers domaines (électronique, technologie de l’information, 

biotechnologie, moyens de transport, etc..). La productivité du travail 

ne pouvait ainsi qu’augmenter et favoriser un accroissement du taux 

de profit pour autant que les salaires ne puissent pas suivre la 

trajectoire de la productivité.  

 

La prédation au niveau du centre capitaliste 

Au niveau du centre capitaliste les politiques menées par les grandes 

firmes capitalistes et par les Etats qui les représentent ont de fait 

annihilé les capacités de résistance des salariés en général et de la 

classe ouvrière en particulier. En effet les restructurations des grandes 

entreprises (appel à des petites unités de sous-traitance activant 

chacune face à un monopsone), les fusions et les acquisitions (qui 

aboutissent généralement à des pertes d’emploi), les licenciements 

massifs opérés dès le début des années 80 et la mise au pas des 

syndicats (cf. par exemple la politique de Margaret Thatcher en 

Grande Bretagne) ont permis d’accentuer la pression à la baisse sur les 

salaires grâce à une armée industrielle de réserve de plus en plus 

importante.  
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En outre les délocalisations effectives et la menace des délocalisations 

(favorisées par le « marché libre ») ne pouvaient qu’amoindrir les 

capacités de résistance des salariés. Enfin l’accroissement des déficits 

publics dû à la hausse des taux d’intérêt ne pouvait que provoquer un 

démantèlement des diverses protections sociales dont bénéficiaient les 

salariés. La précarité et la flexibilité de l’emploi deviennent dès lors 

des notions communes que les idéologues du néolibéralisme présente 

comme une fatalité (due aux contraintes du marché ! !). Pourtant cette 

fatalité ne semble toucher que les couches sociales les plus démunies 

alors que les intérêts des propriétaires capitalistes semblent plutôt 

épargnés. Car l’augmentation du taux d’exploitation sert, au regard 

des rapports de propriété, à distribuer des intérêts et des dividendes au 

profit des créanciers et des actionnaires au détriment non seulement 

des salariés mais aussi de l’accumulation du capital. En effet les 

institutions financières recherchent une rentabilité maximale pour les 

fonds qu'elles gèrent et imposent leurs conditions aux entreprises en 

concurrence (pour attirer les investissements) qui n’ont d’autre 

alternative que de distribuer des dividendes en rapport avec la 

rentabilité des placements financiers ( l’Allemagne avec 12% de 

rentabilité moyenne sur le capital fut classé 24
ème

 par le groupe de 

Davos puisque 20% de rentabilité pouvaient être atteints aux USA et 

ailleurs)
18

.  

Ainsi la part des profits distribuée en dividendes par les entreprises 

non financières américaines et françaises n’a cessé de progresser en 

passant
19

 de 30% dans les années 80 à plus de 70% en 2000. Cette 

ponction sur la masse de profit ne peut en fait que se répercuter sur la 

capacité des entreprises à investir. Et cet aspect transparaît dans la 

baisse du taux de croissance des deux économies. Alors qu’ils 

culminaient respectivement à 4,41% et 5,71% dans la décennie 1960-

1969 ces taux ont chuté à 3% et à 1,72% durant la décennie 1990-

1999. Et cette tendance se retrouve au niveau des économies du centre 

puisque le revenu par tête a chuté
20

 à 2,2% pendant la période 1980-

1999 alors qu’il atteignait 3,2% durant la période 1960-1980. La 

ponction (créances et dividendes) opérée par le capital financier 

constitue ainsi du capital retranché de son procès
21

 et peut être 

considérée comme une forme de  prédation du capital financier sur le 

capital industriel. Et cette prédation ne peut que transparaître, au 
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regard de la mobilité des capitaux, dans toutes les économies intégrées 

au système de « libre échange ». 

 

 

 

La prédation au niveau de la périphérie 

Au niveau de la périphérie la mise en place de la politique néolibérale 

du centre s’est brusquement manifestée par la crise de la dette laquelle 

fut couplée à une baisse relative des prix des matières premières 

(exportées entre autres pour rembourser la dette). Le coup de 1979 

(hausse du taux d’intérêt par la FED) a provoqué une réaction en 

chaîne laquelle a abouti à un étranglement effectif de la plupart des 

Etats périphériques. Ces derniers se sont mis à rééchelonner leur dette 

sur la base du contrôle et des conditionnalités du FMI. Et ce dernier en 

tant que garant des intérêts du capital financier a agi de telle sorte que 

ces Etats se mettent instantanément à l’école du néolibéralisme.  

La première leçon qu’ils apprirent et appliquèrent fut de rembourser, 

entre 1980 et 2000, six fois le montant de la dette qu’ils devaient en 

1980 pour se retrouver quatre fois plus endettés
22

. 

Les remboursements de la dette constituaient ainsi un drainage de 

valeur vers les pays du centre capitaliste et une désaccumulation  

certaine au niveau des économies de la périphérie.  

Les deuxième et troisième leçons qui suivirent s’appelleront entre 

autres « abolition des entraves aux mouvements des capitaux » et 

« privatisation ». Les conséquences de la deuxième leçon ne furent 

cependant pas un afflux de capitaux vers les Etats périphériques 

puisque les investissements directs internationaux (IDI) se sont de fait 

concentrés au sein des économies capitalistes du centre
23

. Seule une 

fraction infime a été dirigée vers quelques régions particulières de la 

périphérie (Asie du sud-est et Amérique latine en particulier)
24

. En 

outre ces soi disant investissements internationaux étaient en partie 

des placements financiers (investissements boursiers) ou des prises de 

participation (résultat d’opérations de privatisations et de conversion 

de la dette) aux entreprises locales.  
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Et la volatilité de ces investissements spéculatifs a provoqué les crises 

qui ont jalonné les décennies 80 et 90 (du Mexique en 1982 à la crise 

du sud-est asiatique de 1997 et enfin à la récente crise argentine qui 

constitue un cas d’école sur l’application des politiques néolibérales). 

Enfin malgré leur ouverture au marché mondial les économies de la 

périphérie, à l’instar des économies du centre capitaliste, ont exhibé 

un déclin du taux de croissance par tête
25

 puisque en Amérique Latine 

ce taux a chuté à 0,6% durant la période 1980-1999 alors qu’il était de 

3,1% sur le période 1960-1980. Quant à l’Afrique et le Moyen Orient 

leurs taux de croissance ont été négatifs sur la période 1980-1999.  

Enfin la troisième leçon qui vient soutenir la deuxième consiste à 

privatiser de larges pans de l’économie domestique pour que l’Etat 

national recentre son attention sur le payement de la dette (et oublie sa 

fonction d’Etat national) et pour que le capital mondial ait des 

opportunités de placement. Ainsi le dégraissage des services publics 

(éducation et santé entre autres) et le  désengagement de l’Etat de la 

sphère économique ne peuvent que provoquer une augmentation du 

chômage lequel ne peut que faire pression sur les salaires. Dés lors le 

capital mondial peut « investir » certains services et acquérir des 

capacités de production au moindre coût au regard de l’état de 

déliquescence avancée de la plupart des Etats périphériques. Dans le 

même mouvement il (le capital mondial) peut exploiter une main 

d’œuvre à bon marché vu d’une part la masse relativement importante 

de chômeurs et la nature généralement répressive de la plupart des 

pouvoirs locaux d’autre part. Enfin la privatisation permet à une faune 

de prédateurs indigènes (ayant en général des relais au sein des 

pouvoirs politiques locaux) de se métamorphoser en « capitalistes » et 

de se positionner en tant que relais au service du capital mondial.   

L’Etat périphérique n’a plus alors d’Etat que le nom et gère de fait les 

intérêts du capital mondial auquel il doit en général sa survie. Et les 

couches compradores que ce semblant d’Etat représente deviennent 

les plus ardents défenseurs de l’ordre néolibéral
26

. Cependant cet ordre 

ne développe pas les forces productives mais ponctionne plutôt ces 

économies grâce aux transferts de capitaux. Et cette ponction 

transparaît en partie dans la baisse des taux de croissance.  

L’ordre néolibéral apparaît alors pour ce qu’il est réellement, i. e. un 

ordre qui répond en premier lieu aux intérêts du capital financier 
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(capital fictif par excellence)
27

 et où l’argent qui a la capacité de 

fructifier sa propre valeur (via la bourse par exemple) sans passer par 

le procès de reproduction constitue la mystification capitaliste dans sa 

forme la plus brutale
28

. Et la nature prédatrice du capital financier en 

particulier et de l’ordre néolibéral en général posent un défi certain 

aussi bien au développement des forces productives qu’à l’existence 

de l’Etat national. 

2-2 L’Etat national face à l’ordre néolibéral 

Le Welfare State ou l’Etat-providence  représente la caractéristique 

saillante du compromis keynésien (compromis entre le capital et le 

travail). Dans ce cadre l’ensemble des couches sociales recevait une 

part des gains de productivité et l’Etat national, malgré son caractère 

de classe, agissait de telle sorte que l’accumulation du capital soit 

synonyme d’accroissement des moyens et des capacités de production 

d’une part et veillait à ce que le revenu national soit partagé d’une 

manière moins inégalitaire d’autre part. Ainsi diverses institutions ont 

été érigées (services de santé, sécurité sociale, logements sociaux, 

transport publics,  pensions de retraites entre autres mesures) au 

bénéfice des couches les moins favorisées par la dynamique du 

capital. Ces politiques ont ainsi permis de réduire les tensions entre 

classes sociales aux intérêts souvent antagoniques et d’améliorer la 

cohésion sociale au sein de l’Etat-nation. Cet état de fait, comme 

résultat d’une stratégie défensive du capital, a ainsi permis aux 

formations sociales capitalistes du centre de connaître aussi bien un 

essor certain des forces productives qu’une amélioration des 

conditions de vie (couverture sociale et sanitaire, éducation, loisirs 

etc..) de l’ensemble des couches sociales. 

Le compromis keynésien reposait ainsi sur l’intervention des pouvoirs 

publics pour contenir et atténuer la contradiction capital-travail (à 

travers la négociation notamment) et avait pour objectif premier de 

lutter contre le chômage à travers des politiques (budgétaire et 

monétaire) appropriées de l’Etat national.  

L’ordre néolibéral, par contre, développe la politique inverse du 

discours keynésien et, à travers le discours mystificateur du marché 

autorégulé censé assurer le développement des forces productives, 

remplace l’objectif de plein emploi par l’objectif inavoué de défense 

des patrimoines et revenus de la classe capitaliste en général et des 
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capitalistes financiers en particulier. Et cet objectif est justifié entre 

autres par l’hypothèse implicite que l’augmentation des revenus des 

capitalistes (via les allégements fiscaux entre autres mesures) conduit 

à une augmentation des investissements laquelle accroît l’emploi et 

permet une allocation optimale des ressources, cette dernière étant 

assurée par l’état supposé concurrentiel du marché.  

Cependant la domination du capital financier à l’échelle mondiale ne 

milite pas en faveur de cette hypothèse. Car la nature prédatrice de ce 

dernier le pousse de fait à ne s’intéresser qu’au profit immédiat et à 

n’ « investir » (le discours néolibéral a de fait dévoyé la notion 

d’investissement puisque la plupart des « investissements » opérés par 

le capital financier se réduisent en fait à des fusions ou des 

acquisitions) par conséquent que dans les créneaux les plus rentables 

pour les actionnaires et les créanciers. Or les intérêts de ces couches 

sociales ne peuvent être assimilés ni aux intérêts des autres couches 

sociales (celles qui ne possèdent ni actions ni titres financiers) ni aux 

intérêts d’autres formations sociales prises pour cible par le capital 

financier.  

Car la liberté de mouvement des capitaux impliquent d’une part que 

les intérêts des actionnaires et des créanciers ne sont pas 

géographiquement localisés et que d’autre part une simple touche 

d’ordinateur peut provoquer la quasi faillite d’une économie nationale 

(cf. les crises qui ont jalonné les décennies 1980 et 1990). Cependant 

si au niveau du centre capitaliste l’action prédatrice du capital 

financier est voilée par l’association de diverses couches d’épargnants 

à la « prospérité néolibérale » (pour autant que les cours boursiers ne 

baissent pas), au niveau de la périphérie, mise à part une minorité de 

couches compradores ou compradorisées, la majorité de couches 

sociales ne connaissent que l’exploitation et la misère. 

En fait le libre échange (en particulier la libre circulation des capitaux) 

prôné par le discours néolibéral et présenté comme la panacée pour le 

développement relève d’une mystification car le mode de production 

capitaliste n’est devenu dominant (puis hégémonique) au sein des 

formations sociales capitalistes du centre et les bourgeoisies locales 

n’ont pu développer les forces productives internes qu’à travers des 

politiques protectionnistes avérées.  
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Et les Etats qui sont à la pointe de l’offensive néolibérale sont ceux là 

même qui ont usé et abusé du protectionnisme. En effet les USA et 

l’Angleterre n’ont bâti leur suprématie au niveau mondial que grâce à 

des politiques protectionnistes avérées. Si l’Etat anglais n’a 

commencé à démanteler la protection de ses industries stratégiques 

(après s’être imposé comme puissance mondiale) qu’à partir de 

l’abolition des corn laws en 1846, les USA sont passés par une guerre 

(la guerre de sécession qui opposa le nord protectionniste au sud libre 

échangiste) pour imposer le protectionnisme qui ne fut graduellement 

démantelé qu’après la seconde guerre mondiale
29

. 

En outre les formations sociales périphériques qui connaissent un 

développement palpable des forces productives internes (le Japon et la 

Corée du Sud par exemple) n’ont adhéré au discours du libre échange 

qu’après avoir mis en place un système productif compétitif avec 

l’appui certain de leurs Etats nationaux (En fait l’Etat japonais est 

encore sermonné par le gouvernement américain en ce qui concerne le 

verrouillage relatif  aussi bien de son marché des biens et services que 

de son marché des capitaux).  

Si le capital financier en tant que fer de lance du discours néolibéral ne 

permet pas de développer les forces productives (ou du moins freine 

leur développement), si le libre échange ne peut cantonner les 

économies périphériques que dans des activités de faible productivité 

(vu  leur niveau de développement relativement bas et donc leur 

incapacité à concurrencer les économies du centre dans les activités à 

rendements d’échelle croissants )
30

 et si enfin l’histoire montre que les 

formations sociales capitalistes développées n’ont bâti leur suprématie 

que grâce aux politiques protectionnistes de leur Etats respectifs alors 

l’adhésion des Etats périphériques au discours et aux politiques 

néolibérales ne peut aboutir qu’à leur destruction programmée.  

Et le démantèlement des Etats périphériques (qui n’ont pas encore 

atteint leur maturité en tant qu’Etats nationaux)
31

 et leur 

démembrement
32

 probable ne peuvent conduire à terme qu’à la 

résurgence d’idéologies précapitalistes (ethnicisme, tribalisme, 

fondamentalisme religieux, etc..) qui fonctionneront comme opium en 

créant des diversions et réduiront à néant les capacités de résistance 

des couches sociales dominées par l’ordre néolibéral.  
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Dans ce contexte la politique néolibérale implique de fait « moins 

d’Etat » sauf aux USA (et accessoirement dans d’autres formations 

sociales du centre) car la domination du capital financier à l’échelle 

mondiale requiert la concentration d’une puissance économique, 

financière et militaire pour pérenniser la prédation en tant que mode 

de fonctionnement du système capitaliste et pour réagir au moindre 

mouvement de contestation de l’ordre néolibéral
33

.       

L’acception du discours néolibéral par les Etats périphériques (et donc 

de leur destruction certaine) relève dès lors soit d’un nanisme 

intellectuel flagrant (incapacité intellectuelle à saisir les enjeux du 

moment) et d’un mimétisme puéril  soit d’une politique délibérée de 

bradage (au profit du capital mondial en général et du capital financier 

en particulier) des économies nationales par des couches compradores. 

Quelle que soit l’hypothèse retenue, le développement des formations 

sociales de la périphérie ne peut être dès lors envisagé que par la 

remise en cause de l’ordre néolibéral. Et cette remise en cause ne peut 

être effective que par la destruction des couches infantiles et/ou 

compradores au niveau local et au niveau mondial par une offensive 

généralisée (les mouvements alter-mondialistes et écologistes, entre 

autres, en sont une expression) de toutes les couches sociales contre 

l’ordre néolibéral qui tend à asservir la majorité des couches sociales 

(quelle que soit leur nationalité) au profit d’une minorité de 

prédateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El-Tawassol n°20 Décembre 2007 

 
 

 

   

Notes 

1- Marx, K., Le Capital L I, t III , ch. XXVI, Editions Sociales, 1973, Paris. 

2- Samuelson, A., 1993, Les Grands Courants de la Pensée Economique, 

Titre I, Ch. I, OPU, Alger.  

3- Blaug, M., 1981, La Pensée Economique, Origine et Développement ,  p. 

14, OPU, Alger. 

4- Keynes, J. M., 1982, Théorie Générale de l’Emploi, de l’Intérêt et de la 

Monnaie, p.332 et ss., Editions Payot, Paris. Cité par Samuelson, A. op. 

cit., p. 25 

5- Marx, K., op. cit., pp. 19-20. 

6- Pour détails voir Samuelson, A., op. cit., Chp. 6 

7- Mill, J. S., cité par Samuelson, A., op. cit., p. 123. 

8- Pour détails voir Blaug, M., op. cit., Ch. 5. 

9- Pour détails voir Blaug, M., op. cit., Ch. 13. 

10- Cité par Samuelson, A., op. cit., p. 415. 

11- Pour détails voir Samuelson, A., op. cit., Titre IV, Chp. XIV. 

12- Duménil, G. et Lévy, D., 2003, Economie Marxiste du Capitalisme, 

Repères, la Découverte, Paris, pp. 24 et 37. 

13- Idem, p. 30. 

14- Idem, p. 25. 

15- Banque des règlements internationaux, 68
ème

 rapport annuel, Bâle, 8 juin 

1998, tableau « les investisseurs institutionnels dans une perspective 

mondiale, 1995, chapitre 3, p.84, cité par George, S., Institutions 

Publiques et Société civile : Quels Renforcements de la Démocratie 

Participative et de la Responsabilité des Citoyens ? Conférence 

Parlementaires-ONG, Strasbourg, 31/5 – 1/6 1999, p.6 

16- Adda, J., 1998, la Mondialisation de l’Economie, tome I, OPU, Alger, p. 

99. 

17- Duménil, G., Lévy, D., op. cit., p. 31. 

18- George, S., op. cit., p.8. 

19- Duménil, G. et Lévy, D., op. cit., p.34. 

20- Chang, H. J., Du protectionnisme au Libre-Echangisme, une Conversion 

Opportuniste, in le Monde Diplomatique, juin 2003. 

21- Marx, K., op. cit., L III, t II, p.42. 

22- Duménil, G.et Lévy, D., op. cit., p.39. 

23- Adda, J., op. cit., p.81. 

24- Idem, p.84. 

25- Chang, H. J., op. cit. 



 El-Tawassol n°20 Décembre 2007 

 
 

26- Cf. les discours de certains idéologues néolibéraux algériens (Temmar, 

H., Khellil, C. et Benachenhou, A. par exemple). 

27- Marx, K., op. cit., L III, t II, p.139. 

28- Idem, p.56. 

29- Chang, H. J., op. cit. 

30- Pour détails voir par exemple Rainelli, M., 1999, La Nouvelle Théorie 

du Commerce International, Casbah Editions, Alger, ch. II. 

31- Les formations sociales périphériques n’ont pas encore achevé leur 

transition vers le capitalisme, par conséquent les Etats périphériques ne 

représentent pas uniquement des classes capitalistes. Et la destruction 

des Etats périphériques risque d’aboutir à une régression  via 

l’émergence d’une multitude de « seigneuries ».  

32- Après le démantèlement de l’ex-URSS et de l’ex-Yougoslavie, le 

démembrement de l’Irak qui est à l’ordre du jour sera certainement suivi 

par le démembrement d’autres formations sociales périphériques si la 

logique du capital financier est poursuivie.   

33- Sur ce point voir le document publié en septembre 2002 par 

l’administration américaine intitulé « The National Security Strategy Of 

The United States of America ». Ce document développe explicitement 

l’idée que le modèle néolibéral est le modèle à suivre et l’administration 

US a pour objectif de l’imposer à toute la planète.  

 

 



 El-Tawassol n°20 Décembre 2007 

 
 

The systems’ Approach to 

Solving 

Management Problems 

 

 

  
Boumzaid Brahim   

                                          

Most of us are awere of the fact that the failures of society and its instututions derive more 

from their failure to face the right problems than from their failure to solve the problems they 

face                                                                                          Russell L. Ackoff                                                                                                                                                                                                                          

Abstract                                                                                                                                                                                          
     The subject of management is so complex that it is almost impossible to 

find a comprehensive universally accepted definition. Decision – making is 

concerned with a wide range of situations, each of which  has a number of 

unique characteristics. The most basic statement about the content of this 

paper is that it is about problem solving. The emphasis will be on that class 

of problems generally termed ‘ Management problems’. The purpose is to 

present a discussion of the decision situations,to clarify what is meant by the 

term management problems to dermonstrate  the failure of management 

science approach to decision making and the success of the systems 

approach as a  complements; in solving this kind of problems.  

                                                                                                           

 ملخص 

، حيث معقداموضوعا موضوع اإلدارة  يعتبر 
عريفا شامال متّفق عميو يستحيل تقريبا إيجاد ت

مجموعة إن صناعة القرارات معنية ب باإلجماع
متسمسمة من الظواىر ذات أفق واسع لكل منيا 

إن التبرير األساسي لمحتوى ىذه . ميزات خاصة
 وتيتم بذلك. الورقة ىو أنيا تتعمق بحل المشاكل

>  النوع من المشاكل الذي يطمق عميو عموما
عرض  لذالك اليدف ىو. «مشاكل اإلدارة

ماذا يعني  ومناقشة حاالت القرار، لتوضيح
، والبرىان عمى قصور مشاكل اإلدارةبمصطمح 

و نجاح مدخل النظم  العموم اإلدارية في صنع
 .كمكمل في حل ىذا النوع من المشاكل

 

 

Introduction:                                                                                         

  The subject of management 

is so complex that it is almost 

imposible to find a 

comprehensive universally 

accepted definition. 

Management primary function 

is to make decisions that 

determine the future course of 

action for the organization 

over the short and the long 

term. Peter Drucker said  ، the 

end-products of management 

are decisions and actions‟(1)       

  As every experienced 

executive knows a major part 

of a manager‟s time is 

occupied in a daily process of 

making numerous and diverse 
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decisions.The nature of decisions is multifaced and continually 

variable.This diversity generally tends to increase with the level of 

responsibility and becomes particularily pronounced for the top 

excutive of the organization.                     

    Decisions usually involve several identifiable stages. First is the 

recognition that a problem exists . Second,attempts are made to 

identify alternatives, evaluate them and select one alternative or more 

for implementation. A solution of any decision problem in business 

can be viewed in four steps: (2)                                                                 

 1)Perception of decision need or opportunity.                                               

 2)Formulation of alternative courses of action.                                                    

 3)Evaluation of the alternatives for their respective contributions.                         

 4)Choice of one or more alternatives for implementation.                                   

    Perception of need is a major issue in the decision-making 

process.Problems have traditionally been assumed to be given or 

presented to an actor. Where they come from and why they are worth 

solving is implicitly assumed to be irrelevent to consideration of how 

they should be solved or what their solutions are . Management 

problems continue  to be of concern in most organizations . This paper 

, therefore , looks at the problem of getting managers to contribute 

effectively to taking decisions and solving management problems . 

The most basic statement about the content of this article  is that, it is 

about problem solving . however, the emphasis will be on that class of 

problems generally termed „ management problems‟ .                        

   Thus , the  purpose of this  study is :                                                     

1- to  know the categories  of decision situations . 

2- to clarify what is meant  by the term „ management 

problems‟. 

3- to demonstrate  the failure of management science approach 

to decision making in solving this kind of problems. 

4- to  know  why the systems approach  has been used as a 

complement to the conventional approach . 

5- to  give a description  of Soft  Systems Methodology (SSM) 

of the professor  Peter  Checkland of Lancaster university which 

has been successful in solving this kind of problems.                                                                                                                                                                    

Categories of decision situations :   

    The subject of decision making is concerned with a wide range of 

situations,each of which has a number of unique characteristics . Brian 

Wilson in his book states that the activity of problem solving consists 
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of , first of all, finding out about the situation in which the problem is 

belived to lie and then through some analysis leading to decisions 

about what to do , Taking action to alleviate the perceived problems. 

(3)                      

   There are situations in which a problem can be defined in simple 

terms like those that are met repetitively and that become routine as a 

result of many encounters with the same situation (4). The decisions 

for these kind are programmable because a specific procedure can be 

worked out by which they can be resolved(5) . This kind of easily 

defined problem , according to Wilson(1984)  represents one extreme 

of a problem spectrum which extends to the kind of problem facing 

the managers in the area of production, for example a particullar 

manager may be faced with the problem that production performance 

could be better . It is difficult to give a solution to that situation which 

will be recognized as a solution  by all concerned . This class of 

problems which lie towards the latter end of the  above spectrum is 

generally termed„management problems(6).‟  

    Peter checkland classified the problems types according to the 

extrems of the spectrum  which extends from „ hard‟ to „ soft‟ taking 

into consideration the distinction between questions which are 

concerned with how an activity should be undertaken as opposed to 

what the activity is . In this context the well defined problems, those 

that are met repetitively , referred to previously, are hard problems 

whereas the situation of that production performance is extremly soft 

.He defined a hard or structured problem  as „ a problem , usually a 

real –world problem , which can be formulated as the search for an 

efficient means of achieving a defined end „(7) . Based on this 

definition the problem can be formulated as the making of choice 

between alternative means of achieving a known end . It is exclusively 

concerned with a „how‟ type of question . Which means that there is 

no doubt about what to do , the problem is how to do it . This kind of 

problems is the domain of the design engineer who seeks effective and 

economic answer to the how type of question .                                                                                           

   A soft or unstructured problem is defined  as „ a problem , usually a 

real-world problem ,which can not be formulated as a search for an 

efficient means of achieving a defined end , a problem in which ends , 

goals , purposes are themselves problematic‟Checkland(8). It could 

not necessarily be formulated as hard problems in the sense defined 

above. A soft problem is one which is typified by being mixtures of 
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both „what‟ and „how‟ questions. In the area of production 

performance that  could be better,reffered to previously,this kind of 

problem gives no guide to what the manager should investigate to 

identify areas for potential improvement , or how he could then 

introduce change to realize that improvement . At the level of what he 

needs to do , he could :                     

- improve  raw material to product convertion .                                       

- improve plante maintenance . 

- redesign production planning scheduling methods. 

  Having decided on one or more of the above  areas , he has then to 

determine how to bring about the improvement desired .                            

  The decisions for management problems are not repetitive . They 

appear to be new and unique to the decision maker in one or more 

respects when they occur (9) . No complete and well established 

procedure exists for dealing with them , because no direct experience 

has been obtained from previous encounters with a decision situation 

of exactly the same sort . In comparison to hard problems decisions , 

the data available concerning a soft problem decisions is usually 

incomplete and illdefined . The means of dealing with situations of 

this nature are not unique nor are they usually agreed upon by all 

concerned . Different persons may have different perceptions of a 

particular situation and of the manner in which it should be handled .                                                                                                                              

Systems Approach :                                                                         

    What a system is ?                                                                         

    A system has been defined in the Oxford English Dictionary as “ a 

set or assemblage of things connected , or interdependent , so as to 

form a complex unity ; a whole composed of parts in orderly 

arrangement according to some scheme or plan .”Harold (10 ). The 

Dictionary of English Language adds to this as a definition of system 

“ an ordered and comprehensive assemblage of facts , principles , 

doctrines or the like , in a particular field of knowledge or thought  ” ( 

11 ). This definition indicates that almost all life is a system . The 

basic notion of a system is simply that is a set of interrelated parts .  

Implicit in these concepts  as it will be clarifyed is the degree of „ 

wholeness „ which makes the whole something different from , and 

more than the individual units considered separately .It contains 

elements that have some reasons for being taken together rather than 

some other, but it is more than just a set , it also includes the 

relationships that exist between the elements of that set .  
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 The  concept of „ system „ , therefore involves an understanding of 

relationships among things that it has so much to offer as a basis for 

thinking about the problems that face the manager . 

Systems Classes :                                                     

   The particular classification , adopted at Lancaster university by 

Proffessor Peter Checkland was summarized by Brian  Wilson (12) as    

follow :    

a) Natural systems : they are  physical systems which make up the 

universe in a hirarchy from subatomic systems through the 

systems of ecology to galactic systems .                     

b) Designed systems : These can be both physical ( tools, 

bridges,…), they are designed as a result of human purpose , and 

abstract (poemes , mathematics , language,..), they represent the 

ordred conscious product of human mind .               

c) Human activity systems : they are systems generally described 

by human beings undertaking purposful activity such as 

industrial activity .                        

d) Social and Cultural systems : most of human activity will exist 

within a social system , where the elements will be human beings 

and relationships will be interpersonal . examples of social 

systems would be the family as well as the set of systems formed 

by groups of human beings getting together to performe some 

other purposeful activity such as a conference  .                   

    A problem situation which can be described as „ hard „ in the 

context reffered to earlier , may be analysed as a designed system  of 

the fisical variety . Whereas, a soft problem situation can be analysed 

as a set of interacting human activity systems  .                      

    With in the above classification , it is the human activity system 

type which has proved to be of value  in the analysis of management 

problem situations .                                                                                                                                   

Systems Caracteristics :     

1- A system has two or more parts.It is a whole which has parts . Its 

parts are subsystems , they are considered to be systems 

contained with in a larger system . This means that any system 

may itself be part of a larger system .                                        

2- Each part of the system can have an effect on the behavior or 
properties of the whole .            
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3- The effect that each part can have on the whole depends on the 

behavior or properties of at least one other part .            

4- A system is more than the sum of its parts . which means that 
when its parts are separated it loses some of its essential 

characteristics (property). water has property of „Wetness‟ which 

has no meaning when related to hydrogen and oxygen which are 

its constituent parts.These properties known as emergent 

properties enable complexity to be described in terms of a 

hirarchy of levels of organization in which each level is described 

in terms of emergent properties . This idea of wholeness is the 

central concept in the general theory of systems proposed by 

L.Von Bertalanffy in mid 1940s Wilson(13). Therefore from the 

functional point of view , a system is an indivisible whole .           

                                 

5- A system can be considered to be either „ closed‟ or „ open „ . A 
closed system is one that has no environment . an open system is 

one that does .                                       

6- The environment of a system is the set of elements , which are not 

part of the system but a change in any of which can produce a 

change in the state of the system . Therefore , external elements 

which can not affect the state of a system are not part of its 

environment .  

7- A system can be regarded as a transformation process , which 
receives some inputs and produces some outputs . 

Method of Science and Systems Approach :                    

    Science is a way of aquiring publicly testable kowledge of the 

world , it is characterised by the application of rational thinking to 

experience such as is derived from observation and from deliberately 

designed experiments . The concept of science may be reduced to 

three R‟s : Reductionism , Repeatability and Rufutation . „We may 

reduce the complexity of the variety of the real world in experiment , 

whose results are validated by their repeatability , and we may build 

kowledge by the rufutation of hypotheses‟ (14 ). 

  The reductionism leads to the concept as „ scientific reduction‟ 

namely the explanation of complex phenomena in terms of simpler 

ones .This is the methodology of science , it is systematic . 

    The doctrine of emergence identified by L. Bertalanffy enabled a 

new tradition , Systemic rather than Systematic . This was the prime 
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source of the thinking which became generalized as  „ Systems 

Thinking „. Systems thinking can be seen as a response to certain 

problems within science . 

    The crucial problem which science faces is its ability to cope with 

complexity .„It assumes that the components of the whole are the same 

when examined singly as when they are playing their part in the 

whole,or that the principles governing the assembling of the 

components  into the    whole  are   themeselves   straightforward ‟ 

Checkland(15).       

    Systems approach is concerned with the paradigm  „system‟ and its 

use in real world problem solving . It believes that the concept 

„system‟ can provide a source of explanations of many different kinds 

of observed phenomena which are beyond the reach of reductionist 

science .                                            

Management science Approach to Solving Problems:      
     Management science is one of the attempts within the paradigm of 

science to cope with problems which are instrinsically very complex . 

It provides many techniques for building models to show the effects of 

logically-related variables on some measure of performance 

,frequently financial, selected as relevent to decision-making .                                                                         

     This approach concentrates on rational decisions , the selection 

from among possible alternatives , of a course of action . “ It assumes 

that problems can be formulated as the making of choice between 

alternative means of achieving a known end (16) .‟‟  But when we 

seek to apply this method to the soft problems of management , 

whether in private companies or in public administration , it is 

precisely the unvailability of precise definitions of objectives  to be 

achieved which makes problems problematical. 

     The failure of the scientific approach  to make much progress so 

far in its application to the process of management , can be usefully be 

examined by looking briefly at the example of Operational Research, 

which is the closest management science comes to having a hard 

scientific core .   All definitions of O R emphasize its scientific nature 

. Operational research is “ the application of scientific method to the 

study of alternatives in a problem situation, with a view to providing a 

quantitative basis for arriving at an aptimum solution in terms of the 

goals sought”Harold (17) . The purpose is to develop quantitative data 

to help managers determine their policy and actions scientifically . 

what has happened historically is that O R has concentrated  most of 
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its effort on refining its quantitative models and developing them for 

specific situations . Such models are logical tools which can be used 

within the human activity system managing .But, they are systematic 

models , they are not systemic . Thus , the essential characteristics of 

O R as applied to decision making may be summarized as follows: 

(18)  

1- The  emphasis on  models – the logical representation of reality 

or problem .        

2- The emphasis on goals in a problem area and the development 

of measures of effectiveness in determining whether a given 

solution shows promise of attaining the goal.      

3- The attempt to incorporate  in a model the variables in a problem 

, or at least those  which appear to be important to its solution .  

4- Putting the model  with its variables,constraints,and goals in 

mathematical terms .      

5- The attempt to quantify the variables in a problem to the extent 

possible , since only quantifiable data can be inserted into a 

model to yield a finite result .    

6- The attempt to supplement quantifiable data with such usable 

mathematical and statistical devises as the probabilities in a 

situation .                        

    Quantitative models are claimed to be successful in well-defined 

problems , those in which objectives are well stated , relationships 

between variables in the situation can be specified and measures of 

performance are quantitative . Clearly , the model of problem-solving 

underlying this field is adequate only if the need to be satisfied can be 

defined precisely . Soft problems in which objectives are hard to 

define , decision –taking is uncertain , measures of performance  are at 

best qualitative , human behaviour is irrational, and people with 

different perceptions and attitudes , it is difficult to see how a 

mathematically-based language can be appropriate  (19). 

    Management science approach is technique oriented to solving 

problems . The problem situation is distorted to fit technique , and 

obviously there is the absence of guidance on how to generate 

alternatives .            

Systems Approach to Solving Management Problems: 

   Problems have traditionally been assumed to be given or presented 

to an actor to be solved . They do this despite advice to the contrary 

given by   the eminent American philosopher, William James. He 
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sought to make us aware of the fact that problems are taken up by , not 

given to , decision makers .” He argued that problems are extracted 

from unstructured states of confusion‟‟ (20).  In management 

problems , it is more usual to find sets of problems which are highly 

interractive . It often happens that the people involved in a particular 

difficulty cannot agree either on what is wrong or what should be done 

.Therefore, instead of thinking of  „problems‟ and „solutions‟ we need 

to think about „ messes‟ or  problem situation ,and proposals for 

constructive change or improvement in the situation . A mess is 

defined as “ a system of external conditions that produces 

dissatisfaction . It can be conceptualized as a system of problems‟‟ 

Ackoff(21) . The solution to a mess is not the simple sum of the 

solutions to the problems which are or can be extracted from it,treated 

independently of each other. Management problems are  multi-faced 

and contain so many connections , that we must embrace  „the whole 

problem‟ in seeking to solve it, because lest improvement in one area 

produce effects elsewhere which are inimical to the whole . Therefore, 

decision-makers must cope with systems of problems as systems , as 

wholes, as an indivisible sets of interdependent elements . What we 

need then ,is an approach which can cope with these difficulties 

mentioned above . An appropriate approach whose characteristics 

welcome the following conditions :                                                                          

- ill structured problem situation , in which  

- objectives are hard to define. 

- measures of performance are qualitative. 

- allowing different point of views. 

- human behaviour is irrational . 

- the problem situation must be taken into account as a whole , 

rather than simplifying it , to suit a particular technique . 

     Soft Systems Methodology of Peter Checkland seems to be based 

on these conditions . The strength of it comes from the fact that , it is 

problem situation orientated . 

The checkland Soft Systems Methodology : general description  

    The aim of this description is to give some initial idea of what the 

basic stages of this methodology are like . The figure bellow is a 

summary of the methodology in diagrammatic form .” It is a 

chronological sequence and is to be  read from 1 to 7 , a logical 

sequence which is most suitable for describing it”Checkland  (22)  
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    The first thing to note is that the methodology is just a series of 

different stages ,although recent work provided the possibility to start  

at any stage . The second thing to note is the broken line which 

divides the top of the diagram from the bottom .What this means is 

that ,the methodology contains two kinds of activity . Stages 1,2,5,6 

and 7 are done with reference to the real-world situation that you are 

tackling,they are real world activities.Stages 3 and 4 are systems 

thinking activities,and are done using only abstract concepts .The third 

thing to note is that Checkland has invented his own terms ,which are 

rather daunting at first , but they  will become familiar when using 

them . 
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          The Checkland methodology in summary 

(Checkland.P.B,1981,p.163.)                                                                                                                            

                                                                                             

     Stage 1 and 2 are simply concerned with getting to grips with 

exploring the situation , and avoiding jumping to conclusions about 

„what the problem is‟ , they are an expression phase during which an 
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attempt is made to build up the richest picture , not of the problem ,but 

of the situation in which there is perceived to be a problem , i.e. the 

problem situations could be expressed in „rich pictures‟ which 

represent the essence of these situations . 

    Stage 3 involves naming some relevant systems which could be 

meaningful for the problem situation , and preparing concise 

definitions of what these systems are . The definitions which are given 

to these systems are termed „root definitions‟.“Root definitions have 

the status of hypotheses concerning the eventual improvement of the 

problem situation by means of implemented changes which seem to 

both systems analyst and problem owners to be likely to be both „ 

feasible and desirable‟.”Checkland(23) . Each definition is based upon 

a particular point of view, which means that different perceptions are 

possible . A problem situation can be analysed as a set of interacting 

human activity systems. A human activity system can be described as 

an interacting set of activities. Therfore , “ a root definition should be 

a concise description of a human activity  system which captures a 

particular view of it ”Checkland(24). 

   Stage 4, as we saw in systems caracteristics  a system can be 

regarded  as an entity which receives some inputs and produces some 

outputs . What should be done in this stage is to make a model of the 

activity system needed to achieve the transformation described in the 

definition . “ The definition is an account of what the system is ; the 

conceptual model is an account of the activities which the system 

must do in order to be the system named in the 

definition”Checkland(25) .The word activity implies action and hence 

the language in which human activity systems are modelled is in terms 

of „verbs‟ .Systems models are termed conceptual models. “The 

model of a human activity system is no different to a differential 

equation.That is also a model of a particular view of a 

situation”Wilson(26). In this stage any root definition may be looked 

at as a description of a set of purposeful human activities conceived as 

a transformation process,and hence that purpose need to be made clear 

.It must not be a description of any part of the real world , because ,if 

descriptions of the real world slip into the model then in the 

comparison stage we will be comparing like with like , and novel 

possibilities are unlikely to emerge . For a fuller description of this 

stage and model development, see Wilson B. “Systems: 

Consepts,Methodologies,and Applications”.J.Wiley. 1984.   
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     Stage 5 is simply to compare „conceptual model‟ with the real 

situation  again and see if the comparison sparks off any ideas.  This 

comparison stage is so-colled because in it parts of the problem 

situation analysed in stage 2 are examined alongside the conceptual 

models . “The comparison is the point at which intuitive perceptions 

of the problem are brought together with the systems constructs which 

the system thinker asserts   provide       an epistemology deeper and 

more general account of the reality beneath surface appearance ; it is 

the comparison stage which embodies the basic systems hypothesis 

that systems concepts provide a means of teasing out the complexities 

of reality”Checland(27) . It should be done together with concerned 

participants in the problem situation .The purpose is to generate 

debate about possible changes which might be made within  the 

perceived problem situation . 

     Stage 6  is the debate on the ideas brown up .It is a discussion of 

possible changes (Feasible and Dezsirable Changes) . the debate about 

change is carried out in the real world of the problem with concerned 

actors . 

      Stage 7 is action to improve the problem situation . 

                           

Conclusion: 

      Management problems are real world problems . They are the 

most complex  of those with which we are faced today. In contrast to 

the scientist problem in a laboratory which we can define and limit . 

The key element in management problems situations is the conflict of 

interests and objectives of  many participants , that it is more usual to 

find sets of problems which are highly interractive , and it has been 

found to be more useful to examine not a problem , but a problem 

situation . Many managers have a concept of management which rests 

on a point of view that has remained unchanged since it was 

formulated by Henri Fayol, although some new ideas of great 

importance to management have emerged . The modern manager 

needs a new approach to his job for the reasons  which was discussed 

above . Systems approach to management promises to help the 

manager to do his job , being complementary to the reductionist 

approach embodied in the method of science . 

     Problem solving is dependent upon problem structuring . Soft 

Systems Methodology (SSM) of Peter Checkland which we described 

uses systems ideas to find a structure  in apparently unstructured „soft‟ 
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problem , and hence leads to action to solve the problem . The 

strenght of (SSM) comes from the fact that it is problem situation 

oriented , rather than those which simplify the problem to some few 

factors to suit a particular model . 
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