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 قواعد النشر بالمجلة
ُتعنى بالدراسات كاألبحاث المبتكرة كاألصيمة  ،كمفهرسة مجمة أكاديمية دكرية محّكمة العمكـ اإلنسانية ك االجتماعيةفي  التكاصؿ

كاإلنجميزية كالدراسات المكتكبة بالمغات العربية  المجمة األبحاث تنشر .العمـك االجتماعية ك القانكنية ك االقتصاديةمجاالت في 
 :كالفرنسية عمى أف يمتـز أصحابها بالقكاعد التالية

كعمى  ،خرلإلى جهات أ لـ يسبؽ نشرها كلـ ترسؿ ك محترمة لكؿ القكاعد المغكية  ةيأف تككف المادة المرسمة لمنشر أصم .1
 .صاحب المقاؿ أف يقدـ إقرارا خطيا بعدـ تقديـ مقاله لمنشر في مجمة أخرل

كأاّل يقؿ عف    ،صفحة بما في ذلؾ قائمة المراجع كالهكامش كالجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر( 20)يتجاكز حجـ البحث عشريف  أالّ  .2
 . صفحة 12
-كمية -قسـ) العنكاف الكامؿ، اسـ الباحث، كرتبته العممية، المؤسسة التي ينتمي إليها: أف يذكر في الكرقة األكلى مف المقاؿ .3

 .لكتركنيكالفاكس، كالبريد اإل رقـ الهاتؼ، (جامعة
كممة، أحدهما بالمغة التي كتبت بها  100حكالي  يلممادة المقدمة ف متكازييف في الحجـ أف يزكد المؤلؼ المجمة بممخصيف .4

 . المادة   كالثاني بمغة أخرل
مصادر كتكثيؽ الكخاصة فيما يتعمؽ بإثبات  تهابع المؤلؼ األصكؿ العممية المتعارؼ عميها في إعداد األبحاث ككتابأف يتّ  .5

ك يثّبت في الهامش كفؽ يشار إلى المراجع المذككرة في النص برقـ يكضع بيف معقكفتيف . االقتباسات، عمى نحك دقيؽ ككاضح
  :المنهجية العممية المتعارؼ عميها

  مكان النشر، السنة، يذكر اسم المؤلف و لقبه، عنوان الكتاب، الناشر،  :إذا كاف المرجع كتابا... 

 خهتاري، الناشر، مكاف النشر ك عددها ،اسـ المجمة ،، ثـ عنكاف المقاؿهلقبك  المؤلف اسـ يذكر :إذا كاف المرجع مقاال.  

 المؤّلؼ، عنكاف الكتاب : يرقـ التهميش بطريقة متكاصمة ك تعرض القائمة الببميكغرافية في نهاية المقاؿ بالترتيب اآلتي
 .لناشر، البمد، السنة، الطبعةأك المقاؿ، ا

مضغكط ، باإلضافة إلى قرص (4A)عمى كجه كاحد مف الكرؽ العادم  نسخ مكتكبة( 03)ثبلث  فيأف ترسؿ المكاد العممية  .6
 :كفؽ المكاصفات اآلتية

 سـ   2447: إعداد الصفحةx  17سـ 

 بنط الخط :( Simplified Arabic ) 13نقطة 

 نقطة 048: بيف السطكر 

  سـ 3: سـ، األسفؿ 2: سـ، األعمى 2: اليميف سـ، 2: اليسار: الصفحاتهكامش 

 أسفؿ الصفحة/ ترقـ الصفحات في الكسط. 
العنكاف األصمي ك  ؼ أف يذكر تاريخ انعقاد الممتقىفإنه يتعيف عمى المؤلّ ى عممي إذا كانت المادة المقدمة لمنشر مداخمة في ممتق .7

 .لممداخمة

المادة المنشكرة  كيحؽ لممجمة أف تتصرؼ في .المجمة ال ترد إلى أصحابها سكاء نشرت أـ لـ تنشرالمكاد التي ترسؿ إلى . 8
 .تدعيما لمتظاهرات العممية كالثقافية

 .يتـ إيداع المادة المقترحة لمنشر لدل أمانة المجّمة بمقر التحرير، ك يفضؿ إرسالها في البريد اإللكتركني لممجّمة .9

 

 المقاالت المشكرة إاّل عف آراء أصحابياال تعّبر  
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 كلمة العدد
 

 ،ٚ اٌفشٔس١خ ١خ،اٌؼشث :ثبٌٍغز١ٓسح ٠ؼُ اٌؼذد اٌضالصْٛ ِٓ ِغٍخ اٌزٛاطً ِغّٛػخ ِٓ اٌّمبالد اٌّؾش  

 .رخظظبد فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاإلٔسب١ٔخٚرزّؾٛس ؽٛي أسثؼخ 

 

ٚفئبد إٌّؾشف١ٓ  ،اٌؼٛاًِ اٌّإد٠خ ٌالٔؾشاف ِٚخزٍف رظ١ٕفبرٗ ِمبالد اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ػبٌغذ

إٌظش٠بد اٌّفسشح ٌإلعشاَ راد اٌمشاءح  وّب رٕبٌٚذ .إٌّؾشف١ٓ ب١ٌت اٌزشث٠ٛخ ألسشسألا، ٚبرُٙٚسٍٛو

ِٓ خالي دساسخ  ،اٌفؼً اإلعشاِٟ ٌذٜ اٌشجبةفٟ  أ٠ؼب ثؾضذٚ .ِزؼذدح األثؼبداٌمشاءح ٚ أ ،األؽبد٠خ

عٍّخ ِٓ اٌؼٛاثؾ  ذؽشؽٚ ،ضح ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌفشد٠خ ٚاٌج١ئ١خِشو   ،١ِذا١ٔخ فٟ ِٕطمخ عغشاف١خ ِؾذدح

ِ   .اٌٛلبئ١خ ٟ٘ األخشٜ ػّٓ لبئّخ األثؾبس اٌزٟ  ذسعفبٔذالد فٟ ٚسبئً اإلػالَ اٌّىزٛثخ دساسخ اٌزّض   بأ

رمزؼٟ اٌفُٙ اٌؼٍّٟ ٌزغبٚص األؽىبَ  ،ِضال اٌس١بسٟ ٚاٌذ٠ٕٟطٛسح ٚ ،فظٛسح اٌّشأح  ،رؼّٕٙب ٘زا اٌؼذد

ٛ  ، ٚاٌمج١ٍخ  د ِض٠خ ٌؼاللبلذ ٘زٖ اٌّمبالد ئٌٝ ِٛػٛع رطٛس اإلداسح اٌش  وّب رطش    .س إٌّط١خاٌظ

ضد ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌسٍطخ ٚاٌزٕظ١ُ فٟ ؽمً ػٍَٛ اإلػالَ ٚاالرظبي فٟ اٌّإسسخ ٚسو   ،اٌؼًّ

جٗ ِٓ اغزشاة ِٓ رأص١ش اإلػالَ فٟ ظً اٌؼٌّٛخ ػٍٝ اٌّغزّغ اٌغضائشٞ ٌّب سج   دسسذٚ. اٌغضائش٠خ

ِٓ  ٟ ٠ّىٓ أْ رؾذ  ٠زطٍت اٌجؾش ػٓ األدٚاد اٌز األِش اٌزٞ ، ٗ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ِٓ ثشاِظخالي ِب رجض  

ّ   .رأص١ش٘ب ٓ اٌطش٠مخ اٌزٟ أزٙغٙب األ١ِش ػجذ اٌمبدس فٟ ذ ٘زٖ اٌّمبالد أ٠ؼب ِٛػٛػب ربس٠خ١ب ٠ج١  ػ

ٓ ػٍٝ سأط وً ٚاؽذح خ١ٍفخ ػ١  ٚ ،ِمبؽؼبدٝ صّب١ٔخ ُ اٌغضائش ئٌؽ١ش لس    ،ِؾبٌٚزٗ ٌجٕبء اٌذٌٚخ  اٌؾذ٠ضخ

أْ اٌغبِؼخ رّضً  ث١ئخ ثذساسخ رج١ٓ   ٘زٖ اٌّمبالد اخززّذٚأخ١شا   .خز١ش ِٓ لجً اٌؼبئالد اٌىجشٜا

ً ػجش رغبسة رشى   ،اػزّبدا ػٍٝ ِخضْٚ سِضٞ ،ىْٛ سِٛص٘ب٠فى  ٌفبػ١ٍٓ ٠زجبدٌْٛ اٌشسبئً ٚ ارظب١ٌخ

  .ٚرظٛساد ألٔسبق صمبف١خ ٚاعزّبػ١خ

 

  ِ ط اٌؾّب٠خ اٌزٞ وش   2004ٌسٕخ  رؼذ٠ً لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغضائشٞ ، فّٕٙب ِب رٕبٚياٌّمبالد اٌمب١ٔٛٔخ بأ

ِشوض٠خ ِٛػٛع ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ اٌال   ِٕٙب ِب دسطٚ .بد اٌؾبست ا٢ٌٟ ٚأٔظّخ ِؼبٌغزٙباٌغٕبئ١خ ٌّؼط١

  ً األسبط اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ سّؼ ٌٙب ثبالسزمالي اٌٛظ١فٟ ٚ ،ٚؽشق رس١١ش٘ب ،ٚو١ف١خ ئٔشبئٙب ،اٌٛطب٠خ ِؾ

ثذ اٌّسبفبد اٌزٟ لش   ،س ٚسبئً االرظبي اٌؾذ٠ضخِسأٌخ أزشب ػبٌظ ٚثؼؼٙب ا٢خش. ػٓ اٌسٍطخ اٌّشوض٠خ

ّ   ،ٚ ؽشؽذ عٍّخ ِٓ اٌّشىالد ،ث١ٓ األفشاد ِ  ّ  2005ع اٌغضائشٞ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٌسٕخ شش  ب دفغ ثبٌ

أخ١شا رٕبٌٚذ ِٛػٛع ٚ .ٚاٌذ١ًٌ خ اإلصجبد، ٚرٌه ثبالػزشاف ٌٍىزبثخ االٌىزش١ٔٚخ ثؾغ١  ئٌٝ رمذ٠ُ ؽٍٛي ٌٙب

بئض ٚ ِضا٠ب عؼٍذ ٌّب ٠ؾٛصٖ ِٓ خظ ،ثبػزجبسٖ ِٓ أوضش األٔظّخ أزشبسا ،اٌشئبسٟؽج١ؼخ إٌظبَ 

  .اٌغضائش رزجٕبٖ ٔظبِب س١بس١ب

 

ف ؽٛي ِفَٙٛ اٌم١ّخ ؽ١ش ِٛػٛع رؼبسة ٔظش٠بد رى٠ٛٓ اٌزخٍ   ،اٌّمبالد االلزظبد٠خثؾضذ ٚ

فٙب الزظبد اٌسٛق اٌزٟ خٍ   وشفذ ػٓ ا٢صبس ا١ٌٙى١ٍخٚ  .اٌزغبسحاالسزضّبس ٚ اٌز١ّٕخ ؽٛيرّشوضد عٙٛد 

اػزّبدا ػٍٝ ِمبسٔخ داٌخ االسزٙالن اٌخبص فٟ ِشؽٍخ ِب لجً  ،ػٍٝ سٍٛن األفشاد فٟ دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش

ٚػذَ لذسح  ،اٌزٕبلغ  اٌّزّضً فٟ اٌض٠بدح اٌىج١شح فٟ اٌضشٚح وّب ػبٌغذ ٘زٖ اٌّمبالد. اإلطالػ ٚثؼذٖ

أؽٍك ػ١ٍٗ االلزظبد٠ْٛ  اٌزٞ بع سؼش اٌظشف اٌؾم١مٟئٌٝ اسرف ٜ، ِّب أد  اٌظبدساد ػٍٝ إٌّبفسخ

-ٚسٌذوَٛ  -أشْٚ )  ِضً  ،عذ ٘زٖ اٌّمبالد ػٍٝ اٌفؼبئؼ اٌّب١ٌخأخ١شا ػش  ٚ. رس١ّخ  اٌّشع إٌٌٙٛذٞ

ٚٔششد ػٍٝ طفؾبد ِخزٍف ٚسبئً األػالَ ثسجت ػذَ ل١بَ  ،ٝ اٌسطؼاٌزٟ  ؽفؾذ ػٍ(   ِبالد ثش

 .رزطٍت اٌىفبءح ٚاالسزمال١ٌخ  ٟأطؾبة ِٕٙخ اٌزذل١ك ثّٙبُِٙ اٌز
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ٌفُٙ  ٚ، رّٕٛ ػشٛائ١باٌزٟ  إلٔزبط اٌّذْ اٌغضائش٠خ ٔمذ٠خ لشاءح ِمبالد ػٍَٛ األسع أخ١شا لذِذ

اٌزٟ رشرىض ػٍٝ  اٌزسبؤ١ٌخزخذِذ اٌّمبسثخ ، اساسزؼّبي ؽك اٌجٕبء فٟ اٌغضائشٚ اٌّّبسسخ اٌؼّشا١ٔخ

 ،ِٚخزٍف رشارت ا١ٌٙئبد اٌّس١شح  ٌفؼبئٙب اٌٛظ١فٟ ٌٍّذْبٌس١بق ث ٠ؼٕٝ أولهما :رسبؤ١ٌٓ أسبس١١ٓ

٠إصشْٚ ػٍٝ س١شٚسح بػ١ٍٓ األسبس١١ٓ اٌز٠ٓ ٠س١طشْٚ ٚاٌف ٠زؼٍك ثّؼشفخ ِخزٍف أّٔبؽ رذخً وثاويهما

ثبالسزٕبد ئٌٝ إٌّٙظ  ،٠ٚزٛاطً اٌجؾش ػٓ و١ف١خ ثٕبء ر١ّٕخ ِسزذاِخ عّبػ١ب .ٔغبص اٌؼّشاْئ

ارخبر رذاث١ش رسّؼ ثزٛس٠ش ئل١ٍُ ِز١ّض ٌألع١بي  ٝبع اٌمشاس ػٍٕ  ط   ؽش   ١خو١فػٓ ٚ ،السزجظبسٞا

ِذ٠ٕخ ثؾش ؽٛي دساسخ اٌذ٠ٕب١ِى١بد االعزّبػ١خ اٌفؼبئ١خ ِٓ خالي  رّذٚرز٠ٛغب ٌٙزا اٌّؾٛس  .اٌالؽمخ

ٚأؼىبسبرٙب ػٍٝ  ،أسبس١خ لجً ٚأصٕبء ٚثؼذ االسزؼّبس خِشاؽً صالص فٟثظؾشاء اٌغضائش  "تتيميمىن"

 .ٌؾؼشٞ ٚإٌٙذسٟإٌّؾ ا

 

ٛ   ،ظبدِزؼذد اٌزخظ  ،سئ ِزؼخ اٌّطبٌؼخ فٟ ٘زا اٌؼذد ٔأًِ أْ ٠غذ اٌمب ٠ٚؼٛد اٌفؼً  ،ع اٌّمبسثبدِٚزٕ

ئٌٝ عٙٛد أػؼبء ٚ اٌزذل١ك،فٟ اٌّشاعؼخ ٚ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش٠خ عذ  ٚ ،١ّّٓؾى  ٌٍ فٟ رٌه ئٌٝ اإلسادح اال٠غبث١خ

 .ِذ٠ش٠خ إٌشش

 
 

 رئيس هيئة التحرير

 د جبللي عبد الرزاؽ.أ           
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 األسرة كانحراؼ األحداث 
 بكخميس بكفكلة .د

 قسـ عمـ النفس

 عنابة -جامعة باجي مختار 
 

 :ممخص
االنحراؼ لكجية يبحث سيكك ف له، كما يتناكؿ هذا المقاؿ العكامؿ المؤدية إلى االنحراؼ كالتصنيفات التي كضعها الباحثك  

 ة،ػهػمف ج كالعبلقة بيف األساليب التربكية الخاطئة كاالنحراؼ ،يتطرؽ إلى سمات أسر المنحرفيف ، ككأنماط المنحرفيف

 . مف جهة ثانية بيف اضطراب  القيـ األسرية كاالنحراؼك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كتتركػز التربيػة . قمػب كيانهػا كأصػاب تماسػكها كأثػر سػمبا عمػى دكرهػا التربػكملقد عرفت األسرة جممة مف التغيرات مما 

 .كاالحتراـفي الكسط الجزائرم عمى إعطاء أهمية لقيـ المساعدة كالتعاكف كاألخكة كالحب كالشجاعة 
 :كيتبع األكلياء في تربيتهـ عدة أساليب

حيػػث يظهػػر األكليػػاء درجػػة عميػػا مػػف الػػدؼء كاالسػػتجابة لحاجػػات األبنػػاء فيتربػػى األطفػػاؿ عمػػى : األسػػمكب الػػديمقراطي-
 .االستقبللية كاإليثار

ؿ هنػا عػدكانييف كناقصػي نضػ  فينشػأ األطفػا ،حيث يدّلؿ األكلياء أبناءهـ كيعطكنهـ كؿ ما يريدكنػه: األسمكب المتسامح-
 .في عبلقاتهـ مع األقراف كفي المدرسة ككذلؾ يككنكف أقؿ تحمبل لممسؤكلية كأقؿ استقبللية

لكػف الػدؼء كالعاطفػة نػادريف نسػبيا، كينػت  عػف هػذا األسػمكب نقػص  ،يكػكف مسػتكل التأديػب مرتفعػا :األسػمكب التسػمطي-
تقػدير الػذات كيظهػر بعػض األطفػاؿ عدكانيػة كعبلمػات عػدـ الػتحكـ فػي  براعة األطفاؿ في تفاعمهـ مع أقرانهـ كنقص في

 .الذات كأحيانا يككنكف متحفظيف

دكرا كبيرا في نقؿ العديد مػف العناصػر الثقافيػة  (خاصة األسرة)التنشئة االجتماعية  تمعب مؤسساتمف جهة أخرل،  ك
مػع األسػرة منػذ الطفكلػة، كتتكاصػؿ ضػمف إطػار المؤسسػات التنشػئة االجتماعيػة  أتبػد. اجتماعيااألساسية لخمؽ أفراد أكفاء 

 :مقدمة
تمعػػػػػػب األسػػػػػػرة دكرا كبيػػػػػػرا فػػػػػػي تربيػػػػػػة كرعايػػػػػػة أبنائهػػػػػػا 

حيػاتهـ كحمايتهـ مف الصعكبات التػي يتعرضػكف إليهػا فػي 
 :تؤدم األسرة عدة كظائؼ

 .تتمثؿ في اإلنجاب: كظيفة بيكلكجية-
إشػػباع حاجػػات األبنػاء مثػػؿ الحاجػػة إلػػى : نفسػػية كظيفػػة-

 .إلخ... الحب، التقدير، األمف

القػػػػػػػيـ كالمعػػػػػػػايير  ألبنػػػػػػػاءتعمػػػػػػػيـ ا: كظيفػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػة-
 ".مكانتهـ"ك" دكرهـ"االجتماعية كما تحدد لهـ 

ألسػػػرة حاجػػػات أفرادهػػػا لمغػػػذاء تشػػػبع ا:كظيفػػػة اقتصػػػادية-
 .كالمباس كالممجأ

 

Résumé 
Le but de cet article est d’analyser les 

facteurs qui incitent à la déviance, ainsi que 

les différentes classifications de cette 

dernière. Il relatera également la 

psychologie de l’acte déviant, les types des 

délinquants, et étudiera les traits 

caractéristiques de familles des délinquants, 

et les rapports entre les mauvais styles 

éducatifs parentaux et la déviance d’une 

part, et entre les valeurs familiales et la 

déviance d’autre part.  

 
 



 2302 جوان  – 03عدد                            العلوم اإلنسانية و االجتماعية  التواصل في
 

8 

 

كيسػػتجيب الفاعػػؿ االجتمػػاعي لضػػغكطات المحػػيط كالتػػأثيرات  .ي يمػػر عميهػػا الشػػخص عمػػى مػػدل حياتػػهكالجماعػػات التػػ
بصكرة انتقائية أنسػاؽ االتجاهػات  كيستدخؿ ،فيتقمص بعض األفراد كبعض الجماعات، كيتجاهؿ أك يرفض البعض اآلخر

ضػػػػغكطات كتػػػػأثيرات عمػػػػى محيطػػػػه كيمػػػػارس الفػػػػرد بػػػػدكر ، . فػػػػي حياتػػػػه عػػػػهفنكالتصػػػػكرات، كيكتسػػػػب معػػػػارؼ كتقنيػػػػات ت
 .االجتماعي

 :إلى مساعدة األفراد عمى تهدؼ التنشئة االجتماعية أفكمجمؿ القكؿ، 
 .التكافؽ مع اآلخريف-
 .االستقبللية-

 .النجػػاح-

 .القيػػـتككيف -

 :كهذا ما سنحاكؿ تفصيمه مف خبلؿ ما سيأتي-

 : تحديد المفاىيـ -1
 :الحدث( 1-1

، كفي اإلنجميزية  (Mineur)في الفرنسية كممة " حدث"كيقابؿ كممة .(1)"صغير السف"الحدث في المغة العربية هك 
(2)كممة 

(Minor). 
كلقد حدد القانكف الجزائرم الحد األعمى لمحدث . يبدأ بسف التمييز كينتهي ببمكغ سف الرشد ،الحدث في القانكف

إلى الحد األعمى لسف الحدث كهك  يةالجزائاإلجراءات مف قانكف  442حيث تشير المػادة : تصريحا كالحد األدنى تضمينػا
 456كالمادة  444كتشير كؿ مف المادة . «عشريككف بمكغ سف الرشد الجزائي في تماـ الثامنة »:ثمانيػة عشر سنة

ال يجكز في حالة الجنايات كالجنح، أف يتخذ ضد »: حيث تنصاف عمى التكالي ،ثضمنيا إلى الحد األدنى لسف الحد
يجكز كضع المجـر الذم لـ  ال»ك  «بكالتيذيالحدث الذم لـ يبمغ الثامنة عشر إال تدبير أك أكثر مف تدابير الحماية 
(3)«مؤقتةيبمغ مف العمر ثالث عشرة سنة كاممة في مؤسسة عقابية كلك بصفة 

. 
يبلحظ في قكانيف الدكؿ العربية كاألجنبية تبايف في تحديد الحد األدنى كالحد األعمى لمحدث، فقد حددتهما كميهما  ك

بعض الدكؿ األخرل الحد األدنى مثؿ فرنسا، كالككيت، كمصر بينما أهممت . كؿ مف سكريا، كالمغرب، كالبحريف كلبناف
 .كالجزائر

 :االنحراؼ( 1-2
 .أم أعبل  المحّدب" حرؼ الجبؿ"كيقاؿ "حرؼ"في المغة العربية"انحراؼ"أصؿ كممة :االشتقاقي التعريؼ( أ

كلـ يذكر مصطمح .(4)كتحريؼ الكمـ عف مكاضعه يعني تغيير . يقاؿ فبلف عمى حرؼ مف أمر ، أم عمى ناحية منه ك
يرتبط التعريؼ القرآني ". الميالف"ك" الضاللة"ك" إلثـا: "بمعاني عديدة منها" جناح"في القرآف بؿ ذكر مصطمح " انحراؼ"

 .بتقسيـ كضبط سمكؾ الفرد( الجنكح)لبلنحراؼ 
، (4)، النكر (5)نساء ، ال(مرات 10)البقرة : ثبلثة كعشريف مرة في القرآف في السكرة اآلتية" جناح"لقد كرد لفظ 

 . (5)(1)كالمائدة ( 1)، الممتحنة (2)األحزاب 

لكف عممػاء االجتماع يفضمكف استعماؿ مصطمح  ،"انحراؼ"بدال مف " سمكؾ شاذ"يستعمؿ بعض العمماء مصطمح 
 .المصطمحيف معا فأما عمماء النفس المرضييف، فيستعممك ".انحراؼ"
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 (Délinquance)كمقابؿ لممصطمح الفرنسي " انحراؼ"تكظيؼ مصطمح  ،كسنحاكؿ في هذ  الدراسة
  (Délinquance) نظرا لشيكع هذا االستعماؿ كسهكلته، حيث يستعمؿ العمماء مصطمح  (Delinquency)كاإلنجميزم

 . (6)"فعؿ جانح ارتكب مف طرؼ الفرد سكاء شخّصو القانكف أك لـ يشخصو":كيقصدكف به كؿ 
 :التعريؼ االصطالحي( ب

محاكلة مف الممثميف لالبتعاد عف القكاعد الثقافية المقبكلة »: االنحراؼ هك ،(Sprott) سبكرتحسب 
السمكؾ الذم يعتدم عمى التكقعات التي يتـ االعتراؼ بشرعيتيا مف قبؿ  »: بأنه (1959)ككىيف يعرفه ك .(7)«لمسمكؾ

نتاج التفاعؿ بيف التناقضات الكجدانية في  « :بأنهاالنحراؼ  ؼفيعر  بارسكنزأما .(8)«المؤسسات كالنظـ االجتماعية
كعند ىذا الحد يككف التفاعؿ بيف التناقضات الكجدانية القائمة في دكافع المشتركيف فيو . لألنا كاآلخر النسؽ الدافعي

 .(10)«اضطراب في تكازف النسؽ المتفاعؿ» :دائما بارسكنزك هك أيضا حسب . (9)«ىك مصدر االنحراؼ
(11)"جريمة"ك" إجراـ"ك" انحراؼ"ك" جنكح"الفرؽ بيف (ج

: 
("Délinquance" et "déviance" et "criminalité" et "crime") 

   يعنياف مجمكعة المخالفات التي تقترؼ في زمف كمكاف معينيف"إجراـ"ك" جنكح"مصطمحا. 

 .يعكس معايير مجتمع معيفمف قبؿ القكانيف، كنجدها في قانكف العقكبات الذم ( جرائـ كجنح)حدد المخالفات  حيثت
 أما في لغة عمماء قانكف العقكبات(Pénalistes)   في البمداف األكركبية، باالعتماد عمى قانكف نابميكف(Code 

Napoléon) :الجرائـ هي جنح أكثر خطكرة ألنها تدخؿ إلى السجف لمدة تزيد عف خمس سنكات. 

  كيالنس"ك" يامارلكس"كفي عمـ اإلجراـ كحسب "(Yamarellos et Kellens, 1970) : الجريمة هي كؿ سمكؾ
جنكح )يستكجب تطبيؽ جزاء ذك طبيعة عقابية تنطؽ به مؤسسة قضائية هنا نجد أف المفهكميف يتكافقاف  ،ضد المجتمع

جراـ  (.كا 

 مجمكعة السمككات المضادة لممجتمع كالتي تترجـ عدـ تكيؼ الفرد" جنكح"يعطي مفهـك : أما في المغة اإلنجميزية 
هي مجمكعة " ةالجريم"حيث أف .هذا المصطمح يستعمؿ خاصة في حالة الجنح المرتكبة مف طرؼ الشباب. مع المجتمع

 .لكؿ الجنح، مهما كانت خطكرتها( شمكلية)أكثر عمكمية 
 ".جرائـ غير مسجمة"ك( األكثر خطكرة ألنيا تدخؿ إلى السجف" )جرائـ مسجمة"كيمكف إجراء تمييز بسيط بيف 

 كمفهكميف عامييف متعمقيف بالحياة االجتماعية، كهما مترادفاف بصكرة " اإلجراـ"ك" الجنكح"عمؿ مصطمحي يست كما
ال ( الضحية)كهذ  األخيرة . الفعؿ كالفاعؿ كالضحية: كبالتالي ففيهما عدة مظاهر كثيقة الصمة بعضها ببعض، كبيرة

أثناء ارتكابه ( المعتدم)التفاعؿ المحتمؿ مع الفاعؿ  يمكف تجاهمها ألف لها مكاف نشيط داخؿ هذا النسؽ ليس فقط في
 .(Processus pénal)لمفعؿ كلكف أيضا، أثناء كامؿ السيركرة العقابية 

  سزابككمف جهته يرل(Szabo, 1973)  أنه ينبغي أخذ النسؽ العقابي(Système derépression)  بعيف
االقتصادية أك النفسية لئلجراـ ال تأخذ بعيف-، أّف دراسة العكامؿ االجتماعيةسزابكاالعتبار حيث أدرؾ الباحثكف، حسب 

كأف نشاط المؤسسات التي تطبؽ العدالة كالشرطة كالمحاكـ كالمصالح العقابية . سكل جزء مف الكاقع اإلجرامي ،االعتبار
 .اهام اله دكر كيمارس تأثير 

 كمعيار لذلؾ" القانكف"كؿ تعدم عمى معيار معيف، بدكف أف يأخذ " انحراؼ"يجمع مصطمح  إذف. 

يرتبط خاصة  الذم( délinquance")الجنكح“ساعا مف مفهـك أكبر ات (déviance)" االنحراؼ"مفهـك في حيف أف 
 .بالثقافة كالمجتمع
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 الجانح"ؼبالمعنى الضيؽ  أما"(délinquant) يكصؼ بالجانح فرد ارتكب فعبل هك((acte délictueuxطرؼ  مف
في نظر  ،ةليس بالضركر  (actede délinquance)كؿ فرد ارتكب فعؿ جنكح(. أك المؤسسات التي تمثمو)المجتمع 
لمغاية ألف كصؼ شخص بأنه جانح هك نكع  بالحالة، صعإف استعماؿ الكممات في هذ  .(délinquant)جانحاالقانكف 

 .قد تككف عكاقبه كخيمة عمى الشخص الذم (stigmatisation)الكصـمف 

 :الحدث المنحرؼ(  1-3
 :التعريؼ القانكني(أ

الذم يعتدم عمى حرمة القانكف كيرتكب فعال  الشخص»: هك الخالؽ دبعالديف حسب جماؿ الحدث المنحرؼ إف 
 .(12)«جنايةنيى عنو في سف معينة كلك أتاه البالغ لكقع تحت طائمة العقاب سكاء كاف ىذا الفعؿ مخالفة أك جنحة أك 

يرتكبيا التي ،عىي تمؾ األفعاؿ المضادة لممجتم»: فقاؿ" ؼ األحداثانحرا"تعريفا لعبارة (Neumeyer) نيكمايرقدـ ك 
هك أيضا قدمفهك أيضا (DavidAbrahumsen)" دافيد أبراىكمسف" أما.(13)«أطفاؿ أك أشخاص دكف السف القانكنية

أم عمؿ إجرامي يقـك بو الحدث ضد األشخاص أك الممتمكات كيككف منافيا »: كقاؿ" انحراؼ األحداث"لعبارة  اتعريف
 .(14)«لمقانكف

 :التعريؼ النفسي( ب
ذلؾ الشخص الذم يرتكب فعال يخالؼ أنماط السمكؾ »: هك(1991)السيد رمضافحسب  الحدث المنحرؼ إف 

المتفؽ عميو لألسكياء في مثؿ سنو كفي البيئة ذاتيا، نتيجة لمعاناتو مف صراعات نفسية ال شعكرية تدفعو ال إراديا 
ي حيف ف.(15)«لخا.... الرتكاب ىذا الفعؿ الشاذ كالسرقة، أك العدكاف، أك الكذب، أك التبكؿ الالإرادم أك قضـ األظافر

الصغير الذم يستجيب لعدـ تكافؽ بدرجة خطيرة كمتزايدة كبكسائؿ »: هك الحدث المنحرؼ ل أفير  أنكر الشرقاكم أف
الطفؿ الذم يقـك بسمكؾ مضاد  »:الحدث المنحرؼ هكأف  (Ivy Bennet)بينات إيفي ك أخيرا ترى.(16)«عدكانية

 .(17)«لممجتمع كيككف اجتاز مرحمة الكمكف
 :االجتماعيالتعريؼ ( ج

الشخص الذم يقـك بأفعاؿ متكررة غير »: الحدث المنحرؼ هك (S. etE. Glueck)" جمكؾ. ك إ. س" حسب 
كلك ارتكبيا الكبار العتبرت جرائـ، كىذه األفعاؿ غير القانكنية . قانكنية تصدر منو كىك لـ يبمغ سف السادسة عشر

 Roth)" ركث كافاف" ك يعتقد.(18)«الذم يعيشكف فيوترتكب نتيجة سكء تكيؼ األحداث مع النظاـ االجتماعي 

Cavan)يؤدم إلى  كبير، بشكؿ،كؿ طفؿ أك شاب ينحرؼ سمككو عف المعايير االجتماعية »: الحدث المنحرؼ هك أف
 :الحدث المنحرؼ هك"الشيخ كامؿ محمد عكيضة"ك في رأم.(19)«الضرر بنفسو أك بمستقبؿ حياتو أك المجتمع ذاتو

 .(20)«أك اقتصادية أك صحية أك حضارية سيئة اجتماعيةضحية ظركؼ »
: هماك ، نكعاف مف األحداث المنحرفيف "الحدث المنحرؼ"عندما يتطرقكف إلى مسألة  ،جتماعاالعمماءككثيرا ما يذكر 

 " .بالمناسبةالمنحرؼ "ك" المنحرؼ المزمف"
 :العكامؿ المكلدة لالنحراؼ -2

 :خمسة عكامؿ مكلدة لبلنحراؼ كهي كاآلتي(21) (PatriciaHanigan) باتريسياىانقافتحّدد 
 :األسػػرة( 2-1

 .إذا كانت األسرة هي عامؿ التنشئة األكؿ، فهي كذلؾ عامؿ مكلد لبلنحراؼ
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 :المدرسػػة( 2-2
تمعب المدرسة، بعد األسرة، دكرا في تعمـ الطفؿ بعض القكاعد كتقترح عميه بعض النماذج التي تساعد  عمى تحقيؽ 

لكف رغـ كؿ هذا األثر .مك  العقمي كالكجداني كاالجتماعيكما تساعد المدرسة أيضا في ن. سجاـ في حياته االجتماعيةنالا
فقد تكصمت الكثير مف الدراسات إلى كجكد عبلقة . إال أنها قد تتسبب في انحرافه ،في حياة الطفؿ ،اإليجابي لممدرسة

 .بيف عدـ التكيؼ المدرسي كاالنحراؼكثيقة 
بيف عدـ التكيؼ  ،إلى إيجاد ارتباط قكم جدا (D. Laberge-Altmejd)ألتمد-البارجتكصؿ  1976ففي سنة 

 West)" لكبر"ك" كسط"استنت  الباحثاف فقد كمف جهته  (.المراىقيف)في عينة مف الشباب  ،المدرسي كاالنحراؼ

&Loeber) عمى السمكؾ المنحرؼ  اإذا ظهر منذ االبتدائي يشكؿ مؤشر  ،، أف عدـ التكيؼ المدرسي1982، سنة
 .(22)مستقببل

السنكات في (الفشؿ)إلى أف عدـ النجاح المدرسي هذا األخير تكصؿ ،(Farrington)فارينطفأجراها ثالثة في دراسة ك 
هك محؾ جيد لتمييز المنحرفيف عف غير ( السنة السادسة ك السنة العاشرة مف العمربيف )األكلى مف التمدرس

مف أفراد  (%42) أف " فريشات"ك" لي بكف"يرل  ،كمف جهتهما. اؿ المزمنة لبلنحراؼالمنحرفيف، ككذلؾ كشؼ األشك
 "لي بمكف"كيعرض . تأخركا سنتيف (%26)راسية كاحدة، كأفتأخركا سنة د،المنحرفيف المتابعيف قضائيامف ا معينته

أف  لهما ، فتبيفاكمراهقيف منحرفيف متابعيف قضائي ،بيف مراهقيف منحرفيف غير متابعيف قضائيا ،مقارنة" فريشات"ك
يمكف تكضيح ذلؾ مف ك  ،(عدـ انضباط، عدـ اىتماـ بالدراسة، فشؿ دراسي)المراهقيف المنحرفيف غير متكيفيف مدرسيا 

 (:1987" )االنحرافات كالمنحرفيف"مأخكذ مف كتابهما حكؿ الالجدكؿ التالي خبلؿ 
 "فريشاف"ك" لي بمكف"حسب  ،يمثؿ عدـ تكيؼ المراىقيف المنحرفيف مدرسيا( 1)جدكؿ 

 
مراىقكف منحرفكف متابعيف  سمػكؾ األفػػراد

 قضائيا
مراىقكف منحرفكف غير 

 متابعيف قضائيا
 04 17 الغياب باستمرار (1)

 09 50 يطرد باستمرار مف القسـ (2)

 06 63 طرد مرة مف المدرسة (3)

 76 16 يكد الذهاب إلى الجامعة (4)

 05 44 يعارض دائما داخؿ القسـ (5)

 17في سف الػ (6)
 88 18 يذهب إلى المدرسة

 05 60 بطػػاؿ

 07 22 يعمػػؿ

 

Source : M. Frechette et M. Leblanc, délinquantes et délinquants. Chicoutima : Gaëtan 

Morin Ed, 1987 in Patricia Hanigan, la jeunesse en difficulté. Québec : P.U.Q, 1997, P. 221. 

فالمدرسة بمظهرها هناؾ أيضا صكر أخرل آلثار المدرسة في ظهكر االنحراؼ، ،باإلضافة إلى عدـ التكيؼ المدرسي
مما يكلد إحباطات كاتجاهات سمبية  .فشؿ كالتكجيه إلى األقساـ الخاصةتخمؽ كضعيات خطيرة كال ،الهرمي كالتنافسي

. إذا كاف األكؿ يمثؿ نمكذج تقمص سمبي لمثاني ،في انحراؼ تمميذ كبيرا دكرا  يمعب المعمـ عف الدراسة ك  اكتخمي اكتمرد
إف أسمكب معالجة المدرسة ،فكفي األخير. ي تكليد مشاعر النبذ كعدـ الفهـ كالظمـ عند التمميذفكثيرا ما يتسبب المعمـ ف
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في كضع  ،كيتمثؿ أسمكب المعالجة .دـ التكيؼ المدرسيلمتبلميذ الهامشييف هك في حد ذاته عنصر مساعد عمى ع
 .نهائيا أقساـ خاصة أك طردهـ مؤقتا أك يمدرسية، فالتبلميذ الذيف يعانكف مف صعكبات 

بات سابقة عف الدخكؿ المدرسي صعك  ،هي في أغمب األحياف ،إف الصعكبات التي يعاني منها التبلميذ في المدرسة
 .المشاكؿ العائمية كاالجتماعية:مثؿ

 (:العمؿ)الشغؿ ( 2-3
كرغـ منطقيػة كعقبلنية  .االنحراؼسكؽ الشغؿ باؿ الباحثيف كالعمماء في مجاؿ لقد شغؿ الدخكؿ المبكر لؤلطفاؿ 

كلـ تؤكػد هذ   ؿ مبكرا، إال أف النتائػ  لـ تنؼاالفتراض القائؿ بارتفػاع نسبة االنحراؼ في الفئػة التي تدخػؿ سكؽ الشغ
 Pronovost et)" لي بمكف"ك" بركنكفست"فقد الحظ . ضة، في كؿ مرةليؿ متناقاالفرضيػة كجاءت التح

(23)
Blanc)  أف 

 .عند األفراد الذيف يندمجكف جيدا في عالـ الشغؿ االنحراؼ، قد يخفض مف شدة ترؾ المدرسة
(GluecketGlueck)" قمكؾ"ك" قمكؾ"كيعتقد 

بيف الشغؿ ،ائ  دراستهما، بكجكد ارتباط مكجبمف خبلؿ نت ،
 اإلى أف عدد (Cusson)"كيسكف"يشير  ،كمف جهته.غمكف عمبل أكثر مف غير المنحرفيفأم أف المنحرفيف يش،كاالنحراؼ

 .أكؿ مناكشة مع مستخدميهـ ديغادركنه، بعال يبقكف في عممهـ إال لمدة زمنية قصيرة كهـ  ،مف المنحرفيف اكبير 
 (:األصدقاء)جماعة الرفاؽ (2-4

بعيدا لتشخيص االنحراؼ في سف  " لي بمكف"ك" فريشاف" ذ يذهبإ .المراهؽا في حياةكبير  فاؽ دكرا جماعة الر تمعب 
لى جماعة رفاؽ يمارس بعض أفرادها المنحرفيف غير القضائييف ينتمكف إفقط مف  (%23 )نسبة  كيرياف أف. المراهقة
 .(24)ضائييفعند المنحرفيف الق( %62)غير قانكنية، في حيف تصؿ هذ  النسبة إلى  أعماال
تقبمه حتى ،بؿ تأثير جماعة الرفاؽ المنحرفيفى المدل القصير، يقأف الشباب، عمذلؾ ، "ليبمكف"ك" فريشاف"كيفسر 
، أما عمى المدل المتكسط كالطكيؿ. هلمنشاط المنحرؼ المطمكب منه القياـ ب كدكف أف يككف بالضركرة متقببل ،الجماعة
عمى : متبادؿ، أم يصبح هناؾ قبكؿ رتبط بمدل تقبمه هك لهذ  الجماعةمب الرفاؽ عمى الشا تأثير جماعة فيصبح

 .الشاب أف يرغب في التشبه باآلخريف كعمى الجماعة أف تقبؿ الشاب بكؿ ما فيه
، فالجماعة تمنح الشاب تعمما نفسيا تعمما تقنيا يساعدا  عمى (مزايا)إيجابيات  االنحراؼ بصحبة جماعة الرفاؽ له إف

فجماعة الرفاؽ  .الضركرم القتراؼ فعؿ انحرافي نكمالمع رالتحضي: كيقصد بالتعمـ النفسي.(25)الشهرة كربح أكفر لمماؿ
كما يأخذ الشاب مف . الناتجة عف مخالفة القانكف،تساعد الشاب عمى التغمب عمى المخاكؼ كتفادم مشاعر الذنب 

  الشعكر بالذنب المنحرفة، كما يمكّ  تالسمككياجماعة الرفاؽ عمى تبرير   جماعة رفاقه الشجاعة لممركر لمفعؿ، كتساعد
كثر أما التعمـ التقني فيقصد به تعمـ أسرار كخفايا عمؿ المنحرفيف اآلخريف األ. المسؤكلية جماعية كليست فردية ألف

يصبح االنحراؼ مع الجماعة أكثر فائدة، فتزداد المذة ألف أفراد الجماعة  ،التعمماف ذافهكبكاسطة . تجربة كخبرة
التي ،داء كالقكة كالشجاعة ، عف حسف األفيما بينهـ ،يتبادلكف الحديثيتقاسمكنها معه، كتعظـ الشهرة ألف أفراد الجماعة 

 .يبديها الشباب أثناء القياـ باألفعاؿ المنحرفة
 :االقتصادية-العكامؿ االجتماعية( 2-5

أف انخفاض الدخؿ األسرم هك إحدل العكامؿ الخمسة التي (26) (West&Farrington)  "فارنطف"ك" كسط"يرل 
 .عف غير المنحرفيفتميز المنحرفيف 
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هـ األكثر ( ميف)ف ألسر فقيرة كيشغؿ األكلياء كظائؼ دنيا إلى أف األطفاؿ المنتمي (Robins)" ركبنس"كتكصؿ 
 .انحرافا مف األطفاؿ اآلخريف

، كهـ باحثكف مف بريطانيا، أف انخفاض الدخؿ األسرم (Blumsteinet al)بمكمشتايف كمف معويرل  ،كمف كجهته
أف " فريشات"ك" بمكف"يعتقد مزمنيف كالمنحرفيف غير المزمنيف، في حيف كثر تمييزا بيف المنحرفيف الهك العامؿ األ

 متابعيف)ففي دراستهما التي أجرياها عف المنحرفيف القضائييف . يأتكف مف أكساط اجتماعية فقيرة ،المنحرفيف القضائييف
كتنزؿ . مصالح العناية بالبطاليفمف أنهـ مف أسر تتمقى مساعدات مف الضماف االجتماعي أك  يصرح هؤالء (قضائيا

، أنهـ مف ضائييفمف المنحرفيف الق( %76)عند المنحرفيف غير القضائييف، كما يصرح  ،فقط (%22 )هذ  النسبة إلى
مف أسر مالكة لسكناتها، كفي هـ ( %50)  المنحرفيف غير القضائييف  أف  نصؼ في حيف,تها انأسر تستأجر سك

ي كما يحدث فيه مف حراؾ كتغير ثر عمى االنحراؼ كالكسط االجتماعؤ تاقتصادية أخرل -األخير هناؾ عكامؿ اجتماعية
 .ثقافي كأنماط العبلقة بيف الرجاؿ كالنساءكتنكع 

 :أنماط المنحرفيف -3
كفيما يمي عرض كجيز لهذ   ،فرعية أخرلأنماط  ،مف المنحرفيف كيندرج تحت كؿ نمطاثنيف  يمكف حصر نمطيف

 :األنماط
إلى كجكد صنفيف مف االنحراؼ ضمف هذا التنميط  (Moffit, 1993)مكفيت أشارت لقد :تنميط لالستمرارية( 3-1
 (.-2-أنظر جدكؿ : )هماك 
، أم نادرا ما يظهر قبؿ "المراىقة"في سف " المركر إلى الفعؿ"يتميز هذا النمط ببداية  :محدد بسف المراىقة ؼانحرا( أ

، "اـعدـ االنسج"يعاني هؤالء المنحرفيف مف عدـ استمرارية في طفكلتهـ كأفعالهـ المنحرفة تتصؼ بػ . (12-11)السنة 
كاء كاف كيبدك جميا ككاضحا الطابع النفعي لهذ  األفعاؿ س( 15-14) الفرص، كفي سف كهي متغيرة حسب الكضعيات أك

كهك عبلمة عمى  ،ذك طابع استكشافي ك يككف االنحراؼ هنا. (الشيرة)أك معنكيا( لى جماعةا االنضماـ)النفع ،ماديا 
حيث ينخرط  ،"نياية المراىقة"االنحراؼ مع  هذا "نياية"األسرية كبحثا عف منزلة كدكرا ،كتأتي  االنقطاع عف القيـ

الخركج مف أف  ،ػ الراهففي الكقت  ػ ،فالباحثيؤكليات، كيرل بعض سالشخص في حياة كجدانية كمهنية تكفر له منزلة كم
 . (27)األفعاؿ البلشرعية يتكقؼ عف اقتراؼسال يعني أف الشخص ،المراهقة سف
يز المزاج منذ الطفكلة، كيتم" انحرافية"اضطرابات سمككية كأحيانا  فيه مبكرا، كتظهر هذا االنحراؼ يبدأ:انحراؼ دائـ(ب

كتكجد في الغالب صعكبات في التغمب كفشؿ ". العجز في كظائؼ الضبط"أك " فرط النشاط"كالشخصية بكجكد أعراض
ف قراف المنحرفك كيعزز األ. مدرسي كتعاظـ العجز في التعمؽ أثناء العبلقات، كيبدأ مع الكالديف ثـ مع الراشديف اآلخريف

يكجد هناؾ تفاعؿ بيف كما . إجرامية اتكتظهر ديمكمة االنحراؼ بعد المراهقة في صكرة مسار . ةالنشاطات الهامشي
هذا المراهقة، ك  سف الرشد مركرا بسفإلى  ،سمات الشخصية كالعكامؿ المحيطية في مختمؼ مراحؿ العمر مف الطفكلة

 .عمى النشاط االنحرافي التفاعؿ هك الذم يصكف كيحافظ
حكؿ كجكد " مكفيت"يكضح نظرية الذم ( -2-أنظر الشكؿ " )مكفيت"ما تقترحه ك،يفسر منحنى تكزيع االنحراؼ 

الذم يبدأ منذ الطفكلة ،" االنحراؼ الدائـ"يدالف عمى ( خطيف)نمطيف مف االنحراؼ، ففي قاعدة المنحنى نجد سهميف 
أما النكع  .مف مجتمع الذككر (%10إلى  5 )ألنه ال يشكؿ سكل ،رناد ،هذا النكع مف االنحراؼ. كيمتد إلى سف األربعيف

عمى شكؿ منحنى جرسي، بمعنى أف بعض األفراد ،فيظهر " انحراؼ محدد بسف المراىقة"الثاني مف االنحراؼ المسمى 
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فيبدأ  ،ما البعض اآلخرأيبدأ االنحراؼ عندهـ في أكؿ المراهقة كيقترفكف أفعاال منحرفة أثناء كؿ مرحمة المراهقة، 
 .كيتكقفكف عنه في فترة قصيرة ،المراهقة آخرفي االنحراؼ عندهـ 

الباقية فتخص (%40)مف مجتمع المراهقيف، أما نسبة (%50)عند حكالي ،الثاني مف االنحراؼ شر هذا النكعينت
 .المذككريف االنحراؼ نكعييضمف ؿ المنحرفة التي تصنفهـ كا األفعااألفراد الذيف لـ يقترف

أفعاؿ انحرافية كمف معها بمكاجهة هذا التنميط كبينت أف نسبة الممتنعيف عف اقتراؼ " مكفيت"قامت  2002كفي سنة 
إلى ،"المنحرفيف المحرفيف المحدكديف بسف المراىقة"كما رأت ضركرة تقسيـ نمط . مف مجتمع الذككر فقط (%50)تخص

 .كما اعترفت أف التكقؼ عف االنحراؼ في سف المراهقة عند أفراد هذا النمط لـ تؤكد  الكقائع. أصناؼ فرعية
قميبل ما ،منحرفة في مراهقتهـ أف الشباب الذيف يقترفكف أفعاال (M. Born, 2002)" ميشاؿ بكرف"الحظ  ،جهتهكمف 

عمى األقؿ،  24غالبيتهـ يستمركف في نشاطاتهـ الجانحة إلى سف ف أ، بؿ (19أك  18 )يتكقفكف عنها لما يبمغكف سف
 .كهذا مهما كانت كضعيتهـ المهنية أك الزكاجية

 
 (T. Moffitt, 2002)مكفيت. حسب ت ،"الدائـ“كاالنحراؼ " المحدد بنسؽ المراىقيف"مقارنة بيف االنحراؼ ( 2)الجدكؿ 

 وىع االوحراف

 خصائصه

 "دائم"اوحراف  محذد بسه المراهقة"اوحراف 

 .٠ظٙش االٔؾشاف فٟ سٓ اٌّشا٘مخ - 

 .ب٠ىْٛ ظٙٛسٖ ِإلز -

 (.ِٓ اٌّشا٘م١ٓ% 50ؽٛاٌٟ )شبئغ عذا  -

 .ث١ٌٛٛع١خ-ال رٛعذ ػٛاًِ خطٛسح ػظج١خ -

 .ٚساص١خ طغ١شح عذاخطٛسح  -

 .٠ظٙش االٔؾشاف ِٕز اٌطفٌٛخ -

 .٠سزّش ػٍٝ ِذٜ ػذح فزشاد ِٓ اٌؾ١بح -

 (.ِٓ اٌزوٛس 10-5)رٛعذ ؽبالد ٔبدسح  -

 .رٛعذ اػطشاثبد ػظج١خ ٚسٍٛو١خ -

 .اؽزّبي رٕمً ٚساصٟ ٌٍخطٛح -

 
Réf : M. Born, psychologie de la délinquance. Bruxelles : éd de Boeck et larciers.a, 2003, P.32. 
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 (Moffitt, 2002)تكزع االنحراؼ حسب األعمار كفؽ نظرية مكفيت( 11)الشكؿ 
Réf : M. Born, psychologie de la délinquance. Bruxelles : éd de Boeck et Larciers.a, 2003, P. 37. 
 

أسباب تحكؿ الشباب إلى االنحراؼ كتغير تكيفهـ االجتماعي فتكصؿ إلى دكر الخصائص  درس مسشاؿ بكرفلقد 
 Rönkä et)ركنكا كمف معوالفردية لمشخص في ذلؾ مثؿ مشاعر الذنب لحظة الكقؼ عف االنحراؼ، كمف جهته كضح 

all, 2002)  أك إعادة تكجيه مهني، قد تشكؿ عكامؿ مفسرة لتطكر اجتماعي إيجابي ( ة)أف أحداث الحياة، كمبلقاة زكج
، (loeber, 1990)لكيبرك(Moffitt)مكفيتأظهر العديد مف الباحثيف، مثؿ . عند األشخاص ذكم المسارات االنحرافية

مبكرة كمما كاف التكرط فيها خطيرا كدائما، كيبدك  االنحرافية ، أنه كمما كانت السمككات(Morizot, 2001)كمكريزكط
الذم يجد مصدر  غاليا في تمؾ العدكانية كاالستثارة عند الطفؿ " االنحراؼ العنيؼ"هذا األمر صحيحا أكثر في حالة 
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ها بصراعات كاعتداءات متزايدة الخطكرة في فترة الطفكلة كالمراهقة ثـ تصؿ إلى ذركت( المصحكبة)الصغير المتبكعة 
 .باالعتداءات كحتى القتؿ في سف الرشد

سممنا أف سف الطفكلة هك الذم تكجد فيه  حتى لك" االنحراؼ االكتسابي"كيمكف تعميـ قاعدة التبكير أيضا إلى 
" العنيؼ"االنحرافي، كذلؾ ليس مستبعد أف يضـ الفرد الكاحد المسارات االنحرافية  العبلمات األكلى لمدخكؿ في المسار

 .مما يعطي مسارات انحرافية خطيرة جدا" ابياالكتس"ك
 :تنميط مسارم( 3-2

المحظة التي يظهر فيها االنحراؼ، كميته، : تنميطا لممنحرفيف يقكـ عمى أربعة أبعاد كهي" فريشات"ك" لي بمكف"يقترح 
التنميط لكؿ األعمار يصمح هذا . كما يسمح هذا التنميط بتحديد كضع المنحرؼ في المسار االنحرافي. تطكراته كديمكمته

كفيما يمي عرض كجيز ألهـ االنحرافات التي تدخؿ ضمف هذا .خصيصا لممراهقيف،غـ أنه كضع مف طرؼ الباحثيفر 
 :التنميط

مف األفعاؿ الجانحة منخفضة  امحدكد اهك انحراؼ غير اعتيادم، يقترؼ الفرد هنا عدد :انحراؼ متقطع فرضي(أ
كال تظهر فيما بعد ( مثال المراىقة)عث هذ  األفعاؿ في فترة محددة مف حياة الفرد تنبك ، (ذات خطكرة منخفضة)الخطكرة 

ذا ظهرت فهي   .نادرةتككف كا 
، (ضد الممتمكات، األشخاص، الكاندالية)يقترؼ الفرد العديد مف األفعاؿ الجانحة كغير المتجانسة  :انحراؼ انفجارم(ب

لكف ضمف سياؽ جك مشحكف بالصعكبات األسرية ،رة صغيرة كتككف خطكرتها متكسطة، يظهر هذا االنحراؼ في فت
 .كالشخصية

هك انحراؼ غير متجانس، طكيؿ المدل كذك خطكرة متكسطة، تدخؿ األفعاؿ الجانحة ضمف  :انحراؼ دائـ كسيط(ج
عرض كت( كثيرة)كرغـ أف هذ  األفعاؿ قد تككف متعددة . مسار يبدأ في الغالب في سف الطفكلة كيستمر في سف الراشد

يككف المسار متذبذبا كيعرؼ . صاحبها لمسجف إال أنها ال تتحكؿ كتتطكر إلى اعتداءات أك السرقة بالسبلح أك القتؿ
 .حاالت هدكء لكف ال ينقطع انقطاعا حقيقيا عف االنحراؼ إال في سف الرشد

كتمتد في شكؿ مسارات انحرافية تصبح األفعاؿ الجانحة أكثر عددا كأكثر خطكرة في فترة المراهقة :انحراؼ دائـ خطير(د
في هذا النكع مف االنحراؼ يرتبط العنؼ باالنحراؼ االكتسابي، كقد يحدث ككسيمة اكتساب، أك تصفية . إلى سف الرشد

 .كقد تصبح الجرائـ متكررة عند المغتصبيف المعاكديف أك القاتميف باستمرار. أك انقبلب بالسبلح النارم أك حجز رهائف
 :المنحرؼسيككلكجية  -4

 ف ال يظهركف عبلمات الػفجائية، فاألطفاؿ المكسكميف بأنهـ منحرفك "اضطرابات السمكؾ"يدخؿ االنحراؼ ضمف 
نما يقترفكف أيضا مخالفات  .،بيف كؿ اضطرابات السمكؾكهي العبلمات المشتركة  كعدـ الطاعة،( التحرش)كاالستفزاز  كا 
غير أف . غش كالكذب كالسرقةككات منحرفة كالعراؾ كالتهديد كالاهقة، سملى المر ا 4الذيف تشيع عندهـ، مف سف لمقانكف ك 

 .تصبح اكثر شدة كخطكرة كاستمرارية في سف المراهقة ،هذ  السمككات المنحرفة
ككمما كاف الفعؿ ( ¼)تككف األفعاؿ المنحرفة كالتكقيفات بسببها شائعة عند الذككر، بنسبة أربعة ذككر إلى فتاة كاحدة 

 (.الفرؽ بيف عدد الذككر مرتفع كعدد اإلناث منخفض)نيفا كمما زاد المدل المنحرؼ ع
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( جدارة)أقؿ براعة  اضطرابات التفهـ االجتماعي، كما يككنكف :ف باضطرابات مشتركة مثؿيمتاز المنحرفكف المراهقك 
لقد  ك.أك مضاديف لممجتمعمجرميف ( خاصة اآلباء)كفي الغالب لهـ أكلياء . في فهـ اآلخريف كتعمـ القكاعد االجتماعية

 :الحظ عمماء النفس أف هناؾ مجمكعتيف فرعيتيف مف المنحرفيف
  ف  داخؿ جماعة فرعية، لهـ صحبة سيئة يككنكف مندمجي :كالمندمجكف( تماعياالمنشؤكف اج)المنحرفكف المجتمعكف

ـ كبإمكانهـ اقتراؼ مختمؼ كيبقكف خارج المنزؿ ألكقات متأخرة مف الميؿ، كيرتبطكف بقكة بجماعتهـ أك بعصابته
 .في إطار نشاطاتهـ ضمف الجماعة ،المخالفات

  كهـ في الغالب كحيدكف  :كغير المندمجيف( غير المنشئيف اجتماعيا)غير المجتمعيف ك المنحرفكف المرضى نفسيا
المجتمعكف المنحرفكف  ينحدر. الصراعات كال يثقكف في أحد كيبدك كأنهـ يحبكف. كعديمك الشعكر أك الشعكر بالذنب

يتمقكا  فهـ لـفي أسر لـ تكف التربية فيها منسجمة،  يترعرعكفك  يكبركفأحياء فقيرة ك  ففرعية، مكالمندمجكف في جماعة 
 .(28)كحبا كبيريفعاطفة 

صبحكف إف األطفاؿ الذيف يعيشكف في أحياء فقيرة ال ي. كمهمبل اكال مبالي اكاف أسمكب التربية األسرية ال ممتزملقد 
كغير  أما المنحرفيف المرضى نفسيا. ألـكمهـ منحرفيف، كالسبب في عدـ انحراؼ البعض هك تشبعهـ بحب كبير مف ا

فيتكزع أصمهـ بيف كؿ طبقات المجتمع، كمف العكامؿ التي أدت إلى االنحراؼ نجد فشؿ األكلياء في فرض ،المجتمعيف
خؿ األسرة، كمزاج الطفؿ كعكامؿ الحماية مثؿ الحب األمكمي، عدكانية دا التربية أك حدكث تعزيز مباشر لسمككات

 .كبعض العكامؿ األخرل كنقص المهارة االجتماعية أك مشكؿ تقبؿ الرفاؽ لمطفؿ
 .(29)استمرار سمككهـ المضاد لممجتمعمما يعزز ( التكتؿ)،إلى التجمع ف لممجتمعضكف كالمضادك يميؿ األطفاؿ المرفك 

 :خمسة خصائص لممنحرؼ هي (Christian Debuyst, 1971)ذكر كريستياف ديبكيستفقد 
 .عدـ القدرة عمى مراعاة كاحتراـ مبدأ الكاقع -
 .غياب االنتبا  كاالهتماـ باآلخريف -

 .عدـ االلتزاـ الكجداني كالخمقي مع اآلخريف -

 .فرط الحساسية -

 .عدـ القدرة عمى التكيؼ -
عمى اآلخريف فهك يسقط ميكانيزمات دفاعية األعمى، لذلؾ األنا  الذم مصدر إف المنحرؼ يعاني مف الشعكر بالذنب 

 :مثؿ ،هذ  الميكانيزمات" ردؿ"كيذكر . يكجهها نحك أنا  األعمىأك 
 .عف االنحراؼ قاصد المنحرفة كمسؤكليتهينفي الم: تجنب الحساب الداخمي استراتيجية -
 .اإلفبلت مف العقاب باكتشاؼ أصدقاء جانحيف، أك افتراض القدرة عمى: البحث عف سند لبلنحراؼ -

 . (30)يمنع عف نفسه التعبير عف حاجته لمحب كالعبلقات الحميمة: مقاكمة التغيير -
يعاني مف نقص ضبطه أثناء  هككما يبلحظ أف المنحرؼ يغير مف ميكانيزماته الدفاعية حسب الكضعيات كالمكاقؼ ك 

 .(31)ككيفينقمب تعبير  المفظي إلى تعبير انفعالي كسم ،الحكار مع اآلخريف
يعتقد باحثكف نمطية تميز  عف غير  مف الناس، في حيف  أف المنحرؼ له شخصية ،يعتقد بعض الباحثيفاذ 
يس كمهـ كفيما يمي نحاكؿ إال عند بعض المنحرفيف كل ،ال يصمح كال يمكف تداكله" الشخصية المنحرفة"أف مفهـك ،آخركف

 :ك هي نظريات في الشخصية المنحرفة 5لى التطرؽ ا
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 :(32)"فريشات"ك" لي بمكف"نظرية ( أ
 :يرل هذاف الباحثاف أف المنحرفيف القضائييف يتميزكف عف المنحرفيف غير القضائييف بثبلث صفات

 .السمكؾ االنحرافي -
 .أم صعكبات االندماج االجتماعي: عسر التنشئة االجتماعية -

 .تمركز مفرط حكؿ الذات -
التنشئة  ت متينة مع اآلخريف، كنقص فيباالنعزاؿ أم صعكبة ربط عبلقاكتتميز شخصية المنحرفيف القضائييف 

عدـ األمف كالبدائية، أم أف ك ا  اآلخر، ط الحياة االجتماعية كالسمبية تجأم عدـ القدرة أماـ متطمبات كضغك  االجتماعية
 .فقط األكلكية لحاجاته الشخصية الفرد يعطي

عمى  ابسبب رؤيتهـ لمكاقع مف خبلؿ منظار متمركز حكؿ ذكاتهـ كليس متمركز  ،إف المنحرفيف منغمقكف عمى ذكاتهـ
 .اآلخريف

 :(33)"ساميتك"ك" بكشمسف"نظرية ( ب
" شخصية المجـر"كتاب  1976ف في الطب العقمي، كلقد نشرا سنة ، هما طبيباف أمريكياف مختصاهذاف الباحثاف

 6-4)أم أفراد اختاركا نمط العيش المنحرؼ منذ السنكات األكلى مف عمرهـ  ؛"منحرفيف بالعادة"كجكد ف عمى كفيه يؤكدا
تكجد عمى الصعيد المعرفي أكثر مما هي عمى الصعيد الكجداني، ،يعتقداف أف مساكئ المنحرفيف  هماك (.سنكات

ار التي يؤمف كمف أهـ األفك. يركف الكاقع مف منظكر خاص بهـتميزكف بطريقة خاصة في التفكير، حيث فالمنحرفكف ي
 :بها المنحرفكف نجد ما يمي

 .أثناء االتصاؿ مع اآلخريف، ال يتكممكف عف أنفسهـ، كال يقبمكا اآلخريف كيغيب نقد الذات عنهـ -
 ".ال أريد" يقصد فهك، كفي الكاقع "ال أستطيع"يستعمؿ المنحرؼ عبارة  -

 .يعتبر المجـر نفسه ضحية المجتمع كاألحداث -

 .في امتبلؾ األشخاص كاألشياء ممكية مطمقة يفكر المجـر أف له الحؽ -

 .المجـر يرفض الخكؼ رغـ أنه مسككف بمخاكؼ عديدة -

 .في كؿ المياديف ألنه مغركر ،يعمؿ المجـر دائما ليككف هك األحسف -

 .ال يهتـ المجـر باألضرار أك اآلالـ التي يتسبب فيها لآلخريف -
 .منحرفيفنمط تفكير لدل ال 50لقد أحصى هذاف الطبيباف حكالي 

 :(34)"كفابيانك" ركس"نظرية ( ج

كمف أهـ . ى عمؿ معرفيةاالنحراؼ كاإلجراـ إل يرجعاف كذلؾهك ف في عمـ اإلجراـ، ك هذاف الباحثاف الكندياف مختصا
 :ما يمي ،هذ  العمؿ

 .المجـر ال يتحكـ في ذاته، كال يفكر قبؿ اإلقداـ عمى فعؿ ما -
 (.وانحراف)فيما يحصؿ له  إحساس المجـر ضعيؼ أك منعدـ بمسؤكليته -

 .اعمى اآلراء الجديدة، ال يظهر مركنة كبيرة كال إبداع اتفكير المجـر متصمب، كهك ليس منفتح -

 .يصعب عمى المجـر حؿ المشكبلت -

 .المجـر متمركز حكؿ ذاته -
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 .بما يتكافؽ كذاته ،إلى تعريؼ الخير كالشر( ينحك)قيـ المجـر متمركزة حكؿ ذاته، كيميؿ  -

 ":ينماف"ك" ردؿ" نظرية( د
الطفؿ "كلقد عرضاها في الفصؿ الرابع مف كتابهما " األنا المنحرؼ كتقنياتو"العالماف تعرؼ بنظرية  هذافنظرية 
كتعني هذ  النظرية أف أنا الشخص المنحرؼ يستعمؿ العديد مف ميكانزمات الدفاع حتى يستمر كيبقى أنا . (35)"العدكاني
 :الدفاعية ضمف أربع استراتيجيات كقد صنفا هذ  التقنيات.منحرفا

ف سمككيا تتكفر إف األطفاؿ المنحرفك . حساس بالذنبأك ما يعرؼ بتقنيات إزالة اإل :تفادم العقاب الداخمي استراتيجية*
فبل يستطيع آناهـ الحصكؿ عمى اإلشباع دكف دفع ثمف لذلؾ كيتمثؿ في " مجمكعات مف القيـ"عمى (36)شخصيتهـ 

 ".اإلحساس بالذنب"
 .لفترة مف الكقت ،إف هؤالء األطفاؿ حائركف كقمقكف، كيبعدكف حيرتهـ كقمقهـ بالسمكؾ السكم

 :(37)ما يمي ،"اليركب مف العقاب"كمف أهـ تقنيات  
خفاء النكايا كالمقاصد الحقيقية" -  ".كبت كا 

 ".هناؾ مف فعؿ قبمي هذا السمكؾ" -

 ".الجميع فعؿ، عمى األقؿ، هذا السمكؾ" -

 ".مشاركيف في هذا السمكؾ لقد كنا جميعا" -

 ".عؿ بي نفس الشيء مف قبؿلقد فُ "  -

 ".هك مف أراد هذا" -

ال كنت أنا الخاسر" -  ".لقد اضطررت لفعؿ ذلؾ كا 

 ".لـ أستفد بشيء" -

 ".لكنني تصالحت معه فيما بع" -

 (".بدائيا)هك ليس استثنائيا " -

 ".إنهـ كمهـ ضدم، كال أحد يحبني، كيقضكف كؿ كقتهـ في استفزازم" -

 ".ـ يكف بكسعي الحصكؿ عميه بغير هذ  الطريقةل" -
، كيبحث جاهدا عف إغراءات "رفقاء سكء"يممؾ المنحرؼ براعة في اختيار  :إستراتيجية البحث عف سند لالنحراؼ*

 .يدافع مف أجمها البلنحراؼ كأهداف
الكسائؿ التي تضمف له اإلشباع مف اإلطراء  يبحث عفبؿ  ،إف األنا المنحرؼ ال يكتفي بمبررات ذكية ليريح ضمير 

طراء كمزايا نتيجة االنحرافي هك كؿ ما يتمقا  المنحرؼ مف شكر كمدح كا   كاإلطراءدكف اإلحساس بالذنب؛ ،(38)االنحرافي
كفيما يمي بعض االستراتيجيات المستعممة لتحقيؽ سند . راؼ بقكته، كشجاعته كذكائهكاالعت :فعمه االنحراؼ

 .(39)لبلنحراؼ
 ".رفقاء السكء"البحث عف  -
 ".تشكيؿ عصابة"الميؿ كالرغبة في  -

أم القياـ ألكؿ مرة بفعؿ منحرؼ ثـ يقـك أشخاص آخركف بو تقميدا )االنجذاب نحك الفعؿ المنحرؼ االبتدائي  -
 (.كمحاكاة
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 .البحث عف إغراءات االنحراؼ -

 .استغبلؿ النكبات المرضية المعتادة القتراؼ السمكؾ المنحرؼ -

 .التمرد عمى مبررات اآلخريف -

 .لها ثقافة تفضؿ االنحراؼ" مثالية األنا" -

 .التكهـ أنه سيستثنى مف قكانيف األثر بعمته كالنتيجة بسببها -

 .التبعية لطمكحات ككفاءات ترتبط باالنحراؼ -

يتفادل المنحرؼ الكضعيات أك األفراد الذيف يستهجنكف انحرافه، كيستمر في نفي أفعاله  :إستراتيجية مقاكمة التغيير*
ذا قبض متمبسا رفض التخمي عف العكامؿ التي تشجع عمى انحراؼ  أماكف مكلدة لالنحراؼ، رفقاء )المنحرفة، كا 

 (.االستيالؾ
الحيؿ "كذلؾ بتغذيته بسمسمة مف ( األنا األعمى)إف أنا الشخص المنحرؼ فعػاؿ جدا في تنكيـػ صكت الضمير 

 :(40)ما يمي ،كمف أهـ التقنيات المستعممة لمدفاع ضد التغيير". كالمبررات
 .االمتناع عف الكبلـ لحظة االعتراؼ -
 .الهركب إلى الصفة الحميدة -

 .تفادم الناس الخطيريف في حالة االنحراؼ الشخصي -

 .حاجاته لمحب كالتبعية كالنشاط( كؼ)خنؽ  -

يحيط المنحرؼ، بسرعة، بنقاط ضعؼ اآلخريف كيحاكؿ استعمالها في صالحه، كيظهر  :(41)عكامؿ التغيير الحرب ضد*
 .معارضة كبيرة باستعماؿ أسمكب خاص ال يستعممه اآلخركف في العادة

 :األسرة كاالنحراؼ -5
 :سمات أسر المنحرفيف( 5-1

 .العنؼ داخؿ األسرة، الكحكليةالطبلؽ، االنفصاؿ، : ةالغالب، مفككتككف أسر المنحرفيف في 
 .تعرضكا إلى سكء المعاممة الكالدية كالحرماف العاطفيقد كلقد لكحظ أف المنحرفيف، في الغالب، 

كما يبلحظ أف أكلياء المنحرفيف .(42)تشبه سمات شخصية الحّدييف ،إف المراهقيف المنحرفيف لهـ سمات شخصية
عمى أكالدهـ، كتككف عبلقاتهـ مع أكالدهـ سيئة كيككف االتصاؿ بينهـ  ساكنيف، كينزلكف عقكبات غير مبلئمة يككنكف

 .(43)نقطة الصفر ياألسرة، فكبيف باقي أفراد 
األسػػرة السػػكية هػػي التػػي يحػػافظ أفرادهػػا عمػػى تماسػػكهـ األسػػرم، كيسػػكد بيػػنهـ الحػػب كالمػػكدة :المشكػػػالت األسريػػػة( 5-2

 .كؿ كاحد منهـ كالعطؼ كالتقدير كالتعاكف كاحتراـ دكر كمكانة
ذا زاؿ هذ  التماسؾ  ككثػرت مشػكبلتها، التػي سػنكرد الػبعض " الالسػكية"انفرط عقد هذ  األسرة كأصبحت تكصػؼ بػػ ،كا 

 :منها
 .حركيا-إلى عدـ نضجه كجدانيا كعقميا كحسيا،يؤدم حرماف الطفؿ مف أمه  :الحرماف مف األـ( أ
ة لآلخريف، كيككف الذككر أقؿ تكافقا في عبلقاتهـ مع اآلخريف، كأقؿ في هذ  الحالة أكثر تبعي تككف اإلناث:غياب األب(ب

 .نضجا جنسيا، حيث يتصرفكف برجكلية مصطنعة كمبالغ فيها أك يتشبهكف باإلناث
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إلى تبني الطفػؿ لمعػايير أسػرته األخبلقيػة، كهكػذا ينمػك ضػمير   ،يؤدم التدريب األخبلقي :مشكالت التدريب األخالقي( ج
األكليػاء بهػذا التػدريب إفراطػػا نمػك عنػد  مشػاعر الػذنب إذا تصػرؼ بمػا يخػالؼ هػذ  المعػايير، لكػف قػد يخػؿ الخمقػي، كمػا ت

 .تفريطا، كأف يككنكا قساة فيؤدم إلى عدـ التكازف في شخصية الطفؿ أك لّينه فينحرؼ أك يضطرب نفسياأك 
كليػػاء كمػػف إشػػباع حاجاتػػه النفسػػية يعػػيش الطفػػؿ فػػي جػػك أسػػرم مػػريض، يحػػـر فيػػه مػػف عطػػؼ األ عنػػدما :االنحػػػػراؼ( د

 .(44)  إال في االنحراؼفبل يجد مبلذ ،كاالجتماعية
مػف شػأنه أف يػؤدم إلػى انخفػاض فػي الضػبط  ،إف زيػادة نسػبة الطػبلؽ كاالنفصػاؿ :نقص الضبط االجتمػاعي األسػرم( ىػ

جتمػػاعي، حيػػث يبلحػػظ أف تعػػاني مػػف نقػػص فػػي الضػػبط اال،البػػاحثكف أف األسػػر أحاديػػة الكلي يػػرل .عمػػى مسػػتكل األسػػر
 ،عمػػؿ خػػارج المنػػزؿ لتمبيػػة حاجيػػاتهـالمػػراهقيف فػػي هػػذ  الحالػػة يأخػػذكف حريػػة أكبػػر كيختبػػركف الحػػدكد، كتجػػد األـ التػػي ت

 .صعكبات في ضبط سمككات أبنائها المراهقيف
أمػػا األب فقػػد يكػػكف غائبػػا أك ال يمعػػب دكر  االجتمػػاعي نحػػك أبنائػػه، كهػػذا ال يعنػػي أف األطفػػاؿ الػػذيف يػػأتكف مػػف أسػػر 

 .بالضركرة فالضبط، سينحرفك أحادية الكلي كالتي تعاني مف نقص 
 لػه نفػس أهميػةك ظهػكر االنحػراؼ مة جػدا كغيػر عاديػة يعػد عامػؿ خطػر فػي ف ممارسة سػمطة صػار فإ ،مف جهة أخرل

 .(45)انعداـ السمطة
فعػػؿ دينػػامي، كػػذلؾ خصػػيته، كهػػي ة شيػػكبنالقػػدرة عمػػى تػػدريب الطفػػؿ  هػػي السػػمطة الكالديػػة :نقػػص السػػمطة الكالديػػة( ك

الكالديػة هػي أيضػا السػمطة .عمػى الطفػؿ الراشد هػك مػف يبػادر، كيحػث كيثيػر كيقتػرح .كمخطط كمشاريع كرغبات كتصكرات
 .يه كيعممه القكاعد كالقكانيفإلى األخطار كيحم هكينبهالطفؿ  هك الذم يرشدكما اف الكلي . األمف ككضع الحدكد

حتػػى ك ذلػؾ ، ة إعبلميػة، كقابمػة لمفهػػـبكيفيػػ ،السػمطة هػي القػػدرة عمػى اإليضػػاح أم تقػديـ األحػداث المعاشػػة كالخيػارات
 .كاختياراته الخاصة بهفي تحديد مكقعه  ،فيما بعد ،كتبقى الحرية لمطفؿ. يدمجهـ الطفؿ في شكؿ مرجعيات كاضحة

، حيث يعطي كؿ منهمػا لسػمطته الشػكؿ كالتصػكر المناسػب لػه ،مسؤكلية كؿ كلي عمى حدلبؿ كؿ شيءالسمطة هي ق
 .حسب حياته كتربيته

فػي القػيـ األسػرية كاالجتماعيػة البػد أف  ك تػكازف كهرميػة كلكي يحافظ عمػى األكلياء،تتقاسـ المجمكعات التربكية سمطة 
 .(46)يككف هناؾ انسجاـ بيف األسرة كهذ  المجمكعات التربكية

 .عف دكرها نحك الطفؿ؛ إما تقاعسا أكضعفا أك لعدـ الكفاءة كقد تتخمى األسرة
جػدا،  افيصػبح هشػ، (47)هػك اخػتبلؿ فػي التػكازف كقػد يػؤدم إلػى االنحرافػات التربكيػة المضػرة بالطفػؿ ،إف نقص السمطة

كضػػعيؼ فػػي عبلقاتػػه االجتماعيػػة، كتػػنقص ثقتػػه فػػي نفسػػه، كيصػػير أكثػػر اندفاعيػػة كال يعػػكد قػػادرا عمػػى تحضػػير أفعالػػه 
هذ  األعراض مرجعها إلى نقص السػمطة الكالديػة، خاصػة األبكيػة، كيػؤدم نقػص السػمطة إلػى ظهػكر صػعكبات . كتسبيقها
 :جمة منها

  كغمػكض فػي تكجيهػاتهـ التربكيػة، ؿ، حيث لػكحظ عنػدهـ ليكنػة كتسػامحفي تكجيه الطفال يتحمؿ األكلياء مسؤكلياتهـ ،
 .في حياة الطفؿ ،كاستقالة، كعدـ االختيار كأحيانا غيابهـ عف المحظات المهمة

ديد التشػ ،في سف المراهقة، في شكؿ هشاشة كنقػص إسػناد األكليػاء لػه، كيحػاكؿ هػؤالء األكليػاء ،كيعيش الطفؿ هذا النقص
 .ألنه ال يصدقهـ أكال يفهمهـ ،كلكف بدكف جدكل ،مكاقفهـ مع ابنهـ المراهؽ في
 تنتقؿ السمطة التربكية إلى األـ( الخ... انفصاؿ تنقؿ، عمؿ،)عندما يككف اآلباء غائبكف. 



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

22 

 

 مػػػف خػػػبلؿ االنشػػػغاؿ الػػػدائـ بػػػه،  بػػػه، قػػػد يصػػػحب نقػػػص السػػػمطة بفػػػرط حمايػػػة، حيػػػث يبقػػػي الػػػكلي عمػػػى تبعيػػػة طفمػػػة
أمػػرا  قبللية الطفػػؿ كيصػػبح االنفصػػاؿ عػػف كليػػهكينػػت  عػػف هػػذا عػػدـ اسػػت. كالمخػػاكؼ كالعػػيش فػػي جػػك محفػػكؼ بػػالخطر

 .أك يصحب االنفصاؿ بقمؽ كبير مستحيبل

 كاألـ ال األكؿ أف األب  األمػػر: نفػػي كػػؿ كلػػي لسػػمطة الػػكلي اآلخػػر كهػػذ  ظػػاهرة تربكيػػة شػػائعة كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي أمػػريف
فيتظػاهراف أمػاـ ؛ فػي المعارضػة أثنػاء تربيػة ابنهمػا يتصكراف أف لكؿ كاحد منهما الحػؽ فػي اخػتبلؼ كجهػات النظػر كحتػى

ابنهمػا، بػنفس اآلراء كالقػرارات كهػذا غيػػر ممكػف كاقعيػا، فالطبيعػة تسػتكجب أف يكػػكف هنػاؾ تمطػاف مختمفػاف مػف السػػيطرة؛ 
 .(48)كالتكليؼ كالربط ك االختيار، كهك الذم يتحمؿ المسؤكلية بنفسهكالطفؿ هك الذم يقـك بعممية التركيب 

بيف األكلياء، سكاء عمى مستكل اإلحساس أك الشخصػية، هػي التػي تعطػي ثػراء فػي النسػؽ التربػكم، كاألمػر  تالفرك قاإف 
فمثبل كثير مف األمهػات يمغػيف السػمطة األبكيػة، لعػدـ فهمهػف  ،أف الكلي ينتقد بكيفية تهديمية، مكاقؼ الكلي اآلخر ،الثاني

لغائه  . (49)أك عدـ احترامهف لهذ  السمطة، كيأخذف الحؽ في الحكـ عمى الزكج كا 
 Jacques)فالفرنسي جاؾ الكاالنفسي كالمغكم  كقد تطرؽ الكثير مف المحمميف النفسييف إلى هذ  الظاهرة كخاصة المحمؿ

Lacan)  النبذ"الحالة بػ  الذم سمي هذ("Forclusion) 
  ُيفقػػد  ،فأثنػػاء النقاشػػات الزكجيػػة .، ممػػا يضػػعؼ التربيػػة األسػػريةفػػي المشػػاكؿ الزكجيػػة اـ الطفػػؿ كيصػػبح طرفػػسػػتخد  قػػد ي

 .لبلستفزاز كالتممؾ ان الزكجيف قكتهما التربكية كقدرتهما عمى تأميف الطفؿ، كهذا األخير يصبح مكضكع

  شػػيخكخة )كظرفيػػا ( الشػػيخكخة العمريػػة)فاألكليػػاء يتغيػػركف طبيعيػػا  .عديػػدة إلػػى مشػػاكؿتػػؤدم تغيػػرات األكليػػاء أيضػػا
لهػػػذ  التغيػػػرات  ،مػػف حقهػػػـ أف يغيػػركا فػػػي مػػكاقفهـ كاختيػػػاراتهـ كآرائهػػـ، كيحتػػػاج األطفػػاؿ إلػػػى تفسػػيرف، كبالتػػػالي (الػػزكاج

يصػبحكف عرضػة فهـ كبالتػالي .قض عنػدهـمػف ظهػكر التنػا خكفػا ،ف األكليػاء ال يرجعػكف فػي أقػكالهـإف كثيػر مػ. كمبرراتهػا
 ابكضكح عكضػ ،مف األحسف أف يكضح األكلياء نقاط ضعفهـ، ك رغـ أف قكة السمطة تككف مع صدؽ األكلياء ،لنقد األبناء

 .مف محاكلة مخادعة الطفؿ بحيؿ تربكية

مػػف نقػػص فػػي  ، نرجسػػيا احبػػاآلبػػاء الػػذيف يحبػػكف أبنػػائهـ يعػػاني :حػػب اآلبػػاء المرضػػى لألبنػػاء أك اآلبػػاء النرجسػػيكف (ز
سػييف الػذيف يريػدكف إشػباع حاجػاتهـ، كنقصػد باآلبػاء النرج. النض  الكجداني، أم أنهـ مازالكا صغارا مف الناحية الكجدانيػة

يحػاكؿ أف يحصػؿ  ،فمػثبل األب الػذم لػـ يػتعمـ كلػـ يصػؿ إلػى درجػة عمميػة كبيػرة.بلؿ استعماؿ أبنائهـ ككاجهة لذلؾمف خ
  .الدراسة كفؽ أطر تختمؼ عف كفاءات كرغبات هذا االبف بنه عمىعمى ذلؾ بإرغاـ ا

نما يهتـ بػه فاألب النرجسي ال يهتـ شخصػية  كيحمػؿ مصػطفى زيػكر. نرجسػيته يشػبع لػهبمقػدارما  ،بابنه في حد ذاته كا 
ا فػي النمػك اضػطراب يسػبب هػذا الحػب نرجسػي، ك ك أف حب اآلبػاء النرجسػيكف ألبنػائهـ هػك حػب أنػاني، فيرل هؤالء اآلباء، 
 .(50)بائهـآتجا  فتظهر عندهـ مشاعر الكر   السكم لؤلبناء؛

 :اضطرابات التنشئة االجتماعية( 5-3
كظيفتهػػا عمػػى أحسػػف كجػػه،  ،تػػؤدم كػػؿ المؤسسػات االجتماعيػػة المسػػئكلة عنهػػا تكػكف التنشػػئة االجتماعيػػة سػػكية عنػػدما

ذا اختػػػؿ تػػػكازف كاحػػػدة مػػػف هػػػذ  المؤسسػػػات اعتمػػػت التنشػػػئة كظهػػػرت فيهػػػا أخطػػػاء كمضػػػاعفات عمػػػى األفػػػراد، فيكبػػػركف  كا 
 .ثر عندهـ اإلحباطات كالتكتراتتك،ك يظهر عندهـ القمؽمضطربيف نفسيا كسمككيا ك 

 :فيما يمي (51)"عنانيحناف عبد الحميد ال"إف أخطاء التنشئة االجتماعية كثيرة كتحصرها 
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 .الحرماف مف العناية -
 .إشعار الطفؿ بأنه غير مرغكب فيه -

 .اإلفراط في التسامح كالتدليؿ -

 .صرامة األكلياء كتسمطهـ -

 .انصراؼ األكلياء عف أبنائهـ -

 .ترؾ الطفؿ لمخادمات يعنيف به لكحدهف -

 .تضارب اتجاهات الكالديف في تربية األطفاؿ -

 .األسرية أماـ األكالدالتفكؾ األسرم كالخبلفات  -

 :مضاعفات األساليب التربكية الكالدية الخاطئة( 5-4
يؤدم إلى  ،مف طرؼ األب ،كثير مف المحمميف النفسييف أف الحرماف العاطفي المبكر كالعنؼ الممارس مبكرا جدايرل 

 .(52)ظهكر اضطراب في التقمص كنقص في البناء الرمزم
. (53)بػالكر  يفمػكئممأف األطفػاؿ المحػركميف مػف الحػب سيصػبحكف راشػديف  (R. Spitz)"رينييسبيتز"كمف جهته يػرل 

 .(54)كما تنمك عندهـ مشاعر العدائية كتزيد الغيرة كالحقد ك اإلحساس بالذنب
 :كالتالي حسب أسمكب التربية المتبع مف طرؼ األكلياء ،المضاعفات تمؾ" زينب محمد شقير"كتذكر 

 :مضاعفات القسكة كالتشدد(أ
 .خمؽ شخصية ضعيفة عند الطفؿ -

 .تأخر النض  االنفعالي -

 .عدـ القدرة عمى االعتماد عمى الذات -

 (.الخ... تشرد، انحراؼ، إجراـ)ممارسة السمكؾ االنحرافي  -

 :مضاعفات التدليؿ(ب

 .عدـ النض  االنفعالي -

 .البلمباالة عند الطفؿ -

 .العدكانية كالعنؼ -

 .اإلهماؿ كعدـ الطاعة -

 . النحيبيتبكؿ ال إرادم، قضـ األظافر، البكاء : النفسية راباتطاالضظهكر بعض  -

 :مضاعفات الرفض كعدـ التقبؿ(ج

 .عدـ إشباع الطفؿ لحاجاته إلى االنتماء كالحنك -

 :مضاعفات الحب الكاذب لمطفؿ(د

 .يتظاهر الطفؿ أنه سعيد بحب كالديه الكاذب له -

خفاء المشاعر -  .يتعمـ التصنع كا 

 .يبطفيتعمـ إظهار عكس ما  -

 .يا لكنها سيئة في العمؽعبلقة جيدة سطح تكجد :الكاذب مضاعفات التبادؿ(ىػ
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 .لكنها تككف في معظـ الحاالت ستارا لمتفاعبلت الخاطئة ،يشعر الطفؿ في ظؿ األسرة بالسعادة كالحب -

 .صراعهـ عمى األبناءإسقاط ب يقـك األكلياء :مضاعفات المثمث غير السكم( ك

نعكس تػػ)المكجػػكد بػػيف كالديػػه، كيصػػبح هػػك الػػذم يقػػـك بالػػدكر المسػػئكؿ كالمكضػػكعي كالممتػػـز  يتحمػػؿ الطفػػؿ الصػػراع -
 .، كيصبح عمى الطفؿ أف يتسامح مع كالديه، كأف يقدر ظركفهما(ليا نككصياك ف دكرا طفاألدكار حيث يتخذ الكالدا

 .إنهاؾ مصادر  الكجدانية كاالنفعالية،يقع الطفؿ في المرض بسبب  -

 :نقد الزائدمضاعفات ال(ز

 .يصبح الطفؿ عديـ القيمة -

 .يفقد الطفؿ ثقته في نفسه -

 .(55)يصبح بطيء االستجابة لممثيرات التي حكله -

 :العالقة بيف األسمكب التربكم الخاطئ كاالنحراؼ( 5-5
 .(56)أظهرت العديد مف الدراسات أف التربية األسرية الخاطئة هي مف أهـ العكامؿ المؤدية إلى االنحراؼ كاإلجراـ

كمف األساليب التربكية الخاطئة قسكة األكلياء عمى أبنائهـ كالتشدد في معاممتهـ كرفضهـ كعدـ تقبمهـ كالبلمباالة بهـ 
 .كفرط تدليمهـ

إلى عدـ نض  األكلياء انفعاليا ككجدانيا كجهمهـ بأساليب التربية  ،كهذ  األساليب التربكية الخاطئة ترجع في غالبيتها
 .هـ لؤلسمكب التربكم الخاطئ الذم نشئكا عميهالسميمة كتكرار 

 :القيـ األسرية كاالنحراؼ( 5-6
: ذا االنهيار القيمي األسرمية المكلدة لبلنحراؼ، كمف مظاهر هيعد انهيار القيـ األسرية مف أهـ العكامؿ االجتماع

بفقداف المثؿ ، ذا النكع مف األسر انحراؼ األب أك األـ أك كبلهما أك انحراؼ األخ األكبر أك األخت الكبرل كيتميز ه
سكية، مف انحراؼ كسكء أخبلؽ، مقبكلة البّل  العميا كاختبلؿ المعايير االجتماعية كانعداـ القيـ الخمقية كتصبح السمككات

 .(57)األطفاؿ عميها عْ ب  يش  داخؿ هذ  األسر بؿ كُ 
عمػػى تػػأثير مختمػػؼ األنسػػاؽ المعياريػػة كالمرجعيػػة كنمػػاذج " التنشػػئة االجتماعيػػة"شػػددت الدراسػػات التػػي أجريػػت حػػكؿ 

قكاعػػػػد السػػػػمكؾ التػػػػي تػػػػنظـ تفاعبلتػػػػه مػػػػع  ؿيسػػػػتدخالطفػػػػؿ ك يػػػػتعمـ . عمػػػػى تكػػػػكيف شخصػػػػية األطفػػػػاؿ،سػػػػمكؾ المجتمػػػػع 
كذلػؾ مػف خػبلؿ الكيفيػة التػي تعيشػها هػذ  الجماعػة  .معياريػة مػف خػبلؿ الجماعػة األسػريةتتجدد األنسػاؽ ال حيث.اآلخريف

 .مممكس كالممارسات التي تكتشفها باستمراربال
جماعػػة تنتمػػي بػػدكرها إلػػى سػػياؽ اجتمػػاعي كثقػػافي يحػػدد  رهػػا، كهػػيالطفػػؿ يجػػد نفسػػه فػػي جماعػػة لػػـ يخت عنػػدما يكلػػد

مػف القػيـ  اددعػعمػى الطفػؿ ،كيقتػرح هػذا السػياؽ . ظػركؼ كجكدهػا كيعػيف كضػعها بالنسػبة لمجماعػات االجتماعيػة األخػرل
 .كجه تصرفاتهكالنماذج التي ت

مضػمكف  بؿ يحصؿ فقط عمى فرع منها، كيشكِّؿ ال يتحصؿ الطفؿ عمى كؿ ثقافة مجتمعه الذم ينتمي إليه مرة كاحدة
 .(58)هذ  الثقافة بالتكامؿ أك التعارض مع الجماعات األخرل

 ةاألسػػر . األدكارسػػتمـز تخصػػص فػػي األدكار كالتكقعػػات المرتبطػػة بهػػذ  ت ،األسػػرة هػػي أكؿ تجربػػة اجتماعيػػة لمطفػػؿاف 
. كالخػػارجأيضػػا هػػي نسػػؽ معيػػارم مػػرتبط بالنسػػؽ االجتمػػاعي كالثقػػافي السػػائد، كيسػػير هػػذا النسػػؽ العبلقػػات بػػيف أعضػػائه 
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هي غشاء كقايػة مػف الخػارج كهػي أيضػا قنػاة النتقػاؿ عػدد مػف القػيـ كالمثاليػات كأنمػاط التفكيػر كالفعػؿ السػائدة فػي  ةكاألسر 
 .(59)المجتمع

خاصة القػيـ الدينيػة كاألخبلقيػة، ممػا يتكلػد عنػد  صػراع ،التي تربى عميها  القيـ،ما يهمؿ الفرد القيـ عند كيظهر انهيار
 :التالية تالسمككيانفسي ما يمبث أف ينتهي به إلى كاحد مف 

 .االنسحاب أك العزلة أك االنطكاء أك الهجرة -
 (.الكسيمةالغاية تبرر )االستسبلـ إلى الممذات كالماديات، تحت شعار  -

 .فتظهر الجريمة، كاالنحراؼ، كالعدكانية، كاإلدماف: التمرد عمى الكاقع -

 .(60)الركابط األسرية كنقص التماسؾ كالكئاـ كاالنسجاـ األسرم األسر كتحمؿتفكؾ  -

. الكاقػعبيف مضمكف القيـ المثالية كبيف ما هك مكجكد عمػى أرض  ،ما يحدث اختبلؿ في التكازفيتدهكر نسؽ القيـ عند
بيف ما عرفك  كتعممك  عف القيـ كبيف مػا كجػدك   ،نتيجة التبايف الشاسع ،يعيش األفراد أزمات كصراعات نفسية شديدة ثحي

تػػؤدم إلػػى تػػدهكر أنسػػاؽ القػػيـ  المكاقػػؼ التػػي فكمػػ. لهػػامجسػػدا أمػػامهـ فػػي الكاقػػع مػػف انعػػداـ لمقػػيـ أك عػػدـ امتثػػاؿ األفػػراد 
 .االجتماعي الفجائي الذم يعرفه مجتمع أك جماعة اجتماعية معينةالحركب كالككارث كالتغير  :نجد
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 االتجاىات النظرية الحديثة المفسرة لظاىرة الجريمة
 (نحك قراءة تحميمية تكاممية )

 ركيمؿ نكاؿ
 جامعة سكؽ اىراس

 
 ممخص

المهتميف بظاهرة اإلجراـ في تفسير الجريمة كتحديد طبيعتها كأنماطها كدرجة خطكرتها كطبيعة  اختمؼ العمماء كالباحثكف
 أف هذا شيء منطقي باعتبار.ايا كاألحداث كاألفكاربالنسبة لمقض كما اختمفكا في كجهات الطرح تمارسها،الفئة التي 

كهذا ما  ،اإلنساف ال يدرؾ مجمكعة الحقائؽ المختمفة دفعة كاحدة، بؿ يجزئها إلى أفكار أك معمكمات محددة ككاضحة
غمب االتجاهات أفي حيف آخركف يجمعكف  .لاألخر يؤدم بالبعض لبلستناد إلى نظرية معينة دكف أف يهتـ بالنظريات 

المقاربة النظرية  لمجريمة تتطمب مف الباحث االجتماعي فهما مما ال شؾ فيه أف . عمى االستناد إليهاممكف كيع ،النظرية
خرل كفهـ المناخ الثقافي كالسياؽ االجتماعي لممجتمع الذم تحدث فيه، كالتطرؽ إلى التفسيرات األ ،ألبعادهاككعيا كامبل 

 .التي جاء بها عمماء النفس كالبيكلكجيا كالطب في تفسيرها
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Abstract 
There is a discord between scientists and 

researchers who are concerned with the 

phenomenon of criminality to explain the crime 

and define its nature, its patterns, its degree of 

gravity and the nature of the category that exerts 

it. Therefore, their viewpoints are different about 

issues, events and thoughts which lean on each 

researcher to explain the criminal phenomenon, 

and this is logical when we take into 

consideration that humans do not grasp a group 

of different realities in a single batch. Even if 

He/She fractionalizes them into accurate and 

clear thoughts or information. Some scientists 

rely on one theory and neglect others, some 

others, regroup the most theoretical tendencies 
and count on them. The theoretical approach of 

crime needs  a full understanding and complete 

consciousness of the crime dimensions and 

comprehends the social climate and contexture 

of society in which the crime happens .It tackles 

the other explanations that come from 

psychologists , biologists and doctors to explain 

crime. Therefore, what are the main theoretical 

tendencies that have explained the crime? 

 

 

 

 

  : مقدمة
الجريمة مف الظكاهر االجتماعية التي تؤثر  تعد ظاهرة 

كتتأثر بها في اآلف نفسه، كهي ، األفراد كالمجتمعات حياةفي 
البدايات رافقت بؿ هي ظاهرة قديمة ليست ظاهرة مستجدة، 

كاتساع  مع تطكر الحضارة تتطكر لئلنساف ك  األكلى
 ر،شالطمكحات الشخصية كالصراع غير المنتهي بيف الب

كترتبط بالسمكؾ الفردم كالجماعي لئلنساف الذم يخرج عف 
تطرح الجريمة . تحقيؽ أهدافه مف أجؿقكاعد المجتمع كقكانينه 

هذا السمكؾ  . السمكؾ اإلنساني في أعمى درجات تعقيد مسألة
ألكاف ترتبط بشكؿ كبير بك الذم يختمؼ حجمه كتتنكع أسبابه، 

كالمشكبلت كالظركؼ االجتماعية كالنفسية الصعبة،  التصادـ
كالتي تقكد إلى سمسمة مف األكضاع المنحرفة المتأزمة  فتنت 

 .جراميالسمكؾ اإل
كلفهـ أبعاد الظاهرة أكثر، نقدر انه مف المفيد تعقمها  في هذ  
المساهمة في سياؽ أهـ االتجاهات النظرية التي حاكلت 

 . مقاربتها
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 : االتجاه البيكلكجي  -1
إلى الكشؼ عف السمكؾ اإلجرامي في محاكالت  17كمنذ القرف ، لقد اتجهت الدراسات العممية في العصر الحديث

 كإنسافف بعضهـ ينظركف إليه ؾ أف اإلنساف المجـر يشغؿ باؿ هؤالء الباحثيف ألذال ،كالسمكؾ البشرييف سيالستقراء النف
أت هذ  لكف لـ ت. ، كأنها نظرة المجـر المريض لنفسهاإلكرا  الحتمي ال يستطيع ردعه ف مرضه نكع مفكأمريض 

كتطكرت هذ  الدراسات خبلؿ القرف التاسع عشر  .الدراسات بنتائ  مقنعة يمكف االطمئناف إليها مف الناحية العممية
كائف مختمؼ بطبيعتو عف اإلنساف الذم  "كالفكرة القائمة باف المجـر هك "  اإلنساف الذم  يكلد مجرما"بظهكر فكرة 

 " .   يعتبر طبيعيا كسمككو سكم
 األفراد،الكراثي له دكر أساسي في ظهكر السمكؾ اإلجرامي لدل  االعتقاد بأف العامؿباحثكف البيكلكجيكف إلى فاتجه ال
ؾ بما تمعبه السمات البيكلكجية كالكراثية في ظهكر النزعات اإلجرامية لدل األفراد، حيث تمثؿ الكراثة عممية لمفسريف ذ

لمحظة التي يتشكؿ فيها الجنيف أم انتقاؿ صفات عضكية كمرضية انتقاؿ خصائص معينة مف األصكؿ إلى الفركع في ا
 تمف اآلباء إلى األبناء بدرجات متفاكتة، كانطمؽ أصحاب هذا االتجا  مف فكرة أساسها أف الطفؿ يرث عف كالديه سمككيا

 : ك اعتمدكا في دراساتهـ عمى. (1)معينة انحرافية، عنيفة 
أسرة بها آباء  بتتبع التاريخ اإلجرامي لؤلسرة  قصد معرفة ما إذا كاف المجـر ينحدر مف فحص أشجار العائالت -1

كقد أسفرت الدراسة  *.لعائمة الكاليكاؾ" جكدارد"نذكر عمى سبيؿ المثاؿ الدراسة التي قاـ بها الباحث ،كأجداد مجرميف
 : (2)عمى النتائ  التالية

ف كضعاؼ العقكؿ كجد عدد غير قميؿ مف األطفاؿ غير الشرعيي: قؿضعيفة الع ةالتي تناسمت مف امرأ األسرة* 
 .كالمدمنيف عمى الكحكؿ كالبغاء كالشكاذ جنسيا كالمنحرفيف ،كالمجرميف

كتتبع حياتهـ كانكا  كجد الباحث أف كؿ األفراد الذيف أحصاهـ: التي تناسمت مف المرأة المعممة حسنة السمعة ألسرةا* 
 .كآخر أصيب بمرض عقمي عمى الكحكؿ،باستثناء اثنيف كانا مدمنيف ... أطباء ،كفمحام ،قضاة ،مف األسكياء

اتجيف مف اتحاد كتقـك عمى مقارنة تكأميف متطابقيف ناتجيف مف بكيضة كاحدة كتكأميف اخكيف ن :دراسة التكأـ -2
مف أزكاج  77: (3)أفكقد أسفرت الدراسة عمى "*النج "الدراسة التي قاـ بها  :نذكر عمى سبيؿ المثاؿ. بكيضتيف مختمفتيف

 . فقط مف األزكاج المتآخيف متماثميف في اإلجراـ 12التكائـ المتطابقيف متماثميف في اإلجراـ كاف 
 .قياس التشابو في الجريمة بيف اآلباء ك األبناءتقـك أيضا عمى  كما -3

جرامي الكراثة كاإلجراـ كمف ثـ أطمقكا مصطمح االستعداد اإلكقد تـ التكصؿ إلى كجكد حاالت كثيرة تـ الربط فيها بيف 
، حيث اعتبرك  صفة في الشخص تزيد مف احتماؿ إقداـ الفرد عمى ارتكاب الجريمة في ظركؼ معينة، مع المكركث
رث كاف تكارث االستعداد اإلجرامي المكركث يجرم بكيفية تشبه عممية تكا .أف يكرثها هذا الفرد إلى أبنائه احتماؿ

 .كالخصائص العقمية  ،العينيفكلكف  البنائية، كالطكؿاالستعدادات الجسمية كالصفات 
عبلقة بكجكد اختبلؿ في أساس أف الجريمة كاالنحراؼ لهما كما اتجه بعض العمماء إلى دراسة الكركمكزكمات عمى 

مما أدل إلى استناد الكثير مف المحاميف إلى أف كجكد اختبلؿ في كركمكزكمات  المجـر   ف،الكركمكزكمات لدل المجرمي
كهذا ما عبر عنه بنظرية . ألنه شخص مريض، كليس عمى المريض حرجاف، تعفيه مف المسؤكلية كالعقاب أماـ القانك 

* لديهـ شذكذ صبغي سبتهـ قميمة،نف كانت ا  ك  حيث تكصؿ العمماء إلى أف هناؾ بعض األفراد  ي،االنحراؼ الكركمكزكم
كاحدة قد يككف لها تأثير عمى الغرائز اإلجرامية، كقد   yفمهـ زيادة في عدد الصبغيات الجنسية، كأثبتت الدراسات أف زيادة
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في  1966مثؿ البحار رشارسبيؾ الذم قتؿ في شيكاغك سنة  ،بيف المجرميف x y yثبت كجكد نسبة كبيرة مف صبغية 
 xyyممرضات كبعد التحميؿ كجد أنه صاحب صبغية إضافية تككينه الصبغي 8كاحدة أقؿ مف ساعة 

غير أف . (4)
كأف  ،مف الحاالت التي كاف لها تأثير عمى انحراؼ األفراد 1/5الدراسات أثبتت بأف عامؿ الكراثة ال يمثؿ سكل خمس 

 .  تالعكامؿ االجتماعية هي التي تدفع بالفرد إلى ارتكاب مثؿ هذ  السمككيا
 الطبية ألغمب المجرميف المتكاجديف في السجكف عمى المستكل العالمي أثبتت، أف األغمبية الساحقةلكف التحاليؿ 

ف كجدت فهي نادرة جدا ، د لديهـ اختبلؿ في الكركمكزكمات،ال يكجمنهـ  .  كا 
، الرجؿ :  كبمغ النجاح ذركته بكتاب عنكانه االتجا ،كاستمرت األبحاث في هذا  لكمبركزك  اإليطالي سيراز لمطبيبالمجـر

 Lombroso الدراسة األكلى التي استخدمت  كهي ،اإلجراميةالبيكلكجية في عكامؿ تككيف الظاهرة  ةنظريصاحب ال
 .اإلجرامية المنه  العممي في تفسير الظاهرة

كالنفسي، كهذا يعتقد أف اإلنساف المجـر له خصائص بيكلكجية تميز  عف اإلنساف السكم، كالتككيف الجسمي 
ِِ أثناء تشريحه لجثت المجرميف، كجكد  قد الحظ ك  ،ختبلؼ يحكؿ دكف تكيفه في المجتمعاال ممحكظة في تككينهـ  عيكِب

عدـ انتظاـ شكؿ الجمجمة، ضخامة الفكيف شذكذ تركيب :كيشترككف في قسمات عامة  فيما بينهـ مثؿ  الجثماني،
انه كمما خؼ كزف الدماغ  الدماغ، بحيثفرطحة األنؼ أك التكائه،كخفة كزف  ،زيادة أك نقص في حجـ األذنيف اف،األسن

كمكلع محب لمشر  ،شديد القسكة ،نيؼ المزاج ،قميؿ اإلحساس باأللـكقد يككف المجـر ع .كمجرما كمما كاف صاحبه غبيا 
عضكية خاصة، كمظاهر مح يتميز بمبل المجـر نمط مف البشركانتهى لكمبركزك إلى أف  .كال يشعر بتأنيب الضمير به،

 .، تزيد مف قابمية الفرد كتضاعؼ استعداد  الرتكاب الجريمة أكثر مف غير  جسمانية شاذة
، المجـر بالفطرةما يطمؽ عميه اسـ  المكركث، كهكيرل أف المجـر شخص مريض يعاني مف مرض السمكؾ اإلجرامي 

 :  (5)الذيف درسهـ إلى صنؼ المجرميفكقد  .لسمكؾ اإلجراميدفعه إلى اقتراؼ ايكلد مزكدا باستعداد طبيعي ي أنهبمعنى 
المجـر المياؿ ك...يتميز بطكؿ األذنيف كضخامة األنؼ كفرطحته كتقارب العينيف :الجرائـ الجنسية المجـر المياؿ إلى *

: القتؿ المجـر المياؿ إلى ك ...كثافة شعر الحاجبيف كانخفاضهما  ،يز بخفة في الحركة ،كصغر العينيفيتم: السرقة  إلى
 .كنظرة ثابتة قاسية في عينيه  ،بركز الكجنتيف ،طكؿ الفكيف ،يتميز بضيؽ أبعاد الرأس

أك مصاب بالصرع الكراثي الذم يؤثر عمى األعصاب   ي،عقم يككف مصاب بمرضالجنكف قد :المجـر المريض ب*
كهك  المجـر المعتادفي التكيؼ مع المجتمع إضافة إلى  السيككباتي كيجد صعكبة كالمجـر .كالعضبلت كالحالة النفسية 

المجـر بالعاطفة كهك مف يرتكب الجريمة نتيجة الغيرة أك استفزاز أك حماس كهك بالغ  اعتاد السمكؾ اإلجرامي ككرر  ك
  .الحساسية كضعيؼ السيطرة عمى نفسه

الذم  باإلدماف، كهككأخيرا المجـر المريض  .بهايمة، كلـ تكف في نيته القياـ كهك الذم يرتكب الجر  كالمجـر بالصدفة
المجهكدات التي بذلها  نه رغـأير غ ،مما يؤدم به إلى اإلجراـ ه،ضكابط السمكؾ لدي اإلدماف عميه، فيضعؼيؤثر 

اإلجرامية العتبارات عديدة جميع الحاالت  عمى اتطبيقهيمكف  أف نتائجه ال إال ،السمكؾلكمبركزك في محاكلة منه لتفسير 
تأثير العكامؿ أهمؿ ك  نهأكما ، يمكف استخبلص قانكف عاـال بحيث  عمى عينات قميمةركز جهكد  في تجاربه  :ه نأمنها 

   . في سمكؾ المجـر -بيئية، كاجتماعية، كغيرها  -األخرل 
حاكلكا  ، إذؾ اإلجرامي كاإلفرازات الغدديةكلـ يكتؼ  العمماء الفزيزلكجيكف بما تـ التكصؿ إليه مف عبلقة بيف السمك 

، ففي دراسة قاـ بها هكتكف قص البيكلكجي كسمكؾ الفرد المجـرإظهار العبلقة بيف األمراض الجسمية كالعقمية كالن
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HOOTON مجرما، كجد أف النقص الجسمي كمنها ظهكر بعض العاهات كقصر القامة  668أ عمى .ـ.في الك
اشرا  يدفع الفرد أك المجـر إلى سمكؾ تعكيضي نتيجة شعكرهـ بالنقص  كتكلد لديهـ هذ  كضعؼ البصر يككف سببا مب

 .(6)قد تؤدم بهـ إلى ارتكاب الجريمة ساسا بأنهـ أشخاص غير مرغكب فيهـ، العاهات إح
كفي أحد التشنجات صار  آلخر،كمف األمثمة عمى ذلؾ حالة جندم مسالـ، كانت تنتابه تشنجات صرعية مف حيف 

خالي استسمـ لنـك عميؽ لساعات طكيمة، أفاؽ بعدها  كجنكد، ثـضباط  كقتؿ، بضعةبالغ العنؼ، كخرج تماما عف كعيه 
إال أف هذ  النتائ  لـ تجد صدل  يؤكد الباحثكف أف نسبة القتمة المصابيف بمرض الصرع كثيرة جدا،. مما حدث  الذهف

 .ر السمكؾ اإلجراميكبيرا لدل المهتميف بتفسي
حتى  ا، أف أنصار التفسير البيكلكجي ال زالك الجريمةنبلحظ مف خبلؿ تعرضنا لبعض النظريات البيكلكجية في تفسير 

كمف الناحية األخرل فإنهـ  .دة تعمؿ بدقة كفؽ قكانيف الكراثةاليـك عاجزيف عف إثبات مقكلة انتقاؿ اإلجراـ بمكرثات محد
د بعض االستعدادات اإلجرامية الطبيعية لدل بعض األفراد، األمر الذم قد يقكدهـ إلى ارتكاب ال يستطيعكف إغفاؿ كجك 

كهذا ما معنا  أف هناؾ فئة مف األفراد ممف  ،لك تكاجدكا في ظركؼ بيئية أك اجتماعية ذات طبيعة إجرامية الجريمة، فيما
هـ الرتكاب االنحراؼ كذلؾ لدل تعرضهـ لظركؼ كراثية إجرامية، كيصبحكف أكثر ميبل مف غير  تيتميزكف باستعدادا

 .بيئية إجرامية معينة 
  كما أف عمماء البيكلكجيا ال يستطيعكف التأكيد بالقكؿ عمى أف التككيف الجسمي الطبيعي لئلنساف ظاهرة طبيعية ثابتة

بعض هذا التككيف بؿ هـ عمى العكس مف ذلؾ ال ينكركف دكر البيئة في تطكير  .ال تخضع إلى تغيير أك تعديؿ 
كما كأنهـ يعترفكف باف لكؿ مف البيئة كالكراثة معا دكرهما المشترؾ في تطكير بعض التككيف الجسمي ، الطبيعي لئلنساف

، فهـ ال عامؿ البيئة في هذا التككيف لئلنساف، كمع ذلؾ فهـ يعجزكف عف تحديد مقدار ما يقرر  كؿ مف عامؿ الكراثة أك
كما كأنهـ ال يستطيعكف أف  ،يف عممية الجسـكـ هك نصيب الكراثة بالذات في تكك  :مثبل  يستطيعكف أف يحددكا لنا

 .الجزء بالذات بعامؿ الكراثة كحد يحددكا  بالدقة العممية المطمكبة كيؼ يتقرر هذا 
يختمفكف  ، فهذا االفتراض ال يقـك عمى أسس عممية دقيقة كالمنحرفكفص عبلقة البنية الجسمية بالجريمةأما فيما يخ

، السمككية نتيجة قكة البنية كال تنشأ العاداتفي تركيبة أجسامهـ نتيجة بعض العادات السمككية المكتسبة مف خبلؿ بيئتهـ 
، ع جميعهـ ببنية جسمية قكية بارزةأف المجرميف أك المنحرفيف الذيف يخالفكف القانكف ال يتمت إلى أنه مف الشائعباإلضافة 

يعكس رؤية اختزالية  ...(لمبركزك، ارنست ىكتكف، كلياـ شمدكف،) كمف ثمة  يغدك االتجا  البيكلكجي بمختمؼ أقطابه
ينبغي التعامؿ معها باحتراس منهجي كمعرفي شديديف، ذلؾ أف ظاهرة الجريمة تمس اإلنساف باعتبار  بنية بيكلكجية 

 .كاجتماعية كثقافية كنفسية 
 : االتجاه النفسي  -2

، محاكليف الكصكؿ إلى كف بعمـ اإلجراـبالتكازم مع الدراسات البيكلكجية بدأ عمماء النفس كاألطباء النفسانيكف يهتم
حيث يؤكد ىذا االتجاه عمى العكامؿ الفردية، كالعكاطؼ "عبلج المجرميف باستعماؿ عكامؿ متصمة بشخصية المجرميف، 

كقد صيغت النظريات النفسية لمجريمة محاكلة  .(7)" رض يكمف داخموكالخصائص الشخصية كاعتبار المجـر مريض كالم
ب لمتمييز بيف العكامؿ الجسمية ، بالبحث عف أفضؿ األساليى شفاء المرضى المجرميف مف مرضهـلمكصكؿ إل

 :نذكر منها   لتحديد أحسف الطرؽ لعبلج االضطرابات المختمفة ،عراض الناشئة عف العكامؿ النفسيةاألك 
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في  االتجا  البيكلكجي ، كالذم اتفؽ مع (Sigmund Freud 1856 - 1939)سيجمكند فركيدر الذم جاء به التفسي 
 كأبرز دراسة عضكية ككف هذ  العكامؿ نفسية ال نه اختمؼ معها فيأالسمكؾ اإلجرامي إلى العكامؿ الفردية، إال  إرجاع

 : الثبلثة بجكانبها الشخصية

المرتبة مف النفس كيركز اهتماـ هذ   (ىك)كتعني (ID) كيرمز لها بالرمز ( أك األنا الدنياالذات )النفس ذات الشهكة  -1
رضاء الميكؿ الفطرية، ك عمى االنسياؽ كراء الشهكات كمكجكد منذ الكالدة في بدف  كتحكم كؿ ما هك مكركث،الغرائز  كا 

   (8)"اإلنساف كما يحكم غرائز اإلنساف

الممكات العقمية  مجمكعة)كهي ( األنا)كيعني  (EGO) كيرمز لها بالرمز *(العقؿ)الشعكرية أك الحسية  الذات -2
منظمة تعمؿ ككسيط بيف اليك "كهي (  الخارجية المستمدة مف رغبات النفس بعد تيذيبيا كفقان لمقتضيات الحياة

، كبيف متطمبات الميكؿ الفطريةبيف  كظيفة هذ  المرتبة مف النفس السعي نحك إيجاد نكع مف التكازف"  كالعالـ الخارجي
 .القيـ، كاألخبلؽ، كالعادات كالتقاليد البيئة الخارجية مف

كتتجسد هذ  المرتبة (: األنا العميا)الذم يعني  (super - EGO) كيرمز لها بالرمز( الضمير)الذات المثالية  -3  
 *.الحالية السابقة، ككذلؾ المكتسبة مف البيئة االجتماعيةكالعادات المكركثة عف األجياؿ  بمجمكعة المثؿ كالقيـ كالتقاليد
يككف منحرفان، كتككف شخصية صاحبه غير ناضجة، أما إذا تغمبت  فإف السمكؾ ،ؿ الفطريةفإذا تغمبت الشهكات كالميك 

 .ناضجة كتحكـ الضمير كالعقؿ كاف السمكؾ قكيمان ككانت شخصية صاحبه المثؿ كالقيـ المكركثة،
ية كاتزانها يتكقفاف عمى تنظيـ قكة الصراع الناشئ بيف القكل الثبلثية التي تمثؿ جكانب شخصية، كهذا تكامؿ الشخص

ال يترتب     يعني أف األنا كالذات العاقمة ترضي الدكافع الغريزية بشكؿ يحقؽ صالح المجتمع مف جهة كمف جهة أخرل
يدفعو بنك البشر ثمنا لتقدـ  الذمض الباىػالثمف "ألف مف كجهة نظر فركيد فالذنب هك  ،عميها شعكر الفرد بالذنب

ك يدفع الذنب إلى دفف الغرائز داخؿ الطفؿ بدال مف "، الحضارة اإلنسانية كيساعد في كبح جناح العدكاف كالعنؼ
 .(9)"  ظيكرىا بشكؿ كاضح في سمككو الظاىر

 أقاـأهمية تفكؽ ما يستحؽ في الكاقع فقد  لمدافع الجنسي قد  أعطى فركيد سيجمكندالتفسير الذم جاء به إال أف 
الشهكة  أك عدـ نجاحهـ في إرضاء نجاحهـك بكيفية الناس كشقائهـ منكطيف  فكرته عمى أساس مبدأ المذة، كاعتبر سعادة

تبعان لمصراع الذم يتـ في الجانب  التسميـ بحتمية الكقكع في الجريمة يقكدنا إلى بهذا التفسير قداألخذ كما أف  .الجنسية
لها  الجريمة كلكف هذا يتعارض مع اعتبار. النفس البشرية، كما يصاحبه مف خمؿ أك اضطراب نفسي البلشعكرم مف

 .االجتماعية مع متطمبات الحياة قانكني يتجاكب جانب

 بأفمشكمة الجريمة  إلى االعتقاد اتجه المختصكف في الطب العقمي كالتحميؿ النفسي المهتمكف ب 19في أكاخر القرف  
أرضية لصياغة نظرية في السمكؾ "الجريمة ذات طبيعة نفسية كلها عبلقة بالجانب العقمي لممجـر  مما قادهـ إلى إيجاد 

أم أف  (10)تقـك عمى الربط بيف الجريمة كالحالة العقمية كالنفسية لممجـرالتي   كهي نظرية الضعؼ العقمي" اإلجرامي
أصحاب هذ  النظرية يركف أف احتراؼ الجريمة إنما يرجع إلى قصكر في التككيف النفسي كخمؿ في العمميات العقمية 

حيث تكصؿ جكرنج إلى أف المجرميف بصفة عامة يتسمكف بانحطاط كاضح . " التزاف االنفعالي كالصراع النفسيكعدـ ا
،ذا ما يميز المجـر عف غير ، ىةفقدراتيـ عمى التفكير ضعيف ،كرمفي المستكل الف ف ليس أما جكدارد فيرل أ المجـر

ىذه الفئة التتمكف مف تقدير ف أك ال فئة منيـ تعاني مف الضعؼ العقمي المكركث،إكؿ المجرميف ضعاؼ العقكؿ 
 .(11)" تقدير معنى القانكف كأسمككيا نتائج 
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احتراؼ مجمكعة يمكف تقدير العكامؿ النفسية التي يمكف أف تككف مسؤكلة عف  ال نوالنفس أكما يرل فريؽ مف عمماء 
فتؤدم إلى سمكؾ سكم أك غير  بعض،حالة فردية ظركفها كاستعداداتها التي تتفاعؿ مع  ، إذ لكؿمف النساء لمجريمة

 . سكم 

رادته  ،ك أف إدراكه ضعيؼأ ،إدراؾ القكاعد التي تنظـ المجتمعضعيؼ العقؿ عاجز عف  االتجا  بأفيفسر أصحاب  كا 
 نساءاأم أف افتقاد العقؿ الرزيف يكلد لدل بعض األفراد سكاء كانكا رجاال أك  ،ال تسمح له بالسيطرة عمى رغباته ضعيفة

، تصؿ أحيانا إلى لرغبة في جمب انتبا  اآلخريف لهـمف الناس أك ا شعكرا باالنتقاـالشعكر بالحرماف كقد تكلد لديهـ 
 .ة دكف أف تككف مقصكدة ارتكاب جريم

إلى السرقات  ،ريمة بمختمؼ أنكاعها مف قتؿ كعنؼف األمراض النفسية كالعقمية يمكنها أف تقكد صاحبها إلى الجا  ك 
اء رغـ مجهكدات األطب .األفعاؿ المخالفة لقكاعد المجتمعكانحراؼ األحداث المتمثؿ في ابسط  ،ـ األخبلقيةكالجرائ

، كتفانيهـ المهني يؤكدكف أنهـ لـ يتكصمكا بعد إلى تحقيؽ أمؿ العبلج الذم يفضي إلى الكبيرةكالمحممكف النفسانيكف 
حصائيات الجرائـ  تؤيد قمقهـ  المجرميف، مماإدماج   . خمؽ لديهـ نكع مف القمؽ كا 
صب بعض المتخصصكف في عمـ الجريمة اهتمامهـ في عمميات يتبيف مف خبللها أف بعض السمككيات في  كما

كراء اكتشاؼ العكامؿ التي تمكف أطفاال إلى الجنكح كالجريمة، فسعكا طفكلة أك الحداثة قد تزداد حدتها إلى أف تصؿ ال
مكفت  ، باالعتماد  عمى التجربة كالتنظير في تطكير عمـ الجريمة حيث قدـ سمكؾ اإلجراميغير اجتماعييف مف تبني ال

فبيف أف هناؾ . ير اجتماعي كاحتماؿ تحكله إلى سمكؾ إجراميتصنيفا تطكريا يساعد عمى شرح السمكؾ غ( 1993)
  : نكعيف مف الجانحيف هما

السمكؾ غير االجتماعي يظهر أكؿ مرة  حيث يرل أف ،الذيف يقتصر نشاطيـ اإلجرامي عمى سنكات المراىقة فقط-1
أسمكب غير اجتماعي يعـ كؿ حياة في فترة المراهقة مفسرا ذلؾ بعدـ صحة الطفؿ النفسية كالعصبية التي قد تتحكؿ إلى 

." نقص الثبات في سمككه في كؿ المكاقؼ رتكاب جرائـ القتؿ كهذا راجع إلىالمراهؽ كسمككه عند البمكغ قد تصؿ إلى ا
أف االستعداد لمقياـ باألعماؿ الخارجة عف القانكف تتكافر عمى كجو الخصكص لدل المراىقيف الذيف تظير عندىـ آثار 

الكجداني، األمر الذم يؤدم إلى  المنحدرة مف عيد الطفكلة مع كجكد انحراؼ لدييـ في عممية التقمص التمركز الذاتي
 .(12)"اختالؿ الكظيفة عندىـ نتيجة التربية السيئة أك بعض الظركؼ العائمية القاسية
كأخيرا يرل .الفيزيائية كاالجتماعيةالجكانب ككفقا لمكفت فإف المراهقيف ليس مف السهؿ عميهـ في هذا العمر أف يكفقكا بيف 

 :مكفت أف ليس جميع المراهقيف هـ متكرطكف في الجنكح، إذ بّيف أف هناؾ عددا مف اإلمكانات نذكر منها

 .ف يتخذكا دكرا يحترمه البالغكفقد يككف لممراهقيف اإلمكانية أل. 1
 .لتعمـ األفعاؿ ك أساليب الجنكحقد يككف المراهقكف يعيشكف في بيئة اجتماعية ال تتكافر بها فرصة . 2
 .الخصائص الشخصية لممراهؽ تستثنيه مف النظر أك الدخكؿ في شبكة األفعاؿ الغير اجتماعية. 3
 .كقد تككف مع هذ  األسباب أسباب أخرل مجتمعة بعضها مع بعض. 4
لمبكرة، كسكؼ تتمثؿ يبدؤكف سمككياتهـ المزعجة منذ طفكلتهـ ا مدل الحياة* الذيف يكاصمكف السمكؾ الجانح-2

مثؿ المشاكؿ الناتجة مف قصكر . السمككيات الجانحة بالنسبة لمنكع المتكاصؿ في أشكاؿ متعددة لمسمكؾ الغير اجتماعي
في الجانب العصبي النفسي التي تكّكف فيما بعد مع التأثيرات البيئية تركيبة مف األسباب التي تسبب تكاصبل لسمكؾ غير 

 . اجتماعي
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كيعتقد أنهـ يعممكف ككأف عممهـ مخطط له مسبقا . ديهـ مسبقا تاريخ حافؿ بالسمككيات الغير اجتماعيةبمعنى أف ل
كقد تنت  سمككيات مركبة مف . كهكذا يهتـ بدراسة األسباب األصمية أثناء النمك، لتصبح متبلزمة كتبقى ثابتة المفاهيـ

فيصبح سمكؾ " ،ه، مما يقمؿ مف احتماالت التغييرحياتخبلؿ تمؾ العممية، كهذا االتجا  قد يتغمغؿ في كؿ مجاالت 
المراىؽ يتسـ بالعدكاف عمى نفسو كغيره، فيثكر عمى األسرة كالمدرسة كالسمطة بكجو عاـ كيتجو إلى الجنسية 

خكتو كالعناد كاالنتقاـ  .(13)" كاالتجاىات العنيفة اتجاه زمالئو كا 
، أف أنصار التفسير النفسي  اعتبر الجريمة ي تفسير الجريمةنظريات النفسية فنبلحظ مف خبلؿ تعرضنا لبعض ال

، الف هذا التفسير لـ يعط مقبكلة اجتماعياتعبير عف طاقة غريزية كامنة في البلشعكر كتبحث عف مخرج كهي غير 
لحاجات لمفعؿ اإلجرامي أهمية كبرل بؿ كانت تعطيه قيمة رمزية كقيمة عرضية كحسبها أف هذا السمكؾ هك التعبير عف ا

كالعادات  المثؿ كالقيـ كالتقاليدأك هك نتاج عف أنا غير متكيؼ بيف  ،عبير الرمزم عف الرغبات المكبكتةالغريزية كالت
رضاء الحالية المكركثة عف األجياؿ السابقة، ككذلؾ المكتسبة مف البيئة االجتماعية كمف الناحية .الشهكاتك  الغرائز كا 

كجكد بعض العكامؿ النفسية  لدل بعض األفراد  تقكدهـ إلى ارتكاب الجريمة فيما لك  األخرل فإنهـ ال يستطيعكف إغفاؿ
كلذالؾ يمكننا القكؿ انه عمى الرغـ مف التطكر الكبير الذم . تكاجدكا في ظركؼ بيئية أك اجتماعية ذات طبيعة إجرامية

أضؼ إلى ذالؾ ككف  ،ا جزئيا غير متكامؿريمة ظؿ تفسير أحرزته البحكث النفسية في هذا المجاؿ إال أف تفسيراتها لمج
عمماء النفس كثيرا ما يعتمدكف عند تفسيرهـ الظكاهر إلى االتكاؿ عمى مرضاهـ كتعميـ  نتائ  هؤالء المرضى عمى 

حتمية بيف عدـ كجكد صمة اثبت الفحكصات الطبية لممجرميف  األسكياء، فربطهـ األعراض المرضية بالسمكؾ اإلجرامي،
 .كبالمقابؿ هناؾ بعض األفراد مرضى نفسيا ثبت عدـ ارتكابهـ الم فعؿ إجرامي ،كالجريمة الخمؿ النفسي

قاـ به ضطرابات العاطفية كبيف االنحراؼ كهذا كقد اظهر بحث مسحي لمعبلقات القائمة بيف المشكبلت النفسية كاال
أفعاال منحرفة هـ أشخاص أسكياء ال االستاذ دكف جيبكنز أف الكثير مف األفراد الذيف يقبض عميهـ بسبب ارتكابهـ 

كذالؾ ما يدفع إلى البحث عف  ،غير المنحرفيف يعانكف مف أية صعكبة نفسية بشكؿ يزيد عمى الحالة مع األشخاص
 .    العكامؿ الكامنة كراء ذالؾ مف خبلؿ األبعاد األخرل غير النفسية المؤثرة في السمكؾ اإلنساني

 : االتجاه االقتصادم  -3
إرجاعها إلى  األسباب انريككا فيرم كماكس فيبر بتفسير الجريمة ب أمثاؿجا  آخر اهتـ عمماء آخركف كفي ات
 االقتصاديةكهك ما أسس لمنظرية قد تككف سبب حتميا لئلجراـ  ةصادياالقت العكامؿدية، معتبريف أف االقتصااالجتماعية 

في المجتمع كالفقر كانخفاض الدخؿ كاألزمات كاألكضاع االقتصادية السائدة اإلجرامي ف السمكؾ بيالربط تقـك عمى التي 
 .االقتصادية كغير ذالؾ 

أف  أكدتحيث  الفقر ممثبلن لهذ  الظركؼ باعتبار  ظرفان اقتصاديان سيئان بيف ارتباطان كثيقان  اإلجرامية ترتبط الظاهرة
 (.الفقرلسمكؾ اإلجرامي كبيف الربط )الفرد يككف سببان مباشران في دفعه نحك اقتراؼ الجريمة ريصي الذم *الفقر

االقتصادية تسهـ في  فذهب إلى أف الحالة   WILLIAM  A . BONGERعالـ اإلجراـ الهكلندم كليـ بكنجر 
خاصة الجرائـ ضد الممتمكات التي أرجعها إلى الفقر ،كاعتبر أف الفقر ينجـ مف المنافسة االقتصادية غير  خمؽ الجريمة

الناجحة الذم يقكد إلى تفكؾ الشخص كمنه يضحى عبلج الجريمة مف خبلؿ إعادة تنظيـ كسائؿ اإلنتاج كقياـ مجتمع ال 
 .طبقي 
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 :ة الفقر، كتأثير  ال يمكف قبكله لسببيفكما يترتب عميه مف إبراز ألهمي إف مثؿ هذا الربط

لذا يصعب تحديد  ا  الفقر حالة نسبية تختمؼ باختبلؼ األشخاص تبعان التساع حاجاتهـ كتنكعها ككسائؿ إف :األكؿ
 .كالمجتمعات في تحديد مفهـك الفقر الختبلؼ األسس كالمقاييس بيف األفراد،الحالة التي يككف عميها الفرد 

باف الجريمة  -لمتأكد مف صحة الترابط بيف الفقر كالسمكؾ اإلجرامي  -اإلجراـ  تت الدراسات في مجاؿ عمـلقد أثب :الثاني
العميا في المجتمع  مف أشخاص ينتمكف إلى الطبقة... تقترؼ مف الفقراء يمكف أف تقترؼ أيضا مف غير الفقراء كما

 .كأصحاب المشاريع التجارية الضخمة، كالمستثمركف ،جار، ككبار التاألعماؿكيشغمكف المراكز المحترمة فيه كهـ رجاؿ 
فاالقتصاد الزراعي سمته العنؼ كالقسكة لذالؾ  ،رائـ تبعا لنكع النظاـ االقتصادميفرؽ أصحاب هذ  النظرية بيف الج

االقتصاد  في، أما كاإلتبلؼ كالسرقة بإكرا  ألعمدم تشيع في المجتمعات الزراعية جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب كالحريؽ
، لذلؾ تتكرر في المجتمعات الصناعية جرائـ النصب كاالحتياؿ كالخيانة كالسرقة كالتزكير كالرشكة فسمته الخبث كالدهاء

  .(14)كالتهريب 
في دعـ رأيهـ عمى جرائـ معينة   عتمادك اال  التركيز عمى العامؿ الكاحد في تفسير ظاهرة السمكؾ اإلجراميغير أف 
السمكؾ اإلجرامي األخرل،  ، كمف ثـ تعميـ هذ  النتائ  الجزئية عمى جميع مظاهرالمشركع أك الكسب غير كالسرقة مثبلن،
ال تصمح لتفسير باقي الجرائـ كجرائـ االعتداء عمى األشخاص  لكنها النظرية تصمح لتفسير جرائـ الماؿ، يجعؿ مف هذ 

 .اإلحصائية االقتصادية كما أثبتت ذلؾ الدراساتال تتأثر إال قميبلن بالتقمبات  كجرائـ العرض، فهذ 
عامبلن أساسيان مباشران في دفع األفراد إلى السمكؾ  إف هذ  النظرية تؤكد عمى أف العكامؿ االقتصادية السيئة تمثؿ 

كما  ،ألغنياء الدراسات كهك األستاذ سذرالند معمبلن بككف الكضع المالي الممتاز لقد اثبت أحد أصحاب هذ  .اإلجرامي
مف اقتراؼ الجرائـ بؿ عمى  -بنظر األستاذ سذرالند  - يتمتعكف به مف المزايا، كما يمارسكنه مف سمطات كنفكذ ال يمنعهـ

 النحرافهـ حيث يشعركف باف هذ  المزايا تحقؽ لهـ الحماية المرجكة فيعمدكف إلى العكس ربما تككف عامبلن مساعدان 

  .(15) ية ذاتيةاستغبلؿ هذ  الظركؼ لتحقيؽ منافع شخص
 : االتجاه االجتماعي  -4

 .البراز تأثير المحيط عمى اإلجراـقاـ الباحثكف أمثاؿ غيرم ك ساليس كتارد كاميؿ دكركهايـ  ببحكث  1827كفي 
ت التشكيمية كالذهنية ف تككف الخصكصياأبنفسية كالبيكلكجية كاالقتصادية حيث جاؤكا بمعتقد ينفي ما جاء في النظريات ال

نما تحتمها عكامؿ جغرافية كاجتماعية كفسركا اإلجراـ بأنه ظاهرة اجتماعية كالعائمية  كاالقتصادية هي التي تحتـ اإلجراـ كا 
مرتبطة بالظركؼ األساسية لمحياة االجتماعية، حيث يربطكف بيف البيئة التي يتكاجد بها الفرد كالسمكؾ اإلجرامي فإف 

يؤدم  به إلى التكتر  هد في كسط عادم يككف سمككه سكل، أما إذا كاف الفرد يعيش في كسط متكتر فإنالفرد المكجك 
 .الشديد فيفقد القدرة عمى التحكـ في ذاته فيفرغ ذلؾ التكتر باإلجراـ

الف فالجريمة نسبية كزمنية كمجتمعية، "ال كجكد لمجتمع مف غير جريمة إلى أفمس فيذهباف أما كؿ مف مكريس كرك
، كمف ثـ يذىباف إلى أف الجريمة تختمؼ باختالؼ المجتمعات يقرر متى يككف الفعؿ جريمة أـ الالمجتمع ىك مف 

 .    (16)"كنظرتيا لخطكرة األفعاؿ كمدل إضرارىا لممصمحة االجتماعية لممجتمع كأعضائو
 :ا كمف بيف النظريات االجتماعية األساسية التي اهتمت بتفسير الجريمة نذكر منه

حسب هذ  النظرية ليس االنحراؼ ظاهرة فردية أك مرضا نفسيا كلكنه نمط حياة تمارسه بعض : نظرية الثقافة
 .المجمكعات الثانكية في البناء االجتماعي ككسيمة لمتكيؼ مع الكضع العاـ
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الكبيرة لمجريمة في الكاليات المتحدة األمريكية كالمجتمعات الغربية  تا لمعدالتفسير  Donalt.R.Taftحاكؿ دكنمث تافت 
اإلجرامية كقد حدد العناصر الثقافية التي يرل النزعات  فكجد أف العناصر الثقافية في المجتمع تمعب دكرا كبيرا في ظهكر

 :  (17)أنها تؤدم إلى ارتفاع معدالت الجريمة منها
 .تطكرة كليست ساكنة كاف معاييرها تتغير باستمرار أف الثقافة دينامية أم نامية كم -1
القيـ كالعادات كالتقاليد الحياة معقدة كليست بسيطة كتبعا لكجهة نظر تافت فاف الجريمة هي نتاج  صراع  -2

 .كالنظـ

بيف أبناء الجيرة كاف التجهيؿ  ميؿ العبلقات االجتماعية إلى أف تصبح عبلقات غير شخصية فقد ضعفت العبلقات  -3
 . كد إلى االغتراب كالى مزيد مف الجريمة كالجنكحيق

بقاء بعض القيـ القديمة مثؿ الفردية المطمقة أك الفردية المتطرفة أك رغبة بعض الفئات في جعؿ القانكف في صفهـ  -4
 .كاستغبلؿ أحكامه

يرجع االستخداـ المبكر لهذا المصطمح في : Sub-culture theory الثقافة الفرعية  كهذا يقكدنا إلى الحديث عف 
بيدؼ "لئلشارة إلى فرع مف الثقافة القكمية  Gordonكجكردكف  Muclung Leeعمـ االجتماع إلى كؿ مف ماكمن  لي 

تأكيد اثر التنشئة االجتماعية داخؿ األقساـ الفرعية لممجتمع التعددم كقد اعتمد الباحثاف عمى فكرة الثقافة كسمكؾ 
 .  (18)"مكتسب

اجتماعيا فهي قد تككف قطاعا  ،انة به في خمؽ الجريمة كاالنحراؼكحتى الثقافة الفرعية لها دكر ال يمكف االسته
لها الكثير مف العكامؿ التي تساعد عمى تماسؾ تمؾ الجماعة كحؿ المشكبلت االجتماعية  ،أكجماعة رفاؽ أك عصابة

تميز كالمنعكس في الممبس ة االجتماعية مف خبلؿ نمط الحياة المكاكتساب الهكي ،لبعض األعضاء الناتجة عف الطبقية
كمؿء ألكقات  ،امؿ تعد كسائؿ لبلنتماء كالتمييز، كالشعكر باألمف كالقيمة الشخصيةفكؿ هذ  العك  ،كالتفكير ،كالكبلـ

ظرية الجماعة نكقد تفرع مف هذ  النظرية عدة نظريات أخرل منها  .اطات يجد الفرد في ممارستها متعةالفراغ بنش
أك جماعة الرفاؽ تقـك بدكر بارز في انحراؼ  ي ترل أف الجماعة المرجعية لمفردكالت reference group المرجعية
كيتضاعؼ احتماؿ جنكح الحدث بزيادة طكؿ الكقت الذم يمضيه مع تمؾ  ،حيث أنها تككف البديؿ عف األسرة األحداث
 . الجماعة 

الثقافات التي تخمؽ نتيجة لمهجرة إلى بمداف ثقافته  تختمؼ عف ثقافة ببلد  مثؿ هجرة كما أف الصراع الثقافي بيف 
الثقافي بيف الثقافات الفرعية داخؿ المجتمع الكاحد أك نتيجة بعض المعايير التي الصراع  يف إلى أمريكا كفرنسا أكالجزائري

 . تتضمنها هذ  الثقافات تختمؼ عف المعايير العامة لممجتمع
: اصر برؤيته االجتماعية عندما قاؿفقد طبع التفكير في اإلجراـ المع  Emile Durkheimأما نظرية اميؿ دكركهايـ 

، فبل كجكد لمجتمع مف أف اإلجراـ عامؿ اجتماعي عادم كظاهرة طبيعية مرتبطة بالظركؼ األساسية لمحياة االجتماعية
ليس ىناؾ مجتمعا إنسانيا يمكف أف يككف " أمر مستحيؿ، خمك المجتمع مف الجريمة هكحيث يرل أف  .غير جريمة

ريمة جزء متكامؿ مف كؿ يعتبر أف الج إذتو في الجريمة نظريكنجد افكار  متضمنة في  (19)" خاليا مف الجريمة
ظاهرة اجتماعية كليست ظاهرة فردية تكجد في كؿ المجتمعات ك يتغير شكمها "بأنها  حيث عرؼ الجريمة ،المجتمعات

ف كانت معدالت الجريمة تقؿ بتقدـ . الف األفعاؿ التي تحدد عمى أنها إجرامية ليست كذالؾ في كؿ مكاف كدائما كا 
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 تصبح سكية بعد ذلؾ بمعنى أنها المجتمع في الحضارة أك تقدمه مف النمط األدنى إلى النمط األعمى، فاف الجريمة قد ال
 .تفقد طبيعتها السكية كتتحكؿ إلى سمكؾ غير سكم

تطرؽ دركهايـ إلى ظاهرة تقسيـ العمؿ التي يراها أساسية في نشكء الظكاهر االجتماعية األخرل كمنهؿ ظاهرة 
 .كبالتالي ازدادت نظمه تعقيدا ،يهمما ازدادت درجة تقسيـ العمؿ ففالمجتمع كمما ازداد نمكا كتطكرا ك.االنحراؼ كالجريمة 

، فتضعؼ القكل االجتماعية كالسمطة األخبلقية يز بالبلتجانس بيف أعضاء المجتمعمف ذالؾ ينشا كضع خاص يتم
هي حالة مجتمع يتصؼ   Anomieكهذ  الكضعية هي ما يطمؽ عميها دكركايـ االنكمي  لمضمير الجمعي لدل األفراد

، كنتيجة لذالؾ يتحرر الفرد مف قيكد المجتمع كيرتكب أفعاال فتقار إلى القكاعد االجتماعيةاالعمكما بفقداف المعايير ك 
 .تتعارض مع النظاـ العاـ لممجتمع 

 : (20)تبعا لبلعتبارات التالية" ظاىرة سميمة كمفيدة كضركرية"كهي fonctionalينظر دكركايـ إلى الجريمة نظرة كظيفية 
 هي الظاهرة الكحيدة التي تنطكم عمى جميع أعراض الظاهرة السميمة -1
 هي جزء ال يتجزأ مف كؿ مجتمع ،بالتالي هي عامؿ البد منه  -2
 ترتبط بالشركط األساسية لكؿ حياة اجتماعية كعميه فهي ضركرية لممجتمع  -3

كهي تستحؽ العقاب مثؿ القتؿ كلكف عمى أدرؾ دكركايـ أف هناؾ بعض أنماط السمكؾ اإلجرامي التي تعتبر مرضية 
المجتمع أف يترؾ الحرية ألفراد  لكي يختمؼ قميبل أك كثيرا عف المعايير الجمعية كينت  عف ذلؾ أف بعض الناس يغالكف 

 ، كانه إذا لـ تترؾ بعض الحرية ليختمؼ األفراد عف المعايير الجمعية يصبححراؼ فيرتكبكف األفعاؿ اإلجراميةفي هذا االن
 .التغير االجتماعي مستحيؿ 

كيقكؿ دكركايـ أف الجريمة مظهر مف مظاهر الحياة البربرية البدائية فضبل عما لها مف ضحايا كخسائر في األركاح 
 ،ابة حيث يعتدم األقكل عمى األضعؼكالمعدات كهي تقضي عمى شعكر الناس باألمف كتؤدم إلى انتشار شريعة الغ

 .صة في جك االستقرار األمف كليس جك الجريمة كاالنحراؼكلذالؾ فاف التقدـ يجد الفر 

 إلى اعك يد حيث  االجتماعي نظرية التفكؾ فهك مف أصحاب * عالـ االجتماع األمريكي ثكرستف سيميفل أما بالنسبة
تقييـ السمكؾ مف حيث األضرار المترتبة عميه مف كجهة نظر الثقافة السائدة في المجتمع كتنظيماته كتأكيداتها حيث 

دعك إف هذ  الميزات التي تميزت بها يكما  تختمؼ نظرة المجتمعات لخطكرة األفعاؿ باختبلؼ البناء الثقافي لممجتمع، 
، فهذا البعض يتفؽ مع منطؽ اإلجراـبالنسبة لمبعض مف عمماء  جة كبيرةجعمتها مقبكلة بدر   االجتماعي نظرية التفكؾ

ألبناء  تمميه تربية الضمير مف معاٍف سامية تدفع اإلنساف لسمكؾ طريؽ الخير كالرشاد، كحبه هذ  النظرية بالنظر لما
كأحكالها االقتصادية  يرل أصحاب هذا االتجا  أف الضغكطات الناتجة عف الخبلفات كالتكترات داخؿ األسرةمجتمعه، 

السيئة مف أهـ العكامؿ التي تؤدم إلى الجريمة فالتفكؾ األسرم كغياب أحد الكالديف أك انفصالها مف شأنه أف يؤثر في 
مف  % 80أف  1942مف خبلؿ األبحاث التي قاـ بها في مدينة باريس عاـ  Heuyerتنشئة األطفاؿ كيؤكد هكير 

 حدثا أف 1675التي طبقها عمى  Shawمتفككة، بينما تؤكد أبحاث شك  األحداث المنحرفيف جاءكا مف أسر

 .(21)منهـ نشأ ك في كسط أسرم متصدع %42,5
يؤكد مكتكف أنه  إذا حدث اختبلؿ التكازف بيف األهداؼ كالمعايير يؤدم إلى مخالفة قكانيف المجتمع مف هنا يحدث 

 .بالفرد لممارسة الجريمة الخمؿ االجتماعي الذم يعدد السبب الرئيسي الذم يدفع 



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

37 

 

كالتنشئة االجتماعية كالتربية  ،إال إذا تضافرت معها عكامؿ أخرل ،االجتماعية ال تؤدم إلى الجريمة أف العكامؿ
منها  (22)األسرية كالدينية كاألخبلقية كالبيئة االجتماعية السميمة كيمكف ذكر بعض العكامؿ االجتماعية المؤدية إلى إجراـ

جتماعية المباشرة كالحي كالجيراف، كالظركؼ فساد البيئة االكضعؼ الرقابة كسكء التنشئة االجتماعية ك تفكؾ األسرة 
الفقر،كاختبلط المعايير كالقيـ السائدة كفسادها كأخيرا ظركؼ الحياة الحضرية كالصناعية المعقدة الممحة الناجمة عف 

 .الجافة التي تسكدها الفردية كاالنطكائية 
بالقيـ كالمثؿ العميا  ف المزايا التي تميزت بها هذ  النظرية حيث كانت تحمؿ بيف طياتها دعكة إلى التحميم كعمى الرغـ

اّتساـ الغالبية العظمى مف أفراد المجتمع المتحضر إف  عمى الرغـ مفك أثرها اإليجابي في التخفيؼ مف ظاهرة الجريمة،  ك
ية فإف مف يقترؼ الجريمة مف هؤالء هك البعض كليس الجميع ممف الركابط االجتماع لـ نقؿ الكؿ بسمات التفكؾ كضعؼ

يتسـ بالتفكؾ مف  السمكؾ اإلجرامي إلى التفكؾ االجتماعي لمـز أف يككف كؿ مف إرجاعبالتفكؾ، كلك صح  يتسـ
 .المجرميف كليس البعض فقط

فعمى تقدير التسميـ بصحة . بهمف ظركؼ خاصة  استكحى نظريته مف كاقع المجتمع األمريكي، كما يتميز به انه -2
كذلؾ ألف غير  مف المجتمعات . هك المجتمع الذم نشأت كفؽ ظركفه ال غير كدقة نتائ  هذ  النظرية فإف مجاؿ تطبيقها

فيقترح شرحا لئلجراـ    Hirshiهيرشي  أما .(ىذه الدراسة عميو أجريتسمات المجتمع األمريكي الذم ب ال يتسـ)قد 
يشير إلى أف جميع البشر معرضكف لبلنحراؼ حيث   social control:  لضبط االجتماعيمفيـك ايعتمد عمى  

كارتكاب الجريمة كلكف الضكابط االجتماعية هي التي تساعد عمى حفظ النظاـ كاالمتثاؿ لقكانيف كما يرل أف االمتثاؿ 
 : مف خبلؿ أربعة محاكر رئيسية هي  لقانكف الضبط الجتماعي ينشا

فرغبة الفرد في االرتباط باآلخريف تجعمه يضطر إلى امتثاؿ القيـ كالقكانيف التي  attachmentاالرتباط،أك التعمؽ  -1
يجد الشباب  طكعند ضعؼ تمؾ الرغبة أك االهتماـ بتمؾ الضكاب.تؤمف بها تمؾ الجماعة أك المجتمع الذم يرتبط به 

 .غير أبهيف بقيـ المجتمع كنظمه.لجرائـ أنفسهـ متحرريف مف القيكد مما يجعمهـ يرتكبكف ا
 ،حيث التعميـ، كالمركز االجتماعي مفع الفرد أف يبني له مستقببل أفضؿ فكمما استطاcommitment االلتزاـ  -2

 .كالعكس صحيح ،ؼ يضر بسمعته أك مركز  االجتماعيكالمستكل االقتصادم كالمالي كمما كاف اقؿ إقباال عمى أم انحرا
كيتمثؿ في ككف الفرد كمما كاف أكثر انغماسا في النشاطات العامة مف حكله في  involvement: االنغماس  -3

 .كالمدرسة كمما كاف أكثر تقببل لممعايير المثالية لتمؾ المؤسسات األسرة،
، كالحقكؽ المشتركةقيـ كالمعتقدات يشترؾ األفراد الذيف يعيشكف في مجتمع معيف كمحدد في ال belief: االعتقاد  -4

، كحيف يغمب ذلؾ االعتقاد بأهمية ء مف اعتقادهـ بضركرتها كأهميتهاكما يشترككف في تمثؿ تمؾ القيـ كالكالء لها كجز 
 .تمؾ القيـ أك يضعؼ فاف الفرد يككف أكثر عرضة الرتكاب الجريمة

كالتداخؿ كيؤثر كيتأثر كؿ منها  طابيرل هيرشي أف هذ  المحاكر األربعة تعمؿ مجتمعة حيث أف بينها كثير مف التر 
 . باآلخر 

نتاج  1945كما اصدر دكنالد تافت كتابا في عمـ اإلجراـ ظهر في نيكيكرؾ عاـ  لتأكيد  أف المجـر مف صنع كا 
 كالمادة األكلية يتخذ الصكرة التي تشكمه عميها الحياة التي يحياها منذ كالدته كمف ثـ يرجع ،ه، لككف اإلنسافالمجتمع نفس

 .إجرامه إلى البيئة الفاسدة التي نشا كترعرع فيها



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

38 

 

ك ديفد ماتزا  Danie Glaser دالند قبلسر  Edwin Sutherlandفي المقابؿ يؤكد كؿ مف ادكيف سكثرالند 
David Matza  كركنالد اكرسRonald Akers   أف كؿ العمميات المتعمقة كالمتصمة باالنحراؼ كالجريمة مثؿ االتجا

بالمجتمع المحيط به كاألسرة كاألصدقاء ،حيث لسمكؾ جميعها أمكر مكتسبة يتعممها الفرد مف خبلؿ اتصاله كالمهارات كا
نظرية التعمـ  ككضحكا نظرتهـ هذ  في . لشرح عكامؿ االنحراؼيركف أف الفقر ،كالطبقة االجتماعية ليسا كافييف بمفردها 

التي تفسر السمكؾ اإلجرامي باعتبار  سمككا يتـ تعممه سرا خبلؿ عممية التفاعؿ مع :  social Learningاالجتماعي
اآلخريف في الجماعات كيتـ تعمـ األساليب أك المناه  ك الدكافع كالحكافز كالتبريرات كاالتجاهات المكالية التي يتـ بها 

 ارتكاب الجريمة منهـ 

 : (23)أساسية يرل أنها تقكد إلى االنحراؼ منها مبادئ   Edwin Sutherlandحدد ادكيف سكثرالند 
كيكتسب  مف خبلؿ اتصاله بأفراد منحرفيف يعممكنه  .ليس سمكؾ مكركث هكمتعمـ، كانتسب السمكؾ المنحرؼ مك -1

 .االنحراؼ فاالنحراؼ ال يظهر لدل الفرد بدكف مساعدة اآلخريف 

بهـ  فاألطفاؿ يختمطكف كيتفاعمكف مع الجماعة المحيطة ،ردمف خبلؿ الجماعة المرجعية لمف يكتسب السمكؾ اإلجرامي-2
حيث أف لهذ  الجماعة دكرا كبيرا في التأثير عمى سمكؾ الفرد كيتصرؼ كفؽ الضكابط التي  ،كاألسرة كاألصدقاء كالزمبلء

 .تحددها الجماعة التي يتصؿ بها في تعاممه اليكمي 

فالفرد  .ثيرة التعقيد أك في غاية البساطةسكاء كانت ك ،ب الجريمةيتضمف تعمـ طريقة ارتكاتعمـ السمكؾ اإلجرامي -3
أكثر مستخدمة مف األشخاص األقدـ منه ك كالمصطمحات ال ،مف اآلخريف أساليب اإلجراـ كطرقهالحديث في اإلجراـ يتعمـ 

 . تمرسا في اإلجراـ

ممية تعمـ ألنها تتضمف تغييرا بحد ذاتها عكيتعمـ السمكؾ اإلجرامي مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية التي تعتبر 
تعديبل في السمكؾ نتيجة التعرض لخبرات كممارسات معينة عف طريؽ أساليب ككسائؿ تحقؽ التعمـ سكاء كاف ذلؾ أك 

مع العمـ الفركؽ الفردية تمعب دكرها في درجة اكتساب السمكؾ العدكاني كالعنيؼ ككمما كاف  .بقصد أك بدكف قصد
كبالتالي اكتسابه . كمما كاف تأثير  عمى اآلخريف أكبر. ارس السمكؾ العنيؼ ذك مركز مهـ في المجتمعالشخص الذم يم

 .(24)أكبر لمسمكؾ العنيؼ يككف
كيفسر كؿ مف باندكرا ككلترز أف التعزيز كحدة ال يعتبر كافيا لتفسير حدكث بعض أنماط السمكؾ التي تظهر فجأة 

 : (25)نهأرية تككينية لمسمكؾ اإلجرامي مؤداها لدل الطفؿ أما سزرالند فقد كضع نظ
 .فالشخص الذم لـ يدرب عمى الجريمة ال يبتدع سمككا إجراميا  يكرث،يتعمـ السمكؾ اإلجرامي كال  -1
فأجهزة  الجزء األساسي في تعمـ السمكؾ اإلجرامي يحدث في نطاؽ جماعات األشخاص ذات العبلقات الكدية الكثيقة،-2

 .كالصحؼ تمعب دكرا ضئيؿ األهمية في نشر السمكؾ اإلجرامي اخصية كالسينماالتصاؿ غير الش

غير  أك تقميد التي تتـ باالتصاؿ المباشراإلجرامية يتـ عبر عممية اجتماعية هي عممية ال تإف انتقاؿ السمككيا
االجتماعية التي تتميز بسكء أحدهما عنصر منشئ كاآلخر مقمد كيتـ ذلؾ في بيئته  المباشر بيف طرفيف مف األشخاص،

 .األفراد المجرميف   تتنظيمها االجتماعي كاآلخر المقمد كيتـ ذلؾ بحدكث تأثر األفراد بسمككيا
كما تتعمـ  كاف مف األكائؿ الذيف قرركا أف الجريمة كالجنكح تتعمماف   Gabriel Tirade تيراد  الباحث الفرنسي جبلاير
مارسة الفعؿ الذم يتـ عف طريؽ التقميد كاالرتباط مع اآلخريف كهك أعمؽ مف مجرد مكفقا له  ،أم مهنة أخرل كالتعمـ

تشبه عممية التكحيد أك التقمص كهي مف العمميات البلشعكرية كفيها يتكحد الفرد مع شخص آخر  ،يمارسه اآلخركف
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 يتجزأ مف كيانه الشخصي أكأشخاص آخريف أك مع مبدأ معيف أك شعار معيف أك فمسفة أك عقيدة معينة كتصبح جزءا ال
 .معهاكقد تذكب الشخصية في شخصية مف يتكحد 

سكسيكلكجي، كالذم -أما في ما يخص النظريات االجتماعية التي حاكلت اف تقارب ظاهرة الجريمة كفؽ تحميؿ ميكرك
التحميؿ أعطى لهذ   مجتمع كهذاالتحتية المككنة لكؿ  ينطمؽ مف تفاعؿ األفراد كالجماعات كاألنساؽ االجتماعية كالبني

كحتى الدراسات كالبحكث التي أجريت عمى المجرميف دائما ما نجد  ،حتمية في تككيف السمكؾ اإلجرامي األبعاد أهمية
، لكف يبقى كجكد حقيقة أف هناؾ دكرا في اتجا  الفرد إلى الجريمةالكثير مف العكامؿ كالظركؼ االجتماعية التي لعبت 

ف تركيزها أمف نفس الظركؼ كالعكامؿ االجتماعية لكنه ال ينجر إلى ارتكاب الجريمة مما يدفعنا لمقكؿ  ب يعانيمف 
ال يمغي ... الشديد عمى العامؿ االجتماعي مف خبلؿ دالالت فقداف المعايير كاالنتقاؿ الثقافي كالكراثة االجتماعية 

( إرادة الفرد في تبني مثؿ ىذا السمكؾ)افي مثؿ العامؿ النفسي العكامؿ األخرل المؤثرة في السمكؾ اإلجرامي أك االنحر 
   .(ضعؼ الجياز العقمي نتيجة اختالالت كظيفية في الجسـ اإلنساني)كالعامؿ البيكلكجي 

كنظرا لمقصكر الذم اعترل االتجاهات النظرية السالفة الذكر في تفسير السمكؾ اإلجرامي، ظهر اتجا  متعدد العكامؿ 
، حيث يرل أصحابه إف السمكؾ هك سمكؾ مركب ال يمكف ما يعرؼ باالتجا  التكاممي لسمكؾ اإلجرامي أكفي تفسير ا

، بؿ أف مزي  مشتركا مف خالصةإخضاعه لمتجزئة أم لعكامؿ اجتماعية فقط أك بيكلكجية فقط أك اقتصادية أك نفسية 
مركب ال يمكف إخضاعه لمتجزئة  ك سمكؾك إف السمكؾ االنحرافي ه .هذا السمكؾ عدة عكامؿ هك الذم يؤدم إلى

، فالنظرية التكاممية تحاكؿ أف ارتكاب الجريمة لكسمه لعامؿ دكف أخر، بؿ أف مزي  مف عدة عكامؿ هك الذم يؤدم إلىأك 
تربط العكامؿ في صكرة مف التفاعؿ الدينامي أم تالؼ العكامؿ المسببة لمجريمة في ضكء التطكر الفعمي لمشخصية كما 

 .فاعمة مع الكضع االجتماعي الذم تكجد فيه تبدك مت
الضعؼ أك فشؿ االحتكاء الداخمي الذم يعبر عمى قدرة الفرد عمى اإلمساؾ "حيث يرجع ركمس السمكؾ اإلجرامي إلى 

عف رغباتو بطرؽ منافية لممعايير االجتماعية كاالحتكاء الخارجي كىك  قدرة الجماعة أك النظـ االجتماعية عمى أف 
اييرىا االجتماعية أثرا فعاال عمى األفراد كتظير قكة االحتكاء الخارجي في درجة مقاكمتو لمضغكط تجعؿ لمع
 . (26)"االجتماعية

كقد دلت الكثير مف األبحاث مف أعماؿ العمماء كالباحثيف أمثاؿ شيمدكف كاليانكر جمكؾ عمى اتجا  تعددم ينظر إلى 
كاجتماعية كيستفيد مف كؿ ما جاء في االتجاهات النفسية كاالجتماعية اإلنساف عمى انه كحدة عضكية كنفسية 

 .في تفسير السمكؾ اإلجرامي لدل المجرميف  ةكالبيكلكجي
 

 :ة ػخاتم
التكصؿ إلى تفسير مكحد  نستنت  انه يصعب كختاما لهذ  التأمبلت في االتجاهات النظرية التي فسرت الجريمة، 

تفسير ها مف كؿ جكانبها، حيث تشكؿ النظريات  األساس النظرم كالفكرم الذم يضـ لمظاهرة اإلجرامية، يتطرؽ إلى 
لة هامة كهي أف التراث الفكرم أأراء كالفمسفات المختمفة في تفسير الجريمة، كالكاقع أف هذ  الحقيقة تضعنا أماـ  مس
األمر الذم . كاحدة ككؿ ال يتجزأسمسمة متصمة الحمقات، كالحكار البشرم حكؿ طبيعة الجريمة يشكؿ في جممته كحدة 

يشير إلى ضركرة فهـ أبعاد هذا الجدؿ كالحكار كتحديد مبلمحه األساسية ككضع كجهات النظر المختمفة مع بعضها 
البعض إلمكاف التعرؼ عمى االختبلفات األساسية بيف التفسيرات المختمفة مف ناحية كالطريقة التي ساعدت بها 

 .طكير كفهـ الظاهرة مف ناحية أخرلالمختمفة عمى ت تالتفسيرا
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ما كمريض كسبب مرضه المجتمع ك  نه مف البديهي أف أفمنها ما ينظر إلى المجـر إما كمريض كمرضه يكمف داخمه كا 
االضطرابات النفسية كالكبت كالحرماف المادم كاالقتصادم كالظركؼ االجتماعية الصعبة يمكف أف تككف عكامؿ حقيقية 

، ا ليست أسباب حتمية ال مناص منها، لكنها في نظرنرتكاب السمكؾ اإلجراميإتجا  إلى ختيار االيمكف أف تساهـ في ا
، كهذا لقيـ الركحية كالمبادئ األخبلقيةألنه هناؾ مف ال يتجه إلى الجريمة رغـ تكفر األسباب كالظركؼ بدافع الكرامة كا

 .تقكد  إلى اإلجراـ أك ال تقكد  إليه  يقنعنا باف اإلنساف رغـ كؿ شيء قادر عمى اختيار سيرته التي
 

 :المراجع 
المكتب الجامعي  ،بدكف ط ،الجريمة كاالنحراؼ مف منظكر الخدمة االجتماعية:السيد رمضاف/ د .جبلؿ الذيف عبد الخالؽ، ك -1

 .38ص ،2001اإلسكندرية  –الحديث 

 . 126 ، ص1968 ،القاهرة السباعي، مكتبة االنجمك المصرية،مبادئ عمـ اإلجراـ، ترجمة محمد : دكنالد كريسي سذرالند ك -2 ادك1
 .127ص  مبادئ عمـ اإلجراـ، المرجع السابؽ،: دكنالد كريسي ادكيف سذرالند ك -3
، 1975دمشؽ،  كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، ترجمة األب اليأس نحبلكم، المجتمع كالعنؼ،: تأليؼ فريؽ مف األخصائييف -4

 .68ص
 .74ص ،1979، اإلسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية، الظاهرة اإلجرامية،: الؿ ثركتج -5
 ، 3ط ،1791األحداث المنحرفكف، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية لدراسات كالنشر كالتكزيع، لبناف  :عمي محمد جعفر -6

 39ص 

 7-GITTLER JOSEPH: Review of sociology, JOHN WILEY,1979, P 465. 

 .46ص  ،1983الشركؽ  ، دار5ط ترجمة محمد عثماف نجاتي،  معالـ التحميؿ النفسي،:سغمكند فركيد  -8
 .45ص ، 2000عماف ، 2ط، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،سيككلكجية التنشئة االجتماعية :صالح محمد عمي أبك جادك -9

.247، ص 1983، 2ط جامعة الككيت، عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب،:عبكد سراج  -11  
11-CORING CHARLES : The English convict, LONDON, 1913, P 173. 

 .51ص   1990 ،1ط االتجاهات النظرية في تفسير الجريمة، عالـ الكسب، القاهرة، :حسف عبلـ  -12
 .44ص  ،1987بيركت، سيككلكجية النمك، النهضة العربية، :عبد الرحماف العيسكم  -13
 .263-260، ص 1980 اإلسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية، مبادئ عمـ اإلجراـ، : محمد عكض -14

15- SUTHERLAND And CRESSEY: Principles of criminology, American catholic sociological 

review 1955, PP 143-144. 
16- MORRIS: The concept of crime: Criminology, The Dryden Press, 1953. P21.   

. 87-86مرجع سبؽ ذكر ، ص  مبحث الجريمة،: عبد الرحماف محمد العيسكم  -17  

 42ص  ،2003بدكف القاهرة، مؤسسة الطكبجي لمنشر، إستراتيجية مكاجهة العنؼ،: سامية خضر صالح  -18

 الجريمة المنظمة: عادؿ عبد الجكاد محمد الكردكسي، كالتدريب األمنيةالمجمة العربية لمدراسات  -19
، الرياض ص  ،1989، 26العدد  ،13المجمد  كأساليب مكاجهتها في الكطف العربي، 407اكادمية نايؼ العربية لمعمـك  

.303ص عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، مرجع سبؽ ذكر  ،:عبكد سراج -21  

.75مرجع سبؽ ذكر  ص :األحداث المنحرفكف:عمي محمد جعفر -21  

.31ص 1،1990ط ،ت النظرية في تفسير الجريمة، عالـ الكسب، القاهرةاالتجاها:  حسف عبلـ  -22  

ضد  ألقيميكالتحصيف  األمنيدكر المؤسسات غير الرسمية في التثقيؼ : المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب  -23
، ،26،1989العدد  ،13الرحماف بف محمد عيسكم المجمد  عبد الجريمة كاالنحراؼ،   .271ص الرياض اكادمية نايؼ العربية لمعمـك



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

41 

 

أربيؿ العراؽ :مطابع التعميـ داكد،. ترجمة عبد الحميد يعقكب جبرائيؿ كصبلح محمد نكرم الشخصية ك التربية،:ديفيد فكنتانا  -24
 . 156ص، 1986

 .58-57مبحث الجريمة، مرجع سبؽ ذكر ، ص : عبد الرحماف محمد العيسكم  -25
عمى سمككه، السجكف مزاياها كعيكبها، المركز العربي لمدراسات  كتأثيرهابيئة السجيف في ماضيه كحاضر  : حسف عيسى  -26

.58-57ص  كالتدريب، الرياض، السعكدية، األمنية  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

42 

 

 )سكؽ أىراس( الكقاية لدل الشباب الجزائرم بمؤسسة اإلجراميفعؿ عكامؿ ال 
 معمر داكد/ د.أ

 جتماعالاقسـ عمـ 
 عنابة -جامعة باجي مختار

 

  ممخص
 ،فسير العكامؿ الفردية بعناصرهالدل الشباب الجزائرم كذلؾ بت جرامياإلفي هذ  المقالة عمى عكامؿ الفعؿ  نرّكز

تنصب عميها فرضيات الدراسة مف صادية كاجتماعية كثقافية، كالتي العكامؿ البيئية كما تشممه مف عكامؿ طبيعية كاقتك 
مف  ،، مكضحيف أهمية هذ  العكامؿ التي يرتكز عميها الفعؿ اإلجراميكذج ميداني لمؤسسة عقابية كقائيةخبلؿ نم

بعض  ع اقتراح كالمجتمع م لتكضيح انعكاس ذلؾ عمى الفرد إنها محاكلة .ات كمخدرات كدكافع الرتكاب الجـرر مسكّ 
 .مف هذ  الظاهرة الخطيرة التي يزداد مفعكلها لحظة بمحظة كتتنكع كسائمها يكما بعد يـك  الضكابط الكقائية لمحدّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .أك أنها إشباع لغريزة إنسانية بشكؿ ال اجتماعي كاندفاع حر لها
  .الجنائييجرمه القانكف ،فعؿ يعاقب عميه قانكنابأنها   كفالقانكنيكما يعرفها  -

 :كعمكما نجد أف الجريمة تقسـ إلى العديد مف األنكاع، تتمثؿ فيما يمي 
             يتـ / تقسيمها حسب مكضكع ضررها يتـ/ التعمدتقسيمها حسب  يتـ/ الجسامةيتـ تقسيمها حسب  

 .تقسيمها حسب درجة استمرارها

Résumé                                    
Nous traitons  dans cet article les 

facteurs de l'acte criminel de la 

jeunesse algérienne, soit individuels ou 

environnementaux. Les hypothèses de 

l'étude sont testées  par un model 

pratique dans une institution punitive et 

préventive  pour cerner les causes 
poussant à l'acte criminel comme 

l'alcoolisme, la drogue et les divers 

motifs engendrant des comportements 

criminels. C'est une tentative pour 

clarifier l'impact de ces facteurs sur 

l'individu et la société, en proposant 

certains contrôles préventifs pour 

combattre ce phénomène dangereux qui 

se développe, de  jour en  jour, malgré 

les moyens mis en œuvre.                    

                

 

 

 
 

 :المقدمة
في الحقيقة إف الجريمة هي أم فعؿ يؤدم إلى 
انتهاؾ القانكف كيناؿ صاحبه العقاب عند ارتكابه مف 

كقد اختمؼ العمماء بتنكع مشاربهـ في  ،طرؼ الدكلة
تعريفه كيظهر دلؾ مف خبلؿ المدارس كاالتجاهات 
المتعددة ذات الطابع االجتماعي كالنفسي كالقانكني 

 :لؾ فيما يميذكيمكف عرض 
أنها كؿ فعؿ يتعارض االجتماعيكف ب هاعرفإذ ي -

أك هي  .مع قيـ كأفكار المجتمع كمبادئه الخمقية
المجتمع المتعددة التي بني  اعتداء عمى مصالح

  .عميها
عبارة عف سمكؾ  بأنها :كفيانالنفس هاعرفكي -

 .معاد لممجتمع كسمكؾ غير سكم
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/ جرائـ ضد األسرة كالخيانة الزكجية  /األفراد مثؿ القتؿجرائـ ضد / جرائـ ضد الممتمكات مثؿ السرقة : كتصنؼ إلى
جرائـ ضد المصادر الحيكية لممجتمع كالصيد في غير مكسـ / جرائـ ضد النظاـ العاـ بالجريمة المتعمقة بأمف الدكلة

 .(1)مثبل  مةجرائـ ضد األخبلؽ كالقيـ كاألفعاؿ المخمة بالحياء في المناطؽ العا/ االصطياد
أف ظاهرة  نمحظ ه كازدهار ، كأننامة أخطر انحراؼ يضر بمصمحة األفراد كيعيؽ تطكر المجتمع كرقيتعد الجريك  

كلذلؾ فإف عكامؿ الفعؿ اإلجرامي عديدة كسنسعى في هذ   ،ةالجريمة تدفع الشباب إلى اقترافها نتيجة ظركؼ مختمف
 . السنكات األخيرة كتنكعت بصكرة مختمفةفي كأنها قد تفشت  ،ةالدراسة إلى الكشؼ عنها عند الشباب خاص

ألف الجريمة تمثؿ خركجا عف قيـ  المجتمع،كما أف الحديث عنها بات يمثؿ هاجسا كبيرا يشغؿ باؿ المهتميف بقضايا 
، إذ نبلحظ أف بعض "اإلنساف المتمرد" التمرد في كتابه: ، كقد سماها البير كامك ليد المجتمع كما يسكد  مف قكانيفكتقا
عمى أف فئة الشباب هي التي تمثؿ  ،(2) رائـ ترتكب بدافع الهكل كأخرل بدافع االنتقاـ كأخرل استنادا إلى محاكاة عقميةالج

بعكامؿ الجريمة نظرا لظركفهـ النفسية كاالجتماعية  مع كهي أكثر الشرائح عرضة لمتأثرأكبر شريحة في المجت
النفسي كاضطرابات التكافؽ االجتماعي مما يؤدم إلى انتهاج السمكؾ التي تخمؽ لديهـ مشاكؿ التكازف  ،(3)الخاصة

  .اإلجرامي 
 .اإلشارة إلى الجريمة عبر العصكر كمف خبلؿ بعض النظريات كيمكننا 

كمػا  اعتمػػدت عمػػى قكاعػػد ، تميػػزت الجريمػػة باألفعػػاؿ التػي تتصػػؼ بالقسػػكة كعػدـ تطبيػػؽ العدالػػة :فػي العصػػر اليكنػػاني-أ
كقػػػد عكضػػػه فيمػػػا بعػػػد قػػػانكف  ،ؿجهػػػدا فيمػػػا يػػػرتبط بمفهػػػـك القصػػػد الجنػػػائي فػػػي جػػػرائـ القتػػػ ؿذالػػػذم بػػػ"داركػػػكف"قػػػانكف 

 .(4)كيعد مف أباء الديمقراطية، الذم اهتـ بإرث البنت كاألكالد كتحريـ قتمهـ"صكلكف"
المؤامرة ضد  ككذلؾ  فقد تركزت العقكبة في الجريمة عمى العصياف ألكامر الممؾ كالتستر عمى: أما عند الفراعنة-ب

 .(5)الفراعنة بمقدساتهـ كحياتهـ الركحية دليؿ عمى اهتماـا ذهك  القتؿ كالعيب في المقدسات كمخالفة القكانيف كغيرها،
الدكلة مثؿ  فمأفاألكلى تخص األفعاؿ التي تمس  ،ةفقد صنفت الجرائـ إلى عامة كخاص: أما عند الركماف -ج

المعنى  اذه كممتمكاتهـ كتطكر ل في أشخاصهـذأية تهتـ باألشخاص كما يمحقهـ مف كالثان .التجسس كالخيانة العظمى
في الكجكد يدؿ عمى االهتماـ األكسع في  لمجريمة إلى أف صدر قانكف األلكاح اإلثني عشر كهك أكؿ قانكف ركماني

 .(6)التشريع الركماني كأهداؼ فمسفته البراغماتية
اإليماف  فتعتبر إحدل الرذائؿ التي تعبر عف فساد في عقيدة الفرد عمى اعتبار أ :الجريمة في العصر اإلسالمي -د

التجمع اإلنساني  ظاهرة قديمة لممسمميف منذ تاريخ يكه ،الصحيح يمنع الفرد مف اإلقباؿ عمى الجريمة أك التفكير فيها
سكرة المائدة ")ح مف الخاسريففطكعت لو نفسو قتؿ أخيو فقتمو فأصب:"قاؿ تعالى. كهي سابقة حتى لظهكر المجتمع

 (.32اآلية 
لقد أرسمنا رسمنا بالبينات كأنزلنا :" كقد حرص اإلسبلـ عمى محاربتها باعتبار  ديف المحبة كالعدؿ كالتسامح قاؿ تعالى

 (.25سكرة الحديد اآلية" )معيـ الكتاب كالميزاف ليقـك الناس بالقسط
تعتبر الجريمة في العصر الحديث إحدل أبرز الظكاهر االجتماعية التي باتت تطرح  : الجريمة في العصر الحديث -ق

نظرا النتشارها الكاسع كما ككيفا في أغمبية بمداف العالـ النامية كمنها الجزائر  ،نفسها عمى المهتميف بقضايا المجتمع
 .ككذلؾ في البمداف المتقدمة
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يعػد جرمػا فػي المممكػة  فشػرب الخمػر مػثبل ، يختمؼ مف قطػر إلػى أخػر كالمتمعف في هد  الظاهرة يجد أف النظر إليها
أخػرل كنتيجػة لمتغيػرات  ،كمػف جهػة ،مػف جهػةا ذكلكف ال يعد الفعؿ ذاته جريمػة فػي األقطػار األخػرل هػ، العربية السعكدية

 .(7)نفسهأصبح النظر يكاد يككف متباينا تجا  الجريمة داخؿ المجتمع ، السريعة التي يشهدها العصر الحديث
 :كما أف أهـ النظريات التي عالجت مكضكع الجريمة تصنؼ ضمف إطاريف كبيريف فردم كاجتماعي

  :المذىب الفردم -أ
المؤسػػس لعمػػـ اإلجػػراـ كالمػػرتبط بالطػػب ك هػػك " سػػيزار لمبػػركزك"تنطػػكم تحتػػه العديػػد مػػف النظريػػات ك أهمهػػا نظريػػة 

 .الكتابات الماجنة المميزة لمجنكداختصاصه إذ اهتـ بتشريح الجثث كالتركيز عمى 

كهك عػالـ االنثركبكلكجيػا األمريكػي الػذم يركػز عمػى التمييػز بػيف المجػرميف عػف طريػؽ " أرنيست ىكتكف"كذلؾ نظرية 
 .صفاتهـ الجسمية المختمفة عف غيرهـ مف غير المجرميف

ي األصػؿ كقػد حػاكؿ إعطػاء الجريمػة كهك المحمؿ النفساني الذم كاف طبيبا ف"سيجمكند فركيد"كذلؾ نجد أيضا نظرية 
إذ تهػػتـ األكلػػى بالحػػب كاالنفعػػاؿ كالثانيػػة بػػالكر  كالعػػدكاف ممػػا ، غريػػزة الجػػنس كغريػػزة المػػكت:تفسػػيرا يرتكػػز عمػػى غريػػزتيف

 .يؤدم إلى الجريمة
 :المذىب الجماعي-ب

ركؼ االجتماعيػػة فػػي الػػذم ركػػز عمػػى الظػػ"ركبػػرت ميرتػػكف"تضػػمف عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ نظريػػة التفكػػؾ االجتمػػاعي عنػػد 
إذ يػرل أف المشػكبلت االجتماعيػػة تكػكف عػادة مصػاحبة لمتقػػدـ الصػناعي فػي المجتمػػع  ،نشػر السػمكؾ اإلجرامػي عنػػد الفػرد

كهنػػاؾ عبلقػػة جدليػػة  ،السػػمكؾ االنحرافػػي الثػػانيالتفكػػؾ االجتمػػاعي ك  األكؿ:الحػػديث كتصػػنؼ الجريمػػة عنػػد  إلػػى صػػنفيف
 .الخاضعة بدكرها لمقيـ كالمعايير مف خبلؿ الكظائؼبينهما تخضع لؤلنظمة االجتماعية 

كالتي ترتبط بالمكركث الثقػافي كالتبػايف بػيف األفػراد الػذم طالمػا "دكنالد تافت"كما أف هناؾ نظرية تصارع الثقافات عند 
د األمريكػي يؤدم إلى تصادـ تمؾ الثقافات في شكؿ صراع ثقافي خارجي كتصارع الثقافة الخاصة بالفرد الجزائرم مع الفػر 

 .(8)فما يرا  الجزائرم سمبيا قد يرا  األمريكي إيجابيا، كغير 
كمػػا يكجػػد العديػػد مػػف النظريػػات المهتمػػة بالجريمػػة ال يمكػػف عرضػػها ألف مكضػػكعنا يتطمػػب التعمػػؽ فػػي عكامػػؿ الفعػػؿ 

 .اإلجرامي باألساس كليس التأريخ أك التنظير لمجريمة
يرتكز عمى معرفة العكامػؿ الفرديػة كالعكامػؿ البيئيػة كتأثيرهمػا فػي الظػاهرة اإلجراميػة عمػى  اإلشكاؿ الحقيقيكال شؾ أف 

أف سػمككات الشػباب فػي المجتمػع تتميػز بطػابع تسػكد  الشػدة كالقسػكة فػي التعامػؿ كهػك أيضػا مػا  فيػه شػؾكمما ال  ،العمـك
كعميػه  ،(9)رافيػة التػي قػد تصػؿ إلػى مرتبػة الجػرائـإلى الكقكع في ممارسة بعػض األفعػاؿ االنح ػ في غالب األحياف ػ يقكدهـ

كالمختصيف في عمػـ فإف دراسة كاقع الجريمة بات مف المشكبلت التي تطرح نفسها عمى المهتميف بقضايا المجتمع عمكما 
، عمى اعتبار أف الجـر أيا كاف نكعه أك مصدر  فهك سمكؾ مرضي فسر بعض الباحثيف كجكد  كدليؿ االجتماع خصكصا

 .، كعدـ انسجامها مع الكاقع االجتماعي يف كالتربية كالتنشئة االجتماعيةربما عمى فشؿ أنظمة التكك 
كقػد نحػاكؿ فػي هػػذ  المقالػة اإلجابػة عػػف مػا هػي العكامػػؿ التػي تػدفع الشػػباب إلػى ارتكػاب الجريمػػة  كالمقصػكد بهػا هنػػا 

، فتػػدفع بهػػـ مػف ثمػػة إلػػى الخػػركج كأسػاليب تكػػيفهـ  هـ كاسػػتعداداتهـمجمكعػة الظػػركؼ المػػؤثرة فػػي سػمككات الشػػباب كميػػكل
 .عف المألكؼ بارتكاب أفعاؿ شاذة يستهجنها المجتمع كيجرمها القانكف

 :يميفقد طرحنا مجمكعة مف التساؤالت فيما  كعميه،
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 هؿ يساهـ الكضع االقتصادم في انتشار الجريمة عند الشباب   -1
 الشباب إلى اقتراؼ الجريمة  هؿ لمظركؼ االجتماعية كالثقافية دكر في نزكع  -2

 هؿ يؤثر ضعؼ التربية كاالبتعاد عف الديف في دفع الشباب إلى ارتكاب الجريمة   -3

أفػػراد العينػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتمارة كزعػػت عمػػيهـ كالتػػي اختيػػرت كػػأداة إضػػافية إلػػى الكثػػائؽ  كالتػػي يمكػػف أف يجيػػب عنهػػا
 .الميدافكالسجبلت الخاصة بممفات النزالء بمؤسسة الكقاية مجاؿ 

 :   العكامؿ يجب عرض ما يميذكبعد كؿ ما سبؽ عرضه في المقدمة العامة كاإلشكاؿ الرئيسي كقبؿ التعرض له
 : ةاليدؼ  مف الدراس

 .التي سنعرضها فيما بعدار الفرضيات المطركحة بمؤشراتها ك بهك محاكلة اخت -
 .ؿ هذ  الدراسةألف الطمكح المشركع مف خبل كخبلفه،معرفة مدل تحقيقها كصدقها  -
 .معرفة أسباب الفعؿ اإلجرامي المختمفة كمحاكلة الكقاية أك الحد منها في نهاية البحث قدر اإلمكاف -

  :إلىهذا المكضكع يعكد  مف معالجةكالهدؼ 
 .ارتفاع معدالت الجريمة لدل الشباب كالحديث عنها عبر كسائؿ اإلعبلـ -
 .تفشيها بصكرة رهيبة مما يتطمب دراسات بحثية عميقة لها  -
كمحاربػػة الجريمػػة انطبلقػػا مػػف الكاقػػع الػػذم  عنهػػا،السػػعي إلػػى االهتمػػاـ بالشػػباب كدمجػػه فػػي قيمػػه كثقافتػػه التػػي انسػػمخ  -

 .معهتتفاعؿ 
 ة فرضيات الدراس

كيتضػػػػػمف تقمبػػػػػات األسػػػػػعار  .الشػػػػػبابيسػػػػػاهـ الكضػػػػػع االقتصػػػػػادم فػػػػػي انتشػػػػػار الجريمػػػػػة عنػػػػػد : الفرضػػػػػية األكلػػػػػى
 .الفقر/ البطالة/ تقمبات الدخؿ مف حيث انخفاض مستكا /كارتفاعها

مػػػف خػػػبلؿ الكضػػػع  .لمظػػػركؼ االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة دكر فػػػي نػػػزكع الشػػػباب إلػػػى اقتػػػراؼ الجريمػػػة:  الفرضػػػية الثانيػػػة
 .دكر الثقافة/ معاممة األصدقاء/ معاممة األبناء/األسرم

ا مػف خػبلؿ دكر ذكهػ .يؤثر ضعؼ التربية كاالبتعاد عف الديف مف دفع الشباب إلى ارتكػاب الجريمػة:  ةلثالفرضية الثا
 .إلخ...المدرسة, المسجد/ المؤسسات التربكية/ الديف

 :ةلمنيج المتبع لمدراسا
الدراسػػة مػػف الدراسػػات الكصػػفية لمػػا يػػتـ فيهػػا مػػف كصػػؼ كتحميػػؿ كعػػرض تػػاريخي ك مقػػارف النعكاسػػات   ذهػػتعتبػػر 

 . الظاهرة المدركسة في مؤسسة كقائية هامة بالنسبة لنزالئها مف األحداث المنحرفيف
ريمػة بػالتغيرات لقد اتبع المػنه  الػكظيفي لمجريمػة ألف البػاحثيف فػي هػذ  الحالػة يربطػكف التغيػرات فػي معػدؿ نسػبة الجك 

أهميػة شػأنها  ، كلػذلؾ فػإف عمميػة الحػراؾ االجتمػاعي لهػاذلػؾ التحػكالت كالػنظـ االجتماعيػة بما فػي في التنظيـ االجتماعي
، نظػرا االقتصػادية كالتربكيػة كاإلعبلميػة، ككذلؾ الضػبط االجتمػاعي يضػاؼ إليهػا الجكانػب السياسػية ك شأف الصراع الثقافي

كلػػذلؾ فػػإف . لحقيقػػي لجعػػؿ الفػػرد جانحػػا أكسػػكيااألفػػراد داخػػؿ البنػػاء االجتمػػاعي الػػذم يعػػد المحػػؾ المتفاعػػؿ الػػذم يػػتـ بػػيف 
التي استقيناها مف بػيف ( المجرميف) حالة مف الشباب المنحرفيف  44دراستنا تقـك عمى عينة عشكائية االختبار تتككف مف 

، عمػى أننػػا ال نػدعي نسػػبية 2448ف جكيميػػة إلػى أكت ي الفتػرة مػفػػ. امػػت مصػمحة السػجكف بإعطائنػػا إياهػاالممفػات التػي ق
كهي دراسة كصفية تسعى إلػى  ػذكرنا كما  ػالنتائ  التي سنتكصؿ إليها مف خبلؿ هذ  الدراسة التي ستعتمد منهجا كظيفيا 
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النهايػة مػف  كباعتمػاد الطريقػة اإلحصػائية لتقيػيـ العمػؿ فػي ،ةمف خبلؿ المعطيات الميداني ،اتحميؿ الظاهرة كتفسيرها عممي
، كػػؿ ذلػػؾ بالمقارنػػة مػػع بعػػض الدراسػػات إف ثػػبلث بعػػد اختيػػار فرضػػيات (10)خػػبلؿ مػػدل كفػػاءة النتػػائ  المتكصػػؿ إليهػػا 

 .أم إف المقارنة ستككف بيف الفركض النظرية كالكاقع المممكس ،أمكف
 :ةالعين

، كقػد كتػكفير الجهػد عمػى أف تكػكف ممثمػة ألنهػا تمكػف الباحػث مػف ربػح الكقػت ،ال شؾ أف الختيار العينػة أهميػة كبيػرة
غيػر أننػا كاجهنػا صػعكبات تغطيػة العػدد كػامبل الػذم  ،أردنا االعتماد عمى المسح االجتماعي بأخذ المجتمع الكمي لمدراسػة

كهك غير مستقر لدخكؿ كخركج بعض العناصػر نتيجػة جػـر أك انحػراؼ اقترفػك  أك انتهػاء مػدة  144إلى  84يبمغ ما بيف 
 .كخركجهـ مف المؤسسة العقابية  العقكبة

مػػكزعيف عمػػى بمديػػة سػكؽ أهػػراس كمنػػاطؽ قريبػػة %  54نػػزيبل اخترنػػا مػػنهـ نسػبة  84بمػػغ العػدد  2448كفػي صػػيؼ 
 :التالي، كتـ اختيار العينة الممثمة بالشكؿ رتكبةمنها مع معرفة نكعية الجرائـ الم

100
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 فردا ، 

 :يميكتـ تكزيعها كما 
 العينة كطريقة أخذىا مف مجتمع الدراسة كنكعية الجـر( 1)جدكؿ رقـ 

 العدد المأخكذ العدد اإلجمالي الفػػئات
 14 28 المخدرات كاإلدماف
 11 22 الضرب كالتعدم

 46 12 السرقة
 44 48 بيع الممنكعات

 43 46 الفعؿ المخؿ بالحياء
 42 44 القتؿ الخطأ
 44 84 المجمكع

 :هذ  العينة بخصائص أهمهاكقد تميزت 
 .ذككرمف حيث الجنس كمهـ  -1
 .سنة 24، كيقدر متكسط أعمارهـ بػ متقاربكف في السف -2

 .فردا 44مف  32، غالبيتهـ عزاب :المدنيةالحالة  -3

 .األرياؼ/ القرل / المدينة سكؽ أهراس  :اإلقامةمحؿ  -4

، كأكثػػر مػػف يتركػػػز بػػيف األساسػػي كالمتكسػػػط )فػػػي الغالػػب متػػدني (: المسػػتكل التعميمػػي  -5
3

فػػػي مرحمػػة الثػػػانكم  1
 .كالجامعي 

 :النظرمإلطار ا
يجػػب أف نقػػدـ سػػػردا  لعكامػػؿ الفعػػػؿ  ،التعػػرض لمعكامػػػؿ الفرديػػة كالعكامػػؿ البيئيػػػة التػػي تػػػؤثر فػػي ظػػاهرة الجريمػػػة قبػػؿ

 :اإلجرامي فيما يمي
ك زرع لمفتنػة بػيف  مػع الجزائػرم مػف تفريػؽكهػك مػرتبط باالسػتعمار كتػأثير  عمػى البنػاء االجتمػاعي لممجت :العامؿ التػاريخي

 .سمبا عمى أخبلقياته صيته كرصيد  الثقافي، مما أثرأفراد  كالقضاء عمى مقكمات هكيته كشخ
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مكتسػبة إذ أف لمتكػكيف ثيػة كانػت أك عكامػؿ العضػكية كرانظرا لمعبلقة الرابطػة بػيف مظػاهر االنحػراؼ كال: العامؿ البيكلكجي
 .الجسماني دكر في االنحراؼ كاإلجراـ

 كالبنػاء الفكضػكم العشػكائية مػع السػكنات بصػكرة فكضػكية( التمػدف)ا العامؿ بالحراؾ المديني ذهكيرتبط : العامؿ الجغرافي
 .ساحاتكجعؿ المدينة ريفا كبيرا كال يمتمؾ الطابع الحضرم ناهيؾ عمى المناطؽ الحضرية كالم

أف لمعكامؿ الثقافيػة  .كما يترتب عنه مف عادات كتقاليد كأساليب في الحياة تساعد عمى تكجيه سمكؾ الفرد: العامؿ الثقافي
ألف لتػدني المسػتكل األخبلقػي أثػر مكجػه  ،نحرافػيدكر كبير في دفع الفرد إلػى تصػرفات إجراميػة كلهػا بػاع فػي السػمكؾ اال

 .لؾذالتي تعد أكثر الفئات استجابة كعرضة للبلنحراؼ خاصة عند فئة الشباب 
فتػأثير الفقػر  :أساسػييف مػى متغيػريفاف العنصػراف المػذاف يعبػراف عذالذم يميز  عاممي الفقر كالبطالة هػ: العامؿ االقتصادم

لمبطالػة ككػذلؾ  يؤدم إلى الفعؿ اإلجرامي خاصة عندما يعجز الفرد عف تسديد حاجاته كال يستطيع تمبيتها لنفسه كلعائمتػه،
/ نفسػي/ دكر في كقكع الظاهرة االنحرافية أك الفعؿ اإلجرامي ألف تكقؼ اإلنساف عف العمؿ سكاء أكاف األمػر لسػبب عقمػي

 ا، كنظػر شػراء السػمع كزيػادة المخػزكفكربما يعكد السػبب الرتفػاع األسػعار ممػا يػؤدم إلػى اإلحجػاـ عػف  .كغيرها...أك بدني
لػك كػاف " :مف خبلؿ مآثر  مكجها   خطابه إلينا فػي مقكلتػه المشػهكرة"عمر بف الخطاب"ة أشار الخميف  لخطكرة الفقر كتأثير 
 "الفقر رجال لقتمتو
لؾ لشعكر المجرميف بالعجز كالعداكة كأنهـ يشػعركف بػاالغتراب النفسػي كيعػانكف مػف نقػص الػدؼء يعكد ذ :العامؿ النفسي

لػػؾ ذبالحػػب كالحنػػاف كالقبػػكؿ كيعػػكد كػػؿ  حاجػػاتهـ إلػػى الشػػعكرلػػؾ يعػػكد إلػػى عػػدـ إشػػباع ذالعػػاطفي ك العػػائمي كمػػا أف 
ألف األمػػراض النفسػػية تػػؤثر عمػػى الفػػرد فتجعمػػه  ممػػا يػػؤدم إلػػي كجػػكد شخصػػية إنحرافيػػة بػػالطبع، الخػتبلؿ فػػي الشخصػػية 

 .األمراض النفسية عمكما في باإلضافة إلى معاناته عصبيا يعاني مف ضعؼ عصبي كقهر،
كمنهػػا السػػكف كالبيئػػة التػػي لهػػا  المعيشػػية كالعائميػػةيعػػكد إلػػى ظػػركؼ الفػػرد المنحػػرؼ أك المجػػـر  كهنػػا :العامػػؿ االجتمػػاعي

االجتماعيػة تعػد المحػرؾ لمسػمكؾ  عتأثيراتها ممػا يسػتدعي اعتبػار االنحػراؼ جػزءا مػف النظػاـ االجتمػاعي ألف بعػض الػدكاف
  كمهػا تػؤدم إلػى خمػؽ سػمكؾ ذى التفكػؾ األسػرم هػلػؾ إلػذفإذا كجػدنا ضػعفا فػي التكافػؽ بػيف الػزكجيف سػيؤدم  االنحرافي،
لػؾ إلػى ذكبالتػالي يػؤدم  ،كمف خبلله إلى معانات األسر المختمفة مف ضغكط كتكترات كافتقػاد لمهػدكء كاالسػتقرار، انحرافي

 .(11)انحراؼ األبناء كضياعهـ
فػػي الشػػعكر الػػديني كضػػعؼ الػػنقص / منهػػا كسػػائؿ اإلعػػبلـ ،كهنػػاؾ عكامػػؿ أخػػرل تكػػكف مػػدعاة لمسػػمككات االنحرافيػػة

 .كغير  مف العكامؿ المختمفة/ المستكل التعميمي
ذا تػـ االعتمػاد عمػػى العكامػؿ األنفػػة الػذكر بصػػكرة ايجابيػة تكػػكف قػد سػػاعدت عمػى تخطػػيط سياسػة كقائيػػة فعالػة لهػػ   ذكا 

 .الظاهرة
ذا عػػدنا لمعكامػػػؿ الفرديػػػة كالبيئيػػػة كتأثيراتهػػػا عمػػػى الظػػػاهرة، كمحاكلػػػة ف خبللهػػػا عمػػػى تسػػػاؤالت كفرضػػػيات اإلجابػػػة مػػػ كا 

 :          الدراسة فيمكف لنا عرضها نظريا كميدانيا فيما يمي
 ةالعكامؿ الفردي:  أكال

، ب الكراثيػػة كالمكتسػبة أك همػا معػػايمكننػا مػف خػبلؿ العكامػػؿ الفرديػة المػؤثرة فػي الظػػاهرة اإلجراميػة أف نستشػؼ األسػبا
 :كيمكف عرضها فيما يمي 
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، كهػػك مػػا الجنيػيف كيقصػػد بهػا انتقػػاؿ صػفات معينػػة مػػف األصػكؿ إلػػى الفػركع خػػبلؿ الفتػرة التػػي يتكػكف فيهػػا:  ةالكراثػ -1
مثػػؿ لػػكف العينػػيف كشػػكؿ الشػػػعر . ء فػػي العديػػػد مػػف الخصػػائص كالمظػػاهريػػؤدم إلػػى حػػاالت التشػػابه بػػيف اآلبػػاء كاألبنػػا

 .كمستكل القامة كلكف البشرة كغيرها
 هقكتػػػاف متنافرتػػػاف تريػػػد كػػػؿ منهمػػػا أف تجتذبػػػه إلػػػى نطاقهػػػا كتصػػػيغ تنازعػػػهكػػػائف آخػػػر كألف اإلنسػػػاف شػػػأنه شػػػأف أم 

، كلػذلؾ نجػد الػبعض مػف العممػاء كقػكة التغييػر كاالبتعػاد عػف األصػؿ ،، كهما قػكة الكراثػة كالمحافظػة عمػى األصػؿغتهابصي
" ، كيعػػػد مثػػػؿ الميػػػؿ الػػػكراثي لئلجػػػراـ راثيػػػةالػػػذيف ربطػػػكا بػػػيف الجريمػػػة كالكراثػػػة يعتبػػػركف أف لمسػػػمكؾ اإلجرامػػػي أسػػػبابه الك 

لػه أسػمكب  CHARLES GORINIG شػارؿ جػكرنج، كمػا أف العػالـ اإلنجميػزم مف أهـ المؤيديف لهذا الطرح" لمبركزك
لنظر إلػى ، كهك أسػمكب قيػاس درجػة التشػابه بػيف األبنػاء كاآلبػاء بػاالميؿ الكراثي لئلجراـ عند الفردكجكد  ىمآخر لمتدليؿ ع

هي نسبة التشابه بيف اآلباء كاألبناء في ممارسػة الجريمػة كأف %  64، حيث كجد هذا العالـ أف السمكؾ اإلجراميممارسة 
، كهػػػػي تقريبػػػا نسػػػػبة التشػػػػابه بيػػػنهـ مػػػػف الناحيػػػػة إلخػػػػكة فػػػي اعتمػػػػاد السػػػػمكؾ اإلجرامػػػيهػػػي نسػػػػبة التشػػػابه بػػػػيف ا%  45

 .(12)الفيزيكلكجية 
إال أف هػػذ  النتػػائ  لػػـ تكػػف لتػػدعـ القػػكؿ بػػأف أسػػباب الجريمػػة كراثػػة بقػػدر مػػا بينػػت أف لمظػػركؼ البيئيػػة هػػي كػػذلؾ لهػػا 

 .المختمطكهذا ما كشفت عنه الدراسات التي أجريت في نطاؽ المذهب  اإلجراـ،دكرها في حدكث 
بالعقػؿ ا سػكاء مػا تعمػؽ منهػا باألعضػاء أك كهػك مجمكعػة مػف المميػزات كالصػفات التػي يكلػد الفػرد مػزكدا بهػ:  فالتككي -2
كقػد أسػهب العديػد مػف العممػاء . السػمكؾ اإلجرامػي النفس كالتي قد تدفع بالفرد أك تهيػئ لػه الظػركؼ المشػجعة لمكقػكع فػيأك 

المػذاف يعتبػراف أف الجريمػة هػي نتػاج "دم تيميك كبنػدم" ة أمثاؿ في الحديث عف تأثير عامؿ التككيف في الظاهرة اإلجرامي
، كيمكػف مثػؿ فػي مؤشػرات البيئػة االجتماعيػة، مػع عكامػؿ خارجيػة تتعكامؿ داخمية كامنة في شخص الفػردلتفاعؿ يتـ بيف 

= جتماعيػػػة اصػػػر البيئػػػة االعن( + ، النفسػػػي العضػػػكم، العقمػػػي) التكػػػكيف : حكصػػػمة هػػػذا التفاعػػػؿ فػػػي المعادلػػػة التاليػػػة 
 .الجريمة

االجتماعيػػة كلػػذلؾ فػػإف التكػػكيف يعػػد  هتػػئأم أف المجػػـر تصػػنعه ظػػركؼ أحكالػػه الشخصػػية فػػي التفاعػػؿ مػػع أكضػػاع بي
، كينقسػػـ هػػذا التكػػكيف إلػػى ثبلثػػة لسػػمكؾ المػػؤدم إلػػى ارتكػػاب الجريمػػةعػػامبل إلثػػارة الػػدكافع كتهيػػي  االنفعػػاؿ الػػذم يخمػػؽ ا

 .  تككيف عقمي / تككيف نفسي / تككيف عضكم : أقساـ 
كينقسـ إلى صنفيف تكػكيف سػكم  (13)كيقصػػد به مجمكعة الصفات الخمقية كشكؿ األعضاء ككظائفه :كمالعضف التككي -أ

 (.مرضي)كتككيف غير سكم 
الضػطراب الغػددم ، كمػف أمثمتػه اعمػى التكػكيف العضػكم المعيػب ، كالثػانيينطبؽ عمى التككيف الطبيعي لمجسـ فاألكؿ

، إذ تؤكػد بعػض الدراسػات فػي عمػـ اإلجػراـ يف دكر  فػي حػدكث السػمكؾ اإلجرامػي، كلهػذا النػكع فػي التكػك كالتشك  الجسػماني
بػػالفرد إلػػى أف اإلفػػراط فػػي الزيػػادة أك النقصػػاف إلفػػرازات بعػػض الغػػدد مػػف شػػأنه أف يسػػهـ فػػي تػػكفير الظػػركؼ التػػي تػػدفع 

 .الكقكع في الجريمة 
ة اإلنسػانية كتكيفهػا كيقصد به مجمكعػة مػف الصػفات كالخصػائص التػي تػؤثر فػي تكػكيف الشخصػي:  سيالتككيف النف -ب

كهنػاؾ ... ، مثؿ السف كالصحة كالمرض كالكراثة الخ هذ  الخصائص نتيجة لعدة عكامؿ ، كتتشكؿ(14)الخارجية مع البيئة 
صفات نفسية تؤدم إلى االنحراؼ كاقتراؼ الجػرائـ مثػؿ التػكتر كالقمػؽ كاالضػطراب كهػي صػفات تػدؿ عمػى عػدـ االسػتقرار 
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الشػخص ، كينػت  هػذا المكقػؼ عنػدما يعجػز أكال بػأفراد المجتمػع حكلػه ثانيػا النفسي مما يػؤدم إلػى فقػداف الفػرد لمثقػة بنفسػه
 .عف إشباع مختمؼ حاجاته أك تعارض رغباته الشخصية مع قيـ البيئة االجتماعية

ف كفي الحاالت النفسية التي يكمف فيهػا الخطػر اإلجرامػي نػذكر عقػدة الػنقص كحالػة االضػطراب العػاطفي، كهمػا حالتػا
نقػػص جسػػماني : لكجػػكد إمػػا  كانيػػة، كتنػػت  عقػػدة الشػػعكر بػػالنقص عػػف الشػػعكر بالعدتعبػػراف عػػف كضػػعية نفسػػية متػػدهكرة

، كهذا ما ي تحقيؽ التكيؼ االجتماعي السميـمما يثير في الفرد ردكد أفعاؿ عنيفة عندما يفشؿ ف (15)عقمي أك اقتصادم أك 
التحريض %(  24) 48االنتقاـ %(  34) 12العينة مف خبلؿ نظرتهـ لدكافع الجريمة بأنها تبدأ بالحاجة  دافر عبر عنه أ

 %( . 5) 42القتؿ الخطأ %(  14) 44الدفاع عف النفس %(  17.5) 47كسة الشيطاف كس%(  17.5) 47
ي إذ أف تصدر الحاجة إلى الطعػاـ كالغػذاء كالكسػاء ضػركرية كتميهػا ركح االنتقػاـ كالعػدكاف نتيجػة لػذلؾ نجػد التسػاكم فػ

 .بينما القتؿ الخطأ ضئيمة النسبة كلكنها كاردة عاممي التحريض ككسكسة الشيطاف،
كهػػك يجعػػؿ الفػػرد عػػاجزا عػػف الػػتحكـ فػػي ( األنػػا)أمػػا االضػػطراب العػػاطفي فهػػك نتيجػػة لضػػعؼ سػػمطة الرقابػػة النفسػػية 

مظاهر  االنفعالية التي قد تتحكؿ بفعؿ البلمباالة أحيانا كبفعؿ البلشعكر في أحياف أخرل إلػى سػمككات غيػر سػكية تتطػكر 
 .لتصبح جرائـ 

، قػػػػكة الػػػػذاكرة القػػػػدرة عمػػػػى العقميػػػػة عنػػػػد الفػػػػرد كمسػػػػتكل الػػػػذكاءكيقصػػػػد بػػػػه طبيعػػػػة الخصػػػػائص  :مػػػػيالعقف التكػػػػكي -ج
كتختمؼ أنكاع الجرائـ تبعا لطبيعة الخصائص العقمية لػدل المجػرميف حيػث يمكػف تقسػيمها إلػى جػرائـ ذكػاء  ،الخ...التخيؿ

 .كجرائـ غباء
 .لتخطيطتستعمؿ فيها الحيمة كالمكر كتكثر فيها أساليب ا: فاألكلى 

فإنها تتميز بالحماقة كسهكلة االكتشاؼ كتفاهة الهدؼ، كمف السهؿ االستدالؿ عميها كحاالت السكر كاإلدماف : أما الثانية
شعاؿ الحرائؽ كغيرها   .(16)كالسرقة البسيطة كالجرائـ الكحشية كالقتؿ التنكيؿ كا 

 WAREN كارف دنيػػػاـدراسػػػات التػػػي قػػػاـ بهػػػا إذ بينػػػت ال ،عقميػػػة فػػػي حػػػدكث الظػػػاهرة اإلجراميػػػةكتسػػػاهـ األمػػػراض ال

DUNHEM   حالػػة كػػاف عنػػدهـ  87مػػنهـ كعػػددهـ % 24عمػػى نػػزالء المستشػػفيات العقميػػة بكاليػػة الينػػكل األمريكيػػة أف
كنستخمص مف هذ  الدراسة أف لتػدهكر الحالػة العقميػة انعكػاس سػمبي  ،(17)إجراـ أك جنكح سابؽ عمى دخكلهـ المستشفيات 

 .كالذم يمكف أف يؤدم بصاحبه إلى اتخاذ مكاقؼ سمبية قد تصؿ إلى مرتبة اإلجراـ  .عمى سمكؾ الفرد داخؿ المجتمع 
يػؤثر ذلػؾ عمػى  الييسػاهـ المػرض فػي التػأثير عمػى نفسػية الفػرد ليجعمػه أكثػر حساسػية كأشػد انفعػاال، كبالتػ:  رضالمػ -3

، ص العمؿ مما يشعر  بالضعؼ كالفقر، كما أنه يقمؿ مف طمكحاته في التفكؽ العممي، كيضيع عميه فر كضعه االجتماعي
 .(18) السمككية كاألساليب االنفعالية بالطرؽ .االجتماعي التكافؽ تحقيؽ عف يعجزك  سمككاتهكبالتالي تضطرب 

 .عقمي كمرض نفسي مرض عضكم، مرض أصناؼ، ثبلثة كالمرض
 نتيجػة الفػرد لػدل اإلجرامػي السػمكؾ عمػى امشجع يككف  قد بخمؿ الجسـ أجزاء بعض إصابة في يتمثؿ : كمعض مرض  -أ 
 مػػرض ذلػػؾ أسػػباب كمػػف ،العنػػؼ كاسػػتعماؿ العػػدكاف إلػػى يميػػؿ إذ ،عامػػة بصػػكرة سػػمككاته مظػػاهر فػػي طرةكالسػػي الػػتحكـ عػػدـ
 . كغيرها كالحمى كالزهرم السؿ
 كعجػز شػديد بيػأس الفػرد شػعكر إلػى تػؤدم مرضػية حػاالت كهػي النفسػي كالتػكتر القمػؽ إلػى يتنػكع فهػك : يفسن مرض -ة 
 النظػاـ خػرؽ إلػى بػه ذلػؾ فيػدفع كالكسكسػة بػالكهف شػعكر مػع ،لديػه كمكبكتػات عقػد تشػكؿ إلػى يؤدم مما الحياة، مكاجهة عف

 . االجتماعي
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 كهػػي ،اكغيرهػػ كالصػػرع كالهػػكس الشخصػػية فػػي انفصػػاـ نتيجػػة الجريمػػة كارتكػػاب االنحػػراؼ إلػػى يػػؤدم : مػػيعق مػػرض -ط 
 دفعتػػػه التػػػي كاألسػػػباب نتائجهػػػا يػػػدرؾ أف دكف جريمػػػة بارتكػػػاب الفػػػرد يقػػػـك إذ أثارهػػػا خػػػبلؿ مػػػف الفػػػرد كعػػػي عمػػػى تػػػنعكس
 .(19)االرتكابه

  ةالبيئي العكامؿ – ثانيا
 كػػػائف الفػػرد أف كبمػػا .آخػػر إلػػى شػػخص مػػف األفػػراد عمػػػى يرهػػاتأث يختمػػؼ كلػػذا ،كتكاممهػػا بنسػػبتها البيئيػػة لعكامػػؿا تتميػػز
 مػف تمتػد ،متعػددة عبلقػات بهػـ تجمعػه آخػريف دأفػرا مػع التفاعػؿ ضػركرة عميػه تحػتـ الشخصية ظركفه فإف بطبيعته اجتماعي
 الػػذم الفعػػاؿ الػػدكر عمػػى التأكػػد إلػػى الجتمػػاعا عمػػـ فػػي البػػاحثيف دفػػع مػػا كهػػك ككػػؿ االجتمػػاعي النسػػي  فػػي لتتشػػعب األسػػرة
 السػػمكؾ كاعتمػػاد كػػاالنحراؼ ،السػػكية ركغيػػ منهػػا السػػكية مظػػاهرة بمختمػػؼ اإلنسػػاني السػػمكؾ عمػػى التػػأثير فػػي البيئػػة تمارسػػه
 . كالثقافية االجتماعية العكامؿ في ككذلؾ كاالقتصادية الطبيعية العكامؿ في اقترافه إلى يدفع قد الذم اإلجرامي

 ،اإلجرامػػي السػػمكؾ فػػي دكر كالتربػػة كالتضػػاريس المناخيػػة كالظػػركؼ الجغرافيػػة لمميػػزات أف شػػؾ ال : الطبيعيػػة العكامػػؿ -1
 ،جهػة مػف األمػف تحقيػؽ عػف كبحثػا بالمػدف السػكاني التػكزع يتكػاثؼ حيث ألخرل منطقة مف السكانية الكثافة الختبلؼ كنظرا

 الحريػػات مػػىع كاالعتػػداء كالسػػرقة ،أنكاعهػػا اخػػتبلؼ عمػػى اإلجراميػػة رةاهالظػػ تنتشػػر أخػػرل، جهػػة مػػف العػػيش لقمػػة كتحقيػػؽ
 . العالية أك الجبمية المناطؽ في أكبر بصكرة تقؿ نجدها التي هذ  ،بالحياء المخؿ كالفعؿ

 أنػكاع بػيف العبلقػة الدراسػات بينػت كقػد كاقترافهػا، الحػرارة درجػة بػيف بلقػةلمع الجريمػة فػي دكر المناخيػة لؤلسػباب فػإف لػذلؾ
 الحػػرارم بالقػػانكف QUETLET ككتيميػػت عنػػد يسػػمى مػػا كهػػك ،الحػػرارة درجػػة  فػػي االنخفػػاض أك االرتفػػاع حيػػث مػػف الجريمػػة
 بػػالجك تػػتـ الممكيػػة  مػػىع الجػػرائـ بينمػػا الحػػار الجػػك فػػي ترتفػػع األشػػخاص عمػػى االعتػػداء جػػرائـ أف ذلػػؾ كمفػػاد ،(24) لمجريمػػة
 .البارد

ف اإلجػراـ ظػاهرة عمػى كػذلؾ كبيػر تػأثير ( المكانيػة ) الطكبكغرافيػة لمعكامػؿ أف كما  ألف الغالػب فػي مباشػرة غيػر كانػت كا 
 عػػف كألمانيػػا فرنسػػا فػػي أجريػػت التػػي المقارنػػات بعػػض كشػػفت كقػػد سػػكاء حػػد عمػػى يكػػكف الريػػؼ أك المدينػػة فػػي اإلجػػراـ دكافػػع
 المػدف داخػؿ اإلجػراـ تضػخـ إلػى تػؤدم المدينػة إلػى الريػؼ مػف الهجػرة أف كمػا الريػؼ في عنها المدف في اإلجراـ نسبة ارتفاع
 كقػد ،مشػاكمه لحسػـ اإلجػراـ إلػى يدفع ذمكال ،(21) المدف سكاف يبلقيه الذم االجتماعي التكيؼ سكء مشكبلت  إلى يؤدم مما
 الحصػػكؿ عمػػى الفػػرد عدافيسػػا ال كالمجتمػػع االجتمػػاعي المحػػيط كأف ،المشػػاكؿ لحػػؿ كسػػيمة يعػػد العنػػؼ بػػأف العينػػة أفػػراد رأل
 عمػػػى التمػػػرد إلػػػى يردكنهػػا إذ العكػػػس يػػػركف ممػػف فقػػػط %( 24) 48 مقابػػػؿ %( 84) 32 نسػػػبتهـ بمغػػت كقػػػد ،حقكقػػػه عمػػى

 .المجتمع في التعامؿ كآداب األخبلؽ
 العينػة داأفػر  لػدل سػابقا المحػددة الجػرائـ أنػكاع باستقصػاء قمنػا اإلجراميػة الظػاهرة عمػى الطبكغرافيػة العكامػؿ تأثير كلمعرفة

 . كالريفية الحضرية بالمناطؽ اإلقامة مكاف مع عبلقة في
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 الجريمة كنكع اإلقامة محؿ حسب العينة (2) رقـ جدكؿ
 الجريمة       

 
رات اإلقامة محؿ

خد
الم

ماف 
إلد
كا

رب 
ض
ال

دم 
لتع
كا

رقة 
الس

 

ات بيع
نكع
لمم
ا

 

عؿ
الف

 
خؿ
الم

 
ياء
الح
ب

 

قتؿ
ال

 
خطأ

ال
 

رار
لتك
ا

 

سبة
الن

 % 

 45 18 1 2 2 3 3 7 المدينة
 35 14-  1 1 2 4 6 القرية
 24 48 1 --  1 1 4 1 الريؼ

 144 44 42 43 44 46 11 14 المجمكع
 كانػػت نسػػبة أعمػػى أف إذ اإلقامػػة محػػؿ طبيعػػة حسػػب نسػػبيا يختمػػؼ الجػػرائـ ارتكػػاب أف اتضػػح لمبيانػػات قراءتنػػا خػػبلؿ مػػف
 بينهمػػا نسػػبة بػأعمى كالتعػػدم كالضػػرب المخػدرات فػػي أنكاعهػػا أهػـ تمثمػػت كقػػد %( 24) 8 بػػ كأقمهػػا %( 45) 18 بػػػ بالمدينػة
 . %( 62.5) 25 بمغت

 : ةاالقتصادي العكامؿ -2
 مسػاعدة عكامػؿ باعتبارهػا اإلجرامػي السػمكؾ حػدكث فػي االقتصػادية العكامػؿ أهميػة عمػى التأكيد إلى العمماء بعض يذهب

 الحقػائؽ مػف جممػة إلػى ذلػؾ فػي مسػتنديف ،الفػرد لػدل كائنػا إجراميػا سػتعداداا صػادفت إذا خاصػة  الجريمػة الرتكػاب مهيأة أك
 كانػت المجتمعػات كػؿ تسػكد بػؿ معػيف مجتمع أك معينة اجتماعية طبقة في انتشارها أك حدكثها يقتصر ال الجريمة أف مفادها
قتصػػػادية عمػػػى تقمبػػػات كقػػػد تركػػزت العكامػػػؿ اال ،(22) الكاحػػػد المجتمػػػع داخػػػؿ االجتماعيػػة الطبقػػػات كفػػػي بػػػؿ ،فقيػػػرة أك غنيػػة

 .األسعار كتقمبات الدخؿ كتأثير البطالة كتأثير الفقر 
كهػك  الشػرائية،إذ يساهـ ارتفاع األسعار في عجز الكثير مػف األشػخاص عػف تمبيػة رغبػاتهـ : بالنسبة لتقمبات األسعار -أ

: كالمبلحظػة التػػي يجػػب التأكيػػد عميهػا هنػػا أف هػػذا المؤشػػر. مػا يػػدفع بهػػـ إلػى القيػػاـ بأفعػػاؿ إجراميػػة لتحقيػؽ تمػػؾ الرغبػػات
ا صػاحب ارتفػاع األسػعار ارتفػاع يمكف قياسه فقط في حالة ثبات الدخؿ سكاء حدث ارتفػاع األسػعار أك انخفاضػها، أمػا إذ

 ،، يصػبح ال مفعػكؿ لهػات األسػعار عمػى الظػاهرة اإلجراميػة، فػإف تػأثير تقمبػاادخؿ أك حدث انخفاض فػي كميهمػا معػال في
  .لمعينة يككفكعف استفسار عينة البحث كجدنا أف الكضع االقتصادم 

 .المعيشةحسب تأثير كضعيا االقتصادم بغالء كتكاليؼ (3) رقـ جدكؿ
 % النسبة  التكرارات االحتماالت

 75 34 نعـ
 25 14 ال

 144 44 المجمكع
بالعينػة مقابػؿ ¾  بنسػبةالغالػب ة مػف أزمػة البطالػة فػي فمعطيات الجدكؿ تبيف بجبلء المعيشة كضعؼ الػدخؿ كالمعانػا

 .¼الذيف لـ يتأثركا بنسبة 
التػػي تمثػػؿ %  75كقػػد تبػػيف لنػػا أف أفػػراد العينػػة يعػػانكف مػػف حرمػػاف لمحصػػكؿ عمػػى حاجػػاتهـ كيتعمػػؽ األمػػر بنسػػبة 

 .عمى التكالي %(  24) 8كالفقر بػ %(  25) 14كالبطالة بػ %(  34) 12الحاجات بػ 
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كأنػػكاع الجػػرائـ نبلحػػظ أف هنػػاؾ تناسػػب عكسػػي بػػيف انخفػػاض مسػػتكل الػػدخؿ الفػػردم :  ؿبالنسبػػػة لتقمػػػبات الدخػػػ –ب 
مسػتكل  ، كيػؤثر ارتفػاع(23)، كالتػي يمجػأ إليهػا الفػرد نظػرا لعجػز  عػف إشػباع معظػـ حاجاتػه الضػركرية خاصة منهػا السػرقة

ف النػػاحيتيف االجتماعيػػة ، ممػػا يجعمػػه متكيفػػا مػػؤدم إلػػى إشػػباع مختمػػؼ حاجػػات الفػػردالػػدخؿ عمػػى الظػػاهرة اإلجراميػػة إذ يػػ
، كلػػذلؾ فػػإف المبلحظػػة (24)، كلػػذلؾ تػػنخفض بنسػػبة ارتكػػاب جػػرائـ األمػػكاؿ لػػدل األشػػخاص ذكك الػػدخكؿ المرتفعػػةكالنفسػػية

جراميػػة سػػكاء فػػي حالػػة ارتفاعػػه ات الػػدخؿ ال يظهػػر تػػأثير  عمػػى الظػػاهرة اإلالتػػي يجػػب اإلشػػارة إليهػػا هػػي أف عامػػؿ تقمبػػ
، كيمكف مبلحظة هذا التأثير مف خبلؿ اضطراب مبادئ اإلنفػاؽ صاحب ذلؾ ثبات في تقمبات األسعارانخفاضه إال إذا أك 

هػػـ الػػذيف ال يكفػػيهـ ، إذ اتضػػح أف الػػذيف يتعرضػػكف لهػػذا الشػػرائية كعجػػز  عػػف تغطيػػة مصػػاريفهلػػدل الفػػرد كضػػعؼ قدرتػػه 
  كالجدكؿ المكالي%(  45) 18مقابؿ %(  55) 22، كهذا بػ كف عمى دخؿ إضافي لتحقيؽ حاجاتهـكيعتمد ،دخمهـ

 العينة حسب مصادر دخؿ أخرل (4) رقـ جدكؿ
 %النسبة  التكرار  مصادر الدخؿ األخرل %النسبة  التكرارات االحتماالت

 55 22 نعـ

 25 14 بيع السجائر
 24 48 بيع أجهزة النقاؿ

 45 42 لعب القمار
 45 42 أنشطة أخرل

    45 18 ال
    144 44 المجمكع
تصدرها بيع السجائر كأجهزة النقػاؿ بػػ ي .فردا يعتمدكف عمى مصادر أخرل لمدخؿ 22كعددهـ %  55إذ أف أكثر مف 

كنفػس النسػبة لؤلنشػطة األخػرل المتمثمػة %(  45) 42 القمػار بػػ، بينما لعب الثانية%(  24) 8لؤلكلى ك %(  25) 14
ال تتػكفر لػديهـ مصػادر أخػرل %(  45) 18، يقابػؿ ذلػؾ عػدد األسػكاؽ األسػبكعية كبيػع السػياراتفي بيع سمع أخػرل فػي 

 .لمدخؿ
السػػمبية  ، نظػػرا لتأثيراتهػػااعيػػة التػػي تهػػدد النسػػي  االجتمػػاعيتعػػد البطالػػة مػػف أخطػػر اآلفػػات االجتم:  ةتػػأثير البطالػػ -ج
، ظهكر الفقػر كمف نتائجها الكثيرة. الجتماعية ، إذ تؤدم إلى انحبلؿ القيـ كالمعايير اانعكاساتها المرضية داخؿ المجتمعك 

لمفػرد إذ تشػعر   الحالػة النفسػية تػؤثر إلػىكما أنهػا  ،ةكخمؽ جك مبلئـ يدفع باألفراد إلى الكقكع في مهاكم االنحراؼ كالجريم
كالتػي تتجسػد مظاهرهػا فػي  al ajustementM المعاناة مف حالػة سػكء التكافػؽ  به عمىكهك ما يؤدم  ،بالنقص كاإلحباط

اعيػػة ، كهػػك مػػا يضػػعؼ تمسػػؾ الفػػرد كامتثالػػه لممعػػايير االجتمغتراب كفقػػداف االنتمػػاءاالنعزاليػػة عػػف المجتمػػع كالشػػعكر بػػاال
كعنػد سػؤالنا  ،ة يعبر مف خبللها عف كجكد  كنظرتػه لممجتمػع، مما يدفع إلى ارتكاب أفعاؿ إجراميكالقكاعد القانكنية السائدة
 34مػنهـ كيمثمػكف ¾ بينمػا ، حرفي أكفبلحيشتغؿ فقط كفي مهف بسيطة كمكظؼ أك مف منهـ ¼ ألفراد العينة كجدنا أف 

  .ال يعممكف كهي نسبة عالية جدا %(  75)
المجتمػع  رل كانعكاسات عمى مستكل الفرد أكفإف لمفقر تأثيرات كب ،دكما أف لمبطالة أثر كبير عمى األفرا: قرتأثير الف -د

عشػر أف نسػبة المجػرميف المحكػـك عمػيهـ  19فػي أكاخػر القػرف " F. Diverce دم فيػرس" يرل الباحث اإليطالي  ،حيث
، فػي حػيف أف نسػبة أبنػاء هػذ  الطبقػة إلػى أبنػاء كػؿ ـمػف مجمػكع المحكػـك عمػيه% 94مف أبناء الطبقة الفقيرة تصؿ إلػى 

يعػاني سػكانها  ،(25)ممػا يبػيف أف أغمػب المجػرميف ينحػدركف مػف أكسػاط اجتماعيػة محركمػة %.  64الطبقات ال تتجػاكز 
 .كغيرها، كانتشار الجكع كالمتاجرة بالجسد تمفة لمفقرمف المظاهر المخ
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 جدكؿقمنا بمساءلتهـ عف نظرتهـ لمفقر كمسبب الرتكاب الجريمة فإف  ،العينةكلمعرفة تأثير عامؿ الفقر عمى أفراد 
 حسب نظرتيا لمفقر كدافع الرتكاب الجريمة العينة (5) رقـ

 %النسبة  التكرارات األسػػباب %النسبة  التكرارات االحتماالت

 74 28 نعـ

 35 14 اليأس كاإلحباط
 25 14 الحقد عمى اآلخريف

 14 44 الغضب
   

    34 12 ال
    144 44 المجمكع

كالػذيف أجػػابكا بػػبل فػػإنهـ % 14مقابػػؿ الغضػػب %  64إذ أف اليػأس كاإلحبػػاط كالحقػػد يػؤثركف عمػػى أفػػراد العينػػة بنسػبة 
  .يصبركف كيرددكف ذلؾ بالصبر لقضاء اهلل كقدر 

 ( كمالكضع االجتماعي كالترب) ةالعكامؿ االجتماعي -3
المعرفػة يهػا ضػركب منظػكر عممػاء االجتمػاع مػا يسػمى بالبيئػة االجتماعيػة التػي يتمقػى الفػرد فكتشكؿ في مجممهػا مػف 

، كلػػذلؾ فقػػد ربطهػػا بعػػض العممػػاء بعػػدد مػػف العكامػػؿ األخػػرل مثػػؿ األسػػرة كمجتمػػع العمػػؿ كاألصػػدقاء عمػػى التربيػػة دكقكاعػػ
 .سبيؿ المثاؿ

بتكجيػه سػمككه كتحديػد اتجاهاتػه، كيرجػع ذلػؾ إلػى ككنهػا فهػي التػي تسػهـ فػي تكػكيف شخصػية الفػرد :  رةبالنسبة لألس -أ
، فيػػتعمـ فيهػػا مبػػادئ التربيػػة كأسػػاليب التكيػػؼ االجتمػػاعي مػػف خػػبلؿ يتفاعػػؿ معػػه اإلنسػػاف منػػذ الػػكالدة تمثػػؿ أكؿ مجتمػػع

يػة احتكاكه بالظركؼ التي تطبع العبلقػات بػيف أفػراد أسػرته عمػى اخػتبلؼ سػماتها مػف عطػؼ أك قسػكة كعنػؼ أك رقػة كعنا
 .أك إهماؿ 

فػػرد أك عزكفػػه عػػف السػػمكؾ كلػػذلؾ يؤكػػد المختصػػكف فػػي عمػػـ االجتمػػاع الجنػػائي عمػػى دكر األسػػرة الكبيػػر فػػي ميػػؿ ال
أسػر يسػػكدها التفكػؾ ممػػا  إلػػى، إذ بينػػت الكثيػر مػػف الحػكادث اإلجراميػػة أف المتسػببيف فيهػػا هػـ أشػػخاص ينتمػكف اإلجرامػي

كهك ما يهيئ لهـ ظركفا نفسية كاجتماعية تػدفع  . حرؼ أخبلقهـ كتسكء تربيتهـ، فتنعكس سمبا عمى نشأتهـ داخؿ األسرةين
فغيػػاب األب أك األـ عػػف األسػػرة نتيجػػة المػػكت أك السػػجف أك الطػػبلؽ أك الهجػػرة ترتػػد آثػػار  . بهػػـ إلػػى الكقػػكع فػػي الجريمػػة 

فينشػػأ مضػػطرب ، تهذيبػػه كتقكيمػهصػػدر هػاـ مػػف مصػادر ، إذ يحػـر الطفػػؿ مػف ممػػى العمميػة التربكيػػة داخػؿ األسػػرةسػمبا ع
ئة داخػؿ األسػرة مػف ذلػؾ العبلقػات السػي إلػىيضػاؼ  ،(26)، كهك ما يػدفع بػه إلػى الكقػكع فػي الجريمػة السمكؾ مختؿ التربية

، ناهيػؾ عػف ى المخدرات يصبحكف قدكة ألبنائهـ، كما أف سمكؾ األكلياء ممف دخمكا السجف أك اإلدماف عمشجار أك عداكة
 .باألساليب التربكية لتربية أبنائهـ كالتعامؿ معهـ جهؿ األكلياء 

هانة تكلد لديهـ عقدا نفسية تكبت مشاعرهـ كانفعاالتهـ ممػا  كيرل عمما النفس أف المعاممة القاسية لؤلبناء مف ضرب كا 
اجتمػاعي ، كمػا ال نػنس أف لمسػكف كمرفػؽ (27)يدفع عمى تفجير تمػؾ المكبكتػات كالتعبيػر عػف المشػاعر بارتكػاب الجريمػة 

، يؤدم إلػى تػكتر عمى الظركؼ الصحية لمعيش السميـ ، كهك ضيؽ ال يتكفرعمى الحالة النفسية لمف يقيـ فيهدكر ينعكس 
، ليعػػكد مكرهػا لمبيػت مػػف كيمػػة يخػالط فيهػا أنكاعػػا مػف النػاسيبقػى خػػارج البيػت ألكقػات ط ،الفػرد كشػعكر  بالضػػيؽ كبالتػالي

 .أجؿ النـك 
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كهػػي %(  54) 24إذا ال حظنػػا أف نكعيػػة السػػكف الفكضػػكم كالػػذم تقػػيـ بهػػا نسػػبة  المبحػػكثيف،كقػػد انعكػػس هػػذا عمػػى 
 3مكزعػػكف عمػػى %(  12.5)   5فػػي أحيػػاء عشػػكائية، بينمػػا البػػاقكف كهػػـ يمثمػػكف %(  37.5) 15نصػػؼ العينػػة مقابػػؿ 

 .منهـ في فيبلت 2ك F5ك F4منهـ يقيمكف في عمارات كفي مسكف نكع 
 ةكالصداقمجتمع العمؿ  –ب 

، كهػذ  قػة كهػـ إمػا فػي العمػؿ أك فػي الحػييتفاعؿ الفرد في المحيط االجتماعي مع مجمكعة مف األفراد يقيـ معهػـ عبل
رؼ ، فكػؿ طػلعمػؿ أك األصػدقاء تػأثيرا متبػادالالعبلقة تسػمى عبلقػة عمػؿ كصػداقة، كيحػدث كجػكد الشػخص بػيف جماعػة ا

يث التفاني كاإلخبلص أك العكس كلجماعة األصدقاء في مقدار اإلقناع ، في العمؿ مف حيؤثر في اآلخر بدرجات متفاكتة
يػػة كانػػت أـ سػػمبية، فيقمػػدهـ فػػي فػػإذا كانػػت شخصػػية الفػػرد ضػػعيفة فإنػػه يتػػأثر بسػػمككات رفاقػػه إيجاب ،(28)كقػػكة الشخصػػية

 .كمحاكاة لسمككات رفاقه المنحرفة الكقكع في الجريمة تأثرا إلىبه ، مما قد يدفع أفعالهـ، كمختمؼ تصرفاتهـ
تعػػاطي المخػػدرات تػػأثير كبيػػر عمػػى سػػمكؾ اإلنسػػاف كردكد أفعالػػه، داخػػؿ المجتمػػع كيمكػػف  كال شػػؾ أف لتنػػاكؿ الخمػػر ك

مبلحظػػة ذلػػػؾ مػػػف خػػبلؿ المكاقػػػؼ التػػػي يبػػديها الشػػػخص الكاقػػػع تحػػت تػػػأثير مفعػػػكؿ هػػاتيف المػػػادتيف كانعكاسػػػاتهما عمػػػى 
تأثيرهمػػا يقمػػؿ لػػدل الشػػخص اإلدراؾ  كمػػف ذلػػؾ أف. مػػه داخػػؿ المجتمػػع مػػف خػػبلؿ أصػػدقائهاعشخصػػية الفػػرد كأسػػاليب تف

، كهػك مػا يقػكد  فػي حػاالت كثيػرة إلػى القيػاـ في الكقت ذاتػه سػيطرته عمػى إرادتػهكالتمييز كيهي  شهكاته الغريزية كيضعؼ 
اء عمػػػى العػػرض كجػػػرائـ التشػػػرد كجػػػرائـ ، كتضػػػاؼ إليهػػػا جػػرائـ االعتػػػديػػػة تتسػػػـ فػػي غالبيتهػػػا بطػػػابع العنػػؼبأعمػػاؿ إجرام

اإلهماؿ التي مف أهمهػا حػكادث السػيارات أمػا جػرائـ االعتػداء عمػى األمػكاؿ كالسػرقة كالغػش كخيانػة األمانػة فإنهػا تقػؿ فػي 
البػػالغ : كقػػد تبػػيف لنػػا فػػي العينػػة المختػػارة لمدراسػػة أف ممارسػػة اإلدمػػاف كانػػت لػػدل غالبيػػة أفرادهػػا  (29)مثػػؿ هػػذ  الحػػاالت 

%( 35)14ب متقاربػػة بػػػ يتبػػادلكف الكحػػكؿ كالمخػػدرات بنسػػ%  75مػػنهـ كهػػـ يمثمػػكف نسػػبة ¾ إذ أف مفػػردة  44عػػددهـ 
، افا أخػػرل كػػبعض الحشػػائش كالعقػػاقيرمػػنهـ يتنػػاكلكف أصػػن % ( 12.5)  5، بينمػػا لممخػػدرات%(  27.5)11لمكحػػكؿ ك

، كيشػػير الػػبعض فػػي اعتقػػادهـ عمػػى نسػػياف الكاقػػعكد ، كأف سػػبب قيػػامهـ بػػذلؾ يعػػكػػذلؾ نػػكع مػػف الغػػراء كمسػػكرات أخػػرلك 
 .اآلخر عمى أنه نكع مف المهك كالترفيه عف النفس مع األصدقاء 

 (نيديي كالالكضع الثقاف) ةالعكامؿ الثقافي -4
 ر مػػفػدد كبيػػػنتيجػػة لمػػدكر الكبيػػر الػػذم تقػػـك بػػه الثقافػػة بعناصػػرها المختمفػػة عمػػى مسػػتكل الفػػرد أك المجتمػػع، ذهػػب عػػ

كمػف  ،العكامػؿ الثقافيػة كظػاهرة الجريمػةالمختصيف بدراسة الظاهرة اإلجرامية إلى القكؿ بكجكد عبلقػة ارتباطيػه بػيف بعػض 
 .كسائؿ اإلعبلـ  -مستكل التعميـ  -، الديف الحصرأهـ تمؾ العكامؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال 

نظػػاـ سػارم المفعػػكؿ إلػى يكمنػػا ال يػػزاؿ تػأثير هػذا الكيعتبػر مػػف أقػدـ الػػنظـ االجتماعيػة التػي عرفهػػا اإلنسػاف ك :  الديػػف -أ
، كلعػػؿ الػػديف يمتقػػي مػػع القػػانكف فػػي (34)، ألف جػػذكر  راسػػخة فػػي الػػنظـ السياسػػية كالتشػػريعية كاالقتصػػادية كالتربكيػػة هػػذا

كمػػا  ، ضػػؼ إلػػى  ذلػػؾ أف المعتقػػدات الدينيػػةحاربػػة الجريمػػة كنبػػذها مػػف المجتمػػعغالبيػػة نصكصػػه التشػػريعية المتعمقػػة بم
مػػة كتصػػرفه عػػف الكقػػكع فػػي ، تعػػد مػػف االعتبػػارات التػػي تنفػػر الفػػرد مػػف الجريمػػف قػػيـ تربكيػػة كاجتماعيػػة كحضػػاريةتحممػػه 
، كهك ما قد يفسػر أسػباب عمى الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء ، أما إذا غاب الكازع الديني فإف عكاقبه تككف كخيمةارتكابها

التػي يعػاني أفرادهػا مػف الفػراغ الركحػي النػات  عػف االنسػياؽ ( الممحػدة)المتدينػة  ارتفاع نسبة الجريمة فػي المجتمعػات غيػر
 .كراء األيديكلكجية العممانية، بما تحممه مف تصكرات مادية كنزعات تهدـ المجتمع أكثر مما تسهـ في بنائه 
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كمػف يتمسػؾ بػه %(  34)ة فػردا بنسػب 12بقكة يمثػؿ كعند استفسارنا عف أهمية الديف كالتمسؾ به تبيف أف التمسؾ به 
 .الجريمة  إلىمما يؤدم %(  54)  24كبمغت نسبة ضعيؼ %(  24) 8بنسبة ( كسط)بصكرة عادية 

 أما عف دكر الديف في مكاجهة الجريمة  فهك يمثؿ
 العينة حسب النظرة لدكر الديف في محاربة الجريمة( 6)جدكؿ 

 النسبة المئكية التكرارات االحتماالت
 45 18 الدكر فعاؿ

 34 12 الدكر المتكسط
 25 14 الدكر المحدكد

 144 44 المجمكع
، أمػا نظػرة المبحػكثيف لمصػبلة فقػد مجتمعػة%(  75) 34كالمتكسػط بنسػبة إذ تركزت غالبية اآلراء حػكؿ الػدكر الفعػاؿ 

%(  15) 6بػػػ كرياضػػة ركحيػػة %(  37.5)15كبأنهػػا عبػػادة ب %(  37.5) 15تكزعػػت فػػي أنهػػا تمثػػؿ كاجبػػا دينيػػا بػػػ 
 %(. 14) 4كتقميد اجتماعي بػ 

 25)14:كالتعمػيـ بػػ%(  37.5)15: كاإلرشػاد بالعينة أف مهمتػه تركػز عمػى الػكعظ  المسجد لدلكبالمقابؿ فإف دكر 
 %(.  12.5) 5ك%(  25)14كنفس النسبة لمعبادة بػ %( 

 كعف أهمية الثقافة كنظرة المبحكثيف لها فإف
 مثقافةالعينة حسب نظرتيا ل( 7)جدكؿ 

 النسبة المئكية التكرارات االحتماالت
 37.5 15 فنكف

 34 12 مظاهر سمككية
 24 48 مهرجانات
 12.5 45 ال أدرم
 144 44 المجمكع

بينمػػا مػػف  ال يػػدركف فػػإف نسػػبتهـ %(  67.5) 12إذ أف اهتمامهػػا أنهػػا فػػف مػػف الفنػػكف كتمثػػؿ مظػػاهر سػػمككية معػػا بػػػ
%( 75) 34ي ألفػراد العينػة الػذم بمػػغ ، كهػذا اعتبػػارا مػف المسػتكل التعميمػي المتػػدنأميػكفيمة جػدا كقػد تعػكد إلػػى أنهػـ ضػئ

، كبالتػػالي فػػإف قػػط هػػي فػػي مسػػتكل الثػػانكم كالجػػامعيف%(  25) 14، بينمػػا  بػػيف المسػػتكييف األساسػػي كالمتكسػػط مكزعػػة
انقسػـ أفػراد  درسػة فإنػه ال يكجػد انسػجاـ، إذرة كالمكعػف دكر التربيػة بػيف األسػ. الذيف ال يعيركف أهمية لمثقافة أيضػا معبػرة 

 .لممعارضيف كهي نسبة متقاربة %(  47.5) 19لممؤيديف ك%(  52.5) 21العينة بيف معارض كمؤيد بػ 
 : كعف تردد أفراد العينة عمى أماكف الثقافة كالرياضة بصكرة منتظمة

 العينة حسب ارتياد أماكف الثقافة كالرياضة باستمرار( 8)جدكؿ 
 النسبة المئكية التكرارات المكاف نكع

 35 14 االنترنت
 27.5 11 الممعب

 25 14 قاعة األلعاب
 12.5 45 السينما
 144 44 المجمكع
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 .كهذ  النتائ  مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أهمية االرتياد
أغمبيػة أفػراد العينػة بينمػا كهي تشمؿ %(  62.5) 25كما أف الكسيمة اإلعبلمية المتداكلة بدرجة أكلى هي التمفزيكف بػ 

 25) 14فردا كالباقكف مف العينة فهـ ممف يرتادكف كسائؿ اإلعبلـ اآللي المختمفة مف قاعات كفضػاءات االنترنػت بػػ  15
لسػماع الراديػك %(  7.5) 3بػػ %  13بينما نجد أف االهتماـ بالقنكات المسمكعة كالصحافة المكتكبػة فإنػه ال يتجػاكز %( 
 .ة الصحؼ كالمجبلت لقراء%(  5) 2ك

  ةالنتائج العامة لمدراس:  ثالثا
 جأىـ النتائ -1
مف أفراد العينة عامبل يػؤدم بهػـ فػي غالػب %(  75) 34أف تفشي ظاهرة البطالة في أكساط الشباب بنسبة بمغت  -(1)

لممارسػة األفعػاؿ االنحرافيػة مثػؿ ، مما يدفع بهـ إلى الثكرة كالنقمة عمى المجتمػع ف إلى الشعكر بالتهميش كاالغتراباألحيا
 .السمكؾ اإلجرامي 

 35، كهك ما تعبػر عنػه نسػبة عاليػة مةأف التكسع العمراني غير المخطط كثيرا ما يكفر مناخا مبلئما لتفشي الجري –( 2)
ء مػػف أفػػراد العينػػة الػػذيف يقطنػػكف مسػػاكف فكضػػكية كيحػػدث ذلػػؾ نظػػرا لضػػعؼ الرقابػػة االجتماعيػػة فػػي األحيػػا%(  87.5)

 .عمرانياالسكنية غير المخططة 
، عمػػى لجزائػػرمتػػنخفض معػػدالت الجػػرائـ فػػي الريػػؼ مقارنػػة بالمػػدف نظػػرا لطػػابع المحافظػػة الػػذم يتميػػز بػػه الريػػؼ ا -(3)

، كنستشػؼ ذلػؾ مػف نسػب الجريمػة فػي كػؿ مػف المدينػة كثكرة عمى كؿ ما هك تقميدم كأصيؿعكس داخؿ المدف مف تفتح 
 .عمى التكالي%(  24) 8ك%(  45.5) 18كالريؼ بػ 

يشػكؿ ضػعؼ الػكازع الػديني عنػػد الشػباب نزاعػا ركحيػا يجعمهػـ يتممصػػكف مػف القكاعػد األخبلقيػة كالمعػايير التربكيػػة  –( 4)
 .مف أفراد العينة %(  54) 24التي تضبط سمككاتهـ مما يجرهـ إلى الكقكع في الجريمة كهك ما تعبر عنه بنسبة 

عمػػى قػػيـ  دبل مشػػجعا لمشػػباب عمػػى عػػدـ التكيػػؼ االجتمػػاعي كهػػك مػػا يقػػكدهـ إلػػى التمػػر يشػػكؿ صػػراع األجيػػاؿ عػػام -(5)
مػف أفػراد العينػة الػذيف لػيس لػديهـ تكيػؼ %(  45.5) 18المجتمع كقكاعد  القانكنية السائدة كنسػتدؿ عمػى ذلػؾ مػف نسػبة 

 .مع المحيط االجتماعي الذم يعيشكف فيه
هـ عػػف العمػػؿ ثحػػبد خاصػػة مػػف خػػبلؿ يشػػعرهـ باليػػأس كاإلحبػػاط كالحقػػإف تخػػكؼ الشػػباب مػػف المسػػتقبؿ هػػاجس  -(6)
 .مف أفراد العينة%(  74) 24خبلؿ نسبة  كيتبيف ذلؾ مف ،كهذا بصكرة ممحكظة .لمخارجالسعي إلى الهجرة أك 
، قبػػةكمكاقعهػػا المختمفػػة الغيػػر مرا أف التػػردد المفػػرط لمشػػباب عمػػى قاعػػات األلعػػاب كالمبلعػػب كفضػػاءات االنترنػػت –( 7)

تؤدم في معظمها إلى تفسخ أخبلقهـ كاضمحبلؿ شخصياتهـ نتيجة التأثير السمبي الذم تتركه في نفكسػهـ فػي تبمػد لمفكػر 
 .الخ ...، كالمرض بالتكهـالعدكانيةكالميؿ إلى 

 .الجريمةما تقكدهـ إلى الكقكع في الظركؼ االجتماعية التي غالبا ، كهك ما يتسبب لهـ في اضطرابات الكبت النفسي
تعد ممارسة اإلدماف مف أشد العكامؿ تأثيرا عمى دفػع الشػباب لمكقػكع فػي الجريمػة نظػرا لنتائجػه السػمبية التػي تمػس  –( 8)

كمف ثمة يككف مػؤهبل القتػراؼ الجريمػة فػي أيػة  ،فيعجز الشخص عف ضبط سمككاته ا،مما يخؿ بكظائفهم  الجسـ كالعقؿ
 .مف أفراد العينة %(  75) 34مدمنيف في عينة البحث كالتي بمغت كنستشؼ ذلؾ مف ارتفاع نسبة ال .لحظة
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 ياتالنتائج مف خالؿ الفرض –2
 "يساىـ الكضع االقتصادم في انتشار الجريمة عند الشباب: " اختبار الفرضية األكلى  -أ

الكضع 
 النتيجة المؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات االقتصادم

عار
ألسػ

ت ا
مػبا
تق

 

الكضع االقتصادم ألفراد العينة بغبلء تكػاليؼ المعيشػة تأثر  -
 .منها % ( 75) 34الذم تعبر عنه نسبة 

شػػعكر أفػػراد العينػػة بالحرمػػاف لتمبيػػة مختمػػؼ الحاجػػات كتعبػػر  -
 % (.75) 34عنه نسبة 

 إيجابية
 

 إيجابية

خػػؿ
 الد

ات
قمػب

ت
 

عػػدـ كفايػػة الراتػػب لسػػد مختمػػؼ حاجػػات أفػػراد العينػػة كتعبػػر  -
 % ( 45) 18نسبة  عنه 
كجػػػكد مصػػػادر أخػػػرل لمػػػدخؿ لػػػدل أفػػػراد العينػػػة كتعبػػػر عنػػػه  -
لكنهػػا مصػػادر بسػػيطة ال تفػػي إال بالقميػػؿ مػػف % ( 55) 22نسػػبة 

 الحاجات

 إيجابية
 

 إيجابية

الة
طػػػ
الب

 

معانػػاة أغمػػب أفػػراد العينػػة مػػف ظػػاهرة البطالػػة كهػػك مػػا تعبػػر  -
 % (75) 34عنه نسبة 

لعينػة مػف المشػاكؿ الماليػة كهػك مػا تعبػػر معانػاة أغمػب أفػراد ا -
 % (34)     12نسبة عنه 

 إيجابية

 
 إيجابية 

ػقر
لفػػػ
ا

 
رائـ كهػك مػا نظرة أغمب أفراد العينة لمفقػر كػدافع القتػراؼ الجػ -

 (%34)  28تكضحه نسبة 
 

 إيجابية 

 
دكر بػػالغ فػػي تػػدهكر الكضػػع لقػػد أسػػفرت نتػػائ  االختبػػار عػػف صػػدؽ الفرضػػية األكلػػى نظػػرا لكجػػكد عػػدة مؤشػػرات لهػػا 

ممػا يػدفع بهػـ إلػى انتهػاج سػبؿ الجريمػة قصػد تحقيػؽ مختمػؼ  ،االقتصادم عند الشباب كالبطالػة كغػبلء تكػاليؼ المعيشػة
 .حاجاتهـ المادية منها عمى الخصكص 
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 " الجريمةلمظركؼ االجتماعية كالثقافية دكر في نزكع الشباب إلى اقتراؼ : " اختبار الفرضية الثانية -ب
الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ 
 االجتماعية كالثقافية

 النتيجة المؤشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات

فؽ
مرا
 كال
كف
الس
ؼ 
ظرك

 

 24تؤثر ظركؼ السكف السيئة كالبيكت الفكضكية التي تمثؿ نسبة : نكعية السكف -
 .عمى تكتر النفسية لمشباب مما يدفعهـ إلى الكقكع في الجريمة %( 75)

كالمخػػػػدرات %( 15) 6الجريمػػػػة بمختمػػػػؼ صػػػػكرها كالسػػػػرقة  بنسػػػػبة يعػػػػد انتشػػػػار  -
عػػػامبل مشػػػجعا لمشػػػباب %( 27.5) 11كالضػػػرب كالتعػػػدم بنسػػػبة  %( 35) 14بنسػػػبة 

ممػف يعيشػكف فػي كسػط %( 77.5) 31عمى ارتكاب الجريمة كهػك مػا يعبػر عنػه بنسػبة 
 .تنتشر فيه الجرائـ

ع الشػػباب إلػى مػػؿء أكقػات الفػػراغ انعػداـ تػكفر مرافػػؽ اجتماعيػة لمتسػػمية بػالحي يػدف -
فػػػي المهػػػك مػػػع األصػػػدقاء كتعمػػػـ األسػػػاليب االنحرافيػػػة التػػػي قػػػد تػػػؤدم بهػػػـ إلػػػى ممارسػػػة 

ممػػف يمضػػكف معظػػـ أكقػػات فػػراغهـ مػػع %( 65) 26الجريمػة كهػػذا مػػا تعبػػر عنػػه نسػػبة 
 .األصدقاء 

 سمبية
 

 
 إيجابية

 
 
 

 إيجابية
 

عي
تما
الج

ط ا
محي

ال
 

كالتهميش يؤدم بهـ إلى التمرد  باالتكيؼ االجتماعي كاالغتر شعكر الشباب بعدـ  -
 18كهذا ما تعبػر عنػه نسػبة  ،عمى المعايير االجتماعية السائدة بارتكاب أفعاؿ إجرامية 

 .مف أفراد العينة الذيف ال يشعركف بالتكيؼ داخؿ المجتمع %(  45)
أف لمعبلقػات السػػيئة مػػع الجيػراف تػػأثير عمػػى تنميػػة نزعػات الشػػباب نحػػك االنحػػراؼ  -

مػػف أفػػراد العينػػة الػػذيف لػػديهـ عبلقػػات %(  25) 14كهػػذا مػػا تكضػػحه نسػػبة  كالجريمػػة،
 .جيرانهـسيئة مع 

 سمبية
 

 

 
 سمبية

بلـ
إلع

ؿ ا
سائ
ك

 

بالمعػػارؼ، كمػػف لممطالعػة تػػأثير هػػاـ عمػػى شخصػػية الفػػرد إذ هػي مػػف جهػػة تػػزكد   -
جهة أخرل تغرس في نفسه معاني الفضيمة كالقيـ النبيمػة، أمػا الػذم ال يطػالع فهػك يعػيش 
بفكػػػر متصػػػمب داخػػػؿ المجتمػػػع كثيػػػرا مػػػا يػػػؤدم إلػػػى التصػػػادـ مػػػع اآلخػػػريف كالكقػػػكع فػػػي 
الجريمػػػة، كهػػػك مػػػا تعبػػػر عنػػػه النسػػػبة القميمػػػة لمػػػذيف يخصصػػػكف كقتػػػا لممطالعػػػة كالمقػػػدرة 

 .مف أفراد العينة ( % 12.5)5بحكالي 
تعد السينما بمثابة مراكز استقطاب هامة لجمهكر الشباب الذم يقضي فيها معظـ  -

أكقاتػػه مشػػاهدا لبرامجهػػا الدسػػمة التػػي تخػػدر العقػػؿ كتحػػرؾ الغريػػزة كهػػك مػػا يشػػجع عمػػى 
مػف الػػذيف لػػديهـ درجػػة عاليػػة مػػف % ( 24)  8ارتكػاب الجريمػػة كنتبػػيف ذلػػؾ مػػف نسػػبة  

لسينما كهي نسبة ضئيمة مقارنة بالنسب األخرل األكثػر منهػا خاصػة فضػاء التردد عمى ا
 .االنترنت كالمبلهي كغيرها 

 سمبية 
 
 
 
 

 سمبية 

 
لقد أسفرت النتائ  عف عػدـ صػدؽ هػذ  الفرضػية رغػـ كجػكد بعػض المؤشػرات التػي تثبػت تػأثر السػمكؾ اإلجرامػي  

، كلهػذا يمكػف القػكؿ أف الجريمػة عنػد الشػباب هػي سػمكؾ باألحيػاء مػثبلة كانتشار الجرائـ عند الشباب بالظركؼ االجتماعي
، كذلؾ ألف الكسائؿ كالمرافؽ السػمعية كالبصػرية بعض الظركؼ االجتماعية كالثقافيةكلك بنسب قميمة  تؤثر فيه إلى حد ما 

 .متعددة كمتنكعة مما شتت أفراد عينة البحث في التكزع كالتنكع حكؿ ذلؾ 
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 "يؤثر ضعؼ التربية كاالبتعاد عف الديف في دفع الشباب إلى ارتكاب الجريمة: "الفرضية الثالثة اختبار  -ج
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ 

 التربية 
 النتيجة المؤشرات

رم
ألس

ك ا
الج

 

تػػؤثر المعاممػػة الكالديػػة السػػيئة عمػػى دفػػع الشػػباب عمػػى اقتػػراؼ الجريمػػة كتبػػيف  -
سػػػمبي عػػػف معاممػػػة مػػػف أفػػػراد العينػػػة الػػػذيف لػػػديهـ انطبػػػاع %( 55)22ذلػػػؾ نسػػػبة 

 .كالديهـ معهـ 
السػمكؾ عػامبل مشػجعا عمػى إتيػاف  إلػى السػجفأفػراد األسػرة  دخكؿ أحديعتبر  -

مف أفراد العينػة الػذيف دخػؿ %( 52.5)21عند الشباب كتبيف ذلؾ بنسبة  اإلجرامي
 .أحد أفراد أسرهـ السجف

مػا تعبػر يعتبر كجكد حالة إدماف عمى الكحػكؿ أك المخػدرات داخػؿ األسػرة مثم -
 .عامبل محفزا لمشباب عمى ممارسة اإلجراـ %( 64)24عنه نسبة 

 إيجابية
 

 
 إيجابية

 

 
 إيجابية

 

ني
الدي
ضع 

الك
 

الشػػباب عمػػى  التعػػاليـ الدينيػػة عػػامبل مشػػجعا لهػػـ عمػػى انتهػػاج  إطػػبلعيمثػػؿ  -
مػػػف أفػػراد العينػػػة الػػػذيف لػػػيس لػػػديهـ %(  47.5)19سػػبيؿ الجريمػػػة كتكضػػػح نسػػػبة 

 .إطبلع بالتعاليـ الدينية 
كهػك مػا  الجػرائـ،إف ضعؼ التمسؾ بالتعاليـ الدينية يدفع الشباب إلى اقتػراؼ  -

ينػة الػذيف لػديهـ تمسػؾ ضػعيؼ بالتعػاليـ مػف أفػراد الع%( 52.5)21تكضحه نسبة 
 .الدينية 
 

 سمبية
 
 

 إيجابية

 
نظػرا لكجػكد مؤشػرات قكيػة لهػا دكر مهػـ فػي إضػعاؼ العمميػة  ،الثالثػةلقد أسػفرت نتػائ  االختبػار عػف صػدؽ الفرضػية 

كهػك . .الػخكالمعاممة القاسية الصػادرة مػف الكالػديف، كضػعؼ الػكازع الػديني  الشباب،التربكية كالتمسؾ بالتعاليـ الدينية عند 
 .كذلؾ بإتياف السمكؾ اإلجرامي  ،ما يؤدم بالشباب إلى التمرد عمى القيـ كالمعايير االجتماعية السائدة 

 
 ةخاتمػ

درجػة يصػعب معهػا تحديػد ، بؿ كمتداخمػة إلػى عكامؿ الجريمة عند الشباب كثيرة لقد بينت النتائ  في عمكمها عمى أف
المجػػاالت الفاصػػمة بػػيف تػػأثير كػػؿ عامػػؿ منهػػا فػػي الكثيػػر مػػف الحػػاالت، كمػػع ذلػػؾ فػػإف التبػػايف فػػي درجػػات التػػأثير الػػذم 

، كربمػا يعػكد مػرد ذلػؾ باألسػاس إلػى اخػتبلؼ األحػكاؿ المعيشػية ي دفػع الشػباب إلػى اقتػراؼ الجػرائـتمارسه تمؾ العكامؿ فػ
 .ة مف المجتمعألفراد هذ  الفئة العريض

، هػك مػف أف األسػاساقتراح بعض النقاط مف أجؿ التخفيػؼ مػف حػدة هػذ  الظػاهرة بػالرغـ  ،كيمكننا مع ذلؾ في الختاـ
 :البحث العممي المعمؽ في جؿ الظكاهر كمع ذلؾ يسعى الباحث إلى

شػػاكؿ الشػػباب السػػعي الػػدؤكب إلػػى إنشػػاء خبليػػا جمعكيػػة عمػػى كػػؿ المسػػتكيات خاصػػة فػػي البمػػديات لبلهتمػػاـ بم -1
 .تضاؼ إلى الجمعيات كالمجتمع المدني كلجاف األحياء مثبل . كانشغاالتهـ 
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دعـ كتشػجيع فػرص االسػتثمار الحاليػة أكثػر لمسػاعدتهـ ماليػا كالتكجػه لشػغؿ المنػاطؽ النائيػة الفبلحيػة كالهضػاب  -2
 .لبلستقرار كالعمؿ

رشػػػادهـ مػػػف أجػػػؿ  -3 الفضػػػيمة كتجنػػػب الرذيمػػػة مػػػف خػػػبلؿ دكر المسػػػجد االهتمػػػاـ كالتركيػػػز عمػػػى تكعيػػػة الشػػػباب كا 
 .كالمؤسسات التربكية كالثقافية، كعقد ندكات كممتقيات لمغرض نفسه

خضػاعها لػنمط ثقػافي يػتبلءـ مػع خصكصػية  -4 تشديد الرقابة عمى األجهػزة اإلعبلميػة كالمكاقػع المختمفػة لبلنترنػت كا 
 .م بأبعاد  المختمفة الكطنية كالحضاريةر ئالمجتمع الجزا

االهتمػػاـ باألسػػرة كعنصػػر أساسػػي لمحاربػػة السػػمكؾ المنحػػرؼ الػػذم قػػد يبػػدأ منهػػا ثػػـ إلػػى المدرسػػة بسػػبب إهمػػاؿ  -5
 .جانب التنشئة كاالهتماـ باألطفاؿ الذيف سيصبحكف شبابا بعد سنكات قميمة

تكجيػػػه الدراسػػػات عمػػػى مسػػػػتكل الجامعػػػات كمراكػػػز البحػػػػث كالمخػػػابر المكزعػػػة عمػػػػى مسػػػتكيات مختمفػػػة خاصػػػػة  -6
بقسػػـ عمػػـ االجتمػػاع بجامعػػة عنابػػة الػػذم يجػػب أف  –مخبػػر االنحػػراؼ كالجريمػػة  –جامعػػات كمنهػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ بال

يككف كالمخابر المماثمػة لػه أصػحاب الريػادة فػي البحػث المعمػؽ فػي هػذا المجػاؿ الحيػكم مػف الظػكاهر التػي تتنػاكؿ بالفعػؿ 
 . اعتبارها مف العكامؿ المؤثرة عمى دفعهـ لمكقكع في الجريمةالمشكبلت النفسية كاالجتماعية كالمادية عند الشباب ب
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 الصكرة الذىنية كأداة تحميؿ المضمكف لمرسالة اإلعالمية المكتكبة
 فاتح لعقاب

 قسـ عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ 

 جامعة الجزائر
 

 :ممخص
مف المكضكعات األكاديمية األساسية، إاّل أنها ال تمقى كؿ االهتماـ مف  دراسة تحميؿ المضمكف لمصّكر الذهنية تعدّ 

 قا لتفادم أألحكاـ المسبقةتتطمب تحميبل معمّ  ،السياسي ك الديني مثبل صكرةفصكرة المرأة، ك . الباحثيف الجزائرييف
 ك الصكر النمطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كالكسيمة مف خبلؿ معيارا التكافؽ السياسػي كاأليػديكلكجي لمكسػيمة  المتمقيحمقة كصؿ بيف ( الصحافي)باالتصاؿ كما يعتبر القائـ
كعمػػى هػػذا األسػػاس تػػدخؿ عمميػػة تكػػكيف الصػػكر النمطيػػة فػػي إطػػار  .اإلعبلميػػة التػػي ينتمػػي إليهػػا، كنكعيػػة القػػراء الػػذيف يتجػػه إلػػيهـ

الكظائؼ التي تقـك بها كسائؿ اإلعبلـ مف مراقبة الحدث المحمي كالدكلي، حيث تقـك كسائؿ اإلعبلـ الجماهيرية خصكصػا المكتكبػة  
 .السياسػي التحريػػرم االتجػا قػػة مػع بتغطيػة أخبػار المجتمعػات كتجمػع المعمكمػػات عنهػا، لتقػدـ إلػى القػػراء صػكرة لمػا حػدث تكػكف متف

كلهذا يعتقد أف التعددية اإلعبلمية السياسية في الدكؿ الغربيػة، ال تعنػي اخػتبلؼ عػرض المجتمعػات األجنبيػة كخصكصػا مجتمعػات 
ى مركزيػة دكؿ العالـ الثالث كمنهػا الجزائػر، بحكػـ االنتمػاء السياسػي العػاـ، السػيما كأف بعػض الدراسػات األجنبيػة الغربيػة كشػفت عمػ

 .الجماهيرية الغربية مثؿ التركيز عمى قيـ السمبية، الصفكة بسبب بعد اإلثارة بلـػائؿ اإلعػرية في كسػـ الخبػأكلكيات القي

يهػػػتـ تحميػػػؿ مضػػػمكف الصػػػكرة الذهنيػػػة المطبكعػػػة فػػػي رسػػػالة مكتكبػػػة مػػػف منطمػػػؽ تكػػػرار األفكػػػار السػػػمبية اإليجابيػػػة 
اسي التحريرم، كمدل تكظيؼ المحدد األكؿ التاريخي كمعيار مػؤثر بسػبب تػكاتر أحػداث كالمحايدة، كعبلقتها باالتجا  السي

ككقػػائع مسػػبقة، كأغمػػب دراسػػات الصػػكرة الذهنيػػة حػػكؿ شػػعكب مػػا فػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ لبمػػد آخػػر تركػػز عمػػى إبػػراز طبيعػػة 
 .المكاضيع كمضمكف القيـ كاتجاهاتها السمبية أك اإليجابية أك المحايدة 

فػػي آف كاحػػد الكشػػؼ عػػف األيديكلكجيػػة  كاالسػػتدالليدراسػػة  التحميميػػة بطريقػػة تحميػػؿ المضػػمكف الكصػػفي كمػػا تسػػمح ال
 .غير المعمنة مف خبلؿ المكقؼ الصريح أك الضمني أك التبريرم

Résumé  

L’étude de l’analyse du contenu de 

l’image mentale et des stéréotypes dans 

la presse écrite nécessite plus 

d’intention de la part des chercheurs 

algériens. La représentation de l’image 

de la femme, de politique et de 

religieux, mérite une analyse 

approfondie afin d’évité des jugements 

de valeurs.     
 

 : مقدمة 

تعد دراسات تحميؿ مضمكف الصكرة الذهنية كدراسة 
المقكلب في الصحؼ المكتكبة مف بيف أهـ النمط 

الدراسات المعتمدة في العديد مف الدكؿ كمراكز البحث 
العممي بسبب اهتماـ المؤسسات بتطكر صكرتها لدل 
اآلخر، كما يبلحظ أف  الصكرة الذهنية تترسخ في أذهاف  
القراء كالمشاهديف، مف خبلؿ تكرار عرض السمات 

 باستخداـالذهنية كثيرا  ـ الصكرةػترب رسػكيق المميزة،
كحدات كأكصاؼ مركزية، كتحدد كؿ كسيمة إعبلمية 

المعمنة  يةػداؼ اإلعبلمػعايير كاألهػمكعة مف المػمج
 .ينشر ما خبلؿ مف تحقيقها كالضمنية، تسعى إلى
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 تحديد المصطمحات : أكال 

المصػػطمحات كالمفػػاهيـ عػض تركػز أغمػػب دراسػػات تحميػؿ محتػػكل الصػػكرة الذهنيػة فػػي كسػػائؿ اإلعػبلـ المكتكبػػة عمػػى ب
، ك المصطمح عبارة عف فكرة مجردة ثـ صياغتها بالتعميـ مف جزئيات كالمصطمحات مهمة ألنها تسهؿ االتصاؿ الرئيسية

(1) بيف أكلئؾ الذيف يشترككف في فهمها
. 

ممػػا أمػػا المفػػاهيـ فهػػي تحديػػد اصػػطبلحي لبنػػاء مجػػرد يبحػػث عػػف الحقيقػػة، مػػف خػػبلؿ مػػا يريػػد الباحػػث جعمػػه مهمػػا، 
(2) يجعمها بناء انتقائي

. 
هػػي االنطبػػاع الػػذم يككنػػه الفػػرد عػػف األشػػياء المحيطػػة بػػه متػػأثرا بالمعمكمػػات المختزنػػة  :الذىنيػػةالصػػكرة النمطيػػة  - 1

كبذلؾ فإف الصكرة الذهنية هي نتاج تفاعؿ عناصر المعرفة كاإلدراؾ، كهذ  الصكر الذهنيػة لؤلشػياء كالمكضػكعات . .عنها
أك االعتقادات السالبة عف أحد المكضكعات يتكػكف إدراؾ .. فمف خبلؿ المعمكمات الناقصة… في إدراكنا  المحيطة، تؤثر

، كبالتالي فإف هذ  الصكرة تؤثر بعد ذلؾ فػي التعػرض إلػى كػؿ مػا يػرتبط بهػذا ئ يؤثر في قصكرنا عف هذا المكضكعخاط
  الصػػكرة غيػػر الصػػحيحة مكجػػكدة إلػػى أف يػػتـ المكضػػكع مػػف معمكمػػات أك معػػارؼ أك معتقػػدات أك اتجاهػػات، كتصػػؿ هػػذ

 .تصحيحها مف خبلؿ استعماؿ المعمكمات أك تعديؿ االعتقادات، أك تصحيح إدراؾ مكضكع الصكرة
كمف هنا تظهر دائرية العبلقة بيف المعرفة كاإلدراؾ كالصكر الذاتية التي تؤثر في تعرض الفرد أك إدراكه لممكضػكعات 

 .(3)المحيطة به 
كتشػبيهات، ليسػت إال " صػكر مقكلبػة"يذهب سامي مسمـ إلى اعتبار الصكر الذهنيػة النمطيػة كأحكػاـ مسػبقة في حيف 

، كيطرح رشدم طعيمة إشكالية  الصكر النمطية كالكاقع إذ (4)جكانب جزئية مف مصطمح أساسي أكثر شمكال، هك المكاقؼ
غير أنػو لػيس . لعالقات بيف الجماعات الساللية المختمفةيستخدـ مفيـك الفكرة النمطية الثابتة بكثرة في تحميؿ ا"يقكؿ 

كتشػػكؿ األفكػػار النمطيػػة عػػادة ينظػػر إلييػػا باعتبارىػػا عمميػػة . ىنػػاؾ اتفػػاؽ بػػيف البػػاحثيف حػػكؿ داللتػػو السػػيككلكجية
يػد مػف كلقد أثبت العد. إف السؤاؿ الياـ الذم يمكف طرحو يتعمؽ بمدل قرب أك بعد الفكرة النمطية مع الكاقع …إدراكية

ف كانػت تعبػر عػف ثقافػة  الباحثيف أف الفكرة النمطية ال تتطابؽ مع الشخصية المكاليػة لمجماعػة التػي صػيغت عنيػا، كا 
المرسؿ كمجتمعػو، معنػى ذلػؾ أف الػذم ييػيمف عمػى االتجػاه السػائد فػي الفكػرة النمطيػة، ىػي عكامػؿ كقػكل اجتماعيػة 

  . (5)" عيةكنفسية تحدث فعميا في مجاؿ الحياة االجتما
حالػػة خاصػػػة لظػػػاهرة المعتقػػػدات العامػػة، كفػػػي المفهػػػـك الماركسػػػي هػػي جػػػزء مػػػف مجمكعػػػة نزاعػػػات :  األيديكلكجيػػػة - 2

الصراع الطبقي، إذ يظهر كاقع العبلقات االجتماعية محرفػا بسػبب مصػالح مػا، كبصػكرة أعػـ بسػبب كجهػة النظػر المنجػزة 
 .(6)التي يفرضها عميهـ مكقعهـ في نظاـ اإلنتاج 

فػي مطمػع ( دم تػراس)ما المكسكعة السياسية فتعرفها بككنها مصػطمح التينػي اسػتخدمه ألكؿ مػرة الفيمسػكؼ الفرنسػي أ
كتستخدـ لمداللػة عمػى مجمكعػة األفكػار كالمعتقػدات التػي تسػكل مجتمعػا مػا . القرف التاسع عشر، كالذم يعني عمـ األفكار

كهي نتاج عممية تككيف منسػؽ فكػرم عػاـ يفسػر الطبيعػة كالمجتمػع كالفػرد،  (7)كالسياسية القائمة االقتصاديةبفعؿ الظركؼ 
ممػػا يحػػدد مكقػػؼ فكريػػا عمميػػا معينػػا لمعتنػػؽ هػػذا النسػػؽ الػػذم يػػربط كيكامػػؿ بػػيف األفكػػار فػػي مختمػػؼ الميػػاديف الفكريػػة 

 .(8) كاألخبلقية كالفمسفية 
األيديكلكجية ىي منظكمة "سبي مع الطرح إذ يقكؿ نكعا مف االتفاؽ الن( غام جكيت)كيظهر عالـ االجتماع البمجيكي 

، أم أف ذكم العالقػة المشػتركيف ي معنى معيف لمعالقات االجتماعيةمف التصكرات كاألفكار المتالئمة كالمتماسكة  تعط
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كيظهػر هػذا االتفػاؽ فػي ( 9)" كصػحيحة كمبػررة كمشػركعة. في ىذه العالقات يجدكف تمػؾ األيديكلكجيػة طبيعيػة كمقبكلػة
يقػػكؿ الباحػػث عػػزة عجػػاف . لكظػػائؼ التػػي تقػػـك بهػػا كسػػائؿ إعػػبلـ الػػدكؿ الغربيػػة مػػف تثبيػػت لمقػػيـ األيديكلكجيػػة الرأسػػماليةا
الكظيفة التي تقـك بيا كسائؿ اإلعالـ في المجتمع الرأسمالي مف خالؿ إنتاج األخبار كالمعمكمات، ىػي تثبيػت كتػدعيـ "

(10)"أيديكلكجية النظاـ الرأسمالي
. 

تبط المفهػـك مػع الصػراع السياسػي فػي فرنسػا إذ نشػأ لفػظ اليسػار أصػبل مػع قيػاـ الجمعيػة الكطنيػة الفرنسػية عػاـ كما ار 
، التي مهدت لقياـ الثكرة، إذ كاف األشراؼ مف أعضائه يجمسكف في مكاف الشرؼ إلى يمػيف رئػيس المجمػس، بينمػا 1789

ذلػؾ فػػي المجػالس النيابيػػة األكركبيػة أف تتجمػػع العناصػػر كػاف يجمػػس ممثمػك الشػػعب إلػى اليسػػار، كأصػبح مػػف الشػائع بعػػد 
 .الراديكالية التقدمية في المقاعد اليسرل مف المنصة بينما يجمس المحافظكف في المقاعد اليمنى 

تكسع استخداـ مصطمح اليسار بقياـ األحزاب السياسػية، كمػا أصػبح الحػزب السياسػي الكاحػد مقسػما إلػى جػانبيف يمنػى 
 .تقدمي، بينما يمثؿ الكسط العناصر المهادنة محافظ، كيسارم

عػرؼ بالكسػط اليمينػي أك الكسػط اليسػارم، أك اليسػار الكسػط تمييػز لػه عػف  أحػد الجنػاحيففإذا انحاز جانب منها إلػى 
(11)المتطرؼ اليسار 

. 
يشػػكؿ عنصػر الرسػػالة لػب عمميػػة االتصػػاؿ حيػث أف الهػػدؼ األساسػي مػػف كػؿ نشػػاط اتصػالي يكمػػف فػػي :  الرسػالة - 3

(12)الرسالة كفي محتكاها 
. 

كالرسالة هي ترجمة جزئية لمكاقػع المعنػي بالتغطيػة اإلعبلميػة مػف طػرؼ الصػحيفة ككسػيمة لنقػؿ المغػة المطبكعػة كالتػي 
ية لنشر األخبار كالمعمكمات التاريخية إلى جميكر القراء مف خالؿ الصحؼ العممية االجتماع"يعرفها محمد عبد الحميػد 

مما يعني أف الكتابة اإلعبلمية تتميز بالحركة أك الديناميكية مع التأكيد عمى العبلقة ( 13)"المطبكعة لتحقيؽ أىداؼ معينة
 .المتعددة بيف مختمؼ األطراؼ، بما يتفؽ كعممية االتصاؿ الجماهيرم

. مصػدرها صػػحافييف ينتمػكف لمجتمػػع معػيف، يخضػػع لنظػاـ إعبلمػػي مػػا إعبلميػػة،ة تعػػال  فػي إطػػار كسػيمة إذف الرسػال
كيضػيؼ محمػد عبػد الحميػد تعريػؼ أدؽ لمصػطمح  ،ك تعبير عف ثقافػة جماهيريػة محميػةكيفترض أف ما تكتبه الصحافة ه

باالتصػاؿ أك المرسػؿ، كالمسػتقبؿ أك المتمقػي  نعتبر الرسالة نقطة  المقاء بيف كػؿ مػف المصػدر أك القػائـ"الرسالة بقكله 
فػػي العمميػػة اإلتصػػالية، كىػػي فػػي الصػػحافة الرمػػكز المطبكعػػة عمػػى صػػفحات الجريػػدة كالمجمػػة التػػي يعػػدىا أك يكتبيػػا 

، أك تجسػيد آلراء الصػحيفة أك المؤسسػة الصػحفية التػي دكبكف تعبيرا عف آرائيـ كأفكػارىـالكاتب أك المحرركف أك المن
(14)" اجماىير القراء أك فئات منوتستيدؼ 

.  
فالمغػػة اإلعبلميػػة المطبكعػػة ليسػػت مجػػردة بػػدكف معنػػى كلكنهػػا تحمػػؿ أفكػػار كمعػػاني ضػػمنية كصػػريحة مسػػتهدفة بمػػا 

 .يتكافؽ الخصائص الثقافية كالفكرية كالسياسية لممحرر مع السياسة اإلعبلمية التحريرية لمصحيفة، كميكالت القراء
، المهػػددة، التخكيفيػػة لعاطفيػػة، أك المنطقيػػة، التبريريػػةقصػػد بهػػا نكعيػػة الرسػػالة اإليجابيػػة أك السػػمبية، اي:  االسػػتماالت - 4

ليس ىناؾ قاعدة ثابتة نستطيع أف تعـ عمػى "التي يكظفها المرسؿ إلقناع المتمقي كالتي تقكؿ عنها الباحثة جيهاف رشتي 
 .( 15)"دد مع تعدد األىداؼ، كالقراء كاألزمةأم االستماالت، أفضؿ في أغمب الظركؼ، حيث تتع أساسيا
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 :المنيج المسحي كأداة تحميؿ المضمكف: ثانيا 
مف المؤكد أف أغمب دراسات تحميؿ الصػكرة الذهنيػة فػي كسػائؿ اإلعػبلـ المحميػة أك األجنبيػة تخضػع لمفحػص كالتحػرم 

المسػح اإلعبلمػي  كأسػمكب أساسػي يهػدؼ  العممي مف خبلؿ بعض المناه  حيث تعتمد أغمب تمؾ الدراسات عمى مػنه  
 .لبناء خمفية عف اتجا  كمكقؼ اإلعبلمييف مما كتبك  في فترة معينة 

 كيعتبر  تحميؿ المضمكف أداة رئيسية هامة تجيب في غالب األحياف عف الشؽ األكبر  مف تساؤالت البحث التحميمي،

المسػح مػف أنسػػب المنػاىج العمميػػة مالءمػة لمدراسػػات  يعتبػر مػػنيج"كيعػرؼ محمػد عبػد الحميػػد المػنه  المسػحي بقكلػػه  
الكصفية بصفة عامة، ذلػؾ أف ىػذا المػنيج يسػتيدؼ تسػجيؿ كتحميػؿ كتفسػير الظػاىرة فػي كضػعيا الػراىف، بعػد جمػع 
البيانػات الالزمػة كالكافيػة عنيػا، كعػف عناصػرىا مػف خػالؿ مجمكعػة مػف اإلجػراءات المنظمػة التػي تحػدد نػكع البيانػات 

 .( 16) "طرؽ الحصكؿ عميياكمصدرىا ك 
بأنو جيد عممي لمحصكؿ المنظـ عمى البيانات كمعمكمات كأكصاؼ عػف "كيعرؼ سمير محمد حسيف المنه  المسحي

الظػػاىرة أك مجمكعػػػة الظػػػكاىر مكضػػػكع البحػػػث خػػػالؿ فتػػػرة زمنيػػة كافيػػػة لمدراسػػػة، كىػػػك يسػػػتند عمػػػى الطػػػرؽ الكميػػػة 
 .( 17) "كاإلحصائية في عرض النتائج

هذا البحث ضمف الدراسات الكصفية التػي تسػتخدـ لدراسػة الظػكاهر كالمشػكبلت العمميػة فػي ظركفهػا الطبيعيػة،  كيندرج
ممػا  (18)بدؿ مف دراستها في مختبر، فهي ال تعرض ما هك ظاهر فقط بػؿ تقػـك بالتحميػؿ كالدراسػة كاسػتخبلص الػدالالت 

ر كيكثؽ كقائع كحقائؽ كاتجاهات جارية، كيشػرح لمػاذا تظهػر يعني أف الدراسة تمتـز بالمسح الكصفي التحميمي، الذم يصك 
 .مف خبلؿ الفئات كعناصرها( الصكرة)أك ظاهرة ( مكضكع)حالة 

بأنو أسػمكب فنػي يػتـ فػي ضػكئو تصػنيؼ الرمػكز، كبعبػارة أخػرل العػد "تحميؿ المضمكف ( Kaplanكابالف )كيعرؼ 
 .(19) "المئكيػػةاإلحصائي لممعاني، مبينا معدؿ تكرارىا كنسبيا 

ىنػاؾ مػف ينظػر إلػى األداة ككعػاء "كيستخدـ مصطمحي األداة كاألسمكب لمداللة عمى نفس المعنى عمى الػرغـ مػف أف 
لجمع المعطيات البحثية، كاألسمكب كطريقة الستخداـ تمؾ المعطيات كمعالجتيا، في حيف يرل البعض اآلخر أنو يمكػف 

 .(20)" اآلخراستخداـ أحد المصطمحيف لمداللة عمى 

كتحميؿ المضمكف في نظر السيد يسيف كآخركف، أداة رئيسية يمكػف تصػنيفها عمػى كسػائؿ االتصػاؿ الجمعػي لمحصػكؿ 
عمى بيانات بالغػة الثػراء ألنهػا تعكػس قطاعػا عريضػا مػف المنػاخ االجتمػاعي، الػذم أنتجػت فػي ظمػه كمػا يحكيػه مضػمكف 

ممػػا يعنػػي أف الدراسػػة تنػػدرج  (21)مػػى كثيػػر مػػف التسػػاؤالت الخاصػػة ة عكسػػائؿ االتصػػاؿ الجمعػػي مػػف مػػادة تصػػمح لئلجابػػ
 .ضمف مادة تحميؿ ما يقكله المرسؿ، كتحديد مضمكف الرسالة الفكرية كالثقافية، كما تـ تحديد  مف صكر مختمفة

 بأنػػو الدراسػػة التػػي تجػػرم لتحميػػؿ مضػػمكف الصػػحيفة،"فيعػػرؼ تحميػػؿ المضػمكف ( جػػاؾ كػػايرز)أمػا الباحػػث الفرنسػي 
حداث تأثير معيف عمييـ مف خالؿ ىذه المادة  .(22) "كتيدؼ إلى كشؼ ما نكد تكصيمو إلى القراء، كا 

تحميػؿ المضػمكف "فػي تحديػد االتجػا  التػأثيرم مػف خػبلؿ تحميػؿ مضػمكف الرسػالة بػالقكؿ ( Berlsonبرلسػكف )كيتفؽ 
يػػار طبيعػػة المنبيػػات كالمثيػػرات حتػػى يمكػػف إظ …المػػنظـ يسػػعى إلػػى بمػػكرة الكصػػؼ العػػادم لممضػػمكف أك المحتػػكل

 .(23)" المتضمنة في الرسالة المكجية إلى القارئ، أك المستمع، أك المشاىد، كقكتيا النسبية عمى أسس مكضكعية

تحميػػؿ المضػػمكف ىػػك األسػػمكب الػػذم يسػػتخدـ فػػي تصػػنيؼ كتبكيػػب المػػادة "إلػػى اعتبػػار ( جػػانيس)فػػي حػػيف يػػذهب 
اإلعالمية، كيعتمد أساسا عمى تقدير الباحث أك مجمكعة الباحثيف، كيتـ بمقتضاه تقسيـ المضمكف إلػى فئػات اسػتنادا 



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

66 

 

حميؿ المضػمكف كتحدد نتائج ت. إلى قكاعد كاضحة، بافتراض أف تقدير القائـ بالتحميؿ يتـ عمى أساس أنو باحث عممي
 .(24)"تكرارات ظيكر أك كركد كحدات التحميؿ في سياؽ

كيخػػتـ سػػمير محمػػد حسػػيف تعريػػؼ تحميػػؿ المضػػمكف بمحاكلػػة الجمػػع مػػا بػػيف جميػػع التعػػاريؼ السػػالفة الػػذكر، إذ يقػػكؿ 
كعمػى  تحميؿ المضمكف ىك أسمكب أك أداة لمبحث العممي، يمكف أف يستخدميا الباحثكف في مجػاالت بحثيػة متنكعػة،"

األخػػػص فػػػي عمػػػـ اإلعػػػالـ، لكصػػػؼ المحتػػػكل الظػػػاىر كالصػػػريح لممػػػادة اإلعالميػػػة المػػػراد تحميميػػػا مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ 
كالمضمكف، تمبية لالحتياجات البحثية المصاغة في تساؤالت البحث أك فركضو األساسية طبقا لمتصنيفات المكضكعية 

عد ذلؾ في كصؼ ىذه المكاد اإلعالمية التي تعكػس السػمكؾ التي يحددىا الباحث، كذلؾ بيدؼ استخداـ ىذه البيانات ب
 .(25)" االتصالي العممي لمقائميف باالتصاؿ

عػاـ  (Tanner et Grenberg)تػانيـك كجرينبػرج)كتكمف أهمية تحميؿ المضمكف مف الناحية التاريخية كما أكرد ذلػؾ 
عػاـ ( (Cometsockككمتسػكؾ )كأكرد ". ميػةمف أكثر الشػرائح اسػتخداما فػي رسػائؿ الماجسػتير اإلعال"في أنه  1966
كمعالجتػه لمكضػػكع  التمفزيػػكف، كأدل االهتمػاـ بصػػكرة العنػؼ فػي تحمػػيبل لمضػمكف بػرام  التمفزيػػكف 225أكثػر مػف  1979

شػػػعبية تقنيػػػة تحميػػػؿ المضػػػمكف بػػػيف "المػػػرأة، كالجماعػػػات، كاألقميػػػات فػػػي اإلعبلنػػػات المطبكعػػػة كالتمفزيكنيػػػة إلػػػى زيػػػادة 
 .(26)" اإلعالمييفالباحثيف 

المرتبطػػة بطبيعػػة تحميػػؿ المضػػمكف كالمتمثمػػة أساسػػا فػػي التركيػػز عمػػى  اإلشػػكالياتكفػػي ضػػكء مػػا قيػػؿ، تظهػػر بعػػض 
 .مسألة الكمي مقابؿ النكعي، ككذا التحميؿ الكصفي مقابؿ االستدالؿ

  تحميؿ المضمكف الكمي كالنكعي -أ 

ي بحػػكث اإلعػػبلـ عمػػى المسػػتكل الػػدكلي، بصػػراع بػػيف أنصػػار ارتػػبط تطػػكر تكظيػػؼ تحميػػؿ المضػػمكف كػػأداة رئيسػػية فػػ
 .التحميؿ الكمي، مقابؿ التحميؿ النكعي، بسبب ظاهرية كنسبية التحميؿ الكمي، كصفة االنطباعية كالذاتية لمتحميؿ النكعي

فػػو تعتبػػر الصػػفة الكميػػة، المتطمػػب األساسػػي فػػي تحديػػد مفيػػـك تحميػػؿ المحتػػكل، كتعري"يقػػكؿ محمػػد عبػػد الحميػػد 
بتطبيقاتو المعاصرة، كيتـ اتباع نفس اإلجراءات في التحميؿ الكيفي أك النػكعي أك االنطبػاعي، كالػذم يقػـك عمػى قػراءة 
كتسػػجيؿ االنطباعػػات الشخصػػية لمباحػػث ثػػـ تقريػػر النتػػائج بنػػاء عمػػى ىػػذا التسػػجيؿ كالتعبيػػر عػػف ىػػذه النتػػائج برمػػكز 

، يتزايد، يتناقص، يفكؽ يعمػك، فػالفرؽ يكمػف فػي أف التسػجيؿ يػتـ لفظيػا لفظية، كليس باألرقاـ العددية مثؿ كثيرا قميال
 .(27)" كليس رقميا

في حيف يػذهب سػمير محمػد حسػيف مػف منطمػؽ تػاريخي إلػى اعتمػاد ارتبػاط تحميػؿ المضػمكف أساسػا باالتجػا  الكمػي، 
المضػمكف كأسػمكب كأداة، تنتفػي  يذهبكف إلى أف الحاجة إلػى تحميػؿ( السكيؿ، الرنز، دس بكؿ)لدرجة أف بعض الباحثيف 

فػػػي حالػػػة عػػػدـ اإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ البحثػػػي المطػػػركح كاإلجابػػػة الكميػػػة، كمػػػا أكػػػد بعػػػض البػػػاحثيف فػػػي تعػػػريفهـ لتحميػػػؿ 
المضػػمكف، عمػػى أنػػه عمميػػة تصػػنيؼ لفئػػات المضػػمكف بطريقػػة عدديػػة كميػػة، كلكػػف يػػذهب نفػػس البػػاحثيف إلػػى أف تحميػػؿ 

نمػػا سػػيعطي نتػائ  كمعمكمػػاتالمضػمكف الكمػػي لػػف يعطػػي النتػا جزئيػػة يمكػػف اسػػتخداميا فػػي التكصػػؿ إلػػى " ئ  النهائيػػة كا 
 .(28) " نتائج عامة

" دينػػيش شػػاندرا دكبػػي كأميتاربردىػػاف"مػف بػػيف البػاحثيف الػػذيف يعتقػػدكف بأكلكيػة التحميػػؿ الكمػي عمػػى النػػكعي البػاحثيف 
ككف كصفيا في طبيعتو الباحػث لمتحميػؿ كالفيػـ األفضػؿ تحميؿ المحتكل أسمكب مف أساليب البحث، غالبا ما ي"بقػكلهـ  

يطرح الباحػث عػدة أسػئمة حػكؿ الرسػالة  …" لديناميكية محتكيات الرسائؿ االتصالية المكثقة بمختمؼ أشكاليا كمحاكرىا
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مكضػػػكع البحػػػث، ثػػػـ يقػػػـك بدراسػػػتها كفػػػؽ طريقػػػة ثػػػـ تحديػػػدها مسػػػبقا كيسػػػتخرج منهػػػا فػػػي شػػػكؿ كمػػػي المػػػكاد كالمعمكمػػػات 
ىػك األسػمكب الػذم يسػتيدؼ الكصػؼ المكضػػكعي "بقكلػه  Berlsonبرلسػكف يتبنػكف تعريػؼ ( لبػاحثيفا)األساسػية، كهػـ 

  .(29) "المنتظـ كالكمي لممحتكل الظاىر لرسالة االتصاؿ

في حيف يتبنى الباحػث سػامي مسػمـ فػي أطركحػة دكتػكرا  حػكؿ صػكرة العػرب فػي الصػحافة األلمانيػة، مػذهب المدرسػة 
( أدكرنػك كىكركمػاير)اعتمد عمى تعريؼ "األلمانية، كهذا بعد ذكر أسباب اختيار  لمتحميؿ النكعي دكف الكمي بقكله  النقدية

الػػذيف ذهبػػكا إلػػى أف تحميػػؿ المضػػمكف الكمػػي يصػػؼ الحالػػة القائمػػة بػػدال مػػف أف يضػػعها مكضػػع تسػػاؤؿ، كعنػػدما يضػػع 
يمكػػف عندئػػذ فقػط أف نػػتكمـ عػػف  -طريقػػة البحػث-أهػػدافها  الباحػث المشػػكمة، بكامػؿ أكجههػػا مكضػػع التسػاؤؿ بمػػا فػػي ذلػؾ

الجدلية فػي تحميػؿ المضػمكف النػكعي،  أدكرنك كىكركمايرأف طريقة  -يضيؼ سامي مسمـ-كجكد تحميؿ نقدم، مما يعني 
مػػف تمػػؾ التػػي ينتهجهػػا أتبػػاع تحميػػؿ  كثباتػػاكجاهػػة  أكثػػرالتػػي ترتػػب الػػنص أك المشػػكؿ فػػي إطػػار  المجتمعػػي هػػي طريقػػة 

كلتجنػب  ( 30) " مضمكف الكمي الذيف يتسابقكف الصطياد المعمكمػات اإلحصػائية لممسػائؿ االجتماعيػة، كضػمها ألبحػاثهـال
إزالة الخالؼ فيما يتعمؽ بالمفاضمة بيف التحميؿ الكمي كالكيفي كأكلكيػة أحػدىما عمػى اآلخػر، باسػـ "انتقادات الطرفيف ك

 . (31)"لى الجمع بينيما كىذا لالستفادة مف مزاياىما معاالمكضكعية أك الالمكضكعية، يميؿ الباحثكف إ

لممشػػكمة "يػػتـ ربػػط االسػػتنتاجات الكميػػة كالكيفيػػة"حيػػث تصػػبح العبلقػػة بينهمػػا عبلقػػة دائريػػة تكمػػؿ إحػػداهما األخػػرل إذ 
 البحثيػة، بػبعض االسػػتدالالت التػي تتعػػدل النطػاؽ الضػيؽ المحػػدكد لتحميػؿ المضػػمكف الصػريح مػف خػػالؿ السػعي إلػػى
الكشؼ عف األىداؼ، كالخمفيات كمنطمقات القائـ باالتصاؿ كمقارنة ما تـ نشره في مجمكعة مػف الكسػائؿ السػتخالص 

 . (32)" مدل التركيز، الذم يتـ بالنسبة لممكضكعات
 االتجاه الكصفي كاالستداللي في تحميؿ المضمكف-ب

الطػرح االسػتداللي مقابػؿ االتجػا  الكصػفي فػي إلى جانب إشػكالية الصػراع الكمػي النػكعي فػي تحميػؿ المضػمكف يظهػر 
، يركػػز أصػػحاب االتجػػا  الكصػػفي مػػف أمثػػاؿ بح يميػػؿ إلػػى الجمػػع بػػيف االتجػػاهيفمعالجػػة المضػػمكف كمسػػتكل آخػػر أصػػ

كباحػػث رائػد اسػػتخدـ تحميػؿ المحتػػكل فػي الكشػػؼ عػػف الرمػكز الدعائيػػة فػي الفتػػرة األكلػى أثنػػاء الحػػرب  Laswellالسػكيؿ 
عمى هػدؼ الكصػؼ لممحتػكل الظػاهر، بحيػث  Cartrightككارتريت   Hanisكجانيس  Kaplanة ككاببلف العالمية الثاني

يقػػؼ حػػدكد التحميػػؿ فػػي إطػػار هػػذا االتجػػا  عنػػد الكصػػؼ دكف أف يتعػػدل ذلػػؾ إلػػى رسػػـ العبلقػػة بػػيف المحتػػكل كعناصػػر 
مػػا يمكػػف االسػػتدالؿ عنػػه فػػي المحتػػكل العمميػػة االتصػػالية، أك التنبػػؤ باتجاهػػات هػػذ  العناصػػر كطبيعػػة حركتهػػا مػػف خػػبلؿ 

يتجػػاكز أصػػحاب االتجػػاه االسػػتداللي حػػدكد كصػػؼ المحتػػكل الظػػاىر إلػػى الكشػػؼ عػػف المعػػاني "فػػي حػػيف  (33)المنشػػكر
 .الكامنة كقراءة ما بيف السطكر كاالستدالؿ عف األبعاد المختمفة لعممية االتصاؿ

حيث يركف أف التحميؿ يساعد  … Carneyككارني  Holstكممف تبنى ىذا االتجاه منذ نياية الستينيات ىكلستي 
في اإلجابة عف األسئمة المتعددة المرتبطة بعممية االتصاؿ كتأثيراتيا، ذلؾ أف االتصاؿ لػيس مجػرد رسػالة ثابتػة سػكاء 

داللي، التحميػؿ االسػت"كيعتقد في هذا اإلطػار محمػد عبػد الحميػد أف  (34)" أكانت مطبكعة أك مذاعة، كلكنو تفاعؿ متدفؽ
ىك أحد االتجاىات الرئيسية في تحميؿ مضمكف اإلعالـ الذم ييدؼ إلى تحكيؿ الرمكز المفظية فػي الرسػائؿ اإلعالميػة 
إلػػى قػػيـ عدديػػة يسػػيؿ عػػدىا، كقياسػػيا، كاالسػػتدالؿ مػػف خػػالؿ النتػػائج عػػف االرتباطػػات المتعػػددة لمرسػػائؿ اإلعالميػػة 

 .. بعناصر العممية اإلعالمية األخرل 
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التحميػؿ االسػتداللي، االتجػاه المعاصػر فػي اسػتخداـ تحميػؿ المحتػكل كالػذم تخطػى مرحمػة كصػؼ المحتػكل  كيعتبر
اليػػدؼ األساسػػي مػػف عمميػػة التحميػػؿ ىػػك "كيقػػكؿ فػػي كتػػاب آخػػر  (35)" الظػػاىر إلػػى االسػػتدالؿ عػػف العناصػػر الكامنػػة

، إال أنو يرل أنو يمثؿ الحدكد الضيقة لعمميػة جاه االستداللي، الطريقة الكصفيةال يرفض االت"كيضػيؼ  (36)" االستدالؿ
   .(37)"التحميؿ

 كحدة التحميؿ  -ج 

كتػػرتبط كحػػدة ، الكحػػدة  هػػي عبػػارة عػػف كسػػيمة التسػػجيؿ أك العػػد كهػػي أصػػغر كحػػدة يظهػػر مػػف خبللهػػا تكػػرار الظػػاهرة
الرئيسػػػية نجػػػد كحػػػدة المكضػػػكع ات كضػػػمف الكحػػػد التصػػػنيؼ بعمميػػػة التحميػػػؿ فػػػي حػػػيف تػػػرتبط كحػػػدة العػػػد بعمميػػػة التبكيػػػب

الفكرة، كأكبر كاهـ كحدات تحميؿ المضمكف كأكثرها إفادة كتعتبر إحدل الػدعامات األساسػية فػي تحميػؿ المػكاد اإلعبلميػة أك 
 .( 38)كالدعائية كاالتجاهات كالقيـ كالمعتقدات 

 صدؽ كثبات التحميؿ  -د 
العمميػة عمػى عػدد مػف الخطػكات المنهجيػة، بعضػها ينتمػي إلػى يعتمد تحميؿ المضمكف عند تكظيفه لدراسػة المشػكبلت 

خطكات المنه  العممي العاـ، كأخرل تميز  عف غير  مف المناه ، كتعتبر مف سماته األساسية كمف بينهػا إجػراءات صػدؽ 
ديػػد كثبػػات التحميػػؿ، التػػي تػػرتبط فػػي بدايػػة األمػػر بتحميػػؿ مبػػدئي نػػكعي كخطػػكة ارتياديػػة عمػػى عينػػات أصػػغر، بغػػرض تح

العناصػػر المككنػػة لكحػػدات التحميػػؿ النهػػائي التػػي تتخػػذ أساسػػا لتصػػنيؼ محتػػكل اإلعػػبلـ فػػي دراسػػة المشػػكمة المطركحػػة، 
 :آخذيف بعيف االعتبار اإلجراءات التالية

 .تعريؼ دقيؽ لكؿ فئة مف فئات التحميؿ، مع عناصرها بالشكؿ الذم يمنع المبس -
 نيفا دقيقا ال يتكرر معه كضع فقرة تحت فئتيف متعارضتيفكحدات المحتكل، فكرة، فقرة، تص تصنيؼ -

 .أم الربط دائما بيف األفكار التي يحممها كالسياؽ الذم قيمت فيه. إدراؾ الجزء في إطار الكؿ  -    
 :صدؽ التحميؿ - 1

ة قػػاـ بعػػد القيػػاـ بتحميػػؿ مبػػدئي عمػػى عينػػة صػػغيرة، ثػػـ قػػراءة كػػؿ مكضػػكع مػػف مكضػػكعات صػػحؼ العينػػة قػػراءة متأنيػػ
كالتحقػؽ مػف عمميتهػا كبنػاء  إثراءهػا، قصػد تكزيعهػا عمػى مجمكعػة مػف المختصػيفالباحث بتصميـ اسػتمارة مػع دليمهػا، ثػـ 

 .عمى المبلحظات التي تقدـ بها المختصكف، ثـ تعديؿ أكلى عمى الفئات كعناصرها
 ثبات التحميؿ -2

أساليب التحقػؽ منػه مػف مجػاؿ إلػى آخػر، كمػا يتفػاكت  لمثبات مفهـك كاحد يمتقي عند  البحث العممي كمع ذلؾ تتفاكت
كػؿ باحػث يسػتخدـ نفػس اإلجػراءات المطبقػة عمػى مػادة معينػة " كهك يعني أف.. اإلحساس بأهميته مف دراسة إلى أخرل

 . (39)" سكؼ ينتيي إلى نفس النتائج
لمتحميػػػؿ، مػػػع دليػػػؿ التعريفػػػات كعميػػػه يقػػػـك  الباحػػػث باالحتكػػػاـ إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف لقػػػراءة المػػػادة المرشػػػحة 

   : اإلجرائية، كبعد استرجاع الكثائؽ يقـك بتطبيؽ معادلة هكلستي  لقياس درجة التجانس بيف المحمميف كالمتمثمة في أف
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0799إلى  0778لسكف فيما بيف درجة  يحصرها بر  إلىكقبؿ القياـ بتحميؿ المضمكف يجب أف تصؿ النسبة 

 (40). 

 
 :ةػخاتم

كثافػػة فػػي المعالجػػة األكاديميػػة خصكصػػا كأف أقسػػاـ  إلػػىتحتػػاج دراسػػات الصػػكرة الذهنيػػة فػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ المكتكبػػة 
عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ بالجزائر في مرحمة تصاعد كالكثير مف اإلشكاليات المتعمقة بصكر العديػد مػف الفئػات االجتماعيػة 

ياسػػي فػػي الصػػحافة الجزائريػػة غيػػر مدركسػػة بسػػبب غيػػاب التكجيهػػات رأة أك صػػكرة المتػػديف أك صػػكرة السمػػمثػػؿ صػػكرة ال
أكاديميػة كاجتماعيػة كسياسػية كهػي تسػاهـ  أصػعدةاألكاديمية في هذا الصدد، عمما أف هػذا النػكع مػف الدراسػات مهػـ عمػى 

 . في إزالة العديد مف المفاهيـ السائدة في المجتمع كالمجسدة في كسائؿ اإلعبلـ المكتكبة
 

 : المراجعقائمة 
 .38ص  1989لمطباعة كالنشر  أصبعكيمر كجكزيؼ دكمينيؾ، مناه  البحث اإلعبلمي، ترجمة صالح خميؿ أبك ركجر  - 1

 2- Raymond  quivy Luc vancam penhoudt  manuel de la recherche en sciences sociales Paris 

bordqs 1988 p 114. 
 .121ص  1993الكتب،  ـبيركت، عال 1ط اإلعبلـ،محمد عبد الحميد، دراسة الجمهكر في بحكث  ػ 3
 .18 ص 1985العربية، مركز دراسات الكحدة  القاهرة، االتحادية،صكرة العرب في صحافة ألمانيا  مسمـ،سامي  ػ 4
 .55ص 1987ر العربي، القاهرة، دار الفك 1رشدم طعيمة، تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية، ط - 5
 1986ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر،بكريكك، المعجـ النقدم لعمـ االجتماع، ترجمة سميـ حداد، . يكدكف كؼ. ر  - 6

 .84ص
 .412ص  1994، الجزء األكؿ، بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات، 1عبد الكهاب الكيالي، المكسكعة السياسية، ط ػ 7
 .422ص نفس المرجع  - 8
 .131غام جكيت، نقبل عف حممي خضر سارم، مرجع سبؽ ذكر  ص  - 9

 .50-49ص  1991 ء، شتا05، المجمة الجزائرية لبلتصاؿ، العدد "اإلعبلـ كالدعاية بيف الحاجة كالتبعية"عزة عجاف،  -11

 .412-411عبد الكهاب الكياليي، الجزء السابع، مرجع سبؽ ذكر  ص  -11
دينيش شاندرادكبي أميتابردهاف، بحكث االتصاؿ في مجاؿ السكاف كصحة األسرة، نيكدلهي، المعهد القكمي لمصحة كرفاهية  - 12

 .125ص  1988األسرة، 
 .23ص  1992، القاهرة، عالـ الكتب، 1الصحافة، طبحكث  الحميد،محمد عبد  -13
 .125نفس المرجع ص  -14
 .463ص   1982، القاهرة، دار الفكر الغربي،2يات اإلعبلـ، طجيهاف رشتي، األسس العممية لنظر  -15

(                          متكسط االتفاؽ بيف المحمميف)ف   

=                                                                                                   ِؼبًِ اٌضجبد   

 (متكسط االتفاؽ بيف المحمميف( )1-ف + ) 1                                   
                                                                                        

عدد المحكميف= ف   
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 .122محمد عبد الحميد، دراسة الجمهكر في بحكث اإلعبلـ، مرجع سبؽ ذكر ، ص -16
 .127ص 1976سمير محمد حسيف، بحكث اإلعبلـ االسس كالمبادئ، القاهرة، دار الفكر العربي،  -17
رسالة  ،1991الى  1965الجرائد اليكمية الجزائرية الصادرة بالمغة العربية مف الخبر الصحفي في  نصر الديف  العياضي، -18

  . 17ص 1995 معهد عمـك اإلعبلـ كاإلتصاؿ، دكتكرا  في عمـك اإلعبلـ كاإلتصاؿ، جامعة الجزائر،
 .212رشدم طعيمة، مرجع سبؽ ذكر  ص  -19
، المجمة الجزائرية لبلتصاؿ، العدداف "التصنيفات المختمفة كبعض القضايا الخبلفية :مناه  بحكث اإلعبلـ"صالح بف يكزة،  -21
 .23ص 1995ربيع صيؼ  12ك11

 .10ص 1985، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، 3السيد ياسيف كآخركف، تحميؿ مضمكف الفكر القكمي العربي ف ط  -21
تحميؿ المضمكف في الدراسات اإلعبلمية، القاهرة، العربي لمنشر  كآخركف،جاؾ كيرز، نقبل عف عكاطؼ عبد الرحماف  -22

 .86ص  1982كالتكزيع 
 .17ص  1983القاهرة، عالـ الكتب،  ،1برلسكف نقبل عف سمير حسيف، تحميؿ المضمكف، ط -23
 .18جانيس، نقبل عف نفس المرجع، ص   -24
 .22نفس المرجع ص  -25
 .204مرجع سبؽ ذكر ، ص  ركجر كيمز كجكزيؼ دكمينيؾ، -26
 .134عبد الحميد، بحكث الصحافة، مرجع سبؽ ذكر  ص  محمد -27
 .25سبؽ ذكر  ص  ع، مرجسمير محمد حسيف، تحميؿ المضمكف -28
 .126دينيش شاندرا دكبي، أميتابردهاف، مرجع سبؽ ذكر  ص  -29
 .17سامي مسمـ، مرجع سبؽ ذكر  ص  -31
 .44، مرجع سبؽ ذكر  ص "مناه  بحكث اإلعبلـ، التصنيفات المختمفة كبعض القضايا الخبلفية"صالح بف بكزة،  -31
 .29سمير محمد حسيف، تحميؿ المضمكف، مرجع سبؽ ذكر  ص  -32
 .169محمد عبد الحميد، بحكث الصحافة، مرجع سبؽ ذكر  ص  -33
 .132نفس المرجع ص  -34
 .163سة الجمهكر في بحكث اإلعبلـ، مرجع سبؽ ذكر  ص عبد الحميد، درا محمد -35
 20ص  1983محمد عبد الحميد، تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ، الجزائر ديكاف المطبكعات الجامعية،  -36
 .22نفس المرجع ص  -37
 .79سمير محمد حسيف، تحميؿ المضمكف، مرجع سبؽ ذكر  ص  -38
 .175رشدم طعيمة، مرجع سبؽ ذكر  ص   -39
مع دراسة تحميمية لؤلخبار  1988إلى سنة  1962السياسة اإلعبلمية الجزائرية مف سنة . هكلستي نقبل عف صالح بف بكزة  -41

 .1992كاالتصاؿ  اإلعبلـمعهد عمـك  ،جامعة الجزائر ،دكتكرا  دكلة ،"كالمجاهدالشعب "الخارجية في جريدة 
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 اإلعالـ في المجتمع الجزائرم االغتراب ك الديمقراطية ك سمبيات كسائؿ
 كيراف جازية.د

 قسـ عمـ االجتماع
 عنابة -جامعة باجي مختار

 
 ممخص

كالديمقراطية كنسؽ سياسي كتصكر فمسفي  العديد مف المفاهيـ، كاالغتراب بأبعاد  المختمفة، يتعرض هذا المقاؿ إلى
إعبلـ العكلمة  معالجة االقتصادم ك الثقافي لمعكلمة، باإلضافة إلى ك ح المفهـك السياسييكضكما  .أسمكب لمقيادةك 

بلـ العكلمة في إلى إبراز بعض سمبيات إع المقاؿ خمصيك  .ك نفكذ كسائؿ االتصاؿ في ظمها كسمطة تكنكلكجية،
 .المجتمع الجزائرم

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هك هؿ تأخذ كسائؿ االتصاؿ في ظؿ الديمقراطية بعيف االعتبار خصكصيات  ،ك السؤاؿ الذم يتبادر إلى األذهاف

 .المجتمع الجزائرم المسمـ  فيما تبثه أـ أنها تعمؿ بما يخدـ المصمحة العالمية إلعبلـ العكلمة كغيرها مف الدكؿ األخرل
لى أم حد تسببت سمبيات إعبلـ العكلمة في خمؽ الشعكر باالغتراب لدل الفرد الجزائرم  ك كيؼ التصدم لها   ذلؾ ك  ا 

 : هك ما أحاكؿ اإلجابة عميه مف خبلؿ تقسيـ مداخمتي هذ  إلى مايمي 

 . مفهـك االغتراب -1

 . مفهـك الديمقراطية -2

 . مفهـك العكلمة -3

Résume  
Ce texte a pour but de clarifier la 

signification de plusieurs concepts, tels 

que : l’aliénation et ses multiples 

dimensions, la démocratie comme un 

système politique, une approche 

philosophique et un moyen de gestion. 

Nous tentons aussi, de clarifier les 

démentions, politique, économique et 

culturelle de la mondialisation. 

Egalement, nous traitons le pouvoir 

technologique de la mondialisation au 

travers de ses moyens de communication. 

Et enfin, nous évoquons, l’impact de 

l’information dans le cadre  de la 

mondialisation sur la société algérienne.     

 

 :ةمقدم
المفاهيـ التي انتشرت في العالـ، في نهاية تعتبر 

األلفية الثانية ك بداية األلفية الثالثة، كحقكؽ اإلنساف 
ك مشاكؿ األقميات ك الديمقراطية ك التمييز 

ة غرس االغتراب لدل ك غيرها بمثاب ،العنصرم
 اـػـ تكف مف مهػف هذ  القضايا لالمجتمعات، أل

ك لكف فرضت  ،لدكؿ ك الحككمات في الماضيا
كما أف االستجابة إلى فسح  ،عميها اآلف فرضا

حد عكالـ الهيمنة أهك  ،المجاؿ أماـ إعبلـ العكلمة
ك بعض الشركات  ،التي يمارسها القطب الكاحد

بعبارة . متعددة الجنسيات عمى السيادة الكطنية لمدكؿ
ك لكف ال  ،أخرل هي اغتراب تشعر به تمؾ الدكؿ

 .أمامهتستطيع أف تفعؿ شيئا 
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 . المفهـك السياسي لمعكلمة  . أ

 . ـك االقتصادم لمعكلمةالمفه. ب

 . مفهـك الثقافي لمعكلمةال . ب

 . سمطة تكنكلكجية: إعبلـ العكلمة  -4

 كسائؿ االتصاؿ ك إعبلـ في ظؿ العكلمة  . أ

 .ك كيفية التصدم لها ( العكلمة إعبلـ) سمبيات كسائؿ اإلعبلـ . ب

 :مفيـك االغتراب .1
لقد بقي االغتراب مفهكما مركبا كميا ينظر إليه كمفهـك قائـ بذاته يتـ  البحث عف أسسه ك عكاممه دكف البحث في  

الذم حمؿ االغتراب إلى أبعاد  األكلية ك هي البلقكة، البلمعنى، " سيماف ممفيف"مككناته األصمية، ك يرجع الفضؿ إلى 
 .البلمعيار، العزلة، غربة الذات

عر بها األشخاص الذيف ال يقدـ لهـ عممهـ إال إمكانيات قميمة، بالنسبة التخاذ القرارات، ك عدـ ك جكد فالبلقكة يش
 (1)الحرية لديهـ لمتصرؼ، فيما يخص قيامهـ بأعمالهـ مما يجعمهـ يشعركف بالعجز لتغيير أكضاعهـ أك تحقيؽ غاياتهـ

زئة تختمط بأعماؿ اآلخريف بشكؿ يفقدهـ معنى عممهـ، بينما البلمعنى يشعر بها األشخاص عندما يقكمكف بأعماؿ مج
حيث ال يستطيع العماؿ إيجاد العبلقة بيف األعماؿ المنجزة مف طرفهـ ك األعماؿ األخرل المكممة لها، فينتابهـ الشعكر 

 .(2)رفيهبالممؿ ك الركتيف األمر الذم يجعمهـ يبحثكف عمى أساليب أخرل لمهركب مف تمؾ الكضعية مثؿ التركي  ك الت
هدافهـ، فيضطركف إلى كسائؿ غير شرعية  أأما البلمعيار فهك عجز األفراد عف استخدامهـ لكسائؿ شرعية لبمكغ 

 .(3)لتحقيؽ ذلؾ

فيككف لديهـ عجز في االندماج في  ،ك يشعر العماؿ بالعزلة عندما ال يتكفر لهـ إال فرصا قميمة لضماف مستقبمهـ
المحيط الصناعي، مما يجعمهـ يرفضكف القيـ المفركضة عميهـ مف طرفه الفئة الغالبة التي تتميز بالنفكذ السياسي 

 .(4)االقتصادم
جر، أك المكافآت البلزمة أكما يشعر العماؿ بغربة الذات عندما ينظركف إلى العمؿ عمى أساس ما يتقاضكف مف  

 .  (5) المجهكدات المبذكلة في العمؿمقابؿ 
كعدـ تحكمه في  ،يمكف القكؿ إذف إف البلقكة حالة يشعر الفرد فيها بأنه عاجز عف تحقيؽ األهداؼ التي يرغب فيها

ك العبلقة المكجكدة بينها ك بيف  ،سيركرة العمؿ، ك يدؿ بعد البلمعنى عمى عدـ إدراؾ الفرد لمعنى األفعاؿ التي يقـك بها
، أما البلمعيار ففيه يفقد الفرد القدرة عمى استعماؿ الطرؽ األخبلقية  لبمكغ أهدافه، ماؿ التي ينجزها زمبلؤ  في العمؿاألع

ـ يمجأ إلى استخداـ طرؽ غير شرعية لتحقيؽ غايته، أما عزلة القيـ أك العزلة حالة يعزك فيها الفرد قيـ دنيا ثك مف 
ع ذات قيمة عميا، ك عجز الفرد عف االندماج في الكسط الصناعي، بينما غربة لؤلهداؼ ك العقائد التي يعتبر المجتم

المكافآت التي ك الذات حالة نفسية يشعر فيها الفرد، بأنه غريب عف نفسه، نتيجة شعكر  بكجكد فاصؿ بيف نشاطاته 
 .عف عممه ايتقاضاه
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 (DEMOCRACY)مفيـك الديمقراطية  .2

طريقة في الحياة تجعؿ كؿ فرد يعتقد أف لديو فرصا متساكية لممشاركة بحرية مصطمح الديمقراطية إلى "يشير  . أ
أما المعنى الخاص بمصطمح الديمقراطية، فهك تكفر فرصة المشاركة (6)"كاممة في قيـ المجتمع ك تحقيقو ألىدافو العميا

  .(7) اعية عمى السكاءلدل أعضاء المجتمع في اتخاذ القرارات السياسة التي تؤثر في حياتهـ الفردية ك الجم

الديمقراطية نسؽ سياسي قائـ عمى مبدأ ممارسة الحكـ مف خبلؿ مكافقة المحككميف ك تقبمهـ له، ذلؾ أف الحككمة  . ب
، ديمةالق اتستمد شرعيتها مف غالبية أعضاء المجتمع المحمي بأكممه ففي الديمقراطية المباشرة، كما هك الحاؿ في أثين

 .عكف التشريع، أم أنهـ كانكا يدلكف بأصكاتهـ مباشرة لممكافقة عمى القكانيفكاف المكاطنكف أنفسهـ يض

أما النظاـ األكثر شيكعا ك مبلئمة بالنسبة لممجتمعات الكبيرة الحجـ، فهك الديمقراطية النيابية التي ينتخب فيها  
 .(8) المكاطنكف ممثميف لهـ أك نكابا يقكمكف بتشريع قكانيف المجتمع

الكاجب تكفرها في الديمقراطية النيابية الحقيقية االنتخابات الحرة ك سرية التصكيت التي تقـك عمى حكـ ك مف الشركط 
إال أف حماية حقكؽ األقمية لها أهميتها، لذلؾ في هذا النظاـ، إذ  األغمبية، فالديمقراطية النيابة تقـك عمى حكـ األغمبية،

أماـ القانكف كحرية الكممة  ي، كذلؾ تتمثؿ الديمقراطية السياسية في المساكاةأنها تعتبر جانبا أساسيا في النظاـ الديمقراط
 .ك التعبير ك النشر ك االجتماع

ك تقـك الديمقراطية في المجتمع الكبير عمى المنافسة الحرة، ك تكازف جماعات المصمحة باعتبار أف الجماعات 
  . (9) ك جكد حد أدنى مقبكؿ في الصراع بينها المتعارضة تستطيع أف تصؿ إلى االتفاؽ ك التسكية في حالة

باإلضافة إلى ككف الديمقراطية مفهكما سياسيا، إال أنها تعتبر أيضا تصكرا فمسفيا عندما : الديمقراطية تصكر فمسفي . ت
 .تعبر عف المساكاة الطبيعية ك الحقكؽ اإلنسانية لكؿ فرد كحد  عمى كجه المعمكرة

قتصادية بيف الذيف يتطمعكف إلى مزيد مف المساكاة االقتصادية، بينما يستخدـ اال ك يستخدـ مصطمح الديمقراطية . ث
في  ،مصطمح الديمقراطية الصناعية عند الذيف يتطمعكف إلى الكقت الذم يتمكف فيه العماؿ مف إدارة  المصانع إدارة ذاتية

ك يشار أيضا إلى أم جماعة  ،جامدحيف يستخدـ مصطمح الديمقراطية االجتماعية لمعارضة فكرة التدرج االجتماعي ال
في عمميات  ،في ضكء مدل مشاركة األعضاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ،باعتبارها ديمقراطية أك غير ديمقراطية

يمكف القكؿ أف الديمقراطية قد أخذت معاني مختمفة، حسب المجاالت المتعددة لممجتمع، لكنها  .(10) اتخاذ القرارات
 .شاركة األعضاء في اتخاذ القراراتتتضمف بصفة عامة م

هي صكرة مف صكر القيادة التي يؤمف فيها القائد باف دكر   ،القيادة الديمقراطية:  الديمقراطية في مجاؿ القيادة . ج
ك بالتالي فالقائد  ،االجتماعي يقتضي منه فرض بعض االتجاهات ك المعتقدات ك القيـ التي تكصؼ بأنها ديمقراطية

اطيكف يقدركف حؽ جميع أعضاء الجماعة في المشاركة في صنع القرارات، كتنهض القيادة الديمقراطية كالقادة الديمقر 
عمى اعتقاد مشترؾ في األهمية المتعادلة لكؿ أعضاء الجماعة كاالعتراؼ ببعض القيـ األساسية كالتعاكف كالمناقشة 

 .(11)الجماعية كاالتفاؽ 

رة لؤلفراد المختمفة لمصطمح الديمقراطية نقكؿ بأنها تحمؿ في طياتها مزايا كثيبحكـ تبياف المعاني كاالستخدامات 
، لكف عندما تفرض الديمقراطية مف طرؼ دكؿ قكية عمى المجتمعات األخرل كتحج  حماية كالجماعات في المجتمع
ألف ذلؾ . ية في حد ذاتها، ضد مبادئ الديمقراطقا صارخا لمسيادة الكطنيةف ذلؾ يعتبر خر إف ،األقميات كحقكؽ اإلنساف

يتمثؿ في هيمنة لمشركات المتعددة الجنسيات كالتي تقكدها أمريكا  ،هك نكع مف غرس االغتراب لدل أفراد المجتمعات
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التي تعتمد هي األخرل عمى اإلعبلـ الذم يتضمف آلية  ،كبعض الدكؿ المتقدمة األخرل، تحت ظؿ ما يسمى بالعكلمة
 .ؿ كالخكؼ بالرغبة كالحاجة بالرضايؽ أحداث اإلقناع بكسائؿ تتداخؿ فيها العاطفة بالعقالتأثير في المستهمؾ عف طر 

، ء التاريخ أنها ليست ظاهرة جديدةكتعتبر ثكرة االتصاالت اليـك شيئا أساسيا في عصر العكلمة التي قاؿ عنها عمما
فريقيا كاألمريكييفالستعمار المع بداية غزك ا ،بؿ أف بدايتها األكلى ترجع إلى نهاية القرف السادس عشر ، غربي آلسيا كا 

ثـ ارتبطت بتطكر النظاـ التجارم الحديث في أكركبا، مما أدل إلى ظهكر نظاـ عالمي متشابؾ عرؼ بالعالمية، ثـ 
ك منذ ذلؾ الحيف بدأت ظاهرة االغتراب لدل شعكب تمؾ المجتمعات تظهر بحدة أكثر كال تزاؿ حدتها . عرؼ بالعكلمة

 .ـ مستمرفي تفاق
 :مفيـك العكلمة  .3

هي عبارة عف لفظ جديد لظاهرة قديمة، نشأت في دنيا أصبحت في حجـ قرية الكتركنية صغيرة ترابطت باألقمار 
 .  (12)الصناعية ك االتصاالت الفضائية كقنكات التمفزيكف لمدكؿ

كبالتالي أصبحت العكلمة اآلف السمة المميزة  ،كلقد تطكر كاتسع مفهـك العكلمة مف خبلؿ تسارع تكنكلكجيا االتصاؿ
 ....كهذا ال يعني أف العكلمة مصطمح مرادؼ لؤلمركة . لمتاريخ المعاصر

، لكف "اآلف يجب أمركة العالـ: "الذم قاؿ في نهاية الحرب العالمية الثانية "  ركزفمت" عمى أف الرئيس األمريكي 
كالتطكرات السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالتكنكلكجية التي أفرزتها عبر العكلمة تحققت عف طريؽ مجمكعة مف العكامؿ 

العقكد الماضية قكل التطكر كالتغيير التي تنتمي إلى تراث البشرية بأكممها، كغدت كما لك كانت تيارا متدفقا يسرم في 
 .( 13)أكصاؿ هذا العالـ

ذا مضمكف ديناميكي، يشير  -كما تدؿ الصياغة المغكية-مفهكمها "أف ك إذا حاكلنا البحث في مفهـك العكلمة نجد 
إلى عممية مستمرة في التحكؿ كالتغير فعندما نقكؿ عكلمة النظاـ االقتصادم أك عكلمة النظاـ السياسي أك عكلمة النظاـ 

   .(14)إف ذلؾ يعني تحكؿ كؿ منها مف اإلطار القكمي ليندم  ك يتكامؿ مع النظـ األخرل في إطار عالمي ،الثقافي

ا مستقرا، ك لذلؾ يك العكلمة كمفهـك متطكر ال يمكف التحقؽ مف الكقت الذم سيبمغ فيه منتها  ليصبح نمطا إستاتيك
اجتماعية ك سياسية ك اقتصادية  اتجاه متناـ يصبح معو العالـ  دائرة"ينظر إليها في مفهكمها العاـ أيضا عمى أنها

 . ( 15)"بيف الدكؿ ثقافية كاحدة تتالشى في داخميا الحدكدك 
، يبدك أف العكلمة ال تعترؼ بحدكد الدكؿ ك ال بسيادتها ك انتمائها إلى كطف محدد أك دكلة معينة أك ثقافة معينة

 .بالتالي فهي عبارة عف تداخؿ ألمكر االقتصاد ك االجتماع ك السياسة ك الثقافةك 
مة عمى أنها مصطمح بدأ لينتهي بتفريغ المكاطف ك لقد ذهب مصطفى محمكد في ذلؾ الصدد في تحديد  لمفهـك العكل

 . (16)بحيث ال يبقى منه إال خادـ لمقكل الكبرل ،مف كطنيته ك قكميته ك انتمائه الديني كاالجتماعي كالسياسي

 ،ك هذا يعني أف العكلمة تسعى إلى تجريد المجتمعات مف هكيتها ك ثكابتها الدينية كالثقافية ك الكطنية ك القكمية
ك هذا في حد ذاته يشعر أفراد تمؾ المجتمعات باغتراب شديد، تبدك فيه  ،ب في القالب العالمي الذم رسمته العكلمةلتذك 

 .كؿ أبعاد  كالبلقكة ك البلمعنى كالعزلة ك البلمعيار ك غربة الذات السالفة الذكر
 :  المفيـك السياسي لمعكلمة . أ

ك لكف تكجد إلى جانبها هيئات متعددة  ،المسرح السياسي العالميك يعنى أف الدكلة ال تككف هي الفاعؿ الكحيد عمى 
الجنسيات ك منظمات عالمية ك جماعات دكلية ك غيرها مف التنظيمات الفاعمة التي تسعى إلى تحقيؽ مزيد مف الترابط 
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تحت تأثير ...قمصكالتداخؿ ك التعاكف ك االندماج الدكلي، بحيث تكؼ الدكؿ عف مراعاة مبدأ السيادة الذم يأخذ في الت
حاجة الدكؿ إلى التعاكف فيما بينها،  في جميع المجاالت مما يعني أف السيادة ال تككف لها األهمية نفسها مف الناحية 

 .الفعمية

قد تضطر مف الناحية العممية إلى التفاكض مع جميع  ،يتبيف هنا أف الدكلة قد تككف ذات سيادة مف الناحية القانكنية
لية، مما يجعؿ حريتها في التصرؼ ناقصة ك مقيدة، فتبدك فيها البلقكة معيشة مف طرؼ تمؾ المجتمعات الفعاليات الدك 

 .بحدة تدؿ  عمى كاقع االغتراب فيها 
فهي لـ تعد تستطيع أف تنشر سيادتها عمى فضائها الجكم أك التحكـ فيه، فالمراقبة أصبحت مستحيمة عمميا ك لـ يعد 

ل خيار كاحد هك تسهيؿ ك سرياف اإلعبلـ لفائدة الشباكات التي يقـك مديرها بكضع أسس سك  ،في هذا المجاؿ ،لمدكؿ
 .            (17)ك في عممية تداكلها ك اإلشراؼ عمى معالجتها ك تخزينها ك تنقيحها  ،التحكـ في الصكر ك المعمكمات

طبقة، فشبكات دجيزم كنجمة ك مكبيميس نجد أنها فعبل م ،فإذا حاكلنا إسقاط هذ  المعمكمات عمى كاقعنا الجزائرم
تمؤل أسطح المنازؿ ك المقعرات الهكائية ك الرقمي ال يخمك بيت منها، باإلضافة إلى ما تبثه هذ  األخيرة مف  ثقافات 

 .غريبة تشجع عمى تفسخ أبنائها مف ثقافتهـ األصمية فتزيد في اغترابهـ الثقافي 
 : المفيـك االقتصاد لمعكلمة . ب

ظكر االقتصادم لمعكلمة إلى تحكؿ العالـ إلى منظكمة مف العبلقات االقتصادية المتشابكة التي تزداد يشير المن 
أال ك هك سيادة نظاـ اقتصادم كاحد يككف فيه التبادؿ بيف مجتمعات العالـ ك اعتماد  ،تعقيدا حتى تحقؽ هدفها األسمى

بالتالي ك العمالة ك الخبرة، ك  سكاؽ ك رؤكس األمكاؿبعضها عمى بعض في كؿ مف الخدمات ك السمع ك المنتجات ك األ
إف المفهـك أخرل بعبارة . (18)ال تبقى هناؾ قيمة لرؤكس أمكاؿ دكف استثمارات ك ال قيمة لمسمع دكف أسكاؽ تستهمكها 

يدؿ عمى إرغاـ المجتمعات األخرل غير المنتجة لكسائؿ اإلنتاج عمى أف تككف أسكاقا جاهزة  االقتصادم لمعكلمة
اؿ المعمكماتية تحت خاصة في مج ،الستقباؿ ما تنتجه الدكؿ المتقدمة مف انجازات عممية تكنكلكجية تكاكب العصر

 . قكة كأحد أبعاد االغتراب االقتصادمما يسمى بالتعاكف، فهي هنا تكرس التبعية االقتصادية الدالة عمى البلغطاء 
 :المفيـك الثقافي لالغتراب . ت

الثقافي لمعالـ،  (Unification)أك التكحيد  (Uniformatisation)لقد ارتبط المفهـك الثقافي لمعكلمة بفكرة التنميط 
جؿ التنمية التي عقدت أالسياسات الثقافية مف  رمتكما جاء في استخدامات لجنة اليكنسكك العالمية لئلعداد لمؤ 

 .  برئاسة خافيير ديككيبلر األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة 1998ستكهكلـ سنة إاجتماعاتها في مدينة 

ت العالمية فقد ذهبت المجنة إلى أف التنميط الثقافي أك التكحيد الثقافي لمعالـ يتـ باستغبلؿ ثكرة ك شبكة االتصاال
بعبارة أخرل أف  ،(19)لمتمثؿ في شيكات نقؿ المعمكمات ك السمع ك تحريؾ رؤكس األمكاؿهيكمها االقتصادم اإلنتاجي اك 

ك مف المنطقي أف يتكامؿ البناء الثقافي لئلنسانية مع  ،التنميط أك التكحيد الثقافي هك مرآة التطكر االقتصادم لمعكلمة
 .لمة بعدا اقتصاديا ك إعبلميااألمر الذم يعطي لممفهـك الثقافي لمعك  ،البناء االقتصادم المعمكماتي

نستنت  مما سبؽ أف المفهـك الثقافي لمعكلمة يدؿ عمى أف هذ  األخير تعمؿ عمى تحقيؽ هيمنة ثقافية عالمية كاحدة 
عمى الثقافات القكمية ك المحمية المتعددة، مما يؤثر سمبا عمى خصكصياتها فتذكب في ثقافة العكلمة ك بالتالي يجب 

يؽ التمسؾ بقيـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ، إحياء الذاكرة التاريخية، التمسؾ بالمنه  العممي في التصدم لها عف طر 
 .التفكير، إحياء التراث الثقافي
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 :إعالـ العكلمة ك سمبياتو .4
افتراضية  اك إنما تطرح حدكد ،ذات منظكمات معقدة ال تمتـز بالحدكد الكطنية لمدكؿ :إعالـ العكلمة سمطة تكنكلكجية . أ

لتقييـ عالما مف دكف دكلة  ،مرئية، ترسمها شبكات اتصالية معمكماتية عمى أسس سياسية ك اقتصادية ك ثقافية ك فكرية
رة منظمات ذات طبيعة اإنه عالـ المؤسسات ك الشبكات التي تتمركز ك تعمؿ تحت إم. مة ك مف دكف كطفأمف دكف ك 

عمى الرغـ مف تنكع رسائمه التي تبث عبر  ،نه بالعالمية ك التكحدك شركات متعددة الجنسيات يتسـ مضمك  ،خاصة
 .كسائؿ تتخطى حكاجز الزماف ك المكاف ك المغة، لتخاطب مستهمكيف متعددم المشارب ك العقائد ك الرغبات ك األهكاء

فهك ينتمي  ،كسائمهالتي مكنته مف تحقيؽ عكلمة رسائمه ك  ،فإعبلـ العكلمة يشكؿ جزءا  مف البنية اإلتصالية الدكلية
ك المحتكر بشكؿ مباشر مف الشركات المعنية بتصنيع  ،في الكقت الراهف احد حقمي التكنكلكجيا األكثر تطكر أإلى 
 .(20)األكبر في العالـ ( 100)مف قائمة الشركات المائة( %23)ك التي تشكؿ نسبة  ،كسائمه

تكزيع تحدد استخداـ شبكاته ك  ،تدعمها منظمات ك قرارات ،إف إعبلـ العكلمة يستند إلى اتفاقيات دكلية ،بمعنى آخر
األشرطة المذبمجة مركية لمصحؼ ك المجبلت ك الكتب ك ك بثه المباشر ك تعريفاته الج ،مكجاته السمعية ك آلياته البصرية
 .ك االسطكانات ك كسائمه المتعددة 

محدكد مثمما هك الكطف الجديد  ف، فالفضاء البلإف إعبلـ العكلمة هك إعبلـ عابر لمقارات، ببل كط ،يمكف القكؿ إذف
ركنية، ك تنسجه اآلليات البصرية، نه الكطف الذم تبنيه شبكات االتصاؿ االلكتأ ،لمعكلمة ك هك أيضا كطف إلعبلمها

 .ةتنقمه المكجات الكهركمغناطيسيك 
  :(21)نفكذ كسائؿ االتصاؿ في ظؿ العكلمة . ب

االتصاؿ في عصرنا الحالي عمت العالـ بأسر ، فهناؾ ما يزيد عف خمسمائة إف سمطة اإلعبلـ عف طريؽ كسائؿ 
فعف  طريؽ الصكر المتحركة عمى . تدعك إلى العكلمة ،قمر صناعي تدكر حكؿ األرض مرسمة إشارات السمكية( 500)

 .تحرؾ األفعاؿك تدغدغ األماني ك ت ،شاشات أكثر مف مميار مف أجهزة التمفزيكف، تتشابه الصكر ك تتكحد األحبلـ
إذ لـ يعد هناؾ بشؾ في فعاليتها ك هيمنتها ك السرعة التي تنقؿ بها  ،بالتالي أصبح لكسائؿ إعبلـ العكلمة نفكذ كبيرك 

 .رسائمها، ك دكرها في تثبيت االغتراب
 :ك إذا حاكلنا التطرؽ إلى سمبيات كسائؿ اإلعبلـ نجد أنها

ك مشاكؿ األقميات ك التميز  ،االهتماـ ك بقضايا حقكؽ اإلنساف تمكنت مف إجبار الدكؿ ك حككماتها عمى: أكال
 .رغـ أنها لـ تهتـ بها ك لـ تعرها عناية كافية في الماضي القريب ،العنصرم

إلى  ،تمكنت كسائؿ إعبلـ العكلمة مف تخطي كؿ الحدكد، فعممت عمى تحكيؿ المجتمعات ك البيئات الداخمية لمدكؿ :اثاني
ا، فمـ تعد قراراتهـ ك مكاقفهـ لمية، األمر الذم أثر سمبا عمى السياسات الداخمية ك صانعيهمجتمعات ك بيئات عا

 .تصريحاتهـ خافية عمى عيكف اإلعبلـ ك أصحابهك 
ك نظرة أشمؿ إلى العالـ ك عمقا في االتصاؿ   ،مف كفالة محيطا ثقافيا كاسعا ،تمكنت كسائؿ إعبلـ العكلمة :اثالث

 ،لمشعكب اندفاع نحك تمؾ الكسائؿ ك خاصة التمفزيكف أمرا شكؿ حافز المبلييف، بحيث كاف االجمبت بذلؾ ف ،اإلنساني
 .جؿ التغيير في الداخؿألكي تضغط عمى دكلها مف 
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عبر كسائؿ اإلعبلف  ،أف تدفع اإلنساف خطكات كاسعة في طريؽ السمكؾ االستهبلكي ،تمكنت كسائؿ اإلعبلـ :رابعا
التي ال  ،حتى في الببلدك األمر الذم خمؽ طمبا كاسعا عمى السمع  ،الدكلي، ك ذلؾ في مجاؿ تسكيؽ السمع ك الخدمات

 .تسمح مستكيات الدخؿ فيها بتبني أنماط الثقافة االستهبللية
لنشر قيـ المجتمع  ،المناخ المبلئـأف تكفر لككاالت اإلعبلف الدكلية  ،في ظؿ العكلمة ،تمكنت كسائؿ اإلعبلـ:اخامس

 .تحاكؿ أف تحتفظ بذاتيتها ك خصكصيتها الثقافية ،االستهبلكي، التي تعرض ثقافة جديدة عمى شعكب
ك تزيد مف تبعيتها لها  ،تمكنت كسائؿ اإلعبلـ بقدرتها التكنكلكجية الهائمة أف تضعؼ مف نظاـ اإلعبلـ الكطني :سادسا

 .يها مف صكر ك معمكمات ك إعبلناتلتنقؿ منها ما تتكـر به عم
 ،المكافسيطرت عمى الزماف ك  أف تعيد شكؿ العالـ في صكرة محسكسة، بعد أف ،تمكنت كسائؿ إعبلـ العكلمة :سابعا

 يمكف أف ،ليكتشؼ اإلنساف أنه في عالـ كبير ،...استطاع المشاهد أف يجد نفسه في أم نقطة في العالـ في لحظةك 
 .(22)الفكارؽ الزمنية ليصير كرة معمكماتية، بعد أف كاف قرية الكتركنية صغيرة في مرحمة سابقةتختصر فيه المسافات ك 

ك مف ثـ  ،عبارة عف سبلح مكجه نحك تكحيد ثقافات الشعكب ،إف كسائؿ اإلعبلـ في عصرنا الحالي ،بعبارة أخرل
جد أف هذ  يك مشاكؿ األقميات ك التمييز العنصرم،  ،سهكلة الهيمنة عميها، فالمتمعف في ما يسمى بحقكؽ اإلنساف

 .لـ تكف مف مهاـ الدكؿ ك الحككمات في الماضي القريب، فهي اآلف فرضت عميها القضايا
فقد جعؿ هذ  األخيرة تفقد ما يسمى  ،كما أف إزالة كؿ الحدكد أماـ كسائؿ إعبلـ العكلمة المفركض عمى المجتمعات 

باإلضافة إلى ككف إعبلـ  ،ف قرارات حكامها ك مكاقفهـ أصبحت مفضكحة أماـ العالـ بأكممهبأسرار الداخمية لمدكؿ، ال
ك عرض ثقافة جديدة عمى الشعكب تعمؿ هذ  األخيرة عمى االحتفاظ  ،العكلمة عمؿ عمى نشر قيـ المجتمع االستهبلكي

كية الكطنية، ك هكذا نصؿ إلى القكؿ أف كسائؿ بذاتها ك ثقافاتها المتميزة خكفا مف الذكباف في اآلخر، ك مف ثـ فقداف اله
عبلنات  إعبلـ العكلمة جعمت مف نظـ اإلعبلـ الكطنية تابعة لها، ك ذلؾ لما تستقيه هذ  األخيرة مف معمكمات ك صكر كا 

 .رغـ عدـ مناسبتها مع ما هك متفؽ عميه اجتماعيا، كما أنها كسبت جمهكرا أك مستهمكا متفرجا عريضا ،منها
 :كسائؿ اإلعالـ في عصرنا الحاليسمبيات  . ث

شعكب تعمؿ عمى تشكيؿ اتجاهاتها إف كسائؿ اإلعبلـ تبث رسالة إعبلمية تستهدؼ خمؽ ثقافة جديدة في ال
، ك ما داـ دعاة العكلمة ينتظركف إلى ككف الثقافة هي السبب الرئيسي لبلنقساـ بيف الشعكب، فالحؿ حسب (23)مكافقتهاك 

ك بالتالي يرل أصحاب هذا االتجا  أف الترحيب أك النفكر مف العكلمة يتكقؼ  ،ات في ثقافة كاحدةرأيهـ، هك اندماج الثقاف
ف ثمة جهكدا تبذؿ لبلستفادة إ، ك لذلؾ ف(24)عمى مدل إزالة التكترات بيف القيـ الثقافية المحمية التي تنادم بها العكلمة 

صكرة  كاحدة أك عمى األقؿ محاكلة التخفيؼ مف حدة التكترات مف تقنيات االتصاؿ ك كسائمه لتكحيد العالـ أك إعطائه 
الشعكب فتمؾ البيئة ك  العاـ لؤلمـيتشكؿ منها الكعي  ،..إلى بيئة ثقافيةجؿ الكصكؿ أمف  ،...الشعكبثقافية بيف ال

 .(25)الصكرةبالكممة ك  "الس فيغاس"ك"ىكليكد"استكديكهاتك "افنيكاديسكف "معامؿمنتجا يتـ تصنيعه في  أصبحت
نما غاياتها الجكهرية هي نشر ة سياسية ك اقتصادية، كما يبدك ك ف غايات إعبلـ العكلمة ليست ذات طبيعإهكذا فك  ا 

 :ثقافة جديدة، تسهؿ عممية قبكؿ األفكار السياسية ك االقتصادية لمعكلمة مف قبؿ الشعكب مف ثـ تحقيؽ غاياتها ك هي
الفكرية التي يعتقد منظرك العكلمة أنها تعيؽ تقبمها ك القيكد االجتماعية  السياسية ك الثقافية الشعكب مف  تحرير إرادة :أكال

 .لمثقافة الجديدة، عف طريؽ االستخداـ المكجه لمكممات ك الصكر
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الكقت ات تتطمب في كعمى المجتمعالسيطرة عمى البشر  أف (H.Schiller)" ىربرت شيممر"يرل في ذلؾك 
فإنها ال تفيد عمى  ،ـ المكجه لئلعبلـ، فمهما كاف جبركت القكة التي يمكف استخدامها ضد شعب مااالستخدا....الحاضر

إف لـ تكف جذابة بالنسبة  ،المدل البعيد إال إذا تمكف المجتمع المسيطر مف أف يجعؿ أهدافه تبدك مقبكلة عمى األقؿ
 اعيػهـ االجتمػا دكرها المممكس في تحديد سمككفالحالة الشعكرية لسكاف بمد ما له ،لهؤالء الذيف يسعى إلخضاعهـ

 .(26)ك نهجهـ الثقافي
سيطرة عمى المعمكمات ك تكظيفها األنماط المغرية لمثقافة الجديدة بإحكاـ ال...تركيض العقكؿ عمى مشاهدة  :ثانيا
مشاهدتها عف طريؽ تعميمها كفقا لمكاصفات محددة ك بمقكمات تـ اختيارها عمميا لتتعكد الشعكب عميها ك عمى ك 

أف يمحؽ ضررا بالصحة العقمية لئلنساف فيصبح  ،في ظؿ  ظركؼ معينة ،بالرغـ مف أف هذا التعكد يمكف....التكرار
 .(27)را لعاداته يسأ

إعادة تشكيؿ الحياة االجتماعية لمشعكب عمى نمط الحياة الغربية ك حثها عمى المشاركة فيها عمى نحك نشط يحقؽ  :ثالثا
نساف، بحسب النمكذج االجتماعي الغربي، بزكغ مفاهيـ االختيار الشخصي ك النزعة الفردية ك تغييب الصراع قكلبة اإل

 .(28)االجتماعي، ك التركيز عمى أسطكرة التعددية اإلعبلمية 
ؿ مف تعزيز فكرة االنخراط النشط في الثقافة الجديدة ك ذلؾ مف خبلؿ تبياف مظهرها الخارجي ك الثناء عمى ك :رابعا

تعميقات العصر  تبناها ك يعمؿ بمكجبها، بما يشجع االنتماء إليها عمى أنها أسمكب الحياة العصرية المهتمة بآخر
اإلنفاؽ في إطار يتجاكب مع حاجة الرأسمالية إلى زيادة االستهبلؾ ك الترفيه ك ...الممبكساتلممأككالت ك الجديدة  األشكاؿك 

 .لرأسمالي مف جهة أخرلمف جهة ك التأكيد عمى قيـ المجتمع ا
 

 :ةػخاتم
يمكف في األخير أف العالـ اليـك يتمتع بإمكانيات هائمة إلحداث التغيير عمى مستكل المعمكرة، يتعمؽ ذلؾ بكيفية 

ك طبيعة ما يتـ إنتاجه ك استهبلكه، ك يعكد ( ك أيف يصدر )إنتاج السمع ك الخدمات ك الحيز الجغرافي الذم ينت  فيه، 
ك ذلؾ الف أسس كثيرة مف التغيرات تتعمؽ اليكـ بالسرعة المتزايدة  ،هذا التغيير إلى ثكرة المعمكمات جزء كبير مف

ايجابياته، يمارسه عمى الشعكب بكؿ سمبياته ك النتشار المعمكمات ك القدرة عمى  تخزينها، ك بالتالي أصبح لئلعبلـ نفكذ 
جه ك تكجهه ك تتكجه به، إنه يسعى إلى نشر ك شيكع ثقافة  عالمية انه يشكؿ جزء مف البنية الثقافية لممجتمعات التي تنت

 .تسمى باالنفتاح الثقافي، عند مصدريها ك بالغزك الثقافي عند متمقيها
إذا حاكلنا التمعف فيما تنشر  كسائؿ اإلعبلـ في الدعاية ك التربية ك االستهبلؾ ك التركي  نجد  يؤدم إلى تخدير 

المتقدمة ة مف الدكؿ القكية ك ى ترغيب األفراد عمى اإلقباؿ عميها دكف حكار أك مناقشة ألنها آتيالعقكؿ ك بعبارة أخرل إل
 .التي تزعـ بأنها تقكد العالـ نحك االزدهار ك الرقي

مف االغتراب كهك االغتراب الماكر " يخمؽ نكع جديد"إف الثقافة االستهبلكية التي يريد نشرها في المجتمعات 
(Aliénation insidieuse) بإدماج الفرد فيه إدماجا قكيا يؤدم إلى فقداف الشعكر بهذا  ألنه يصبح غير شعكرم، كذلؾ

الزم )االغتراب أك بهذا الكبت، يقمع الحاجات الغريزية الطبيعية ك يعمؿ عمى خمؽ حاجات اصطناعية بكاسطة 
 . أك كؿ ما تبثه ككسائؿ اإلعبلـ( المكضةأك 
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هي حب الحرية ك الحفاظ عمى الهكية كعمى الكرامة، أما الحاجات االصطناعية فهي النسبة لمحاجات الطبيعية بف
غمب أفراد المجتمع يتطمعكف إلى أك التي تبث عمى الشاشة بصكرة مختمفة غير مممة، تجعؿ  ،الحاجات المادية المتجددة

ك بالتالي يمجا الكثير مف  ،افالحصكؿ عميها ك لكنهـ ال يستطيعكف، األمر الذم يجعمهـ يشعركف باإلحباط ك الحرم
هؤالء إلى االنحراؼ مف خبلؿ السرقة إلشباع تمؾ الحاجات االصطناعية، هذا باإلضافة إلى أف الشباب أصبح فعبل 

ك ينفر مف الثقافة األصمية، إنما يكحي به إعبلـ العكلمة هك تكحيد  ،مقتنعا بالثقافة األمريكية ك ثقافة الدكؿ المتقدمة
 .جريد المجتمعات مف الثقافة الكطنية التي تميزها عف غيرها ك تجعمها تشعر بالكرامة ك السيادة الكطنيةالثقافات ك ت

 اإف األفبلـ ك غيره. تنشر الغزك الثقافي، بما تحممه هذ  العبارة مف مساكئ ،حسب إعتقادم ،إف كسائؿ االتصاؿ
 .تغرس العنؼ في النفكس ك تعمؿ عمى تشجيع االنحرافات ك ،تعمؿ عمى إفساد عقكؿ الشباب

إف تأثر مجتمعنا الجزائرم بإعبلـ العكلمة ك تساهمه في بعض المسائؿ التي تجعؿ المجتمعات تحافظ عمى هكيتها، 
رغـ التأكد مف أف الهدؼ مف كراء ذلؾ هك ضرب  ،جعمه ال يحرؾ ساكنا أماـ تكظيؼ صكرة المرأة لكسب الربح السريع

فالمرأة أصبحت كسيمة ك ليست غاية في حد ذاتها، فهي تعرض جمالها  ،ـ مكانة خاصةعرض المرأة التي منحها اإلسبل
فهنا نجد المجتمع الجزائرم مهدد بانحراؼ الخمية األكلى فيه ك هي  ،مف خبلؿ عممية الرقص ك الغناء ك كشؼ السرة

الجماؿ الجزائرم في الفنادؽ  التي بدأت تتقبؿ مثؿ هذ  الثقافة، بؿ أصبحت تشجع ما يسمى بمسابقات ممكات ،األسرة
 .الفخمة ك إلصاؽ صكرة المرأة في البلفتات عمى الجدراف في الشكارع

لقد نجحت العكلمة ك إعبلمها فعبل في نشر ثقافة اإلشهار في المجتمع .  إف ذلؾ يحط مف قيمة المرأة بصفة عامة
 حيث قتمت عندهـ ممكة الخمؽ ك اإلبداع. ـك هك في الحقيقة عبارة عف تبلعب بعقكؿ الناس ك اتجاهاته ،الجزائرم

 .تركت لهـ فقط حرية االختيار بيف هذ  السمعة أك تمؾك 
أم كيؼ يمكف التصدم لتمؾ التحديات   ،أماـ ما ذكرته سابقا مف سمبيات كسائؿ االتصاؿ، يجعمنا نفكر في البديؿك 

الرقابة التي يمارسها المكاطنكف عمى كسائؿ  نقكؿ يككف التصدم لتمؾ التحديات عف طريؽ ،فمئلجابة عمى ذلؾ السؤاؿ
اإلعبلـ ك المطالبة بإزالة كمضة إشهارية تسئ لعرض المرأة بحيائها، كما أف برام  األطفاؿ التي تغرس فيهـ العنؼ منذ 

ة يجب المطالبة بعدـ بثها عمى الشاشة الصغيرة، باإلضافة إلى اإلكثار مف المؤتمرات ك الممتقيات التحسيسي ،الصغر
تشجيع الخمؽ ك المهف الحرفية ك  ،ك مف ثـ العمؿ عمى إحياء التراث الجزائرم األصيؿ .بخطكرة ما يبثه إعبلـ العكلمة

اإلبداع لدل العمماء ك تحفيزهـ بالنهكض بالبحث العممي ك استغبلؿ نتائجه في الكاقع، األمر الذم يجعمنا غير تابعيف ك 
المثقفيف ك الساسة ك جميع الفاعميف المدنييف في هذ  المجتمعات، مقاكمة تيارات ك بالتالي عمى . دائما أك مستهمكيف فقط

 .العكلمة الجارفة، ك العمؿ عمى إنقاذ الدكلة ك مؤسساتها ك تأهيمها لمقياـ بكظائفها األساسية
مار، تها ك استقبللها مف االستعك عمى الدكؿ العربية خاصة أف تعيد  ماضيها المشرؼ، عندما استرجعت سياد

أف تككف لديها  –رغـ ثقؿ الضغكط التي تفرضها العكلمة ك حجـ القيكد التي تعيؽ قدراتها  –بالتالي فهي مطالبة اليـك ك 
كطني جماعي، يتقاطع مع العكلمة إرادة قكية ك قدرة عمى التعامؿ مع تمؾ اآلثار ك بالتحديد تحاكؿ صياغة مشركع 

قتراحات في هذا الصدد لف تككف كاقعية إال بإصرار ك تماسؾ الدكؿ ك حفاظها لكنه ال يندم  فيها ك بالتالي فاف أم اك 
 .عمى هكيتها

عمى المجتمعات، فيجب أف تتفهـ خصكصيات تمؾ " الديمقراطية"كمادامت الدكؿ القكية بزعامة أمريكا تفرض 
إال لكانت الديمقراطية عبارة عف  ك ،ك مف ثـ تتقبؿ أمريكا حؽ تمؾ الدكؿ في الحفاظ عمى هكيتها ك مميزاتها. المجتمعات
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ك ال يطبؽ ما يصمح عمى الذيف تمقك  مف  ،نظاـ زائؼ يطبؽ منه ما يصمح بنظاـ العكلمة التي فرضته عمى اآلخريف
 .  الخارج

ك هك هؿ تأخذ كسائؿ  ،فمف خبلؿ ما تناكلته في هذ  المقالة أستطيع أف أجيب عمى التساؤؿ الذم انطمقت منه
بعيف االعتبار خصكصيات المجتمع الجزائرم المسمـ فيما تبثه  أـ أنها تعمؿ بما يخدـ ( العكلمة خاصة إعالـ)االتصاؿ 

المصمحة العالمية بإعبلـ العكلمة  إف الجكاب عمى ذلؾ هك سمبي ك يستطيع القارئ فهمه مف خبلؿ مطالعة المعمكمات 
أقكؿ بأنه في عهد التكتبلت الذم يشهد  العالـ  ،السابؽك بالتالي ك حتى أجيب عمى الشؽ الثاني مف التساؤؿ . السابقة

عمى األمة العربية أف تتكتؿ ك أف تتكحد في كعاء القكمية العربية، ك بالتالي فاف لغة القرآف الكريـ  ،في العصر الحالي
راث المشترؾ ك لغة هي المغة المشتركة بيف جميع شعكب األمة العربية ك المعكؿ عميها لتحقيؽ تمؾ الكحدة ، فهي لغة الت

العمـ ك الثقافة، ك بالتالي فهي لغة التحديث ك الحداثة التي تكحد بيف مستكيات الهكية في الكطف العربي ك هي تشمؿ 
المستكل الفردم ك الجماعي ك المستكل الكطني ك القكمي، فهي األداة الكحيدة التي يمكف بها لمعرب الدخكؿ في العالمية 

مف  ،األحاديث النبكية الشريفةالكريـ ك  ك الرجكع إلى القرآف ،ف ثـ التصدم إلى تحديات العكلمةك م ،ك تحقيؽ الحداثة
  .  جؿ جمع  المعمكمات القيمة ك استثمارها في مشاريع لمنهكض باألمة العربية ك تنميتهاأ
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 ـ 1847-ـ 1832األمير عبد القادر عائمة المقراني ك 

 العياشيركابحي 
 قسـ التاريخ
 عنابة -جامعة باجي مختار

 

  ممخص
 يمها إلى ثمانحديثة، كقسّ ببناء دكلة  ـ1847-ـ 1832أثناء مقاكمته لبلستعمار الفرنسي  قاـ األمير عبد القادر

ـّ  ، كمقاطعات ك لهذا .  المقراني بلت الكبرل كما هك شأفاختيار  مف بيف العائكضع عمى رأس كؿ مقاطعة خميفة ت
 . نحاكؿ في هذا المقاؿ أف نكّضح خمفيات العبلقة بيف األمير ك رؤساء المقاطعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك ما هي مبررات ميؿ األمير عبد القادر إلى محمد بف عبد السبلـ المقراني دكف سكا   
جدر بنا ابتداء أف نسمط الضكء عمى كاقع هذ  العائمة قبؿ ظهكر األمير عبد القادر عاـ ي، كقبؿ تفصيؿ هذ  المسألة

 .ـ ألف ذلؾ يساعدنا عمى فهـ األحداث التي نسكقها 1832

 :1832ظيكر األمير عبد القادر عاـ  عائمة المقراني قبؿ -1

طريؽ  عف -ميه كسمـصمى اهلل ع –يذهب جمهكر المؤرخيف إلى القكؿ أف أصؿ هذ  العائمة يعكد إلى سبللة الرسكؿ 
ـ أثناء الزحؼ  11، ك بالتالي فهي عائمة شريفة النسب، استكطنت بجباؿ قمعة بني حماد خبلؿ القرف فاطمة الزهراء
حة جغرافية شاسعة بمغت تكنس كيخبرنا الرحالة الكرتيبلني أف عائمة المقراني كانت لها قيادة تمسح مسا .(1)الهبللي  لها

بأنها كانت تشكؿ دكلة داخؿ دكلة  Féraudك أما الضابط الفرنسي فيرك . (2)ك إقميـ ميزاب ك األغكاط جنكبا  شرقا
 .(3)(1830 -1518)خبلؿ الحقبة العثمانية 

Résumé 
Durant sa résistance contre la 

colonisation française (1832-1847), 

l’Emir Abdelkader a fondé un état 

moderne composé de huit (08) provinces. 

Il a nommé à chaque province un 

représentant (KHALIFA) appartenant a 

une grande famille telle que la famille 

MOKRANI. Cet article se veut une 

contribution afin d’expliquer les dessous 

de cette relation et son évolution. 
 

 

  مقدمة

يشاع عف األمير عبد القادر أنه لـ يكف يهتـ كثيرا 
بالجهة الشرقية لمجزائر أثناء مقاكمته لبلستعمار 

ـ العتبارات عديدة منها 1847-ـ1832الفرنسي 
لذم أعمف المقاكمة بهذ  صراعه مع الحاج أحمد بام ا

غير أف الحقيقة التاريخية ليست كذلؾ ألف  .المنطقة
األمير عبد القادر كاف شديد االهتماـ بهذ  المنطقة، 
حيث نس  عبلقات متينة مع زعماء العائبلت الكبرل 
الذيف حاربكا االستعمار ك منهـ محمد بف عبد السبلـ 

فرع أكالد ) ني المقراني أحد الكجك  البارزة ألسرة المقرا
الذم نصبه كممثؿ شرعي له عمى رأس ( عبد السالـ

 فما طبيعة هذ  العبلقة . مقاطعة مجانة 
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، ثـ انتقمكا إلى مجانة إثر بقمعة بني حماد لمدة ثمانيف عاماأيضا أف المقرانييف أقامكا حكمهـ  ك يضيؼ الكرتيبلني
كقد كاف المقرانيكف يسيطركف عمى الطريؽ السمطاني الرابط بيف قسنطينة  .(4)مقتؿ شيخهـ ناصر مف قبؿ سكاف القمعة

الرحالة ". أبكاب الحديد" عميه اسـ لممرالذم يطمؽتحديدا ا، ك الجزائر عاصمة األيالةعاصمة بايمؾ الشرؽ الجزائرم ك 
أف الجيش التركي تكقؼ عف عزؼ  ـ1725لمضيؽ رفقة الحامية التركية الذم عبر هذا ا Peyssonnelبايسكناؿ 

م زار الجزائر في الذ Shawأما الطبيب اإلنجميزم شك  .(5)المكسيقى ك نكس أعبلمه امتثاال لتعميمات زعماء هذ  العائمة
جنديا مف  3000أكثر مف  ـ، فقد أكد بأف  الشيخ بكزيد المقراني كاف بإمكانه تجهيز جيش يتككف مف18ة القرف بداي

 .(6)فارسا 1500المشاة ك
كتحكمت في  ،األمف في الربكع ك حيث فرضت النظاـ ،كاستمرت قيادة المقراني عمى هذا الكضع طيمة العهد العثماني

أف قيادة المقراني خبلؿ  Vayssettesبكاسطة جهازها اإلدارم المحكـ، كقد ذكر فايسات  ،القبائؿ المنضكية تحت لكائها
كقد أدرؾ الحكاـ العثمانيكف مدل  .(7)قبيمة 12قسنطينة كانت تضـ  آخر بايات( 1850-1826)عهد الحاج أحمد بام 
ستقطابها بالميكنة عندما أدرككا أف سياسة ، لذلؾ حاكلكا اارها مف أبرز العائبلت المتنفذةباعتب ،قكة ك نفكذ هذ  العائمة

ني في القضاء عمى حركات التمرد ، ككنتيجة لذلؾ فقد آزر المقرانيكف الجيش العثما(8)الترهيب ال تجدم معها نفعا
غير أنهـ كانكا أحيانا ينفضكف مف حكلهـ ك ينظمكف إلى حركات التمرد في حاؿ تسمـ العبلقة بينهما فقد  .(9)العصياف ك 

يضاؼ إلى  .(10) ـ المناهضة لمحكـ العثماني في الجزائر1638عاـ )*(ككا عمى سبيؿ المثاؿ في ثكرة ابف الصخرمشار 
هذا أف العثمانييف دخمكا في عبلقات مصاهرة مع  هذ  العائمة، فقد تزكج الحاج أحمد بام مف عيشكش ابنة الحاج محمد 

الذم تزكج مف إحدل بنات البام أحمد ( 1792-1771) صالح بام كقد سبقه إلى ذلؾ  .(11)بف عبد السبلـ المقراني
ك عندما تعرضت الجزائر لبلحتبلؿ الفرنسي  .(12)الذم كانت زكجته مف عائمة المقراني( 1771-1756)القمي
 ـ، شارؾ المقرانيكف إلى جانب قكات الحاج أحمد بام في ضد االحتبلؿ، أف المقرانييف لعبكا دكرا متميزا في1830عاـ

Rinn  (13)كيشهد الضابط الفرنسي ريف معركتي سيدم فرج ك سطاكالي ك أبمكا الببلء الحسف. 
 ـ مف قبؿ الدام05/07/1830إثر تكقيع معاهدة االستسبلـ في  ،بعدما أحكـ الفرنسيكف قبضتهـ عمى الجزائرك 
الذم تمت مبايعته  .مير عبد القادر، كقد تزعمها في الغرب الجزائرم األغربا المقاكمة المسمحة شرقا ك ، اندلعتحسيف

كقد سعى األمير عبد . (14)ـ كأمير يقكدهـ في الكفاح ضد االستعمار24/11/1832مف قبؿ األهالي بمدينة معسكر في 
  ، مف خبلؿ حرصه عمى مد نفكذ دكلته إلى الشرؽ الجزائرم، حيث أنشأ بهذإلى أف يككف أمير كؿ الجزائرييف القادر

. (15)، بسكرة، ك مجانة ك كاف خميفته عمى هذ  األخيرة محمد بف عبد السبلـ المقرانيالبكيرة : ات هيالجهة ثبلث مقاطع
 .كمف هنا بدأت عبلقته بهذ  العائمة المتنفذة بالشرؽ الجزائرم

 : مكقؼ عائمة المقراني مف األمير عبد القادر   -2
، في المقاطعات التابعة لدكلته البحث عف خمفاء لهتذكر المصادر التاريخية أف األمير عبد القادر عندما شرع في 

، فسارع إليه كؿ مف أحمد بف محمد ـ1837انتقؿ إلى إقميـ الكنكغة في منطقة سكر الغزالف خبلؿ شهر ديسمبر عاـ
المقراني ك محمد بف عبد السبلـ المقراني، ككاف كؿ كاحد منهما يسعى إلى الحصكؿ عمى منصب خميفة األمير في 

ماؿ األمير عبد القادر إلى محمد بف عبد السبلـ المقراني ، كيبدك أف تصرؼ األمير في هذ  الحالة كاف طبيعيا ف. مجانة
ك بتعيينه محمد بف عبد . (16)جدا ألف أحمد بف محمد المقراني كاف حميفا لمحاج أحمد بام خصـ األمير عبد القادر
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، ك بهذا ازداد الصراع  قد كسع نفكذ  إلى الشرؽ الجزائرملقادر السبلـ المقراني خميفة عمى مجانة، يككف األمير عبد ا
 . (17) الذم كاف يعتبرها منطقة تابعة لنفكذ  ال ينازعه فيها منازع )*(الخفي بينه ك بيف الحاج  أحمد بام

اج أحمد ، كصؿ كما يذكر الححمد بام ك األمير عبد القادركغني عف البياف أف الصراع الذم كاف قائما بيف الحاج أ
كقبؿ : بام في مذكراته إلى درجة أف األمير حاكؿ تأليب سكاف بايمؾ الشرؽ الجزائرم ضد  حيث كرد في مذكراته 

، كاف الحاج عبد القادر قد كتب إلى العرب يخبرهـ بأنه أبـر الصمح مع الفرنسييف الذيف احتبلؿ قسنطينة بمدة قصيرة
ذا ك )، ك يدخمكا في طاعتهيطمب منهـ أف يتخمصكا مف سمطاني كعميهاعترفكا بسيادته عمى كامؿ أنحاء الببلد ،  لـ ا 

ككاف مف الطبيعي جدا أف  .(18) (، فإنني أثير عميكـ الفرنسييف ك في كقت كجيز ستسحقكـ قكاتي كقكاتيـتفعمكا ذلؾ
، يذكر فيرك حيث د إلى حمفائهما في المقاطعاتيمت( الحاج أحمد بام ك األمير عبد القادر)الصراع بيف الزعيميف 

Féraud القرار عمى هذا ، أف هذا  اإلجراء أدل إلى تجدد الصراع بيف الطرفيف، حيث قرر أحمد بف محمد االعتراض
، كقبائؿ حكض تمكف مف استمالة قبائؿ بني عباس محمد بف عبد السبلـ المقراني مف الدخكؿ إلى مجانة بعدما عكمن

 .(19)الصكماـ 
يفكركف جديا في كيفية  كاأبد، ـ 1837مع األمير عبد القادر عاـ ك يبدك أف الفرنسييف بعد عقدهـ لمعاهدة التافنة 

فعندما قاـ األمير عبد القادر بتعييف  .ف مسكغات جديدة إلعبلف الحرب ضد ، كمف ثمة البحث عالتخمص مف بنكدها
يذكر   10/01/1838كاف قد تمقى رسالة مف الماريشاؿ فالي في  ،ـ المقراني كخميفة له عمى مجانةمحمد بف عبد السبل

مف هذ  المعاهدة التي تمنعه مف مّد نفكذ  إلى إقميـ مجانة ك البيباف المذاف يشكبلف جزءا مف مقاطعة  03فيها بالمادة 
اإلدارة لمعاهدة في منظكر هذ  ا كبهذا يككف األمير  عبد القادر قد اغتصب بنكد. (20)قسنطينة الخاضعة لمسيطرة الفرنسية 

ى رصد ، فقد عمؿ الفرنسيكف عممنطقة مجانة، ك خكفا مف تعاظـ كزف محمد بف عبد السبلـ المقراني في )*(الفرنسية 
في مراسمة إلى كزير  لمحربية مؤرخة بػ  ،كفي هذا السياؽ يذكر الماريشاؿ فالي. تتبع كؿ تحركات بالمنطقةك 

شيخ محمد بف عبد ة بني يسر المجاكرة لمنطقة مجانة قصد مراقبة نشاطات ال، أنه نّصب شيخ قبيم26/01/1838
، الذم تعهد بالمعمكمات المتعمقة بهذا الشيخ كرصد كؿ تحركاته ك نشاطاته بتزكيد الجنراؿ الفرنسي السبلـ المقراني

 Negrierنڤريي
(21)

ء هذ  العممية، فكر ، اجتازت القكات الفرنسية مضيؽ أبكاب الحديد، كأثنا18/10/1839كفي  
الماريشاؿ فالي في مكاجهة محمد بف عبد السبلـ المقراني بقرية زمكرة غير أنه تخمى عف هذ  الفكرة في آخر لحظة، 

ك ربما يعكد سبب عدكؿ الماريشاؿ فالي عف مكاجهة محمد بف عبد السبلـ المقراني . (22)كاتجه مباشرة إلى أبكاب الحديد
   .المضيؽ الذم عجز العثمانيكف مف قبؿ عف اختراقه إلى تخكفه مف اختراؽ هذا

منذ تحالفه مع األمير عبد كالكاقع أف إدارة االحتبلؿ كانت تدرؾ جيدا قكة ك نفكذ محمد بف عبد السبلـ المقراني 
عه في مكاجهة غير مضمكنة ، كالدخكؿ مفي صفها بدال مف مناصبته العداء ، لذلؾ رأت أنه مف مصمحتها كسبهرالقاد

كهذا ما . زائرم، كفضبل عف ذلؾ فإنه إذا تحقؽ هذا الفرض ، تككف قد ضايقت األمير عبد القادر في الشرؽ الجالنتائ 
الذم نصحه فيه ك  ـ17/01/1838: ماريشاؿ فالي إلى كزير حربيته فييمكف استنتاجه مف خبلؿ التقرير الذم أرسمه ال

كحاكؿ فالي مف خبلؿ هذ  المراسمة الظهكر . Feraudالزعيـ  بضركرة التفكير الجدم في ربط عبلقة متينة مع هذا
، إذ أخبر  أنه إذا ك المتحكمة في مستقبؿ فرنسا فيها، بالمنطقة بمظهر الخبير كالعارؼ بشؤكف التكازنات االستراتيجية

رابط بيف قسنطينة يؽ ال، فما عميها إال السيطرة عمى الطر بسط هيمنتها عمى الشرؽ الجزائرم كانت فرنسا ترغب فعبل في
، ك إذا كانت ترغب في السيطرة عمى هذا الطريؽ فبل مناص مف التحالؼ مع محمد بف عبد السبلـ ك الجزائر
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كبهذا يمكف القكؿ أف هذ  الشخصية اعتبرت مف العناصر المهمة التي كقفت شككة مغركسة في حمؽ . (23)المقراني
 . رم مما يستكجب القضاء عميها أك تدجينهااإلدارة االستعمارية، كحاربت المشركع االستعما

كتشير المصادر إلى أف الخمفية محمد بف عبد السبلـ المقراني كاف مف أقكل خمفاء األمير عبد القادر في الشرؽ 
، حيث يذكر الماريشاؿ فالي في بالمنطقةحرص عمى المحافظة عمى نفكذ ق ، حيث قدـ له خدمات جميمة ك الجزائرم

مكف مف المكجه إلى كزير الحربية أف الشيخ محمد بف عبد السبلـ المقراني تك  ـ23/02/1838تاريخ تقرير  المؤرخ ب
 . (24)، كهك األمر الذم قّكل مف شككة األمير بالشرؽ الجزائرمإخضاع عدة قبائؿ بالمنطقة

ة تمرد تستهدؼ أف الشيخ محمد بف عبد السبلـ المقراني تمكف مف خنؽ كؿ معارضة أك حرك Feraud ركيدك يذكر ف
كفي هذا اإلطار فقد تمكف مف إجهاض مقاكمة الشيخ مسعكد قائد . مير عبد القادر ك نفكذ  بالمنطقةزعزعة سمطة األ

انتصر عميه ـ ك  1839حـ معه في إحدل المعارؾ ، ك التك سمطته في المنطقةريغة القبالة الذم ناصبت العداء لؤلمير 
، ك اتهمه بالتقصير في أداء المهاـحقؽ رضاء األمير عبد القادر حيث قاـ بعزله كرغـ ذلؾ فإنه لـ ي. انتصارا ساحقا

حصانا خبلؿ هذ   75فارسا مف فرسانه ك  25حيث رأل األمير أنه لك اتخذ كؿ التدابير االحترازية البلزمة لما خسر 
، فقد كاف األمير يكصي خمفاء  ة لهاد ك الديف اإلسبلمي ك الطاعفرابطة الخميفة باألمير هي رابطة الجه .(25)المعركة 

قاـ األمير عبد القادر ، ك بسبب هزيمته في هذ  المعركة .(26)في المقاطعات أف يككنكا في مقدمة الجيش أثناء المعركة 
كقد كصؿ الخميفة الجديد إلى مجانة مقر . تعكيضه بكاتبه أحمد بف عمر مف أكالد سيدم عيسى بمنطقة المديةبتنحيته ك 
 .(27)، ككاف برفقة الحاج مصطفى صهر األمير عبد القادرحصانا 350دة عمى رأس قكة تقدر ب الجديقيادته 
ذا صحت ك  ، الحرص عمى حياة جنكد  في المعارؾ، فإنه يمكف القكؿ أف األمير عبد القادر كاف شديد هذ  الركايةا 

، فقد أكد ى ك إف تعمؽ األمر بأقكاهـهـ حتكأنه ال يتسامح مع خمفائه في المقاطعات في حالة تقصيرهـ أك تراخي
 .الماريشاؿ فالي اآلنؼ الذكر أف الشيخ محمد بف عبد السبلـ المقراني كاف قكم الشكيمة

نقبل عما  كتبه الحسيف بف عمي ابف عـ األمير عبد القادر ركاية أخرل حكؿ   Andrien Delpechيخبرنا المترجـ ك 
بلـ المقراني ك تعكيضه بكاتبه أحمد بف عمر السابؽ الذكر مؤداها أف الحسيف سبب قياـ األمير بتنحية محمد يف عبد الس

القادر هك الذم نصح األمير  داألمير عبفي دكلة ( مفتش الضرائب) بف عمي الذم كاف يشغؿ منصب نذير بيت الماؿ
ف أردت كسب طاعة يا مكالم إ: " بعزله مف منطمؽ أف كجكد  في المنطقة مف شأنه أف يثير غضب السكاف حيث قاؿ 

فامتثؿ األمير عبد القادر لهذ  النصيحة كقاـ بعزؿ الشيخ " األىالي فما عميؾ إال االستغناء عف خدمات أكالد مقراف
أما عف سبب هذا القرار فيذكر المترجـ أف الخميفة قاـ بإنقاص قيمة األمكاؿ التي تحصؿ  .محمد بف عبد السبلـ المقراني
تفظ بجزء ك أرسؿ الجزء اآلخر إلى بيت الماؿ، فغضب األمير مف هذا الصنيع فاتخذ قرارا عميها مف الضرائب حيث اح

مف الثابت أف األمير قاـ بعزله إال أنه  ،كمهما اختمفت الركايات حكؿ أسباب تنحية هذا الخميفة مف منصبه .(28)بعزله
يتمكف مف أداء مهمته عمى أحسف كجه، ك لـ ك يذكر يحي بكعزيز أف الخميفة الجديد أحمد بف عمر لـ . عكضه بكاتبهك 

يحقؽ ما يطمح إليه األمير عبد القادر، فأدرؾ هذا األخير أنه ال مناص مف إعادة محمد بف عبد السبلـ المقراني إلى 
، ك لعب دكرا حاسما في مختمؼ المعارؾ نةمنصبه السابؽ، كهكذا قاـ باستدعائه لممرة الثانية ك نصبه خميفة عمى مجا

، خاصة أثناء اجتياز القكات الفرنسية لمضيؽ أبكاب الحديد ضد قكات العدك الفرنسي ك أعكانه خاضها األمير التي
 .  (29)ـ1839
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، كلـ تطمؽ فيها أم لفرنسية بأبكاب الحديد تمت بسبلـكالكاقع أف هناؾ بعض الكتابات تقكؿ أف عممية مركر القكات ا
كيؤيد  في ذلؾ شارؿ  (30)مد الصالح العنترم، رغـ اعترافه بصعكبة المسمؾ رصاصة مف الجانبيف، كيتبنى هذا الرأم مح

مركر  ، فسممكهـ رخصةهنرم تشرشؿ الذم يضيؼ أنه أثناء مركر هذ  القكات بهذا المضيؽ اعترضتها قبائؿ المنطقة
ذا صحت هذ   .(31)زكرةمتبيف فيما بعد أف هذ  الرخصة ك  ،ذلؾ أخمكا سبيمهـك عمى إثر . تحمؿ ختـ األمير عبد القادر كا 

عكس  ،يؽفإنه يمكف القكؿ أف محمد بف عبد السبلـ المقراني لـ يناكش القكات الفرنسية أثناء مركرها بهذا المض ،الركاية
، محمد بف عبد السبلـ د قكاتـ قامت اإلدارة الفرنسية بحممة عسكرية ض1840كفي عاـ . ما ذهب إليه يحي بكعزيز

، كلما بمغ هذا الخبر األمير قاـ خميفة األمير مف مكاجهتهاكلـ يتمكف   La fontaineط الفرنسيالمقراني بقيادة الضاب
كرغـ ذلؾ فإف محمد بف عبد السبلـ المقراني كاصؿ . بعزله مرة أخرل مف منصبه ك أعاد أحمد بف عمر السابؽ الذكر

األخرل انطبلقا مف جباؿ بني عباس التي هجكماته عمى المراكز الفرنسية  بمنطقة برج بكعريري  ك بعض المناطؽ 
 .اتخذها مقرا له
كسي ، ي مثؿ سي ساعد التباني في بكطالبـ ثار بعض زعماء المنطقة في كجه االحتبلؿ الفرنس1846كفي عاـ 

بد السبلـ المقراني هذ  الفرصة ، كمكالم الطيب في عمكشة ، فانتهز محمد بف عمكسى ك مكالم محمد في الساحؿ
كبرياءىـ ك عزتيـ " حاكؿ االنضماـ إليهـ ، غير أف محاكلته باءت بالفشؿ حيث فضؿ هؤالء عدـ التعاكف معه ألف ك 

كبقي عمى هذا الحاؿ إلى أف .مما دفع به إلى مكاصمة الثكرة ضد الفرنسييف بمفرد  " منعتيـ مف التعاكف ك التكاصؿ معو
ذلؾ دخؿ بمرابطي شبلطة الذم هكف عميه إجراءات االستسبلـ، ك  انهارت قكاته ، فاتجه إلى سي بف عمي الشريؼ أحد
   .(32)ـ 1847في خدمة اإلدارة االستعمارية إلى أف كافته المنية عاـ 

 
 ة ػخاتم

كفي الختاـ نخمص إلى القكؿ أف فرع أكالد عبد السبلـ مف عائمة المقراني، كقؼ إلى جانب األمير عبد القادر في 
، كالثابت أف ميؿ هذا األخير إلى األمير يمكف ريؽ محمد بف عبد السبلـ المقرانيضد المحتؿ عف طمقاكمته التي أعمنها 

، ك األكثر مف ذلؾ أنه ماؿ إلى ابف عمه بام الذم انته  سياسة عدائية ضد إدراجه في سياؽ االنتقاـ مف الحاج أحمد 
ل فإف اختيار األمير عبد القادر لهذا الزعيـ كاف ، كمف جهة أخر قراني الذم عينه خميفة عمى مجانةأحمد بف محمد الم

 .بناء عمى مكاقفه المبدئية مف الحاج أحمد بام المنافس العنيد له
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20- Georges Yver : correspondance du Maréchal valée (Octobre   1837 – Mai 1838), Paris .France, 

1949 ; P311. 
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ففي الكقت الذم يقكؿ فيه . ثار الجدؿ حكؿ تفسير المادة الثانية مف معاهدة التافنة بيف إدارة االحتبلؿ كاألمير عبد القادر( *)
رنسي يتناقض معه، النص العربي أف حدكد األراضي الفرنسية في مقاطعة الشرؽ الجزائرم تقع قبؿ كادم خضراء، فإف النص الف

كما يمكف مبلحظته في هذا الشأف أف تفسير هذ  . « Au-delà »كيضع هذ  الحدكد عند كادم خضراء ما كراء ، كيستعمؿ عبارة 
 .المادة كاف أحادم الجانب أم القراءة الفرنسية لها

التي تنص عمى ضركرة تفسيرها في  غير أف هذ  القراءة تمت بسكء نية، كهك ما يتناقض مع قكاعد تفسير المعاهدات الدكلية
 .حالة غمكضها كفقا لمبدأ حسف النية

كقد ادعت اإلدارة الفرنسية أف المادة الثانية مف المعاهدة المذككرة تسمح لها بمد نفكذها في مقاطعة الشرؽ الجزائرم، كهكذا 
 ".حديدأبكاب ال" اثر حممتها العسكرية المشهكرة بحممة  18/10/1839قامت باغتصابها في 

 :حكؿ هذ  المسألة ينظر
- Colette et Francis Jeanson : L‟Algérie hors la loi, éditions ANEP, Algérie, 2006, PP40,41.    
21- Georges Yver : Ibid ; P 210. 

 .16، ص19الجزائر كفاح الجزائر مف خبلؿ الكثائؽ، المؤسسة الكطنية لمكتاب،: يحي بكعزيز  -22
23- Georges Yver: op, cit, P197. 
24- Georges Yver: Ibid, P210. 

25- Charles Féraud : op, cit, P314. 

سنة  ،75، مجمة الثقافة، تصدر عف كزارة الثقافة، العدد "إدارتها ك مهامها القادر،حككمة األمير عبد : " إسماعيؿ العربي -26
 .224، ص 1983

27- Charles Féraud : op, cit, P314. 

28- Andrien Delpech: "Histoire d‟El – Hadj- Abdelkader par son cousin El – Hossin Ben Ali Abi 

Taleb, in revue Africaine ; n° 20, Année 1876, P 434. 

 .18المرجع السابؽ ، ص  –يحي بكعزيز   -29

، مراجعة -تاريخ قسنطينة  -فريدة منسية في حاؿ دخكؿ الترؾ بمد قسنطينة كاستيبلئهـ عمى أكطانها: محمد الصالح العنترم -31
 .  152، ص  2005كتقديـ كتعميؽ يحي بكعزيز، دار هكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

31- Charles Henry Churchill : La vie d‟Abdelkader, ENAL, Alger, Algérie 1991, P P199-200. 

32-  Charles Féraud: op .Cit, P315-316. 
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 األحكاـ المشتركة لجرائـ المعطيات في قانكف العقكبات الجزائرم كالمقارف

 محمد خميفة
  كمية الحقكؽ
 عنابة -جامعة باجي مختار

 
 ممخص

بمعطيات الحاسب اآللي كأنظمة  بتجريـ عدة أفعاؿ تمسّ  2004العقكبات سنة قاـ المشرع الجزائرم في تعديمه لقانكف 
 معبلعب بالمعطيات، ككذلؾ التعامؿ ـ التح بهما لتمؾ األنظمة، كما جرّ ـ الدخكؿ ك البقاء غير المصرّ معالجتها، فجرّ 

ا في جممة مف األحكاـ، منه فإنها تشترؾالخاصة ف كاف لكؿ كاحدة مف هذ  الجرائـ أحكامها كا  . معطيات غير مشركعة
، (تجسد في أعماؿ مادية، كالشركع في تمؾ الجرائـ إذااالتفاؽ عمى ارتكاب جريمة ) ذاتها ما يتعمؽ بالجريمة في حدّ 

عقكبة تشديد كتشديد عقكبة الشخص المعنكم ك  -المصادرة كالغمؽ-قكبات التكميميةعال)يتعمؽ بالعقكبةكمنها ما 
 (. امةاالعتداء عمى الجيات الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 
Le législateur algérien a procédé, lors de la 

modification du code pénal en 2004,  à la 

prohibition de plusieurs actes qui portent 

atteinte aux données informatisées et aux 

systèmes de traitement de ces données. Il a 

ainsi incriminé l’accès et le maintien non 

autorisés au sein de ces systèmes, la 

manipulation des données et l’usage de 

données illégales. Si chacune de ces 

infractions est régie par ses propres normes, 

toutefois, elles ont en commun un ensemble de 

dispositions. Parmi ces dernières, il y a celles 

relatives à l’infraction en elle-même et 

d’autres relatives à la sanction. 

 

 

 

 مقدمة
الشؾ أف المعمكماتية غزت جؿ جكانب الحياة، كارتبطت 

تتمثؿ أساسا في سرية معطيات بها  كثيرا مف المصالح، 
تاحتها، تكاممها كفي كفرت الحاسب اآللي كفي سبلمتها أك ها أكا 

كرغبة مف المشرع الجزائرم في حماية هذ  المصالح فقد 
كذلؾ في  استحدث النص عمى ثبلث جرائـ تمس أساسا بها،

، فقد قاـ المشرع بتجريـ 2004تعديمه لقانكف العقكبات سنة 
مجرد الدخكؿ أك البقاء غير المصرح بهما في أنظمة 

، كشدد (سريةحماية مصمحة ال)المعالجة اآللية لممعطيات 
حماية مصمحة )العقكبة إذا أدل ذلؾ إلى تخريب النظاـ 

المعطيات التي يتضمنها  إزالة أك تعديؿ أك( الكفرة كاإلتاحة
، كما جـر المشرع فعؿ (حماية مصمحة السالمة كالتكامؿ)

باإلدخاؿ أك التعديؿ أك اإلزالة  التبلعب بالمعطيات، كذلؾ
 داخؿ نظاـ لممعالجةالعمدية غير المصرح بها لمعطيات 

 ( . حماية مصمحة السالمة كالتكامؿ)اآللية لممعطيات
 



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

90 

 

إلى  ؼكما تهدالمشرع مف هذ  الحماية عندما أدرج جريمة ثالثة تهدؼ إلى منع كقكع الجريمتيف السابقتيف،  زكقد عز 
هي  األكلى: هما كقعتا، كهذ  الجريمة هي التعامؿ في معطيات غير مشركعة، كلها صكرتاف  إفالتخفيؼ مف أضرارهما 

 . هي التعامؿ في معطيات متحصمة مف جريمة  كالثانية ،التعامؿ في معطيات صالحة الرتكاب جريمة
مػة مػف األحكػاـ، كلقد خص المشرع كؿ كاحدة مف الجرائـ السابقة بأحكػاـ خاصػة، ك فػي المقابػؿ جعمهػا تشػترؾ فػي جم

، فقػاـ بتجػريـ االتفػاؽ عمػى ارتكػاب تمػؾ الجػرائـ إذا تجسػد فػي أعمػاؿ ماديػة، بللهػا إلػى الحيمكلػة دكف ارتكابهػاسعى مػف خ
ضػػافة إلػػى ذلػػؾ فقػػد جعػػؿ المشػػرع جػػرائـ المعطيػػات مػػف الجػػرائـ التػػي يمكػػف مسػػاء لة األشػػخاص كمػػا جػػـر الشػػركع فيهػػا، كا 

، كضػػاعؼ عقكبػػة الغرامػػة فػػي الحػػاالت التػػي يحػػددها القػػانكف لية هػػذ  األخيػػر محصػػكرة، ألف مسػػؤك المعنكيػػة عػػف ارتكابهػػا
 . المقررة عميها إلى خمسة أضعاؼ عما هك مقرر عمى الشخص الطبيعي 

الحمايػة عمػى جميػع كالمشرع فػي حمايتػه لممعطيػات لػـ يأخػذ بعػيف االعتبػار نكعهػا أك الجهػة التػي تنتمػي إليهػا، فبسػط 
را لتعمقهػػػا لكنػػػه عػػػزز هػػػذ  الحمايػػػة فػػػي الحػػػاالت التػػي تتعمػػػؽ بالػػػدفاع الػػػكطني أك الجهػػػات العامػػػة، نظػػػ، أنػػكاع المعطيػػػات

، كفضبل عف العقكبػات األصػمية التػي قررهػا المشػرع لجػرائـ المعطيػات بالمصمحة العامة، فقاـ بتشديد العقكبة إلى الضعؼ
 . فقد قرر عقكبات تكميمية تتمثؿ في المصادرة كالغمؽ 

كاـ التي تشترؾ فيها جميع جرائـ المعطيات، بعضها يتعمؽ بالجريمػة كاآلخػر يتعمػؽ بالعقكبػة كسػنتناكلها فيمػا هذ  األح
 . يمي كؿ عمى حد 

 األحكاـ المشتركة المتعمقة بالجرائـ : المطمب األكؿ
منها  يمر بها الجاني نظرا لخطكرة الجرائـ الكاقعة عمى معطيات الحاسب اآللي فقد قاـ المشرع  بتجريـ مراحؿ مبكرة 

ائي عمى اإلعداد لجرائـ ، كأكؿ ما قاـ به المشرع هك تجريـ االتفاؽ الجنف يصؿ إلى مرحمة الجريمة الكاممةقبؿ أ
ذا عرفنا أف المشرع الجزائرم ال يعاقب عمى هذا االتفاؽ إال في المعطيات ، إذا تجسد بفعؿ أك عدة أفعاؿ مادية، كا 

لشركع في هذ  غبته في مكافحة هذ  الجرائـ بصفتها جنحا، كهذا األمر جعمه أيضا يجـر االجنايات فإننا ندرؾ مدل ر 
ف، كالشركع الجرائـ كاف يتعمؽ بالجنايات أصبل فهك ال يككف إال في الجنح  التي يقدر المشرع خطكرتها، كما هك  كا 

 . الشأف في جرائـ المعطيات، كسنتناكؿ في الفرعيف القادميف كبل مف هذيف الحكميف
 العقاب عمى االتفاؽ الجنائي المجسد بأعماؿ مادية : الفرع األكؿ

ل أف االتفػاؽ الجنػائي فمػنهـ مػف يػر . دل مبلئمة تجريـ المشػرع لبلتفػاؽ الجنػائيلقد دار جدؿ كبير بيف الفقهاء حكؿ م
، كيسػتند هػػذا العقػػاب عمػى مجػػرد العػـز اإلجرامػػي ، كمػػع ذلػؾ ال يعتبػػر تجريمػه اسػػتثناء يػرد عمػػى قاعػدة عػدـعػـز إجرامػي

ن ما يعاقب عميه في حد ذاتػه كجريمػة الرأم إلى أف المشرع ال يعاقب عمى االتفاؽ الجنائي كخطكة لمجريمة المتفؽ عميها كا 
، ألف خػارجي مػادمكتبرير المعاقبة عميه أنه في االتفاؽ الجنائي يظهر العـز الجنائي الجمػاعي بمظهػر  ،"خاصة تامة " 

كػكف االتفػاؽ معمكمػا كيمكػف ، كبػذلؾ يهػـ عمػى ارتكػاب الجريمػةكؿ عضك فيه يعمف عزمه إلى سائر األعضاء فتتحد إرادات
، كأخيرا يراعي القػانكف فػي العقػاب عمػى ة تهدد األمف العاـ تهديدا فعمياجهة ثانية االتفاؽ الجنائي ظاهرة خطر  ، كمفإثباته

االتفاؽ الجنائي كجهة الجزاء، ألنه يعاقب عمى تككيف االتفاؽ الجنائي، كما يراعي فيه كجهة الكقاية فتكػكف نتيجتػه إحبػاط  
، كبعبػػػارة أخػػرل تكػػػكف نتيجػػػة العقػػاب عمػػػى االتفػػػاؽ تحقيػػػؽ خططهػػػـ اإلجراميػػةجنػػػاة كبػػيف االتفػػاؽ الجنػػػائي فيحػػاؿ بػػػيف ال

الجنائي أف يقضي عمى الشر كهك في شرنقته، فيقي القانكف المجتمع مػف شػر الجنايػات كالجػنح المتفػؽ عميهػا كالتػي تمثػؿ 
 . (1)ف كمعارفهـمشركعا كضعت في خدمته جميع إمكانيات المتفقي
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ـ االتفػػاؽ سػػيحث الجنػػاة عمػػى اإلقػػداـ عمػػى ارتكػػاب الجػػرائـ المتفػػؽ عميهػػا مػػاداـ العقػػاب كال محػػؿ لبلعتػػراض بػػأف تجػػري
خبػار كاالسػتفادة مػػف ، ال محػؿ لهػذا مػاداـ بػاب العػدكؿ الفػػردم مفتكحػا كذلػؾ باإلألكؿ بػادرة بػدت مػنهـ كهػي اتفػػاقهـكاقعػا 

 . (2)اإلعفاء مف العقاب 
، كيكفػػي لدحضػػها جميعػػا المقارنػػة بػػيف خطػػكرة االتفػػاؽ (3)قكيمػػة كهنػػاؾ رأم آخػػر فػػي الفقػػه يػػرل أف هػػذ  الحجػػ  غيػػر

الجنائي عمػى نحػك مػا صػكر  أصػحاب االتجػا  السػابؽ كبػيف خطػكرة األعمػاؿ التحضػيرية التػي تصػدر عػف شػخص يسػعى 
، فسػيةة النفاالتفػاؽ الجنػائي مرحمػة مبكػرة بالنسػبة لمتحضػير لمجريمػة، إذ أنهػا تػرد إلػى المرحمػ ،إلى ارتكاب الجريمة بمفرد 

لهػذا  ،أم إلى مرحمة اتخاذ القرار كعقد العـز عمػى ارتكػاب الجريمػة ، بينمػا يعقػب التحضػير لمجريمػة هػذ  المرحمػة النفسػية
لػك صػػحت خطػكرة االتفػػاؽ الجنػػائي تبريػرا لمعاقبػػة المتفقػيف فػػي هػػذ   المرحمػة المبكػػرة مػف المراحػػؿ التػػي تمػر بهػػا الجريمػػة 

 . (4)لكجب عمى المشرع أف يجـر مرحمة التحضير لمجريمة مف باب أكلى
د العػػػـز عمػػػى اإلعػػػداد لجػػػرائـ كنػػػرل أف المشػػػرع الجزائػػػرم ككػػػذا الفرنسػػػي قػػػد تنبهػػػا لهػػػذا النقػػػد، فمػػػـ يقكمػػػا بتجػػػريـ مجػػػر 

نما تطمبا أف يككف هذا العـز مجسدا بفعؿ أك عدة أفعاؿ مادية، أم أنهما انتقبل بالتجريـ مف المرحمة النفسية  المعطيات، كا 
إلى مرحمة مادية تميها، كهي مرحمة األعمػاؿ التحضػيرية، كلػـ يكتفيػا بمجػرد االتفػاؽ، السػيما كأف الجػرائـ مكضػكع االتفػاؽ 

، كعميػه فقػد أراد كػػبل فػي الجنايػاتا جػنح، كمػف المعمػـك أف المشػرع الجزائػرم ال يجػـر االتفػاؽ الجنػائي فػي األصػؿ إال كمهػ
 . المشرعيف عدـ التكسع في تجريـ االتفاؽ كرفع سقؼ التجريـ إلى األعماؿ التحضيرية بدؿ تجريـ العـز المجرد 

، ركػف مػادم يتكػكف مػف االتفػاؽ كمكضػكع االتفػاؽ معطيػات ركنػافعمػى ارتكػاب جػرائـ الكقكاـ جريمػة االتفػاؽ الجنػائي 
 :كالتعدد الضركرم لمجناة كركف معنكم هك القصد الجنائي

 :الركف المادم لالتفاؽ : أكالن 
األكؿ هك فعػؿ االتفػاؽ كالثػاني هػك مكضػكع االتفػاؽ كالثالػث : قكاـ الركف المادم لجريمة االتفاؽ الجنائي ثبلثة عناصر

 . متفقيفهك تعدد ال
 :فعؿ االتفاؽ  -أ 

كاالتفاؽ بطبيعته له . (5)، كهك انعقاد إرادتيف أك أكثر كاجتماعهما عمى مكضكع معيفيقـك هذا الركف عمى االتفاؽ ذاته
إذ يفترض تعبير كؿ كاحد مف أطرافه عف إرادته بحيث يعمـ بها زمبلؤ  في االتفػاؽ فيتحقػؽ لهػـ أف  ،مظهر مادم مممكس

 ، أكرادة يفتػػػرض ماديػػػات كػػػالقكؿ الشػػػفكمكالتعبيػػػر عػػػف اإل. فػػػي اتجػػػا  كاحػػػد كتتبلقػػػي عنػػػد مكضػػػكع معػػػيفإرادتهػػػـ تسػػػير 
مػػف  ت، كاالتفػػاؽ يقػػـك بغػػض النظػػر عمػػا اسػػتغرقه انعقػػاد اإلراداإليمػػاء إف كانػػت لهػػا داللػػة مفهكمػػةالعبػػارات المكتكبػػة أك ا

أك كاف عارضػا مجمػبل  "الجمعية اإلجرامية "كقت، قصيرا كاف أـ طكيبل ، كسكاء كاف االتفاؽ منظما مفصبل فيتخذ شكؿ 
، كهػذا مػا (6)اقتصر أعضاؤ  عمى مجرد العـز عمى جريمة معينة دكف تعييف لكيفية تنفيذها أك تحديػد لػدكر كػؿ مػنهـ فيهػا

كػػػؿ جمعيػػػة أك اتفػػػاؽ ميمػػػا كانػػػت مدتػػػو أك عػػػدد : " لسػػػالؼ ذكرهػػػا ؽ ع جزائػػػرم ا 176يستشػػػؼ مػػػف عبػػػارة المػػػادة 
 ... " أعضائو

ذا كانػػت المػػادة السػػابقة تكتفػػي فػػي تجريمهػػا لبلتفػػاؽ العػػاـ بتبل  394، فػػإف المػػادة قػػي اإلرادات عمػػى ارتكػػاب الجريمػػةكا 
نمػػا تتطمػػب لمعقػػاب عمػػى 05مكػػرر  االتفػػاؽ أف يكػػكف مجسػػدا  كالخاصػػة باالتفػػاؽ فػػي جػػرائـ المعطيػػات ال تكتفػػي بػػذلؾ، كا 

رادات المتفقيف عمػى الجريمػة كجػكد مرحمػة أخػرل بعػد إبفعؿ أك عدة أفعاؿ مادية، فهي تشترط إضافة لكجكد العـز كتبلقي 
نمػا يجػب أف تظهػر كتتجسػد فػي أعمػاؿ  هذا العـز هػي مرحمػة األعمػاؿ التحضػيرية كهػذ  ليسػت مرحمػة نفسػية كسػابقتها، كا 
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صد منها التحضير كاإلعداد الرتكاب الجريمة، كأف يقـك المتفقكف باقتناء برام  خبيثػة كالفيركسػات أكأفعاؿ مادية يككف الق
تشػػرح كيفيػة القيػػاـ بتمػػؾ  أك بػرام  اختػػراؽ يػتـ مػػف خبللهػا الػػدخكؿ غيػر المشػػركع ألنظمػة الحاسػػبات اآلليػة أك اقتنػػاء كتػب

 . الجرائـ
اؽ كالركف المػادم لمجريمػة المتفػؽ عميهػا، ألف الػركف المػادم لؤلكلػى كيجب التمييز هنا بيف الركف المادم لجريمة االتف

 .( 7)يستكمؿ عناصر  بتكافر اإلرادات كلك لـ تنفذ الجريمة المتفؽ عميها
 : مكضكع االتفاؽ -ب 

يستمد االتفاؽ صفته الجنائية مف مكضكعه، فإذا لـ تكف لمكضػكعه صػفة إجراميػة أم كػاف فعػبل مشػركعا كلػـ تكػف لػه 
ؽ ع جزائػرم الػذم نػص عمػى االتفػاؽ الجنػائي  176كالمبلحػظ أف نػص المػادة . (8)صمة بجريمة ما فميس االتفاؽ جنائيػا 

المنصػػب عمػػى ارتكػػاب الجريمػػة أك عمػػى اإلعػػداد لهػػا، بينمػػا العػػاـ فػػي الجنايػػات ضػػد األشػػخاص كاألمػػبلؾ يجػػـر االتفػػاؽ 
المّجػـر لبلتفػاؽ فػي جػرائـ المعطيػات عمػى جعػؿ مكضػكع االتفػاؽ عمػى اإلعػداد لتمػؾ  05مكرر  394اقتصر نص المادة 

ـز أف كنرل أف المشرع قػد كقػع فػي السػهك هنػا إذ كػاف يمػ. الجرائـ كالتحضير لها فقط كلـ ينص عمى االتفاؽ عمى ارتكابها
 . االتفاؽ عمى ارتكاب الجريمة كذلؾيجـر 

ف االتفػاؽ يكتسػب صػفته الجنائيػة إفػ ،ككفؽ هذ  المادة إذا كاف مكضكع االتفاؽ أعماؿ التحضير كاإلعداد لتمؾ الجػرائـ
جميعهػػا كنشػػرها هػػك مشػػركع فػػي ، فاالتفػػاؽ عمػػى تعمػػيـ كيفيػػة تصػػميـ المعطيػػات كتلػك كانػػت األعمػػاؿ فػػي ذاتهػػا مشػػركعةك 
 394، لكنه يصبح غير مشركع إذا كاف االتفاؽ عمى تعميـ ذلؾ بغية استعماله في الجرائـ التي تنص عميها المادة صؿاأل

 (. 02/01)مكػرر 
هػك اإلعػػداد ألم مػف الجػرائـ التػي نصػت عميهػػا  05مكػرر  394كمكضػكع االتفػاؽ أك محمػه الػذم نصػػت عميػه المػادة 

 394كالخاصة بالتبلعب بالمعطيات ك 01مكرر  394مكرر كالخاصة بالدخكؿ كالبقاء غير المصرح بهما ك  394المكاد 
 . كالخاصة بالتعامؿ في المعطيات غير المشركعة 02مكرر 

 : التعدد الضركرم لمجناة  -جػ 
 ىػػػػد األقصػػػػػالح ، بينما ال يرد قيد عمىكالحد األدنى لهذا التعدد شخصاف ،تفاؽ تتطمب تعددا ضركريا لمجناةجريمة اال

كمف القكانيف مف يتطمب ثبلثة أشخاص كالقانكف االيطالي،  كيشدد ( ؽ ع فرنسي  89/2، ـ ؽ ع جزائرم 176ـ )  
 .(9)العدد عشرة فأكثر العقكبة إذا بمغ 

مسػػؤكؿ جنائيػػا كػػأف يكػػكف صػػػغيرا  فػػإذا كػػاف أحػػدهما غيػػر ،(10)كيجػػب أف يكػػكف الشخصػػاف المتفقػػاف مسػػؤكالف جنائيػػا
، أمػا العػػذر المحػؿ مػف العقػاب الػػذم أك  فاقػدا لػئلدراؾ كالتمييػز لتعاطيػػه مسػكرا دكف عمػـ منػه، أك مجنكنػػا، فاالتفػاؽ ال يقػـك

متفقػػيف فػػبل يحػػكؿ دكف قيػػاـ االتفػػاؽ، ألف هػػذا العػػذر ال ينفػػي المسػػؤكلية الجنائيػػة، لهػػذا يبقػػى يتمتػػع بػػه أحػػد الشخصػػيف ال
 . (11)المتفؽ اآلخر معاقبا كحد  عمى اتفاقه

 الركف المعنكم لالتفاؽ : ثانيان 
 . ، كهذا األخير يقـك عمى العمـ كاإلرادة لقيامها مف تكافر القصد الجنائي جريمة االتفاؽ جريمة عمدية البد

  :العمـ -أ 
يجػب أف يعمػـ كػؿ عضػك فػي االتفػاؽ بماهيػة الفعػؿ أك األفعػاؿ مكضػكع االتفػاؽ كبمػا لهػا مػف خصػائص يعتمػد عميهػػا 

ى ، ألف ذلػؾ أمػر مفتػرض عمػمػـ بالصػفة اإلجراميػة ذاتهػا لمفعػؿ، كال يتطمػب العفي إضفاء الصػفة اإلجراميػة عميهػا المشرع
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فػػػاؽ كهػػػك ارتكػػػاب جنايػػػة أك جنحػػػة كيترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ أف مػػػف يجهػػػؿ الغػػػرض مػػػف االت ،(12)نحػػػك ال يقبػػػؿ إثبػػػات العكػػػس
 .  (13) التحضير لهما ال يعد القصد الجنائي متكافرا لديهأك 

فػي بػػرام  حاسػب آلػي كمعطيػػات عاديػة ثػـ يتبػػيف أف االتجػار كػاف ببػػرام   تجػارئلل أنػهفمػف ينضػـ إلػى اتفػػاؽ معتقػدا 
خبيثة أك برام  اختراؽ، مثؿ هذا ال يعد القصد الجنائي متػكافرا لديػه، كذلػؾ النتفػاء عممػه بمكضػكع االتفػاؽ الجنػائي، لكػف 

 . في االتفاؽ يكمع ذلؾ بق القصد الجنائي يتكافر لدل هذا الشخص إذا عمـ بعد دخكله االتفاؽ بمكضكعه غير المشركع
ف انعداـ العمـ بمكضكع االتفاؽ الجنائي لدل أحدهما يػؤدم إلػى عػدـ قيػاـ إ، فحاؿ قياـ االتفاؽ بيف شخصيف فقط كفي

 .(14)جريمة االتفاؽ الجنائي كبالتالي انتفاء مسؤكليتهما معان 
  :اإلرادة -ب 

، أم إرادة كػػؿ كاحػػد أف يكػػكف طرفػػا فػػي هػػذا كؿ فػػي االتفػػاؽصػػيف عمػػى األقػػؿ لمػػدخالبػػد أف تتػػكافر اإلرادة الجػػادة لشخ
االتفاؽ كأف يقـك بالدكر الذم سيعهد به إليه، فبلبػد أف تكػكف هػذ  اإلرادة جػادة، فالػذم يػدخؿ االتفػاؽ بقصػد الكشػاية ببقيػة 

بػد مػف تػكافر المتفقيف أك لبلطبلع عمى أمرهـ أك لمجرد العبث ال يعد القصد الجنائي متكافرا لديه لغياب اإلرادة الجػادة، كال
 .(15)هذ  اإلرادة لدل شخصيف عمى األقؿ، كانتفائها لدل أحدهما ينفي الجريمة عف كميهما 

 العقاب عمى الشركع: الفرع الثاني
ف العمػة مػف إإذا كانت العمة مف العقاب عمى أية جريمة هي أنها تحقؽ عدكانا عمى المصالح محػؿ الحمايػة القانكنيػة فػ

، ككػؿ مػا هنالػؾ أف العػدكاف يأخػذ فػي الشػركع بػد أف تتمثػؿ فػي تحقػؽ ذلػؾ العػدكافه جريمػة الالعقاب عمػى الشػركع بكصػف
الػػذم يهػػدد المصػػالح القانكنيػػة، ذلػػؾ أف الشػػارع ال يحمػػي المصػػالح القانكنيػػة مػػف الضػػرر الػػذم ينػػزؿ بهػػا " الخطػػر"صػػكرة 

نمػػا يػػكفر لهػػا حمايػػة بػػإزاء الخطػػر الػػذم ي هػػدد المصػػمحة باحتمػػاؿ القضػػاء عميهػػا فيقضػػي عميهػػا جػػزءا أك كػػبل فحسػػب، كا 
(16)كمها

فمقد ثبت أف خطر الجريمة ال يقتصر عمى ما تحدثػه مػف ضػرر مػادم بػالفرد بػؿ يتعػدل ذلػؾ إلػى مػا تحدثػه مػف .
 . (17)قمؽ كاضطراب في الجماعة أيضا 

ذا كانػت الجنايػػات هػػي المجػػاؿ األصػمي لنظػػاـ الشػػركع نظػػرا لخطكرتهػا،  هػػذا النظػػاـ فػي الجػػنح ال يكػػكف إال فػػي  فػػإفكا 
كقػػد قػػدر المشػػرع خطػػكرة جػػرائـ المعطيػػات فقػػرر خضػػكعها لنظػػاـ الشػػركع بعػػدما قػػرر . الخطيػػرة منهػػا فيقػػرر ذلػػؾ بػػنص

 .كع ثـ الشركع في االتفاؽ الجنائي، كسنتناكؿ فيما يمي أركاف الشر ماديةخضكعها لنظاـ االتفاؽ الجنائي المجسد بأعماؿ 
 أركاف الشركع :أكال

كػػؿ محاكلػػة :" مػػف قػػانكف العقكبػػات الجزائػػرم لمشػػركع تحػػت عنػػكاف المحاكلػػة، فنصػػت عمػػى أف  30تعرضػػت المػػادة 
الرتكػاب جنايػة تبتػدئ بالشػػركع فػي تنفيػذ الجنايػة أك بأفعػػاؿ ال لػبس فييػا تػؤدم مباشػػرة إلػى ارتكابيػا تعتبػر كالجنايػػة 

لظركؼ مستقمة عف إرادة مرتكبيا حتى كلك لـ يكف بمػكغ اليػدؼ المقصػكد  نفسيا إذا لـ تكقؼ أك يخب أثرىا إال نتيجة
 . "بسبب ظرؼ مادم يجيمو مرتكبيا

نما يعتػرم الػركف  فالشركع جريمة ناقصة، كهذا النقصاف ال يعترم الركف المعنكم فيها ألف القصد ثابت لدل الفاعؿ، كا 
 . ذ لكنه ال يتمكف مف تحقيؽ النتيجة ألسباب خارجة عف إرادتهالمادم ألف الفاعؿ يقدـ عمى أفعاؿ تعتبر بدءا في التنفي

هػذا مػا نصػت ك  ،(18) كالشركع ال يكػكف فػي الجػنح إال بػنص صػريح فػي القػانكف كال يعاقػب عميػه فػي المخالفػات إطبلقػا
جػػرائـ مػػف قػػانكف العقكبػػات لتقػػرر نظػػاـ الشػػركع بالنسػػبة ل 07مكػػرر  394، كلقػػد جػػاءت المػػادة صػػراحة 31عميػػه المػػادة 

 . المعطيات، ذلؾ ألنها جنح تتطمب مثؿ هذا النص الخاص
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كال شؾ أف المشرع ال يقػرر نظػاـ الشػركع فػي جنحػة إال إذا لمػس خطكرتهػا، كمػا يمكػف أف تػؤدم إليػه مػف أضػرار فػي 
 . حاؿ تمامها، كهذا ما لمسه فعبل في جرائـ المعطيات فهي كما سمؼ القكؿ جرائـ فادحة األضرار

جػػرائـ المعطيػػات لػػيس لػػه بػػد مػػف تجػػريـ الشػػركع، كذلػػؾ ألنػػه جػػـر مرحمػػة االتفػػاؽ الجنػػائي فػػي أعمػػاؿ كالمشػػرع فػػي 
كعميػػه كػػاف لزامػػا أف يجػػـر الشػػركع بكصػػفه مرحمػػة الحقػػة .  تحضػػيرية بصػػفتها مرحمػػة مػػف مراحػػؿ الجريمػػة تسػػبؽ الشػػركع

 . عميها، كال يعقؿ أف يجـر المشرع مرحمة كيبيح أخرل الحقة عميها
 الشركع في االتفاؽ: ثانيا 

: يػػذهب الػػرأم السػػائد فػػي الفقػػه إلػػى القػػكؿ بأنػػه ال يكجػػد شػػركع فػػي االتفػػاؽ الجنػػائي، كالحجػػ  التػػي يسػػتند إليهػػا متعػػددة
فاالتفػػػػاؽ حالػػػػػة نفسػػػػية تػػػػػتـ بتبلقػػػػي اإلرادات كال تحمػػػػػؿ بدايػػػػة كال نهايػػػػػة، فهػػػػك ال يقػػػػػع إال كػػػػامبل كال يحتمػػػػػؿ بػػػػدءا فػػػػػي 

انظػر )أف المشرع ال يعتبر الدعكة إلى االتفاؽ شركعا كلكػف يعاقػب عميهػا كجريمػة قائمػة بػذاتها ،يضاؼ إلى ذلؾ(19)التنفيذ
 . (20)( مف قانكف العقكبات المصرم 97المادة 

كهنػاؾ رأم مخػػالؼ يػػرل غيػر ذلػػؾ، محتجػػا بأنػه طالمػػا كانػػت أركػػاف الشػركع متصػػكرة كلػػـ يكػف القػػانكف متضػػمنا نصػػا 
فبل كجه لمقكؿ بالرأم السابؽ، كأنه ليس صحيحا أف الشركع في االتفػاؽ غيػر متصػكر إذ خاصا يقضي بعدـ العقاب عميه 

، فػإذا تػكافر القصػد الجنػائي كلػـ يػتـ االتفػاؽ ألسػباب ال يالدعكة إليه أك الحمؿ عميه بدء في التنفيػذ كفقػا لممػذهب الشخصػ
ذا كػاف دخؿ إلرادة الجاني فيها فالعقاب عمى الشركع متعػيف إذا كػاف االتفػاؽ جن ايػة، إذ ال يتطمػب العقػاب نصػا خاصػا، كا 

 . (21)االتفاؽ جنحة فبلبد مف كجكد هذا النص
كنػػرل أف المشػػرع الجزائػػرم قػػد عمػػؿ بهػػذا الػػرأم عنػػدما نػػص عمػػى جميػػع جػػرائـ المعطيػػات بمػػا فيهػػا جريمػػة االتفػػاؽ 

هػا جريمػة االتفػاؽ ممػا يقضػي بتصػكر الجنائي، ثـ أردؼ ذلػؾ كمػه بػالنص عمػى الشػركع فػي الجػرائـ السػابقة كالتػي مػف بين
 . قياـ الشركع في هذ  األخيرة 

كهذا المسمؾ منتقد، فإذا كاف تجريـ االتفاؽ الجنائي في حد ذاته منتقدا كقد حكـ بعػدـ دسػتكريته فػي مصػر مػثبل، كأنػه 
 ، صػح التعبيػر هػك منتقػد العقاب عمى مجرد الشػركع فػي هػذا االتفػاؽ أك العػـز عمػى العػـز إف  فإفيعاقب عمى مجرد العـز

بصكرة أشد، ألف المشػرع بهػذا يقػـك بػالتجريـ فػي مرحمػة متقدمػة جػدا، كهػي كجػكد اإلرادة، اإلرادة التػي لػـ تمتػؽ مػع إرادات 
 . أخرل، ألنها لك التقت بإرادات أخرل لكاف االتفاؽ مكتمبل، ككأف المشرع بهذا قد اقترب مف تجريـ مجرد النكايا

إخػػراج جريمػػة االتفػػاؽ الجنػػائي مػػف نظػػاـ الشػػركع، كقصػػر هػػذا األخيػػر عمػػى جػػرائـ المعطيػػات  كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ  نقتػػرح
األخػػرل، كهػػذا هػػك الػػذم عمػػؿ بػػه قػػانكف العقكبػػات الفرنسػػي، فهػػك عنػػدما نػػص عمػػى الشػػركع فػػي جػػرائـ المعطيػػات حػػدد 

 . فاؽ الجنائي بالتفصيؿ الجرائـ التي ينطبؽ عميها هذا النظاـ، كالتي لـ تكف مف بينها جريمة االت
 األحكاـ المشتركة المتعمقة بالعقكبة: المطمب الثاني

العقكبػػات تشػػترؾ الجػػرائـ الكاقعػػة عمػػى معطيػػات الحاسػػب اآللػػي فػػي ثبلثػػة أحكػػاـ تتعمػػؽ بالعقكبػػة، تتمثػػؿ األكلػػى فػػي 
ي تشػديد عقكبػة الجريمػة إذا ، كتتمثؿ الثانية في تشديد عقكبة الشخص المعنكم، أمػا الثالثػة فتتمثػؿ فػالتكميمية لهذ  الجرائـ

عػػرض لكػػؿ كاحػػد مػػف هػػذ   يكفيمػػا يمػػ, أم إذا مسػػت جهػػة عامػػة  ،مسػػت الػػدفاع الػػكطني أك المؤسسػػات كالهيئػػات العامػػة
 . األحكاـ 
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 العقكبات التكميمية: الفرع األكؿ
عقكبػػات تكميميػػة، ، فقػػد قػػرر المشػػرع عميػػه مفركضػػة عمػػى مرتكػػب جػػرائـ المعطيػػاتإضػػافة إلػػى العقكبػػات األصػػمية ال

كتتمثؿ في المصادرة كالغمؽ بالنسبة لمقػانكف الجزائػرم، أمػا القػانكف الفرنسػي فهػك يقػدـ قائمػة بتمػؾ العقكبػات التكميميػة التػي 
القػانكنيف عمػى كػؿ جػػرائـ ، كتنبسػط أحكػػاـ هػذ  العقكبػات فػي كػػبل الطبيعػي، كمنهػػا المصػادرة كالغمػؽ تطبػؽ عمػى الشػخص

 . المعطيات
  :ادرةالمص :أكال

المصػػادرة قػػد تكػػكف عامػػة أك خاصػػة، فأمػػا المصػػادرة الخاصػػة فهػػي نػػزع ممكيػػة مػػاؿ معػػيف مػػف أمػػكاؿ المحكػػـك عميػػه 
ضافتها إلى ممكية الدكلة ضافتها إلى ممكية الدكلة، أما المصادرة العامة فهي نزع سائر أمكاؿ المحكـك عميه كا  (22) كا 

. 
األيمكلػة النيائيػة إلػى  يىػ المصػادرة: "قانكف العقكبػات الجزائػرم بقكلهػا مف 15كقد نصت عمى المصادرة الخاصة المادة 

؛ فالمصادرة عقكبة مالية، مادية أك عينية، تهدؼ إلى تمميؾ السمطات العامة أشياء "الدكلة لماؿ أك مجمكعة أمكاؿ معينة
الغرامػة فػي أف كميهمػا مػف العقكبػات كرغػـ اتفػاؽ المصػادرة مػع . (23)ذات صمة بجريمة ما قهرا عف صاحبها كبغيػر مقابػؿ

المالية، فهما يختمفاف مف حيث أف المصادرة تتمثؿ في نقػؿ ممكيػة شػيء مػف مػاؿ المحكػـك عميػه إلػى الدكلػة، بينمػا تتمثػؿ 
 .(24)الغرامة في تحميؿ ذمة المحكـك عميه بديف لها

مػػع االحتفػػاظ بحقػػكؽ " :بقكلهػػا 06مكػػرر  394ميهػػا المػػادة كبخصػػكص المصػػادرة فػػي جػػرائـ المعطيػػات فقػػد نصػػت ع
 . "الغير حسف النية يحكـ بمصادرة األجيزة كالبرامج كالكسائؿ المستخدمة 
ير القاضي بيف الحكـ أك عدـ الحكـ بها، فميسػت خكيبدك مف نص المادة أف المصادرة عقكبة تكميمية كجكبية، إذ أنها لـ ت

نما يجب عميه الحكـ بهاله سمطة تقديرية ف  . ي ذلؾ، كا 
 :المصادرةكمف خبلؿ النص السابؽ نستنت  أنه البد مف تكافر شركط معينة لتطبيؽ عقكبة 

مهمػا  –أف يحكـ عمى المتهـ بالعقكبة األصمية إلحدل الجرائـ الكاقعة عمى معطيػات الحاسػب اآللػي أم عقكبػة الحػبس  -
 .(25)مهما قمت قيمتها  –كعقكبة الغرامة  –قمت مدتها 

جعمػػت محػػبل  06مكػػرر  394أف تكػػكف األشػػياء التػػي يحكػػـ بمصػػادرتها قػػد اسػػتخدمت فػػي ارتكػػاب الجريمػػة، فالمػػادة  -
كتعبير األجهزة كالبرام  الذم تضمنته المػادة السػابقة . لممصادرة األجهزة كالبرام  كالكسائؿ المستخدمة في ارتكاب الجريمة

أف المشرع نص عمى عبارة الكسائؿ المسػتخدمة، كهػذ  األخيػرة كفيمػة  جاء عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كالدليؿ عمى ذلؾ
غير معمكماتيػة،  أك معمكماتيةالمعطيات، سكاء كانت هذ  الكسػيمة باستيعاب أية كسيمة يمكف أف تستجد في ارتكاب جرائـ 

ي تنفيػذهـ لجػرائمهـ عمػى كسكاء كانت معدة خصيصا الرتكاب تمؾ الجرائـ أك ذات استخداـ مزدكج، فالجناة قد يعتمدكف فػ
معمكمات قد يككف مصػدرها معمكماتيػان كأنظمػة الحاسػب كاإلنترنػت كاألقػراص المضػغكطة كغيرهػا، كمػا قػد يكػكف مصػدرها 

 .(26) تقميديا كالكتب أك أم كثائؽ تبيف طرؽ ارتكاب مثؿ هذ  الجرائـ
 . جريمةيجب أف تككف األشياء التي يحكـ بمصادرتها قد استخدمت في ارتكاب ال -
يجب أف تككف األشياء التي يحكـ بمصادرتها مضبكطة فعبل، كذلؾ بككنها تحت يد السػمطة القضػائية أك أحػد أجهزتهػا  -

غيػػر  يءكاألصػػؿ أنػػه ال يجػػكز الحكػػـ بمصػػادرة شػػ. المعاكنػػة، سػػكاء قػػدمها الجػػاني مػػف تمقػػاء نفسػػه أك ضػػبطتها الشػػرطة
 .(27) مضبكط كال الحكـ عمى الجاني بدفع قيمته



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

96 

 

كهػذا شػرط يتعمػؽ باألشػياء المممككػة لشػخص غيػر المػتهـ، كهػك قيػد : يجب أال تخؿ المصادرة بحقكؽ الغير حسف النية -
نػػابع مػػف الطبيعػػة القانكنيػػة لممصػػادرة كككنهػػا عقكبػػة، ممػػا يترتػػب عميػػه أف تكػػكف ذات طبيعػػة شخصػػية ال تطػػاؿ غيػػر مػػف 

كؿ أجنبي عف الجريمة تماما، أم كؿ مف ال يسأؿ عنهػا كلػـ يكػف قػد  يستحقكف العقكبة عف الجريمة، كالغير كفقا لهذا هك
، كهػك الكجهػة الجنائيػة بالنسػبة لمجريمػةأديف فيها بكصفه فاعبل أك شريكا، كثبتت ممكيته لمشيء المضبكط، فهك الغير مف 

(28)حسػف النيػة ألنػه ال يتػكافر لديػه قصػد أك خطػأ بالنسػبة لهػا
سػكؼ تسػتعمؿ فػي ارتكػػاب أم كػاف يجهػؿ أف هػذ  األشػياء .

 . (29)الجريمة أك كاف يعمـ بذلؾ كبذؿ كؿ ما في كسعه لمحيمكلة دكف استعمالها إال أنها استعممت فعبل في ارتكاب الجريمة
كحقػػكؽ الغيػػر حسػػف النيػػة غيػػر قاصػػرة عمػػى حػػؽ الممكيػػة، بػػؿ تمتػػد لتشػػمؿ أم حػػؽ عينػػي آخػػر عمػػى الشػػيء كحػػؽ 

ف محمهػػا ذمػػة المػػديف كلػػيس مػػاال معينػػا مػػف قػػكؽ الشخصػػية  فػػبل تحػػكؿ دكف المصػػادرة ألاالنتفػػاع أك الػػرهف مػػثبل، أمػػا الح
كال عبرة بما إذا كاف حؽ الغيػر حسػف النيػة قػد نشػأ قبػؿ . أمكاله حتى لك كاف الشيء المضبكط هك الضماف الكحيد لممديف

كيترتػب عمػى . حقػه حسػب األحػكاؿ كقكع الجريمػة أك بعػد  مادامػت نيتػه كانػت حسػنة كقػت ارتكػاب الجريمػة أك كقػت نشػأة
هػذا أنػػه مػاداـ لمغيػػر حػػؽ ممكيػة عمػػى األشػػياء المضػبكطة فػػبل يجػكز الحكػػـ بمصػػادرتها حتػى كلػػك كػػاف لممػتهـ حػػؽ عينػػي 

فإذا كانت هػذ  األشػياء مممككػة عمػى الشػيكع بػيف المػتهـ كالغيػر حسػف النيػة جػازت مصػادرتها، . عميها كالرهف أك االنتفاع
المتهـ، فتصبح األشياء مممككة لها كلمغير كؿ بقدر حصته، فإذا كاف حؽ الغير عمى الشيء دكف حؽ كتحؿ الدكلة محؿ 

 . (30)نه ينتقؿ إلى الدكلة محمبل بحقكؽ الغيرأالممكية كالرهف أك االنتفاع جازت مصادرته إال 
كالثػاني  1988األكؿ فػي قػانكف : كفيما يخص العقكبات التكميمية لجرائـ المعطيات في القانكف الفرنسي نميز بيف كضػعيف

لػػـ تكػػف تقػػرر إال عقكبػػة تكميميػػة كاحػػدة هػػي المصػػادرة، أمػػا  1988مػػف قػػانكف  09 – 462فالمػػادة :  1994بعػػد تعػػديؿ 
فقػػد قػػدمت قائمػػة  2004، كالمػػادة نفسػػها مػػف قػػانكف العقكبػػات لسػػنة 1994مػػف قػػانكف العقكبػػات لسػػنة  05 – 323المػػادة 

طػػي لمقاضػػي إمكانيػػة تحقيػػؽ مبػػدأ تفريػػد العقكبػػة، كهػػذ  العقكبػػات التكميميػػة كمهػػا اختياريػػة، ككمهػػا بالعقكبػػات التكميميػػة لتع
 : (31)باألشخاص الطبيعييف، كهي كاآلتي خاصة

-131كثػر مػف الحقػكؽ الكطنيػة كالحقػكؽ المدنيػة كحقػكؽ األسػرة كفػؽ مػا تقػرر  المػادة أالحرماف لمدة خمس سػنكات أك  -
26 . 

كثر مف ممارسة كظيفة عامة، أك ممارسة نشاط مهني أك اجتماعي فػي المجػاؿ الػذم أمس سنكا ت أك الحرماف لمدة خ -
 . ارتكبت فيه الجريمة

، أك نتجػت عػف الجريمػة باسػتثناء األشػياء مة أك كانت معدة السػتخدامها فيهػامصادرة األشياء التي استخدمت في الجري -
 .القابمة لئلعادة 

  .الجريمةالذم استخدـ في ارتكاب  فركع المشركعكثر مف أ أكثر لممؤسسات أك لكاحد أك كسنكات أالغمؽ لمدة خمس  -
 .مف الصفقات العمكمية أكثراإلقصاء لمدة خمس سنكات أك  -
، كال يمنػػػع هػػػذا مػػػف اسػػػترداد شػػػيكات السػػػحب المكجػػػكدة لػػػدل أكثػػػر مػػػف إصػػػدار شػػػيكاتالمنػػػع لمػػػدة خمػػػس سػػػنكات أك  -

 .المعتمدةالمسحكب عميه أك الشيكات 
 . 35-131نشر أك تعميؽ الحكـ المعمف ضمف الشركط التي تنص عميها المادة  -

. أف هػػذ  العقكبػػات مشػػابهة لتمػػؾ المطبقػػة عمػػى الشػػخص المعنػػكم سػػكاء فػػي القػػانكف الجزائػػرم أك الفرنسػػي كالمالحػػظ
لمشػخص الطبيعػي، كذلػؾ مػف أجػؿ كضػع كنحف نقترح األخذ بهذ  العقكبات التكميمية في قانكف العقكبات الجزائرم بالنسبة 
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خيػػارات عديػػدة أمػػاـ القاضػػي الجنػػائي تمكنػػه مػػف تحقيػػؽ مبػػدأ تفريػػد العقكبػػة كتكقيػػع مػػا يتناسػػب منهػػا كالقضػػية المعركضػػة 
 . أمامه
 : الغمؽ: ثانيا

ة كتشػمؿ عقكبػ. عمى عقكبة تكميمية أخرل هي عقكبػة الغمػؽ 06مكرر  394إلى جانب عقكبة المصادرة نصت المادة 
الغمػػؽ هػػذ  المكاقػػع التػػي تكػػكف محػػبل لجريمػػة مػػف الجػػرائـ المعاقػػب عميهػػا كفقػػا لممػػكاد السػػابقة كمػػا تشػػمؿ المحػػؿ أك مكػػاف 

 . االستغبلؿ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعمـ مالكها
ة لممعطيػات كال يقصد المشػرع هنػا بػالمكاقع التػي تكػكف محػبل لمجريمػة تمػؾ المكاقػع التػي تتضػمف أنظمػة المعالجػة اآلليػ

كالتػػي تػػـ االعتػػداء عميهػػا بالػػدخكؿ غيػػر المشػػركع إليهػػا أك بالتبلعػػب بمعطياتهػػا، ألف هػػذ  المكاقػػع هػػي الضػػحية فػػي تمػػؾ 
نما يقصد المكاقع التي استعممت في ارتكاب الجريمػة، إذ أف هنػاؾ مكاقػع تقػدـ خػدمات تسػمح  الجرائـ كال يتصكر غمقها، كا 

ألنظمػػة أك تسػػمح بالتبلعػػب بالمعطيػػات، كهنػػاؾ مكاقػػع تقػػـك بتعمػػيـ كيفيػػة تصػػميـ بالػػدخكؿ غيػػر المصػػرح بػػه لمختمػػؼ ا
 . المعطيات غير المشركعة كتكفرها كتنشرها كتتجر فيها كما إلى ذلؾ مف أشكاؿ التعامؿ المختمفة

المكاقػع التػي "  فالتعبير الذم استعممه المشرع الجزائرم في المادة السابقة غير سميـ، ككػاف مػف األكلػى أف يسػتعمؿ عبػارة
، ألف العبػارة األكلػى تنصػرؼ " تكػكف محػال لجريمػة مػف الجػرائـ" بدؿ عبارة المكاقع التػي "  تستعمؿ في ارتكاب الجريمة

 . ، بينما تنصرؼ العبارة الثانية إلى المكاقع التي كقعت عميها الجريمة قع التي تسببت في ارتكاب الجريمةإلى المكا
مػػى المحػػؿ أك مكػػاف االسػػتغبلؿ، كهػػك المكػػاف الػػذم اسػػتعممه الجنػػاة فػػي ارتكػػاب جػػريمتهـ، كتقػػع عقكبػػة الغمػػؽ أيضػػا ع

ككاف يحكم األجهزة التي استعممت في عممية الػدخكؿ غيػر المصػرح بػه أك فػي عمميػة التبلعػب بالمعطيػات أك فػي عمميػة 
بكاسػطة هػذ  األجهػزة داخػؿ هػذ   التعامؿ فػي معطيػات غيػر مشػركعة، بػأف كانػت تحػكم هػذ  األخيػرة أك يػتـ التعامػؿ فيهػا

المحؿ، كيمكف أف يحكم هذا المحػؿ أك المكػاف المعطيػات الصػالحة الرتكػاب جريمػة أك المعطيػات المتحصػمة مػف جريمػة 
 . دكف أف يحكم أجهزة ما 

 .(32)كعقكبة الغمؽ هذ  ال تطاؿ الغير حسف النية شأنها في ذلؾ شأف المصادرة 
مػدة معينػة، كعميػه فهػي قػد تكػكف مؤبػدة أك مؤقتػة كمػا نصػت  06مكرر  394فمـ تحدد المادة كبالنسبة لمدة عقكبة الغمؽ 

مؤقتػا  أك اػة نيائيػسػالؽ المؤسػر بإغػيجكز أف يؤم" :عامة لقانكف العقكبات الجزائػرم في األحكاـ ال 26عمى ذلؾ المادة 
 " . في الحاالت كبالشركط المنصكص عمييا في القانكف 

سػػالفة الػػذكر عمػػى عقكبػػة الغمػػؽ فػػي البنػػد الرابػػع منهػػا مػػف بػػيف العقكبػػات  5-323لفرنسػػي تػػنص المػػادة كفػػي القػػانكف ا
كتقػػع هػػذ  العقكبػػة عمػػى أكثر،كقػػد حػػددت مػػدة الغمػػؽ لخمػػس سػػنكات أك قػػررة فػػي حالػػة األشػػخاص الطبيعييف،التكميميػػة الم

 . المؤسسات أك عمى فركع المشركع الذم استخدـ في ارتكاب الجريمة 
 تشديد عقكبة الشخص المعنكم: فرع الثانيال

يعتبر إقرار المسؤكلية الجناية لؤلشخاص المعنكية مف أهـ القكاعد التي تضػمنها تعػديؿ قػانكف العقكبػات الجزائػرم لعػاـ 
مكػػرر، كذلػػؾ بالنسػػبة لكػػؿ الجػػرائـ التػػي يػػرل المشػػرع أنهػػا تصػػمح ألف  18، كقػػد أقرهػػا بػػنص عػػاـ هػػك نػػص المػػادة 2004

كاألمػر نفسػه نجػد  فػي قػانكف العقكبػات لكاقعة عمػى معطيػات الحاسػب اآللي،ا الشخص المعنكم، كمنها الجرائـ ايسأؿ عنه
 . (33)هذ  المسؤكلية  1994الفرنسي الذم أقر في تعديمه لسنة 
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فكبالنسبة لجرائـ المعطيات فقد يػدفع إلػى ارتكابهػا باعػث تحقيػؽ الػربح، كهػذا الباعػث  كػاف ممكػف التعمػؽ بالشػخص  كا 
الطبيعػػي فهػػك أشػػد تعمقػػا بالشػػخص المعنػػكم، ألف كثيػػرا مػػف األشػػخاص المعنكيػػة إنمػػا تنشػػأ بغػػرض تحقيػػؽ الػػربح، فتقػػـك 

كذلػػؾ بالػػدخكؿ إلػػى أنظمػػة حاسػػبات الشػػركات عػػف طريػػؽ ارتكػػاب جػػرائـ المعطيات، بالمنافسػػة غيػػر المشػػركعة لمنافسػػيها
إلػى التبلعػب كربما يصؿ األمػر كخططها كمنافستها بناء عمى ذلؾ، عمى ممفاتها إلطبلعكاالمنافسة دخكال غير مصرح به 

كال شؾ أف هذ  الجرائـ تأخذ في مثػؿ هػذ  الحػاالت بعػدا كتنظيمػا أكبػر ممػا يشػكؿ خطػرا أشػد عمػى بمعطيات تمؾ الشركة،
شػػرع لمتػػدخؿ لتشػػديد العقكبػػة عمػػى كهذا مػػا اسػػتدعى المتكػػب باسػػـ الشػػخص المعنػػكم كلحسػػابه،المصػػالح المحميػػة إذا مػػا ار 

 .(34)هذا الشخص المعنكم
 : أنكاع العقكبات المطبقة عمى الشخص المعنكم : أكالن 

حيػث رأكا أنػه دأ إقػرار مسػؤكلية الشػخص المعنكم،لقد كانت العقكبة إحدل أهـ الحج  التي استند إليها المعارضػكف لمبػ
بػات السػالبة كالمقيػدة لمحريػة، لكػف كبعػد اتسػاع تطبيػؽ عقكبػة الغرامػة ال يمكف تطبيقها عمى هذا األخير، خاصة تمؾ العقك 

 . (35)ـ كطبيعة الشخص المعنكم لـ يعد لهذا االعتراض محؿءكابتكار عقكبات جديدة تتبل
أنػػكاع العقكبػػات المطبقػػة عمػػى  2004مكػػرر مػػف قػػانكف العقكبػػات الجزائػػرم بعػػد تعديمػػه سػػنة  18كلقػػد تضػػمنت المػػادة 

هذ  العقكبػات هػي الغرامػة التػي تسػاكم مػف مػرة إلػى خمػس مػرات الحػد  ىكأكلم في مكاد الجنايات كالجنح،لمعنك الشخص ا
جعمػػت هػػذ  الغرامػػة ذات حػػّد كاحػػد، فقػػد  04مكػػرر  394األقصػػى لمغرامػػة المقػػررة عمػػى الشػػخص الطبيعػػي، لكػػف المػػادة 

فيمػػا يتعمػػؽ بجػػرائـ المعطيػػات، كفيمػػا يخػػص القػػانكف  –كهػػك خمػػس مػػرات  –أكجبػػت األخػػذ بالحػػد األقصػػى لهػػذ  العقكبػػة 
األشػػخاص المعنكيػػة يمكػػف أف يحكػػـ عميهػػا بالمسػػؤكلية :" مػػف قػػانكف العقكبػػات بػػأف 06-323الفرنسػػي فقػػد نصػػت المػػادة 

 : كأف العقكبات المقررة عميها هي 02-121الجنائية كفقا لمشركط التي حددتها المادة 
 38-131ادة الغرامة كفؽ ما تنص عميه الم -
 39-131العقكبات المحددة في المادة  -
 . بالنسبة لمنشاط المهني الذم كقعت بمناسبته الجريمة  02فقرة  39-131المنع المحدد في المادة  -

كتنقسـ العقكبات المقررة عمى الشخص المعنكم في قانكف العقكبات الجزائرم ككذا الفرنسي بالنظر إلى طبيعػة الحػؽ الػذم 
 :(36)لى خمسة أنكاع تمس به إ

 .العقكبات الماسة بكجكد الشخص المعنكم أك حياته كتتمثؿ في الحؿ -
 .العقكبات الماسة بالذمة المالية لمشخص المعنكم كتتمثؿ في الغرامة كالمصادرة  -
مارسػػة العقكبػات الماسػػة بالنشػػاط المهنػػي لمشػػخص المعنػكم كتتمثػػؿ فػػي إغػػبلؽ المحػػؿ أك المؤسسػة ككػػذلؾ المنػػع مػػف م -

 .النشاط المهني أك االجتماعي
 .كتعميقهالعقكبات الماسة بالسمعة كتتمثؿ في نشر الحكـ  -
كتتمثػؿ فػي الحراسػػة أجمها، العقكبػات الماسػة بحػؽ الشػػخص المعنػكم فػي التعامػػؿ بحريػة لتحقيػؽ أهدافػػه التػي أنشػئ مػػف -

العامػة لبلدخػار ككػذلؾ المنػع مػف  ةنػع مػف الػدعك كيضػيؼ القػانكف الفرنسػي المة كاإلقصػاء مػف الصػفقات العمكمية،القضائي
 . إصدار الشيكات
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نمػا يمكػف أف تكقػع عمػى كػؿ الجػر رنسػي ليسػت خاصػة بجػرائـ المعطيات،كهذ  العقكبات في القانكنيف الجزائرم كالف ائـ كا 
ا سػػنتناكله فيمػػا كليس هنػػاؾ مػػا يميػػز جػػرائـ المعطيػػات إال عقكبػػة الغرامػػة المشػػددة كهػػذا مػػالتػي يرتكبهػػا الشػػخص المعنػػكم،

 .يمي
 : تشديد عقكبة الغرامة في جرائـ المعطيات : ثانيا 

عقكبة الغرامة تتمثؿ في إلزاـ المحكـك عميه بدفع مبمغ مف الماؿ لصالح خزينة الدكلػة، كتعتبػر مػف أهػـ العقكبػات التػي 
تطبػؽ عمػػى الشػخص المعنػػكم، كال يجػد القاضػػي عػػادة حرجػا فػػي الحكػـ بهػػا رغػـ مػػا قػػد تسػببه مػػف ضػرر لممسػػاهميف فػػي 

 . الشخص المعنكم 
ذا كانػػػت الغرامػػػة المطبقػػػة عمػػػى ال شػػػخص المعنػػػكم تتػػػراكح بػػػيف كاحػػػدة إلػػػى  خمػػػس أضػػػعاؼ الغرامػػػة المقػػػررة عمػػػى كا 

مػف نفػس  04مكػرر  394مكرر مػف قػانكف العقكبػات الجزائػرم، فػإف المػادة  18الشخص الطبيعي كما حددت ذلؾ المادة 
متػه بػالحكـ بالحػد كالمتعمقة بعقكبة الشخص المعنكم عف جرائـ المعطيات قد قيدت القاضي في هذا المجاؿ كألز  –القانكف 

األقصى لهذ  الغرامة، كهك خمسة أضعاؼ الغرامة المقػررة عمػى الشػخص الطبيعػي، كبالتػالي تكػكف قيمػة هػذ  الغرامػة فػي 
كخمسػمائة ألػؼ دينػار جزائػر (  250000)جريمة الدخكؿ أك البقاء غيػر المصػرح بهمػا تتػراكح بػيف مػائتيف كخمسػيف ألػؼ 

كعشػػرة (   2500000)جريمػػة التبلعػػب بالمعطيػػات بػػيف مميػػكنيف كنصػػؼ المميػػكف  كتتػػراكح قيمتهػػا فػػي(. دج  500000)
أما الغرامة في جريمة التعامؿ في معطيات غير مشركعة فتتراكح بيف خمسة (. ج .د 10000000)مبلييف دينار جزائرم 

كفيػػؿ بػػأف ، كهػػك مبمػػغ ضػػخـ جػػدا ك (ج .د 25000000)رم مػػس كعشػػريف مميػػكف دينػػار جزائػػكخ(  5000000)مبليػػيف 
 . يضع حدا لكجكد الشخص المعنكم

كيشػدد المشػػرع الفرنسػػي عقكبػػة الغرامػػة فػػي حالػة العػػكد، فيرفػػع حػػدها األقصػػى إلػػى عشػرة أضػػعاؼ مػػا هػػك مقػػرر عمػػى 
 (.15-132إلى  12-132ـ ) الشخص الطبيعي 

عمػى الشػخص الطبيعػي، كالحكمة مف مضاعفة الغرامة المقررة عمى الشخص المعنكم تتمثؿ في أنها ال تطبؽ لكحدها 
نمػػا تطبػػؽ عػػادة إلػػى جانػػب عقكبػػة سػػالبة لمحريػػة، كلهػػذا تقتضػػي الحكمػػة عػػدـ مسػػاكاة الغرامػػة التػػي تطبػػؽ كحػػدها عمػػى  كا 

، كنػرل أف المشػػرع (37)الشػخص المعنػكم مػع تمػػؾ التػي تطبػؽ باإلضػػافة إلػى عقكبػة سػػالبة لمحريػة عمػى الشػػخص الطبيعػي
ضػػاعؼ لػػدل الشػػخص المعنػػكم أكبػػر منهػػا لػػدل الشػػخص الطبيعػػي، ممػػا جعمػػه ي راعػػى أيضػػا جانػػب الذمػػة الماليػػة، فهػػي

 . الغرامة المفركضة عمى األكؿ
لكػػف فػػي المقابػػؿ هػػذ  المضػػاعفة فػػي مبمػػغ الغرامػػة قػػد تكػػكف كخيمػػة األثػػر عمػػى الشػػخص المعنػػكم، لهػػذا لػػـ تقػػـ المػػادة 

ف حػددت الحػػد األقصػى بخمػس مػرات، كعمػى هػػذا ا  مػف قػانكف العقكبػات الفرنسػي بتحديػػد الحػد األدنػى لمغرامػة ك  131-38
كلقػػد أعطػػى المشػػرع الفرنسػػي لمقاضػػي سػػمطة كبيػػرة فػػي تفريػػد (. 20-132ـ)لمقاضػػي النػػزكؿ بهػػا عػػف هػػذا األخيػػريمكػػف 

عمى أال تتجاكز هذ  المدة ثبلث سنكات، ( 28—132ـ )العقكبة، كما أعطا  سمطة تقسيط مبمغ الغرامة خبلؿ مدة معينة 
، إذا ثبػت أنػه لػـ (02فقػرة  30-132)اضػي كقػؼ تنفيػذ عقكبػة الغرامػة المحكػـك بهػا ضػد الشػخص المعنػكم كما أجػاز لمق

يسػبؽ الحكػػـ عميػػه خػبلؿ الخمػػس سػػنكات السػػابقة عمػى الكقػػائع المسػػندة إليػه بعقكبػػة الغرامػػة التػػي تزيػد عمػػى أربعمائػػة ألػػؼ 
 . (38)ـ فرنؾ فرنسي لجناية أك جنحة ينص عميها القانكف العا(  400000)
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 تشديد عقكبة االعتداء عمى الجيات العامة: الفرع الثالث
قد يككف لمكضكع النتيجة اإلجرامية قيمة فػي ذاتػه بحيػث ال تسػتكم نتيجػة تحققػت فيػه كأخػرل تحققػت فػي غيػر ، حيػث 

فيػػػه صػػػفات يشػػترط القػػػانكف بالنسػػػبة لػػػبعض الجػػػرائـ أف يكػػكف مكضػػػكع النتيجػػػة اإلجراميػػػة شػػػيئا أك شخصػػا معينػػػا تتػػػكافر 
 . حتى يقـك بتشديد العقكبة (39)معينة

ككثير مف المشرعيف عنػد تجريمػه لمعػدكاف عمػى معطيػات الحاسػب اآللػي يأخػذ بعػيف االعتبػار الجهػة التػي تتبعهػا هػذ  
المعطيات، كيكلي اهتماما أكبر بالمعطيات التي تتبع الدكلة كالجهات العامة، كبعض المشرعيف يقصػر الحمايػة عمػى تمػؾ 

كنجػد هػذا االتجػا  بكضػكح . معطيات فقط دكف المعطيات المتعمقة باألفراد إال إذا كانت هذ  األخيرة تمس مصػالح الدكلػةال
منػػه ال تعاقػػب عمػػى الػػدخكؿ المجػػرد إال إذا ( 3( )أ) 1030فػػي القػػانكف الفػػدرالي األمريكػػي لجػػرائـ الحاسػػب اآللػػي، فالمػػادة 

كمة الفدرالية أك الحاسبات التي ترتبط بها مصالح هذ  األخيرة، ككػذلؾ األمػر كانت محمه الحاسبات التي تعمؿ داخؿ الحك
كاألمر نفسه نجد  في قانكف إساءة اسػتخداـ الحاسػبات اآلليػة فػي المممكػة . (40)بالنسػبة لجريمة إتبلؼ المعمكمات كالبرام  

ات التػػي تسػتخدمها مؤسسػػة عامػػة، المعطيػػالمتحػدة، كفػػي اليابػػاف ال تشػمؿ الحمايػػة مػػف جريمػة إتػػبلؼ المعمكمػػات إال تمػؾ 
معمكمات األفراد التػي تنطػكم عمػى التػزاـ أك حػؽ، كفػي اسػتراليا تقتصػر الحمايػة عمػى المعطيػات التػي تحتكيهػا حاسػبات أك 

آلية تابعة لمككمنكلث أك تعمؿ لحسابه، أما غيرها مف المعطيات فيشترط أف تككف أفعاؿ اإلتبلؼ التي تصيبها قد ارتكبت 
(41) بكاسطة إحدل الخدمات التي يقدمها أك يديرها الككمنكلث، أم بكاسطة شبكات االتصاؿ

. 
شد مػف االعتػداء عمػى مصػمحة خاصػة، كالسػيما أكالمشرعكف يقدركف في ذلؾ أف االعتداء عمى مصمحة عامة أخطر ك 

 . إذا كانت المعمكمات المعتدل عميها تتعمؽ بجهات عامة حساسة كالدفاع كاألمف
ف بسػط حمايتػه الجنائيػة عمػى المعطيػات بمختمػؼ أنكاعهػا  كقد أخذ المشرع الجزائرم هذا األمػر بعػيف االعتبػار، فهػك كا 

كالجهػات التػػي تنتمػي إليهػػا، فقػػد شػدد العقكبػػة إذا كانػػت تمػؾ المعطيػػات أك األنظمػػة التػي تػػـ العػػدكاف عميهػا تتعمػػؽ بالػػدفاع 
العػػاـ، كذلػػؾ دكف اإلخػػبلؿ بتطبيػػؽ عقكبػػات أشػػد، حسػػبما نصػػت عميػػه  الػػكطني أك الهيئػػات كالمؤسسػػات الخاضػػعة لمقػػانكف

 . مف قانكف العقكبات الجزائرم 04ر مكر  394المادة 
كقد خصت المادة السػالفة الػذكر مؤسسػة الػدفاع الػكطني بالػذكر، نظػرا ألهميػة هػذ  المؤسسػة كدكرهػا فػي الحفػاظ عمػى 

يػات المتعمقػة بهػا كالخطػكرة البالغػة لبلعتػداء عميهػا، كحكمػة التشػػديد سػبلمة التػراب الػكطني كاألمػف العػاـ، كحساسػية المعط
في الجرائـ الماسة بالدفاع الكطني عمكمػا هػك مػا يتطمبػه األمػر مػف كجػكب العمػؿ عمػى سػبلمة كأمػف القػكة العسػكرية التػي 

رائـ مػف خسػة كنذالػة في حفظها كسبلمتها حفظ كسػبلمة لمدكلػة بأكممهػا، فضػبل عمػا يكػكف عميػه الجػاني فػي مثػؿ هػذ  الجػ
جراـ في حؽ نفسه كفي حؽ كطنه مما يستدعي أخذ  بمنتهى الشدة كالقسكة   . (42)كا 

كلـ تقصر المادة هذ  الحمايػة اإلضػافية عمػى مؤسسػة الػدفاع الػكطني، بػؿ كسػعتها لتشػمؿ الهيئػات كالمؤسسػات الخاضػعة 
 .لمقانكف العاـ

ة عمػػى االعتػػداء عمػػى معطيػػات كأنظمػػة األفػػراد العػػادييف كأشػػخاص كالعقكبػػة المشػػددة تتمثػػؿ فػػي ضػػعؼ العقكبػػة المقػػرر 
 .القانكف الخاص

أشػهر ( 6)كبالتالي تشدد عقكبة جريمة الدخكؿ أك البقاء غير المصرح بهما في صكرتها المجردة إلى الحبس مف سػتة 
بعػػد مػػا كانػػت قبػػؿ ( ج .د 200000)إلػػى مػػائتي ألػػؼ دينػػار جزائػػرم (  100000)إلػػى سػػنتيف، كالغرامػػة مػػف مائػػة ألػػؼ 
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إلػػػى مائػػػة ألػػػؼ دينػػػار جزائػػػرم ( ج .د 50000)التشػػػديد الحػػػبس مػػػف ثبلثػػػة أشػػػهر إلػػػى سػػػنة كالغرامػػػة مػػػف خمسػػػيف ألػػػؼ 
 ( . ج.د 100000)

أما عقكبة الجريمة في صكرتها غير المجردة فتشػدد لتصػبح الحػبس مػف سػنة إلػى أربػع سػنكات كالغرامػة مػف مائػة ألػؼ 
إذا ترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ تخريػػػب لمنظػػػاـ، كمػػػف مائػػػة ألػػػؼ ( ج.د 300000)لػػػؼ دينػػػار جزائػػػرم إلػػػى ثبلثمائػػػة أ(  100000)
دينػار جزائػرم إذا ترتػب عمػى الػدخكؿ حػذؼ أك تغييػر لممعطيػات، بعػدما كانػت ( 200000)إلػى مائتي ألؼ ( 100000)

ج في .د( 200000) إلى مائتي ألؼ( 50000)يف ألؼ إلى سنتيف كالغرامة مف خمس العقكبة في األصؿ الحبس مف سنة
ج في حالة حػذؼ أك تغييػر .د(  150000)إلى مائة كخمسيف ألؼ ( 50000)حالة تخريب النظاـ،  ك مف خمسيف ألؼ 

 . لممعطيات
سػػنكات، كالغرامػػة مػػف مميػػكف ( 6)أمػػا جريمػػة التبلعػػب بالمعطيػػات فتشػػدد العقكبػػة فيهػػا إلػػى الحػػبس مػػف سػػنة إلػػى سػػت 

بعد ما كانػت فػي األصػؿ الحػبس مػف سػتة أشػهر إلػى ( ج.د 4000000)نار جزائرم إلى أربعة مبلييف دي(  1000000)
 . دينار جزائرم(  2000000)إلى مميكني ( 500000)ثبلث سنكات كالغرامة مف خمسمائة ألؼ 

أما جريمة التعامؿ في معطيات غير مشركعة فتصبح العقكبة المشددة فيها الحبس مف أربعة اشهر إلػى سػت سػنكات، 
ج بعػػد مػػا كانػػت قبػػؿ التشػػديد .د 10000000إلػػى  2000000)رم إلػػى عشػػرة مبليػػيف دينػػار جزائػػ ة مػػف مميػػكنيفكالغرامػػ

 . دينار جزائرم (  5000000)ة مبلييف إلى خمس( 1000000)امة مف مميكف الحبس مف شهريف إلى ثبلث سنكات كالغر 
ذا ارتكبػػػت إحػػػدل الجػػػرائـ السػػػابقة مػػػف شػػػخص معنػػػكم عمػػػى إحػػػدل الجهػػػات ا لعامػػػة فتضػػػاعؼ الغرامػػػة مػػػرتيف، إذ كا 

تضاعؼ إلى خمس مرات عما هك مقرر عمى الشخص الطبيعي، ألف الجريمة ارتكبت مػف شػخص معنػكم، ثػـ يضػاعؼ 
ذلؾ إلى ضعفيف ألف الجريمة ارتكبت ضد إحدل الجهات العامة، كبالتػالي فمجمػكع ذلػؾ هػك مضػاعفة الغرامػة إلػى عشػرة 

عادم، كبالتالي تككف قيمتها في جريمػة الػدخكؿ أك البقػاء غيػر المصػرح بهمػا فػي أضعاؼ عما هك مقرر عمى الشخص ال
، بعػػدما كانػػت تتػػراكح فػػي (1000000)كمميػػكف دينػػار جزائػػرم(  500000)المجػػردة تتػػراكح بػػيف خمسػػمائة ألػػؼ صػػكرتها

كرتها غيػػر دينػػار جزائػػرم، أمػػا بالنسػػبة لمجريمػػة فػػي صػػ(  100000)كمائػػة ألػػؼ ( 50000)األصػػؿ بػػيف خمسػػيف ألػػؼ 
 . (ج.د 1500000)كمميكف كنصؼ المميكف دينار جزائرم (  500000)المجردة فتتراكح قيمة الغرامة بيف خمسػمائة ألؼ 

كعشػػريف مميػػكف (  5000000)كتكػػكف عقكبتػػه فػػي جريمػػة التبلعػػب بالمعطيػػات الغرامػػة متراكحػػة بػػيف خمسػػػػة مبليػػيف 
كمميػػػػكني ( 500000)ذا التشػػػػديد تتػػػػراكح بػػػػيف خمسػػػػػمائة ألػػػػؼ دينػػػػار جزائػػػػرم، بعػػػػد مػػػػا كانػػػػت قبػػػػؿ هػػػػ(  20000000)
كبالنسػبة لجريمػة التعامػػؿ فػي معطيػات غيػر مشػػركعة فتتػػراكح الغرامػة بػيف عشػػرة مبليػػيف   ،دينػار جزائػرم(  2000000)
ما كانت قبؿ هذا التشديد تتػراكح بػيف مميػكف كخمسػة دينار جزائرم، بعد(  50000000)ف كخمسيف مميك (  10000000)

 . ج .د( 5000000ك 1000000)مبلييف دينار جزائرم 
كالمبلحػػظ أف هػػذ  المبػػالغ ضػػخمة جػػدا، كمػػف شػػأنها أف تضػػع حػػدا لكجػػكد الشػػخص المعنػػكم فػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت، 

رهػػاؽ ذمػػة الشػػركاء المسػػاهميف فيػػه فػػي كػػؿ األحػػكاؿ، كعميػػه نقتػػرح األخػػذ  بأنظمػػة مػػف شػػأنها تخفيػػؼ كطػػأة هػػذ  العقكبػػة كا 
. ككقػػؼ تنفيػػذ الغرامػػػةامػػة أقػػؿ مػػف تمػػؾ المقػػررة قانكنيػػا، كضػػماف تنفيػػذها، كنظػػاـ تجزئػػة مبمػػغ الغرامػػة كنظػػاـ الحكػػـ بغر 

كبالنسبة لممشرع الفرنسي فبل يكجػد نػص يشػدد الحمايػة عمػى المعطيػات كاألنظمػة المتعمقػة بالجهػات العامػة، إذ يسػكم فػي 
قكبػػة بػػيف الجػػرائـ التػػي تقػػع عمػػى هػػذ  األخيػػرة كالجػػرائـ التػػي تقػػع عمػػى المعطيػػات كاألنظمػػة المتعمقػػة بػػاألفراد كالجهػػات الع

 . الخاصة
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 :ةػخاتم
الجزائرم في مكافحة هػذ  نممس بكضكح مف خبلؿ عرض األحكاـ المشتركة لجرائـ المعطيات، الرغبة الجازمة لممشرع 

قػرار مسػؤكلية -االتفاؽ الجنائي كالشركع–بالتجريـ إلى مراحؿ مبكرة كذلؾ مف خبلؿ النزكؿ الجرائـ،  ، كتنكيع العقكبػات، كا 
مؤسسػة الػدفاع الػكطني أك عمػى الجهػات عمػى الشخص المعنػكم، كتػزداد هػذ  الرغبػة جزمػا عنػدما يتعمػؽ األمػر باالعتػداء 
 .ا بحـزالعامة، فيشدد العقكبة، كهذا يدؿ عمى خطكرة هذ  الجرائـ كأهمية مكاجهته
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 في التشريع الجزائرم                 االستقالليي القانكن اإلدارية كاألساسالجيات محؿ الكصاية 

 عميكف محمد حس

  ك العمـك السياسية ة الحقكؽكمي
 مةقال  -1945مػام   18معة جا

 
 ممخص

اختصاصاتها التي منحها لها القانكف في ظؿ نظاـ مركزية تشارؾ السمطات المركزية بعض إف الهيئات اإلدارية البلّ 
كمف أجؿ المحافظة عمى تطبيؽ مبدأ  .باالستقبلؿ الكظيفي عف السمطة المركزيةحيث تتمتع  مركزية اإلدارية،البلّ 

 اإلداريةمركزية ر أحد أركاف البلّ ع هذ  المشاركة بالكصاية اإلدارية، التي تعتبالمشرّ  دقيّ  فقد المشركعية لهذ  الهيئات،

مركزية الهيئات اإلدارية البلّ  عمىعرؼ التّ  إلى هذا المقاؿ هدؼي .لمكصاية اإلدارية هذ  الهيئات محبل كبذلؾ أصبحت
ؼ عمى التعرّ  إلى أيضا  هدؼيك  .، كعمى كيفية إنشائها، ك تسييرها، خاصة في التشريع الجزائرممحؿ الكصاية اإلدارية

 يطمحكما  .كزية كمشاركتها بعض اختصاصاتهاستقبلؿ الكظيفي عف السمطة المر األساس القانكني الذم سمح لها باال
كف ؤ إدخاؿ الفكرة الديمقراطية القائمة عمى االنتخابات مف مجاؿ الش فيؼ عف مدل نجاح المشرع الجزائرم إلى الكش

 .اإلدارية في الهيئات محؿ الكصاية اإلدارية الشؤكف السياسية إلى مجاؿ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كعمى كيؼ تسير،  كيؼ تنشأك  اإلشكاؿ الذم يطرح ما هي هذ  الهيئات اإلدارية البلمركزية  كالتي تعتبر محبل لمكصاية اإلدارية،
 الخصكص في التشريع الجزائرم 

Résumé 
En vertu d'un système de décentralisation 

administrative, les organes administratifs 

décentralisés partagent avec les autorités 

centrales, certains pouvoirs qui lui sont 

conférés par la loi et jouissent de l'autonomie 

fonctionnelle par rapport à l'autorité centrale.  

L’objectif visé est de préserver l'application du 

principe de la légitimation de ces organes,  et 

devenir, ainsi, l’objet de l'administration de 

tutelle.  

Cette étude vise à identifier les organes 

administratifs décentralisés, et de connaître 

les modalités de leur création et de leur 

fonctionnement, notamment en la législation 

algérienne. L’étude vise aussi à identifier le 

principe juridique de l’autonomie 

fonctionnelle et du partage de ses 

compétences.  

 
 

 ةمقدم

ف الكصاية اإلدارية تباشر عمى الهيئات اإلدارية إ
 كبأعضائهاالبلمركزية، كأف هذ  الكصاية تتعمؽ بهذ  الهيئات 

أجمع الفقه عمى ، كقد (1)ك أعمالها ككذلؾ تنفيذ هذ  األعماؿ
أف قياـ الهيئات اإلدارية البلمركزية إلى جانب السمطات 
اإلدارية المركزية في الدكلة، بمقتضى ما يفترضه القانكف، 
كأف هذ  الهيئات تعتبر  شخصيات معنكية  إدارية مستقمة، 
كأنها  تممؾ السمطة في  مشاركة اإلدارة العامة ألداء بعض 

قابة الكصائية مف جانب اختصاصاتها  مع خضكعها لمر 
كمف ذلؾ فإف إنشاء كقياـ اإلدارات .(2)السمطة المركزية 

نما  اإلدارية المركزيةالبلمركزية ال يعني زكاؿ السمطة  كا 
ببقاء الدكلة بصفة  المركزية تبقى قائمة كدائمة السمطات

أصمية، حيث تمارس في آف كاحد الكظيفة اإلدارية كالرقابة 
 .(3)( المستقمة)ؽ العامة البلمركزية الكصائية عمى المراف
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ما نتعرض لعف هذا اإلشكاؿ لئلجابة  السمطة المركزية الذم سمح لها باالستقبلؿ الكظيفي عف كما هك األساس القانكني 
 .الفقه، كاالتجا  الذم سار عميه المشرع الجزائرم  هطرح

مة الجرؼ إلى أف اإلدارة البلمركزية تنحصر يمثؿ األستاذ طع(4)ذهب رأم في بعض الفقه اإلدارم الفرنسي كالمصرم
يعتقد أصحاب هذا الرأم أف هذ  ، فدارات البلمركزية المرفقيةفي اإلدارات البلمركزية اإلقميمية كال تتعدل إلى اإل
ك ال يكجد أم تشابه بيف البلمركزية المرفقية كبيف البلمركزية  .المؤسسات ال تككف إال فرعا مف أفرع اإلدارة المركزية

الهيئات  الرأم تككفك حسب هذا . كأف تشخيص المؤسسة العامة ال يكفي لتمتعها بصفة البلمركزية اإلدارية. اإلقميمية
 .البلمركزية اإلقميمية فقط هي محؿ الكصاية اإلدارية

حيث  ،ذهب إلى عكس الرأم األكؿ (5)الرأم الراجح في الفقه اإلدارم الفرنسي كاإلنجميزم كالسكيسرم كالمصرم كلكف
البلمركزية اإلدارية يمكف أف تككف المركزية إدارية إقميمية، أك ال مركزية إدارية مرفقيه تتمثؿ في المؤسسات  يقكؿ أف
، كأصبحت الهيئتاف تمثبلف محؿ إلى اإلقميمية ك المرفقية ةمركزيالهيئات البلكحسب هذا الرأم تكسع مفهـك . العامة

. إقميمية ك مرفقيه تتمثؿ في المؤسسات العامة إلىبلمركزية اإلدارية ال فيقسـأما المشرع الجزائرم . الكصاية اإلدارية
 :كبذلؾ سنقسـ دراسة المقاؿ في ثبلث مباحث 

الجهات البلمركزية المرفقية محؿ الكصاية  ،)كؿاأل مبحث ال)مركزية اإلقميمية محؿ الكصاية اإلدارية الجهات البلّ 
 .    (ثالثالمبحث ال)ك األساس القانكني الستقبللها  (ثانيالمبحث ال)اإلدارية 

 :الجيات الالمركزية اإلقميمية محؿ الكصاية اإلدارية :المبحث األكؿ
اإلقميمية بشكؿ عاـ هك المنظمات العامة المشخصة كالتي تتكلى جزء مف السمطة مركزية المقصكد بالجهات البلّ 

كالذم يمكنها مف اتخاذ القرارات البلزمة  ،إليها إقميـ الدكلة بحيث تستقؿ إداريااإلدارية عمى هيئات مكانية إقميمية  ينقسـ 
لتأدية مهامها في ممارسة ما آؿ إليها مف كظيفة إدارية ضمف اختصاصها المكاني، كذلؾ في حدكد الكصاية اإلدارية 

، كتخضع كالبمديات، كتديرها هيئات منتخبةتشمؿ الجهات البلمركزية اإلقميمية في فرنسا المديريات ك . (6)المفركضة عميها
أما في بمجيكا فتشمؿ هذ  الجهات المقاطعات كالبمديات، يمارس نشاطها مف قبؿ . لمكصاية اإلدارية في نشاطها اإلدارم

، حيث كالمراكز كالمدف كاألحياء كالقرلكفي مصر تتمثؿ في المحافظات . (7)جهات منتخبة تخضع لمكصاية اإلدارية
 .(8)محمية  منتخبة كتككف أيضا خاضعة لمرقابة الكصائية سمجال كتديرها، ةة المعنكيالشخصيبتتمتع 

مركزية اإلقميمية تتمثؿ في الكالية كالبمدية كتشرؼ عمى إدارتها مجالس منتخبة كتعمؿ أما في الجزائر فالجهات البلّ 
 .(9)تحت الكصاية اإلدارية أيضا

 :البمدية كجية المركزية إقميمية تباشر عمييا الكصاية اإلدارية :المطمب األكؿ
الخمية  هاز أكػؿ هي الجػالبمدية هي كحدة أك هيئة إدارية المركزية إقميمية ػ محمية ػ في النظاـ اإلدارم الجزائرم، ب

داريا كاجتماعيا كثقافيا   2008كدستكر  1989رك دستك 1996عرفها دستكر .التنظيمية األساسية كالقاعدية سياسيا كا 
 :في مادته األكلى كما يمي 1990كعرفها قانكف البمدية الجزائرم لعاـ . (10)بالجماعة القاعدية 

 ،(البمدية ىي الجماعة اإلقميمية األساسية، كتتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي كتحدث بمكجب قانكف)
البمدية ىي الجماعة :) لمقانكف المتعمؽ بالبمدية في مادته األكلى كما يمي 1999كعرفها المشركع التمهيدم لسنة 

 .( تنشأ بقانكف ،اإلقميمية القاعدية، تتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة
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مف  04شأ بمكجب قانكف، كحسب المادة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، كتن ةالبمدي أفبلنا يتضح 
البمدية كتغيير مقرها أك تحكيمه بمكجب مرسـك  سـاير يتغككذلؾ ف كتحديد حدكدها اإلدارية ييتـ تعي 08ػ 90قانكف البمدية 

، كباقتراح مف المجمس لداخمية كبعد استطبلع رأم الكاليصادر مف طرؼ رئيس الجمهكرية بناء عمى تقرير مف كزير ا
 . لكالئي  بهذا االقتراح االبمدم يشعر المجمس الشعبي  الشعبي

ي مادته الرابعة حيث نصت ف 1999المشرع الجزائرم غير مف هذ  الصيغة في المشركع التمهيدم لقانكف البمدية لعاـ 
الكزير يحدد تغيير اسـ البمدية كمقرىا الرئيسي بمقتضى مرسـك يتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى تقرير :)كما يمي

يخطر المجمس الشعبي الكالئي . رة الكالي كالمجمس الشعبي البمدماستشاكالجماعات المحمية بعد  المكمؼ بالداخمية
دار  تسييرتشكيؿ الهيئات التي تتكلى  كالسؤاؿ الذم يمكف طرحه عف كيفية. (الطريقة سيتـ كؿ تعديؿ بنف. بذلؾ  ةكا 
، كمكاف مشاركة لالمركزيةيمثؿ المجمس المنتخب قاعدة ا):تنص 16ادة الم1996 ، ك1989ربالرجكع لدستك ، إذ البمدية

 (.المكاطنيف في تسيير الشؤكف العمكمية
إدارة شؤكف البمدية تتـ عف طريؽ مشاركة المكاطنيف، كأتى قانكف البمدية ليشرح لنا كيفية هذ   أف الدستكرإذف حدد 

البمدية مجمس منتخب، ىك المجمس الشعبي البمدم كىيئة يدير )أنه المشاركة في مادته الثالثة حيث تنص عمى
كلكف المشركع التمهيدم لقانكف البمدية الجديد  (11)رئيس المجمس الشعبي البمدم في ف الهيئة التنفيذية تتمثؿأك (. تنفيذية
لبمدم المجمس الشعبي ا( 1:كهـ(12)صنؼ ثبلث هيئات لمبمدية مع تحديد عمؿ كؿ هيئة 11مادته  يكف 1999لعاـ 

. كهك هيئة تنفيذية منتخبة كممثمة لمدكلة ك الجماعات المحمية.رئيس المجمس الشعبي البمدم( 2منتخب كهك هيئة مداكلة
 .هيئة تسيير إدارية في نطاؽ الدكلة كالجماعات المحمية .األميف العاـ لمبمدية( 3

ميمتيا التسيير، يعد  منتخبة لمبمدية،في الحقيقة أف إضافة ىيئة تنفيذية جديدة كغير : رأم الباحث في ىذه المادة
في مسار الديمقراطية ك الالمركزية اإلدارية في الجزائر، كفي مكضكع الكصاية اإلدارية عمى الخصكص، حيث  اتراجع

نيا كرقابتيا مف قبؿ ىيئة منتخبة كرئيس المجمس ي إذا تـ تعيإال.أساسيالكصاية تتـ عمى الييئات المنتخبة بشكؿ 
 .نفسوأك بكاسطة المجمس  البمدم،الشعبي 

اإلطار الذم يعبر ) جعمت منه أحكاـ الدستكر.بمديةالهك مجمس منتخب مف قبؿ شعب  :البمدمالمجمس الشعبي  – أكال
قاعدة الالمركزية كمكاف مشاركة المكاطنيف في )اتخذته كما ( فيو الشعب عف إرادتو كيراقب عمؿ السمطات العمكمية

 . (13)(تسيير الشؤكف العمكمية
لمعرفة النظاـ القانكني لرئيس المجمس الشعبي البمدم، نتعرض بشيء مف  :رئيس المجمس الشعبي البمدم– ثانيا

 .صبلحياتهثـ  مهامه،كانتهاء  تعيينه،:إلىاالختصار 
، كتماشيا (14)خبلفا لنظاـ األحادية الحزبية الذم كاف سائدا في الجزائر سابقا  :البمدمتعييف رئيس المجمس الشعبي  -1

يقـك أعضاء القائمة . كما بعد  1989تصؼ بها النظاـ السياسي الجزائرم في دستكر امع نظاـ التعددية الحزبية الذم 
 05)التي حصمت عمى أغمبية المقاعد بتعييف عضك منهـ رئيسا لممجمس الشعبي البمدم المنتخب لممدة االنتخابية 

يعمف لمعمـك كيبمغ الكالي بذلؾ أياـ مف تاريخ إعبلف نتائ  االقتراع، عمى أف  08كيتـ تنصيبه في مدة أقصاها (. سنكات
 .(15)فكرا 

في ىذه  ابأف المشرع ترؾ غمكض ،18 -91مف قانكف البمدية رقـ  11/ 48كالنقد الذم يكجيو الباحث لممادة 
 ؟، ىؿ ىي الفائزة باالنتخابات مباشرة بأغمب المقاعدنالت أغمب المقاعدالمادة حيث لـ يكضح المقصكد بالقائمة التي 
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نتخابات التي يمكف أف تشكؿ كتمة نيابية بعد االنتخابات في إطار التحالفات التي يمكف أف تتشكؿ بعد اال أك القائمة 
 .   ؟، كتصبح القائمة التي نالت أغمبية المقاعدفي داخؿ المجمس المنتخب

 ،المجمس البمدم كؿ في تعييف رئيسعاد إلى األسمكب األ 52في مادته  كلكف المشركع التمهيدم لقانكف البمدية الجديد
، كاالبتعاد عف تعييف الرئيس مف القائمة التي نالت أغمب األعضاء المنتخبيف السرم بيفاع عف طريؽ االنتخاب باالقتر 

   .المقاعد
داخؿ المجمس لمحاصرة الحزب الذم حصؿ عمى أكثر  تبلؼئاالكتعد هذ  المادة في قانكف البمدية مشجعة لتككيف 

كهذا يعد تهديدا لمصادرة . كبالتالي يمكف أف تتحكـ إرادة األقمية عمى إرادة األكثرية. دة المجمساألصكات كحرمانه مف قيا
 .هذا الحؽ 

كلكف كاف . السابقة الذكر 48/01قد المادة انتكما أف المشرع حاكؿ أف يحؿ اإلشكاؿ الذم تطرؽ إليه الباحث عندما 
، ب باالقتراع السرم بيف المنتخبيفالمقاعد بدؿ المجكء إلى االنتخااألجدر به أف يعرؼ مصطمح القائمة التي نالت أغمب 

 .  لكي يحافظ عمى إرادة الناخب مف المصادرة
الشكؿ الطبيعي ، (سنكات05) تهاء مدة العهدة إذا كانت حالة الكفاة كان :البمدمػ انتياء مياـ رئيس المجمس الشعبي 2

دم مع باقي أعضاء المجمس، فإف هناؾ أسباب أخرل تنتهي بها مهاـ الذم تنتهي بها مهاـ رئيس المجمس الشعبي البم
 :الرئيس، كالمتمثمة في 

الشعبي  أماـ المجمسإعبلف االستقالة :االستقالة ما يميفي تشترط  08ػ  90مف القانكف البمدم54دة الما: أػ االستقالة
خطار   .عد شهر مف تقديمهاكقبكلها نهائيا ب ، كسريانهااباالستقالة فكر الكالي البمدم، كا 
سحب الثقة إجراء قانكني بمكجبه يبادر أغمبية ثمثي  فأتقرر  08ػ  90مف القانكف البمدم55المادة : ب ػ سحب الثقة
لكف لـ يذكر قانكف البمدية األسباب التي تؤدم إلى  .لممجمسبتجريد الرئيس مف صفته رئيسا   عمني،المجمس كباقتراع 

الثقة يعكض كعند سحب . (16)الرئيس في اتخاذ القرار نفراداسحب الثقة لكف عمميا تتمثؿ في حالة تجاكز السمطة ككذا 
 أف األجدركما دامت كذلؾ، كاف مف . ئمة التي كاف ينتمي إليها الرئيس، بمنتخب آخر كمف أعضاء نفس القاخبلؿ شهر

 . ، حيث هـ كحدهـ أصحاب منح الثقة بالتعييفأعضاء القائمة الفائزة دكف غيرهـ، تترؾ  إلى مهمة سحب الثقة
متفرغا  08 / 90مف قانكف البمدية  58، 57، 56جمس الشعبي البمدم حسب المكاد يككف رئيس الم: االختصاصات.2

 68 -67حسب المكاد ،بازدكاجية االختصاصكيتمتع  هاـ،ألداء مهامه كرئيس لمبمدية كيتقاضى تعكيضا مقابؿ تمؾ الم
 .أخرلمف نفس القانكف، حيث يعمؿ لحساب الدكلة تارة، ككممثؿ لمبمدية تارة 
لبمدية في الحالتيف، ككذلؾ ما ف تصرفات رئيس اعالسؤاؿ الذم يطرح هنا مف يتحمؿ المسؤكلية عف األضرار الناتجة 

 .  ئيس كهك يؤدم مهامه نكع الرقابة التي يتعرض لها الر  هك
لمجكاب عمى هذا التساؤؿ يجب التمييز بيف صبلحيات الرئيس التي يقـك بها ممثبل لمبمدية كتمؾ التي يقـك بها ممثبل 

 .لمدكلة
كهك  تصرفات الرئيستتحمؿ البمدية المسؤكلية الكاممة عف كؿ ما يترتب مف أضرار ناتجة عف  :مف حيث المسؤكلية-

يقـك بها تمثيبل لمدكلة ف األضرار الناتجة عف تصرفات الرئيس، التي عأما المسؤكلية  التي تترتب .يقـك بتمثيمها
 . ، فتتحممها الدكلة كاممةكلحسابها
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. خضع لرقابة كصائية مف قبؿ الكاليي فإنه ،لمبمديةعندما يمارس الرئيس صبلحياته كهك ممثؿ :مف حيث الرقابة  -
 .الكالييككف خاضعا لمرقابة الرئاسية مف طرؼ  فإنه ،حياته كهك ممثؿ لمدكلةلرئيس صبلكلكف عندما يمارس ا

كهي الهيئة الثالثة لمبمدية، التي  .المحميةهيئة تسيير إدارية في نطاؽ الدكلة كالجماعات  :لمبمديةاألميف العاـ  -ثالثا
 .1999في المشركع التمهيدم لقانكف البمدية الجديد لعاـ كضعها المشرع

 65، 64، 60لبمدم حسب ما نصت عميه المكاد تسيير البمدية مف الناحية القانكنية إلى رئيس المجمس الشعبي ايرجع 
لكف الكاقع كنظرا لضعؼ المنتخبيف المحمييف مف حيث الكفاءة كالفعالية ككذا غيابهـ كعدـ .  80 – 090مف قانكف البمدية
،األمر نفسهـ  كالنهكض بالتنمية المحميةـ في تسيير البمدية بأ، تسبب في عجزهؿ كاؼ بالشؤكف المحميةاهتمامهـ بشك

، كأصبح يعهد إليه التسيير الحقيقي ألعماؿ األبكاب أماـ المكظفيف المحمييف خصكصا هيئة األميف العاـ لمبمديةالذم فتح 
أف أصبح المنتخبيف حبيسي كمنه السيطرة عميهـ إلى  ،البمدية إلى حد تقدير المبلئمة لؤلعماؿ بدؿ المنتخبيف المحمييف

 .  ككيف كالممارسة التي يتمتعكف بهاآراء كاقتراحات األميف العاـ كالمكظفيف اإلدارييف بحكـ الت
كمف ذلؾ تبرز رغبة السمطة المركزية في التكاجد عمى مستكل البمدية  (17)يتمتع األميف العاـ لمبمدية بصبلحيات كاسعة

، كقد نصت ة، كهك المساعد اإلدارم لمبمديةحيث يتكلى تسيير األمانة العامة لمبمدي،ةممثمة في شخص األميف العاـ لمبمدي
 :كالمتمثمة فيما يمي (18)، عمى مهاـ األميف العاـ26ػ  91مف المرسـك  119المادة 

القياـ  ،القياـ بتنفيذ المداكالت ،القياـ بإعداد اجتماعات المجمس الشعبي البمدم ،تسيير جميع مسائؿ اإلدارة العامة -
بتبميغ محاضر مداكالت المجمس الشعبي البمدم كالقرارات لمسمطة الكصائية إما عمى سبيؿ اإلخبار أك مف أجؿ ممارسة 

 ممارسة السمطة السممية، تحقؽ إقامة المصالح اإلدارية كالتقنية، كتنظيمها كالتنسيؽ بينها كرقابتها ة،سمطة المكافقة كالرقاب
 . عمى مكظفي البمدية 

، يظهر تكاجد  بشكؿ كبير عمى مستكل تسيير كحة قانكنا لؤلميف العاـ لمبمديةمف خبلؿ هذ  المهاـ الكاسعة الممن
بية ، بحيث يصؿ أحيانا إلى حد إدارة شؤكف البمدية في حالة تجديد المجالس الشعية مف الناحية الكظيفية كالتقنيةالبمد

، عندما كمفت كزارة الداخمية األمناء 2002أكتكبر  10فعبل في انتخابات ، كهذا ما حدث البمديةالبمدية كاالنتخابات 
ف كؿ يتاريخها، كاتخاذ األمناء العام في انتظار تنظيـ انتخابات جزئية لـ يحدد( منطقة القبائؿ)بمدية  60ف بتسييريالعام

ؿ التأكيد عمى استقبلؿ البمدية كألج. ةنيي البمديات المعالترتيبات لمسهر عمى حسف سير المصالح اإلدارية كالتقنية ف
استقبللية المنتخبيف كاالبتعاد عف تشكيه إرادة المجالس المحمية المنتخبة  نقترح االرتقاء باألميف العاـ إلى مستكل عممي ك 

دارية، كمف جهة أخرل يجب أف ينسجـ عممه م  امع بر  عالي عمى اعتبار أنه مكظؼ مؤهؿ كذك خبرة قانكنية كا 
المنتخبيف، أم  يعمؿ عمى تنفيذها، دكف عرقمتها كدكف فرض االقتراحات كالحمكؿ عميهـ كالتدخؿ بصفة غير مباشرة في 

لمتعييف كالمتابعة كالرقابة مف طرؼ رئيس المجمس  اك لتحقيؽ هذا األمر يقتضي أف يككف األميف العاـ خاضع ،شؤكنهـ
المنتخبيف، كفقا لمشركط القانكنية المعمكؿ بها في ة كليس تدخؿ في عمؿ كشؤكف استشار ، كأف يككف محؿ عبي البمدمالش

 ككذلؾ العمؿ عمى ترقية المنتخبيف عمميا كقانكنيا، كذلؾ بإدخالهـ دكرات مكثفة. (19)التعييف عمى مستكل هذا المنصب
 .الجامعات الجزائرية لتحقيؽ ذلؾ الغرض كذلؾ باالتفاؽ كالتعاقد مع . ، ككيفية التسييركسريعة في مجاؿ اإلدارة المحمية

.لرقابة التي تتعرض لها البمديةارتأينا التطرؽ أيضا إلى درجة ا البمدية كالهيئات التي تسيرها، ىأف تطرقنا إل بعد  
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، تمعب دكرا هاما في ية بشكؿ خاصف الرقابة المبسكطة عمى اإلدارة العامة بشكؿ عاـ كالبمدإ :الرقابة عمى البمدية
في جسـ  يالجهاز العصبه ، باعتبار النظاـ الرقابي في عممه يشبية كسيادة القانكف كعدـ تجاكزهمايؽ مبدأ المشركعتطب

 . كتفادم الكقكع فيه بالكقت المناسب  ه،الذم يعمؿ عمى تحسس ككشؼ مكقع الخطأ كالعمؿ أيضا عمى تجنباإلنساف
جانب  ؿ الخامس مف الباب الثاني، كظيفة متميزة إلىنجد  جعؿ مف الرقابة في الفص 1976بالرجكع إلى دستكر 

مـ ف 2008كدستكر 1996  أما دستكر(.  لخا...القضائية التشريعية،  ،الكظيفة التنفيذية)الكظائؼ األساسية األخرل
المؤسسات " منه عمى أف 162نص المادة ، فقد خصصا الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث لمرقابة، حيث تيككنا كذلؾ

، كفي ظركؼ استخداـ ؿ التشريعي كالتنفيذم مع الدستكرالدستكرية كأجيزة الرقابة مكمفة بالتحقيؽ في تطابؽ العم
 " . الكسائؿ المادية كاألمكاؿ العمكمية كتسييرىا

 :اآلتيفي  -كمنها البمدية-صكر الرقابة عمى اإلدارة العامةتتمثؿ أهـ 
طريقة بفي ظؿ نظاـ الحزب الكاحد في الجزائر كانت الرقابة السياسية عمى اإلدارة تتـ  :الرقابة السياسية: أكال

قابة حيث سمح النظاـ السياسي بالتعددية الحزبية، فقد أصبحت الر  2008ك 1996ك  1989أما في دساتير . (20)مباشرة
 المنتخبيف لتكييؼبتكجيه أعضائه ، حيث الحزب الفائز بالمجمس الشعبي البمدم يقـك السياسية بطريقة غير مباشرة

تقـك بدكر أف ما إأما األحزاب السياسية األخرل ف. مع برنام  مشركع ذلؾ الحزب لممجتمع بالبمديةاألنشطة العامة 
قـك بدكر المعارض كالذم ت أك. ؼ معه في تسيير شؤكف البمديةالمساند كالمتضامف مع الحزب الفائز، عف طريؽ اإلتبل

مبلئمة كبالتالي تمارس دكر الرقابة الفعمية عمى أعماؿ المجمس مف داخمه، المشركعة كغير الاؿ غير يقـك بفضح األعم
 .  بأم مقعد داخؿ المجمس اكمف خارجه في حالة عدـ فكزه

ؿ اإلدارة العامة، كمنها ال يتحرؾ القضاء بمحض إرادته لمقياـ بعمؿ الرقابة عمى أعما :(21)الرقابة القضائية  :نياثا
غرفة اإلدارية بالمجالس ،أماـ ال(22)، بؿ يحتاج إلى رفع دعكل إدارية تتمثؿ بدعكل اإللغاء كدعكل التعكيضالبمدية

كأف . 01ػ 98كمجمس الدكلة، طبقا لمقانكف العضكم ". 12ػ 98لحيف إقامة المحاكـ اإلدارية طبقا لمقانكف رقـ " القضائية
جراءات كشركط هذ  الرقابة خاصة ك  كالمتضمف  1966جكاف  08المؤرخ في  154ػ  66محددة في األمر رقـ معايير كا 

 .   قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم
ا البمدية، مف لمبرلماف حؽ الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة كمف ضمنه 2008منح دستكر  :التشريعيةالرقابة : ثالثا

أف تنشئ في أم كقت لجاف تحقيؽ . في إطار اختصاصيا.البرلمافمف  كؿ غرفة يمكف" تنصحيث  ،161خبلؿ المادة 
 " في قضايا ذات مصمحة عامة 

، ات السابؽ ذكرها بالنسبة لئلدارةمع الرقابة هي رقابة داخمية إذا ما قكرنت إف هذ  الرقاب :الرقابة الكصائية : رابعا 
 .ة نفسهاكتتصؼ هذ  الرقابة بالذاتية حيث تمارس مف قبؿ أجهزة اإلدار 

، ائية تمارس بكاسطة قرارات إدارية، بينما الرقابة الكصس بكاسطة أحكاـ أك قرارات قضائيةتمار  ةالقضائي الرقابة
 :تحكمها أركاف كمقكمات قانكنية مبلزمة لصحتها هي

 .هي الحالة التي تدفع رجؿ اإلدارة إلى اتخاذ القرار، سكاء كانت قانكنية أك مادية:السببركف ػ 
م أك السمطة المخكلة قانكنا إف القرارات كاإلجراءات الرقابية يجب أف تصدر مف الشخص اإلدار  :االختصاص ركفػ 

ال يصبح القرار مشكببذلؾ  .  بعيب االختصاص  ا، كا 
 . هك األثر المشركع الذم ينتجه القرار اإلدارم الخاص بعممية الرقابة الكصائية :ركف المحؿػ 
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كنية قبؿ جب أف يحتـر مصدر القرار الرقابي اإلجراءات كالشكؿ التي حددتها النصكص القاني:ػ ركف الشكؿ كاإلجراءات
ال أصبح  القرار الرقابي معيبا. إصدار  لمثؿ ذلؾ القرار  .كا 
القاعدة العامة أف القرارات اإلدارية تتصؼ بالعمكمية، إال أف القرارات المتعمقة بالكصاية تتصؼ  :ػ ركف اليدؼ أك الغاية

ال أصبحت مشكبة بعيب االنحراؼ بالسمطة.خصكصية،مع تحقيؽ مصمحة عامةبال  . كا 
فإف الكصاية اإلدارية تنصب عمى أعضاء المجمس الشعبي البمدم، كعمى  08/ 90كطبقا ألحكاـ القانكف البمدم 

 . أعماؿ البمدية كتصرفاتها ككذلؾ عمى المجمس الشعبي البمدم كهيئة
 :الكالية كجية المركزية إقميمية تباشر عمييا الكصاية اإلدارية :المطمب الثاني

هيئة أك مجمكعة إدارية المركزية إقميمية بأنها الكالية 15في مادته  2008كدستكر  36في مادته 1976دستكر يعرؼ
جماعة ال مركزية )تعريفا عاما بأنها  1969كيعرفها ميثاؽ الكالية الصادر في . في النظاـ اإلدارم الجزائرم( جغرافية)

عف مطامح سكانيا ليا ىيئات  ، كتعبرلة تقـك بدكرىا عمى الكجو الكامؿكدائرة حائزة عمى السمطات المتفرقة لمدك 
 (.   ، أم مجمس شعبي كىيئة تنفيذية فعالةخاصة

معنكية  الكالية ىي جماعة عمكمية إقميمية ذات شخصية)  :1969قانكف الكالية لسنة فى ماألكل المادة كعرفتها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (.                                                                                                                            كليا اختصاصات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية كىي تككف أيضا منطقة إدارية لمدكلة. كاستقالؿ مالي

الكالية ىي جماعة عمكمية إقميمية تتمتع بالشخصية )بأنها  1990كعرفتها المادة األكلى مف قانكف الكالية لسنة 
 .  (كتشكؿ منطقة إدارية لمدكلة،تنشأ الكالية بقانكف.المعنكية كاالستقالؿ المالي

سـ الكالية كمركزها اعمى جزء مف إقميـ الدكلة، تنشأ بقانكف كيحدد  مف ذلؾ نستنت  أف الكالية تعد منطقة إدارية تقاـ
عمى تقرير كزير الداخمية كباقتراح مف المجمس  ءااإلدارم كالتعديؿ في حدكدها اإلقميمية يتـ بمكجب مرسـك يصدر بن

 كتتمتع الكالية بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، ،كيطابؽ إقميـ الكالية  أقاليـ البمديات المتككنة منها .لكالئياالشعبي 
يسيرها مجمس منتخب مف ك  ،سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا، تحت إشراؼ كرقابة السمطة المركزيةتباشر نشاطا ك 

كيعتبر مندكب ، تحت كصاية الكالي الذم يعيف بمرسـك الممارسة الديمقراطية في الكاليةقبؿ مكاطني الكالية كيمثؿ بذلؾ 
الحككمة كالممثؿ في الكالية لكؿ الكزراء، مهاـ  الكالي تتمثؿ بتنفيذ القكانيف في إقميـ الكالية كأيضا المحافظة عمى النظاـ 

إذف تتمثؿ هيئات الكالية بالمجمس الشعبي الكالئي كالكالي،إضافة إلى أجهزة كهياكؿ .العاـ كيمثؿ الدكلة أماـ القضاء
 .(23)مكالية اإلدارة العامة ل

دارة الكالية باعتبارها  :المجمس الشعبي الكالئي:أكال  يعتبر المجمس الهيئة األساسية الحتمية في تشكيؿ جهاز تسيير كا 
 . (24)حدل مقكمات الطبيعية البلمركزية لمكاليةإجماعة كهيئة إدارية المركزية إقميمية، كجكدها يحقؽ 

كما يتميز تدخؿ المجمس بالطابع المكمؿ لكظيفة . (25)المركزية ك المحميةيشكؿ المجمس هيئة اتصاؿ بيف اإلدارتيف 
البمدية،حيث أف العديد مف أحكاـ قانكف الكالية المتعمقة باختصاصات  المجمس الشعبي لمكالية تنص عمى أف تدخؿ 

كما يمكنها التدخؿ مف أجؿ ، لمبمدية أك لقدراتهاالمجمس الشعبي الكالئي يككف في حالة تجاكز النشاط لئلطار اإلقميمي 
كما أف  اختصاصات المجمس الشعبي الكالئي تتصؿ بكؿ أعماؿ .  التنسيؽ كالتشاكر مع البمديات أك تتدخؿ دعما لها

 . (26)التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كتهيئة إقميـ الكالية كحماية البيئة
ينتخب أعضاء .  ـ المباشر كالسرم لمدة خمس سنكاتلعايتـ اختيار جميع أعضاء المجمس بكاسطة االقتراع ا

ذا لـ .األكلىالمجمس رئيسا لممجمس مف بيف أعضاء  لمدة خمس سنكات باالقتراع السرم كباألغمبية المطمقة في الدكرة  كا 
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ذا لـ تتحقؽ األغمبي النسبية،دكرة ثانية يتـ االنتخاب فيها باألغمبية  ل، تجر تتحقؽ األغمبية المطمقة لنسبية أم في ة اكا 
 .(27)لممجمس سنا رئيسا، يعمف أكبر المرشحيف تساكم األصكات ةحال

يف ينرل أف المشرع خير ما فعؿ ىنا حيث تحرر مف عدـ الكضكح الذم كقع فيو حيف حدد كيفية تع :رأم الباحث
، كما ذكرنا نالت أغمب المقاعدالقائمة التي ، عندما ذكر منو 48في المادة  18ػ  91لبمدية رئيس البمدية في قانكف ا

 .   سابقا
،فهك ممثؿ الدكلة كمندكب مثمها إداريا كسياسيا في الكالية،كمحدل السمطات اإلدارية المركزيةإيعتبر الكالي :الكالي :اثاني

الي الرئيس لذلؾ يعد الك . ية التي يتكالهاالحككمة كالممثؿ المباشر كالكحيد لكؿ الكزراء في نطاؽ الحدكد اإلدارية لمكال
 . اإلدارم األعمى في الكالية فمه صبلحيات متعددة كمتنكعة 

نياء مياموتعييف الكال/  1 عمى اقتراح مف كزير  ءنايعيف الكالي بمكجب مرسـك رئاسي يتخذ في مجمس الكزراء ب: ي كا 
التي يتـ بمكجبها اختيار كلكف ال يكجد نص قانكني يحدد المكاصفات كالشركط المكضكعية أك المعايير . (28)الداخمية

جعمت ( إدارية كسياسية)صاص الكالي في عممه داخؿ الكالية، كذلؾ بسبب الطبيعة المزدكجة الخت(29)كتعييف الكالة
أما بالنسبة إلنهاء مهامه،فهي تخضع لقاعدة تكازم األشكاؿ، فتتـ .(30)عممية كضع قانكف أساسي له مف األمكر المعقدة

 .   فس اإلجراءات المتبعة في تعيينهبمكجب مرسـك رئاسي كبن
لمكالي اختصاص مزدكج،حيث يمارس سمطات باعتبار  هيئة تنفيذية لممجمس الشعبي الكالئي  :صالحيات الكالي/  2

، كهناؾ سمطات أخرل يمارسها باعتبار  ممثبل لمدكلة،كبذلؾ كيخضع لمرقابة اإلدارية الكصائيةكبذلؾ يككف ككيبل لمكالية 
 . لمدكلة كيخضع لمرقابة اإلدارية الرئاسية في ممارسة هذ  السمطات مف قبؿ السمطات المركزية  يككف ككيبل

 . 09ػ  90قانكف الكالية  91ػ  83المكاد : لمكالية ممثالالكالي  -أ 
يمكف لمكالي أف ، كيحضر الممفات كالتقارير اإلعبلمية كالميزانية يعد الكالي القضايا الخاضعة لممجمس الشعبي الكالئي،

له لكف ال يحؽ . يشارؾ في اجتماعات المجمس الشعبي الكالئي، ك التكمـ أمامه بطمب منه أك بطمب مف أعضاء المجمس
 . (31)التصكيت

، الئي كخاصة ميزانية الكاليةيعتبر الكالي هيئة تنفيذية لممداكالت التي يتـ المصادؽ عميها مف قبؿ المجمس الشعبي الك 
 .قرارات كالئية ألجؿ ذلؾبمكجب إصدار 

يساعد الكالي بتنفيذ المداكالت إدارة الكالية، كالتي تخضع رئاسيا له، كيعتبر الكالي المنسؽ العاـ لها كيقـك بتنفيذ 
كذلؾ . كما يعد الكالي تقريرا يتضمف تنفيذ مداكالت المجمس السابقة، كيقدمه لممجمس في كؿ دكرة عادية. قرارات الحككمة

ككذلؾ نشاط مصالح ،ي بإطبلع المجمس سنكيا عمى نشاط مصالح الدكلة التي باشرتها كنفذتها بإقميـ الكاليةيقـك الكال
الكالية كالذم يمكف أف ينت  عف مناقشته مع أعضاء المجمس الشعبي الكالئي لتمؾ النشاطات، رفع الئحة إلى السمطة 

 (. الكزارة الكصية)الكصية 
، كليس إلى رئيس المجمس الشعبي الكالئي، كما هك الحاؿ  في مسندة قانكنا لمكالي الكالية فهيأما عممية  تمثيؿ 

ء سكاء كانت كبذلؾ فالكالي يمثؿ الكالية أماـ القضا ،لشعبي البمدم يعتبر ممثؿ البمديةالبمدية حيث رئيس المجمس ا
الصادرة مف كزير الداخمية الذم يثبت ، يستثنى مف ذلؾ حالة الطعف أماـ القضاء في كؿ القرارات مدعية أك مدعى عميها

اص في هذ  الحالة هك حيث يككف صاحب االختص.به بطبلف أية مداكلة،أك يعمف إلغائها أك يرفض المصادقة عميها
 .التي تمنعه مف ممارسة ذلؾ االختصاص ،ك بسبب العبلقة الرئاسية بيف الكالي كالكزير. الكالئي يالشعب المجمسرئيس 
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كلمكالي تكقيع ، الكالية في األعماؿ اإلدارية كالمدنية كيتكلى إدارة أمبلؾ الكالية تحت رقابة المجمسكيعتبر ممثؿ 
كأخيرا يمكف أف يمارس الكالي سمطة التأديب عمى مكظفي الكالية ، مكمية التي كافؽ عميها المجمسالعقكد كالصفقات الع

 .(32)يباعتبار  الرئيس التسمسم
 .   09ػ  90قانكف الكالية 104ػ  92المكاد :ة لمدكل ممثالالكالي  -ب 

يجسد الكالي الصكرة الحقيقية لعدـ التركيز اإلدارم، نظرا لمسمطات كالصبلحيات المسندة إليه باعتبار  الككيؿ المميز 
. الكزراءفهك المتصرؼ بسمطة الدكلة، كمندكب الحككمة كالممثؿ المباشر كالكحيد لكؿ كزير مف . لمدكلة في إقميـ الكالية

ه مف غير المجدم كنظرا لمسمطات الكاسعة مف الناحيتيف الكمية كالنكعية التي يتمتع بها الكالي في مجاؿ تمثيؿ الدكلة،فإن
 .   ، بؿ سنكتفي باإلشارة إلى الكظائؼ الرئيسية منها القياـ بتعدادها

تنفيذ القكانيف كالتنظيمات ك قرارات الحككمة كبهذ  الصفة  يسهر عمى :يمثؿ الكالي السمطة اإلدارية في الكاليةػ    
مصالح الدكلة الخارجية  كالتعميمات التي تصدر له مف مختمؼ الكزارات، ككذلؾ يسعى لتنسيؽ كمراقبة عمؿ

المكمفة بمختمؼ قطاعات النشاط داخؿ إقميـ الكالية، باستثناء نشاط بعض القطاعات التي استثناها  (المديريات)لمكزارات
كتحكمها قكاعد كاحدة عمى المستكل الكطني  (لمكزارات)ف مراقبة الكالي ألنها تخضع عمميا لمسمطة المركزية المشرع م

 .(33)ألف نشاطها يتعدل إقميـ الكالية
يسهر الكالي عمى تنفيذ األكامر كالقكانيف الصادرة عف السمطة التشريعية في مختمؼ المجاالت، كذلؾ بعد نشرها في  ػ 

 .  (34)ية كمضي يـك مف كصكلها إلى مقر الدائرةالجريدة الرسم
مراسيـ )الصادرة عف هيئات اإلدارة المركزية بكؿ أنكاعها (القرارات التنظيمية)يسهر عمى تنفيذ التنظيمات كالمكائحػ 

اتخاذ  الكالي إلى أالتنفيذ  يمج كتثبيتا لسمطته في(رئاسية أك مراسيـ تنفيذية أك قرارات تنظيمية صادرة عف الكزراء
صدار قرارات كالئية تدرج بعد نشرها في مدكنة القرارات اإلدارية الخاصة بالكالية  . كا 

الشرطة )يتمتع الكالي كما هك الحاؿ بالنسبة لرئيس المجمس الشعبي البمدم بالعديد مف سمطات الضبط اإلدارم
كيمكنه أف يطمب تدخؿ الدرؾ  ،كحفظ النظاـ العاـ في الكالية،كلذا يكضع تحت تصرفه دكائر الشرطة ،(35)(اإلدارية

الكطني المتمركز في إقميـ الكالية عف طريؽ التسخير، كما يمكنه أف يسخر األشخاص كالممتمكات مف أجؿ ضبط تنظيـ 
 .ألة تمس األمف  كالنظاـ العاميف ؿ مسكيجب أف يعمـ فكرا كفي المقاـ األكؿ بك،عمؿ اإلسعافات في الكالية

ة حيث منحها الصبلحيات القضائية لمكال 28المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية في مادته  155ػ  66خكؿ األمر رقـ  ػ
جنحة ضد  في حالة كقكع جناية أككمحددة مثؿ كجكد حالة االستعجاؿ،  ، كلكف في ظركؼ معينةسمطة الضبط اإلدارم

حيث يسمح لمكالي شخصيا . القضائية قد أخطرت بكقكع الجريمةكفي حالة عدـ عمـ الكالي بأف السمطات ، الدكلةأمف 
، القياـ بجميع إجراءات الضبط القضائية ،كالتفتيش كالقبض عمى الجناة ضباط الشرطة القضائية المختصيف  أف يكمؼأك 

 48طات القضائية المختصةخبلؿكيحيؿ األمر لمسم كيجب عمى الكالي أف يبمغ ككيؿ الجمهكرية، .إلخ..كجمع األدلة 
 .ساعة

لمكالي صبلحيات سياسية كإعبلـ الحككمة بكؿ ما يحدث في إقميـ الكالية كذلؾ بإعداد التقارير لكؿ كزير بما يهـ 
سمطات كيمكنه أف يطمب مف ال. السياسية كاإلدارية كاالجتماعية في الكالية ةكزارته عف كؿ نشاط أك قضية تتعمؽ بالحيا

ػ يمارس . بأم مكضكع بالكالية(36)العميا أيضا القياـ بالتفتيش كالتحقيؽ الضركرم كفقا لما تقتضيه األكضاع الخاصة
 ذالحمكؿ التخا، فمثبل يمكنه ممارسة سمطة مس الشعبي لمكالية كهيئات الدكلةالكالي الكصاية اإلدارية عمى البمديات كالمج
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 ،عذار إالبمدم بعد  يالشعب المجمسرئيس  ؿمح البمديةحافظة عمى النظاـ العاـ في إقميـ اإلجراءات الخاصة كالمناسبة لمم
 .   (37)في حالة امتناعه أك إهماله في اتخاذ اإلجراءات البلزمة لحفظ النظاـ العاـ في البمدية

 :كهيتتميز الكالية بمجمكعة مف الخصائص  :ةالكاليائص خص
تتمتع الكالية بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي،كأف الشخصية المعنكية تتمتع : كحدة إدارية المركزية إقميمية/ أكال

ثر عمى بها الكالية كليس المجمس الشعبي الكالئي الذم يعتبر هيئة تفصح عف إرادتها، كلذلؾ عند حؿ المجمس ال يؤ 
ساس فني ية جزء مف سمطة الدكلة عمى أساس إقميمي جغرافي كليس عمى أكما منحت الكال. الشخصية المعنكية لمكالية

 . (38)مصمحي أك 
تميزة عف المصمحة العامة تعتبر همزة  كصؿ بيف المصالح كالحاجات المحمية الم: كحدة إدارية المركزية/  ثانيا 

الدكلة ت كبيف مهاـ السمطة المركزية في ، كما تعمؿ عمى التنسيؽ كالتعاكف بيف كظائؼ كاختصاصات البمديابالدكلة
 .  (39)كتقـك أيضا بتحقيؽ التكازف بيف المصمحة المحمية اإلقميمية كالمصمحة العامة في الدكلة 

النظاـ اإلدارم الجزائرم يعتبر الكالية كحدة إدارية المركزية نسبية كليس مطمقة، : كحدة إدارية المركزية نسبية/ ثالثا 
س الشعبي لمكالية يتـ اختيارهـ بطريقة االنتخاب العاـ المباشر كالسرم، في حيف الكالي يعيف بمرسكـ حيث أعضاء المجم

شباع  نجاز المصالح المحمية لمكالية كا  مف قبؿ السمطة المركزية كتشترؾ الدكلة باعتبارها كحدة إدارية مركزية في تحقيؽ كا 
 . حاجة  سكاف الكالية عف طريؽ الكالي 

اعية بالمهاـ االقتصادية كاالجتم ةالمركزي إداريةـ الكالية باعتبارها هيئة حيث تقك  :ية اختصاصات متعددةلمكال/ رابعا
 . كالثقافية في إقميـ الكالية

أف الكالية هيئة إدارية ال مركزية، فإنها تخضع إلى مختمؼ أنكاع كصكر  ثالكالية حيأما مف حيث الرقابة عمى 
 . رضنا لها سابقاالرقابة عمى البمدية التي تع

 :الجيات الالمركزية المرفقية محؿ الكصاية اإلدارية:المبحث الثاني
ف مفهـك ال. تتمثؿ البلمركزية المرفقية بشكؿ عاـ فيما يسمى بالمؤسسات العامة  ينصرؼجهات  البلمركزية المرفقية كا 

ذات األهداؼ المكحدة،  ،(40)المنظمات العامة المشخصة كالتي تتكلى إدارة مصمحة عامة مرفقيه أك مصالح محدكدة  ىإل
تمتعها باالستقبلؿ البلـز إداريا كماليا كفنيا عف السمطة التي  بكاسطة هيئة إدارية يمنحها القانكف الشخصية المعنكية، مع

ف كاف هذا االستقبلؿ يتقيد بالكصاية اإلدارية ،بلزمةأنشأتها لتمكينها مف اتخاذ القرارات ال  .  (41)كا 

كأف المؤسسات العامة قد تتكلى إدارة مرافؽ عامة مهنية، بكاسطة مجالس يقـك أبناء المهف الحرة باختيار أعضائها 
الهيئات البلمركزية شأنه شأف  ،افؽ قائمة عمى المبدأ الديمقراطيمما يجعؿ هذ  المر . مف بينهـ بطريقة االنتخاب

مثؿ نقابات المهف الحرة في فرنسا، ، كيطمؽ عميها أسـ المؤسسات العامة ذات الطبيعة الطائفية أك النقابية.اإلقميمية
كعادة ما يعهد بإدارة هذ  الجهات إلى الفنييف المختصيف كلذلؾ يسميها البعض .(42)في مصرناعية الغرؼ التجارية كالص

نتيجة لما تقـك به مف مهاـ خاصة " الالمركزية المتخصصة"البعض اآلخر باسـ  كيسميها ،(43)“نيةالالمركزية الف"باسـ 
 . (45)بالبلمركزية الكظائفية Burdeau  كما يسميها األستاذ بيردك.(44)

تزايدت أهمية األشخاص العامة المصمحية الفنية كخاصة مع تزايد دكر الدكلة في إنشاء المرافؽ  دفق عمكما
التي تكفؿ ألفراد المجتمع حاجاتهـ الضركرية كالبلزمة لهـ، حيث أدل تكسع الدكلة في إنشاء "المؤسسات العامة"العامة

عمي المستكل  لمرفقيه سكاء عمى المستكل القكمي أكالمرافؽ العامة كتشعب مسؤكلياتها إلى زيادة األشخاص المعنكية ا
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كبذلؾ أصبحت البلمركزية المرفقية أك الفنية معتمدة في عصرنا الحاضر كأسمكب مف أساليب .(46)المحمي اإلقميمي
 . اإلدارة التي تأخذ بها معظـ الدكؿ الحديثة

لقانكف اإلدارم عمى المؤسسات العامة البلمركزية المرفقية تعرضت إلى نقد شديد، حيث أنكر بعض فقهاء ا لكف
ية كأف البلمركزية المرفقية بنظرهـ ال تممؾ أم خاص ،قتصركها عمى الهيئات اإلقميمية فقطاتمتعها بصفة البلمركزية، ك 

 . (47)مركزية المرفقيةمركزية في شكؿ البلّ أركاف البلّ  جميع تكفرخكاص البلمركزية اإلقميمية، كالمتمثمة بعدـ  مف
بأنها فرع مف فركع  اإلدارة العامة، أعطيت بعضا مف االستقبلؿ كالتمييز، كأف اإلدارة Eisenmann فاعتبرها األستاذ

العامة تظهر بشكؿ هرمي كعمى رأسها كزير مختص،غير أنه كبصكرة استثنائية يكجد عمى رأس بعض مف تمؾ اإلدارات 
. ية، كيخضع له مكظفكف ال يتبعكف تسمسميا لسمطة الكزيرسمطة غير سمطة الكزير،هي سمطة شخص مستقؿ ذك صفة فن

 Burdeau أيد األستاذ .(48)هذ  اإلدارات تسمى باسـ المؤسسات العامة التي ال يمكف اعتبارها مؤسسات ال مركزية

العامة  كيرل أف البلمركزية اإلقميمية كحدها تختص بتجزئة السمطة كتتناكؿ تنظيـ السمطة Eisenmannانتقادات األستاذ 
بل تؤثر كال تغير في كصؼ النظاـ اإلدارم، كليس لها عبلقة بالتمييز بيف فكهيكمة الدكلة، أما البلمركزية المرفقية 

كهي ال تشكؿ حسب . م بتكزيع االختصاصات المادية فقطكعبلقتها تقتصر بالتنظيـ اإلدار . الهيئات المركزية كالبلمركزية
كنه مف جهة أخرل يتسامح في إعطاء تمؾ المؤسسات صفة البلمركزية، كيسميها بالبلمركزية لك  ،رأيه المركزية حقيقية
 .(49)، بؿ نظرا لما في طريقة تنظيمها مف سهكلة كبساطةأساس تجزئة كتنظيـ السمطة العامةالكظائفية، ليس عمى 
كيقكؿ أنه مف الخطأ الجسيـ كضع  ،قيةا في انتقاداته المكجهة لبلمركزية المرفدشدتكاف أكثر Benoît الفقيه الفرنسي 

البلمركزية المرفقية عمى نفس المستكل مع البلمركزية اإلقميمية، فأسباب إنشاء كؿ مف النظاميف كشركط هذا اإلنشاء 
كعند المقارنة بيف الهيكؿ التنظيمي لكميهما نجد أف الهيكؿ التنظيمي لبلمركزية المرفقية أكثر .تختمؼ الكاحدة عف األخرل

كيسمى هذا النكع مف التنظيـ  ،لى التنظيـ البلمركزمإمنه " التنظيـ الالحصرم"التركيز اإلدارم إلى عدـ نطباقا كقربا ا
كيزيد عمى ذلؾ بالقكؿ أف المؤسسات العامة أسمكب فاشؿ كسيئ مف أساليب اإلدارة، ألنه  ،اإلدارم بالبلحصرية المرفقية

نها مصدر لمفكضى كالتبذير حيث تؤدم إلى خمؽ أجساـ أائؿ، فضبل عف يقكد بدكف شؾ إلى تجزئة اإلدارة بدكف ط
إال أنه في .(50)، تحصؿ عمى االمتيازات اإلدارية كالمادية كيسيطر عمى أعمالها الرتابة كالركتيفصغيرة كمغمقة إدارية

هذ  المؤسسات كلكف بشرط تكفر المقابؿ هناؾ كثير مف فقهاء القانكف اإلدارم كالدستكرم يعترفكف بصفة البلمركزية لمثؿ 
 .عدد مف الشركط األساسية، تتمثؿ في طريقة إدارتها أك في أسمكب اختيار المسيريف لها

يعتبر المؤسسات العامة كحدات المركزية بعد أف تمنح الشخصية المعنكية كتكفر بعض Duguit  فمثبل األستاذ
فيف عمى إدارة المرفؽ أك مجمس إدارة المؤسسة مف قبؿ ػ انتخاب المسئكليف المشر :الشركط الحاسمة في ذلؾ كهي 

 .(51)كجكد نظاـ قانكني خاص بالمكظفيف -تمتع المؤسسات باالستقبلؿ المالي -. المكظفيف الفنييف فيها 

في طريقة اختيار المكظفيف كنظامهـ القانكني العنصر األساس لكجكد البلمركزية A. Humons كيرل األستاذ
اختيار  مافسياف عنده ،فبل يركزاف عمى طريقة اختيار أشخاص المرفؽ العاـ Laroque ك  Maspetiolاأم. (52)المرفقية

كلكف الشرط األساسي لكجكد البلمركزية المرفقية يكمف إلى جانب الشخصية .يف يالمكظفيف عف طريقة االنتخابات أك التع
مركزية الطابع، الليس كؿ المؤسسات العامة  أنه يركفكبذلؾ ، المعنكية، في السمطات الممنكحة ألشخاص المرفؽ العاـ

نما فقط تمؾ التي يتمتع مجمسها اإلدارم بسمطات تقريرية كباالستقبلؿ البلـز إلدارة المرفؽ العاـ  .  (53)كا 
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لها الشخصية المعنكية كالسمطات الكافية  رفقية التعد كاممة إال إذا تهيأتأف البلمركزية المDe Laubadèr كيرل 
 . (54)عامميف بإدارتها، تماما كما هي الحاؿ بالنسبة لبلمركزية اإلقميميةلم

كفي رأم الباحث أنه ليس هناؾ ما يمنع مف إطبلؽ تسمية البلمركزية المرفقية أك الفنية عمى المؤسسات كالمصالح 
 : العامة إذا تكفرت عمى ما يمي 

 .كباالستقالؿ المالي كاإلدارم عف الدكلة االعتراؼ ليذه المؤسسات بالشخصية المعنكية  -

 .  إذا منح مجمس إدارتيا سمطات تقريرية كتنفيذية تباشرىا  بنفسيا كبمعزؿ عف الدكلة  -
 . تقتصر عالقتيا بالدكلة عمى الرقابة الكصائية، فقط كما ىك الحاؿ في الالمركزية اإلقميمية  -

  :لمرفقية بالبلمركزية اإلقميمية بما يمي كدعما لرأم الباحث يمكف  مقارنة البلمركزية ا

تتصؼ بالطابع المحمي كاإلقميمي عند  ،يتيف كجكد مصالح متميزةتعرؼ البلمركز  : مف حيث المصالح المتميزة/ أ 
 "المصمحية" ،كتتصؼ بالطابع الفني ك التقني في البلمركزية المرفقية "اإلدارة المحمية" البلمركزية اإلقميمية

الهيئات كاألجهزة التي تسير كمتاهما تتمتع بالشخصية المعنكية بكؿ ما تتمتع به مف استقبلؿ  :االستقالؿ مف حيث / ب 
دارم عف السمطات المركزية أك البلمركزية األعمى منها درج فإذا كانت كسيمة االنتخاب تدعـ االستقبلؿ  ة،مالي كا 

دارتها مف قبؿ مجالس منتخبة محميا مف قبؿ سكاف حيث " الالمركزية اإلقميمية"لمكحدات اإلدارية المحمية  يتـ تسيرها كا 
بكاسطة فئة الخبراء كالفنييف اإلدارييف المختاريف مف  إدارة الشخص المعنكم المرفقي ةفي المقابؿ تتـ عادف ،اإلقميـ اإلدارم

 . مصمحة الهيئة البلمركزية المرفقية

لـ تدعـ هذ   إذا كهمية لبلستقبلؿ، ةئات البلمركزية قد يككف  كاجهالهي تخابناكيمكف اإلشارة في هذا المجاؿ إلى أف 
بعد تشكيمها بسمطات كاختصاصات فعمية كتقريرية، ككضع الضمانات القانكنية " إقميمية أك مرفقية"الهيئات البلمركزية

 .لممحافظة عمى ذلؾ االستقبلؿ 

مكصكفة باعتبارات سياسية في البلمركزية  سية،يخضع كبلهما لمرقابة الكصائية دكف الرئا :مف حيث الكصاية/ ج
 . (55)اإلقميمية كباعتبارات فنية في البلمركزية المرفقية

كلف يصؿ إلى االختبلؼ في كمف هذ  المقارنة نتكصؿ إلى أف االختبلؼ بيف البلمركزيتيف هك اختبلؼ في الدرجة 
كأسمكبا تقنيا   ةزية اإلدارية أصبحتا تشكبلف كسيمالبلمرك، ألنهما يمثبلف شكميف لمفهـك كفكرة كاحدة هي فكرة الطبيعة

دارة كذلؾ لترشيد دكر كظيفة الدكلة في القياـ بكظائفها االقتصادية . الشؤكف العامة بالدكلة الحديثة فعاال في تسيير كا 
ما االستقبلؿ المالي ،عف طريؽ منحهالسمع كالخدمات البلزمة لممجتمع كاالجتماعية بصكرة أكثر فعالية في إنتاج كتقديـ

 .  (56)، تحت الرقابة الكصائيةص القانكني كحرية التصرؼ كالتخصصكاإلدارم كالتشخي
مف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ أف المؤسسات العامة لها مقكمات كأركاف كخصائص كنتائ  النظاـ البلمركزم اإلدارم 

 .انكني لممؤسسات العامةعمى أساس تخصصها في أهداؼ كأغراض متخصصة يحددها النظاـ الق
ف هذ  المؤسسات العامة تقسـ   .أك المهنية ةػصاديػغة االقتػإلى مؤسسات ذات الصبغة اإلدارية كمؤسسات ذات الصبكا 

 :المؤسسات العامة كتقسيماتها كأركاف سنتطرؽ إلى مفهـك 
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 :مفيـك المؤسسات العامة:المطمب األكؿ
تتمتع بالشخصية المعنكية العامة  مشركعات عامة أك مرافؽ عامة،المؤسسات العامة هي منظمات عامة أك 

هي الصكرة ك  اإلدارية المركزية المختصة بعبلقة التبعية الكصائية، مع ارتباطها بالسمطات ي كاإلدارم،كاالستقبلؿ المال
 . الثانية مف صكر البلمركزية اإلدارية 

عمى المؤسسات العامة مثؿ تسميات مختمفة لمداللة  تعمؿسازائرم ف المشرع الجإ:تعريؼ المؤسسات العامة/ الفرع األكؿ
كلكنه لـ يعط تعريفا كاضحا كمحددا لممؤسسات العامة،  .. الغرفة، المعهد، المكتب،  ،لصندكؽا ، المركز،الديكاف، الككالة

إعطاءنا كما ، كترؾ مهمة ذلؾ األمر إلى  الفقهاء الذيف لـ يبخمكا كلـ يتكانكا في مف التشريعات في القانكف المقارفكغير  
، كبسببه حصمنا عمى عدد كبير مف ي ذلؾ عمى أساس ما يعتقد ك يتصكر، حيث كؿ فقيه أعتمد فكبيرا مف التعريفات

 :التعاريؼ منها
ـ مزكد بالشخصية المعنكية كالمتخصصة في المؤسسة العامة ىي مرفؽ عا"الذم يفيد أف :ليمةتعريؼ د محمد كامؿ 

 .(57)" نشاط معيف
المؤسسة العامة ىي عبارة عف مرفؽ عاـ يدار عف طريؽ منظمة عامة "الذم قرر فيه أف: تعريؼ د خميس السيد

، كتتخصص في أعماؿ معينة طبقا لقاعدة اإلدارية الكصائية تتمتع بالشخصية المعنكية مع خضكعيا لمرقابة
 .                         (58)"الكظيفيالتخصص 

 .(59)" مركزمالمؤسسة العامة ىي المنظمة العامة المممككة لمدكلة كالتي تدار بأسمكب  الالّ ":تعريؼ د سعد العمكش
المؤسسة العامة ىي منظمة إدارية عامة تتمتع بالشخصية القانكنية كالمعنكية العامة ":كعرفيا د عمار عكابدم 

لخضكع لمرقابة اإلدارية ؿ المالي كاإلدارم، كترتبط بالسمطة اإلدارية المركزية المختصة بعالقة التبعية كاكباالستقال 
 . (60)" مركزم لتحقيؽ أىداؼ محددة في نظاميا القانكنياإلدارم الالّ  باألسمكب، كىي تدار كتسير الكصائية

المؤسسة العامة ىي عبارة عف منظمة تممكيا السمطات بما في ذلؾ السمطات "كعرفت تعريفا آخر مضمكنو أف 
كأنيا خاضعة لرقابة إدارية عميا مف قبؿ السمطات العامة . .أكثرأك  % 51المركزية أك الحككمية أك المحمية بنسبة 

 . (61)..."  كأنيا منظمة أنشئت إلنجاز طائفة معينة مف األىداؼ العامة.. المالكة ليا 
ف المؤسسات العامة تتميز بجممة مف أ نستنت ،مف خبلؿ التعريفات السابقة: خصائص المؤسسات العامة/ الفرع الثاني

،كما تساعد هذ  الخصائص عمى تميزها ح ماهيتها بصكرة أكثر دقة ككضكحاالخصائص الذاتية التي تساعد في تكضي
 : كأف أهـ هذ  الخصائص تتمثؿ فيما يمي.  منهامنظمات اإلدارية التي تقترب عف غيرها مف الهيئات كال

 .مممككيتها لمدكلة كتنشأ أصبل بكاسطتها -أ
 . تتمتع باالستقبلؿ المالي كاإلدارم في حدكد القانكف ب ػ
  .تمثؿ كتجسد فكرة البلمركزية اإلدارية المصمحية المرفقية ج ػ
 .رزّزغ اٌّإسسخ اٌؼبِخ ثبٌشخظ١خ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌؼبِخ د ـ

المؤسسة العامة اإلدارة كالكسيمة التنظيمية األكثر كفاءة ك مركنة كرشاد  لتدخؿ الدكلة لتحقيؽ أهداؼ التنمية  تعتبر -ىػ
غراض أالكطنية االقتصادية كاالجتماعية، نظرا لتمتعها باالستقبلؿ اإلدارم كالمالي كحرية التصرؼ كتخصصها في 

 . كأهداؼ محددة
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إدارات كعماؿ كلجاف  مركزم كعف طريؽ مجالسبكاسطة األسمكب اإلدارم البلّ تدار كتسير المؤسسة العامة  -ك
تخضع المؤسسة العامة لمسمطة كالرقابة اإلدارية الكصائية التي تمارسها عميها السمطات  رػ. متخصصة دائمة كمؤقتة

 .اإلدارية المركزية في حدكد النظاـ القانكني الذم يحكـ المؤسسات العامة
، استهبلكية كفي تقديـ تتمثؿ عادة في إنتاج سمع إنتاجيةسسة العامة لتحقيؽ أهداؼ عامة محددة تتخصص المؤ  -ز 

 . خدمات عامة إلشباع الحاجات العامة 
 . أك منظمة عامة كفقا لممعايير الراجحة امعا امرفقالمؤسسة العامة تعتبر  -ـ 

 :أركاف المؤسسات العامة:الثاني المطمب
ختمؼ الفقه في مسألة تحديد أركاف كمقكمات المؤسسات العامة التي تسند كجكدها كمنظمة إدارية مستقمة كقائمة ا

 :  بذاتها، كمهما اتسع هذا االختبلؼ، يمكف التقرير باألركاف التالية
فقا لمعيار تمييزها، أك مرفؽ عاـ ك أف المؤسسة العامة هي منظمة إدارية عامة :المنظمة العامة أك المرفؽ العاـ/ أكال

فالمنظمات العامة هي الكحدات أك المشركعات أك المنظمات كالهيئات اإلدارية التي ، كتفريقها عف المنظمات الخاصة
 ،اجتماعية أك إداريةأك  تديرها الدكلة بنفسها أك تحت إشرافها في نطاؽ القانكف العاـ لمقياـ بأعماؿ كأنشطة عامة اقتصادية

كمف أبرز المنظمات اإلدارية العامة المرافؽ  ،ة مف أجؿ إشباع الحاجات المادية أك المعنكية العامةلتحقيؽ أهداؼ عام
كلككف . الخ.. كالمصالح العامة الحككمية العامة باختبلؼ أنكاعها كالكحدات كالمشركعات العامة كالهيئات العامة

 :تنت  اآلثار التالية فهي المؤسسات العامة منظمات إدارية عامة
 . ف قرارات كعقكد كأعماؿ المؤسسات العامة هي قرارات كعقكد كأعماؿ عامة إداريةأ ػ
ف المؤسسات العامة تتمتع بحؽ ممارسة مظاهر السمطة في نطاؽ اختصاصاتها لتحقيؽ األغراض التي أنشئت مف أ ػ

 . أجمها 
  .أف األشغاؿ التي تتـ عمى عقارات لصالح المؤسسات العامة هي أشغاؿ عامة ػ
أف أمكالها أمكاؿ عامة كأف عمالها عماؿ عامكف، كأنها تخضع لنظاـ المحاسبة العامة كلمرقابة اإلدارية العامة كأف  ػ

 .النظاـ القانكني الذم تخضع له هك القانكف العاـ كتخضع لرقابة القضاء اإلدارم أصبل 

 ةمحيػالعامة، يجعمها منظمة المركزية إدارية مصإف تمتعها بالشخصية المعنكية : ةالشخصية المعنكية العام/ثانيا
حيث هناؾ الكثير مف المنظمات كالمرافؽ العامة التي ال تعد مؤسسات عامة ألنها ليست مزكدة بالشخصية . أكمرفقيه

لمتمييز بيف المؤسسات العامة كالمرافؽ العامة، حيث  االمعنكية العامة، كبذلؾ يمكف اعتبار الشخصية المعنكية معيار 
إذف المؤسسات العامة هي مرافؽ عامة . بينما الثانية ال تتمتع بها. األكلى تتمتع بها كما يترتب عنها مف آثار قانكنية

ساليب إدارة ، ككذلؾ هي أسمكب مف أ(62)مزكدة كمتمتعة بالشخصية المعنكية كيتكلد عنها الكثير مف اآلثار كالنتائ  
 .تسيير المرافؽ العامة

كنها ال تعد مؤسسات عامة ألنها ال تتمتع ات اإلدارية الكطنية المتخصصة كلتكجد بعض المصالح كاألجهزة كالتنظيم
بالشخصية المعنكية، كمف األمثمة عمى ذلؾ في التنظيـ الجزائرم المحافظة السامية لمبحث المنشئة بمكجب المرسـك رقـ 

 .1986ابريؿ8ادر بتاريخ الص 72/ 86

 انتيجة تمتع المؤسسات العامة بالشخصية المعنكية العامة أصبحت كيان :التخصص كاالستقالؿ المالي كاإلدارم/ ثالثا
داريا  بذاته كمستقبل اقائم اتنظيمي اإداري  . ماديا كا 
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يد التصرؼ المالي كحرية تحداالستقبلؿ المالي لممؤسسة يعني استقبللية ذمتها المالية الخاصة كتمتعها بحرية 
رؼ كأف تككف لها ، ككذلؾ حرية اإلنفاؽ كتنظيـ ميزانيتها الخاصة بها كسمطة األمر بالصإيراداتها المالية الخاصة بها

 . (63)، كتحممها المسؤكلية المالية أماـ السمطات العامة في الدكلة كالغيرمحاسبة خاصة بها
إلدارم هك تمتعها بحرية كسمطة اتخاذ القرارات اإلدارية المتعمقة بعمميات كالمقصكد باستقبلؿ المؤسسات العامة ا

، كتمتعها بسمطة كحرية إبراـ العقكد اإلدارية كاالقتصادية كسمطة تعييف العماؿ هدافها المحددة بقانكنها الداخميتحقيؽ أ
المسبقة  لمكافقة األكلية أككممارسة مظاهر السمطة الرئاسية عمى أشخاصهـ كعمى أعمالهـ دكف تكقؼ ذلؾ عمى ا

 : انب المالي كاإلدارم مقيد بقيديفكأف استقبلؿ المؤسسات العامة في الج، لمسمطات اإلدارية المركزية الكصية
حيث يجب أف تتقيد المؤسسات العامة بممارسة سمطاتها كصبلحياتها في حدكد االختصاصات  :تخصصهاقيد  أػ

 . كاألهداؼ كاألعماؿ المحددة لها بمكجب قانكنها األساسي المنشئ كالمنظـ لها 
ماؿ المختصة بسبلمة كشرعية أع ،ػ قيد الخضكع لمرقابة اإلدارية الكصائية التي تمارسها السمطات اإلدارية الكصية ب

 .المؤسسات العامة كحفاظا عمى متطمبات كحدة نظاـ الدكلة اإلدارية
حيث أف  ،إف المؤسسات العامة تربطها عبلقة التبعية بالسمطات اإلدارية المركزية الكصية: رابطة الكصاية اإلدارية/ رابعا

ا لمرقابة اإلدارية الكصائية  في حدكد الركف الثالث لممؤسسات العامة كالمتمثؿ باستقبللها اإلدارم كالمالي يتقيد بخضكعه
 ".  ال كصاية بدكف نص." القانكف 

 :(64)كمظاهر الرقابة الكصائية عمى المؤسسات العامة متعددة كتتحدد في نكعيف أساسييف
السمطات اإلدارية  تمارس :أػ الرقابة اإلدارية الكصائية عمى أشخاص الييئات كاألجيزة المسيرة لممؤسسات العامة

المركزية الكصية المتمثمة بالكزارة المختصة كفي حدكد القانكف العديد مف السمطات عمى أشخاص  الهيئات كاألجهزة 
، مثؿ سمطة التعييف كالترقية كالتأديب كالعزؿ لبعض األشخاص المشاركيف في تسيير يرة لممؤسسات العامةالمس

 . لنظاـ القانكني لممؤسسات العامة في الجزائرمثؿ المدير العاـ كمجمس المديرية في ا المؤسسات العامة
تتمثؿ هذ  الصكرة في المكافقة المسبقة في بعض  :الرقابة اإلدارية الكصائية عمى أعماؿ المؤسسات العامة .ب

الحاالت مثؿ سمطة التصديؽ عمى بعض تصرفات كأعماؿ المؤسسات العامة قبؿ تنفيذها، كسمطة الحمكؿ محؿ السمطات 
ألجهزة المديرة كالمسيرة لممؤسسات العامة، كأيضا سمطة إلغاء مداكالت كأعماؿ المؤسسات العامة التي تثبت كالهيئات كا

 . عدـ مشركعيتها، إضافة إلى سمطة تنسيؽ كتمكيؿ أعماؿ المؤسسات العامة
 :أنكاع ك تقسيمات المؤسسات العامة :الثالث المطمب

مختمفة كمتعددة منها طبيعة العمؿ كالنشاط الذم تقكـ به المؤسسات تقسـ المؤسسات العامة كفقا ألسس كمعايير 
 :(65)العامة كطبيعة األهداؼ التي تتخصص فيها كتسعى لتحقيقها إلى

تعتبر أقدـ أنكاع المؤسسات حيث أنها كانت مرافؽ عامة إدارية ثـ زكدت بالشخصية : المؤسسات العامة اإلدارية / أكال
نجاز أه المعنكية العامة اإلدارية ، كتقديـ داؼ عامة إدارية بحتةلتختص في إدارة كتسيير مرافؽ عامة إدارية كلتحقيؽ كا 

الييئات )أك ،(المؤسسات العامة التقميدية)سـا عميها كعادة ما يطمؽ لمجمهكر،الخدمات العامة إلشباع الحاجات العامة 
(66)(العامة

. 
المكتبة الكطنية ك محافظة تنمية الفبلحة في المناطؽ الصحراكية كمف األمثمة عميها في النظاـ اإلدارم الجزائرم 
 . (67)ككذلؾ تعتبر المعاهد الكطنية كالعميا لمتعميـ العالي
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إف هذ  المؤسسات عبارة عف مصالح أك مرافؽ عامة تتمتع بالشخصية  :الثقافيةالمؤسسات العامة العممية ك / ثانيا
المعنكية العامة كاالستقبلؿ المالي كاإلدارم كتتخصص في القياـ بأعماؿ كتحقيؽ أهداؼ محددة ذات طبيعة عممية 

 .(68)العربية كيدعى في صمب النص المجمع  ةلجزائرم لمغا كمف أمثمة هذ  المؤسسات المجمع. ثقافية

ت عف المؤسسة العمكمية المؤسسة عندما تميز نشأت هذ   :(الصناعية كالتجارية)المؤسسات العامة االقتصادية /لثاثا
حارسة تقـك فقط بالكظيفة اإلدارية كالحفاظ عمى  ةإال دكلفخبلؿ المرحمة التي لـ تكف فيها الدكلة الميبرالية . التقميدية

 االقتصادم، كلكف مع التطكر التي تعتبر مجاؿ المبادرة الخاصةالنظاـ العاـ كال تتدخؿ في الحياة االقتصادية 
رسة لمية الثانية دفعت الدكلة الميبرالية لمتدخؿ كلممااكالحرب الع 1929كاالجتماعي كخاصة بعد األزمة االقتصادية لعاـ 

كعميه فقد تبيف أف صيغة المؤسسة العمكمية التقميدية أم اإلدارية لـ تعد تتماشى . ي كتجارمنشاطات ذات طابع صناع
صيغة المؤسسة  إلى، كلهذا لجأت السمطات العمكمية أم مهمة النشاط ضمف اقتصاد السكؽكهذ  المهمة الجديدة لمدكلة 

 .     العمكمية االقتصادية 
المؤسسات العامة المهنية هي تمؾ المرافؽ التي تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ  :ت العامة المينيةالمؤسسا /رابعا

دارتها مجارم، كتتخذ صكرة أك هيئة النقابةالمالي كاإلدا . لس منتخبة مف أبناء المهنة ذاتها، حيث يشرؼ عمى تسييرها كا 
إجباريا كبقكة القانكف، كما هك الحاؿ في نقابات المحاماة  كيككف االنخراط فيها مف طرؼ أبناء أك أصحاب المهنة

كنظرا لككف المؤسسة .  كتمارس هذ  المؤسسات مظاهر السمطة العامة في مكاجهة أعضائها...كاألطباء كالصيادلة
ممية تنظيـ ، كاالضطبلع بعالعامة المهنية تعاكف كتساعد الدكلة في القياـ بكظائفها عف طريؽ تمثيؿ الدكلة داخؿ المهنة

ا كفيما جزئي ماإلدار  اءالقض، نظرا لتمتعها بمظاهر السمطة العامة فإنها تخضع لمقانكف العاـ كلرقابة كاختصاص المهنة
كمف أهـ األمثمة عمى . (69)، بينما تخضع عممية تككينها لمقانكف الخاص كالقضاء الخاصيتعمؽ بأعمالها كأنشطتها

 . ـ الجزائرم نقابة المحاميف الجزائرييف المؤسسات العامة المهنية في النظا
 :ةاألساس القانكني الستقالؿ الجيات التي تباشر عمييا الكصاية اإلداري:المبحث الثالث 

كلكف . الفقه مجمع عمى أف البلمركزية اإلدارية تفترض تمتع اإلدارة البلمركزية باالستقبلؿ عف السمطة المركزية فّ إ
سنتطرؽ إلى هذ  . الفقهاء قد اختمفكا في تحديد األساس القانكني الذم يمنح هذا االستقبلؿ، كبذلؾ ظهرت ثبلث آراء

 .اآلراء في ثبلث مطالب 
 :لشخصية المعنكية األساس لالستقالؿلتمتع باا:المطمب األكؿ

  Duez ( Paul ) et Deb Eyre(Guy)يرل بعض الفقه كعمى رأسهـ دكيز ك دبير 
كذلؾ باعتبار أف التشخيص القانكني لئلدارة (70)أف البلمركزية اإلدارية تقـك إذا تمتعت تمؾ اإلدارة بالشخصية المعنكية

كنتيجة . مستقمة كأهمية التعاقد كالتقاضي كتحمؿ المسؤكلية القانكنية كالتعاقديةالبلمركزية يجعمها تتمتع بالذمة المالية ال
كاالستقالؿ ) ذلؾ ستتمتع باالستقبلؿ اإلدارم كالمالي كالفني عف السمطة المركزية، مع مبلحظة أف االستقبلؿ المالي 

، (71)اإلدارات المركزية أيضا  قؽ لبعضال يحقؽ البلمركزية دائما، كذلؾ ألنه قد يتح(  الحسابي  كاستقالؿ الميزانية
األساليب الفنية التي تطبؽ أصبل عمى  تباعهاإككذلؾ االستقبلؿ الفني قد يتحقؽ لهذ  اإلدارات عف طريؽ إعفائها مف 

 .المرافؽ العامة البلمركزية



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

121 

 

هذا الرأم منتقد حيث أف التشخيص يحقؽ االستقبلؿ مف الناحية النظرية كذلؾ ألف المشرع قد يمنح الشخصية  فّ إ
المعنكية ألحد الجهات اإلدارية كذلؾ ألسباب عممية كلكنه في نفس الكقت يعمؿ عمى إخضاعها لتنظيـ يجعمها فيه تفقد 

 . (72)كبمجيكا اؿ في فرنسا ، كما هك الحةاالستقبلؿ كيبقيها تابعة لمسمطة المركزي
 :تقالؿاالنتخاب  أساس  لالس :يالمطمب  الثان

كيرل البعض اآلخر مف الفقه كعمى رأسهـ األستاذ محمد نكر الديف كعبد الرزاؽ ككذلؾ جييـك دم بيزاف 
Guillaume De Bézin )  (  المعنكية حيث يقكؿ أصحاب هذا الرأم أف المركزية اإلدارة ال تتحقؽ بتكافر الشخصية

حتى نضمف استقبللها بسمطة ،(73)ال هك اختيار القائميف عمى تسيير اإلدارة بطريقة االنتخابأفر شرط أخر افقط بؿ بتك 
حيث يتـ اختيار القائميف عمى تسييرها  ،كبشرط االنتخاب كذلؾ تتميز اإلدارة البلمركزية عف اإلدارة المركزية ،التقرير

كطبقا لهذا القكؿ تتحقؽ البلمركزية اإلدارية الديمقراطية في مجاؿ . (74)كليس باالنتخاب بطريقة التعييف مف طرؼ الدكلة
 . (75)اإلدارة العامة 

نه ال ينطبؽ عمى الكحدات اإلدارية البلمركزية المشخصة كصؼ البلمركزية اإلدارية ما لـ إكاعتمادا عمى هذا الرأم ف
كينسحب ذلؾ .  (76)االنتخاب مف بيف مكظفي الكحدة اإلقميمية كبكاسطتهـ يتـ اختيار القائميف عمى تسيير إدارتها بطريؽ

عمى المؤسسات العامة بأنها ال تكصؼ بالبلمركزية اإلدارية إال إذا تـ اختيار مجالسها اإلدارية بطريقة االنتخاب مف ذكم 
منتخبة بكاسطة ذكم الشأف كالتجار  كهذا ما نجد  بالفعؿ بالنسبة لمغرؼ المهنية التي تشرؼ عمى إدارتها مجالس. الشأف

ي بدكنها تنرل إلى جانب ذلؾ تمتع هذ  المؤسسات بالشخصية المعنكية، ال كنناكل. أك أرباب الصناعات كالحرؼ المختمفة
 .  (77)تفقد هذ  المؤسسات صفتها البلمركزية العامة كتصبح مجرد هيئة مركزية تعمؿ في ظؿ عدـ التركيز اإلدارم 

 :مباشرة سمطة التقرير المستقمة أساس لالستقالؿ:لثاالمطمب الث
أف المركزية اإلدارة تتحقؽ إذا ( Maspétiol et La rogue)كيرل فريؽ ثالث مف الفقه كعمى رأسهـ ما سبيتكلكالركؾ

في  ،(78)تمتع مدراء الجهة اإلدارية بسمطة تقرير مستقمة عف السمطة المركزية إضافة إلى تمتعها بالشخصية المعنكية 
بلؿ كبغض النظر عف مع تكفير الضمانات القانكنية  البلزمة لهؤالء المدراء لتحقيؽ ذلؾ االستق حدكد الكصاية اإلدارية،

 André Martin : حيث تقكؿ.  (79)، سكاء كانت بطريقة االنتخاب أك بالتعييف أك بالجمع بيف الطريقتيفطريقة اختيار 

Pannetier  تقبلؿ في مكاجهة السمطة مركزية اإلدارية هك تمتع اإلدارة البلمركزية باالسأف جكهر البل)بهذا المجاؿ
ف كاف االنتخاب هك الكسيمة الشائعة التي جرت ا  جكهرا بالنسبة لبلمركزية اإلدارية، ك  ت، كأف االنتخابات ليسالمركزية

لما يرا  المشرع أصمح لتحقيؽ  حيث أف طريقة اختيار المدراء تخضع.  (80)عميها العادة لتأكيد االستقبلؿ المذككر
 . المصمحة العميا لمدكلة كهذا يخضع أيضا لدرجة الحضارة التي تتمتع بها المجتمعات المختمفة 

كحسب هذا الرأم فإف صفة اإلدارة البلمركزية تنطبؽ عمى أية جهة إدارية كمنها المؤسسات العامة إذا تـ تشخيصها 
، مع البلزمة إلدارة مصالحها الذاتية، كذلؾ في حدكد الكصاية اإلدارية القراراتكأعطيت االستقبلؿ فيما يتعمؽ باتخاذ 

 .  عدـ خضكعها ألية رقابة رئاسية مف جانب الجهات المركزية
أف اشتراط االنتخابات الختيار أعضاء  CHARLES DEBBASCH كمف ذلؾ  يرل البعض كعمى رأسهـ 

نما كاف العتبارات سياسيةاليكف  لـ( اإلقميمية ك المرفقية)األشخاص اإلدارية  ، ككاف الهدؼ عتبارات قانكنية أصبل، كا 
كف اإلدارية اإلقميمية ؤ إلى مجاؿ الش ؤكف السياسيةمنها إدخاؿ الفكرة الديمقراطية القائمة عمى االنتخابات مف مجاؿ الش

كبيف نظاـ االنتخاب كنظاـ  كنظاـ قانكنيهذا في حيف أنه ال يجكز الربط بيف نظاـ البلمركزية اإلدارية . (81)المرفقية
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دا لذلؾ فإف مثؿ هذا الربط ال يتفؽ مع أحكاـ القانكف الكضعي حيث يضفي صفة البلمركزية اإلدارية عمى يكتأي. سياسي
 .(82)كبكاسطة السمطة المركزيةتيار مسيريها يتـ بطريقة التعييف المؤسسات العامة اإلدارية كاالقتصادية رغـ أف اخ

كنبلحظ في هذا المجاؿ أف سمطة التقرير المستقمة التي يتمتع بها العضك البلمركزم في إطار البلمركزية اإلدارية 
تختمؼ جكهريا عف سمطة التقرير التي يتمتع بها العضك المركزم في إطار المركزية اإلدارية (  اإلقميمية أك المرفقية)

، قبلؿ التاـ في مباشرة هذ  السمطةيعكد لعدـ تمتع العضك المركزم باالستكسبب ذلؾ . القائمة عمى عدـ التركيز اإلدارم
حيث يحتفظ الرئيس اإلدارم األعمى درجة بالكممة الفصؿ في مجاؿ التقرير كذلؾ تطبيقا لسمطة الرقابة الرئاسية عمى 

كفي المقابؿ فإف هاتاف  .ديؿ كسمطة تكجيه األكامر الممزمةمثؿ سمطة التع ارات التي تصدر عف العضك المركزم،القر 
السمطتاف ال تممؾ جهة الرقابة الكصائية  استعمالهما في مكاجهة القرارات التي تصدر عف عضك الجهة اإلدارية 

ف كجدت أحيانا سمطة تكجيه األكامر بيد العضك المركزم في مكاجهة القرارات . البلمركزية المشمكلة بالكصاية اإلدارية كا 
 . مركزم المشمكؿ بالكصاية اإلدارية، إال أف هذ  األكامر تككف غير ممزمة له بلالالتي تصدر عف العضك 

كمف ذلؾ فإف سمطة التقرير عندما تنقؿ في ظؿ المركزية اإلدارية تككف لصالح جهات تابعة بينما يككف النقؿ لصالح 
 . (83)جهات مستقمة في ظؿ البلمركزية اإلدارية

 
  خاتمػة

في  (المؤسسات العامة) تختمؼ عف الهيئات البلمركزية المرفقية" الكالية كالبمدية" البلمركزية اإلقميميةإف الهيئات في 
 :  كثير مف األمكر أهمها

إلى كحدات إدارية إقميمية، مع تمتع كؿ يـ أرض الدكلة الجغرافي الهيئات البلمركزية اإلقميمية عمى أساس  تقستنشأ  :أكال
بينما تنشأ الهيئات البلمركزية المرفقية عمى أسس مكضكعية  ،المعنكية المستقمة عف شخصية الدكلةكحدة بالشخصية 

 .  (84)، كليس عمى أسس إقميمية كجغرافيةقبمها تكمادية كفنية  كبجهكد  شخصيات إدارية مستقمة كجد
، كبذلؾ يككف اختصاص ميةافؽ العامة المحالبلمركزية اإلقميمية تقكـ بإدارة كؿ أك أغمب المر الكحدة اإلدارية في : ثانيا

بينما  .اإلدارة البلمركزية اإلقميمية صفة االختصاص، بشرط أف يككف هذا االختصاص ضمف الحدكد اإلقميمية بكؿ كحدة
 اإلدارات في الهيئات البلمركزية المرفقية تقـك كؿ منها بإدارة مرفؽ أك عدد محدكد مف المرافؽ العامة، كتتقيد في تحقيؽ
األهداؼ كاألغراض المتخصصة كالتي حددها النظاـ القانكني لممؤسسات العامة، كبذلؾ يككف اختصاصها صفة 

 . (85)االختصاص  المتخصص

هيئات البلمركزية اإلدارية محؿ الكصاية يمكف أف تككف هيئات المركزية أف  إال أنه كرغـ هذا االختبلؼ بينهما نرل
كذلؾ عمى أساس االتفاؽ بينهما في  مرفقيه تتمثؿ في المؤسسات العامة،كزية إدارية إدارية إقميمية، أك هيئات ال مر 

، كاستقبللهما الكثير مف العناصر األساسية منها قيامهما بمباشرة بعض المصالح العامة إلى جانب السمطات المركزية
 . الكصاية اإلداريةلكقت مف خبلؿ كثالثا خضكعهما لمسمطات المركزية في نفس ا عف السمطة المركزية،

، يمكف أف تككف إقميمية أك مرفقية، كأف هذا االتجا  هك البلمركزية اإلدارية محؿ الكصايةكمف ذلؾ فإف الهيئات 
الجهات البلمركزية اإلقميمية في كما أف ،االتجا  الذم سار عميه المشرع الجزائرم في تعريفه لمهيئات البلمركزية اإلدارية

كحسب ، الكالية كالبمدية كتشرؼ عمى إدارتها مجالس منتخبة كتعمؿ تحت الكصاية اإلدارية أيضاالجزائر تتمثؿ في 
اعتقادنا أف هذا التقسيـ ال يؤدم الغرض المرجك مف البلمركزية اإلقميمية حيث تسعى إلى تقريب اإلدارة مف المكاطف 
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. ذلؾ الجزء مف اإلقميـصة التي تهـ التنمية في إلشباع حاجاته كما تسعى إلى مشاركة المكاطف في اتخاذ القرارات كخا
نقترح أف يتسع هذا التقسيـ ليشمؿ القرية كتصبح القرية هي أصغر كحدة إقميمية كتعتبر هي الكحدة القاعدية بالتقسيـ 

 .اإلدارم بدؿ البمدية

، ستقبلؿ عف الهيئات المركزيةة االكأف األساس القانكني الذم يمنح الهيئات البلمركزية اإلدارية، محؿ الكصاية اإلداري
مة ظهك الجمع بيف  تمتعها بالشخصية المعنكية كمباشرتها سمطة التقرير المستقمة عف السمطة المركزية، كتحت م

سبة لمهيئات ، لكنه بغير ذا أهمية بالنرم لمهيئات البلمركزية اإلقميمية، أما بالنسبة لبلنتخاب فهك ضرك الكصاية اإلدارية
 كف السياسيةؤ شألنه كاف الهدؼ منها إدخاؿ الفكرة الديمقراطية القائمة عمى االنتخابات مف مجاؿ ال ،لمرفقيةالبلمركزية ا

نما كاف نتخابات العتبارات قانكنية أصبلكبذلؾ لـ يكف إدخاؿ فكرة االف اإلدارية اإلقميمية كالمرفقية ك ؤ إلى مجاؿ الش ، كا 
الربط بيف نظاـ البلمركزية اإلدارية كنظاـ قانكني كبيف نظاـ االنتخاب هذا في حيف أنه ال يجكز  ،سياسية العتبارات

يدا لذلؾ فإف مثؿ هذا الربط ال يتفؽ مع أحكاـ القانكف ي، كتأعمى الهيئات البلمركزية المرفقيةكخاصة  ،كنظاـ سياسي
رغـ أف اختيار مسيريها في الكضعي حيث يضفي صفة البلمركزية اإلدارية عمى المؤسسات العامة اإلدارية كاالقتصادية 

 .كثير مف الحاالت يتـ بطريقة التعييف كبكاسطة السمطة المركزية
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 الكتابة اإللكتركنية كدليؿ إثبات
 باطمي غنية
 كمية الحقكؽ
 سطيؼ  -جامعة فرحات عباس 

 

 

 ممخص
ف في نهايته التكقيع اليدكم د اتفاؽ األطراؼ، كالمتضمّ إف الحديث عف العقد، يعني الحديث عف المستند الكرقي الذم يجسّ 

نظرا النتشار كسائؿ االتصاؿ في السنكات األخيرة كظهكر الحاجة إلى سرعة التعاقد كبأكثر فعالية، كاف  لكف. أك الخطي
كعميه فالمشرع الجزائرم كفي تعديمه لمقانكف المدني باألمر . مف البحث عف البديؿ لمكتابة المتضمنة التفاؽ اإلرادات البدّ 
ة في اإلثبات لمكتابة في الشكؿ اإللكتركني كما في الكتابة عمى قد أعطى نفس الحجيّ  20/06/2005المؤرخ في  05/10

مف جهة يجب أف تحفظ بطريقة يمكف معها ضماف سبلمتها، مما يسمح ف ،كلكف بشركط 1رمكرّ  323الكرؽ كفقا لممادة 
ه التكقيع، كمف جهة أخرل أف يككف باإلمكاف التعرؼ عف الشخص الصادر عن. بإمكانية استرجاعها كقراءتها عند الحاجة

ثبات التزامه بالتصرؼ  .كا 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Résumé 
Jusqu'à tout récemment, on associait à l'image 

de tout contrat à un support en papier 

matérialisant l'accord des parties 

contractantes. Les modes de communication, 

ayant explosé depuis quelques années; et le 

besoin de contracter, plus vite et plus 

efficacement, s'étant fait sentir avec plus 

d'acuité, ont poussé le législateur algérien à 

être en diapason de ces nouveaux besoins; ce 

qui l'a poussé à admettre l'écrit électronique 

comme preuve; au même titre que l'écrit 

classique formulé sur du papier. C'est l'article 

123 bis de l'ordonnance 05I10 confirmant 

l'équivalence de force probante autre l'écrit 

sur support électronique et l'écrit sur support 

en papier, équivalence assortie, toutefois de 

certaines conditions: d'une part la 

conservation du contrat dans sa forme 

électronique définitive par un procédé fiable, 

et l'obligation de l'apposition de la signature 

électronique garantissant l'identification du 

signataire et la manifestation de sa volonté.    

 
 

 

 

 :مقدمة

إف انتشار كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالتي طرأت عمى 
المجتمع كأحد ركافد ثكرة المعمكمات كاالتصاالت مثؿ تبادؿ 

التمكس كالفاكس كالحاسبات الرسائؿ كالبرقيات عبر أجهزة 
اآللية كالمصغرات الفيممية، بدأت المستندات الكرقية تتراجع 
شيئا فشيئا في العمؿ كنتيجة طبيعية النتشار هذ  الدعامات 

، كلما تتميز به مف أداء جيد كسريع، كماتالجديدة لممعم
فضبل عف الكفاء بمتطمبات الحياة العصرية، كالتي ال تفي 

ظهرت الحاجة لمعرفة القيمة القانكنية  قميدية،به الكسائؿ الت
لممحررات االلكتركنية في اإلثبات، كمف هنا كاف مف 
الضركرم البحث فيما إذا يكجد في طبيعة هذ  المحررات 
االلكتركنية ما يحكؿ دكف استيفائها لشركط األدلة الكتابية، 

إلشكالية أساسػا في مػدل اتفاؽ كسائؿ االتصاؿ اكتنحصر 
ثة مف المتطمبات القانكنية إلثبات التصرفات  كمدل الحدي

قبكؿ هذ  الكسائؿ الجديدة كدليؿ إثبات  كما مدل حجيتها 
 بالمقارنة مع األدلة التقميدية 
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 : عمى النحك التاليكعميه سنقسـ دراستنا 
 تعريؼ المستند االلكتركني :األكؿالمبحث 

 القكة الثبكتية لممستند االلكتركني: المبحث الثاني 
 المستند االلكتركنيتعريؼ : المبحث األكؿ

كاالنترنت إلى إحداث ثكرة معمكماتية  أدل شيكع استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كعمى رأسها الحاسب االلكتركني
، ككاف البد مف ظهكر كسائؿ لمتحكـ في هذ  خيرة عف المعمكمات كالمعمكماتيةكأصبح الحديث في اآلكنة األ ،كبيرة

، كالتي ال تفي بها أدكات التعامؿ التقميدم التي ها كاسترجاعها كنقمها كاستخدامهاالمعمكمات كتجميعها كمعالجتها كاختزان
، كظهر ما ا الدعامات كالكسائط االلكتركنية، كالتكقيع العادم فكاف البد مف أف تحؿ محمهتقـك عمى الكرؽ كالكتابة العادية

ـك أك يستند عمى أكعية غير كرقية، كاألشرطة الممغنطة، األقراص الممغنطة، يسمى بالتعامؿ االلكتركني الذم يق
، كألنها ال المعمكمات كمعالجتها كاسترجاعها كسائؿ نظرا لسرعتها الفائقة في نقؿككثر التعامؿ بهذ  ال. الميكركفيمـ كغيرها

، كلذا قامت أغمب الشركات كالبنكؾ بإدخاؿ الحاسب اآللي بالمقارنة مع المستندات الكرقية تأخذ إال حيزا بسيط في المكاف
فهؿ .أصبحت أغمب المعامبلت تتـ الكتركنياك  في إدارتها كعممها مما أدل إلى االستغناء بصكرة شبه نهائية عف الكرؽ،

 يمكف لهذ  األدكات أف تؤدم ما يؤديه الدليؿ الكتابي 
بحيث إذا تخمؼ أحدهما فبل معنى كال  ،، الكتابة كالتكقيعيفف كأساسييف جكهريينعمـ أف الدليؿ الكتابي يتألؼ مف عنصر 

كؿ ثـ التكقيع في المطمب الكتابة في المطمب األ :تاليف عمى الترتيب اليف العنصر يكسنتكمـ عف هذ ،كجكد لهذا الدليؿ
 .الثاني

 الكتابة اإللكتركنية : المطمب األكؿ
،كالسؤاؿ الذم هذا السند محررا رسميا أك عرفيا يقصد بالكتابة كعنصر مف عناصر اإلثبات،السند األصمي كقد يككف
 يطرح هك مدل استيعاب مخرجات الحاسب اآللي ضمف مفهـك الكتابة  

كالجدير بالتأكيد أنه ليس هناؾ في القانكف ما يمـز في االعتقاد في أف الكتابة ال تككف إال عمى الكرؽ،كتأكد هذا المعنى 
الدعامة التي تتـ عميها  في قانكف المعمكماتية حيث أشار إلى أف المشرع الفرنسي لـ يحدد LAMYفي مرجع 

بالنقؿ الدكلي إضافة إلى العديد مف االتفاقيات الدكلية التي تبنت هذ  الفكرة منها اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة .الكتابة
ة أك الكسيط المستخدـ في كعميه يتضح أف الكتابة ال ينظر إليها مف حيث ارتباطها بالدعام.1981لمبضائع لسنة 

،كتحديد مضمكنها بما يمكف لؤلطراؼ مف الرجكع إليه التصرؼ القانكني الدليؿ عمى كجكد،بؿ بكظيفتها في إعداد التدكيف
 .                          في حالة نشكب نزاع

فإذا ما  ،(1)كأف تتصؼ الكتابة باالستمرارية كالثبات ،سيط مقركءاكحتى تقـك الكتابة بهذا الدكر يجب أف يككف الك 
مكف أف يراها اإلنساف ، كال ينها عمى كسائط مكتكبة بمغة اآللةه يتـ تدكيطبقنا هذا عمى المحررات االلكتركنية نجد أن

إنما البد مف إيصاؿ المعمكمة إلى الحاسب اآللي الذم يتـ دعمه بكاسطة برام  لها القدرة عمى ترجمة لغة  ك بشكؿ مباشر
ع األحكاؿ باستخداـ ت في جميكمف هذا المنطمؽ فإنه يضمف قراءة هذ  المحررا ،اآللة إلى المغة المقركءة لئلنساف

، طالما أف المغة التي تظهر عمى الشاشة هي لغة ئها لشرط إمكانية القراءة كالفهـكهك ما يعني استيفا الحاسب اآللي،
 .حاب العقدمفهكمة كمقركءة ألص
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ألشرطة رجات الكرقية، كاكعمى الرغـ مف ذلؾ فهناؾ بعض المخرجات االلكتركنية ال تثير أية صعكبة منها المخ
ت تبقى محؿ شؾ كاألشرطة ،كفي المقابؿ هناؾ بعض المخرجاا شرط الكتابة بالمفهـك التقميدم،حيث يتكافر فيهالمثقبة

 .الميكركفيمـ، كاالسطكانات الممغنطة ك الممغنطة
 مخرجات الحاسب اآللي الكرقية: الفرع األكؿ

بحيث إذا اعتمدت مف طرؼ الجهة المصدرة ككانت مكقعة تعتبر المخرجات الكرقية دليبل كتابيا له حجيته في اإلثبات، 
كذلؾ لتكافر شركط الدليؿ الكتابي الكامؿ مف كجكد كتابة عمى ، فإنها تصبح دليبل كتابيا كامبل له حجيته في اإلثبات

حيث إثبات كتخضع هذ  األكراؽ المطبكعة لمقكاعد العامة مف  ،دعامة كرقية كمقركنة بتكقيع كاعتماد الجهة المصدرة لها
إذا ما تمت طباعة المعمكمات المخزنة بكاسطة الحاسب في صكرة كشكؼ حسابات البنكؾ ،(2)صحتها أك الطعف فيها

أما إذا خمت هذ  األكراؽ مف تكقيع أك اعتماد الجهة المصدرة لها فإنها ال . كفكاتير استهبلؾ الكهرباء كالغاز كالتميفكنات
ز أف تقبؿ كمبدأ ثبكت بالكتابة إذا كاف مف شأنها أف تجعؿ التصرؼ المدعى به قريب تستكمؿ أركاف الدليؿ الكتابي كيجك 

 .(3)االحتماؿ
 المخرجات اإللكتركنية: الفرع الثاني

االلكتركنية مثؿ األشرطة الممغنطة كاألقراص المغناطيسية مف خبلؿ مراجعة الضكابط كالضمانات تصبح المخرجات 
فر تكثيؽ الكسائط الممغنطة تحقؽ كتك تابية كالسجبلت الرسمية التي صاحبت إنتاج ك التقنية كفي إطار اإلجراءات الك

إذ يتـ بعد المراجعة الدقيقة ألعماؿ  ،مف قانكف التكقيع اإللكتركني المصرم 15في مفهـك المادة  ،شركط الدليؿ الكتابي
نة مطبكع عميها رقـ الكسيط الممغنط تخزيف المحررات عمى الكسائط الممغنطة استخراج نسخة كرقية مف المكاد المخز 

المسؤكؿ عف مباشرة كتنفيذ األعماؿ حيث تتبلشى صكر المستندات كال تظهر عمى  كالشركة المنتجة كتاريخ التخزيف، ك
شاشة الحاسب بانتهاء أعماؿ المعالجة االلكتركنية لمبيانات كتخزينها، كمف ثـ ال يكجد دليؿ مادم يمكف الرجكع إليه 

كيتـ كذلؾ تكثيؽ الكسيط كرقية مقركءة مف المكاد المخزنة، كلذلؾ يجب طبع نسخة ،ى حقيقة المكاد المخزنةلمكقكؼ عم
الممغنط بضمانات فنية عالية التقنية كفي إطار إجراءات كضكابط كسجبلت رسمية مكتكبة كمكثقة حتى أصبح معها 

، كيتـ تكقيع األطراؼ المسؤكليف عف التخزيف الدقيقة ة بكؿ أبعادها كتفاصيمهاالكسيط الممغنط انعكاسا لؤلصكؿ الكرقي
كالنسخ مف الكسائط الممغنطة عمى النسخ الكرقية المطبكعة كاعتماد مدير الجهة المقرضة بإنتاج كتكثيؽ الكسائط 

شاركيف كبذلؾ تتحقؽ شركط الدليؿ الكتابي لهذ  الكسائط مف كتابة مذيمة باعتماد كتكقيع كؿ الم ،الممغنطة كخاتـ الجهة
في اإلنتاج كالتكثيؽ في إطار إجراءات كسجبلت رسمية مكتكبة تؤكد إثبات المكاد المخزنة كمف ثـ تقرير حجيتها في 

أما بالنسبة لممعمكمات التي تحتكيها األشرطة كاألقراص الممغنطة تككف مرئية ال يمكف التحقؽ منها حتى يتـ .(4)اإلثبات
أف يككف لها أصؿ مكتكب، كألف المشرع لـ يتطمب  القرص مف ذاكرة الكمبيكتر دكفأك تخزينها مباشرة عمى ذلؾ الشريط 

لكف هناؾ مف يشترط لقبكلها أف يتـ نسخ المعمكمات المخزنة  ،لمكتابة فيمكف قبكؿ هذا النكع مف الكتابات امعين شكبل
ف لـ (5)داخمها عمى مستندات كرقية بكاسطة الطابعة يشترط المشرع شكبل معينا فبل بد ، كيعتقد أنه رأم صائب حتى كا 

 . مف إمكانية قراءته كالتأكد مف سبلمته كمكافقته لممقصكد منه
ا حيث أف الكتابات المعمكماتية ال تصمح كعنصر مف عناصر الدليؿ الكتابي حتى كلك قمن (6)هناؾ مف يرل العكس

، كهذا ألننا لسنا أماـ مى شاشة الحاسبا مف خبلؿ عرضها ععميه اإلطبلعأك يمكف بنسخها عمى شكؿ مستندات كرقية 
مف القانكف  333لمادة ا)دج  100.00لتي تزيد قيمتها عف المحرر المؤسس مسبقا ك المطمكب إلثبات التصرفات ا
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مخزنة عمى أقراص الميزر ، أما فيما يتعمؽ بالمعمكمات ال(مف القانكف المدني المصرم  1341المدني الجزائرم كالمادة 
ات المسجمة عميها سكاء بالحذؼ ال يمكف إعادة التسجيؿ عميها مرة أخرل أك تعديؿ البيان( CDROM) كالضكئية

فر لدينا كتابة غير تقميدية تتميز بالثبات كالكضكح كاالستقرار يمكف االعتماد عميها كدليؿ إثبات اباإلضافة كبذلؾ تتك أك 
.الكقائع كالتصرفات القانكنية كمنحها حجية قانكنية

، نه يأخذ حكـ الكتابة التقميديةأ لنسبة لمميكركفيمـ يمكف القكؿكبا (7)
،فهي مف الكرؽ بالنسبة لمكتابة العادية كمف مادة الببلستيؾ بالنسبة نهما يكمف في مادة كركيزة الدليؿفالفرؽ الكحيد بي

ني في اإلثبات كدليؿ كامؿ البد ،كحتى يقبؿ  المحرر االلكترك لمعنصر األكؿ المتمثؿ في الكتابةهذا بالنسبة . لمميكركفيمـ
كالتكقيع هك العنصر الثاني األساسي في الدليؿ الكتابي كهناؾ مف يعتبر  العنصر أك الشرط ، أف يككف مكقعا مف أطرافه

الكحيد عمى فرض أف الكرقة تتضمف كتابة تثبت ما تـ االتفاؽ عميه كسنتعرض هنا لشكؿ جديد مف التكقيعات كالذم 
امبلت الرقمية أال كهك التكقيع االلكتركني مستعرضيف كظائفه كأشكاله في المطمب األكؿ كفعاليته ظهر ليكاكب التع

 .كبعض الصعكبات التي تعترضه في المطمب الثاني
 التكقيع االلكتركني: المطمب الثاني

التي تمزج مع إف هذا التكقيع يختمؼ في شكمه عف التكقيع التقميدم حيث أف األمر يتعمؽ بمجمكعة مف األرقاـ ك 
كمف بيف التعريفات التي ، خاص بشخص معيف" ككد سرم" سابية معقدة كيظهر لنا في األخيربعضها البعض بعمميات ح

 : قيمت بشأنه مايمي
 .   "كحدة صغيرة مف البيانات التي تحمؿ عالقة رياضية مع البيانات المكجكدة في محتكل الكثيقة" أنه 

التكقيعات كثيرا حيث نجد  عمى الشيكات التي تصدر عف طريؽ الحاسب االلكتركني، حيث كلقد انتشر هذا النكع مف 
، كما عمى المكظؼ إال أف يفحص صحة الشيؾ عف ا مف طرؼ الحاسبيحؿ الككد محؿ التكقيع بخط اليد يككف مطبكع

كيستخدـ كذلؾ  ،هذا الككد طريؽ إدخاله في آلة تقـك بفؾ الرمكز كال يشترط في المكظؼ أف يككف عارفا بكيفية حساب
 .(8)البطاقات البنكية كعمى الرسائؿ اإللكتركنية المتبادلة عبر شبكة االنترنت

 تعريؼ التكقيع االلكتركني : الفرع األكؿ
اٌفمشح  2فٟ اٌّبدح  13/03/2000اٌظبدس ثزبس٠خ  230/ 2000ٌمذ ػشف اٌّششع اٌفشٔسٟ اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ 

يرتبط بالمعمكمات التي يرغب المرسؿ في إرسالها إلى الطرؼ اآلخر كهذا يمثؿ التكقيع العادم أم أٔٗ رٛل١غ سلّٟ":األٌٚٝ 
بينما التكقيع االلكتركني . أنه عبارة عف بيانات في صيغة الكتركنية ترتبط فعبل بالمعمكمات التي يرغب في إرسالها

 :ف يتضمف بعض الشركطيجب أ la signature électronique avancéالمتقدـ 
 .أف يخص صاحبه دكف غير ، مما يسمح بتعيينه -

 .أف يتـ بكسائؿ تمكف صاحبه مف االحتفاظ به كالسيطرة عميه كحد  دكف غير  -

 .   (9)"أف يتـ ربطه بالبيانات التي كقع عميها، حيث يمكف مف اكتشاؼ أم تعديؿ الحؽ  -

الصادر  99/93نفس التعريؼ الذم جاء به التكجيه األكركبي رقـ ك ال يككف لمتغيرات التي قد تحدث أية قيمة كهك 
 .حيث عرفه عمى مستكييف  13/12/1999بتاريخ 

 :مف القانكف المدني الفرنسي عمى أف  1316/4كتنص المادة الجديدة 
« La signature nécessaire à la protection d‟un acte juridique identifie celui qui l‟oppose, elle 

manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte…. » 
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ككذا لـ يحدد الكسائؿ الفنية .كلقد ركز هذا التعريؼ عمى كظائؼ التكقيع كلـ يبيف العناصر الفنية التي يتشكؿ منها
كعرفته لجنة أعماؿ التجارة الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة  .(10)التي تضمف فعاليته في إثبات شخصية المتعاقد

(CNUDCI)  (11)"مجمكعة أرقاـ تمثؿ تكقيعا عمى رسالة معينة" بأنه  1996سنة. 
، كبالضغط عمى هذ  األرقاـ لمتعمقة بمفتاح رقمي خاص بالمرسؿكيتحقؽ هذا التكقيع باتخاذ اإلجراءات الحسابية ا

كيتـ تحديد هذ  األرقاـ الخاصة مف خبلؿ اتفاقية جماعية لمستخدمي االنترنت في المعامبلت يتككف التكقيع االلكتركني 
كيعني هذا تعدد التكقيع االلكتركني . اخاص اسري االجماعية، أك مف خبلؿ عقد مبـر بيف الطرفيف يحدد كؿ منهما رقم

نات  عف استعماؿ البطاقة ركني هك التكقيع الالكاضح لمتكقيع االلكت كالمثاؿ(12)الشخصبتعدد المعامبلت التي يبرمها 
  MasterCardك Visa، كلقد تـ كضع العديد مف البركتكككالت مف بينها البركتكككؿ الذم تـ كضعه بيف شركتي البنكية

تـ كضع بركتكككؿ  1996في سنة  Secure électronic Transaction تحت مسمى تكنكلكجيا تأميف المعامبلت 
 ،بشأف استخداـ البطاقة البنكية في العمميات التجارية Secure elctronic transaction ( S.E.T)ة لممعامبلت اآلمن

ممغنطة بذاكرة  حيث تقـك البنكؾ بتسميـ هذ  البطاقة لمعميؿ كمف خبلؿ الضغط عمى بعض األرقاـ السرية عمى دعامة
يتـ إدخاؿ البطاقة داخؿ جهاز تسكية , (البطاقة تكقيعوشريط التكقيع أم المكاف الذم يضع فيو حامؿ )حافظة لهذا الرقـ

 .(13)المعامبلت التي قاـ بها الشخص، إذ يستطيع البنؾ تعييف صاحب الرقـ السرم مف خبلؿ إجراء مضاهاة
 صكر التكقيع االلكتركني: الفرع الثاني

 :لمتكقيع االلكتركني صكرتاف التكقيع الرقمي ك التكقيع بالقمـ االلكتركني
، حيث ي العمميات البنكية كغير البنكيةيستخدـ هذا التكقيع ف : Digital signature:التكقيع الرقمي أك الككدم -أكال

تمكف العميؿ مف  -  CODEكهك مجمكعة مف األرقاـ شكمت في النهاية  –أف البطاقات البنكية تحتكم عمى رقـ سرم 
قـ السرم الخاص به كالمككف مف أربعة أرقاـ لمتأكد مف أف القياـ بكؿ العمميات المصرفية مف خبلؿ إدخاؿ هذا الر 

، كبالتالي يمكف له القياـ بمختمؼ عمميات له الدخكؿ إلى هذا الحساب البنكيالحامؿ لهذ  البطاقة هك الشخص المخكؿ 
 .  الخ....السحب كاإليداع 

ؿ كيتـ تحديثه فكرا كهك المعمكؿ به حيث يتـ تقييد مكقؼ العمي:  On Lineكهناؾ نكعيف مف نظـ عمؿ اآللة، نظاـ 
يتـ تسجيؿ العممية  Off Line أما نظاـ . داخمها بذاكرة تسجيؿ كؿ العممياتفي نطاؽ البطاقات الذكية التي تحتفظ ب

كيستخدـ كذلؾ في المعامبلت غير البنكية التي تتـ . عمى شريط مغناطيسي كال يتغير مكقؼ العميؿ إال في آخر اليـك
بيف التجار كالشركات، أما المعامبلت كالصفقات التي تتـ مف خبلؿ المراسبلت االلكتركنية فظهرت كسيمة أخرل إلضفاء 

، كيعتبر الفقهاء أف هذ  الطريقة هي الحؿ Cryptologieكتـ استخداـ طريقة التشفير  الصبلحية عمى هذ  التعاقدات
كيعتبر التشفير أحد المخارج المناسبة لتحقيؽ تأميف المعامبلت كضماف كصكؿ الرسائؿ . األمثؿ لمعقكد التي تتـ عف بعد

اإلبراـ أم تبادؿ الرسائؿ التي تتضمف كالمعمكمات غير مشكهة إلى الطرؼ اآلخر، كتستعمؿ هذ  الطريقة سكاء أثناء 
 . التعبير عف اإلرادة أك أثناء التنفيذ كخصكصا في المعامبلت المالية 

كلقد استعممت هذ  الطريقة فيما يخص سندات الشحف اإللكتركنية كذلؾ مف خبلؿ اعتماد نظاميف مف أجؿ ضماف انتقاؿ 
CMIهذ  السندات كهما نظاـ 

Boliro ك نظاـ (14)
 .التشفير ما المقصكد بالتشفير كطرؽ كضحكن(15)

حت عنكاف التشفير كفقا لمشركع قانكف التجارة االلكتركنية المصرم في الفصؿ الرابع تعرؼ  :تعريؼ التشفير_1
ه البيانات مف إطالع تغيير في شكؿ البيانات عف طريؽ تحكيميا إلى رمكز أك إشارات لحماية ىذ:" االلكتركني كهك
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مف القانكف التكنسي الخاص بالمبادالت كالتجارة االلكتركنية  516كعرفته المادة . "تعديميا أك تغييرىا أكالغير عمييا، 
، تضاىا المعمكمات المرغكب تحريرىااستعماؿ لرمكز أك إشارات غير متداكلة حيث تصبح بمق"عمى أنه  2000لعاـ 

رساليا غير قابمة لمفيـ مف قبؿ الغير أك استعماؿ رمكز أك إأك  . (16)"شارات ال يمكف الكصكؿ إلى المعمكمة بدكنياا 
رساله الكتركنياكمنه فالتشفير هك تحكيؿ نص الرسالة إلى نص غير مفهك  ، ثـ يقـك الشخص المرسؿ إليه بحؿ ـ كا 

 .التشفير بكاسطة مفتاح يممكه لفؾ هذا التشفير
أف الرسالة أرسمت مف طرؼ الشخص الكحيد : عية عمى حقيقتيف تتمثؿ األكلى فيإف استخداـ التشفير يقدـ أدلة قط

كالثانية أف الرسالة المرسمة لـ يتـ العبث بها بعد استبلمها ألف  ،الحامؿ لممفتاح القادر عمى تحكيؿ نص الرسالة إلى ككد
 .كأف الرسالة المسممة هي األصمية التي أرسمت، بحكزة المرسؿ يالمرسؿ إليه ليس بحكزته مفتاح التشفير كالذم بق

(17) 
 cryptage Par  cléاألكلى تعتمد عمى النظاـ السيمترم أك المفتاح المماثؿ: افهناؾ طريقت: طرؽ التشفير_2

symétrique  كالثانية تتـ بكاسطة استخداـ المفتاح العاـcryptage Par clé public  (Asymétrique) . 

 :( أنظمة التشفير التناظرية )السيمترم   التشفير_أ
عف طريقة تعتمد عمى أنظمة تستعمؿ كقاعدة محكرية ما يعرؼ بالتشفير كهك فرع مف فركع الرياضيات كهي عبارة 

، كيسمح ى شكؿ غير كاضح كغير مفهـك لمغيريعتمد عمى جممة مف الكسائؿ كالبرام  المعمكماتية لتحكيؿ المعطيات إل
سؿ إليه فقط ككذا باستعماؿ لكغاريتمات بإعادة هذا الشكؿ إلى طبيعته األصمية مف طرؼ صاحب المعطيات ك المر 

رقاـ تتألؼ هذ  المفاتيح مف عدد مف األ ،لخمؽ زكج مف المفاتيحdes algorithmes asymétrique تعرؼ بالتناظرية 
كلمحصكؿ عمى هذا الزكج مف المفاتيح تستعمؿ المكغاريتمات المذككرة سابقا كجممة مف . رقما أك أكثر 31قد يصؿ إلى 

 127مثبل يتـ ضرب عدديف أكلييف  ،les nombres premiersاألكلية لحسابية التي تستند إلى األعداد ا لعممياتا
ذا كاف مف السهؿ انطبلقا مف هذيف العدديف معرفة حاصؿ عممية  619126ليتـ الحصكؿ عمى عدد أكبر هك  977ك كا 

معرفة العدديف األكلييف  619126د األكبر أم الضرب بكاسطة المكغاريتمات أعبل  فإنه يستحيؿ مطمقا كانطبلقا مف العد
 .977ك  127المذيف استعمبل أم 

(18) 
، حيث تاح الذم يستعمؿ في التشفير كفكهقبؿ إرساؿ الرسالة يتـ االتفاؽ عمى المف: كيككف العمؿ بهذ  الطريقة كاآلتي

، بعد تمقي المشفرة بكسائؿ االتصاؿ العادية ثـ ترسؿ الرسالة ،يقة آمنة طبعا بعد إرساؿ الرسالةيرسؿ المفتاح بطر 
كنظرا ألف هذ  الطريقة تحتكم  لشفرة كيحصؿ عمى الرسالة األصمية،المستقبؿ لمرسالة كالحصكؿ عمى المفتاح يقـك بفؾ ا

خاص كيرل التقنيكف في مجاؿ المعمكماتية أف تقميد مفتاح .  (19)يستحيؿ تزكيرها( المكغاريتمات) عمى األرقاـ المعقدة 
كيزيد األمر تعقيدا كاستحالة إذا  ،رقما يستدعي عمى األقؿ إجراء احتماالت بعدد حبات رماؿ الصحراء 31يتككف مف 

ص في إذ البد مف إجراء مبليير االحتماالت لمكصكؿ إلى المفتاح الخا ،رقما 50كاف المفتاح عبارة عف ترقيـ يصؿ إلى 
 .زمف معقكؿ

 :التشفير بالمفتاح العاـ _ب 
المفتاح العاـ يمكف معرفته . ـ مفتاحيف أحدهما خاص كاآلخر عاـعتمد هذا التشفير عمى الهندسة العكسية باستخداتك 

أما المفتاح الخاص فبل يعممه . ، كيستعمؿ في التشفير فقطكالشخص الذم يريد إرساؿ الرسالة لبعض الجهات المختصة
، أما المفتاح العاـ مفتاح الخاص لكؿ شخص كعدـ إرسالهالإال صاحبه كيستعمؿ في فؾ الشفرة كيتطمب االحتفاظ ب
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كيعتمد هذا النظاـ الكقت الكافي . فيككف في متناكؿ الجميع الذيف كجهت إليهـ الرسالة المكقعة الكتركنيا بالمفتاح الخاص
 .لفؾ الشفرة العتمادها عمى طرؽ معقدة

(20) 

لذلؾ مف قبؿ مقدمي  لمجمهكر في فهارس رقمية معدة خصيصا عتمد هذ  الطريقة عمى طرح قائمة بالمفاتيح العامةتك 
خصكصا في حالة التعامؿ عبر  هـ مشكمة التأكد مف هذ  المفاتيح،، إال أف مستخدمي التشفير قد تكاجهخدمة التصديؽ

نسيابها فإف كلما كاف الهدؼ مف التجارة االلكتركنية هك التشجيع عمى التجارة كا. بكات المفتكحة مثؿ شبكة االنترنتالش
 .(21)الحؿ لهذ  المشكمة هك االستعانة بطرؼ محايد عبارة عف سمطة إشهار لمتأكد مف شخصية األطراؼ

كفي الكقت الذم تستمر فيه التكنكلكجيا بالتطكر يظهر في األفؽ محاكالت جادة مف قبؿ العمماء البتكار طرؽ تمبي 
، كأحدث ما تكصؿ إليه العمـ حاليا طريقة التكقيع بالقمـ االلكتركني تكقيع عمى الكرؽمتطمبات القانكف لمتكقيع، كيضاهي ال

 : فيما يميكسنبيف طريقة عممه Pen oP أك ما يسمى 

إف هذ  الطريقة الجديدة هي عبارة عف قمـ إلكتركني حساس يمكنه الكتابة عمى شاشة  :التكقيع بالقمـ االلكتركني: نياثا
 : المسيطر كالمحرؾ لكؿ هذ  العممية كالذم يقـك بكظيفتيف أساسيتيفالكمبيكتر باستخداـ برنام  محدد هك 

حيث يتمقى البرنام  بيانات العميؿ عف طريؽ بطاقته الخاصة تظهر تعميمات عمى الشاشة ثـ تظهر  :التقاط التكقيع_1
إذا تمت المكافقة تشفر تمؾ البيانات كتخزف عف . فؽ أك غير مكافؽ عمى هذا التكقيعرسالة له عمى الشاشة عمى أنه مكا

 . طريؽ البرنام 

حيث يقـك البرنام  بفؾ الشفرة كتقارف التعميمات مع التكقيع المخزف كيرسمها إلى برنام   :التكقيعخدمة التحقؽ مف _2
 .(22)الكمبيكتر الذم يعطي اإلشارة فيما بعد إذا كاف التكقيع صحيحا أكؿ

تر رقمي كذك مكاصفات عالية لتي كاجهت هذا النكع مف التكقيعات هي أنه يتطمب كجكد كمبيك مف بيف الصعكبات ا
في كؿ  pen oPككذا البد مف التحقؽ مف صحة التكقيع الػ  ،، كهذا يكمؼ مبالغ طائمة كغير متكفر بصكرة كافيةكخاصة

مقدما مف شخصية القائـ بالتكقيع لتسجيؿ ، أم البد مف كجكد سمطة إشهار لمتحقؽ ة يتـ فيها التكقيع بهذ  الطريقةمر 
.، لكف بالكاقع العممي فهذ   مشكمة ليس لها تأثير كبيرتقديمها إلى خدمة التقاط التكقيععينات مف التكقيع لممكقع ك 

(23) 

المبحث  مف الكثيقة االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني سنأتي إلى معرفة فعالية كؿ منهما في كفي األخير كبعدما عرفنا كبل
 .المكالي

 القكة الثبكتية لممستند اإللكتركني: المبحث الثاني
إف المشكمة األساسية في مجاؿ استخداـ تقنية المعمكماتية كالتعاقد عف بعد هي مشكمة اإلثبات بالدرجة األكلى حيث 

ية لذا سميت بالمعامبلت أف المعامبلت كالعقكد تتـ في شكؿ غير مادم كدكف الحاجة إلى كثائؽ أك مستندات كدعائـ كرق
ككاف لهذ  التطكرات التكنكلكجية الهائمة أثرها المباشر عمى القانكف القائـ في الكثير مف . الرقمية أك العقكد االلكتركنية

الدكؿ كالتي تكسع فيها مفهـك الكتابة بحيث أصبحت تشمؿ الكتابة االلكتركنية كعمى هذا يطرح التساؤؿ التالي هؿ يمكف 
 ،  كنفس الشيء بالنسبة لمكثيقة االلكتركنيةالخطي المتطمب تكافر  في اإلثباتكقيع االلكتركني كبديؿ لمتكقيع قبكؿ الت

 فكيؼ يمكف اإلثبات بالكثائؽ االلكتركنية كما هي حجيتها في اإلثبات  
 حجية الكثيقة االلكتركنية: المطمب األكؿ

دة التعاقد عف بعد أك عمى الخط، كهذا األمر يفرض نفسه عمى سمحت التقنية الحديثة لممعمكماتية كاالتصاالت بزيا
المشرع في مكاكبة هذ  اإلمكانات الهائمة التي يتـ فيها التعاقد مف خبلؿ الحكاسب كعبر الشبكات المفتكحة دكف أسانيد 
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خيرة، كأصبح مف كقد بادرت العديد مف الدكؿ إلى تعديؿ تشريعاتها بما يستجيب لمتطكرات األ. مادية مكقعة بخط اليد
المقبكؿ اليـك اإلثبات بالكتابة أك السجبلت االلكتركنية أسكة بالكتابة عمى الكرؽ، كمف بيف هذ  الدكؿ نجد أف المشرع في 

تعديؿ قانكف اإلثبات بما يتالءـ كتقنيات " كالمسمى 13/03/2000لصادر بتاريخ ا 200/230فرنسا كبمكجب القانكف 
ة عمى كأصبحت عمى إثر  الكتابة االلكتركنية مقبكلة في اإلثبات كالكتاب "تكقيع االلكتركنيالمعمكماتية كالمتعمؽ بال

يتحقؽ عف طريؽ الحركؼ أك الرمكز أك باألرقاـ أك أم إشارات " littérale"ي أك الحرفيتابكأصبح الدليؿ الك. الكرؽ
كلقد  .(24)مف القانكف المدني الفرنسي 1/ 1316 أخرل إذا كاف لها داللة كاضحة أم كاف سندها كأسمكب نقمها كفقا لممادة

بمكجب  1975ديسمبر  26المؤرخ في  75/58حيث قاـ بتعديؿ القانكف المدني  ،اتبع المشرع الجزائرم نفس الخطى
 : منه  1مكرر 323كنص في المادة  2005جكاف  20المؤرخ في  05/10:القانكف رقـ 

مكرر  453تركني كاإلثبات بالكتابة عمى الكرؽ، ككما جاء في مفيـك المادة يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكؿ االلك" 
الكثيقة االلكتركنية هي " المتعمؽ بالقانكف المدني التكنسي  2111الصادر في جكاف   2111/57مف القانكف  1فقرة 

يمكف تبادلػها عػبر  ة، ك التيميالرمكز الرق (اإلشارات) المحرر الذم يتككف مف مجمكعة مف الحركؼ أك األرقاـ 
الرغـ مف أف هذ  التشريعات قد عادلت بيف الكثيقة االلكتركنية كالكتابة  ىكعم ،(25)بكاسطة كسائؿ االتصاؿ الحديثةأك 

بشرط أف يككف ":سالفة الذكر 1316مف المادة  2لذلؾ كهذا ما يفهـ مف الفقرة  اعمى الكرؽ إال أنها كضعت شرط
كنفس  ،(26)"إلى الشخص الصادر عنو كأف تككف في أكضاع يمكف معيا ضماف سالمتياباإلمكاف التعرؼ معيا تماما 

يشترط إمكانية التأكد مف ىكية الشخص الذم أصدرىا كأف ": 1مكرر 323األمر بالنسبة لممشرع الجزائرم في المادة 
يككف محتكاىا كاضحا كيشترط أف " 1مكرر الفقرة  453 كالمادة". تككف معدة كمحفكظة في ظركؼ تضمف سالمتيا

 "التي تسمح بإمكانية قراءتيا كفحصيا عند الحاجة  ك كمحفكظا عمى دعائـ الكتركنية
يسمح بثبات ،هناؾ شرط آخر يتمثؿ في أف يككف الكسيط ط أف يككف المحرر الكتابي مقركءاباإلضافة إلى اشترا

ؾ الزما لمراجعة بنكد العقد أك لعرضه عمى القضاء بحيث يمكف الرجكع إلى المحرر كمما كاف ذل ،استمراريتها الكتابة ك
ؽ هذ  الشركط فاف استخداـ يتحقبفإذا كانت الكسائط الكرقية بحكـ تككينها المادم تسمح ، عند حدكث نزاع بيف أطرافه

 الكسائط االلكتركنية تثير التساؤؿ حكؿ مدل تحقؽ هذا الشرط حتى يمكف اعتبارها مف قبيؿ المحررات الكتابية  
،ذلؾ أف التككيف المادم ـ تحقؽ هذا الشرطكفي هذا الصدد فالخصائص المادية لمكسيط االلكتركني تمثؿ عقبة أما

لمشرائح الممغنطة كاألقراص المغناطيسية تتميز بقدر مف الحساسية بما يعرضها لمتمؼ السريع عند اختبلؼ قكة التيار 
 ،فهي أقؿ قدرة مف األكراؽ عمى االحتفاظ بالمعمكمات لمدة طكيمة، كعمى هذا درجة الحرارة الكهربائي أك االختبلؼ في

، كبالتالي يمكنها االحتفاظ ـ أجهزة ككسائط أكثر قدرة ك جكدةإال أف هذ  الصعكبة الفنية قد تـ التغمب عميها باستخدا
كعميه يمكف قبكؿ .كيفية الحفظبالمعمكمات لمدة قد تفكؽ قدرة األكراؽ العادية كالتي تتأثر بعكامؿ الزمف ك سكء التخزيف ك 

مكانية الرجكع إليها عند الحاجة ، يجب باإلضافة إلى هذا الشرط  .هذ  المحررات الستيفائها شرط االستمرارية كالدكاـ كا 
اإلتبلؼ، فالمحررات الكرقية تترؾ أثرا ماديا إذا ما تـ تعديمها أك تغييرها   المحررات غير قابمة لمتعديؿ أك أف تككف هذ

 .هؿ التعرؼ عميها سكاء بالقراءة العادية أك بالرجكع إلى الخبرة الفنيةكيس
ف اكتشؼ فهك صعب اإلثبات، فالكتابة عمى  فعندما نطبؽ هذا عمى المحرر االلكتركني نجد أنه صعب االكتشاؼ كا 

عاد المحك، بدكف ترؾ ة تنسيقه باإلضافة أك اإللغاء أك الكسائط االلكتركنية تمكف أم طرؼ مف التعديؿ في المضمكف كا 
 .(27)أم أثر مادم
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كيترتب عمى هذا األمر افتقار المحرر االلكتركني لشرط مف أهـ الشركط التي تتصؿ بكظيفة المحرر المكتكب، كالتي 
المشكمة أيضا عف طريؽ ف التطكر التكنكلكجي قد حؿ هذ  إكمع ذلؾ ف ،تهدؼ إلى تحقيؽ الثقة في البيانات المدكنة عميه
 هاػؿ فيػكف التدخػكرة ثابتة ال يمػعديؿ فيه إلى صػاستخداـ برام  تقـك بتحكيؿ النص الذم يمكف الت

كتتيح إمكانية حفظ المحررات االلكتركنية . Document Image Processing :أك تعديمها، كيعرؼ هذا النظاـ ب
لكتركنية ال يمكف فتحها إال بمفتاح خاص إمف خبلؿ حفظها في صناديؽ  بصكرة نهائية، كبشكؿ ال يقبؿ التعديؿ كالتبديؿ

 .تهيمف عميه جهات معتمدة
 .le contenueكالثانية بالمكضكع  La formeكتتميز الكثيقة االلكتركنية بخاصيتيف األكلى تتعمؽ بالشكؿ 

بات في مكاد كالمعمكماتية كاعتمد قانكف إثلقد كاف المشرع التكنسي مكاكبا لثكرة االنترنت :  الخاصية المتعمقة بالشكؿ
كلقد استعمؿ  ،، كالذم اعتبر أف الكتابة تبقى كتابة حتى كلك نقمت أك احتفظ بها في شكؿ الكتركنيتكنكلكجيا المعمكمات

، كنفس 1316مكرر نفس المصطمحات التي استعممها المشرع الفرنسي في المادة  453المشرع التكنسي في المادة 
 470إف تعديؿ المادة . ابي أك الخطيمكرر في تعريفه لمدليؿ الكت 323لنسبة لممشرع الجزائرم في المادة الشيء با

تضمف نظرة كاسعة لؤلصؿ بحيث أف هذا المفهـك يستكعب أف تقنية المعمكمات تسمح بإنتاج كثائؽ   COCمف  471ك
قنية هي األصؿ، إذ النسخة ليست فقط المتحصؿ فالنسخة الناتجة مف هذ  الت. تضمف أصالة المعمكمات التي تحتكيها

كمف أجؿ ذلؾ يجب أف تصادؽ عميها الهيئات العامة بعد التأكد مف مطابقتها لؤلصؿ  ،عميها مف الكتابة عمى الكرؽ
ككذا النسخة المتحصؿ عميها بكاسطة تقنية ميكركفيمـ كينتشر العمؿ بهذ  الطريقة كبصفة مستمرة عمى مستكل البنكؾ 

 .(28)ات في حالة ضياع األصؿكالشرك
هؿ يمكف لمكتابة في الشكؿ االلكتركني أف تؤدم نفس كظيفة الكتابة عمى الكرؽ  نحف :  الخاصية المتعمقة بالمحتكل

السبلمة  ،نعمـ أف الكتابة عمى الكرؽ تحتؿ الصدارة في مجاؿ اإلثبات لما تكفر  مف أعمى درجات األماف القانكني
(integrity )ة المكثكقي(authentucity)،  مع إمكانية كضع التكقيع عمى السند المادم كالذم يعد كسيمة لتحديد

كسنأتي إلى معرفة ما إذا كاف التكقيع . تزاـ بمضمكف السند الذم كقع عميهشخصية المكقع كالتعبير عف إرادته في االل
 . االلكتركني يؤدم نفس كظائؼ التكقيع العادم كبالتالي له نفس الحجية أكال

 فعالية التكقيع اإللكتركني: المطمب الثاني
إف الخصائص المادية التي يتميز بها التكقيع االلكتركني بالمقارنة بالتكقيع اليدكم الذم يضعه الشخص بخط يد  

مكاف تكرار  بدكف عممه أك مكافقته كعدـ  ،عمى المحرر الكتابي كانفصاؿ هذا النكع مف التكقيع عف شخصية صاحبه كا 
هؿ يحقؽ التكقيع االلكتركني نفس : تباط المادم لمتكقيع بالمحرر الكتابي كؿ هذا يؤدم بنا إلى طرح السؤاؿ التالياالر 

 كظيفة التكقيع العادم 
كيعتد بالتكقيع االلكتركني كفؽ الشركط المذككرة في المادة " :مف القانكف المدني الجزائرم 327/2لقد نصت المادة 

 ." قأعال 1مكرر 323
 :مف القانكف المدني الفرنسي  4/ 1316في تعميقه عمى المادة  Bernard Reynisكيرل األستاذ 

« ….. quand elle est appose par un officier public, elle confère l‟authentification à l‟acte.»  

ثبات التكقيع كنسبته إلى صاحبه  فكيؼ يمكف إ ،أم أف التكقيع ال يككف فعاال في تحديد شخصية المكقع إذا ما أنكر 
 .(29)سالفة الذكر كجكد شخص محايد أك هيئة تصادؽ أك تشهد عمى التكقيع 1316/4لذا اشترطت المادة 
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، قة بيف المتعامميف في هذا المجاؿكلما كاف الهدؼ مف التجارة االلكتركنية هك التشجيع عمى انسيابها كسهكلتها كزرع الث
، كالمحافظة عمى الرسائؿ طراؼ بتكثيؽ المحتكللؤلقدـ خدمة كجكد طرؼ ثالث محايد محؿ ثقة يفالحؿ لهذ  المشكمة هك 

المتبادلة في شكؿ معيف مف التغيير كالحذؼ أك اإلضافة، كاستعمالها كقت نشكء النزاع، كيتمثؿ هذا الشخص في سمطة 
 .اإلشهار

 سمطة اإلشيار: الفرع األكؿ
المفتاح لشخص بلحية عمى المراسبلت االلكتركنية أك شخص تسند له مهمة نسبة رؼ الثالث إلضفاء الصػكهي الط
أك سمطات le prestataire de services de certificateur التصديؽ ة ػميته مقدـ خدمػطمح عمى تسػمعيف كيص

التبادؿ  تقـك بإصدار شهادات صحة خدمة معينة تتعمؽ بمكضكع ،كقد تككف هذ  الهيئة عامة أك خاصة. التكثيؽ
االلكتركني كتكثيؽ هكية األشخاص المستخدميف لهذا التكقيع الرقمي، ككذا تأكيد نسبة المفتاح العاـ المستخدـ إلى 
صاحبه كضمانا لعدـ إنكار أحد الطرفيف تكقيع الكثيقة المرسمة الكتركنيا، كعميه فيكلد الطرؼ الثالث األماف لدل 

 .(30)المصداقية مثؿ ما هك معمكؿ به فيما يتعمؽ بالفاكس كالتمكسالمتعامميف بالكسائؿ الحديثة كيعطيها 
كمف بيف األنظمة المعتمدة في الدكؿ األكربية كاألمريكية حتى تؤدم هذ  الجهات مهمتها تتـ هيكمتها طبقا لقاعدة التبعية 

 :التدريجية فهناؾ
باستعماؿ المفاتيح العامة كالخاصة ككذا تصادؽ عمى التكنكلكجيات التي تسمح : جية تصديؽ مركزية كحيدة-أ

 .التصديؽ عمى عمؿ مقدمي خدمات التصديؽ األقؿ منها درجة

 .مهمتها ضماف نسبة المفتاح العاـ لمشخص صاحب المفتاح الخاص المستعمؿ مف المكقع :جيات تصديؽ جيكية-ب

المتعمقة بكؿ زكج مف المفاتيح كذلؾ  مهمتها منح األزكاج مف المفاتيح ككذا شهادة التصديؽ :جيات تصديؽ محمية-ج
 .              بعد التأكد مف هكية مقتني المفاتيح

كلمتكقيع الرقمي أك الككدم نفس قيمة التكقيع اليدكم حيث يسمح بإبراـ الصفقات التي تتـ عف بعد ككذلؾ يعتبر دليبل 
تضمنها السند أك يهدؼ إليها صاحب التكقيع،كالدليؿ كيؤدم إقرار المعمكمات التي ي ،عمى الحقيقة أكثر مف التكقيع اليدكم

شخص الذم يعتبر كسيمة مأمكنة لتحديد هكية ال ك .(31)عمى ذلؾ أف السحب يتـ مباشرة دكف المجكء إلى السحب اليدكم
عرض يدكم كذلؾ مإال أف هذا مردكد عميه ألف التكقيع ال ،، كلكف مف السمبيات أنه معرض لمسرقة كالضياعقاـ بالتكقيع

حيث يعتبر هك الكحيد  ،أما إذا كاف صادرا به شهادة مف جهة مختصة ، فيككف هك المسؤكؿ عمى ذلؾ. لمتزكير كالتقميد
الذم سرب هذا الرقـ إلى الغير كيقاؿ كذلؾ عمى أف هذا التكقيع ال يعبر عمى تحديد شخصية صاحبه مثؿ التكقيع 

قيع مثؿ القمـ في كذلؾ ألف الحاسب اآللي هك كسيمة فقط ألداء هذا التك  ،كهذا كذلؾ مردكد عميه (اليدكم)التقميدم 
إذ الحاسب ليس له إرادة  ،، كبالتالي فبمجرد إدخاؿ الرقـ السرم يككف قد كقع كيقـك الحاسب بتنفيذ تكقيعهالتكقيع اليدكم

كدليؿ إثبات يجب تكافر تركنية كلكي تككف الكتابة اإللك .(32)في ذلؾ ك التكقيع منسكب إلى شخص كليس  إلى الحاسب
كفي األخير ك بعدما تناكلنا مفهـك كحجية كؿ مف الكتابة كالتكقيع اإللكتركني سنتطرؽ إلى حجية العقد . بعض الشركط

 .اإللكتركني المتضمف التكقيع اإللكتركني
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 لكتركنيإلالتكقيع احجية العقد المتضمف : الفرع الثاني
أف تككف لها حجية مف ثبلث جكانب، فهي تعتبر  328ك 327يفترض في المحررات المنصكص عميها في المادتيف 

حجة بصدكرها ممف كقعها، كمف جهة أخرل لها حجة عمى صدؽ البيانات التي تتضمنها، كمف جهة ثالثة تعتبر حجة 
 .   بالنسبة لمتاريخ الذم تحممه

مف القانكف المدني الجزائرم أف لممحررات  327يفهـ مف المادة : مكاجية المتعاقديفحجية العقد اإللكتركني في : أكال
العرفية حجية بصدكرها ممف كقعها، حيث إذا ما أنكر مف نسب إليه التكقيع تنتفي هذ  الحجية حتى يفصؿ في نسبة هذا 

كني ترجع إلى انفصاله عف صاحبه المحرر، كلعؿ مف أهـ األسباب التي تدعك إلى التشكيؾ في قيمة التكقيع اإللكتر 
مكاف تكرار  دكف مكافقته أك عممه إذا لـ يتـ استخداـ تقنيات التكنكلكجيا المعقدة مف أجؿ تأمينه كنؤكد عمى أف كجكد . كا 

الطرؼ الثالث المحايد الذم يقـك بإصدار شهادات المصادقة اإللكتركنية، هك الذم يعمؿ عمى تكثيؽ المعامبلت 
تحديد األهمية القانكنية لمتعامؿ كالتعاقد، كالتحقؽ مف مضمكف هذا التعامؿ كسبلمته كبعد  عف الغش اإللكتركنية ك 

 ديؿػهما مف التعػاص لمربط بيف المحرر كالتكقيع كتأمينػداـ المفتاح الخػكمف أهـ أساليب استخ. كاالحتياؿ
كيتـ مف خبللها تحكيؿ المحرر . HACHAGE IRREVERISIBLEأك التغيير المجكء إلى التقنية المعركفة باسـ  

كبالتالي يندم  التكقيع بالمحرر حيث ال  ،كالتكقيع إلى معادلة رياضية ال يمكف فهمها كال قراءتها إال بالمفتاح الخاص
يمكف فصمه، كال يمكف لغير صاحبه مف التدخؿ بتعديؿ مضمكنه كيككف ألطراؼ العقد النسخة المحررة كالمكقعة مف 

 .كالتي يمكف تقديمها كدليؿ إثبات كامؿالطرؼ اآلخر 
كيعتبر الشخص الثالث المصادؽ عمى التكقيعات بمثابة المكثؽ بالمفهـك التقميدم، في هذ  الحالة ال يمكف الحديث 
نما  عف اإلنكار ألف التكقيع يكتسي صفة الرسمية، كليس لمذم يريد أف يثبت العكس أف يطالب بمضاهاة الخطكط، كا 

 .كيراإلدعاء بالتز 
أما فيما يتعمؽ بحجية البيانات التي يتضمنها المحرر فتتكقؼ عمى الشركط السابقة  :حجية البيانات المدكنة فييا: ثانيا

  البيانات مف طرؼ التي يجب تكافرها سكاء في المستند اإللكتركني أك في التكقيع اإللكتركني، كالمصادقة عمى هذ
البيانات صحيحة لها قكة المحرر الرسمي فيما يتعمؽ بمحتكياته المادية،  كبهذ  الشركط تصبح هذ . الشخص المحايد

 .كيخضع لقاعدة عدـ جكاز نقض الثابت كتابة إال بالكتابة
مف القانكف المدني الجزائرم فإف العقد العرفي ال  328حسب المادة : حجية المستند اإللكتركني بالنسبة لمغير :ثالثا

كيقصد بالغير كؿ شخص يحت  عميه بالمحرر . يككف حجة عمى الغير في تاريخه إال منذ أف يككف له تاريخ ثابت
يه يعتبر كعم. العرفي كيضار في حؽ تمقا  مف أحد طرفي العقد، أك بمقتضى القانكف إذا ثبت صحة تاريخه في مكاجهته

كيشترط في الغير ( الدائف الحاجز، الدائف المرتيف، دائنك المفمس)كالخمؼ الخاص  ،(الكرثة)مف الغير الخمؼ العاـ 
كالحكمة التي اشترطها المشرع في أف يككف لها تاريخ ثابت هك تقديـ التاريخ، ككما قمنا سابقا فإذا ما كجد . حسف النية

مكف التعديؿ أك التغيير في التاريخ كفي البيانات المكجكدة، كعميه فإذا ما أدل التكقيع ال ي هالطرؼ الثالث المحايد فإن
 :اإللكتركني الكظيفتيف األساسيتيف

 . حيث أنه يثبت الشخص الذم كقع الكثيقة كانصراؼ إرادته إلى االلتزاـ بما كقع عميه -
 .   ها بشكؿ ال يحتمؿ التغييرأف التكقيع اإللكتركني يحدد الشيء أك الكثيقة التي تـ تكقيع -
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 ةػخاتم
الذم يقدـ خدمة لؤلطراؼ بتكثيؽ المحتكل ك بالتأكد مف تكقيع كؿ مف ك  ،إف كجكد طرؼ ثالث محايد محؿ ثقة

كيقـك هذا  ،األطراؼ كنسبته إليهما، ككذا مف الشخص المرسؿ لمرسالة، كمف كصكؿ الرسالة بمضمكنها إلى المرسؿ إليه
ائؿ أك تخزينها عمى أقراص صمبة مدة كافية مف الزمف بحيث يككف هناؾ حاجة إلى الحفظ المزدكج الشخص بحفظ الرس

بجدر  هكعميه فإف أمكف لمكتابة االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني أف يكفرا هذ  الضمانات فإن. مف جانب طرفي التصرؼ
ا يككف التكقيع االلكتركني لتي إذا ما تـ استخدامهإال أنه البد مف تدخؿ المشرع لتحديد التقنيات ا، التسكية بينهما

 .، كالتي يتحقؽ بمكجبها االرتباط المادم بيف التكقيع كبيف المحرر االلكتركني صحيحا
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 النظاـ الرئاسي كمدل صالحيتو لمجزائر
 خمفة نادية

ية الحقكؽكم  

 ةجامعة باتن
 

 ممخص
ظهر هذا النظاـ خبلؿ الثمانينيات . أحد األنظمة السياسية الثبلث في العالـ يعدّ تتناكؿ هذ  الدراسة النظاـ الرئاسي، الذم 

ألنه شهد نجاحا معتبرا، نظرا  ،ته الكثير مف الدكؿ في العالـكتبنّ  ،في الكاليات المتحدة األمريكية الثامف عشرمف القرف 
اسة الجزائرييف إلى إظهار ل بالسّ أدّ  كما يقدمه مف مزايا، كما سنرل الحقا، مما ،ز به مف خصائص أساسيةلما يتميّ 

في النكحي كأمريكا خاصة  بينها ك بيف رغـ كجكد اختبلفات ،فهؿ يصمح فعبل لمجزائر. كبالتالي تبنيه ،اإلعجاب به
 .االقتصادية كالثقافيةك السياسية ك االجتماعية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ألف التركيز يؤدم إلى إساءة )الفصؿ بيف السمطات معنييف، أحدهما سياسي ك يقصد به عدـ التركيز يأخذ مبدأ
، ك اآلخر قانكني ك يتعمؽ (، قضائيةتنفيذية، تشريعية)ك ضركرة تكزيع السمطة بيف ثبلث هيئات (استعماؿ السمطة

القانكني  السمطة التشريعية كالتنفيذية، ككفقا لممعنىهذ  الهيئات الثبلث كعمى كجه الخصكص العبلقة بيف بالعبلقة بيف 
فإف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يتخذ ثبلثة أشكاؿ في الديمقراطيات الغربية، كذلؾ بحسب أنماط العبلقات بيف البرلماف 

اسي كالذم هك كالنظاـ الرئ( نظاـ حككمة الجمعية)كالحككمة، كتتمثؿ هذ  األشكاؿ في النظاـ البرلماني كالنظاـ المجمسي 
مكضكع هذ  المقالة، غير أف ما يجب معرفته هك أف فقهاء القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية في  العالـ كمه يجمعكف 
عمى أف النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة األمريكية، هك المثاؿ الصادؽ كالنمكذج  األمثؿ لمنظاـ الرئاسي المعاصر، 

Abstract 
The study deals with the presidential system, 

which is one of the three representative 

systems in the world. This system emerged 

during the 1780 S in the U.S.A and was 

adopted lately by many countries because it 

witnessed considerable success due to its  

characteristics and its advantages  This led 

the Algerian leaders to  admire  it and, thus 

think of adopting it. Does this system really 

fit Algeria in spite of differences between 

America and Algeria? Normally socio 

political economic and cultural differences?  

 

 

 :مقدمة
الػػػػػػديمقراطيات ترتكػػػػػػز بنيػػػػػػة المؤسسػػػػػػات السياسػػػػػػية فػػػػػػي 

الميبرالية عمػى مبػدأ شػهير، هػك مبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات، 
الذم ظهر في القرف السابع عشػر كتطػكر فػي القػرف الثػامف 
عشػػػػػر، كينسػػػػػب إلػػػػػى الكاتػػػػػب اإلنجميػػػػػزم جػػػػػكف لػػػػػكؾ فػػػػػي 

، كمكنتسػكيك فػي (1690")بحث في الحككمة المدنيػة"مؤلفػه
يف المعػػػػػركؼ باسػػػػػػـ ركح القػػػػػػكان "ذىنيػػػػػػة القػػػػػػكانيف"مؤلفػػػػػه 

يفترض مبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات أف تعػرؼ . (1) (1748)
جميػػػع األنظمػػػة السياسػػػية، القسػػػمة فػػػي الكظػػػائؼ بػػػيف عػػػدة 
أجهػػػػػزة حككميػػػػػػة، كأف تسػػػػػػتقؿ الكاحػػػػػدة عػػػػػػف األخػػػػػػرل، ألف 

 ال االنفػػػػراد بالسػػػػمطة يػػػػؤدم إلػػػػى االسػػػػتبداد كالسػػػػمطة قػػػػكة ك
 .( 2)يكقؼ القكة إال القكة 
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كعميه ستتناكؿ هذ  الدراسة كيفية ظهكر . عمى النظاـ الرئاسي في الكاليات المتحدة األمريكيةكهذا يسمح بتطبيؽ الدراسة 
النظاـ الرئاسي كالخصائص أك األسس العامة التي يقـك عميها ثـ تقييـ هذا النظاـ ثـ دراسة النظاـ السياسي الجزائرم 

را التعرض لمدل صبلحية النظاـ الرئاسي لمجزائر، كأخي ،قبلؿ إلى يكمنا هذاستاالكمكقعه مف األنظمة العالمية منذ 
 .        كنختـ المكضكع بالنتائ  المتكصؿ إليها

 :                                                           كيفية ظيكر النظاـ الرئاسي: أكال
ظهػػر النظػػاـ الرئاسػػي فػػػي البدايػػة فػػي شػػكؿ نظػػػاـ رئاسػػي كبلسػػيكي، كهػػك النظػػػاـ الػػذم ابتكرتػػه كطبقتػػه الديمقراطيػػػة 
الكحيػػدة، كهػػي الكاليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة بضػػغط مػػػف حاجتهػػا المحميػػة كالمتمثمػػػة فػػي اتحػػػاد الػػدكؿ المسػػػتقمة عػػف التػػػاج 

صػبحت تشػكؿ شػبه قػارة، فأامتػدت فيمػا بعػد كشػممت أجػزاء كبيػرة البريطاني، في مساحة كانت في بداية االتحاد محػدكدة ك 
 .              (3)مف حيث ارتفاع المستكل الفني ألداء الفرد تعد رابع دكلة في العالـ مف حيث عدد السكاف كهي في مقدمتهاك 

كالمتمثمػة فػي التكفيػؽ بػيف إليجاد حؿ لمشكمتهـ الكبػرل   (4)لقد ابتكر األمريكيكف النظاـ الرئاسي في  شكمه الكبلسيكي
، ااختبلفػا جكهريػالمطالبة بالكحدة كبيف تمسؾ الدكؿ المحمية المستقمة بحقكقها التقميدية، كهك يختمؼ عػف النظػاـ البرلمػاني 

فػػي ركحػػه كقكاعػػد ، إذ أف ميزتػػه األساسػػية تكمػػف فيمػػا تكصػػؿ إليػػه مػػف التكفيػػؽ بػػيف المبػػدأ الػػديمقراطي القػػائـ عمػػى احتػػراـ  
كالحريات الفرديػة كعمػى مبػدأ السػيادة الشػعبية كالرقابػة عمػى دسػتكرية القػكانيف كغيرهػا كبػيف كاقػع الحكػـ الشخصػي،  الحقكؽ

باعتبػػار أف الػػرئيس المنتخػػب الػػذم يتػػكلى السػػمطة التنفيذيػػة يتمتػػع بصػػبلحيات عظيمػػة تجعػػؿ مػػف حكمػػه حكمػػا نافػػذا لكنػػه 
 .(5)مقيد بأحكاـ الدستكر

ختصاصػاته بهػذ  الكيفيػة كػاف أحػد المشػاكؿ الرئيسػية التػي كاجهػت كاضػعي دسػتكر الكاليػات الكاقع أف كضع الػرئيس كا
كيػؼ يمكػف إيجػاد سػمطة تنفيذيػة قكيػة تحػرؾ الحكػـ : حيػث كػاف يحػركهـ بالنسػبة لهػذا المكضػكع أمػراف ،مريكيةالمتحدة األ

، كفػػي هػػذا الخصػػكص (6)يكتاتكريػػةكتدفعػػه مػػف ناحيػػة، ككيػػؼ يمكػػف مػػف ناحيػػة أخػػرل أف تظػػؿ تمػػؾ السػػمطة بعيػػدة عػػف الد
يمكػف أف نشػير إلػى أف الصػراع كػاف قائمػا بػيف الػداعيف إلػى تقكيػة منصػب الػرئيس عمػى حسػاب الكػكنغرس كالػداعيف إلػػى 

الػػذم كػػاف يهػػدؼ إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي  1787إعطػاء صػػبلحيات أكسػػع لهػػذا األخيػػر، كمػػع انعقػػاد مػػؤتمر فيبلدلفيػا لسػػنة 
أف األمػػر يقتضػي إيجػاد حػؿ جديػػد كجػذرم أكثػر مػػف ( منػدكبا 55)تبػيف فيػػه لمنػدكبي الػدكؿ التعاهػدم،  حػادتالانصػكص 

صػػكرة التعاهػػد بػػيف الػػدكؿ المسػػتقمة، فػػاقتنعكا بضػػركرة الحاجػػة إلػػى قائػػد قػػكم، دكف أف يتحػػكؿ إلػػى طاغيػػة ينتهػػؾ الحقػػكؽ 
فػي العػالـ، ليتطػكر بػه النظػاـ الرئاسػي فيمػا بعػد كتسػتطيع  تحادمالتبدأ بذلؾ الخطكات األكلى لتدكيف أكؿ دستكر  ،الفردية

 . به الكاليات المتحدة األمريكية أف تؤمف لحياتها استقرارا عمى كافة المستكيات يكاد يككف عجيبا
النظػػاـ الرئاسػػي فػػي دسػػتكرها بػػدأ هػػذا النظػػاـ يخػػرج مػػف نطػػاؽ إقمػػيـ  األمريكيػػةهكػػذا بعػػد أف تبنػػت الكاليػػات المتحػػدة 

حػػراؼ فػػي تطبيقاتػػه العمميػػة كعػػف قاعدتػػه األصػػمية، كلعػػؿ ناالات المتحػػدة لينتشػػر فػػي أمريكػػا البلتينيػػة مػػع شػػيء مػػف الكاليػػ
جمهكريػػػات أمريكػػػا البلتينيػػػة شػػػكؿ النظػػػاـ الرئاسػػػي يرجػػػع إلػػػى أف هػػػذ  الشػػػعكب كجػػػدت ضػػػالتها فيػػػه  نتهػػػاجافػػػي السػػػبب 

كرتهػػا عػػف األشػػخاص الػػذيف تتجسػػد فػػيهـ، كأنهػػا بقيػػت مندمجػػة لػػـ تتكصػػؿ الديمقراطيػػة فيهػػا إلػػى تجريػػد ف اعتبارهػػا أقطػػاراب
بزعامات محمية، كفي النظاـ الرئاسي فقط يتكافؽ شػعكر هػذ  األقطػار بالزعامػة مػع عطفهػا عمػى الديمقراطيػة، فهػك النظػاـ 

ها نحػػك تخػػاب ك تحقيػػؽ رغبتهػػا التػػي تػػدفعناالالػػذم يػػكفر لهػػا مػػا تصػػبك إليػػه مػػف حمػػؿ الػػزعيـ إلػػى سػػدة الحكػػـ بطريقػػة 
كعميػػه فػػإف األنظمػػة الرئاسػػية ألمريكػػا البلتينيػػة مرتبطػػة بػػدكؿ ناميػػة قريبػػة أكثػػر إلػػى الديكتاتكريػػة منهػػا إلػػى (7) الديمقراطيػػة

فشػػؿ المحاكلػػة )عمػػى عكػػس دكؿ أمريكػػا البلتينيػػة فػػإف النظػػاـ الرئاسػػي فػػي أكركبػػا لػػـ يمػػؽ نجاحػػا.الػػديمقراطيات الميبراليػػة 
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ألسػباب سياسػية كنفسػية تمػت إلػى تػاريخ الشػعكب األكركبيػة كنضػالها الخػاص فػي (  1848ككذا الفرنسية لعاـ  ةاأللماني
سػبيؿ تحريرهػػا مػف السػػمطة المطمقػػة، غيػر أف هػػذا لػـ يمنػػع مػػف كجػكد بعػػض آثػار النظػػاـ الرئاسػػي فػي الدسػػاتير األكركبيػػة 

 :ريكية كهي تكمف فيكالتي يعكد الفضؿ  في اكتشافها إلى الكاليات المتحدة األم
كالتي أصبحت أساسا ترتكػز عميػه دسػاتير الػدكؿ فػي العصػر الحػديث خاصػة الػدكؿ اإلتحاديػة   الثنائية في البرلماف-

 .مثؿ سكيسرا كألمانيا كأستراليا غيرها
ه، غيػر كما تكفر  مف ضمانات قانكنية لممػكاطف فػي ممارسػته لحرياتػه كحقكقػنظرية الرقابة الدستكرية عمى القكانيف -

 بعػد هػذا العػرض السػريع كالمػكجز .(8) أنهالـ تصؿ إلى مرتبة القاعدة العالمية التي كصػمت إليهػا طريقػة الثنائيػة البرلمانيػة

 .سنتطرؽ إلى األسس التي يقـك عميها النظاـ الرئاسي

 :األسس العامة لمنظاـ الرئاسي أك خصائصو: ثانيا 
المتحدة األمريكية عف بقية أشكاؿ األنظمة النيابية األخرل القائمة عمى مبػدأ  يتميز النظاـ الرئاسي الكبلسيكي لمكاليات

 .الفصؿ بيف السمطات، خاصة النظاـ البرلماني، بخصائص أساسية تتفرع عنها مجمكعة مف الخصائص الثانكية
فػي آف كاحػد، كفػي هػذا  فرئيس الكاليات المتحدة األمريكية هك رئيس الدكلػة كحككمتهػا :كحدانية السمطة التنفيذية/ 1 

التمركز تتجمى فكرة الكحدانية في الحكـ حيث يكجد رئيس دكلة  منتخب مف الشعب يستأثر بالسػمطة التنفيذيػة بصػفة تكػاد 
 .قضائيةكأخرل  (برلمانية) تشريعية تيف قكيتيف،تككف مطمقة، مقابؿ رقاب

 ،عػف اآلخػريسػتقؿ كػؿ كاحػد مػنهـ أم أف الرئيس كالبرلمػاف كحتػى السػمطة القضػائية :الفصؿ الشديد بيف السمطات/ 2
 .فكؿ سمطة تحتفظ بذاتيتها، رغـ ماتفرضه متطمبات الحياة العممية كالمعبة الحزبية مف تعاكف بينها

ضػائية ظهػكرا فػي الكقػت الػذم ال تظهػر فيػه السػمطة الق سمطة قضائية ممثمة بالدرجة األكلى  في المحكمة العميػا/ 3
 .كاضحا في ظؿ أنظمة أخرل

 كحدانية السمطة التنفيذية :األكلىالخاصية 

، فيمنحػه ذلػؾ التمثيػؿ لشػعبنتخابػا مباشػرا مػف اامقتضى الخاصية األكلى أف رئيس الدكلة في النظاـ الرئاسػي ينتخػب 
البرلمانيػػة )األنظمػػة النيابيػػة األخػػرل فر عميػػه اكهػػذا مػػا ال تتػػك  ،فيصػػبح شخصػػا يسػػكد كيحكػػـ فػػي آف كاحػػد ،مركػػز الثقػػؿ
 (.كالمجمسية

تبار  رئيسا لمدكلة كالحككمػة معػا يضػعه عمػى قػدـ المسػاكاة مػف األهميػة عبانتخاب رئيس الدكلة مف الشعب مباشرة اإف 
دتػه، إذ كالمكانة كالنفكذ مع البرلماف كيجعؿ لػه صػفة تمثيميػة عػف الشػعب كيعطيػه الحػؽ فػي الػتكمـ باسػمه كالتعبيػر عػف إرا

يستطيع أف يتخذ مف القرارات الحيكية مػا يجعػؿ إلرادتػه المكانػة العميػا فػي الدكلػة ، ك يمثػؿ محػكرا تشػع منػه سياسػة الػببلد 
.الداخميػػة ك الخارجيػػة ك منطمقػػا لسػػمطات ضػػخمة تشػػمؿ جميػػع الميػػاديف العسػػكرية ك المدنيػػة عمػػى حػػد سػػكاء

كلمػػا كػػاف  (9)
كال كجػػكد لقػػرارات كزاريػػة عمػػى نحػػك فػػردم أك مشػػترؾ كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي النظػػاـ األمػػر كػػذلؾ فػػبل كجػػكد لمجمػػس كزراء 

يتكلػػكف إدارة أجهػػزة تعمػػؿ تحػػت إشػػراؼ  الػػذيف العديػػد مػػف المعػػاكنيف هػػك كأف كػػؿ مػػا يكجػػد فػػي النظػػاـ الرئاسػػي.البرلمػػاني 
يػه فػإف هػؤالء المعػاكنيف ال يممكػكف المسؤكؿ عنهػا أمػاـ الػرأم العػاـ،ك بنػاء عم رئيس الدكلة، تأتمر بأمر  كتسأؿ أمامه كهك

هػـ مجػرد معػػاكنيف لمػرئيس عمػى الصػعيد الحكػكمي أك قػػادة إداريػيف إلدارتهػـ الكزاريػة سػػكاء  سػمطة سياسػة خاصػة، ك إنمػا
.سمكا بالكزراء أك السكرتارييف أك الكتاب أك أمناء السر 

(10) 
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ي أك كمػا يحمػك لػبعض المفكػريف السياسػييف تسػميته مف مظاهر تمتع رئػيس الدكلػة بالسػمطة الفعميػة فػي النظػاـ الرئاسػك 
 :(11)باسـ النظاـ الرئيسي تعبيرا عف مركز الثقؿ الذم يحتمه الرئيس

هائيػهـ ك ينفرد هك بالقرار النءف الرئيس عندما يجتمع بمعاكنيه فإف ذلؾ يككف لمتشاكر ك المداكلة ك أخذ أراأ -  
 .ك القاطع في المكضكعات محؿ المداكلة 
كعميػػه فهػػؤالء  ،إذ يسػػتقؿ كحػػد  برسػػـ كتقريػػر السياسػػة العامػػة لمدكلػػة كالحككمػػة ،خضػػكع المعػػاكنيف لسياسػػة الػػرئيس -

 . المعاكنيف هـ مجرد أداة لتنفيذ سياسة الرئيس كله أف يجبرهـ عمى ذلؾ
مسػػؤكليتهـ الفرديػػة ختيػػارهـ أمػػاـ الشػػعب مقابػػؿ انفػػراد الػػرئيس بتعيػػيف هػػؤالء المعػػاكنيف ك عػػزلهـ مػػتحمبل مسػػؤكلية ا -

 .أمامه كحد 
لمػػرئيس سػػمطة فػػي مجػػاؿ الشػػؤكف الخارجيػػة تتمثػػؿ فػػي تعيػػيف أعضػػاء السػػمؾ الدبمكماسػػي، ك فػػي إقػػرار الػػذهاب إلػػى  -

 .الحرب ك في إبراـ المعاهدات التنفيذية
سػػػؤكلية الجنائيػػػة كاقتصػػػارها عمػػػى الم.انتفػػػاء المسػػػؤكلية السياسػػػية لػػػرئيس الدكلػػػة كمسػػػاعديه أمػػػاـ السػػػمطة التشػػػريعية -
 (. كالخيانة العظمى كسمطة االتياـ لمجمس النكاب كسمطة المحاكمة لمجمس الشيكخ)فقط
إسناد سمطة إعبلف حالة الطكارئ إلػى الػرئيس حتػى تكػكف هنػاؾ سػرعة فػي مكاجهتهػا كلتجنػب التفػرؽ فػي الػرأم فػي  -

 .خصكصها 
 (.ك عزليـ كتنظيـ تدريبيـ ك ترقيتيـ أفرادىا تعييف)سمطة تنظيـ القكات المسمحة كالقائد األعمى لها  -

 الفصؿ الشديد بيف السمطات :الخاصية الثانية 
لقد فهـ الفقهاء كخاصة العرب، مصطمح الفصؿ بيف السمطات الذم جيء به ألكؿ مرة مف طرؼ المفكػريف اإلنجميػزم 

مسػتقمة كمنعزلػة  فهما خاطئا، ك ذلؾ عندما أكحى لهـ المبدأ أف السمطات الثبلث تكػكف (مكنتسكيك)كالفرنسي ( جاف لكؾ)
ك ال تممؾ أم سمطة كسائؿ  عف بعضها كأف الفصؿ هك فصؿ تاـ ك قاطع ال يسمح بأم مظهر مف مظاهر التعاكف بينها

فػي الدكلػة التػي ابتكػرت ك طبقػت النظػاـ يف ،غيػر أنػه باسػتقراء التطػكر العممػي لمحيػاة  الدسػتكرية يلمراقبة السمطتيف األخػر 
ال مػي ال كجػكد لػه فػي أفكػار مبدعيػه ك تضح لهـ كلغيرهـ أف مبدأ الفصؿ المطمؽ أك القاطع أك التاـ هك مبدأ كها، الرئاسي

كأف المعنػػػى الحقيقػػػي لمفصػػػؿ الكامػػػؿ لمسػػػمطات ينسػػػجـ مػػػع  الفصػػػؿ الشػػػديد كلػػػيس  ،(12)فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية األمريكيػػػة
كهنا تجب التفرقة بيف المصطمحيف، فالشػديد يعنػي أف الفصػؿ بػيف السػمطات إلػى أبعػد الحػدكد أمػا المطمػؽ، فيػتـ المطمؽ، 

 .بشكؿ نهائي كقاطع كتاـ
 :المبدأحيث ميز بيف مراحؿ مختمفة لتطكر " سياسات تقاسـ القكل"هذا ما أكد  الكاتب األمريكي في مؤلفه 

عمػػى الكػػكنغرس أف يػػؤدم جميػػع مهػػاـ الحككمػػة التشػػريعية ك التنفيذيػػة حيػػث كػػاف :1771 -1774المرحمػػة األكلػػى  -1
 .كالقضائية

أنػػه بػػات مػػف الضػػركرم إيجػػاد فػػرع تنفيػػذم مسػػتقؿ، كمنحػػه  لدسػػتكرا كاضػػعكاقتنػػع : 1777-1771المرحمػػة الثانيػػة -2
أف تكػكف نسػبة الفصػؿ كػـ يجػب 1787لعػاـ فيالدلفيا مسؤكليات إدارية تتسـ بالديمكمة،غير أف أحدا لـ يعرؼ في مػؤتمر 

 .بيف الفرعيف التشريعي ك التنفيذم
فقػػػد مبػػػدأ الفصػػػؿ المحػػػدد لمسػػػمطات ركاجػػػه لصػػػالح فكػػػرة الرقابػػػة كالتػػػكازف  18مػػػف القػػػرف : فػػػي أكاخػػػر الثمانينيػػػات-3
(Checksand Balances) (13)فكؿ فرع يقتسـ السمطات مع فرع أخر. 
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نما إلى جانػب احتفػاظ  ،عبلقة بيف هذ  السمطات بشكؿ نهائيعف بعضها ال يعني قطع ال السمطاتكعميه فإف فصؿ  كا 
 .كؿ سمطة باستقبلليتها في أداء كظيفتها تكجد مظاهر التعاكف ك الرقابة المتبادلة

حػؿ البرلمػػاف بمجمسػػيه، كال  ؽفػإذا كانػػت القاعػدة العامػػة، ال تعطػي لػػرئيس الدكلػة، باعتبػػار  رئيسػا لمسػػمطة التنفيذيػة، حػػ
باإلضػػػافة إلػػػى أنػػػه ال يممػػػؾ حػػػؽ التقػػػدـ بمشػػػركعات  ،أك التػػػدخؿ فػػػي أعمالػػػه نعقػػػاد اأدكار أك تعطيػػػؿ يممػػػؾ حػػػؽ تأجيػػػؿ 

ذا كانت القاعدة العامة دائما ال تعطي في مقابؿ هذا كمه لمسمطة التشريعية حؽ محاسبة السمطة التنفيذية عمػى  القكانيف، كا 
ؽ سػحب الثقػة أك معاكنيػه كمػا لػيس لهػا حػ( رئيس الدكلػة)أعمالها، أك تكجيه أسئمة ك استجكابات لرئيس السمطة التنفيذية 

التشػريعية )الػثبلث  السػمطات بػيف تصاؿاالجسكر فإنه ك رغـ هذ  االستقبللية في أداء كؿ سمطة لكظيفتها، إال أف . منهـ
خاصػػة بػػيف السػػمطتيف، التشػػريعية كالتنفيذيػػة، باعتبارهمػػا أهػػـ جهػػازيف سياسػػييف فػػي السػػاحة . كثيػػرة (التنفيذيػػة، القضػػائية

بشػػكميف مػف أشػػكاؿ  (رئػػيس الدكلػة)فح لمدسػتكر األمريكػي يجػػد أنػه يحػػدد صػبلحيات الػرئيس السياسػية األمريكيػة، كالمتصػػ
التكصػػػية بالتشػػػريع أك مػػػا يعػػػرؼ بإصػػػدار المػػػكائح )كتظهػػػر فػػػي حػػؽ التكصػػػية بػػػإجراءات لمكػػػكنغرس  ،العمػػؿ التشػػػريعي

مطات الضػػمنية كالتػػي تأخػػذ كفػػي سػػمطة اسػػتخداـ الفيتػػك ضػػد مشػػاريع القػػكانيف، إلػػى جانػػب بعػػض السػػ( التنفيذيػػة لمقػػكانيف
 :ثبلثة أشكاؿ 

 . يشرع عف طريؽ أحكاـ كأنظمة تككف ممزمة لمجميع في إطار السمطة القانكنية كالدستكرية-1
 1971ففي سنة  ،أثر تشريعي فكهي عادة ما تككف ذات طبيعة ركتينية، كبدك  ،يشرع عف طريؽ البيانات الرئاسية-2

ك بعد التقاضي المطكؿ  ،أصدر الرئيس نيكسكف بيانا يفرض ضريبة إضافية عمى أصناؼ مستكردة لمكاليات المتحدة
 أنه رغـ أف الرئيس يفتقد إلى السمطة المستقمة لتنظيـ التجارة أك تحديد التعريفة ك أف أم بياف:قررت محكمة فيدرالية 

السمطة هذ  الحالة قد تصرؼ بما يتماشى ك ة مف الككنغرس فإف الرئيس في ممـز يجب أف يرتكز إلى سمطة مفكض
 .القانكنية

يشػػرع الػػرئيس عػػف طريػػؽ األمػػر الرئاسػػي، فقػػد أصػػدر الػػرئيس فػػرانكميف ركزفمػػت عػػددا مػػف األكامػػر الرئاسػػية عػػاـ -3
ف قبػؿ أف امػر عامػشػركة فحػـ، ك  4000لبلستيبلء عمػى منشػآت صػناعية كشػركات بنػاء سػفف لمكػاببلت ك حػكالي  1941

 .(14)يكفر الككنغرس السمطة القانكنية إلجراءاته 
كمقابػػؿ هػػذا فػػإف اإلدارة ليسػػت حكػػرا عمػػى الهيئػػة التنفيذيػػة كأف الكػػكنغرس مػػزكد بالمسػػؤكلية كالػػدكر الشػػرعي لئلشػػراؼ 

نشػػػائها كذلػػػؾ باسػػػتدعاء رؤسػػػاء اإلدارة ك الككػػػاالت فػػػي عمػػػى المعمكمػػػات  أم كقػػػت لمحصػػػكؿ عمػػػى الككػػػاالت الفيدراليػػػة كا 
،كمػف األدكات الرقابيػة التػي يسػمح بهػا الدسػتكر لمكػكنغرس بشػأف (15)تفسيرات في مسائؿ ال عبلقة لها بالكاجب الرسػمي أك 

مػػػػدتها، كلػػػػه أف يقػػػػرر فػػػػي مسػػػػألة التعكيضػػػػات المقدمػػػػة ك العمميػػػػة اإلداريػػػػة ، سػػػػمطة إنشػػػػاء مكاتػػػػب كتحديػػػػد صػػػػبلحياتها 
ينػػػات الرئاسػػػية كالمشػػػاركة االستشػػػارية فػػػي العمميػػػة اإلداريػػػة، كصػػػبلحيات التحقيػػػؽ لممسػػػؤكليف، كمػػػا لػػػه حػػػؽ تثبيػػػت التعي

كاالعتماد المالي إلى جانب أهـ سمطة رقابية ك هي الفيتك التشريعي الذم يعػد شػرطا قانكنيػا يػؤخر اإلجػراء اإلدارم مػابيف 
 .(16)خر مف قبؿ الرئاسة آأم تدخؿ يكما في العادة، يجكز خبللها لمككنغرس أف يقر اإلجراء أك يرفضه دكف  60-90

 سمطة قضائية ممثمة بالمحكمة العميا: الخاصية الثالثة 
تحتؿ المحكمػة العميػا القمػة فػي سػمـ الهيئػات القضػائية فػي النظػاـ األمريكػي، كذلػؾ بسػب الػدكر الرئيسػي المػنظـ الػذم 

نبطت أصػكلها الدسػتكرية عمػى القػكانيف، التػي ابتكرتهػا كاسػتتتكال  في الحياة السياسية األمريكية، فإلى جانب نظرية الرقابػة 
،فقد تكصػػػمت إلػػػى إخضػػػاع الدكلػػػة إلػػػى أحكامهػػػا كاتجاهاتهػػػا ممػػػا جعمهػػػا سػػػمطة مػػػف السػػػمطات مػػػف النصػػػكص الدسػػػتكرية
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ريا فػػإف لهػػا دكرا دسػػتك  تحاديػػةاالالمحػػاكـ الدسػػتكرية المهيمنػػة، فباإلضػػافة إلػػى الكظيفػػة القضػػائية التػػي تؤديهػػا عمػػى رأس 
خطيػػرا يتمثػػؿ فػػي التأكيػػد عمػػى مبػػدأ الشػػرعية كالحككمػػة المقيػػدة بحمايػػة الحقػػكؽ كالحريػػات الفرديػػة، كتحقيػػؽ التػػكازف بػػيف 

 . السمطات
 ختصاصػػاتاال نعػػداـايسػػتتبع إف القضػػاء فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ال يقػػـك بػػأم عمػػؿ تشػػريعي أك تنفيػػذم كهػػذا 

كتأكيػػدا لمػػا سػػبؽ ،فقػػد حظػػر الدسػػتكر فػػي المػػادة األكلػػى الفقػػرة التاسػػعة البنػػد . (17)تشػػريعيةالقضػػائية لمسػػمطتيف التنفيذيػػة كال
الثالػػث عمػػى الكػػكنغرس إصػػدار قػػكانيف تحػػـر المػػكاطنيف مػػف حقػػكقهـ المدنيػػة دكف محاكمػػة ألف فػػي تمػػؾ القػػكانيف سػػماح 

كما ال تقـك السػمطة .ص السمطة القضائيةاف عمى اختصالمسمطة التشريعية بمعاقبة المكاطنيف دكف محاكمة، كفي هذا عدك 
الػػرأم لمسػػمطة التنفيذيػػة، كال حتػػى مشػػكرة قانكنيػػة تأخػػذ شػػكؿ  ستشػػاريةاأراء القضػػائية فػػي مقابػػؿ ذلػػؾ بإصػػدار فتػػاكل أك 

مف المحكمة العميا أف تصدر فتكل تتعمؽ بمدل دستكرية " ألكسندر هاممتكف"، كلقد حدث أف طمب كزير المالية ستشارماال
أصدر  مجمس نكاب كالية فيرجينيا مػؤدا  أف مشػركع القػانكف الصػادر عػف الكػكنغرس كالخػاص بتحمػؿ مسػؤكلية ديػكف  قرار

الكاليػة يعتبػر غيػػر دسػتكرم،غير إف إجابػة المحكمػػة العميػا هػػي الػرفض القػاطع عمػػى أسػاس أف المػادة الثالثػػة مػف الدسػػتكر 
ت قائمػة بالفعػؿ، كأف إصػدار هػذ  اآلراء يعػد خركجػا عمػى الكظيفػة تقرر أف المحكمة ال تبت إال في قضايا تتعمؽ بمنازعػا

 .(18)القضائية كيقحـ المحاكـ في نشاط تنفيذم أك تشريعي ال يسمح لها الدستكر باقتحامه
 : مايمي الكاليات المتحدة األمريكية يالقضاء ف دعائـ استقبلؿمف أهـ 

أمػا  (قضػاة المحكمػة العميػا فقػط)التػي تقػـك بتعيػيف القضػاة  الحصانة ضػد العػزؿ، ال سػيما أف السػمطة التنفيذيػة هػي-
 .قضاة محاكـ الكاليات فينتخبكف 

كتمكنهـ مف مقاكمة الضغكط التػي تمػارس  استقبللهـالنظاـ المالي المتمثؿ في منح القضاة مرتبات دكرية تحفظ لهـ -
 . عميهـ
. رجػػاؿ القضػػاء يتػػرؾ أمػػر إدارتهػػا لمسػػمطة القضػػائية ذاتهػػاالنظػػاـ اإلدارم لمقضػػاة أم أف الشػػؤكف التنفيذيػػة كاإلداريػػة ل-

 .كاليمكف لمسمطة التنفيذية التدخؿ فيها
 :     تقييـ النظػاـ الرئػاسي: ثالثا 

 : مزاياهيعدد أساتذة القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية مزايا كعيكب النظاـ الرئاسي، كمف أهـ 
كالسػبب يرجػع إلػى  (المجمسػية البرلمانيػة ك)السياسي بصػكرة تكػاد ال تحققهػا الػنظـ األخػرل  ستقرارااليضمف أنه  -1

أف رئيس الدكلة الذم هك رئيس السمطة التنفيذية المنتخب مباشرة مف الشعب لمدة أربع سنكات قابمػة لمتجديػد مػرة كاحػدة ال 
 ،(19)فيػذ سياسػػته كبرامجػػه بالطريقػة التػػي يراهػػا إيجابيػػة فتػػرة رئاسػته، ممػػا يمكنػػه مػػف تن نتهػػاءاقبػؿ يمكػف إزالتػػه أك إقصػػاؤ  

تتعػرض فيػه الحككمػات إلػى هػزات عنيفػة أتي دراسػته بعػد حػيف كالػذم شبه الرئاسي الذم ت كهذا عكس النظاـ البرلماني أك
 .بيف الحيف كالحيف 

الحكػـ الػديمقراطي، سػكاء أقػاـ  قياـ النظاـ الرئاسي عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كالذم يعد دعامة أساسػية لقيػاـ -2
كػؿ سػمطة عػف األخػػرل  سػػتقبلؿاإلػى كالتعػاكف كالرقابػػة بػيف السػمطات بالفعػؿ، أك كػػاف فصػبل جامػدا أدل  تصػاؿاالجسػكر 

 .بكظيفتها األصمية مما يتيح ممارسة صبلحياتها في إطار القانكف
النظػػاـ الرئاسػػي هػػك األقػػدر عمػػى مكاجهػػة األزمػػات كالطػػكارئ كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف السػػمطة الفعميػػة، التػػي هػػي بيػػد  -3

شخص كاحد كهك رئيس الدكلة تتزايد في أكقات األزمات مما يسمح له باتخاذ القرارات لمكاجهػة تحػديات المكقػؼ بالفاعميػة 
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ية كمػا تسػتمزمه مػف تعػاكف كرقابػة قػد تػؤدم إلػى اإلبطػاء كالػذم قػد الكاجبة دكف الػدخكؿ فػي مشػاكرات مػع السػمطة التشػريع
 .يعكد سمبا عمى الدكلة

 :مايمي فيمكف إجمالها في الرئاسي عيكب النظاـأما 
هػك أمػر ( فصػؿ قػاطع أك تػاـ)بشكؿ يؤدم إلػى الجمػكد كاإلطػبلؽ (مف الناحية النظرية)إف الفصؿ بيف السمطات  -1

مكانيػػة التػػأثير كالتػػأثر كخاصػػة السػػمطتيف التشػػريعية ك التنفيذيػػة غيػػر مرغػػكب فيػػه، ألف التعػػاكف  المتبػػادؿ بػػيف السػػمطات كا 
ضػػركرم، ألنػػه يػػكفر لمسياسػػات العامػػة قػػكة سياسػػية كأدبيػػة أكبػػر ممػػا لػػك جػػاءت هػػذ  السياسػػات لتمثػػؿ كجهػػة نظػػر إحػػدل 

، هػذا مػف جهػػة كمػف جهػة ثانيػة فػػإف عػدـ مسػؤكلية رئػيس الدكلػة أمػػاـ السػمطة التشػريعية باعتبػار  رئيسػػا (20)السػمطتيف فقػط
الدكتاتكريػػة كالميػػؿ نحػػك  كهػػذا يقػػكد  إلػػى. لػػرد فعػػؿ البرلمػػاف اتجاهػػه عتبػػارالمسػػمطة التنفيذيػػة تجعمػػه يتصػػرؼ بحريػػة دكف 

 . الشمكلية
تشػػػػكؿ عيبػػػػا فػػػػي النظػػػػاـ الرئاسػػػػي، حيػػػػث يكػػػػكف رئػػػػيس السػػػػمطة إف عػػػػدـ مسػػػػؤكلية رئػػػػيس الدكلػػػػة أمػػػػاـ البرلمػػػػاف  -2

أك أم اسػتجكاب مػف البرلمػاف، كالمفػركض أف فػي  نتقػاداتاالعػف الذم يممؾ السمطة الفعمية بعيػدا ( رئيس الدكلة)التنفيذية
هػػكد لخدمػػة بكفػػاءة السػػمطة التنفيذيػػة، كدفػػع إلػػى تػػدارؾ األخطػػاء كبػػذؿ أقصػػى الج رتقػػاءبلالضػػماف لمثػػؿ هػػذ  اإلجػػراءات، 

إذا كػاف النظػاـ الرئاسػي يػؤدم إلػى :"حيػث قػاؿ "مػكريس دم فػارجيي"كهػذا مػا عبػر عنػه الفقيػه الفرنسػي ،السياسة العامػة
 . (21)"حككمة ثابتة فيك ال يؤدم بالضركرة إلى حككمة قكية

مػػف األنظمػػة عمػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ مػػف طػػرح يمكػػف أف نتنػػاكؿ النظػػاـ السياسػػي الجزائػػرم مػػف خػػبلؿ الدسػػتكر ك مكقعػػه 
هػؿ النظػاـ الدسػتكرم الجزائػرم هػك نظػاـ برلمػاني أـ نظػاـ رئاسػي أـ نظػاـ : التسػاؤؿ التػالي  النيابية الػثبلث، ك هنػا يجػدر

، أكال تحاديػةاغيػر باعتبارهػا دكلػة بسػيطة  ،ك مػا مػدل صػبلحية النظػاـ الرئاسػي تحديػدا لمجزائػر  خػرآمجمسي أـ هك نكع 
 لـ الثالث ثانيا، أيف الديمقراطية لـ تزؿ في مهدها  كباعتبارها دكلة مف دكؿ العا

 :  النظاـ الجزائرم ك مكقعو مف األنظمة السياسية العالمية: رابعا 
، باعتبػار  الدسػتكر  1989المعدؿ ك المػتمـ لدسػتكر 1996تكشؼ دراسة الدساتير المختمفة في الجزائر خاصة دستكر 

الدكلػػة لػػـ يتبنػػى شػػكبل  سػػتقبلؿاكمنػػذ ئريػػة،  عمػػى أف النظػػاـ السياسػي الجزائػػرم السػارم المفعػػكؿ فػػي الحيػػاة السياسػػية الجزا
نما في كؿ مرة تقع هذ  الدساتير في محظكر الخمط كعدـ الكضكح  . (22)محددا مف أشكاؿ األنظمة النيابية الثبلثة كا 

البرلمانيػة كالرئاسػية كهػك  ةخاصػكعمى هذا األساس  يمكف القكؿ أف النظاـ الجزائرم هك خميط مف األنظمػة السياسػية، 
حيػث تكػكف العناصػر الجكهريػة لمنظػاـ البرلمػاني هػي المعتمػدة  (23)ما يطمؽ عميه عند بعض الفقهاء بالنظاـ شبه الرئاسػي

الػكزارة مسػؤكلة سياسػيا أمػاـ البرلمػاف . السمطة التنفيذية منقسمة بيف رئيس دكلة ككزارة يرأسيا رئػيس حككمػة: )مثؿ
ا األخير أم البرلمػاف أف يحجػب الثقػة عػف الحككمػة كيرغميػا عمػى االسػتقالة مػع مجمػكع الػكزراء، كمػا مما يسمح ليذ

لكػف الفػػارؽ األساسػػي بػيف النظػػاـ البرلمػػاني ك النظػاـ شػػبه الرئاسػػي أف  (يجػكز لمسػػمطة التنفيذيػػة أف تطمػػب حػػؿ البرلمػػاف
حػػاؿ )مػػف قبػػؿ البرلمػػانييف أك عػػدد قميػػؿ مػػف الكجهػػاء  رئيسػػا منتخبػػا رئػػيس الدكلػػة فػػي هػػذا األخيػػر لػػيس سػػمطانا كراثيػػا أك

الشػػامؿ ك ممػػثبل لػػئلرادة الشػػعبية ممػػا يجعمػػه عمػػى قػػدـ المسػػاكاة مػػع  قتراعالمنتخبػػا بػػابػػؿ يكػػكف رئيسػػا ( النظػػاـ البرلمػػاني
 .ئاسي متشابهيفي ك النظاـ شبه الر البرلماف  ك في مركز متفكؽ بالنسبة لمكزارة كرئيسهـ، ك هذ  ميزة تجعؿ النظاـ الرئاس
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أيضا فإف رئيس الدكلة في النظاـ شبه الرئاسي يتمتع بصبلحيات قانكنيػة أكبػر مػف صػبلحيات رئػيس الدكلػة البرلمانيػة 
كهذا يجعمه يقترب مف الصبلحيات العظيمة المخكلة لرئيس الدكلة في النظاـ الرئاسي ك مف خصائص هػذ   .عامةبصكرة 
 .أسسهأخذ النظاـ شبه الرئاسي ( البرلمانية ك الرئاسية)األنظمة 

-26ـ ) مػػف خػػبلؿ المػػكاد الػػكاردة فيػػه 1963تتضػػح صػػكرة النظػػاـ شػػبه الرئاسػػي فػػي الدسػػتكر الجزائػػرم األكؿ لسػػنة 
بجميػػع  77فقػػد تعامػػؿ مػػع هػػذا الخمػػط كالتػػداخؿ مػػف خػػبلؿ المػػادة  1989المعػػدؿ كالمػػتمـ لدسػػتكر  1996أمػػا دسػػتكر (37

ضػػػعاؼ فقراتهػػػا كالتػػػي تؤكػػػد عمػػػى الط بيعػػػة الرئاسػػػكية لمنظػػػاـ السياسػػػي الجزائػػػرم كذلػػػؾ بتضػػػخيـ سػػػمطات رئػػػيس الدكلػػػة كا 
حػػاؿ النظػػاـ ) التػػي تػػكحي بثنائيػػة السػػمطة التنفيذيػػة  79سػػمطات كػػؿ مػػف البرلمػػاف كرئػػيس الحككمػػة، كمػػف خػػبلؿ المػػادة 

 .مف نفس الدستكر  87ك 84إلى جانب هذ  المكاد تكجد المادة  (البرلماني
مبلئـ لهذا الخمط كالتداخؿ يكمف في تبنػي نظػاـ سياسػي كاضػح المعػالـ، كمػا داـ األمػر قػد حسػـ مػف طػرؼ إف الحؿ ال

 ما مدل صبلحية النظاـ الرئاسي لمجزائر : الجهات الرسمية باختيار النظاـ الرئاسي، فإف السؤاؿ المطركح
 :صالحية النظاـ الرئاسي لمجزائر: خامسا 

الدستكرية الجزائرية منذ االستقبلؿ إلػى يكمنػا هػذا، نبلحػظ أف هنػاؾ مػيبل لػدل السػمطة  مف خبلؿ تتبعنا لتطكر التجربة
 : الحاكمة نحك النظاـ الرئاسي، كلعؿ هذا يعكد إلى عكامؿ متعددة مثؿ

كمػػا حػػدث فػػي أزمػػة صػػائفة  ضػػطراباتاال مخػػاطرذلػػؾ مػػف  عميػػهكمػػا ينطػػكم  سػػتقبلؿالالجزائريػػة باحداثػػة الدكلػػة -1
1962. 
الثقافػػػة السياسػػػية السػػػائدة فػػػي المجتمػػػع كالتػػػي تميػػػؿ نحػػػك االنطكائيػػػة مػػػف جهػػػة كركح الهيمنػػػة كاالبتعػػػاد عػػػف القػػػيـ  -2

 .رغـ أف هذ  القيـ النبيمة ليست غريبة عمى اإلسبلـ بؿ هي مككنه األساسي ،الديمقراطية  مف جهة ثانية
كالسياسػػة هػػي مػػا أرا ، كمػػا كػػاف " األنػػا" كلػػة عنػػد  هػػي فالد. الطبيعػػة الكاريزماتيػػة لمحػػاكـ كنظرتػػه لمدكلػػة كالسياسػػة -3

 .يقكؿ نابميكف
ذا لـ تكف األسباب مهيأة لتبني نظاـ رئاسي ديمقراطي بشكؿ رسػمي، فػإف األمػر بػدأ يتضػح اليػـك أكثػر تػـ  كهػذا مػا ،كا 

كرئػػػيس المجمػػػس  كعمػػى رأسػػػها رئػػيس الجمهكريػػػة كرئػػػيس الحككمػػة (24)التعبيػػر عنػػػه مػػف قبػػػؿ العديػػػد مػػف الجهػػػات الرسػػػمية
الشػػعبي الػػكطني، كطبقػػا لمػػا كرد فػػي كممػػة رئػػيس الجمهكريػػة أمػػاـ إطػػارات المؤسسػػة العسػػكرية، فػػإف الظػػركؼ السياسػػية 

قامػة دسػتكر جديػد يقػـك ( حسب قنػاعتيـ)أصبحت مستقرة اليـك أكثر لتعديؿ الدستكر القائـ كالمشكب بالعديد مف العيكب كا 
 :                ألساسية كعمىعمى تعزيز أكثر لمحقكؽ كالحريات ا

 -تعزيز الرقابة الدستكرية، التحديد الكاضح لمعالـ النظػاـ السياسػي، كضػع حػد لمتػداخؿ بػيف صػبلحيات المؤسسػات - 
تػػدعيـ مبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات الػػذم بقػػي مجػػرد شػػعار مرفػػكع فػػي الدسػػاتير السػػابقة، باإلضػػافة إلػػى الػػدعائـ السػػابقة 

 :أف ينص عمى عكامؿ أخرل التقؿ أهمية عف األكلى كهي لمدستكر المرجك البد
 .تكفير المناخ المبلئـ لكالدة  مجتمع مدني حقيقي  -

 .احتراـ إرادة الشعب في اختيار ممثميه  -

 .العمؿ عمى تككيف رأم عاـ حقيقي كحر كفعاؿ -
مبػػػدأ مػػػف المبػػػادئ الجكهريػػػة لمحكػػػـ سػػػتعمالها باعتبػػػار  اعمػػػى إرسػػػاء مبػػػدأ السػػػمطة المسػػػؤكلة كالمحاسػػػبة الصػػػارمة  -

 .الصالح
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إف النظػػاـ الرئاسػػي، حسػػب الفقهػػاء كالكتػػاب المتخصصػػيف هػػك نظػػاـ متكامػػؿ، بػػدليؿ أنػػه نجػػح بشػػكؿ عجيػػب فػػي بمػػد 
خاصة أنه نظاـ يقـك عمى مبدأ االستمرارية كالتكاصؿ، فعندما استقاؿ الػرئيس ،(25)منشئه كتحكؿ إلى الكثير مف دكؿ العالـ

إلػى المجػكء  تكلى تمقائيا نائبه جيرالد فكرد مقاليد الحكـ كأكمػؿ العهػدة دكف( تككترغي)نيكسكف عمى إثر فضيحة األمريكي 
، فكػاف بػػذلؾ أف ف لنفسػه نائبػػا هػك السػيد رككفيمػيبػؿ عػي ،مسػبقة أك تككيػؿ مؤقػت كمقيػد لسػػمطات نائػب الػرئيس نتخابػاتا

يعتبر البعض أف هذ  االستمرارية كالثبات ميزة أساسية فػي هػذا النظػاـ، ، ك نيابتها شخصاف غير منتخبافتكلى الرئاسة ك 
غيػػر أف الحككمػػة الثابتػػة ال تػػؤدم بالضػػركرة إلػػى حككمػػة قكيػػة كمػػا سػػبؽ القػػكؿ بػػدليؿ أف فػػكرد لػػـ يسػػتطع الفػػكز بالعهػػدة 

 .التي فاز بها جيمي كارتر الرئاسية
(26)..·,gghhht 

مطة الحاكمة في الجزائػر إلػى النظػاـ الرئاسػي ك بعػد بدايػة كضػكح الرغبػة فػي بعد هذا العرض الكجيز ألسباب ميؿ الس
، نظاـ رئاسي نػاجح كفعػاؿفر لقياـ اتعراض أهـ المقكمات التي يجب أف تتك سا، ك بعد بني هذا النظاـ لدل السمطة مؤخرات

تبلفػات خاال، هػؿ يصػمح هػذا الشػكؿ مػف األنظمػة السياسػية لمجزائػر خاصػة فػي ظػؿ فإف السػؤاؿ المطػركح مػف قبػؿ ك بعػد
   بيعية بيف بمد ابتكار  ك الجزائرالثقافية ك االقتصادية ك السياسية ك االجتماعية ك حتى البيئية ك الط

كاالجتماعيػة فػي قافية إف اإلجابة ال تتحدد بنعـ أـ ال بقدر ما تتحدد بفحص مجمؿ الظركؼ السياسية كاالقتصادية كالث
ر عمػى ضػكء الكاقػع ، فبأخذ التجربة الناجحة في أمريكػا يمكػف القػكؿ أف النظػاـ الرئاسػي ال يصػمح لمجزائػإطار مف المقارنة
حيػث مجالهػا الزمنػي كال مػف حيػث   مفأل، ي أمريكا، فالتعددية السياسية في الجزائر تختمؼ عف التعددية فالسياسي القائـ
اآلخػػر فػػي  ك أمريكػػا  تقػػـك عمػػى نظػػاـ الحػػزبيف أحػػدىما فػػي السػػمطة)ة لمحػػاكـ ك المػػكاطف عمػػى السػػكاء الثقافػػة السياسػػي

فر ا، كعػدـ تػك دعػائـ دكلػة القػانكف عػداـانفػإف ؾ إضػافة إلػى ذلػ( المعارضة بينما التعددية في الجزائر ىي تشتتية سياسية
، كهيمنػة سػمطة سػتبداداالإلػى يقيػة، ك قكيػة ك الحنػيف السمطات ، ك غيػاب معارضػة حق ثقافة التعامؿ مع مبدأ الفصؿ بيف

، ك مػػف جهػػة ثانيػػة فػػإف مكقػػع طبػػع المجتمػػع الجزائػػرم هػػذا مػػف جهػػةعمػػى أخػػرل العتبػػارات تاريخيػػة ك سياسػػية ال تػػزاؿ ت
فػي لػه أثػر كبيػر سػكاء ( دكلػة فدراليػة)الكاليات المتحدة الجغرافػي ك التفػاكت فػي مسػاحتها ك طبيعػة تضاريسػها ك مناخهػا 

ك هػذا  ،(رئاسكم فيو تضػخيـ لصػالحيات رئػيس الدكلػة)أك في النظاـ السياسػي ( نظاـ المجمسيف)طريقة تمثيؿ الكاليات 
 ( .دكلة بسيطة)ما ال تتكفر عميه الجزائر كدكلة مكحدة 

 
 :ةػخاتم

تبػػيف لنػػا مػػف هػػذ  الدراسػػة بػػأف النظػػاـ الرئاسػػي هػػػك أحػػد األنظمػػة النيابيػػة النمكذجيػػة القائمػػة عمػػى مبػػدأ الفصػػؿ بػػػيف 
 check and balancesالسػمطات الػذم يعػد أحػد الركػائز األساسػية لحكػـ ديمقراطػي يعمػؿ كفقػا لمبػدأ الرقابػة كالتكازنػات 

القضػػاء ممػػا  السػػتقبلليةكاحتػػراـ كبيػػر  ،ادلهػػا لمسػػمطة التشػػريعيةبمػػنح سػػمطات كاسػػعة لػػرئيس الدكلػػة مقابػػؿ صػػبلحيات تع
 .فبل دكتاتكرية برلمانية كال حاكـ مستبد كال قضاء فاسد ،يجعؿ القيمة الديمقراطية مصكنة

كال شػػؾ أف أم نظػػاـ سياسػػي يتكقػػؼ مػػف حيػػث صػػبلحيته مػػف عػػدمها عمػػى عكامػػؿ عديػػدة تكػػكف فػػي أغمػػب األحيػػاف 
 : متكاممة، كأهمها

 .المبادئ التي يقـك عميها ذلؾ النظاـ ـحتراافي كد إرادة سياسية حقيقة كج -
 .كجكد صحافة حرة كنزيهة تتكلى الكشؼ عف التجاكزات كتنكر الرأم العاـ حكؿ ما يجرم داخؿ الحككمة -



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

150 

 

مػػف  كجػكد سػػمطة قضػائية كفػػأة كنزيهػػة كمسػتقمة تتػػكلى مراقبػػة أعمػاؿ السػػمطة التنفيذيػػة مػف جهػػة كتػػرفض مػا يصػػدر -
 .قكانيف متعارضة مع الدستكر مف جهة ثانية

كيكػكف ذلػؾ فػي إطػار  ،كجكد فصؿ حقيقي لمسمطات بحيث أف كؿ جهػة تقػـك بكظيفتهػا دكف تػدخؿ مػف جهػة أخػرل -
 .تقاسـ السمطات أك التعاكف بينها

راشػػػد ك غيرهػػػا مػػػف خمػػػؽ ثقافػػػة سياسػػػية تتماشػػػى كالديمقراطيػػػة كاحتػػػراـ حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كحرياتػػػه األساسػػػية كالحكػػػـ ال -
 .العكامؿ 
بتكافر هذ  العناصر كالرغبة في تكريس المسار اإلصبلحي الشامؿ كالسير نحك المستقبؿ مع تحمؿ المخػاطر، فإننػا ك 

نعتقد بإعطاء الفرصة لمنظاـ الرئاسي بمعالمه الكاضػحة كالمحػددة ككخطػكة أكلػى لمػتخمص مػف عمميػة الخمػط كالتػداخؿ فػي 
قيػؽ هػذا الهػدؼ  أمػرا صػعبا يتطمػب التفاعػؿ بػيف الحكػاـ كالمحكػكميف كخاصػة بإعطػاء دكر مهػـ كيبقى  تح. الصبلحيات

 .لمنخبة المسؤكلة كالكاعية كالمشبعة بالقيـ الكطنية كالديمقراطية
 

 ك المراجع اليكامش
 .110،ص 1992سعد،  ، ترجمة جكرج(األنظمة السياسية الكبرل)، سسات السياسية كالقانكف الدستكرممكريس دم فارجي، المؤ -1

رسػالة ماجسػتير، كميػة  ،(نػدماجاالككالتعاكف  ستقبلؿاالبيف ) بيح، الفصؿ بيف السمطات في التجربة الدستكرية الجزائرية، يمكد ذم-2
 .3، ص2004الحقكؽ، جامعة باتنة،  

 .242، ص 1999عادؿ ثابت، النظـ السياسية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -3
ك هذا ما يسميه )يقـك عمى الفصؿ القاطع أك التاـ لفقهاء العرب عندما فهمكا النظاـ الرئاسي بأنه ذلؾ النظاـ الذم أخطأ ا -4

ألف الحياة العممية أثبتت أف النظاـ الرئاسي كنظاـ معاصر أصبح يقـك عمى مبدأ تقاسـ القكل ( البعض النظاـ الرئاسي الكبلسيكي
 . كما سنرل الحقا  نفصاؿاالعبلقة في ظؿ 

 .649، ص 1981أدمكف رباط، الكسيط في القانكف الدستكرم، الجزء الثاني، دار العمـ لممبلييف، بيركت،  -5
 . 184، ص األنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيركت يحيى الجمؿ،–6
 .656، ص أدمكف رباط،  المرجع السابؽ -7
 .659، ص المرجع نفسه -8
 .263، ص لنظـ السياسة ك القانكف الدستكرم، الدار الجامعية، بيركت، الكجيز في اراهيـ عبد العزيز شيحاإب -9

إحدل عشر أضيؼ  2001سبتمبر  11يكجد حاليا في الكاليات المتحدة األمريكية ثبلثة عشر كتاب دكلة ك كانكا قبؿ أحداث  -11
 .إليها كزارة األمف الداخمي ككزارة  أخرل

 .المفكريف األستاذ الدكتكر محمكد حافظ هؤالءمف   -11

 ،1999،  جامعػة حمػكاف، كميػة الحقػكؽ ،رسػالة دكتػكرا  ،بيف السػمطات فػي النظػاـ األمريكػي السعيد السيد عمي، حقيقة الفصؿ -12
 .230ص 
 ،3لمنشػػر كالتكزيػػع، الطبعػػة األهميػػة، ترجمػػة مػػازف حمػػاد ،(الكػػكنغرس كالسػػمطة التنفيذيػػة) لػػكيس فيشػػر، سياسػػات تقاسػػـ القػػكل، -13

 .13-12، ص 1994 ،عماف
 .41،صالمرجع السابؽ لكيس فيشر، -14
 .77لكيس فيشر، المرجع نفسه،  ص  -15
 .79ص لكيس فيشر،المرجع نفسه، -16
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 .200السعيد السيد عمي،المرجع السابؽ ص -17
 .202السابؽ،ص جعالمر،السعيد السيد عمي -18
 . 278، ص  1999ية الدكلة كالنظـ السياسية، االسكندرية، محمد نصر مهنا،  في نظر  -19
 .279، ص محمد نصر مهنا، المرجع السابؽ - 21
 .136 ص، مكريس دم فارجيه، المرجع السابؽ -21
لقػد عبػر عػف هػػذ  الفكػرة بشػجاعة رئػيس الجمهكريػػة فػي كممتػه أمػػاـ إطػارات كضػباط الجػيش الػػكطني الشػعبي بمناسػبة الػػذكرل  –22

 .4 -1، عمكد3، ص 2006جكلية  05الرابعة كاألربعيف الستقبلؿ الجزائر، الشركؽ، 
ريس دم فارجيػػه أف النظػػاـ شػػبه الرئاسػػي هػػك االنظمػػة السياسػػية كمػػنهـ الفقيػػه الفرنسػػي مػػك  يعتبػػر فقهػػاء القػػانكف الدسػػتكرم ك -23

 .ضعاؼ سمطات البرلماف كتقكية صبلحيات الرئيسبإلمنظاـ الرئاسي الكبلسيكي كذلؾ  تطبيؽ مشك 
 .4-1، عمكد 03ص 1730، العدد 2006جكيمية  5جريدة الشركؽ، " تصكر سعداني كمسكدة األفبلف -24
مػالي، ، يػانيجير ) دكؿ إفريقيػا -معظػـ دكؿ أمريكػا البلتينيػة -ككريػا الشػمالية -المكسػيؾ– فالفيميبػي -دكنيسػيانإ: هذ  الدكؿ هي -25

 22نقػػبل عػػف قنػػاة الجزيػػرة بتػػػاريخ  إلػػػى تبنػػي النظػػاـ الرئاسػػي، إسػػرائيؿكجمهكريػػات آسػػيا الكسػػطى، كتسػػعى اليػػـك ( السػػينغاؿ، غانػػا
 . 2006اكتكبر

ات السياسػػية كالقػػانكف الدسػػتكرم، ، المؤسسػػكتػػاب مػػكريس دم فارجيػػهلمعمكمػػات أكثػػر فػػي هػػذا الخصػػكص يمكػػف الرجػػكع إلػػى  -26
ستكرم ، القانكف الدك كتاب السعيد بكشعير 136،ص 1992،بيركت، 1، ترجمة الدكتكر جكرج سعد، ط (األنظمة السياسية الكبرل)

 .217، ص 1999، ك النظـ السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر
  .الدساتير الجزائرية -27

28-More from this site in.wikipedia.org/wiki/Presidentialsystem - 65k - Cached - . 
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 (1979-2008)دالة االستيالؾ الخاص لمفترة  الييكمية فيقياس أثر اإلصالح االقتصادم الشامؿ في الجزائر عمى التغيرات 

 نكارم عالكة
 االقتصاد  عمـ قسـ

 جامعة سكيكدة
 

  ممخص
إشػراؼ خبػراء صػػندكؽ  الػدكؿ الناميػة تحػػت تلقػد جػاءت عمميػة تنفيػػذ برنػام  اإلصػبلح االقتصػػادم الشػامؿ فػي اقتصػػاديا

لتعزيػػز التكجػه نحػػك اقتصػػاد السػكؽ، كممػػا الشػػؾ فيػه أنػػه قػػد تظهػر آثػػار هيكميػػة عمػى المتغيػػرات االقتصػػادية  النقػد الػػدكلي
تبيػػاف بعػػض آثػػار تنفيػػذ برنػػام  اإلصػػبلح االقتصػػادم  إلػػى كنسػػعى مػػف خػػبلؿ هػػذ  الدراسػػة. الكميػػة كعمػػى سػػمكؾ األفػػراد 

مف خبلؿ نمكذج قياسي تحميمي مقػارف مػابيف  ،التغيرات الهيكمية في دالة االستهبلؾ الخاصالشامؿ في الجزائر عمى أهـ 
 .  الفترتيف قبؿ كخبلؿ اإلصبلح االقتصادم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نفػاؽإت السمككية ذات معنكية   كهؿ انتقؿ أثر تنفيذ اإلصبلح االقتصادم إلى سمـ ترتيب أكلكيػات بلماكهؿ فركقات المع
 األسر الجزائرية   

 فرضية الدراسة  -أ
ظهكر تغيرات يؤدم تنفيذ  اإلصبلح االقتصادم الشامؿ المطبؽ في الجزائر كفؽ نه  صندكؽ النقد الدكلي إلى 

 .هيكمية في دالة االستهبلؾ كفي أكلكيات إنفاؽ األسر الجزائرية 
 
 
 

Résume                                                   
Le programme des réformes économiques 

globales, effectué dans les pays sous- 

développés est généralement soutenu par 

les experts du fonds monétaire 

international dans le but d'accélérer la 

phase transitoire vers l'économie de 

marché. Ce qui aurait fait apparaitre 

plusieurs effets structurels dans cette  

phase,  sur les variables 

macroéconomiques ainsi que sur le 

comportement des individus 

(microéconomie). Nous voulons, à travers 

cette étude quantitative, indiquer quelques 

effets structurels résultant de l'application 

du programme des réformes économiques 

en Algérie, sur la fonction de la  

consommation   finale des ménages.                                                                              
 

 مقدمة  
ف العديد مف أنها شألقد طبقت الجزائر ش

الدكؿ النامية برنام  اإلصبلح  تاقتصاديا
إشراؼ خبراء صندكؽ  االقتصادم الشامؿ تحت

كقد أسفر تنفيذ  عف ظهكر آثار  .النقد الدكلي
ايجابية في المؤشرات الكمية كآثار سمبية عمى 
الجانب االجتماعي مف انتشار الفقر كالبطالة 
كارتفاع تكاليؼ المعيشة كتزايد معدالت البطالة 
 .كالسيما في السنكات األكلى مف تنفيذ البرنام 

  الدراسة عمى تبياف أثر كسيتـ التركيز في هذ
اإلصبلح االقتصادم الشامؿ عمى دالة اإلنفاؽ 

لخاص حيث يثار هنا التساؤؿ االستهبلكي ا
هؿ حصمت تغيرات هيكمية في المعامبلت :اآلتي

السمككية لدالة اإلنفاؽ االستهبلكي الخاص في 
امؿ الجزائر خبلؿ فترة اإلصبلح االقتصادم الش

   حمقارنة بفترة ما قبؿ اإلصبل
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 منيج الدراسة  -ب
إلثبات أك نفي صحة الفرضية ستستند الدراسة عمى المنه  الكمي الذم يستخدـ فيه معادالت االتجا  الزمني العاـ 

 .عيةالنك كنمكذج االنحدار الخطي البسيط كالمتعدد فضبل عف المتغيرات 
 ىدؼ الدراسة  -ج

تسػػتهدؼ الدراسػػة تبيػػاف كتحميػػؿ طبيعػػة التغيػػرات كاالختبلفػػات فػػي المعػػامبلت السػػمككية لدالػػة اإلنفػػاؽ االسػػتهبلكي قبػػؿ 
تراكي كتزايػد كزف القطػاع العػػاـ عنػدما كػاف سػػائدا نهػ  التخطػيط االشػػ( 1979-1993) فتػرة اإلصػبلح االقتصػادم الشػػامؿ

رسػػاء ال( 1994-2008)خػػبلؿ فتػػرة ك  تػػي اتسػػمت بتنفيػػذ برنػػام  اإلصػػبلح االقتصػػادم الشػػامؿ تحػػت إشػػراؼ الصػػندكؽ كا 
آليات السكؽ في االقتصاد الجزائرم كتراجػع دكر الدكلػة مػف دائػرة النشػاط االقتصػادم كتزايػد كزف القطػاع الخػاص المحمػي 

  .ك األجنبي

 مككنات برنامج اإلصالح االقتصادم الشامؿ في الجزائر  –أكال
 :خبراء الصندكؽ كالبنؾ الدكلييف عمى مككنيف أساسييف برام  اإلصبلح االقتصادم الذم يصممهتمؿ شي
السياسات المالية كالنقدية الهادفة إلػى معالجػة  التثبيت كتتضمفعبارة عف حزمة السياسات التي تسمى برنام   :األكؿ 

تنميػػة السػػكؽ الماليػػة مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى معػػدالت لػػى ا  ، ك عامػػة لمدكلػػة كفػػي ميػػزاف المػػدفكعاتالفجػػكات فػػي المكازنػػة ال
 .لتحقيؽ االستقرار االقتصادم الكمي. التضخـ كتثبيت أسعار الصرؼ

، لػػى تحريػػر األسػعار كتحريػػر التجػػارةيسػػمي برنػػام  التكييػؼ الهيكمػػي كيتضػػمف جممػة مػػف اإلجػػراءات الهادفػة إ: الثػاني
 .(1)كخصخصة مؤسسات القطاع العاـ  لمدكلة 

ر بالذكر أف الطبيعة االنكماشية لسياسات اإلصبلح االقتصادم التي يصممها خبراء الصػندكؽ لمجمكعػة الػدكؿ كالجدي
النامية، تستهدؼ تكفير المكارد التػي تجعػؿ البمػد قػادرا عمػى االلتػزاـ بتسػديد أعبػاء الػديكف المتراكمػة  ك التخطػيط  لتقمػيص 

رسػػػاء آليػػػات السػػػكؽدكر الدكلػػػة ك إبعادهػػػا مػػػف دائػػػرة النشػػػاط االقتصػػػاد فضػػػبل عػػػف التخفػػػيض الهائػػػؿ فػػػي اإلنفػػػاؽ  .م كا 
 .    (2)الحككمي المكجه لمخدمات االجتماعية كضغط مستكل االستهبلؾ الضركرم كخفض معدالت االستثمار العاـ

ت كفي الجزائر بعدما تعثرت جهكد اإلصبلحات الذاتيػة خػبلؿ الثمانينػات كحتػى أكائػؿ التسػعينات ك اسػتمرت االخػتبلال
فػي تطبيػؽ إصػبلح اقتصػادم شػامؿ   1994تقػرر االنطػبلؽ الفعمػي عػاـ تصاد الجزائر كتفاقمت حدة األزمػة قاالكامنة في 

 .تحت إشراؼ خبراء الصندكؽ الذم يتككف مف برنام  لمتثبيت كبرنام  لئلصبلح الهيكمي فضبل عف السياسة االجتماعية
 برنامج التثبيت  -1

كيهػػػدؼ إلػػػى تقميػػػؿ العجػػػز الػػػداخمي كالخػػػارجي،  ،الصػػػدارة فػػػي برنػػػام  اإلصػػػبلح االقتصػػػادميحتػػػؿ البرنػػػام  مكػػػاف 
كتخفيض معدؿ التضخـ ليقتػرب مػف المعػدالت السػائدة فػي الػدكؿ المتقدمػة، مػف خػبلؿ ضػبط جانػب الطمػب الكمػي بإتبػاع 

ات شػػديدة الصػػمة يبعضػػها سياسػكهػػذ  ال. سياسػات ماليػػة كنقديػػة انكماشػػية ، فضػبل عػػف إتبػػاع سياسػػة سػعر صػػرؼ حقيقيػػة
ك لقد استهدؼ هذا البرنػام  اسػتعادة التػكازف الكمػي  .كيعد تطبيقها شرطا ضركريا لنجاح برنام  التكييؼ الهيكمي ،البعض
   (3):، حيث اتخذت لهذا الشأف حزمة مف إجراءات  اإلصبلح هي كاآلتي رة االئتمانية لبلقتصاد الجزائرمكالجدا

تهدؼ تخفػػيض سػريع فػػي عجػػز المكازنػة العامػػة لمدكلػػة إلػى معػػدالت هامشػػية كنسػبة مػػف النػػات  اسػػ : اإلصػالح المػػالي - 
المحمي، كقد تطمػب هػذا التخفػيض مجمكعػة مػف اإلجػراءات التػي مسػت جانػب اإليػرادات  بهػدؼ زيادتهػا  كجانػب النفقػات  

ت تضمنت تكسيع الرسـ عمى القيمة المضػافة فالجهكد المبذكلة لزيادة اإليرادا .يدها كالحد مف معدؿ الزيادة فيهابهدؼ ترش
كالرفػػػع مػػػف العائػػػد الضػػػريبي كمكافحػػػة التهػػػرب كالغػػػش الضػػػريبي، كتنميػػػة القػػػركض مػػػف السػػػكؽ المػػػالي لتجنػػػب التمكيػػػؿ 
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كمػف جهػة أخػرل الضػغط عمػى جانػب النفقػات الجاريػة كتمػؾ المتعمقػة بػالتجهيز  كالمرتبػات كاألجػكر باعتبارهػا  ،التضخمي
 ؼالتكظيػ ؿكتثبيػت أجػكر عمػا، عف طريؽ التحكـ فػي مناصػب العمػؿ كعػدد العمػاؿ نسبة مف النفقات الجاريةكبر كؿ أتش

إلػػى تراجػػع األهميػػة النسػػػبية لنفقػػات الدكلػػة ذات الطػػابع االجتمػػاعي مػػف إجمػػالي ميزانيػػػة  حصػػائيات، كتشػػير اإلالعمػػكمي
إلػى  1993سػنة %23إذ انتقمت مف  ية في نفقات التسيير،منها قطاع التربية الكطنية الذم تراجعت أهميته النسب ،التسيير

كبالنسػػبة لقطػػاع ، %4.7إلػػى  %5.5أمػػا قطػػاع الصػػحة كالسػػكاف فقػػد تراجعػػت أهميتػػه النسػػبية مػػف  .1997سػػنة17.8%
ذلػػؾ خػػبلؿ نفػػس الفتػػرة ك  %1.2إلػػى  %1.5 فالعمػػؿ كالشػػؤكف االجتماعيػػة كالتكػػكيف المهنػػي تراجعػػت األهميػػة النسػػبية مػػ

ة لمخصصػػاته فػػي ميزانيػػة التسػػيير ، فقػػد تراجعػػت األهميػػة النسػػبياع التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػيأمػػا قطػػ .ذكرسػػالفة الػػ
 .(4) 1997سنة %3.2إلى  1994سنة %4.2انتقمت مف ك 

كفي سبيؿ تحقيؽ الهدؼ األساسي المتمثػؿ فػي التحػكؿ نحػك اقتصػاد السػكؽ كتحريػر األسػعار تػـ إلغػاء إعانػات أسػعار    
المكاد الضركرية تحت اعتبار ترشيد النفقات العامة حيث تـ كضػع أسػقؼ ال يجب تجاكزها، فمبالغ إعانػات األسػعار التػي 

 %0.6عمى أف تصؿ إلى نحك  1996فقط لسنة  %0.8ُسقفت بنحك مف النات  المحمي اإلجمالي  %4.9كانت تستكعب 
 %0.7فػػائض فيهػػا  حتػػى يبمػػغ نحػػك  ؽ، كتػػـ اتخػػاذ هػػذ  اإلجػػراءات مػف اجػػؿ سػػد فجػػكة المكازنػػة العامػػة كتحقيػ1998سػنة 
 .(5) 1997لسنة  %1.7ثـ نحك 1996لسنة 

 .تطكير أدكات السياسة النقدية كاالئتمانية كما اشتمؿ برنام  التثبيت عمى اإلصبلح النقدم كالمصرفي الذم استهدؼ 
 :  برنامج اإلصالح الييكمي -2

تحريػػر التجػػارة الخارجيػػة : ينصػػرؼ هػػذا البرنػػام  إلػػى المػػدل البعيػػد كقػػد تضػػمف حزمػػة مػػف السياسػػات يمكػػف إجمالهػػا فػػي
صػبلح ق عػادة هيكمػة مؤسسػات  ،كترقيػة بنػاء المسػاكفالزراعػة، طػاع كنظاـ سعر الصرؼ، كتحريػر األسػعار الداخميػة، كا  كا 

 .كتطبيؽ برنام  خصخصة مؤسسات القطاع العاـ  ،القطاع العاـ
 : السياسة االجتماعية -3

ف االجتمػاعي قصػد التخفيػؼ مػف كطػأة األملقد شرعت السمطات الجزائرية منذ مطمع التسعينات في إعداد برام  شبكة 
ؿ كاالنعكاسػات السػمبية المتكقعػة عمػى سػكؽ العمػؿ كالحػد تنفيذ إجراءات اإلصبلح االقتصادم عمػى  كاهػؿ محػدكدم الػدخ

 . مف انتشار البطالة التي تهدد شريحة الشباب عمى كجه الخصكص
 :االستيالؾ مف منظكر االقتصاد اإلسالمي كالكضعي  -ثانيا

  : االستيالؾ مف منظكر االقتصاد اإلسالمي -1
يعرؼ االستهبلؾ في االصطبلح االقتصادم هك التناكؿ اإلنساني لمسمع كالخدمات إلشباع الحاجة أك مف أجؿ تحقيػؽ 

 .  (6)منفعة اإلنساف، كهذ  المنفعة في المفهـك اإلسبلمي هي تحقيؽ المصمحة الشرعية 
ماديػػة كمعنكيػػة معػػا، كهػػك مػػا ، تمثػػؿ فػػي إشػػباع الحاجػػات اإلنسػػانيةكعػػف هػػدؼ االسػػتهبلؾ فػػي االقتصػػاد اإلسػػبلمي في

كهػي . ، كالمػاؿ كالنسػؿ ،كالعقػؿ ،كالػنفس ،حفػظ الػديف: حقيػؽ المقاصػد الشػرعيةيعرؼ في المفهـك اإلسبلمي بالقياـ عمى ت
فتعػػرؼ بأنهػػا حاجػػات  ،هػػذ  الحاجػػات عمػػى المسػػتكل الفػػردم كيػػتـ إشػػباع .كالػػدنياالتػػي البػػد منهػػا فػػي قيػػاـ مصػػالح الػػديف 

فتعػػرؼ بأنهػػا  ،يػػتـ إشػػباعها عمػػى المسػػتكل الجمػػاعيعمػػى إشػػباعها مػػف خػػبلؿ مجهػػكد  الخػػاص، كمػػا  ، يقػػكل الفػػردفرديػػة
 ،مػف حيػث النكعيػة ،هـك اإلسػبلمي هػك اسػتهبلؾ انتقػائيكيعتبر االستهبلؾ بالمف. ، تضطمع الدكلة بإشباعهاحاجات عامة

حيػػػث كػػػكف السػػػمعة  فكاالجتماعيػػػة، كمػػػفهػػػك ممتػػػـز بػػػالقيـ كالضػػػكابط الشػػػرعية كالصػػػحية ك األخبلقيػػػة  ،كالكقػػػت ،كالكميػػػة
كعف ضكابط االستهبلؾ فقد حثت الشريعة اإلسبلمية عمى الكسػطية فػي اإلنفػاؽ   .(7)غير ضركرية  ضركرية أكالخدمة أك 
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فمػػف القػػرآف الكػػريـ قكلػػه سػػبحانه  بكيػػة المطهػػرة،ف الكػػريـ كالسػػنة النكقػػد دؿ عمػػى هػػذ  الكسػػطية مصػػدرم التشػػريع مػػف القػػرآ
  .[31:األعػراؼ]" (31)يابني آدـ خذكا زينتكـ عند كؿ مسجد ككمكا كاشربكا كال تسرفكا  إنػو ال يحػب المسػرفيف "كتعػالى 

  ״(29)ك ال تجعؿ يدؾ مغمكلة إلى عنقؾ كال تبسطيا كؿ البسط فتقعد ممكما محسكرا  ״ كقاؿ سػبحانه تعػالى
: الفرقػاف] ״( 67)كالػذيف إذا أنفقػكا لػـ يسػرفكا كلػـ يقتػركا ككػاف بػيف ذلػؾ قكامػا ״ كقاؿ سبحانه كتعالى .[29:اإلسراء ]

رحػـ ا  امػرئ  "رضي اهلل عنها  –عنه عائشة  كله صمى اهلل عميه كسمـ فيما ركتهق كمف أدلة السنة النبكية الشريفة،.[67
״ليـك فقره كحاجتو كقدـ فضالاكتسب طيبا كأنفؽ قصدا 

(8) . 
كطعػاـ  ،طعاـ االثنيف  كافي الثالثػة" : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ : كعف أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قاؿ 

 . (9)"الثالثة كافي األربعة 
نمػػا يبحػػث فػػي تػػكازف  سػػمكؾ كالجػػدير بالػػذكر أف الفكػػر االقتصػػادم اإلسػػبلمي ال يبحػػث فيمػػا يسػػمى تػػكازف المسػػتهمؾ كا 

المستهمؾ، كالذم يتحقؽ كفقػا لممػنه  اإلسػبلمي فػي اإلنفػاؽ حينمػا  يحقػؽ المسػتهمؾ لنفسػه أك لمػف هػك مسػئكؿ عػنهـ مػف 
كيحدث هذا عندما يتفػؽ نمػط ترتيػب السػمع االسػتهبلكية كفقػا ألهميتهػا . أفراد أقصى منفعة  حقيقية ممكنة في حدكد دخمه

كي الرشيد المستمد مف القرآف كالحديث كالمتمثؿ في إعطػاء األكلكيػة لضػركرات النسبية  لدل المستهمؾ مع النمط االستهبل
 .   (10)ثـ الكماليات دكف الكصكؿ لمستكل اإلسراؼ ،ثـ الضركرات الثانكية أك التكميمية ،الحياة

كاإلنتػاج كاالدخػار ك مف عظمة الشريعة اإلسبلمية أنها ال تخمك مف تبياف أف هناؾ عبلقػة بػيف المتغيػرات االقتصػادية 
كبالتػالي ضػركرة دراسػة هػذ  العبلقػة كضػبطها فػي سػبيؿ تماسػؾ بنيػاف اقتصػاد البمػد المسػمـ كصػمكد ق أمػػاـ  ،كاالسػتهبلؾ
مػػػف حفػػػظ الػػػديف كالػػػنفس كالعقػػػؿ كالنسػػػب كالمػػػاؿ )كمعالجتهػػػا لبلسػػػتمرار كالتكاصػػػؿ فػػػي تحقيػػػؽ مقاصػػػد الشػػريعة ،األزمػػات
كممػا الشػؾ فيػه أف معالجػة األزمػات يتطمػب اختيػار المػكرد البشػرم  .تمعػات المسػممةكتحقيؽ النفػع داخػؿ المج ،(كالعرض
ها بعػػد كتتبػػع تنفيػػذ ،كبمػػا يتمتػػع مػػف خاصػػية الكفػػاءة كالمهػػارة فػػي رسػػـ السياسػػات االقتصػػادية الفعالػػة كالتكجيػػه ،المؤهػػؿ

 .أكمؿ كجه عمى  ةالمسؤكليجؿ التخطيط لمستقبؿ أفضؿ ك تحمؿ عبء التشخيص الجيد لمكاقع مف أ
التػػي أنزلػػت عمػػى نبينػػا محمػػد صػػمى اهلل  ،قػػد يظهػػر هػػذا المعنػػى كاضػػحا جميػػا عنػػد التػػدبر فػػي آيػػات اهلل العزيػػز الحكػػيـ

يكسؼ أييا الصديؽ أفتينا في سػبع بقػرات  ״عند تفسير رؤيا الممؾ قاؿ تعالى  ،عميه كسمـ مف سكرة يكسؼ عميه السبلـ
قاؿ تزرعكف  (46)سماف يأكميف سبع عجاؼ كسبع سنبالت خضر كأخر يابسات لعمي أرجع إلى الناس لعميـ يعممكف 

مػا  ثػـ يػأتي مػف بعػد ذلػؾ سػبع شػداد يػأكمف (47)سبع سنيف دأبا فما حصدتـ فذركه في سػنبمو إال قمػيال ممػا تػأكمكف 
: يكسػؼ] ״ (49)ثـ يأتي مف بعد ذلؾ عاـ فيو يغاث النػاس كفيػو يعصػركف  (48)كف مما تحصد قدمتـ ليف إال قميال

كقػػاؿ . [55: يكسػػؼ] (55)قػػاؿ اجعمنػػي عمػػى خػػزائف األرض إنػػي حفػػيظ عمػػيـ  ״ؿ سػػبحانه كتعػػالىاكقػػ. [49.48.47.46
بػأخ لكػـ مػف  ائتػكنيكلمػا جيػزىـ بجيػازىـ قػاؿ  (58)كجاء إخكة يكسؼ فدخمكا عميو فعرفيـ كىـ لو منكركف  ״تعالى 

التدبر في آيات سكرة يكسؼ  نه عندكما أ. [59.58: يكسؼ] ״ (59)أبيكـ أال تركف أني أكفي الكيؿ  كأنا خير المنزليف 
 ك ضػػبط عبلقتػػه بػػالمتغيرات االقتصػػادية ،السػػبلـ يتبػػيف أف االهتمػػاـ بعمميػػة ترشػػيد االسػػتهبلؾ داخػػؿ اقتصػػاد البمػػدعميػػه 

كاإلنتػػاج كاالدخػػار ك عمميػػة التخػػزيف، يظهػػر فيهػػا االسػػتهبلؾ عػػامبل مهمػػا يسػػاهـ فػػي التخطػػيط لزيػػادة العػػرض السػػمعي 
 .المحمي لسد احتياجات السكؽ المحمية كالخارجية
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 :االستيالؾ مف منظكر االقتصاد الكضعي 2-
كمحدداته حيث تشترؾ هذ  النظريات ية التي تناكلت مكضكع االستهبلؾ، لقد ظهرت العديد مف النظريات االقتصاد

في اعتبار أف الدخؿ يعد أهـ العكامؿ المفسرة لتقمبات االستهبلؾ، كلعؿ أكثرها استخداما في الدراسات التطبيقية النظرية 
 : (11)لطمب االستهبلكي هماالكنزية ، الذم يقرر فيها االقتصادم كينز أف هناؾ نكعيف مف العكامؿ التي تؤثر في ا

كالعادات  ،كمستكل األسعار كتتمثؿ في هيكؿ  تكزيع الدخؿ القكمي بيف أفراد المجتمع ، :العكامؿ المكضكعية -   
 .، كحجـ األصكؿ كالثركة التي يمتمكها أفراد المجتمع االستهبلكية

 . كتتمثؿ في الكـر كالتبذير كالحرص كالبخؿ كاالحتياط لممستقبؿ  :العكامؿ الشخصية  -   
كلقد رأل االقتصادم كينز أف أهـ العكامؿ المفسرة لتقمبات االستهبلؾ الكمي هي العكامؿ المكضكعية مع ترجيح الكفة 

 .لعامؿ الدخؿ المتاح 
، كينقسـ اإلنفاؽ االستهبلكي إلى إنفاؽ رملجارم دالة خطية في الدخؿ الجاكفقا لمتحميؿ الكينزم يككف االستهبلؾ ا

نفاؽ كي التمقائي هك ذلؾ الجزء مف االنفاؽ االستهبلكاال. ك إنفاؽ استهبلكي مستحدث أك تبعياستهبلكي تمقائي 
ذا كاف اإلنفاؽ االستهبلكي كمه  .أك أم متغيرات أخرل  معمكمة لنا االستهبلكي الذم ال يعتمد عمى مستكل الدخؿ، كا 

نفاؽ عمى االستهبلؾ طبيعي أف يقـك األفراد بزيادة االفالكضع ال. تعتبر حالة خاصة  مف حاالت دالة االستهبلؾ تمقائيا 
نفاؽ عمى كيسمى هذا الجزء مف اال .كمما زاد مستكل الدخؿ المتاح لهـ ، هذا باإلضافة إلى االستهبلؾ التمقائي

كيفترض أف دالة االستهبلؾ . (12)بلؾ المستحدث أك التبعياالستهبلؾ الذم يعتمد عمى مستكل الدخؿ المتاح باالسته
النظرية تأخذ صيغة خطية بداللة الدخؿ المتاح كمتغير مستقؿ كاالستهبلؾ كمغير تابع لمتقمبات التي تحصؿ في الدخؿ 

 . المتاح 
 :   كيكتب النمكذج القياسي لدالة االستهبلؾ كفؽ الصيغة اآلتية

          C = α + βYd + u                          
 :    حيث أف   

      C  : المتغير التابع كيعبر عف االستهبلؾ. 
      α   :سي كيفترض أف يأخذ إشارة مكجبة ابت أك حد التقاطع مع المحكر الرأالحد الث. 
      β   :قؿ مف الكاحد كفؽ التحميؿ االقتصادم كينز الصفر كأ كبر مفيؿ الحدم لبلستهبلؾ كيككف مكجب  أالم 
     Yd : المتغير التكضيحي كيعبر عف الدخؿ المتاح. 
     u   : حد الخطأ قد يعبر عف باقي المتغيرات غير المدرجة في  النمكذج القياسي كالتي قد تفسر تقمبات االستهبلؾ 

 : (13)كتتمخص خصائص دالة االستهبلؾ النظرية في اآلتي
 مكجب كاكبر مف الصفر   β أف االستهبلؾ دالة مكجبة في الدخؿ المتاح كيعنى ذلؾ أف الميؿ الحدم لبلستهبلؾ -1   
 .صحيحأف الميؿ الحدم لبلستهبلؾ أقؿ مف الكاحد  -2    
 أف الميؿ الحدم لبلستهبلؾ ثابت -3    
 .الميؿ الحدم لبلستهبلؾأف الميؿ المتكسط لبلستهبلؾ يتناقص بزيادة الدخؿ كأنه أكبر مف  -4    

مف الدراسػات  كلقد أدت الفركض التي تقـك عميها دالة االستهبلؾ النظرية التي استخدمها االقتصادم كينز إلى قياـ العديد
، حتػػى أنػػه فػػي نهايػػة الخمسػػينات مػػف القػػرف العشػػريف أصػػبحت هنػػاؾ نظريػػات جديػػدة مقترحػػة، مػػف حػػكؿ دالػػة االسػػتهبلؾ
 .(14)اة كنظرية الدخؿ الدائـأبرزها نظرية دكرة الحي
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 :قياس التغيرات الييكمية في االستيالؾ الخاص بالجزائر –ثالثا
 :تطكر اإلنفاؽ االستيالكي الخاص  –1 

بالممحؽ، أف االستهبلؾ الخاص في الجزائر قد احتؿ أهمية نسبية أكبر مف  (1-2)يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ 
فخبلؿ فترة ما قبؿ . (1979-2008)االستهبلؾ العاـ في تككيف االستهبلؾ اإلجمالي كذلؾ خبلؿ كامؿ مدة الدراسة 

سبة كانت نسبة االستهبلؾ الخاص إلى اإلجمالي تتراكح بيف أدنى ن (1979-1993)اإلصبلح االقتصادم 
أما خبلؿ فترة اإلصبلح االقتصادم الشامؿ .1989عاـ  %78.95كأعمى نسبة البالغة 1987عاـ  %72.76كالبالغة

كأعمى نسبة كانت عاـ  %69.34كالبالغة  2008كانت هذ  النسبة تتراكح بيف أدنى نسبة سجمت عاـ (2008-1994)
 . %76.71كالبالغة 1996

الخاص في الجزائر سيتـ  تقدير المسار الزمني لمكشؼ عف معدالت النمك كمعدالت كلتحميؿ تطكر اإلنفاؽ االستهبلكي 
التناقص في كؿ مف االستهبلكي الخاص كنسبته إلى كؿ مف النات  المحمي اإلجمالي كالطمب المحمي اإلجمالي فضبل 

كقد تـ . ادم الشامؿعف تطكر الطمب المحمي اإلجمالي كذلؾ خبلؿ الفترتيف ما قبؿ كخبلؿ فترة اإلصبلح االقتص
   (1)التكصؿ إلى النتائ  المكضحة في الجدكؿ رقـ

 (1)جدكؿ رقـ                            

تقدير المسار الزمني لمعدالت تطكر االستهبلؾ الخاص في الجزائر كنسبته إلى النات  المحمي كالى الطمب المحمي 
 االقتصادماإلجمالييف كتطكر الطمب المحمي قبؿ كخبلؿ اإلصبلح 

  
 

 المتغير
 التابع  

معادالت االتجاه 
 الزمني العاـ

 
 المعدؿ

F 

 

 

R
2 

 معامؿ
 التحديد

 الفترة

C1 C1= 

e
3.8542+0.1632t 

+16.32% 474.41** 0.973 93- 

79 

C1= 

e
6.8591+0.0827t 

+8.27% 348.89** 0.964 08 -

94 

C2 C2= 

e
3.7801+0.0174t 

+1.74% 11.77** 0.475 93- 

79 

C2= e
4.1430-

0.0483t 
-4.83% 175.23** 0.931 08 -

94 

C3 C3= 

e
3.8159+0.0137t 

1.37 % 22.87** 0.638 93- 

79 

C3= e
4.1025-

0.0268t 
-2.68% 72.07** 0.847 08 -

94 

C4 C4= 

e
4.6612+0.1482t 

14.82% 264.07** 0.953 93- 

79 

C4= 

e
7.3617+0.1095t 

10.95% 961.14** 0.987        08 -

94 
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C1 : الخاصاالستهبلؾ. 
C2 :نسبة االستهبلؾ الخاص الى النات  المحمي االجمالي. 
C3  : االجمالينسبة االستهبلؾ الخاص الى الطمب المحمي. 
C4 :الطمب المحمي االجمالي. 

e = 2.71828أساس المكغاريتـ  الطبيعي  كيعادؿ.    t : الزمف 
 .0.01معنكم عند المستكل  االحتمالي   **
 . بالممحؽ (1-2)ك(1-1)عمى بيانات الجدكؿ رقـ  spssحسبت بتطبيؽ برنام   :المصدر 

إلى أف حجـ اإلنفاؽ االستهبلكي الخاص قد سجؿ معدؿ نمك  (1)تشير معممات المعادالت المقدرة في الجدكؿ رقـ
حيث كاف ، نقد الدكليالتي سبقت إصبلحات صندكؽ ال( 1979-1993)كمتكسط سنكيا خبلؿ الفترة  %16.32بمغ نحك 

 %8.27هذا المعدؿ يقارب ضعؼ ما سجؿ خبلؿ فترة اإلصبلحات الشاممة في الجزائر حيث بمغ هذا المعدؿ نحك 
أما نسبة اإلنفاؽ االستهبلكي الخاص إلى النات  المحمي اإلجمالي  ( .1994-2008)كمتكسط سنكم خبلؿ الفترة 
ثـ تراجعت كسجمت معدؿ تناقص ( 1979-1993)خبلؿ الفترة كمتكسط سنكم %1.74فسجمت معدؿ نمك قدر بنحك 

 (. 1994-2008)خبلؿ فترة اإلصبلح  %4.83-قدر بنحك 
إلى أف نسبة اإلنفاؽ االستهبلؾ الخاص إلى الطمب المحمي اإلجمالي قد سجمت ( 1)كما تشير بيانات الجدكؿ رقـ 

إال أف هذا ( 1979-1993) سنكم خبلؿ الفترةكمتكسط   %1.37معدؿ نمك خبلؿ مرحمة ما قبؿ اإلصبلح بمغ نحك
(.   1994-2008)كمتكسط سنكيا خبلؿ الفترة  %2.68-المعدؿ تراجع كأصبح معدؿ تناقص خبلؿ فترة اإلصبلح بنحك

كيمكف تفسير ما تكصمت إليه نتائ  التقدير بانتقاؿ اثر الطبيعة االنكماشية لسياسات اإلصبلح االقتصادم  كالسيما منها 
إجراءات سياسة اإلصبلح المالي كالنقدم كما ستهدؼ مف كراء تنفيذها تقييد الطمب المحمي اإلجمالي الذم  مف أهـ 

 . مككناته األساسية  االستهبلؾ الخاص 
 النمكذج القياسي الخطي البسيط كفؽ الصيغة الكنزية -2

-1)كتطبيقهػا عمػى بيانػات الجػدكؿ رقػـ spssلقد تـ تقدير دالة االستهبلؾ الخاص قبؿ كخبلؿ اإلصبلح باستخداـ برنػام  

 : بالممحؽ كتـ التكصؿ إلى النتائ  اآلتية   (1
 (1979-1993)دالة االستهبلؾ الخاص المقدرة قبؿ اإلصبلح االقتصادم لمفترة  
   Cpr = -0.985  + 0.561Yd                            

  (-0.120)     (34.864)
**

                          

F= (1215.510)**              ∑e
2

1= 4866.278                 

  R
2
= 0.989                                                             

  n1 – K= 15-2= 13: كبدرجات حرية   

 ( 1994-2008)أما دالة االستهبلؾ الخاص المقدرة خبلؿ فترة اإلصبلح االقتصادم
  Cpr=  799.459  +  0.249Yd                          

  (11.657)**     (19.573)**                    
F = (383.103)            ∑e

2
2=224130.7                   

R
2
= 0.965                                                            

   n2-K = 15-2=13: كبدرجات حرية   
 %1عند مستكل احتماؿ  إحصائياالتقدير معنكم  إف إلى **كتشير عبلمة    
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كبنػػاء عمػػى نتػػػائ  تقػػدير دالػػة االسػػػتهبلؾ التػػي تػػػـ التكصػػؿ إليهػػا يتبػػػيف انػػه حصػػػؿ تغيػػرات كفػػركؽ هيكميػػػة فػػي دالػػػة 
حيػث يظهػر تراجػع فػي الميػؿ الحػدم ، (الميػؿ الحػدم لبلسػتهبلؾ) المعممة السمككية  ذلؾ مقداراالستهبلؾ كما يشير إلى 

خػبلؿ فتػرة اإلصػبلح كذلػؾ عنػد مسػتكل  0249ح إلػى نحػك قبػؿ فتػرة اإلصػبل 0.561لبلستهبلؾ الخاص الذم انتقػؿ مػف 
 .%1معنكية 

ك يمكػػػف تفسػػػير هػػػذا االخػػػتبلؼ فػػػي المعممػػػة السػػػمككية لدالػػػة االسػػػتهبلؾ إلػػػى الطبيعػػػة االنكماشػػػية لبرنػػػام  اإلصػػػبلح 
العتمػػاد ، ك التكجػػه نحػػك اتػػي جػػاءت مفصػػمة فػػي  برنػػام  التثبػػتاالقتصػػادم كالسػػيما منهػػا إجػػراءات اإلصػػبلح المػػالي ال

 .ة في دائرة النشاط االقتصادمالمتزايد عمى آليات السكؽ في إدارة االقتصاد  كتراجع دكر القطاع العاـ كتحجيـ دكر الدكل
كالختبػػار درجػػة اسػػتقرار معممػػات دالػػة االسػػتهبلؾ الخػػاص فػػي الجزائػػر  قبػػؿ كخػػبلؿ فتػػرة اإلصػػبلح سػػيتـ تطبيػػؽ اختبػػار 

Chow (15)ر دالػػة االسػػتهبلؾ لمعينػػة األكلػػى ، فبعػػد أف تػػـ إجػػراء تقػػدي(n1)  ثػػـ لمعينػػة   (1979-1993)قبػػؿ اإلصػػبلح
كبعد التقدير كانت  (1979-2008)ينبغي تقدير نفس الدالة عف الفترة ككؿ  (1994-2008)خبلؿ اإلصبلح (n2)الثانية 

 :النتيجة كما يمي 
    CP = 233.583 + 0.338Yd                            
    (3.782)**    (21.017)**                          

R
2
 = 0.940              ∑e

2
p= 1787763=Q1                     

    F= (441.700)**                                              
 %1عند مستكل احتماؿ  إحصائياالتقدير معنكم  أف إلى **كتشير عبلمة    

 K = 30- 2 = 28-(n1+n2): الحرية درجات        
e∑تمثػػؿ عػػدد المعممػػات المقػػدرة فػػي النمػػكذج كأف  Kحيػث أف 

2
p لمفتػػرة المجمعػػة ( البػػكاقي) تعنػػي مجمػػكع مربعػػات الخطػػأ

كلمعينتػػػيف معػػػا  n2كالعينػػػة الثانيػػػة n1يركػػػز عمػػػى مجمػػػكع مربعػػػات األخطػػػاء بالنسػػبة لمعينػػػة األكلػػػى Chowكاختبػػػار .ككػػؿ
(n1+n2) كمف ثـ ينبغي حساب ما يمي : 

 : مجمكع مربعات الخطأ أك البكاقي  بيف العينتيف  كما يمي   -أ      
∑e

2
1+∑e

2
2) = 4866.278+224130.7=228996.978         Q2= ( 

 2K= 30-4= 26   ((n1+n2-كبدرجات حرية   

 :لمعينة األكلى  كالثانية  الفرؽ بيف مجمكع مربعات الخطأ لمفترة ككؿ كمجمكع مربعات الخطأ -ب     
                   Q3= Q1-Q2=∑e

2
p – (∑e

2
1+∑e

2
2)    

Q3=1787763 - 228996.978= 1558766.022          
  K = 28 – 26 = 2: بدرجات حرية       

 :كما يمي  *Fحساب   -ج

 

 

 

 
  (779383.011)/ (8807.576)=88.490                       =  F* 

يتضػح ( %95مجػاؿ الثقػة )   %5كمستكل معنكية  26,  2المحسكبة بنظيرتها الجدكلية عند درجات حرية  *Fكبمقارنة 
، كمف تـ رفض الفرض العدمي الذم يػدعي عػدـ كجػكد اخػتبلؼ (3.37)أكبر مف نظيرتها الجدكلية  F*=( 88.490) أف

 
 

Q3   /   K                       

            F* =                                                

Q2 / ( n1 + n2 – 2k )               



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

160 

 

كهذا يعني قبكؿ الفر ض البديؿ كهك كجكد اختبلؼ جكهرم في قػيـ معممػات دالػة  .جكهرم بيف قيـ المعممات في العينتيف
 .ادم الشامؿ في الجزائر االستهبلؾ الخاص قبؿ اإلصبلح كخبلؿ فترة اإلصبلح االقتص

  النمكذج الخطي المتعدد -3
لتبياف كاالختبار هؿ هناؾ فركؽ في دالػة االسػتهبلكي الخػاص قبػؿ كخػبلؿ اإلصػبلح سػيتـ اسػتخداـ نمػكذج خطػي متعػدد 

 : (16) يتضمف ثبلث صيغ هي كاآلتي
فػي دالػة االسػتهبلؾ قبػؿ ك خػبلؿ ( الحػد الثابػت)كذلػؾ الختبػار الفػرؽ فػي المقطػع C=α+β1yd+β2D :الصػيغة األكلػى 

 . فترة اإلصبلح االقتصادم الشامؿ 
لدالػػػة  (الميػػػؿ الحػػػدم لبلسػػػتهبلؾ)كذلػػػؾ الختبػػػار الفػػػرؽ فػػػي المعممػػػة السػػػمككية  C=α+β1yd+β2yd :الصػػػيغة الثانيػػػة 

 .االستهبلؾ قبؿ كخبلؿ فترة اإلصبلح االقتصادم الشامؿ
كذلؾ  الختبار الفرؽ في كؿ مف المقطع كالميؿ معنا لدالة االستهبلؾ قبػؿ C=α+β1yd+β2D+β3ydD :الصيغة الثالثة 

 .كخبلؿ مرحمة اإلصبلح االقتصادم الشامؿ
كمتغيػر تفسػيرم فضػبل  Dكباعتماد الصيغة الكينزية لدالػة االسػتهبلؾ مػع تكسػعة النمػكذج البسػيط بإدخػاؿ المتغيػر النػكعي

  (2)، تكصمت الدراسة إلى النتائ  المكضحة في الجدكؿ رقـ Ydير الكمي التفسيرم المتمثؿ في الدخؿ المتاح عف المتغ
   (2)جدكؿ رقـ                               

 نتائ  تقدير الصيغ الثبلث لدالة االستهبلؾ الخاص لمفترة             
                                (2008-1979) 

 الػػدالة المقدرة                     نكع الصيغة  
           Cpr =  124.135 +  0.253Yd  + 655.750 D األكلػػى  

(4.072)**  (22.535)**  (10.204)**         

 F=(1086.364)**        R
2
= 0.900           

          Cpr = 318.098 + 0.06510Yd + 0.201 Dyd الثػػانية  

(3.912)**    (0.367)      (0.780)               
F=(233.077)**        R

2
= 0.945             

  Cpr=-0.985+ 0.561Yd + 800.444 D- 0.312ydD الثػػالثة  

(-0.025)  (7.188)**  (12.663)**  (-3.972)** 
F=(1125.949)**        R

2
= 0.996           

   D=1 (1994-2008)اإلصالح االقتصادم في الجزائر لمفترةيمثؿ  سنكات 
D=0   يمثؿ  سنكات ما قبؿ اإلصالح االقتصادم لمفترة 
 %1كتعني التقدير معنكم إحصائيا عند مستكل احتماؿ :     **

 .بالممحؽ (1-1)المطبؽ عمى بيانات الجدكؿ رقـ spssباالستناد إلى البرنام  اإلحصائي  
 :ه نتائ  التقدير بشكؿ مفصبل فيما يمي كيمكف تفسير ما تكصمت ل

 :التفسير كفؽ الصيغة األكلى 
كاف نمػػكذج  %1أف المعممػػات المقػػدرة تتمتػع بمعنكيػػة إحصػػائية عنػد مسػػتكل احتمػػاؿ  (2)يتبػيف مػػف نتػػائ  الجػدكؿ رقػػـ

أف هنػاؾ فػرؽ فػي الحػد الثابػت كفػؽ الصػيغة  النتػائ  يتبػيفكفػي ظػؿ هػذ   .الصيغة األكلى اجتاز اختبار المعنكية الشػاممة
 :كاف (1979-1993)الدالية األكلى ففي سنكات الفترة التي سبقت اإلصبلح االقتصادم الشامؿ
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 مميكف دينار جزائرم  α =124.135=الحد الثابت       
اإلصػػبلح بمقػػدار  كػػاف الحػد الثابػػت يفػػكؽ حالػة مػػا قبػؿ (1994-2008)أمػا خػػبلؿ سػنكات اإلصػػبلح االقتصػػادم الشػامؿ 

2β: 
 .مميكف دينار جزائرم α + β2=124.135+ 655.750  =779.885= الحد الثابت      

 :التفسير كفؽ الصيغة الثانية
، كعميػػػه غيػػر معنػػػكيتيف إحصػػائيا ،Dydك  Ydلممتغيػػػريف التكضػػحييف  2β ك  β1جػػاءت كػػؿ مػػػف المعممتػػيف السػػمككيتيف

يمكػػف القػػكؿ انػػه كفػػؽ هػػذ  الصػػيغة الداليػػة أنػػه ال يكجػػد اخػػتبلؼ فػػي الميػػؿ الحػػدم لبلسػػتهبلؾ قبػػؿ كخػػبلؿ فتػػرة اإلصػػبلح 
 . االقتصادم لعدـ ثبكت المعنكية اإلحصائية مع التأكيد عمى عدـ الجـز بذلؾ في انتظار تكسيع النمكذج 

 : التفسير كفؽ الصيغة الثالثة
كانػػت جميعهػػا تتمتػػع  β3ك β2كβ1إلػػى أف المعممػػات السػػمككية  (2)الداليػػة الثالثػػة فػػي الجػػدكؿ رقػػـتشػػير نتػػائ  الصػػيغة 

كاف النمػػكذج ككػػؿ يتمتػػع بمعنكيػػة  ، باسػػتثناء معممػػة الحػػد الثابػػت لػػـ تثبػػت معنكيتهػػا،%1بمعنكيػػة إحصػػائية عنػػد احتمػػاؿ 
أم يمكػػف  0.996كالثانيػػة حيػػث بمػػغ نحػػك شػػاممة فضػػبل عػػف معامػػؿ تحديػػد مرتفػػع كػػاف أفضػػؿ مػػف نتػػائ  الصػػيغة األكلػػى 

مف التغيرات الحاصمة في اإلنفاؽ االسػتهبلكي الخػاص يفسػر  نمػكذج الصػيغة الداليػة الثالثػة كمػا   %99.6القكؿ انه ربما 
تجدر اإلشارة انػه يمكػف إهمػاؿ عػدـ معنكيػة معممػة الحػد الثابػت كاعتبارهػا معنكيػة فػي حالػة سػنكات اإلصػبلح االقتصػادم 

لحاق  .%1التي تتمتع بمعنكية إحصائية عند احتماؿ  β2=800.444ها بالمعممة السمككية كا 
، يمكػف األخػذ بنتػائ  الصػيغة الثالثػة التػي تبػيف أف (2)عممية المفاضمة بيف نتائ  الصػيغ الػكاردة فػي الجػدكؿ رقػـ بينما

هنػػاؾ اخػػتبلؼ هيكمػػي فػػي دالػػة اإلنفػػاؽ االسػػتهبلكي الخػػاص بػػيف الفتػػرتيف مػػا قبػػؿ اإلصػػبلح كفتػػرة اإلصػػبلح االقتصػػادم 
ففػي سػنكات الفتػرة التػي سػبقت اإلصػبلح االقتصػادم (. لبلسػتهبلؾ الميػؿ الحػدم ) الشامؿ كالسػيما فػي المعممػة السػمككية 

أمػػػػا خػػػػبلؿ سػػػػنكات اإلصػػػػبلح . β1 0.561=كػػػػاف  الميػػػػؿ الحػػػػدم لبلسػػػػتهبلؾ المقػػػػدر يسػػػػاكم  (1979-1993)الشػػػػامؿ
يتبػػػيف تراجػػػع فػػػي مقػػػدار الميػػػؿ الحػػػدم لبلسػػػتهبلؾ عمػػػا كػػػاف قبػػػؿ فتػػػرة اإلصػػػبلح  (1994-2008)االقتصػػػادم الشػػػامؿ 

 :كيحسب كاآلتي  3βبمقدار  االقتصادم
 .β3+β1  =0.312 -0.561=0.249=الميؿ الحدم لبلستهبلؾ             

اتضػحت ك لقد أسفرت نتائ  الدراسة القياسية عف كجكد تغيرات هيكمية في دالػة اإلنفػاؽ االسػتهبلكي الخػاص بػالجزائر 
ثػر اإلصػبلح االقتصػادم الشػامؿ بصػكرة مفصػمة عمػى كلتبيػاف أ .بشكؿ عاـ في تغيرات المعممة السمككية لدالة االسػتهبلؾ

التػي تبػيف  (3)سػيتـ عػرض بيانػات الجػدكؿ رقػـ ،دالة االسػتهبلؾ الخػاص ك تعزيػز نتػائ  الدراسػة القياسػية المتكصػؿ إليهػا
فيػذ التطكر الذم حصؿ في بنية استهبلؾ األسر الجزائرية كالتغيرات التي حصمت في ترتيب أكلكيات نفقاتها قبؿ كخبلؿ تن

 .برنام  اإلصبلح االقتصادم الشامؿ
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 (3)جدكؿ رقـ                              
 تطكر نسب ك سمـ ترتيب نفقات األسر الجزائرية مف مجمكعات السمع كالخدمات        

 2000ك    1988لسنتي                                
1988 2000 

 لترتيبا
مجمكعة السمع 

 كالخدمات

نسب 
 اإلنفاؽ

 الترتيب
مجمكعة السمع 

 كالخدمات

 نسب
 

 اإلنفاؽ

 44.60 الغذاء -1 52.5 الغذاء -1

 13.60 السكف كأعبائه -2 11.4 النقؿ كاالتصاالت -2

3- 
سػػػػػػػػػػمع كخػػػػػػػػػػدمات 

 متنكعة
8.8 3- 

سػػػػػػػػػػػمع كخػػػػػػػػػػػدمات 
 متنكعة

10.40 

 9.40 النقؿ كاالتصاالت -4 8.2 األلبسة كاألحذية -4

 8.60 األلبسة كاألحذية -5 7.7 السكف كأعبائه -5

6- 
األثػػػػػػػػػػػػاث كالفػػػػػػػػػػػػف 

 المنزلي
 6.30 الرعاية الصحية -6 4.7

7- 
التعمػػػػػػػػػيـ كالثقافػػػػػػػػػة 

 كالترفيه
4.4 7- 

التعمػػػػػػػػػػيـ كالثقافػػػػػػػػػػة 
 كالترفيه

3.90 

 -8 2.1 الرعاية الصحية -8
األثػػػػػػػػػػػػػاث كالفػػػػػػػػػػػػػف 

 المنزلي
3.40 

رسالة دكتكرا  في االقتصػاد مقدمػة االقتصادم عمى االقتصاد الجزائرم، آثار برنام  اإلصبلح  نكارم عبلكة،: المصدر   
دارة األعماؿ،  .244ص، 2008، مصر،جامعة حمكاف لقسـ االقتصاد كالتجارة الخارجية، كمية العمـك االقتصادية كا 

خػػػبلؿ فتػػػرة ) 2000إلػػػى حػػػدكث تغيػػػرات فػػػي بنيػػػة إنفػػػاؽ األسػػػر الجزائريػػػة خػػػبلؿ عػػػاـ ( 3)تشػػػير بيانػػػات الجػػػدكؿ رقػػػـ
حيث يتبػيف أف مجمكعػة السػكف كأعبائػه قػد أصػبحت تمثػؿ ، (خبلؿ فترة ما قبؿ اإلصبلح) 1988مقارنة بسنة ( اإلصبلح

مػػف نفقػػات الميزانيػػة كذلػػؾ خػػبلؿ سػػنة % 13.6المرتبػػة الثانيػػة فػػي ترتيػػب أكلكيػػات األسػػر الجزائريػػة كخصصػػت لهػػا نحػػك 
قبؿ تنفيػذ ) 1988بة الخامسة في سمـ ترتيب أكلكيات اإلنفاؽ األسرم لسنة ، بينما كانت هذ  المجمكعة تحتؿ المرت2000

 %.7.7حيث بمغت نسبة مخصصات اإلنفاؽ األسرم عمى هذ  المجمكعة نحك( برنام  اإلصبلح
نسػػب مخصصػػات اإلنفػػاؽ ك ترتيػػب )ك يعػػزل السػػبب المباشػػر فػػي هػػذا التغييػػر الحاصػػؿ فػػي بنيػػة اسػػػتهبلؾ األسػػػر  

إلػى االرتفػاع الكبيػر الػذم حصػؿ فػي مسػتكل تكػاليؼ المعيشػة لمجمكعػة السػكف ( اتها مف السمع كالخدماتأكلكيات احتياج
كأعبائػػػه خػػػبلؿ مرحمػػػة اإلصػػػبلح ك أثػػػر تراجػػػع دكر الػػػدكر الدكلػػػة فػػػي دعػػػـ السػػػمع كالخػػػدمات فضػػػبل عػػػف سياسػػػة تحريػػػر 

 .األسعار
إلػى بنيػة اسػتهبلؾ األسػر كعمػى نسػب ترتيػب أكليػات  ،ؼ المعيشػة لمجمكعػة السػكف كأعبائػهلقد انتقؿ أثػر ارتفػاع تكػالي

 2000إلػػى تراجػع نسػب اإلنفػاؽ فػي ميزانيػػة األسػر عمػى مجمكعػة الغػذاء لسػػنة ( 3)إذ تشػير بيانػات الجػدكؿ رقػـ  ،إنفاقهػا
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، كبػبل شػؾ أف هػذا 2000عػاـ % 44.6، ثػـ أصػبحت نحػك 1988عػاـ % 52.5حيث كانت نسػبة هػذ  المجمكعػة  نحػك 
عمػػى الجانػػب قػػد تػػرؾ آثػػارا سػػمبية  -الػػذم يسػػتبعد تفسػػير  بقػػانكف انجػػؿ كارتفػػاع الػػدخكؿ –خصصػػات الغػػذاءالتراجػػع فػػي م

، تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع عدد األفراد الذيف يعػانكف مػف سػكء التغذيػة فػي إذ في هذا الصدد ،الصحي ألفراد المجتمع
مميػكف شػخص خػبلؿ  1.3نكف مف ظاهرة سكء التغذيػة مػف الجزائر خبلؿ فترة اإلصبلح حيث انتقؿ عدد السكاف الذيف يعا

أم ( 1998-1999) مميكف شخص خبلؿ الفتػرة 1.7مف مجمكع السكاف إلى حكالي % 5أم بنسبة( 1990-1992)الفترة 
مرتفعػة ك السػيما لػدل بأعػداد  -سػكء التغذيػة –كبطبيعة الحاؿ يؤدم انتشار هػذ  الظػاهرة. مف إجمالي السكاف% 6بنسبة 
، إلى تدهكر األكضػاع الصػحية ألفػراد المجتمػع، ك فػي ظػؿ التراجػع الػذم حصػؿ فػي نسػب اإلنفػاؽ الحكػكمي األطفاؿفئة 

عمػػى قطػػاع الصػػحة، سػػتككف األسػػر الجزائريػػة فػػي هػػذ  الحالػػة مضػػطرة إلػػى الزيػػادة فػػي نسػػب نفقاتهػػا المخصصػػة لمرعايػػة 
التػػػي تشػػػير إلػػػى ارتفػػػاع  )3(ا بيانػػػات الجػػػدكؿ رقػػػـ الصػػػحية فػػػي ميزانيتهػػػا خػػػبلؿ فتػػػرة اإلصػػػبلح، كهػػػذ  الحقيقػػػة تكضػػػحه

(17)في سنة % 6.3إلى نحك  1988في سنة % 2.1مخصصات اإلنفاؽ عمى الرعاية الصحية مف 
2000. 

 
 اتمػةخ

، يتبيف أف  تنفيذ الجزائر لبرنام  اإلصبلح االقتصادم الشامؿ المػدعـ مػف نتائ  تقديرات الدراسة القياسية تأسيسا عمى
قػد (  ((1994-2008زيػادة كزف القطػاع الخػاص  خػبلؿ فتػرة  ك ،النقد الدكلي فػي سػبؿ إرسػاء آليػات السػكؽ قبؿ صندكؽ

مقارنة مع فتػرة مػا قبػؿ اإلصػبلح التػي  ،في دالة اإلنفاؽ االستهبلكي الخاص ،أدل ذلؾ إلى ظهكر تغيرات هيكمية معنكية
كممػا الشػؾ فيػه أف هػػذا االخػتبلؼ الهيكمػي فػي دالػػة . تصػادمكػاف سػائدا خبللهػا زيػادة تػػدخؿ الدكلػة فػي دائػرة النشػػاط االق

قػد  ،مقارنػة بفتػرة مػا قبػؿ اإلصػبلح ،خبلؿ مرحمة اإلصػبلح االقتصػادم الشػامؿ فػي الجزائػر ،اإلنفاؽ االستهبلكي الخاص
تقييػػد  ،ةاالقتصػػادية المسػػتهدف اتسػاهمت فيػػه جممػػة مػف العكامػػؿ التػػي ال تخمػػك مػف الطبيعػػة االنكماشػػية لسياسػػة اإلصػبلح

بفعػػؿ  ،كارتفػػاع متكسػػط تكػػاليؼ المعيشػػة ،الطمػب الكمػػي خػػبلؿ السػػنكات األكلػػى مػػف انطػػبلؽ برنػام  اإلصػػبلح االقتصػػادم
كالسػػكف فضػػبل عػػف تحريػػر األسػػعار ك ارتفػػاع  ،كالتعمػػيـ ،كالصػػحة ،تراجػػع الػػدعـ الحكػػكمي لمسػػمع كالخػػدمات االجتماعيػػة
 .العماؿمعدالت البطالة بفعؿ سياسة الخصخصة كتسريح 
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 تطكر االستيالؾ الخاص كالعاـ كالناتج كالطمب المحمييف(:1-1)ممحؽ جدكؿ رقـ                
 (2118-1979)كالدخؿ النقدم المتاح  في الجزائر خالؿ الفترة

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : باالستناد إلى                  

Ons ,collection statstiques  Nº 147- 2009                                                                  
 
  

                    
 السنة

 االستيالكي
 الخاص

 االستيالكي
 العاـ

 الناتج
 المحمي
 اإلجمالي

 الطمب
 المحمي
 اإلجمالي

الدخؿ 
 النقدم
 الكطني 
 المتاح

yd 

1979 58.5 17.5 128.2 130.4 114.3 

1980 70.2 22.3 162.5 156 145.0 

1981 87.2 26.4 191.5 184.4 172.0 

1982 95.5 30.7 207.6 203.5 184.5 

1983 106.2 34.7 228.8 228.7 207.3 

1984 125.8 39.5 263.9 257.8 234.9 

1985 139.7 45.8 291.6 282.3 258.4 

1986 156.4 52.9 296.6 308.6 261.7 

1987 154.9 58 312.7 306.8 275.2 

1988 214.1 65.1 347.7 377.2 334.3 

1989 265.5 70.8 422.0 465.1 424.9 

1990 313.6 90.1 554.4 563.9 543.5 

1991 419.0 128.2 862.1 813.9 812.2 

1992 548.3 184.8 1074.7 1052.9 1023.8 

1993 649.1 221.2 1189.7 1206.5 1107.1 

1994 837.5 263.9 1487.4 1569.3 1307.9 

1995 1114.8 340.2 2005 2088 1877.5 

1996 1335.1 405.4 2570.0 2385.1 2346.7 

1997 1430.4 459.8 2780.2 2537.7 2570.2 

1998 1556.7 503.6 2830.5 2834.3 2590.7 

1999 1670.7 543.6 3238.2 3064.2 2919.2 

2000 1714.2 560.1 4123.5 3246 3755.6 

2001 1847.7 624.6 4227.1 3606.9 3925.4 

2002 1989.3 700.4 4522.8 4076.1 4184.7 

2003 2126.3 777.5 5252.3 4496.1 4906.8 

2004 2371.0 846.9 6151.9 5266.1 5732.9 

2005 2553.0 865.9 7564.6 5815.4 6990.0 

2006 2695.6 954.9 8512.2 6226 7856.9 

2007 2960.3 1146.9 9408.3 7333.9 8901.1 

2008 3292.0 1455.8 11042.8 8902.3 10525.7 
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 (1-2)ممحؽ   جدكؿ رقـ 

 تطكر االستيالؾ الخاص في الجزائر كنسبو إلى كؿ مف إجمالي االستيالؾ
 (2008 -1979)ك الناتج المحمي ك الطمب المحمي  لمفترة 

 (3)ف (2)ف (1) ف السنة

1979 76.97 45.63 44.86 

1980 75.89 43.20 45 

1981 76.76 45.53 47.28 

1982 75.67 46.00 46.92 
1983 75.37 46.41 52.18 

1984 76.11 47.66 48.79 

1985 75.31 47.90 49.48 

1986 74.73 52.73 50.68 

1987 72.76 49.53 50.48 

1988 76.68 61.57 56.76 

1989 78.95 62.91 57.08 

1990 77.68 56.56 55.61 

1991 76.57 48.60 51.48 

1992 74.79 51.01 52.07 

1993 74.58 54.55 53.80 

1994 76.04 56.30 53.36 

1995 76.62 55.60 53.39 

1996 76.71 51.94 55.97 

1997 75.67 51.44 56.36 

1998 75.56 54.99 54.92 

1999 75.45 51.59 54.52 

2000 75.37 41.57 52.80 

2001 74.74 43.71 51.22 

2002 73.96 43.98 48.80 

2003 73.23 40.48 47.29 

2004 73.68 38.54 45.02 

2005 74.67 33.74 43.90 

2006 73.84 31.66 43.29 

2007 72.08 31.46 40.36 

2008 69.34 29.81 36.97 

 نسبة االستهبلؾ إلى النات  المحمي اإلجمالي(: 2)إجمالي االستهبلؾ ف نسبة االستهبلؾ الخاص إلى (: 1)ف
 .نسبة االستهبلؾ الخاص إلى الطمب المحمي اإلجمالي (: 3)كف

 .(1-1)باالستناد إلى بيانات الجدكؿ رقـ    لمصدرا      
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 (التشخيص ك كيفية المعالجة) سعر الصرؼ الحقيقي تأثير المرض اليكلندم  عمى
 بيمكؿ لطيفة

 التسيير مـكالتجارية ك ع مـكعالك  ةمعيد العمـك االقتصادي
 جامعة تبسة

 
 ممخص

شهدت هكلندا في الستينات مف القرف الماضي زيادة كبيرة في ثركتها بعد اكتشاؼ مستكيات كبيرة مف الغاز الطبيعي في 
انعكاسات خطيرة عمى أقساـ مهمة مف  إلى هذا التطكر االيجابي الجديدأّدل ك عمى غير ما كاف متكقعا  ،بحر الشماؿ
 .ةقدرة عمى المنافس ة ك جعؿ الصادرات الهكلندية غير النمطية اقؿّ حيث أصبحت العممة الهكلندية أكثر قكّ  ،اقتصاد البمد

ك ارتبط اسـ المرض باكتشاؼ مكرد طبيعي يحدث تطكرات، " المرض اليكلندم"ك قد أصبحت هذ  الظاهرة تعرؼ باسـ 
  .ك هذا يؤدم إلي ارتفاع  سعر الصرؼ الحقيقي ،ينجـ عنها تدفؽ كبير في النقد األجنبي لمداخؿ

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

، ك ارتبط اسـ يادة  قيمة الثركة الطبيعية فجأةالنات  عف ز المرض الهكلندم يشير إلى عممية اضمحبلؿ  في التصنيع 
مف القرف السابؽ تـ اكتشاؼ ركاسب غازية هائمة هذ  الثركة أدت إلى ارتفاع قيمة  60الظاهرة بهكلندا ألنها ك في سنكات 

هذا ما أدم بالهكلندييف إلى العممة الهكلندية ك هذا ما أدل إلى ارتفاع سعر الصادرات الهكلندية أماـ المنافسة األجنبية ك 
  .، ك هذا تسبب في القضاء عمى عممية التصنيعة جنكنية بسبب تكفر الثركة لديهـبطريق داالستيرا
 :الدراسة تسميط الضكء عمى هذ  الظاهرة مف خبلؿ  النقاط الرئيسية التالية   ك سنحاكؿ في هذ 

 

 
 

 

Résume  
Dans les années 60, les Pays-Bas ont 

enregistré une nette hausse de leur revenu 

après la découverte d’énormes dépôts de gaz 

naturel en mer du Nord. De façon inattendue, 

ce développement apparemment positif a eu de 

sérieuses  répercussions sur d’importants 

secteurs de l’économie hollandaise : le florin 

a pris de la valeur et les exportations non 

pétrolières ont donc perdu de leur 

compétitivité.  

Ce  syndrome a été appelé «mal hollandais». 

Bien que cette maladie aille généralement de 

pair avec la découverte de ressources 

naturelles, elle peut résulter de tout 

développement entraînant des entrées 

massives de devises, notamment  une forte 

hausse de taux de change réel. 

 

 : المقدمة
 Syndrome»أك «Mal hollandais»تعبير  إف 

hollandais» أك «Dutch disease»   يفسر في أك ما
لعنة «أك  »المرض اليكلندم  «بعض المراجع العربية

هي  » العمة اليكلندية«أك عند آخريف  »المصدر الطبيعي 
 .ظاهرة اقتصادية يصفها االقتصاديكف عمى أنها نظرية 

أكؿ مف استخدـ هذا ' "The économiste"لقد كانت مجمة 
عف االقتصاد  1977المصطمح ك كاف ضمف مقاؿ نشر سنة 

لهكلندم ك عرضت فيه المشكؿ الذم كاجػه االقتصاد ا
إف " الهكلندم  بعد األزمة البتركلية  ك قد كتب حكؿ الظاهرة 

ىكلندا كانت تممؾ بنية اقتصادية منذ سنكات ك أصبحت 
 " .اليكـ تعاني مف االنحطاط
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 Gregoryنمكذج  .1

 Nearyك   Corden نمكذج  .2

 .المرض الهكلندم ك عبلقته بسعر الصرؼ الحقيقي كيفية تشخيص .3

 .كيفية الكقاية ك المعالجة مف المرض : الخاتمة  .4
 : Gregoryنمكذج  -1

 :بكاسطة الرسـ البياني التالي Gregoryبإمكاف تمثيؿ نمكذج 
 (:1)شكؿ رقـ

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
source :Richarde .H.Snape ,effects of mineral development on the economy ,the  

Australian journal of agricultural economic ,vol 32, n° 3 , December 1977, p 148. 

 :تفسير النمكذج
 (3)السمع المنافسة لمكاردات تحؿ محؿ الكارداتك  ،تككف ثابتة(2)مف السمع غير التجارية(1)التجاريةإف نسبة أسعار السمع 

 .التي تككف بسعر معطى أك معمـك كما هك الحاؿ بالنسبة الصادرات
، كما يفترض في (1ك ىذا عندما  التقاء المنحنييف الشكؿ )ردات االسمع الك  ةقيمة سمع الصادرات تككف مساكية لقيم

 .رؤكس األمكاؿ (4)هذا النمكذج كجكد  حركات 
 ( (BNCعمى ( BC)متصدير كهذا مع ارتفاع النسبة ينخفض الرتفاع سعر اإلنتاج القابؿ ل  0X منحنى الصادرات

يككف سالب ك هذا ينعكس عمى طمب السمع القابمة  M0 أيضا الطمب المحمي ينخفض الف السعر مرتفع، الميؿ  لػ  ك
 .ك االستفادة مف اإلنتاج المحمي المقيـ بالسعر المنخفض (  التي تحؿ محؿ اإلنتاج المحمي)  دلبلستيرا

ك بالتالي تككف نقطة التكازف اقؿ بنسبة جديدة لمسعر  1Xفي حالة كجكد مكارد طبيعية فاف منحنى الصادرات يمثؿ بػ 
BNC/ BC  تضخـ –بالتالي ينخفض سعر الصرؼ الحقيقي ك هذا يؤدم إلى ارتفػاع الكاردات ك الصادرات ك–. 

B 

A C 

Q1 Q0 Q2 

P0 

P1 

x0 

x1 

M0 

 

 Bc سعـر

 BNC سعـر

واردات -صادرات   
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مف فض، يظهر الفائض الحالي ، نسبة السعر ال تنخؽتدخؿ الدكلة في تكجيه نظاـ السك يفترض  Gregoryإف 
(5)خبلؿ التراكـ في حالة استغبلؿ المكارد الطبيعية ك هذا ال يعطي أم فائدة لبلقتصاد

. 

هذا التفسير في هيكؿ االقتصاد في األجؿ القصير  يؤدم إلى ال تكازف يككف مف خبلؿ جانبيف إما االنخفاض في  
سببه األسعار في هذا القطاع التي تككف مف خبلؿ  (BC )، إف االنخفاض في قطاع  أك تدخؿ الدكلة( (BC قطاع 

 .ـ مف خبلؿ التضخ  (BNC )سعر الصرؼ الضعيؼ ك هذا لتسكية 
ال تككف هناؾ طريقة النخفاض السعر  النسبي في القطاع التجارم كاستثمار إيرادات   Gregoryفمف خبلؿ نمكذج 

مصادر الصادرات لمخارج ك الحماية الكاممة، ك اف تـ استثمار إيرادات الصادرات خارجيا سيؤدم الى انتعاش االقتصاد 
 .المحمي 

، النمك في المصادر لتجارم يؤثر عمى الميزاف التجارمت أيف يككف قطاع اهذا التحميؿ العاـ يطبؽ في جميع الحاال
 . الطبيعية إما المصدرة أك المستكردة المكجكدة تؤدم إلى انحطاط نسبي في اإلنتاج المحمي بالسمع التجارية

كهذا ما  إف فكرة تطكر المكارد الطبيعية تفرض هبكط القطاعات االقتصادية األخرل خاصة الزراعة كالصناعة
الكبير الذم  أستراليا كالتطكركقد سمط هذا األخير الضكء عمى تغير الهياكؿ المرئية في  1976سنة ( 6) (Gregory)بينه

 .عرفه قطاع المناجـ
هك نمكذج بسيط كضح فيه أثر السعر المحمي عمى عرض الصادرات كطمب الكاردات، كقد  (Gregory )إف نمكذج 
 ،هار في قطاعي الصادرات كالكارداتسعر الصرؼ الحقيقي في أثر االنفجار أك االزددكر ( Gregory)درس نمكذج 

 (BC) (goods traded international)األسعار التي تحسب في النمكذج هي أسعار السمع التجارية العالمية 
 .traded goods)  (non  (BNC) (7) لمصادرات كالكاردات كتتناسب مع سعر السمع الغير تجارية

ككخبلصة لهذا النمكذج عند اكتشاؼ المحركقات يؤدم إلى تصاعد عرض الصادرات التي تظهر في مستكل 
الحساب الخارجي مف خبلؿ الفائض في ميزاف المدفكعات كلتصحيح أك القضاء عمى هذا الفائض يككف إما بكاسطة 

مع سعر الصادرات كالكاردات  (BNC)تخفيض النقكد الكطنية أك التضخـ المحمي، يتناسب سعر السمع الغير تجارية 
 .كالصناعات المصدرة المكجكدة مف قبؿ أك الحديثة المستكردة

 ( 01)ذلؾ بالرسـ البياني السابؽ رقـ  (Gregory )يكضح 
 : تحميؿ الرسـ البياني

تجارية كسعر السمع غير ال (BC)يمثؿ معدؿ الصرؼ الحقيقي يكضح العبلقة بيف السمع التجارية : المحكر األفقي 
(BNC). 

 .يمثؿ حجـ الصادرات كالكاردات:المحكر العمكدم 
أف أجاؿ الصرؼ ثابتة، كهذا النمكذج يضع فكرة غامضة حكؿ رؤكس األمكاؿ كيركز تحميمه  (Gregory )كيفترض 

 .إال عمى الميزاف التجارم
XO  : (.قطاع الزراعة)يمثؿ منحنى الصادرات خارج المناجـ 
X1  : (.قطاع الصناعة كقطاع صادرات المناجـ)الصادرات يمثؿ منحنى عرض 

في حيف ( X1)إلى (  Xo)ليكف اكتشاؼ قطاع جديد هك مػكارد طبيعي كهذا يؤدم إلى انتقاؿ منحى الصػادرات مف 
 .ال يتغير في الفترة األكلى( Mo)أف منحنى طمب الكاردات 
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انخفاض ( ك/أك)فائض الصادرات يككف بصعكد الكاردات  انخفاضنفترض أف (  Xo  +X1  =MO)في التكازف يككف  
 (.المزدهر)الصادرات خارج القطاع المنفجر 
ارتفاع سعر الصرؼ . تسمح بالتسكية( كمية النقكد العالمية بالسنة لمكحدة العالمية)حركة سعر الصرؼ االسمية 

ي تأتي بأقؿ ثمف مف النقكد المحمية، في دكف الكاردات الت (BC)االسمي مع انخفاض  السعر النسبي لسمع التجارية 
يؤدم إلى تماثؿ بيف ارتفاع حجـ الكاردات كارتفاع حجـ  (BC/BNC)الحالة العادية كانخفاض سعر الصرؼ الحقيقي 

 .) Cإلى B (أك  (Q1)إلى (Qo)   الصادرات خارج القطػػاع المنفجر أك المتطكر الذم يمر ب 
المناجـ يخفض مف حجـ الصناعة المنتجة كبديؿ لمكاردات أك صناعات فإف تطكر قطاع ( Gregory)في دراسة 

 .الصادرات المكجكدة مف قبؿ كتكسيع الكاردات عبر حركات سعر الصرؼ الحقيقية
االقتصاد في حالة النمك فاالنخفاض في قطاع السمع التجارية يؤدم إلى عدـ التكازف في أجؿ (  Gregory)درس 

، كبالتالي  رل أثر كبير عمى الميزاف التجارمأننا نستطيع أف ن( Gregory)النقكد، يقكؿ  قصير كبالتالي تنخفض قيمة 
 . يؤدم إلى تخفيض  سعر الصرؼ

إال االستثمار الخارجي لمعائد  (BC)فإف أم كسيمة تضعؼ مف قطاع السمع التجارية ( Gregory)كحسب 
يضع هذا التحميؿ مف أجؿ جميع كضعيات ( Gregory)المستخمص مف المكارد الطبيعية كيعيؽ االقتصاد المحمي، 

القطاعات الجديدة التي تؤثر عمى الميزاف التجارم، فالتطكر الكمي لممكارد الطبيعية المكجه إلى التصدير أك التي تحؿ 
في غياب تدخؿ الدكلة فإف ضغكطات . محؿ الكاردات المكجكدة تؤدم إلى ضعؼ اإلنتاج المحمي لمسمع التجارية

كالتي تستفيد مف أغمب العكائد لؤلشخاص (8)در كاألشخاص كهـ الذيف يعممكف في قطاع السمع الغير التجاريةالمصا
 .(BC)العاممة في قطاع السمع التجارية 

 كاقتصادييف   Corden، Nearyعمقها كؿ مف ( Gregory)المدركسة مف طرؼ  (dutch disease)إف أعراض 
 .آخريف 

 Nearyك  Corden نمكذج .2
 Nearyك  Corden نمكذج   عمكميات حكؿ-ا

 dutch)كقدعيناأثر نمكذج (J.Peter.Neary)ك (W.Max.Corden)مف  طرؼ كؿ مف 1982دراسة سنة كانت 

disease)   كهك نمكذج اقتصادم بقطاعات هي: 
 booming sector: 

، كاستغبلؿ اكتشاؼ أكبر لممكارد ة المصدرة في مرحمة ارتفاع السعريضـ قطاعات المحركقات أك الصناعات األكلي
 .(B)كأيضا التطكر التقني الذم يخفض التكاليؼ كيرمز له بالقطاع 

 lagging sector   : 
كيضـ السمع األخرل التجارية التي تغطي الصادرات كبدائؿ الكاردات في قطاع الصناعة كقطاع ( القطاع المتأخر)

 . (L)الزراعة كنرمز له بالرمز 

 ير تجارية قطاع السمع الغ(N) : 
 (9)إلخ ...يضـ الخدمات، النقؿ، 
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كالعنصر الكحيد الذم يفترضه متحرؾ هك العمؿ، أما  (Core model)كاف مف خبلؿ  (Corden )إف تحميؿ 
العكامؿ األخرل فهي خاصة كثابتة داخؿ القطاعات الثبلثة، كما أف عامؿ رأس الماؿ هك أيضا عالمي كغير متحرؾ 

 .كمخزكنات العكامؿ ثابتة أما السعر فهك مرف
 :أف هناؾ ثبلث قطاعات (Corden )يفترض 

(B)    :booming sector 

(L)   :lagging sector  
(N)    : ( .الخدمات)قطاع السمع غير التجارية 

 :Cordenبعض الفرضيات األساسية لنمكذج -ب
 .تككف مقيمة مع أسعار السكؽ العالمية( L)ك (B)األسعار في -1
 .تككف مقيمة مف خبلؿ حركة العرض كالطمب في السكؽ المحمي (N)األسعار في  -2
، رأس (المكارد الطبيعية)قطاع تنت  مجمكعة مف العكامؿ الخاصة لمقطاع الخاص  المخرجات عمى مستكل كؿ -3

كالتحكيؿ عمى مستكل القطاعات ( العمؿ الغير مؤىؿ)كهذا بكاسطة عامؿ ( العمؿ ثابت)الماؿ الخاص قصير األجؿ 
 .الثبلثة
تصاد المحمي ثابتة كهذا ما يؤشر كمخزكناف العكامؿ في االق( مف أجؿ االستخداـ التاـ)أسعار العكامؿ هي مرنة  -4

 .(10)إلى عدـ كجكد تحكالت عالمية لرأس الماؿ كالعمؿ
 إنتاج كؿ قطاع كاف نتيجة لمعمؿ كالعكامؿ الخاصة، فالعمؿ يفترض أنه متحرؾ بيف القطاعات الثبلث، كقد درس

(Corden ) أثر االنفجار(boom)  في القطاع(B) عمى القطاعات االقتصادية األخرل ككاف هذا االنفجار نتيجة إلى: 
 .التقدـ التقني العشكائي المحدد في االقتصاد المحمي المدركس -1
 .اكتشاؼ غير منتظر لممكارد الجديدة -2

 .في السكؽ العالمية (B)ارتفاع أسعار المكاد المصدرة مف القطاع  -3

أثر : ككما في النمكذج السابؽ فإف هناؾ أمريف هما: لمسكؽ المحمي يككف لمتصدير كليس (B)إف اإلنتاج في القطاع 
 .أثر حركة المكارد –اإلنفاؽ 

 :بالرسـ البياني التالي( Corden)لػ (Core model)كنستطيع أف نمثؿ
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source: W.M.Corden ,booming sector and Dutch Disease economic ,survey and  
consolidation, ,oxford economic , papers 36, 1984 , p361. 

 
فاف العكامؿ  في القطاعات الثبلث أف العمؿ هك العنصر الكحيد ( Corden)لػ (Core model)مف خبلؿ تحميؿ 

 . الذم يككف متحركا أما راش الماؿ فهك عالمي ك غير متحرؾ ك الطمب عمى جميع العكامؿ يتأثر بالسعر
 : اثر االنتعاش الخارجي عمى االقتصاد-ج

ثر اإلنفاؽ ك يككف األثر األكؿ مف خبلؿ إف تحميؿ القطاع المنتعش يككف له اثريف هما ك اثر  حركة المكارد ك ا
، األجكر المرتفعة سكؼ يتـ  تفضيؿ هذا القطاع عف قطاع المحركقات المنتعش أك القكلتحكيؿ العكامؿ المتحركة إلي 

كمثاؿ عمى ذلؾ نأخذ  Mc.Kinnon 1977  (11)باقي القطاعات إما اثر اإلنفاؽ في األصؿ أكؿ مف تكمـ عنه هك 
 .ك األرصدة الجارية لميزاف المدفكعات متجانسة BNCك  BCت  اقتصاد مفتكح ين

   أسعارBC   (.المعطاة) تككف ضمف القطاع ذك األسعار العالمية 

   أسعارBNC   تككف مف خبلؿ الطمب ك العرض المحمييف. 

  تكازف السكؽ يككف دائما مف خبلؿ عكامؿ تتضمف ثبات األسعار 

 :البياني  ك يمكف تكضيح الحالة مف خبلؿ الرسـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm 
S1 S0 

D2 
 

D1 

D0 

A 
B 

E 

 سلع غير تجارية

 Cordenشكل 2: نموذج 
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اثر االوتعاش الخارجي على االقتصاد( : 13)الشكل رقم  

 
          السمع التجارية                                                                                    

                                                                                         A‟  
 
 
                                                              A 

 
             D 
 
  
 
 

 
 B                       السمع غير التجارية

 
 

 
source: W.M.Corden ,booming sector and Dutch Disease economic ,survey and 

consolidation, ,oxford economic , papers 36, 1984 , p361. 

 
ك بأخذ بعيف االعتبار قطاع البتركؿ في غياب اثر ( A'B)ك يرتفع إلى ( AB)مف خبلؿ الشكؿ إف اإلنتاج يككف 

مساكية لمدخؿ الخارجي ك مع ارتفاع الدخؿ تككف نقطة التكازف  مف إلى  استهبلؾ هي ( BB')حركة المكارد ف المسافة 
 .نكعيف مف السمع سيرتفع إال إذا كانت كاحدة مف السمع دنيا 

إلي القطاع  BC يدفع السعر لبلرتفاع ك اإلنتاج سيرتفع بفضؿ انتقاؿ المكارد لقطاع  BNC الطمب عمى السمع
BNC. 

، القطاع التجارم لثابتة مف خبلؿ الصادرات الجديدةسيكتفي بالكاردات باألسعار العالمية ا BNCإف الطمب عمى 
، في حدكد اإلنتاج غير Dإلى  Cك يتحرؾ المنحنى مف  (ارتفاع سعر الصرؼ) ينخفض  BNCيككف متعاقد ك سعر 

 désindustrialisationالبتركلي تسمى هذ  الظاهرة بالتفكؾ الصناعي أك
أك التفكؾ الزراعي  (12)

désagriculturisation  . 
 .يعطي بعض الفرضيات الخاصة ك التي إذا حذفت يككف اثر اإلنفاؽ معقد جيمكف القكؿ أف هذا النمكذ 

ك التصدير ال يمكف تمثيمها بالمنحنى البياني  دإذا كاف ك عمى سبيؿ المثاؿ السمع هي بدائؿ ناقصة لقابمية االستيرا
  الحالة اثر ارتفاع سعر الصرؼ الحقيقي يككف مختمفا في قطاع بدائؿ الكاردات بالنسبة لقطاع السابؽ ك في هذ

 .الصادرات

 

 

       C 

 

 

 

   C‟ 
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ككذلؾ نميزعرض اليد العاممة باليد العاممة المؤهمة ك اليد العاممة غيرالمؤهمة لقطاع السمع التجارية  ك قطاع السمع 
هذ  الحالة ك هي حالة االنتعاش مرتفع عمى حساب اليد العاممة غير التجارية ك بالتالي يككف عامؿ العمؿ المؤهؿ في 

Stolper –Sumulsonخبلصة لنظرية) يقية لمفئة األكلىغير المؤهمة ك ذلؾ الرتفاع األجكر الحق
(13)

 ) 

 :كاثر اإلنفاؽ ك حركة المكارد  (Core model)تحميؿ الػػ -د

 :التالية كصيفة النمكذج بإمكاننا تحديدها مف خبلؿ العبلقات 
، األكؿ Nةك قطاع السمع غير التجاري Lك القطاع المتأخرAإذا كاف هناؾ ثبلث قطاعات ك هي القطاع المنتعش 

بأسعار عالمية ك معطاة ك مخرجات كؿ قطاع تنت  بعكامؿ خاصة بالقطاع المعنى ك العمؿ يككف ( BC)ينت  السمع 
 .إلى تعادؿ في أجكر العماؿ في القطاعات السابقة  عامبل متحركا بيف القطاعات الثبلثة  ك هذا ما يؤدم

السابقة ف أسعار عكامؿ اإلنتاج    تهـ الدخكؿ الثبلثة لمقطاعا(  NR) ، (RR) ، (AR)، ك (W)يرمز لؤلجكر بالرمز 
 .(14) هي ثابتة   ك هي غير قابمة لمتحرؾ عالميا

كؿ العكامؿ المستعممة ك هذا االنتعاش ك مف خبلؿ يككف له تأثير أكلي هك الزيادة في  دخ Aاالنتعاش في القطاع 
Corden كاف مف خبلؿ ثبلث عكامؿ هي: 
  التحسف التقني ك التكنكلكجي الكبير في القطاعA. 

 التمكضع الجيد ك االيجابي لكظائؼ اإلنتاج أدم إلى محدكدية التحسف في الدكلة المعنية. 

  عرض العكامؿ الخاصة مف خبلؿ اكتشاؼ مكرد مهـ ك مصادر جديدة  تزيد مف. 

 القطاع A ية يصدر لمخارج ك ال يكجه إنتاجه إلى السكؽ المحمية ك األسعار متجانسة لممنتكج في السكؽ العالم
 .متناسبة مع سعر الكاردات ك 

 :ك حسب هذا النمكذج فانه يكجد اثريف هما
 اثر اإلنفاؽ :Effet dépense  

يككف مباشرة ( المنفعة ) فاف الربح  A جكد في قطاع المكرد الطبيعيمف خبلؿ هذا النمكذج ك نتيجة لبلنتعاش المك 
مكجبة ك هذا يؤدم إلى نمك السمع غير التجارية نمكا نسبيا  مقارنة  Nلمصالح الدكلة ك تككف مركنة عائد الطمب لمقطاع 

 .بالسمع التجارية 
ك ذلؾ الف هذا األخير  Nك تفضيمها ؿ   Lك A إف هذا االرتفاع الحقيقي سيؤدم إلى انسحاب العكامؿ مف القطاعيف

 (: 02)، ك كمف خبلؿ الرسـ البياني السابؽ شكؿ رقـ(15)تدهكرا كبيرا Lيشهد تصاعدا كبيرا بينما يشهد قطاع 
ك منحنى العرض مشتؽ مف  (L)ك يتناسب مع السعر في القطاع (N)لمقطاع  (Pm) في المحكر العمكدم يمثؿ السعر

القطاع  ، منحنى الطمب يعكس الطمب في(BC)ك  الميزتيف الخاصتيف ؿ  (N)اؿ  المنحنى بيف تحكؿ المنحنى بيف انتق
(N)  المشتؽ مف السعر في نفس القطاع إذا كاف اإلنفاؽ يساكم الدخؿ دكما. 

 ك  بذلؾ تتحكؿ (Pm)ك بالتالي يزيد السعر   D0إلى  D1اثر اإلنفاؽ يتمكضع في هذا المنحنى في الطمب مف 

(N)إلى القطاع  (N)ك القطاع  (L)مف القطاعالمكارد 
(16). 

 :ك بإمكاننا القكؿ إذف تأثير  اثر  اإلنفاؽ يحدث 
فاف ذلؾ لف يؤثر عمى أسعار ( النفط مثال  )عند زيادة الدخؿ مف خبلؿ زيادة األسعار أم أسعار مصدر طبيعي 

تتحدد ، الف هذ  الزيادة ستؤثر عمى ارتفاع السمع غير التجارية لككنها لككنها تتحدد كفؽ األسعار عالميةالسمع التجارية 
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( سعر الصرؼ الحقيقي) ، لذلؾ فاف أسعار السمع  غير التجارية ستزيد مقارنة بأسعار السمع التجارية في السكؽ المحمي
األمر الذم سيشجع هذا النكع  ك سيؤدم  ارتفاع السعر النسبي لمسمع غير التجارية إلى رفع تكمفة اإلنتاج المحمي ك هك

 .(17) مف اإلنتاج عمى حساب إنتاج السمع التجارية
 اثر حركة المكارد: 

في حيف أف األجر  ثابت  ك الطمب عمى اليد   boomيرتفع بعد االنتعاش   Bاإلنتاج الحدم  لمعمؿ  في القطاع 
كتتجه  الطمبات العمؿ  نحك القطاع   Nك قطاع   Rيرتفع بينما ينخفض  طمب العمؿ في قطاع   Bالعاممة في القطاع 

B نجد عنصريف تكضحاف هذا األثر ،: 
 انتقاؿ اليد العاممة مف L  نحكB  سيخفض في إنتاج في القطاعL  المباشر ك هذا ما يسمى بالتفكؾ الصناعي
 .غير مطابقة ك أيضا ال ضركرة الرتفاع سعر الصرؼ الحقيقي  Nالسكؽ في  الف

  العاممة مف انتقاؿ اليدN  إلى B  سعر الصرؼ الحقيقي ثابت ك اثر المكارد ك بالتالي يتحرؾ  منحنى العرض
 .(18)الذم يضيؼ نتيجة  اثر اإلنفاؽ Nك يؤدم إلي تحقيؽ فائض في الطمب  في القطاع  1Sنحك  0Sمف

اكتشاؼ  المصدرة التجارية أككبإمكاننا القكؿ أف اثر حركة المكارد انه عند حدكث انتعاش بسبب ارتفاع سعر السمعة 
مكرد طبيعي جديد هذا سيترتب عميه تحرؾ عكامؿ اإلنتاج نحك هذ  السمعة أك المكرد الطبيعي ك ارتفاع أسعار هذ  

 .(19)العكامؿ
ك هذا ما يكدم التفكؾ الصناعي الغير مباشر  Nإلي   L إف الترابط بيف األثريف يؤدم إلى انتقاؿ اليد العاممة مف

 . Bنحك  Lؿ اثر التفكؾ الصناعي النات  عف انتقاؿ العمؿ مف الذم يكم
، اثر اإلنفاؽ يقدر نهائي أك ضعيؼ أك مرتفع Nالقطاع نبلحظ أف اإلنتاج في  3مف خبلؿ الرسـ البياني السابؽ 

 .باالرتفاع ك اثر المكارد باالنخفاض أك االنكماش 
لمشكؿ الرئيسي في المرض ك هذا هك ا Lالقطاع األثراف يخفضاف مف الدخؿ الحقيقي لمعكامؿ الخاصة في 

ى اليد ك هذا يؤدم إلى ارتفاع الطمب عم Lفي القطاع  W، هذاف األثراف يؤدياف أيضا إلى ارتفاع األجرالهكلندم
 .العاممة

متغير ك هك معرؼ في  أجاؿ االستهبلؾ كيعرؼ أيضا ب أسعار السمع التجارية أسعار  XW إف األجر الحقيقي
(20) غير التجارية  لكف  كيؼ يرتفع أك ينخفض  سعر الصرؼ الحقيقي السمع 

. 
 :تككف كاضحة مف خبلؿ اثر حركة المكارد   Cordenلئلجابة عمى هذا السؤاؿ ك حسب  

  :أفينخفض بسبب هذا األثر ك األجر الحقيقي في هذا القطاع سيرتفع أم  Nإف اإلنتاج في القطاع 
Pm /W  يرتفع الفW التالي سيرتفع مرتفع ك بXW في حيف أف اثر اإلنفاؽ في حالة االرتفاع اإلنتاج في القطاع ،

N  ك بالتالي ستخفض Pm /W   النخفاضW ك هذا ما يجعؿ XW  الدخؿ ك بالتالي فاف العائد أك  إما يرتفع أك ينخفض
 .(21)سيرتفع أك ينخفض Nمقطاع لالحقيقي 

  (Booming sector)في حالة أف يككف القطاع المنتعش(  النفطي) اف الحالة الخاصة لمميزات االنتعاش البتركلي 
 enclaveال يعمؿ أم أف القطاع المنتعش ال يشارؾ في أم نشاط اقتصادم في السكؽ المحمية ك بالتالي يككف قطاع  

 .ك بالتالي ال يكجد اثر التفكؾ الصناعي المباشر  ك بذلؾ يككف األثر المكجكد ك الكحيد هك اثر اإلنفاؽ  

 



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

176 

 

 :كيفية تشخيص المرض اليكلندم ك عالقتو بسعر الصرؼ الحقيقي-3
هكلندا تسبب هذا االكتشاؼ بزيادة أجكر اليد العاممة الهكلندم مقارنة  باألجكر  (60)ند اكتشاؼ الغاز الطبيعي في ع

 ةما أدل إلى ضعؼ المنافسة الصناع االحقيقي لمعممة الهكلندية هذفي ألمانيا ك ارتفاع سعر الصرؼ االسمي ك 
 .الهكلندية في الداخؿ ك الخارج 

كبير مف االقتصادييف عف هذ  الظاهرة ك تناكلت كتاباتهـ أنماط مف االقتصاديات الصناعية ك النامية  دكتب عد
قد بينت مجمؿ هذ  الكتابات إف معدالت الصرؼ  كالتي تعتمد في اقتصادياتها اعتمادا كبيرا عمى المكارد الطبيعية ك

االسمية ك الحقيقية ارتفعت مما يشير إلى كجكد المرض الهكلندم ك السؤاؿ الذم يطرح نفسه كيؼ يحدث المرض ككيؼ 
 يرفع سعر الصرؼ االسمي ك الحقيقي  

، ك تكلي كبيرة لهذا القطاع ة تعطي  أهميةفي دكلة ما السمطات  االقتصادي (النفط) إذا تـ اكتشاؼ مكرد طبيعي 
اهتماما بالغا في الصادرات النفطية الشيء الذم يرفع اإليرادات مف العممة الصعبة فإذا أنفقت هذ  اإليرادات كمها عمى 

، كلكف  في البمد بالنسبة لمسمع المحمية الكاردات فاف ذلؾ يككف له تأثير مباشر عمى عرض النقكد أك الطمب عميها
الصعبة  إلي عممة محمية ك يتـ إنفاقها عمى السمع غير التجارية  ةالدكلة حكلت اإليرادات النفطية بالعمم لتفترض أف هذ 

 :فإذا  كاف 
ف هذا التحكيؿ لمعممة األجنبية إلى عممة محمية يزيد مف عرض النقد في الدكلة كهذا إف :إذا كاف سعر الصرؼ ثابتا

 .يؤدم إلى رفع سعر الصرؼ الحقيقي 
مف  بالتالي يزيدف العرض المتزايد مف العممة األجنبية يرفع مف قيمة العممة المحمية ك إف :سعر الصرؼ مرنا إذا كاف

 .الحقيقيسعر الصرؼ 
عمى المنافسة ك هذا ما يسبب االنكماش في قطاع الصادرات  لهذا البمدزيادة قدرة الصادرات  الحالتيف يسببفي كمتا  

 .اإلنفاؽ هذا اثر التقميدم ك
إلى إنتاج سمع محمية غير متداكلة خارجيا لتمبية الزيادة في (  رأس الماؿ ك العمؿ) في نفس الكقت تتحكؿ المكارد 

اثر حركة الطمب المحمي ك قطاع النقط المزدهر ك هذا يؤدم إلي انكماش اإلنتاج في قطاع الصادرات التقميدم ك هذا 
 .المكارد

 :يمكننا الشرح بطريؽ أكضح
في اإلنفاؽ الحككمي ك القطاع الخاص تؤدم إلى الزيادة في اإلنفاؽ االستهبلكي ك مف ثمة فائض في إف الزيادة 

الطمب عمى الخدمات ك السمع ك اليد العاممة ك ينشا مف فائض الطمب زيادة األسعار النسبية لمخدمات ك السمع غير 
ف المنافسة ألسعار السمع القابمة لمتداكؿ ألنها تستكرد ك القابمة لمتداكؿ  في التجارة الخارجية ك بدرجة اعمي الزيادة في أ

 .ك هذا يؤدم إلى زيادة أسعار الصرؼ الحقيقي  لاقك ( القابمة لمتداكؿ) في هذ  السمع 
إف الزيادة في األسعار النسبية في القطاعات غير قابمة لمتداكؿ دكليا بصحبه ارتفاع معدالت الربح فيها ك يعد هذا 

ستثمريف إلي استثمار أمكالهـ في قطاعات السمع ك الخدمات التي يصعب استيرادها ف أكثر مف االستثمار حافزا أماـ الم
في القطاعات التي يمكف استيرادها ك هذا أهـ أسباب التفاكت الكبير في النمك لصالح القطاعات التي ال تقبؿ المتاجرة 

 .دكليا 
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، النفط المرتفعة التي كانت سائدة تكيؼ االقتصاد عمى أسعار دكليا ك مع( النفط)عند انخفاض أسعار المحركقات 
كما أف مالية الحككمة تتكيؼ أيضا مع األسعار المرتفعة خاصة عبر اإلنفاؽ بصكرة حادة لذا تجد السمطات صعكبة في 

ف ، ك هذا االنخفاض صعب تقبمه مف طرؼ المستهمكيف الذيف يريدك ار الصرؼ ك أيضا مستكيات المعيشةخفض أسع
، إف المحافظة عمى مستكل سعر الصرؼ عكف التنازؿ عنهيبالتالي ال يستط المحافظة عمى مستكل المعيشة المعركؼ ك

عند انخفاض أسعار النفط في السكؽ الدكلية يككف ممكنا في اقتصاد متطكر خبلؿ السبعينات مف القرف الماضي 
إلى ارتفاع الدكالر ك بالتالي تعرضت عدة عمبلت لمدكؿ تعرضت أسعار السمع األكلية بما فيها النفط لمهبكط أدل 

المصدرة لهذ  المكارد لمهبكط تسببت في حدكث  أزمة  نقدية مؤلمة أدت إلى فقداف الثقة في المستثمريف كرككد اقتصادم  
 ...الخ ،ركسيا ف اندكنيسيا، األرجنتيف، مكسيكك: ك مف هذ  الدكؿ  

 :هكلندم ك عبلقته بسعر الصرؼ الحقيقي بالرسـ البياني التالي يمكف تمثيؿ كيفية تشخيص المرض ال 
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كيفية تشخيص المرض اليكلندم ك عالقتو بسعر الصرؼ الحقيقي(: 14)شكؿ رقـ   

 
 
 

 

 ارتفاع التدفقات النقدية 
 بالعممة الصعبة 

تحكيؿ التدفؽ النقدم إلي عممة محمية ك استغالليا في شراء 
 سمع غير تجارية  

داستغالؿ التدفؽ النقدم في االستيرا  

ثابت ثابت  ؼسعر صر  مرف ثابت  ؼسعر صر    

 صادرات مكرد جديد
 النفط

زيادة عرض   
 النقد

 
النقد         الف    

 زيادة سعر
 العممة المحمية

 

ارتفاع قيمة العممة  
 المحمية

 
النقد         الف    

 ارتفاع القيمة الحقيقية لمعممة

المكارداثر حركة  اثر اإلنفاؽ  
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 الكقاية ك المعالجة مف المرض اليكلندم :خاتمػة -4
كمف اجؿ األسباب السابقة ك ما يكفر  المرض الهكلندم مف مشاكؿ اقتصادية تؤدم إلى اختبلؿ في االقتصاد 

ي التصدير كهك المصدر تمدة في صادراتها عمى مكرد كحيد فالمصدرة ك المع ة، يجب عمى الدكللتخطى هذ  الظاهرةك 
خطط نتائجها ك أف تضع استراتيجيات ك  الطبيعي أف تتدخؿ بسياسات تساهـ في الخركج مف هذ  الظاهرة أك  التقميؿ مف

ك حماية القطاعات المتعثرة خاصة قطاع الصادرات  تلقطاعااالقتصادم متكازنا في كؿ ا كاقتصادية حتى يككف  النم
التقميدية ك تحسيف بنية األعماؿ لزيادة الصادرات غير النفطية، ك كضع إجراءات تزيد مف إنتاجية القطاعات غير 

 .التجارية عف طريؽ الخصخصة أك إعادة الهيكمة أك االستثمار ك هذا ما يسمح  بتنكيع الصادرات الخارجية
قؿ تأثيرا أضافة إلى هذا يجب عمى الدكلة تجنب االعتماد عمى القطاعات المزدهرة كجعؿ هذ  القطاعات باإل
مثؿ االنخفاض المفاجئ في أسعار النفط في السكؽ الدكلي ك إنشاء صندكؽ النفط تكضع فيه  ،الخارجية ةبالصدم

محفاظ عمى االحتياطي مف العممة لريقة جيدة حتى يتسنى لمحككمة استخدامها بط ،اإليرادات ك حصيمة الريكع الجديدة
 (.االحتياطيات)ك أيضا التصرؼ بطريقة عقبلنية ك بشفافية كاممة تجا  الثركة  .االقتصاد مف التقمبات ةالصعبة لحماي

لذا فاتخاذ إجراءات خاصة ك هامة مف  ،كما تمعب اليد العاممة دكرا هاما في الكقاية أك العبلج مف المرض الهكلندم
، إصبلح نظاـ التعميـ العاممة ك تنمية المكارد البشرية، كتأهيؿ اليد كرمطرؼ الدكلة لصالح هذ   الفئة هك أمر ضر 

ك هذا لمحد مف مستكيات  ،حتى يتسنى لمخرجيف العثكر عمى مناصب عمؿ تتماشى ك مهاراتهـ ك تخصصاتهـ ،بأطكار 
دماج عرض اليد العاممة ك الطمب عميها في نظاـ مرف لمتدريب الفني التي يفرضها المرض الهكلندم تفعةاألجكر المر  ، كا 

 .القدرة عمى المنافسة دكليا ةجؿ االرتقاء بالمهارات الكتساب القطاعات غير النفطيأك التعميمي مف 
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 حػػقائؽ عممية حػكؿ أخػالقػيات ممارسة ميػنة الػتدقػيؽ في الػجػزائػر
 بػف قػارة إيػمػاف    &جاكحدك رضا . د

                  كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير
 عنابة  -جامعة باجي مختار

 
 ممخص

، انػػركف،:   شػركات فػي أساسػا المتمثمػة ك ،األخيػػرة الماليػة الفضػائح تزايػد ك تضػاعؼ لأدّ   إلػى تشػػكيه برمػاالت، كرلػدكـك
الطػرؼ  إذ يبقػى صػاحب هػذ  المهنػة افتراضػيا،. المالي التي تعّد عممية أساسػية فػي السػير الحسػف لممؤسسػة التدقيؽ مهنة

فيػػه، لػػذلؾ يجػػب تػػكفر  ك مػػدل مبلئمتهػػا لمغػػرض المرغػػكب ،الماليػػة البيانػػات نكعيػػة حػػكؿ ضػػمانات تػػكفير عػػف المسػػئكؿ
 عػػػاؿ  مسػػػتكل عمػػػى يرتكػػػزاف كاالسػػػتقبلؿ، هػػػذاف الشػػػرطاف  الكفػػػاءة: أساسػػػياف لػػػدل مزاكلػػػي هػػػذ  المهنػػػة همػػػا  شػػػرطاف
 الحسػابات، مراجعػة مهاـ لتنفيذ األخبلؽ ميداف في صارمة قكاعد سعت الجزائر لكضع ،في هذا اإلطار .فعمية ياتألخبلق

النصػكص ا ال شػؾ فيػه أف الممارسػات التطبيقيػة ك العمميػة لهػذ  ك ممّػ .أخبلقيػة قػكانيف مجمكعة اعتماد في تجسّد الذم ك
 .التػدقيؽقيػات مزاكلػي مهنػة زمػة لحمايػة أخبلـ عمى الجزائر أخد التػدابير البلّ ، ك هك ما يحتّ لـ ترؽ إلى المستكل المطمكب
 .الكثيقة هذ  في كلهذلؾ هك المكضكع الذم نتنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمة 
إف التغير الذم عرفته المؤسسات مف حيث حجـ نشاطها 

كتعدد كظائفها ك أهدافها يجبرها عمى ضماف حسف تسييرها   
ك فعالية نشاطاتها، ك لكي تتحكـ هذ  المؤسسات في ترشيد 
نشاطها بات مف الضركرم عميها إيجاد ك سائؿ ك تقنيات 

، حيث التدقيؽتساعدها عمى ذلؾ، ك مف بيف هذ  الكسائؿ 
ظهر هذا األخير بعد ظهكر النظاـ المحاسبي بقكاعد      

كنظرياته، ك مع تطكر النشاطات االقتصادية ك كبر حجـ 
المؤسسات كرؤكس األمكاؿ كجب الفصؿ بيف الممكية 
كالتسيير، كمف هنا ظهر تخكؼ أصحاب األمكاؿ مف صحة 
نتيجة ما يستثمركنه، ك الحؿ لطمأنتهـ كاف بظهكر مهنة 

 .تي يمارسها شخص محايد ك مستقؿ التدقيؽ ال
ك حتى يستطيع التدقيؽ تغطية الطمب أك االحتياجات   إلى 
المعمكمة المالية ك المحاسبية الشفافة، ك جب عمى ممارسي 
هذ  المهنة االلتزاـ بأخبلقياتها التي نرل أنها تشكؿ أحد 
الشركط األساسية الستخداـ المعمكمات الصحيحة ك المبلئمة 

المؤسسة، خاصة  بعد  في خاذ قرارات هامةكأداة الت
     االنهيارات  الضخمة ألكبر الشركات  العالمية منها

Résumé                                                                     
La multiplication récente des scandales 

financiers (Enron, Worldcom, Parmalat ) a 

mis à mal le rôle de tiers indépendant et 

irréprochable de l’auditeur, acteur à part dans 

la gouvernance d’entreprise, chargé de 

donner une assurance sur la qualité des états 

financiers. Cette qualité de l’audit des états 

financiers tant recherchée, nécessite que deux 

conditions soient remplies : la compétence et 

l’indépendance qui repose sur un niveau élevé 

de sensibilité morale complété par un 

véritable comportement éthique. 

L’Algérie n’a pas été à l’écart des soucis 

d’instaurer des règles strictes en matière 

d’éthique dans l’exécution des missions 

d’audit, ce qui a été traduit par l’adoption 

d’un code déontologique. 

 

 

 مقدمة 
إف التغير الذم عرفته المؤسسات مف حيث حجـ نشاطها 

كتعدد كظائفها ك أهدافها يجبرها عمى ضماف حسف تسييرها   
ك فعالية نشاطاتها، ك لكي تتحكـ هذ  المؤسسات في ترشيد 

شاطها بات مف الضركرم عميها إيجاد ك سائؿ ك تقنيات ن
، حيث التدقيؽتساعدها عمى ذلؾ، ك مف بيف هذ  الكسائؿ 

ظهر هذا األخير بعد ظهكر النظاـ المحاسبي بقكاعد      
كنظرياته، ك مع تطكر النشاطات االقتصادية ك كبر حجـ 
المؤسسات كرؤكس األمكاؿ كجب الفصؿ بيف الممكية 

كمف هنا ظهر تخكؼ أصحاب األمكاؿ مف صحة  كالتسيير،
نتيجة ما يستثمركنه، ك الحؿ لطمأنتهـ كاف بظهكر مهنة 

 .التدقيؽ التي يمارسها شخص محايد ك مستقؿ 
ك حتى يستطيع التدقيؽ تغطية الطمب أك االحتياجات   إلى 
المعمكمة المالية ك المحاسبية الشفافة، ك جب عمى ممارسي 

ـ بأخبلقياتها التي نرل أنها تشكؿ أحد هذ  المهنة االلتزا
الشركط األساسية الستخداـ المعمكمات الصحيحة ك المبلئمة 

المؤسسة، خاصة  بعد  في كأداة التخاذ قرارات هامة
     االنهيارات  الضخمة ألكبر الشركات  العالمية منها
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لثبػػكت  آرثػػر أندرسػػكف،  ك التػػي تبعهػػا انهيػػار أعظػػـ شػػركة تػػدقيؽ فػػي العػػالـ كارد كػػـكك شػػركة  ،لمطاقػػة ارنػػكفشػػركة 
، ك مػف تػـ سػادت فكػرة ضػعؼ الػدكر الػذم يمعبػه المػدققكف فػي تخفػيض التسبب في انهيارات تمػؾ الشػركات مساهمتها في

الحاجة إلػى تػدعيـ ثقػة  المخاطر الناتجة عف إصدار قكائـ مالية غير مدققة لدل مستخدمي القكائـ المالية، مف هنا ظهرت
الجمهكر في نكعية التدقيؽ، ك أصبر مف المحتـ عمى المػدقؽ إثبػات اسػتقبللية ك حياديتػه مػف خػبلؿ االلتػزاـ بتطبيػؽ ركح 

 .ات التي تعد الركيزة األكلى لذلؾالقانكف ك عدـ االكتفاء بنصكصها ك االلتزاـ األخبلقي
هذا االنشغاؿ العالمي، فحقائؽ الممارسػات المهنيػة لمتػدقيؽ ال ترقػى  ك مما الشؾ فيه أف الجزائر لـ تكف في مأمف مف

 . زمة لحماية أخبلقيات هذ  المهنةك هك ما يحتـ عمى السمطات المختصة أخد التدابير البل، إلى المستكل المطمكب
 .البحثك في ضكء هذ  المرتكزات جميعا جاء هذا 

 :مشكمة البحث ك أسئمتو 
 :السؤاؿ الرئيسي التالي تتحدد مشكمة البحث في 

 ما كاقع أخبلقيات ممارسة مهنة التدقيؽ في الجزائر  
 :  ك يتفرع هذا السؤاؿ إلى األسئمة الفرعية التالية 

 المفاهيمي ألخبلقيات األعماؿ كمهنة التدقيؽ   ما هك اإلطار النظرم ك -1
 قيؽ في الجزائر  ما هك اإلطار القانكني ك التطبيقي ألخبلقيات مزاكلة مهنة التد -2
 ما هي حقيقة الممارسة العممية ألخبلقيات ممارسة مهنة التدقيؽ في الجزائر   -3

 :أىداؼ البحث 
 :يهدؼ البحث إلى التعرؼ عمى 

 .أهمية كجكد مهنة التدقيؽ ك ضركرة تكاجد قكاعد لمسمكؾ المهني لتحكمها  -1
 .التدقيؽ ك التأثيرات المتبادلة طبيعة العبلقة القائمة بيف األخبلقيات ك مهنة  -2
 .كاقع ك حقائؽ حكؿ أخبلقيات مزاكلة مهنة التدقيؽ في الجزائر بما فيها المشاكؿ ك أسباب عدـ الرضا عف المهنة -3

 :ات البحث يفرض
 " .ققك الحسابات في الجزائر بأخالقيات ك قكاعد السمكؾ المينيةال يمتـز مد" :الفرضية األكلى 
تكجد أسباب ميمة تػؤدم إلػى عػدـ رضػى مػدققي الحسػابات فػي الجزائػر عػف المينػة التػدقيؽ تػؤثر " :ة الفرضية الثاني

 " .عمى درجة التزاميـ بأخالقيات ك قكاعد السمكؾ الميني
يكاجو مدققك الحسابات في الجزائر صعكبات عند تأدية مياميـ تؤثر عمى مدل التػزاميـ بأخالقيػات  " :الفرضية الثالثة 

 " السمكؾ المينيك قكاعد 
 : دكافع البحث 

 :كاف كراء إجراء هذا البحث عدة أسباب أهمها 
 .قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع أخبلقيات األعماؿ ك ربطها بمهنة التدقيؽ  -1
 .محاكلة إثراء المكتبة الجزائرية بمثؿ هذ  المكاضيع  -2 
 . تفيديف مف خدماتهـ إلى معرفة أهمية االلتزاـ بأخبلقياتهاحاجة ممارسي مهنة التدقيؽ في الجزائر ك كذلؾ المس - 3 
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ماـ بالجانب األخبلقي لمهنة التدقيؽ خاصة في ظؿ الفضائح الػػتي عرفتها أكػػبر الشػركات العالميػة فػي ضركرة االهت - 4
 .هذا المجاؿ 

  :البحثحدكد 
،  ك حػدد أهػـ " الجزائػر" اقتصػر البحػث عمػى عبلقػة أخبلقيػات األعمػاؿ بمهنػة التػدقيؽ فػي أحػد أهػـ األقطػار العربيػة 

، كاالتػي بػدكرها تكشػؼ عػف الحالػة الحقيقيػة لمممارسػة   المهنة ك أسباب عػدـ رضػائهـ عنػهالمشاكؿ التي تكاجه مزاكلي هذ
 .بات في الجزائر بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهني العممية لمهنة التدقيؽ ك مدل تقيد مدققي الحسا

 :اإلطار النظرم ك المفاىيمي ألخالقيات االعماؿ ك مينة التدقيؽ  (1
 :تعريؼ االخالؽ  - أ

 مػا أك جيػد هك ما بيف التمييز في المجتمع أفراد عميها يعتمد التي المعايير ك القيـ مجمكعة مجممها في تمثؿ األخبلؽ
 .(1)الصحيح بالشكؿ القياـ تـ كمف خاطئ كه ما أك صكاب هك ما بيف ، سيئ هك

 أف Longman قػامكس فػي جػاء إذ دالالتهػا ك محتكاهػا فػي مرادفػات أنهػا عمػى الكممة هذ  المختمفة المغات تناكلت كذلؾ
 السمككيػػػات، القػيـ، المبػادئ، مػف مجمكعػة كأنيا أسسيا، ك األحكاـ ك الخمقيػػة المبادئ طبيعة دراسػة:" تعني األخبلؽ
 .(2)"األحكاـ ك التصرفات استقامة كىي الجماعة، أك الفرد تحكـ التي اآلداب

 :تعريؼ أخالقيات األعماؿ _ ب
، نػب األخبلقػي لممارسػة مختمػؼ المهػف، يغمب عميه الطابع الفمسفي ك يهػتـ عمكمػا بالجاإف تعريؼ أخبلقيات األعماؿ

 :التالية كهك ما يمكف مبلحظته مف خبلؿ التعاريؼ 
 معينػػا سػػمككا الممػػارس مػف تسػػتمـز التػػي كاحػػػػدة، مهنػة أصػػحاب عنػػد عميهػػا المتعػارؼ األصػػكؿ ك القكاعػػد مػػف مجمكعػة* 
 .(3)شرفها  ك المػػهنة عػػمى محافػظة مراعاتها تككف بحيث االلتزاـ عمى يقـك
 تسػػمح التػػي ك  بػػه يقػػـك الػػذم الػعػػػمؿ فػػػػي المتػػػػػرجمة االجتماعيػػة الحيػػاة فػػي المثاليػػة ك الشخصػػية الحيػػاة فػػي المثاليػػة* 

 . (4)الحركة أك العمؿ قكاعد بتحديد
، ك بػدكف مسػؤكلية مػف شػأنه أف يصػبح تكاطػؤ أك إهمػاؿ فػػي ة بالشػكؿ الػذم يرضػي جميػع األطػػراؼكػؿ ممارسػة لممهنػ* 

 .   (5)ممارسة هذ  المهنة
   .(6)القراراتهي دراسة لحجـ األخبلؽ عند اتخاذ * 
 .  (7)هي فف إنجاز جسكر بيف المثالية ك العالـ الحقيقي* 
 المسػؤكلية العامػة، العبلقػات ،اإلعػبلف، بنزاهػة المنافسػة المجتمػع، تكقعػات مثػؿ النكاحي بعض ك بالعدالة يتعمؽ ما كؿ* 

 التػػي الداخميػػة بػػالقيـ األخبلقيػػات تتعمػػؽ ك الحػػدكد، كخػػارج   األـ البمػػػػد فػػي المنظمػػي التصػػرؼ الزبػػكف، حريػػة االجتماعيػة،
 .(8) االجتماعية بالمسؤكلية المرتبطة القرارات بأشكاؿ أيضا تتعمؽ التي ك الثقافية البيئة مف جزء تعد

 : (9)أىمية أخالقيات األعماؿ_ ت
أك لؤلطػراؼ ذات المصػمحة فػي   مؤسسػة أك األفػػراد الػذيف ينتمػكف إليهػامبػػة لة سػػكاء بالنستكمف أهميػة أخبلقػػيات المهنػ

أنها تعد أمرا مهما في تقكية مػدل االلػتػػزاـ بمبػادئ العمػؿ الصػحيح كالصائػػب، الػذم بإمكانػه تكجيػه المؤسػػسة نحػك مفهػـك 
 . أكسػع يبرر كجكدهػا 

ذا أردنػا اإلش  :ارة إلى أهمية أخبلقيات األعماؿ فإننا سنحاكؿ إيرادها في شكؿ نقاط عمى النحك التاليكا 
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تساعد مختمؼ الشرائح المككنة لممكارد البشرية لممؤسسة بااللتزاـ باألهداؼ المرسكمة لهػـ باالسػتناد إلػى قػيـ المؤسسػة  -1 
 .التي تؤثر فيهـ

 .ؿ أك مف خارج المؤسسةار، كتحقؽ احتراـ كػؿ األطراؼ سكاء مف داختسهؿ عممية صنع القر  -2 
 . تكلد لدل العامميف الشعكر بالثقة كالفخر باالنتماء لممؤسسة -3 
ؽ التربح المادم، أما حديثا فإنه يكجػد ارتبػاط إيجػابي بػيف زاـ بالمعايير األخبلقية يعد عائقػا أماـ تحقيتقميديا كاف االلت -4 

 .االثنيف، كالذم يعكد بالػمنفعة عمى المؤسسة في الػػمدل البعيد
ف التكجػػه االقتصػػادم االجتمػػاعي األخبلقػػي مػػف بػػدأ الرشػػد كالنمػػكذج االقتصػػادم بعيػػدا عػػلمؤسسػػة عمػػى مإف تركيػػز ا -5 

 .ريمة األخبلقية في بعض األحيافمف الدعاكم القضائية أك الجشأنه أف يكمفها الكثير 
 .يجابي عمى المؤسسةمى صعيد البيئة المحمية كاإلقميمية كالدكلية، كهذا أيضا له مردكد إسمعة المؤسسة ع زيزتػع -6
 :  (10)العكامؿ المؤثرة عمى أخالقيات األعماؿ_ ث

 :إف العكامؿ المؤثرة عمى الممارسات األخبلقية تظهر أساسا في 
 .تصرفات القيادة أك المسؤكليف في المؤسسة _ 
 .التصرفات السارية في المؤسسة _ 
 .الجانب األخبلقي في المجتمع _ 
 .االحتياجات المالية _ 

 :التدقيؽتعريؼ _ جػ
 كالمسػػػتندات كالسػػػجبلت لمػػػدفاتر محايػػػد فنػػػي شػػػخص قبػػػؿ مػػػف منػػػتظـ فحػػػص أنػػػه عمػػػى التػػػدقيؽ نعػػػرؼ أف نسػػػتطيع
 فػػػي اإلدارة ككفػػػاءة الماليػػػة القػػػكائـ عدالػػػة مػػػدل عػػػف المحايػػػد الفنػػػي الػػػرأم إلبػػػداء البلزمػػػة كالقػػػرائف األدلػػػة عمػػػى كالحصػػػكؿ
 . (11)لديها المتاحة المكارد استغبلؿ

النشػػاط الػػذم يطبػػؽ باسػػتقاللية ك كفقػػا : "عمػػى أنػػه (  Bécour )ك ( Bouquin)تػـ تعريػػؼ التػػدقيؽ مػػف طػرؼ  
، ك سػير جميػع أجػزاء النشػاط فحػص بقصػد التقيػيـ ك مػدل المالئمػة، ك درجػة الثقػةلمعايير اإلجػراءات المترابطػة ك ال

 . (12)"داخؿ المؤسسة ك ىذا كفؽ معايير محددة ليا
فحػص لممعمكمػات  المراجعػة ىػي: " كمػا يمػي (  Bethoux, Kremper et Poisson)التػدقيؽ مػف قبػؿ  كما تـ تعريػؼ

، بيػػدؼ زيػػػادة منفعػػة المعمكمػػػات يكػػػكف ىػػك الػػػذم حضػػرىا أك اسػػػتعمميا ، شػػريطة أف المػػف طػػػرؼ شػػخص خػػػارجي
 .(13)"لممستعمؿ

 :(14)معايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا _ حػ
 .عامةمعايير * 
 .الميدانيمعايير العمؿ * 
 .التقريرمعايير إعداد * 
 :(15) المفاىيـ العامة آلداب ك سمكؾ المينة_ خػ

 : تشمؿ المفاهيـ العامة آلداب ك سمكؾ المهنة عدد مف المبادئ يمكف إبرازها فيما يمي  
 .المكضكعيةاالستقبلؿ ك النزاهة ك  -
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 .الفنيةالمعايير العامة ك  -
 .، أعماؿ أخرل العمبلء، الزمبلء المسؤكلية تجا  -
 :إلطار القانكني ك التطبيقي ألخالقيات مزاكلة مينة التدقيؽ في الجزائر ا (2
 :اإلطار القانكني ألخالقيات مزاكلة مينة التدقيؽ في الجزائر _ أ

أفريػػػؿ  17: فػػػػي  136 -96: مرسـك التنفيػػػذم رقػػػػػـ فػػػي الػػػػتػػػـ تحديػػػد اإلطػػػار القػػػانكني ألخبلقيػػػات مهنػػػة المحاسػػػبة 
ظي يػة لمخػػبراء المحاسػبيف ك محػافكطنقة عػمى أعضاء النقابػة البلقيػة الػمهنػية المطب، ك الػذم يتضػمف القكاعػد األخ1996

 : (16)ذا القانكفنه ها يتضمك المحػاسبيف المعػتمديف ، ك أهػـ مالحػسابات 

 :ك تتمثؿ في  
 :كاجػبات الميػني فػي تػأدية ميػامػو * 
 .أػ كاجباته في آداء مهنته ك في عبلقته مع زبائنه ك مككميه 

 . ب ػ كاجباته  في عبلقته بالنقابة 
 .جػ ػ كاجباته في عبلقته بزمبلئه 

 .د ػ كاجبات تتعمؽ بتأطير المتدربيف 
 :حػقػكؽ الميػني فػي تػأدية ميػامػو * 

 . أ ػ الحؽ في التعاكف 
 .األتعاب ب ػ الحؽ في الحصكؿ عمى مقابؿ 

 ( :دراسة ميدانية ) اإلطار التطبيقي ألخالقيات مزاكلة مينة التدقيؽ في الجزائر _ ب 
 :منيج البحث * 

            ، الػػػػذم يصػػػػؼ الظػػػػاهرة قيػػػػد البحػػػػث كصػػػػفا دقيقػػػػا دكف التدخػػػػػػؿ  أك التػػػػأثير فيهػػػػا،اتبػػػػع المػػػػنه  الكصػػػػفي التحميمػػػػي
 .ة التدقيؽ أخبلقيات مزاكلة مػهػنالظاهرة المراد كصفها في هذا البحث هي  ك
 :المراحؿ التالية  إتباعفقد تـ   

قياس مدل تقيد مدققي الحسابات في الجزائر بأخبلقيات ك قكاعد السػمكؾ المهنػي، مػف كجهػة نظػػر فئػات  :المرحمة األكلى
 .                                           المدققيف

كلػي دل التػزاـ مزاى مػمػػػي الكاقع الجزائػرم التػي قػػد تػؤثر ععدـ الرضا عػػف مهنة التدقيؽ فديد أسباب تح :المرحمة الثانية 
 .ر فػػئات المػدققيػف المستجكبيف ، كهذا مف كجػهة نظأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنيةمهنة التدقيؽ ب

ي التػػي قػػد تػػؤثر عمػػى السػػمكؾ األخبلقػػققي الحسػػابات فػػي الجزائػػر تحديػػد أهػػـ المشػػاكؿ التػػي تكاجػػه مػػد :المرحمػػة الثالثػػة 
 .مدققيف الحسابات لممدققيف، مف كجهة نظر

 :مجتمع ك عينة الدراسة  *
 . رييف ، مف مدققي حػسابات جزائ120، ك البالغ عدد  يتككف مجتمع الدراسة

بأخبلقيػػات كسػػمكؾ ت دقػػػقك الحسػػاباك السػػابؽ إلػػى قيػػاس مػػدل التػػزاـ مك يقصػػد مػػف تقسػػيـ مجتمػػع الدراسػػة عمػػى النحػػ
 .، ك مف أجؿ تحديد أسباب عدـ الرضا عف مهنة التدقيؽ ك المشاكؿ المرتبطة بالممارسة المهنية لمتدقيؽ بالجزائرالمهنة
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طبقيػة عشػكائية  ينػةفئػة التػي يتكػكف منهػػا مجتمػع الدراسػة فػقػػد تػـ اختيػار ع ك نظرا لعدـ تناسب عدد المفردات في كؿ
 .تناسبيةغير 
 :دراسة التطبيقية أدكات ال* 

مػػا اسػػتخدـ ، كميػػؿ رأم العينػػة مػػػف المػػدققيفكػػأهـ األدكات البحثيػػة لتح( االسػػتبياف)لقػػد تػػـ اسػػتخداـ قائمػػة االستقصػػاء 
دـ فهػػػػػػـ المبحػػػػكثيف لػػػػبعض عػػػػ ، ك لتفػػػػادميـ اسػػػػتخداـ األسػػػػمكب السػػػػابؽالمقػػػػاببلت الشخصػػػػية لػػػػػتدع أسػػػػمكب المبلحظػػػػة

 .(17)المصطمحات في االستمارة
 :سؤاؿ ألغراض التحميؿ اإلحصائي، هدفت األسئمة إلى ما يمي ( 30)ف ثبلثكف ستبانة مػالقد تـ تصميـ    
بلقيػػػات ك قكاعػػػد السػػػمكؾ مػػػدل تػقػػػػيد مػػػدققي الحسػػػابات الجزائريػػػكف  بأخدؼ إلػػػى قيػػػاس تهػػػ( 10-01السػػػؤاؿ مػػػف ):أكال 

 .المهنية
ات الجزائػرييف بأخبلقيػات تؤدم إلى عدـ تػقػيد مدققي الحسػابمعرفة األسباب التي  تهدؼ إلى( 15-11السؤاؿ مف ):ثانيا 

 .ك قكاعد السمكؾ المهنية
ف كجهػة نظػر مزاكلػي عػػػف مهنػة التػدقيؽ فػي الجزائػر مػتهدؼ إلى معػرفة أسباب عػػدـ الرضػا ( 22-16السؤاؿ مف ):ثالثا

 .هذ  المهنة
ؿ الػػمرتبطة بالمػػمارسة المهنيػة الحاليػة لمهنػة التػدقيؽ تهػدؼ إلى معرفة الػمصاعب ك المشاك( 30-22السؤاؿ مف ) :رابعا

 .ةائر ك هذا مف كجهة نظر مزاكلي هذ  المهنفي الجز 
 :إدارة قائمة االستقصاء* 

  ف المدقػقػػيف كأسػاتذة الكميػةالعينة مف قبؿ الباحث نفسه  ك مف خػبلؿ مجمكعػة مػ رادتـ تكزيع قائمة االستقصاء عمى أف
بلحظػػػة ك أسػػػمكب المقػػػاببلت ث دعػػػـ الباحػػػث أسػػػمكب االستقصػػػاء عػػػػػف طريػػػؽ استخػػػػػداـ الم، حيػػػكعػػػف طريػػػؽ االنترنػػػت

 مػػدققا 120 أصػػؿ مػػف % 87.50بنسػػبة مػػدققا 105 الجزائػػرييف المػػدققيف مػػف المسػػتجيبيف عػػدد بمػػغ ك قػػد ،الشخصػػية
 .  جيدة نسبة االستجابة نسبة تعد كبذلؾ اإلجمالي، العينة حجـ هك ك ،جزائريا

 : (18)اإلحصائية المتبعةاألساليب * 

جمعهػا  فػي   ـفػي تحػػػميؿ البيانػات التػي تػ SPSS  11.00الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية تـ استخداـ برنام  
البيانػات ميؿ ك التي تعتمد أساس عمى نػكع اـ األساليب المناسبة في الػتحـ استخد، ك قد تراسة عف طريؽ االستبيافهذ  الد

ات ـ اسػػتخداـ عػػدة أسػػاليب إحصػػائية مػػف أجػػؿ تكظيػػؼ البيانػػداؼ ك فرضػػيات الدراسػػة، ك قػػػػد تػػعمػػى أهػػ، المػػراد تحميمهػػا
 :، ك فيما يمي األساليب التي تـ استخدامها ك مبررات استخدامهاجمعها لتحقيؽ أغراض الدراسةك 

 .كهك كحيد كيتأثر بالقػػيـ كيصمح  لمبيانات الكمية فقط  باعتبار  أحد مقاييس النزعة المركزية   :الكسط الحسابي* 
مػػػى االسػػػتبانة ميتهػػا مػػػف كجهػػػة نظػػر المسػػػتجكبيف عفقػػد تػػػـ اسػػػتخدامه فػػي هػػػذ  الدراسػػػة كمؤشػػر لترتيػػػب البنػػػكد حسػػػب أه

 : حيث تـ اعتماد الكسط الحسابي إلجابػػات المستجكبيف كمؤشر لتحديد( مدققكف داخميكف ك مدققكف خارجيكف)
 .قكاعد السمكؾ المهنية درجة االلتزاـ بأخبلقيات ك  -
مػػى درجػػة التػػزاـ ي الجزائػػر التػػي مػػف شػػأنها أف تػػؤثر عتحديػػد أسػػباب عػػدـ الرضػػا ك المشػػاكؿ المتعمقػػة بمهنػػة التػػدقيؽ فػػ -

 .مزاكلي هذ  المهنة بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية 
 .تشتت القيـ عف كسطها الحسابي، ك قد تـ استخدامه لمعرفة مدل ك هك مف مقاييس التشتت :المعيارماالنحراؼ * 
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ك ذلػؾ لبيػاف أم فركقػات ذات داللػة  One‐Sample T‐testفي هذ  الدراسة تـ اسػتخداـ   : « T-Test »اختبار * 
رؽ بػيف ، أم اختيػار الفػات المهنػة ك السمػػكؾ المهنػييػلتػزاـ بكػؿ قاعػدة مػف قكاعػد أخبلقإحصائيػة بيف متكسػطات درجػة اال

 .متكسطيف 
 :الممارسة المينية ألخالقيات مزاكلة مينة التدقيؽ في الجزائر حقائؽ  (3
 :تحميؿ النتائج المتحصؿ عمييا _ أ
 :نتائج الدراسة الكصفية _ 1

 :د السمكؾ المهنيةكمؤشر لدرجة التزاـ مدققي الحسابات بأخبلقيات كقكاعاستخداـ الكسط الحسابي 
  ػيه أسػػئمة تتعمػػؽ بأخبلقيػػات، فقػػد تػػـ تكجػػكاعػػد السػػمكؾ المهنيػػةك قلمتعػػرؼ عمػػى مػػدل التػػزاـ مػػدققي الحسػػابات بأخبلقيػػات 

 :قكاعد السمكؾ المهنية ك قد تـ الخركج بما يمي ك 
 .دة السرية الخاصة بالعميؿبقاع حاسبة كاح ك كفقا لمعايير التدقيؽ ك المك الحسابات بشكؿ دائـ باإلفصيمتـز مدققػ -1
 .بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية األخرل (  غالبا) ات في حػيف يمتـز مدققك الحساب -2
 .ك مف هنا نستنت  أف مدققي الحسابات الجزائرييف يتقيدكف غالبا بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية ك بشكؿ عاـ  
 :   مكؾ المهنية دـ االلتزاـ بأخبلقيات ك قكاعد السػاألساليب التي تدعكا مدققي الحسابات إلى ع° 

، تػـ السػؤاؿ عػف األسػباب التػي تػػدعكا كؾ المهنيػةدققي الحسػابات بأخبلقيػات ك قػػكاعد السػمزاـ مػتػـ قيػاس مػػدل التػػبعػد أف 
ر عينػة الدراسػة المسػتجكبة  ك تػـ التكصػؿ إلػى ت بهذ  األخبلقيات ك القكاعػد مػف كجهػة نػػظإلى عدـ التزاـ مدققي الحسابا

 : األسباب التالية  
، عمػى رأس األسػباب التػي تحػكؿ دكف تقيػد ال يمتػـز باألخبلقيػات ك القكاعػد تطبؽ عمػى مػف عدـ كجكد عقكبات رادعة -1

 .مدققي الحسابات بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية
 . كجكد منافسة في السكؽ -2
 .التشريعاتعدـ كضكح القكانيف ك  -3
كف أهميػة كبيػرة السػائد فػي المجتمػع ال يكلػ هنػا هػك أف مػدققي الحسػابات عمػى عكػس الػرأمك ما يمفت االنتبا  ك النظػر * 

 .د السمكؾ المهنية هـ ك لممارسة مهاـ االستشارات كمسببات لعػدـ التزامهـ بأخبلقيات ك قكاعلتدنى أتعاب
 :الػتحميؿ اإلحصائي لمفرضية األكلى المتعمقة بمدل تقيد مدققي الحسابات بأخالقيات ك قكاعد السػػمكؾ المينية _ 2

 .ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية:  ضية األكلى اختبار الفر 
 :يميد تتمثؿ فيما الفرضيات الفرعية لمجمكعة قكاع لقد تـ اختبار هذ  الفرضية مف خبلؿ مجمكعة مف   

 "االلتزاـ بالقانػكف( :  "1)القػاعػدة رقـ 
 :الفرعيةالفرضية 

: H0 ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بااللتزاـ بالقانكف . 
1 H :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بااللتزاـ بالقانكف.  

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مف خبلؿ النتائ  المتكصؿ لها مف اختبار  
 .قيدكف بااللتزاـ بالقانكف نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يت
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 "األمانة ك االستقاللية"  (:2)القػاعػدة رقـ 
 :الفرضية الفرعية

: H0ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة األمانة ك االستقبللية. 
 1H  :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة األمانة ك االستقبللية.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف اختبػارمػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا 
 .نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يتقيدكف بقاعدة األمانة ك االستقبللية

 "االلتزاـ بمعايير المحاسبة ك التدقيؽ المتعارؼ عمييا( :  "3)القاعػدة رقـ 
 :الفرضية الفرعية 

  : H0 مدققك الحسابات في الجزائر بمعايير المحاسبة ك التدقيؽ المتعارؼ عميهاال يتقيد. 
  1H : يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بمعايير المحاسبة ك التدقيؽ المتعارؼ عميها.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار
 .نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يمتزمكف بمعايير المحاسبة ك التدقيؽ المتعارؼ عميها

 "االلتزاـ بالمعايير المينية( :  "4)القاعػدة رقـ 
 :الفرعيةالفرضية 

  : H0ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة االلتزاـ بالمعايير المهنية. 
  1H  :في الجزائر بقاعدة االلتزاـ بالمعايير المهنية  يتقيد مدققك الحسابات.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار
 .نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يتقيدكف بااللتزاـ بالمعايير المهنية

 "العضك بالقكائـ الماليةاقتراف اسـ ( :  "5)القاعػدة رقـ 
 :الفرعيةالفرضية 

  : H0ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة اقتراف اسـ العضك بالقكائـ المالية. 
  1H :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة اقتراف اسـ العضك بالقكائـ المالية.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار
 .نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يتقيدكف بقاعدة اقتراف اسـ العضك بالقكائـ المالية

 "الػسػريػة"  (:6)القاعػدة رقـ 
 :الفرعيةالفرضية 

  : H0 ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة السرية. 
  1H :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة السرية.  

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار
 .نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يتقيدكف بقاعدة السرية 
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 "األتػعػاب"  (:7)القاعػدة رقـ 
 :الفرعيةالفرضية 

  : H0ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة األتعاب. 
  1H :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة األتعاب.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار
 .الجزائر يتقيدكف بقاعدة األتعاب نستنت  أف مدققك الحسابات في 

 "االتصاؿ بالمراجع السابؽ( :  "8)لقاعػدة رقـ ا
 :الفرعيةالفرضية 

  : H0ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة االتصاؿ بالمراجع السابؽ. 
  1H :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة االتصاؿ بالمراجع السابؽ.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار مػف خػبلؿ النتػائ 
 .نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يتقيدكف بقاعدة االتصاؿ بالمراجع السابؽ 

 "المباقة ك السمكؾ الحسف"  (:9)القاعػدة رقـ 
 :الفرعيةالفرضية 

: H0   الحسفال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة المباقة ك السمكؾ. 
1H  : يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة المباقة ك السمكؾ الحسف.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار
 .الحسابات في الجزائر يتقيدكف بقاعدة المباقة ك السمكؾ الحسفنستنت  أف مدققك 

 "مزاكلة أعماؿ أخرل"  (:10)القاعػدة رقـ 
 :الفرعيةالفرضية 

  : H0ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة مزاكلة أعماؿ أخرل. 
  1H :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بقاعدة مزاكلة أعماؿ أخرل.   

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار مػف خػبلؿ
 .نستنت  أف مدققك الحسابات في الجزائر يتقيدكف بقاعدة مزاكلة أعماؿ أخرل 

 "االلتزاـ بأخالقيات ك قكاعد السمكؾ المينية :  "الفرضية األكلى 
 :الفرضية 

: H0 ال يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية . 
1H  :يتقيد مدققك الحسابات في الجزائر بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية .  

، كمنػه H0نػرفض الفرضػية العدميػة  ك 1Hنقبػؿ الفرضػية البديمػة  T-TEST مػف خػبلؿ النتػائ  المتكصػؿ لهػا مػف اختبػار
 .مدققك الحسابات في الجزائر يتقيدكف بأخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنية نستنت  أف 
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 :تحميؿ نتائج الدراسة لمفرضية الثانية المتعمقة بأسباب عدـ الرضا عف مينة التدقيؽ في الجزائر _ 3
المعيػارم  كاالنحػراؼ   الحسػابي المتكسػط حيػث تػـ حسػاب، التالية   النتائ الدراسة لمفرضية الثانية عف  نتائ  أظهرت

 :النتائ  هي ك .الجزائرمي الكاقع لكؿ سبب لمعرفة مدل تأثير هذ  األسباب عف مدل الرضا عف مهنة التدقيؽ ف
 .، كهذا يدؿ عمى مدل أهميتهمع مهنة التدقيؽ هك أكؿ األسباب التدريب المهني الحالي ال يتكاءـ° 
 .الجزائرمـ انسجاـ معايير التدقيؽ لمكاقع أما السبب الثاني في هذ  المجمكعة فقد كاف عد° 
 .داء المهنييف أأما السبب الثالث فقد ارتبط بػعدـ اختبار ° 
 .الظكاهرأما السبب الرابع فقد ارتبط بػقصكر النظاـ المحاسبي لمعالجة بعض ° 
 .محددةأما السبب الخامس يعكد إلى افتقاد المهنة لهياكؿ ك آليات مهنية ° 
تكجػد د ذهػب بعػض المسػتجكبيف إلػى أنػه ال، ك قػجكد معايير مكحدة لمعمؿ الميدانيالسادس يتمثؿ في عدـ ك أما السبب ° 

 .معايير لمعمؿ الميداني متعارؼ عميها في الجزائر

 :تحميؿ نتائج الدراسة لمفرضية الثالثة المتعمقة بمشاكؿ الممارسة المينية  لمتدقيؽ في الجزائر _ 4
االنحػراؼ المعيػارم  الحسػابي كحيػث تػـ حسػاب المتكسػط  النتػائ ،لمفرضػية الثالثػة عػػػف بعػض أظهرت نتػائ  الػػػدراسة 

 : لكؿ سبب لمعرفة مدل أهمية هذ  المشاكؿ المتعمقة بالمػمارسة المهنية لمتدقيؽ في الجزائر، تتمثؿ النتائ  فيما يمي
دـ كجػػكد معهػػد تػػدريبي لممػػدققيف بسبػػػب عػػ المهنػػي الكػػافيكانػػت أكبػػر المشػػاكؿ أك المصػػاعب هػػي الػػنقص فػػي التػػدريب ° 

 .متخصص 
 .التدقيؽؿ قابة الداخمية لدل الشركات محثانية في هذ  المجمكعة فقد كانت ضعؼ نظاـ الر أمػا المشكمة ال° 
ك قػػد    ؤكلية ،ة أك التػػدقيؽ مػػع حجػػـ العمػػؿ ك ثقػػػؿ المسػػأمػػا المشػػكمة الثالثػػة فقػػد ارتبطػػت بعػػدـ مبلئمػػة أتعػػاب المراجعػػ° 

  رتبطػػة بػػالعمبلء كػػالحرص عمػػى أقػػؿ األسػػعار بغػػض النظػػر عػػف الجػػكدةالمسػػتجكبيف صػػنفا آخػػرا مػػف المشػػاكؿ الم أضػػاؼ
كل التعمػػيـ ك الػػكعي العػػاـ كد الػػكعي الكػػافي اتجػػا  المهنػػة النػػات  عػػف تكاضػػع مسػػت، إضػػافة إلػػى عػػػدـ كجػػبالشػػفافية كااللتػػزاـ

 .     راؼ الماليةبمتطمبات المهنة ك األع
       دل أعضػػػائها ك تنميػػػػةضػػػعؼ دكر النقابػػػات المهنيػػػة فػػػي تطػػػكير مسػػػتكل الكفػػػػاءة لػػػؿ فػػػي أمػػػا المشػػػكمة الرابعػػػة تتمثػػػ° 

 .ضائهاأعكتكثيؽ ركح التعامؿ بيف 
اب المراجعػة مػػع يػػر الشػػريؼ بػػيف المػدققيف ك هػػي مرتبطػة بعػػدـ مبلئمػة أتعػػأمػا المشػكمة الخامسػػة تتمثػؿ فػػي التنػافس غ° 

 .حجـ العمؿ 
كمة ضػػعؼ نظػػاـ ة بمشػػ، كلػػه عبلقػػكل كفػػاءة محاسػػبي ك مػػدققي الشػػركاتفػػي تػػدني مسػػتأمػػا المشػػكمة السادسػػة فتتمثػػؿ ° 

 .ؿ التدقيؽ الرقابة الداخمية لدل الشركات مح
داـ الحاسػػكب ك نظػػـ لمهنػػة لمتطػػكرات التقنيػػة فػػي اسػػتخأمػػا المشػػكمة السػػابعة فتتمثػػؿ فػػي عػػدـ مكاكبػػة بعػػض أعضػػاء ا° 

 .المعمكمات 
 .ع الجزائرم حاسبية ك معايير تدقيؽ متعارؼ عميها تبلءـ الكاقأما المشكمة الثامنة فتتمثؿ في عدـ كجكد معايير م° 
 :الدراسةاستنتاجات ك تكصيات _ ب 
 :الدراسةاستنتاجات _ 1

 :ستبانة ك تحميؿ النتائ  ، تـ الخركج باالستنتاجات التالية بعد الدراسة الميدانية  لبل
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ػبيانات كالػ نتػائ ، فالكؾ المهنيػةبأخبلقيػات ك قكاعػد السػم" تقريبػا"ؿ عػاـ مدققي الحسابات الجزائرييف يتقيػدكف ك بشػكأف ( 1
يف المسػطرة ك القػكان  تزاـ ممارسي الػمهنة بقكاعػد السمكؾ المهني ك أف اإلجراءات المتبعةالمتكصؿ إليها هػي نتائ  تؤكد ال

 . نةكمها تشجع عمى مػزاكلة المه
ا نفسػر الفضػائح الماليػة التػي شػاع ال بمػكف بنظرة كاقعية يمكف القػكؿ أف هػذ  النتائ  ال يمكػنها مسػايرة الكاقػع العممػي ك إل

تصػػفية را نخمػػص إلػػػى أف الكثيػػر مػػػف المنشػػآت االقتصاديػػػة التػػي آؿ بهػػا الحػػاؿ إلػػى اإلفػػبلس أك الأخيػػالحػديث عنهػػا    ك 
 .صريح الخاطئ لها أك الت انت بسبػب إخفاء التقاريرك
تمػػؼ أسػػئمة هنػػاؾ تضػػارب بػػيف اإلجابػػات المقدمػػة مػػف قبػػؿ المسػػتجكبيف محػػؿ الدراسػػة بػػرزت فػػي إجابػػاتهـ عمػػى مخ( 2

ع لعينػػة عػػف طريػػؽ المقػػاببلت التػػي أجريػػت أثنػػػاء تكزيػػ، كػػذلؾ تػػـ اكتشػػاؼ بعػػض الخمػػؿ فػػي إجابػػات اات الثبلثػػةالمجمكعػػ
، يقػػػة تعػػػاممهـ مػػػع األسػػػئمة المطركحػػػةبلؿ ردة  فعػػػؿ المػػػدققيف األكليػػػة ك طر االسػػػتبياف عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة ك هػػػذا مػػػف خػػػ

 .ك يتهربكف مف اإلجابة بصراحة ك مصداقية كاممة فاألغمبية يميمكف إلى المثاليات 
، المهػػػنة ك أسبابهػػػا ك طػػرؽ عبلجهػػاذ  ائػػر تتطمػػب التعػػرؼ عػػػمى مشػػاكؿ هػػمهمػػة تطػػكير مهنػػة التػػدقيؽ فػػي الجز  إف( 3

د ظهػػػر مػػف خػػبلؿ البحػػث أف مػػدققي الحسػػابات فػػي الجزائػػر بلقيػػة ، ك قػػتجنػػب كقػػكع ممارسػػيها فػػي فضػػائح أخ لكقايتهػػا ك
، كؾ المهنيػػػةيكاجهػػكف فػػي عممهػػػـ مصػػاعب متعػػػددة يمكػػػػف أف تؤثػػػر عػػػمى مػػػػدل التػػزاـ  هػػؤالء بأخبلقيػػػات ك قكاعػػد السػػم

 :أبرزها
جػػكد معهػػد تػػدريبي متخصػػص يقػػـك بتنظػػيـ نػػدكات ك دكرات الػػنقص فػػي التػػدريب المهنػػي الكػػافي لممػػدققيف بسػػبب عػػدـ ك  -

 .تدريبية لرفع كفاءة المدققيف ك المحاسبيف أيضا
 .عدـ مبلئمة أتعاب المراجعة مع حجـ العمؿ ك ثقؿ المسؤكلية في كثير مف األحياف  -
 .التدقيؽضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية لدل الشركات محؿ  -
 .يف التنافس غير الشريؼ بيف المدقق -
 .عدـ مكاكبة بعض أعضاء المهنة لمتطكرات التقنية في استخداـ الحاسكب ك نظـ المعمكمات  -
 .ضعؼ دكر النقابات المهنية في تطكير مستكل الكفاءة لدل أعضائها ك تنمية ك تكثيؽ ركح التعامؿ بيف أعضائها -
 .تدني مستكل كفاءة محاسبي الشركات محؿ التدقيؽ -
 .الجزائرممحاسبية ك معايير تدقيؽ متعارؼ عميها تبلـؤ الكاقع  عدـ كجكد معايير -
هناؾ أسباب عػدـ الرضػا عػف مهنػة التػدقيؽ فػي الكاقػع الجزائػرم يجػب أخػذها بعػػيف االعػػتبار لتفػػادم كقػكع مزاكلػي  إف( 4

 :أهمها، حيث يمكف ذكر أخبلقيات ك قكاعد السمكؾ المهنيةهذ  المهنة في الخركج عف 
 .لمهني الحالي ال يتكاءـ مع مهنة التدقيؽ في الجزائر التدريب ا -
 .قصكر النظاـ المحاسبي لمعالجة بعض الظكاهر  -
 .عدـ انسجاـ معايير التدقيؽ لمكاقع الجزائرم  -
 .عدـ كجكد معايير عمؿ مكحدة لمعمؿ الميداني  -
 .اعتبار نتائ  العمؿ إجراء قانكني  -
 .مهنية محددة افتقاد المهنة لهياكؿ ك آليات  -
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 :الدراسةتكصيات _  2 
ي تطػػكير مهنػػة التػػي نػػرل بأنهػػا مهمػػة فػػ تالتكصػػيا بػػبعضمػػف خػػبلؿ مػػا تػػـ التكصػػؿ لػػه مػػف الدراسػػة الميدانيػػة نتقػػدـ 

 :، كهي كالتالي التدقيؽ في الجزائر
  ، مراعاتهػػػا ك التػػػػمسؾ بهػػػاى مػػػة مػػػدققي الحسػػػابات بأخبلقيػػػات ك قكاعػػػد السػػػمكؾ المهنيػػػة ك حػػػثهـ المسػػػتمر عتكعػػػػػي  - 1
 .مؿ التي تبػصرهـ بمزايا تمؾ القكاعد ك بعكاقب عدـ االلتزاـ بهارش العدريبية ك ك ذلؾ مف خبلؿ عقد الدكرات التك 
حث مكاتػب التػدقيؽ ك المراجعػة عمػى تػكفير الػػفرص لتنميػة ك تطػكير مهػارات ك معػارؼ المػدققيف ك المػراجعيف مػف  - 2

 .مهني المستمر خبلؿ برام  التعميـ ال
دققي الحسػػابات مػػع التشػػديد فػػي تطبيػػؽ العػػػقكبات الرادعػػة عمػػى مػػف مػػيػػؿ القػػكانيف الخاصػػة بػػػػكاجبات ك حقػػكؽ تفع - 3

 .يخالفها سكاء مف قبؿ المدققيف أك مف الشركات 
 .أسباب ذلؾ  حماية المدققيف ك ذلؾ مف خبلؿ إيجاد آلية معينة تمنع مستخدميهـ عف االستغناء عنهـ دكف إبػداء - 3
 .المراجعةكضع القكانيف ك المعايير بشكؿ مستمر ك أف يتـ مػراجعتها لمتأكد مف مكاكبتها لمتغيرات في احتياجات  - 4
 .العمؿ عمى إنشاء لجاف مراجعة في الشركات بأعضاء مستقميف - 5
د السػمكؾ المهنيػة ك قكاعػف ألخبلقيػات ، لمكقكع عػػػمى المخمفػيالدكرم لممارسات مكاتب التدقػيؽ تفعيؿ عػممية الفحػص - 6

 .ك معاقبتهـ
حيػث تكػكف  ،ة المهنػةاد أسػس محددة لتحديد أتعاب مدققي الحسابات لكػي تتجػرد مػف أم دافػػع ال أخبلقػي لمزاكلػإيج - 7

 .األتعاب مناسبة مع جهكدهػػـ ك مسؤكلياتهـ ال مصمحة أصحاب الشركػػات الخاضعة لمتدقيؽ 
 .رمتػبلءـ الكاقع الجزائ، ريثما يتـ كضع معايير تدقيؽ ك المحاسبة الدكليةمعايير تبني  - 8
مػػؤتمرات تهػػتـ بتطػػكير  نػػدكات كدعػػـ المنظمػػات المهنيػػة الخاصػػة بتدقػػػيؽ الحسػػابات بحيػػث تكػػػػكف قػػادرة عمػػى عػقػػػد  - 9

 .     مدقؽ الحسابات ك تكعيته
 

 :ةػخاتم

عممػي ، ك بعػد الػتمعف فػي األداء المزاكلة مهنة التدقيؽ فػي الجزائػر أخبلقياتمف خبلؿ دراستنا لمجكانب المتعددة لكاقع 
، كهػذا راجػع المسػتكيات عمميػا ك مهنيػا ك خمقيػا، تبيف لنا التػدني الكبيػر ك الخطيػر عمػى كافػة الحقيقي لمزاكلي هذ  المهنة

 .  يـ المستمر لممهنييف ، ك غياب التعمعدـ كجكد تشريع قكم، غياب الرقابة المهنية: سباب أهمها لعدة أ
حتػػى يرقػػى أداءهػػا لممسػػتكل ك التطػػكرات  اإلصػػبلحاتفمػػف هنػػا نصػػؿ إلػػى أف هػػذ  المهنػػة الزالػػت تحتػػاج لممزيػػد مػػف  

فضػػػػائح           ، ك بالتػػػػالي مكاكبػػػػة التطػػػػكرات ك التحػػػػديات المعاصػػػػرة التػػػػي تكاجههمػػػػا الجزائػػػػر ك تفػػػػادم الكقػػػػكع فػػػػيالمطمػػػػكب
الػػذم جعمنػػا نتقػػدـ بجممػػة مػػف التكصػػيات التػػي نػػرل أنهػػا مهمػػة مػػف أجػػؿ حمايػػة ك تطػػكير مهنػػة ، األمػػر ك أزمػػات أخبلقيػػة

 مػػراعاتها مػىع المسػتمر حػثهـ ك المهنيػة السػمكؾ قػػكاعد ك بأخبلقيات الحسابات مدققي يةتكع: التدقيؽ في الجزائر أهمها 
 عمػى الرادعػة العقكبػات تطبيػؽ في التشديد مع الحسابات دققيم حقكؽ ك كاجباتب الخاصة القكانيف بػها، تفعػيؿ التػمسؾ ك
 عمػى لمكقػكع التػدقيؽ مكاتػب لممارسات الػدكرم الفحص عػممية ، تفعيؿالشركات مف أك المدققيف قبؿ مف سكاء يخالفها مف

 .الخ....معاقبتهـ  المهنية ك السمكؾ قكاعد ك ألخبلقيات المخالفيف
 



 2302 جوان -03عدد                التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

193 

 

 : اليكامش ك المراجع
 .2002، سنة دار المريخ لمنشر ،102ص ،(مدخؿ متكامؿ)، المراجعة ك غير  ارنيزألفف .أ -1
 .، األردفجامعة اإلسراء ،4 ص ، -تأطير نظرم -مدخؿ أخبلقيات األعماؿ لئلدارة اإلستراتيجية ،زكغير  مطمؾ الدكرم.د  -2
جامعػة ، 2006،  20ص  ك متطمبػات التفعيػؿ،، مدل تكفرأخبلقيات كقكاعد السمكؾ لمهنة محاسػبة التكػاليؼ خ.غازم التمي.د -3

 .العراؽ  المكصؿ،
4- Porizeau, Marie Hélène, L‟INTEGRITE SCIENTIFIQUE IN ETHICA, numéro spécial sur le 

colloque de l‟éthique aux éthiques, P243, 1997. 

5- Monetie Vacquin, LA FILIATION OU OU CARREFOUR DES DIFFERENCES PEUT-ELLE 

ETRE UN OBJET SCIENTIFIQUE IN REVUE D‟ETHIQUE ET DE THEOLOGIE MONDE 

N°225, P35-55, JUIN 2003. 

6-
 
Whitney.N.J, TOOLS FOR ETHICAL DECISION NOTING IN FORESTRY, Lakehead 

University, P17, 1998. 

7- Roy.D.J, ETHICS FOR COMPLEXITY, in www.aidslaw.ca  

 . العراؽ المكصؿ، ، جامعة3ص األخبلقية، التنافسية كالمزايا األعماؿ أخبلقيات المعاضيدم ـ،.د -8
 األزمػػة ظػػؿ فػػي األعمػػاؿ أخبلقيػػات احتػػراـ الزاميػػة ك الشػػركات حككمػػة اشػػكالية ،ع.العايػػب. أ:لمزيػػد مػػف المعمكمػػات ارجػػع لػػػ  -9

 . 19/11/2009-18  عنابة المؤسسات، في األعماؿ أخبلقيات ك الحككمة حكؿ الدكلي الممتقى الراهنة، االقتصادية
 : أنظر في هذا المجاؿ -10 

  Mercier.S, L‟ETHIQUE DAND LES ENTREPRISES, P12 collection repères,la découverte 1999 . 
 .األردف ،1999 عماف ،12ص الدكلية،، أساسيات التدقيؽ في ظؿ المعايير األمريكية ك كغير  ح القاضيد  -11 

12-  J.C.Becour , H.Bouquin, AUDIT OPERATIONNEL , 2
ème

 Edition, Economica, P12 1996, 

Paris . 

13- Bethoux.R, Kremper.F et Poisson.M , L‟AUDIT DANS LE SECTEUR PUBLIC ,  P21, 1986, 

Paris .  

 :لمزيد مف التكضيح أنظر  -14 
الطبعػػة األكلػػى ، الجػػزء األكؿ،  64ص  ،(اإلطػػار النظػػرم ك اإلجػػراءات العمميػػة) ، مراجعػػة الحسػػابات المتقدمػػةح ك غيػػر .دحػػدكح.د

 .، األردف التكزيع ك دار الثقافة لمنشر،  2009
 :لمزيد مف المعمكمات  -15 

، ، قسػػـ المحاسػػبة جامعػػة آؿ البيػػت، دار المسػػيرة لمنشػػر55ص  ،المعاصػػر الناحيػػة النظريػػة ، تػػدقيؽ الحسػػاباتغ.فػػبلح المطارنػػة.د
 . اليمف 

 . 09 _04، الصفحة 1996أفريؿ  17: المؤرخ بػ 24عدد ، اليدة الرسمية لمجمهكرية الجزائريةالجر -16
الصػػحيفة ، SPSSحصػػائي لمشػػباب اإلسػػبلميكليػػد عبػػد الرحمػػاف خالػػد الفػػرا، تحميػػؿ بيانػػات االسػػتبياف باسػػتخداـ البرنػػام  اإل -17

 . 6هػػ ، ص  1430 الندكة العالمية، إدارة البرام   ك الشؤكف الخارجية،االلكتركنية، 
، الطبعة الثانية ،،الجامعة األردنية 173، صفهـ ك تحميؿ البيانات االحصائية SPSSالنظاـ االحصائي  ،ـ كغير .الزعبي.د  -18
 2003، عماف لمنشر كائؿدار 

 

 

http://www.aidslaw.ca/


El-Tawassol sciences humaines et sociales                                                          N°30 - Juin 2012 

 

102 

 

Références bibliographiques 
1- ACKOFF Russell Lincoln, "La prospective et la planification" in site www.cr-basse-

normandie.fr/prospective-planification.phpla, 2000. 

2- BEAUCHARD Jacques, 2000 « La bataille du territoire. Mutation spatiale et aménagement du 

territoire », L’Harmattan, Paris 

3- BEAUCHARD Jacques, 2003 « Génie du territoire et identité politique », L’Harmattan, Paris. 

4- BRUNET Roger, 1993 "Les mots de la géographie, Dictionnaire critique", La Documentation 

française, Paris. 

5- CALAME Pierre, 2003 " repenser la gestion de nos sociétés", Cahier de Proposition n°5, p.27, 

éditions Charles Léopold Mayer, Paris. 

6- CHESNEAUX Jean, 1996 "Habiter le temps", Paris, éd. Bayard, Paris. 

7- CSTB, "Analyse prospective des jeux des acteurs dans le bâtiment", pp.10-11, DRAST-CPVS, 

1994. 

8-DELATTRE Pierre, 1985 "Système, structure, fonction, évolution, essai d'analyse 

épistémologique", Maloine, Paris. 

9- DIEBOLD Serge, 1996 « Le petit lexique », éd. du Rocher, Paris. 

10- GODET Michel, 2000 "La boite à outils de prospective stratégique", Cahiers du LIPSOR, N°5, 

Paris. 

11- GODET Michel, 2007 "Manuel de prospective stratégique, Tome 1: Une indiscipline 

intellectuelle", éd. Dunod, Paris. 

12- GOUX-BAUDIMENT Fabienne, 2000 "La prospective territoriale : donner du futur aux 

territoires" in HEURGON Edith et LANDRIEU Josée "Prospective pour une gouvernance 

démocratique", Ed. de l’Aube, Paris. 

13- LOINGER Guy, 2001 "La prospective régionale et locale: enjeux et débats", Les Cahiers De La 

Décentralisation, N°50, pp.45-54. 

14- LUGAN Jean-Claude,  2006 « Lexique systémique et prospective », CES-Midi Pyrénées. 

15- PANERAI Philippe et Col. 2000 « la restructuration des grands ensembles, études foncières" 

Diagonale, N°146, pp.22-33. 

16- PISANI Edgar « Glossaire » in site www.intelliterwal.net/glossaire.htm. 

17- THEYS Jacques, "La Gouvernance, entre innovation et impuissance, le cas de 

l’environnement" in source électronique : wwwrecherche-innovation.equipement.gouv.fr., 2003. 

18- TRAVERSIERES Rouxel, "l’héritage urbain et la ville de demain pour une approche de 

développement durable", pour le ministère de l’équipement ; p.3, source électronique : 
www2.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu, 2005. 

19- VANIER Martin, 2009 «  Territoire, territorialité, territorialisation : controverses et 

perspectives », PUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cr-basse-normandie.fr/prospective-planification.phpla
http://www.cr-basse-normandie.fr/prospective-planification.phpla
http://www.intelliterwal.net/glossaire.htm


El-Tawassol sciences humaines et sociales                                                          N°30 - Juin 2012 

 

101 

 

participation des citoyens à une stratégie à la fois rationnelle et imaginative, pourrait être 

une voie vers le projet collectif.  

Plus ou moins nombreux, les participants souhaitables et/ou possibles à mobiliser 

peuvent être soit internes (les politiques, les forces vives de la société locale telles que le 

monde associatif, les acteurs socioprofessionnels); soit externes (des experts venant du 

monde universitaires, de la sphère sociale, des représentants des territoires de proximité, des 

représentants des organismes institutionnels en charge de certaines thématiques, ou 

secteurs) ; soit mixtes (interne et externe) lors des phases de décision.  Dans ce contexte, il 

est nécessaire de faire remarquer que ce qui fait la force du processus de prospective, c’est 

d’abord la capacité des acteurs du territoire à fédérer leurs compétences, à tisser des projets 

collectifs, à créer une dynamique commune... Ce n’est qu’à ce moment là qu’on pourra 

parler de la construction d’un futur commun, d’une stratégie qui se traduira, pour les uns, à 

titre d'exemple, par l’élaboration d’un SDAAM ou d’un plan d’aménagement et de 

développement de la centralité pour les autres – et autant que possible en bonne intelligence 

avec les premiers – par le développement de projets partagés. 

 

Conclusion 

La démarche prospective présente des caractères qui tiennent à plusieurs éléments de 

diagnostic :  

-des forces (type du quartier), une tendance perceptible (acte de démolition), et des 

faiblesses identifiées (renvoi d’une image dévalorisante de la ville, vieillissement du bâti, un 

sous équipement, approches sectorielles du phénomène urbain, fonctions urbaines à 

revitaliser, une structure urbaine à requalifier) ;  

-la volonté de construire une réflexion autour de leviers d'action à disposition des acteurs 

publics et de la société dont le renouvellement urbain est le concept à adopter ;  

-la construction de scénarios (contrastés par exemple) qui pourraient conduire les 

décideurs ou les acteurs concernés à s'approprier le projet (images trajectoires) et à prendre 

conscience de l’impact des orientations stratégiques. Elle représente une étape intermédiaire 

avant un scénario global. 

En définitive, trois recommandations émergent de cette réflexion : il faut se déconnecter 

du présent pour imaginer des futurs envisageables, se donner les moyens d'identifier les 

avenirs souhaitables et enfin élargir notre horizon mental pour de meilleures décisions 

stratégiques et aboutir à des projets partagés conciliant croissance économique et bien être 

humain. Car, les outils et les méthodes sont là, ils sont au " service du sens " et peuvent 

remettre la gestion urbaine dans les logiques du développement durable et ouvrir une 

nouvelle ère pour les villes algériennes, à condition que le monde de la recherche et des 

acteurs politiques sortent de la « logique de l’urgence » solidement ancrée sur un 

argumentaire construit par les politiques sectorielles. 
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4.4- Un programme d'actions, une stratégie et des participants 

Face à ces différents scénarios proposés pour le développement du centre-ville d’Annaba, 

intervient le problème de la décision publique; voire le dialogue parfois complexe et 

houleux entre ceux qui sont chargés de la réflexion et ceux auxquels il incombe de décider 

et de mettre en œuvre une stratégie, un programme d’actions pour le bénéfice de tous.  

- La démolition comme stratégie 

A notre avis, l'hypothèse attachée aux leviers d'actions est celle soulignée à travers le 

troisième scénario (formulé précédemment) où le plan d'action du territoire considéré doit 

puiser ses fondements à travers la stratégie de démolition/reconstruction. De là, la 

déconstruction doit être considérée comme une stratégie constitutive d'un projet global et un 

concept (celui de construire la ville sur la ville) basé sur une vision dynamique, ouverte sur 

le monde économique et sur les évolutions techniques et technologiques. Elle ne doit pas 

être un acte banal, elle doit compenser ce geste par la reconstruction de qualité, un 

engagement de requalification des espaces publics et privés, une redynamisation des 

activités. Dans ce cadre, la démolition doit être considérée comme un acte gestionnel et la 

qualitégénérale de la conception urbaine et de l’architecture ne doit pas se limiter à la seule 

opération de réhabilitation. Il faudrait également construire des représentations, définir des 

vocations (valeurs partagées, visions de l’avenir, …) pour l’ensemble du territoire (intérêt 

général) afin de rendre cohérents et pertinents les programmes d’actions et les moyens de 

tous les porteurs de projet. Car, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif n'est pas de faire la 

ville tout court mais de faire une ville ouverte vers l'avenir. Ce sont là les conditions 

nécessaires pour que ce territoire stratégique puisse évoluer positivement et réussir à 

changer son image dans le cadre de projets plus ambitieux (projet urbain, projet de ville, 

projet de territoire à l'échelle régionale, voire nationale et internationale…).  

Au demeurant, si l'argumentation de la démarche de prospective porte sur des éléments 

de diagnostic décrits précédemment (précarité du tissu), les objectifs visés (affirmation de la 

centralité) et l'horizon de temps prospectif (2025), elle doit aussi procéder au compte à 

rebours des actions à entreprendre pour les atteindre : quels sont, dès lors, les participants 

souhaités et/ou possibles?  

- Les participants souhaités et/ou possibles 

Concernant les participants, deux types de démarche pourraient être appliqués. Le 

premier type de démarche est celui dédié à la prospective stratégique sans mobilisation 

faisant appel à un faible nombre de participants en mobilisant uniquement un groupe de 

travail restreint (le plus souvent la sphère dirigeante de l'organisation territoriale) et se 

traduit notamment par l'usage de scénarios exploratoires "intuitifs" pour fédérer l'animation 

stratégique plus normative et créer une base de réflexion commune entre les décideurs. Elle 

vise à éclairer les décisions, notamment en remettant en cause les visions stéréotypées des 

élus et institutionnels. Quant au deuxième type, il concerne et implique un éventail d'acteurs 

plus large utilisé comme une source de mobilisation collective (large partie des membres de 

l'organisation) autour d'un projet fédérateur. Selon notre point de vue, il serait plus 

intéressant de rechercher, pour le cas de notre exercice, la complémentarité des deux 

démarches pour être au cœur de la prospective territoriale à caractère stratégique et 

participative. Car, c'est cette recherche d'intégration entre prospective, stratégie et 

concertation qui sera la source d'une prise en compte croissante du processus. Mais, en 

même temps, c'est uniquement à ces conditions impératives que la prospective, à travers la 
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des programmes de démolitions. Ces derniers devraient être accompagnés de scénarios 

souhaitables avec image future de reconstruction et ce afin d'assurer leur adoption par 

chacun des acteurs concernés et rendre compte aux forces vives pour qu'elles se 

l'approprient. 

 

 
 

Photo 5a: Construction en 

cours d'un centre 

commercial 

Photo 5b: Réalisation d'un 

hôtel 

Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra / ZEGHICHE Anissa (2009) 

Photo 5 : Actions ponctuelles (renouvellement urbain) Boulevard Souidani Boudjema           - Développement 

d'un phénomène de "dégradation  

invisible"- 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 & Photo 6 : Proposition de démolition de l'îlot comprenant le Palais de Justice et 

la Maison d'Arrêt d'Annaba pour la construction d'une Cour de 

Justice 

Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra / ZEGHICHE Anissa (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite îlot (5113m²)  Photo 6b : Maison 

d'Arrêt 

 Photo 6a : Palais de 

Justice 

  
 



El-Tawassol sciences humaines et sociales                                                          N°30 - Juin 2012 

 

98 

 

serait souhaitable pour le cas de la médina, par exemple, de se lancer dans des opérations 

aux visées plus ambitieuses de requalification urbaine par la récupération d’espaces 

centraux à haute valeur foncière (enjeu principal) et la proposition d’images trajectoires 

[Photos 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le second scénario : consiste à pousser plus loin la tendance actuelle où le territoire serait 

récupéré par des classes aisées pour des actions ponctuelles de renouvellement urbain ou des 

perspectives d'actions de densification à long terme. Dans ce cas, un phénomène de 

"dégradation invisible" se développerait [Photos 5]. Cette option est confortée par des 

certitudes portées par une conjoncture imprégnée par des attitudes d'anticipation à la 

démolition de la part des pouvoirs publics locaux [Fig. 7] [Photo 6]. 

- Le troisième scenario: consiste à pousser plus loin les hypothèses précédentes. Le 

traitement du vieillissement prononcé du centre et la volonté de l'affirmation de la centralité 

à différentes échelles (commune, métropole) deviendraient une priorité. Des ambitions de 

projets forts, des pistes volontaristes doivent constituer un positionnement stratégique de 

reconquête du foncier à long terme par 

 

 

 

 

Photo 4 : Scénario contrasté visant la préservation et la valorisation 

d’un patrimoine architectural pluri-civilisationnel- Rue des Frères 

Boucherit, Place d’Armes, vieille ville d'Annaba 

Source : P.O.S. Vieille ville, BET HAFIANE A. (2004) 

 

Photo 4a : Situation d'origine 

 

Photo 4b : Situation future 

Image trajectoire 
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- la centralité et modernisation du centre ; 

- l'intégration urbaine (fonctionnelle et spatiale).  

C'est en appréhendant ces enjeux que l'on pourrait arriver à prescrire une vision 

commune des actions efficaces dans leurs logiques intrinsèques. Rappelons que divers outils 

permettent de déterminer collectivement les enjeux du territoire ; l'utilisation d'une matrice 

de contrôle (matrice importance / influence) contribuera à la hiérarchisation de ces enjeux. 

Ces derniers renvoient à la question cruciale : doit-on renforcer, atténuer ou renverser 

l'évolution actuelle des noyaux qui caractérisent la centralité d’Annaba ? Dans ce cas, trois 

possibilités d'action peuvent être considérées : intégration par le biais de l'établissement de 

la continuité spatiale du centre et des activités socio-économiques afin de reconstituer l'unité 

de l'ensemble; différenciation qui consisterait à affirmer l'autonomie relative de chacun des 

noyaux afin de renforcer leur complémentarité; ou enfin introduction d'une structure 

maillée afin d'établir des ponts entre les unités existantes et de fonder une organisation 

spatiale et socio-économique en réseau.  

Dans ce cadre actuel des préoccupations en matière de développement durable, la 

synergie, la complémentarité ou l'interaction entre les diverses composantes du centre 

doivent nécessairement, à notre sens, passer par l'institution du principe de 

l'intercommunalité et/ou de la métropolisation ; car ces enjeux sont à même de garantir cette 

nécessaire solidarité des territoires face à l'existence d'une gestion concurrentielle entre des 

villes algériennes.  

Dans ce cas, il faudrait prévoir pour le centre : une unité urbaine, une force économique 

et un éventail d'activités de pointe, affiliant des acteurs variés et multiples (Etat, 

collectivités locales, partenariat public-privé et citoyens) dans une vision de cohérence 

respectée, de faisabilité technique et financière… C'est en appréhendant ces enjeux que l'on 

pourrait arriver à prescrire une vision commune des actions efficaces et durables.  

 

4.3- Vers une construction de la vision commune, la centralité comme enjeu majeur  

La vision commune constitue le point culminant du processus de prospective. C'est une 

image partagée et décrite en termes précis d’un futur désiré.  Elle peut être composée, selon 

Michel Godet
(10)

 de finalités, de projets majeurs qui dessinent le futur, un système de 

valeurs partagées, une volonté collective d’atteindre des objectifs optimaux qui peuvent 

indiquer la direction à long terme et qui doivent guider la stratégie collective des décideurs 

politiques, des parties prenantes et des citoyens. S’appuyant sur les enjeux identifiés et 

reposant sur une consolidation de réponses à ces enjeux (les souhaitables) structurée à un 

horizon temporel déterminé, la construction de la vision commune peut prendre plusieurs 

formes : une vision constituée de souhaitables identifiés collectivement, l’élaboration de 

scénarios présentant différents aspects de la situation du territoire… Discutés 

collectivement, les souhaitables portent sur les objectifs poursuivis sur le territoire concerné, 

à savoir : s’agit-il de sortir le centre-ville d’Annaba de sa situation de dégradation ? S’agit-il 

d’affirmer et moderniser sa vocation principale de centralité ?  De ces choix radicalement 

différents se dégagent des scénarios tous porteurs de projets de territoire.  

- Le premier scénario : Dans la perspective d’une réhabilitation du centre-ville la méthode 

des scénarios exploratoires du type contrasté (Avant / Après) apparaît la plus appropriée. Il 

va falloir donc s'appuyer sur le cadre bâti pour une rénovation architecturale dont l'enjeu 

majeur serait l'amélioration de la qualité de vie des habitants et des générations futures et la 

conservation d'un patrimoine bâti typique qui pourrait impulser des activités touristiques. Il 
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Un deuxième constat révèle que le centre-ville d’Annaba est entaché aujourd'hui par des 

constructions où la dégradation et le vieillissement sont très prononcés [photos 3] et 

demande une prise en charge formelle par un travail de réhabilitation et/ou de 

renouvellement. Il nous semble, enfin, que le diagnostic et les prescriptions ne suffisent pas 

pour gérer l’espace et que certaines constructions situées notamment dans ce quartier 

stratégique ne correspondent plus aux normes (technique et formelle) du bâti. Il n'est pas 

sans souligner que ce constat nécessite d'être nuancé en tenant compte des résultats des 

experts. 

Or, dans le contexte actuel, avec une assise foncière locale affaiblie et dans une 

conjoncture internationale assez mouvante (où la reprise économique n'est pas encore 

acquise), l'administration locale ne dispose que d'une marge de manœuvre réduite. Par 

conséquent, dans ses décisions concernant l'organisation et l'occupation de l'espace, elle est 

confrontée à l'alternative suivante : soit elle gère l'héritage urbain existant (en réduisant, à 

la limite, son rôle à celui de pourvoyeur de services d'entretien), soit elle mobilise 

d'importantes ressources économiques et sociales en vue d'initier des projets novateurs où le 

détour par le long terme permet de faire émerger les enjeux majeurs sur le territoire 

considéré et de révéler subséquemment les leviers d’action. 

 

4.2- Vers une définition des enjeux de long terme 
Dans cette deuxième séquence de travail de l’exercice prospective, il s’agit de déterminer 

les principaux enjeux d’évolution à long terme, c'est-à-dire les problématiques qui portent 

un potentiel de changement et qu’il sera nécessaire de prendre en compte pour déterminer la 

stratégie. La formulation des enjeux s’appuie sur les acquis du diagnostic prospectif 

(effectué précédemment) et sur l’analyse des tendances internes et externes qui s’exercent 

et devraient s’exercer à long terme sur le territoire. Le diagnostic établi révèle des 

problématiques qui peuvent être approchées à partir de plusieurs enjeux du territoire. Les 

principaux relevés sont : 

- l'approche urbaine métropolitaine ;  

- l'intercommunalité qui est à même de garantir cette nécessaire solidarité des territoires ;  

Photo 3 : Centre-ville d'Annaba, Boulevard Souidani Boudjemaa 

-Obsolescence du bâti- 

 

Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra / ZEGHICHE Anissa (2009) 
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Dans ce cas, il est manifeste que le centre-ville vit une crise du fait qu'il n'existe plus 

d'unité de centralité, ni de concentration spatiale de ses caractéristiques. Il lui faudrait pour 

cela une unité urbaine, une force économique (voire financière) et un éventail d'activités de 

pointe, fédérant des acteurs variés et multiples (Etat, collectivités locales, partenariat 

public-privé et citoyens) dans une vision de cohérence respectée, de faisabilité technique et 

économique et de la bonne programmation des actions et projets de valorisation.  

Les trois supposés centres (hyper - centre, en cours de développement et projeté) 

[Fig.6] sont très différents du point de vue de leurs fonctions, de leurs caractéristiques 

architecturales et de la configuration de leurs tissus. Se demander quel est le rayon d'impact 

de l'hyper - centre sur ses zones limitrophes renvoie en outre à deux autres interrogations. 

D'abord il faut voir dans quelle mesure ce territoire présente encore une configuration 

spatiale et fonctionnelle relativement structurée ou au contraire segmentée. Ensuite il faut 

décider si l'on se propose de renforcer, d'atténuer ou de renverser l'évolution actuelle des 

trois noyaux centraux. Parler d'interaction, de complémentarité ou de synergie entre les 

diverses composantes du centre ne peut avoir de contenu tant qu'on n'a pas établi sur quel 

jeu de forces elles se baseraient, autrement dit, sur quels enjeux doit-on s'appuyer : la 

métropolisation, l'intercommunalité...? Car, on est conscient que la monocentralité qui 

caractérise l'organisation générale d’Annaba témoigne de la faiblesse des équipements dans 

bon nombre de ses communes et constitue une contrainte majeure à laquelle il faut faire 

face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Ce ne sont pas des centres délimités morphologiquement, mais des aires étendues avec des 
pôles d'activités. 

 

Hyper-centre 

(Centre ancien) 

Centre en cours de 

développement 

Centre projeté 

 

Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra / ZEGHICHE Anissa (2009) 

 

Fig. 6 : Centralité à Annaba 
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et de la Station Centrale d’Autobus où les activités sont à dominance commerciale avec 

appropriation des espaces publics par le commerce informel [photo2]. Ce deuxième pôle a 

tendance à glisser vers la Plaine Ouest du fait d’une réappropriation du site du Gazomètre 

par l’activité tertiaire à travers les projets de centres d’affaires [Fig.6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra / ZEGHICHE Anissa (2009) 
 

 

 

 

 

 

Photo 2 : El-Hattab, centre – ville d'Annaba 

Précarité et persistance des phénomènes informels. 

 

Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra / ZEGHICHE Anissa  

 

Horizon temporel SDAAM 

Scénarios 

possibles 

variables-

clés 

Devenir : 

variables-clés 

2025 = ? 

Présent 

2009 2025 

 

Futur 

Fig.5 : Cheminement du processus de scénarisation 
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Alors, comment valoriser cet exercice pour aboutir à une stratégie partagée, et surtout 

intégrer pleinement les enjeux du développement durable à l'action collective autour de la 

problématique de la centralité d’Annaba ? 

 

4.1- Identification du territoire, objectifs recherchés 

Connaître le territoire constitue l'étape préalable à l'exercice de prospective quel que soit 

l'angle d'étude. Il faut répondre à la question Qui suis-je? Il s'agit à la fois de répondre à la 

question de l'identification du territoire concerné, des objectifs recherchés et d'inscrire ce 

territoire dans les évolutions temporelles et spatiales. Il faut donc rassembler le plus grand 

nombre possible d'informations pertinentes sur les différentes variables du centre-ville 

d’Annaba à l'horizon 2025 (horizon SDAAM) pour dégager les scénarios possibles [Fig.5]. 

Relatif à l'horizon temporel visé, le motif justifiant l'usage de la prospective pour 

l'aménagement du territoire est connu : les opérations d'aménagement, d'urbanisme, création 

d'un pôle d'activités …en raison de leur nature, ne peuvent être évaluées que dans la 

moyenne ou longue durée. Prétendre juger de l'impact urbanistique, architectural, socio-

économique, géographique… de telles opérations sur le court terme est une incohérence, un 

astigmatisme. 

Force est de constater que le développement actuel du centre-ville de Annaba renvoie à 

deux questions incontournables. De quelle centralité le centre-ville est-il porteur ? Quel(s) 

territoire(s) et quelles fonctions cette centralité englobe-t-elle ? Traditionnellement, le rôle 

des centres-villes s'appuyait sur trois composantes : l'agglomération, la concentration et la 

hiérarchisation de tout un éventail spécifique d'activités. La morphologie du centre-ville 

comportait des marques symboliques et matérielles du pouvoir économique et de 

l'organisation sociale et politique correspondante (centralité de la ville coloniale). Or, nous 

considérons que la centralité urbaine, telle qu’observée actuellement, diffère sensiblement 

de la centralité originelle de la ville coloniale et ne correspond pas à celle analysée puis 

proposée par les instruments d’urbanisme (création d'un système de centres). En effet, un 

autre pôle de centralité a émergé au sud de la ville, organisé dans une première phase autour 

du marché d’El- Hattab  
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puissance publique sont nécessaires. Il est même impératif, dans le contexte d'aujourd'hui où 

la politique d'aménagement du territoire est dotée de moyens législatifs et financiers, 

"d'oser la démolition" pour impulser des actions de développement durable. Nous pensons, 

d'une part, à la loi d'orientation de la ville qui précise la prise en charge des grandes 

questions de la ville selon une nouvelle vision et qui offre en même temps un cadre de 

concertation et de réflexion sur un fond de rupture avec les pratiques du passé et de 

mutation vers une politique de projet partagé; et d'autre part, à la mise en route du Schéma 

Directeur de l'Aire Métropolitaine d'Annaba (SDAAM). En affirmant que Annaba sera une 

"aire métropolitaine avec ses futurs possibles et ses enjeux à maitriser sur 25 ans", le 

SDAAM consiste à identifier et localiser les actions structurantes (du point de vue 

économique, social et environnemental), de prendre en compte les facteurs de durabilité et 

de protection des ressources et de localiser les programmes d'investissements. Cela suppose 

la nécessité absolue de mobiliser les pouvoirs et les moyens publics exceptionnels (assiette 

foncière, financement,…) avec l'appui de la société. Par conséquent, c'est cette recherche 

d'intégration entre prospective, stratégie et concertation qui va être à la source d'une prise en 

compte croissante du processus du développement durable; et, c'est uniquement à ces 

conditions que l'action, résultat d’une stratégie à la fois rationnelle et imaginative, puisse 

être une voie vers le projet collectif. À partir de ceux-ci, il pourrait être, à terme, possible de 

bâtir des scénarios tant exploratoires que stratégiques grâce à un ou plusieurs exercices de 

prospective. 

 

4. Exercice de prospective pour le centre-ville d’Annaba, quelques repères. 

Dans un cadre méthodologique, trois phases sont indispensables à la réalisation de tout 

exercice de prospective. La première est celle du mûrissement et de la préparation de 

l'exercice, nécessitant l'identification du territoire, la clarification des objectifs, du 

périmètre, de l'horizon, etc… La deuxième est la phase prospective qui permettra de définir 

les enjeux de long terme et de construire une vision partagée sur la base d'un socle 

d'informations commun. La troisième phase sera, enfin, celle de la stratégie qui prépare, 

précède et accompagne l'action. 

Pour asseoir une pratique réelle et concrète d'un exercice de prospective, notre choix s'est 

porté sur un territoire stratégique d’Annaba : le centre-ville. Constitué de six (06) quartiers 

(Vieille ville, Centre-ville, Gazomètre, Champ de Mars, Sidi Brahim et Port Said) 

[Fig.4] corroborés chacun d'une étude de POS, l'objectif recherché est d'introduire, 

particulièrement dans le cadre de l'ambitieux programme de modernisation de l'aire 

métropolitaine (SDAAM), plus de cohérence dans le déploiement de son urbanisation et de 

sa vocation première (la centralité) et aussi de valoriser son image et de la moderniser. 
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contribué à une dégradation de la qualité environnementale de certains quartiers lesquels 

affichent clairement une précarité socio-urbaine; et ce, en dépit même de quelques tentatives 

de requalification de certains quartiers (tels que le centre ville, la Plaine Ouest, 8 Mai 45 

…) visées par les orientations des instruments d'urbanisme ; 

- des équipements de grandes envergures (cliniques spécialisées,…) articulés à 

différentes échelles et les nouvelles formules de logements (Logement Social 

Participatif…) se greffent là où les opportunités foncières sont offertes ; ces réalisations 

entrainent des pressions sur les territoires (pôle central en particulier) et provoquent 

souvent un processus de dévalorisation pour d'autres (quartier Port Saïd, par exemple) ; 

- le "volontarisme économique" domine par les récentes opérations ; celles-ci semblent 

améliorer l'image urbaine, néanmoins les constructions avoisinantes subissent un processus 

de dévalorisation et se trouvent de ce fait défavorisées, de plus en plus désintégrées et 

déconnectées [Photos 1a, 1b & 1c] ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - la disponibilité d'une richesse foncière non valorisée et sous exploitée (hangars de 

dépôt et de stockage, etc…) et la très forte dégradation du bâti existant mises en exergue 

dans plusieurs études de Plan d'Occupation de Sol (centre ville, vieille ville, Colonne II, 

l'Avant-port, Port Saïd, etc.) trouvent difficilement lieu d’exercice dans l’éventail des 

anciens outils de planification. 

Il est évident que ces constats laissent des traces marquées par une litanie de rapports. 

Les bilans d'insatisfactions et des remises en cause des actions d'aménagement ne manquent 

pas. Les formes de gestion sont mises en doute dans leur capacité à coordonner des actions 

globales et/ou collectives lesquelles soulèvent généralement le problème de la rareté du 

foncier. Dès lors, dans le cas qui nous Concerne, l'hypothèse soutenue serait que la 

démolition cesse d'être tabou pour devenir un instrument de régénération urbaine. Dans 

cette visée, Panerai et Col. 
(15)

 notent :"nous démolissons pour ne pas laisser se créer 

aujourd'hui au centre ville, à la périphérie des ilots insalubres c'est-à-dire la 

concentration en un même lieu d'un bâti obsolète, d'une population paupérisée, et de 

dysfonctionnements sociaux". S'agissant en priorité de faire des actions de développement 

durable, nous pensons que la démolition serait l'ultime solution d'un projet global de ville, 

manifestée par l'usage d'un concept, le renouvellement urbain. En fait, nous considérons que 

l’acception la plus opérationnelle du développement durable pourrait bien coïncider avec la 

notion de "ville recyclable" 
(18)

. Dans ce cas, des dispositions volontaires prises par la 

Photo 1a: Centre ville, El-Hattab   Photo 1c : Boulevard Souidani B. 

 

 Photo 1b : cité 8 Mars   

                
 

Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra / ZEGHICHE Anissa (2009) 

 

Photos 1 : Processus de dévalorisation de constructions attenantes aux opérations récentes  
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normative ou les deux, qui tend d’organiser de façon cohérente des éléments de diagnostic 

bien assurés, des raisonnements appuyés sur des mécanismes économiques…des hypothèses 

sur le futur…le tout pour tenter de décrire des " visions" de l’avenir d’un territoire.  

Une telle approche est, donc, particulièrement appropriée pour une réflexion sur le 

développement durable des territoires : elle permet de construire collectivement et 

localement des actions en engageant des décisions stratégiques. Seulement, avant de 

montrer comment un exercice de prospective peut être relativement bien adapté aux pays en 

développement et peut aussi concerner les villes algériennes, un diagnostic prospectif 

(première séquence de la prospective stratégique) doit être élaboré à titre pratique. 

Les résultats attendus, ici, sont principalement la connaissance et la compréhension du 

territoire et de ses évolutions et aussi la mise en place de groupes de travail (mise en réseau 

et apprentissage mutuel). Quoiqu'il faille souligner que la connaissance du territoire doit 

s'organiser en intégrant les interrelations et l'évolution des phénomènes afin de vérifier que 

l’on s’engage dans une certaine direction plutôt que de chercher à refléter un niveau qu’il 

serait souhaitable d’atteindre. Car, pour atteindre les objectifs du développement durable, il 

faudrait trouver des indicateurs, non pas de description mais de finalité, et de recueillir des 

mesures qui soient significatives, non seulement de la quantité mais aussi de la qualité des 

phénomènes.  

 

3.2- Le diagnostic prospectif, première séquence de la prospective stratégique 
Comme, il a été noté antérieurement, de nombreuses méthodes pour aider à identifier un 

territoire et réaliser un diagnostic prospectif sont disponibles : ateliers de prospective, 

évaluation, analyse de jeux d'acteurs… Il convient, donc, d’adapter ces méthodes aux 

ressources disponibles, aux résultats souhaités et aux compétences méthodologiques afin 

d'analyser les Atouts / Forces / Opportunités /Menaces /Scénarios, etc… Mais, généralement 

en pratique, on a tendance à opposer les méthodes qualitatives (scénarios) aux méthodes 

plus quantitatives (par exemple la méthode Delphi définie précédemment) qui sont, 

toutefois, très complémentaires.  

L’élaboration d’un diagnostic prospectif aura pour objet la description de l’évolution des 

facteurs et des acteurs du territoire, ainsi que du territoire lui-même dans son environnement 

parfois plus large : régional, voire national ou international. Ce diagnostic fera donc 

apparaître les tendances internes et externes d’évolution, les bifurcations, les ruptures, les 

risques potentiels ou signaux faibles : tous les possibles positifs et négatifs qui peuvent 

advenir et impacter le territoire. Ainsi, comment avec l'aide de la prospective, notamment 

stratégique, construire collectivement et localement des actions du développement durable ?  

Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons pris, à titre d’exemple, la 

quatrième ville algérienne : Annaba, pour se livrer à la démarche de la prospective 

stratégique. Une première évaluation révèle que la gestion et la production de l'espace 

urbain à Annaba durant les deux dernières décennies sont entachées d’incohérences. Les 

signaux faibles se déduisent d’un centre éclaté dans son espace géographique (dilués dans 

la périphérie), fracturé socialement (producteurs d’exclusion croissante) et fragilisé par 

les tensions économiques (compétition acharnée entre les entreprises et entre les 

territoires).  Une telle situation résulte d’un concours de circonstances : 

- les approches sectorielles marquées par des réalisations "du coup par coup" et leur 

"gestion en archipel" ont montré leur limite; bien que techniquement efficaces, elles ont 
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semble avoir généré un malaise général parmi les décideurs, gestionnaires et professionnels 

dépassés par le rythme des mutations en cours, comme en témoigne la multiplication des 

procédures de révision des PDAU et des POS qui restent désespérément figés sur les 

anciens concepts. Dès lors, comment inciter, dans ce contexte de modernisation des aires 

métropolitaines, les décideurs à produire des actions cohérentes avec la réalité ?  

Si cette situation fait ressortir de manière aiguë le besoin de faire appel aux méthodes de 

prospective territoriale, elle pose néanmoins des questions pertinentes : quelles sont les 

possibilités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’application de ces outils aux villes algériennes ? Comment susciter une attitude 

proactive afin de pouvoir identifier, dans les transformations en cours, les phénomènes 

structurels, les facteurs de rupture, les évolutions plus conjoncturelles et les variables - clés? 

Comment définir et décrire des scénarios du (des) futur(s) possible(s) ?  

Autant de questions sur les enjeux et sur les méthodes qui pourraient être consacrées aux 

pratiques de la prospective territoriale, c’est-à-dire celles de l'organisation et de l'animation 

d'exercices de prospective pour tenter de décrire des "visions" de l'avenir d'un territoire. On 

entend par "exercice" un travail collectif de prospective, que celle-ci soit exploratoire, 

Fig3 : Les différentes étapes de la prospective stratégique et leurs objectifs 

 

   Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra/ ZEGHICHE Anissa  

 
 

   2eme temps  

   1er  temps  

     3eme temps  

     Temps  Objectifs 

-Identifier les forces et les faiblesses du territoire. 

-Repérer les questions importantes pour l'avenir. 

-Préciser les variables clés susceptibles d'influer   

sur les enjeux. 

-Rechercher les enjeux les plus déterminants pour 

l'avenir. 

-Retenir un ou plusieurs scénarios (des intersections 

sont possibles entre scénarios)    

 

 

-Enoncer des hypothèses pour chacun des leviers 

d'action les plus moteurs  
 

-Rechercher les leviers d'action les plus moteurs. 

 

Plan d'action 

2- Identifications des enjeux et des 

variables clés.   

 

3- Hiérarchisation des enjeux 

 

 

 

 

 

 

5- Définition des hypothèses   

attachées aux leviers d'action. 

6- Choix des scénarios 

 

4-Identification des leviers d'action 

 

1- Eléments de diagnostic 

 

 

Etapes 



El-Tawassol sciences humaines et sociales                                                          N°30 - Juin 2012 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réalité substantielle d’un territoire à un moment donné. Pour sa part, l’identification des 

enjeux et des variables - clés montre que des hypothèses prospectives sont déjà présentes 

explicitement ou implicitement. Leur hiérarchisation permettra la recherche d’enjeux les 

plus déterminants (les leviers d’actions) et les variables - clés les plus influentes. 

Autrement dit, on pourrait résumer l’ensemble de la démarche de la prospective stratégique 

à plusieurs étapes bien distinctes à savoir : le diagnostic, l'identification des enjeux et des 

variables - clés, la recherche des enjeux les plus déterminants pour l'avenir, l'identification 

des leviers d'actions les plus moteurs, la définition des hypothèses attachées aux leviers 

d'actions et le choix des scénarios. Il parait commode de présenter ces étapes en trois 

temps successifs :  

-  des éléments de diagnostics à l'identification des enjeux et des variables - clés ; 

-  de la hiérarchisation des enjeux à l'identification des leviers d'action ; 

- des hypothèses prospectives (hypothèses attachées aux leviers d'action) aux choix 

des scénarios.  

La Figure 3 permet de donner une vue synthétique du cheminement en résumant les 

objectifs accrédités à chaque étape.  

 

3- La prospective, une nouvelle ère pour les villes algériennes 

 

3.1- La prospective territoriale : penser et faire la ville algérienne autrement 
Beaucoup de chercheurs font remarquer que les villes algériennes accusent aujourd’hui 

des dysfonctionnements : la déqualification de certains quartiers, le développement 

anarchique du périurbain et un retard dans la production de logements, etc… Cette situation 

*Informations stabilisées, généralement quantifiées, autour desquelles peut être organisé un débat 

collectif.  

   

 
  Source : LOUHI DJEGHRI Nacéra/ ZEGHICHE Anissa  
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 Fig.2 : Processus de travail des acteurs et scénarisation de l'avenir  
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faire apparaître les principales variables influentes et dépendantes et par-là les variables 

essentielles à l’évolution du système.  

Le MACTOR, outil d’analyse des jeux des acteurs, cherche à estimer les rapports de 

forces entre les acteurs et à étudier leurs convergences et divergences vis-à vis d’un certain 

nombre d’enjeux et d’objectifs associés. L’objectif de l’utilisation de cet outil est de fournir 

à un acteur une aide à la décision pour la mise en place de sa politique d’alliances et de 

conflits. 

 

2.4 -Les méthodes de la prospective territoriale 

Les méthodes les plus expérimentées de la prospective territoriale sont la méthode 

brainstorming, la méthode Delphi, l’atelier de prospective et la méthode des scénarios. En 

encourageant la spontanéité et la souplesse dans le groupe, la méthode brainstorming 

permet d’obtenir un nombre important d’idées exprimées dans un minimum de temps et de 

les hiérarchiser sous une forme synthétique. La méthode Delphi a pour but de mettre en 

évidence les convergences d’opinion et de dégager certains consensus sur des sujets précis 

grâce à l’interrogation d’experts à l’aide de questionnaires successifs ; l’obtention d’un 

consensus à l’issue de ces questionnaires s’affirme au fur et à mesure et un « noyau dur » 

de réponses en fin de parcours définit une majorité de prévision. L'atelier de prospective 

peut rassembler tous ceux qui souhaitent réfléchir ensemble sur les changements possibles 

de leur environnement afin de mieux les maîtriser et les orienter ; les participants réunis 

hiérarchisent les principaux enjeux ainsi que les idées qui méritent d’être développées. 

Enfin, la méthode des scenarios est une forme d’aide à la pensée de la diversité des 

possibles d’une réalité projetée dans le futur qui permet de mettre en place un vrai processus 

de travail des acteurs puis de scénarisation de l’avenir autour des variables clés, c’est à dire 

établir un cheminement des évènements qui permet de passer d’une situation d’origine (le 

présent) à une nouvelle situation (le futur) [Fig.2]. Il importe de préciser qu’un scénario est 

une vision à long terme qui décrit les hypothèses retenues sur l’évolution des variables - clés 

et débouche sur une prise de décision, l’avenir visé. Généralement pluriels, les scénarios 

peuvent être établis sur une variable ; ils peuvent être aussi contrastés ou globaux choisis 

parmi les variables les plus réalistes et stimulantes.  

 

2.5- Cheminement de la démarche de la prospective stratégique 
Il est à préciser, toutefois, que la formulation des enjeux s’appuie sur les acquis du 

diagnostic prospectif, et particulièrement, sur l’analyse des tendances internes et externes 

qui s'exercent et devraient s’exercer à long terme sur le territoire. Sans une connaissance 

sérieuse des origines et des stades antérieurs de développement, il y a peu de chance que 

l’on puisse véritablement comprendre la  
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d'acteurs) doit mettre ces deux roues en phase, car si elles ne s’entraînent pas l’une dans 

l’autre, les dynamiques internes et externes d’un système donné se meuvent dans le vide et 

le système stagne, voire s’immobilise. Pour cela, il est évidement nécessaire pour élaborer 

une grille de lecture prospective de comprendre les dynamiques, les trajectoires d’un 

territoire pour réduire l’incertitude et fabriquer le projet de territoire.  

2.3. La prospective, un processus interactif d’intelligence collective 
(13)

 et de 

mobilisation des acteurs. 

La démarche prospective constitue un processus interactif d'intelligence collective et de 

mobilisation des acteurs ; ce processus crée du consensus et donne du sens à l'action qui sera 

entreprise, notamment au travers de l'identification des enjeux communs et de la 

construction d'une vision partagée. On entend ici par acteurs, les trois grandes familles 

représentées par les acteurs du territoire, les experts et les décideurs (état, élus, 

techniciens). Concernant l’implication de ces familles d’acteurs dans le champ urbain, on 

pourrait dire que les premiers ont une connaissance partielle du territoire car ils le voient de 

l’intérieur et donc ont du mal à le voir dans sa globalité ; toutefois la mise en perspective de 

leurs différentes approches est signifiante. Les seconds éclairent les avenirs envisageables et 

permettent d’identifier les variables clés ; ils n’ont pas de connaissance du territoire - ou 

simplement une connaissance externe - et peuvent apporter des éclairages savants et 

intelligents à condition d’être alimentés en données. Enfin, les derniers se mobilisent pour 

produire de la décision, ils connaissent leur territoire et y agissent tous les jours. 

Pour fabriquer un projet collectif d’intérêt général (le projet de territoire), tous les 

chercheurs s’accordent à dire qu’il faut conjointement que ces trois catégories d’acteurs se 

rencontrent, construisent des synergies, une intelligence collective, pour éclairer les avenirs 

envisageables. D'une certaine manière, il s’agit d’identifier les variables clés d’un territoire 

c’est à dire les composantes motrices qui ont une influence déterminante sur le territoire et 

qui peuvent être internes ou externes (mobilité, démographie…) et quantitatives et/ou 

qualitatives (nombre d’emplois, fonction, polarité...), pour connaitre clairement et 

simplement "ce sur quoi il faut agir ". Par ailleurs, ils affirment que l’analyse stratégique du 

jeu des acteurs impliqués dans l’évolution constitue l’une des étapes cruciales de la 

prospective et que la résolution des conflits entre des groupes poursuivant des projets 

différents conditionne l’évolution du système étudié. Dans ce cadre, il est à faire remarquer 

que divers outils de lecture sont déjà mis en place ; ils permettent aujourd’hui de déterminer 

collectivement les enjeux du territoire, les problématiques qui portent un potentiel de 

changement et qu'il sera nécessaire de prendre en compte pour déterminer la stratégie. Pour 

le cas de la France par exemple, on pourrait citer, entre autres, l'outil d’analyse structurelle 

des déterminants majeurs de l’évolution du territoire (MICMAC) développée par le 

LIPSOR (Laboratoire d’Investigation en Prospective Stratégie et Organisation); ou encore la 

méthode d’analyse des stratégies des acteurs : MACTOR  (Méthode ACTeurs, Objectifs, 

Rapport de force) développée par le professeur Godet du CNAM (Conservatoire National 

des Arts et Métiers) et le GERPA
(7)

( Groupe d'Etudes Ressources Prospective 

Aménagement).   

Le MICMAC, outil de structuration d’une réflexion collective, offre la possibilité de 

décrire un système à l’aide d’une matrice mettant en relation un très grand nombre 

d’éléments constitutifs de ce système. Partant de cette description, cet outil a pour objet de 
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Le territoire constitue un champ d'intervention privilégié au sein duquel pouvait se 

développer ce nouveau modèle de la relation entre la réflexion prospective et décision afin 

de renouveler l'action publique. Il est saisi comme un espace au niveau duquel s'organise 

l'essentiel de la vie quotidienne : bassins d'emplois, bassins d'habitants, un espace de 

relations, un " carrefour de relations de natures variées" 
(5)

 et un nœud dans un vaste système 

de relations. Le territoire est devenu "la brique" de base de la gouvernance de demain. Ces 

relations entre acteurs peuvent être des rapports d’intégration verticale et/ou de coopération 

horizontale, des rapports marchands et/ou non marchands, des rapports formels et/ou 

informels,… Cette mise en coordination des acteurs (professionnels, sociaux,…) d'origines 

distinctes et d'implication complémentaire offre, à notre sens, un haut niveau d'innovation 

sur le plan des processus de prospective, notamment par l'application d'exercice(s) ; et, 

montre bien en quoi le territoire devient une variable centrale dans le renouvellement de 

l'action publique, de la production et de la gestion de l'urbain.  

Parmi la multitude de grilles de lecture prospective qui peuvent s’appliquer aux 

territoires, IOM (In-Out-Move: Interne, Externe et Mouvement) - comme son nom 

l’indique - est un outil de prospective opérationnelle qui s’intéresse à l’articulation 

organisée et concertée (Move) des composantes internes (In) et des composantes externes 

(Out) d’un système. Le territoire, comme un système de relations, est l’expression de 

l’interaction entre des forces externes et des forces internes ; l’articulation entre ces deux 

composants donne un chemin, un mouvement qui peut représenter aussi bien les acteurs à 

l’œuvre que les stratégies élaborées ou les actions en cours. Le recours à une représentation 

simple élaborée par Fabienne Goux–Baudiment 
(12)

 permet de comprendre la démarche 

[Fig.1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la grille IOM, l’interne et l’externe sont représentés par deux roues dentées qui 

doivent s’articuler pour former un engrenage. Le travail d'un acteur (ou d'un groupe 

Source : Fabienne Goux Baudiment, "La prospective territoriale,  donner du futur aux territoires » in colloque de 

Cérisy « Prospective pour une gouvernance démocratique éd. de l'Aube (2000) p.233. 
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Fig.1a : Ce qui laisse supposer que tout est dans le 

tout et réciproquement ; Ou bien que le contexte 

détermine l'évolution.  
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Fig.1b : L'interface entre ces deux roues nommé 

move symbolise le travail d'un acteur ou d'un groupe 

d'acteurs pour mettre ces deux roues en phase.  
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Fig. 1: Grille de lecture prospective IOM, outil de prospective appliqué au territoire 
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appréhender autrement la question de la connaissance du champ spatial/territorial. 

Largement dominante, la prospective stratégique exprime l’anticipation mise au service de 

l’action stratégique et du projet ; basée sur la dialectique "pensée-processus-action", elle 

consiste à penser le temps long avec plus d’efficacité sur les mécanismes de prises de 

décision du court terme. La prospective participative (élargissement en terme 

d’implication d’acteurs–du temps présent) permet de penser autrement, d’amener un 

changement qui conduit décideurs et citoyens à effectuer des choix explicites et non plus 

implicites. Enfin, la prospective des représentations 
(14)

 met en évidence le fait que la 

conscience du futur 
(2)

 
(3) (19)

 reflète les visions 
(13)

 et les représentations qu’une société a 

d’elle-même.  

Le sens attribué souvent à la notion de prospective territoriale est celui d'une culture de 

l'anticipation et du débat collectif sur les enjeux de demain et les choix qui en résultent 

aujourd'hui. Il est clair, ici, que ces considérations renvoient vers les principes du 

développement durable où les dynamiques temporelles pourraient se résumer dans la 

combinaison entre l'exploration des futurs possibles et l'action dans et sur le présent. Grâce à 

l'ensemble des formes et des méthodes qu'elle présente, la prospective contribue à donner 

une substance véritable à la gouvernance urbaine. 

 

2.2. La prospective territoriale: une démarche inter et transdisciplinaire  
En aval de la prospective comme démarche générale, la prospective territoriale qui 

s’émancipe ces dernières années (notamment en France) est un champ d’application 

comme pourrait l’être la prospective d’entreprise. Néanmoins les particularités et la 

complexité du champ spatial pèsent sur sa mise en pratique, car se mettre en prospective 

dans ce champ, c'est affronter la globalité, les rapports entre le tout et les parties, l'inter et la 

transdisciplinarité. Il est clair qu’elle s’expose, dans ce contexte, à une multiplicité de grilles 

de lecture qui se cantonnent parfois dans des exercices partiels (limitation des séries 

temporelles et spatiales) porteurs en soi de débats et d’échanges qui décloisonnent les 

modes de pensée entre les acteurs territoriaux pour éclairer les enjeux du futur ; en fait, 
 
une 

sorte de «  maillon entre la réflexion et l’action, une nouvelle agora » comme l’exprime 

Guy Loinger
(13)

. Il est évident qu'en proposant des démarches et en appliquant des méthodes 

à travers des exercices, ces approches peuvent être plus concrètes et opérationnelles. Mais, 

avant d’évoquer la question des démarches et des méthodes de la prospective, il convient 

d’insister sur la spécificité de la grille de lecture prospective. 

La grille de lecture prospective se distingue de la grille d’analyse classique parce qu’elle 

est nécessairement plurielle et présente une superposition de grilles d’analyse 

complémentaires en multipliant les "angles de prises de vues" pour approcher le plus 

possible de la perception de la complexité de l’objet. Exprimant un mode d'analyse 

explicative plutôt que descriptive, de nature systémique, elle s’attache aux mécanismes, aux 

articulations et aux liens entre les composants d’un système en cherchant à repérer aussi les 

modifications qui affectent les composants eux-mêmes. Autrement dit, " la grille de 

lecture relie les composants du système étudié et relit les analyses classiques souvent 

descriptives, en les éclairant d’une dimension prospective : repérage des tendances, 

ruptures, éléments structurels plutôt que conjoncturels et prises en compte des 
temporalités et des changements 

(12)
 ". Il est clair que ces définitions renvoient à un champ 

général qui est la question des systèmes 
(8)

, et son outil la systémique 
(9)

; à cet égard l’intérêt 

pour nous, ici, est de montrer comment celle-ci est traitée sur le champ du territoire.  
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nécessaires, les étapes de réalisation et les méthodes de suivi. Elle se développe, donc, selon 

une logique "objectifs-moyens-délais-budget". Autrement dit, la planification consiste à 

concevoir un futur désiré ainsi que les moyens réels d’y parvenir
(1)

. Enfin, la prospective est 

considérée comme " l’art de fonder la décision non sur le prolongement des données du 

passé, mais sur les hypothèses qu’on peut légitimement faire quant à l’avenir"
(16)

. Elle dit 

ce qui devrait ou serait souhaitable d’advenir. Même si les deux notions -planification et 

prospective- sont complémentaires, la prospective intervient logiquement en amont de la 

planification qui ne devrait être qu'une déclinaison stratégique et programmatique de la 

prospective. Cette dernière est aussi considérée comme une démarche indépendante, 

dialectique et rigoureuse, menée de manière transdisciplinaire et collective. Elle est destinée 

à éclairer les questions du présent et de l'avenir, d'une part en les considérant dans leur cadre 

systémique et complexe; et, d'autre part, en les inscrivant dans la temporalité 
(6)

. Elle est 

donc ouverte, dynamique et non prédictive. D’une manière générale, elle est souvent 

présentée comme la recherche de réponses à deux questions cruciales : Que peut-il advenir ? 

Que pouvons- nous faire ?  

Les réponses à ces interrogations préfigurent des dimensions et pourraient représenter les 

deux phases importantes de la prospective. La réponse à la première question entrevoit une 

prospective exploratoire visant à " explorer les futurs possibles, à partir d’une analyse du 

passé (rétrospective) pour repérer les tendances lourdes d’évolution et d’une analyse du 

présent pour identifier les facteurs de changement "
(12)

.
 
Par contre, celle de la deuxième 

question renvoie plutôt à la prospective dite normative qui permet souvent de construire des 

visions de futurs souhaitables, d'élaborer des stratégies collectives et des logiques 

d'intervention possibles et, dès lors, d'améliorer la qualité des décisions à prendre. On 

entend ici par stratégie : "la définition, la coordination, la mise en œuvre et l’ajustement 

des objectifs opérationnels, des cheminements ainsi que de l’ensemble des actions et des 

moyens adéquats, destinés à atteindre les finalités d’une organisation ou d’un 

territoire"
(16)

. Pour éviter de confondre ces deux dimensions de la prospective, on pourrait 

préciser que la réflexion stratégique correspond à la phase exploratoire et les choix 

stratégiques à la phase normative. 

La prospective territoriale se différencie, donc de la prévision et de la planification 

puisqu’elle ne prédétermine pas, elle éclaire pour" donner du futur aux territoires" 
(4)

, comme l’a définie succinctement Fabienne Goux-Baudiment
(12)

. Toute jeune discipline, 

plusieurs noms désignent l’étape de sa croissance : foresight en anglais, prospective du 

présent, prospective opérationnelle…Elle vise à explorer les futurs d’un enjeu, d’un objet, de 

la connaissance ou de l’action. Cette définition générique montre qu’il y a plusieurs champs 

ou univers de la prospective : champ de la connaissance, champ de débat public, champ de 

l’action (de la stratégie). Toutefois, dans la terminologie européenne, on oppose le 

Regional Foresight (la prospective régionale, territoriale comprise au sens large) au 

National Foresight (la prospective nationale). Ainsi, loin de se limiter à des champs de 

connaissance ou d'action, à des cadres administratifs ou politiques existants, la prospective 

territoriale peut donc se déployer autour de tout système régional ou local d'acteurs ou de 

toute initiative citoyenne structurée. Elle peut prendre, par conséquent, une diversité de 

formes assez complémentaires les unes par rapport aux autres : la prospective cognitive, la 

prospective stratégique, la prospective participative et la prospective des représentations. 

Forme fondamentale de la prospective, la prospective cognitive oblige les sciences des 

territoires à coopérer entre elles, à construire des socles épistémologiques communs pour 
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S’il existe de nombreuses définitions de la prospective, le sens qu'on lui attribue souvent 

est celui d'un instrument privilégié pour aider à la compréhension de la transformation d'un 

territoire, une culture de l'anticipation et du débat collectif sur les enjeux de demain et les 

choix qui en résultent aujourd'hui. La demarche prospective apparait comme une évolution 

des répertoires de l'action publique, intéressante dans ses enjeux et sa portée pour 

l'intervention sur les territoires. A travers sa théorie, ses grilles de lecture et ses pratiques, 

elle constitue, à notre avis, une voie d'innovation pour renouveler les démarches territoriales 

et faire face aux mutations actuelles, quoique, une question cruciale reste posée, celle de "la 

prospective comme instrumentation
"(13)

. 

Il faut noter que la prospective ne se réduit pas aux seules formes cognitive et participative, 

elle est aussi stratégique. Cette dernière montre que la prospective territoriale passe d’un 

regard exploratoire sur le futur (prospective exploratoire) dont l’objectif est d’identifier les 

tendances qui le façonneraient à une vision stratégique au sens où elle est en prise directe 

avec la volonté de changement des acteurs et des décideurs. Aussi, il est utile de présenter 

les méthodes employées : la méthode brainstorming, la méthode Delphi, la méthode des 

scenarios, l’atelier de prospective…Néanmoins, la méthode des scénarios, méthode qui 

visualise souvent la prospective, apparaît comme l'exercice de prospective par excellence. 

Son utilisation et ses résultats seront toutefois fonction à la fois des objets de la prospective 

stratégique envisagée (niveau exploration, orientation, actions) et du type d'environnement 

considéré. 

La pratique de la prospective territoriale comme discipline ou " indiscipline", selon 

l’expression de Michel Godet 
(11)

, ne semble pas être un exercice facile. Alors que la 

prospective en entreprise et la prospective institutionnelle ont pris leur essor depuis 

longtemps avec de nouveaux prolongements comme "l’économie de l’intelligence" dans le 

champ du management stratégique, la prospective territoriale, dans certains cas, s’affiche au 

grand jour et expérimente des méthodes (cas de la France); dans d’autres cas elle prend des 

formes de rapports (nouvelle génération de Plan Directeur d’Aménagement et 

d’Urbanisme) ou anime des discours avivés par le contexte d’aujourd’hui 

intimement lié à la gouvernance, en l'occurrence locale. Cependant, grâce à 

ses vertus de pédagogie et d'apprentissage organisationnel, la prospective territoriale peut 

être considérée comme une réelle discipline intellectuelle. 
 

2- La prospective territoriale, un champ d’application complexe 

Le sens de la prospective territoriale qui dérive de la prospective générale n’est pas 

véritablement stabilisé. Complexe et évolutive, cette notion prête à d’énormes confusions 

sémantiques. De nombreux ouvrages proposent des définitions et font remarquer le fréquent 

embrouillement entre cette notion et celle de projection, de planification et de prévision. 

 

2.1. La prospective territoriale, un exercice sémantique 

Afin d'éviter l'amalgame entre ces notions, nous avons jugé nécessaire de procéder à un 

exercice sémantique. La projection est un exercice purement mécanique qui consiste à 

prolonger dans le futur des évolutions passées sans aucun souci de réalisme. Même si elle 

s’appuie sur un exercice préalable de projection, la notion de prévision prend en compte 

d’autres évolutions internes et externes de la variable considérée, une sorte d’estimation sur 

le futur assorti d’un degré de confiance
(10)

. En revanche la planification est un processus 

d’études et de prospective qui débouche sur la fixation des objectifs à atteindre, les moyens 
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Cela dit, pour proposer une stratégie de développement durable, qui soit entendue et 

soutenue par tous les acteurs du territoire, il faut prendre les bonnes dimensions de la 

gouvernance où il est nécessaire, comme le souligne Jacques Theys 
(17)

, de : 

-gérer la confiance et l'acceptabilité : moderniser l'action publique, en accroitre la 

légitimité et la crédibilité (réforme du secteur public, transparence, consultation et 

débats publics…) ; 

- gérer la pluralité et la mobilisation : développer des mécanismes non autoritaires de 

coordination et de régulation de l'action collective (partenariat public-privé, 

négociation…) ;  

- gérer l'incertitude et la complexité : étendre la rationalité réflexive ou procédurale 

(principe de précaution, pluralité de l'expertise…) ; 

- gérer les rapports de force : changer de pouvoir (décentralisation, subsidiarité 

active,..)  

Cependant, les collectivités locales ne peuvent se contenter de mettre en place des 

structures de participation et par là, faire naître dans la population le désir de prendre part à 

l'action, sans lui fournir les moyens d'agir. Cette réflexion serait donc vaine si on n'interroge 

pas les moyens et les outils pour surmonter cet obstacle important à la construction de 

stratégie efficiente, à la mise en œuvre d'actions de développement. 

Dans un contexte caractérisé par un "fourmillement" d’initiatives locales en matière de 

développement durable, il devient important, aujourd'hui, selon notre point de vue, d'utiliser 

la prospective comme un outil central au service d'un approfondissement, d'un 

renouvellement de la réflexion pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions 

opérationnel de développement durable. D'une certaine manière, nous pensons que la 

prospective, qui est longtemps restée l’apanage de l’appareil de l’Etat, doit s'ouvrir à 

d’autres univers institutionnels, et par le fait même, permettre à d’autres catégories d’acteurs 

(notamment la société civile) de s’impliquer dans le processus des démarches urbaines. De 

cette intégration d’acteurs nouveaux, très différents dans leurs attentes et leurs 

comportements, la prospective territoriale permet de "penser autrement", d'amener un 

changement qui conduit décideurs et citoyens à effectuer des choix explicites pour bâtir leur 

avenir. Elle appelle donc à de nouvelles compétences et à de nouveaux savoirs sur les 

dynamiques urbaines collectives, et donne du sens à l'action qui sera entreprise au travers de 

l'identification des enjeux communs et de la construction d'une vision partagée. C'est donc 

ce nouvel enjeu collectif, considéré comme majeur dans cette présente réflexion, qui permet 

aux "nouveaux acteurs" du développement durable de construire ensemble l'avenir des 

territoires (en dépassant le court terme) et de produire plus aisément de la décision 

stratégique en s'appuyant sur le corpus méthodologique de la prospective. En fait, quand le 

développement durable rencontre la prospective et la gouvernance cela offre une perspective 

d’analyse permettant de s’affranchir quelque peu de l’analyse institutionnelle classique 

(quels acteurs, quels périmètres d’action, quel pouvoir, quelle légitimité, quelles 

rationalités d’action, etc...) pour privilégier une perspective de recherche davantage 

centrée sur les schémas d’interactions, les exigences liées à la négociation et à la recherche 

d’un consensus entre des impératifs contradictoires qui tiennent à la définition même du 

développement durable. La prospective appelle à de nouvelles compétences et à de 

nouveaux savoirs sur les dynamiques collectives et sur les rapports entre savoir, pouvoir et 

action. 
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chacun des acteurs, s'ajoute récemment un intérêt particulier accordé à la problématique du 

développement durable et à celle de la gouvernance territoriale. 

Mais la concrétisation de ces préoccupations se heurte à la question d'outils à mettre en 

œuvre, au sens où les acteurs en présence doivent définir de façon responsable et 

consensuelle des axes et des stratégies conséquentes. Ainsi, si la volonté de l’Algérie de 

procéder à une profonde refondation des idées, des objectifs, des stratégies de la dimension 

territoriale est clairement affichée à travers la promulgation d’une multitude de textes de 

lois, il y a en revanche un manque de "maturité" à vouloir les traiter en pratique et à traduire 

des intentions en actes.  

Dès lors, comment anticiper, changer les habitudes et les comportements des acteurs pour 

améliorer la qualité de la décision à prendre ? Comment déboucher de manière plus ou 

moins directe ou indirecte sur des décisions stratégiques ? C'est là, à notre sens, tout l’intérêt 

de la démarche prospective et c'est aussi, sur ce fondement que celle-ci, comme instrument 

de connaissance, de mobilisation et d'aide à la décision, doit être prise en considération.  

C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente réflexion sur la prospective 

territoriale en référentiel à l’un des territoires urbains de l’Algérie, l'agglomération 

d’Annaba, capitale économique de l’Est Algérien. A titre expérimental, il est tenté aussi un 

exercice de prospective exploratoire sur son centre-ville. Seulement, avant d'indiquer en 

quoi et comment un territoire peut être porteur d'exercice(s) de prospective qui se 

révèle(ent) efficace(s) pour la mise en œuvre d’actions de développement durable, il est 

utile d’apporter un éclairage sur la notion de "prospective" et sa portée opérationnelle et 

analytique. 
 

1-La prospective, une approche pour « anticiper » les mutations territoriales 

Aujourd’hui, la volonté des acteurs, en l'occurrence ceux qui appartiennent au cercle de 

décisions, est de prévoir et d’anticiper les mutations dont l’ampleur et la vitesse perturbent 

la lisibilité du monde urbain et de son évolution. L’ampleur de ces mutations se manifeste 

aussi bien dans le nombre et la variété des objets qu’elles affectent que dans l’écart entre la 

situation "d’avant" et celle " d’après". 
Il est toujours question, quelle que soit la définition admise du développement durable, de 

se retourner vers les acteurs présents sur le terrain, de confronter leurs objectifs et leurs 

intérêts afin de mettre en œuvre une action plus fondée sur la conciliation, l'arrangement, ce 

qui renvoie à l’idée de gouvernance. Nécessitant la recherche de nouveaux modes d’action 

publique, fondés sur la participation de la société civile et des acteurs économiques privés, 

elle renvoie non seulement à des actions collectives insistant sur les interactions entre les 

logiques nationales et les initiatives locales, mais aussi, à une responsabilisation des 

différents acteurs et aux relations de partenariat entre ceux-ci.  

Autrement dit, d’un mode de gouvernement où l’Etat, centralisant les responsabilités, 

déterminait seul l’action des autres acteurs, on passe à un mode de gouvernement où tous les 

acteurs concernés exercent collectivement cette responsabilité. Certes, la mise en synergie 

de ces acteurs (les collectivités locales, les services déconcentrés de l’Etat, la société 

civile, les milieux professionnels, le secteur privé…) ne va pas de soi parce que le jeu des 

valeurs et de leurs intérêts est conflictuel, mais aussi parce que les contenus de l’utilité 

collective sont multiples et que les choix possibles sont manifestement complexes et 

incertains. 



El-Tawassol sciences humaines et sociales                                                          N°30 - Juin 2012 

 

79 

 

 

La prospective un outil essentiel pour agir sur le territoire 
Essai d’application au centre-ville de l’agglomeration d'Annaba 

Louhi-Djeghri Nacéra & Zeghiche Anissa 

Université Badji Mokhtar -Annaba-  

 

 

Résumé 

Comment avec l'aide de la prospective construire collectivement et localement le 

développement durable d'un territoire ? Comment impulser les décideurs, dans un contexte 

de modernisation des aires métropolitaines, à induire des actions qui demandent seulement 

de transmettre aux prochaines générations un territoire viable ? L'objectif visé par ce 

travail est d'élaborer un exercice prospectif, d'aboutir à une stratégie partagée, et surtout 

d'intégrer pleinement les enjeux du développement durable à l'action collective autour de la 

problématique de la centralité d'Annaba.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise en cause de l'urbanisme dans sa formulation actuelle (normes, outils, 

instruments et mode de gestion) pose sous un jour nouveau les questions des principes de 

l'action publique. Associant de nouvelles catégories d’acteurs ouverts à la saisie 

d’opportunités imprévisibles, combinées à l’émergence du territoire comme niveau pertinent 

de réflexion et d’action locale, les villes se complexifient. Dans ce lieu de complexité où il 

est bien évidement utopique d’attendre une transparence et une maîtrise des stratégies de 

Introduction  
La ville est le produit de processus 

historiques dans lesquels sont impliqués de 

multiples acteurs, qui, quelles que soient les 

différences de contextes culturels, 

appartiennent aux trois sphères : l’Etat, la 

société civile et le marché. Elle est créée et 

gérée par des décisions et actions dont 

l’initiative n'a pas toujours intégré 

l'ensemble de ces sphères dans les processus 

de décisions et de constructions territoriales. 

Les relations entre les groupes d'acteurs en 

présence sont de nature extrêmement 

complexe et n'obéissent pas à des logiques 

systématiques.  

La planification urbaine a essayé 

d’améliorer la coordination de ces acteurs 

mais les mutations que connaît le monde 

depuis une vingtaine d'années 

(mondialisation, globalisation, …), ont 

complètement changé le contexte, les 

formes et les enjeux de l'urbanisation des 

villes. 

 

 ملخص
بشـكل خـاص  استبصار مناسباال مىهجٌعتثر لمـاذا 
باستعمال ىذا  ؟ لإلقميمة تنمية مستدام في لمتفكير

 لإلقميمة المنيج كيف يمكن تحـقيـق محميا تنمية مستدام
سيـاق تنظيم المناطق الحضرية،  وفى ؟اعيةبطريقـة جم

 إجراءاتمى اتخـاذ كيف يمكن تشجيـع صانعي القرار ع
                                                      ؟ةمستدام لألجيال المقبم إقميما توريث يكون مغزاى

 نموذج تحث ىذه الدراسة بوجو خاص عمى وضع 
 إستراتيجية إلىل لالستبصار من أجل التوص تجريبي

كمي لتحديات  إدماجإلى   ةخاص ييدف مشتركة و 
جماعي حـول مسألـة   عمـل فيالمستدامـة  ةالتنمي
 .بعنابةة كزيالمر 
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d’instruments d’urbanisme par la loi constitue une obligation majeure assignée aux organes 

chargés de les élaborer et de les exécuter. Il devient aujourd’hui inconcevable que des villes 

de la dimension de capitales régionales soient privées de plans sérieusement élaborés et 

rigoureusement appliqués, suivis et contrôlés. Ces missions, qui relèvent du rôle régulateur 

de l’Etat, sont l’expression d’un certain mode de gouvernance des territoires et de la société. 

La faiblesse dans la conception et dans la mise en œuvre des instruments de régulation 

spatiale se répercute sur les comportements des divers acteurs qui contribuent à produire les 

villes. Leur approche méthodologique actuelle est désuète (Sidi Boumediene, 1999)  et ne 

correspond plus aux exigences des attentes des multiples acteurs du territoire. On continue 

aujourd’hui à accorder  très peu d’intérêt à l’élaboration de nos documents d’urbanisme. Ils 

ne sont que rarement portés et pilotés par les  premiers responsables des institutions qui en 

ont la charge.  

Concernant les PDAU, ces lacunes résultent de l’absence d’une philosophie de projet 

urbain, qui, en outre, devrait définir l’articulation des POS par rapport aux PDAU, ainsi que 

leur mise en œuvre.  

La plupart des outils de planification spatiale et d’aménagement relèvent de la période 

Fordiste des années 60-70. Période caractérisée par l’industrialisation à marche forcée, en 

grands complexes, provoquant une urbanisation accélérée des villes algériennes 

(Rabinovich, 2006). Aujourd’hui ces outils ne semblent plus adaptés aux conditions d’une 

économie de plus en plus en interaction avec les territoires. On a affaire  de plus en plus à 

une économie de services, immatérielle, informationnelle, en réseaux, aux rythmes 

d’évolution très rapides et aux rapports au territoire  plus complexes qu’auparavant. En 

conséquence, l’aménagement urbain ne doit plus se limiter à des configurations purement 

spatiales, mais intégrer, au-delà des dimensions matérielles et physiques (aménagement de 

terrains, de locaux, équipements et dessertes) des composantes immatérielles comme 

l’image des sites urbains, les aménités qu’ils sont susceptibles d’offrir (écoles, logements 

pour cadres, environnement, etc). Centrale, la dimension économique constitue l’élément 

basique incontournable de la dynamique des territoires. Les travaux récents sur le 

développement économique local ne nous contraignent-il pas à penser autrement les 

politiques d’aménagement de l’espace urbain ? 

Le développement durable est aujourd’hui un objectif majeur de la planification : 

comment les stratégies de développement économique s’inscrivent elles dans les 

perspectives d’un aménagement durable? Comment la planification spatiale exprime-t-elle 

l’émergence de nouvelles polarités économiques pour redéfinir de nouvelles centralités 

urbaines ? 

Comment mesurer ces tendances ? Sont-elles différenciées selon les agglomérations ? 

Quelles sont les grilles d’analyse des effets de ces processus, à l’usage des responsables de 

la planification spatiale en termes d’efficacité économique ou d’équilibres urbains ? 

Le nouveau cadre d’approche territoriale porté par le Schéma de Cohérence Urbaine  

introduit certes toutes ces dimensions mais sa portée est limitée à cause de son caractère non 

opposable. Aussi ne pèse-t- Il pas de façon décisive  sur le comportement des acteurs 

traditionnels de l’urbanisme à Annaba ? Les projections qu’il avance sont pour Annaba 

déconnectées des pratiques en usage quant à la fabrication de la ville; pratiques qui restent à 

dominante sectorielle.  
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efforts de l’Etat vers des secteurs cibles où les chances de succès sont les plus probantes : le 

tourisme, l’artisanat, l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics. Ce sont des secteurs 

porteurs du développement pour la région d’Annaba.  

 

 II.2.3.Le développement durable pour un territoire viable  
Le territoire est une dimension essentielle dans la problématique du Schéma de 

Cohérence Urbaine d’Annaba, contrairement aux instruments d’aménagement et 

d’urbanisme (PDAU, POS) qui relèvent de la planification urbaine et sont des documents 

réglementaires. La vision du territoire dans le projet  SCU est d’ordre sociétale. Elle relève 

de l’organisation de l’homme dans son milieu fonctionnel et des équilibres de son cadre de 

vie. Aussi, les services publics, le logement, les espaces verts, les activités de loisirs, la 

sécurité publique sont autant de thématiques traitées par ce projet. Tous ces domaines 

s’intègrent dans les analyses territoriales du projet et lui correspondent des objectifs à 

réaliser. L’ensemble des thématiques objet de ce projet sont interdépendantes et se 

rejoignent dans de nombreux cas, particulièrement à l’intérieur du périmètre de la zone 

dynamique de la wilaya. Annaba ville étant un espace foncièrement saturé, il conviendrait 

d’aller au-delà de ses limites communales pour rechercher les solutions espérées à certains 

problèmes tels celui du logement. Désormais toutes les compétences s’exerceront également 

sur les espaces des communes voisines, El Bouni, El Hadjar et Sidi Amar. La commune de 

Seraidi est un cas particulier, puisqu’elle fonctionne totalement et directement avec Annaba 

ville et n’entretient que de rares relations avec les autres communes ; néanmoins, les 

espaces tampons entre la ville de Annaba et celle de Séraidi sont convoitées et pourraient  

contenir une variante du projet du PDAU. Le projet du SCU considère l’ensemble de ces 

territoires comme des potentialités confirmées susceptibles d’absorber une partie des surplus 

de populations à redéployer, ce qui correspond parfaitement aux projections contenues dans 

le PDAU.  

On pourrait considérer que la gestion de la ville, de ses services, ainsi que son 

développement englobe aujourd’hui les quatre communes, formant désormais une aire 

urbaine effective. Cette concentration en un même lieu de pouvoirs de commandement, de 

gestion, et de production des biens et services, résulte de la conjonction de deux effets 

complémentaires. Il y a l’effet urbain, caractérisé par la taille démographique  de Annaba, 

par la qualité et le rang supérieur de ses équipements, et surtout  par la qualité de vie qui s’y 

trouve. Il y a aussi l’effet métropolitain. Complémentaire et solidaire de l’effet urbain, il 

repose sur les réseaux de connections que la ville, lieu d’échange et de flux, génère et 

entretient. Avec les communes limitrophes, ces réseaux portent la ville au-delà de ses 

limites par l’influence et l’intensité de ses activités. Les domaines majeurs d’actions de ces 

réseaux concernent l’université, la recherche, les relations économiques, le commerce et 

même la culture. Tous ces atouts restent valorisables par le développement de meilleures 

liaisons dans son aire urbaine et même avec les villes voisines situées dans la zone 

d’influence d’Annaba.   

 

Conclusion   
On est à chaque occasion interpellé par un vieil adage qui considère « qu’une loi, bonne 

ou mauvaise, est faite pour être appliquée ». Quel est effectivement l’intérêt d’une loi si elle 

n’est pas appliquée ? La situation des villes algériennes est, dans une certaine mesure, le 

résultat de la non-application des lois qui régissent notre urbanisme. L’institution 
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II.2.1. L’économie comme dimension stratégique 
 Elle est le moteur de la dynamique urbaine, et est considérée comme l’un des trois piliers 

du développement durable. Elle est mesurée d’abord par sa capacité d’investissement, 

condition de création de richesses nationales, d’emplois, de revenus et d’augmentation de la 

consommation, génératrice à son tour de croissance et d’emplois. L’investissement constitue 

le moteur de l’économie et l’arme la plus efficace de lutte contre le chômage, la précarité, la 

misère, l’exclusion et les activités informelles et prohibées. Dans ce cadre, le SCU est 

porteur d’une stratégie de redynamisation de l’économie locale, voire régionale par :  

 la définition des pôles économiques existants ou à développer, s’appuyant sur les 

compétences nécessaires, porteuses d’une véritable compétitivité. Ces pôles ne 

peuvent durer que s’ils s’inscrivent dans une logique de recherche–développement 

dans laquelle l’université, comme point d’appui doit développer des réseaux qui 

favorisent les mouvements de compétences entre les entreprises, les chercheurs et les 

autres universités.  

 un réseau dense de petites et moyennes unités économiques (PME/PMI) formé 

d’entreprises locales bénéficiant par la sous-traitance de  l’effet d’entraînement des 

grands pôles de compétences.  

 le commerce est aussi nécessaire tant par les emplois qu’il est susceptible de créer 

que par le rôle de plaque tournante d’Annaba à l’échelle régionale.  

 le tourisme enfin, qui dispose de grandes potentialités économiques,                                            

puisque la région est encore quasi vierge en ce domaine, appelle à être rentabilisé 

conformément au cadre défini par la politique nationale en matière de tourisme. 

Les nouvelles perspectives tracées par le SCU d’Annaba en matière économique 

devraient ainsi  permettre selon ses initiateurs, après avoir pris la mesure des problèmes 

d’emploi dans la wilaya, d’évaluer les points forts et les potentialités réelles pour asseoir des 

réponses durables. Le champ territorial pertinent de l’économie d’Annaba, selon les 

concepteurs du SCU, porte sur l’ensemble de la région, c'est-à-dire toute sa zone 

d’influence. 

 

 II.2.2.La cohésion sociale comme exigence de solidarité 

Elle est perçue comme l’objectif majeur d’une démarche nécessaire au  traitement des 

problèmes sociaux auxquels doit faire face aujourd’hui la wilaya d’Annaba. Ces problèmes 

renvoient fondamentalement en dernière analyse, au niveau élevé du chômage qui frappe la 

population active, surtout les jeunes. L’apparition et l’extension des bidonvilles sont des 

conséquences de ce problème crucial. Cette situation crée des zones d’exclusion, de 

délinquance, voire de non-droit, qui constituent autant d’obstacles qui contribuent à la 

détérioration du tissu social. Les actions à entreprendre dans ce domaine sont multiples. 

Elles imposent de reconsidérer l’ensemble des dispositifs d’emplois dits « sociaux » afin de 

les optimiser. Il s’agit des dispositifs contenus dans la politique nationale de l’Emploi et 

territorialisés au niveau de chaque wilaya (Agence nationale de Soutien à l’Emploi des 

Jeunes (ANSEJ), Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), Contrats de Préemploi (CPE), 

Dispositif d’Aide et d’Insertion à l’Emploi (DAIP) etc. Tels qu’ils sont conçus, ces 

programmes présentent de nombreux disfonctionnements et incohérences. Ils ne fournissent 

ni formations, ni salaires décents, ni parcours professionnels, encore moins de perspectives 

d’avenir. Ces dispositifs, qui sont une forme d’assistanat, doivent aller vers plus d’efficacité 

en termes de créations effectives d’emplois. Il serait plus pertinent de réorienter tous ces 
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urbaine. La gestion de la commune d’Annaba passe par la prise en compte de ces 

dimensions territoriales de proximité qui forment autour d’elle un espace plus vaste. Le 

périmètre de l’aire urbaine ne peut être cohérent et fonctionnel que s’il réunit les unités 

urbaines composées par cet ensemble homogène. D’ailleurs, les déplacements pendulaires 

entre les communes limitrophes et la ville centre renforcent cette réalité d’une aire urbaine 

correspondant aux limites administratives et fonctionnelles des quatre communes citées telle 

qu’elle est définie par les limites du PDAU.   

 

 II. 1.3. L’échelle d’un périmètre d’influence  
Le périmètre correspond à la zone très vaste qui est sous l’influence d’Annaba et qui  

comprend l’ensemble des territoires des 12 communes de la wilaya, ainsi que les territoires 

des wilayate limitrophes qui sont dépendantes dans leurs fonctionnements d’Annaba centre. 

Il s’agit en réalité d’un périmètre régional, qui pour certaines activités et prestations, va 

jusqu’aux limites des wilayate de Guelma, Tarf, Khenchla, Oum El Bouaghi, Tebessa, et 

Souk Ahras. La position privilégiée de la ville d’Annaba, au carrefour d’un espace de 

transport et d’échanges (port, aéroport, frontière algéro-tunisienne, université, etc.) lui 

confère l’avantage d’une métropole régionale confirmée. Au niveau national, elle occupe 

toujours la place de quatrième ville du pays. Elle forme avec Constantine deux villes qui se 

complètent et qui se concurrencent parfois, pour le commandement de l’ensemble de l’Est 

Algérien. Elles assurent des fonctions de métropole sur un espace très vaste et très 

hétérogène, avec des villes relais comme Sétif, Batna, Skikda, Tébessa, Souk Ahras et 

Guelma. Cette dimension régionale confère à Annaba un rôle fédérateur et régulateur en 

même temps dans divers domaines dont l’économie reste le vecteur principal. Dans ce 

cadre, le périmètre d’influence d’Annaba évalué par les concepteurs du SCU est circonscrit 

dans isochrones de 90 minutes. 

Ainsi, la démarche du Schéma de Cohérence Urbaine qui a été à l’origine de la définition 

d’échelles territoriales pertinentes privilégie l’aspect fonctionnalité sur celui des structures. 

Néanmoins, cette démarche a pu tenir compte des cadres institutionnels dans lesquels 

évoluent les espaces et la société. La réalité urbaine des territoires d’Annaba confirme 

l’existence d’une Aire Urbaine qui constitue un territoire pertinent autour des quatre 

principales communes de la wilaya. Sur les 640.000 habitants de la wilaya, plus de 85% 

sont concentrés dans ces quatre communes, sur à peine 20% du territoire global de la 

wilaya. Annaba en tant que commune mère est confrontée à de nombreux problèmes de 

gestion qu’elle ne pourrait résoudre seule. Le Schéma de Cohérence Urbaine devrait 

permettre de surmonter les rigidités du PDAU, contribuant ainsi à la construction et à la 

matérialisation d’un nouvel espace, plus global, plus cohérent, plus solidaire et plus 

gouvernable. Quels en sont les enjeux ?   

 

II.2. La cohérence Urbaine  comme enjeu majeur  pour les territoires d’Annaba 

Toute étude de prospective territoriale doit déboucher sur des variantes contenant 

chacune ses atouts et ses faiblesses. L’étude portant sur le Schéma de Cohérence Urbaine 

d’Annaba a présenté dans sa mission III un document intitulé « Enjeux majeurs du SCU 

d’Annaba, projet d’aménagement et de développement à l’horizon 2025 de Annaba- 

Ville et métropole renouvelée ». Ce document insiste sur les enjeux majeurs sur lesquels 

devraient être concentrées les actions des pouvoirs publics dans le but de confirmer le rôle 

d’Annaba dans le contexte national et international.  Ces enjeux concernent : 
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II. La politique de la ville en Algérie, une première expérience version schéma de 

cohérence urbaine (SCU). 

La loi 02/2006
 (8)

 portant orientation de la ville devrait théoriquement apporter certaines 

réponses à ces situations de  non gouvernance qui prévalent encore dans nos villes. Elle est 

conçue pour mettre en place de nouvelles échelles d’organisation et de coordination des 

territoires urbains. L’objectif consiste à mieux cerner les problématiques fonctionnelles 

posées et à mieux cibler les territoires jugés les plus pertinents pour une meilleure visibilité 

en matière de gouvernance urbaine. Dans ce but, un nouvel instrument d’approche 

territoriale a été institué : le schéma de cohérence urbaine (SCU). Ce n’est pas un 

instrument d’urbanisme de plus au sens technique du terme, mais beaucoup plus un cadre de 

réflexion intersectoriel où devraient être coordonnés les actions et programmes de 

l’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire de la wilaya.  Piloté par le Wali, le SCU 

devrait, en principe, assurer les articulations nécessaires à une  mise en convergence des 

programmes de développement et aider à l’optimisation  de l’ensemble des ressources 

locales (Urbaco/Edr, 2007).  

Se prévalant d’une approche transversale, ce schéma semble être, à Annaba, en mesure 

de mettre en synergie l’ensemble de la dynamique spatiale présente et de pouvoir en même 

temps dégager les aspects négatifs liés aux dysfonctionnements générés par la gestion 

segmentée de l’espace qui a prévalu jusque-là. A cet effet, la définition de plusieurs échelles 

territoriales de réflexion a été proposée.   

 

 II.1. La cohérence urbaine et l’échelle des territoires pertinents  

La définition d’une échelle territoriale qui puisse contenir l’ensemble des composantes de 

l’analyse de la cohérence urbaine paraît a priori difficile. Les thématiques qui sont objet de 

son contenu sont si nombreuses et diversifiées qu’il faudrait envisager différents périmètres 

qui puissent couvrir progressivement l’ensemble des problématiques posées dans leurs 

véritables dimensions et surtout dans leurs espaces naturels. Aussi, différentes formes et 

différentes limites de périmètre ont-elles été analysées et croisées. Le Schéma de Cohérence 

Urbaine d’Annaba s’est construit autour d’une démarche à trois échelles :   

 

 II.1.1- L’échelle d’un périmètre central de référence 

Correspond aux limites administratives de la commune d’Annaba. Le périmètre 

comprend la ville d’Annaba dans ses limites urbanisées, agglomérées, agricoles et 

forestières. Ces limites administratives présentent l’avantage de coïncider avec l’institution 

communale comme entité politico-administrative, avec tout ce qu’elle comporte comme 

soutien informationnel et comme espace de concertation. Ce périmètre permet aussi 

d’évaluer les possibilités de développement d’un noyau central à partir duquel pourrait 

s’organiser tous les territoires environnants. La référence au centre est en effet une donnée 

majeure et symbolique pour le succès d’un projet de construction et de développement de la 

Cohérence Urbaine d’une grande agglomération comme Annaba. 

 

II.1.2 - L’échelle d’un périmètre de proximité  

 Le périmètre prend en charge la fonctionnalité réelle des territoires urbains de la wilaya 

d’Annaba. Il correspond aux quatre principales communes : Annaba, El Bouni, El Hadjar et 

Sidi Amar. Il repose sur leurs interdépendances et complémentarités dans les domaines de 

l’économie, de l’emploi et de l’habitat qui constituent la trame de fond de la structuration 
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Le constat est encore plus sévère  en matière de contrôle de conformité des constructions 

par rapport aux autorisations délivrées. Des problèmes spécifiques sont posés aux agents 

chargés de ces contrôles, pour lesquels le POS n’apporte aucunes précisions – la qualité des 

travaux effectués, par exemple (qualité des enduits, droiture des murs, finition des arêtes 

de façades, état d’achèvement des chantiers …etc). Les cahiers de charges instituant les 

lotissements ne comportent pas tous les détails relatifs à chaque typologie de construction, 

ni n’indiquent les articulations nécessaires entre les différentes unités constituant le 

parcellaire. D’ailleurs, des vides juridiques ont été relevés en matière d’obligations légales 

faites aux promoteurs fonciers et immobiliers d’exécuter l’ensemble de leurs obligations et 

d’achever leurs projets dans les délais prescrits.       

Même si la puissance publique incarnée par les institutions de l'Etat
 (6)

, dont la commune 

est  la représentation de base, s'impose par la production de textes et de cahiers de charges 

sous formes d'obligations aux tiers, il est toujours difficile d’assurer les ajustements 

nécessaires entre ce qui relève de l'intérêt privé de ce qui relève de l'intérêt collectif (Lecat, 

2006). C’est là une mission qui est à parfaire, d'autant plus que les acteurs publics de 

l'urbanisme en sont les principaux responsables.  

 Les actes d’urbanismes
 (7)

 en tant que documents administratifs expriment et symbolisent 

les missions d’autorisations et de contrôles exercées par la puissance publique sur les actes 

d’intervention sur le sol en conformité avec les documents de référence. A Annaba par 

exemple, on peut estimer que plus de la moitié des constructions publiques (équipements et 

infrastructures réalisés pour le compte de l’Etat par les  différents acteurs publics) ne 

disposent pas d’un permis de construire. Les grands projets structurants tels les trémies, les 

ponts, les ouvertures de routes, les hôpitaux et même certains nouveaux sièges 

d’administration continuent de s’ériger sans documents juridiques. « Entre 2005 et 2007,       

20 000 structures sans permis de construire ont été enregistrées dont seulement 10% 
de ces constructions ont été détruites sur décision des maires » (Naït Saada, 2008).  La 

culture de la légalité de l’acte de bâtir semble faire défaut même au niveau de certains 

comportements d’acteurs publics.  C’est dans les réponses à ces questions que se situent les 

véritables enjeux (relationnels, financiers, et procéduriers) liés au processus de 

fabrication des villes. La chaîne des acteurs qui constituent la procédure d’instruction et de 

délivrance de ces documents d’urbanisme est discriminante et favorise certains centres de 

décision au détriment du reste des acteurs intervenant dans « le marché  des droits à 

construire » (Vincent Renard,1980).   

La puissance publique devrait être le régulateur premier de l’urbanisme dont elle a la 

responsabilité. Or, force est de constater  sa défaillance en terme de cohérence. Cela met en 

lumière l’inadéquation des outils de gestion de l’urbanisme qui ne sont pas à la mesure de la 

taille de certains projets et de la force avec laquelle les choses sont en train d’évoluer.  

Le fait est qu’en réalité nos administrations ne semblent pas avoir été préparées à temps 

pour prendre en charge l’intensité de toutes les mutations en cours. Il est temps d’inventer 

des organismes spécialisés du type « Agence d’urbanisme », à l’instar de ce qui existe dans 

d’autres pays, afin de mieux contrôler l’usage de l’espace et par là même les rentes de 

situation générées par l’octroi discrétionnaire des droits à construire (Signoles, 1999).   
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simple jeu des droits à construire, qui constituent des intérêts majeurs pour ces sphères 

supérieures de décision.  L’absence des POS impose en effet l’application des règles 

générales d’aménagement et d’urbanisme instituées par le décret  91/175. Il s'agit en réalité 

de procédures soumettant l’instruction des demandes d’actes d’urbanismes (permis de 

construire, de démolir, de lotir …etc) à un contrôle de tutelle exercé par les directions 

déconcentrées de la wilaya (urbanisme, environnement, travaux publics, hydraulique 

…etc). Leur fonction de contrôle est menée généralement sous le sceaux d’appréciations 

discrétionnaires sous forme de directives exécutoires destinées aux services de l’urbanisme 

de la commune, qui restent d’ailleurs les seuls habilités à délivrer les actes. C’est en ces 

termes que se présente et s’explique, à notre avis, la pratique des règles d’urbanismes en 

Algérie. Bien que conçues et mises en œuvre  pour préserver les intérêts multiples des 

divers acteurs en matière de délivrance d'actes d'urbanisme, ces pratiques représentent 

dans les faits un obstacle majeur dans la pratique d’une planification urbaine rigoureuse et 

cohérente (Rabinovich, 2006).  

Sur les 60 études de POS inscrites et lancées dans  la wilaya de Annaba à la fin 2007, à 

peine une dizaine d’entre elles avaient été approuvées et mises en œuvre. Cette situation, qui 

reste inexpliquée, met en évidence les dessous des enjeux liés à l’usage de la réglementation 

des sols. Depuis la promulgation des premiers instruments d’urbanisme dans les années 

1970 (PUD, PAS,…), les pouvoirs publics en Algérie n’ont cessé de rappeler l’importance 

de leur mise en oeuvre et surtout de leurs incidences sur le devenir des espaces urbains et 

sur les villes en général. Plus de quatre décennies de productions spatiales se sont succédées 

en dehors de toute planification rationnelle de l’espace. L'occupation de l'espace, 

l'affectation du foncier et la construction se sont faites sans projections rationnelles, ni 

discipline de planification, qu'il s'agisse de la politique des réserves foncières
 (4)

 des années 

1970, instituée par le décret 1974/26 du 20 février 1974 au profit des communes, ou de la 

politique des ZHUN des années quatre-vingt, et ce jusqu’à l'application de la loi 

d'orientation foncière des années 1990. Aucune de ces politiques  n’est parvenue à mettre un 

terme à des pratiques d’usage des sols qui frôlent l'anarchie, pour le moins. Le diagnostic du 

paysage urbain que l’on peut faire aujourd’hui en est le révélateur. 

L'absence d'instruments d'urbanismes réglementaires, approuvés et opposables aux tiers, 

continue de laisser le champ libre à des pratiques discrétionnaires en matière de droits à 

construire ; pratiques qui créent des  situations quasi irréversibles et qui hypothèquent 

l'avenir des villes. Ces comportements déficients d’acteurs urbains relevant des sphères 

publiques dotées « du statut de puissance publique » compromettent le rôle régulateur de 

l’Etat dans la recherche des équilibres nécessaires aux établissements humains dans leur 

organisation, dans leur fonctionnalité et dans leur cohérence.  

Déjà, le POS
 (5)

, intrinsèquement, n'apporte pas toutes les réponses nécessaires aux  

problèmes de détails rencontrés par les agents chargés de sa mise en oeuvre. Les étapes de 

son élaboration témoignent de l’intérêt qui lui est accordé par les différents acteurs sensés 

contribuer à sa formulation, mais son contenu reste très pauvre en informations de détail et 

ne prescrit pas de directives en matière de typologie des constructions ni n’instaure la 

nécessité de cohérence dans la production des paysages urbains. Il laisse toute liberté aux 

acteurs publics et privés « maîtres d’ouvrage de la ville » de produire (ou de fabriquer) 

des ensembles urbains le plus souvent hétérogènes, sans souci d’harmonie, ignorant les 

contraintes légales en matière de paysage urbain et de qualité architecturale.  
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       Tableau N°01 : Situation des POS des 13 wilayate de l’Est Algérien. 

 

wilayate 

inscrites 

 

Etudes 

inscrites 

et 

lancées 

        1 

Etudes 

achevées 

            

           2   

    Etudes      

approuvées 

         3 

     

Etudes 

Non 

lancées 

           4 

       TAUX   

d’opérationnalité  

       en %  (3/1)                 

Constantine 66 51 42 15 63% 

OElBouaghi 89 67 39 22 44% 

Batna 60 46 31 14 52% 

Tébessa 71 50 29 21 41% 

Jijel 76 46 31 30 60% 

Sétif 105 88 65 17 62% 

Skikda 65 58 51 07 78% 

Annaba 60 20 05 40 08% 

Guelma 88 60 43 28 49% 

El Tarf 78 54 45 22 57% 

Khenchela 80 52 39 28 48% 

Souk Ahras 74 65 44 09 59% 

Mila 79 69 43 12 54% 

 991 726 507 265 51 % 

      Source : Ministère de l’urbanisme et de la construction. 2004 

 

La lecture du tableau N°01 fait ressortir un manque d'intérêt avéré, voire un laxisme en ce 

qui concerne la finalisation des instruments d'urbanisme et leur mise en application 

effective. Si les textes instituant les Plans d'Occupation des Sols fixent cette responsabilité 

au niveau des communes, et plus précisément aux Présidents d'Assemblées Populaires 

Communales
 (3)

 (Article 34, loi 1990/29), la réalité montre que ce sont les directions 

sectorielles de la wilaya qui en sont les maîtres d'ouvrages, avec l’argument du manque 

d’encadrement des communes dû à la faiblesse des capacités de leurs ressources humaines.  

Ces directions de wilaya, en tant que services déconcentrés de l’Etat, représentent 

l'interface entre deux organes institutionnels : le Wali et le Président de l'APC. A cet effet, 

elles disposent dans presque tous les domaines de l’urbanisme de pouvoirs délégués des 

wali dans l’exercice de la tutelle. Ces pratiques s’apparentent à des droits de substitution 

menés par des subterfuges tantôt financiers, tantôt administratifs, pour disposer des droits de 

regard dans ce domaine. Ainsi, elles inscrivent à leurs propres comptes, au lieu et place des 

communes, les études  portant sur les instruments d’urbanisme, qu’elles financent, devenant 

ainsi de fait  maîtres  d’ouvrages  de l’urbanisme à l’échelle de la wilaya : 507 POS 

seulement ont été approuvés sur 991 inscrits et lancés, soit à peine plus de la moitié pour 

l’ensemble des  13 wilayate. Ce taux  n'atteint même pas les 10% à Annaba. Par ailleurs, 

plus de 50 % de ces études de POS ont été lancés il y a déjà plus de 10 années (1997/98). Ce 

qui les rend de fait caduques et oblige à leurs révisions sans qu’elles aient pu connaître de 

phases d’application. Cette lenteur inexpliquée semble obéir à des logiques inavouées,  

générés par l’importance et l’ampleur des enjeux liés à l'usage même du foncier par le 

simple jeu des droits à construire, qui constituent des intérêts majeurs pour ces sphères 
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de la « tutelle » exercé jusque-là par la Direction de l’Urbanisme et de la 

Construction de la Wilaya (DUC). L’exercice de cette tutelle se fait bien sûr au 

détriment des prérogatives de l’institution communale, ce qui contribue à renforcer la 

domination des services déconcentrés de l’Etat sur les collectivités locales élues. Ce 

contrôle des actes d’urbanisme par les services de la wilaya, qui semble a priori 

légitimé par le souci d’une meilleure coordination entre acteurs de l’urbanisme, 

constitue en réalité un enjeu de pouvoir et de domination qui subordonne en pratique 

les prérogatives du P/APC à l’ensemble des directeurs d’exécutifs de la wilaya.   

L’enjeu de cet exercice de contrôle sur la délivrance des actes est lié préalablement 

à la main mise sur la maîtrise d’ouvrage des POS et s’exprime sous une forme de 

faire valoir indirect sur l’orientation des processus de production spatiale en dehors 

des contraintes réglementaires. L’absence de POS en tant que couvertures 

réglementaires rigoureuses des territoires urbains est à l’avantage des services de 

tutelle de la wilaya, alors comment expliquer que depuis deux décennies qu’ils ont 

été institués, les instruments d’urbanismes (POS) rencontrent autant de difficultés 

pour être mis en place ? En effet, la couverture des territoires urbains par des Plans 

Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (PDAU) et des Plans d'Occupation des 

Sols (POS) est dans la plupart des communes algériennes non seulement insuffisante, 

mais inefficiente dans ses aspects opérationnels. Quand les études sont lancées, rares 

sont celles qui aboutissent ; et quand certaines aboutissent, elles prennent le temps 

nécessaire pour être réouvertes à des révisions (10 années dans certains cas). 

Le cas de la wilaya de Annaba est à cet égard fort illustratif. Le PDAU par 

exemple, élaboré et approuvé en 1997, avec des perspectives de 20 années, se 

retrouve en 2001, soumis à révision sur ordre du wali. Les raisons invoquées ont trait 

fondamentalement à deux aspects : 

    -l’élargissement des limites du périmètre urbain pour intégrer de nouvelles 

potentialités foncières en réponse au volume des nouvelles demandes induites par les 

programmes de développement local. Ce qui constitue le motif principal.  

    -la nécessité de reconsidérer la position de la ville mère par rapport à ses espaces 

périphériques afin de valoriser davantage ses atouts. On change ainsi de stratégie 

entre les options des deux documents. On passe de l’option de la ville « bipolaire » à 

l’objectif de la ville « millionnaire » à centralités multiples. Tels étaient les vœux 

des décideurs centraux.  

La même situation prévaut  pour les Plans d'Occupation des Sols dans toutes les 

communes de la wilaya. Sur les 60 POS inscrits et lancés en étude (dont une 

vingtaine en 1997), moins d’une dizaine sont aujourd'hui opérationnels. Ainsi pour 

la commune de Annaba, seuls six POS sur les 32 lancés, ont été approuvés et sont 

donc opérationnels. Ce sont les seuls territoires urbains où le P/APC agit désormais 

en tant que représentant de la commune sans être soumis aux visas a priori des 

services de tutelle de la wilaya. Les enjeux liés aux droits de construire se situent à ce 

niveau. Un bilan des POS, élaboré par le ministère de tutelle pour l'année 2004 pour 

13 wilayate de l’Est Algérien confirme ces constats (Tableau N°01).  
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différentes fonctions projetées sont tributaires de la mise en œuvre effective des autres 

instruments de détail. 0utils réglementaires, donc de portée juridique, les autres instruments 

sont seuls susceptibles de confirmer, une fois élaborés et approuvés, les grandes orientations 

du PDAU. Les véritables enjeux se situent donc à des niveaux infra- PDAU. D’ailleurs son 

élaboration n’a concernée dans les faits que les acteurs institutionnels publics, c'est-à-dire 

les administrations. Les autres acteurs, société civile, ordre des architectes, notables, dits 

de «la pensée faible » (Y, Chalas, 2004) n’ont pas été associés ou tout simplement ignorés. 

Aussi, la mise en œuvre des grandes orientations du PDAU s’inscrit-elle, concrètement, 

dans les instruments d’urbanismes opérationnels (POS), qui jouent le rôle de relais et que, à 

s’en tenir aux procédures d’usage, chacune des quatre communes est en charge de réaliser. 

A ce niveau, se pose alors le problème de la coordination inter-communale et de la 

concertation des acteurs concernés, si l’on veut assurer le maximum de succès à ces outils 

de planification urbaine pour répondre aux objectifs qui leur sont assignés. Qu’en est-il, 

effectivement, à Annaba ?         

 

I.2. Les Plans d’Occupation des Sols à Annaba: Est-ce l’outils d’un marché de droits à 

construire?  
Cette catégorie d’instruments d’urbanisme est conçue pour couvrir l’ensemble des 

espaces urbanisés ou à urbaniser prévus par le PDAU. Elle doit à cet effet doter ces espaces 

de toutes les affectations et usages de constructibilités et permettre aux communes, en tant 

qu’administrations publiques, d’exercer leurs prérogatives en matière de droits à 

construire2. Par ailleurs, cette même loi (loi 1990/29) prévoit qu’en d’absence de ces 

instruments d'urbanisme approuvés ou dans l’attente de leur approbation, des mesures et 

prescriptions transitoires sont alors mises en œuvre.  

 Dans ce cadre, des modalités pratiques relatives au traitement des dossiers de demandes de  

délivrance des actes d'urbanisme sont édictées par le décret exécutif n° 91/175 du 28 mai 

1991 définissant des règles générales d'aménagement, d'urbanisme et de construction
 (2)

. La 

réalité des pratiques sectorielles de l'urbanisme dans les villes appelle aujourd'hui à se 

questionner sur l’usage effectif de ces règles par rapport aux comportements adoptés par les 

acteurs publics chargés de l'urbanisme à l'échelle locale. En effet, l’urbanisme légal est 

exercé  localement par les structures déconcentrées de l’Etat, en tant que «  puissance 

publique ». Il se pratique par l’octroi de droits de construction préalablement déterminés 

par les instruments de planification urbaine, PDAU et POS. En leur absence, il est fait usage 

des règles générales d’aménagement et d’urbanisme contenues dans le décret 1991/175. En 

conséquence, deux situations en matière d’exercice des droits à construire sont prévues : 

 Lorsque les instruments d’urbanisme (PDAU et POS) sont élaborés et dûment 

approuvés par les autorités compétentes, ils deviennent opposables aux tiers et 

constituent désormais des clauses exécutoires pour l’ensemble des acteurs publics et 

privés. Dans ce cas, le Président de l’Assemblée Populaire Communale (le P/APC) 

agit au nom de la collectivité, et est le seul responsable de la mise en œuvre et de 

l’application des contenus des POS.                                 

 Lorsque ces instruments d’urbanisme sont en cours d’élaboration, il est fait usage des 

règles générales d’aménagement et d’urbanisme. Ces dernières, très flexibles, sont 

soumises à un champ d’interprétations très large et laissent le champ libre à des 

lectures discrétionnaires qui dans certains cas dépassent l’entendement. Il est fait 

obligation au P/APC d’obtenir en amont à toute délivrance d’actes d’urbanisme l’avis 
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total, une offre nouvelle de   280ha pour la seule commune d’Annaba, ce qui représente à 

peine 20% du nouveau foncier libéré sur les quatre communes. Le reste des potentialités 

nouvelles est réparti entre les trois commune satellites, 515ha pour Sidi Amar, 523ha pour 

El Bouni et 12ha pour El Hadjar. A Sidi Amar, ce sont surtout les localités de Hadjar Eddis 

et Derradji Redjem qui sont appelées à connaître les plus importantes extensions. Les offres 

foncières de la commune d’El Bouni concernent d’abord le chef lieu, avec près de 240ha, le 

reste portant sur le plateau du Boukhadra. La commune d’El Hadjar est freinée dans son 

développement par la haute qualité de ses terres agricoles, ce qui ne lui laisse pas beaucoup 

de possibilités.  

 

 
Source : SCU d’Annaba 2007    

 

Ainsi, l’agglomération du Grand Annaba ( figure n°01) telle qu’elle est conçue dans le 

PDAU (version 2007)tendra à se moderniser au chef lieu, connaîtra de grandes extensions 

en direction de Sidi Amar, de Hadjar Eddis et sur le plateau de Boukhadra (El Bouni). 

L’ensemble des projections a été orienté dans ces directions. Mais en dehors de ses aspects 

quantitatifs, ce PDAU ne représente a priori qu’un outil d’élargissement du périmètre urbain 

des quatre communes, ce qui permet de libérer de nouvelles capacités foncières pouvant 

servir à des programmes de développements futurs. Les autres aspects liés aux zonages des 
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communes de son aire urbaine qui totalisent 85% de la population de toute la wilaya 
selon le  RGPH 2008).   

Le PDAU actuel d’Annaba semble être le prolongement de celui de 1997. Ce dernier, en 

raison de ses insuffisances prospectives, a été jugé dépassé par l’élan de développement 

qu’avaient connus les territoires de la wilaya. Sa révision, engagée depuis l’année 2002, a 

été justifiée par les limites de ses capacités d’absorption des programmes de développement. 

Aujourd'hui, le PDAU de l'agglomération d’Annaba (version 2007)  est adopté pour 

l’ensemble des quatre plus importantes communes de la wilaya : Annaba, El Bouni, El 

Hadjar, et Sidi Amar, soit 85% de la population de la wilaya. Il constitue désormais le 

tableau de bord technique de pilotage des territoires urbains concernés. Les éléments de 

réponses qu’il rassemble définissent les territoires fonctionnels, mais sans que soient 

institués des organes de commandement. Il s’agit en réalité d’une fonctionnalité purement 

technique et « a-institutionnelle », donc quelque peu volatile et difficilement évaluable, et 

qui surtout ne dit rien quant au mode de pilotage des territoires assemblés. Le cadre 

institutionnel, nécessaire au commandement de ces espaces urbains  pluri-communaux, reste 

donc à inventer. 

Rapproché des autres PDAU des huit communes de la wilaya, le PDAU de 

l’agglomération d’Annaba donne l’impression de fonctionner à part. Constitué par les 

espaces les plus dynamiques de la wilaya, voire de la région, ce PDAU regroupe les 

activités économiques les plus diversifiées. Aussi, la liberté d'action de l'ensemble des 

acteurs publics et privés sur ces espaces dynamiques très sensibles, si elle ne venait pas à 

être régulée, pourrait remettre en cause les objectifs qui ont été fixés au PDAU.  

La localisation des investissements relative aux interventions des acteurs économiques 

des différents secteurs a été jusque-là considérée comme neutre ; c'est-à-dire  d'ordre 

technique sans aucune influence sur le fonctionnement général des territoires, ce qui dans la 

réalité est faux. La libre entreprise au sens smithien, du « laisser faire économique » 

provoquerait sans conteste des dysfonctionnements caractérisés par des implantations, 

causes de déséquilibres pour les territoires et pour les milieux. Dès lors, l'action régulatrice, 

qui relève du rôle tutélaire des pouvoirs publics, devrait veiller à limiter et à circonscrire les 

effets pervers du marché et de ses imperfections sur l’élan de développement. Autrement 

dit, il ne s’agit pas uniquement de tracer les contours physiques  du territoire urbain du 

Grand Annaba, il faudrait aussi en orienter les desseins en matière de dynamique sociétale. 

Le passage d’une logique de développement territorial « bi-polaire » (PDAU 1997), à celle 

de la ville millionnaire, compacte, axée sur une polycentralité articulée par les espaces 

économiques, reste une option très peu flexible et purement technique. Les nouvelles 

potentialités d’urbanisation  annoncés à l’horizon 2025 par le nouveau PDAU sont certes 

importantes, (elles portent sur environ 1340ha), mais elles sont inégalement réparties sur 

l’ensemble des quatre communes concernées. L’enjeu principal lié aux nouvelles offres 

foncières portées par le PDAU serait sans aucun doute déterminant pour l’avenir de ces 

territoires. 

En premier lieu, à Annaba centre, il s’agit de refaire la ville sur la ville. Cette opération 

de requalification et de renouvellement urbains concerne des friches des anciens ateliers et 

activités urbaines. Elle touche près de 126ha localisés en plein centre ville. Cela devrait être 

une grande opportunité pour moderniser la ville. En deuxième lieu, les extensions nouvelles, 

qui sont orientées vers le nord de la ville de Annaba, toucheront sur près de 154ha les 

piémonts de l’Edough jusqu’au niveau  des pentes de 25% (Annaba Nord-Ouest), soit au 
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 Institutionnelles, dans le sens où les villes en tant qu’unités urbaines continuent 

d’être traitées comme des unités territoriales administratives (territoire  

communal) sans qu’un  statut particulier de ville leur soit reconnu (Sidi 

Boumediene, 1999). 

 Instrumentales, dans la mesure où toutes les dimensions (économiques, 

sociologiques, politiques…) définissant la ville restent mal saisies et  

faiblement prises en compte dans les outils de planification urbaine. Le concept 

de projet urbain comme clé de conception de l’urbanisme contemporain 

demeure encore en marge. 

 Fonctionnelles enfin, dans le sens de la ville agglomérée, à composantes 

spatiales ordonnées, avec une unicité de commandement, et autour de laquelle 

fonctionnent et gravitent des étendues territoriales plus ou moins vastes et 

étalées qu’elle influence et qu’elle subordonne.   

  Dans quels cadres institutionnel, instrumental, et fonctionnel est perçue la ville 

d’Annaba aujourd’hui ? 

 

 I.1 Le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme d’Annaba (PDAU) ou l’amorce 

d’une nouvelle configuration de son unité urbaine   
Depuis l'avènement des réformes politiques, économiques et sociales initiées au début 

des années 1990, on a assisté à un redéploiement  de l'action de l'Etat en matière de 

gouvernance territoriale. D'une situation de quasi-monopole de l'Etat sur l'appropriation, la 

conception et la gestion de l'espace urbain, on est passé aux règles d'un marché libre, voulu 

régulateur des rapports entre opérateurs économiques, acteurs sociaux et puissance 

publique. 

La loi 1990/29 relative à l'aménagement et à l'urbanisme, née de ces réformes, est venue 

promouvoir désormais les règles générales organisant la production du sol urbanisable. La 

gestion du sol urbain, la formation et la transformation du cadre bâti semblent avoir trouvé 

un nouvel élan pour s'effectuer désormais dans le cadre de ces règles nouvelles 

d'aménagement et d'urbanisme, et dans le cadre des instruments conçus à cet effet.  

Un Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (PDAU) a été institué en tant 

qu’instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. Il est destiné à fixer les 

orientations fondamentales de l'aménagement du territoire de ou des communes concernées, 

en tenant compte des perspectives contenues dans leurs plans de développement à un 

horizon de 20 ans. L'article 18 de la loi 90/29 stipule que le PDAU doit « déterminer la 

destination générale des sols sur l'ensemble du territoire de ou des communes par secteur ». 

Il définit ainsi l'extension des zones d’habitat, la localisation des services et des activités, 

ainsi que  l'implantation des grands équipements et infrastructures. En d'autres termes, le 

PDAU est un outil de maîtrise et de développement de l'armature urbaine des communes, en 

aval du Plan d’Aménagement de Wilaya (PAW) et en amont des instruments et outils de 

l'urbanisme de détail (POS). Il est conçu pour assurer la cohérence de l’armature urbaine 

des actions territorialisées. Il porte un élan d’intégration et de densification des espaces 

intercommunaux dans l’aire urbaine du Grand Annaba. Ce PDAU, héritier des Plans 

d'Urbanisme Directeur (PUD) des années 70, a ainsi offert l’opportunité de redéfinir 

l’approche des grands aménagements dans une vision nouvelle, celle de la formation de la 

ville millionnaire, future métropole de la région extrême Nord-est (Annaba et les quatre 
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Cette production, comme résultante du processus de fabrication de la ville ou d’une 

portion de ville, est aujourd’hui largement contestée tant sur le plan macro que micro 

spatial. Une multitude de critiques sont avancées  par les architectes, les urbanistes, les 

aménageurs, les sociologues, voire par les citoyens et les politiques ; critiques qui portent 

sur les dysharmonies, les disfonctionnements et sur les aspects qualitatifs du cadre de vie 

(Renard, 1980). La lecture des textes réglementaires confirme la responsabilité des services 

publics au moins à trois niveaux. D’abord en matière de conception et de mise en œuvre des 

politiques urbaines locales,  ils sont les maîtres d’ouvrage de l’ensemble des instruments 

d’urbanisme. Ensuite, ils représentent la principale source de délivrances des autorisations 

d’urbanisme sur l’ensemble du territoire national. Ils sont enfin les seuls habilités à 

contrôler l’usage réel de l’espace et des droits qui s’y exercent (Salhi, 2005).         

Ainsi le cadre référentiel des rôles et des attributions de ces différents acteurs semble a 

priori bien défini, mais dans les faits et dans les actes, il apparaît que leurs comportements 

obéissent à des contingences exogènes au contexte dans lequel ils agissent : la mise en 

pratique des textes est-elle toujours fidèle à l’esprit véhiculé par ces mêmes textes ?  

La loi 1990/29, pierre angulaire de l’aménagement et de l’urbanisme en Algérie
 (1)

, a 

introduit des instruments d’urbanisme, les Plans Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme 

(PDAU) et les Plan d’Occupation des Sols (POS). D’après ce texte, les instruments 

d’urbanisme doivent constituer la base d’un consensus qui devrait être bâti autour de larges 

consultations impliquant autant les administrations de l’Etat que celles des collectivités 

locales et surtout les représentants de la société civile. Ce consensus reflète ainsi une 

certaine forme de coordination entre les différents intérêts des acteurs présents sur un 

même territoire, et ce à travers les projets à concevoir et à mettre en œuvre. La question clé 

qui est posée est celle relative à la capacité des PDAU et des POS, une fois élaborés, à 

contenir réellement l’ensemble des problématiques territoriales posées aux villes. Dans le 

cas contraire, quelles sont les carences relevées et dans quelle démarche les inscrire pour les 

faire évoluer ?   Qu’en est-il à Annaba?   

 

I. Des instruments d’urbanisme mal conçus, mal mis en œuvre et le plus souvent 

obsolètes          

La réalité et les évolutions spatiales des villes algériennes d’aujourd’hui telle qu’elles 

sont observées par les spécialistes, nous interpellent sur la nécessité d’une réflexion 

approfondie concernant les approches de l’urbanisme qui ont prédominé jusque-là, en 

particulier dans leurs composantes institutionnelles, instrumentales et fonctionnelles :  

In addition, issues related to urban 

planning practices in Annaba city are 

analyzed, emphasizing the roles played by 

the most influential actors in the decision 

system. 

Keywords: Urban governance, Making the 

city, actors’ strategies, Instruments of 

urbanism, Decision system.  

 
 

Cette conviction  quasi générale, ancrée 

dans les pratiques de l’urbanisme à toutes 

les échelles d’intervention (ministère, 

wilaya, Assemblée populaire 

communale-APC) paraît occulter 

certains aspects liés à l’interprétation et à 

l’exercice réel de ces missions 

réglementaires qui interviennent tout au 

long de la chaîne de production de 

l’espace urbain. 
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Résumé   
La plupart des cités algériennes offrent aujourd’hui l’impression  de croître sans 

gouvernance préalable et de suivre un développement plutôt subi que planifié. Dès lors une 

réflexion autour des déterminants fondamentaux de leur fabrication justifie cet article qui se 

veut une contribution à l’explication des « modes de faire la ville » à partir de stratégies 

d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des outils d’urbanisme et d’aménagement 

prévus par les textes. Les auteurs optent à l’effet pour une démarche interrogative qui 

s’articule autour de deux questions jugées essentielles pour la compréhension des pratiques 

urbanistique  et  surtout de l’usage des droits de construire en Algérie. La première 

concerne le contexte fonctionnel des villes et les différentes échelles de commandement de 

leurs  territoires et la seconde se rapporte aux différents modes d’interventions des acteurs 

clés qui influencent et dominent les processus de leur fabrication. Ainsi, les enjeux liés  aux 

pratiques de l’urbanisme dans la ville d’Annaba sont donc analysés,  en soulignant les rôles 

joués par les acteurs les plus influents dans le système de décision.   

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  
It seems that most Algerian cities are 

growing without prior governance.  

This situation has led to a random 

development rather than a planned one. 

Therefore a reflection on the production 

of the major determinants justifies this 

article where its objective is to introduce 

an explanation to “modes of making the 

city” according to several actors’ 

strategies in making and implementing 

urban planning tools that have been 

introduced in texts. In order to 

understand the practices of urban 

planning and especially the use of 

building rights in Algeria. The authors 

introduce an interrogative approach that 

focuses on two important questions: the 

first one, concerns the functional context 

of cities with command of their different 

territories scales. The second question 

focuses on the different modes of action 

key-actors that influence and dominate 

the process of actor’s production. 

Introduction  
L’urbanisme en Algérie reste dominé 

par des perceptions plutôt réglementaires 

qu’architecturales et urbanistiques. Ses 

concepteurs, qui sont « maître 

d’ouvrage » le considèrent comme une 

mission d’ordre éminemment  

réglementaire. Donc les aspects techniques, 

architecturaux, et paysagers ne peuvent être 

définis selon eux que dans ce cadre. Il suffit 

alors de bien concevoir les textes et de 

veiller rigoureusement à leur mise en 

oeuvre pour espérer obtenir les productions 

spatiales attendues. Ainsi ces acteurs 

institutionnels représentés par les 

différentes administrations publiques 

centrales et locales de l’Etat restent les 

premiers responsables de la conception et 

de la production de l’espace urbain. 

Ils sont presque unanimes à considérer 

que les actions d’urbanisme et 

d’aménagement sur un territoire sont du 

ressort des lois qui régissent ce domaine.  
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une solution qui ne met pas en péril les fondements culturels et historiques des groupes 

familiaux sans pour autant les cloisonner dans un passé figé. 
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Photo n°11 : Préservation de 

l’intimité par la plantation de 

palmiers. 

Source : Moukhenachi. S, 2009. 

 
Photo n°12 : Ouverture de la 

façade, recherche de la sécurité à 

travers le barreaudage. 

Source : Moukhenachi. S, 2009. 

 
Photo n° 13 : En quête d’un style 

architectural. 

Source : Moukhenachi. S, 2009. 

 

Conclusion. 

Timimoun est le témoin et l’illustration des changements socio-spatiaux générés par une 

multitude de faits et d’évènements dont la colonisation, les politiques d’aménagement et 

d’urbanisme de l’ère post-indépendance. L’importation de modèles exogènes et 

l’application depuis 1962 aux villes sahariennes des mêmes lois urbanistiques que celles des 

villes du Nord donc sans prise en compte de leurs particularités territoriale, spatiale, 

géographique, climatique et sociale ont eu pour conséquence la disparition du rapport forme 

urbaine/forme architecturale et une perte du cachet du lieu et de l’identité de ses habitants. 

Pour pouvoir contrôler et maîtriser l’évolution urbaine et architecturale d’une ville et 

précisément celles à noyaux traditionnels, il faudrait surtout puiser dans les éléments de 

l’histoire vécus par la société, déterminer les bases et structures anciennes qui donnent 

naissance à ces établissements et par la suite faire le choix judicieux des techniques à 

importer. Car, comme nous l’avons vu, avec l’universalisation de l’architecture et de 

l’urbanisme, la négation du culturalisme et de l’historicisme, ainsi que la dotation de ces 

disciplines d’une panoplie de lois, nous avons comme répercussions premières une nette 

tendance à figer les anciens modèles culturels et à ôter aux édifices leur expression 

identitaire et archétypique. 

Ces éléments (culture et architecture) vont servir en premier lieu à poser les jalons du 

fonctionnement futur, tout en puisant des valeurs socioculturelles propres à la société 

algérienne. Car l’évolution spatiale ou la territorialisation n’est pas  accidentelle, mais 

répond à des lois que les individus développent plus ou moins instinctivement pour aboutir à 

un espace « conventionnalisé » variant suivant les groupes sociaux culturels. 

De ce fait pour pouvoir lire ou définir un espace urbain, analyser ses composants ou les 

constituer pour produire un lieu (qui offre toutes les possibilités d’appartenance, 

d’identification et d’intégration), il faut savoir que c’est entre futur et passé, entre mémoire 

et anticipation que prennent place les activités urbano architecturales qui tentent de 

renouveler les cadres de la planification spatiale confrontée à une multiplicité de pouvoirs et 

d’opinions. 

La légitimation de l’existant, l’acceptation de la ville existante, la prise en compte des 

profils culturels deviennent alors les ressorts pour la mise en place des instruments qui ne 

sont pas uniquement urbanistiques mais également sociaux et culturels. 

L’essentiel donc, est de savoir comment au stade actuel de l’évolution de la réflexion, 

nous pouvons sinon lever ce conflit du moins lui trouver une issue intelligente, c'est-à-dire 
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Photo n°10 : production d’un type à l’infini : 

monotonie et perte d’identification. 

Source : Moukhenachi. S, 2009. 

 

3.2. Répercussions et réappropriations spatiales. 

La politique de fractionnement (zoning) du territoire urbain, en termes de fonctions 

(circulation, concentration administrative et commerciale), a compartimenté le territoire en 

zones spécifiques : l’une exprime l’intra urbanisation se traduisant par la centralisation du 

Boulevard du 1
er
 Novembre (ancienne piste caravanière) produisant ainsi une centralité ; et 

l’autre, une péri urbanisation, matérialisée par les zones vierges situées dans la périphérie 

programmée pour les logements. Cette dernière, de par sa position, est relativement 

répulsive car associée aux problèmes d’isolement et de marginalisation. 

L’organisation spatiale de cette zone d’habitat a produit beaucoup d’espaces résiduels 

générant la perte de la notion de hiérarchie dans le système viaire qui a conduit à un effet 

indésirable, celui d’un accès direct aux habitations. 

La composition d’assemblage faite par le jumelage de 04 lots pousse les habitants à une 

réappropriation spatiale et favorise la possibilité de transformation structurelle pour recréer 

une intériorité (photo n°11). Ce qui a encore accentué le processus de transformation, 

d’adaptation et de réappropriation de l’espace, c’est aussi la succession des blocs définissant 

la linéarité, l’uniformisation, le morcellement et le surdimensionnement des rues qui 

engendrent la difficulté d’orientation, d’identification, de sécurité (photo n°12) ainsi que des 

problèmes d’ensablement résultant de l’exposition aux vents dominants.  

Toutes les transformations, opérées sur les logements (création de la Rahba, rajout de la 

terrasse) sont autant d’indications de mutations et de ruptures dans le processus de 

formation de la ville. La persistance ne concerne que les fonctions les plus vitales. Les 

transformations spatiales et économiques induisent des changements qui se traduisent par 

les changements dans le mode de production et d’utilisation des espaces bâtis (photo n°13). 

Avec l’importation de modèles exogènes à la société locale, le rapport forme 

urbaine/forme architecturale disparaît : la perte de la forme urbaine est remplacée par un 

double principe fonctionnel (zoning) où la plupart des formes urbaines sont dépourvues de 

clarté dans leur organisation tant interne qu’externe. 
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aedificandi (interstitielle). Elle est l’expression d’une volonté de distanciation et 

d’opposition entre deux espaces d’ordre urbain très contrasté, au niveau toponymique, 

linguistique, ethnique et historique.  

 

3-Les interventions post coloniales : Les travers de la modernité. 
Au lendemain de l’indépendance en 1962, l’Algérie a opté pour une nouvelle forme 

d’organisation spatiale et territoriale. L’étude de la périphérie de Timimoun appelée partie 

post coloniale par référence aux deux entités (le Ksar et le village colonial) s’avère 

intéressante dans le sens où elle présente une forme concrète et une expérience matérielle de 

l’idéologie de l’urbanisme moderne qui se base sur le plan de masse et le plan type. Cette 

périphérie se réduit à un ensemble d’actions tant politiques qu’économiques entraînant un 

éclatement spatial, fonctionnel et sectoriel du territoire 
(22)

. 

 

3.1. Discontunuité  spatiale et perte de repères sociétaux 
Dans un premier temps, Timimoun a connu une réalisation d’opérations planifiées de 

logements et d’équipements venant occuper « le vide » à l’intérieur des limites déjà établies 

par le tracé colonial. Ensuite, débute la réalisation de différentes opérations de logements et 

d’équipements socio éducatifs, inscrites à l’intérieur du nouveau périmètre urbain délimité 

par la Route Nationale du côté sud menant vers Adrar, et du côté nord par la Route 

Nationale menant vers El Goléa et l’aéroport de la ville, sous forme de densification 

répondant au modèle de planification centralisée utilisant l’instrument du plan de masse et 

du plan type. 

Les premières opérations réalisées dans la structure coloniale correspondent à celles 

prévues par le Plan de Constantine. Les autres opérations de logements et d’équipements se 

sont faites sur un modèle unique d’intervention pour l’ensemble des villes à travers tout le 

territoire algérien. 

Ces différents projets s’inscrivent dans la maille générale de la ville, mais ignorent les 

éléments structurants de l’organisation ksourienne et de celle du village colonial. Cette 

organisation est la conséquence du plan de masse, défini en termes de « vide urbain ». En 

ignorant « le parcellaire », elle devient un simple découpage au niveau du sol basé sur un 

double principe quantitatif et fonctionnel (zoning) et produit une quantité bâtie sans 

référence au lieu et du plan type (qui se substitue à la « parcelle »). Le plan de masse est un 

instrument opérationnel offrant des propriétés spatiales figées (fixes) et répétitives. 

Cette conception et ces procédés d’aménagement organisent la pratique spatiale des 

usagers dans une vision politico-économique et apportent des réponses uniquement à 

l’aspect quantitatif (nombre d’habitants variables) qui se traduit par la réalisation 

uniformisée de logements de type F2, F3, F4 et F5 uniformisés (photo n°10). 

Le plan type et le plan masse ne prennent donc en aucun cas en considération la structure 

urbaine pré-existante entraînant la disparition de l’hiérarchie sociale et familiale à toutes les 

échelles du territoire urbain. C’est ainsi que l’ordre arithmétique l’emporte sur l’ordre 

géométrique et l’ordre idéologique sur l’ordre urbanistique et architectural. 
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(transition de l’extérieur vers l’intérieur), l’utilisation du rapport clair/obscur (pour essayer 

de s’orienter) et l’organisation de la maison autour de la Rahba. 

L’extension s’est faite dans la direction Nord de la ville. Le Boulevard forme une limite 

avec le Ksar et l’environnement désertique. Il faut surtout noter qu’il n’existait pas de 

séparation franche entre un quartier exclusivement indigène et un autre européen. Les 

populations locales se regroupaient dans des parcelles proches et constituaient ainsi des îlots 

d’habitations indigènes dans le village européen. Cette normalisation de l’intégration des 

indigènes dans l’espace du village a perduré tout au long de sa construction. Les 

responsables portèrent d’ailleurs autant d’attention à la protection de la propriété privée des 

indigènes qu’à celle des européens. 

 

2.2. Le Village colonial: un nouvel ordre urbain. 
 En urbanisme, on parle de la trame villageoise (d'un village) ou urbaine (d'une ville), 

une référence à la trame textile. Elle évoque le tissu ou encore la maille urbaine, c'est-à-dire 

l'aspect tissé que forment le croisement des voies de circulations. L'aspect de la trame 

urbaine permet d'interpréter (d'extrapoler) visuellement la densité urbaine des constructions. 

La trame villageoise a pris naissance à partir de la morphologie du site ainsi que des 

dimensions du ksar. Les anciennes pistes caravanières constituaient les axes majeurs de la 

structure du village colonial. 

Le village de fondation coloniale s’organise en trois trames 
(13)

. 

▪ La trame primaire est constituée par l’axe du nouveau Boulevard (ancienne piste inter 

Ksour), de largeur variant entre 25 et 40 m, ponctuée par la Place de Lapperine, La place du 

Marché et les deux bouches d’aération de la Foggara Amghair. Cet axe assure la relation 

inter Ksour, mais représente une nette séparation entre une organisation spatiale locale 

dense et une autre exogène en forme de damier. 

▪ La trame secondaire est constituée par les voies qui délimitent et articulent les 

différents quartiers, de dimensions qui varient entre 10 à 12 m de largeur. Elles se calquent 

sur le passage des différentes Foggaras dont beaucoup d’entre elles donnent sur les portes 

des quartiers du Ksar. Ces voies sont aussi le support de la structure du village. Elles 

favorisent la localisation du commerce, des prestations de services et des établissements 

scolaires qui font la jonction entre le Ksar et le village. 

▪ La trame tertiaire est formée par les rues à l’échelle du quartier d’habitat d’une largeur 

entre 5 à 7 m. Ce réseau de rues joue le rôle de desserte. C’est à ce niveau-là qu’on assiste 

surtout à une rupture au niveau de la culture des autochtones : produit du génie militaire ces 

éléments visent plus à résoudre les problèmes de la circulation mécanique et du contrôle de 

la population à travers une organisation en damier que de favoriser la vie sociale. 

L’organisation y est régulière ; l’espace produit est de forme géométrique simple (carré 

ou rectangle), régulière et  manifeste  un processus d’urbanisation différent (parcellisation), 

sans aucun effort d’adaptabilité au contexte local, son vécu, sa culture et son climat. Au 

niveau du village colonial, l’îlot est, avant tout, le produit du génie militaire et de la 

circulation mécanique alors qu’au niveau du ksar, l’îlot représente le quartier, identifié par 

sa population et une hiérarchisation sociale et spatiale. 

La juxtaposition des deux ordres urbains (Ksar et village colonial) atteste des 

différenciations, des oppositions dans les objectifs, des logiques et des stratégies de 

production de l’espace. La démarcation s’est matérialisée à travers la double face urbaine où 

une ligne de partage se dessine entre le ksar et le village colonial avec une zone non 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
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Godart (1954), les premiers îlots de la ville étaient attribués aux Méharistes (chameliers) et 

aux Chaambas (commerçants) venus de Metlili et de Ghardaïa 
(12)

. Avec la création du 

marché aux alentours du Fort, on a assisté à un déplacement de la centralité du souk Sidi 

Moussa et à la consolidation des deux pistes caravanières devenues axes porteurs de la 

croissance du village tout en jouant le rôle de contrôle des relations  inter Ksour et le transit 

nord sud. C’est à cette période historique qu’émergent de nouvelles formes urbaines (le 

boulevard et l’avenue de l’église) antagonistes aux formes traditionnelles. 

* La troisième période qui s’étend de 1930 à 1956 se caractérise par la densification de 

l’étendue limitée par le Ksar et le village colonial, avec le franchissement d’une ancienne 

limite naturelle de la première phase d’occupation du sol (l’axe de la Foggara A’Mgheir) où 

la densification de part et d’autre de ce nouvel axe va transformer cette limite en un nouvel 

élément structurant du tissu urbain. Cette évolution aboutit à un rééquilibrage, voire à une 

inversion des rapports de force entre les officiers et les indigènes. Pour la constitution du 

domaine militaire, toujours en transformation, les officiers devenaient de plus en plus 

dépendants des stratégies  d’implantation indigène. « Victimes » de leur propre volonté  

d’adaptation et  de leurs respects des structures, les responsables militaires finissaient par 

entériner les choix des habitants 
(18)

. 

  

Figure n° 5 : Installation coloniale, Maillage du territoire. 

 
Sur le plan socio économique, la découverte du pétrole dans le Sud algérien va renforcer 

le salariat déjà introduit par les Français et contribuer à la sortie des Ksouriens (surtout la 

catégorie des Harratines) pour l’amélioration de leur situation économique. 

* Quant à la dernière phase d’occupation coloniale à Timimoun,  s’étendant de 1956 à 

1962, elle se distingue par l’installation des indigènes dans le village, par la sédentarisation 

des nomades et par la réalisation d’édifices scolaires et sanitaires en marge du Ksar. Cette 

catégorie de population (les nomades) en s’inspirant du savoir faire Ksourien va essayer 

d’appliquer certaines normes d’occupation spatiales, à savoir l’hiérarchisation de la voirie 
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Photo n°6 : Le Fort de Timimoun qui s’impose par 

sa taille et sa hauteur, marquant la domination. 

Source : Archives, APC de Timimoun, 1932. 

 
Photo n°7 : Mairie de Timimoun, une nouvelle 

institution pour la gestion territoriale. 

Source : Moukhenachi. S, 2009. 

 

Le tracé du village colonial est orthogonal. Il se greffe à l’intérieur des tracés des pistes 

caravanières et relie le Ksar à son environnement pour un meilleur contrôle de toute la 

région. 

 

 
Photo n°8 : Eglise de Timimoun : symbole de la 

nouvelle religion. Source : Archives APC de Timimoun, 

1932 

 

 
 

Photo n°9 : Hôtel Oasis rouge, introduction de 

nouvel équipement. 

Source : Moukhenachi. S, 2009 

 

Les étapes d’extension du village colonial à Timimoun peuvent se résumer à quatre 

phases principales : 

* La première phase, correspondant à une implantation militaire de 1900 à 1903, a été 

marquée par une pratique de la séparation. Elle est le fait annonciateur d’une volonté de 

déstabilisation de la communauté locale et de dislocation des liens et des us de cette 

communauté. Pour preuve, il y a eu l’occupation de l’Agham Sidi Brahim et sa 

transformation en un Fort militaire  

(Figure n°5) et l’installation d’un bureau pour indigène dans le but de placer sous 

contrôle la population locale et d’exclure de ce fait la Djemaa de toute gestion des affaires. 

* La seconde étape, de 1903 à 1930, correspond à la formation du village colonial par 

l’arrivée de civils français et marque ainsi le début de la cohabitation des pratiques. D’après 
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Photo n°5 : maison répondant aux conditions de 

préservation de l’intimité et de composition avec un 

milieu désertique. 

Source : Moukhenachi. S, 1996. 

 

2 – Création du village colonial : une recomposition spatiale et des bouleversements 

sociaux. 

 

2.1. Création du village colonial : vers une nouvelle forme urbaine. 

 Au lendemain de la colonisation Timimoun est devenue une base de contrôle de la 

région Touat-Gourara-Tidikelt. En s’inspirant de la pensée du Maréchal Lyautey, 

l’intervention militaire a consisté à séparer le tissu ancien (dans notre cas le Ksar) des 

quartiers destinés à la population française. A Timimoun, la première implantation française 

fut construite dans l’Agham Sidi Brahim entraînant par conséquent la destruction de 

l’ensemble du quartier. Les officiers ont ainsi créé un espace de séparation autour de 

l’Agham transformé en redoute. Cette proximité marque le début du parallèle spatial entre 

l’espace institutionnel et l’espace autochtone 
(18)

. 

L’implantation du village colonial s’est faite face au Ksar sur les côtés les plus hauts pour 

des raisons de sécurité et de contrôle où la limite séparant les deux tissus est matérialisée par 

des édifices de domination à symbole et de prestige comme le Fort (Photo n°6), la Mairie 

(Photo n°7), l’Eglise (Photo n°8) et l’Hôtel (Photo n°9). La situation du village a été 

déterminée, non seulement, par la disponibilité du foncier et des conditions de la vie locale 

(eau, bois…), mais également par une volonté de créer de la distanciation entre la 

population du ksar et celle de la « ville » coloniale et en même temps assurer un meilleur 

contrôle de la région environnante.  
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façon générale, la pénétration de l’ennemi ou de l’étranger très compliquée voire 

impossible. Les éléments de déplacement dans le Ksar sont : 

- Le Zkak (la rue) : est une voie publique, non couverte qui mène généralement vers la 

Rahba. C’est un espace exclusivement masculin. Il est aussi le passage vers l’extérieur de 

l’Agham. 

- La Zounka (la ruelle) : est un passage intermédiaire entre Zkak et Sabat, de dimensions 

réduites par comparaison au Zkak. La Zounka est structurée par le rapport clair/obscur. Elle 

assure, de ce fait, l’articulation entre l’espace public et l’espace privé (Sabat). 

- Le Sabat (l’impasse) : est un passage couvert qui sert comme accès et seuil pour un 

groupement de maisons. Il est le degré suprême de l’intériorité des espaces publics. Il 

incarne la fonction première des espaces tampons entre extérieur et intérieur. 

Il ne faut pas voir au travers de la disposition de ces éléments une simple continuité ou 

une simple juxtaposition. Bien au contraire, cette disposition structurée et hiérarchisée 

renvoie à une mise en relation d’une variété de principes structurant l’espace Ksar : une 

mise en relation entre intérieur et extérieur, dedans et dehors, clair et obscur, entre le sacré 

et le profane. 

 

1.4. La structuration générale du Ksar 

Le Ksar est structuré d’une façon générale par cinq (05) types d’espaces. 

 - L’espace religieux est symbolisé par Tamesguida (la mosquée), Akabiche (la 

Medersa), Dar Ziara (tombeau du saint) et le cimetière. 

 - L’espace du rituel : les Rahbates (places réservées aux cérémonies rituelles telles 

que les Ziarates) sont le lieu qui symbolise l’espace du rituel. Elles sont aussi un espace 

polarisant qui renforce la cohésion sociale et spatiale. 

 - L’espace du travail est symbolisé par la palmeraie, un îlot de verdure et de 

fraîcheur et une source de subsistance. La palmeraie est non seulement l’espace du travail 

mais, grâce à l’ombre et à l’humidité, elle est aussi le refuge pour les habitants lors des 

grandes chaleurs. 

 - L’espace résidentiel : il correspond à l’espace de l’habitation, un espace marqué 

par le degré suprême de l’intimité et de l’intériorité. Il matérialise le génie technique de la 

construction traditionnelle, la parfaite intégration aux milieux sahariens, la symbiose entre 

le mode de vie et la conception spatiale (Photo n°5). 

 - Le réseau viaire : à travers des parcours et des voies, le réseau viaire est le lieu 

d’interrelation, de la circulation et des échanges entre les habitants du même ksar et de ceux 

des autres Ksour. 

Le Ksar est l’expression parfaite sur un plan urbanistique et architectural d’une société 

complexe qui tient compte des instincts des hommes, de leur histoire et de leur mode de vie. 
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L’Ahfir, un lieu singulier dans tout l’Agham, est une fosse dépassant la hauteur d’un 

homme qui s’adosse contre le rempart de l’Agham rempli d’eau lors des razzias pour 

empêcher l’ennemi de s’introduire dans l’Agham. Le Sour renvoie à la fois à la muraille 

entourant l’Agham et aux façades aveugles des habitations qui assurent la défense, 

marquent et délimitent la territorialité. Le Beb est le lieu d’interruption du rempart à travers 

lequel se fait la relation avec le monde extérieur et le contrôle des franchissements. 

▪ Les seuils ou Aatba : ils sont de deux d’ordres, matériels tels que les seuils des portes 

(portes du Ksar, portes de l’Agham et portes de maisons) matérialisés par un emmarchement 

exprimant la différence des niveaux et une hiérarchie qualitative des espaces. Comme ils 

peuvent être d’ordre immatériel marqué par un changement de direction, ou bien, illustré par 

le rapport clair/obscur. Dans ces sociétés dites traditionnelles, le seuil devient un lieu 

protecteur, lieu menaçant, lieu de passage où se déroule l’incessant théâtre des entrées et des 

sorties, lieu préférentiel des inscriptions symboliques, figure par excellence de la limite 
(11)

. 

De ce fait, le seuil signale et prépare le franchissement. C’est aussi un lieu d’ouverture de la 

limite (la zone de son franchissement). Il est limité (la limite du seuil) et fait l’objet de 

dispositifs matériels et symboliques particuliers. 

▪ Les espaces de regroupement : ils se caractérisent par une grande diversité dans leur 

nature, leur rôle et leur fonction. 

-  la mosquée -Tamasguida- le  lieu sacré du Ksar constitue son Haram (un espace de 

sacralité à ne pas transgresser). La mosquée jouxte le Tiskifine, et devient un élément 

structurant le Ksar et ordonnant sa croissance. Elle est la matérialisation de la centralité 

religieuse dont l’individu a besoin pour se repérer dans l’espace. 

- L’école coranique -Akabiche- le plus souvent jumelée à la mosquée est un lieu 

d’enseignement coranique. 

- La Rahba : point de rencontre de tous les trajets. Elle est un élément distributeur et 

organisateur de tout l’ensemble du Ksar. Elle définit la centralité par excellence. Elle 

conditionne par sa forme la configuration de l’Agham, du quartier et du Ksar. Elle est aussi 

le lieu privilégié des pratiques rituelles. 

- Les Asseklou : Ils sont le résultat de l’intersection de plusieurs Zkak. Ils représentent des 

espaces publics couverts et aménagés par des Tidoukanine (des bancs) pouvant servir de 

lieux de rencontre pour les hommes du Ksar. 

- Les Tiskifines : ce sont des espaces couverts et obscurs se situant à l’entrée des 

Ighamawen. Ils sont en position de retrait par rapport aux passages publics, protégés de la 

chaleur et des vents de sable. Les Tiskifines sont aménagés de Tidoukanine (des bancs) pour 

permettre aux habitants de se réunir dans la fraîcheur et la tranquillité. Ils assurent 

l’accessibilité et la transition entre l’intérieur et l’extérieur, tout en jouant le rôle de filtre 

spatial. C’est l’unique seuil qui possède une double valeur symbolique (lieu sacré où 

séjourne le fondateur de l’Agham) et sociale (lieu de séjour des hommes où s’effectue le 

contrôle). 

▪ Les espaces de circulation : ils sont définis par des trajets et seuils qui s’articulent 

grâce à des symboles fictifs ou matériels. La hiérarchie à l’intérieur du Ksar est en fonction 

du social et de la sécurité. Le groupe social connaît sa hiérarchie, tout en connaissant son 

ordre et sa diversité. L’organisation en labyrinthe est le vocabulaire par lequel la société 

Ksourienne s’exprimait et à travers laquelle elle introduisait l’idée de la préservation de 

l’intimité. Elle assurait le Haram El Ksar et sa défense contre le mal, en rendant, d’une 
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peut pénétrer et accéder à la Horma de la communauté, donc transgresser le Kdar déjà établi 

par l’ensemble de la communauté. 

Ainsi, la formation du Ksar obéissait à des critères d’appropriation du site, de sécurité et 

de subsistance ; son évolution est le résultat d’un processus socioculturel composés 

d’éléments ordonnateurs (dominants) et exceptionnels 
(6) (16)

. 

Les éléments ordonnateurs sont matérialisés par les grands tracés organisant les espaces 

publics (Rahba, Souk etc.), les principaux cheminements dont -El Menjour- (Photo n°3) qui 

distribuent les différentes entités, et par le patio au sein de la maison (Photo n°4). Quant aux 

éléments exceptionnels, ils jouent le rôle de repère, de symbole, d’articulation des niveaux 

et des pratiques exceptionnelles. Nous avons la mosquée à l’échelle du Ksar (mosquée Souk 

Sidi Moussa), les portes au niveau des quartiers (porte de Tadmait, porte Ezzargua…..), les 

escaliers et leur position dans l’habitation.  

Tous ces éléments (linéarité, centralité, éléments ordonnateurs et exceptionnels) 

produisent une organisation spatiale cohérente qui permet à la société de s’identifier et de 

s’orienter. De ce fait, l’homme habite lorsqu’il réussit à s’orienter dans un lieu et à 

s’identifier à lui, ou plus simplement, lorsqu’il expérimente la signification d’un lieu 
(17)

. 

 

 

  

Photo n° 3: El Menjour, axe majeur dans le 

Ksar, avec Asseklou et Tidoukanine. 

                 Source : Archives, APC de 

Timimoun, 1932. 

 

 

 
 

 

Photo n°4: Patio : ouverture sur le monde 

extérieur, source de fraîcheur et de lumière et 

symbole d’introversion. 

Source :     Source : Moukhenachi.S, 1994. 

 

1.3. La morphologie du Ksar : une expression d’appartenance et d’identité. 

Les limites, les seuils, les espaces de regroupement et les espaces de circulation sont les 

éléments fondamentaux qui composent le Ksar ; ils se définissent par leur morphologie, leur 

situation et leur signification symbolique. 

 ▪ Les limites : certaines limites sont franches, d’autres floues, certaines semblent 

tenir à la « nature des choses » et d’autres à « la nature des mots », mais toutes sont à 

considérer comme des variations autour d’un même motif : la sécurité et l’intimité. Selon 

une progression de l’extérieur vers l’intérieur nous avons : Ahfir (fosse), Sour (Rempart) et 

Beb (les Portes) qui se dessinent selon l’échelle d’appartenance et le rôle à remplir. 
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La linéarité est le résultat de la morphologie du terrain faite suivant les strates, 

l’agencement de la palmeraie et l’ordonnancement de l’axe El Menjour (axe intérieur 

partageant le Ksar en deux parties). A partir de ce dernier, d’autres axes de parcours se 

dessinent (perpendiculaires et de second ordre hiérarchique) de dimensions importantes, non 

couverts et continus. 

Ces parcours se calquent sur les limites foncières et sur le réseau d’irrigation, la Séguia 

(canaux d’rrigation à l’air libre) Ils relient les Ighamawen à la palmeraie et correspondent 

aux grandes divisions de l’espace du Ksar en grandes propriétés agricoles. Ils sont les 

premiers supports de la structuration du Ksar (supports de l’urbanisation) et leur 

dédoublement donne le Zkak (premier ordre hiérarchique dans la distribution des 

cheminements, espace exclusivement masculin). La densification à l’intérieur de ces limites 

(parcours) esquisse la morphologie du Ksar et ces lignes constituent de nouveaux intérieurs 

urbains dont certaines jouent le rôle de limites pour l’entité ou le quartier, voire entre deux 

entités mitoyennes 
(15)

 (Figure n°4). 

La centralité est assurée par une organisation en labyrinthe, destinée à la protection d’un 

centre symbolisant la sacralité, la moralité, l’intimité et la puissance de la communauté. La 

centralité 
(8)

 peut aussi prendre plusieurs aspects fonctionnel, affectif et historique, comme 

c’est le cas de la Rahba  de Souk  Sidi Moussa qui regroupe la mosquée (Tamesguida), le 

marché (Souk)  et la place (Rahba). 

 

Figure n° 4 : Fragment du Ksar de Timimoun, illustrant son organisation spatiale. 

 
 

Ici, dans ces établissements humains fondés sur la spiritualité, la centralité représente la 

manifestation de l’unicité, et concerne l’acte de bâtir dans le sens où on construit son 

enveloppe et par la suite le centre se détermine. A partir de la centralité on a création de 

lieux durables marqués par des limites qui font naître les notions «d’intérieur» et 

«d’extérieur» donnant naissance aux sentiments de sécurité et d’appartenance. Le 

sentiment de sécurité est renforcé par l’image résultante du labyrinthe où le non initié ne 
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Généralement, les Ighamawen sont édifiés sur des pitons rocheux afin d’assurer la 

sécurité contre les invasions des tribus ennemies. Chaque Agham est occupé par la tribu, le 

chef de tribu et les esclaves 
(14)

 provenant généralement du Niger. Représentant la première 

forme de transformation du site naturel, la fondation d’Agham Tahatait datant du VI
ème

 

siècle constitue un fait urbain important à Timimoun. Les premiers Ighamawen construits 

dans la région seraient ceux de Igosten et Deldoul. Les traces des Ighamawen qui subsistent 

de nos jours sont : Ouled Brahim, Amellal, Ama Akbour, Ouled El Mahdi, Tazaghart, 

Charif (en ruine), Suttan (en ruine), Dahou, El Bali, Ait Timezline et Bouyahya 
(4) (7)

 (Figure 

n°3).  

L’Agham est l’archétype du mode de regroupement dans les régions sahariennes. Il 

représente un établissement humain compact, dense, haut, de forme le plus souvent carrée 

ou rectangulaire, fermé par une enceinte continue et aveugle, flanqué  de tours d’angles et 

percé d’une porte par laquelle se font toutes les relations avec le milieu extérieur. 

Ainsi se constituèrent des ensembles de villages refuges (Ksar) dont les emplacements 

étaient décidés d’un commun accord entre les différentes tribus.  

 

1.2. L’organisation spatiale du  Ksar : une logique socio spatiale particulière. 
L’implantation des premiers établissements humains à Timimoun (Ighamawen et Ksar) 

obéissaient aux exigences de défense, d’intimité (Horma), de sacralité et au mode de vie 

sociétale ; des exigences que semblent garantir des principes d’organisation spatiale comme 

la linéarité, la centralité, les éléments ordonnateurs (dominants) et  exceptionnels.  

 
Figure n° 3 : Les conditions de création de l’établissement humain à Timimoun. 



El-Tawassol sciences humaines et sociales                                                          N°30 - Juin 2012 

 

49 

 

 

 

Figure n°2 : Les principales étapes d’extension de Timimoun. 

 

 
Source : PDAU Timimoun 2008. 

Par la suite, pour répondre aux conditions de sécurité et d’assurance morale et physique  

de la tribu, le timimounien marque son territoire et proclame son appropriation, en dressant 

les premières limites matérialisées par les deux  pistes caravanières et la palmeraie. 

Une fois ces limites établies, un deuxième territoire prend naissance : l’Agham, une 

forteresse du désert qui élève haut ses murs pour une protection contre les vents, le soleil, la 

lumière et les assauts des tribus ennemies (Photo n°2). L’Agham contrôle le territoire et son 

terroir, le structure et dessine les parcours 
(3)

. Son implantation est ordonnée par le réseau de 

Foggara puisque son emplacement correspond aux endroits où débouche la Foggara. 

 
 

 
 

Photo n°1 : Le peigne répartiteur des parts de 

l’eau, après son acheminement par la foggara. 

Source : Abdelatif  Laoufi, 2006. 

 

 
 

Photo n°2 : Agham en ruine au alentour de 

Timimoun  

Source : Abdelatif  Laoufi, 2006. 
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1- Le Ksar de Timimoun : composition spatiale et appartenance sociale. 

Timimoun est située à 200 Km au Nord du chef-lieu de Wilaya d’Adrar, à 1400 Km au 

sud d’Alger, la capitale nationale (Figure n°1), et compte près de 33.000 habitants 
(20)

. Des 

travaux d’anthropologie confirment que les sites du territoire de Timimoun ont été occupés 

de manière discontinue. Ces ruptures dans l’occupation spatiale sont dues aux phénomènes 

d’ensablement recouvrant foggaras, jardins et habitations, aux épidémies, aux  famines ainsi 

qu’aux guerres entre Ksour 
(14)

. 

Dans son occupation spatiale (Figure n°2), et en allant du plus ancien à l’actuel, 

Timimoun est  composée de châteaux en ruines avec, aux alentours, des traces de jardins, le 

Ksar (noyau d’habitat traditionnel), le village qui date depuis l’époque coloniale et les 

différentes extensions réalisées depuis l’indépendance 
(4) (5)

. 

 

1.1. La fondation de l’établissement -Ksar- : la structure primitive de la ville et une 

symbiose entre l’homme et la nature.  

Tout établissement de l’homme dans l’espace se fonde sur l’expérience et la 

connaissance du milieu naturel offrant une multitude de formes potentielles et vitales. Ainsi 

s’établir désigne un concept existentiel qui démontre la capacité de symboliser des 

significations. La symbiose entre l’homme et la nature est aussi tributaire de la vie en 

société, un véritable système dans lequel tous les aspects de la vie sont liés les uns aux 

autres 
(19) (20)

. 

A Timimoun, l’établissement humain a débuté par la recherche de l’eau (un élément de 

subsistance et de sacralité dans ces régions du désert) et des moyens techniques adéquats -la 

Foggara- pour la capter et l’exploiter à des fins d’irrigation (Photo n°1). La Foggara est un 

système millénaire de galeries souterraines qui drainent les eaux captées dans la nappe 

phréatique au moyen d’une pente régulière inférieure à la pente générale du sol. 

 

 
Figure n°1 : Situation de Timimoun. 

Source : Site Amis de Timimoun : 

www.amisdetimimoun.free. 
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bioclimatiques et d’héritages culturels » 
(9)

. Il en résulte une forte rupture et désarticulation 

entre le traditionnel et le programmé et une inadaptation des outils. Cette situation nous 

pousse à réfléchir sur les actions à entreprendre pour préserver et développer les villes à 

noyaux traditionnels sans altérer leur identité et sans les priver du progrès. 

Ainsi, les villes du Sud algérien, comme celles du Nord, n’ont pas échappé aux modes 

d’urbanisation contemporains. Durant la période coloniale, les villes du Sud qui avaient leur 

propre système de formation et d’évolution spatiale, ont subi une forme d’évolution assez 

similaire à celle des villes du Nord malgré la reconnaissance par les autorités de leurs 

spécificités. En effet, en 1901 le gouverneur général justifie cette différenciation de la sorte 

«ne dites pas que nous faisons deux Algéries. Ces deux Algéries, elles existent en fait et 

sont nettement différenciées, par le climat, par la nature du sol, par les habitudes des tribus, 

par les coutumes et le droit qui leur sont propres, par l’administration spéciale et 

traditionnelle dont elles font l’objet » 
(18)

. La teneur du discours tranche avec les actions et 

les actes sur le terrain. L’irruption de modèles exogènes, véhiculés par les autorités 

coloniales (malgré leur reconnaissance des spécificités régionales) et consacrés par les 

autorités d’après guerre, a fait que les villes du Sud algérien sont le produit d’une 

juxtaposition d’entités totalement différentes les unes des autres dans la manière de 

concevoir l’espace telles que le Ksar, le village colonial et les zones d’extension post 

coloniales. Leur coexistence et leur juxtaposition donnent un caractère hétérogène et 

dualiste au tissu urbain, et concourent à la fragmentation spatiale et à la réorganisation 

socio-spatiale. Cette recomposition spatiale est le marqueur d’une rupture avec des logiques 

et stratégies socio-spatiales ancestrales et la source d’antagonismes affectant le 

comportement des individus et des groupes qui se trouvent tiraillés entre des modes de 

construction et des pratiques totalement différents de leur propre culture, de leur rapport à 

l’espace et de leur relation sociale. A ce propos, BARTELONE, C, (2005) s’interroge sur le 

sens d’un tel processus de construction « s’agit-il de la ville dans sa continuité historique, ou 

de l’urbain qui marquerait une irréversible coupure avec le passé et inscrirait l’ancienne 

ville dans une urbanisation géographiquement éparpillée relevant de logiques techniques 

plus que de la volonté politique ? » 
(2)

. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude sur la ville de Timimoun. L’objectif est 

de retracer les principales étapes d’évolution dans le temps et dans l’espace et de les croiser 

aux différents contextes historiques et socio-politiques, d’une part; et de relever les 

transformations spatiales et architecturales introduites par les habitants dans un souci 

d’adaptabilité au climat et de préservation d’un mode de vie, d’autre part. L’approche 

préconisée consiste en une étude comparative sur le plan typo-morphologique entre les trois 

entités spatiales la composant à différentes  périodes historiques et politiques : le ksar, le 

village colonial et les espaces d’extension post indépendance. La typologie nous permettra 

de lire, de déterminer  et de classer les différents types d’espaces composant et structurant 

chaque entité 
(10)

. 

L’observation directe des pratiques sociales est le second outil d’analyse. Les visites sur 

terrain et les entretiens directs auprès de la population locale permettent d’apporter un autre 

regard sur les changements en cours que celui découlant du seul discours des acteurs 
(1)

. 

Ces deux éléments de la méthodologie (typo-morphologie et observation directe) nous 

permettent à travers l’analyse comparative des trois configurations spatiales de déduire les 

répercutions sur un plan urbain, architecturale, et de relever les réappropriations spatiales 

des habitants comme réaction aux différentes politiques urbaines. 
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Résumé 

Cet article traite de la question des dynamiques socio-spatiales qu’a connues la ville de 

Timimoun, une ville du Sud Ouest Algérien, à travers trois principales périodes de son 

histoire (avant la colonisation, durant la colonisation et après l’indépendance) et les 

répercussions des politiques d’aménagement sur la forme urbaine et architecturale.   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

d’un long et laborieux processus de préservation d’identité culturelle et architecturale. 

L’image de leur organisation d’ensemble masque la complexité des structures sociales et 

des dispositifs symboliques. Les Ksour sont des anciens tissus qui incarnent le symbole et la 

mémoire d’une société locale complexe impulsée par ses instincts, son histoire, son mode de 

vie (représentations et valeurs) et son ingéniosité (savoir technique) à s’adapter et à résister 

à un environnement bioclimatique et sociologique des plus austères. 

Mais avec l’avènement de la société industrielle, les ksours passent par une phase 

décisive dans leur évolution socio-spatiale : apparition et développement de nouvelles 

façons de produire, de consommer et de penser l’espace et donc de nouveaux rapports avec 

la ville marqués par la désorientation, la non identification, la réappropriation spatiale par 

les habitants et la production d’un nouveau paysage urbain et architectural. Au cours de ces 

dernières décennies, l’urbanisation a pris, une fois encore, de nouvelles formes. Comme le 

précise si bien COTE, M. (2005, p.5) : « l’urbanisation actuelle est radicalement nouvelle, et 

étonnante à bien des égards. Nouvelle par son ampleur et le territoire ksour ne constitue plus 

qu’une très petite part des superficies bâties. Elle est nouvelle aussi par ses formes, puisant 

ses modèles dans ceux du nord du pays, répétant les mêmes techniques, les mêmes 

matériaux, les mêmes plans de masse, semblant tourner le dos aux formes d’adaptations 

 ملخص

لديناميكيات ا لموضوع يتطرق ىذا المقال
مدينة تيميمون  الفضائية التي عرفتيا االجتماعية

ثالث  خاللوذلك من  الواقعة جنوب غرب الجزائر،
وبعد  ،قبل وأثناء أالستعمار)مراحل تاريخية أساسية 

سياسات التييئة عمى  ومدى تأثير ( االستقالل
 .لممدينة الشكل الحضري و اليندسي

 

 

Introduction  

La ville se base, dans sa 

construction, sur la conjugaison 

d’éléments matériels et humains, 

découlant d’une multitude de décisions 

individuelles et collectives. Les cités 

anciennes, comme les Médinas et les 

Ksour sont le produit de compétences 

que nous qualifions d’artisanales. Ces 

cités, dites traditionnelles par rapport 

aux modes et techniques de 

productions, représentent le résultat 
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légitimité sont des formes symboliques de la relation de domination qui passent à la fois par 

l'incorporation de pratiques relationnelles socialement réglées, et par l'intériorisation 

individuelle de représentations plus ou moins correspondantes. 
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manipulation définit précisément la démarche actuelle de la domination symbolique du 

management. Manipuler des relations symboliques consiste bien à faire penser à des agents 

dominés des idées élaborées par des agents dominants à l'aide de techniques 

communicationnelles. Peu importe ici que ces idées soient justes ou fausses, d'intérêt public 

ou particulier. On est en présence d'une démarche d'ingénierie sociale appliquée aux 

relations symboliques et les agents managériaux dominants en sont les promoteurs. Les 

nouvelles conditions d'exercice du pouvoir dominant en organisation passent aujourd'hui par 

la maîtrise des technologies symboliques de la communication institutionnelle. 

 

Conclusion  
Il semble désormais relativement acquis dans les sciences sociales que le pouvoir n'est 

pas une substance que des individus s'approprient pour soumettre d'autres individus, mais la 

résultante d'une interaction entre des agents sociaux occupants des positions de force sociale 

différentes et inégales sous divers rapports. Mais on s'arrête en chemin si l'on s'en tient à 

cette avancée théorique comme le font les sociologues actuels des organisations ou des 

entreprises. De Crozier à Sainsaulieu, le pouvoir n'est envisagé que dans les formes de la 

division technique du travail, celles qui concernent la distribution hiérarchique des tâches en 

fonction de la production optimale des biens et des services. Ces sociologues mettent entre 

parenthèses la division sociale du pouvoir. Cette division sociale concerne le processus de 

distribution des catégories sociales - ou des classes - dans les hiérarchies de pouvoir et aussi 

la reproduction des formes d'exercice objectifs et symboliques du pouvoir des dominants sur 

les dominés. En éludant la division sociale du travail, ils opèrent une naturalisation ou une 

réification de la distribution et des formes du pouvoir en entreprise. Dans la relation 

interdépendante et transitive de pouvoir entre individus ou catégories d'individus, l'inégalité 

de position produit une dépendance accrue de ceux qui sont en situation de force inférieure 

sous un rapport socialement déterminant. Cette dépendance d'infériorité peut aller de la 

subordination à la soumission. Elle est, en ce sens, une relation de domination sans qu'elle 

ait été expressément ou volontairement établie par les participants. La domination est donc 

le processus qui produit et reproduit l'inégalité de position et de pouvoir entre des agents et 

des groupes d'agents. Cette inégalité se manifeste par une subordination relative des agents 

en situation d'infériorité aux objectifs des agents dominants. L'accès différentiel aux moyens 

matériels et idéels détermine les positions variables dans les rapports de forces. 

La différenciation poussée des institutions dans les sociétés démocratiques occidentales a 

produit des structures très diversifiées de catégories d'agents occupants des positions dans le 

champ dominant du pouvoir social. La représentation marxienne avait attribué une force 

unilatéralement exclusive au pouvoir économique du capitalisme. Mais on admettra 

aisément que ce champ est largement inclus dans l'ensemble des champs qui composent 

l'espace social de la domination. C'est pourquoi il sera ici question de gestion symbolique de 

la domination des rapports de travail par le management. L'espace social du symbolique est 

ici entendu comme l'ensemble des phénomènes subjectifs qui concernent l'affectivité, 

l'imaginaire et les représentations conscientes. La gestion du symbolique recouvre toutes les 

techniques consistant à agir sur cet espace social subjectif dans un sens prédéterminé. La 

domination symbolique est elle-même le processus de formation du consentement des 

dominés ou de la légitimité des dominants en dehors des situations de pure imposition du 

pouvoir par la force. Pour que les dominés reconnaissent le pouvoir des dominants, il faut 

que ces derniers leurs rendent des services matériels et symboliques. Consentement et 
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situations particulières. La forme du marketing publicitaire est au fondement de ces discours 

et pratiques professionnelles. L'étude de marché devient l'étude d'opinion des publics 

concernés. Le mix communicationnel se décline en élaboration d'objectifs symboliques, de 

messages correspondants, de détermination des publics-cibles et de conception des supports 

ou actions pour mettre en cohérence optimale les publics visés et la diffusion des messages. 

C'est à ce niveau que se conçoit la théâtralisation de l'idéologie managériale. Sur le théâtre 

de la domination symbolique managériale, la même pièce est rejouée sans cesse, tel les 

grands classiques que l'on met en scène à des époques diverses et dans des lieux différents. 

Mais ici, la mise en scène change en fonction des publics et des conjonctures, et non de 

l'inspiration. Les thèmes de l'idéologie managériale structurent le contenu de la pièce, les 

personnages sont les managers, les DRH, les dircom, les publics internes ou externes, le 

décor est celui de telle ou telle entreprise et les accessoires sont les supports et les actions de 

communication
(12)

. 

La palette des accessoires est relativement limitée. Pour réaliser ses plans de campagne, 

le dircom peut piocher dans l'ensemble des moyens oraux, écrits ou audiovisuels. Mais 

l'usage des supports de communication tourne essentiellement autour de l'identification 

visuelle, des journaux ou publications diverses, des réunions ou assemblées et des relations 

avec la presse écrite et audiovisuelle. Ces supports sont généralement combinés dans des 

actions spécifiques. 

 

La fabrication rationalisée de la légitimité managériale 

La nouvelle légitimité managériale est une opération rationalisée de fabrication dont on 

ne sait si elle n'est qu'une apparence ou une illusion faite réalité. De même que l'opinion 

publique est un artefact produit par les instituts de sondage et les journalistes, la 

reconnaissance de l'entreprise citoyenne est le produit de la mise en scène 

communicationnelle. Les salariés sont tenus à distance comme les spectateurs devant la 

scène. De même que les sondages isolent les citoyens et donnent la maîtrise du 

questionnement et de l'interprétation aux agents qui les commandent, les formes et actions 

participatives de la communication institutionnelle isolent les salariés. L'information et les 

actions sont entièrement maîtrisées par le management symbolique. A travers les enquêtes, 

les journaux et les diverses campagnes de communication, il s'agit de fabriquer une image 

de consensus et de légitimité de la domination managériale
(13)

. 

La réalité très limitée des formes participatives et des possibilités d'expression des 

salariés permet de rendre crédibles le modèle institutionnel de l'entreprise et la légitimité de 

ceux qui la dirigent. Même ceux qui n'y croient pas sont sommés de reconnaître qu'elle 

existe, puisque la communication la fait exister. Nous sommes bien en présence d'un 

artefact dont l'ingénierie symbolique est la méthode de production. 

La question lancinante de la manipulation est à nouveau posée. Il est de bon ton, dans la 

communauté scientifique, de renvoyer cette problématique aux positions partisanes ou aux 

démarches simplistes. Cela ne se fait plus de citer les passages jadis célèbres des 

philosophes de l'École de Francfort. La notion de gestion du social semble être plus nuancée 

et politicaly correct. Cependant, que fait un dircom ? Il travaille à proximité des directions 

générales, élabore des objectifs et des actions en fonction de la stratégie managériale. Sa 

stratégie propre est destinée à « définir pour chaque public visé ce que l'on veut qu'il pense 

ou fasse» 
(14)

. Si on supprime sa connotation machiavélique et qu'on ne méconnaît pas les 

conditions objectives de possibilité des "actions rationnelles en vue d'une fin", le concept de 
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mythes, rites, symboles et valeurs est censée mettre à jour les ciments du lien social. A partir 

de cette supposée culture propre, on établit la charte des valeurs supposées produire 

l'adhésion. Un projet d'entreprise, établi par la mise en scène d’un pseudo concertation, sert 

de média à la communication de ses valeurs
(9)

. 

 

La rationalisation du pouvoir symbolique 

L'ingénierie sociale est d'importation récente dans le management algérien. Son 

expansion a été bloquée par l'autoritarisme de l'organisation taylorienne et par la forme du 

compromis algériens des relations socioprofessionnelles. La décomposition de ces relations 

a permis un essor des techniques d'ingénierie sociale et symbolique.La gestion des 

ressources humaines et la communication institutionnelle en sont les principaux dispositifs 

fonctionnels. La gestion symbolique des relations socioprofessionnelles n'est pas un 

phénomène nouveau, mais elle" a revêtu un caractère plus systématique et rationalisé. Les 

directions de communication des entreprises se sont spécialisées dans la mise en œuvre des 

techniques d'ingénierie symbolique. Une première période euphorique dans les années 

quatre-vingt a connu l'application souvent grossière de la démarche du management 

communicationnel par la culture et les valeurs. Les audits de culture et les projets 

d'entreprise ont alors fleuri. La faible crédibilité de ces actions ajoutée à la dure réalité des 

plans sociaux a relégué ces outils dans les tiroirs des dircom. Une période plus réaliste a 

alors succédé aux effets risqués (et onéreux) des nouvelles modes
(10)

. 

 

L'appareil intellectuel des technologies de communication 

La communication institutionnelle met en œuvre des technologies intellectuelles que l'on 

peut définir comme des procédés rationalisés de production et de diffusion symboliques. 

Ces technologies peuvent se résumer en trois démarches essentielles: veille sociale, mise en 

scène de l'idéologie managériale, production d'actions et de supports communicationnels 

correspondants. 

DRH et dircom sont aujourd'hui les observateurs permanents du climat social mesuré à 

travers des audits d'information, des enquêtes d'opinions ou des baromètres d'image 

réguliers. L'encadrement est particulièrement sollicité pour s'informer sur l'état des relations 

sociales dans leurs services quand ce ne sont pas des formules proches de l'espionnage qui 

sont mises en place. La veille sociale a pour fonction de repérer les lieux et les motifs de 

conflits aux fins de leur gestion prévisionnelle. La communication managériale est un de ses 

instruments. En amont, elle produit une ambiance consensuelle, en aval elle traite 

ponctuellement les risques de mouvements sociaux ou de déstabilisation du consensus. Les 

audits ; enquêtes et baromètres permettent d'adapter ou de reconstruire les stratégies et les 

actions de communication à l'évolution présumée des relations socioprofessionnelles. 

L'obsession de l'image est une donnée constante. Elle court de l'identité visuelle condensée 

dans le logo et déclinée par l'intermédiaire des chartes graphiques, jusqu'à la mesure des 

perceptions de l'entreprise par les publics internes ou externes
(11)

. Peu importe si la notion 

d'image traduit une réalité précise, sa conception et sa mesure servent de guide approximatif 

ou de point de repère à la gestion prévisionnelle du climat social ou de l'opinion des publics 

sensibles aux activités de l'entreprise. 

La démarche stratégique condense les technologies intellectuelles de l'ingénierie de la 

domination symbolique. Le capital professionnel spécifique des dircom comprend un 

ensemble de méthodes, d'actions et de supports symboliques qu'ils articulent au gré des 
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institutionnelle boucle le cercle de la citoyenneté et de l'implication dans une démarche 

globale associant l'externe et l'interne, c'est-à-dire les mêmes individus en tant que citoyens 

ou salariés. 

 

L'ingénierie sociale et symbolique 

La communication institutionnelle s'objective par des fonctions organisées, par des agents 

professionnels et par des technologies intellectuelles spécialisées. Ces conditions objectives 

d'existence ne sont rendues possibles que par les présupposés idéologiques 'précédemment 

mentionnés. En même temps, ces derniers ne peuvent trouver leur efficacité et leur 

légitimité que par des techniques d'ingénierie sociale et symbolique différentes des modes 

classiques de diffusion des idéologies. Observer que la communication institutionnelle est 

un instrument de la domination symbolique managériale est une constatation simplement 

empirique. Autant ses présupposés idéologiques tendent à légitimer les rapports entre 

dominants et dominés, autant ses techniques d'intervention visent à produire ou reproduire 

cette légitimité ainsi que les représentations et comportements correspondants. Le social 

engineering est né aux États-Unis avec les travaux des psycho-sociologues du travail. Des 

recherches d'Elton Mayo aux expériences de "relations humaines", les spécialistes du 

management des hommes n'ont cessé de perfectionner les procédés organisationnels et 

symboliques de la gestion des relations de travail par l'encadrement: améliorations pilotées 

des conditions de travail, procédés d'animation et de gestion des groupes et des conflits, 

recherche de formes d'organisation impliquantes... Qu'on les appelle méthodes de gestion ou 

techniques de manipulation des relations, ils consistent en la production par des spécialistes 

du management de procédés rationalisés d'obtention chez les salariés de comportements et 

de représentations préconstruites en dehors d’eux. L'usage de plus en plus systématique des 

diverses sciences humaines et sociales est une des données essentielles de la rationalisation 

des méthodes de l'ingénierie sociale
(8)

. Ces savoirs sont le plus souvent utilisés de façon 

pragmatique au gré des modes et des besoins et sans exigences méthodologiques. Mais le 

recours de plus en plus systématique à des spécialistes issus de formations universitaires 

adéquates tend à en améliorer l'efficacité et la rigueur. 

Ces technologies organisationnelles de l'ingénierie sociale se sont ensuite prolongées 

dans des technologies intellectuelles de gestion ou de manipulation symbolique. Elles se 

sont d'abord formées au niveau de l'animation des équipes de travail par l'encadrement, 

telles que la dynamique de groupe, l'analyse transactionnelle ou la programmation 

neurolinguistique. Elles se sont étendues à l'ensemble des relations sociales internes et 

externes de l'entreprise. Le management par les valeurs et la culture d’entreprise promue par 

l'ouvrage célèbre de Peters et Waterman a été l'expression la plus complète de l'ingénierie 

symbolique. Cette démarche part du principe que les incitations économiques, 

organisationnelles de l'ingénierie sociale ne peuvent suffire à dégager une productivité 

maximale du travail salarié et une cohésion stable des relations socio professionnelles. Il 

faut y ajouter des méthodes de production symbolique Globales du consensus interne et de 

l'intégration des salariés aux objectifs des entreprises. Il s'agit de faire partager les valeurs 

managériales assimilées à la culture de l'entreprise et susceptibles de provoquer l'adhésion, 

voire l'identification des salariés à leur institution. La méthodologie venue des États-Unis ne 

s'embarrasse pas de précautions épistémologiques élémentaires. On réalise un audit qui 

synthétise la culture de l'entreprise en important purement et simplement les concepts de 

l'anthropologie culturelle réalisée dans les tribus primitives. La recherche grossière des 
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et symboliques. L'idéologie de la lutte des classes incarnait diversement dans les partis de 

gauche et le syndicalisme anticapitaliste la mentalité de "consensus-conflit" avec le patronat 

d'une majorité de salariés. Cette idéologie s'étant écroulée, un autre ensemble de croyances 

l'a remplacée qui s'est condensée autour de la supériorité du marché libéré des entraves 

régulatrices et de la fonction institutionnelle centrale de l'entreprise. La réconciliation 

présumée des algériens avec leurs entreprises est en tout cas le signe que les salariés ne 

remettent plus en cause la forme libérale de son organisation et de la distribution du pouvoir 

économique. Ce processus est le cadre  Potentiel des luttes pour une nouvelle définition 

légitime du rôle de l'entreprise et de ses dirigeants. La place était libre pour que puisse se 

développer la croyance dans le modèle institutionnel de l'entreprise privée. Elle n'a pas 

manqué d'être investie. 

Les principaux thèmes de la nouvelle idéologie managériale sont en correspondance 

symbolique avec trois éléments structurels du rejet des formes obsolètes tayloriennes et 

bureaucratiques d'exercice du pouvoir managérial. D'une part, l'entreprise est présentée dans 

la société comme expression de l'intérêt général et comme modèle institutionnel en réponse 

à son image sociale négative; d'autre part, la recherche de formes participatives affirme la 

volonté d'associer les salariés à la gestion de l'organisation en réponse à l'absolutisme 

patronal et hiérarchique; enfin, la diffusion de l'information et la recherche de l'expression 

sont présentées comme le catalyseur des nouvelles relations sociales internes et externes des 

organisations. L’entreprise citoyenne, l'implication et la communication résument la 

philosophie des discours et des pratiques qui font vivre ces trois éléments. Elle produit à la 

fois la reconnaissance de sa domination et la méconnaissance de la formation non citoyenne 

de son pouvoir
(6)

. 

La tendance au management participatif se réalise dans des recompositions hiérarchiques 

limitées de la division technique du travail. De l'autonomie, des responsabilités et des 

capacités d'expression sont déplacées vers les niveaux opérationnels. Mais rien ne change au 

niveau de la division sociale du travail. La séparation entre la conception et l'exécution se 

déplace légèrement vers le bas pour faire face aux nécessités de la production flexible. Les 

équipes autonomes et les formes idéocratiques ou matricielles des groupes de projet et des 

équipes autonomes permettent une intervention ponctuelle de tous les participants sur 

l'organisation du travail et la réalisation des produits. Ce processus est partiel et reste 

entièrement contrôlé par le management. L'implication est plus incitée que négociée et les 

formes du compromis social restent bloquées. La séparation entre les pouvoirs de décision 

et les capacités d'exécution est complète. Mais la nouvelle idéologie managériale peut 

s'appuyer sur l'avancée réelle et nécessaire de formes participatives limitées et de méthodes 

de direction plus consensuelles ou moins autoritaires pour promouvoir l'idée de l'implication 

des salariés dans leur travail et de leur intégration aux objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire 

du management
(7)

. 

La médiation symbolique entre la citoyenneté externe de l'entreprise et l'implication 

interne des salariés s'opère par l'intermédiaire de la communication. La communication 

institutionnelle se nourrit de l'emprise récente de l'idéologie communicationnelle sur les 

sociétés occidentales. Elle trouve une base objective dans le traitement informatisé de la 

circulation accrue des informations de travail et dans les besoins en communication des 

formes participatives de management. La croyance aux vertus "démocratiques" de la 

communication s'articule avec les exigences technologiques et organisationnelles en 

communication de la productivité flexible et du contrôle qualité. La communication 
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plus souvent, que le noyau stable du salariat opérationnel et d'encadrement
(4)

. 

Le développement de la communication institutionnelle est une des tendances les plus 

généralisées du modèle de management participatif. Il concerne une pièce maîtresse des 

modifications de la domination symbolique du management dans la recherche d'une 

nouvelle légitimité. Il ne s'agit pas de prétendre que la communication institutionnelle a créé 

à elle seule les conditions d'une nouvelle légitimité managériale ni de révéler une entreprise 

concertée de manipulation. La réhabilitation de l'image entrepreneuriale et la réconciliation 

supposée des algériens avec leurs entreprises est d'abord le résultat des conditions socio-

économiques et politiques précédemment rappelées (recul du poids social de la classe 

ouvrière, éclatement du salariat, affaiblissement des syndicats, délabrement ou reconversion 

des partis anticapitalistes, chute des pays dits socialistes, crise d'efficacité et de légitimité 

des institutions publiques). Frappé lui-même par une crise d'efficacité et de légitimité, le 

champ managérial a pu et a su occuper au moment de la mondialisation économique une 

position institutionnelle centrale et une nouvelle légitimité dans la formation sociale 

française comme au sein des entreprises. Cette évolution produit de nouvelles formes de 

domination symbolique qui sont ici analysées. 

 

Gestion du social et communication institutionnelle 

La problématique présente recherche les nouvelles conditions d'efficacité de la 

légitimation du pouvoir managérial et les conditions de la reconnaissance de cette légitimité 

par tout ou partie des salariés. Cela revient à analyser les processus symboliques du 

consentement des salariés au pouvoir managérial dans les conditions relativement violentes 

des restructurations organisationnelles, des modifications des modes de direction et 

d'encadrement, de l'éclatement des statuts salariaux stables ou précaires et de la privation 

massive d'emplois. Cette violence objective est à la fois génératrice de soumission 

contrainte et de rejets conflictuels. Le problème du chômage endémique est probablement 

une donnée objective centrale des relations socioprofessionnelles en transition. Mais il s'agit 

d'une injonction paradoxale. L'espoir de subsister dans un emploi stable ou d'accéder à un 

emploi, même précaire, sont des pressions objectives génératrices de passivité soumise. 

Toutefois, le dépassement d'un seuil de tolérance que les pouvoirs publics et économiques 

s'emploient. Constamment à ne pas atteindre est générateur de conflits explosifs, tant du 

côté des salariés menacés de licenciements que des chômeurs en situation insupportable. S'il 

est probable que l'acceptation du pouvoir managérial passe en partie par l'espoir de garder 

ou de trouver un travail dans une situation où seules les entreprises semblent offrir des 

chances de sortie de crise, cette contrainte objective ne peut expliquer la légitimité retrouvée 

du management. La formation de la communication institutionnelle permet de comprendre 

un élément important des processus de reproduction symbolique de la domination en cours. 

Ils sont le produit d'une nouvelle idéologie et des technologies intellectuelles d'une 

ingénierie sociale et symbolique
(5)

. 

 

L'idéologie managériale 

En ces temps de fin des grandes idéologies, il peut paraître désuet de revenir à ce 

concept. D'autant que les idées managériales ne se prévalent pas d'un grand personnage 

fondateur et qu'elles ne sont pas relayées par un appareil centralisé qui fixe les canons de 

l'orthodoxie. La diffusion d'une idéologie ne peut jamais être le pur produit de la démarche 

volontariste d'agents sociaux. Elle reflète l'état ou l'évolution des rapports de force objectifs 
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Communication et management participatif 

Un processus de rupture dans les formes de la domination managériale s'est effectué en 

Algérie au milieu des années quatre vingt. La phase antérieure était caractérisée par une 

forme de compromis social de type fordien entre l'État, les organisations patronales et les 

syndicats de salariés. L'État jouait le rôle central de régulateur économique, de législateur 

du travail, de protecteur social et d'arbitre des négociations entre patronat et syndicats dans 

une économie à forte composante publique. Le patronat régnait en maître absolu sur la 

gestion des entreprises, sur ses décisions stratégiques et sur l'organisation du travail dont la 

forme taylorienne était dominante. Les syndicats étaient les relais obligés des mouvements 

sociaux nombreux de défense des conditions de vie et de travail et des négociations de 

branche avec le patronat. A l'État, l'arbitrage social et politique, au patronat la gestion de 

l'organisation et de la productivité du travail, et aux syndicats la défense du pouvoir d'achat 

et des droits des salariés, ainsi peut-on schématiser le compromis social à la française. Ce 

climat social et symbolique s'incarnait dans une image négative du patronat et dans une 

faible crédibilité institutionnelle de l'entreprise privée. Il favorisait l'influence de l'idéologie 

de la lutte des classes entretenue par un fort courant politique anticapitaliste. Dans cette 

configuration, le pouvoir entrepreneurial était relativement circonscrit à la sphère 

marchande de la production et des échanges économiques privés. Le patronat intervenait 

peu dans l'espace public et le taylorisme dur limitait, par nature, la communication 

symbolique interne au commandement autoritaire et au combat contre les syndicalistes. Les 

syndicats ouvriers étaient les principaux promoteurs d'une communication symbolique 

organisée dans les entreprises au rythme des publications propagandistes, des interventions 

militantes, des grèves et des manifestations. Le pouvoir symbolique et la légitimité du 

capitalisme balançaient entre son influence dominante dans le rapport des forces 

sociopolitiques et sa forte contestation par les deux courants de la gauche, socialiste et 

communiste
(3)

. 

 La crise économique et le processus de mondialisation dérégulation de l'économie, la 

chute de l'idéologie socialiste de la lutte des classes et des partis qui l'incarnaient, les 

restructurations dans la configuration institutionnelle et sociale provoquent la 

décomposition du compromis social à la française et une nouvelle distribution des pouvoirs 

sociaux de l'État, du patronat et des syndicats de salariés. C'est dans ce cadre qu'apparaissent 

les modifications du management et du pouvoir symbolique dans l'entreprise. 

Le management participatif exprime le processus général qui s'est opéré dans les 

nouvelles formes de pouvoir patronal. Il ne s'agit pas d'un modèle construit qui s'est imposé 

globalement comme celui du taylorisme, mais d'un ensemble de tendances gestionnaires et 

organisationnelles que l'on peut rassembler dans cette appellation idéal-typique. Sous 

l'invocation très idéologique d'une sortie du taylorisme, et surtout, sous le poids des 

inadaptations lourdes de l' DST classique aux nouvelles exigences économiques et sociales, 

un certain nombre de transformations organisationnelles se réalisent dans la plupart des 

grandes entreprises privées: réduction des lignes hiérarchiques, décloisonnement de 

services, transfert à la base opérationnelle de certaines tâches de responsabilité dans 

l'organisation du travail, création d'équipes autonomes et de formes participatives pour la 

recherche de la qualité et de la productivité, ample diffusion de l'information du travail, 

substitution de l'animation communicationnelle au commandement autoritaire, motivation et 

implication des salariés. Ces tendances se reproduisent diversement dans les entreprises en 

fonction des nécessités productives et commerciales (La ville, 1992). Elles ne concernent, le 
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représentations sociales s'objectivent dans des hiérarchies existantes et des systèmes de 

règles institutionnalisés, et sont plus ou moins intériorisées par les individus. Les moyens 

intellectuels ou matériels de leur conception et de leur diffusion sont généralement maîtrisés 

par les champs dominants du pouvoir. Tel est le cas de la communication managériale. 

 

L'essor des fonctions communicationnelles 

Les transformations des fonctions communicationnelles dans les entreprises sont-elles un 

indicateur des transformations des formes de pouvoir et, en particulier, de la domination 

symbolique? Plusieurs séries de phénomènes sont à l'origine des transformations des 

fonctions communicationnelles dans le monde dans les vingt dernières années
(1)

: 

•la pénétration massive des technologies informatiques est un facteur de production et de 

circulation considérable des informations liées au travail et aux échanges commerciaux. 

•les tentatives de sortie du taylorisme vers d'autres modèles d'organisation du travail et de 

la production intègrent la prise en compte d'une forte dimension communicationnelle. 

•l'intellectualisation du travail et l'élévation générale des qualifications sont productrices 

de relations communicationnelles. 

•les changements de mentalité des salariés et, en particulier, le rejet des méthodes de 

commandement autoritaire et impersonnel du taylorisme et de la bureaucratie ont ouvert la 

voie à des formes participatives de management où la communication tient une place 

centrale. 

• la légitimation managériale de la fonction sociale de l'entreprise dans la société et le 

processus symbolique -instituant la grande entreprise privée en modèle institutionnel 

dominant ont occupé une place de premier plan dans l'espace public. 

Ces facteurs interdépendants ont produit le développement des fonctions 

communicationnelles. Les trois premiers participent plus directement des évolutions dans 

l'organisation et la division technique du travail. Ils concernent des aspects fonctionnels de 

la communication dans les activités de production des biens et des services. Les deux 

derniers participent plutôt des évolutions des relations symboliques entre le pouvoir 

entrepreneurial et les 

Salariés, en particulier des nouveaux modes de légitimité de sa domination. 

Il faut également noter que les communications fonctionnelles et symboliques 

s'interpénètrent fortement au niveau de l'intellectualisation du travail (ZAR fian, 1993, p. 

55-61). Les communications fonctionnelles concernent la production et la circulation des 

informations et des messages directement nécessaires au travail. Les communications 

symboliques concernent,  notamment, le sens et la reconnaissance que les salariés attribuent 

à leur fonction et à leur position dans l'entreprise. 

En Algérie, la communication fonctionnelle est plutôt répartie dans divers services 

fonctionnels alors que la communication symbolique est plutôt assumée par les directions de 

la communication. Les directions de systèmes d'information gèrent la circulation 

automatisée de l'information. Divers services opérationnels et les directions de gestion des 

ressources humaines se partagent le traitement de la communication dans les relations de 

travail, notamment celles des formes participatives telles que les cercles de qualité, les 

équipes autonomes ou les groupes d'expression. Cette répartition du travail 

communicationnel n'est pas aussi tranchée dans la réalité et les formes fonctionnelles et 

symboliques interagissent plus ou moins dans les différents services
(2)

. 
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Résumé :  

Cet article se propose d'analyser l'évolution de la gestion symbolique des relations de 

travail dans les entreprises algériennes. Il développe ici la problématique du rapport entre 

pouvoir et organisation, et résume  l’approche théorique en affirmant le lien nécessaire 

entre les problématiques du pouvoir et de la domination. Ce point de vue, qui s'inscrit dans 

le domaine des sciences de l'information et de la communication, consiste à comprendre par 

quels moyens se produit, se diffuse et s'incorpore le sens que les individus attribuent à leur 

travail et à leur position dans l'entreprise, ainsi qu'à la fonction et au statut institutionnel de 

celle-ci dans la société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recomposition managériale du pouvoir symbolique 
La reconnaissance contrainte ou acceptée de la distribution des pouvoirs par les salariés 

participe de la domination symbolique. Elle n'est pas une donnée "naturelle" et sa 

reproduction n'a rien de spontanée. Elle est le produit de rapports sociaux objectifs dans 

lesquels les processus symboliques tiennent une place nécessaire. Ces processus 

symboliques ne passent pas d'abord ou uniquement par des représentations conscientes, 

mais par l'incorporation de comportements de reconnaissance, d'obéissance ou de 

soumission conformes aux structures particulières de pouvoir de différents champs sociaux. 

Ces comportements structurés s'accompagnent nécessairement d'un ensemble de 

représentations sociales qui légitiment la justesse supposée de la répartition des positions 

sociales et visent à maintenir les comportements conformes à l'ordre existant. Ces 

Introduction: 
 La formation récente de services de 

communication dans les entreprises privées, 

puis dans toutes les institutions, a organisé une 

fonction de conception et de diffusion de 

représentations sociales produites par le 

management. Ce qu'on appelle communication 

d'entreprise ou communication institutionnelle 

ne recouvre pas l'ensemble des communications 

dans ces organisations, mais la prise en charge 

par le management des communications qui 

concernent la circulation de l'information 

fonctionnelle et la gestion symbolique des 

relations sociales internes ou externes. 

 

 

 

 

 ملخص

يمنح ىذا المقال تحميال لتطور اإلدارة الرمزية لعالقات 
إشكالية لعمل في المؤسسات الجزائرية ويتناول بالشرح ا

ص المقاربة النظرية مخ  يم، ويبين السمطة والتنظالعالقة 
التي تؤكد عمى الترابط القائم بين إشكاليات السمطة 

ىذه النظرة المسجمة في ميدان عموم اإلعالم . والييمنة
لمستعممة تحتم عمينا فيم آلية الوسائل ا، و االتصال

و الذي من خالليا يقوم كل فرد تائج المترتبة عنيا والن
داخل ب المكانة المحددة لو بأداء الميام الموكمة لو حس

في  يالمؤسسة مع مراعاة الوظيفة والمركز االجتماع
 .المجتمع

. 
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normes parentales « apprises » répond à celui qui l’a sollicité la famille à l’intérieur d’une 

institution parée « d’objectivité » et de rigueur scientifique. 

S’agissant d’éclairer ces conduites universitaires « féminisées » nous pouvons, à notre 

tour, faire l’hypothèse que notre public (les étudiantes) pourrait être identifié par un « Moi-

Adulte » contaminé
 
par un

 
« Moi-Parent ». 

Un « Moi-Adulte » contaminé par un « Moi-Parent » signifierait que l’étudiante en 

sciences sociales, dans son élan promotionnel (du statut prescrit au statut acquis), serait 

en conformité avec ce qu’elle a « appris » de son milieu familial lequel recoupe le statut 

social et les rôles sociaux dévolus au sein même de la famille. Au bout du compte nous 

inclinons à penser qu’il s’agirait d’une tentative tendant à concilier ce qui relève de 

« l’APPRIS » et de « l’ENSEIGNE » ou en d’autres termes entre le « socio-culturel 

appris » et le « scientifique enseigné ». Une telle option dans notre recherche ne pourrait 

être infirmée ou confirmée qu’au vu de la stratégie à l’œuvre durant le cursus universitaire 

(à l’entrée de l’université, pendant les études et lors de l’élaboration des projets socio-

professionnels). 
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avantages d’être la source de l’énergie et du plaisir. C’est la base biologique de la 

personnalité. Il a cependant pour inconvénients de pouvoir devenir « enfant sauvage » en 

favorisant trop la valorisation du corps et des émotions. 

 

3.2. L’enfant adapté 

Il s’exprime chaque fois que nous agissons dans le but d’obtenir des autres de l’affection, 

de l’attention, ou l’approbation. 

 

3.3. L’enfant adapté soumis 

Il est fait de savoir-vivre, de réflexes conditionnés et de sentiments. Il a pour objectif de 

vivre en harmonie avec les figures d’autorité, d’obtenir leur approbation, de se soumettre à 

leurs règles. Respectueux des usages et des normes, il met les autres à l’aise et tient compte 

de son environnement. 

Parmi les avantages de l’enfant adapté on peut citer son intégration sociale et la facilité 

de la vie en société que le respect des normes permet. 

Parmi ses inconvénients il y a le fait que les excès de soumission mène à l’indécision et à 

l’incapacité à être autonome. 

 

3.4. L’enfant adapté rebelle 

L’enfant adapté rebelle agit contre les directives parentales dans le but d’obtenir, à défaut 

d’affection, de l’attention; ou il réagit à un parent abusif. Il tient compte des autres en se 

révoltant. Il a pour avantages de protéger l’enfant libre spontané contre les excès du 

pouvoir. Ses inconvénients s’expriment par un excès de rébellion qui peut mener à la 

violence; violence qui peut même se retourner contre soi. 

 

3.5. L’enfant créateur 

Il est fait d’intuition, d’idées magiques, d’un savoir-faire dans la manipulation des autres. 

Il est la source de l’innovation, de la créativité. La pensée y est intuitive et magique. Elle 

s’appuie sur des perceptions peu précises, n’ayant ni méthode, ni habitude. L’enfant créateur 

a pour avantages de pouvoir constituer pour l’adulte, particulièrement dans le domaine des 

relations humaines, un guide précis. Bien pris en charge par l’adulte, l’activité créative et 

artistique en est stimulée. Mais le petit professeur peut n’être que superficiel et entretenir 

des idées magiques, des superstitions, des rêves, qui peuvent biaiser toute l’activité de la 

personne. 

 

En guise de conclusion : Transaction et hypothèse possible 
Un tel éventail de transactions possibles proposé par les tenants de l’analyse 

transactionnelle suggère que l’individu serait en état d’emmagasiner des ressources 

cognitives émanant des groupes sociaux où s’effectue la socialisation familiale (période 

d’intériorisation des normes sociales et des rôles sociaux que confère le statut social au 

sein de la structure socio-familiale). Ces ressources cognitives réappropriées seront 

mobilisées et réinvesties dans des situations particulières pour faire office de code suggestif 

de perdurance des liens sociaux avec le groupe familial d’appartenance. Lorsque l’étudiante 

répond, par des attitudes, des comportements universitaires, à la famille selon son attente, 

cela engendre selon les tenants de l’analyse transactionnelle une transaction parallèle ou 

complémentaire. Signe de cet échange transactionnel : l’état du moi sollicité dominé par les 
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Le domaine de P (le moi parent) se subdivise selon les fonctions comportementales qu’il 

remplit en : 

 

1.1. Le parent normatif
 

Il répond à la question « que faire ? » par « il faut », « tu dois »… son contenu est fait 

de jugements de valeur, de normes, de règles, de principes, de limites. Le parent normatif a 

pour avantages de favoriser l’intégration sociale de l’individu. Ses réponses toutes faites, 

prêtes à l'emploi, sont généralement admises et sécurisantes. Il protège du danger en posant 

les limites. 

Il a pour inconvénients d’être trop rigide. Il peut inhiber l’expression individuelle, 

censurer la créativité. Conservateur, il peut être inadapté à l’environnement en changement. 

Il peut être persécuteur, critique. 

 

1.2. Le parent nourricier ou donnant 

A la question « comment ? », il donne des recettes ou façons de faire, encourage, 

prodigue des soins et de l’affection. Si le parent nourricier à l’avantage de permettre de 

vivre et de grandir en toute sécurité, il a l’inconvénient souvent de surprotéger, de couver et 

de faire les choses à la place des autres.   

 

2. L’état du Moi Adulte
 

L’adulte est le domaine du pensé. Il est neutre à l’égard du parent et de l’enfant. Il tient 

compte du temps présent et de la réalité extérieure. Il utilise la logique et est capable 

d’abstraction. Tout en tenant compte des sentiments, des besoins, il est moins dépendant des 

sensations immédiates. Mais sa perception du monde est structurée par le langage; elle est 

donc dépendante du contexte culturel. A l’intérieur de ce « moule » (de sa culture), l’adulte 

est considéré comme objectif. Il a l’avantage d’être le véritable agent de transformation du 

moi. Il permet d’évoluer, de se décentrer, de se surpasser et de se maîtriser. Il a cependant 

pour inconvénients de paraître froid, sans valeurs, sans principes et sans sentiments 

profonds. 

 

3. L’état du Moi Enfant
 

C’est le domaine du senti. Il comprend tous les besoins, les sensations et les émotions qui 

apparaissent naturellement chez une personne. Il comprend également l’enregistrement des 

expériences vécues par l’enfant et la façon dont il y a réagi (émotions et comportements). 

Il contient donc les comportements « anciens » ou archaïques provenant de l’enfance. Il 

éprouve sous forme de sensations externes ou internes tous les besoins et désirs qu’éprouve 

normalement une personne et les exprime sous forme de mouvements physiques simples et 

d’émotions. Lorsqu’une personne est « dans son Enfant; elle peut donc vivre soit ses 

sensations et ses émotions présentes, soit revivre des sensations et des émotions venant de 

son passé. 

Le domaine du Moi Enfant se subdivise en : 

 

3.1. L’enfant spontané 
Il est fait des besoins biologiques et physiologiques de base, les sensations (plaisirs, 

souffrance) et les émotions (joie, peur…) Le comportement de l’enfant spontané est libre, 

spontané, naturel. Il tient peu compte des contraintes de l’environnement. Il a pour 
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C’est en vertu de cette « similarité » entre deux institutions sociales de socialisation (la 

famille et l’université) à l’intersection desquelles évoluent l’étudiante que l’on est en 

« droit » de nous interroger sur ce public estudiantin émergent et sur la finalité du système 

universitaire. Cette question appelle celle du l’identité » de ce public, désormais, dans une 

« situation particulière » sinon problématique, elle appelle également la question relevant 

de la place et du rôle des sciences sociales. 

L’intersection de l’étudiante entre la famille et l’université, appelle à son tour, la 

communication que cette dernière s’y attèle avec celle-ci et/ou celle-là. 

 

d-2-2- L’analyse transactionnelle 
)18(

 comme alternative de réponse 

Une « situation particulière » à laquelle s’y astreint le public estudiantin féminin 

notamment en laissant poindre des « conduites féminisées » au sein d’une institution 

sommée d’être le domaine de « l’enseigné », de la démarche rigoureuse que commande la 

science et de l’objectivité tend à admettre l’hypothèse que ce public est en état de 

communication beaucoup plus avec sa famille (domaine de l’appris ») plutôt qu’avec 

l’université. Enfin une telle situation problématique pour l’université commanderait plus de 

vigilance de la part de l’étudiante, tout comme elle commanderait plus d’efficacité dans ses 

relations avec autrui en prenant conscience des limites des comportements traditionnels pour 

leur en substituer un nouveau comportement caractérisé par l’affirmation de soi. 

Car nos expériences passées ont forgé en nous des habitudes par lesquelles l’on peut nous 

adapter à différentes situations qu’elles peuvent, par moment, constituer une barrière ou une 

gêne avec autrui. Pour suppléer à ce qui peut relever de défaillance et d’asynchronie dans le 

système universitaire, l’analyse transactionnelle peut paraitre d’un recours pertinent et nous 

propose une analyse de nos choix de comportements en mobilisant nos potentiels acquis au 

fin d’évoluer efficacement. 

L’analyse transactionnelle nous propose et dicte la voie à emprunter. Mise au point par le 

docteur Eric Berne cette théorie fut dès sa mise en place consacrée à analyser les 

comportements observables des hommes (actes, langage corporel, parole…), en tablant 

sur des concepts de base : le Moi et ses différents états. 

 Les états du Moi 

Ce concept tente d’expliquer la capacité humaine à changer de comportement et de 

personnalité selon les situations, selon les interlocuteurs. Pour Eric Berne, la personnalité 

est divisée en trois parties ou trois états : l’état du Moi Parent, l’état du Moi Adulte, l’état du 

Moi Enfant. 

Ces états du Moi sont des systèmes de pensée, d’émotions et de comportements liés aux 

différentes étapes du développement de l’individu. 

 

1. L’état du Moi Parent  
 

C’est le domaine de l’appris. Il comprend les pensées, les émotions et les comportements 

que l’individu a appris des figures d’autorité et surtout de ses parents. L’enregistrement du 

parent se fait dans l’enfance, mais se poursuit toute la vie sur la trajectoire des premiers 

enregistrements. Toutefois, la remise en question est passible sous la pression de l’Adulte et 

de l’Enfant, on parle alors de réajustement. Ainsi lorsqu’une personne est « dans » son 

parent, elle reproduit les comportements qu’elle a empruntés aux figures parentales qui l’ont 

marquée. 
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d’un échange et d’une reconnaissance réciproque impliquant et engageant des 

individus en relation mutuelle ". 

De ce point de vue l’acception des deux concepts qui sont au fondement de la 

socialisation ne paraissent pas revêtir un aspect antinomique, ils seraient même 

interchangeables. C’est également la conclusion à laquelle serait parvenue Edmond Marc 

Lipiansky 
)17(

. Corroborant ce lien si étroit Lipiansky affirme que « l’identité » au 

fondement même du concept de « socialisation » par la référence à la culture du groupe, 

« apprise », engage un processus « d’échange », d’interaction et de transaction. D’une 

manière schématique l’on « socialise » afin de répondre à des attentes sociales de 

« ressemblance » et de « perdurance du lien social ». Ces derniers aspects constituent le 

« soubassement transactionnel » de « l’identité pour autrui » selon Claude Dubar. Le 

principe de « ressemblance » (Lipiansky use du concept de « similarité », Bourdieu 

« d’homologie ») serait inscrit même dans cette féminisation des « conduites 

universitaires ». Ces dernières évoqueraient une « ressemblance » avec la division de 

l’espace familial qui reste, par essence, une division sexuelle. Le fait relevé est corroboré 

par les résultats auxquels est parvenue une pré-enquête réalisée auprès d’un échantillon 

d’une centaine d’étudiantes en sciences sociales et que relaterait le tableau suivant : 

 

Tableau N° 2  illustrant les résultats d’une pré-enquête auprès d’un échantillon de 100 

étudiantes en sciences sociales, autour de leur préférence relative aux thèmes de 

recherche « optionnels ». 

Disciplines Sociologie (30 étudiantes) Psychologie (30 étudiantes) 
Communications et information (40 

étudiantes) 
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1) Thèmes 

en rapport 

avec 

l’enfance, 

(problème 

d’adaptation

- 

marginalité, 

déviance et 

comporteme

nt normatif) 

15% 50% 20% 25% 30% 45% 35% 25% 35% 30% N.D 

2) 

Déperdition 

scolaire et 

famille 

30% 47% 35% 35% 32% 40% 33% 45% 38% 32% N.D 

Autres 

thèmes 25% 2% 30% 25% 15% 10% 22% 25% 18% 24% N.D 

N.D 30% 1% 14% 15% 23% 5% 10% 5% 9% 14% N.D 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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d’un groupe » paraphrasait R. Boudon les culturalistes américains, en l’occurrence Ralph 

Linton, Ruth Bénédith et Margaret Mead). Tour à tour Jean Claude Lugan, Alain Touraine 

et le collectif (« Séfari, Loukia, Déliou ») ont finit par admettre l’idée d’une forte 

interaction entre le système universitaire et le système social au point où « tout soubresaut 

émanant de la société ne manquait pas d’être ressenti au niveau de l’université ». Au 

centre de ce rapport très étroit entre l’université et la société un acteur social vers lequel 

tendrait le vecteur du « processus d’acculturation » actionné par l’organisation 

universitaire : l’étudiant. 

Jean Claude Lugan définit ce dernier comme un « sujet apprenant » pourvu de référents 

socio-culturels de son milieu social d’origine : la famille, autrement dit le groupe social 

primaire d’où procéderait la socialisation primaire. Si l’on admet, à la suite de Claude 

Dubar, que la socialisation est un « apprentissage des fonctions sociales qui distinguerait 

le parcours biographique des individus et les élèverait à la qualité d’êtres sociaux, l’on 

ne pourrait manquer de nous interroger, en conséquence, sur cette qualité d’êtres 

sociaux » (celle des étudiants) à l’interconnexion de deux systèmes de socialisation (la 

« socialisation primaire ou familiale » et la « socialisation secondaire ou 
universitaire ») que tout différencie et que Max Weber a tenté d’une manière « idéal-

typique » d’en donner quelque consistance. Le tableau ci-après évoquerait cette distinction 

établie entre les deux types de socialisation et à laquelle est parvenu l’auteur de la sociologie 

compréhensive allemande : Max Weber. 

 

Tableau N° 1 : Résumant les catégories de socialisation selon Max Weber in 

« Economie et société » trad. Partielle, Fr., Plon, 1968, page 365
 )16(

. 

Socialisation « communautaire » Socialisation « sociétaire » 

Type d’action : traditionnelle / émotionnelle Rationnelle en valeur/rationnelle en finalité 

Relation sociale dominante : solidarité héritée Entente par engagement mutuel volontaire 

Ordre légitime : croyance religieuse Abandon 

au Leader 

Foi dans valeurs / convention-droit 

Fondement de la régularité : coutume Intérêts spécifiques 

Fondement de légitimité : traditionnelle Légale – rationnelle 

Forme dominante : sentiment d’appartenance 

commune 

Compromis ou coordination d’intérêts motivés 

rationnellement 

Type de groupements : famille / communautés 

affectives 

Institutions ou associations, institutions scolaires 

universitaires… 

 

Une lecture attentive de cette typologie appelle plusieurs remarques : celles qui nous 

parait la plus pertinente, car en rapport avec la problématique de cette féminisation des 

conduites universitaires », est que le concept de « socialisation » reste, dans son essence,  

Liée à des formes d’action et d’interaction. En effet dans « leur forme dominante », la 

socialisation » communautaire et la socialisation « sociétaire » engagent, l’une et l’autre, un 

processus interactionnel, chacune en ce qui la concerne, avec le groupe social de référence 

qui lui est lié. A ce niveau de réflexion, le concept de socialisation comme processus 

d’apprentissage de la culture d’un groupe recoupe celui « d’identité » et 

« d’identification », lesquels concepts renvoient à des processus communicationnels. 

Claude Dubar affirme à ce sujet que "le processus identitaire n’est point tributaire d’un 

sujet autonome mais reste profondément inscrit dans le cadre d’une intersubjectivité, 
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ferait en usant des concepts de « champs » comme « système des positions des agents », 

au moyen du concept d’ « habitus » comme « système de dispositions acquises par les 

sujets selon leur place dans un système social donné », enfin, en recourant au concept de 

« reproduction » comme un « acte de consécration et de projection des modèles ainsi 

que des schèmes acquis compte tenu du système de position dans une structure sociale 

donnée ». 

Au terme de cette lecture très schématique et qui n’épuise pas une telle œuvre si 

magistrale nous pouvons conclure que la sociologie des « conduites sociales » propre à 

Bourdieu P. est une sociologie de mise au jour de la logique du système de position 

incorporée ou selon Pierre Bourdieu, une sociologie d’une « extériorité d’une intériorité ». 

Les « conduites sociales » n’en seraient, en définitive, qu’une traduction de structures 

sociales subsumées. Pierre Bourdieu concluait, en ce sens que les « conditions sociales de 

possibilité et d’impossibilité sont au principe des conduites sociales ». 

En dépit de l’érudition de Bourdieu dont il faut, au passage, souligner la profondeur force 

est de reconnaitre que celle-ci n’épuise pas les faits « sociologiques constatés ». Les 

analyses de Bourdieu et sa sociologie des « conduites sociales » mettant en œuvre diverses 

pratiques sociales (les goûts, les choix les plus variés dans diverses situations, les styles 

de vie…) ne sont en définitive qu’une retranscription d’un structuralisme, adopté avec 

excès, lequel peut conduire à un holisme radical en science sociale et, en conséquence, serait 

susceptible de privilégies l’existence des structures objectives macro-sociales (de la société 

considérée comme un tout déterminant) finit par penser le fonctionnement social par 

analogie avec la mécanique tout courte une sociologie des « conduites sociales » qui 

tendrait à sublimer les structures sociales « ankylosantes » ne pourrait avoir raison de 

« comportement » marqué du sceau de l’imprévisible qui, d’ordinaire, serait plutôt 

redevable d’une approche plus « hardie » mais regardant ce dernier comme étant un 

« agent interactif » et donc lui reconnaissant une certaine « marge de manœuvre ». 

 

d-2- Les conduites sociales selon l’approche transactionnelle : de quelques hypothèses 

autour d’une probable alternative 

Au terme d’une étude Michel Louis Rouquette
)15(

 établissait que « la communication 

humaine, à contrario de celle des médias, est au creux des relations sociales, et elle les 

reflèterait ». De tradition platonienne (Judith Lazar évoquait que la communication entre les 

êtres représente, depuis l’Antiquité, un sujet passionnant pour les intellectuels). 

Cette assertion théorique à laquelle est parvenue M. L. Rouquette souligne à juste titre, le 

poids et la place de ce fait social éminent en ce qu’il étaye, appuie et densifie les relations 

sociales. Nous n’en serions, à notre tour, que redevable en nous nous y inscrivons pour 

éclairer un tant soit peu le problème qui nous occupe : celui de la féminisation des 

« conduites universitaires ». Ce pourrait-il pallier les lacunes et les insuffisances relevées 

jusque-là ? 

 

d-2-1- Une situation « particulièrement » problématique 

Faut-il rappeler le rapport qu’entretient l’université avec le système social. Ses 

interactions et son rayonnement sur l’ensemble des sous-systèmes suffisent à le démontrer. 

C’est un « haut lieu » où se déroule, en toute rationalité qu’exigerait toute organisation 

incarnant la modernité, un processus social « d’acculturation » au sen où l’entendrait 

Raymond Boudon et son collectif (ce serait un « processus d’apprentissage de la culture 
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« Toute conduite est un système d’alternatives qui permet à égo et à autrui de s’orienter, 

soi-même et l’un par rapport à l’autre « reconnaît R. Boudon et consort. Au fondement de 

cette conclusion relevée dans une étude critique par Raymond Boudon : les conduites se 

singularisent par leur capacité à orienter les individus en se reconnaissant l’un par rapport à 

l’autre. En les concevant de la sorte les critiques de la « sociologie des conduites » de 

Parsons reconnaissent à cette dernière la particularité d’être profondément interactionniste, 

mais dans les limites tolérées et assignées, car, dans leur essence, ces conduites ont pour 

rôle de remplir des fonctions dans les limites du système social. Et pour couronner cette 

sociologie des conduites T. Parsons (1949) tend à dresser une liste de types de conduites 

possibles dans tel ou tel milieu et finit par reconnaitre que « les individus ne font pas 

n’importe quoi parce qu’ils agissent au sein d’un système constitué par l’état de la 

société dans laquelle ils se trouvent, système qui limite le nombre des possibilités qui 
leur sont offertes. » (Ils agiraient en vertu des impératifs fonctionnels majeurs du 

système social). 

 

d-1-4- La contribution de Bourdieu (Pierre) 
)14(

 
Evoquer la « sociologie des conduites sociales » chez Pierre Bourdieu, c’est évoquer du 

même coup le cadre théorique et les principes généraux systématisés antérieurement par les 

théoriciens de l’Ecole structuraliste. C’est en vertu de ces principes généraux qu’il s’attèlera 

à penser les conduites sociales le long de son œuvre monumentale. Pourrait-on même dire 

que son œuvre d’érudition est traversée de part en part du souci de rendre compte de ces 

« conduites sociales » sous l’impulsion desquelles agissent les structures sociales. C’est en 

tout cas le trait dominant et le fait majeur qui aurait empreint la sociologie de Pierre 

Bourdieu au point où ses travaux très fouillés pourraient qualifier son œuvre de « l’hommo-

sociologicus ». Ils tenteront d’éclairer le comportement des agents dans des situations 

concrètes en se prévalant d’une vision structuraliste. 

Le « poids des structures sociales » qui sont aux principes des conduites sociales sont 

au « goût du jour » dès les années 60. La vision dont l’antériorité remonte aux travaux du 

linguiste F. de Saussure et de l’ethnologue que fut C. Levi Strauss se distingue 

particulièrement par le souci majeur et imposant de rendre compte du comportement des 

agents contextualisés et agissant au sein d’une « formation sociale » donnée. Cette dernière 

qui semblerait avoir le prima sur l’individu est définie comme « un système de rapports de 

force et de sens entre des groupes ou des classes ». Loin de toute prétention à vouloir 

inscrire le concept de classes sociales dans un cadre de rapport de domination économique 

(c’est le cas de K. Marx), la définition de Pierre Bourdieu tentera, « dans la lignée de Max 

Weber, de majorer les rapports de domination symboliques ». Il tentera également, en 

repérant les systèmes de position des agents à partir de la structure d’une formation sociale, 

à expliquer par un processus d’objectivation (moyennant des études de cas et le recours à 

des études quantitatives pour dégager des « tendances lourdes »), que les attitudes, les 

jugements, les motivations des intéressés sont largement déterminés par la structure et par la 

place occupée dans le système des positions. Car, selon P. Bourdieu, le « système étant 

explicatif de la partie ». 

C’est muni d’un arsenal conceptuel très pertinent qu’il tentera enfin d’éclairer certaines 

pratiques symboliques comme la fréquentation des musées, les connaissances culturelles des 

étudiants et leurs fréquentations des grandes Ecoles, les styles de vie, les modes 

d’appropriation des œuvres d’art, le plaisir de la lecture, le sens de la distinction… Il le 
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Sur le plan méthodologique la sociologie des conduites sociales propre au fondateur de la 

sociologie française reste trop confinée dans un paradigme holiste où le primat du « tout 

social » reste la règle générale, laissant à l’individu une marge de manœuvre réduite sinon 

quasi absente 
 )10(

. 

 

d-1-2- Selon M. Weber (1864-1920) 

Selon Max Weber les conduites sociales sont des actions produites. Ils seront assimilés à 

des faits sociologiques produits par les individus en réponse à une situation donnée. 

Le propre de cette sociologie de l’action de Max Weber est d’être concentré sur les 

décisions individuelles et non sur l’action hypothétique de facteurs généraux comme les lois 

de l’histoire, les idéologies, etc… inspirées des théories d’Herbert Spencer, de Karl Marx et 

autres penseurs. 

Contrairement à la théorie durkheimienne où foisonne la suprématie d’un « tout social », 

ce qui caractérise la sociologie des conduites sociales est d’être « si proche » et « si 

solidaire » de l’acteur social (centré sur l’individu vu comme le véritable initiateur des 

actions sociales au point où Raymond Boudon, commentant l’œuvre de Max Weber, 

comparait ce dernier à une « atome logique »)
)11(

. 

S’inspirant des modèles économiques Max Weber conclut que les conduites sociales de 

cet acteur sont analogues à celles qui, adoptant un comportement dans une situation donnée, 

agit de la sorte parce qu’il croit savoir que c’est son intérêt qui le pousse à se conduire ainsi. 

Il y aurait une rationalité derrière toute action, à l’instar de tout comportement économique 

qui accompagnerait un individu dans une situation de « choix ». 

Les conduites centrées, cette fois-ci, sur l’acteur ne sont pas consécutives d’une 

« conscience collective » comme ce fut le cas de Durkheim ; elles seront plutôt sous-

tendues par « ce que croit savoir un individu ou ce que représente pour lui l’action qu’il 

aurait initiée. C’est là le trait dominant de la sociologie compréhensive de Max Weber dont 

le rôle serait la compréhension des actions humaines. Sa sociologie vise donc à démontrer 

que les comportements des individus ne sont intelligibles que si l’on prend en considération 

leurs « conceptions du monde »dont les croyances morales et religieuses constituent une 

partie 
)12(

. 

A partir des actions individuelles et de leur rapport aux valeurs, Max Weber parvient à 

repérer quatre types d’action : action rationnelle en finalité, action rationnelle par rapport à 

une valeur, action affective et action rationnelle. 

 

d-1-3- Selon T. Parsons (1902-1979) 

Etablissant une convergence entre E. Durkheim, V. Pareto et M. Weber, Talcott Parsons 

a eu le mérite d’introduire dans le champ de la réflexion de la sociologie américaine des 

notions comme celles d’action, de valeurs, de compréhension et d’attirer l’attention sur 

l’importance des systèmes de valeurs, notamment dans le domaine de la religion. 

Très attaché à une conception évolutionniste du changement social, T. Parsons aura eu le 

mérite également de poser les jalons d’un fonctionnalisme (1961) donnant naissance à une 

théorie générale à même de montrer comment les impératifs fonctionnels majeurs de tout 

système social sont satisfaits par les « éléments structurels » de celui-ci  
)13(

. 

La théorie de l’action et des conduites se présente, chez Parsons, comme une théorie des 

systèmes sociaux parée d’une vision structuro-fonctionnaliste laquelle vision se déteint sur 

ces conduites pour les canaliser et leur donner la signification qu’il faut. 
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scientifique. Car faut-il rappeler que si l’éducation, en général, et la formation universitaire, 

en particulier, s’avisent dans leur fonction générique à faire des étudiants des producteurs et 

des sujets juridiques, force est de reconnaitre que cette fonction s’exerce sur des individus 

préalablement socialisés, c’est-à-dire porteurs de normes sociales et de référents culturels, 

souvent de nature à déjouer ou à subvertir l’ordre des choses et les prévisions établies. 

Intériorisation de nouvelles normes, diffusion de connaissances et de savoirs afin de 

parachever l’œuvre de socialisation entamée dans le groupe social (primaire (la famille) : 

tels sont les traits dominants et émergents de « l’architecture » fonctionnelle de 

l’institution universitaire. Son enjeu et son but ultime étant de veiller et d’accompagner un 

processus dissimilation de conduites sociales « appropriées » et« entachées de 

positivisme ». 

 

d- Les « conduites » selon la littérature sociologique 

d-1- Les conduites sociales selon les classiques de la sociologie 

d-1-1- Selon E. Durkheim (1858-1917) 

De tradition durkheimienne, les « conduites sociales » ont été le point de mire des études 

macrosociologiques dès leur début. Elles seront assimilées tout d’abord à un 

« comportement collectif agissant sous l’influence d’une croyance partagée ». Le 

concept, en ses débuts, fut pris en charge et apprécié à la lumière des deux concepts 

fondamentaux dans la sociologie de Durkheim, en l’occurrence ceux de « solidarité 

organique » et de « solidarité mécanique ». Sous l’éclairage de ces deux derniers concepts 

le fondateur de la sociologie française que fut Durkheim opère une véritable incursion dans 

l’ordre social de l’époque pour interroger après Herbert Spencer l’évolution des sociétés 

modernes évoluant vers une plus grande division du travail engendrée par ses causes 

mécaniques comme la densité de la population et des rapports sociaux. Sa sociologie des 

« conduites sociales » n’est pas séparable d’une étude portant sur les conséquences de 

l’individualisme et de la mauvaise intégration des individus dans les sociétés modernes. Son 

œuvre au sommet de laquelle sont analysées les « conduites sociales » est désormais 

célèbre avec ses ouvrages notoires comme le « suicide » (1897), de la « Division du travail 

social » (1893), les « Formes élémentaires de la vie religieuse (1912). Le « comportement 

collectif » qui y figure est associé à une émergence sociale due essentiellement à une 

macrosociologie. 

S’avisant, à l’époque, d’étudier les « conduites sociales » charriées (la « déviance 

sociale », « l’anomie », le « suicide »…) 

Ils seront prises en charge comme faits sociaux majeurs des sociétés modernes et 

éclairées comme telles au moyen des concepts d’ « intégrations », de « croyances 

collectives », de « conscience collective », de « socialisation », qui tous relèvent de 

« l’ordre moral », agissent de concert et en association avec celui du comportement  

collectif 
)9(

. 

La sociologie du comportement collectif et social chez Durkheim est élaborée à partir des 

dits concepts et serait, à la fois, indicatrice du « normal » et du « pathologique » lesquels 

feraient suite aux changements sociaux induits par une division du travail social immanent. 

Cette sociologie du comportement social serait également le témoin de différenciation des 

sociétés qui aurait longtemps obnubilé Durkheim (« société à solidarité mécanique» 

«société à solidarité organique »). 
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de réalisation d’objectifs de formation professionnelle par rapport à des besoins du système 

sociétal et aux nécessités d’ascensions et de statuts sociaux
)4(

. 

Alain Frischkopf, de son côté, évoquant ce trait dominant qu’est la rationalité, définit cette 

dernière par le rôle que joue l’université comme « pourvoyeuse de cadres et d’employés 

pour le compte d’un sous-système socio-économique lui-même rationnellement organisé
)5(

. 

La rationalité, point fort, de l’université est établie à partir de ce parallèle. Cette rationalité 

atteindrait son apogée lorsque l’université comme organisation se distinguerait par des 

relations entachées de positivisme 
)6(

, c’est-à-dire des relations, « intra-muros » et « extra-

muros », tournées essentiellement vers des objectifs scientifiques lesquels seraient la raison 

d’être d’une organisation parée, dans son mode de fonctionnement, des « standards » 

inhérents aux administrations publiques à savoir la formalisation et la standardisation des 

activités permettant un fonctionnement régi par des règles plus objectives. Telles sont les 

caractères, apanage de l’université. 

Ce mode d’organisation, à l’instar de celui adopté dans toute organisation rationnelle, 

dominé par le formalisme et l’impersonnalité est, par ailleurs, évoqué dans la sociologie 

fonctionnaliste de Talcott Parsons 
)7(

. Ils font figures, sous une forme plus « ramassée », de 

traits dominants d’une bureaucratie au sens wébérien du terme et se résument par un 

« ordre légal applicable à tous ses usagers sans parti-pris aucun et de quelque nature 

que ce soit, par la prédominance d’une procédure écrite, par l’existence d’un corps de 

règles impersonnelles délimitant les sphères de compétences ainsi que les droits et 

devoirs de chacun, par une hiérarchie des fonctions créant des liens de subordination 

clairs, par le fait que l’accès aux différents postes se fait exclusivement au regard de la 

qualification publiquement reconnue (examens ou concours), enfin par la séparation 

des fonctions » 
)8(

. 

 

c- L’université et l’assimilation des « conduites »  

Selon Jean Claude Lugan, le système universitaire est « un système de haute 

complexité »
 
pour la raison qu’il interagit avec son environnement immédiat : le système 

social. De même ses interactions concernent au plus haut point ses « clients » les plus 

proches : les étudiants et les enseignants en vue d’atteindre des objectifs pédagogiques 

dûment établis. Sa plénitude est atteinte, selon J. C. Lugan, avec la réalisation de ces 

objectifs assignés, dans un esprit d’équilibre et de synergie se traduisant par une cohérence 

des aspects pédagogiques formellement établis d’avec les aspects socio-culturels relevant du 

système familial. 

Autrement dit, cette synergie atteinte, traduisant la performance de l’université, exprime 

la pertinence de son action d’acculturation »; c’est-à-dire de sa capacité et son pouvoir 

d’assimilation des comportements (ceux des étudiants) par suite de processus 

pédagogiques d’intériorisation de nouvelles valeurs et normes en articulation avec les 

besoins de l’environnement socio-économique. L’étudiant au profit de qui sont mobilisés 

tous les moyens dont disposerait l’université est désormais « l’enjeu » des actions 

pédagogiques initiées. Les dernières tendraient, par un processus d’acculturation, à une 

remise en cause des attributs socio-culturels familiaux, au profit de nouveaux référents 

lesquels recouperaient le système de division sociale du travail. 

En fait l’on assisterait, après que le phénomène ait été analysé tour à tour par Lugan 

(J.C.) et Touraine (A.), à une sorte « d’investissement » de nouvelles normes et valeurs 

(scientifiques) qui tendraient à laminer la culture initialement acquise au profit d’une autre, 
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La frénésie sociale qui s’empare des groupes sociaux (de tout âge et de tout sexe) désireux 

l’investir qui, pour la promotion sociale
)2(

, qui pour la conquête du savoir, témoigne de la 

place prise par cette institution à l’orée d’un siècle qualifié de siècle de la connaissance et de 

la technologie (dixit Déliou (F), Séfari (M) et Loukia (H) page5). 

 

a. L’université comme tremplin de promotion sociale 

L’impact de l’enseignement revêt une importance capitale pour toutes les sociétés, 

notamment à un moment où la compétence intellectuelle acquise fait figure d’étalon de 

mesure des niveaux de développement atteint par ces dernières. 

A cet égard, l’importance du système d’enseignement, sa place dans une stratégie de 

développement ne sont plus à démontrer. 

Becker (B), au terme d’une étude, est parvenu à prouver l’efficience de l’investissement 

scolaire dans la promotion du capital humain. 

Maintes autres études ont déblayé le terrain pour conclure que les « pays en voie de 

développement ne pourront plus espérer fonder leur développement sur l’avantage 

dont ils jouissent en terme de coût de la main-d’œuvre. L’avantage concurrentiel 

décisif se situe aujourd’hui dans la mise en œuvre de savoirs… la compétence 

intellectuelle requise pour le travail fondé sur le savoir ne peut s’acquérir que dans le 

cadre de l’enseignement. La première conséquence en est que les études se trouveront 

au cœur même de la « société du savoir », et l’enseignement en sera l’institution la plus 

importante
 )3(

. 

Cette conclusion à laquelle est parvenue Peter Drucker sonne comme une sentence. La 

pertinence d’un tel système d’enseignement n’aurait d’égal que sa capacité à piloter et à 

orienter le développement social ardemment souhaité; autrement dit à accompagner les 

sociétés vers le changement social, le progrès et la modernité. 

Le recours à un tel système atteste de l’évolution d’une mentalité appelée à l’investir 

après qu’une conception novatrice fut chargée de créer et de préparer les conditions 

nécessaires d’un aménagement structurel, institutionnel et organisationnel résolument 

tournés vers la définition d’un nouveau types de statuts et de rôles sociaux appropriés et 

structurellement agencés à la division technique et sociale du travail. 

Une telle synergie recherchée interpelle, de nos jours, divers chercheurs afin d’expliquer 

ces interactions entre les systèmes d’enseignements et leur environnement socio-

économique, et au terme desquelles s’expriment et s’amorcent les processus d’évolution et 

de changement social. 

 

b- L’université comme « système de rationalité » 
Le changement social est inscrit comme crédo et ultime objectif dans l’enseignement 

supérieur. Ce dernier parachevant les cycles d’enseignement antérieurs se présente, dans ses 

structures, différencié et hiérarchisé afin de répondre aux nécessités de la division sociale du 

travail. Ce premier niveau confère à l’université les attributs d’une rationalité. A un 

deuxième niveau de rationalité, l’université se présente comme une institution dont l’accès 

est potentiellement réservé à tous les groupes sociaux, sans distinction de race, de religion, 

de classe sociale et de sexe. Ce principe étant édicté par la charte des droits de l’Homme. 

Evoquant cet attribut comme présage et prélude de rationalité au sein de l’université Jean 

Claude Lugan affirme que le système d’enseignement universitaire répond « au processus 
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Résumé 

Comme sous-système social, l’université étant en interaction avec les autres sous-systèmes 

avec lesquels elle entretient des rapports très étroits. Dans cet ordre d’idées le public 

universitaire (les étudiants) préalablement socialisé (porteur de normes sociales) ne 

cessent de nous interpeller, à son tour, quant à ses interactions entre une institution 

scientifique parée, d’objectivité, d’impartialité, que commanderait la démarche scientifique 

et une incursion subjective, apparente notamment dans les sciences sociales, des conduites 

universitaires. Sans se départir des modèles socio-familiaux acquis par l’entremise de la 

socialisation familiale, l’étudiante semblerait opérer un transfert de ces modèles pour les 

soumettre, voire les imposer dans son milieu d’études qu’est l’université. Ce qui incline à 

penser que cette étudiante est en phase de communication avec son groupe social 

d’appartenance que seule une analyse transactionnelle pourrait éclairer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص
ويؤثر بطريقة مه أوساق المجتمع ٌتأثر  االجامعة وسق  تعد  

تفاعمية نسقية، ولعل ما يبرز ىذه السمة ىو انطالقنا من 
اعتبار الجامعة بيئة اتصالية لفاعمين يتبادلون الرسائل 
ويفكون رموزىا انطالقا من مخزون رمزي اتصالي نسجتو 
تجارب وقيم وتصورات وتوقعات انبثقت من أنساق 

 .ة ثقافية أثناء التفاعل المكون لمتنشئة االجتماعيةاجتماعي
ىذا ما يتجمى من خالل ما تحممو الطالبات الجامعيات في 

وتأويالت عندما يتعمق األمر باختبار  يالجزائر من معان
التخصصات في مجال التكوين الجامعي أو المين 
المستقبمية ألنو من خالل التحميل التبادلي ليذه السموكيات 

جامعية في الجزائر تتوجو نحو تبين لنا أن الطالبة ال
نما نتيجة تخص ص دون آخر ليس بطريقة ارتجالية وا 

صغيرة وما تمقتو في  وىي اتصال تبادلي بين ما تحممتو
أسرتيا من مبادئ تربوية ورؤيا ثقافية واختياراتيا ىي 
كراشدة، فيي لم تتمكن من اإلفالت من ىذا اإلطار 

الجامعة كمؤسسة  إستراتيجيةالمرجعي الثقافي الذي ينازع 
 .عممية

 

Introduction 

Définition 
Il est admis que l’université opère dans 

un système social et intègre, dans un rapport 

dialectique, ses dimensions socioculturelles, 

socio-économiques et socio-politiques. De 

ce point de vue, l’université comme source 

de propagation et de diffusion de la 

connaissance dans les domaines culturels, 

économique et politiques apparait comme 

gage de progrès social qu’aucun système 

social ne saurait s’en départir
(1)

.
 
L’idée étant 

que l’université n’est point une entité 

sociale opérant abstraction faite du système 

social pour lequel elle reste à l’écoute. Cela 

souligne l’importance prise par cette 

institution au point où déjà, depuis des 

siècles cette dernière vouée à la recherche 

ainsi qu’à la diffusion des sciences, des 

savoirs et des connaissances, fut et demeure   

à nos Jours objet d’attention toute 

particulière de la part des pouvoirs publics. 
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sans capacité de remboursement, par une paupérisation massive des couches moyennes et 

par un basculement de 50% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd’hui, 

sa croissance tourne autour de 8% ; de plus, 2,5 à 3 millions d’emplois ont été recréés ; la 

dette de l’Etat a été restructurée par des mesures rigoureuses qui portent leurs fruits et le prêt 

accordé par le FMI a été remboursé par anticipation en même temps que l’ancien 

gouvernement de Nestor Kirchner s’affranchissait de cette désastreuse tutelle. Enfin, la 

dévaluation du peso n’a pas débouché sur l’adoption du dollar. Ce bon résultat découlerait 

du refus du dogme libéral du marché et de ses deux lieutenants : la mondialisation 

économique et la globalisation financière. Le développement durable passera-t-il désormais 

par un tel refus ? 

     Dans le même esprit, le professeur Dupriez Pierre (2007) écrit à ce propos ceci : "la 

mondialisation  s’appuie sur une modernité plus individualiste, plus matérialiste et a–

temporelle qui, au niveau des principes, a érigé le marché en valeur universelle. Ce système 

de valeurs interpelle le monde d’aujourd’hui comme le monde de demain. Il nous interpelle 

par son besoin d’hégémonie, par les insatisfactions qu’il suscite et par les tensions et les 

conflits qu’il peut alimenter. (…) La culture de demain devrait proposer une vision du 

monde capable de dépasser les impasses économiques, sociales et culturelles de la 

modernité. Elle devrait anticiper les évolutions futures, parier sur l’homme qui devrait en 

rester ou en redevenir le sujet principal et proposer une refondation radicale de l’organisation 

de la vie en société qui puisse recomposer ce que la modernité occidentale a séparé." C’est 

peut-être cela aussi la troisième voie que nous proposons pour lutter contre les lois 

impitoyables du marché, car si le marché est un bon serviteur, il est un mauvais maître, et 

pour se débarrasser de l’égoïsme local, national et international  des individus et des états à 

la recherche ininterrompue de l’énergie au moindre coût.  

     Mais, le capitalisme
(5)

 ne serait-il pas en train de s'autodétruire déjà? 
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     Amis de Carre Rouge (Les), 2005. Présentation de Carré Rouge,  http://www.carre-

rouge.org/article.php3?id_article=1 

     Artus P, 2005. Le capitalisme est en train de s'autodétruire. Editions La Découverte (5 octobre 

2005) ;  Collection : Cahiers libres   

http://livre.fnac.com/a1521523/Frantz-Fanon-Les-damnes-de-la-terre?PID=1
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/charts_e/chart01.xls
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production de fruits, de légumes, de fleurs ou d’épices destinés à l’exportation. Les 

ministères de l’agriculture ont même offert des crédits (au taux du marché), des 

infrastructures, des services divers et même des exemptions d’impôts ainsi qu’une période 

de grâce de deux ou trois ans pour le paiement du loyer de la parcelle de terre attribuée. 

Apparemment, une telle politique agricole est bonne puisqu’elle était destinée à augmenter 

les recettes d’exportation des PVD. En réalité, à la suite des fluctuations des prix 

internationaux et du retrait impromptu de la demande étrangère, elle s’est finalement avérée 

désastreuse pour de nombreuses populations à bas revenus. En effet, celles-ci s’étaient 

retrouvées réduites à la misère et à la sous-alimentation du seul fait qu’elles ne cultivaient 

plus pour leur autosuffisance alimentaire comme auparavant mais pour garnir les tables des 

riches consommateurs étrangers. L’exemple nous a été donné déjà à la fin de 1995 par des 

Philippins traversant une crise alimentaire sans précédent quand des rumeurs de pénurie de 

riz, l’aliment de base, avaient fait subitement grimper les prix. La décision du gouvernement 

de Fidel Ramos d’importer 200.000 tonnes de riz thaïlandais et de bloquer les prix n’avait pu 

enrayer la spéculation : de 15 pesos (soit, 3FF environ) en avril 1995, le kilo de riz était 

passé à 18 pesos à la mi-juin et à 25 pesos (soit, 5FF) en septembre. Pour la majorité de la 

population, il s’agissait d’un coût inabordable et ce fut pratiquement le chaos 

social. (Gaudard, 1996) 

     L’on comprend pourquoi dès le début du Millénaire, la réaction des petits pays et des 

petits peuples a commencé par se faire sentir de façon de plus en plus régulière. Ainsi, après 

la réunion des pays industrialisés de Seattle de 1999 perturbée à l'extérieur des locaux par 

une manifestation populaire contre la mondialisation, en 2001, face à un Sommet des pays 

riches dit le Forum international économique à Davos (Suisse) qui s’est tenu sous très haute 

surveillance, il y a eu,  à l'autre bout du monde, à Porto Allegre, au Brésil, une autre 

rencontre contre la mondialisation. Depuis, chaque fois que les riches organisent un FEM 

(forum économique mondial) ils trouvent en face d’eux un FSM (forum social mondial). 

     Désormais, il devient clair aux yeux de n’importe quel citoyen du monde que les 

paradigmes du blocage du développement peuvent être résolus par la prise de conscience du 

phénomène et de ses impacts négatifs sur le cours de la vie.  

 

Conclusion générale 
     Le monde entier est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau mode de vie qui fasse 

l’équilibre entre expression des besoins et offre des biens et d’un modèle de développement 

adapté qui conjuguerait réduction des inégalités, croissance économique, responsabilité et 

investissement environnemental, et, à l'échelle de la planète, rapport, échange et partage du 

pouvoir plus équitables dans une perspective forcément multipolaire. Il s’agit aujourd’hui 

d’une véritable prise de conscience qui n’est rien d’autre que l’expression du refus des 

mécanismes de coordination néolibérale et du rejet des effets de la mondialisation et de la 

globalisation. Comme l’a écrit la candidate aux élections présidentielles françaises de 2007, 

Ségolène Royal qui s’adressait à la nouvelle présidente de l’Argentine Cristina Kirschner : 

« je suis curieuse de voir de plus près comment un pays plein de potentiel mais acculé à la 

faillite par le dogme du “consensus de Washington” a repris en mains ses affaires en 

s’affranchissant de cette idéologie ultra-libérale et en redonnant à l’Etat un rôle 

d’impulsion et de régulation». En effet, il y a quelques années à peine, l’Argentine 

connaissait une crise économique, financière et sociale qui s’était traduite par un 

effondrement de plus de 11% de son PIB, par un endettement record (111 milliards d’euros) 
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la Texaco économisait les frais de reconversion ou de transformation des déchets quand elle 

ne peut s’en débarrasser. (Moriconi-Ebrard, 1996) 

     Aussi, « tout le monde n’a pas bénéficié des percées enregistrées dans le bien-être de 

l’humanité...Tant que la progression de la misère ne sera pas enrayée, l’écart entre les riches 

et les pauvres continuera à se creuser et la sécurité internationale mise en danger. » (Speth, 

1997).  

 

2.2-Mondialisation et Développement durable 
     De plus, le libéralisme à outrance ne semble pas vouloir épargner l’environnement. 

Certes, au Sommet mondial pour le "développement durable" de Johannesburg (Afrique du 

Sud – 26 août-4 septembre 2002), les Etats ont réaffirmé avec force leur attachement aux 

principes de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 

(CNUED), tenue à Rio de Janeiro en 1992 qui a défini les principes fondamentaux et le 

programme d’action permettant d’assurer un développement durable. Mais, selon leur 

rapport de septembre 2002, l’environnement mondial est encore fragile : 

"L’appauvrissement de la diversité biologique se poursuit, les ressources halieutiques 

continuent de diminuer, la désertification progresse dans les terres naguère fertiles, les effets 

préjudiciables du changement climatique sont déjà évidents, les catastrophes naturelles sont 

de plus en plus fréquentes et dévastatrices, les pays en développement de plus en plus 

vulnérables, et la pollution de l’air, de l’eau et du milieu marin empêche des millions 

d’individus d’accéder à un niveau de vie correct." (Article 13, page3) 

     Les participants à ce Sommet ont compris l’importance de la mondialisation économique 

et son rôle dans l’accentuation des problèmes cités en 1992 : "La mondialisation a ajouté une 

nouvelle dimension à ces problèmes. L’intégration rapide des marchés, la mobilité des 

capitaux et l’accroissement notable des flux d’investissements dans le monde entier sont 

sources de nouveaux défis, mais ouvrent aussi de nouvelles possibilités en matière de 

développement durable. Mais les avantages de la mondialisation, tout comme son coût, ne 

sont pas répartis équitablement, puisque à cet égard les pays en développement sont 

confrontés à des difficultés spécifiques." (Article 14, page 3). Faut-il admettre le fait que la 

mondialisation ne pourra pas se poursuivre sans un nouveau cadre institutionnel plus adapté. 

Tous les Etats du monde savent aujourd’hui que les institutions actuelles sont insuffisantes, 

surtout dans le domaine économique. Aussi, lancent-ils un appel d’urgence en direction des 

pays dominants pour " modifier radicalement leur vie" car " les pauvres de la planète 

risquent de perdre confiance dans les systèmes démocratiques auxquels nous demeurons 

attachés, ainsi que dans leurs représentants, qui ne leur apparaîtront plus que comme des 

voix qui s’époumonent dans le désert." (Article 15, page 3) 

     Dans son ouvrage consacré à la croyance économique, Lebaron a tenté d'expliquer 

l'hégémonie du modèle néo-classique et, dans la même perspective, l'utilisation sans cesse 

croissante des mathématiques et des graphiques qui ne mène à aucun résultat réaliste. C’est 

par ce recours forcé aux mathématiques que, selon lui, les économistes sont amenés à 

partager et faire partager une même croyance économique (Lebaron, 2000). C’est peut-être 

là aussi l’erreur des économistes de vouloir tout mesurer, tout calculer, tout quantifier, 

ramenant tout à des notions mesurables comme rentabilité, profitabilité, rendement, taux et 

taxes. Ainsi, dans beaucoup de PVD qui s’étaient mis à l’écoute du FMI et de la Banque 

mondiale, les gouvernements ont cherché à encourager des cultures à haute valeur ajoutée et 

en ont fait leur priorité en demandant à leurs agriculteurs de convertir leur petit hectare de 
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     Évidemment, d’après la théorie dominante, le rêve de tout un chacun serait d’être riche et 

même plus riche que les autres. Pour réaliser ce rêve, le souci de tout capitaliste serait de 

continuer à régner et de perdurer à l’infini en usant et abusant des facteurs de production 

comme il l’entend, à l’abri des raretés et, entre autres, en rendant les travailleurs 

« interchangeables » indéfiniment. Certes, beaucoup de travailleurs concrets pourraient l’être 

à l’intérieur de certaines catégories de qualification homogène. Mais, ce serait une idée 

absurde que de faire effectuer par exemple des travaux de portefaix ou de terrassier par un 

ingénieur, un médecin ou un biologiste (une telle situation n’existerait que dans deux cas 

surtout : en cas de chômage absolu et/ou en cas de sous-développement). Ces derniers ont 

coûté assez cher à la société qui leur a donné la formation indispensable à l’exercice de leurs 

fonctions spécifiques. Ainsi, du fait de la spécificité de leurs fonctions, ils sont capables tout 

de même de fournir plus de "valeur" dans leurs propres métiers. Entendons par là "valeur 

d'utilité sociale" surtout. (Boumendjel, 2003) 

     Tombant dans le piège du "grand-père avec ses petits-enfants" (image donnée par 

Jacques Austruy), plusieurs PVD ont cherché à imiter les "maîtres du monde" (selon les 

termes de Joseph Stiglitz et de Jean Ziegler) pour tirer avantage des lois du libéralisme 

économique. En réalité, « le libre-échange a rarement déchaîné l'enthousiasme. L'histoire du 

commerce international est jalonnée de déceptions, même au cours du dernier demi-siècle, 

qui a été une période de croissance remarquable du commerce mondial. » (Harold, 1999).  

     Même les Etats-Unis d’Amérique, chantres du libéralisme, n’ont pas réussi à épargner à 

leur population les impacts négatifs du système dominant. D’ailleurs, depuis trois décennies 

environ, les chiffres parlent d'eux mêmes : l'essentiel de la richesse produite aux Etats-Unis 

depuis 1983 n'a profité qu'aux 1 % d'américains les plus opulents. Depuis 1970 et la fin du 

système d'économie mixte keynésienne, les revenus de cette catégorie privilégiée se sont 

envolés (+ 157 %), tandis que les salaires moyens réels n'ont progressé que de 10 %. Plus 

troublant encore est le fait que l'augmentation des dépenses de santé, de transports, de garde 

des enfants, dus presque toujours à des services publics absents ou démantelés, font que le 

revenu discrétionnaire d'une famille américaine moyenne avec deux enfants en 1970 est 

supérieur à cette même famille aujourd'hui, dans laquelle pourtant les deux parents 

travaillent ! C'est dire aussi que la machine inégalitaire libérale a su récupérer à son profit 

même la libération des femmes ! 

     C’est à ces divers et multiples niveaux que la mondialisation a réussi à pénétrer les 

diverses économies nationales comme un cheval de Troie (image donnée par Maria 

Negreponti-Delivanis) "pour enfoncer un clou de plus dans les cercueils du tiers monde 

misérable et impuissant". Par l’intermédiaire des flux de capitaux sous le vocable trompeur 

d’investissement direct étranger, les multinationales capitalistes ont sucé la "substantifique 

moelle osseuse" des populations pauvres et pollué leur environnement sans en payer le 

moindre coût. 

     A titre d’exemple, en Amazonie (Equateur), l’activité  industrielle de certaines 

multinationales avait complètement détérioré les conditions d’existence des habitants 

indigènes en polluant leur cadre de vie. La compagnie pétrolière internationale « Texaco » 

avait déversé le long des routes des tonnes et des tonnes de déchets d’hydrocarbures en 

faisant croire aux autorités nationales qu’il s’agissait d’empêcher la poussière de voler dans 

l’air et de gêner la circulation, ce qui était complètement faux dans la mesure où, dans la 

région concernée, il pleut pratiquement 90% du temps. En réalité, en agissant de cette façon, 
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échanges, ni sur leurs effets et leurs divergences dans le cadre des négociations du GATT 

d’abord et de l’OMC ensuite le confirment. 

     Il est bien évident que personne n’avait pas la capacité (ou la volonté) de prévoir 

l’évolution de l’économie mondiale et du système–monde tels qu’ils sont en 2009.  

     Devant  se tourner vers une troisième alternative qui leur assurerait une meilleure 

audience auprès des pays en voie de développement du Tiers monde, les pays riches –PDI –

n’auront fait que réaménager leur système néolibéral. Quant à leurs théoriciens, Philippe 

Herzog (1970) dit qu’ils "nient la valeur de la théorie marxiste comme théorie du système 

social où nous vivons" et il se demande, en retour, "dans quelle mesure les travaux 

économiques non marxistes peuvent servir comme ingrédients d’une « bonne » théorie du 

système capitaliste et de la pratique dans ce système ?"  

     Les rédacteurs économistes de l’Encyclopédie estiment que la naissance de l'économie 

politique et ses développements ultérieurs en tant que discipline autonome sont étroitement 

marqués par le projet libéral : justifier le «laisser-faire» en montrant la supériorité du 

système des marchés  sur toute autre forme d'organisation de la production et des échanges. 

Or, on peut se demander comment un fonctionnement harmonieux du système économique 

pourrait résulter de l'action décentralisée d'individus isolés, libres et égaux, guidés par leur 

(seul) intérêt personnel. (Hachette 1999) 

     Deux aspects semblent tout à fait inédits, dit encore De Montbrial (2009), et ils 

concernent tous deux la finance. L'informatique et la mathématique financière ont été 

logiquement les moteurs du développement des marchés mais les choses ont commencé à 

déraper lorsque les financiers ont commencé à prendre les modèles mathématiques pour la 

réalité. C’est cet excès des calculateurs qui a faussé toutes les anticipations de l’avenir selon 

le libéralisme. 

 

2
ème

 partie : Se dirige-t-on inéluctablement vers une troisième voie? 

     Ainsi, trois décennies après l’émergence des théories libérales et néolibérales, 

l’incertitude demeure et l’entropie gagne du terrain. La mondialisation – globalisation (Carre 

rouge, 2005) de la production et des échanges, la financiarisation des investissements, 

l’âpreté de la concurrence inter-capitaliste font désormais peser sur les peuples, sur la classe 

ouvrière et sur les citoyens en général, les risques d’un cataclysme planétaire : c’est toute 

une armée de chômeurs (armée de réserve selon Marx) qui couvre la planète ; la 

paupérisation jusqu’alors réservée aux seuls pays du  tiers-monde gagne des secteurs entiers 

d’Europe et des Etats-Unis, frappant de plein fouet notamment leur jeunesse condamnée aux 

petits boulots, à la précarité, à la marginalisation, à l’exclusion puis à la drogue et à l’alcool. 

Désormais, la violence et le terrorisme ne sont plus l’apanage des seuls pays pauvres et sous-

développés du Sud.  

 

2.1-Mondialisation et Inégalités 
     La crise financière et bancaire, amorcée en 2007, éclatée en 2008 et propagée en 2009 

représente la goutte qui aura fait déborder le vase. Les esprits dans l’Occident judéo-chrétien 

sont complètement déroutés à tel point que certains économistes se sont mis à orienter leurs 

recherches vers le système de la finance islamique qui, lui, n’aura pas été ébranlé par la 

crise. Ceci dit, il faut se rendre à l’évidence que chaque formation sociale possède sa propre  

culture, son modèle de consommation traditionnel, ses spécificités mais la diversité de ces 

caractéristiques n’a pas été totalement prise en compte par la théorie économique dominante.  
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     Cette répartition du savoir justifie à elle seule l’hégémonie nord américaine (et 

européenne) et explique les germes du phénomène de domination.  

     En fait, selon Erbès Robert, la domination repose sur la constitution et l’exercice de six 

types principaux d’oligopoles. Dans un ouvrage intitulé « L’intégration économique 

internationale » (PUF, 1966), Robert ERBES évoquait la notion de domination en la reliant 

au phénomène de l’oligopole. Selon lui, participer à l’un de ces oligopoles, c’est accéder au 

statut de dominant. Citons les. 

     1-L’un de ces oligopoles est celui des armes décisives. 

     2-Un deuxième oligopole est celui de la recherche scientifique et technique et de 

l’innovation.  

     3-Il y a un troisième oligopole, qui est celui de la communication.  

     4-Un quatrième oligopole est celui des modes de gestion. 

     5-Du point de vue commercial, un petit nombre d’acteurs exercent une influence 

déterminante (cinquième oligopole). 

      6-Il faut enfin parler d’un sixième type d’oligopole : l’oligopole financier."  

      Dans ce cadre, il a été surtout question du démantèlement de l’État providence aux Etats-

Unis avec le Reaganisme, de sa politique de dérégulation appliquée et de la  domination des 

oligopoles US. 

      De là, nous tirons cinq conséquences importantes pour la suite de l’analyse : 

     §1-La première conséquence, c’est que, s’éloignant de la doctrine pacifique du 

libéralisme d’origine, l’on tend de plus en plus à étudier l’économie internationale en termes 

de conflits, coalitions, partenariats entre grands acteurs : les États et les FMN 

principalement : la politique économique est assimilée à la stratégie militaire. 

     §2-La seconde conséquence est que, au lieu de concurrence atomistique, nous vivons 

désormais dans un Monde sous tutelle de trois continents (la Triade) 

     §3-La troisième conséquence est qu’il y a faillite à peu près totale des divers modèles 

théoriques classiques et néoclassiques et des essais de prévision en matière d’échanges 

mondiaux : ce sont des oligopoles qui vont imposer leur mode de fonctionnement des 

relations économiques internationales à tout le reste de leurs partenaires. 

     §4-La quatrième conséquence est que de nouvelles formes de travail supplantent le 

fordisme du 20
ème

 siècle et imposent l’économie de la connaissance : dans le post-fordisme, 

on parle de « FLEXIBILITE » car le type de force de travail “idéale“ est celle qui possède 

un haut niveau d’adaptabilité aux changements de rythme et de lieu, une force de travail 

polyvalente qui sache “lire“ le flux d’informations, qui sache “travailler en communiquant“. 

(Demontis, 2005) 

     §5-La cinquième conséquence est la prolifération du travail informel rendue aisée par la 

mondialisation des flux humains. 

     En second lieu, la théorie libérale finit par se retrouver sur le plan externe en porte-à-faux 

avec ses propres thèses sur la spécialisation internationale et les bienfaits de la division 

internationale du travail. Les « petits pays », les PED,  sont, en effet, loin  d’en avoir tiré les 

bénéfices tant vantés par les Ricardo, JS. Mill (1806-1873) et autres classiques ou 

néoclassiques. Dénonçant les manigances du libéralisme et des grandes institutions 

financières mondiales (FMI, Banque mondiale) Joseph Stiglitz (2003) écrit à ce propos: « La 

libéralisation a été programmée par les pays occidentaux pour les pays occidentaux ».  

     En marge de cette erreur de point de vue,  nous noterons que les partisans du Libre –

Echange eux–mêmes  ne sont pas tous d’accord sur l’organisation mondiale de leurs 
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informations qui nous assaillent à travers le développement fulgurant des moyens de 

communication et de transport. Personne n’est à l’abri d’un choc exogène ni des mauvaises 

surprises, pas même les PDI, pays riches de la planète. Les « trois mondes » de Jacques 

Attali (1981) sont très largement dépassés : après la foi, la force et l’argent qui faisaient et 

défaisaient le pouvoir des puissants, le génie (le savoir) s’impose avec la mondialisation. 

     Aujourd’hui, "Face à la mondialisation qui s'accélère, les "actifs immatériels" 

constituent une source clé d'avantage concurrentiel. Ce sont les savoir-faire spécifiques et 

exemplaires, la marque (réputation), les réseaux de relations privilégiées, qui constituent 

les nouveaux avantages comparatifs.(…) Cela explique la guerre des "talents" managériaux 

engagée par les grandes entreprises : leur aptitude à anticiper et à exploiter les opportunités 

de la mondialisation, mais aussi à en déjouer les risques, repose largement sur leur capacité 

à attirer et développer ces talents.(…) Ainsi, parce qu'ils permettent d'exploiter au mieux les 

actifs matériels, ces avantages comparatifs immatériels constituent les accélérateurs de la 

performance économique et boursière de l'entreprise." (Duschene). Le capital, en lui-

même, n’est pas le seul à dominer le processus de croissance et de développement des 

économies modernes. En effet, l’économie du capital a cédé la place à l’économie du savoir.  

     Comme l’écrit R. Bouriche (2007), Docteur algérien en sciences politiques (politologue), 

force est de dire qu'il y a urgence aujourd'hui de s'orienter vers un mode de gouvernance 

fondé sur la mobilisation des savoirs et cela pour mieux gérer les projets et les moyens du 

pays dans une approche en faveur d'une concrétisation accrue du développement. Ce conseil 

nous parait d’autant plus urgent que le savoir et les NTIC ne sont pas facilement exportables. 

Le Sud éprouve de grandes difficultés à accéder aux savoirs et aux informations stratégiques, 

d’où une répartition inégale dans l’économie de la connaissance comme le montre le 

graphique suivant :  

 

 
Figure 2 : répartition inégale du savoir dans le monde 

Source : Un monde qui se globalise (1995) : 

ww.iav.ac.ma/general/activites/udet2k2/actes_udet2k2/ghersi.pdf - 

 

     À l'heure de la société mondialisée du savoir, ce qu’on appelle aujourd’hui la fracture 

numérique constitue un réel paradoxe de la mondialisation. Où sont donc les théorèmes de 

l’échange international classique ? Du Nord au Sud, lit-on sur la presse (Bouzidi, 2009),  la 

réponse des gouvernements à la demande croissante d’accès et d’utilisation des TIC est 

déséquilibrée jusqu’à être caduque, pour certains pays, on parle aussi de « fossé 

technologique » entre le Sud et le Nord. 
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simple état de fait qui, comparé à ce qui se passe en pays développé, serait alors susceptible  

d’être corrigé grâce aux diverses méthodes empruntées au monde occidental, spécialement le 

monde euro–américain.  

     Dans "Suicide ou survie de l'Occident", L.J. Lebret (1968) écrit que "Le capitalisme  va à 

ce qui rapporte le plus et non à ce qui est le plus nécessaire. Le nécessaire, d'ailleurs, dit-il, 

est ce qui apparaît nécessaire aux pays riches et non le nécessaire absolu aux pays où sont 

localisées les ressources." Cet auteur avait-il pressenti l’extension des modèles classiques et 

néoclassiques au reste du monde à travers la multiplication des échanges économiques 

internationaux, dont le rythme de croissance allait surpasser celui du PIB mondial comme le 

montre le graphique suivant. 

 
 

Figure 1. Exportations mondiales de marchandises et PIB de 1950 à 2007 

 (Annual percentage Change)
(4) 

  

 

     Certes, comme l’écrit Austruy (1992, p105), aucune  société n’est aujourd’hui  hors de 

portée du message émis par l’Occident, ce qui est fort bien. Un homme averti en vaut deux : 

il en va de même pour le pays dans son ensemble. Mais, il est à craindre que l’intensité du 

message, jointe souvent à son caractère élémentaire, détruise la personnalité de l’autre, au 

lieu d’appeler sa réponse. C’est ce qui est à craindre aujourd’hui avec l’exacerbation de la 

concurrence en contexte de mondialisation. Et, comme Hervé René Martin (2003), l’on se 

pose la question : qu’est-ce que la mondialisation surtout pour ceux qui la subissent ? ? 

     "Nous vivons tous aujourd'hui sous le règne de ce que nous appelons la Mondialisation, 

sans pour autant savoir que ce terme recouvre exactement. Connaît-on par exemple ses effets 

sur le contenu de notre assiette: des aliments transgéniques à la vache folle, en passant par 

les édulcorants de synthèse et leur propension à nous provoquer des tumeurs au cerveau? 

Sait-on à quel point elle participe de la croissance du chômage, de la violence urbaine et de 

la montée de l'extrême droite dans les pays du Nord? Mais aussi de la déforestation, de la 

famine, et du retour de l'esclavage dans les pays du Sud? A-t-on idée de son influence sur 

nos conditions de travail, le niveau de nos salaires ou encore le taux de faillite de nos 

entreprises? Mais si la question peut paraître naïve, la réponse se révèle, elle, beaucoup plus 

inquiétante." 

     La mondialisation est pratiquement un changement de nature. Nos habitudes culinaires, 

nos comportements culturels et notre vision de l’avenir sont soumis aux aléas des 
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économique, de son apparition à partir du sur–travail et, surtout, de son utilisation dans le 

procès de reproduction sociale. Mais, l’erreur de ces théories de gauche a été d’avoir 

progressivement mis de côté deux séries de déterminismes économiques fondamentaux :  

     1-d’abord, ceux qui avaient été proposés par Ricardo (1772-1823), à savoir la recherche 

en termes économiques d’une unité de mesure commune et, donc, d’un étalon invariant de la 

valeur ;  

     2-et ensuite, ceux qui avaient été énoncés par Marx (1818-1883): d’une part, la sous–

consommation ouvrière qui, en pays développé, donne naissance à des crises de 

surproduction et, d’autre part,  la baisse tendancielle des taux de profit due au progrès 

technique et à la concurrence. 

     Devant leur incapacité à « faire valoir une unité invariante de la valeur », malgré un 

certain renouvellement dans les années 60-70, les théories dites de gauche ont fini par verser 

beaucoup plus  dans l’idéologique et le politique, allant ainsi jusqu’à négliger, entre autres 

valeurs, la culture et la civilisation  propres à chaque formation sociale et les récents 

événements en Tchétchénie, Afghanistan et Bosnie-Herzégovine, entre autres l’attestent.  

     Et c’est ainsi, comme l’avait souligné Wallerstein (1979),  que cette pensée de gauche 

s’était heurtée au moins à deux phénomènes importants, c’est-à-dire : 

     1-tout d’abord, le révisionnisme, en particulier dans le domaine des rapports entre pays 

socialistes et pays dits du Tiers-monde, ce qui a eu pour effet de mettre en relief un nouveau 

type «d’impérialisme» même s’il était différent de celui des pays capitalistes : c’est ce que la 

critique chinoise nomma « le social impérialisme ». 

     2-ensuite, le revirement des systèmes politiques représentatifs de la pensée marxiste, 

notamment, dans les années 60 avec les réformes Libermann (et la nouvelle conception du 

profit), et auxquelles, aujourd’hui, nous ajouterons celles des années 80 couronnées par la 

Perestroïka  soviétique, puis la démission  de son auteur Gorbatchev et enfin la disparition 

de l’ex-URSS. 

     Ainsi, donc, le monde s’attendait sans doute à voir un jour ou l’autre la chute du système 

dit capitalo-impérialiste de l’Occident qu’on qualifiait de source de tous les maux. En fin de 

compte, c’est le Mur de Berlin qui s’effondre en novembre 1989 ; et c’est ensuite le Bloc 

soviétique qui s’effrite en 1991 tout en s’entre-déchirant (Afghanistan, Tchétchénie) ; c’est 

enfin la Yougoslavie qui, juste après, assiste, impuissante,  à la guerre civile et à son 

éclatement (Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo) ; en un mot, c’est tout le système  

socialiste qui est vilipendé aussi bien par ses adversaires traditionnels de droite que par ceux-

là mêmes qui en étaient les janissaires, les destinataires ou même les bénéficiaires. 

     La chute du bloc dit communiste et socialiste sonnant le glas de cette idéologie de gauche 

au profit de celle de droite, celle-ci avait tout pour confirmer sa domination. 

 

1.3-Les lois du réel en porte-à-faux avec la théorie 

     Sur le plan interne, la théorie libérale d’origine classique aura été peut-être la première à 

reconnaître l’importance du facteur travail dans le processus de production des "richesses 

des nations". Sur ce plan, William Petty, Adam Smith et David Ricardo auront été les 

précurseurs les plus connus. Dans son ouvrage sur l’histoire de la pensée économique, Henri 

Denis (1967) en avait fait la démonstration au fur et à mesure qu’il exposait leurs thèses.  

     Cependant, cette idée fondamentale du facteur travail a été totalement mise de côté par la 

suite lors de l’analyse du sous-développement. La théorie bourgeoise s’est expressément  

limitée analytiquement pour ne plus considérer le sous-développement que comme un 
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d’en masquer l’unité et de bloquer, sans doute, toute recherche sérieuse qui aurait permis aux 

générations montantes de la fin du vingtième siècle de dégager de nouveaux concepts 

fondamentaux. C’est ce travail qui leur aurait permis de dénoncer les contradictions d’une 

certaine tendance bourgeoise conspiratrice car la totale séparation des deux mondes, ou leur 

ignorance mutuelle, était un fait d’évidence, et l’impérialisme n’en serait pas lui seul 

responsable. Serait-ce plutôt de l’autisme économique ?  

     Aux yeux des gens dits « civilisés » de l’Occident, ces héritiers des philosophes du 

« Siècle des Lumières » ou ceux des « Révolutionnaires de 89 » ayant été à l’origine de la 

Déclaration des doits de l’homme et du citoyen, il est clair qu’il y a là comme un hiatus 

inadmissible. C’est à croire, selon eux, qu’un séisme mental ou une amnésie quelconque 

avait démoli les facultés de raisonnement des peuples dits arriérés, d’où leurs limites 

incompréhensibles à tout système cartésien.  

     Mais, le marché, produit du cartésianisme occidental, n’a-t-il pas lui aussi failli à sa 

mission qui consistait à harmoniser les desiderata des uns et des autres? 

     Il est  évident que les théories avancées par le courant libéral restent fort intéressantes et 

demeurent utiles pour la recherche ultérieure. Il faut les connaître pour pouvoir les maîtriser 

et les dépasser car on ignore trop souvent que la pensée libérale, c'est tout sauf le laisser-

faire. Il faut admettre que cette tendance a, sciemment ou non, relativement négligé certains 

aspects du phénomène  de la croissance. Dilemme ou contradiction, en tous cas l’analyse 

bourgeoise a été incapable de résoudre ses problématiques. Pire même, elle s’est laissée aller 

à son instinct inné de la recherche du profit dans les zones de moindre développement, 

confirmant la thèse de Rosa Luxembourg (1871-1919) qu’ils avaient reniée avec l’ensemble 

de la doctrine marxiste. En ce début du XXIème siècle, la désillusion est totale. 

"Aujourd'hui, le ralentissement économique est général. Il n'affecte pas seulement les Etats-

Unis et l'Europe", ces champions de l’économie capitaliste développée et industrialisée, 

"dont la croissance se rapproche de zéro. Les pays en développement, et surtout les plus 

pauvres, subissent de plein fouet l'augmentation du prix des produits de base - agriculture, 

énergie... -, lesquels devraient durablement rester à des niveaux élevés". (RAVIGNAN, 

2008) 

 

1.2- l’échec spécifique des théories de gauche 
     En ce qui concerne la tendance de gauche, même s’il semble facile d’admettre la rigueur 

scientifique de leurs fondements de départ (avec à la base, la théorie ricardienne de la 

"valeur–travail"), il nous faut aussi reconnaître que leurs théories s’étaient vite transformées 

en « outils d’embrigadement et d’influence idéologique» (Dahmani, 1987). 

     Pourtant, à leurs débuts, les penseurs socialistes avaient donné la réplique aux thèses 

néolibérales de manière  un peu plus scientifique et les lois découvertes par Marx sont en 

train de revenir en surface depuis le déclenchement de la crise financière actuelle. 

Cependant, les auteurs  de gauche n’avaient pu finalement ni percevoir, ni pressentir 

l’émergence de la mondialisation, abandonnant les petits pays de la périphérie à leur destin, 

ces "damnés de la terre"
(3)

. Ils avaient prédit la disparition du capitalisme en n’ayant pas 

compris que "le capitalisme a toujours évolué par crises successives et (que) l'une de ses 

forces est d'assurer sa survie en se transformant. À chaque crise surgissent des mécanismes 

de correction et, bien souvent, des innovations technologiques." (Montbrial, 2009) 

     Certes, il ne serait pas totalement erroné de reconnaître leur supériorité sur le plan de 

l’analyse macro-économique, notamment dans l’explication du concept de surplus 
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     Une telle conception du phénomène sous-développement par des riches ne devait que 

ternir leur compréhension de l’effort de développement de ces autres peuples souvent taxés 

de barbares, c’est-à-dire étrangers à toute civilisation, alors que ces peuples voulaient tout 

simplement évoluer selon leur propre mentalité et, surtout,  rester libres chez eux, libres de 

leurs actes et de leurs décisions, libres de choisir les stratégies qui leur convenaient. 

Economiquement parlant, il s’agissait de rester libres d’adopter le modèle de consommation 

qui leur sied le mieux. Politiquement parlant, libres d’adopter le système de régulation qui 

leur convient et qui leur permet de demeurer indépendants des systèmes étrangers 

(colonisation, impérialisme).  

     N’est-ce pas Alexis de Tocqueville (1805-1859), ce parlementaire respecté et 

académicien titré, qui faisait de la colonisation de l'Algérie "une question de salut public et 

d'honneur national" ? N’est-ce pas lui qui, à deux reprises, manifestait malencontreusement 

son racisme : ainsi, écrivait-il en 1841 : "Je crois de la plus haute importance de ne laisser 

subsister ou s'élever aucune ville dans les domaines d'Abd El-Kader
(2)

(et de) détruire tout ce 

qui ressemble à une agrégation permanente de population"(le Monde.fr du 22 avril 2005) 

     La colonisation justifiait donc l’écart grandissant entre les deux catégories de 

populations, celle des indigènes et celle des colons. Par analogie, de nos jours, les 

différences sont résumées par une seule expression : la mondialisation économique.  

     A l’évidence, les peuples développés et industrialisés auraient commis au moins deux 

erreurs fatales : la première, celle d’avoir « sacralisé » leurs propres valeurs et la seconde, 

celle de les avoir  exportées ailleurs en cherchant à les « imposer » aux autres. La 

colonisation de peuplement soutenant la colonisation économique, du coup, les théoriciens 

bourgeois du sous–développement ont fini par perdre tout  réalisme dans la perception des 

faits. Partant de là, les théories bourgeoises considèrent toute économie sous-développée 

d’économie tout simplement dualiste. Et, comme il n’y a pas de communication entre les 

deux types d’économie juxtaposées, le courant de la civilisation de progrès n’est jamais 

passé. A ce titre, Austruy (1992,p72) nous fait clairement comprendre que les théories 

bourgeoises considèrent l’état du sous-développement comme  une situation caractérisée  par 

l’absence d’agents de transmission de ce courant de civilisation, représentés selon lui des 

trois hommes essentiels à la propagation du courant de la civilisation du progrès : 

l’enseignant, le médecin et l’entrepreneur. Ce qui est paradoxal en ce début de millénaire, 

c’est que le sous-développement persiste encore alors que ces trois agents existent un peu 

partout ou, du moins, ils peuvent exister grâce au développement des nouvelles technologies 

d’information et de communication à travers le monde.  

     La première erreur tient de ce que la « critériologie » bourgeoise du sous-développement  

a surtout  permis aux services de l’ONU et à leurs commanditaires de classer de façon 

abusive les PSD, en fonction  de caractères souvent choisis à partir d’une analyse préalable 

donnant l’apparence d’une rigueur scientifique mais qui malheureusement aura toujours 

pêché par un manque de réalisme flagrant, volontaire ou non. Le but inavoué est sans doute 

celui de se donner bonne conscience devant  la catastrophe humaine mondiale qui 

s’annonçait avec les prémisses de la mondialisation économique qui ne disait pas encore son 

nom. D’ailleurs, depuis la crise financière de fin 2008 et ses effets nocifs de 2009, les pays 

riches cherchent à associer les pays émergents et les pays pauvres à une vision plus 

commune de l’économie. 

Quant à la « typologie » bourgeoise des PSD, elle aura surtout consisté en la présentation 

du phénomène de sous-développement dans toute sa diversité, ce qui a eu pour conséquence 
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tendance de gauche, la première invoquant le système qui accorde la priorité à "l’homme aux 

écus" qui investit et crée des emplois et la seconde préférant le système socialiste. La 

différence entre ces deux systèmes a été bien mise en évidence par le professeur Austruy, 

fondateur du CEDIMES à Paris. 

     1-Le système capitaliste, écrit Austruy (1992, p97), invoque le type d’organisation basé 

sur la valeur–rareté comme référence : il s’appuie sur la logique des marchés, indicateurs des 

raretés relatives et indicateurs des tactiques et des stratégies propres à les combattre le plus 

efficacement. (..) L’antinomie entre les exigences égalitaires de la « consommation » et les 

exigences inégalitaires de la « production » vicie la logique de ce type d’organisation et 

surtout elle implique le recours à un jugement des autorités responsables sur les 

infléchissements à donner pour rendre la logique de la consommation et la logique de la 

production comparatibles dans le réel puisqu’elles sont contradictoires dans l’absolu.  

     2-Quant au système  socialiste, poursuit Austruy (1992, p97), il revendique un type 

d’organisation issu de la valeur–travail socialement nécessaire comme justification et 

modèle d’évolution. Mais, pour que la valeur travail socialement nécessaire soit 

représentative et non la traduction subtile de normes établies par les pouvoirs centraux, 

centralisés et totalitaires, il faut faire intervenir dans la notion de « nécessité » les 

préférences pondérées de l’ensemble des citoyens. Dans ce cas, nous abandonnons la 

cohérence du type d’organisation basé sur la valeur–travail  pour faire des emprunts au type 

d’organisation basé sur les raretés.  

     Ne pas avoir réussi à trouver une mesure commune de la valeur des « choses utiles à la 

vie » restera comme l’une des grandes lacunes de ce système explicatives de sa déroute, 

malgré tous les efforts entrepris notamment par les successeurs de Ricardo, et 

particulièrement Piero Sraffa. 

     Le premier système tient de la conception ensembliste de l’économie politique tandis que 

le second relève de la conception systémique. Progressivement, parce que les unes désirant 

s’imposer aux autres et réciproquement, toutes leurs théories, de droite comme de gauche, 

ont fini par s’écarter de la rigueur scientifique et objective qui les avait pourtant soutenues 

lors de leur apparition.  

     L’on imagine pourquoi la perception théorique de la mondialisation économique des 

années 80-90 allait plutôt déboucher sur l’imprévision de la catastrophe financière et 

bancaire de 2008-2009.  

 

1
ère

 partie : L’échec patent des théories économiques  

     De façon globale, toutes les théories économiques avaient comme objectif de découvrir 

les lois du fonctionnement de l’activité économique afin de permettre aux agents 

économiques de la maîtriser dans le sens de la satisfaction de leurs besoins et d’assurer ainsi 

le bien-être collectif de la société. Cependant, l’auteur d’une doctrine économique de droite 

comme de gauche n’appréhende jamais les problèmes et les difficultés du monde qu’en 

fonction de son propre destin,  d’où une vision étriquée du monde.  

 

1.1- Les  erreurs et désillusions des thèses libérales 

     Pour ce qui est des théories bourgeoises, il est clair que leur critériologie et leur typologie 

du sous-développement ne reflétaient en définitive qu’une certaine perception des uns de la 

misère des autres.  
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     Pour Djebari, donc, ce point de vue a été largement défendu par les partisans du courant 

tiers-mondiste des années 60-70 tels que Samir Amin qui soutenait que le phénomène du 

sous-développement n’était rien d’autre que le résultat  de la persistance de phénomènes 

relevant de l’accumulation primitive au bénéfice du centre. 

      D’une part, l’absence de développement des forces productives est, en dernier ressort, le 

résultat des contradictions internes du système social, contradictions qui bloquent la 

réalisation des présupposés du capital, éludant de facto la réalité de l’économie mondiale. 

D’autre part, le sous-développement est plutôt le résultat des transferts de valeur de la 

périphérie vers le centre  dans le cadre de mécanismes qui relèvent d’une accumulation 

primitive et renouvelée à l’échelle mondiale, expurgeant ainsi les contradictions internes 

propres aux formations sociales périphériques (Djebari, 1991, p3).   

     Dès les années soixante-dix, les économistes du développement faisaient déjà référence à 

deux sortes de blocages du développement, l’une étant interne au système  et l’autre lui étant 

exogène : ce sont là les deux paradigmes mentionnés par Bornschier Volker en 1983 pour 

rendre compte des disparités dans la répartition des richesses. L’un d’eux peut être taxé de 

« paradigme du niveau de développement » et l’autre de « paradigme de l’économie 

mondiale ». Certes, des tentatives de convergence et de conciliation entre ces deux thèses ont 

été faites par de nombreux auteurs. D’après Djebari, Raffinot serait de ceux qui, en abordant 

la situation de l’économie algérienne, avait écrit à ce propos que « dans le cas de pays 

capitalistes sous-développés, la dynamique socio-économique ne peut s’analyser qu’à partir  

des phénomènes d’accumulation dite primitive du capital, accumulation qui perdure dans le 

cadre de l’accumulation du capital à l’échelle mondiale. ». Nous  entrevoyons clairement ici 

la référence au dualisme ainsi que l’allusion faite à l’économie–monde des années quatre–

vingt. Donc, avant même que n’émergèrent les premiers bourgeons de la mondialisation 

économique et financière actuelle, l’interprétation théorique des efforts de développement 

passait par ces deux volets explicatifs, à savoir l’investissement et le commerce extérieur. 

Or, nous ne pouvons pas dire que des auteurs comme Marx, Smith, Malthus et justement 

Ricardo en ont fait moins. Croissance et échange international, ces deux mamelles de la 

politique économique de développement, n’ont jamais vraiment été absents de l’analyse quel 

qu’en soit le courant. 

     Parallèlement à cette dualité analytique, les chercheurs économistes s’étaient opposés sur 

le plan de l’idéologie. Nombreux sont ceux, comme Wallerstein (1979), qui estimaient par 

exemple  que la théorie économique du XX
ème

 siècle a eu droit, dès les années 50-60,  à 

l’affrontement entre deux grandes tendances idéologiques : la tendance bourgeoise et la 

النظرية الميبرالية  جدفي نياية األمر، ت وعالوة عمى ذلك ،
حرج مع مموقف في نفسيا عمى المستوى الخارجي 

التقسيم الدولي  أطروحاتيا الخاصة بالتخصص الدولي و
 .ىنا مكمن المفارقةو  .لمعمل

 
 

Djebari, « comme le corollaire de la non 

réalisation des présupposés du capital de 

façon totale ou partielle, c’est-à-dire 

l’expropriation violente des producteurs 

directs, la libération de la force de travail, 

la  généralisation des échanges (la force de 

travail se transformant elle même en 

marchandise) et la monétarisation  de 

l’économie par des voies extra – 

économiques. » (Djebari, 1991 .﴿       
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2 -Résumé   

La théorie économique est riche en tentatives explicatives du fonctionnement de l’activité 

économique humaine. Les thèses dominantes, dans l’explication des processus de formation 

du sous-développement, se sont toujours opposées autour de la notion de valeur. Avant 

même que n’émergèrent les premiers bourgeons de la mondialisation économique et 

financière actuelle, toute explication véritable des efforts de développement passait 

nécessairement, par les deux volets explicatifs du sous-développement: le premier évoquant 

la question de l’investissement et le second faisant allusion aux relations économiques 

internationales et, donc, au commerce extérieur.  

Aujourd’hui, "Face à la mondialisation qui s'accélère, les "actifs immatériels" constituent 

une source clé d'avantage concurrentiel. Le capital, en lui-même, n’est pas le seul à dominer 

le processus de croissance et de développement des économies modernes. De plus, la théorie 

libérale finit par se retrouver sur le plan externe en porte-à-faux avec ses propres thèses sur 

la spécialisation internationale et les bienfaits de la division internationale du travail. 

Sommes-nous devant un paradoxe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص
محاوالت تفسير النشاط ب غنية االقتصاديةإن النظرية 

ئدة في تفسير تكوين و األطروحات السا. البشري
حول مفيوم القيمة قبل ظيور أول  تتناقضالتخمف قد  
كان التحميل  .و المالية الحالية االقتصاديةبذور لمعولمة 
يمر حتميا  الذي تفسير مجيود التنمية منصبا عمى

 تعمقلمتخمف، األول منيما ي مظيرين أساسيينب
 االقتصاديةيشير إلى العالقات  ، والثانيباالستثمار
أصبحت  إذ ،رةجاـالت المعتمدة أساسا عمىالدولية، 

مادية تمثل المصدر الرئيسي لمميزة  -األصول الال
 .التنافسية

السيطرة متحكم في فالرأسمال نفسو ليس العامل الوحيد ال
 .عمى عممية النمو والتنمية في االقتصاديات الحديثة

Introduction  
La théorie économique est riche en 

tentatives explicatives du fonctionnement de 

l’activité économique humaine. Par la 

réflexion perpétuellement renouvelée, par 

l’analyse des faits et des phénomènes sans 

cesse réactualisée et enfin par l’élaboration de 

modèles qui représentent schématiquement 

l’objet d’études, la théorie économique tente 

de faire le lien avec la réalité. Il apparaît 

quelquefois l’impossibilité d’accéder à ce lien 

et, de fait, la réalité des pays sous-développés 

(PSD) a souvent été assez difficile à cerner.  

Dans tous les cas de figure, l’éclectisme a 

été roi chez la plupart des chercheurs même si 

aucun d’eux ne l’avoue expressément. 

Nonobstant cette remarque de 

méthodologie, les thèses dominantes dans 

l’explication des processus de formation 

du sous-développement  ont toujours  conçu 

le phénomène du sous-développement,   selon  
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administratives  décentralisées, jouissant d'autonomie fonctionnelle, apporte également, un nouvel 

éclairage permettant de prolonger le questionnement  et de l’enrichir. Cette rubrique s'achève par 

une réflexion  sur le système présidentiel et les raisons  de son adoption par l'Algérie; dès son 

indépendance.  

 

Ce numéro contient également des articles se rapportant aux  sciences de la terre, les questions 

s'intègrent, grâce à une démarche transversale, dans le champ des sciences humaines. 

Effectivement, le premier article fait une lecture de la reproduction des villes algériennes qui 

donnent l'impression de croître anarchiquement. Pour comprendre cette reproduction, l'auteur 

s'appuie sur une approche interrogative, basée sur deux questions: la première concerne le contexte 

fonctionnel des villes et les différentes échelles de commandement de leur territoires; et la seconde 

relative aux modes d'intervention des différents acteurs. Dans la même optique, le lecteur est amené 

à s'interroge sur la notion de développement durable et sa mise à contribution dans le cadre d’un 

développement raisonné,  harmonieux  et solidaire des territoires. Il permet aux décideurs d’entamer 

des actions permettant de léguer aux générations futures, un territoire viable et de susciter la prise 

de conscience sur des questions environnementales, économiques et socioculturelles. Cet axe se 

termine par une étude sur la dynamique socio-spatiale qu'a connue la ville de Timimoun, ville du 

sud- ouest algérien, à travers une lecture longitudinale afin de cerner les répercussions des 

politiques d'aménagement sur la forme urbaine et architecturale. 

 

Nous espérons, que le lecteur  trouvera dans ce recueil, diversifié  par les spécialités et les 

approches, une matière riche en analyse et en réflexion  sur les enjeux et les problématiques mises 

en avant à travers différentes  échelles. Et, à cette occasion, nous remercions toutes les bonnes 

volontés qui ont contribué à sa parution, les experts, l'équipe rédactionnelle, et tout le personnel de 

la direction des publications.  

  
Le Directeur de rédaction 

     Abderrazak DJELLALI 
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Avant-propos  

 

Ce numéro trente de la revue El Tawassol regroupe un ensemble d'articles rédigés en langues : 

arabe ou française  se rapportant aux quatre spécialités: économique, sociale, juridique  et sciences 

de la terre. 

 

Les articles économiques  traitent de sujets divers et font le choix de croiser  plusieurs regards. Le 

premier montre du doigt le paradoxe des théories du sous-développement  au sujet de la valeur, car 

elles ont orienté tout l'effort de développement  vers l'investissement et le commerce sans prendre 

en compte d’autres processus  interdépendants. Une autre question dévoile, à partir d'une étude 

comparative, les effets structurels qu'a engendrés l'économie de marché sur la consommation des 

ménages. Dans un autre article est évoqué  le syndrome appelé le "mal hollandais" qui se manifeste 

par une contradiction, à savoir un développement  entrainant  des entrées massives de devises, mais 

provoquant  une hausse considérable  du taux de change réel. Enfin, ce chapitre se clôt  sur les 

scandales financiers  mondiaux qui ont fait "la une "des journaux à cause du rôle joué par des 

auditeurs financiers dont on exige, outre la compétence, l’indépendance. A cet effet, l'Algérie a 

instauré des règles strictes en matière d'éthique, reste à connaitre leurs effets dans la pratique par 

des évaluations régulières. 

 

Concernant les articles des sciences sociales, le premier cherche à dévoiler les facteurs et les 

différents types de déviance, les catégories sociales concernées et enfin les modèles éducatifs des 

familles de déviants. Un second article parcourt  les théories  sur  la criminalité ; en analysant les 

facteurs multidimensionnels. Dans la même optique, il s’est agit, dans une autre tentative de cerner 

l'acte criminel chez les jeunes, à partir d’une étude de cas dans une région de l’Est  algérien, en 

tenant compte des facteurs individuels ou environnementaux. Egalement, il est question du thème 

de la représentation qui trouve peu de place dans les écrits académiques en Algérie, ouvrant ainsi 

 les portes au jugement de valeurs et aux préjugés. A cet égard, l'image de la femme, du politique et 

du religieux méritent une analyse scientifique et un regard critique pour faire face aux stéréotypes et 

proposer une grille de lecture scientifique. La question des relations de travail a été analysée en 

insistant sur la relation entre l'autorité et l'organisation dans le champ médiatique. Sur cette 

thématique, l’analyse de l'impact des mass- media sur la société algérienne dans le cadre de la 

mondialisation et des programmes diffusés par les chaînes conduisent à l’émergence d’un discours 

argumenté sur les possibles formes d’aliénation. La contribution de l’historien se présente sous la 

forme d’une analyse  de la démarche de l'Emir Abdelkader pour construire un Etat moderne, en 

divisant l'Algérie en huit provinces et nommant à la tête de chacune d’elles,  un" Kh'lifa "issu d'une 

grande famille ; comme le cas d’El Mokrani. Enfin, cette rubrique se clôt par une étude sur l'analyse 

transactionnelle, s’appuyant sur  l'université comme champ d'application,  montrant par là, que le 

choix des spécialités, par les étudiantes, est le résultat d'un échange communicationnel  reçu à 

travers le processus de  socialisation, tout au long de leurs trajectoires  personnelles. 

 

Les contributions des juristes ont porté sur différents thèmes, l’un d’eux traite des modifications de 

la loi punitive de 2004 qui  inclut les données informatisées. En effet, la dite loi a condamné 

l'utilisation des sites, sans autorisation, ainsi que le piratage et la manipulation des informations. 

L’autre thème étudié  relate les nouveautés introduites par le législateur algérien, en matière de 

contrat, en tenant compte de l'introduction des nouvelles technologies de communication,  et de la 

rapidité des flux d’informations  exigés  par la mondialisation. En effet, le législateur  a ordonné 

l'acceptation, sous une série de conditions, du contrat  électronique au même titre que le contrat 

écrit sur un support en papier.  L’analyse de la relation entre le centre décisionnel et les institutions 
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