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قواعد النشر بالمجلة
ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة ،ومفهرسةمجلة أكادیمیة دوریة محّكمةالعلوم اإلنسانیة و االجتماعیةفي التواصل

والدراسات المكتوبة باللغات العربیة المجلة األبحاثتنشر.العلوم االجتماعیة والقانونیة واالقتصادیةمجاالت واألصیلة في 
:واإلنجلیزیة والفرنسیة على أن یلتزم أصحابها بالقواعد التالیة

وعلى صاحب،خرىإلى جهات ألم یسبق نشرها ولم ترسلو محترمة لكل القواعد اللغویةةیأن تكون المادة المرسلة للنشر أصل.1
.للنشر في مجلة أخرى)هم(إقرارا خطیا بعدم تقدیم مقاله)موا(المقال أن یقدم)أصحاب(
12وأّال یقل عن ،صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول واألشكال والصور) 20(یتجاوز حجم البحث عشرین أالّ .2

. صفحة
العلمیة، المؤسسة التي ینتمي إلیها)هم(، ورتبته)ون(الباحث)أسماء(العنوان الكامل، اسم: أن یذكر في الورقة األولى من المقال.3
.، رقم الهاتف والفاكس، والبرید اإللكتروني)جامعة-كلیة- قسم(
.لكل ملخصكلمة100المقال بثالث ملخصات متساویة باللغات العربیة والفرنسیة واألنجلیزیة حوالي )ون(أن یزّود المؤلف.4
. كلمات) 07(وسبع) 03(راوح بین ثالثتقّدم الكلمات المفتاحیة بعد كل ملخص بلغته وتت.5
مصادر وتوثیق الوخاصة فیما یتعلق بإثبات تهااألصول العلمیة المتعارف علیها في إعداد األبحاث وكتاب)ون(بع المؤلفأن یتّ .6

الهامش وفق و یثّبت في یشار إلى المراجع المذكورة في النص برقم یوضع بین معقوفتین . االقتباسات، على نحو دقیق وواضح
:المنهجیة العلمیة المتعارف علیها

 یذكر اسم المؤلف و لقبھ، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنة، :كتاباإذا كان المرجع...
خهتاری، الناشر، مكان النشر و عددها،اسم المجلة،، ثم عنوان المقالهلقبو المؤلفاسمیذكر:إذا كان المرجع مقاال.
 المؤّلف، عنوان الكتاب أوالمقال، : التهمیش بطریقة متواصلة و تعرض القائمة الببلیوغرافیة في نهایة المقال بالترتیب اآلتيیرقم

.الناشر، البلد، السنة، الطبعة
وفق مضغوط ، باإلضافة إلى قرص )4A(على وجه واحد من الورق العادي نسخ مكتوبة) 03(ثالث فيأن ترسل المواد العلمیة .7

:المواصفات اآلتیة
سم  24.7: إعداد الصفحةx16سم
بنط الخط :)Simplified Arabic(13نقطة
نقطة0.8: بین السطور
سم3: سم، األسفل2: سم، األعلى2,5: الیمینسم،2,5: الیسار: هوامش الصفحات
أسفل الصفحة/ ترقم الصفحات في الوسط.

العنوان األصلي و ف أن یذكر تاریخ انعقاد الملتقىفإنه یتعین على المؤلّ ى علمي إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة في ملتق.8
.للمداخلة

تدعیما المادة المنشورة ویحق للمجلة أن تتصرف في.المواد التي ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 9
.للتظاهرات العلمیة والثقافیة

.یتم إیداع المادة المقترحة للنشر لدى أمانة المجّلة بمقر التحریر، و یفضل إرسالها في البرید اإللكتروني للمجّلة.10

ال تعّبر المقاالت المشورة إّال عن آراء أصحابها



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

4

الفهرس
05كلمة العدد

العلوم االجتماعیة
دافعیة اإلنجاز لدى فریق العمل وعالقتها بالنمط القیادي للمدیر في ضوء مشروع المؤسسة

07حسیني جاجة محمد أوبلقاسم ووسطاني عفاف
مقاربة سوسیولوجیة–تهاومعوقاإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العاليتطبیقمتطلبات

24بوزیانراضیة
األبعاد األخالقیة في تطبیقات التسویق السیاسي

36أحسن خشـة
ق المسلماتعشر أطروحات لتطلی: ة والتلفزیونالهویة الوطنی

50نصر الدین لعیاضي
مقاربة نظریة لمفهوم العنف األسري

73عــواطف عطیــل لموالــدي 

العلوم القانونیة واالداریة
التسویة القانونیة في مخالفات التعمیر

91عبد المجید بوالسلیو
مقارنةدراسةالجزائیة ؟تالخاصة في آخر تعدیالت قانوني العقوبات واإلجراءاظم المشرع الجزائري الحیاة كیف نّ 

101حیدرة سعدي
-دراسة بین تدخل المشرع الجزائري و اجتهاد القضاء-تأمین بتعویض ضحایا حوادث المرورالتزام شركة ال

116إبراهیم جعالب
للمقاصةالطبیعة القانونیة 
141عبد المجید قادري

رفي مجال تسییر المیزانیة والمالیة في الجزائرقابة اإلنضباطاختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة
153عبد العزیز عزة

-دراسة مقارنة-االقتصادیة في التشریع الجزائري طرق خوصصة المؤسسات العامة 
168منیة شوایدیة

إنشاء الدولة الفلسطینیة المستقلة
190مراد عمراني

للمحكمة الخاصة بلبنانالقانونیـةالجــوانب 
202سامیة بوشوشة

خطورة اإلرهاب البیولوجي
213عائشة حمایدي

التسییرعلوم العلوم االقتصادیة و 
صغیرة ومتوسطةتحلیل تجارب ثالث مؤسسات جزائریة دوافعه و آثاره على األداء التنظیمي: ISO 9001إشهاد المطابقة مع معاییر

225الشریف حمزاوي
–النقل العام –تجـارب دولیـة في المشروعات االستثماریة االجتماعیة  

247زوبیر دغمان



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

5

كلمة العدد

اعدا واحدالعربیةبالّلغةكتبت ،االقتصادیةالعلوم االجتماعیة والقانونیة و ا العدد مقاالت فيذهیضمّ 
وقّدموا ،جتماعيساسیة في الواقع االأمواضیع عالج من خاللها األساتذة الباحثون األجنبیة،غةباللّ 

.تثري الرصید المعرفي للقارئجاباتإ

نماط القیادیة لدى مدیري مؤسسات التعلیم المتوسط وعالقتها بتحفیز لى تحدید األإیسعى المقال األول
ادارة "أما الثاني فیتناول بالبحث موضوع و. بالمشروع العمل "طار النظام الجدید القائم على إساتذة في األ

سویق خالقیة في التّ بعاد األاألفیهعالجتُ أما المقال الثالث ف. في مؤسسات التعلیم العالي" الجودة الشاملة
خالقیات السیاسیة ووسائل السیاسي انطالقا من ضبط المصطلحات مرورا بتوضیح العالقة بین األ

ثار نقاشات علمیة عدیدة حول تأثیر التلفزیون على الهویات أمقال الرابع فیتناول موضوعا ا المّ أ. عالماإل
مة لدور طروحات لكسر المسلمات المضخّ م صاحبه جملة من األ، ویقدّ عالمعولمة اإلالوطنیة في ظلّ 

كولوجیة سردا للمقاربات السوسیولوجیة والسیفي المقال الخامسو یجد القارئ. تحدید الهویةفي التلفزیون 
.سريالنفسیة المتعلقة بالعنف وبخاصة العنف األ–االجتماعیة و 

ول منها على التغیرات یتمحور الجزء األ؛كبر من صفحات هذا العددالمقاالت القانونیة الحیز األخذت أ
باع ع على اتّ بدراسة تؤكد على حرص المشرّ تبدأ هذه المقاالت.حدثت في التشریعات الجزائریةأُ التي 

المقال الذي یلیه یعالجو . سویة المنازعات الخاصة بمخالفات البناء والتعمیر قبل التقاضيتیة لالطرق الودّ 
عرضا للمواد بعد ذلك یطالع القارئ . جراءات الجزائیةاإلقانون العقوبات و علىيجر أخیر الذي التعدیل األ

. ع الجزائريدها المشرّ مین بتعویض ضحایا المرور وفق الشروط التي حدّ أم شركات التالقانونیة التي تلز 
ف القانون التجاري من ن خفّ أتحلیال لموضوع المقاصة في صورتها الجدیدة بعد مطالعیصادف الكما

محاسبة ن الرقابة التي یمارسها مجلس الإ. مر الذي استدعى التساؤل عن طبیعتها القانونیة، األشروطها
عولجن أهم عنصر و رقابة االنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة تمثال،على كافة الحسابات العامة

یا وكیفیة قانونیة للمؤسسات التي تمت خوصصتها جزئیا أو كلّ دراسة ایضا یجد القارئ و . هذا البحثفي
قیام الدولة بدأت بموضوعمسائل دولیةفي یخوض القسم الثاني من المقاالت القانونیة. نقل الملكیة

االعتراف في بعد أن أصبحمم المتحدة األعناصر لطلب العضویة في التوفر كلالفلسطینیة انطالقا من
رفیق "شاء المحكمة الخاصة باغتیال رئیس الوزراء اللبناني إنأما المقال الثاني فیبحث في . تزاید مستمر

ي ل صاحب المقال عن السند القانونءالقانونیة، وتساوساط السیاسیة و ألثارت جداال في اأالتي ، "الحریري
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رهاب إلخطورة اویختتم القسم القانوني بمحاولة حول .واختصاصهاجهزتهاأعنإلنشائها وتنظیمها، و 
ال تظهر آثاره إالو ،ویضرب دون سابق إنذار،ر مرئیةفتاكة صامتة غیةسلحأالبیولوجي نظرا الستخدامه 

جل أافر الجهود الدولیة من ظهذه الخطورة هي التي دفعت لتو . نظاربعد أن یتوارى الفاعلون عن األ
.تطویقه و محاربته

ما المقاالت االقتصادیة فهي ثالث، أولها حصیلة دراسة میدانیة أجریت على مجموعة من المؤسسات أ
" یزوإ"نتائج البحث إلى أن اعتماد معاییر ولقد توصلت . الصغیرة والمتوسطة حول مطابقة معاییر الجودة

الرأي ىن من صورة المؤسسة لدما هي إال شكلیة، حتى وٕان كانت تمنح الشركة شرعیة خارجیة وتحسّ 
ا الثاني فكتب باللغة أمّ . رباحزیادة األنتاجیة وخفض التكالیف و أنها لم تحقق تحسین اإلإالّ العام، 
بائیة الجزائریة من خالل تحلیل قانون التسویة والتعدیل، وكذلك سوء ویتناول عجز اإلدارة الج،الفرنسیة

ویختتم هذا الحقل المعرفي بمقال یعرض مجموعة من . نوعیة الخدمات التي تسهل االنزالق في الرشوة
أن المقال ، خاصة و التجارب الدولیة في النقل العمومي كاستثمار اجتماعي، یمكن للجزائر أن تستفید منها

. العقبات التي صادفت هذه التجارب و كیفیة تذلیلهان یبیّ 

رئیس ھیئة التحریر
د جاللي عبد الرزاق.أ
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دافعیة اإلنجاز لدى فریق العمل وعالقتها بالنمط القیادي للمدیر في ضوء مشروع المؤسسة
حسیني جاجة محمد أوبلقاسمووسطاني عفاف 

2الهضاب –كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة 

جامعة سطیف

:إشكالیة الدراسة-1
یرتبط نجاح المؤسسة واستمرار نجاحها في ظل التغیرات التي یفرضها عالمنا المعاصر بجهود القائمین على 

أي مؤسسة أو نشاط هي الطاقة المحركة لمختلف مكوناتها أو الوحدات التي تتألف إدارتها، كون أن اإلدارة في 
، فعدم وجود قیادة إداریة توحد جهود فریق العمل وتوجهه نحو الوصول إلى ةمنها مجمل الموارد واإلمكانات المتاح

فریق العمل عن األهداف التنظیمیة، یحول المؤسسة إلى خلیط غیر منظم من األفراد جراء انعزال عناصر 
بعضهم البعض، حیث نجد كل واحد منهم یعمل على حدا وبطریقة عشوائیة قد یؤدي ذلك إلى الجمود والركود 

فإن Maclellanماكلیالند وبالتالي تثبیط دافعیة فریق العمل لإلنجاز، مما یحث الفرد على بذل الجهد،حسب 
، إذ أنها تمثل )1(نتاجیته في مختلف المجاالت واألنشطةدافعیة اإلنجاز عامل مهم في رفع مستوى أداء الفرد وإ 

البعد االنفعالي الذي هو مكمل للقدرة والتي تمثل البعد المعرفي للشخصیة فاالنجاز أو األداء اإلنساني یتحدد 
ة دافع ، وبذلك نعتقد أن قدرة متوسط)2(القدرة ×الدافعیة= بمستوى الدافعیة والقدرة وتفاعلهما معا، أي أن األداء 

.إنجاز مرتفع یكون مردودها أفضل من قدرة كبیرة مع دافع إنجاز منخفض

Résumé
Cette étude vise à faire ressortir la
relation significative entre le modèle du
leadership du directeur de l'institution
éducative (cycle moyen) et les aspects
de motivation dans le  travail chez le
personnel enseignant de ce cycle,  en se
basant sur les méthodes : descriptive
et analytique.
L’étude a montré l’existence de quatre
types de leadership:
-la démocratique et la
circonstancielle, avec une  motivation
accrue.
- l’autocratique et l’anarchique, avec
une  faible motivation.

Mots clés : motivation au travail,
leadership, projet de fondation,
établissement d’enseignement.

ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین النمط القیادي 

اإلنجاز ةالمؤسسة التعلیمیة ودافعیيالسائد لمدیر 
لألساتذة في ضوء تطبیق نظام التسییر المستحدث 

اعتمدت هذه الدراسة المنهج وقد".العمل بالمشروع"
أسفرت نتائج . المناسب لهذا النوع من الدراساتالوصفي

الدراسة على وجود عالقة قویة ذات داللة إحصائیة بین 
إلنجاز لدى النمط القیادي السائد للمدیر ودافعیة ا

دیمقراطي، (ووجود أربعة أنماط قیادیة ذة من جهة،األسات
كما یوجد. من جهة أخرى)، فوضوي، موقفييأوتوقراط

نجاز لدى األساتذة في المؤسسات إلامستوى مرتفع لدافع 
مستوى ذات النمط الدیمقراطي والموقفي،  مقابل 

نجاز لدى األساتذة في المؤسسات اإلمنخفض لدافعیة 
.والفوضوييذات النمط األوتوقراط

، النمط القیادي، مشروع الحوافز:فاتیحالكلمات الم
.المؤسسة، المؤسسة التعلیمیة
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إذا كان هذا األمر ینطبق في الغالب على المؤسسات االقتصادیة واإلنتاجیة ذات المردود الكمي، فإن قطاع 
كل قطاعا التربیة والتعلیم ال یخرج عن هذا اإلطار، إذ أضحى مع نهایة العشریة األولى من هذا القرن یش

أن نجاح العملیة التربویة في داستراتیجیا في أي دولة یخضع لقوانین االقتصاد ومعاییر النوعیة والفعالیة، مما یؤك
) اإلنجاز(أي مجتمع یرتبط بالتخطیط الشامل للمدرسة وتوفیر مناخ تنظیمي تربوي تتحقق فیه أسس الدافعیة للعمل

فمدیر المدرسة یجمع في الواقع بین هذین البعدین، إداري تنفیذي " ،)المدرسة(من طرف مدیر المؤسسة التربویة
.   وقیادي مؤثر تربوي بیداغوجي باعتباره قائدا عاما لها 

واستثارة دافعیة االنجاز لفریق العمل تعد إحدى التحدیات التي تواجه أي قائد وتحدد كفاءته بمدى النجاح الذي 
من الداخل بواسطة العملیات الداخلیة و من الخارج Murrayموراي حسب ألنها تثار" تحرزه إزاء هذا التحدي،

أي أن دافعیة االنجاز للفرد تستثار من خالل عوامل داخلیة ،)3(بواسطة ما یحدث من تأثیرات موقفیة مباشرة
مالئم یوفره لهيتخص الفرد نفسه كحاجات یرغب في تحقیقها أو تستثار في ظل عمل یسوده مناخ سیكولوج

القائد عن طریق التعامل الجید مع مواقف العمل المختلفة التي تواجهه یومیا، مما یساعد في خلق أجواء من الثقة 
.والتفاني داخل المنظمة، وفي تنمیة دافعیة االنجاز لدى كل فرد فیها

لدى فریق وبهذا فإن وجود نمط قیادي مناسب في المدرسة یؤدي بالضرورة إلى رفع مستویات دافعیة االنجاز
العمل والذي ینتج عنه تحقیق أعلى مستویات األداء من خالل بذل أقصى جهد في العمل والمثابرة  لتحقیق 

في دراسة   له حول دافعیة االنجاز إلى أن الفرد ) verrof 1975Jفیروف،( فقد توصل" األهداف التنظیمیة،
لكن رغم . )4("عیة من خالل تشجیعه بصفة دائمةیواظب على سلوكه اإلنجازي إذا عزز من طرف بیئته االجتما

االتفاق على أهمیة النمط القیادي على الدفع بفریق العمل وتحفیزه ألداء مهامه بتفوق، كون أن لكل نمط قیادي 
تبني اإلدارة للنموذج ةإال أن هناك من یؤید ضرور "إیجابیاته وسلبیاته في التأثیر المباشر على أداء فریق العمل، 

به القائد من قوة الشخصیة ، بید أن التربیة ز، وذلك لما یتمیMax Weberماكس ویبراألوتوقراطي كالعالم 
الحدیثة ترفض تطبیق هذا النمط في المدرسة فهو یضعف خبرات العاملین ویحط من مستویات أدائهم المهنیة من 

وضعف االعتماد على النفس في المواقف الحرجة، لتصبح ،لتصرفوعدم القدرة على اخالل الشعور بالضیاع 
وفي بعض األحیان یصل القائد إلى قناعة مفادها ،)5(فیحدث القصور في جوانب العملشخصیة العامل سلبیة

الذي یكون في دوره شكلیا ) المتساهل، التراسلي(أن أفضل نمط قیادي لفریق العمل هو النمط القیادي الفوضوي
، فأصحاب هذا )6(مدرسة وذلك لتجنب ردود األفعال العنیفة ألتباعه إذ ما انتقده هم مباشرة مما یهدد مكانتهفي ال

النمط یعتقدون أن كل فرد في المدرسة یعمل بالطریقة التي یراها مناسبة دون تدخل من المدیر أي أن المدرسة 
.تسیر نفسها بنفسها

جماعات العمل تحسب المدرسة السلوكیة مهم في التأثیر على سلوكیابالنسبة للنمط القیادي الدیمقراطي فهو 
فقد ثبت أن النمط هو األنسب لإلدارة المدرسیة، ففي إطاره تتحقق القیادة المدرسیة الناجحة، "في أداء مهامها،

.)7("یةحیث یتعلق األمر بتوفیر الظروف المناسبة واإلمكانات المادیة والبشریة الالزمة التعلیمیة التربو 
غیر أن أصحاب النظریة الموقفیة یؤكدون على عدم وجود طریقة واحدة مثلى لإلدارة المدرسیة لوجود أسالیب 

، أي أن المدیر الفعال لیس بالضرورة أن )8(مختلفة من مدیر آلخر تعتمد على المواقف والظروف المحیطة بالعمل
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وتحدید نوع األسلوب القیادي األنسب لمواجهة موقف معین، یكون دیمقراطیا أو أوتوقراطیا بل یستطیع تقدیر 
.وبالتالي یستطیع توجیه جهود فریق العمل ودفعهم لإلنجاز مهما كانت نوعیة الموقف

فلقد ظلت اإلدارة المدرسیة تستفید من هذه اإلفرازات للفكر اإلداري إلى أن أصبحت حقال إلعمال الفكر في 
داري الناجح لإلدارة المدرسیة الحدیثة، وذلك لكي تتخطى سلبیات األنظمة القدیمة موضوعات القیادة واألسلوب اإل

على رفع مستوى ) المدیر(وطرقها في التسییر واإلدارة لكي تتمكن من تحسین مردودها انطالقا من قدرة القائد
مثابرة و الطموح وشدة بالزدافعیة إنجاز فریق العمل الذي یقوده، فالفرد ذو الدافعیة لإلنجاز المرتفعة یتمی

االنهماك في أداء المهام وٕاتمامها على الوجه األكمل بحیث یستمر الفرد ذو الشخصیة االنجازیة لفترات طویلة من 
.العمل ومحاولة التغلب على العقبات التي تواجهه وذلك بهدف السعي لتحقیق األداء بدرجة عالیة من الكفاءة

في المیادین الصناعیة واالقتصادیة واإلداریة من الدفع ) روع المؤسسةمش(ونظرا لما حققه العمل بالمشروع
بعملیة اإلنتاج وتحسین أداء المؤسسة، ما أدى إلى اعتماده كنظام تسییري في المؤسسات التعلیمیة، وقد ارتبط 

الذي عرف به ووضع الخطوط 184/94مشروع المؤسسة بالمدرسة في الجزائر إثر صدور المنشور الوزاري 
ضرورة تنفیذه صدر قانون وزاري االعریضة له، وبعد أن اكتملت الصورة لدى المسئولین عن مشروع المؤسسة ورأو 

الذي یهدف إلى العمل بالمشروع واعتماده كنظام تسییري بالمؤسسات التعلیمیة بجمیع 04/06/1997بتاریخ 
ة باعتبار أن التسییر بالمشاریع یرتكز أساسا مراحلها لتحسین أدائها ورفع مردودها، انطالقا من ظروفها الداخلی

على مبادئ الدیمقراطیة واالشتراك في اتخاذ القرارات وتحفیز فریق العمل و حملهم على االنخراط  في المشاریع 
الخاصة بالمدرسة كل في مجال اختصاصه فضال عن تحریر المبادرة بقیادة المدیر فهو المسئول عن توفیر جو 

دید الطرق و الوسائل المناسبة للعمل وتنشیط وتنمیة جهود فریق العمل، بعبارة أخرى فإن العمل من االنسجام وتح
بالمشروع في المؤسسة التعلیمیة یعطي بموجبه درجة كبیرة من االستقاللیة للمدیر تضع بین یدیه وسیلة مهمة لكل 

موذج معین یحدده لتسییر شؤون مؤسسته تجدید أو دفع للنشاطات التربویة بإتباعه نموذج معین یحدده بإتباعه ن
وتنشیط فریق عمله وبالتالي دفعه نحو االنجاز والتفوق في أداء العمل، كما یفرض العمل بالمشروع على مدیر 
المؤسسة االلتزام بالواقعیة والخصوصیة والمنهجیة الدقیقة من خالل دراسة وضعیة المؤسسة وتحدید األهداف 

.بعة تنفیذهاورسم الحلول الممكنة ومتا
مما سبق یتضح لنا أنه في ظل العمل بمشروع المؤسسة، ال یوجد نمط قیادي موحد لكل مدیري المؤسسات 
التعلیمیة باعتبار أن لكل  مؤسسة خصوصیتها ولكل مدیر طریقته في تسییر مؤسسته، ومن هنا تأتي هذه الدراسة 

سطیفیة المتوسطة في ضوء مشروع المؤسسة بمدینة لمعرفة األنماط القیادیة من طرف مدیري المدارس التعلیم
، وبالتالي تتحدد إشكالیة هذه الدراسة من خالل طرح التساؤل )األستاذ(وعالقتها بدافعیة اإلنجاز لدى فریق العمل

:التالي
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط القیادي السائد للمدیر و دافعیة اإلنجاز لدى فریق *

في ضوء مشروع المؤسسة؟) ألساتذةا(العمل
:وتندرج تحت هذه األسئلة األساسیة مجموعة من األسئلة الفرعیة

األساتذة في ضوء مشروع ىهل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط الدیمقراطي و دافعیة اإلنجاز لد-1
المؤسسة؟
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للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء يهل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط األوتوقراط-2
مشروع المؤسسة؟

هل توجد عالقة ذات إحصائیة بین النمط الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء مشروع -3
المؤسسة؟

في ضوء هل توجد عالقة ذات عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط الموقفي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لألساتذة-4
مشروع المؤسسة؟      

:فرضیات الدراسة- 2
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط القیادي السائد للمدیر و دافعیة اإلنجاز لدى :الفرضیة العامة-2-1

في ضوء مشروع المؤسسة؟) األساتذة(فریق العمل
:الفرضیات الجزئیة-2-1-1
األستاذ في ضوء مشروع ىالنمط الدیمقراطي للمدیر و دافعیة اإلنجاز لدتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین -1

.المؤسسة
للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع يتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین النمط األوتوقراط-2

.المؤسسة
لدى األستاذ في ضوء مشروع بین النمط الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز . توجد فروق ذات داللة إحصائیة-3

.المؤسسة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین النمط الموقفي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع -4

. المؤسسة
:هدف الدراسة-3

: تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مایلي
.ى األساتذة في ضوء مشروع المؤسسة معرفة العالقة بین النمط القیادي السائد للمدیر ودافعیة اإلنجاز لد-
.التعرف على األنماط القیادیة السائدة لدى مدیري المتوسطات ببلدیة سطیف في ضوء مشروع المؤسسة-
تحدید مستوى دافعیة اإلنجاز لدى أساتذة التعلیم المتوسط ومحاولة ترتیب األنماط القیادیة حسب تأثیرها في -

. ي معرفة النمط أو األنماط القیادیة األنسب انتهاجا في ظل مشروع المؤسسةمستوى دافعیة اإلنجاز وبالتال
:أهمیة الدراسة-4

بعد تبني المدرسة الجزائریة مشروع المؤسسة كتطویر یراد به تجاوز سلبیات األنظمة القدیمة وطرقها التقلیدیة 
ي، ارتأینا القیام بهذا البحث لتبیان العالقة في التسییر واإلدارة، لتسایر بذلك التطورات الحاصلة في المحیط العالم

بین النمط القیادي للمدیر الذي یمارسه في ظل تطبیق هذا النظام من التسییر ودافعیة اإلنجاز لدى فریق 
الذي یشرف علیه،مما یمكن المدیرین من تحسین نوعیة القیادة التعلیمیة لمؤسساتهم األمر الذي ) األساتذة(العمل

ن رفع مستویات دافعیة اإلنجاز لدى األساتذة وبالتالي دفعهم للمثابرة في إنجاز أعمالهم بصفة قد یسمح لهم م
متواصلة ومتقنة فینتج عن ذلك توجیه العملیة التعلیمیة نحو الجودة والتمیز بما تحمله هذه المفاهیم من معاني 
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تحلیله ونقده وقدرته على حل واسعة وشاملة أهمها الحصول على طالب یتمتع برقي في تعلیمه وتفكیره و 
. المشكالت مستقبال

:تحدید مصطلحات الدراسة-5
:لقد تناول هذا البحث مصطلحات عدیدة وهي كالتالي

: النمط القیادي*
النمط القیادي هو الدرجة المحصل علیها من خالل استجابة األفراد على مجموعة من العبارات، والتي تعكس 

الدیمقراطي، األوتوقراطي، الفوضوي، : (كل نمط قیادي من األنماط القیادیة األربعةخصائص سلوكیة للمدیر تمیز 
.دائما، أحیانا، أبدا: ي، وفق سلم یتكون من ثالث بدائل اختیاریة ه)الموقفي

:دافعیة اإلنجاز*
علیهم تم تحدیدها عن طریق الدرجة التي یحصل علیها األستاذ في المقیاس الخاص بدافعیة اإلنجاز المطبق 

الطموح، المثابرة، : والمتكون من مجموعة من عبارات تعكس الخصائص السلوكیة لألستاذ أثناء القیام بمهامه وهي
.  مستوى األداء، إدراك أهمیة الزمن، التنافس

:فریق العمل*
طة لبلدیة في المدارس المتوس) األساتذة(یقصد به في هذه الدراسة جماعة العمل التي تتكون من هیئة التدریس

.سطیف
:المؤسسة التعلیمیة* 

نقصد بها في هذه الدراسة المدرسة المتوسطة وهي الحلقة الثانیة من منظومة التعلیم، وتمثل وحدة تنظیمیة في 
البنیة الهیكلیة للتعلیم ما قبل الجامعي في الجزائر والذي یتكون من التعلیم التحضیري، التعلیم األساسي 

ویلتحق بها المتمدرسون الذین اجتازوا المرحلة سابقا قبل اإلصالح، التعلیم الثانوي،) االبتدائي، المتوسط(
.سنوات04االبتدائیة حیث تستمر الدراسة فیها لمدة 

:مشروع المؤسسة*
انتهجتها المؤسسات التعلیمیة لالنتقال من وضعیة التلقي إلى وضعیة رسم وتقریر رهو تقنیة حدیثة للتسیی

على اإلمكانات المادیة والبشریة الخاصة لكل مؤسسة األهداف، وكیفیة تحقیقها خالل فترة معینة باالعتماد
.وتوظیفها بكیفیة ناجحة و فعالة بقیادة مدیر المؤسسة

:اإلجراءات المیدانیة للدراسة-
:الدراسة االستطالعیة-7-1
:أهداف الدراسة االستطالعیة-7-1-1
.الفهم الدقیق لعبارات القیاس-
.تحدید وحدات أدوات القیاس بدقة-
.اسة ثبات وصدق أدوات القیاسدر -
.تحدید النمط القیادي السائد في كل مدرسة متوسطة -
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:حدود الدراسة-7-1-2
.سطیفةمدیري المدارس المتوسطة لبلدی- : حدود بشریة-1
. أساتذة التعلیم المتوسط لبلدیة سطیف-
.مؤسسات التعلیم المتوسط لبلدیة سطیف-:حدود مكانیة-2
.2008/2009الموسم الدراسي -:حدود زمنیة-3
:عینة الدراسة االستطالعیة-7-1-3
.مدیرین لتحدید الصدق والثبات09-: بالنسبة للمدیرین-1
.مدیر لتحدید النمط القیادي السائد في كل متوسطة31-
).إناث17(، )ذكور13(أستاذ 30: بالنسبة لألساتذة-2
المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهدف إلى دراسة الظاهرة بجمیع تم االعتماد على : منهج الدراسة-7-1-4

خصائصها ثم تحلیلها عن طریق جمع البیانات التي تتیح بذلك اختیار الفروض واإلجابة عن األسئلة المطروحة 
. في إشكالیة الدراسة

:راسة أدوات البحث التالیةاستخدمت هذه الد: أدوات جمع البیانات-7-1-5
تم تصمیمه من طرف الباحثة، وهو یتكون من جزأین، یتعلق الجزء : مقیاس تقدیر األنماط القیادیة للمدیرین-1

، السن، أما الجزء الثاني فیتعلق ةالجنس، الخبر :األول بجمع المعلومات الشخصیة ألفراد عینة المدیرین و هي
:یبن ذلك)1(والجدول . محور البنود التي تقیس مط معینبقیاس النمط القیادي، حیث یمثل كل 

البنودالنمط
.44-43-42- 41- 40-11-10-09-08-07-06-05-04- 03-02-01الدیمقراطي
األوتوقراط

ي
12-13-14 -15-16-17-18-19-20-21-22-45 -46 -47-47-49.

.56-55-54- 53- 52-51-50-31-30-29-28-27-26- 25-24-23الفوضوي
.64-63-62- 61- 60-59-58-57-39-38-37-36-35- 34-33-32الموقفي

.أرقام بنود األنماط القیادیة) 01(الجدول
:وقد كانت البنود كالتالي. یشمل الجزء الثاني من المقیاس بعدین هما بعد المبادأة، االعتباریة

بعد االعتباریةبعد المبادأة
.44-43- 42-41-11.40-10-09-08-07-06-05-04- 03-02-01النمط الدیمقراطي
.49-48- 47-46-22.45-21-20-19-18-17-16-15- 14-13-12النمط األوتوقراطي

.56-55-54-53- 52-51-31.50-30-29-28-27-26- 25-24-23النمط الفوضوي
.64-63-62-61-60- 59-58-39.57-38-37-36-35- 34-33-32الموقفيالنمط 

.أرقام بنود المبادأة واالعتباریة) 02(الجدول
. ادائما، أحیانا، أبد: فئات هي)03(كما تتوزع استجابات المفحوصین حول كل بند إلى ثالث 
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بند 32بندا تمثل البنود السلبیة و 32بندا تعكس العبارات التي تقیس األنماط القیادیة حیث 64یضم المقیاس 
:أخرى تمثل البنود اإلیجابیة، والجدول الموالي یوضح ذلك

البنود عبارات االستبیان
- 27- 26- 35- 34-33-32-11- 10- 09- 08- 07-06-05-04- 03- 02- 01اإلیجابیة

38 -39 -40 -41-42-43-44 -57 -58 -59 -60-61-62-63 -64.
- 28- 27- 26- 25-24-23-22- 21- 20- 19- 18-17-16-15- 14- 13- 12السلبیة

29 -30 -31 -45-46-47-48 -49 -50 -51 -52-53-54-55 -56.
.تصنیف عبارات مقیاس تحدید األنماط القیادیة) 03(الجدول

حیث " عبد الرحمان صالح األزرق" تم وضع المقیاس من طرف الدكتور:مقیاس دافعیة اإلنجاز لألساتذة-2
05بند تقیس 32ر المواقف التعلیمیة التي یقوم بها المعلم أو المتوقعة منه، ویحتوي على صممه في إطا

الطموح، المثابرة، مستوى األداء، إدراك : لدافعیة إنجاز األستاذ في المجال التربوي والمدرسي وهي) أبعاد( مؤشرات
.الزمن،التنافس

:ول المواليوتتمثل العبارات التي تقیس هذه المؤشرات یوضحها الجد
رقم العبارةمؤشرات دافعیة اإلنجاز

25-23-11- 08- 06- 01مستوى الطموح- 1

.31-27-24-19- 12- 10- 02المثابرة- 2
.21-32-28-26- 17- 13- 03مستوى األداء- 3
.07-30-29- 22- 14- 04إدراك الزمن- 4
.20-18-19-16- 15- 09- 05التنافس- 5

.مؤشرات دافعیة اإلنجاز لألستاذالبنود التي تقیس ) 04(الجدول
.تنطبق، إلى حد ما ،ال تنطبق: فئات هي)03(تتوزع استجابات المفحوصین حول كل بند إلى ثالث 

:أخرى سلبیة، وهي على النحو التالي16بندا إیجابیة و 16بند ، 32یتكون مقیاس دافعیة إنجاز األستاذ من 
.30- 29- 27-23-21-20- 18- 17- 16- 12-10-08-05- 03- 02- 01العبارات الموجبة
.26- 25- 24-22-19-15- 14- 13- 11- 09-07-06-04- 32- 31- 28العبارات السلبیة

.تصنیف عبارات مقیاس دافعیة اإلنجاز ) 05(الجدول
صدق : وقد اعتمدت هذه الدراسة في حساب الصدق على: الشروط السیكومتریة ألدوات جمع البیانات* 

. طریقة االختبار وٕاعادة االختبار، االتساق الداخليطریقة:أما في حساب الثبات على. توى، الصدق الذاتيالمح
:وقد كانت قیم الصدق والثبات مرتفعة في كال المقیاسین كالتالي

االختبار وٕاعادة االختباراالتساق الداخليالصدق الذاتيصدق المحتوى
0.760.72و0.71بین تراوح 0.720.85القیم

.یبین قیم الصدق والثبات لمقیاس تحدید النمط القیادي) 06(جدول
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االختبار و إعادة االختباراالتساق الداخليالصدق الذاتيصدق المحتوى
تراوح بین 0.790.89القیم

0.84و 0.73

0.79

.لمقیاس دافعیة اإلنجازیبین قیم الصدق والثبات ) 07(جدول
:تحدید النمط القیادي* 
.لضبط متغیر األقدمیة للمقیاس ) T test(استعمال اختبار-
.لتحدید النمط القیادي2حساب معامل االستقاللیة كا-

: نتائج الدراسة االستطالعیة* 
.ذو النمط الدیمقراطيامدیر 13تم تحدید -
.مدیر ذو النمط األوتوقراطي03تم تحدید -
.مدیر ذو النمط الفوضوي03تم تحدید -
.مدیر ذو النمط الموقفي 08تم تحدید -
.  الفترة المناسبة إلجراء الدراسة النهائیة هي فترة الثالثي الثالث-
:الدراسة النهائیة-7-2
فئات من المدارس المتوسطة، 04موزعا على اأستاذ194عدد أفراد العینة : عینة الدراسة النهائیة-7-2-1

:والجدول التالي یبن ذلك
الفئة الموقفیةالفئة الفوضویةةالفئة األوتوقراطیالفئة الدیمقراطیة

91262651عدد أفراد كل فئة 

"الفوضویة، الموقفیةالدیمقراطیة، األوتوقراطیة،    " عدد األساتذة لكل فئة ) 08(الجدول 
.%20تم اختیار العینة بالطریقة العشوائیة العنقودیة بنسبة 

:األدوات اإلحصائیة المستخدمة-7-2-2
.المتوسط الحسابي-
.2معامل االستقاللیة كا-
.Cمعامل التوافق-
: ضبط المتغیرات الدیموغرافیة-7-2-3

:مایلي) الجنس، السن( استعمل لضبط المتغیرات 
.2معامل االستقالل كا-
).T test(اختبار ت -
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:عرض نتائج الدراسة-7-2-4
:دافعیة اإلنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط القیادي-1

متوسطات الدرجاتالمؤسسة

0169.63
0273.75
0371.66
0474.28
0566.78
0676
0766.56
0869.33
0974.80
1076.80
1173.66
1277.08
1374.83

.یبین متوسطات درجات األساتذة على مقیاس دافعیة اإلنجاز في المؤسسات ذات النمط الدیمقراطي) 09(الجدول 
النمط القیادي تنالحظ من خالل النتائج الواردة أعاله ارتفاع متوسطات درجات األساتذة في المؤسسات ذا

، مما یدل على أن دافعیة إنجاز األساتذة )متوسط درجات األساتذة(درجة) 64.85(الدیمقراطي حیث تجاوزت 
.مرتفعة في هذه المؤسسات

:دافعیة اإلنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط األوتوقراطي-2
متوسطات الدرجاتالمؤسسة

0159.63
0263.57
0351.66

.متوسطات درجات األساتذة على مقیاس دافعیة اإلنجاز في المؤسسات ذات النمط األوتوقراطي) 10(الجدول
درجة مما یدل على أن ) 64.85(ننالحظ من خالل النتائج الواردة أعاله انخفاض متوسطات درجات األساتذة ع

.دافعیة اإلنجاز لدى األساتذة منخفضة في هذه المؤسسات
:اإلنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط الفوضويدافعیة -3

متوسطات الدرجاتالمؤسسة
0137.71
0238.83
0337.69

.متوسطات درجات األساتذة على مقیاس دافعیة اإلنجاز في المؤسسات ذات النمط الفوضوي) 11(الجدول 
 مما یدل على أن ) 64.85(األساتذة عن نالحظ من خالل النتائج الواردة أعاله انخفاض متوسطات درجات

.هذه المؤسسات منخفضيمستوى دافعیة اإلنجاز ف
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:دافعیة االنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط الموقفي-4
متوسط الدرجاتالمؤسسة
0174.16
0272.8
0370.47
0478.88
0579.88
0672.16
0775.75
0874.28

.متوسطات درجات األساتذة على مقیاس دافعیة االنجاز في المؤسسات ذات النمط الموقفي) 12(الجدول
 نالحظ من خالل الجدول السابق ارتفاع متوسطات درجات األساتذة في المؤسسات ذات النمط الموقفي، حیث

.درجة، مما یدل على أن دافعیة اإلنجاز لألساتذة مرتفعة في هذه المؤسسات) 64.85(تجاوزت
:تحدید العالقة بین النمط القیادي الدیمقراطي للمدیر و دافعیة االنجاز لدى األساتذة-5

ال تنطبقإلى حد ماتنطبق
األساتذة الذین یقودهم 

مدیرون دیمقراطیون
829=3ت م845=2ت م1238=1ت م

970.66=3ت ق970.66=2ت ق970.66=1ت ق 

.والمشاهدة الستجابات فئة األساتذة الذین یقودهم مدیرون دیمقراطیونالتكرارات المتوقعة ) 13(الجدول
عند ) 9.21، 5.99(أكبر من القیمة المجدولة ) 110.56(المحسوبة 2من خالل النتائج السابقة فإن  قیمة كا

القیادي ، هذا یعني وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط ) 02(و درجة حریة) 0.01، 0.05(مستوى داللة 
.الدیمقراطي ودافعیة االنجاز لدى األساتذة

 قیمةC =0.74 ،هذا یعني أن العالقة بین النمط القیادي الدیمقراطي و دافعیة اإلنجاز لدى األساتذة عالقة قویة
).0(وتبتعد عن القیمة الدنیا) 0.90(تقترب من القیمة العلیاCوذلك ألن قیمة 

:للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذةيقیادي األوتوقراطتحدید العالقة بین النمط ال-6
ال تنطبقإلى حد ماتنطبق

األساتذة الذین یقودهم 
مدیرون أوتوقراطیون

342=3ت م290=2ت م200=1ت م

277033=3ت ق277.33=2ت ق277.33=1ت ق

.المتوقعة والمشاهدة الستجابات فئة األساتذة الذین یقودهم مدیرون أوتوقراطیون تالتكرارا) 14(الجدول
عند ) 5.99،9.21(أكبر من القیمة المجدولة) 37.22(المحسوبة2من خالل النتائج السابقة نجد أن قیمة كا

ین النمط ، هذا یعني أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة ب)02(و درجة حریة) 0.01، 0.05(مستوى داللة
.القیادي األوتوقراطي و دافعیة اإلنجاز لألساتذة

 قیمةC=0.76 هذا یعني أن العالقة قویة بین النمط األوتوقراطي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذة، وذلك
) .0(وتبتعد عن القیمة الدنیا) 0.90(من القیمة العلیاCالقتراب قیمة 
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:القیادي الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذةتحدید العالقة بین النمط -7
ال تنطبقإلى حد ماتنطبق

األساتذة الذین یقودهم 
مدیرون فوضویون

359=3ت م271=2ت م202=1ت م

277.33=3ت ق277.33=2ت ق277.33=1ت ق

.المتوقعة والمشاهدة الستجابات فئة األساتذة الذین یقودهم مدیرون فوضویونتالتكرارا) 15(الجدول
عند ) 5.99،9.21(أكبر من القیمة المجدولة) 44.65(المحسوبة 2من خالل النتائج السابقة نجد أن قیمة كا

نمط وهذا یعني أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین ال) 02(و درجة حریة) 0.01،0.05(مستوى داللة 
.القیادي الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لألساتذة

 قیمةC=0.79 هذا یعني أن العالقة قویة بین النمط الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذة، وذلك
) .0(وتبتعد عن القیمة الدنیا) 0.90(من القیمة العلیاCالقتراب قیمة 

:الموقفي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذةتحدید العالقة بین النمط القیادي -8
ال تنطبقإلى حد ماتنطبق

األساتذة الذین یقودهم 
مدیرون موقفیون

482=3ت م454=2ت م696=1ت م

544=3ت ق544=2ت ق544=1ت ق

.فئة األساتذة الذین یقودهم مدیرون موقفیونتالمتوقعة والمشاهدة الستجاباتالتكرارا) 16(الجدول
عند ) 5.99،9.21(أكبر من القیمة المجدولة) 64.42(المحسوبة 2من خالل النتائج السابقة نجد أن قیمة كا

وهذا یعني أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط ) 02(و درجة حریة) 0.01،0.05(مستوى داللة 
.ودافعیة اإلنجاز لألساتذةالقیادي الموقفي للمدیر 

 قیمةC=0.74 هذا یعني أن العالقة قویة بین النمط الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذة، وذلك
).0(وتبتعد عن القیمة الدنیا) 0.90(من القیمة العلیاCالقتراب قیمة 

:ى األساتذةتحدید العالقة بین النمط القیادي السائد للمدیر ودافعیة اإلنجاز لد-9

ال تنطبقإلى حد ماتنطبق
األساتذة الذین یقودهم 

مدیرون دیمقراطیون
821=3ت م845=2ت م1238=1ت م

951.27=3ت ق864.96=2ت ق1095=1ت ق

األساتذة الذین یقودهم 
مدیرون أوتوقراطیون

342=3ت م290=2ت م200=1ت م

272=3ت ق247.13=2ت ق313.07=1ت ق

األساتذة الذین یقودهم 
مدیرون فوضویون

359=3ت م271=2ت م202=1ت م

272=3ت ق247.13=2ت ق313.07=1ت ق

األساتذة الذین یقودهم 
مدیرون موقفیون

482=3ت م454=2ت م696=1ت م

233.13=3ت ق484.76=2ت ق614=1ت ق

.المتوقعة والمشاهدة الستجابات الفئات األربعة من األساتذةتالتكرارا) 17(الجدول
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عند ) 16.81،12.89(أكبر من القیمة المجدولة) 185(المحسوبة 2من خالل النتائج السابقة نجد أن قیمة كا
وهذا یعني أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط ) 06(و درجة حریة) 0.01،0.05(مستوى داللة 

.سائد للمدیر ودافعیة اإلنجاز لألساتذةالقیادي ال
 قیمةC=0.70 هذا یعني أن العالقة قویة بین النمط الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذة، وذلك

).0(وتبتعد عن القیمة الدنیا) 0.84(من القیمة العلیاCالقتراب قیمة 
: في ضوء نتائج الدراسةتمناقشة الفرضیا7-2-5
:الفرضیة الجزئیة األولىمناقشة -1
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط الدیمقراطي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لألستاذ في ضوء مشروع " 

"المؤسسة
:ما یلي نمن خالل نتائج الدراسة تبی

.تم قبول الفرض التقریري و رفض الفرض الصفري-
.االنجاز لدى األساتذة في ضوء مشروع  المؤسسةالنمط الدیمقراطي للمدیر له عالقة قویة بدافعیة-
ارتفاع دافعیة االنجاز لدى األساتذة الذین یقودهم مدیرون دیمقراطیون، أي أن هذا النمط فادر على دفع األساتذة -

للعمل، وتوجیه جهودهم نحو اإلنجاز، وهذا ما تتفق معه المدرسة السلوكیة التي تؤكد على أهمیة النمط 
في التأثیر على سلوك األستاذ ودفعه ألداء مهامه لما یتمیز به من اهتمام بالعالقات اإلنسانیة الدیمقراطي 

وبهذا فإن النمط الدیمقراطي نمط . وتشجیع لروح المبادرة وٕاشراك األستاذ في رسم الخطط لتحقیق أهداف المؤسسة
.التسییر بالمشاریعمساند ومناسب إلثارة دافعیة االنجاز ورفع مستواها لدى األستاذ في ظل

:مناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة-2
"توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط األوتوقراطي ودافعیة اإلنجاز لألستاذ في ضوء مشروع المؤسسة" 

: من خالل نتائج الدراسة تبین ما یلي
.تم قبول الفرض التقریري و رفض الفرض الصفري -
.دیر له عالقة قویة بدافعیة اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع المؤسسةالنمط األوتوقراطي للم-
انخفاض دافعیة االنجاز لدى األساتذة الذین یقودهم مدیرون أوتوقراطیون،أي أن النمط األوتوقراطي غیر قادر -

ماكس "ما یراه على دفع فریق العمل إلى اإلنجاز و أداء المهام في ظل التسییر بالمشاریع، وهذا ما یختلف مع
بأن النمط األوتوقراطي هو أنجح نمط لقیادة فریق العمل لما یملكه القائد  من قوة في " Max Weberویبر

لكن الطریقة الصارمة في القیادة ومركزیة القرار في .الشخصیة، وبالتالي التحكم بطریقة جیدة في زمام أمور العمل
كامل على القائد وبالتالي یفقد روح المبادرة، والتنافس مع غیره من هذا النمط یجعل األستاذ یعتمد االعتماد ال
.بالضرورة على مستوى األداء في العملكاألساتذة، وینخفض مستوى الطموح فیؤثر ذل

: مناقشة الفرضیة الجزئیة الثالثة-3
في ضوء مشروع توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط الفوضوي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لألستاذ" 

"المؤسسة
:من خالل نتائج الدراسة تبین ما یلي
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.تم قبول الفرض التقریري و رفض الفرض الصفري-
. النمط الفوضوي للمدیر له عالقة قویة بدافعیة اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع المؤسسة-
وهذا راجع لغیاب قیادة حقیقیة تحدد انخفاض دافعیة اإلنجاز لدى األساتذة الذین یقودهم مدیرون فوضویون، -

القوانین واألنظمة التي یجب أن تتبع داخل المدرسة، فالمدیر الفوضوي ال یتحمل المسؤولیة ویتهرب منها بعدم 
مناخ هذا العمل سلبیا على رغبة األستاذ ةتدخله في مجریات األمور فتسود بذلك الفوضى والسلبیة، فتؤثر طبیع

.د الالزم مع التالمیذفي العمل وبذل المجهو 
رغم ممیزات هذا النمط المغریة لما تمنحه من حریة تصرف وعدم تدخل المدیر بالرأي، ودبلوماسیة مع الجمیع 
من راحة للفرد لعدم وجود ضوابط تنظم سیر العمل، إال أنه لم یثر رغبة األستاذ الجزائري في العمل، هذا دلیل 

الفوضى والتسیب الناتج عن عدم وجود قائد فعلي للمدرسة ال یعمل على على أن المناخ التنظیمي الذي تسوده 
. رفع دافعیة اإلنجاز لدى األستاذ في المدرسة الجزائریة

:مناقشة الفرضیة الجزئیة الرابعة-4
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط القیادي الموقفي للمدیر ودافعیة اإلنجاز لألستاذ في مشروع " 

"المؤسسة
.تم قبول الفرض التقریري و رفض الفرض الصفري-
.النمط الموقفي للمدیر له عالقة قوي بدافعیة اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع المؤسسة-
ارتفاع دافعیة اإلنجاز لدى األساتذة الذین یقودهم مدیرون موقفیون، هذا یعني أن النمط القیادي الموقفي نمط -

ألستاذ وتنمیة دافعیتهم ألداء مهامهم  و هذا ما یتفق مع النظریة الموقفیة ، فالمدیر الموقفي مناسب لقیادة جهود ا
یعتمد في قیادته على دراسة المتغیرات المتداخلة وتمییز وتشخیص الموقف، والتكیف مع المتغیرات، وهذا یتطلبه 

.التسییر بالمشاریع لوضع خطة مناسبة ومطلوبة لتحقیق أهداف المدرسة
:مناقشة الفرضیة العامة-5
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین النمط القیادي السائد للمدیر ودافعیة اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء "

" مشروع المؤسسة
وتأسیسا على ما تقدم، یتضح وفي كل الحاالت وجود عالقة دالة بین النمط القیادي للمدیر والدافعیة لإلنجاز 

أتكنسون، أي أن دافعیة اإلنجاز تستثار ما یوافق ما توصل إلیه كل من ماكلیالند، موراي،لدى األساتذة ،وهذا
من خالل ما یقع على الفرد من تأثیرات موقفیة، إضافة إلى ذلك دافعیة اإلنجاز من الدوافع المكتسبة التي یمكن 

لذي یكون فیه الفرد، معنى ذلك تعلمها تحت ظروف معینة، أي أن إثارتها أو تثبیطها مرتبط بخصائص الموقف ا
أنه إذا توفر نمط قیادي مناسب في المدرسة یؤدي ذلك بالضرورة إلى رفع مستویات دافعیة االنجاز لفریق 

). األساتذة(العمل
: التوصیات و المقترحات-8

:انطالقا مما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج نقترح بعض التوصیات
.ضرورة تطویر و تكوین المدیرین بما یتوافق ومتطلبات مشروع المؤسسة بإخضاعهم لدورات تدریبیة مجدیة-
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ومحاولة تعمیمهما على مختلف المدارس من جهة، ومن جهة أخرى ) الدیمقراطي، الموقفي(دعم األسلوبین -
تعلیمیة، باعتبار ما أظهرته هذه في المؤسسات ال) والفوضويياألوتوقراط(العمل على القضاء على األسلوبین 

.والنمط الموقفي على مستویات دافعیة اإلنجازيتأثیر إیجابي لنمط القیادي الدیمقراطنالدراسة م
إجراء دراسات حول المتغیرات التي یمكن أن تكون لها تأثیر على دافعیة اإلنجاز لدى األستاذ الجزائري ، للتحكم -

ورفع مستویاته، فهو من أهم الدوافع اإلنسانیة باعتبارها هرات المتعلقة بإثارتفي هذا الدافع بضبط جمیع المتغی
تحث الفرد على التغلب على العقبات والكفاح ألداء المهام الصعبة بشكل جید وبسرعة، هذا ما یحتاجه األستاذ 

. في مدارسنا للمضي قدما في تكوین جیل نستطیع االعتماد علیه في مواجهة متغیرات العصر

:المراجع
.1994نحو تطویر اإلدارة المدرسیة، دار المطبوعات الجدیدة، القاهرة مصر، : أحمد إبراهیم أحمد-1
. 1979دافعیة االنجاز وقیاسها، األنجلو مصریة، القاهرة مصر،: إبراهیم قشقوش، طلعت منصور-2
. 2003اإلسكندریة مصر، السلوك التنظیمي، دار الجامعات الجدیدة، : أنور سلطان-3
.2، ط1994الجوانب السلوكیة في اإلدارة المدرسیة، وكالة المطبوعات، الكویت : زكي محمود الهاشم-4
.2004السلوك القیادي، فعالیة اإلدارة، دار غریب ، القاهرة مصر، : طریف شوقي -5
، جمعیة اإلصالح 1لة قراءات في المناهج التربویة طدافعیة اإلنجاز لدى بطل نصوص القراءة، مج: عبد الرحمان بن بریكة-6

. 1995االجتماعي والتربوي، باتنة الجزائر، 
.2000دافعیة اإلنجاز،دار الغریب، القاهرة مصر،: عبد اللطیف محمد خلیفة-7
.2001اإلدارة التعلیمیة أصولها وتطبیقاتها، عالم الكتب، القاهرة مصر، : محمد منیر المرسي-8

:موضوعال
في ضوء تطبیق مشروع )دیمقراطي، فوضوي، أوتوقراطي، موقفي(مقیاس تحدید النمط القیادي لمدیر المدرسة المتوسطة 

:المؤسسة
بهدف القیام بدراسة حول عالقة النمط القیادي لمدیر المدرسة المتوسطة ودافعیة اإلنجاز في ضوء مشروع المؤسسة، نضع بین 

نأمل منكم . یتكون من أربعة أقسام بهدف التعرف على النمط القیادي الذي تنتهجه في قیادة مؤسستك التعلیمیةیدیك هذا المقیاس الذي 
.التفضل بقراءتها بعنایة واإلجابة علیها بما ترونه یوافق رأیكم

.نلتمس منكم التعاون ونطمئنكم بأن ما تفیدوننا به من معلومات ال یستعمإلال في اإلطار العلمي للبحث
:البیانات الشخصیة

:...............المؤسسة
:...............األقدمیة بالمؤسسة الحالیة

:.......................السن
:.....................الجنس

نادراأحیانادائماالعبارةالرقم
أتابع أعمال فریق العمل لمراقبة الوثائق و التعلیق علیها01
أهتم بتوحید إجراءات العمل ألعضاء فریق العمل 02
ال أقبل الخروج عن اللوائح و القوانین03
أحث فریق العمل على بذل الجهد04
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أحرص على إشراك فریق العمل في اتخاذ القرارات 05
أضع اقتراحات فریق العمل موضع التنفیذ 06
في المواعید المحددة لهاأتابع كل خطوات العمل07
أصمم لوحة خاصة باإلعالنات ألطلع فریق العمل بجمیع القرارات والتعلیمات 08

والمعلومات
مرن في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل09
أقترح أسالیب جدیدة لمعالجة المشكالت10
العملألقي اللوم على فریق العمل إذا حدث خطأ ما في أداء 11
أتحكم في سیر وضبط العمل بصرامة12
أحرص على أن یخضع الجمیع لسلطتي في العمل13
أنفرد باتخاذ القرارات الخاصة بالعمل14
أعطي أهمیة قصوى إلنجاز العمل على حساب فریق العمل15
أرى بأن االتصال النازل هو األفضل 16
لمعالجة جمیع القضایامنصبي كمدیر یؤهلني17
لتحقیق فعالیة اإلنتاج أقوم بمفردي بدراسة جدول األعمال ثم أعرضه على فریق 18

العمل
أسالیب العمليال أحب إحداث تغییر ف19
الرسمیةجأمیل للصرامة في متابعة التعلیمات الرسمیة المتعلقة بتنفیذ البرام20
ال أعاقب فریق العمل21
أتهرب من اتخاذ القرارات22
أمنح حریة التصرف لجمیع فریق العمل دون ضوابط23
ال أولي اهتمام شدید بالجودة في أداء العمل 24
ال أهتم بتقدیم المعلومات عن مقدار العمل الواجب القیام به 25
غالبا ما أقوم بتعیین نائب عني لرئاسة االجتماعات 26
ال أهتم بمراقبة النظام بالمدرسة واإلطالع على التقاریر الخاصة بذلك 27
أترك مهمة تبلیغ المعلومات ألحد أعضاء فریق العمل28
ال أهتم بتوزیع المعلومات التي تهم أعضاء فریق العمل29
تكون قراراتي فردیة أو بإشراك فریق العمل حسب ما یتطلبه الموقف30
أستعمل أسالیب مختلفة لحل مشاكل العمل31
أهتم بإنجاز العمل32
أكون مرنا أحیانا وشدیدا أحیانا أخرى أثناء القیام بإجراءات العمل33
أتخذ القرار بسرعة أحیانا و أتمهل في اتخاذه أحیانا أخرى34
أسعى دائما إلى التطویر في العمل35
تخطیطي للعمل على المتغیرات المتداخلة لمواقف العملأعتمد في 36
أحیان أستعمل االتصال النازل وأحیانا أخرى االتصال الصاعد 37
أمنح فریق العمل شعورا بالراحة أثناء التحدث إلیهم38
أتصرف وفق المصلحة العامة39
ال أفاضل بین أعضاء فریق العمل40
أهتم بالتواصل الدائم مع فریق العمل 41
أتابع أحوال فریق العمل دائما42
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أسعى إلقناع فریق العمل بأن قراراتي في صالحهم قبل مباشرة تنفیذها43
أهتم بالمشاكل الشخصیة لفریق العمل44
أمیل للتوبیخ أكثر من التشجیع لفریق العمل 45
المناسب لمتابعة الملفات الشخصیة لفریق العملال أجد الوقت 46
أتجنب األحادیث الودیة مع فریق العمل47
أرفض أن أعطي تفسیرا عن ما أقوم به في المؤسسة لفریق العمل48
ال أمیل لربط عالقات مع أعضاء فریق العمل49
أبقي عالقاتي مع أعضاء فریق العمل في حدود سلطتي علیهم 50
ال یهمني تماسك فریق العمل 51
ال یكون اتصالي بصورة مباشرة مع فریق العمل 52
ال أضع ضوابط على إجراءات العمل53
ال أهتم بتوجیه فریق العمل54
ال یهمني تشجیع فریق العمل55
ال علم لي بالمشاكل و األوضاع االجتماعیة لفریق العمل 56
أشجع فریق العمل أحیانا و أوبخه أحیانا أخرى57
األمر مال أتعامل مباشرة مع فریق العمل إذا لز 58
تتحدد طریقة معاملتي حسب خصائص فریق العمل59
ال أهتم بإبالغ الجمیع بما هو مطلوب ومتوقع60
ال أكون حازما أحیانا ومستعدا للنقاش أحیان أخرى61
ال أرتبط بصداقات مع فریق العمل62
ال أنتقد األعمال الناقصة لفریق العمل دائما63
ال أقبل دوما آراء فریق العمل بسرعة64

:مقیاس دافعیة اإلنجاز لدى األستاذ
العبارات تهدف إلى قیاس أحد جوانب الشخصیة وهو دافعیة اإلنجاز، فكل أستاذ لدیه نزعة یتكون هذا المقیاس من مجموعة من 

نحو العمل واإلنجاز ویرغب في التفوق والحصول على تقدیرات عالیة في المهنة، وتهدف عبارات هذا المقیاس إلى مساعدتك أخي 
.األستاذ في التعرف على أبعاد ومستوى دافعیة اإلنجاز لدیك

.اإلجابة على عبارات المقیاس بكل تمعن وموضوعیة) ة(الرجاء من كل أستاذ
:البیانات الشخصیة

:......................الجنس
:........................السن
ال تنطبقإلى حد ماتنطبقالعباراتالرقم
أحب القیام بأي عمل متوقع مني مهما كلفني ذلك من جهد01
أداء نفس العمل لساعات طویلة دون الشعور بالمللأستطیع02
أسعى دائما إلى إدخال تعدیالت مهمة لصالح العمل03
كثیرا ما تمر األیام دون أن أعمل شیئا یذكر04
أجتهد دائما في عملي ألتفوق على من أعمل معهم05
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األعلى یكلفني وقتا وجهدا كبیرا
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ال أعتقد أن مستقبلي سوف یكون مرتبط بظروف الحظ والصدفة 08
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-مقاربة سوسیولوجیة-تهامعوقاو إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العاليتطبیقمتطلبات
بوزیان راضیة.د

قسم علم االجتماع
جامعة الطــارف

:مقدمة
السوسیولوجیة و اإلداریة ، من أهم القضایا Quality ManagementTotalتعتبر إدارة الجودة الشاملة 

الحدیثة، التي استحوذت على االهتمام الكبیر من قبل الباحثین األكادیمیین، كإحدى األنماط اإلداریة السائدة 
والمرغوبة في الفترة الحالیة، وقد وصفت بأنها الموجه الثوریة الثالثة بعد الثورة الصناعیة والثورة اإلعالمیة، نتیجة 

.الشدیدة بین المؤسسات اإلنتاجیة  الیابانیة من جهة و األمریكیة و األوروبیة من جهة أخرىللمنافسة العالمیة 

Abstract
This study ains at identtifying the

applicability of TQM in the higher

educational sector, more

specifically it seeks to explore the

main constraints facing the

implementation of TQM.

The intention is to build an

integrated vision of the concept of

TQM in the Algerian higher

educational system.

Keywords: total quality

management, higher education

institutions, requirements,

constraints, ISO.

ملخص
اهتمامااألخیرة من القرن الماضيسجلت السنوات

واضح المعالم بمفهوم ضمان الجودة القائم على 
فاعاللوقائیة ال العالجیة بوصفه مدخالالفلسفة ا

ومع . إلدارة الجودة في األنشطة اإلنتاجیة والخدمیة
المنظمات حقیقة أن المنافسة وٕادراك ازدیاد حدة 

بما توفره من مستوى انرتبطها واستمرارها یءبقا
مفاهیم مختلفة استعیرت،للمستفیدینلرضا عا

في أنشطة دمیة وتحدیداللجودة في األنشطة الخ
ودة أركان النظام التعلیم العالي باتجاه ضمان ج

العملیة التعلیمیة، الهیئة (سيالتعلیمي األسا
). المنهجالتدریسیة، الطالب، 

مدى إمكانیة علىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
اع التعلیم العالي تطبیق إدارة الجودة الشاملة في قط

ه تطبیق إدارة هم المعوقات التي تواجأعلى الوقوفو 
بناء إلىهذا البحثعلیه یطمحو . الجودة الشاملة

تصور متكامل عن مفهوم إدارة الجودة الشاملة، في 
التعلیمي من خالل تأشیر منطلقات أركان النظام

. مفاهیمیة وتطبیقیة

إدارة الجودة الشاملة، مؤسسات :اتیحالكلمات المف
.ISOالمتطلبات، المعوقات، االیزو التعلیم العالي،



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

25

التي تتباین بشأنه األفكار، إال أن المفاهیم السوسیولوجیةكغیره من ) TQM(مفهوم إدارة الجودة الشاملة ویعدّ 
یتمحور حول الهدف الذي تسعى لتحقیقه هذا التباین الشكلي، یكاد یكون متماثًال في المضامین الهادفة إذا أنه

إن إدارة الجودة الشاملة . المنظمة والذي یتمثل بالمستهلك من خالل تفاعل كافة األطراف الفاعلة في المنظمة
تعني اإلسهام الفعال للنظام اإلداري والتنظیمي بكافة عناصره في تحقیق الكفاءة االستثماریة للموارد المتاحة من 

ویتجاوز مفهوم الجودة .الخ.. عدات وقوى بشریة ومعلوماتیة وٕادارة وٕاستراتیجیة ومعاییر ومواصفاتمادة أولیة وم
معناه التقلیدي أي جودة المنتج أو الخدمة لیشتمل جودة المؤسسة أو المنظمة بهدف تحسین و تطویر العملیات 

متطلبات السوق، العمل بروح الفریق، وتقویة واألداء، تقلیل التكالیف، التحكم في الوقت، تحقیق رغبات العمالء و 
:االنتماء وهذه جمیعها یمكن تلخیصها في نقطتین أساسیتین

Conformance to Specificationsالمطابقة للمواصفات -أ

.Meeting Market Requirementsإشباع و تحقیق متطلبات السوق -ب
بحیث تسهم جمیعًا في السعي . Fitness for Useفي المواءمة لالستخدامJuranأو كما یختصرها جوران 

فقد اشار الى ان الجودة هي مطابقة تخصیص الرسالة saunders"سوندرس"أمـّا . لتحقیق هدف المنظمة
لتوسع و ترتبط الجودة با. وتحقیق الهدف وتنوع نمط المؤسسة واستجابتها لتغیر القیم و االحتیاجات االجتماعیة

ویمكن .في االلتحاق و یمكن قیاس جودة ادائها برؤیة اوسع للمخرجات و بمدى مساهمة خرجیها في المجتمع
:التعبیر عن هذه النظرة الشمولیة بالشكل التالي

استدعى نشوء مطالب ملحة على ،إن التغیر السریع في المبادئ االقتصادیة والتقنیة االجتماعیة والدیموغرافیة
ومجتمعاتنا العربیة تشهد في الوقت الراهن كثیرا من التغیرات الملحوظة في شتى . الجودة وعلى فعالیة هذه الجودة

تفرض على مؤسساتها العلمیة و منظماتها اإلداریة تغییر أسالیبها التقلیدیة في اإلدارة، وتبني المجاالت، التي
.المفاهیم اإلداریة الحدیثة إذا ما أرادت تحقیق أهدافها بكفاءة وفاعلیة 

لیس و . والتعلیم العالي، مثله كأي نسق تعلیم نظامي، لیس إال انعكاسًا للسیاق االجتماعي واالقتصادي العام
بالمستغرب أن یعاني التعلیم العالي ومؤسساته من مشكالت كبیرة، وتحدیات وتهدیدات بالغة الخطورة نشأت عن 
المتغیرات التي غّیرت شكل العالم وأوجدت نظامًا عالمیًا جدیدًا یعتمد العلم والتطویر التكنولوجي المتسارع أساسًا، 
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مر الذي ال یدع مجاًال للتردد في البدء ببرامج شاملة للتطویر ویستند إلى تقنیات عالیة التقدم والتفوق، األ
والتحدیث تضمن لمؤسسات التعلیم العربیة عامة و الجزائریة خاصة، القدرة على تجاوز مشاكلها ونقاط الضعف 

، للوصول بها إلى المستوى المطلوب الذي یكون فیه مؤشرا و متفاعال مع التطلعات التنمویة في المجالت فیها
.كافة 
رغم أهمیة الجامعات في دفع مسیرة التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و دورها في تحدیث المجتمعات و 

حالة من الضبابیة مؤسسات التعلیم العالي العربیة مواجهة أغلب وتطویرها إال أن العدید من الدراسات تشیر إلى
األمر الذي انعكس میدانیا في ما ، ضمان الجودةمفاهیم الجودة المعاصرة أمثال مع تعاطي والمحدودیة في ال

كما أن التعلیم العالي ،تواجهه من مشكالت داخلیة أو خارجیة مقارنة بمؤسسات التعلیم العالي في الدول المتقدمة
. لم یصل إلى المستوى المطلوب الذي یكون فیه مؤشرا و متفاعال مع التطلعات التنمویة في المجاالت كافة 

اك قناعة في األوساط االجتماعیة واألكادیمیة في الوطن العربي مؤداها أن إدارة الجامعات تفتقر كما أن هن
إلى الكفاءة، وأن غالبیة الجامعات و مؤسسات التعلیم العالي العربیة تعاني من انعدام االستقالل الذاتي وضخامة 

ات اإلداریة والهرمیة ، وٕاهمال دور القیادات وتعدد المستویات أو الحلق. األنظمة والتعلیمات وغموضها وتناقضها
اإلداریة الوسطى والتنفیذیة، األمر الذي ترتب علیه عجز في اإلداریین المقتدرین، وسیادة نمط إداري معروف 
باسم إدارة الطوارئ واألزمات، كما یشیر واقع الحال إلى أن التعلیم العالي فشل في إنتاج نوع الخریجین المطلوبین 

ت عالم العمل، كما أن زیادة االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي مع تدني الجودة و الموارد أدى إلى لتحدیا
و ما نتج عنه من بطالة الخریجین و هجرة العقول، .انخفاض مستوى السمعة العلمیة للعدید من الجامعات العربیة

أیة سیطرة إداریة على أداء العاملین من كما أن معظم طاقات الجامعات تصرف على األمور الروتینیة وال توجد 
أكادیمیین وٕاداریین، وبالتالي معرفة مستوى هذا األداء، وغالبًا ما تستخدم أسالیب مراوغة وتأخیر لمقاومة 

.اإلصالح والتغیر
في إطار هذا التوجه، جاءت هذه المقالة، بمحاولة یسلط من خاللها الضوء على إشكالیة ضمان إدارة الجودة 

: ملة في مؤسسات التعلیم العالي، بغیة تقصي أبعاد الظاهرة وحیثیاتها، انطالقا من جملة من التساؤالت أهمهاالشا
في ظل العولمة و ما تفرضه من قدرات ما هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي) 1

.تنافسیة ؟
في الجامعات  في ضوء تجارب الدول المتقدمة في هذا ماهي مؤشرات الجودة الشاملة التي ینبغي توافرها) 2

.صعوبات ومعوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة؟ما هي و المجال؟،
ماهو التصور المقترح الستراتیجیات اإلصالح  في إدارة الجودة و التنمیة لمؤسسات التعلیم العالي ) 3

.الجزائریة؟
:إدارة الجودة الشاملة تحدید المفهوم على ضوء االتجاهات الحدیثة -أوال

من أحدث المفاهیم السوسیولوجیة واإلداریة التي تقوم على مجموعة )TQM( یعدُّ مفهوم إدارة الجودة الشاملة
المفهوم وقد ظهر هذا.من المبادئ واألفكار التي یمكن ألي إدارة أن تتبناها من أجل تحقیق أفضل أداء ممكن

بعد األزمة التي حدثت في االقتصاد الیاباني بعد الحرب العالمیة الثانیة ،مما اضطر زعماء الصناعة الیابانیة إلي 
تطبیق الطرق «:الذي أكد أن الجودة الشاملة هي (*))Deeming( إحداث الجودة بمساعدة ادوارد دیمنج 
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و كل فرد له عالقة . (1)»و تقدیمه إلى السوق بأقل كلفةاإلحصائیة في كل مراحل اإلنتاج قصد تحسین المنتج
، ویقدم معهد (2)بعملیة اإلنتاج أو الخدمات ینبغي أن یساهم في تحقیق النتائج المرجوة وهي إرضاء العمالء

أول القیام بالعمل بشكل صحیح ومن «:الجودة الفیدرالي بالوالیات المتحدة األمریكیة تعریفًا للجودة الشاملة هو
.(3)»خطوة مع ضرورة االعتماد على تقییم العمل في معرفة مدى تحسین األداء

ونظرًا لتعدد مفاهیم الجودة الشاملة، فقد حاول العلماء والمتخصصون التمییز بین خمسة مداخل لتعریف 
دخل المبني المدخل المبني على أساس التفوق، والمدخل المبني على أساس المستفید، والم: الجودة الشاملة هي

.على أساس القیمة، والمدخل المبني على أساس المنتج، والمدخل المبني على أساس التصنیع (4)

أسلوب متكامل یطبق في جمیع فروع ومستویات المنطقة «ویشیر مفهوم إدارة الجودة الشاملة إلى أنه 
هي فعالیة تحقیق "التعلیمیة؛ لیوفر لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب والمستفیدین من عملیة التعلم، أو 

أو كما حددها ،(5)»أفضل خدمات تعلیمیة بحثیة واستشاریة بأكفأ أسالیب وأقل تكالیف وأعلي جودة ممكنة
بمعنى مطابقة المنتج للمواصفات القیاسیة المحددة من »المواءمة لالستخدام«أنها (**)J. Juranف جوران جوزی

.ناحیة، باإلضافة إلى تلبیة احتیاجات و متطلبات السوق من خالل كفاءة األداء، الثقة، سرعة االستجابة
:هيجوران بثالثیة مشهورةویرتبط 
تحسین الجودة-3على الجودةالرقابة -2تخطیط الجودة-1

، الرقابة Planningالتخطیط : بمعنى أن المواءمة لالستخدام كمرادف للجودة كما یراها جوران تتطلب 
Control التحسین ،Improvement بما یضمن االستدامة ،Sustainability بینما یرى فیلیب كروسبي ،P.
Crosby المطلقات «أن الجودة تقوم على أربعة دعائم أساسیة أو كما یسمیهاThe Absolutes«:

.تعني الجودة التوائم أو المطابقة مع المتطلبات-1
.تتحقق الجودة بالوقایة أكثر من تقییم األداء-2
.Zero Defectsمطلقا ) أخطاء(معیار أداء الجودة یعني  ال عیوب -3

.من عدم التطابق مع المتطلبات أو المعاییر و لیس بمؤشرات معینة تقاس الجودة بالثمن المحقق -4
مدخل استراتیجي إلنتاج أفضل منتج أو خدمة من خالل االبتكار "و یؤكد البعض أن إدارة الجودة الشاملة هي 

(6)."المنتج 

كغیره من مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، أن Jablonski Joseph»جابلونسكي جوزیف«في حین یرى 
من قبل هذا الباحث أو ذاك إال أن هذا ، المفاهیم اإلداریة التي تتباین بشأنه المفاهیم واألفكار وفقًا لزاویة النظر
إذا أنه یتمحور حول الهدف الذي تسعى ، التباین الشكلي في المفاهیم یكاد یكون متماثًال في المضامین الهادفة

إن إدارة الجودة . لك من خالل تفاعل كافة األطراف الفاعلة في المنظمةلتحقیقه المنظمة والذي یتمثل بالمسته
الشاملة تعني إذا اإلسهام الفعال للنظام اإلداري والتنظیمي بكافة عناصره في تحقیق الكفاءة االستثماریة للموارد 

الخ، بحیث .. فات المتاحة من مادة أولیة ومعدات وقوى بشریة ومعلوماتیة وٕادارة وٕاستراتیجیة ومعاییر ومواص
تسهم جمیعًا في السعي لتحقیق هدف المنظمة الذي یتركز في تحقیق اإلشباع األمثل للمستهلك األخیر من خالل 

.تقدیم السلع والخدمات بالمواصفات القیاسیة ذات النوعیة الجیدة والسعر الذي یتالءم مع قدراته الشرائیة
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عملیة إستراتیجیة إداریة ترتكز علي مجموعة «أما في القطاع التعلیمي فإن إدارة الجودة الشاملة ُتعرَّف بأنها 
من القیم، وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظیف مواهب العاملین واستثمار 

، ویركز هذا (7)»لتحقیق التحسن المستمر للمنظمةقدراتهم الفكریة في مختلف مستویات التنظیم على نحو إبداعي
التعریف علي مفهوم إدارة النظم الذي یربط بین المدخالت والعملیات والمخرجات للعملیة التعلیمیة، وبالتالي 
یتطلب هذا المفهوم النظر إلي كل من الطالب المستفیدین بصورة مباشرة من هذا األسلوب  وكیفیة اإلعداد لهم 

اجاتهم ورغباتهم الحالیة والمستقبلیة األمر الذي سینعكس علي المجتمع بمؤسساته المختلفة، وكذلك لتحقیق ح
األساتذة واإلداریین والعاملین الذین هم بحاجة إلي تدریب وتطویر لمهاراتهم وكفایاتهم الستیعاب فلسفة ومفاهیم 

، وهذا یتطلب فحص الهیكل Juran)(و جوران الجودة الشاملة وتطبیقاتها وفقا لمبادئ الجودة الشاملة لدیمنج 
التنظیمي للنظام التعلیمي في أي مؤسسة تعلیمیة؛ كي یتوافق مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة مع توفر مناهج 

.ُتوافق متطلبات الحیاة العصریة
تأسیسها وفقًا أربعة معاییر لضمان الجودة الشاملة للتعلیم تم (***).CrosbyF»فلیب كروزبي«حدد وقد 

:وهي ) T.Q.M(لمبادئ إدارة الجودة الشاملة 
.التكّیف مع متطلبات الجودة من خالل وضع تعریف محدد وواضح ومنسق للجودة-1
وصف نظام تحقیق الجودة على أنه الوقایة من األخطاء بمنع حدوثها من خالل وضع معاییر لألداء -2

.الجید
.ل ضمان األداء الصحیح من المرة األولىمنع حدوث األخطاء من خال-3
.   تقویم الجودة من خالل قیاس دقیق بناًء على المعاییر الموضوعیة والكیفیة والكمیة-4

وانطالقا من هذه التعریفات فإن إدارة الجودة الشاملة في إطار المؤسسات التعلیمیة و على رأسها التعلیم 
:(8)مها العالي، ضمت مجموعة من المضامین أه

، إنتاجیة الخریج في المجتمع، إنتاجیة البحث العلمي، إنتاجیة المؤسسة التعلیمیة(تعظیم اإلنتاجیة الكلیة -1
).التعلیم المستمر، اإلسهامات المجتمعیة

اعتماد أسلوب العمل الجماعي التعاوني، ومقدار ما یمتلكه العنصر البشري في المؤسسة من قدرات -2
.تحدیث وتطویر المناهج والمقاییسو .ومواهب وخبرات

.الحرص على استمرار التحسین والتطویر لتحسین الجودة-3
تقلیل األخطاء من منطلق أداء العمل الصحیح من أول مرة، األمر الذي یؤدي إلى تقلیل التكلفة مع -4

.الحصول على رضا المستفیدین من العملیة التعلیمیة
ؤسسة لتشمل كافة األعمال المتعلقة بالخدمة المقدمة مثل الحرص على حساب تكلفة الجودة داخل الم-5

.تكالیف الفرص الضائعة، تكلفة األخطاء، عملیات التقویم، سمعة المؤسسة
كاألهداف والهیكل التنظیمي وأسالیب العمل : النهج الشمولي لكافة المجاالت في النظام التعلیمي-6

. والدافعیة والتحفیز واإلجراءات
فضال عن إمكانیة تحقیق التكامل بین جهود ، ن في هذا المجال هما اإلنتاجیة والرضاولعل أفضل مؤشری

مجلس الجامعة، الهیئة االستشاریة، مجلس المدراء، مجلس (باإلدارة العلیا أً أعضاء المؤسسة التعلیمیة بد
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ودة، وهو ما یعرف مع حشد هذه الجهود باتجاه تحقیق أهداف الج. ، وانتهاء بأدنى مستوى تنظیمي)المستثمرین
.(Quality Is Every Body Responsibility)بالمسؤولیة الجماعیة تجاه الجودة 

:تجارب بعض الدول المتقدمة في تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي-تانیا 
التعلیمیة والتعلیم العالي، قامت العدید من الدول المتقدمة والنامیة بتطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسساتها 

:المجاالتتعتبر من أكثر الدول نموا وتطورا في كافة تيعلى تجارب دولة من الدول المتقدمة الوسنقتصر
:إدارة الجودة الشاملة في أمریكا 

وبخاصة 1999واجهت مؤسسات التعلیم العالي في الوالیات المتحدة األمریكیة العدید من التحدیات منذ عام 
تخفیض المیزانیة الخاصة بها، ومن ثم كان البد من إعادة التقییم والمراجعة للمناهج والطلب وذلك للمساهمة منذ

، وحیث أن التقییم )كالیفورنیا(في برنامج التطویر االقتصادي، حیث ظهرت بعض المشاكل بالموازنة بوالیة 
لیم الطالب من خالل التركیز على الجامعات ونظمه المتعددة قد أسست لتقیس تأثیر المؤسسات فیما یتعلق بتع

كما أن " وتعلیم الطالب الجامعي لمقابلة متطلبات العمل دائمة التغیر، وكذالك تزوید الطالب بالمهارات والمعرفة، 
نجاح الشركات في استعمال إدارة الجودة الشاملة قد شجع العدید من مؤسسات التعلیم العالي في الوالیات المتحدة 

یكیة على تبنیها؛ وذلك لمواجهة أزمة خالل نصف العقد األخیر، وهذا ما أظهرته التقاریر الخاصة بهیئات األمر 
التعلیم مثل المعهد الوطني للتعلیم، حیث أدركوا أنها غیر مناسبة ومن هنا كان البد من التدخل الملح في التعلیم، 

حدار في جودة خریجي الجامعات، ولقد كان التطبیق واالستفادة من القطاعات المتعددة في االقتصاد لوقف االن
حیث أصبح أكثر كفاءة في مجاالت ) فوكس فالي(األول إلدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي بالكلیة التقنیة 

الخرجین، ورضا أرباب األعمال وتحسین البیئة التعلیمیة، كما أن العدید من المؤسسات بدأت في تطبیق إدارة 
) دیالویر(، وكلیة مجتمع )شمال داكوتا(، وجامعة )وسكونسن مادیسون(الشاملة، كما حدث في جامعة   الجودة 

جامعة في أمریكا تضمنت مبادئ ) 160(أن هناك 1996، كما اخبر بوخالترعام )أوریجون(وجامعة والیة 
. (9)"منها قد أسس تركیبا تنظیمیا للجودة % ) 50(تحسین الجودة، وحوالي 

واختصار ) الطالب( استخدام مبادئ الجودة وعناصرها وأسالیبها التنظیمیة یمكن زیادة رضا الزبون وب
في أمریكا عناصر ) Total Quality Engineering( التكالیف، كما یستخدم أنموذج هندسة الجودة الشاملة 

أنموذجا ومعیارا لنجاح ) Malcolm Baldrige(إدارة الجودة الشاملة في توجیه منتجاتها، وتقدم جائزة مالكوم 
الزبون، عملیة التخطیط، اإلدارة العملیة، : ( إدارة الجودة الشاملة، وتركز إدارة الجودة الشاملة إلنجاز النتائج على

). التحسین 
:المعاییر الواجب إتباعها لتقییم جودة العملیة التعلیمیة-تالثا

الجودة على تفادى ضیق النظرة، والعمل على قیاس مخرجات التعلیم تعمل االتجاهات الحدیثة في قیاس وٕادارة 
الجامعي المتمثلة لیس في توافر خصائص اتجاهیة ومعرفیة ومهاریة وسلوكیة في الخریجین فحسب، بل یمتد 
قیاس جودة الخدمة إلى جودة عناصر تقدیم الخدمة التعلیمیة على مستوى المؤسسات التعلیمیة، ولقد قامت وزارة 

بتشكیل لجنة دائمة لتقییم جودة تلك العناصر على مستوى الدرجة 1992لتعلیم العالي البریطانیة في عام ا
مجلس أعلى لتقییم جودة الدراسة في 1995، كما انشأ في عام (10)الجامعیة األولي في الجامعات البریطانیة
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جنتان على المعاییر الواجب إتباعها لتقییم جودة وقد اتفقت الل. (11)مرحلة الدراسات العلیا في الجامعات األمریكیة
:الخدمة وجاءت هذه العناصر ومعاییر تقییمها كما یلي

النظام -5أسلوب التقییم، -4أعضاء هیئة التدریس، -3المرجع العلمي،-2المنهج العلمي، - 1
.التسهیالت المادیة - 6اإلداري،

: متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي -رابعا 
والعدید من الدول األوروبیة وبعض -كأمریكا -إّن تطبیق إدارة الجودة الشاملة في العدید من الدول المتقدمة 

ج الدول النامیة وما تلى هذا التطبیق من نجاحات للمؤسسات التي تبنت ذلك األسلوب على مستوى تحسین المنت
وزیادة الطلب على تلك المنتجات في المجال االقتصادي والصناعي والتكنولوجي؛ أوجد مبررا قویا ومیال شدیدا 
لتطبیق هذا األسلوب بالنظام والمؤسسات التعلیمیة في العدید من الدول، ولكي تترجم مفاهیم الجودة الشاملة في 

اخلي والخارجي للمؤسسة التربویة؛ البد من توفر العدید مؤسسات التعلیم العالي و للوصول إلى رضا المستفید الد
:من المتطلبات ومنها

.دعم وتأیید اإلدارة العلیا لنظام إدارة الجودة الشاملة-1
ترسیخ ثقافة الجودة الشاملة بین جمیع األفراد كأحد الخطوات الرئیسة، حیث أن تغییر المبادئ -2

سسة الواحدة یجعلهم ینتمون إلى ثقافة تنظیمیة جدیدة، تلعب دورا بارزا والمعتقدات التنظیمیة السائدة بین أفراد المؤ 
.(12)في خدمة التوجیهات الجدیدة في التطویر والتجوید لدى المؤسسات التربویة

تنمیة الموارد البشریة لدى المشرفین واألكادیمیین وتحدیث المناهج وتبني أسالیب التقویم المتطورة مع -3
.میة إلحداث التجدید التربوي المطلوبتحدیث الهیاكل التنظی

.مشاركة جمیع العاملین في الجهود المبذولة لتحسین مستوى األداء-4
.التعلیم والتدریب المستمر لكافة األفراد-5
التعرف على احتیاجات المستفیدین الداخلیین وهم الطالب والعاملون والخارجون الذین هم عناصر -6

.حتیاجات لمعاییر قیاس األداء والجودةالمجتمع المحلي، مع إخضاع تلك اال
تفویض الصالحیات یعد من الجوانب المهمة في إدارة الجودة الشاملة، وهو من مضامین العمل الجماعي -7

.والتعاوني بعیدا عن المركزیة في اتخاذ القرارات
مل المؤسسة المشاركة الحقیقیة لجمیع األساتذة بالمؤسسة في صیاغة الخطط واألهداف الالزمة لجودة ع-8

من خالل تحدید أدوار الجمیع وتوحید الجهود ورفع الروح المعنویة في بیئة العمل في كافة المراحل والمستویات 
. (13)المختلفة

.استخدام أسالیب كمیة في اتخاذ القرارات وذلك لزیادة الموضوعیة بعیدا عن الذاتیة-9
:لجامعي تشمل ما یلي إن متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم ا

تحدید المسئول عن إقامة الجودة الشاملة : رسم سیاسة الجودة الشاملة في الجامعة من حیث-1
، تحدید كیفیة مراقبة ومراجعة النظام من قبل اإلدارة، تحدید المهمات المطلوبة واإلجراءات المحددة (14)وٕادارتها

.تحدید كیفیة تصحیح اإلخفاق في تنفیذ اإلجراءاتلكل مهمة ، تحدید كیفیة مراقبة تلك اإلجراءات ، 
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التسجیل، تقدیم المشورة، تخطیط المنهج، عملیات التقویم، مواد :وتشمل المهمات التالیة: اإلجراءات-2
.التعلیم، اختیار وتعیین العاملین، تطویر العاملین

.یجب أن تكون تعلیمات العمل واضحة و مفهومة وقابلة للتطبیق: تعلیمات العمل-3
.وهي الوسیلة التي یمكن للمؤسسة أن تتأكد من تنفیذ اإلجراءات: المراجعة-4
.هو تصحیح ما تم إغفاله أو ما تم عمله بطریقة غیر صحیحة: اإلجراء التصحیحي-5
في ISO9002(15)ارة الجودة الشاملة مثل نظام االیزووضع معاییر لتطبیق إد: الخطوات اإلجرائیة-6

مدى التطابق للمواصفات القیاسیة، وهي إحدى المؤسسات العالمیة التي تهدف : المیدان التعلیمي، والذي یعني
إلي وضع أنماط ومقاییس عالمیة للعمل على تحسین كفاءة العملیة اإلنتاجیة وتخفیض التكالیف، ولقد تم تطویر 

بندا تمثل 19، وقد تضمن )9002أیزو (؛ لیتوافق مع المیدان التربوي، فظهر ما یسمي ) 9000األیزو(نظام 
مجموعة متكاملة من المتطلبات الواجب توافرها في نظام الجودة المطبق في المؤسسات التعلیمیة للوصول إلى 

العقود، ضبط الوثائق والبیانات، مسئولیة اإلدارة العلیا، نظام الجودة، مراجعة : خدمة تعلیمیة عالیة وهي
الشراء،التحقق من الخدمات والمعلومات المقدمة من الطالب أو ولي أمره، تمییز وتتبع العملیة التعلیمیة للطالب، 
ضبط ومراقبة العملیة التعلیمیة، التفتیش واالختیار، ضبط وتقویم الطالب، حالة التفتیش واالختبار، حاالت عدم 

ات التصحیحیة والوقایة، التناول والتخزین والحفظ والنقل، ضبط السجالت، المراجعة الداخلیة المطابقة، اإلجراء
.     للجودة، التدریب، الخدمة، األسالیب اإلحصائیة

:تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي معوقات -خامسا 
إّال أنَّ تطبیقها في قطاع التعلیم العالي رغم السمات والممیزات إلدارة الجودة الشاملة في المجال التعلیمي 

:یصادف العدید من المعوقات والصعوبات أهمها
عدم مالئمة الثقافة التنظیمیة السائدة في المؤسسات التعلیمیة والثقافة التنظیمیة التي تتفق ومتطلبات تطبیق .1

التحسین -الهیاكل والنظم -لقیادةا(مدخل إدارة الجودة الشاملة وذلك على مستوى األبعاد الثقافیة التنظیمیة 
) االبتكار-المستمر

عدم مالئمة األوضاع األكادیمیة واإلداریة والمالیة السائدة بالجامعات لمتطلبات تطبیق مدخل إدارة الجودة .2
أداء أعضاء هیئة , فلسفة التعلیم الحالیة وأهدافه وهیاكل وأنماط التعلیم الجامعى(الشاملة وذلك على مستوى 

دریس ومعاونیهم وأدوات العملیة التعلیمیة ونظام الدراسات العلیا والبحث العلمى واإلمكانات المادیة وتمویل الت
). التعلیم الجامعى

المركزیة في اتخاذ القرار التربوي ألن إدارة الجودة الشاملة بحاجة إلى نظام ال مركزي یسمح بالمزید من .3
.اإلداریةالتعقیدات الحریات واالبتكار في العمل بعیدًا عن 

.ضعف الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي.4
عدم مالئمة جودة الخدمة التعلیمیة المقدمة للطّالب ومستوى جودة الخدمة التى تتفق مع رغباتهم وتوقعاتهم .5

وكفاءة وفعالیة نظام تقدیم , التقییم المتبعةوأداء هیئة التدریس وأسالیب , بالكتاب الجامعى(وذلك فیما یختص 
). الخدمة ورعایة الطّالب

.عدم الربط بین الكلّیات بالجامعة وقطاعات سوق العمل .6
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. تبني طرق وأسالیب إلدارة الجودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصیة المؤسسة.7
.اإلداراتمقاومة التغییر سواء من العاملین أو من .8

:التصور المقترح لتطبیق الجودة الشاملة بالمؤسسات الجامعیة الجزائریة -سادسا 
إّن استمرار التدهور المضطرد في نوعیة التعلیم و التكوین في الجزائر، و تدني قدرة المنظومة التربویة على 

جزائر االلفیة توفیر متطلبات التنمیة، ینذران بعواقب وخیمة على صعید التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة في
الثالثة، و لذلك فإّن اإلصالح بات أكثر من مسألة ملّحة شرط أن یكون إصالحا شامال و مستمرا یراعى فیه 

:التوجه االستراتیجي التالي 
لقد ارتأت الكثیر من الدول أن تعمد إلى آلیة : إنشاء وحدة للجودة في كل جامعة و مركز جامعي جزائري

والبعض األخر )Accréditation( أجل ذلك أنشئت هیئات سمي بعضها هیئة اعتماد للحفاظ على النوعیة ومن
تمنح لمؤسسة تعلیم عاٍل تؤمن ) Status(هو شهادة " ، واالعتماد الجامعي )Evaluation(سمي هیئة تقییم 

ة لمؤسسة لكن وقد تختلف معاییر االعتماد من بلد إلى بلد أو من مؤسس" معاییر محددة لجودة التعلیم العالي
:جمیعها متفق علي أهداف االعتماد وهي 

.المساهمة إلى جانب آلیات أخرى في تعزیز النوعیة في التعلیم العالي-1
التأكد من أن الطلبة وأرباب العمل واألهل لدیهم وصول إلى المعلومات التي تبین كیفیة حصول الطلبة على -2

.شهاداتهم بموجب معاییر أكادیمیة نوعیة
.خلق معاییر للتقییم الداخلي في المؤسسات-3
.التأكد من انه لدى وجود أي نقص في االلتزام بمعاییر الجودة تتخذ إجراءات لتحسین الوضع-4
تدعیم الالمركزیة كي یتم تحقیق فاعلیة أكبر في أداء المهمات، وشیوع نوع من الرضا عن العمل في نفوس -5

.من الجهد لتحقیق األهدافالعاملین مما یدفعهم إلى المزید 
تعدیل الهیكل التنظیمي الجامعي بطریقة ُتحّدد وظائف ومسؤولیة جهاز إدارة الجودة الشاملة، وطریقة ونوعیة -6

.وأسالیب التدریب المطلوب للفریق والذي یعتمد بشكل رئیس على االبتكار والتجدید
مع جعل التنافس بین المؤسسات التعلیمیة ال یقتصر التركیز على النوعیة أكثر من الكمیة بالنسبة للطّالب -7

على جلب أكبر عدد من الطّالب، بل بجودة الطالب ونوعیته وقدرته على إحداث التطور المستقبلي في المجتمع، 
باعتبار أّن المجتمع ال ینمو وال یتطور إذا كانت الجامعات والمؤسسات التعلیمیة ال ینتج عنها طّالب ذوي النوعیة 

.طلوبةالم
االعتماد على كوادر قیادیة فاعلة في العمل اإلداري، مستخدمة أسالیب حدیثة في االتصال والتواصل، وٕاقامة -8

.عالقات إنسانیة تشجع على العمل مع تزاید دافعیة جمیع األفراد نحو التطویر المجتمعي
دراسة ممیزات وعیوب الجودة أن تشجع مراكز البحث العلمي في الجامعات طّالب الدراسات العلیا على -9

.الشاملة مع إمكانیة تطبیقها في المؤسسات التعلیمیة بشكل صحیح
إنشاء مركز أو معهد للجودة الشاملة تابع لوزارة التعلیم العالي یقوم بعملیات التطویر والتنفیذ والتقویم مع -10

.تهإمداد المؤسسات التعلیمیة بالخبرة المطلوبة لمساعدة المجتمع ومؤسسا
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عقد اللقاءات والندوات عن ثقافة الجودة الشاملة ودورها في تنمیة المجتمع سواء أكان ذلك في وسائل -11
.اإلعالم أو المساجد أو المؤسسات األخرى ذات العالقة، مع إقامة المزید من المؤتمرات حول هذا المفهوم

:ةـخاتم
ن مؤسسات التعلیم العالي على اختالف أوجه تخصصاتها من سعت هذه المقالة إلى محاولة إیجاد وسیلة ُتمكّ 

مواكبة التطورات المفاهیمیة الخاصة بالجودة باتجاه تلبیة حاجات المجتمع المتزایدة، وبما یحقق التوافق مع 
ة فالتعلیم الیوم لم یعد قضیة اجتماعی. متطلبات التطور العلمي واالجتماعي واالقتصادي الذي یعیشه العالم الیوم

Qualityفحسب، بل اقتصادیة أیضا كما أن واقع الحال ُیؤّشر لتصاعد حّدة المنافسة المعتمدة على الجودة 

Based Competitionویقدم مفهوم ضمان الجودة ،شطة التعلیم العاليوفي شّتى المجاالت ومن ضمنها أن
التعلیمیة، لذلك بات من الضروري أن تطبق وسیلة حیویة باتجاه بناء مرتكزات أساسیة للقدرة التنافسیة للمؤسسة 

مؤسسات التعلیم العالي مرتكزات هذا النظام لتتمكن من إیجاد القیمة المضافة من عناصر النظام التعلیمي، من 
عدد من المحاور حدید بموجب ذلك یمكن ت،طلبة وهیئة تدریسیة و هیاكل بیداغوجیة ومناهج وعملیة تعلیمیة

:لى النحو اآلتي بوصفها خالصة نظریة ع
باهتمام الباحثین والُكتّاب ولعل من ىیحظأبدمهماً تكتسب مسالة الجودة في أنشطة التعلیم العالي دوراً )1

أسباب ذلك نجاح هذا المفهوم في رفع مستوى أداء الجامعات، باتجاه بناء میزات تنافسیة ُتَمّكن المؤسسة من 
.االستمرار والنمو

تتشابك عناصر نظام التعلیم إلى الحد الذي یصعب معه الفصل بینها، خصوصا في إطار تناول مضامین )2
.جودتها وفق المدخل النظمي

تصمیم وتنفیذ المناهج (ینشأ ترابط جدلي ومنطقي بین أركان ومجاالت ضمان جودة أنشطة التعلیم العالي)3
تعلیمیة للهیئة التدریسیة كذلك بما یمتلك الطالب بوصفه مدخال مهما المقاییس الجامعیة، الكفایات األكادیمیة والو 

) .الخ ...في النظام التعلیمي من مقدرة على استیعاب المعرفة والتعلم الذاتي واكتساب المهارات
وقائیاً العتمادها مدخالً إن نجاح مؤسسات التعلیم العالي في تحدید مرتكزات جودة أنشطتها یعد تمهیداً )4

في ). Do It Right From The First And Keep Onمنذ البدء وفي كل مرة إعملُه صحیحاً (تمد فكرة یع
Quality Is Everyالجودة مسؤولیة الجمیع (إطار مشاركة واسعة من قبل المعنیین تستمد فكرتها من شعار 

Body Responsibility(.
بوصفه Continues Improvementالمستمرن مفهوم ضمان الجودة من وضع أسس للتحسین یمكّ )5

أداة مهمة في رفع مستوى جودة أنشطة التعلیم العالي، مع عدم إغفال ما یوفره التحسین المتسارع 
BreakthroughImprovement من قدرة على كسب خطوات النجاح على نحو مضطرد األمر الذي یتوافق

Quality Based(تمد مبدأ المنافسة المعتمدة على الجودة مع مؤسسات التعلیم العربیة التي تحاول أن تع
Competition. (
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: الهوامش
هو أمریكي یسمي بأبي الجودة، قام بتعلیم المنتجین الیابانیین على كیفیة تحویل السلع الرخیصة والردیئة إلى سلع ذات جودة (*)

عن سبب نجاح إدارة ) دیمنج(المنتجات األمریكیة، وعندما ُسئَل عالیة، حیث تم بالفعل تسجیل أفضلیة للسلع الیابانیة على 
الفرق في عملیة التنفیذ، أي تجسید إدارة الجودة الشاملة : "الجودة الشاملة في الیابان بدرجة أكبر من الوالیات المتحدة قال

".وتطبیقاتها
1- K. Ishihara, « maitriser la qualité : méthodologie de gestion », édition Mare Nostrum, paris,
1996, p10.

، مجلة كلیة التربیة »رؤیة مقترحة: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم الجامعي والعالي«الهاللي، الهاللي الشربیني- 2
.152ص .1998).37(بالمنصورة، كلیة التربیة جامعة المنصورة، العدد 

، مجلة التنمیة اإلداریة، العدد »إدارة الجودة الكلیة وٕامكانیة تطبیقها في القطاع الحكومي«القحطاني، سالم بن سعید- 3
.17ص .1993. الكویت ).78(
.، العبیكان للطباعة والنشر»إدارة الجودة الشاملة تطبیقات على القطاع الصحي«،بن سعید، خالد بن سعد عبد العزیز- 4

.49- 48ص.1997.الریاض
.73ص . 1999. ،  أمیرال للنشر والتوزیع، القاهرة»إدارة الجامعات بالجودة الشاملة «،غبالنجار، فرید را- 5

.عالم أمریكي و مدیر معهد جوران للجودة (**)
،  ترجمة عبد الفتاح السید النعمان، الدار »التغییر الثقافي في األساس الصحیح إلدارة الجودة الشاملة «فیلیب انكستون- 6

.38ص1995المصریة اللبنانیة 

7- Hixon, J.and K.lovelace,« Total Quality Management Challenge to Urban School », Education
Leadership, 50(3). 1992.P.6-24.

:انظر هنا . أحد مستشاري الجودة على المستوى العالمي (***)
Crosby, ph. B,« Quality is free: the Art of Making Quality certain », Mc Graw-Hill Book Co.
New York: 1979, p 19.

.50ص .2002. ، دار صفاء للنشر، عمان»الجودة في المنظمات الحدیثة«،الدراكة، مأمون وطارق أل الشبلي- 8
المؤتمر السنوي ، »اإلدارة التعلیمیة في الوطن العربي في عصر المعلومات«،خلیل أحمد السید، وٕابراهیم عباس الزهیري- 9

.302ص 2001التاسع، دار الفكر العربي، القاهرة،
10- David, B., & Harold, T,« Quality in Higher Education », (Vol. 6): Routledge, part of the
Taylor & Francis Group. 2000.
Davis, D. J., & Ringsted, C,« Accreditation of undergraduate and graduate medical education:
how do the standards contribute to quality? », Adv Health Sci Educ Theory Pract, 11(3), 2006.pp
305-313.
11- National Quality Assurance and Accreditation,« The Quality Assurance and Accreditation
Handbook », National Quality Assurance and Accreditation. (2004)

،  قطر، المركز »برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتها في المجال التربوي«، مصطفي أحمد و محمد األنصاري-12
.57- 50ص .2002. العربي للتدریب التربوي لدول الخلیج

.58ص 2001. ، دار وائل، عمان»المنهجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة «عقیلي عمر وصفي، -13
، دار آفاق لإلبداع العالمیة للنشر »مدیر الجودة الشاملة، ترجمة محمود عبد الحمید مرسي «، وارین شمیث وجیروم فانجا-14

.40ص 1997واإلعالم، الریاض، السعودیة، 
وهو مصطلح عام لسلسلة من المعاییر التي تم وضعها من قبل الهیئة : 9000االیزو –الجودة نظام : نشیر هنا الى أن -15

ISO(الدولیة للمواصفات القیاسیة ( International Standardization Organization لتحدید أنظمة الجودة التي ینبغي



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

35

هو رقم 9000كلمة یونانیة تعنى التساوي، والرقم أن تطبقها على القطاعات الصناعیة والخدمیة وكلمة إیزو مشتقة من 
اهتماما بالغا لم تنله 1987منذ صدورها عام 9000اإلصدار الذي صدر تحته المعیار او المواصفة، وقد نالت مواصفة االیزو 

: الى ثالث مستویات هى9000وتنقسم مطالب أنظمة الجودة ایزو ،مواصفة قیاسیة دولیة من قبل
.ویختص بالمؤسسات التي تقوم بالتصمیم والتطویر واإلنتاج والخدمات: 9001و نظام إیز ) 1
ویختص بالمؤسسات التي تقوم باإلنتاج والخدمات، وحیث ان المدارس ال تقوم بتصمیم المناهج فهي ال : 9002نظام إیزو ) 2

.9002تخضع لنظام المواصفة إیزو 
ولقد تبنت هذه المواصفات . [ فهي ال تصمم منتجاتها وتقوم بعملیة التجمیعویختص بالورش الصغیرة : 9003نظام إیزو ) 3

.]دولة 130أكثر من 



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

36

األبعاد األخالقیة في تطبیقات التسویق السیاسي
أحســن خشـــة

قسم العلوم اإلنسانیة
قالمة-45ماي 08جامعة 

:مقدمة
بشكل عام ال ینصرف في أذهاننا إلى مدلول تجدر اإلشارة في مستهل هذه الورقة إلى أن موضوع األخالقیات 

. جلي ال یتعداه إلى غیره، بل هناك جملة من االعتبارات الثقافیة والقیمیة التي تلقي بظاللها على األبعاد والمعاني
ولذلك لیس من الیسیر إیجاد تعریف جامع یتجرد من الرواسب الفكریة والثقافیة، ویمنع تداخل المفهوم ضمن 

.یمیة أخرىسیاقات مفاه
وال  یخلو أي مجال من مجاالت النشاطات اإلنسانیة من ضوابط أخالقیة تحكم سیرورته، وتـرشـــــــــــد قراراتــــــــــــــه 

ویعتبر المجال التسویقي من . وتمنع تجاوزاته، بغرض حمایة الحقوق والمصالح سواء تعلقت باألفراد أو الجماعات
ما تتعارض فیها  المصالح الخاصة للتنظیمات مع المصالح العامة للمجتمع،  ولذلك أبرز المجاالت التي كثیرا 

تفرض االعتبارات األخالقیة نفسها ضمن  اهتمامات العدید من المؤسسات والتنظیمات في وقتنا الحالي، ویكاد 
یقیة مراعاة  األبعاد یصبح أمرا مألوفا أن نشهد انتقادات لمؤسسات وتنظیمات عدیدة ، یغیب عن سلوكیاتها التطب

.األخالقیة 
یعتبر التسویق السیاسي من المجاالت البحثیة الحدیثة التي القت اهتماما واسعا في السنوات األخیرة، بفعل 
تزاید التوظیف اإلعالمي في المیدان السیاسي من جهة، و بفعل تناقص اإلقبال الجماهیري على المشاركة 

.جهة أخرى بایجابیة في الحیاة السیاسیة من
تتزاید أهمیة التسویق السیاسي حالیا من خالل ظهور مؤسسات متخصصة تقدم خدمات تسویقیة في المجاالت 

. الحمالت االنتخابیة، والعالقات العامة السیاسیة : السیاسیة مثل 

Abstract
This article aims at presenting the
importance of ethics in political
marketing applications. It focuses on
two aspects : The first one concentrates
on discussing the different theories
which explain the political behavior,
the second one is related to the
considerable dimentions in ethical
making decision.

Keywords : political marketing, ethics,
political marketing ehics.

ملخص
أهمیة األخالقیات یهدف هذا المقال إلى إظهار 
، ویسلط الضوء في تطبیقات التسویق السیاسي

یتعلق أولهما بمناقشة ؛على محورین أساسیین
النظریات المفسرة للسلوك السیاسي، ویرتبط

ثانیهما باألبعاد التي ینبغي أن تؤخذ بعین 
. االعتبار في صیاغة القرار األخالقي

التسویق السیاسي، : الكلمات المفاتیح
.األخالقیات، أخالقیات التسویق السیاسي
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نها لبرامج وال تخلو هذه المجاالت من انحرافات و تجاوزات من الكیانات السیاسیة المختلفة، في سبیل تمكی
. وأفكار وأشخاص، واستقطابا لجماهیر مستهدفة، و تحقیقا لمواقع متقدمة في السوق السیاسي

یبقى االنشغال األساسي في هذا اإلطار یرتكز أساسا على كیفیة اتخاذ القرارات األخالقیة المالئمة  في مجال 
.تشكل اإلطار المعنوي للتسویق السیاسي تستلزم االنضباط بقواعد أخالقیة" المالئمة" و. التسویق السیاسي

وتأتي هذه الورقة كمحاولة لتسلیط الضوء على الخلفیات النظریة ألخالقیات التسویق السیاسي، ثم توضیح 
األبعاد األخالقیة في الممارسة التسویقیة السیاسیة، ألن المحصول المعرفي الموجود حالیا ال یتناسب مع أهمیة 

.الموضوع 
المصطلحات ضبط:أوال
:Political Marketingالتسویق السیاسي -1

العمل على تحسین وضع حزب سیاسي ما على مستوى زیادة عدد أعضائه، " یعرف التسویق السیاسي  بأنه 
لتحسین المساهمات المالیة واالنتماءات العائدة لحزب معین، أو برنامج سیاسي، وفي هذا السبیل یستخدم التسویق 

جمیع الوسائل الضروریة و التقنیات الممكنة للوصول إلى هدف محدد مسبقا، وذلك باالرتباط مع السیاسي 
.)1("تطلعات الرأي العام الشعبي ومتطلبات الجماهیر الحقیقیة أو المفترضة 

وما یالحظ على هذا التعریف أنه یحصر الممارسة التسویقیة السیاسیة ضمن إطار األحزاب السیاسیة وفي 
لحمالت االنتخابیة، وهنا یمكننا القول أنه ینطبق على مفهوم التسویق االنتخابي أكثر من توافقه مع مفهوم سیاق ا

.فالتسویق االنتخابي فرع أو جزء من التسویق السیاسي .  التسویق السیاسي
"وفي تعریف  Lees-Marshment" نجد أن التسویق السیاسي هو توظیف مفاهیم وتقنیات التسویق في
فالتسویق هو كیف تتعامل المنظمات في عالقتها بالمستهلكین، أما في مجال السیاسة فهو . المجال السیاسي

.كیف یتعامل الفاعلون السیاسیون والمؤسسات مع المواطنین
ویستخدم التسویق بأشكال مختلفة وبنتائج مختلفة ، من خالل كل المنظمات السیاسیة بما فیها األحزاب 

.)2(عات الضغط، أقسام الحكومة،  الجامعات الخالسیاسیة، جما
أنه یوسع نطاق الممارسین للعملیة التسویقیة السیاسیة ألن التسویق "Lees-Marshment"ما یضیفه تعریف 

السیاسي لیس حكرا على األحزاب سیاسیة، وال یعد إستراتیجیة مناسباتیة ترتبط باالنتخابات فقط، بل هو نشاط دائم 
یمیة تمارسه تنظیمات ومؤسسات مختلفة مثل األحزاب السیاسیة، جماعات ضغط، حكومات، دول، منظمات إقل

.ودولیة وغیرها 
وفي تقدیرنا أن التعریفات السابقة على الرغم من التباینات الموجودة بینها، إال أنها تشترك في نقطتین 
رئیسیتین، تتمثل أوالهما في أنها ال تبرز بجالء دور وسائل اإلعالم في عملیة التسویق السیاسي، على الرغم من 

.لى تقنیات وسائط اإلعالم في التأثیر والتحشید واالحتواء  ونحو ذلكأن الخطاب السیاسي یعتمد بشكل كبیر ع
ومن ناحیة ثانیة أنه على الرغم من كون أطراف العملیة التسویقیة السیاسیة هم أفراد من المجتمع، یمكن أن 

القیة التي تشوب العالقات فیما بینهم تجاوزات وانحرافات، إال أن هذه التعاریف لم تتعرض إلى االعتبارات األخ
.ینبغي أن تراعى لصیانة المصلحة العامة للمجتمع 

: وتأسیسا على ماتقدم فانه یمكن تعریف التسویق السیاسي على النحو التالي 
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یتمثل التسویق السیاسي في  جملة األسالیب و االستراتیجیات التي تمكن الفاعلین السیاسیین  من التكیف   
نة، بتوظیف مخطط ومنظم  لوسائل اإلعالم الجماهیري في كیفیة عرض  منتج واالنتشار في بیئة سیاسیة  معی

، وباالعتماد على أنشطة وخبرة مستشارین سیاسیین، مع مراعاة جملة من سیاسي معین والترویج له واإلقناع به
.سيتحقیقا ألهداف معینة تخدم مصلحة المسوق السیاالقیم و المعاییر الالزمة في التعامل و التواصل، 

وهذا التعریف یشتمل على البعد اإلداري الذي یتمثل في التخطیط و التنظیم، ثم البعد االتصالي الذي یمثله 
والفاعلین السیاسیین، وكذلك كیفیات العرض اإلعالمي واالقناعي، ثم البعد السیاسي الذي یرتبط بالبیئة السیاسیة

تحقیقا ألهداف المسوق السیاسي، إضافة إلى أن التسویق البعد التسویقي في تعاملها مع المنتجات السیاسیة
.)3(السیاسي یعتمد على خبرة وتوجیهات المستشار في التواصل السیاسي 

ونضیف إلى األبعاد السابقة ضرورة توافر أخالقیات في التسویق السیاسي، وهي ضرورة حضاریة خاصة في 
. ظل  تنامي اتجاهات تتناغم مع المنطق االنتهازي الذي یبیح كل الطرق واألسالیب لتحقیق األهداف والمصالح

Ethicsاألخالقیات-2
.)4(علیهاة اإلنسان وطبیعته التي خلق جمع خلق، والخلق اسم لسجی: األخالق في اللغة

األخالق هي شكل من أشكال الوعي اإلنساني یقوم على ضبط وتنظیم سلوك اإلنسان في كافة مجاالت الحیاة 
.)5(االجتماعیة 

.)6(بأنها تمثل جملة من القیم یتأسس علیها الحكم بالصحة أو الخطأ "Limburg"ویعرفها المبرج 
ماذا یجب أن تفعل وماذا یجب : دراسة االختیارات المعنویة بأنهاCarole Rich""ریتشكما یعرفها كارول 

.)7(أن ال تفعل
بحیث أن األولى ذات طابع إنساني، والثانیة تختص " األخالقیات"و" األخالق"وهناك من یفرق بین مصطلح 

بمجتمع معین، باإلضافة إلى كون األولى مصدرها الدین بشكل رئیسي، والثانیة تستند إلى مصادر أخرى 
.الدینكالقوانین واألنظمة إلى جانب 

قانون، فاألولى لها طابع التزامي ینبع من ذات الفرد، أما الثاني تتوفر كما أن هناك اختالف بین األخالق و ال
.على إلزام خارجي، یعرض مخالفه إلى عقوبات

خارجیا و ألنها تعد  قانونا داخلیا  , وهناك من یعتقد بأن األخالق هي التعبیر األشمل و األقوى عن القانون
.معا
Politicalالسیاسي أخالقیات التسویق-3 Marketing Ethics

تمثل جملة الضوابط و االلتزامات المرتكزة على أسس معینة والتي یتحلى بها القائم بالتسویق السیاسي  تجاه 
المهنة التي ینتمي إلیها، والتي تمكنه من اتخاذ القرار السلیم عند الموازنة والترجیح ،الرسالة، الجمهور، المؤسسة

بین مختلف التصرفات الختیار أقومها وأنفعها بكیفیة موضوعیة وعادلة ومتوازنة، سعیا لتحقیق أهداف ومصالح 
.التنظیم السیاسي

ونعني بذلك " مرتكزة على أسس معینة"عبارة هوالسیاسيما یضیفه التعریف الذي نقترحه ألخالقیات التسویق 
أن  هناك مرجعیة معینة أو أكثر یستند إلیها القائم بالتسویق السیاسي في اختیاراته  و قراراته، وهي التي یترسخ 

. في اعتقاده أو یغلب على ظنه أنها صحیحة وتحقق المصلحة السیاسیة
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ي ارتباطها بالرسالة أو المضمون في حد ذاته، وفي كما أن هذا التعریف یفصل األخالقیات إلى أبعاد ف
.كذا العاملین فیهاإلیها وعالقتها بالجمهور الذي تتوجه إلیه، وفي ارتباطها بالمؤسسة التي ینتمي 

والهدف من هذه األخالقیات هو اتخاذ قرار تسویقي  سلیم، و هو لیس باألمر الیسیر خاصة في ظل 
ا المعلومات وما أفرزته من انعكاسات في عالقة المرسل بالمستقبل والتي التطورات الحاصلة في تكنولوجی

.أصبحت أكثر تفاعلیة في ظل الفیض الهائل من المعلومات المتداولة
األخالقیات والسیاسة ووسائل اإلعالم :ثانیا

في  تحریك إن الحدیث عن أخالقیات التسویق السیاسي یرتبط أساسا بتحدید الضوابط التي ینبغي مراعاتها
لكن السؤال المطروح هنا یتمثل في ماهي طبیعة . الفكر السیاسي في أوساط الجمهور وصوال إلى الرأي العام

األداة المستعملة في ذلك ؟
إن اآللیة التي یتم توظیفها في هذا اإلطار تتمثل في الخطاب السیاسي الذي ینتقل بواسطة وسائل اإلعالم 
المكتوبة والمسموعة والمرئیة إلى المتلقین بطریقة انسیابیة تتجسد فیها األفكار واالدیولوجیات واألهداف، ویتاح 

هنیات األفراد ومعنویاتهم واحتواء سلوكیاتهم باستخدام للتنظیمات السیاسیة أن تتصارع فیما بینها للتأثیر على ذ
. واعي ومخطط یصعب على العامة من الناس إدراك أبعاده ومرامیه الحقیقیة 

ومما الشك فیه أن البیئة السیاسیة تمتاز بالتغیر المستمر، لذلك نجد أن المنتجات السیاسیة سواء تمثلت في 
، تمر بدورة حیاة كمثل الكائن الحي، فهي تظهر إلى الوجود السیاسي أشخاص أو أفكار أو سیاسات أو تنظیمات

ثم تنمو وتزدهر، وقد یرتفع شأنها بین الناس فتنضج وتستقر، وقد تأتي علیها مرحلة  ضعف وانكسار فتتراجع 
.وتندثر

كي یحققوا ولكن رجال السیاسة یحاولون دائما أن یتكیفوا مع مقتضیات الواقع السیاسي بكیفیة أو بأخرى، ل
مواقع متقدمة و یتجنبوا مرحلة التراجع واألفول السیاسي وهنا نجد االختالف بینهم في مدى التزامهم بالمعاییر 

. األخالقیة في  الممارسة السیاسیة
والمسألة األخالقیة تعد قضیة فلسفیة تصدى لها العدید من المفكرین والفالسفة، وتجسدت في تیارات ومدارس 

.ة، وال تزال إلى الیوم مطروحة بقوة في جمیع المجاالتفكریة متعدد
في فلسفته السیاسیة یرى أن السیاسة یجب تأسیسها على األخالق " كانط" فنجد مثال أن الفیلسوف األلماني

الحسنة، ففي هذه الحالة ال یمكن حصول النزاع بینها وبین األخالق، ألن السیاسة من حیث المبدأ هي ممارسة 
وم على تطبیق الحق ومبادئ األخالق التي هي القوام النظري للسیاسة، وبالتالي لیس ثمة نزاع بین یجب أن تق

.)8(النظریة والممارسة
إلى حالة الصراع مع األخالقیات عندما تتلمس الواقع والتجربة " كانط"تتحول السیاسة عند : ومن ناحیة ثانیة

حیز الفعل والعمل، فیعلن استمراریة الصراع بین األخالق والمفعولیة أي عندما تنتقل من حیز التصور إلى 
.)9(" یوجد وسوف یوجد دائما، تعارض بین األخالق والسیاسة "والسیاسة بقوله 

ولقد أتاحت وسائل اإلعالم المختلفة فضاءا واسعا على مصراعیه أمام السیاسیین، ونخص بالذكر الوسائل 
التركیز على الصورة وكثرة التعرض " رة على المتلقین خاصة إذا علمنا أن السمعیة البصریة والتي لها تأثیرات كبی

للتلفزیون تضعف الشق األیسر في الدماغ ومن ثم القدرة على التفكیر والتحلیل النقدي بینما یزداد التركیز على 
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اإلعالم قویا في ومن شأن هذا العامل أن یصبح تأثیر وسائل. الشق األیمن المتعلق باستقبال المعلومات والصور
.)10("الوقت الذي یتحول فیه المتلقي إلى مستقبل ساكن 

وهنا یكون المتلقي سلبیا وله قابلیة كبیرة لتبني األفكار واالقتناع بها دون تحلیلها أو رؤیتها بطریقة نقدیة، ألنه 
تكون األرضیة مالئمة یوظف فقط الجزء المتعلق بالمعلومات، ویعطل الجزء الخاص بالتحلیل، وفي هذه الحالة

. للسیاسي لتسویق خطابه السیاسي وتحقیق أهدافه السیاسیة 
إن تلك الصور والمعلومات، هي التي تحدد معتقداتنا ومواقفنا، بل تحدد سلوكنا في "ذلك نجدباإلضافة إلى

ق الوجود االجتماعي، وعندما یعمد مدیر وأجهزة اإلعالم إلى طرح أفكار وتوجیهات، ال تتطابق مع حقائ. النهایة
فإنهم یتحولون إلى سائسي عقول، ذلك أن األفكار التي تنمو عن عمد، تؤدي إلى استحداث معنى زائف ، لیست 

.)11("في الواقع سوى أفكار مموهة ومضللة 
فرجال السیاسة یحاولون بكل الطرق الممكنة تحقیق مكاسب سیاسیة ومواقع متقدمة في السوق السیاسي ألنهم 

املون مع نفس الجمهور، وهنا تكون المنافسة بین التنظیمات السیاسیة، والتي تكون أشبه بالصراع الذي یتخذ یتع
.أشكاال مختلفة، قد یكون من بین تجلیاتها استعمال أسالیب غیر مقبولة إذا ما قورنت بالقیم الثقافیة للمجتمع

عب، یستخدم اللغة السیاسیة كأداة لتحقیق إن الخطاب التضلیلي الذي یوظف یستخدم أسالیب الكذب والتال
اللغة في الوجود أداة مطلقة، وهي في السیاسة قیمة مقیدة، ولكنها في اإلعالم وظیفة "المآرب السیاسیة، ألن 

.)12("متحكمة 

وعندما تعتمد الممارسة السیاسیة على االنتهازیة فإنها إنما تنطلق من نظرة دونیة تجاه المجتمع السیاسي 
.)13("أن البشر في مجموعهم، لیسوا سوى مادة خام یصوغها تقني السیاسة كما یشاء "بحیث تعتبر 

تقدم المصالح على المبادئ إن المتصفح للمشهد السیاسي في عالم الیوم یشهد الكثیر من السلوكیات التي 
والقیم، وتبیح كل وسیلة لتحقیق الغایة، وتخدر الجماهیر بوعود انتخابیة كاذبة، وتتبوأ المناصب السیاسیة عبر 
طریق محفوف بالرشاوى، وتبیح لنفسها إدارة الحمالت االنتخابیة بتمویل خارجي مشبوه وبأجندات أجنبیة تتعارض 

سیما وأن فاتورة التسویق السیاسي مكلفة للغایة وهي في تزاید مستمر، ألن مع مصالح الدولة والمجتمع، ال
البیئات السیاسیة أصبحت عاجزة عن إبراز قیادات سیاسیة ذات مصداقیة، فتعمد إلى صناعتها في المناسبات 

. االنتخابیة بأموال خیالیة 
الخلفیة النظریة ألخالقیات التسویق السیاسي : ثالثا 

رة في مستهل عرض هذه النظریات األخالقیة إلى أنها موجهة لتفسیر السلوك اإلنساني بشكل عام، تجدر اإلشا
وباعتبار السلوك السیاسي جزء من كل، فإننا نخلص من خالل إسقاط وتكییف هذه النظریات األخالقیة على 

:التسویق السیاسي إلى أن هذا األخیر یحتكم نظریا إلى األطر األخالقیة التالیة 
وتسمى أیضا نظریة النتائج، وتحكم على التسویق السیاسي Teleological Theoryالنظریة التیلولوجیة -1

من خالل النتائج التي تتحقق في نهایة المطاف، بصرف النظر على البدایات والوسائل التي یعتمدها التنظیم 
. السیاسي في التواصل مع البیئة السیاسیة

ومن أنصار هذا االتجاه نجد جون ستیوارت مل، وولیام بنتام، وهم یرون أن القضایا األخالقیة ال تحكمها القیم 
المطلقة، ولكن تأثیر فعل معین على النظام لتحقیق السعادة القصوى ألكبر عدد من الناس، فالسرقة خطأ لیس 
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لى الوظیفة أو الكفاءة االقتصادیة للمجتمع، ألن الوصایا العشر قالت ذلك، ولكن ألن السرقة تؤثر سلبیا ع
هي المعیار األخالقي (Practicality)فالشيء خیر إذا جعل النظام یسیر بشكل أفضل، وأصبحت النزعة العملیة 

، وهذه النظرة النفعیة هي التي جعلت الكفاءة االقتصادیة للنظام (If it works ,it must be good)الوحید
وفي یومنا هذا في الغرب هي المسؤولة عن . ل األطفال في العمل، وجوع الفقراءتغض الطرف عن استغال

اإلجهاض، ألنها تقلل عدد االفراد الداخلین في نظام األمن االجتماعي ودولة الرفاه، وتعاقب على الموت 
.)14(للمرضى المیؤوس من شفائهم ألنه یقلل عوائد المستشفیات)(Mercy killingالرحیم

لقول أن هذه النظریة تقوم على منطق الغایة تبرر الوسیلة، ویمكن االعتراض على ذلك من وجهة ویمكن ا
ألن القول بخالف ذلك . نظر قیمیة من خالل التأكید على أن الغایة المشروعة تتطلب الوسیلة المشروعة أیضا

. یا، بحجة أن الغایة نبیلةیسوغ لكل سیاسي استخدام أي أسلوب ولو كان یندرج في دائرة غیر مقبولة اجتماع
Situationalismنظریة الموقف -2

وهنا ال بد من النظر إلى البیئة التسویقیة السیاسیة وما تتضمنه من خصائص ومالبسات لمعرفة طبیعة القرار 
السیاسي المناسب، ومن ثم یمكننا تقییم مدى مشروعیة الفعل السیاسي، فلیس هناك حكم ثابت یصدق على جمیع 

. الظروف
لتسویغ أي فعل واسعاضوابط محددة یفتح المجالوبالنسبة لهذه النظریة فان اعتمادها بصورة مطلقة ودون

. بحجة الظروف التي تكتنفه وذلك مهما بلغت درجة إساءته لمصلحة الفرد أو الجماعة
Deontological Theoryنظریة الواجبات األدبیة -3

ترى أنه من واجب الشخص أن یفعل ما هو صحیح، وبعض األعمال تكون دائما صحیحة، وبعض األعمال 
.خطأتكون دائما 

وعلى الرغم من أنها تتمیز ببعض الحدیة والصرامة، إال أنها األقرب إلى التعبیر عن البعد األخالقي للعملیة 
السیاسیة من وجهة نظر قیمیة، وذلك ألن الفعل السیاسي یعتبر سلوكا حضاریا یرتفع بمستوى الوعي السیاسي 

. قي یلتزم به الجمیعلكل أطراف العملیة السیاسیة، وهذا ال یتأتى إال في مناخ أخال
وهنا یمكن الحدیث عن بعض الضوابط األخالقیة التي تتجاوز حدود المكان والزمان والمذهب الفكري الذي 

وذلك بصرف النظر عن . الصدق فضیلة إنسانیة، الكذب رذیلة اجتماعیة، وهكذا: یسود مجتمعا بعینه، كمثل قولنا
.ویمتنع عن ذاكالذي یجعل الفرد یتبنى هذا الخلق " الدافع"

ورغم ذلك ال بد من توخي الحذر من تطبیقات هذه النظریة، ألن السیاق االجتماعي والثقافي الذي تطبق في 
ظله یمكن أن یترتب عنه االختالف في تكییف األفعال السیاسیة، فلیس كل الضوابط األخالقیة محل إجماع 

كیات، لذلك فماهو مقبول قیمیا وأخالقیا عند مجتمع قد إنساني، لذلك تتباین المعتقدات واإلیدیولوجیات والسلو 
. یكون مرفوضا عند مجتمع آخر

Ethical Relativismالنسبیة األخالقیة -4
أن یكون السیاسي یمكنوهنا ال مجال للحدیث عن معاییر أخالقیة لها قابلیة التطبیق عالمیا، فالقرار التسویقي 

. مقبوال فقط لمجتمع بعینه في زمن محدد وفي مكان محدد
:)15(عواملوترجع أسباب الغلط أو المغالطة عند أصحاب فكرة نسبیة األخالق، إلى ثالثة 
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تعمیمهم اسم األخالق على أنواع كثیرة من السلوك اإلنساني، فلم یمیزوا الظواهر الخلقیة، عن الظواهر -أ
یة، وعن العادات والتقالید االجتماعیة، وعن التعالیم واألحكام المدنیة أو الدینیة البحتة، فحشروا الجمالیة واألدب

مفردات كل هذه األمور تحت عنوان األخالق، فأفضى ذلك بهم إلى الخطأ األكبر، وهو حكمهم على األخالق 
.بأنها أمور اعتباریة نسبیة

را یرجع إلیه في الحكم األخالقي، مع أن في كثیر من هذه أنهم جعلوا مفاهیم الناس عن األخالق مصد-ب
المفاهیم أخطاء فادحة، وفسادا كبیرا، یرجع إلى تحكم األهواء والعادات والتقالید فیها، ویرجع أیضا إلى أمور أخرى 

.غیر ذلك
.اعتمادهم على أفكارهم وضمائرهم فقط، وجعلها المقیاس الوحید الذي تقاس به األخالق- ج

تصار صالحیة األخالقیات على المرحلة الزمنیة تترتب علیه مشكالت كثیرة بین األجیال ضمن المجتمع إن اق
الواحد، وقد تحدث حاالت ارتباك في أنظمة التربیة والتعلیم واإلعالم بوصفها مؤسسات للتنشئة ونشر القیم 

ي صعوبات كثیرة، ألن التسویق السیاسي واألخالقیات، كما أنه قد یترتب على تطبیقاتها في السیاق السیاسي الدول
. ال یقتصر فقط على مجال الدولة الواحدة

Emotivismنظریة الدافع -5
وٕاعماال لهذه النظریة نجد أن المصطلحات التي نستخدمها حول وصف مدى مشروعیة العملیة التسویقیة 

لها بقدر ما تعبر عن مشاعرنا السیاسیة، أو عنصر من عناصرها، ال تمكننا من وصف الواقع الموضوعي 
بمعنى آخر لیس هناك صواب وخطأ في العملیة التسویقیة السیاسیة، فكل ما هنالك . واتجاهاتنا نحو هذا الواقع

.تقییم ذاتي شعوري إزاءه
. وهذه النظریة تفتح مجاال واسعا للقیام بأي فعل ثم اعتمادا على التأویل السیاسي یمكن إیجاد مبرراته

Existentionalismیة الوجودیة النظر -6

تقوم هذه النظریة على نظرة الحادیة تنفي وجود خالق للكون، وبالتالي لیس هناك إطار مرجعي یلجأ إلیه الفرد 
وهنا على كل واحد أن یكون سیدا لنفسه فیقییم األشیاء . في حكمه على األشیاء من حیث كونها صواب أو خطأ

. من وجهة نظر شخصیة
على هذه النظریة یمكن أن یتحول االجتماع البشري إلى حلبة صراع دائم ال تستقیم به الحیاة بأي وتأسیسا

حال من األحوال، ألن كل فرد ینظر إلى سلوكیاته مع اآلخرین بنظرة معینة، فماهو مشروع لطرف ما قد ال یكون 
. مشروعا لطرف آخر

:قدیم المالحظات التالیة من خالل األطر النظریة األخالقیة السابقة یمكننا ت
على الرغم من أننا قد ال نتفق من حیث المبدأ مع ما جاء في معظم هذه النظریات األخالقیة الغربیة، إال -1

أنها كثیرا ما تمكننا من تفسیر الكثیر من المواقف واألفعال السیاسیة على مستوى الدولة الواحدة أو ضمن السیاق 
اعتدائها الوحشي " إسرائیل"أنظر مثال كیف بررت . الالدولي، سواء كان األفراد على وعي بالمرجعیة النظریة أم

. )16(على أسطول الحریة وقتلها للعدید من األتراك، وكیف وضعته في سیاق الدفاع المشروع عن النفس

ما یالحظ على النظریات األخالقیة السالف بیانها أنها بشكل عام تمكننا من تبریر أي سلوك تسویقي سیاسي -2
.للمجتمعحتى ولو ثبت عملیا أنه یتسبب في أضرار أیا كان نوعه، 
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باإلضافة إلى كونها حصرت االنشغال األخالقي في ثنائیة الوسائل والغایات، بمعنى أن موضوع األخالقیات 
ینصرف إلى األحكام التقییمیة الصادرة حول اآللیات والوسائل المستخدمة  في التسویق السیاسي، أو األهداف 

.ؤدي إلیها توظیف هذه الوسائلوالمقاصد التي ی
إذا استخدم وسائل نبیلة للوصول إلى أهداف نبیلة، والعكس " أخالقیا"وهنا فرجل السیاسة یمكن اعتبار سلوكه 

.ائل نبیلة للوصول إلى أهداف سیئةصحیح، ولكن المشكلة األخالقیة الحقیقیة تبرز بجالء عندما یتم استخدام وس
اءت ضمن سیاقات ثقافیة وفكریة معینة، وبالتالي ال یمكننا التسلیم بها وتطبیقها أن هذه األطر النظریة ج-3

.ضمن سیاقات أخرى تتمایز عنها من الناحیة الثقافیة
أن المعاییر التي وضعتها هذه األطر النظریة األخالقیة تمثل خالصة لفهم وتجربة بشریة، وهو أمر یعتریه -4

.القصور والخلل، مما قد یحول دون إمكانیة التعمیم والجزم بمالئمتها للتطبیق على كل المجتمعات
یة أخالقیة ذات أبعاد اعتقادیة تستند إلى أنه بالنسبة للمجتمعات العربیة واإلسالمیة، فإنها تتمیز بمنظومة قیم-5

وهنا قد یقترب السلوك السیاسي أو یبتعد . الوحي وتتناغم مع العقل، وتحتاج إلى معایشة وتجسید في واقع الفعل
عن جوهر القیم األخالقیة، لذلك یمكن القول أن ما نشهده من تجاوزات في الممارسات السیاسیة، إنما مرد إلى 

.تجسید الفعلي للقیم األخالقیة، ولیس إلى خلل في القیم األخالقیة المفترضةاالبتعاد عن ال
مرجعیة نظریة أخالقیة، واضحة المعالم، محكمة الصیاغة، -في حدود إطالعي-في سیاقنا الثقافي ال نجد-6

رارات المقبولة من یمكن الرجوع إلیها في الموازنة بین السلوكیات، أو بمعنى آخر تتضمن معیارا مالئما التخاذ الق
الناحیة الثقافیة في جمیع مجاالت الحیاة ، وذلك على الرغم من الثراء الذي یمیز تراثنا الثقافي والقیمي 
والحضاري، فحتى الرسالة المحمدیة من حیث بعدها األخالقي كانت في االتجاه الذي عبر عنه الحدیث النبوي 

عتراف ضمني بوجود فضائل أخالقیة تمیز المنطقة العربیة تتوافق ، وفي هذا ا"إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"
.مع الفطرة اإلنسانیة السلیمة

)17(ذاته في اللغة العربیة له ثالث اشتقاقات متماسكة" األخالقیات"وما یؤكد ذلك أیضا أن تعبیر 

")األسماء الحسنى"في ذاته أو صفاته(الخالق سبحانه وتعالى-أ
ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر "أي المخلوقات ومنها اإلنسان المكرم المفضل، ) الخاءبفتح (الخلق-ب

.70سورة اإلسراء، اآلیة " والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال
.ق الحسنىبوصفها تجلیات أسماء الخال) بفتح الخاء(، أي القیم التي تحكم الخلق)بضم الخاء(الخلق-ج
یحتاج إلى مقاربة على المستوى الكلي، ویؤدي ذلك إلى مساءلة المرجعیة القیمیة "إن موضوع األخالقیات -7
وهذا األمر یحتاج إلى جهد بحثي جاد في بلورة تصور .)18("الفلسفیة التي تقوم علیها هذه المنظومة األخالقیةأو

. واضح یوضح اآللیات والمعاییر التي ترتبط بالواقع سیاسیا واجتماعیا وٕاعالمیا
القرار األخالقي في التسویق السیاسي:رابعا 

ال شك في أن االتجاهات النظریة السابقة قد تشكل إطارا مرجعیا أخالقیا تنهل منه الكثیر من التنظیمات 
السیاسیة، في مواقفها وسلوكیاتها السیاسیة لإلقناع السیاسي أو التموقع السیاسي أو التنافس السیاسي ونحو ذلك، 

قى ظرفیة ألنه مع مرور الوقت ستهتز ثقة وهو أمر یترتب علیه تحقیق بعض المكاسب السیاسیة ولكنها تب
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المواطن في رجل السیاسة، وقد یتطور األمر إلى انصرافه الكلي عن المشاركة السیاسیة االیجابیة، وربما یتحول 
.بعد ذلك إلى استخدام وسائل غیر سلمیة في التعبیر عن اتجاهاته ومواقفه

رسة السیاسیة یكون موضع توافق وطني بین جمیع لذلك تبدو الحاجة ملحة لوضع میثاق أخالقي في المما
الشركاء السیاسیین، ویراعي قیم المجتمع وأخالقه وذلك ضمن اإلطار المرجعي العام،  ومن الناحیة التفصیلیة 
واإلجرائیة یستفید من التجارب السیاسیة الموجودة مادامت تحقق المصلحة االجتماعیة وتدفع إلى ترشید الممارسة 

.السیاسیة
وال نتصور أن یكون ضبط المیثاق األخالقي في العمل السیاسي نهائیا بل یكون موضع مراجعة بحسب 
ظروف العمل السیاسي ومستجداته وتطوراته، ألن البیئة السیاسیة متغیرة وقد تستحدث من الوسائل والتقنیات ما 

جال السیاسي مثال تتضمن ما یفرض وضع ضوابط لها من الناحیة األخالقیة، فاستخدامات االنترنت في الم
. یتطلب مراجعة المواثیق األخالقیة

یشكل اتخاذ القرارات المناسبة في التسویق السیاسي تحدیات كبیرة للتنظیمات السیاسیة، تبعا لعوامل تتداخل 
: Political "marketing mix" فیما بینها وهي ما یصطلح على تسمیتها بمزیج التسویق السیاسي

التي تعرض على الجمهور بغرض هي وقد یمثله أشخاص أو أفكار أو سیاسات و :لمنتج السیاسيطبیعة ا-1
.التأثیر واإلقناع واستقطاب سلوكیات ایجابیة مؤیدة 

ویتمثل في مكونات المجتمع السیاسي من أحزاب سیاسیة، السلطة، المجتمع المدني، السوق السیاسي-2
جماعات الضغط، والمجتمع وهي عناصر فاعلة تؤثر في إمكانیة تحقیق  االنتشار األفقي والرأسي للتنظیم 

اسیین، وما یشكله السیاسي ضمن المجتمع وفي أجهزة السلطة السیاسیة، نظرا للطبیعة التنافسیة بین الفاعلین السی
.ذلك من تحدیات تتعلق بعدم استقرار اتجاهات وقناعات الجمهور المستهدف تجاه المنتجات السیاسیة

المستخدمة في التوصیل السیاسي، وما تفرضه من قیود تتعلق بالزمن والصورة ومن خاللهما وسائل اإلعالم -3
یتعداه إلى التنظیم السیاسي ذاته، وهنا ینبغي التمییز یتم تشكل االنطباع لدى الجمهور حول المنتج السیاسي، و 

بین الحضور اإلعالمي المخطط له، و الذي یتحكم التنظیم السیاسي في دالالته إلى حد ما، وبین ما یتم تناقله 
.إعالمیا حول التنظیم السیاسي ومنتجاته السیاسیة

رة اإلعالمیة، بما توفر لدیه من إحكام في ففي الحالة األولى یحوز فیها التنظیم على إمكانیة رسم الصو 
التخطیط و التصمیم، أما الوضعیة الثانیة فیصعب إلى حد كبیر التدخل في روایة الواقع السیاسي إعالمیا، والفرق 

.بین الواقع السیاسي الفعلي والواقع اإلعالمي الرمزي ال یمكن تجاهله 
وترتبط . "لتي تستوعب انشغاالت المواطنین وتعبر عنهاوهي التنظیمات السیاسیة ا: السیاسیةالمؤسسة-4

فعالیة المؤسسات السیاسیة بطبیعة النظام السیاسي، فالمؤسسات في النظام السلطوي تتسم بالجمود، وتسعى 
لالستجابة للنظام السیاسي أكثر من سعیها للتعبیر عن مطالب المواطنین، أما النظام الدیمقراطي فیسمح لهذه 

.)19("المحليو مراقبة سیاساته وسلوكیاته، وتتسم المؤسسات فیه باالستقالل على المستویین المركزي المؤسسات ب

مجموع األنشطة التسویقیة المستخدمة بشكل خاص خالل فترة محددة زمانیا ومكانیا " ویعرف بأنه : الترویج-5
.)20("یتحقق من مصالح إضافیةلتشجیع المستهلكین والوسطاء التسویقیین لتحقیق استجابة معینة وبما 
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وفي المجال السیاسي تتمثل في جملة األنشطة التسویقیة المستخدمة في النشر والتعبئة وكسب التأیید 
الجماهیري لألفكار والبرامج و السیاسات و األشخاص، وذلك من خالل استخدام وساط االتصال المختلفة التقلیدیة 

.اد السنة وخصوصا في المناسبات االنتخابیةوتمارس على امتد. منها وااللكترونیة
أخالقیات الممارسة  التسویقیة السیاسیة : خامسا 

إلى قضیتین أساسیتین ترتبطان بالبعد "George G.Brenkert"یشیر الباحث في أخالقیات التسویق 
.)21(األخالقي  في الممارسة السیاسیة 

الدیمقراطیةانعكاسات التسویق السیاسي على الممارسة -1
العالقة بین التسویق السیاسي وحریة التعبیر -2

ففي األولى نجد أن الحقائق یتم التعتیم علیها أو تحویرها أو وضعها في سیاق آخر، باستخدام اإلشهار 
.الهجومي ضد مرشحین آخرین، بتوظیف غیر الئق لتسجیالتهم وتحویر ألفكارهم وآرائهم

النات السیئة غیر مقبولة تماما في التسویق التجاري في أمریكا، ولكنها تكاد ومن أوجه الغرابة أن هذه اإلع
تكون مألوفة في التسویق السیاسي؟

ومن جانب آخر نجد أن أشكال التسویق السیاسي المطبقة تجعل المواطنین ینظرون إلى أنفسهم على أنهم 
.مستهلكین أكثر من كونهم مواطنین مشاركین في السیرورة السیاسیة 

وبالنسبة إلى الثانیة نجد في استخدامات وسائل االتصال وتقنیاته تتیح مثال حق الرد على اإلشهار الكاذب 
ولكن بعد أن یأخذ هذا األخیر مداه ویترسخ في ذهن الجمهور ووعیه، وبالتالي لن یكون بنفس قوة التأثیر 

.المطلوبة
ه التزامات وأخالقیات معینة یجب مراعاتها، یمكن إن اتصال القائم بالتسویق السیاسي بالمجتمع یفرض علی

:تصنیف هذه األبعاد األخالقیة في مجال  التسویق السیاسي فیمایلي 
األخالقیات المرتبطة بالتعامل مع الجماهیر -أ

وتجدر اإلشارة . وتتجسد في احترام الفرد والجماعة على حد سواء، إضافة إلى مراعاة القیم الثقافیة للمجتمع 
ي هذا السیاق إلى ضرورة التمییز بین القیم المجردة والسلوكیات المجسدة لها، ألن ثقافة المجتمع هي الجانب ف

التطبیقي الذي یجسد القیم بشكل أو بآخر، وهنا نتوقع أن ال تكون السلوكیات التطبیقیة تعبر دائما بكیفیة مناسبة 
ث الثقافي للمجتمع ولكنها معطلة في الفعل االجتماعي عن جوهر القیم، وقد تكون هناك قیم ایجابیة في الترا

.والسیاسي واإلعالمي
باحترام التطبیقات الثقافیة للمجتمع من –سواء كان شخصا أو تنظیما سیاسیا -وهنا یطالب المسوق السیاسي 

ة بناءا على أعراف وتقالید وعادات، فال یصطدم معها، حتى وان خالفها الرأي ، فال یسوغ تجریح أي فرد أو فئ
الخ ..اعتبارات عرقیة أو جهویة أو لغویة أو دینیة 

األخالقیات المرتبطة بمحتوى العروض السیاسیة-ب
یفترض في العرض السیاسي سواء كان شخصا أو مشروعا أو برنامجا أو سیاسة أو قرارا، أن یعكس معطیات 

المالءات المیدانیة من إمكانیات وظروف وسیاق واقعیة ذات مصداقیة عالیة، فال یسوغ الخلط بین الطموحات، وا
.قانوني
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فكثیرا ما نجد السیاسیین یقدمون في حمالت التسویق السیاسي وعودا كثیرة للجماهیر، ثم یعدلون عن االلتزام 
وهنا التأثیر علیها، و بها، ألنهم یجدون أنفسهم إزاء ظروف تملكهم وال یملكونها، توجههم وال یستطیعون التحكم فیها 

یخلون بالمیثاق الذي قطعوه على أنفسهم أمام مؤیدیهم والمتعاطفین معهم ، لذلك نجد أن السوق السیاسي یمتاز 
بالتقلب في كثیر من األحیان، وقد یجعل البعض یعمدون إلى اإلخالل بالوعود، وتأسیس البرامج االنتخابیة على 

ة للواقع االجتماعي واالقتصادي والسیاسي والثقافي، والذي أوهام بدال من الحقائق المیدانیة والمعطیات الحقیقی
یفترض أن تبنى على أساسه البرامج  واألفكار، ثم تشكل بعد ذلك مادة للتواصل مع الجماهیر في محاولة 

.لالستحواذ على مكانة لدیهم
األخالقیات المرتبطة بالتعامل مع المنافسین السیاسیین- ج

سي بما یتضمنه من فاعلین سیاسیین، یشكلون مشاریع بدیلة لألنظمة القائمة، والذین یشكلون السوق السیا
وتجمعهم أو تفرقهم مصالح متعددة، فیؤثرون التحالف أو الصراع في بینهم حسب طبیعة المناخ السیاسي، ومدى 

.تقاربهم الفكري، وتقاطع مصالحهم وأهدافهم 
جمیع األطراف أو الشركاء السیاسیین، ألن ذلك یعتبر دلیال وهنا البد من توفر التسامح الفكري المتبادل بین 

.على وعي سیاسي، وممارسة حضاریة، تساهم في االرتقاء بالمجتمع وتنمیته 
والذي یتمحور حول " Attack ads"وعادة ما تتخذ التجاوزات بحق المنافسین في شكل ما یصطلح علیه 

فهي اآلن " صوتوا لي"ت االنتخابیة في السابق تقوم على فكرة، فإذا كانت الحمال)22(تسجیالت سابقة لمرشحین 
، خاصة وأن )23(،  والهدف منها تشویه الصورة الذهنیة للمنافسین لدى الرأي العام"صوتوا ضده"تقوم على شعار

".حرب األثیر"المنافسة السیاسیة تدار بشكل أساسي عبر وسائل اإلعالم، لذلك یطلق على المعركة االنتخابیة اسم
و المتصفح للمشهد السیاسي یشهد الكثیر من االنحرافات الحاصلة بین السیاسیین على امتداد التاریخ السیاسي 

أضحى من المألوف أن یقوم أحد أعضاء الكونغرس بتأیید قرار ذي فائدة مادیة لجماعات معینة " للدول، فلقد
یر األعضاء المنتخبون مواقفهم بعد وقت قصیر كانت قد أسهمت في التبرع لحملته، كما أنه من المألوف أن یغ

من استالمهم لمساهمة مالیة من أحد المتبرعین المهتمین، ولم یعد من المستغرب أن یتدخل المشرعون لدى 
وكما قال السناتور كرانستون في كتاب االعتذار الذي . الوكاالت الحكومیة نیابة عن المتبرعین لحمالتهم، وهكذا

أو بالموافقة على -من منكم یجرؤ على النهوض لیعلن أنه لم یقم أبدا بمساعدة: شیوخوجهه إلى مجلس ال
أحد المتبرعین بعد وقت قصیر من تلقیه لألموال من هذا الشخص، أو بعد أن یعلن عن استعداده للتبرع؟ -مساعدة

.)24("لم أقم بهذا قط"ال أظن أن أیا منكم سیقول

السیاسياألخالقیات المرتبطة بالسلوك -د
یمكننا القول بأن السلوك السیاسي یمثل جملة التصرفات الهادفة التي تصدر عن السیاسیین، وتوجهها مصالح 

.معینة، وتؤطرها مرجعیة قیمیة وأخالقیة محددة
وتتجلى هذه السلوكیات في المواقف وأسالیب العمل السیاسي واالستراتیجیات التي یسیر وفقها رجل السیاسة 

تحقیق أهداف سیاسیة، وهنا یتدخل البعد األخالقي في عملیة الضبط والتوجیه، وهنا نشیر إلى أن في السعي ل
الضوابط القانونیة مهما بلغت صرامتها ال یمكن أن تحول دون وقوع التجاوزات واالنحرافات، لذلك ال بد من توفر 
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للوصول إلى أهداف سیئة من خالل الباعث األخالقي الذي یجعل الفرد یمتنع عن السلوك السیاسي الذي یسعى
.توظیف أسالیب وطرق نبیلة

خاتمة 
یشكل موضوع أخالقیات التسویق السیاسي سواء على الصعید النظري أو الممارسة التطبیقیة مجاال مهما من 
مجاالت المعرفة التي تفرض حیزا معتبرا من الدراسة والبحث لتوفیر القواعد المالئمة للتصرف مع المشكالت

واالنحرافات التي تواجه الممارسة السیاسیة خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تعرفها البشریة في عصر 
لقد تزاید االهتمام بموضوع األخالقیات منذ العقد األخیر . اإلعالم والمعلومات، وما حققته من منجزات حضاریة

لق أولهما بالمحتوى وما تخللته من إصابات، أفقدته من القرن الماضي إلى الیوم بناءا على اعتبارین أساسیین، یتع
جانبا مهما من مصداقیته لدى الجمهور، وهنا تكمن الحاجة إلى جرعة أخالقیة تعید له عافیته وترتفع بمستوى 
ممارسته، ویتعلق ثانیهما بالسیاق التكنولوجي وما أفرزه من فیض كبیر في المعلومات واتساع مجال االختیارات، 

.الت وتیسر سبل التجاوزات و االنحرافاتوالتفاع
ولعل موضوع التسویق السیاسي من المجاالت األساسیة التي استفادت من التقنیة في التواصل مع الجماهیر، 

وال شك أن التعامل مع العروض السیاسیة . وصناعة القیادات السیاسیة التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام
بصبغة تجاریة قد تنحرف بها عن الطریق المستقیم سیاسیا، ألنه ال یتم غربلتها بوصفها سلع یصبغ العملیة 

وربما یرجع ذلك إلى تأثر التسویق السیاسي باألسالیب . بطریقة مناسبة لكي تراعي حاجات المتلقین الحقیقیة
و ربما تحمل أضرارا المستخدمة في تسویق السلع والخدمات، فكثیرا ما نجد أن هناك سلعا ال تحقق فائدة حقیقیة أ

.مؤكدة على المستهلكین ورغم ذلك یتم اإلشهار بها والترویج لها على أوسع نطاق
ومن زاویة أخرى فان التعامل مع المجتمع السیاسي باعتبارهم مستهلكین، یحمل الكثیر من الدالالت والتي قد 

تحلیل واالختیار، فالعملیة السیاسیة تبنى على تكون سلبیة أحیانا، ألن فیها استخفافا بالرأي العام وقدراته على ال
.أساس اعتبار المواطن مشارك ولیس مجرد مستهلك 

وفیما یتعلق بالمرجعیات األخالقیة فانه یجدر القول أن تلك النظریات السابقة نشأت في بیئة غربیة لها 
وكثیرا ما یمكن , الثقافي واالجتماعيخصوصیاتها الثقافیة ومنطلقاتها الفكریة التي ال تنسجم بالضرورة مع سیاقنا 

استعمالها لتبریر السلوكیات مهما بلغت درجة إساءتها  للفرد والجماعة،  لذلك فالحاجة ملحة لصیاغة نظریة 
أخالقیة سیاسیة تراعي االعتبارات القیمیة لمجتمعاتنا، خاصة في ظل المناخ السیاسي السائد حالیا والذي تتخلله 

.  التي ال یمكن السكوت عنها، ألنها تنذر بتداعیات سلبیة أكبر في المستقبلالكثیر من السلبیات
ولعل ما تثیره هذه المساهمة هو ضرورة التنبیه إلى أهمیة الجانب األخالقي في الممارسة السیاسیة سیما وأن 

اآلخر، األمر الذي البیئة العربیة والجزائریة منها على وجه الخصوص حدیثة عهد بالدیمقراطیة التعددیة وتقبل
یرسي معالم تقالید سیاسیة حضاریة في المشهد السیاسي العربي والجزائري، وال شك أن ذلك سوف یلقي بظالله 

.على تطور المجتمع وتنمیته في جمیع المجاالت من خالل مشاركة الجمیع، بغیة تحقیق واقع أفضل
ن االهتمام بالسیاسة، فان عدم مراعاة الجانب وٕاذا كان ظهور التسویق السیاسي ناتج عن انصراف الناس ع

. األخالقي في السیاسة سوف یزید الهوة بین عالم السیاسة ودنیا الناس
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ق المسلماتعشر أطروحات لتطلی: ة والتلفزیونالهویة الوطنی
نصر الدین لعیاضي. د

كلیة االتصال
اإلمارات العربیة المتحدة-جامعة الشارقة

مقتصرا على المجتمعات التي سعت إلى تكوین دولة وطنیة بعد " الهویة الوطنیة" الحدیث عن لم یعد
" المركز"طریقها التنموي بعیدا عن التبعیة لدول ، وٕاخفاقها في بناء اقتصادها المستقل، وشق "استقاللها السیاسي"

الجدل المتوتر حول موضوع الهویة أصبح یثار في الدول المتقدمة والنامیة، على حد و. أو القوى التي استعمرتها
فكلما اشتد النقاش حول العولمة وتبعاتها یثار، بإلحاح، موضوع الهویة بكل ما تحمله . سواء، طارحا هاجسا كونیا

وكأن هناك عالقة تناقضیة بین العولمة ... هویة وطنیة، هویة ثقافیة، هویة فردیة، هویة جماعیة: عناوینمن 
.والهویة

Résumé
La présente étude n'a pas l'ambition

d'approfondir la réflexion sur l'identité

nationale  et ses multiples formes

d’expression ; elle vise simplement à

libérer le débat sur la relation entre la

télévision et l'identité nationale de

toute  emprise idéologique. Dans ce

sens, elle met en cause le paradigme

qui octroie à  la télévision un pouvoir

inestimable, qui façonne, sinon

manipule l’identité nationale à sa

guise. Et pour y arriver, elle propose

dix postulats qui redéfinissent l'identité,

la réception télévisuelle et la médiation

sociale.

Mots clés: identité, réception,

représentation, public, production du

sens.

لخصم
أصبحت الهویة الوطنیة في عصر العولمة مصدر 

.واألمم والدولانشغال وقلق وحتى نزاع بین الشعوب 
الدراسة الحالیة ال تروم تحلیل العوامل الداخلیة و

والخارجیة التي أججت النزاع حول موضوع الهویة، بل 
تسعى  إلى تقدیم بعض األطروحات النقدیة التي 

.تعالج العالقات التي تربط التلفزیون بالهویة
حول التلفزیون قد كشفت الكمیةإن  الدراسات العلمیة
ظلت تتعاطى مع التلفزیون و ،عن حدودها العلمیة

باعتباره مؤسسة تملك سلطة تأثیریة مطلقة، وغیر 
محدودة تستطیع أن تمحو الهویات الوطنیة أو تعید 

. تشكیلها كما ترید وتشتهي
الحدیثة تؤكد أن الهویة النوعیة إن البحوث العلمیة 

ي یعیش حالة من إعادة الوطنیة هي تمّثل اجتماع
الصیاغة المستأنفة التي تتدخل فیها العدید من 

فتدخل هذا األخیر ال یتم ؛العوامل، بما فیها التلفزیون
بدون مشاركة المشاهدین  في اإلنتاج النشیط للمعاني 

. بها الرسائل التلفزیونیةح التي تطف

التلقي، التمثل، الجمهور، الهویة،: الكلمات المفاتیح
.إنتاج المعنى
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، التي إن لم تفرزها الجغرافیا أحیاها التاریخ أو أیقضها ةقلیلة هي الدول التي لم تعش توترات ناجمة عن الهوی
الدین، العرق، اللغة، االنتماء : هویة مواطنیها، مثللواحدفبعض الدول أصبحت تشّدد على ُمكون. الحاضر

وبعض الدول . وتمتین شرعیتهامواطنیهاالجغرافي، بل تختصرها فیه بحثا عن أرضیة للتوافق واالنسجام بین 
- العظمى، والتكتالت الدولیة واإلقلیمیة تقوم بالشيء ذاته لزعزعة استقرار بعض الدول  خدمة لمصالحها الجیو

.ةستراتیجی
إن كان هاجس الهویة حاضرا، بشكل أو أخر، في جل دول العالم، تقریبا، في مطلع األلفیة الحالیة، فإن 

ففي فرنسا، على سبیل المثال، التي تشكلت . اإلحساس بها وٕادراك مصاعبها وتبعاتها یختلف من دولة إلى أخرى
لمسلحة عبر التاریخ، نمت الخشیة من ذوبانهویتها في ظل سلطة الدولة المركزیة القویة، وفي خضم النزاعات ا

الهویة ُطرح، بحدة، في المكسیك بعد توقیعها على وموضوع.*هذه الهویة نتیجة تراجع الدور التاریخي للدولة
، والتيالوالیات المتحدة األمریكیة وكندا: مع الدولتین المتجاورتین1994اتفاقیة التبادل التجاري الحر في ینایر 

رسمت أفاق تطور المكسیك ضمن تكتل إقلیمي تحكمه قوانین عولمة االقتصاد والخدمات، مما أثار حركة احتجاج 
كمكون أساسي ) ثقافة السكان األصلیین( واسعة عبرت عن توجس جزء من المواطنین من إبعاد الثقافیة األهلیة

وفي فیتنام تطرح مسألة الهویة في . وق الكونیةللهویة المكسیكیة بفعل تسلیع الثقافة واإلعالم وفق معاییر الس
فكرة عن أيلدیهمكن تسیاق مختلف، إذ أن الفیتنامیین الذین خاضوا حربین متتالیتین على مدار عشرین سنة لم 

اإلقطاع ( أشرارو...) عمال وفالحین( أخیارفالتصنیفات التي كانت تقسم المجتمع الفیتنامي إلى . كیفیة إدارة بلد
من (الِمْتعى قد زالت، وزالت معها كل القیم التقلیدیة، إذ ظهر التدافع جلیا نحو نمط المعیشة المادي و ) وازیةوالبرج
أما في كندا، فإن مسألة الهویة تُثار في ظل تعاقب موجات الهجرة، واالحتقان . ، بل أصبح مشروعا)الِمْتَعةّ 

ذات التداعیات ) اإلنجلیزیة، والفرنسیة: استعمال اللغتین( لبلد اللساني الذي أوجدته االزدواجیة اللغویة المتبعة في ا
األمة الكبرى، التي تظهر للبعض بأنها محصنة ضد مخاطر -وحتى الدول. الخطیرة على وحدة التراب الكندي

، سواء خوفا من النزعة "مطالبة بهویتها" العولمة، ومحمیة من أي تهدید یستهدف تفكیك هویتها، وتبدو أقل 
،(1)قومیة التي ازدهرت في الماضي بكل أوزارها األلیمة أو لصعوبة التفكیر في خصائص ثقافتها الوطنیة الیومال

تقف في حیرة مما یخبؤها لها الغد، خاصة بعد أن بدأ مفهوم الخدمة ینسحب من حقل الثقافة تاركا المجال لمفهوم 
.  ى خلخلة التجانس االجتماعيالسلعة، التي تعني عملیا الفرز واإلقصاء الذي یؤول إل

البعد األول تاریخي نما : وفي الدول العربیة استفحل هاجس الهویة نتیجة تعاضد بعیدین أساسیین متداخلین
بعد أن اخضع االستعمار جل الدول العربیة لسیطرته، وحاول إعادة صیاغة مجتمعاتها اقتصادیا وثقافیا، وٕان كان 

ي بعض الدول القلیلة، لكنه زرع الشك والحذر لدى قطاع واسع من الشعوب العربیة  لم یحقق النجاح المأمول إال ف
والبعد الثاني راهني یتمظهر في انشقاق الوعي العربي بین مطالب .  تجاه أي ارتباط بالدول الغربیة وتوجهاتها

ظ على الخصوصیة فمطالب الهویة لدى بعض النخب العربیة أصبحت تعني، عملیا، الحفا(2)الهویة والحداثة
أما مطالب الحداثة لدى بعض النخب األخرى، فتقترن ". ثقافته" والعودة إلى الماضي، وٕاحداث قطیعة مع الغرب و

.العربیة بعناصر الخصوصیة" الذات"بالتجرد من الهویة، والتنكر للماضي الذي یمد 
نتجات، والسلع والخدمات والتصورات إن زوال الحدود الجغرافیة والثقافیة أمام غزارة تدفق األموال، والم

الرمزي، دفع بعض الباحثین إلى واألفكار وسرعة تبادلها، وما ترتب عنها من تبعات على الصعید المادي أو
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األمة، والهویة : مركز ارتباط وانتماء، مثلالمطالبة بإعادة النظر في تعریف بعض المفاهیم األساسیة التي شكلت
.(3)إنها أزمة شرعیة الدول في احتوائها للهویة. ممتدةالتي تعیش أزمة عمیقة و 

إذا كانت العوامل التي نمت اإلحساس بالخوف على الهویة الوطنیة أو الهویات المحلیة أو القومیة، معروفة، 
فإن تلك التي تصنع الخوف من الهویات الوطنیة أو القومیة تظل مخفیة أو متستر علیها في ظل تزاید بؤر التوتر 

.لنزاعات المسلحة في العالم، التي ال تُفٍسر، في الغالب، بقدر ما تُبٍرر بمصوغات إیدیولوجیةوا
أمة في التاریخ البشري وما واكبها من تنامي النزعات القومیة قد أدى إلى -حقیقة، إن بروز ظاهرة الدولة

تعزیز الثقافة الوطنیة یرومأو فعلمآس الزالت البشریة تحمل ندوبها، مما أدى، الیوم، إلى الریبة من كل حدیث
ومعولمة، أو نكرانها أو مقاومتها أو دفعها لالندثار قد " حدیثة" أو القومیة، لكن تجاهلها لصالح ثقافات أخرى 

. على حد تعبیر الروائي أمین معلوف" هویات قاتلة" إن لم یحولها إلى (4)یجعلها مصدرا للتوتر والعنف
عن أسباب نشوء ظاهرة الخوف من الهویات قد یبعد التفكیر الرصین والعلمي عن البحث إن الحدیث غیر المباح

هذا إذا استبعدنا، . في صلة الوصل بین الخوف على الهویات ومنها، وانقالب الخوف األول إلى الخوف الثاني
...طبعا، كل مبالغة في الخوفین ألسباب متعددة
ما عالقة وسائل اإلعالم المعاصرة، والقنوات التلفزیونیة تحدیدا، بعد هذه المقدمة العامة، یمكن التساؤل

بالهویة الوطنیة أو الهویات المحلیة؟ هل أن هذه الوسائل تعمل على تعزیز الهویات وتجدیدها، أو تسعى 
لتهمیشها واندثارها؟ هل تعمل وسائل اإلعالم على تعزیز الخوف على الهویة أو تشجع الخوف منها؟ ولو 

نا، تجاوزا، أن العولمة تعمل على تجرید البشریة من هویتها، فما دور القنوات التلفزیونیة  في الدفاع عن افترض
هذه الهویة المهددة؟ ولو آمنا بأن تشكل هویة ما وتطورها أو اندثارها ال یتم بین عشیة وضحاها، بل یأخذ مسارا 

انعكاسات الهویة على التفاعل مع التلفزیون؟ ي؟ وما هاأو إفقارهاطویال ومعقدا، فما دور التلفزیون في إثرائه
على مناقشة وبماذا یمكن أن تساعدنا النظریة االجتماعیة الخاصة بصیاغة المعنى من مشاهدة البرامج التلفزیونیة

؟مسألة الهویة
یكون وما هي خصائصها، حتى " الهویة" هذه األسئلة یجب التریث قلیال لتعریف ما هي نقبل اإلجابة ع

فالحدیث . مسعانا في الحدیث عن عالقتها بوسائل اإلعالم، أو العكس، واضحا ومبنیا على توصیف محدد
الغامض عن الهویة یجعل عالقاتها بوسائل اإلعالم الحدیثة أكثر غموضا، وال یضیف شیئا ذا قیمة معرفیة سوى 

في صورتها المتماسكة والمشرقة التي " ناهویت" اجترار الصور النمطیة التي ال تفلت من التناقض، حیث تقدم 
وال یفیدها .أثارت شهیة األطماع للنیل منها، طورا، أو إبرازها، تارة أخرى، في حالة احتضار تستعد لتودیع العالم

. أي شيء سوى كلمات التأبین، التي تأخذ مظهر جلد الذات
محددات تعریف الهویة

في الخمسینیات من القرن الماضي، فقد تم تداولها في العلوم قد بدأت" الهویة" إذا كانت اإلشارة إلى 
وبعد .(5)االجتماعیة والتحلیل االجتماعي في منتصف الستینیات في فرنسا، ومنه انتقلت إلى الخطاب العمومي

علم و علم االجتماع، و علم النفس، و الفلسفة، ( أكثر من نصف قرن من التداول في الحقول المعرفیة المختلفة 
وٕازاحته من خانة البدیهیات التي قادته إلیها . الزال مفهوم الهویة یعاني من الغموض والتباین) نثروبولوجیااال

الكتابات  الصحفیة المستعجلة والخطب السیاسیة  ذات النبرة االستعمالیة یحتاج إلى جهد نظري لتوضیحه، 
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إدراكه للمفاهیم التي یشتغل تجدیدتفكیر العلمي أوٕاعادة تعریفه تماشیا مع التطور االجتماعي الذي یفرض على ال
شكل، كغیرها من المفاهیم، وحدات للممارسة االجتماعیة والسیاسیة، علیها أو یشتغل بها،  وذلك ألن الهویة تُ 

. (6)وأیضا، وحدات للتحلیل االجتماعي والسیاسي
ع في تعریفه وغایاته، ألنه یطرح وتأسیسا على ما سبق یمكن القول أن مفهوم الهویة ال یشكل موضوع إجما

بعض القضایا المرتبطة بجوهر الوجود الفردي والجمعي والوطني، ویحدد خصائص األنا مقارنة باألخر، لذا ال بد 
:فهم الهویة، والتي نذكر منها، على وجه الخصوص، ما یليعلىمن االستعانة ببعض المحددات التي تساعدنا 

نقترب من فهم الهویة إذا حاولنا البحث عن القسمات التي تمیز األنا وتكشف عن خصائصه ": األنا"محدد 1-
انطالقا من االشتقاق اللغوي، Identitéلقد حاول الناطقون باللغة الفرنسیة استجالء معنى الهویة . الجوهریة

جد شبیه له، فالوحید یتحول إلى ، والتي تعني الوحید؛ األصیل؛ أي الذي ال یو Identiqueوالذي ُنحتت منه كلمة 
(unicitéفرید؛ أي متمیز عن األخر درج الذيوهنا البد من اإلشارة إلى أن المتمیز ال یعني األفضل، . )(7)

.على تضمین عنصري، بل یدل على الشيء المختلف فقطىحتو واكتنز حكما قیمیا ااستعماله لدى العامة، و 
كأنها الصورة التي نملكها عن ذاتنا وعن بلدنا، ومن النادر أن ُیبنى یجري الحدیث، في الغالب، عن الهویة 

هذا الحدیث على نتائج البحث المیداني الذي یستنطق األشخاص وسلوكهم لتفكیك بنیة الهویة إلى العناصر 
.األساسیة التي تشكلها، أو یستجمع القسمات األساسیة التي تكونها

هذا المبتغى، حینما جمع نفرا من المثقفین العرب، قبل أكثر من عقد من لقد رام معهد العالم العربي بباریس 
ماذا یعني أن تكون عربیا في نهایة القرن الماضي، وكانت اإلجابات جد متنوعة : الزمن، حول السؤال التالي

الهویة لیست ذا ندرك أن هكو .تعكس تباین الرؤیة للهویة العربیة أو تعدد الهویات وتنوعها داخل الهویة الواحدة
إن الهویة تحیلنا إلى . مركبا من دین ولسان وتاریخ مشترك فقط، بل إنها ذات مضمون متعدد ومتجددامعط

قابلیة للتجزئة واالنشطار المتجدد ذاتا، ألنهامفهوم الخصوصیة الغني بالتضمینات الذي یستعصى المسك به
.   فیة، وحضاریةوثقا، جغرافیة، واجتماعیة، وتاریخیة: على عدة مستویات

Anthropologic(األنثروبولوجیة واالثنیةلقد كانت الدراسات  and ethnic studies ( في القرنین الثامن
الرتباطها بالمشاریع االستعماریة القائمة على وتحمل تضمینات سلبیة والتاسع عشر تتسم بنزعة استعالئیة،

أما في الظرف . معرفة األقلیات العرقیة وخصائصها السلوكیة ومعتقداتها للسیطرة علیها ومسح خصوصیتها
الحالي فقد أعید االعتبار لهذه الدراسات من أجل الحفر في مكونات األنا وتحریرها من عقدة اإلحساس بالدونیة، 

. في ظل زیادة االهتمام بالنسبیة والتنوع الثقافیینالغیرأمام اتها وخصوصیتهاوالكشف عن ممیز 
الغیریة، ن  الوعي بالهویة ال یتم باالستناد إلى إدراك خصائصها فقط، بل یتحقق من خاللإ: محدد األخر-2
ما أو أمة معینة تكون بدون إن جماعة بشریة. النظر إلى خصائص هویة األخربمعنى؛(8)الوعي باآلخرأي

هویة أو فاقدة اإلحساس بها إذا عجزت عن الرؤیة أو اإلقرار بما لدى أمة أخرى وال یوجد لدیها، أو لم تستطع أن 
فالشعور بالهویة الذي یغمر المرء ویمأله إعزازا أو یمده بالثقة والقوة . ترى ما لدیها وهو غیر موجود لدى أمة أخر

. إال بالنظر إلى هویة األخر أو إلى صورته لدى األخرال یتم، في الغالب،
نمیل إلى االعتقاد بأن إحدى مصادر التوتر والقلق في الهویة العربیة اإلسالمیة یأتي من عدم التشخیص 

فصورة األخر في هذه الهویة تبدو ُحبلى بالكثیر من اإلسقاطات الذاتیة والنزعات . الموضوعي لألخر
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لعدو، بصرف النظر عن قومیته أو دینه، یتمظهر في الدراما التاریخیة العربیة، على سبیل إن ا. اإلیدیولوجیة
عاجز، غبي، بدون أخالق، ماجن، یجالس النساء : المثال، في صور بعیدة عن الواقع، وقریبة جدا من الكاریكاتیر

اك، في الخطاب العربي السائد ویا لیت هذه الصور بقیت في ذمة التاریخ؛ إنها حاضرة، بهذا القدر أو ذ. وسكیر
.في العصر الحالي ولم تتغیر كثیرا

ففي . إن مفهوم الهویة یفترض وجود األنا في الزمان والمكان، وهنا تبرز عالقة الهویة بالذاكرة: محدد الذاكرة-3
أن الهویة هو فإذا قلنا . الذاكرة تترسب الهویة لتبقى، وتحافظ على استمرار وجودها، دون أن تذوي تحت وطأتها

ما یربط مجموعة بشریة عاشت تجارب مشتركة وتستعیدها في تعاملها مع الواقع الیومي، ندرك أن الذاكرة هي 
فالشعوب التي تفقد . النسغ الذي یحدث التماسك في بناء هویتنا ویحافظ علیها من االندثار، ویجعلها معیشة

وفي هذا المقام یمكن أن نستجلي مظاهر . لزمان والمكانالذاكرة یصعب علیها أن تحدد ماهیتها، ووجودها في ا
ن الحامل االجتماعي للهویة إ: القول الشائعیبررها البعض بوالتي ،التوتر في الهویة العربیة اإلسالمیة مع ذاكرتها

یتستر على الكتابة االنتقائیة لهذا التاریخ، التي تحفل بجانبه البطولي القولإن مثل هذا . المذكورة ال یقرأ تاریخه
ویتجاهل الدور االجتماعي والثقافي المتضائل الذي تمارسه المتاحف، وكل . وتخفي جانب اإلخفاق والضعف فیه

.  *الحوامل المادیة والرمزیة للذاكرة، في الحیاة االجتماعیة في المنطقة العربیة
جاهزا وكامل البناء، فالخصائص الجوهریة التي تبنى الهویة أوتركبها اإن الهویة لیست معط: معطىالهویة ك-4

لذا یبدو . ال تتشكل إال عبر جملة من التراكمات المعقدة، أي في ظل تطور تاریخي، وذات الصلة بالواقع الحالي
. (9)إلى ذلكستنجد به كلما ظهرت الحاجةأن الوعي بالهویة یجعل التاریخ حیا، یتحرك في الحاضر، ُیستلهم أو یُ 

. إن االستنجاد بالتاریخ ال یعني أبدا أن الهویة منجز تاریخي كامل ومنغلق على ذاته في وجه المؤثرات الخارجیة
.فالهویة لیست كیانا ماضویا خالصا مثل التراث

بري للهویة، والذي یلخصها إن الترجمة العملیة للتعریف الذي تقدم به المفكر المغربي محمد عابد الجا
تحیل الناس إلى ما یملكونه، وما یبحثون عنه، وما یبنونه، " الهویة" تعني أن ،(10)"الوعي المتجدد بذاتنا"في

. (11)ویتفاوضون من أجله
إذا الهویة ال تملك طابعا ثابتا، وقارا، أنها تتحرك، تتكیف، وتتطور، وذلك ألن مصالح حاملیها كمجموعات 

وتطورها ینجم، أیضا، عن التالقي . أوجماعات ال تتوافق، في بعض األحیان، فتنتج نظاما تراتیبا متحوال
د قنوات التواصل واالتصال وانتقال أنماط أوالتصادم مع المجموعات البشریة والثقافات المختلفة الناتج عن تعد

الذي الرموز الثقافیة، وتزاید موجات الهجرة بحثا عن الرزق أو العلم أو الربح الوفیر أو السریع " استهالك"السلوك و
.  لشركات التي أعادت انتشار مصانعها في الكرة األرضیةتسعى إلیه ا

كمن في ثقل التاریخ في فهم هذه ییة في الفضاء العربي لعل النقاش الذي یثار حول وسائل اإلعالم والهو 
توجه نحو استبدالالوأ" نشأتها المستأنفة" تفاوض حول مكونات الهویة وتجددها ضمان الوفي ، األخیرة

.أوتكییف بعض مكوناتها
ریة أساسیة، مثل اقترنت الهویة بالشعور باالنتماء، وبوشائج االرتباط بكیان أو مجموعة بش: الهویة والمتخیل-5

لذا یقال بأن الهویة تعاني من أزمة ألن األمة ذاتها تعیش أزمة بفعل السوق العالمیة التي تعمل على إزالة . األمة
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لكن ما هو التعریف المعاصر لألمة الذي یمكن أن . كل الحواجز الطبیعیة والثقافیة التي تقف عائقا أمام امتدادها
یقربنا من إدراك الهویة؟ 

مجموعة سیاسیة خیالیة ومتخیلةاألمة بأنها )Benedict Anderson( بندیكت أندرسون: ف الباحثیعر 
imagéeImaginaire et وذلك ألن أعضاء أي أمة، حتى الصغیرة،  ال یعرفون أغلبیة مواطنیهم، وال یلتقون

لذا یرى . (12)الوطنیة أو القومیة: بهم، وال یسمعون عنهم رغم أن في ذهن كل واحد منهم تعیش صورة مجموعاته
: ل طبیعي، مثلالبعض أن ما هو متصور كفعل ثقافي یملك أهمیة في تطور األمة یعادل أو یزید عن أي عام

لكن األمة تفقد عوامل استمرارها بدون هویة تعّد، في أخر المطاف، نتیجة فاعلیة عقلیة . اللغة أو العرق أو الدم
. أي ما نتصوره عن ذاتنا، وما نشعر به وندركه ویدفعنا إلى التضامن أو الفعل الجماعي. ووجدانیة، أي ذاتیة

في الهویة، وبین الوجداني والعقلي في تشكلها یدفع العتبار الهویة لعل هذا التزاوج بین المحسوس والمتصور
كفكرة ال یمكن أن نفكر فیها بالطریقة القدیمة، والتي بدونها ال یمكن أن تكون بعض األسئلة األساسیة مفكر فیها 

.(13)أصال
: الوطنیةالقنوات التلفزیونیة والهویات المحلیة أو

قبل االقتراب من تحلیل عالقة القنوات التلفزیونیة بهویة الشعوب واألمم تبدو الحاجة ماسة إلى التأكید على 
:  المعطیات التالیة

من الصعب أن نستبعد مضمون ما تبثه القنوات التلفزیونیة المختلفة في حقل التصور، والصور التي ینتجها -1
فالجمهور أصبح . ا یكتسبونه من انطباعات أو أحكام ورؤى لألخراألشخاص عن ذاتهم وكیانهم الجماعي، وم

هذا بصرف النظر عن مدى مطابقة ما تبثه وسائل . طرفا منتجا للمعنى انطالقا مما تقدمه له وسائل اإلعالم
. معافاإلعالم المرئي یقدم تمثالت لما یجمعنا للعیش . اإلعالم من تمثالت مع الواقع الیومي الذي یتغیر باستمرار

إن عملیة إنتاج المعنى، ولیس التقاطا لها، مما یشاهد في التلفزیون أو یقرأ في كتاب تخضع لجملة من المتغیرات 
وهي عملیة دینامیكیة تتلون بتلون السیاقات، فالمعنى المستخلص من . المترابطة یتداخل فیها الشخصي والجماعي

،  یكون مختلفا، بهذا القدر أو ذاك، عن مشاهدته للمرة الثانیة مشاهدة فیلم سینمائي ألول مرة، على سبیل المثال
. بعد أشهر أوسنوات

ة دّ من الصعب النظر إلى  موضوع التلفزیون والهویة من كوة مضمون ما یبثه فقط، والتعامل مع العُ -2
میة كأجهزة محایدة، ولیس التكنولوجیة الناقلة للمضامین اإلعالمیة والثقافیة والترفیهیة بمرجعیاتها الفكریة والقی

هذا من جهة، ومن جهة أخرى یصعب . وسائط تمارس مفعولها في الوجود االجتماعي للفرد والجماعات  البشریة
التسلیم بوجود الفرد أوالجماعات التي تتخذ الوضع الساكن، وال تتفاعل مع هذه الوسائط عبر جملة من الظواهر 

لالتمثّ : افة إلى أخرى، والتي  اختصرت في الثالوث التاليالمعقدة ذات الدالالت المختلفة من ثق
Representationامتالكهو ،للوسیطappropriation ،واستخدامهUsage*

إن الحدیث غیر الحذر عن العالقة بین الهویة والتلفزیون أو وسائل اإلعالم قد یجر بعض المتحدثین إلى -3
المدرسة، الجامعة، المسجد، ( عزلها في إطار ثنائي مغلق یغفل دور الوسائط االجتماعیة والثقافیة األخرى 

وتحیید ..) اإلذاعة، والصحف، وشبكة االنترنیتالشارع، األسرة، موقع العمل، النادي والملعب، المسرح، السینما، و 
. عالقاتها بالهویة
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الحاوي : إذا، عالقة القنوات التلفزیونیة بالهویات المحلیة أو الوطنیة قائمة ودینامیكیة ومتبادلة تتم على مستویین
ض االتجاهات وهنا یمكن أن نستعر . والخالف في الرؤیة إلیها یكمن في طبیعتها ومفعول وآلیاتها. والمحتوى

:الثالثة المحددة لمحتواها ورهاناته
.لهویات المحلیة والوطنیةاتمحىوسائل اإلعالم الحدیثة الكونیة یرى أن ،االتجاه األول

ازدادت سطوة العدید من وسائل اإلعالم الحدیثة بعد أن أصبحت مؤسسات وشركات كونیة ولجت سوق المال 
وبهذا تحولت إلى أنموذج ناجح . لطرح أسهمها المالیة للتداول، وبعد أن شكلت قطاعا لتمركز رأسمال واالستثمار

تتعامل مع المادة اإلعالمیة كخدمة عامة، التي ظلت" الوطنیة" في نظر العدید من الدول والمؤسسات اإلعالمیة 
إن هذا النجاح الذي یعتمد على المعیار التجاري فقط، أصبح أكثر إغراًء . وكحق أساسي من حقوق المواطن

فعّجل في تراجع دور الدولة في مجال اإلعالم والثقافة، بعد أن شرعت في التنصل من دورها في مجال التربیة 
.ة الجدیدةوالصحة في ظل اللیبرالی

إنها جزء من النسیج . یعتقد الكثیرون أن وسائل اإلعالم الكبرى لیست كیانات مستقلة تنشط في فراغ
فوسائل اإلعالم الكونیة . واالقتصادي واالجتماعي، فهي سالح العولمة الذي توظفه لنشر قیمها وأنماطها السلوكیة

ویة الجماعیة من كل محتوى ویدفع للتفتیت والتشتیت، العولمة كنظام یعمل على إفراغ الهتسعى لتحقیق مرامي 
. (14)لیربط الناس بعالم الالوطن والالأمة والالدولة

وبهذا تبدو وسائل اإلعالم كأداة لمعالجة التناقض، الذي ما انفك الفیلسوف المغربي عبد السالم بنعبد العالي 
فاالقتصاد المعولم ینشد التواصل، : االقتصاد والثقافةالتواصل واالنفصال في مجالي : یشیر إلیه،  بین المفهومین

ألنه یحدث التجانس في الطلب، ویوحد المنتجات والسلع وفق معاییر كونیة ترمي إلى تذویب الخصوصیات 
المكاني والزمني فإنها تنشد االنفصال، من : أما الثقافة التي نشأت وتطورت ضمن بعدین. االستهالكیة والثقافیة

إن التوفیق بین منطق . ك بالسلوكیات واألذواق والقیم الخاصة بالشعوب واألمم والحفاظ علیهاخالل التمس
االنفصال والتواصل في زمن العولمة، إذا وجد فعال، أفرز ثقافة كونیة لیست ولیدة مكان بعینه، أو قومیة بذاتها، 

شخاص یحملون جنسیات دول معینة لكنهم وأسهم في إنتاجها أ. بل إنها ولیدة الالمكان، ومتجاوزة الزمن المحلي
. تلبیة متطلبات السوق: ینتمون إلى قومیات متعددة توحدهم نزعة واحدة

تأسیسا على ما سبق، تزاید عدد المعتقدین بمقدرة وسائل اإلعالم الكونیة على محو الهویات ذات الطابع 
السوق العالمیة بمنتجاتها وحموالتها الرمزیة، الوطني التي كانت سائدة في مطلع القرن الماضي والتي تكبح شهیة 

.وتعمل على إحداث التجانس في الثقافات وتوحیدها بما یتماشى ومتطلبات هذه السوق
رغم الهیمنة األمریكیة في مجال المنتج الثقافي والتلفزیوني تحدیدا، إال أن االستثناءات الثقافیة مازالت قائمة 

فالمسلسالت المكسیكیة . ر، بهذا القدر أو ذاك، عن الهویات المحلیةوتتمتع بحیویة ملحوظة في التعبی
)(Telenova وأفالم الكارتون، و أفالم الریاضة القتالیة الیابانیة، على سبیل المثال، لم تمح من شبكة البرامج ،

وازدادت ...) والعربیةاألوروبیة، واألمریكیة، ( التلفزیونیة المحلیة، بل صودرت إلى القنوات التلفزیونیة األجنبیة 
هذا إضافة إلى أن هذه الشبكة ما زالت تراهن على البرامج المحلیة لجذب أكبر عدد من المشاهدین في . شعبیتها

. زمن ذروة البث التلفزیوني
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تبث، فعال، فیضا من البرامج التجاریة األجنبیة المستوردة من دول محدودة، " الوطنیة"إن القنوات التلفزیونیة 
وبالموازاة لها توجد برامج تلفزیونیة ال تجتاز الحدود ألنها تعبر بكثافة عن الثقافة الوطنیة، . كان جلها أمریكيوٕان 

فالمنوعات واأللعاب اإلیطالیة ال یوجد ما یضاهیها في أوربا، الشيء ذاته یقال عن . وتعّد منتجا وطنیا خاصا
كما أن التمثالت والصور النمطیة . (15)بیة الفرنسیة أو ما بقي منهابرامج التسلیة والفكاهة االنجلیزیة، والبرامج األد

. للهویة الدینیة للطبقة الوسطى الحضریة الهندیة تتحكم في البرمجة التلفزیونیة في القنوات التلفزیونیة الهندیة
وایا منتجي المادة ، إن هذا االتجاه یستند في رؤیته إلى عالقة التلفزیون بالهویة إلى مقاصد أو نخالصة القول

التلفزیونیة والقائمین على توزیعها أو بثها، والعوامل التي تتدخل في صیاغة مضمونها، وال یأخذ بعین االعتبار 
لذا یعجز هذا . المتلقي ویغفل دوره النشیط في تأویل ما یشاهده في الشاشة الصغیرة ویوظفه في حیاته الیومیة

هزي یا " اقض في سلوك المشاهد العربي، الذي یحرص على مشاهدة برنامج االتجاه عن تفسیر ما یعتقد أنه متن
، اللبنانیةLBCالذي تبثه قناة )  برنامج على نموذج تلفزیون الواقع یعرض مسابقة في الرقص الشرقي" ( نواعم

. التلفزیونیة" أقرأ" ویشاهد بالحرص ذاته برامج قناة 
.جدیدةهم في تشكیل هویة اعنصر دینامیكي یسوسائل اإلعالم یرى أن االتجاه الثاني

Eric، أریك شویمر،  و Arjun Appaduraiأرجون أبدوراي: ینطلق العدید من علماء األنثروبولوجیا، مثل
Schwimmer ،ومیخائل هیرزفید ،Michael Herzfeld ألف هنیرز، وUlf Hannerzجنتن فریدمن، و

Jonathan Friedmanالنظريالنموذج من ،وغیرهمParadigmأن العولمة لیست مرادفا الذي یؤكد
لذا، تبنوا، بهذا القدر أو ذاك، المقاربة العلمیة التي تسعى لتفنید الرأي المحذر . للتجانس الثقافي الكوني وتنمیطه

. أو اضمحاللها في مجهول الثقافة التي تتعولم، أكثر فأكثر" البدائیة" الهویات" من ضیاع 
فرضیته األساسیة التي Arjun Appaduraiأرجون أبدورايصاغ الباحث Paradigmمن هذا النموذج 

تؤكد على أن الجماعات االجتماعیة، واألقلیات العرقیة والثقافیة، التي تبدو في الظاهر كضحایا سلبیة لقوى القریة 
نة واللبقة لمقاومة الثقافة الكاسحة، أمة، قادرة على استعمال األشكال اللی-الكونیة والعولمة، والدولة

. (16)واستظهارها
إن أي تأویل للنموذج النظري المذكور أنفا ال یسمح باعتبار العولمة  قوة محایدة وغیر فاعلة في الهویات الفردیة 

معقدة، تنتج خلیطا یتضمن عناصر من " هویات جدیدة"والجماعیة والوطنیة والقومیة، ألنها تؤدي إلى میالد 
ویذهب الباحث أرجون أبدوراي  إلى . الهویة المحلیة أو الوطنیة أو القومیة، وعناصر مكتسبة من الثقافة المعولمة

حركة البشر وانتقالهم : تشخیص القوتین األساسیتین اللتان توجهان  دینامیكیة الهویات في ظل العولمة، وهما
وسائل اإلعالم و) و طالب علم، أو عمال مؤقتینكمهاجرین أو منفیین أو الجئین سیاسیین، أ( عبر الدول

. السینما، والتلفزیون، واالنترنیت أخیرا:  المختلفة
إذا كانت الهویة هي الصورة التي نملكها عن ذاتنا فإن وسائل اإلعالم تعمل على إعادة إنتاجها أو تعمیمها 

ان مختلف شرائح جمهورها ویوحد تجاربهأوتطویرها أو تحوریها أو نفیها، مستفیدة من مكانتها كوسیط یربط بی
إلى مجموعة أو جماعة أو أمة، ویتمتع بمقدرته العالیة على التغلغل في االعاطفیة واالجتماعیة، ویعزز انتمائه

.  شرایین المجتمعات واالندساس في روتین الحیاة الیومیة
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" سكوبمیدیا"مصطلح في رصده لتأثیر وسائل اإلعالم على الهویة یستعمل الباحث ذاته 
Mediascapes)17(وحدویة هذا التأثیر ونمطیته من جهة، وإلشارة إلى قوة الرصید الذاتي في رؤیة لتأكید عدم

.ما تعرضه وسائل اإلعالم وتأویله، والذي یختلف من شخص إلى أخر، ومن جماعات اجتماعیة إلى أخرى
التخیل: تسمیةArjun Appaduraiيأرجون أبدوراوتفصح قوة هذا الرصید عما أطلق علیه 

L’imagination والذي یعرفه بأنه فضاء یبحث فیه األفراد أو الجماعات إللحاق ما هو عالمي بممارستهم
. (18)الیومیة

و ال تفضي، دائما، حسب . إن التخیل عملیة معقدة تتغذى من عدة وسائط اجتماعیة، منها وسائل اإلعالم
بل تؤدي، أیضا، إلى المقاومة التي قد تصل إلى ) الخوف على الهویة( الباحث ذاته، إلى  تهجین الهویة، 

).الخوف من الهویة( عا عنیفا المطالبة باالستقالل السیاسي والثقافي الذي یأخذ، في بعض األحیان، طاب
یبدو أن مقاومة الثقافة المعولمة لم تحظ باالهتمام العلمي الكافي سواء لعدم اكتسابها الشرعیة السیاسیة 

فمقاومة األقلیات الثقافیة . لطابعها الطوباويبما تّعد بهالوفاءعنالمطلوبة، أولرسوخ االعتقاد بأنها عاجزة 
توصف بأنها رفض اإلندماج في المجتمع ونبذ ) في الدول األوربیة مثال( األمم –والعرقیة والدینیة في الدول

أم مقاومة الثقافة المعولمة في الدول النامیة  فتوصف، تارة بتخلف قومها، وطورا . مؤسسات الدولة وقیمها
میخائل فالباحث . یتم التأكید على آلیات المقاومة بقدر التأكید على آلیات التهجینلذا لم. برفضهم للتقدم والحداثة

بین التمثل التوتر الشكلي أو المرمزویقصد به "Disemia"یركز على مفهوم Michael Herzfeldهیرزفید
الحمیمیة " لضمني بین والذي یترجم عملیا بالتفاوض الفردي أو الجماعي ا. (19)الذاتي الرسمي والحیاة الخاصة

.الثقافة المهیمنةو" Intimité Culturelleالثقافیة
إن الحجة العلمیة لهذا االتجاه تستمد من اإلیمان بالطابع الدینامیكي والمتجدد للهویة، والذي یفضي إلى تشكل 

.الهویاتهجینة واعتبارها مسارا بدیهیا في صیرورة : ، بصرف النظر عن اسمها"الهویة الجدیدة" 
أعتقد أن مركز االختالف والجدل في فهم عالقة التلفزیون بالهویة ال یكمن  في نكران طابع التجدید والتحول 
الذي یسم الهویة، فقط، بل یمتد إلى سرعة التجدید في العصر الحالي، والتي تخلق نوعا من االرتباك والقلق في 

الم المعاصر، حیث أنها ال تسمح للحوامل االجتماعیة للهویة من تعامل األنا الجمعي مع التغیرات العاصفة في الع
لقد اعتادت هذه الحوامل، في القرن . استیعاب ما یجري حولها من تحوالت، وأخذ الوقت الكافي للتكیف معها

الماضي، أن تتعامل ببطء مع المستجدات، وتهضم ما ترید هضمه وتلفظ ما ترید لفظه، بعد أخذ ورد، وبعد مسار 
ویل وبطيء من التفاوض العملي، والذي یكون في الغالب نتیجة تدافع وصراع بین القوى االجتماعیة المختلفة ط

.  حول المضامین المتجددة للهویة
.في تشكیل الهویة الوطنیةكله یتدخل ال مضمون وسائل اإلعالم یرى أناالتجاه الثالث

سویسرا، بلجیكا، و كندا : ، مثلتنوعا لغویال التي تعرف یحتدم النقاش حول مدى علمیة هذا االتجاه في الدو 
لقد أعتبر بعض . التي تطرح هویتها كإشكالیة نتیجة التوتر اللساني بین الناطقین باللغة االنجلیزیة، واللغة الفرنسیة
وقد وجدوا شرعیة . الباحثین الكندیین أن استهالك البرامج التلفزیونیة األمریكیة یشكل عائقا أمام نمو الهویة الكندیة

G. Barnettبرنت. ج، و T. McPhailت مكفیل: علمیة لهذه القناعة في الدراسة المیدانیة التي أنجزها الباحثان

للبرامج التلفزیونیة الكندیة ارتفع لدیهم مؤشر " أوتاوا" واللذان الحظا أنه كلما أزداد حجم مشاهدة طالب من مدینة 
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لحجم مشاهدتهم للبرامج التلفزیونیة األمریكیة الذي إذا ارتفع انخفض لدیهم مؤشر هذه الوطنیة الكندیة، خالفا 
. (20)الوطنیة

إن رفض هذا االستنتاج استدعى نقاشا نظریا محتدا حول ما هو التلفزیون وما هي إسهاماته في صیاغة 
لقد كان االعتقاد ومازال بأن . اتأوٕاعادة صیاغة الهویة الوطنیة، إذ شكك فیما كان یعتبر في السابق من المسلم

إلى التلفزیون یوجه ثقافة مشتركة لجمیع مشاهدیه، ویعمل على إدماجهم وتوحید رؤیتهم لذاتهم، ویجدد انتمائهم
Pronunciationتلفظهانمطجها أو یعرضها، بصرف النظر عن تجماعة معینة عبر مختلف البرامج التي ین

Types :و اإلخباري، والوثائقيالنمط الدرامي، واللهوي ،.
، وغیرهمPhilip Schlesingerفیلیب شلینسنجروRichard Collinsرشارد كولنزیطعن بعض الباحثین، مثل  

في هذه الحقیقة، ویذهبون في تحلیلهم إلى االعتماد على النمط  التلفظي اإلخباري في التلفزیون، دون غیره من 
إن اإلعالم المتلفز یشكل القاعدة التي یبنى علیها (األنماط المذكورة، في بناء أو إعادة بناء الهویة، حیث یعتقد 

. إال إذا كان األشخاص یحكمون على الواقع بالمرجعیات ذاتهافال وجود لهویة وطنیة.... معنى الحیاة الجماعیة
واإلعالم المتلفز یحافظ على هذه الرؤیة المشتركة للمجموعة المحلیة أو الوطنیة بمنحها شبكة للقراءة المتجانسة 

تقطیع من خالل" الحیاة الوطنیة" فاألخبار تؤثر في استظهار . لفهم األحداث وتنشیط الشعور باالنتماء إلیها
.(21)"هم"والـ" نحن" الرؤیة للعالم عبر تقسیم األحداث إلى وطنیة وأخرى دولیة، مما یرسخ في الذهن التمییز بین الـ

أي فروق كبرى ،ضمنیا،دور في بروز هذا االتجاه الذي ال یرىالكندیة" للخصوصیة" نمیل إلى االعتقاد أن 
مییز الواضح والجلي بین كندا والوالیات المتحدة األمریكیة یكمن إن الت. بین النسق الثقافي الكندي واألمریكي

أساسا في الدولة وطبیعة مؤسساتها، لذا یجنح الحدیث عن الهویة في كندا نحو طابعها السیاسي أكثر من 
. الثقافي، واللساني تحدیدا، بغیة الحفاظ على اإلجماع الوطني بین الناطقین باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة

ویؤكد بأن . إمكانیة فصل الثقافة عن الهویة الوطنیةRichard Collinsریتشارد كوالنزیرى الباحث و
.(22)إحداهما ال تختصر في الثانیة باعتبار أن الهویة تتمیز أساسا بطابعها السیاسي

. من الصعب االقتناع بأن الهویة ظاهرة سیاسیة عقالنیة، ومن األصعب تجریدها من المضمون الثقافي
فالهویة تنتمي إلى حقل التخیل الذي یعد فعال اجتماعیا وثقافیا تزن فیه الذاتیة بكل ثقلها لتوجه التأویل الوجداني 

من مكوناتها األساسیة ألنها مكونا ن حامال للهویة و لثقافة تعّد في نظر الكثیر من الدراسییو . للحقائق الموضوعیة
.تملك تراثا، وتاریخا، وُمثال، وتصورات للزمان والمكان والمستقبل

إن القول بأن األخبار المتلفزة هي وحدها التي تتدخل في تشكیل الهویة الوطنیة هو إغفال بأن الهویة تعبر 
وٕاذا كانت الهویة نتاج إجماع بین ... یة، ومزاجیة، وخیالیةسیاسیة، وأدبیة، وفن: عن ذاتها عبر ُعّدة رمزیة

الجماعات البشریة حول المرجعیات، فهذا اإلجماع یتحقق في الحقل الثقافي بشكل أیسر وأمتن من اإلجماع الذي 
. یتحقق في الحقل السیاسي، والذي یتمیز بتقلباته الظرفیة وحساباته المؤقتة

ت النمط التلفظي الدرامي واللهوي والوثائقي على الهویة الوطنیة أو تجاهلها، كما أن التقلیل من أهمیة تبعا
الذي یبین أن الجمهور یكون أكثر یقظة وحذرا في تلقیه *)Contrat médiatique(للعقد اإلعالميیعني التنكر 

لألخبار المتلفزة من مشاهدته البرامج التلفزیونیة الدرامیة واأللعاب، حیث یكون في حالة استعداد لتقبل بعض 
األفالم : األخبار أو رفضها أو التشكیك في صحتها ألنها ذات صلة بالواقع، بینما تظل المواد الدرامیة
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الت والمسابقات واأللعاب التلفزیونیة، تتسلل، بحموالتها الرمزیة، في غفلة منه، إلى ال وعیه الجمعي ألنها والمسلس
. تعد أكثر بعدا عن الواقع من األخبار

فاللغة البرتغالیة . لعل الكثیر یعلم أن البرازیل كدولة معاصرة لم تتشكل على أساس وحدة العرق والدین واللغة
والسكان األصلیون أصبحوا یشكلون أقلیة مقارنة باألعراق . زیلیین ووحدتهم هي لغة المستعمرالتي جمعت البرا

إن الرابط السحري الذي . البشریة التي استوطنت البرازیل قادمة من مشارب عدة، وآمنت بمعتقدات دینیة مختلفة
ون البرازیلي ذات المنشأ الحدیث، صهر كل هذه األعراق وأعطاها هویة واحدة، لیست الجریدة المصورة في التلفزی

األغاني والموسیقى والرقص،والرسم، والمسلسالت : لقد أسهمت فیها، بفاعلیة كل المنتجات الرمزیة. رغم أهمیتها
....     التلفزیونیة وأفالم السینما، واألدب وفنون السرد الشفهي، وكل أشكال الفلكلور

لمؤكد والحاسم على الهویة والثقافة الوطنیة أسیر الرؤیة الوظیفیة كان النقاش حول وسائل اإلعالم وتأثیرها ا
التي تمنح لوسائل اإلعالم الكفاءة الالزمة للتأثیر المباشر على األشخاص وهویاتهم، وظل سجین الرؤیة المعیاریة 

بمعنى أن ها؛ و ومجد)schoolFrancfort(مدرسة فرنكفورتالضابطة للثقافة الجماهیریة التي جاء بها رواد 
الهویة كانت تبرز ككائن ساكن ومتجانس وضعیف، ووسائل اإلعالم تمارس تأثیرها األحادي القوي وغیر المحدود 

.علیها
أن العالقة بین وسائل اإلعالم والهویة ) Phillip Schlesinger( فیلیب شلنسنجرالباحث البریطاني لقد رأى

النظر في النقاش المذكور بالشروع أوال في التساؤل عن ماهیة هذه الهویة تحتاج إلى رؤیة مغایرة، وطالب بإعادة 
.(23)"ةالمستـأنفنشأتها "أو وسائل اإلعالم و االتصال في تشكلهاالوطنیة أوتلك، وعلى ضوء اإلجابة تحلل أهمیة

المختلفة على الهویة التي لتبسیط هذه الرؤیة، أكثر، یمكن القول أن االكتفاء برؤیة التلفزیون ومفعول برامجه 
تصور في حالة ساكنة ومنغلقة على ذاتها، یعّد بمثابة إضافة الماء إلى البحر، بمعنى أنه ال یقدم جدیدا لما هو 
معروف منذ عدة عقود من الزمن، بل یمكن أن یظلل النظر للعالقة القائمة بین التلفزیون والهویة إن لم یضللها 

:لالعتبارات التالیة
تعتبر هذه الرؤیة ال تاریخیة إذ تتعامل مع التلفزیون في صیغته المنفردة والمتجانسة، وتتجاهل التطور الذي -1

عاشه في العدید من مناطق العالم، والذي اتسم بانتقاله من مرحلة التلقین والتربیة إلى مرحلة إشراك المتلقي ضمن 
یع من دور الناطق الرسمي باسم المؤسسة لیقوم بدور المذ-معادلة جدیدة في التواصل یتجرد فیها الصحافي

) المتخصصة( وال تأخذ بعین االعتبار البروز الملفت للنظر للقنوات التلفزیونیة الغرضیة . المحاور والمتصل
وتفتیتها للجمهور، وٕاسهامها في إحداث تراتبیة ثقافیة قد تلتقي، بهذا القدر أو ذاك، مع التراتیبیة االجتماعیة مما

. ینبئ بتباین التمثل االجتماعي للهویة
إذا سحبنا هذه الرؤیة على المشهد التلفزیوني العربي فنجدها تقفز على االختالفات بین القنوات التلفزیونیة -2

المتعددة، وتظهرها وكأنها تصب في وعاء واحد بمضامین واحدة ذات مفعول واحد مؤثر، بشكل حاسم، في تفكیك 
" وقناة " جرس" بنائها؛ بمعنى أنها ال ترى أي داللة لالختالف القائم بین قناة روتانا طرب،  وقناة الهویة أو إعادة

التلفزیونیة، على سبیل المثال، وال تلمح الفرق بین القنوات التلفزیونیة التي " اقرأ"التابعة لحزب اهللا، وقناة " المنار
الذي M2المغربي فالتلفزیون . غربي والجزائري على سبیل المثالكان یعتقد أنها شدیدة التقارب، مثل التلفزیون الم

المسرحیات، الفرق الموسیقیة : یبث باللغتین العربیة والفرنسیة، یخصص وقتا أكثرا لبث اإلنتاج الثقافي المغربي
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هولة في ویشرك قطاعا واسعا من الباحثین والمؤرخین والمثقفین والصحافیین للكشف عن الجوانب المج. والغنائیة
حتى برامج الطبخ التي یبثها تجوب مختلف ف. التاریخ الفني والموسیقي، والسینمائي، والمسرحي واألدبي للمغرب

المناطق المغربیة إلحیاء الطبخ الشعبي ونفض الغبار على بعض األكالت الشعبیة التي غارت في الذاكرة 
أما ! ت الجزائریة القلیلة التي حصلت على جوائز التقدیرببنما التلفزیون الجزائري ال یبث حتى المسرحیا. الشعبیة

الغناء والطرب والفنون الشعبیة فمن النادر أن تتجاوز إطار االستعراض أو االحتفال، ولم تشكل مادة للنقاش 
إن الجمهور الجزائري في الخارج یكتشف بدهشة.  والرصد الثقافي من طرف المؤرخین، والدارسین والنقاد والفنانین

سارة نوعیة المادة الثقافیة والفنیة التي تقدمها بعض الفرق الشابة المختصة في الموسیقي الشعبیة، والغناء، الرقص 
.المغمورة في أرجاء الجزائر أثناء جوالتها خارج الوطن،  بینما یجهل أغلب الجزائریین وجودها أصال... الشعبي

لقد . لفاعلة والمؤثرة في رؤیة التلفزیون للهویة في المنطقة العربیةإن الرؤیة المذكورة تسقط من حسابها القوى ا-3
ظلت الدولة القوة الوحیدة المنظمة التي تملك سلطة الحدیث عن الهویة عبر التلفزیون قبل التسعینیات من القرن 

ى أساس أنهم الماضي، وتقدم الوشائج الرمزیة المتلفزة التي تجمع المشاهدین، بل لم تكن تتعامل مع هؤالء عل
لكن الوضع تبدل، ومكانة التلفزیون ". قوى شعبیة" تلفزیون، بل تخاطبهم باعتبارهم مناضلین أو المشاهدي 

القانونیة تغیرت في المنطقة العربیة، وتدخلت العدید من القوى المالیة واالجتماعیة والسیاسیة لترفع االحتكار عن 
عبر أكثر من قناة تلفزیونیة وأكثر من منبر " للوعي المتجدد بذاتها"ا التعبیر عن الهویة تلفزیونیا، لتقدم تصوره

.ثقافي
عزال تاما عن المنظومة الثقافیة لمنتجي برامجه أو متلقیها، " الوطني" إن الرؤیة المذكورة تعزل التلفزیون -4

وبهذا تفصل فصال تاما .بمعنى أنها ال تتعامل مع بعض المضامین التي یبثها كجزء من المنتج الثقافي الوطني
فهل أن تنظیم حفل . بین الواقع الرمزي الذي تمثله وسائل اإلعالم، والتلفزیون تحدیدا، والواقع الموضوعي العیني

غنائي في ملعب ریاضي یختلف من ناحیة الجوهر في تفعیل اإلدراك بالهویة أو تغیبه عن نقله عبر التلفزیون؟ 
ون مسؤولیة كل الصعوبات التي تعاني منها الهویة في التعبیر عن ذاتها، وفرض ُتحّمـل هذه الرؤیة التلفزی-5

إن الحد من تعدد الزوجات بطریقة شرعیة ظاهرة متجذرة لدى . وجودها بتفاعلها مع بقیة حواملها االجتماعیة
لعدید من أبنائهاسكان الصحراء في المغرب العربي، ولدى قبیلة الرقیبات تحدیدا، على سبیل المثال، إذ یشترط ا

؛ أي یجب أن ال )ال سابقة وال الحقة، وٕاذا حدث فأمر الزوجة بیدها: ( من الزوج أثناء عقد الزواج االلتزام بمقولة
إن المرأة في هذه المنطقة تتمتع بقدر كبیر من الحریة، . تكون له زوجة سابقة وأال یتزوج بزوجة أخرى بعدها

، وتقوم بما یقوم به الزوج أثناء غیابه، وتدیر شؤون وتساوي الرجل، إذ تتعلم منذ الصغر شأنها شأن الذكر
، على وجود 19إلى التأكید، في منتصف القرن Camille Doulsالجغرافي الفرنسيهذه الحقیقة قادت .. خیمتها

قواسم مشتركة بین المرأة في هذه المنطقة والمرأة األوروبیة في وضعیتها االجتماعیة كما شرعتها المؤسسات 
على كل حال لم یغامر أي باحث جاد في االنثروبولوجیا ویربط التالشي التدریجي للمجتمع األموسي في . الحدیثة

هذه الرقعة من الوطن العربي بتأثیر التلفزیون، مستبعدا العامل االقتصادي واالجتماعي الذي أدى إلى حدوث 
.تغیرت داخل بنیة األسرة في هذه المنطقة

صعوبات، التي تعاني منها الهویة في تأقلمها مع مستجدات العصر، في خانة الإن الرؤیة المذكورة تدرج
المسكوت عنه أو الال مفكر فیه والمتمثل في دور الفرد أو الجماعات في صیاغة المعنى مما یشاهدون في 
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یب لتقر . التلفزیون والسلوك الذي یسلكونه على ضوء أفق المعنى المقترح، وشكل إدارته ضمن محیطهم الیومي
Tamatoaتومتوا بمبریجهذه الفكرة أكثر من الفهم یذكر الباحث  Bambrige)((24) أن التلفزیون قد تم استمالكه

من طرف أبناء منطقة بولینزني الفرنسیة بالمعنى التقلیدي، حیث كانت صوره موضع مسار من االستبعاد 
)(Distanciation لیس بالمفهوم البریختي، بل االستبعاد النقدي التي تتجلى مظاهرها في الضحك أو السخریة أو ،

أما في المناطق . هذا في المناطق الریفیة.إن هذا المسار یغذي التقالید أكثر مما یبعثرها .  الرقابة االجتماعیة
یروجه التلفیزیون كان أكثر وضوحا الحضریة التي تعاني بنیات هویتها من الوهن، فإن تقمص الخطاب الذي 

ویستخلص الباحث من هذا المثال أن استمالك أو استبطان . وأسهم في تغییر عالقة المجتمع البولیزیني بالثقافة
البرامج التلفزیونیة تتم وفق أولویة الثقافة البولیزینیة التي تتدخل في تغییر ظروف تلقى ما تبثه وسائل االتصال 

. الجماهیري
ث الصور التلفزیونیة التي ال تنتمي إلى العالم الرمزي للجمهور ال تستلزم أبدا انخراط هذا األخیر في هذه إن ب

ویفسر لنا التباین مستویات (25)هذا ما تؤكده لنا تمثالت برامج تلفزیون الواقع عبر الثقافات. الصور أو تبنیها
على الحیاة الیومیة في صنعاء والریاض LBCناة اللبنانیة تداعیات برامج القناة التلفزیونیة الواحدة، ولتكن الق

وبیروت، بل في مناطق داخل الدولة الواحدة، مثل الجزائر العاصمة ومحافظة تندوف أقصى الجنوب الغربي 
.الجزائري

م ل التلفزیون مسؤولیة الصعوبات التي تعاني منها الهویة، ال تساعد الدارس في فهحمّ كما أن النظرة التي تُ 
إن مبرمجي القنوات التلفزیونیة . سر اإلقبال الجماهیري المتزاید على البرامج التلفزیونیة الدرامیة المحلیة أو الوطنیة

في العدید من دول العالم مازالوا یراهنون على هذه البرامج ویمنحونها األهمیة الالزمة في شبكة برامجهم، ویبثونها 
. في حرب المنافسة بین القنوات التلفزیونیة" ذخیرة حیة" ، بل تحولت إلى Prime Timeساعات الذروةفي 

لقد بادرت . وتخفي النظرة المذكورة ما تمارسه الهویة الوطنیة من تأثیر على بعض القنوات التلفزیونات الوطنیة
من باب التأكید " ةبرامج تلفزیون الواقع اإلسالمی"بعض هذه القنوات ببث بعض البرامج التي أطلق علیها تسمیة 

) أفالم الكارتون(كما قامت بعض القنوات التلفزیونیة بإنتاج رسوم متحركة . على خصوصیة التلفزیون ومتلقیه
مستوحاة من التراث الثقافي العربي أو من البیئة الثقافیة المحلیة، ولقیت استحسانا كبیرا من طرف الجمهور 

.   والنقاد
، الذي یقتضي االنطالق من الهویة لفهم جدلیة تفاعلها مع Paradigmالعامالنموذج النظري على ضوء هذا 

:التلفزیون، نصوغ مجموعة من األطروحات التي تروم االبتعاد عن المسلمات، وهي كما یلي
تبدو الهویة العربیة اإلسالمیة كبنیة في غایة التعقید إلى درجة یصعب تحدیدها، لیس لتداخل : األولىاألطروحة

الوطني والقومي واإلثني والدیني فحسب، بل لكونها تعكس تنوع  الشعوب التي تعترف بانتمائها إلیها أو : ناتهامكو 
االنجلیزیة، الفرنسیة، ( تشعر به، والذي یتجلى في تعدد لهجاتها المحكیة، وتباین ثقل اللغات األجنبیة المختلفة 

حیاتهم االجتماعیة، واختالف تجاربهم التاریخیة، واتساع الرقعة في تواصل أبنائها العلمي والعملي في ..) االسبانیة
الجغرافیة التي یعیشون فوقها وما ترتب عنها على صعید نمط المعیشة واألمزجة، و اختالف المدارس العقائدیة 

امتدادات*الجددلقد وصف أحد المستشرقین . والمذهبیة وتأثیرها على العالقات االجتماعیة والممارسة السیاسیة
فیمكن اإلشارة، من باب التوضیح، إلى ذاك التنوع، الذي یراه ". اإلسالم الثقافي"هذه المدارس في الحیاة الیومیة بـ
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ففي . البعض اختالفا، في قلب اإلمبراطوریة اإلسالمیة بین األتراك وخلفاء الدولة العباسیة حول موضوع المرأة
اصب إداریة حیویة للمرأة، تمس مباشرة إدارة دوالیب أجهزة الدولة، ظل منح منحین كان األتراك ال یترددون في

وقد ترك هذا التنوع ظالله على موقع المرأة في الحیاة العامة إلى غایة القرن . الدولة العباسیة یرفضون ذلكخلفاء
سنة في 12ة بلوغ ففي تركیا صدر القانون الذي ینص على إلزامیة تدریس الذكور واإلناث إلى غای. التاسع عشر

، بینما ظلت بعض الدول العربیة اإلسالمیة ترفض إلزامیة تدریس اإلناث إلى غایة المنتصف الثاني 1869العام 
.من القرن العشرین

لكن طغیان الهاجس . مهما تعددت أوجه الثراء والتنوع في الثقافة العربیة اإلسالمیة فال تهدد قاسمها المشتركو 
رؤیة للهویة العربیة اإلسالمیة محا كل مؤشرات تنوعها وتعددها، وأبرزها في صورة متجانسة اإلیدیولوجي على ال

وبهذا حّمل وسائل اإلعالم التي تعبر، بهذا القدر أو ذاك، عن هذا التنوع مسؤولیة تعریض هذه الهویة إلى . وثابتة
.     التفكك واالندثار

لى المشاهد العربي حیثما یوجد، بالبث بهذه اللهجة المحلیة قیام بعض الفضائیات، التي تزعم أنها تتوجه إو 
االستعانة بلغة أجنبیة على حساب اللغة العربیة الفصحى، والتركیز على هذه الدولة العربیة أو تلك أوتلك، أو

الهویة یعزز الشعور بمحاولة اختصار ...) وفنانیها، وحیاتها السیاسیة والثقافیة والریاضیةتاریخها، مؤسساتها،(
.  العربیة في البعد الوطني فقط، والسعي للقضاء على ثرائها وتنوعها

یبدو أن الهویة العربیة اإلسالمیة أصبحت تعید إنتاج خصائصها الجوهریة بدرجة أضعف من :  األطروحة الثانیة
محل العناصر النابعة عملیة ضم العناصر الجدیدة من الثقافات األجنبیة أو الثقافة الكونیة التي حل الكثیر منها

هذا ما یتجلى في تزاید مكانة اللغات األجنبیة في المجتمعات العربیة، وانتقالها من أدوات تعبیر. من هذه الهویة
إلى أنماط معیشیة، والتحلي بقیم جمالیة بدیلة، إضافة إلى الموسیقى، والغناء والرقص، ومواد الزینة والتجمیل، 

لعل وسائل اإلعالم المعاصرة، خاصة . غیرها من مظاهر السلوك االجتماعيواللباس، واألكل والشرب، و 
التلفزیون، یبدو أكثر تأهیال إلدخال العناصر الجدیدة المذكورة واستبدال القدیمة، وذلك لمقدرته على نقل الصور 

. في روتین الحیاة الیومیة وتذویبها في الواقع المعاشودسها
القطیعة األنطولوجیة أولهما :  یمكن تفسیر عجز الهویة العربیة اإلسالمیة عن تجدید ذاتها بعاملین تاریخیتین

شعر، بالغة، وفقه، وتصوف، :اإلسالمیة، فما وصل من تراثها المكتوب-التي حدثت في الحضارة العربیة
1850و نشر في الفترة الممتدة من . ، یعد قلیالوفلسفة، الذي یعتبر ناقال لبعض أوجه الهویة إلى األجیال الحالیة

، وتحقق بنظرة انتقائیة واقصائیة (26)التي شكلت مرحلة االنتقال من نمط االتصال الشفهي إلى المكتوب1930إلى
هذا إضافة إلى تراجع مكانة النمط المكتوب في ثقافة األجیال . تتماشى ورغبات القوى السیاسة التي أشرفت علیه

وثانیهما، . ، وعدم المقدرة على إحداث التالؤم بین ما وصلنا من تراث مكتوب والحیاة الیومیة ومتطلباتهاالجدیدة
وبخضوعه  شاعت العبارة . الحامل البشري لهذه الهویة قد خضع للظاهرة االستعماریة أو كان ضحیة لهاأن 

". د المستعِمرالمستعّمر مولع بتقلی: " المعروفة التي اكتسبت قوة القول المأثور
نعتقد أن العاملین یملكان مقدرة تبریریة أكثر منها تفسیریة لهذه الظاهرة، بدلیل أن المجتمع الجزائري الذي 
عاش تحت نیر االستعمار لمدة تزید عن القرن لم ینصهر في الثقافة االستعماریة، وظل متمسكا بهویته أكثر مما 

!نیل استقاللههو علیه اآلن بعد ما یربو عن نصف قرن من
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المسألة ترتبط بوضع األمة العربیة اإلسالمیة التي عانت من االنتكاسات والهزائم فكفت، في اعتقادنا، إذا، 
عن إنتاج ما یشحذ طموح األجیال الجدیدة، ویشكل مصدر حلمها وأمالها، ویثري مخیالها، فانكفأت على الماضي 

. هلالحتماء به، أكثر من مواجهة الحاضر وتحدیات
إن الخوف على الهویة ینبع من إحساس، یحتاج إلى تأكید، بأن هذه الهویة لم تعد تملك قیمة مرجعیة أساسیة 

لقد أكدت البحوث االجتماعیة على أن ما . وقویة للحكم والتفاعل  مع ما تبثه القنوات التلفزیونیة العربیة واألجنبیة
ج اللهویة ال تدرك معانیه ودالالته إال على ضوء الخلفیات الثقافیة تتضمنه األفالم والمسلسالت التلفزیونیة والبرام

الذي ذاع صیته، Dallas"دااللس" لذا نالحظ أن المسلسل التلفزیوني األمریكي . واالجتماعیة والفكریة للمتلقي
اإلسالمیة -فإذا كانت المرجعیات الثقافیة العربیة. أكتسب أكثر من معنى وداللة بتعدد المرجعیات الثقافیة للمتلقي

قد بدأت بالتراجع فهل تستطیع االستمرار في استجالء معاني المواد الثقافیة التي تطفح في القنوات التلفزیونیة 
من یوم ألخر؟  " یشتد عودها"الدخیلة التي "  الجدیدة" دون االستعانة بالمرجعیات األجنبیة، واستبطان متخیالتها،

وهل أن استجالء معان المواد الثقافیة الطافحة في التلفزیون المحلي واألجنبي یعزز روح الهویة الوطنیة؟ 
یخشى من الذوبان في الإن المجتمع، بمختلف مؤسساته، المالك لمقومات التجدید والتطور: األطروحة الثالثة

لغة محكیة، 1562تملك ( إن الهند، على سبیل المثال، القویة بتعددیتها والثریة بلغاتها . هویة أخرى أو االندثار
وأساطیرها، ومعتقداتها، (27))توجد بها ستة توجهات دینیة( ، وبدیاناتها )لغة تدرس في المدارس الهندیة76و

ا المعماریة والطبیة والزراعیة وممارستها الثقافیة، لم تشعر بأي قلق على مستقبل وتقالید سردها الشفوي، وأنظمته
فالسینما التي دخلت إلى الهند في الوقت الذي شهدت أوروبا میالدها رسخت، بسرعة، في التقالید الثقافیة . هویتها

ووسعت بعض الممارسات الثقافیة . اإلذاعة، التلفزیون: الهندیة، وتحولت إلى رافد أساسي لبقیة المؤسسات الثقافیة
رغم الهیمنة الثقافیة األمریكیة في مجال السینما، التي و . وأثرتها، مثل الغناء، والموسیقى والرقص الفولكلوري

اشتكى من أضرارها أكثر من بلد صناعي متطور، لم تشعر الهند أبدا بأن إنتاجها السینمائي مهدد من قبل سینما 
.(28)هولیود

إن هذا الوضع سمح للهند والیابان، وبعض الدول األسیویة القلیلة، بتبن سیاسة منفتحة على المنتج الثقافي 
االستثناء الثقافي، مثل فرنسا، : األجنبي، خالفا للدول التي تبنت نظاما من الحمایة لمنتجها الثقافي تحت مسمى

.... وكندا
. الثقة بالنفس واالعتزاز في تعاملهم مع الثقافات والحضارات األجنبیةإن قوة الهویة تمد المنتمیین إلیها بنوع من 

ستنهى، في أخر المطاف، إلى فرض " مستهلكها"فالمادة السمعیة البصریة التي تحمل تصورا وقیما أقوى من قیم 
فزیوني لعل هذه الحقیقة تساعدنا في فهم سبب عدم تأثر الیابانیین، وحتى رفضهم للمسلسل التل. ذاتها علیه

في وثنیة المنتج " صنم" األمریكي المذكور أنفا، والذي اخترق القارات قبل البث التلفزیوني المباشر، وتحول إلى 
. *البصري-السمعي

إذا اتفقنا مع ما ذهب إلیه البعض في تأكیدهم على أن الهویة تطرح في الغالب في صیغة :األطروحة الرابعة
فكیف . (29)، ناظمة للفعل االجتماعي والسیاسي“ال أداتیة”مفاهیم ومعاٍن مبدئیة بعیدة عن أي نفعیة، وتستدعى 

معخدمتها و تطویرها، دون أن تكیفیها تقدیم تستطیع العدید من وسائل اإلعالم، والقنوات التلفزیونیة، تحدیدا، 
متطلبات السوق؟
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" من منطق الخدمة العمومیة، بعد أن " تحریره" إن اقتصاد السوق قد غمر قطاع اإلعالم والثقافة، وبدأ بـ 
الدول على إعادة النظر في دورها االقتصادي واالجتماعي والثقافي، والتسلیم بمقدرة السوق على تنظیم " ُأجبرت

تملك النجاعة لكنها Octavio Pazأكتوفیو باتزفالسوق كما یرى الكاتب . اإلنتاج والتوزیع الثقافي واإلعالمي
والنتیجة التي ترتبت على هذا األمر أن الفیلم، والمسلسل التلفزیوني، والفیدیو كلیب، .   لرحمةتفتقد الوعي وا

وغیرها من المواد التي یعرضها التلفزیون تسلعت؛ أي أصبحت سلعة تستمد قوتها ومبرر وجودها من قیمتها 
إن . لمنتجات قد تسلعت بدورهالیس هذا فحسب، بل أن القیم والمثل والتصورات التي تحملها هذه ا. التبادلیة

" التضحیة، والنخوة، والعاطفة النبیلة، أصبحت، كغیرها من القیم، تملك قیمة تجاریة أكثر منها إنسانیة في برامج 
إن حمى المنافسة بین القنوات التلفزیونیة . ، التي استشرت في المشهد التلفزیوني العربي واألجنبي"تلفزیون الواقع
قیما " استنبتت"و. رزته من سیاقات قد دفعت إلى التعامل مع المثل والتصورات وكأنها مواد إعالنیةالتجاریة وما أف

جدیدة، وأعطت محتویات عدوانیة وعنیفة للقیم القدیمة من أجل توسیع دائرة الفرجة التي أصبحت مرادفا للربح 
. المادي

" رقاب" الذي یحرك الهویات، والمنطق النفعي والربحي الذي یتحكم في " الال نفعي" إن التناقض بین المنطق 
القنوات التلفزیونیة قد یؤدي إلى الخوف على الهویات التي ال تملك طاقة كبیرة على التجدید والمقاومة، أو الخوف 

ظومة الثقافیة من الهویات التي تصطدم مع المنطق النفعي وتختار المقاومة وحتى التمرد واالنفصال عن المن
وٕاذا أردنا تجاوزا أن نتخطى وضع االصطدام ومن باب التأكید على أن المرء في أموره ما . والسیاسیة المهیمنة

تعود على تصور الهویة في عصر التلفزیون الذي یخضع لمتطلبات الخدمة " العقل العربي" تعود، یمكن القول أن 
فكره لعقلنة السلعة من جهة، وقراءة  تأثیرها على بلمفروض  أن یرتقي لذا من ا. اإلعالمیة والثقافیة ولیس السلعة

.   مكونات الهویة ورهاناتها من جهة أخرى
إذا آمنا بدور الذاكرة في بناء الهویة، كما أوضحنا أنفا، فإن القنوات التلفزیونیة تجنح نحو :األطروحة الخامسة

" ثقافة الرأيالثقافي بفضل البث التلفزیوني المباشر قد قلص وجود فالنقلة النوعیة التي حدثت في المجال. إنهاكها
Culture éditoriale“ الثقافة الطافحة" لصالح توسیع رقعة تدخل " "Culture du flotاللهوي ستوليالتي ی

إن ثقافة الرأي التي مدت التیارات السیاسیة والثقافیة بأطر فكریة وحركت الطبقة . واالستعراضي على مكوناتها
السیاسیة والمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة، ووحدت انشغاالت الفنانین، والكتاب والشعراء، والرسامین 

مبدأ التراكم واالستمراریة اللذان ال یحدثان إال عبر الزمن والتشكیلین، والموسیقیین، وعمال السینما، تقوم على 
نمط التي تتكئ علىفهذه الثقافة تكاد أن تنسحب تاركة المجال لسیطرة الثقافة الطافحة. والذاكرة الجمعیة

االتصال البصري، والتلفزیوني تحدیدا، وتنتمي إلى ما هو ظرفي یتسارع تحت إیقاع الحیاة المعاصرة وضغط 
إنها ثقافة اللحظة التي ال تملك ذاكرة وال . لوجیات االتصال التي تلغي الفاصل الزمني الذي یبعد بین البشرتكنو 

، على حد تعبیر الكاتب “Culture jetable" االستعمال المؤقتانتماء وال وعي اجتماعي وال فكر نقدي، و ثقافة 
.Gérard Bouchard)((30)جیرارد بوشارد

فكیف تتعامل الهویة الوطنیة مع هذه الثقافة التي ُتطلِّق الذاكرة، ویشعر حاملها البشري أنه متحرر من 
: الماضي بكل ثقله، ومن التجارب الجماعیة، وطلیق الید في والئه للمكان ووشائجه االجتماعیة والعاطفیة

.. الجماعة، األمة
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...  األمة، الوطن، الثقافة، االتصال، التلفزیون: الهویة مثلإن المفاهیم المرتبطة بموضوع: األطروحة السادسة
االقتصاد، والتكنولوجیة، والسیاسة، وتطورها یتخذ سمة وظیفیة أو معیاریة : تنتمي إلى حقول  في غایة الدینامیكیة

قلیمیة ففي ظل التكتالت اإل. لذا أصبحت تغطى واقعا جدیدا یختلف على ما تألفنا معه وسلمنا بوجوده. ضابطة
والقاریة على مختلف المستویات، تراجع مفهوم الدولة والوطن واألمة كما عاشتها البشریة في القرن التاسع عشر 

. والمنتصف األول من القرن العشرین، لیحل محلها كیان قاري جدید ذو توجهات ومثل أكبر من الدولة الواحدة
على سبیل " الهویة األوربیة"هذه ما تعبر عنه . دة أوطانوتعدى مفهوم الهویة الوطن الواحد، وأصبح مرتبطا بع

والمكان تماهى في . وعلى هذا األساس لم تعد المواطّنة مقترنة بوطن بعینه أو مرتبطة بإقلیم محدد. المثال
امتداداته بعد أن اختزلت المسافات وتوحدت التشریعات في المجال الجمركي، وبرامج تلفزیونیة بعینها اكتسحت 

اءات الخاصة والعامة في العدید من الدول، بصرف النظر عن لغتها، وثقافتها ونظامها السیاسي، بعد أن الفض
" برامج : ، مثلFormat" فورماتها"أفكار البرامج، وقوالبها " استیراد" شرعت التلفزیونات الوطنیة والدولیة في 

. للبث، بجانب استیراد المواد التلفزیونیة الجاهزة "تلفزیون الواقع
من روع بعض الساسة والمثقفین والمربین من هذا الضرب من واحقیقة، یحاول بعض الباحثین أن یخفف

االستیراد ودوره في تحریك مخیال المشاهد، بالقول أنه یتیح المجال للخصوصیة الثقافیة واالجتماعیة من التعبیر 
،"Big Brother"األخ األكبر"كبرنامج " ن الواقعتلفزیو" عن ذاتها، مثلما هو األمر في الطبعات المختلفة لـ 

التفاصیل، بالفعل، إن القراءة األولى لهذه البرامج تؤكد اختالف طبعاتها عبر التركیز على. (31)على سبیل المثال
عدد المتنافسین، قیمة الجائزة التي یحصل علیها الفائزون، اختیار المتنافسین وفق مبدأ التمثیل االجتماعي : مثل

والثقافي والعرقي لشرائح المجتمع، كما هو األمر في البرازیل أو إفریقیا الجنوبیة، لكن القراءة الثانیة تحفز أكثر 
یل، على أهمیتها، فلسفة الحیاة والتصور للعالقات االجتماعیة الجاثمة في هل تلغي هذه التفاص: على التساؤل

الفكرة األساسیة التي استمدت منها هذه البرامج وجودها؟   
كانت الهویة الوطنیة ال تتكئ على اإلعالم المتلفز فقط، دون سائر المنتجات الرمزیة في اإذ:األطروحة السابعة

فإذا تحررنا من سطوة أسطورة الموضوعیة التي تعتم . یمكن أن نغفل دوره أو نقلل من شأنهتطورها وتجددها، فال 
الرؤیة للبرامج اإلخباریة التلفزیونیة، ومثیولوجیة المرآة العاكسة بدقة للواقع التي التصقت بالجرائد التلفزیونیة، فإننا 

إن . ثل ما یعتقد أنه الواقع بعد تبسیطه واختزالهندرك أن هذه األخیرة تقدم هذا الواقع كبناء ذاتي یتجلى في تم
لكن حول ماذا تتم ،socialmédiationLaالوساطة االجتماعیةمقدرة هذه الجرائد تكمن في مزجها بین اإلعالم و

هذه الوساطة في الجرائد التلفزیونیة العربیة؛ أي ما هي مادتها؟    
الجغرافي واالجتماعي والسیاسي الذي تغطیه هذه الجرائد قد اتسع إذا كان من الیسر التأكید على أن الحیز 

بفعل التطور التكنولوجي، وبتزاید مصادر األخبار وتعددها، فإن هذا التوسع جرى ویجرى في اتجاه الخارج ولیس 
.أي لیس داخل الدولة أو المجتمع الواحد! نحو الداخل

زیونیة العربیة ال تعرف ما هو الخبر المحلي أو الوطني، القنوات التلفمن كونیشتكي الكثیر من المهنیین 
وعندما تشح األنشطة الرسمیة في . بدلیل أن هذا الخبر یقتصر على إبراز تحرك الهیئات الرسمیة ومسؤولیها فقط

موسم اإلجازات الصیفیة تضطر الجرائد المصورة العربیة إلى افتتاح طبعتها باألخبار الدولیة وٕالغاء األخبار 
إن تحلیل هذه الحقیقة ال یقودنا إلى غیاب  الـ . لوطنیة برمتها، وكأن ال شيء یحدث في هذا البلد العربي أو ذاكا
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الذین یسجلون حضورا طاغیا في الجرائد " هم" ، التي من المفروض أن تقدمها األخبار الوطنیة، أمام الـ "نحن"
وبهذا یتم تغییب كل ما یعتمل في ثنایا . لرسمیة فقطفي األنشطة ا" نحن"المصورة، بل یؤكد على اختصار الـ 

فأي هویة هذه تصنع في ظل ...)  مشاكل وصعوبات، انجازات، أمال وطموحات، خیبات وانكسارات( المجتمع 
ویمكن القول بعبارة أخرى أن عالمات . تغییب المجتمع الذي یعد حاملها الدینامیكي ومعمم مكوناتها ومرسخها

في العلم، والنشید أوالسالم الوطني، اجتماعات مجلس الوزراء والمجلس : لها الجرائد المصورة تتمثلالهویة التي تنق
وهي أقرب إلى رموز الدولة، أو لنقل تجاوزا أنها تختزل الهویة في بعدها .... النیابي، وممثلي المؤسسات الرسمیة

، ویتلخص في القول أن القنوات (32)علمیة سابقةوهذا یحیلنا إلى إعادة ما سبق وأن طرحناه في لقاءات . السیاسي
. التلفزیونیة العربیة قد انخرطت، ألسباب تاریخیة وأخرى سیاسیة راهنة، في إشكالیة بناء دولة ولیس بناء مجتمع

حتى ، قد یؤدي إلى طریق مسدودإن التاریخ المعاصر قد برهن على أن بناء دولة ما، خاصة إذا كانت فتیة
نجاح،  في ظل غیاب التفكیر في بناء مجتمع، وذلك ألن أي هزة تتعرض لها مؤسسات الدولة، وأن كلل بال

. أومحاولة تفكیكها قد تؤدي إلى تفكیك المجتمع
إن القنوات التلفزیونیة العربیة التي انخرطت في إشكالیة بناء دولة دون االهتمام بإشكالیة بناء المجتمع قد 

.  إلى القنوات التلفزیونیة الضحلة التي تترصد ذكاء المشاهد وعواطفهسلمت قطاعا واسعا من الجمهور
" قد یقول قائل إن ولوج الحیاة الخاصة في الفضاء العمومي في المنطقة العربیة بفضل التلفزیون، وبرامج 

في توجیه إن قیمة هذا الرأي تكمن. تحدیدا تشكل االسمنت الذي یصقل الهویة الوطنیة ویثریها" تلفزیون الواقع
نظر الباحثین إلى أهمیة الذاتي والحمیمي في صیاغة أو إعادة صیاغة الهویة الفردیة، ومن ثمة الجماعیة 

.أوالوطنیة، بید أنه بحاجة إلى فحص ونقد في النسق الثقافي للمجتمعات العربیة
الثقافیة والحقوقیة ونجم لقد بدت أثار صعود البرجوازیة في الدول الغربیة تتجلى في المجاالت االجتماعیة و 

عنها الفصل الواضح بین الشأن الخاص والعام، بینما لم یتم الفصل بین هاذین المجالین بكل وضوح في المنطقة 
التي یستعرضها برامج تلفزیون إلى مدخل للعب مع الواقع " الحیاة الحمیمیة الخاصة"العربیة، لذا یخشى أن تشكل 

ته في بناء الوعي بالذات الجماعیة، وذلك ألن الثقافة الغربیة تشكلت في ظل النقد وبه، ولیس تأمله ومناقشة دالال
بینما غیب النقد وقبول االختالف في . والنقد الذاتي، واكتسبت الحیویة والتجدد انطالقا من توسیع أطر ممارسته

الب، إلى إقصاء وتهمیش مما و ینتهي، في الغ. الثقافة العربیة، حیث یتحول الخالف في الرأي، بسرعة، إلى نزاع
.  یشجع الثقافة العربیة على االنغالق على ذاتها

إن الرؤیة للتلفزیون  في الدول العربیة من الكوة السیاسیة لم تجدد التفكیر في مكانته :  األطروحة الثامنة
االجتماعیة في الفضاء الثقافي العربي، ولم تسهم في ترقیة أدائه المهني، وذلك ألن الرؤیة السیاسیة تنطلق من 

نما همزة الوصل بین الهویة فهم ناقص لطبیعة العمل التلفزیوني، وتختصره في النشاط الموضوعي فقط، بی
والتلفزیون تكمن في التمثالت غیر المحررة من الذاتیة، والتصورات التي یصعب القول أنها مطهرة من اإلسقاطات 

إن القنوات التلفزیونیة العربیة ال تتحرك في فراغ، بل في ظل منافسة القنوات . الالشعوریة، و الصور الذهنیة
لذا یمكن القول أن التركیز على ". الصور النمطیة" احتلت المواقع المتقدمة في أرضیة التلفزیونیة األجنبیة، التي

إبراز الجوانب االیجابیة في حضارتنا أو ثقافتنا ال یفي بالغرض دون التفكیر في تطویع األدوات المنتجة لصورتنا، 
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-إلعالم الغربیة عن الهویة العربیةوالتعامل الواعي، غیر المزاجي واالنفعالي، مع الصور التي تروجها وسائل ا
.اإلسالمیة، ألن الهویة تتحدد بنظرة األخر لهویتنا

البصریة وفق الفكرة المستوردة وبصیغ تعبیریة وتصویریة مشروطة، - كما أن العمل على إنتاج المواد السمعیة
قافي الشعبي وأشكال التعبیر أوكمادة جاهزة للبث، قد یعجل، أكثر، في القطیعة بین أشكال التعبیر الفني والث

.المرئیة المستوردة
لقد تطورت أسالیب التعبیر التلفزیوني في العالم إلى درجة أن الجرائد اإلخباریة في التلفزیون أصبحت تخضع 
لمعاییر ورؤى اإلنتاج الدرامي، بینما ظل بعض اإلنتاج الدرامي العربي یرزح تحت ثقل معاییر ورؤى اإلنتاج 

و یمكن القول أن هذا األمر توارثه . وهذا یزید في حذر المشاهد منه، ویشك في نوایاه! تلفزیونياإلخباري ال
كذهنیة، الفكر الواحدالمهنیون والقائمون على القنوات التلفزیونیة منذ عهد سیادة الحزب الواحد كتنظیم سیاسي أو

.       لكن هذا القول ال یغفر استمرار وجوده
ازدادت القنوات التلفزیونیة العالمیة ارتباطا بالفاعلین االقتصادیین والسیاسیین في الساحة : األطروحة التاسعة

وبهذا انصرفت إلى . الدولیة، وبدأت تحتل مواقع متقدمة في المنظومة السیاسیة واإلیدیولوجیة المهیمنة في العالم
طأة الصعوبات في تكیفها مع التحوالت تضخیم الخطر من الطوائف العرقیة والثقافیة والدینیة التي شعرت بو 

ن أن هذه الطوائف تشكل و لقد شعر الفاعل. السریعة التي تجري في العالم والتي امتدت أثارها إلى حیاتها الیومیة
في ظل هذا الوضع تسابقت هذه القنوات التلفزیونیة إلعادة صیاغة الوقائع . خطرا على مشاریعهم ومصالحهم

الخاطئة التي ترى أن الشعور باالنتماء لهذه الطوائف یزید في التوتر السیاسي والثقافي بین والحقائق وفق المقولة 
الثقافیة أو الخالف الثقافي واالصطدام السیاسي هو الذي یؤجج الشعور "الصدمة"الشعوب واألمم والدول، بینما 

. (33)سابقا، ولیبیریابهذا االنتماء، كما تؤكد النزاعات العنیفة التي جرت مؤخرا في یوغسالفیا
إن المطالبة بالتمسك بهذه الهویة الوطنیة أو تلك التي تحركها عوامل داخلیة وضغوط خارجیة، تولد نتیجة 
تجاهل القنوات التلفزیونیة العالمیة، ومن ورائها مصادر تمویلها وٕاخبارها التي تمثلها القوى المالیة والسیاسیة 

وبهذا یتم . مظاهر الغبن واإلحباط، والظلم والالمساواة التي یشعر بها المنتمون إلیهاالمؤثرة دولیا وٕاقلیمیا ووطنیا،
توجیه التفكیر في مسألة الهویة التي تزداد تعقیدا بنوع من االستسهال والتبسیط الذي توفره الصور النمطیة التي 

. تروج لها بعض القنوات التلفزیونیة العالمیة المتنفذة 
نج الذي یعبر عن حیرة وخوف على الهویة، یتحول بفضل القنوات التلفزیونیة وغیرها من إن التوتر والتش

وبهذا تسهم القنوات . أدوات الدعایة، إلى الخوف من الهویة و یجب أن یتم التصدي لها باألسالیب العنیفة وحدها
ولة التي تلح على أن اإلعالم هو أو على األقل تنفي المق! التلفزیونیة في إحداث االنفصال بین السیاسة واإلعالم

إن دعوة وسائل اإلعالم إلى العنف للقضاء على التوتر المذكور هو القضاء على . التعبیر المكثف عن السیاسة
فالدعوة إلى . التلفزیون العداء لالتصالوفي هذه الحالة یناصب.(34))باعتبارها فن التعایش والتعاقد(السیاسة 

یعنیه،العنف حتى وٕان كان لفظیا ال یشجع االتصال، الذي یعتبر في لغة النحاة فعال متعدیا یعني، من جملة ما 
).تبادل المعلومات واآلراء واألفكار وتدویرها( . ، والعتبة األولى والضروریة للحوار والتبادل"جعل الشيء مشتركا"

كان االعتقاد السائد، منذ منتصف القرن الماضي، بأن وسائل اإلعالم هي بنت البیئة التي :  ة العاشرةاألطروح
دینامیكیة الواقع فندت هذا االعتقاد في زمن تزاید فیه التباین بین قدرات الدول في إنتاج لكن. تبث فیهاتطبع أو
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ه انفتاح البیئة المحلیة على العالم الخارجي، وتداخل صورتها اإلعالمیة، والتلفزیونیة تحدیدا، وفي عصر تزاید فی
وفي ظرف لم تعد القنوات . المحلي والوطني والدولي، وتعولمت األخبار التلفزیونیة، أكثر فأكثر" الحدث اإلعالمي"

نیع والبث التلفزیونیة تتهافت على استیراد البرامج التلفزیونیة الجاهزة للبث، أو األفكار التلفزیونیة القابلة للتص
أجنبیة ناجحة تجاریا في الخارج بكل ما تتطلبه من عدة " نماذج تلفزیونیة"المحلي فقط، بل تدافعت الستیراد

وهكذا تماهت العدید من القنوات التلفزیونیة التابعة للقطاع العام مع القنوات التجاریة، وطلقت ! تنظیمیة وفلسفیة
. خصوصیتها وتخلت عن وظائفها وأدوارها

لقد برهنت التجربة على أن نموذج التلفزیون التجاري محكوم علیه بتكرار برامجه لجذب أكبر عدد ممكن من 
إنه ال یغامر بطرح الجدید وغیر المسبوق ثقافیا وجمالیا، بل یعرض ما هو مألوف . المشاهدین ألطول فترة ممكنة

.*ومجرب ومضمون في سوق المشاهدة ألن الجمهور أختاره وتعود علیه
قامت الدول بتنظیم أنشطته، البلدانالبصري في العدید من -أمام زحف السوق في تنظیم القطاع السمعي

وشعرت األمم الضعیفة والدول التي تعاني من إشكالیة معقدة في هویتها بضرورة إصدار ترسانة من القوانین، 
ي الحفاظ على وجودها الثقافي واللساني والفني وتبن مجموعة من اآللیات التي تشجع القنوات التلفزیونیة لإلسهام ف

فكندا، على . واألدبي، وتسند دوره في إنتاج وٕاعادة إنتاج ما یعزز االنتماء إلى ثقافة وحضارة األمة أو الدولة
یعمل على رفع إسهامهما في تعزیز الهویة 1991سبیل المثال، أصدرت قانونا خاصا باإلذاعة والتلفزیون سنة 

ام التشنجات اللسانیة، والخلل الثقافي واإلعالمي في المادة اإلعالمیة والثقافیة المتلفزة بین األقالیم الوطنیة أم
وأصدرت دولة المكسیك، . وعینت هیئة مستقلة تشرف على احترام تطبیقه.الكندیة، وبین المنتج الكندي واألجنبي

قننت فیه إسهام القنوات التلفزیونیة في إحیاء 2002مارس 24من جهتها، قانونا خاصا باإلذاعة والتلفزیون یوم 
وانفردت فرنسا بكثرة قوانینها . وتطویر ثقافة السكان األصلیین كمكون أساسي للهویة الوطنیة المكسیكیة

یمكن أن ( ومؤسساتها العاملة على ترقیة الهویة الفرنسیة، بدءا من ترقیة اللغة الفرنسیة في الداخل والخارج 
األلعاب التلفزیونیة الفرنسیة، خاصة تلك التي تبثها القنوات التلفزیونیة العمومیة، تركز على ترقیة نالحظ أن جل 

واألغنیة الفرنسیة، ،)، وغیرهاMotus ،Pyramides، وLes chiffres et les Lettres: استخدام اللغة الفرنسیة، مثل
... والفیلم الفرنسي، واإلنتاج األدبي الفرنسي

اإلسالمیة أو ترقیتها -على ما سبق، هل یمكن الحدیث عن الحفاظ على الهویة الوطنیة أو العربیةتأسیسا 
وغیاب اإلرادة التي تحدد جوانب القوة والضعف في هذه الهویة، وتحدد في ظل غیاب سیاسة ثقافیة دقیقة،

هویة في مختلف المجاالت، وخاصة أولویات التدخل وآلیاته القانونیة والمادیة والمؤسساتیة لتعزیز حضور هذه ال
القنوات التلفزیونات الوطنیة؟

هل یمكن للخطاب الوعظي، وحتى االحتجاجي على تزاید القنوات التلفزیونیة العربیة التي تكتفي ببث شریط 
الرسائل القصیرة المشبوهة، وأغاني الفیدو الكلیب والتنجیم والشعوذة، في ظل شبه فراغ قانوني، أن یسهم في 
الحفاظ على الهویة الوطنیة أو العربیة اإلسالمیة من الضیاع؟ هل تستطیع هذه القنوات التلفزیونیة التي عجزت 

عن امتالك هویة مرئیة خاصة بها أن تخدم الهویة الوطنیة؟
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من الوجود نهائیا، بل تتغیر وتتبدل بفعل احتكاكها، ىلو سلمنا مسبقا بأن الهویة الوطنیة ال تندثر وتمح
ة الالزمة في مجال وسائل دّ لنقل تداخلها مع الثقافات األجنبیة، أو الثقافة العالمیة، فهل نملك العُ فاعلها، أووت

اإلعالم المرئي للتدخل الواعي في توجیه هذا التغیر أو التبدل؟

:الهوامش
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لمفهوم العنف األسريمقاربة نظریة
عــواطف عطیــل لموالــدي 

قسـم علم االجتماع
الطارفجامعة 

: مقدمـة
شكل العنف و الزال، محورا بحثیا هاما لدى العدید من المشتغلین في حقول المعرفة، التي تتخذ من السلوك 

ووصفه األنثروبولوجي اآلخر،اإلنساني موضوعا لها، فعرفه البیولوجي بأنه خاصیة غریزیة وراثیة تستهدف تدمیر
السیكولوجي بأنه سلوك عدواني یستهدف إلحاق األذى باآلخرین، و ذهب بأنه سلوك بدائي غیر متحضر، ووسمه 

ختالف المواقف إن ا.علماء اإلجتماع إلى اعتباره ظاهرة اجتماعیة مرضیة، تهدد تماسك البناء العالئقي للمجتمع
لي، شدید الباحثین، حول تحدید مفهوم واضح و دقیق للعنف، یخبرنا بأن العنف هو مفهوم هو النظریة للعلماء و 

.التعقید ومتداخل العوامل، األمر الذي یجعله یتمظهر في أشكال متعددة
فأفعال العنف قد تتم بشكل رمزي وجسدي، داخل مختلف مؤسسات المجتمع و تمارس على مستویین فردي 

والذي لذلك ال یمكن أن یخلو مجتمع إنساني من أحد أشكال العنف، السیما ما یعرف بالعنف األسري، وجماعي،
یعد في تقدیرنا األشد خطرا بین مختلف أشكال العنف الممارس في المجتمع، نظرا ألهمیة البیئة األسریة نفسها، 

و العاطفي لهم، مما یمتن النسیج االنفعاليو تحقیق التكامل لألفراد الجدد،االجتماعیةفي تكوین الشخصیة 
.حد سواءالعالئقي بین األفراد داخل أسرتهم و مجتمعهم، على 

Abstract
This paper attempts to investigate

the interrelationship between the

concept of violence and its related

theoretical notions. It studies

sociological, psychological and

psycho-sociological theories related

to violence focussing mainly on

domestic violence.

Keywords: violence, domestic

violence, aggression.

ملخص
لعالقة التعریف بافي هذه المقالةنتناول

المتداخلة بین مفهوم العنف والمفاهیم اللصیقة 
كما ورد في األسريعلى العنفمركزین،به

فقدونظرا لطبیعة الموضوع.التراث النظري
اكتفینا بعرض النظریات العلمیة التي تندرج 
ضمن المقاربات السیكولوجیة والسوسیولوجیة 
والسیكوسوسیولوجیة، والتي نراها األقرب 

.نسبواأل

العنف األسري، ،العنف: الكلمات المفاتیح
. العدوان
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في المجتمع، حقال خصبا إلنتاج االجتماعیةلكن المؤسف أن تصبح األسرة باعتبارها أهم مؤسسات التنشئة 
سلوك العنف و الممارسات العنفیة، بدال من أن تسهم في التقلیل من حدتها و انتشارها، و األدهى من ذلك أنها 

المتعددة، التي فرضت تكوین االجتماعيعوامل التغیر أخذت تتنامى بشكل ملفت للنظر في العقود األخیرة، بفعل
الفردانیة، و البراغماتیة  االتجاهاتالسلوك، عملت على نمو القیم المادیة، وو أشكال جدیدة من العالقات والفكر 

ي بالتالو الذاتیة للفرد، وأضعفت والءه للجماعة، مما أدى إلى ضعف الروابط األسریة،  االستقاللیةالتي عمقت 
التنافس، صراع األدوار والقیم،  والتي ، الهامشیة،االغترابتفكك العالقات األسریة، وما ترتب عنها من ظواهر

.أصبحت تمثل أحد أهم وجوه العنف األسري الممارس في المجتمع الحدیث
ها، و هي لذلك نفساالجتماعیةوعلیه یتضح لنا أن ظاهرة العنف األسري تسیر نحو التعقد، تباعا لتعقد الحیاة 

ظاهرة شائكة متعددة الوجوه، و أن البحث حول استراتیجیات فعالة وناجعة للعالج و الوقایة منها، یقتضي منا في 
.من خالل التراث النظري المنتج حولهاالمحل األول، تحدید مفهوم الظاهرة و العوامل المفضیة إلى ظهورها،

هي النظریات العلمیة التي قاربت مفهوم العنفماوامله؟ وفما هو إذن مفهوم العنف األسري؟ و ما هي ع
األسري؟ وكیف نظرت له ؟

:مفاهیميمدخل -1
جرى العرف العلمي أن یتم التدرج في عرض المفاهیم و مساءلتها، في البدء بالمفاهیم المركزیة، حتى یتسنى 

عالقة هذه األخیرة بالمفاهیم المركزیة، هي عالقة فهم واستیعاب و تحدید دالالت المفاهیم المنبثقة عنها، طالما أن 
الجزء بالكل، وحتى یفهم الجزء البد من أن یكون الكل واضحا، و بناءا على ذلك، سوف نستعرض أوال مفهوم 
العنف باعتباره المفهوم المركزي الذي انبثق عنه مفهوم العنف األسري، إلى جانب عرض المفاهیم األخرى 

اخلة معه، و التي تمثل صورا له، قصد إزالة الضبابیة حول المفهوم، واستبعاد جوانب الخلط اللصیقة به، والمتد
.بینه و بین هذه المفاهیم

:مفهوم العنف و المفاهیـم اللصیـقة به1-1
:الداللة اللغویة لمفهـوم العنـف 1-1-1

ل عنف به وعلیه یعنف الخرق باألمر و قلة الرفق، وهو ضد الرفق، ویقا" تعني مفردة عنف في لسان العرب 
: أخذه بعنف، و اعنف الشيء: عنفا وعنافة و أعنفه تعنیفا، وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره، وٕاعتنف األمر 

.                                                                         )1("أخذه بشدة
إلى أصل التیني Violenceفإنه ینسب مفردة عنف )Larousse-الروس(أما القاموس الفرنسي 

Violentia الشدة، الفظاظة، "كما تشیر إلى". خاصیة من یظهر أو ینتج أفعاله بقوة هوجاء، شدیدة : "وتعني
".  آداء عمل ما بطریقة قسریة" و تدل أیضا على ". الخشونة و اإلرغام 

االنتهاك، االغتصاب، الخرق، :"و یعني)Violar-فیوالر(یرجع كذلك فعل عنف إلى أصل التیني كما
.)2("المخالفة، التعد على القانون و النظام

)-روبار(و تشیر مفردة عنف في القاموس الفرنسي المعاصر  Robertإلى الدالالت التالیة :
".                        ء إلى التهدیدالتأثیر على فرد ما و إرغامه على العمل دون إرادته، وذلك باستخدام القوة، أو اللجو " -
".العنف هو الفعل أو العمل الذي من خالله یمارس العنف" -
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".هو القوة القاهرة لألشیاء" -
".استعداد طبیعي للتعبیر ضد المشاعر أو العواطف" -
.)3("السمات العنیفة لفعل ما" -
) Oxford-اوكسفورد(في القاموس االنجلیزي Violenceتعني مفردة عنف و 
.)4("سلوك عنیف یراد به إلحاق األذى باآلخرین و قد یصل إلى حد القتل" -

فعل إرادي متعمد بقصد إلحاق الضرر و التلف أو تخریب أشیاء أو ممتلكات " و تشیر كذلك إلى انه 
.)5("أومنشآت خاصة عن طریق استخدام القوة

في كونه، نمطا سلوكیا إنسانیا، یقوم على الشدة في معاملة اآلخر، الداللة اللغویة لمفردة عنف، تتحدد إن
به، ، بغرض إلحاق األذى به، أو اإلضرار)قوانین مثال( الذي قد یكون فردا،  جماعة، أشیاء مادیة ومعنویة 

. أوخرقه
:اتجاهات التعریف بمفهـوم العنـف 1-1-2

قول المعرفیة حوله، فالتفسیر السیكولوجي للعنف یختلف مفهوم العنف بحسب التفاسیر المنتجة في مختلف الح
الذي أفرز یختلف عن التفسیر السوسیولوجي له، و أن تفسیر هذا األخیر، مغایر للتفسیر البیولوجي، األمر

اتجاهات متعددة حول تحدید مفهوم العنف، یمكن حصرها في اتجاهین، احدهما یعتبره نمطا سلوكیا، واآلخر 
.یعتبره ظاهرة 

العنـف نمـطا سلوكـیا : أوال
:یعرف أصحاب هذا االتجاه العنف بأنه

فعل یتضمن إیذاء اآلخرین، یكون مصحوبا بانفعاالت االنفجار و التوتر، و كأي فعل آخر، البد و أن یكون له " 
.)6("هدف یتمثل في تحقیق مصلحة معنویة أو مادیة 

كما .)7("ي یستنفذ ذاته إلى ابعد مدى، هو فعل عنفالفعل الذ" إلى أن C.Baudouinشارل بودوانیشیر و
: عرفه آخرون من منطلق أفعال العنف المعروفة في الوقت الحاضر، و التي یمكن مشاهدتها، على النحو التالي

االستعمال غیر القانوني لوسائل القسر المادي و البدني، ابتغاء تحقیق غایات شخصیة أو جماعیة، على أنه " 
في جوانبه النفسیة، یحمل معنى التوتر و االنفجار، تسهم في تأجیجها داخل الفرد أو الجماعة،عوامل كثیرة 

، السیاسیةالتناقضاتالیوم،عالمنسانإأبرزها، هذا العالم الحدیث المنقسم على نفسه، و الذي یعیش فیه
.                                                                                      )8("االقتصادیة والعقائدیة

العنـف ظاهـرة اجتماعیـة : ثانیـا 
سك البناء العالئقي یعتبر العنف من موضوعات علم االجتماع، بوصفه ظاهرة اجتماعیة مرضیة تهدد تما

.)9("اإلیذاء بالید و باللسان، بالفعل أو بالكالم، في حقل التصادم مع اآلخر: "للمجتمع، من معانیه
ظاهرة اجتماعیة، تتكون من عدد من أفعال مجموعة من " كما یذهب علماء االجتماع إلى اعتبار العنف 
تماما . )10("ة من االستمراریة، بحیث تحتل فترة زمنیة واضحةالفاعلین، تحدث في محیط معین، و تكون لها درج

..         متباینةالمجتمعات اإلنسانیة في حقبات تاریخیةالحرب التي شهدتها العدید منمثل حاالت
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قدیمة، ثابتة في التاریخ اإلنساني، تعود إلى الوجود اجتماعیةونضیف إلى هذا التعریف، أن العنف ظاهرة 
اإلنساني نفسه، غیر أنها تخضع إلى محددات األنماط الثقافیة التي تسود المجتمعات، فما یعد عنفا في مجتمع 

سبیة العنف هذه، أشد الصعوبات التي تعترض لذلك تشكل ن. معینة، قد ال یعد كذلك في أخرىاجتماعیةأوجماعة 
. عالم االجتماع في تعریفه لمفهوم العنف

وسواء عرف العنف باعتباره نمطا من أنماط السلوك أو ظاهرة اجتماعیة، فانه قد شكل و ال زال أحد 
الموضوعات الهامة المتداولة  في مختلف حقول المعرفة، و اختلفت تباعا لذلك التفاسیر المنتجة حوله،  فكانت 

م أخرى، أصبحت لصیقة به، لدرجة أنه و تداخله مع مفاهیارتباطهمفهوم العنف  متعددة، مما یفسر استخدامات
بات من الصعب فهم العنف، دون التطرق إلیها، لذلك نرى من المهم تناولها وعرضها، من أجل صیاغة واضحة 

:و من أهم هذه المفاهیم نذكر. و دقیقة لمفهوم العنف
Aggression / Agression :العــدوان -

جیا، و یعد أكثر المفاهیم تداخال مع مفهوم العنف، العدوان مفهوم سیكولوجي، استخدمه كذلك علماء البیولو 
نمط من أنماط السلوك، ینتج عن حالة إحباط، و یكون مصحوبا بعالمات : " یعرفه عدد من علماء النفس بأنه 

.)11("أو معنوي بكائن حي، أو بدیل عن كائن حيضرر ماديالتوتر، ویحتوي على نیة مبیتة إللحاق 
ن عند العاقلین من مشاعر الغضب،یهدف إلى إیذاء الغیر، و یشبع العدواموقف:" یعرف كذلك بأنهو 

.)12("أوالنقص، أو الحرمان، یحاول صاحبها التعویض عنها بالسلوك العدواني
هجوم أو فعل معاد موجه نحو شخص ما، أو شيء ما، كما یعني : " بأنه Chaplinشابلینفي حین یعرفه 

ین، أو إیذائهم ، أو االستخفاف بهم، أو السخریة منهم، بأشكال مختلفة، بغرض الرغبة في االعتداء على اآلخر 
.)13("إنزال أضرار، أو عقوبة بهم، أو إظهار التفوق علیهم

من خالل التعریفات المدرجة سابقا، یتبین لنا أن العدوان هو سلوك إنساني عنیف، یحدث نتیجة لعوامل 
بحالة اإلحباط، و باعتبار العنف ظاهرة اجتماعیة، فهو مركب من عوامل نفسیة، یربطها العدید من علماء النفس 

كل عنف یحمل قسطا من العدوانیة، و لكن لیست كل عدوانیة " متعددة، من بینها العامل النفسي، معنى ذلك أن 
أو لعدم ، ألنه في كثیر من الحاالت الیرد الفرد بعدوان، إما خوفا من العواقب،)14("تظهر بمظهر خارجي عنیف

. وضوح الرؤیة بالنسبة لمصدر اإلحباط، فیوجه العدوان داخلیا نحو الذات
كما یحمل العدوان نیة مبیتة في إلحاق األذى باآلخرین، لكن العنف قد ال یرتبط بنوایا معینة، الن أفعال 

.العنف قد تكون استجابات ناتجة عن الظروف المختلفة التي یمر بها الفاعل العنفي 
Compulsion  / :اإلكـــراه 

غیر مشروع، أو غیر مطابق للقانون، من شأنه استخداماالضغط أو القوة استخدام: " یعرف اإلكراه بأنه
التأثیر على إرادة فرد ما، و اإلكراه من الناحیة القانونیة، إذا وقع على من تعاقد، یكون سبب في بطالن 

.)15("التعاقد
استجابة : "استخدام القهر، فیعرفونه بناءا على حالة الفرد المكره بأنهویتجاوز آخرون مسألة الشرعیة في

أفعال، ال یرضى عنها، و قد یكون الفاعل بسیكولوجیة للقلق، حیث یشعر الفرد بأنه مجبر على فعل أو مجموعة 
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متفهما لفعله، و مصرا على أنه ضروري، أو یكون معترفا بخطورة هذا الفعل، و لكنه ال یستطیع تعدیل سلوكه 
.)16("هذا

، وكأن أحد (*)، یعرفون العنف بأنه إكراهاالجتماعیةأن بعض المشتغلین في حقل العلوم اإلشارة إلىوتجدر
غیر أن ثمة وضعیات عالئقیة معینة یمكن أن تساعد على الفصل بین المفهومین، . مرادف لآلخرالمفهومین هو

العنف ،من خالل و كال من مفهومي اإلكراه  استخدامات، إذ فرق بین E. Durkheimدوركایموهو ما ذهب إلیه 
كل مجتمع إنساني ، یمارس اإلكراه على أفراده، من خالل "، فهو یرى أن )مجتمع-فرد ، فرد-مجتمع(العالقة 

تماسكه، واستمراره، و إلزامهم ومطالبتهم ، باإلنصیاع و اإلمتثال لمعاییره، وهذا من أجل المحافظة على كیانه، 
. )17("یعتبر بالنسبة إلیه عنفاغیر أن رفض األفراد لإلكراه الممارس علیهم،

و بذلك فإن دوركایم، یستخدم مفهوم إكراه للداللة على عالقة المجتمع بالفرد، و یستخدم مفهوم عنف للداللة على 
.)18("عنف األفراد هذا یعتبر تمردا"عالقة الفرد بالمجتمع، و حسب دوركایم ، فإن 

Sédition / Rébellion : التمـــرد
كي بدوي بترجمة مفهوم التمرد من اللغة األجنبیة إلى اللغة العربیة، مستخدما مفردة فتنة للداللة قام أحمد ز 

األعمال التي تتجه إلى إقالق حالة اإلستقرار العام الداخلي في " علیه، و یرى أن هذا االصطالح  یطبق على 
یض على التمرد، وذلك عن طریق األفعال البالد، و تتسم بعدم الوالء واإلستیاء الشدید نحو الحكومة، و التحر 
قد یكون العنف المقصود هنا التهدید . )19("والكالم، التي التصل إلى درجة الخیانة، وال تكون مصحوبة بعنف

.باستخدام القوة ، دون اللجوء الفعلي لها 
تغیر مفاجئ و عمیق في النواحي السیاسیة "في حین جعله آخرون مرادفا لمفهوم الثورة، التي تعني 

في بلد ما، وقد یتم عن طریق العنف أو استخدام القوة الشرعیة، وال تتبع في إحداثه الوسائل المقررة واالجتماعیة
عاما للداللة على الحركة استخداماالحاضر ویستخدم تعبیر الثورة في الوقت. لذلك في النظام الدستوري للبالد

التي تؤدي إلى تغیر جذري في المجتمع، كالتغیرات الصناعیة والثقافیة والعلمیة وغیرها، التي قد ال تتم فجأة 
.)20("وبعنف، ولكنها تستغرق فترة زمنیة نسبیة 

رفض قاطع لتعد ال یطاق، و إلى حركة تستند إلى : "فقد عرف مفهوم التمرد بأنه A. Camusألبیر كاموأما 
، و یضیف أن )21(...) "له الحق كي أن( یقین مبهم بوجود حق صالح، و بصورة أصح إلى اعتقاد المتمرد أن 

إحساس الفرد المتمرد بأن فردا آخر یبالغ في بسط حقه، و یجاوز الحد الذي اعتبارا منه "التمرد یتمظهر في 
.)22("یجابهه، و یحده حق آخر 

.)23("رفض لكل من الوسائل و األهداف، فالمتمرد یحاول أن یخلق نظاما جدیدا : "عرف كذلك بأنهو ی
مما تقدم نستخلص أن التمرد هو حالة رفض لألوضاع السائدة، و المطالبة بتغییرها، باستخدام القوة أو التهدید 

. باستخدامها، تحقیقا ألهداف سیاسیة و اجتماعیة معینة
Crime :الجریمــة اإلجــرام،

یمثل اإلجرام مفهوما هاما لدى مختلف الحقول المعرفیة، التي تهتم بدراسة السلوك اإلنساني، السیما الحقل 
یعتبر اإلجرام، أقصى درجات السلوك العنفي في اإلضرار باآلخر، و قد و السوسیولوجي، السیكولوجي، و القانون، 

.ن كثیرة، إلى إنهاء حیاتهیصل في أحایی
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كل فعل یعود بالضرر على المجتمع، و یعاقب علیه القانون، والجریمة ظاهرة :" یعرفه علماء االجتماع بأنه 
اجتماعیة، تنشأ عن اتجاهات و میول وعقد نفسیة، و عن التأثیر بالبیئة الفاسدة، كما قد تنشا عن  نقص جسمي 

.)24("و تختلف األفعال التي تجرم من مجتمع إلى آخرأو ضعف عقلي، أو اضطراب انفصالي، 
فاإلجرام إذن  مفهوم نسبي، ألنه یخضع لمحددات ثقافیة على غرار مفهوم العنف، فما یعد جریمة في مجتمع 

.معین، قد یعد عمال بطولیا في آخر
: و تنقسم الجرائم طبقا ألحكام القانون إلى ثالثة أقسام 

.وهي ابسطهاViolationsالمخالفات -ا
Misdemeanorsالجنح -ب

Feloniesالجنایات- ج

Capitalو تنتهي بعقوبة اإلعدامFineوتندرج العقوبات طبقا لخطورة الجریمة، و قد تبدأ بالغرامة المالیة 

punishment)25(.
.)26("كل فعل معاقب علیه قانونا :" كما عرف دوركایم الجریمة بأنها 

سلوك ینتهك القواعد األخالقیة، التي وصفت لها الجماعة، جزاءات سلبیة ذات  طابع : " تعرف كذلك  بأنها و 
رسمي و یمكن أن نجد معالجات بالغة القیمة حول االستخدامات القانونیة و العامة لمصطلح الجریمة في 

نه تحدید نظام التشریع الجنائي، حینما ذهب إلى انه یمكLord Aktinلورد اكتینالمالحظات التي ذكرها 
عندما نتعرف على األفعال التي تقرر الدولة خالل فترة معینة من الزمن، أنها تدخل في عداد الجرائم، و أن من 

.)27("یرتكبون هذه األفعال، یجب أن تطبق علیهم العقوبة 
قي لیس من الضروري أن مما هو جدیر بالذكر، أن أنماط السلوك المضادة للنظام االجتماعي و األخالو 

هذا، و نضیف أن الفاعل اإلجرامي قد یرتكب الجریمة في . تدخل ضمن نطاق الجریمة، بل یمكن اعتبارها تمردا
.الخ..، أو في حق نفسه مثل اإلدمان على تعاطي المخدرات أو االنتحار.. حق اآلخر كالسرقة ،القتل 

تمثل وجوها متباینة للممارسة العنفیة في المجتمع اإلنساني، من خالل ما تقدم نستخلص أن المفاهیم المدرجة، 
التي یمكن أن تبدأ عند الفرد بالسلوك العدواني المرتبط بالعوامل النفسیة لدیه، و بفعل اإلكراه أو القهر الممارس 

یتحول في من طرف األفراد أو المجتمع علیه، قد یتطور هذا السلوك العدواني إلى حالة تمرد، و الذي بمكن أن 
أحایین  ما إلى سلوك إجرامي عندما یبلغ مداه، إذ  یمثل اإلجرام أقصى درجات السلوك العنفي، ألنه قد یؤدي 

.    إلى إنهاء حیاة اآلخر، أو حیاة الفاعل اإلجرامي نفسه 
األذى وبصفة عامة یمكن أن ندرج هذه المفاهیم ضمن الممارسة العنفیة، ألنها تهدف بشكل واضح إلى إلحاق 

باآلخر و اإلضرار به، بوسائل و أسالیب مختلفة، تستند إلى استخدام القوة أو التهدید باستخدامها تحقیقا ألغراض 
. ومآرب معینة

:مفهوم العنف األسري1-2
األخطر و ، ریمثل العنف األسري، احد أهم أشكال العنف الممارس في المجتمع، من حیث القدم و اإلنتشا

األولى التي تؤمن االجتماعیةارس داخل األسرة، التي تعد أهم مؤسسات المجتمع، باعتبارها البیئة بینها، ألنه یم
، إذ  االجتماعیةلألفراد الجدد فیه، و المؤسسة األولى المسؤولة على تكوین شخصیتهم االجتماعیةعملیة التنشئة 
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مع اآلخرین، مما یحقق لهم اإلندماج في الحیاة وتكوین العالقات االجتماعيتتیح لهم إمكانیة االتصال و التفاعل 
كما أن األنساق ).الخ..،االجتماعیةاإلقتصادیة، العاطفیة،النفسیة،(، وٕاشباع حاجاتهم المتعددة االجتماعیة

كثیرة وألن حاالت العنف األسري . األخرى في المجتمع، تعتمد بشكل كبیر على ما یتعلمه الفرد داخل أسرته
.و بین أفراد األسرة الواحدةالمجتمع،و تحدث باستمرار، بین أفراد أسر تنتمي إلى مختلف فئات ومتنوعة

فقد حظي موضوع العنف األسري، باهتمام كبیر من الباحثین والمشتغلین في حقل العلوم االجتماعیة، إذ طور 
الحذف و ط، و التهدید بالضرب،  الضرب بأنواعه بما فیه البسی" البعض منهم عددا من المؤشرات لقیاسه، تضم 

بشيء حاد و التهدید باستخدام األدوات المختلفة، بما في ذلك السكاكین و األسلحة، و االستخدام الفعلي لهذه 
األدوات، و الطرد وحبس الحریة، و الحرمان من الحاجات الضروریة، و اإلرغام على القیام بفعل ضد الرغبة 

.)28("الخاصة ، والشتم و التوبیخ
اجتهد العدید من الباحثین والعلماء، في تحدید عوامل تكونه و ظهوره  في األسرة و في المجتمع، كل حسب و 

تخصصه العلمي، من أجل  صیاغة مفهوم واضح و دقیق  حول العنف األسري، غیر أننا نجد من المهم عرض 
یات البیولوجیة و األنثروبولوجیة، التي ربطت والنفسیة التي قاربت المفهوم، مع استبعاد النظر االجتماعیةالنظریات 

، في تكوین سلوك العنف داخل االجتماعیةالمفهوم بعوامل وراثیة و غریزیة، وأضعفت دور العوامل النفسیة و 
.األسرة 

- في تقدیرنا-ألننا نرى أن مفهوم العنف األسري، ال یمكن تحدیده خارج إطار الروابط و العالقات األسریة، ألنه 
السیكوسوسیولوجیة، التي و السوسیولوجیة والسیكولوجیة  مظهر من خاللها، مما جعلنا نكتف بعرض المقارباتیت

. نراها األقرب و األقدر على تحدید مفهوم العنف األسري
:المقاربات المعرفیة حول مفهـوم العنف األسـري -2
:المقاربة السیكولوجیـة-2-1

یزخر التراث النظري السیكولوجي المنتج حول العنف، باتجاهات و مواقف نظریة متعددة، لكل منها تصوره 
وتفسیره الخاص، إال أنها تتفق جمیعها حول فكرة جوهریة، مفادها أن العنف في معظم الحاالت یرجع إلى العوامل 

دراساتها في و نفسیة التي ساهمت أبحاثها  النفسیة، و علیه سوف نتطرق فیما یلي إلى إبراز أهم النظریات ال
تفسیر سلوك العنف، و التي یمكن اعتمادها في فهم بعض جوانب سلوك العنف الممارس بین األفراد داخل 

.األسرة
:نظریة التحلیل النفســي1- 2-1

یته مؤسس مدرسة التحلیل النفسي، و یكون العدوان احد أهم جوانب نظر S.Freudسیغموند فروید یمثل 
وألنه تأثر كثیرا بالنظریات التي كانت تسیطر على التفكیر العلمي في العامة، في تفسیر السلوك اإلنساني،

العوامل البیولوجیة الوراثیة في شكل سیطرة الغرائز، فرویدفإن الداروینیة بارزة في أعماله، إذ غلب عصره،
:هيالفرد یتكون من ثالثة أقسام و هو یرى أن البناء النفسي لشخصیة. والدوافع، والحاجات

) : الهو( قسم الذات * 
یجسد الدوافع الفطریة و االستعدادات الموروثة و النزعات الغریزیة، الكامنة في الالشعور، و التي لها قوة 

.وتأثیر كبیرین على الفرد، تستلزم اإلرضاء و اإلشباع دون قید أو شرط
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) : الذات العاقلة ( قسم األنا * 
الخارجي، ویمثل عناصر العالمثل الجانب الشعوري اإلرادي الواقعي، الذي یتكون نتیجة تفاعل الفرد مع یم

هذا القسم مركز اإلدراك، و هو یسعى إلى إیجاد أرضیة وفاق بین مطالب الهو من جهة، و متطلبات الواقع 
.ة التطبیع االجتماعي للسلوكالخارجي من جهة ثانیة، ومنه یكون األنا أداة التكیف مع البیئة، و أدا

: قسم األنا األعلى * 
التي تتكون لدى الفرد في المراحل األولى من عمره، یشمل القیم، المعاییر، المعتقدات و المبادئ األخالقیة،

فهو بذلك له سلطة داخلیة على الفرد، تتكون لدیه لتقوم مقام سلطة الوالدین في غیابهما، و هي سلطة تقوم 
أن تكامل الشخصیة واتزانها، فرویدإذ یرى.)29(ة النفسیة على نشاط كل من الجانبین اآلخرین للشخصیة بالرقاب

یتوقف على تنظیم قوة الصراع الناشئ بین القوى الثالث، فالشخصیة السویة لدیه، هي التي ینجح فیها األنا، في 
، و في الوقت نفسه عدم الخروج عن المبادئ و القیم األخالقیة التي نشأ )الهو(إرضاء الدوافع و المیول الفطریة 

.یؤدي الخروج علیها، إلى سخط األنا األعلىعلیها الفرد، و الذي قد
اختل توازن الشخصیة، و كانت النتیجة اضطرابا عصبیا، أو مرضا "أما إذا فشل األنا في مهمته التوفیقیة هذه 

و من ثم، یركز فروید على مرحلة الطفولة .)30("ذهنیا، أو سلوكا عدوانیا عنیفا، مضادا للقواعد االجتماعیة 
جري خاللها من عالقات و تفاعالت بین الطفل و األبوین، بوصف هذه الفترة األرضیة األساسیة، األولى، وما ی

.التي تبنى علیها سویة الشخصیة أو اضطرابها
، هي كفاح بین غریزة الحیاة و دوافعها الحب و الجنس، و التي تعمل من أجل الحفاظ فرویدفالحیاة حسب

فعها العدوان و التدمیر و اإلنتحار، و هي غریزة تحارب دائما من أجل فناء على الفرد، و بین غریزة الموت و دوا
اإلنسان، و تقوم بتوجیه العدوان المباشر خارجیا، نحو اآلخرین، و إذا لم ینفذ العدوان نحو موضوع خارجي، فانه 

تصریف الطاقة سوف یرتد إلى الفرد نفسه، ویصبح تدمیرا للذات، فالعدوان إذن یمثل سلوكا غریزیا، هدفه 
. )31("العدائیة، التي تنشأ داخل الفرد الموت، و تلح في طلب اإلشباع 

حیث ربط بین العنف و النزعة الجنسیة، ورأى أن سلوك العنف، من خالل النزعة السادیة،فرویدكما فسر 
ط، فتتكون لدیه، قوة الفرد یكون عنیفا عندما یبحث عن اللذة، لكن في حالة فشله، یشعر باأللم و یصاب باإلحبا

) المازوشیة(بدنیة تظهر نفسها، عندما یبلغ اإلحباط و األلم عند الفرد درجة ال تحتمل، فیوجهها ضد الذات 
.كاإلعتداء) السادیة(كاالنتحار، أو ضد اآلخر 

: و آخرون C. Burtسیرل بیرت : نظریة المشكالت االنفعالیة لـ-2- 2-1
أساسها، أن المشكالت اإلنفعالیة للفرد، هي العامل الرئیسي في تكوین العنف، تنطلق هذه النظریة من فرضیة 

وتعتبر الدراسة التي قام بها سیرل بیرت، من بین الدراسات العلمیة الهامة، التي تناولت موضوع المشكالت 
.كتمهید لتكوین السلوك االنحرافي لدیهمالعاطفیة لألحداث المنحرفین، و اضطراب شخصیاتهم،

:اإلحباطنظریة -3- 2-1
فهي تؤكد أن اإلحباط إن لم یؤدي في "تستند هذه النظریة إلى افتراض مفاده أن اإلحباط یؤدي إلى العنف، 

. )32("معظم الظروف إلى العنف، فعلى األقل كل عنف یسبقه موقف إحباطي
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اإلحباط یؤدي إلى ، أن J. Dollardجون دوالردوW. Mc Dougallولیم ماكدوجالبحیث یرى كل من 
مقاومته، العدوان والعنف، وقد أصرا على أن كل أشكال العنف، ناتجة عن اإلحباط، الذي ال یمكن الدفاع عنه أو

. مادامت كل القوى بما فیها الفیزیولوجیة، في حالة ركود
العدواني  وقد أكدت األبحاث  التي تناولت دراسة مراحل  النمو النفسي و العاطفي للطفل، أن السلوك 

التحطیم، یعقب شعور الطفل، بأنه ال یستطیع نیل ما یریده، و بالتالي فإن اإلحباط یظهر عند الطفل، حینما و 
یحدث ما یعطل أو یؤخر إشباع رغباته، و في هذه الحالة یبدأ تفاعله العدواني و العنیف، حیال كل ما یراه 

إنه ال یتردد في تحطیمها، و یقوم عادة الوالدان بتهذیب السلوك أمامه، لدرجة انه إذا وجد لعبته المفضلة أمامه،  ف
العدواني والعنیف في الطفل، فیعلمانه كیفیة التحكم في إشباع رغباته، و ضبط انفعاالته، لكن في حالة إهمال 

.الوالدین له، فال ریب من أنه سیتنامى و یشتد لدى الطفل، ویصبح متضمنا في شخصیته
نتیجة حتمیة للخیبة و الفشل، التي یشعر بها الفرد من جراء عدم تحقیق أساسیات "یف هوإذن، فالسلوك العن

االنتماء االجتماعي، ألسرته أو مجتمعه، و إخفاقه في تحقیق رغباته المكبوتة، و تكوین عالقات اجتماعیة مع
أن درجة Berkowitzیتزواقترح بوركو .)33("اآلخرین، فتخیب آماله، ویشعر باإلحباط، و یصبح فردا منبوذا 

فكلما كان الفاعل یتوقع الفعل كلما كانت اإلحباط تتأثر بما إذا كان الفعل الذي تسبب في اإلحباط متوقعا أم ال،
.درجة اإلحباط أضعف

ینشأ بسبب اإلحباط، و عملیات اإلذالل التي تمارس "و زمالئه، أن العدوان A. Jamesآرثر جیمسكما أكد 
ضد الفرد، وبالتالي یصبح السلوك العنیف، الوسیلة الوحیدة التي یلجا إلیها الفرد، للتخفیف من حدة التوتر 

.)34("النفسي، فهو بصیغة أخرى یمثل عملیة رد االعتبار 
، بمختلف اتجاهاتها، قد أظهرت أهمیة العوامل النفسیة في تكوین سلوك من المالحظ أن جل النظریات النفسیة

، و أنه بطبعه اجتماعي، االجتماعیةالعنف و العدوان لدى الفرد، و أغفلت أن الفرد ال یعیش بمعزل عن بیئته 
دور ماعیةاالجتیتفاعل مع أفراد آخرین فیها، و یدخل في عالقات دائمة و مستمرة معهم، مما یعني أن للعوامل 

.هام في تكوین سلوك العنف لدى الفرد، و هو ما سوف نتبینه من خالل عرض المقاربة السوسیولوجیة حوله
:المقاربـة السوسیولوجیة - 2-2

طبیعة و ، االجتماعیةبدراسة العنف، باعتباره ظاهرة اجتماعیة قدیمة، ترتبط بالظروف االجتماعاهتم علماء 
مما یخبرنا حول .المتبعة فیهااالجتماعیةرجة تحضره، و نوع األسرة و أسالیب التنشئة المجتمع ونمط ثقافته، و د

: ثراء  األطر التفسیریة المنتجة في الحقل السوسیولوجي، و التي سوف نستعرض أهمها
: E. Durkheimنظریة الالمعیاریة إلمیـل دوركـایم -1- 2-2

قد یؤدي في بین األفراد، الذین تجمعهم أهداف اجتماعیة مشتركة،االجتماعيأن غیاب التماسك دوركایمیرى 
، مما یؤدي بدوره إلى االجتماعيالغالب إلى اضطراب وظائف المجتمع، و إلى حاالت من التفكك أو اإلنحالل 

، التي تساعد على التنبؤ بالسلوك المتوازن المطلوب مناالجتماعیةحالة ضیاع أو ضعف المقاییس و المعاییر 
ولة عن تنظیم عالقات األفراد، بعضهم ببعض، داخل النظام ؤ األفراد، وبالتالي إلى حالة انهیار المعاییر، المس

، والتي تغیب فیها المعاییر "األنومي" على تسمیتها دوركایموهي الحالة التي اصطلح . الواحداالجتماعي
االجتماعيألفراد، وتنظیم نشاطاتهم في إطار النظام ، وتنعدم فیها القواعد المسئولة عن توجیه سلوك ااالجتماعیة
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القائم، وغالبا ما تؤدي هذه الحالة إلى اضطراب الرؤیا لدى األفراد، واختالل إدراكهم السلیم للتمییز، بین ما هو 
ممكن وغیر ممكن، و بین ما هو معروف و مجهول، و علیه فان انعدام الضوابط المحددة للسلوك اإلنساني، 

.لى انعدام الضوابط المحددة لطموحات األفراد، ووسائل تحقیقها یؤدي إ
وتباعا لذلك یمكن أن نتوقع من الفرد إتباع سلوك انحرافي أو إجرامي عنیف، و تبني وسائل غیر شرعیة، من 

قد فسر الجریمة، دوركایمو نشیر أن . اإلكتفاءأجل إشباع حاجاته، وتحقیق طموحاته التي ال تعرف الثبات و
:استنادا إلى فرضیاته التي یمكن أن نلخصها على النحو التالي

.الجریمة ظاهرة ال یمكن إغفال تصاعد معدالتها بشكل هائل-
.ألنها مألوفة الجریمة من هذا المنطلق، ظاهرة حتمیة في وجدها،-
، ومرتبطة الجتماعیةاو من خالل حتمیة الجریمة في جمیع المجتمعات، تصبح في حد ذاتها جزءا من الحیاة -

.به ارتباطا وظیفیا
:R. Mertonنظریة التركیب االجتماعي و الالمعیاریة لـ روبرت میرتون -2- 2-2

أن للمجتمع أهدافا یركز علیها بشكل قوي، منها النجاح المادي، و باإلضافة إلى تركیزه على هذه میرتون یرى
الشرعیة التي تحقق هذه األهداف، و حینما تمارس هذه األخیرة األهداف، فإنه بالمقابل یرتكز على الوسائل 

ضغوطا قویة على المجتمع، فإن الوضع یصبح مهیأ لظهور األنومي، ذلك ألن فرص تحقیق النجاح من خالل 
استخدام الوسائل المشروعة، غیر متاحة، بشكل عادل أمام جمیع أفراد المجتمع، وعلیه فإن الفرد قد یلجأ إلى 

.غیر الشرعیة لتحقیق هذا النجاحالوسائل
فاألفراد المنتمین إلى طبقة دنیا، عاجزین عن الحصول على وظائف مناسبة، تسمح لهم بتحقیق الهدف 
األسمى وهو النجاح المادي، وعندما یتسم المجتمع بعدم المساواة بین األهداف والوسائل، فإن المجتمع حینئذ 

.یصبح عرضة لحالة األنومي
- وهي المساواة في إتاحة الفرص أمام جمیع األفراد –بأن التناقض بین الثقافة المنتشرة میرتونكد وعلیه، یؤ 

یؤدي إلى ظهور السلوك -و هي عدم المساواة في إتاحة الفرص أمام جمیع األفراد-وبین الحالة الواقعة فعال 
.)35(اإلنحرافي

:Sutherlandنظریة االختالط التفاضلي لـ سذرالنـد-3- 2-2

یرى سذرالند أن أساس السلوك اإلنحرافي هو التعلم، فالفرد یتعلم سلوك العنف والعدوان من خالل اختالطه 
واحتكاكه باألفراد المنحرفین، عن طریق مجالستهم و الحدیث معهم، ولذلك فان الفرد الذي لم یتعلم السلوك 

رفة ما، فإنه ال یستطیع امتهانها، كما یمكن أن یكتسب اإلنحرافي، ال یستطیع أن یأتیه، على غرار من لم یتعلم ح
العنف كذلك بطریقة غیر مباشرة من خالل مشاهدة التلفزیون مثال، وبناءا على ذلك فإن سذرالند قد فسر السلوك 

سلوك یتم اكتسابه عن طریق التفاعل مع أفراد آخرین، خالل عملیة اتصال شفهي أو عن طریق "اإلجرامي بأنه
.)36("الرموز

إن تفسیر سذرالند للسلوك اإلجرامي یستند إلى وجود حالة من عدم التنظیم اإلجتماعي، تهیأ الظروف 
أن مجرمین إلى أفراد غیر مجرمین، و والمواقف المالئمة إلنتقال بعض األنماط السلوكیة اإلجرامیة، من أفراد
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تتم بین أطراف على درجة متینة من الصلة عملیة التعلم هذه ال تتم بین أطراف متباینة، وبصفة عشوائیة، بل
.الشخصیة أوعلى درجة واضحة من الصداقة أو الزمالة، فتنشأ بین هؤالء األفراد عالقات أولیة مباشرة
:و بناءا على ما تقدم، یمكن تلخیص أبرز فرضیات نظریة اإلختالط التفاضلي في النقاط التالیة 

و مكتسبا، فهو ال یورث، ذلك أن الفرد الذي لم یدرب على ممارسة یعد السلوك اإلنحرافي، سلوكا متعلما-
.اإلنحراف، ال یمكنه إبداع أو ابتكار سلوك انحرافي

یتم تعلم السلوك اإلنحرافي من خالل عملیة اإلتصال أو التفاعل مع أفراد آخرین، یمارسون ذلك النمط من -
.حركات واإلشارات المتعلقة بالسلوك اإلنحرافيالسلوك، وبواسطة اإلتصال یتم اكتساب المهارات و ال

یتم تعلم السلوك اإلنحرافي من خالل التفاعل مع أفراد تجمع بینهم عالقات وثیقة، مما یعني أن وسائل -
.اإلتصال غیر المباشرة، تلعب دورا ثانویا في نشر اإلنحراف، و اكتساب مهارات السلوك اإلنحرافي

: Mc. Leeو هنري ماكلـي.ShawCنظریة االنتقال الثقافي لـ كلیفورد شـو -4- 2-2
ترتكز هذه النظریة على العامل اإلیكولوجي في دراسة الخصائص الثقافیة لبعض المناطق الجغرافیة، التي 

وصال فیها إلى أن ، تماكليو شوتتمیز بارتفاع معدالت الممارسة العنفیة فیها، وفي دراسة قام بها الباحثان 
اإلنحراف كإحدى صور العنف، یحافظ على معدالت ثابتة في بعض مناطق شیكاغو، و لفترات متتالیة، رغم ما 
شهدته من تحوالت دیمغرافیة كبیرة، فاستنتجا أن العنف و الجریمة ینتقالن ثقافیا من جماعة إلى أخرى، ومن جیل 

هذا اإلنتقال الثقافي، من خالل عملیات ثقافیة، تتمثل في اإلتصال مع اإلحتفاظ بمستویات ثابتة، ویتم إلى آخر
.الشخصي المباشر، بین األفراد وبین الجماعات على حد سواء

والواقع أن هذه النظریة تركز على مناطق اإلنحراف، وما تتمیز به من اقتصادیات ضعیفة، و أوضاع مزریة، 
الفقیرة، ولما كانت طموحات أفراد هذه المناطق ال تختلف عنها لدى وبالتالي فإن أفراد هذه المناطق هم من الطبقة

أفراد المناطق الراقیة، التي تتمیز بأوضاع مادیة جیدة، وفي ظل غیاب الوسائل التي تحقق طموحاتهم، فإنهم 
.)37(یلجئون إلى الطرق غیر الشرعیة في سبیل تحقیق هذا الطموح 

:نظریة التقلید و المحاكـاة-5- 2-2
تؤكد هذه النظریة أن العنف سلوك مكتسب، إذ یتعلمه الفرد عن طریق التقلید و المحاكاة، فاألطفال یقلدون 
سلوك اآلخرین، و قد یقلدون قیاسا على ذلك السلوك العنیف أو العدواني، من خالل ما یشاهدونه من ممارسات 

أفراد األسرة، و من مشاهد عنیفة، بین األبوین  العنف إما بشكل مباشر مثل الخالفات العائلیة، و ما یترتب علیها
وقد ثبت أن مشاهدة الطفل لموقف عنیف . وٕاما بشكل غیر مباشر مثل مشاهدة أفالم العنف على شاشة التلفزیون

.في التلفزیون لبضع دقائق، یمكن أن یؤثر على سلوكه العدواني لعدة شهور
العنف في معظم مجتمعات العالم، في السنوات الثالثة ویربط أصحاب هذه النظریة بین زیادة معدالت 

الماضیة، ومشاهدة األطفال لبرامج عنیفة، حیث دلت األبحاث على أن مشاهدة األطفال لها تكون عادة مع بدایة 
من البرامج المعروضة في هذه الفترة، تتضمن على األقل مشهدا عنیفا، و في المتوسط %80اللیل، و أن حوالي 

.حدثا عنیفا في كل ساعة من ساعات البث في هذا الوقت5,7هناك نحو
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سنة، تدل على أنهم یقضون وقتا 16وهناك بعض اإلحصائیات أقیمت في أمریكا على مراهقین من أعمار 
طویال وهم یشاهدون التلفزیون، یفوق الوقت الذي یقضونه في المدرسة، و ببلوغهم هذا السن، یكون إجمالي 

.)38(قتیال في التلفزیون13000شاهدوها حاالت القتل التي
وعلیه فإن سلوك العنف حسب هذه النظریة، یتم من خالل عملیة اجتماعیة هامة، تتمثل في عملیة التقلید، 
التي تتم عن طریق اإلتصال المباشر أو غیر مباشر بین طرفین من األفراد، احدهما منشئ واآلخر مقلد، و یتم 

سم بسوء تنظیمها اإلجتماعي، فالعنف إذن هو نتاج تأثر األفراد العادیین بسلوك األفراد ذلك في بیئة إجتماعیة تت
.العنیفین

):التنشئة االجتماعیة(نظریة التعلم االجتماعي -6- 2-2
سلوك العنف هو سلوك مكتسب یتعلمه الفرد من خالل عملیة التنشئة " یرى أصحاب هذه النظریة أن

حد ذاتها عملیة تعلم، لكونها تتضمن تغییرا أو تعدیال في السلوك نتیجة التعرض اإلجتماعیة، التي تعتبر في 
.)39("لخبرات و ممارسات معینة، عن طریق أسالیب ووسائل تحقق التعلم، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد 

الفروق الفردیة المحاكاة والمالحظة لألفراد المحیطین به، وأن" ذلك أن التعلم بالنسبة للفرد، یكون عن طریق
تلعب دورها في درجة اكتساب السلوك العدواني والعنیف، إذ كلما كان الفرد الذي یمارس العنف، ذو مركز مهم 

.)40("في المجتمع، كلما كان تأثیره على اآلخرین أكبر، و بالتالي فإن اكتسابه للسلوك العنیف یكون أكبر
أن السلوك العنیف، ما هو إال نمط من Waltersوالترزو Albert Bandouraألبرت باندوراواعتبر كل من 

واعتبر باندورا أن التحلیل المتكامل للسلوك العنیف، یتطلب . األنماط السلوكیة، التي یتعلمها الفرد ودعمت لدیه
:اإلنتباه إلى ثالثة قضایا هامة تتمثل في

.السلوكالطریقة التي یكتسب بها -ا
.قیام الفردیةالعوامل التي تساعد على-ب
.)41(الظروف المساعدة تجاه هذا السلوك -جـ

أن الطفل قد یتعلم سلوكا مطابقا لسلوك فرد آخر، دون DollardدوالردوMilerمیلركما یرى كال من 
إدراكه للمثیرات في سلوك ذلك الفرد، مثل الطفل الذي تعلم أن یشتم زمالئه و یتشاجر معهم ألن أباه یفعل ذلك 

دقائه وجیرانه، ال ألنه یفهم سبب شجار وشتم األب ، وحتى أن الطفل ال یدرك أن سلوكه مطابق لسلوك مع أص
.)42(والده

العقاب، فالسلوك و یرى أصحاب نظریة التعلم أن السلوك یتدعم أو یتغیر تبعا لنمط التعزیز المستخدم أو
مواقف مماثلة للموقف الذي أثیب فیه السلوك، بینما الذي یقابل بالثواب والثناء، یمیل إلى أن یتكرر مرة أخرى في
. السلوك الذي یقابل بالعقاب والذم،  فإنه یمیل إلى أن یتوقف 

ومن المجاالت التي تبدو فیها آثار التعلیم واضحة تلك القیم الثقافیة التي تحیط الشرف الشخصي وكذلك العام 
ختلف باختالف الثقافات، وقد یتعلق الشرف بقضایا عامة بهالة من القدسیة، وللشرف معان ومجاالت متنوعة ت

یستمیت الفرد في الدفاع عنها، منها قضایا تتعلق بالدین، أو بالوطن، أو بالمبادئ، و المواقف، غیر أن المهم 
هو الشرف الشخصي أي الذي یتعلق بالفرد نفسه، وما یتعلق به عن قرب، كأفراد بالنسبة لنا في هذا المقام،
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الصغیرة، وأحیانا حتى أفراد األسرة الكبیرة، بل یتسع نطاق دائرته لیشمل جمیع أفراد القبیلة في المجتمعات أسرته
.ذات الروابط القبلیة القویة، و یتعلم الفرد وسائل المحافظة على الشرف ووسائل الدفاع عنه

تفكیر العقالني، لذلك وقد یرتكب في سبیل ذلك أي فعل، وقد یسلك أي طریق مهما بعد عن مسارات ال
من أرض جرداء، ویشعر الفرد بالفخر یتخاصم األفراد، ویعادي بعضهم بعضا، وقد یتقاتلون من أجل شبر

وبالسعادة وهو یرتكب جریمة قتل نكراء لیمحوا عارا، فقد تعلموا أن هذا النوع من العار ال یمحوه إال الدم، بغض 
.ات قاسیة لمثل هذا الفعلالنظر عما في القانون من مواد تحدد عقوب

كما تتضمن الثقافة عالمات وٕاشارات و مضامین خاصة بقضیة الشرف هذه، وٕاذا ما تعرض الفرد لواحدة منها 
فإن الدم یغلي في عروقه ویثور ویفقد صوابه، ویقوم بفعل یراه مناسبا للدفاع عن شرفه الذي دیس علیه، ومحو 

تغیر بمرور الوقت بعض هذه العالمات الثقافیة من إشارات، وأسماء اإلهانة التي تعرض لها، وبالطبع فقد ت
.حیوانات و كلمات و عبارات وأفعال محددة

هذا، و یؤكد أصحاب هذه النظریة، أن األطفال الذین یشاهدون العنف، یحتمل أن یقوموا به بنسبة أكبر من 
اشدین، و لذلك نجد أن الباحثین وكل أتباع هذه األطفال الذین لم یسبق لهم أن شاهدوه وهو یمارس من قبل أفراد ر 

في إكساب األطفال السلوك  السوي أو العنیف من االجتماعیةالنظریة بشكل عام، یؤكدون على أهمیة التنشئة 
.خالل التركیز على عملیة التعزیز والتحفیز للسلوكات السویة و العقاب للسلوكات العنیفة والضارة

ویؤكدون كذلك أن الضغوط الناتجة عن الخالفات والتوترات داخل األسرة، و أوضاعها اإلقتصادیة المتردیة، 
من أهم العوامل التي تؤثر في تنشئة األطفال، وتكوین سلوك العنف لدیهم، و في هذا السیاق یمكن اإلشارة إلى 

راستها المقارنة لقبیلتي األرابش المسالمین في دM. Meadمرغریت میدما توصلت إلیه عالمة األنثروبولوجیة 
أن الطفل في قبیلة الموندغمر یعامل بقسوة أثناء الرضاعة مما ینمي مید والموندغمر العنیفین، حیث أوضحت 

لدیه السلوك العنیف، و على العكس من ذلك فإن الطفل في قبیلة األرابش یمنح كل الحنان والرعایة، مما یعمل 
تؤكد أن سلوك العنف یرتبط بعملیة میدلسلوك العنیف لدیه، مقارنة  بالموندغمر، وعلیه فإنعلى تذلیل ظهور ا

. التي یتلقاها الفرد في أسرته ومجتمعهاالجتماعیةالتنشئة 
انفصالهما، من شأنه أن یؤثر في تنشئة األطفال، ویؤكدفالتفكك األسري الناتج عن غیاب أحد الوالدین، أو

من األحداث المنحرفین %80أن 1942الل األبحاث التي قام بها في مدینة باریس عام من خHeuyerهویر
منهم نشئوا في %42,5حدث أن 1675التي طبقت على Showشوینتمون إلى أسر مفككة، كما تؤكد أبحاث

.)43("وسط أسري متصدع 
كیزها الشدید على العامل وعلى كل فإن النظریات السوسیولوجیة التي قاربت ظاهرة العنف، و رغم تر 

اإلجتماعي في تكوین سلوك العنف، من خالل مختلف أطرها التفسیریة، نجدها تغفل إلى حد ما دور العامل 
في المجتمع، وهو ما یحملنا إلى استعراض المقاربة االجتماعیةالنفسي في ظهور العنف لدى األفراد والجماعات 

ظریا متكامال في فهم سلوك العنف الممارس في المجتمع بوجه عام، السیكوسوسیولوجیة التي نعتبرها مدخال ن
.وسلوك العنف الممارس داخل األسرة بوجه خاص



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

86

:المقاربة السیكوسوسیولوجیة - 2-3
: آخرون وBertالنظریة المتعددة العوامل لـ بیرت -1- 2-3

والعنف، واالنحراف، المهتمة بدراسة الجریمة االجتماعیةأظهرت البحوث العلمیة المتعددة، في مجال العلوم 
أنه ال یمكن االعتماد على عامل واحد في تفسیر تلك الظواهر السلوكیة، لكونها ظواهر مركبة تستند في تفسیرها 

، إذ یشتمل الجانب الفردي على العوامل اجتماعيإلى عوامل متعددة، یمكن تفیئتها إلى جانب فردي وآخر 
، و یمثل اجتماعیةفإنه یتضمن العوامل البیئیة مادیة كانت أو االجتماعيوالنفسیة، أما الجانب الجسمیة والعقلیة 

ومنه فإن هذه النظریة . هذا أساس المنهج التكاملي الذي ال یبحث في أسباب الجریمة والعنف، ولكن في عوامله
.سیریل بیرتاإلتجاه تأخذ بمنطق تعدد العوامل وتكاملها في الوقت نفسه، ومن أشهر مؤیدي هذا 

والواقع أن أصحاب هذا اإلتجاه، قد بنوا نظرتهم من خالل نظریات ودراسات، قام بها مجموعة من الباحثین 
مع نتائج أبحاث أخرى في تأكید مبدأ تعدد ،بیرتالمهتمین بمیدان اإلنحراف والجریمة، وقد اتفقت نتائج دراسة 

.العنفأوالعوامل، المؤدیة إلى السلوكات الشاذة 
السلوك اإلجرامي، إلى فشل " W.Recklessركلس"ویرجع عالم اإلجرام األمریكي، وصاحب نظریة اإلحتواء 

، والمقصود باإلحتواء الداخلي هنا، قدرة الفرد على )اإلجتماعي(، واإلحتواء الخارجي )النفسي(اإلحتواء الداخلي 
النظم و ، أما اإلحتواء الخارجي، فهو قدرة الجماعة أالجتماعیةااإلمساك عن تحقیق رغباته، بطرق منافیة للمعاییر 

ال على األفراد، بحیث تظهر قوتهم في درجة مقاومتهم اأثرا فعاالجتماعیةعلى أن تجعل لمعاییرها ،االجتماعیة
قوة ، مثل سوء الحالة اإلقتصادیة، أو التفكك األسري أو الجماعات المنحرفة، بینما تعكس االجتماعیةللضغوط 

اإلحتواء الداخلي، في مدى مقاومته لعوامل الدفع المتمثلة في اضطرابات داخلیة، واتجاهات عدوانیة وشعور 
.)44(بالنقص وعدم الصالحیة 

، تعتبر الجریمة والعنف، سلوك ناشئ االجتماعیةوعلیه فإن هذه النظریة التي یمكن تسمیتها بالنظریة النفسیة 
، االجتماعیةالخارجیة، في إیجاد اتساق بین السلوك والمعاییر واالجتماعیةاخلیة عن فشل الضوابط الشخصیة الد
هذه النظریة، فهو یرى ركلسالخارجیة، بحیث تمثل آراء الداخلیة واالجتماعیةوهو ما یسمى بنظریة الضوابط 

لقائمة بین الفرد وبین أن فهم أنواع السلوك اإلجرامي عامة والعنف خاصة، یتطلب من الباحث أن یفسر العالقة ا
.المباشر، الذي یتواجد فیه، وذلك في إطار النظام العام للمجتمع، بمختلف مؤسساتهاالجتماعيالموقف 

من األطفال 105، اكتشفا من خالل مقارنتهما لـBrunerبرونروHaleyهیليوفي دراسة أخرى للباحثین 
من األحداث المنحرفین، یعانون من اضطرابات شدیدة %91المنحرفین، بعدد مماثل من األطفال األسویاء، أن 

في شخصیاتهم، فهم یشعرون بقلق شدید و تعاسة كبیرة، بسبب ظروف حیاتهم، بینما ال تعاني من هذه األعراض 
.من األحداث غیر المنحرفین في المجموعة الضابطة%13وى المرضیة النفسیة س

:Aleanorألینـور و G. Sheldonشیلـدون جلـوك : نظریة تعدد العوامل لـ-2- 2-3

تقوم هذه النظریة على فكرة جوهریة، مفادها أن العنف، یرجع إلى سلسلة طویلة متعاقبة من الظروف  
ات على درجة كبیرة من التكامل، تؤدي في مجموعها إلى النتیجة العوامل واألسباب، التي تتشكل في مجموعو 

.النهائیة المتمثلة في العنف والعدوان
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، مقارنة بین مجموعة من األحداث المنحرفین، ومجموعة أخرى ألینوروشیلدونوقد أجري كل من العالمین 
، تعمل في دینامیكیة واالجتماعیةمن األحداث غیر المنحرفین، و توصال إلى أن كال من المتغیرات النفسیة 

داخلیة متكاملة، یصعب معها الفصل بین تأثیر كل منها، بصورة مستقلة، وعلیه فإن اإلنحراف بوصفه أحد سمات 
.واالجتماعیةالعنف والعدوان، یكون نتیجة نهائیة، إلسهام مجموعة كبیرة من العوامل العقلیة، الوجدانیة، الجثمانیة 

ر المتعدد العوامل، یؤكد وجود، دوافع فطریة غیر مروضة كامنة داخل الالشعور، تنتظر إن مثل هذا التفسی
عوامال وظروفا مواتیة للظهور، من أجل إشباع بعض الرغبات المكبوتة، التي باتت تنتظر فرصة للتعبیر عنها، 

یئیة وأخرى حضاریة وما العنف إذن إال تعبیر سلوكي، عن بعض هذه الدوافع المكبوتة، و التي أدت عوامل ب
بعض اإلتجاهات "كما یرى أصحاب هذه النظریة، أن ثمة .مالئمة، إلى بروزها بشكل واضح في المجتمع

، اختفت في أعماق شخصیة الطفل خالل مرحلة طفولته المبكرة، وذلك نتیجة تطور خاطئ أو نتیجة االجتماعیة
إلى سبب واحد، سلوك العنیف إلى عامل معین بالذات أوتنشئة اجتماعیة سیئة، ولذلك فإنه من غیر الممكن رد ال

.)45("طویلالظروف والعوامل والمواقف والمتغیرات،التي تنتظم في سیاقمجموعة متكاملة منبل إلى
: تحلیل ومناقشة-3

ع، بادئ ذي بدء، نجد من المهم أن نذكر بأن العنف األسري، باعتباره أحد أشكال العنف الممارس في المجتم
له خصوصیته، من حیث كونه جزءا من كل یمارس داخل بیئة اجتماعیة معلومة تتمثل في األسرة، ومن حیث 
العالقات األسریة المتبادلة بین األفراد، لذلك تم إخضاع التراث النظري المنتج حول العنف داخل المجتمع، إلى 

واألقدر علىنا األقرب في فهم العنف األسري، عملیة انتقائیة، وأدرجت النظریات العلمیة التي تبدو في تقدیر 
تفسیره، والتي حددت في المقاربات السیكولوجیة، السوسیولوجیة و السیكوسوسیولوجیة، وٕان كانت هذه األخیرة 
تمثل في نظرنا مدخال نظریا متكامال في فهم سلوك العنف الممارس داخل البیئة األسریة، فإن لكل من النظریات 

لنفسیة األخرى دورا هاما في تفسیره، لكن ما یؤخذ على كلیهما یتمثل في التركیز على عامل واحد وااالجتماعیة
.في تفسیر العنف 

ومن جملة اإلنتقادات التي وجهت إلى المقاربات السیكولوجیة بوجه عام، أنها قد أرجعت سلوك العنف إلى 
ئة اجتماعیة، ویتفاعل مع غیره من األفراد  فیها، عوامل نفسیة وانفعالیة فحسب، و أغفلت أن الفرد یعیش في بی

فأصحاب النظریات النفسیة و بخاصة مدرسة . ویدخل معهم في عالقات دائمة ومستمرة السیما مع أفراد أسرته
التحلیل النفسي، یكتفون بأن العنف أو ما یصطلحون على تسمیته بالعدوان، هو خاصیة تمتد جذورها إلى الطبیعة 

التي یتواجد فیها إال مثیرات االجتماعیةإذن غریزة إنسانیة ثابتة داخل كل فرد، وما عوامل البیئة البشریة، فهو
في تكوین العنف وظهوره لدى الفرد، وٕان كانت الحاالت االجتماعیةلها، وبهذا فإنهم یغفلون أهمیة العوامل 

حالة نفسیة ینظر إلیه كأحد العوامل وثقافیة، فاإلحباط اجتماعیةالنفسیة في معظمها تتكون نتیجة عوامل 
، االجتماعیةالمفضیة إلى العنف، غیر أنه قد یتكون لدى الفرد نتیجة عوامل اجتماعیة داخل بیئته األسریة أو 

.  كأن یكون اإلحباط نتیجة للخیانة الزوجیة غیر المتوقعة بین الزوجین
وجیة المنتجة حول العنف، فإنها تدور حول غلوها أما فیما یتعلق باإلنتقادات التي وجهت للنظریات السوسیول

في ارجاع العنف إلى عوامل اجتماعیة وثقافیة، وكأن الفرد هو تابع للجماعة فحسب، یأخذ وال یعط، یتأثر وال 
، هو سلوك اجتماعي مكتسب، وبناءا االجتماعيیؤثر، فالعنف حسب أصحاب هذه النظریات السیما نظریة التعلم 
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، و بالتالي فإن دور العوامل النفسیة واإلنفعالیة یبدو االجتماعیةعلى ذلك فإن الفرد العنیف إذن هو ضحیة بیئته 
.مغیبا تماما

األمر الذي جعلنا نضیف إلى التراث النظري السیكولوجي والسوسیولوجي، في تفسیر العنف، النظریات 
مل النفسیة واإلنفعالیة، باعتباره غریزة أوخاصیة إنسانیة كامنة التي تؤكد ارتباط العنف بالعوا،السیكوسوسیولوجیة

والثقافیة التي یتكون فیها، والتي تلعب دورا هاما االجتماعیةداخل كل فرد، وفي الوقت نفسه ال تلغي دور البیئة 
التي تماعیةاالجفي تكوین سلوك العنف وتنمیته، أو إضعافه والتقلیل منه، وهو ما یتوقف على أسالیب التنشئة 

تتبعها األسر و الجماعات األولیة، واألنماط الثقافیة التي تسود المجتمعات اإلنسانیة بوجه عام، فیمكن القول أن 
النظریات السیكوسوسیولوجیة قد استفادت من إسهامات الحقول السوسیولوجیة والسیكولوجیة وتجاوزت جوانب 

تلخیص العالقات بین أهم المتغیرات، التي یمكن أن تقدم وعلى ضوء ما تقدم، یمكن. الضعف والقصور فیهما
: تفسیرا للعنف األسري على النحو التالي 

عبارة عن فعل من أفعال العنف، یقوم به أحد أفراد األسرة ضد فرد آخر، تأخذ هذه األفعال " العنف األسري 
والعنف األسري یحدث . ر التي تسببهاأشكاال متعددة، وتتنوع من حیث الشدة واإلستقرار وكمیة ونوعیة األضرا

نتیجة حالة أو حاالت إحباط تثیر درجة عالیة من التوتر، تتطور إلى عدوان یعبر عنه في شكل فعل من أفعال 
:التالیةومصادر اإلحباط في المجتمعات المعاصرة كثیرة ومتنوعة، یمكن تصنیفها إلى الفئات العامة العنف،

: عوامل شخصیة وتتضمن -1
.الجنس، السن، المستوى التعلیمي، المكانة اإلجتماعیة: صفات عامة 1-1
.التوازن النفسي اإلجتماعي1-2
:عوامل مجتمعیة تتعلق بالمحیط و یمكن أن تقسم إلى-2
.القریب األسرة والعمل-المحیط المباشر2-1
.البعید الحي و المدینة-المحیط المباشر2-2
.القریب المجتمع والدولة–المحیط غیر المباشر 2-3
.)46(البعید الوضع الدولي–المحیط غیر المباشر 2-4

:خاتمـة
، وٕانما هو نتاج االجتماعیةفي األخیر، یمكن القول أن العنف األسري، لیس نتاج عامل معین في البیئة 

والثقافیة، مما یجعل منه مفهوما شائكا وشدید االجتماعیةلتداخل وتفاعل بین العوامل النفسیة واإلنفعالیة، والعوامل 
التعقید، یصعب تحدیده، ویكف أنه یختلف من مجتمع إلى آخر، و یتنامى والمتغیرات اإلقتصادیة والثقافیة في 
المجتمع، األمر الذي یستدعي منا كباحثین، المزید من اإلهتمام بالموضوع، السیما أنه ینتج داخل األسرة التي 

، التي یعتمد علیها في تنشئة األفراد الجدد، وٕاكسابهم أنماط السلوك القویم، الذي االجتماعیةؤسسات تعد أهم الم
یحقق تآزر الجماعة وتماسكها، و یحقق نمو مختلف األنساق في المجتمع، التي تعتمد بالدرجة األولى، على ما 

إن تفشي العنف في األسرة یمثل تهدیدا حقیقیا یتعلمه األفراد من معاییر وقیم وسلوك، في بیئتهم األسریة، وعلیه ف
، و أن المسارعة إلى اإلهتمام االجتماعیةالتي تقتضیها الحیاة االجتماعیة، والعالقات االجتماعيلتماسك البناء 
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بدراسة اإلختالالت البنیویة والوظائفیة لألسرة، من شأنه أن یقلل من حدة الظاهرة وانتشارها، طالما أن العنف 
.والثقافیة التي ینشأ فیها األفراد داخل األسراالجتماعیةي یمثل نتاجا للظروف والعوامل النفسیة واألسر 

:الهوامش
.903، ص )ت.د(بیروت –،  دار لسان العرب )معجم لغوي علمي ( ابن منظور،  لسان العرب المحیط - 1

2-Le petit Larousse ( grand format), 21 rue du Montparnasse – paris, 2004,  p 1068.

-دراسة میدانیة لممارسة العنف ضد النساء في الشارع بمدینة البلیدة–جمال معتوق، وجوه من العنف ضد النساء خارج بیوتهن - 3
ص نقال) 1992/1993(جامعة الجزائر –معهد علم االجتماع الثقافي،رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في فرع علم االجتماع (

:عن
-Robert(p) Dictionnaire  Le Robert a alphabétique et analogique de la langue française : Société du
nouveau livre (S.N.L) paris, 1978 , p 2097.
4- Oxford  advanced  learner’s  dictionary of current  English, p 1445.

2006قسنطینة، -علي سموك،  إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري من اجل مقاربة سوسیولوجیة،  دیوان المطبوعات الجامعیة- 5
:       ، نقال عن 35ص

- C.L.Ontonus, The Oxford Dictionnary of etmology, ED, oxford clarencton press, 1966.

.14، ص 1997، 1الریاض، ط مصطفى التیر، العنف العائلي،  - 6
، 1975دمشق   –الیاس زحالوي، منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي : فیلیب برنو و آخرون، المجتمع و العنف، ترجمة - 7

.154ص 
.15مصطفى التیر،  مرجع سابق، ص - 8
.84-47، ص ص 2005األردن،  –محمد عوض  الترتوري، أغادیر عرفات جویحان،  علم اإلرهاب، دار حامد - 9

.14مصطفى التیر،  مرجع سابق، ص -10
.12مصطفى التیر،  مرجع سابق، ص-11
.30، ص 1998بیروت، –فریدیریك معتوق، معجم العلوم االجتماعیة، أكادیمیا -12
.480، ص 1993الكویت،–فرج عبد القادر طه، موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي، دار سعاد الصباح -13
.441، ص)ت.د(بیروت،–، مكتبة لبنان )عربي-فرنسي-انجلیزي(احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة -14
.17، ص)ت.د(الجزائر،- دار مدني للطباعة و النشر والتوزیعاالجتماع،قاموس مصطلحات علم مداس،فاروق -15

: بأنه إكراه، في المراجع التالیة Violenceورد تعریف العنف - (*)
.342، ص2001بیروت، -، أكادیمیا)عربي-فرنسي- انجلیزي(فریدریك معتوق، معجم العلوم االجتماعیة  -
.441، ص)ت.د(بیروت، –، مكتبة لبنان )عربي-فرنسي-انجلیزي(احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة -

.84جع سابق، ص فیلیب برنو و آخرون، مر -16
.المرجع نفسه، المكان نفسه-17
.371صسابق،مرجع بدوي،احمد زكي -18
.359المرجع نفسه، ص -19
.18، ص 1983، 3بیروت، ط–نهاد رضا، منشورات عویدات : ألبیر كامو، اإلنسان المتمرد، ترجمة -20
.المرجع نفسه، المكان نفسه-21
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التسویة القانونیة في مخالفات التعمیر
عبد المجید بوالسلیو 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة–جامعة بأجي مختار 

:مقدمة
الجنائیة المتبعة من المالحظات التي أضحت قاسما مشتركا بین رجال القانون و المجتمع المدني، أن السیاسة 

والبناء، وفي المقابل فإن في الجزائر، أصبحت محل انتقاد لكثرة الجرائم المرتكبة، ومنها تلك المتعلقة بالتعمیر
.آلیات مكافحتها والتقلیل منها أصبحت عاجزة عن مواكبة هذا المد اإلجرامي

أن من دواعي االطمئنان للعدالة اوأمام هذا الوضع لم یعد من خالص إلعمال خیارات أخرى لمعالجتها، كم
الجنائیة، اعتماد قنوات جدیدة لحل المنازعات المتعلقة بالتعمیر خارج األجهزة القضائیة من خالل اعتماد التسویة 

و إحالة القضیة أمام القضاء الودیة، عبر إجراء الصلح بین أطراف الخصومة قبل تحریك الدعوى العمومیة
.المختص

أنواع متنوعة ومتعددة في القانون الوضعي الجزائري، -كما سنرى الحقا -ائیة المرادفة للصلحإن للتسویة الجز 
الصلح الضریبي، عقد الصلح بین الزوجین الذي ینظمه قانون األسرة، الصلح منها الصلح في المادة الجمركیة،

اص القانون الدولي في مجال في اإلفالس والتسویة القضائیة المنظم في القانون التجاري، التسویة بین أشخ

Résumé
On considère la conciliation à
l’amiable comme méthode adéquate
dans la solution des litiges devant les
instances judiciaires. Elle évite aux
protagonistes les charges  d’une part
et la haine d’autre part. Les
différentes législations positives ont
introduit dans leurs articles la
question de la réconciliation. C’est
pour cette raison, que le législateur a
insisté sur la réconciliation
juridique ; afin d’éviter la procédure
pénale.
L’urbanisme et la construction, qui
sont l’objet de cette étude, montrent
la pertinence de  cette vision.

Mots clés: conciliation, arbitrage,
urbanisme, poursuite pénale,
responsabilité pénale.

ملخص
طریقة ات أمام القضاءالتسویة الودیة للنزاعتعتبر

سلیمة ألنها ترفع عن المتخاصمین الكثیر من 
بینهم، الضغینةالعداوة واألعباء، من جهة، و تبعد

على - التشریعات الوضعیة الحدیثةف.من جهة أخرى
تضمنت في موادها مسألة - اختالف مصادرها

فالمشرع الجزائري  . القانونیةالتسویةوالصلح
أحاط عملیة و على الوصول إلى الحقیقةحرص

فعوض التعقید.التقاضي بكثیر من اإلجراءات
بالصلحالمشرعسمحالمرتبط بتقصي الحقیقة،

في منها التسویةو،التسویة في المسائل الجزائیةو 
.جرائم التعمیر قبل إقامة الدعوى العمومیة

الصلح، التحكیم، العمران، : الكلمات المفاتیح
.لجزائیةالمتابعة الجزائیة، المسؤولیة ا
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القانون الدولي العام، الصلح العمالي في قانون العمل والضمان االجتماعي والصلح الجزائي وأحكامه مفصلة في 
قانون اإلجراءات الجزائیة، باإلضافة إلى أحكام التسویة في مجال القوانین العقابیة الخاصة ومنها التسویة في 

.یكون موضوع دراسة بحثناقانون التعمیر والبناء الذي
من خالل ما سبق، یطرح التساؤل حول تعریف التسویة في مخالفات التعمیر، تمیزها عما یشابهها من أنظمة 

وما هي النتائج واآلثار المترتبة عنها؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في العناصر والنقاط قانونیة، شروط إعمالها،
. اآلتیة
قانونیةمفهوم التسویة ال:أوال

حقه فیها مباشرة من القانون و یقتصر دور الجهة الشخصالتسویة إعماًال لقواعد محددة بحیث یستمد تتم 
متى كانت مطابقة ألحكام القانون الذي ذلك سلطة التقدیرفياإلداریة على إصدار اإلجراءات دون أن یكون لها 

القانونیة بصورة عامة وفي مجال التعمیر بصورة وسنتناول في هذه النقطة المقصود بالتسویة .نص علیها
.مع بیان مشروعیتها وخصائصهاخاصة،

تعریف الصلح أو التسویة القانونیة-1
.هناك عدة تعاریف للصلح الجزائي، منها التعریف اللغوي واالصطالحي

:التعریف اللغوي-أ
فیقال لغة صلح وصلح صلوحا، فهو بالضم وسكون الالم اسم مشتق من المصالحة عكس المخاصمة، :الصلح

ویقال صلح الشيء إذا . )2(وجاء الصلح بمعنى آخر قطع المنازعة)1(من الصالح الذي هو عكس الفساد: صالح
.زال عنه الفساد

، فكان محل خالف بین المذاهب، ففي المذهب المالكي والمعمول به في )3(أما الصلح في الشریعة اإلسالمیة
أنه انتقال عن حق لرفع نزاع أو خوف وقوعه أما المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي الجزائر عرف الصلح ب

.فیتفقان على أنه قطع للنزاع
فال (مما سبق فإن التسویة بصورة عامة جائزة في الشریعة اإلسالمیة بالكتاب مصداقا لقوله سبحانه وتعالى

ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا و (وكذلك )4()والصلح خیرجناح علیهما إن یصالحا بینهما صلحا
إلیقاف الحرب )صلى اهللا علیه وسلم(تعارف علیه من الصلح الذي قام به الرسولوفي السنة النبویة ما. )5()بینهما

.لمدة عشر سنوات في صلح الحدیبیة
:التعریف االصطالحي-ب

، ورغم )6(یف الصلح أو التسویة القانونیةتعددت اآلراء الفقهیة حول تعر وفي القوانین الوضعیة المقارنة،
االختالف في صیاغتها فإنها متفقة من ناحیة الحكم وهو فض النزاع القائم وقطع الخصومة القضائیة، أما 
التشریع الوضعي الجزائري فلم یعرف التسویة كالتشریعات الوضعیة العربیة تاركا األمر للفقه، وهو حسن فعل 

الطرفان نزاعا بهینهيعقدالصلح(من القانون المدني الجزائري 459تي عرفته المادة ماعدا الصلح المدني، وال
).قائما أو یتوقیان به نزاعا محتمال، وذلك بان یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

ونحن نمیل إلى األخذ بهذا التعریف في القانون الجنائي الجزائري مع بعض التعدیالت في المصطلحات 
المستعملة في صیاغة المادة، وباألخص لفظ التنازل عن حقه، فتستبدل بلفظ جزء من حقه أو ادعائه كما نص 
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مقیدة ومحددة كما سنرى الحقا هذا من جهة وٕان التسویة في مجال العمران لیست مطلقة بل)7(المشرع المصري
. من جهة أخرى عند الحدیث عن الشروط المتطلبة في التسویة

)8(مشروعیة التسویة القانونیة-2

الجریمةنحوقانونیةللتسویة كآلیةمؤیدبینالفقهاء ورجال القانون عند الكالم عن التسویة القانونیةانقسملقد
.لهابصفة عامة ومعارض

:للتسویةالمؤیدون -أ
:التالیةالمبرراتلهاالمؤیدونیقدم

النزاعإلنهاءناجعةطریقةباعتبارهاوالتكالیفالوقتحیثمنالخصومكاهلعلىالتسویة العبءتخفف-
.)9(عددا هائال من القضایایشكوالذيالقضاء الجزائيكاهلعلىالعبءتخففباتة،كماوبصورةبالتراضي

.للخزینة العامةمالیةمواردالتسویة توفر-
الحد بصورة واسعة من إحالة مرتكب الجریمة على المؤسسة العقابیة التي تشهد اكتظاظا في عدد -

.)10(المحبوسین
تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة والمتكاملة، منها مصلحة المواطن في الحصول على سكن الئق -

.تقرارهومحترم ومصلحة المجتمع في أمنه واس
:المعارضون للتسویة-ب

:علیهافیأخذونلهاأما المعارضون

التسویةأنحینفيالقضائیةوالسلطةالتنفیذیةالسلطةبینالفصلبضرورةالقاضيالدستوريالمبدأمعتعارضها-
.المخالف، كما هو الحال في جرائم التعمیرمواجهةفيوالحكمالخصمدورتسند لإلدارة

والمحاكمة العادلةالدفاعبحقوقیتعلقفیماخاصةللمخالفالجزائیةاإلجراءاتتكفلهاالتيللضماناتإقصاءها-
.ومستقلقاض محایدقبلمن

.تؤثر التسویة في مبدأ المساواة في العقوبة-

الخصومة ءإلنهاكآلیةالمشرعقبلمنتكریسهابررتالتيلجرائم العمران هيوالمتشعبةالفنیةالطبیعةولعل
.الجزائیة

.ونخلص إلى اعتبار التسویة نظاما قانونیا معترفا به في القانون الجزائري 
خصائص وممیزات التسویة-3

:إن للتسویة الجزائیة عناصر تمیزها عن غیرها من األنظمة القانونیة ویتعلق اآلمر بـ
وجود نزاع قائم-أ

بین األطراف في حالة وجود الخصومة یطلق علیه تسویة أو تتفق اغلب التشریعات المدنیة على أن االتفاق 
.)11(صلحا، أما إذا لم یكن هناك نزاع فال نكون أمام التسویة
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التنازل مابین األطراف المتخاصمة-ب
إن الذي یمیزها عن غیرها كما سنرى الحقا هو أن یتنازل كل طرف في الدعوى عن جزء من ادعائه، وهذا 

الذي 20/07/2008المؤرخ في 08/15من المرسوم40المسائل الجزائیة بصورة عامة، وفي المادةاألمر مقرر في 
.یحدد قواعد مطابقة البنایات وٕاتمام إنجازها

النصوص المنظمة للتسویة استثنائیة- ج
الغرامة إذ ال تقوم إال في الجرائم التي لها وصف المخالفات ،والتي غالبا ما یقرر لها المشرع الجزائري عقوبة 

المالیة عمال بأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات الجزائري التي تقرر عقوبة الغرامة المالیة ما بین 
أو الحبس لمدة من یوم إلى شهرین، وتعلقها بالجریمة المرتكبة دون المساس بالجرائم /ج و.د20000و2000

).12(المرتبطة األخرى

إال بعد وقوع الفعل اإلجراميإن التسویة الجزائیة ال تكون -د
وهذا ما نقف علیه عند الحدیث عن شروط التسویة الحقا، على خالف بعض أنواع الصلح قد یكون سابقا أو 

.)13(مالزما للخطأ الذي یستوجب المسؤولیة
تمییز التسویة عن األنظمة القانونیة األخرى:ثانیا

رها من األنظمة القانونیة كالتحكیم، ترك الخصومة، إن للتسویة القانونیة مقومات وعناصر تمیزها عن غی
.ونظام الوساطة القضائیة المنصوص علیه في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

تمییز التسویة عن التحكیم-أ
بین األطراف المتنازعة في المسائل التجاریة . )14(التحكیم صورة شبه قضائیة من اجل فض النزاع القائم ودیا

:                                                                                                                            )15(واتفاق التحكیم یتخذ إحدى الصورتین. المدنیةأو 
.اتفاق تحكیم مستقل-
.صلي الذي ینظم العالقة بین األطراف المتعاقدةأن یكون االتفاق على التحكیم واردا في العقد األ-

وبخاصة في المجال التجاري في أن كل منهما یهدف إلى إنهاء المنازعة القائمة ) 16(تتفق التسویة مع التحكیم 
. دون استصدار الحكم القضائي

نما یعرض المسألة أما عنصر االختالف بینهما هو إن التحكیم ال نجد فیه عنصر التنازل المتبادل للحقوق وإ 
أمام شخص ثالث متفق علیه من الجانبین، عالوة على انه في التسویة تكون األطراف المتنازعة هي التي تنهي 

.النزاع القائم أما في التحكیم فالشخص المفوض هو الذي یتولى إنهاء النزاع
تمییز التسویة عن ترك الخصومة-ب

لحق المقرر قانونا عن الحق الذي یدعیه في عریضة الدعوي یقصد بترك الخصومة أن یتنازل المدعي با
.وهذا ما أقره قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري. االفتتاحیة

ومن هذا المفهوم یبرز الفارق بینهما إذ أن محل التنازل عن الحق في ترك الخصومة هو مجموعة 
لى حكم قضائي یكرس حقه المعتدى علیه، بینما موضوع اإلجراءات التي قام بها المدعي في سبیل الحصول ع

، ویترتب على هذا أنه في حالة ترك الخصومة )17(التنازل في التسویة هو نفي فصل المحكمة في النزاع القائم
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للمدعي أن یجدد الدعوى  القضائیة أمام نفس الجهة التي رفع أمامها الدعوى على خالف التسویة التي تحسم 
. یاالخصومة نهائ

وبالتالي یمنع إعادة تقدیم الشكوى استنادا لما تضمنته المادة السادسة من القانون اإلجرائي الجزائري حیث أن 
.الدعوى العمومیة الرامیة لتطبیق العقوبات تنقضي بسبق الفصل فیها

تمییز التسویة عن الوساطة- ج
لى نظام الوساطة بموجب المرسوم الرئاسي بادئ ذي بدء یمكن القول أن الجزائر من بین الدول التي لجأت إ

ومن مهامه حسب ما جاء في )18(والذي تضمن تأسیس وسیط الجمهوریة23/06/1996المؤرخ في 96/113رقم 
نص المادة الثالثة منه تقدیر حسن عالقة اإلدارة بالمواطنین، أي النظر في مظالم المواطن وتقریب وجهة النظر 

تعلق األمر باإلدارة المركزیة أو المحلیة،إلى غایة صدور األمر المتعلق بتعیین الوسیط بین المواطن واإلدارة سواء
. الذي یتولى تقریب وجهات النظر بین المتقاضین)19(القضائي

فالوساطة هي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة شخص ثالث یطلق علیه الوسیط، یعمل على تسهیل 
.متنازعة ومساعدتها على التوصل إلى التسویة الودیةالحوار الجاد بین األطراف ال

:نعرض للمقارنة بین التسویة والوساطة القضائیة من حیث أوجه الشبه واالختالف
أوجه الشبه*

:طبقا للقواعد واألحكام العامة في مجال اإلجراءات المتبعة في الدعاوى القضائیة فإنهما یتشابهان في
. إذا ما تم نجاحهماكالهما له أثر منهي للخصومة-
.كالهما له نفس حجیة الحكم القضائي-
.كالهما سند تنفیذي ،یخول ألي طرف مطالبة الطرف اآلخر بالحقوق المترتبة على االتفاق-

:أوجه االختالف* 
:بالرغم من تشابههما في نقاط عدة إال أنهما یختلفان في

الوساطة تسند إلى شخص ثالث سواء كان شخصا طبیعیا أو جمعیة یسمى الوسیط، أما الصلح یمكن أن -
. یعرضه الخصوم

على القاضي الذي یفصل في الدعوى المطوحة علیه القیام بالوساطة في الجلسة األولى، إال أن التسویة یمكن -
.قااللجوء إلیها في أي مرحلة كانت فیها الدعوى كما سنرى الح

شروط إعمال التسویة في مخالفات التعمیر:ثالثا
قبل التطرق لموضوعنا أود اإلشارة إلى أن هناك جملة من الشروط العامة لقیام التسویة قانونا تضمنتها بعض 

.القوانین و بالتالي ترتیب اآلثار القانونیة، باإلضافة إلى الشروط الخاصة بالتسویة في جرائم التعمیر

:العامة للتسویة الشروط -أ
:یشترط لصحة التسویة بوجه عام الشروط المتطلبة لصحة التصرفات القانونیة ویتعلق األمر ب

األهلیة القانونیة-
أي :إن القانون یفرض فیمن یقوم بأي تصرف قانوني أن یكون آهال لذلك بمعنى تتوافر فیه أهلیة التصرف 

أي التمتع بالحقوق المنصوص علیها وعلة ذلك أن مضمون :جوبتحمل النتائج المترتبة علیه ولیس أهلیة الو 
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التسویة هو تنازل كل طرف في النزاع عن جزء من ادعائه،ویترتب على هذا أن یكون المتصالح قد بلغ سن الرشد 
.)20(المدني
.خلو اإلرادة من العیوب-

-الغلط-التدلیس (اإلرادة، عالوة على ما سبق یجب أن تكون إرادة األطراف المتصالحة خالیة من عیوب
.ألننا بصدد عمل من األعمال المدنیة المتعلقة بالبناءوبخاصة مرتكب الفعل ألجرمي،). اإلكراه

:الشروط الخاصة بالتسویة في مخالفات  التعمیر-ب
وفرها بالرجوع إلى األحكام القانونیة المنظمة للتسویة أو للصلح نستنتج جملة من الشروط الخاصة التي یجب ت

:لصحة التسویة ویتعلق األمر ب
:الشروط الموضوعیة-

:فیما یليتتجسد الشروط الموضوعیة لصحة التسویة في مجال التعمیر
الشروط الخاصة بتكییف الفعل ألجرمي*

من تحلیل مواد قانون التعمیر الجزائري نجد أن المشرع لم یخرج عن القاعدة العامة المعمول بها في قانون 
ات الجزائیة حین تضمن إمكانیة التصالح في بعض الجرائم والتي قرر لها عقوبة سالبة للحریة أقل من اإلجراء

شهرین، وهذا المطبق في مجال التعمیر حیث إن الجرائم  التي یجوز تسویتها أو التصالح فیها هي التي قرر لها 
.المشرع عقوبة المخالفة 

ورة بالنظر إلى األفعال األخرى التي لها وصف الجنحة أو الجنایة وعلیه فالتسویة یقع على األفعال األقل خط
من قانون العقوبات الجزائري الذي قسم الجرائم بالنظر إلى جسامتها وخطورتها إلى 27حسب ما تضمنته المادة 

.جنایات،جنح ومخالفات
الشروط الخاصة بالعقار المعتدى علیه*

وعمال بأحكام للتسویة،قابلةالجزائیةالمخالفاتجمیعتكونالإذخاصامبدأالتسویةمنالمشرعجعللقد
منه التي نصت على تسویة الوعاء العقاري، نجد أن األفعال الجرمیة المقامة على ارض تابعة لألمالك 40المادة

علق اآلمر أو تالخاصة للدولة، الوالیة أو البلدیة هي التي تصلح للتسویة عند إقامة البناء دون رخصة قانونیة، 
سیمكن لكل صاحب تجزئة حسب التعدیالت التي أدخلت بالبناء على أرض غیر مقسمة أو مجزأة وكمثال لذلك 

م،1991على المرسوم التنفیذي الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة، الصادر سنة 
یوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف أن 28/05/2009الصادر في 09/307والمعدل بموجب المرسوم التنفیذي 

رخصة التجزئة حسب له، وتسلموالبیانات المتطلبةیتم، وفي هذه الحالة یلتزم بأن یقدم المعني الوثائق المكتوبة
رخصة بوضوح البالتعمیر، ویحدد القرار المتضمن تسلیم ةالمكلفالسلطة المختصةالحالة في شكل قرار من 

ب الطلب ویبین اإلجراءات واالرتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة األحكام التي یتكفل بها صاح
.وكذا آجال إنجاز أشغال التهیئة المقررة

شهادة تثبت مطابقة هذه األشغال علىوالتهیئة،من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال النفع یتحصل المستفید
.وٕاتمامها
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الشروط اإلجرائیة-
:قیام الشروط السالفة الذكر، فقد تطلب قانون التعمیر ضرورة توافر شروطا إجرائیة أخرى تتمثل فيعالوة على 

.الشروط الخاصة باكتساب التسویة الصفة الثبوتیة*

إن الشروط السابقة غیر كافیة إلنتاج التسویة آثارها القانونیة، بل البد من أن تكون الجریمة المقترفة ثابتة في 
كافة الطرق المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، ومنها األدلة الكتابیة حق المخالف ب

.المجسدة في محضر إثبات المخالفة الذي یحرره العون المكلف قانونا وبخاصة شرطة التعمیر
سوم السالف من المر 40لكي یعتد بها في مجال التعمیر والبناء ،ینبغي أن یكون  االتفاق مكتوبا، الن المادة

فال یكفي الذكر في الفقرة الثانیة نصت على إمكانیة اإلدارة التنازل عن القطعة األرضیة التي شید البناء علیها،
.)21(اتفاق أي تراضي األطراف بل یجب أن یكون مثبتا في ورقة أو محضر

الشروط الخاصة بمرتكب المخالفة*
قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا مهما كان الغرض من إقامة الجزائري مقترف المخالفة الذيالمشرعحمللقد

:اآلتیةالواجباتالبنایات سواء كانت مخصصة للسكن أو لممارسة النشاط الحرفي أو الصناعي

التسویةطلبواجب تقدیم-
لقوانین عمال باألحكام العامة في الصلح الجزائي فان الصلح  یوجه إلى وكیل الجمهوریة في حالة المخالفة ل

العقابیة، إال أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة بل إنه في بعض الجرائم الخاصة ،ومنها الجریمة 
الجمركیة والجریمة الضریبیة سمح لمرتكب المخالفة أن یوجه طلب الصلح أو التسویة إلى جهة اإلدارة المعنیة 

.معمول به في مخالفات التعمیر والبناءوالتي تتمثل في إدارة الجمارك وٕادارة الضرائب، وهذا ال

السالفة الذكر یمكن القول أن المشرع الجزائري فرض على المخالف أو من 40فبالرجوع إلى أحكام المادة 
ینوبه قانونا تقدیم طلب التسویة إلى الجهة اإلداریة المختصة، خالل مراحل الدعوى العمومیة في حالة تحریكها 

.وقبل صدور الحكم الجزائي من المحكمة المختصةمن قبل النیابة العامة،
ووجب اإلشارة في هذا الصدد، أن المخالف إذا ارتكب جریمة أخرى أو مماثلة فانه ال یستفید من تسویة ثانیة،

.مما یعني أن إمكانیة التسویة تمنح لمن ارتكب المخالفة ألول مرة
.رة أمالك الدولةالقیمة المالیة المحددة من قبل إداتسدیدواجب-

على المخالف أن یسدد الغرامة المالیة المحددة والتي تحدد حسب القیمة التجاریة للملك العقاري المتنازل علیه،
الجزائیة، ألن الفقرة األخیرة من نفس المادة أشارت إلى المتابعةمنمأمنفيیجعلهالتسویةمبلغالمخالفدفعإن

جراءات القانونیة خالل ستة أشهر تطبق بشأنه األحكام المنصوص علیها في المادة انه إذا لم یقم المخالف باإل
. ج.ج إلى مائة ألف د.من خمسین ألف دمن نفس المرسوم والتي تنص على معاقبة المخالف بغرامة مالیة87
:الشروط الخاصة بالجهة المختصة بالتسویة*

تسویةذلك أن صحة ال،مع مرتكب المخالفة موظفا مختصا قانوناتسویةیجب أن یكون ممثل اإلدارة الذي یجري ال
التي یجریها موظف غیر مختص أو تجاوز تسویةومن ثمة تبطل ال،ممثل اإلدارةاختصاصمشروطة بمدى 
ولقوتها غیر المألوفة فإن الترخیص بها یكون تسویةالذي تكتسبه الاالستثنائيللطابع اونظر ،حدود اختصاصه

وتكون السلطات المختصة بها معینة تعیینا دقیقا وتبعا لذلك تكون سلطة ،قتضى نص تشریعيصریحا وبم
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،محدداویكون اختصاصهمتتوفر فیهم الكفاءة العلمیة والعملیة،التصالح مسندة بصورة ضیقة لموظفین معینین 
مع التسویةإبرامالتي لها سلطةلةإدارة أمالك الدو مصالحفيتسویةویتمثل ممثلو اإلدارة الذین یجوز لهم إجراء ال

.المخالف
الرفض؟قرارفيالطعنالمخالفبإمكانالمخالف وهلمعالتسویةإبرامرفضالمختصةالسلطةبإمكانهللكن
)22(التصالحرفض-

إبرامأمالك الدولة لمصالحأنه یمكنصراحةتضمنقانون التعمیرألنللمخالفبحقلیستالتسویةمبدئیا
معالتصالحرفضأوقبوللهایتسنىبحیثالتسویة من خالل التنازل عن األمالك العقاریة المعتدى علیها،

. المخالف
وبالتالي یمكن لجهة اإلدارة رفض التسویة أو التصالح، غیر أن هذا حسب رأینا مناف للحكمة المرجوة من 

.المنازعات ومنها المنازعة المتعلقة بالتعمیرمبررات التسویة باعتبارها طریقة فعالة في حل 
الرفضقرارفيالطعنإمكانیة-

رفض التسویة وهذا ما جاء المتضمناإلدارةقرارمراقبةالمرسوم السابق الذكر للمصرح بالتسویة إمكانیةمنح
یقع بدائرتها العقار من نفس المرسوم ویكون ذلك أمام لجنة الطعن على مستوى الدائرة التي 46في نص المادة

یوما من تاریخ 30من نفس المرسوم في أجل ال یتعدى 47المعتدى علیه والمنصوص علیها بمقتضى المادة 
.تبلیغه قرار الرفض

یوما من تاریخ اإلیداع طبقا 30أن تفصل في الطعن المودع في أجل ال یتعدى وعلى لجنة الطعن المختصة
.من نفس المرسوم49لنص المادة

ما یمكن للمصرح بالتسویة في حالة الرفض من قبل لجنة الوالیة أن یلجأ إلى القضاء اإلداري للمطالبة بإلغاء ك
من نفس 52قرار رفض التسویة متى كانت جائزة وتتوفر على الشروط القانونیة عمال بما تضمنته المادة 

.المرسوم
.آثارا عامة وأخرى خاصةعلیهارتبالمشرعفإنالمخالفمعالتسویةطلباإلدارةقبلتإذاأما

أثار التسویة في مخالفات التعمیر :رابعا
مما تقدم بشان تعریف التسویة و تمییزها عن غیرها وبیان مدى مشروعیتها وقانونیتها، یتضح جلیا أن 

:التشریعات الوضعیة تتفق على اآلثار العامة والخاصة المترتبة عنها والتي تتمثل في
إنهاء النزاع القائم-أ

للتسویة في مجال التعمیر أثر جوهري وأساسي في الخصومة القضائیة، والمتمثل في الحسم النهائي 
من ذات المرسوم التي بینت انه في حالة عدم قیام مقدم الطلب 40ویستدل على ذلك من ألفاظ المادة. للخصومة

المختص باعتباره مرتكبا لجریمة منصوص علیها في قانون باألعمال المتطلبة یحال الملف أمام القضاء الجنائي
.التعمیر

غیر انه في حالة عدم تنفیذ االلتزامات والواجبات الملقاة على عاتق المخالف، فلوكیل الجمهوریة استرداد الحق 
بقا لما تضمنته العام في المتابعة الجزائیة  وبالتالي تحریك الدعوى العمومیة الرامیة لتطبیق العقوبات المقررة ط

.المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري
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بل تبقى قائمة طبقا ال تؤثر التسویة الجزائیة على الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة محل المتابعة،-ب
الطریق المدني للقواعد العامة المتعلقة باستقاللیة الدعوى المدنیة عن الدعوى العمومیة وعلى المتضرر أن یسلك 

للحصول على التعویضات المدنیة، على أساس الفعل الضار كمصدر من مصادر المسؤولیة المدنیة، كما هو 
.الحال بالنسبة للجار في حالة ما إذا لحقه ضرر من جراء إقامة البناء دون رخصة

تنفیذ بنود التسویة- ج
جب ذلك على المخالف أن ینفذ االلتزامات إن التسویة الجزائیة في مجال التعمیر ملزمة للطرفین،وبمو 

أن یلزمه بتنفیذ ذلك أو الرجوع إلى ) اإلدارة(والواجبات التي على عاتقه، فإذا أخل بإحداها أمكن للطرف األخر
نفس الموضوع محل التسویة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري بالنسبة لجریمة عدم المطابقة للمواصفات المتطلبة 

تقوم المصالح المعنیة بالتأكد من أن المخالف قد قام بإصالح المخالفة المرتكبة وفي الحالة العكسیة في البناء، إذ 
.تقوم بهدم الجزء المخالف 

ةخاتمـ
ما یمكن قوله في الختام أن التسویة طریق من الطرق شبه القضائیة لحل المنازعات بین األشخاص إلى جانب 

دیة نص علیها المشرع الجزائري ألهمیتها وفعالیتها في إنهاء الخصومة  في الطرق القضائیة العادیة وغیر العا
مسائل التعمیر والبناء، وكآلیة حضاریة لتربیة النفس البشریة على التسامح و التصالح وتجاوز األخطاء الجرمیة 

.المقترفة
تستجیب لطلب المعنیة أنوٕان المستفید األول من التسویة هو مرتكب المخالفة، ولتحقیق ذلك فعلى اإلدارة 

التسویة طالما توافرت شروطها، لما في ذلك من احترام إلرادة المشرع الجزائري من جهة ومن تخفیف للطابع 
.الزجري والقهري لمخالفات التعمیر من جهة أخرى

: الهوامش
. 516، ص 1954، دار بیروت للطباعة و النشر، بیروت، 2ابن منظور، لسان العرب، مجلد- 1
.201، ص 1987النووي، تحریر ألفاظ التنبیه، دار القلم، دمشق، - 2
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مقارنةدراسةالجزائیة ؟تالجزائري الحیاة الخاصة في آخر تعدیالت قانوني العقوبات واإلجراءام المشرع كیف نظّ 
حیدرة سعدي 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
جامعة تبسة

:مقدمــة
سـئلة كثیـرة فـي هـذا المجـال أالعدید مـن الصـعوبات، كمـا تثـار -جمیع جوانبهافي-الخاصةیثیر تنظیم الحیاة 

مثلــة علــى ذلــك، مــا هــي حــدود هــذه الحیــاة الخاصــة؟ ومــا هــو ضــابط ألاومــن . لــى هــذا التنظــیم القــانونيإللوصــول 
المساس بها ؟ وما هي الضوابط المشروعة للدولة  للمساس بهذه الحیاة الخاصة ؟ 

ن المسـاس بالحیـاة الخاصـة یكـون بموجـب أحكـام القـانون، فمـا هـي الضـمانات التـي یجـب أن تتـوافر فـي هـذا أوبما 
و بأنهــا قــد خرجــت أالقــانون ؟  و متــى یمكــن القــول، بــأن الدولــة قــد التزمــت حــدود وظیفتهــا فــي ســن هــذه القــوانین، 

عنها ؟
الحیـاة الخاصـة، ومـدى حریـة النظـام السیاسـي ن هذا البحث یثیر التساؤل حـول ضـوابط العدالـة فـي تنظـیم أكما 

الذي تصدر التشریعات الماسة بها في ظله، الشيء الذي جعل الفلسفة السائدة فـي المـذهب الحـر تنظـر إلـى الحیـاة 
وأن تــدخل القــانون إنمــا یكــون بقــدر ضــرورة هــذا التــدخل، وال . الخاصــة لألفــراد علــى أنــه نطــاق یجــب االبتعــاد عنــه

Résumé
Cet article traite le thème du dernier
amendement, élaboré par le législateur
algérien, sur les lois des procédures
pénales et le Code pénal, dans le volet
traitant de  l’organisation de la vie
privée.
Ce thème sera traité, suivant les axes ci –
dessous :
1-Définition de la vie privée dans le Fikh
et la loi.
2-Le champ de cette vie privée,
conformément à ces amendements.
3-Comment les amendements ont
organisé la vie privée et quels sont les
mécanismes utilisés pour couvrir ce
thème.
4-La définition scientifique  et la vie
privée.
Cet article comporte une conclusion, qui
met en exergue des lacunes, relevées
dans ce domaine.

Mots clé : Vie privée, intimité, droit, loi,
justice.

ملخص
اه المشرع جر الذي أخیراألالتعدیلالمقالیتناول هذا

جراءات الجزائیة وقانون الجزائري في قانوني اإل
تعرض وقد .تنظیم الحیاة الخاصةالعقوبات في

:لمسائل أساسیة تتمثل في
نطاق هذه ؛ مدلول الحیاة الخاصة وفقا للفقه والقانون

كیف نظم ؛و لهذا التعدیلحسبالحیاة  الخاصة
الدلیل ؛ التعدیل هذه الحیاة الخاصة وألیات حمایته 

.العلمي والحیاة الخاصة
یكون فراغ اتمة بینا فیها ما قدانتهى المقال بخوقد

.تشریعي في هذا التعدیل

الحیاة الخاصة، الخصوصیة، : الكلمات المفاتیح
.القانون، العدال.الحق، 
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ألن الفكــر الحــر ینظــر إلــى تــدخل القــانون فــي أي مجــال علــى أنــه االنتقــاص مــن . ز هــذه الضــرورةتتعــداه بمــا یجــاو 
. حقوق األفراد وحریاتهم، ویؤدي بذلك إلى إعاقـة الطاقـات البشـریة عـن االنطـالق وٕالـى انتقـاص مـن سـعادة األفـراد 

دیم سـالم وأمـن الجماعـة، ألنـه ال وأن التدخل المستمر من جانب القـانون فـي المجـال الخـاص بـاألفراد مـن شـأنه تهـ
والحیــاة الخاصــة . خیــر فــي مجتمــع ال یــأمن فیــه المــرء علــى نفســه وحیاتــه مــن التــدخل المســتمر مــن جانــب القــانون 

ومن خـالل هـذه المبـادئ ،)1(لیست مطلقة وٕانما هي حریة تقبل التنظیم، وبهذا التنظیم یتم التوفیق بین الفرد والدولة
في التعدیل األخیـر الـذي أجـراه علـى حمایـة هـذا الجانـب القـانوني المهـم فـي حیـاة اإلنسـان أال هل المشرع الجزائري

وهي الحیاة الخاصة قد احترم هذه المباديء وكان هدفه حقیقة هو الوصول إلـى تحقیـق الغایـة المنشـودة مـن حمایـة 
.والذي سنتطرق إلیه الحقا2006الحیاة الخاصة للمواطن الجزائري، وذلك في التعدیل الذي أجراه في سنة 

نـه یجـب تعریـف إو لمعرفة الهدف الذي یصـبوا إلیـه المشـرع فـي حمایـة الحیـاة الخاصـة، والتعـدیل الـذي أجـراه، ف
خیــرة ؟ ومــا هــو نطاقهــا؟ وكیــف نظمهــا المشــرع ؟ وصـــوال إلــى حمایتهــا والمــؤثرات التــي قــد تتــأثر بهــا، ولهــذا هــذه األ

: لى مطلبین كما یليإع في مبحثین وكل مبحث لى هذا الموضو إسنحاول التطرق 
مدلول الحیاة الخاصة: المبحث األول

نشـــــأ مفهــــوم الحیــــاة الخاصــــة فــــي ظــــل المــــذهب الفـــــردي الــــذي كانــــت لــــه جوانبـــــه االقتصــــادیة، واالجتماعیــــة، 
قتصــاد، وتحدیـــد اإلولقـــد اهــتم الفكــر السیاســي بالظــاهرة االقتصــادیة، وتحلیــل دور الدولــة فــي. والسیاســیة، والدینیــة 

وقــد نشــأ . مجاالتهــا فــي النشــاط االقتصــادي، وقـــام ارتبــاط وثیـــق بــین النظریــات  السیاســیة والنظریــات االقتصــادیة 
المذهب الفردي على الرغبة فـي الحصـول علـى رؤوس األمـوال والرغبـة فـي الحصـول علـى الـربح، وبـذلك أدت هـذه 

علـــى عـــاتق األفــراد، وٕالـــى إعـــالء شـــأن الفـــرد وتقلـــیص ســـلطة الدولـــة المبــاديء إلـــى التحـــرر مـــن القیـــود المفروضـــة 
. وتدخلها في النشاط الفردي، ومن ثـم كانـت حریـة الحیـاة الخاصـة مـن هـذه الوجهـة وضـع قیـود علـى سـلطة الدولـة 

اة فـإذا كـان مـدلول الحیـ. وقد ارتبطت الحیاة الخاصة كذلك باألفكار التي صـاحبت الثـورة الفرنسـیة وظـروف قیامهـا 
الخاصة یتطلب لفتة إلـى أصـل نشـأتها فإننـا نسـتنتج أن المشـرع الجزائـري مـرغم علـى أن یسـایر ویواكـب التشـریعات 
التي تحمي الحیاة الخاصة، وهذا ألن االتجاه االقتصادي للبالد قد تحول من النظام االشـتراكي إلـى نظـام االقتصـاد 

تصــاد حــر دون أن نعطــي أهمیــة للحیــاة الخاصــة للفــرد ونطلــق الحــر، وبالتــالي فإنــه ال یمكــن أبــدا أن یكــون هنــاك اق
جـاء 2006یدیه من أي قید قد یقف في تحرره، هـذا وٕان كـان هـذا التعـدیل الـذي أحدثـه المشـرع الجزائـري فـي سـنة 

متـــأخرا بعـــض الشـــيء مقارنـــة بالشـــوط الـــذي قطعـــه االقتصـــاد الحـــر منـــذ التغییـــر الـــذي وقـــع فـــي المنهـــاج السیاســـي 
. جي ، إال أننا نرى أن المشرع مرغم على هذا التعدیل لكي یواكب المنهج اإلیدیولوجي الرأسمالي واإلیدیولو 

تعریف الحیاة الخاصة : المطلب األول
یــذهب الفقــه أنــه مــن الصــعب إعطــاء الخصوصــیة تعریفــا یصــلح للتطبیــق فــي المجــال القــانوني، فــي حــین ذهــب 

خصوصیة ولیست الخصوصیة في حـد ذاتهـا، وقـد اختلفـت التعریفـات جزء من الفقه إلى محاولة تعریف الحق في ال
إن كـل شـخص ینتهـك بصـورة جدیـة : " تعریـف معهـد القـانون األمریكـي بقولـه : في ما یخص الخصوصیة وأشـهرها

ودون وجه حق ، حق شخص آخر في أال تصل أمـوره وأحوالـه إلـى علـم الغیـر وأال تكـون صـورته عرضـة ألخطـار 
ویـــذهب جانـــب مـــن الفقـــه األمریكـــي إلـــى تعریـــف الحـــق فـــي )2(مســـؤوال أمـــام المعتـــدى علیـــه الجمهـــور،  یعتبـــر

.الخصوصیة بأنه الحق في الخلوة
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بأنــه لكـل إنســان نطـاق مـن الحیــاة یجـب أن یكــون شخصـیا ومقصــورا علیـه بحیــث ال : " یعرفهـا الفقـه الفرنســي بقولـه
.یجوز للغیر أن یتدخل إلیه بدون إذن

عض الفقهاء بأنه یقصد بالحق في الخصوصیة أال یطلع اآلخرین من الناس على الحیاة كما یعرفه ب
.) 3(الخاصة للشخص 

لقد اخذ على هذه التعریفات أنها ال تقدم معیارا قانونیا لتحدید المقصـود بالحیـاة الخاصـة، وٕانمـا تقـدم فـي الحقیقـة 
مبررا للظروف النفسیة التي تفرض حمایة الحیاة الخاصة، حیث توضح ضرورة أن یترك اإلنسان وشـأنه فـي خلوتـه 

.)4(لخاصة حتى یسعد بحیاته وهدوءه، ولكن ال یحدد ماهیة الحیاة ا

كمــا أنــه یخشــى أن یكــون هنــاك خلــط بــین الحریــة والحــق فــي الخصوصــیة، ولــذلك فقــد اســتقر علــى أن الحیــاة 
تلـــك األمـــور أو الوســـائل أو األحـــوال التـــي یحـــرص اإلنســـان علـــى عـــدم إعالنهـــا والحفـــاظ علیهـــا : " الخاصـــة هـــي 

وذلـك نـزوال علـى مـا تقتضـیه . ارك اآلخـرین وٕاحاطتها بسیاج من الحمایة الرتباطها شخصیا بهدف إبعادهـا عـن مـد
مصلحته أو یحقق فائدته، ومن ثم ال یمكن الوصول إلیها إال بعمل یجب أن تتوافر فیه شروط خاصة وقیـود معینـة 
یحـددها النظــام القــانوني وفقــا لمـا اســتقر علیــه األمــر بشـأن تحدیــدها وٕاال أعتبــر الحصــول علیهـا عمــال غیــر مشــروع 

.) 5(" اعله یستوجب مسؤولیة ف

.ونحن نسایر هذا التعریف، ألنه یفرق بین الحریة الخاصة والحیاة الخاصة-
نطاق الحیاة الخاصة:المطلب الثاني

لكــل حــق نطاقــه المحــدد، والقیــود التــي ترســم للحیــاة الخاصــة، تشــكل نطــاق هــذه الحریـــة، ویكــون المســاس بهــا 
لكـن قـد یحـدث أن تتعـارض ممارسـة هـذه الحیـاة الخاصـة مـع . عمشـروعا، متـى التـزم الشـروط التـي اسـتجوبها الشـار 

ممارسة الدولة لسـلطاتها التـي تباشـرها تحقیقـا للمصـلحة العامـة، فالبحـث عـن الحقیقـة فـي بعـض الجـرائم مـثال یعنـي 
ومـن ناحیـة أخـرى فــإن . الفاعلیـة فـي اإلجـراءات، ولكـن ذلـك قــد ینـال مـن الحریـة الشخصـیة لألفـراد هــذا مـن ناحیـة 

لحرص على كفالة هذه الحریة، قد یترتب علیه غل ید العدالـة مـن أن تمتـد بالعقـاب إلـى الجنـاة، ممـا یثیـر التسـاؤل ا
ولى بالترجیح ؟ أحول أي الحقین 

وبما ان الحیاة الخاصة وحق الدولة في ممارسة سلطاتها العامة، هما حقـان ال یجـب أن یكـون بینهمـا تعــارض، 
. التشـریعیة علـى تحقیـق هـذا التـوازن وٕانمـا یجب التوازن بینهمـا، ویتوقـف نجــاح السیاسـةفـال یجب التضحیة بأیهما 

و من اجـل ذلـك فـإن الشـارع یجیـز المسـاس بالحیـاة الخاصـة لألفـراد بشـرط االلتـزام بمـا أوجبـه القـانون مـن ضـوابط، 
. لحریـة مــن وجهــة أخــرىوهـذه الضــوابط هــي شـروط لمشــروعیة الفعــل والمـاس بهــا مــن وجهــة، وهـي الضــمان لهــذه ا

.)6(لذلك أخضع استعمال هذا الحق لقیود دقیقة تكفل تحقیق التوازن بین ممارسة السلطة والمساس بالحیاة الخاصة

ویشـترط لشـرعیة اإلجـراء المـاس بالحیـاة الخاصـة مراعـاة القواعـد الموضـوعیة، والشـكلیة التـي قررهـا الشـارع لهــذا 
اإلجراء، فأما القواعد الموضـوعیة فتعنـي الحـاالت التـي یجـوز فیهـا اتخـاذ إجـراء مـاس بالحیـاة الخاصـة ، والمرتبطـة 

هــي القواعــد التــي تــنظم كیفیــة تنفیــذ اإلجــراء المــاس بالحیــاة بمشــروعیة اإلجــراء فــي حــد ذاتــه، وأمــا القواعــد الشــكلیة ف
الخاصة وجزاء المساس بهذه األخیرة، خالفا لألوضاع التي رسمها الشارع، وهو بطالن اإلجراء ومـن ثـم بطـالن مـا 
یســتمد منــه ، كمــا أنــه مــن ضــمن الشــروط، أن یصــدر هــذا الفعــل مــن ســلطة مختصــة بإصــداره وفــي الحــاالت التــي 

.)7(ا القانون ینص علیه
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وللحیاة الخاصة حرمة نظمتها الدساتیر وقوانین اإلجراءات الجزائیـة، ففـي عـدا حالـة التلـبس ال یجـوز تفتـیش أي 
ونـص فـي الدسـتور علـى . أحد إال بأمر من القاضي المخـتص أو النیابـة العامـة مـثال ، وذلـك وفقـا ألحكـام القـانون 

لمســاكن حرمــة فــال یجــوز دخولهــا، وال تفتیشــها إال بــأمر قضــائي أن ل: حمایــة بعــض جوانــب الحیــاة الخاصــة مثــل
كمـــا نـــص علـــى أن لحیـــاة المـــواطنین الخاصـــة حرمـــة یحمیهـــا القـــانون، وللمراســـالت . مســـبب وفقـــا ألحكـــام القـــانون

البریدیـة والبرقیــة، والمحادثـات التلیفونیــة وغیرهــا مـن وســائل االتصـال، حرمــة وســریتها مكفولـة، وال یجــوز مصــادرتها 
.) 8(أو االطالع علیها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا ألحكام القانون 

وتقرر هذه النصوص حمایة الحق في الحیاة الخاصـة، وهـو واضـح ، ان هـذا الحـق یمارسـه اإلنسـان مـن خـالل 
الحـق فـي عدة مجاالت في كیانه الشخصي ویتمتع الشخص بحرمته، على أنه باإلضافة إلى هـذه الحرمـة فـإن هـذا 

وهـذا . هذه الحیاة یعطي لصاحبه حق إضفاء طابع السریة على المعلومات التي تتولد عن ممارسة حیاته الخاصـة 
المعنـــى األخیـــر هـــو الـــذي یمیـــز الحیـــاة العامـــة التـــي یعیشـــها الفـــرد علـــى مشـــهد مـــن المجتمـــع ، والتـــي تعنـــي بحكـــم 

.طبیعتها التمیز بالعالنیة 
ذكریـات الحیـاة : " قضـت بــأن 1955مـارس 06محكمـة اسـتئناف بـاریس بتـاریخ وفي هذا المعنى، وفي حكـم ل

الخاصة لكل فرد تتعلق بقطعته األدبیـة، وأنـه ال یملـك أحـد حقـا فـي نشـرها ولـو بغیـر نیـة اإلضـرار طالمـا كـان ذلـك 
شـك إلــى العامـة للفـرد تخضــع بغیـربـدون تـرخیص صــریح مـن صـاحب الحیــاة التـي یحكـى عنهــا، هـذا بینمـا الحیـــاة

. والحــق فــي إضــفاء طــابع الســریة علــى المعلومــات المســتمدة مــن حریــة ممارســة الحیــاة الخاصــة)9(" قواعــد مختلفــة 
:وتحتوي حرمة الحیاة الخاصة على عنصرین

La liberté de disposer de soiحرمة ممارسة الحیاة الخاصة :األول – même.
.La protection de L’intimitéة عن ممارسة الحیاة الخاصة الحـق في حمایة الخصوصیة الناتج:الثاني

والــذي یكــرس حــق كــل إنســان فــي عــدم نشــر أخبــار حیاتـــه الخاصــة إال بموافقتــه، وحقــه فــي حفــظ أســرار مراســالته 
غیر ان األمر لـم یقتصـر علـى القیمـة الدسـتوریة لهـذا الحـق فـي الحیـاة الخاصـة بمجاالتـه )10(ومحادثاته الشخصیة 

وبالعناصــر الســالفة .مختلفــة ـ حرمــة الشــخص، حرمــة المســكن، حرمــة المراســالت، حرمــة المحادثــات الشخصــیةال
".الذكر، حرمة ممارسة الحیاة الخاصة والحق في حمایة الخصوصیة 

، والعهــد الــدولي 12یضــا بــاإلعالن العــالمي لحقــوق اإلنســان مــن خــالل المــادة أنمــا فقــد تأكــدت هــذه الحمایــة إ و 
.17المدنیة والسیاسیة في المادة للحقوق 

وفــي فرنســا فقــد لــوحظ بأنــه قــد تــم الطعــن أمــام المجلــس أكثــر مــن مــرة أن القــانون لــم یحتــرم الحــق فــي الحیــاة 
الخاصة، إال أنه لم یصدر قرارا صریحا یؤكد القیمة الدستوریة للحق في الحیـاة الخاصـة، ومـع ذلـك فقـد صـدر قـرار 

دسـتوریة نـص یخـول لمـأموري الضـبط القضـائي ولمسـاعدیهم دخـول السـیارات بعـدم 1977جـانفي 12ضـمني فـي 
الخاصة ، باعتباره مخالفا للحق في الحریـة الشخصـیة، وقـد قیـل بـأن الحـق فـي الحیـاة الخاصـة ینـدرج تحـت الحریـة 

. )11(الشخصیة 
تنظیم الحیاة الخاصة : المبحث الثاني

للقـــانون، تهـــدفان إلـــى تحقیـــق التـــوازن بـــین المصـــالح االجتماعیـــة رغـــم أن الشـــرعیة القانونیـــة، والمبـــادئ العامـــة 
ن ممــا ال شــك فیـــه أن أال إ. والمصـالح والفردیــة، وٕاقامــة قـــدرا مــن التوفیــق بــین مــا تقتضــیه كـــال منهمــا مــن اعتبــارات
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ذلــك ویظهــر. هـذا الــدور ومــا یلعبــه، فــي رعایــة وصــیانة المصــلحة الخاصــة، یبــدو أكثــر وضــوحا فــي الحیــاة العملیــة
جلیا في المفاضلة و التمیز الواضح الذي تحظى بـه سـلطات االدعـاء، نائبـة المجتمـع، للوصـول إلـى حقیقـة الواقعـة 

الشــيء الــذي یزیــد مــن استمســاك الفــرد بالشــرعیة القانونیــة . المرتكبــة، ممــا قــد یصــبغ دورهــا دائمــا بقــدر مــن التفــوق
ه األساسـیة، وذلـك باعتبارهمـا الضـمانة الفعالـة، والقـادرة علـى والمبادئ العامة له، من أجل الدفاع عن حریته وحقوقـ

ویحــول بالتـــالي دون إســاءة اســتعمالهما أو االنحـــراف بهمــا عـــن . تعویضــه عــن ذلـــك الفــارق فــي القـــدرات والوســائل
ویتعـاظم قـدرهما فــي نطـاق الحیـاة الخاصـة بهـدف صــیانة . ولـذا یبـرز الـدور الفعــال للشـرعیة والمشـروعیة. غایتهمـا 
لیــات لحمایــة هــذا الحــق وهــو مــا ســوف آلــى تــوفیر إن األمــر ال یتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل یتعــداه أغیــر . مكوناتهــا 

.نحاول تبیانه في التالي
حمایة الحیاة الخاصةآلیات: األولالمطلب 

إن حقوق اإلنسان كثیـرة ومتنوعـة، وتمـس فـي جملتهـا الشـخص فـي كـل مـا یحـرص علیـه، وتـرتبط ارتباطـا وثیقـا 
لذلك قیل بأن قانون اإلجـراءات الجزائیـة هـو . باإلجراءات الجنائیة ألنه النظام القانوني الذي ینظم الحریة الشخصیة

ومـن بـین هـذه الحقـوق علـى سـبیل . الذي یعكس الصـورة الدقیقـة والمعبـرة عـن نظـام الحریـات فـي هـذا البلـد أو ذاك 
:المثال ال الحصر 

.، إال في الحاالت التي حددها القانونأال یتهم شخص، أو یحجز، أو یحبس-
.ن تثبت إدانته بحكم باتألى إالحق للمتهم في اعتباره بریئا -
.الحق للمتهم لعدم تعرضه للتعذیب-
.الحق في حرمة مسكنه -
.الحق في حرمة حیاته الخاصة -

علیهــا، فــي غیــر الحــاالت التــي یــنص علیهــا االعتــداءهــذه الحقــوق هــو الــذي جعــل المشــرع یحــرم إقــراریعتبــر 
ومـن هـذا المفهـوم تظهـر آلیـه  ودور القـانون فـي . القانون، في كافـة التشـریعات الداخلیـة للـدول، أو المواثیـق الدولیـة

اال أن هذا الـدور فـي نطـاق حمایـة الحیـاة الخاصـة، ال یمكـن إدراكـه أو تلمـس حقیقتـه، . صیانة هذه الحیاة الخاصة
وقـــد ســـاعد علـــى هـــذه . ل التعـــرض علـــى مـــا قـــد یتـــربص بتلـــك الحیـــاة، أو مـــا یحـــیط بهـــا مـــن مخـــاطرإال مـــن خـــال

: االعتداءات على الحیاة الخاصة عدة عوامل والتي نلخصها في ما یلي
، ولم تعد هنـاك حـواجز تحـول دون ...التقدم العلمي وما أحدثه مثل أجهزة التقاط الصور والتصنت والتسجیل الخ-

. ة الخاصة غزو الحیا
ــــاة الخاصـــة - ـــى حســـاب الحی ــــح المــــادي عل ـــل الرب ـــل فـــي وســـائل اإلعـــالم وصـــناعتها للفضـــائح مقاب التطـــور الهائ

.لألشخاص ، خاصة منها ما یتعلق باألنترنات 
ـــــ الظـــــروف السیاســـــیة واالجتماعیـــــة للـــــدول التـــــي أصـــــبحت تســـــاعد علـــــى االعتـــــداء علـــــى الحیـــــاة الخاصـــــة مثـــــل                     ـ

.هذه الثورات و ما یسمى بالربیع العربي
:عتداء بصورة خفیة، أو ظاهرة علنیةما اإلإعتداء صورتین  وقد یأخذ هذا اإل
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مثلة كثیرة على هذا النوع، فقد یكون تفتیش للشـخص، أو لمسـكنه، أو إخضاعــه لـبعض ن األإ:الظاهـراالعتداء-
أو الحــد منهــا، وهــذه كلهــا إجــراءات قــد نظمهــا قــانون اإلجــراءات الجزائیــة ولــم التجــارب، أو الفحــوص، تقییــدا حریتــه 

. واالستقرارتعد تثیر نقاشا كبیرا ألنها أصبحت تتسم بقدر من الثبات 
ــــداء ــــياالعت ــــة :الخف ــــى المحادثــــات الســــلكیة والالســــلكیة أو اخــــتالس الرؤی ــــه اســــتراق الســــمع والتصــــنت عل و مثل

.)12(وغیرها

:عتداءات على سبیل المثال ال الحصراألمثلة لهذه اإلوسوف نورد بعض 
ــة  ــات التلیفونی ــة المحادث األصــل أن المحادثــات التلیفونیــة بحســب طبیعتهــا شخصــیة، بغــض :الخصوصــیة ومراقب

: النظر عن طبیعة المكان الذي تتم فیـه تلك المحادثات، وقد یتخذ التصنت ومراقبة المحادثات التلیفونیة مظهرین 
ــــــــــدائرة                           :األول ــــــــــراق ال ــــــــــق اخت ــــــــــون عــــــــــن طری ــــــــــي التلیف ــــــــــدخل ف ــــــــــه اســــــــــتراق أســــــــــالكا للهــــــــــاتف والت ویقصــــــــــد ب

.الكهربائیة للسلك، لالستماع للمحادثات الجاریة بها
الرقابـــة اإللكترونیــــة یقصـــد بهـــا سمــــاع المحادثـــات عـــن طریـــق أجهـــزة إلكترونیـــة ال تتطلـــب اختراقـــا للـــدائرة :الثـــاني

.هربائیة للسلكالك
لقـــد أدى هـــذا التقـــدم التكنولـــوجي إلـــى التصـــنت وســـماع المحادثـــات التلیفونیـــة دون القـــدرة علـــى كشـــفها هـــذا مـــن 

فضـال عــن إمكانیــة . ناحیـة، وأدى مــن ناحیـة أخــرى إلـى نقــل هـذه المحادثــات إلـى مئــات األمیـال عــن مكـان إجرائهــا
ومــن ثمــة أصــبحت .) 13(بهــا كأســلوب، أو وســیلة للحصــول علــى األدلــة الجنائیــة لالســتعانةتســجیلها، و اســتخدمت 

جـــل ذلـــك قـــد یطـــرح الســـؤال هـــل هـــذه أهـــذه الوســـائل تمثـــل خطــــرا هـــائال، ومهمـــا، علـــى نطـــاق الخصوصـــیة، ومـــن 
.  اإلجراءات المتخذة هي إجراءات مشروعة وبالتالي الحصول على هذا الدلیل مشـروع ؟

ى تلـــك المشـــروعیة، ضـــرورة تحدیـــد بـــداءة، متـــى یمكـــن اعتبـــار هـــذا الحـــدیث أو ذاك حـــدیثا قـــد یســـتلزم بیـــان مـــد
ن الخطــر یــنجم أساســا أو باعتبــار . خاصــا؟ و یحظــر مراقبتــه أو تســجیله ، كقاعــدة إال فــي إطــار مــا أجــازه القــانون

التـي تحـرص علـى عن خصوصیة ذلك الحدیث، ویرتبط به وجودا وعدما، وحرمته تنبع مـن حرمـة الحیـاة الخاصـة و 
.صیانتها كافة التشریعات

ال یجــوز انتهــاك حرمــة : " منــه نــص علــى أنــه39، و فــي المــادة 1996لقــد نــص فــي الدســتور الجزائــري لســنة 
ـــانون، ســـریة المراســـالت واالتصـــاالت الخاصـــة بكـــل أشـــكالها  حیـــاة المـــواطن الخاصـــة وحرمـــة شـــرفه ویحمیهمـــا الق

.) 14(" مضمونة 

ــ قــانون اإلجــراءات الجزائیــة الجزائــري، لــم یــنظم عــدم المشــروعیة هــذه، وال المعیــار الــذي یمكــن أن وٕاننــا نعتقــد أنـ
واالعتـداء علیهـا یعتبـر . یعتمد علیه في بیان ماهیة المراسالت واالتصاالت، التي تعتبر مـن ضـمن الحیـاة الخاصـة

. غیر مشروع
یة المكــان معیــارا ومناطــا لخصوصــیة فــي حــین نظمــه المشــرع المصــري ـ مــثال ـ والــذي اعتبــر أن خصوصــ

مـن قـانون 308والمـادة من قانون اإلجـراءات الجنائیـة المصـري206و95الحدیث، وهو ما نصت علیه المادتین 
: العقوبات المصري، ووضع لها المشرع المصري ضوابط وهي
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مــن قــانون 166اإلذن مــن رئــیس المحكمــة وحــدد الجــرائم التــي یعطــى بهــا اإلذن وهــي الجــرائم الــواردة فــي المــادة -
استعمال أجهـزة المواصـالت كل من تسبب عمدا في إزعاج غیره بإساءة: " العقوبات المصري والتي تنص على أنه

".ى مئة  جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین التلیفونیة یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تزید عل
.أن تتوافر دالئل قویة على أن المتهم قد استعان بجهاز تلیفوني معین في ارتكابها-
یقـدر رئــیس المحكمـة هــذه الــدالئل ومـدى قوتهــا، وأن یكـون اإلذن بنــاءا علــى تقریـر مفصــل یقدمـه مــدیر مصــلحة -

.التلیفونات
.) 15(الموضوع وأخیرا أن تكون هناك شكوى في-

دم یتبــین لنــا كیــف أن المشــرع المصــري قــد تنــاول هــذا الموضــوع الحســاس، محــددا بــذلك الكیفیــة اإلجرائیــة قــممــا ت-
.والعقوبة المقررة لمن یخترق هذه الخصوصیة

غیر أن المشرع الجزائري قد تأخر كثیرا في تحدید اإلجراءات التي نستطیع من خاللها إجراء هـذا التصـنت، ولـم
ونـــراه أیضـــا لـــم یحـــدد الجـــرم فـــي حـــد ذاتـــه فمـــا بالـــك . یعـــط أي ضـــمانات لكـــي تصـــبح هـــذه االعتـــداءات مشـــروعة

. یحــدد بوضــوح فــي مــواده أن هــذا التصــنت غیــر مشــروع أصــال1996رغــم أن الدســتور الجزائــري لســنة . بالعقوبــة
ــــا ـــر مـــن خصوصـــیات اإلنســـان وهـــو مضـــمون دستوری ـــر. ویعتب ـــه یعتب ـــداء علی ـــه ال وأن أي اعت ـــر مشـــروعا، وأن غی

نستطیع من خالله ـ أي التصنت ـ دون أخذ اإلجـراءات الخاصـة والضـمانات الخاصـة بهـذا الحـق، أن نسـتنبط دلـیال 
.وما بعدها 5مكرر 65یعول علیه في اإلثبات الجنائي عدا الحاالت التي نص علیها في المادة 

الحیـــاة الخصوصـــیة هـــو الضـــمانة األساســـیة لهـــذه ففـــي االخیـــر نســـتطیع ان نقـــول بـــأن معیـــار المشـــروعیة فـــي 
الحقـوق، ولقـد أعطینــا مثـاال عامـا وهــو التصـنت علـى المحادثــات التلیفونیـة، ومـا یقــال علـى هـذا الحــق ینطبـق علــى 
التفتـیش، وحرمـة المنــزل، والحـق فـي الحریـــة إلـى غیـر ذلــك مـن الحقـوق الخاصــة، التـي یعتبـر االعتــداء علیهـا غیــر 

وأن معیـار المشــروعیة هـو الركیــزة األساسـیة التــي بهـا نفــرق . دده القــانون فـي دولــة تـؤمن بالقــانونمشـروع إال بمــا حـ
. بین االعتداء والجرم وما یبیحه القانون

مر كذلك بالنسبة لما تقدم فما هو الوضع القـانوني بالنسـبة للـدلیل العلمـي، الـذي ال جــدال فیـه، بأنــه فإذا كان األ
وكیفیـــة تنظیمـــه إجرائیـــا ؟ ومـــدى األخـــذ بـــه ؟ ولـــذلك ســـنحاول أن نتنـــاول ذلـــك بشـــيء مـــن خـــارق للحیـــاة الخاصـــة، 

.التفصیل في المطلب الموالي
الدلیل العلمي والحیاة الخاصة : الثانيالمطلب 

ن نظــام اإلثبــات الجنــائي مــر بعــدة مراحــل  ومــا یهمنــا هنــا هــو الــدلیل العلمــي الــذي یصــطدم مــع مبــادئ أخــرى إ
اإلثبـــات ، وهـــي مبـــدأ حریـــة القاضـــي فـــي تكـــوین اقتناعـــه، وأن المـــتهم غیـــر ملـــزم بإثبـــات براءتـــه، وأن تحكـــم نظـــام 

مــن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة الجزائــري وال ســیما الفقــرة الثانیــة منهــا 212القاضــي ملــزم بمــا نصــت علیــه المــادة 
ل التــي یــنص فیهــا القــانون علــى غیــر یجــوز إثبــات الجــرائم بــأي طریــق مــن طــرق اإلثبــات ماعــدا األحــوا: " بقولهــا 

.ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا القتناعه الخاص
وال یسوغ للقاضي أن یبني قراره إال على األدلـة المقدمـة لـه فـي معـرض المرافعـات والتـي حصـلت المناقشـة فیهـا 

.) 16(" حضوریا أمامه 
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مــن : " بقولهــا 05/10/1988قــرار بتــاریخ 49521كمــا أن المحكمــة العلیــا اقــرت هــذا المبــدأ فــي القضــیة رقــم 
المقرر قانونا أنه ال یسوغ للقاضـي أن یبنـي قـراره إال علـى األدلـة المقدمـة لـه مـن معـرض المرافعـات والتـي حصـلت 

.المناقشة حضوریا أمامه ، ومن ثم فإن القضاء بغیر ذلك یعد خرقا للقانون 
مـن خـالل المعطیـات الموجـودة بـالملف وال مـن المناقشـات التـي لما كان الثابت ـ في قضیة الحال ـ أنه لـم یبـرز 

جرت أمام قضاة الموضوع قیـام المـتهم بخطـف الضـحیة الـذي لـم یثبـت معـه قیـام الـركن المـادي للجریمـة،  ومـن ثـم 
لقـرارهم أي أسـاس قـانوني، ومتـى كـان فإن قضاة الموضوع الذین أدانوا المتهم من أجل تهمة إبعاد قاصرة لم یعطـوا

.) 17(" ذلك استوجب نقض وٕابطال القرار المطعون فیه 

من ضمن ما یؤهل القاضي لكي یصـل إلـى الحقیقـة المادیـة، أن یكـون القاضـي مـدربا تقنیـا علـى األدلـة العلمیـة 
التي قد تعرض في سیر المرافعة للمناقشة وتمحصها لكي یستطیع التعامـل معهـا، ومثـال ذلـك جهـاز قیـاس السـرعة 

ألن كــل هــذه . ، تحلیــل الحــامض النــووي ، وتلــك الناشــئة عــن نظــام المعالجــة اآللیــة للمعلومــات " تــر الســین وم" 
األدلــة البــد أن تكــون محــال للمناقشــة الحضــوریة بــین األطــراف عنــد األخــذ بهــا كأدلــة إثبــات فــي الــدعوى الجنائیــة، 

.)18(دلة على اختالفها لكون هذا التأهیل یضمن نجاح مهمة القاضي الذي تناط بـه مناقشة هذه األ

مــن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة 212فــإذا كــان القاضــي یعتمــد علــى هــذه األدلــة القضــائیة كمــا حــددتها المــادة 
الجزائــري، فــإن مشــروعیة هــذه األدلــة یجــب أن تقیــد القاضــي فــي االقتنــاع أي أن الــدلیل یكــون الحصــول علیــه مــن 

فالمشـكلة إذا لیسـت فـي . وتؤمن فیها الضـمانات التـي رسـمها القـانونخالل إجراءات مشروعة تحترم فیها الحریات،
فــإذا .)19(قیمــة األدلــة بقــدر مــا هــي تتعلــق بــاحترام الحریــة الشخصــیة وعــدم االعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصــیة 

ریمــة كانــت األدلــة العلمیــة تقــوم علــى االســتعانة باألســالیب الفنیــة، التــي كشــف عنهــا العلــم الحــدیث فــي إثبــات الج
فمــن خــالل ألثــر ـ البصــمة لألصــبع أو . ونســبتها إلــى المــتهم، فــإن الخبیــر یقــوم بالــدور الــرئیس فــي عملیــة اإلثبــات

.خلیة جسدیة ـ الذي یعثر علیها في مسرح الجریمة ، یمكن الوصول إلى فاعل الجریمة وكشف غموضها 
فیجعـل للخبیـر القـول الفصـل وال . القضـائيلذلك قیل أن التطور العلمي من شأنه أن یطغى على نظام االقتنـاع 

غیـر أن هـذا التصـور لـیس فـي محلـه، ألنـه یجـب . یبقى للقاضي إال اإلذعان لرأي الخبیر دون أي تقدیر من جانبه
:التمییز بین أمرین

.القیمة العلمیة القاطعة للدلیل:األول
.الظروف والمالبسات التي وجد فیها هذا الدلیل:الثاني

القاضي ال یتناول األمر األول، وذلك ألن قیمـة الـدلیل تقـوم علـى أسـس علمیـة دقیقـة، وال حریـة للقاضـي فتقدیر 
.في مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة 

للقاضــي فهــي مــن أمــا الظــروف والمالبســات التــي وجـــد فیهــا هــذا الــدلیل، فإنهــا تدخـــل فــي نطــاق التقــدیر الذاتـــي
وره أن یطرح مثل هذا الدلیل رغـم قطعیتـه مـن الناحیـة العلمیـة، وذلـك عنـدما یجـد طبیعة عمله، بحیث یكون في مقد

. )20(أن وجوده ال یتسق منطقیا مع ظروف الواقعة ومالبساتها

فبمجرد توافر الدلیل العلمي ال یعني أن القاضي ملزم بالحكم مباشرة، دون بحث للظـروف والمالبسـات، باإلدانـة 
مــي لــیس آلـة معــدة لتقریــر اقتنــاع القاضـي بخصــوص مســألة غیــر مؤكـدة، ولــذلك فــإن الــدلیل فالــدلیل العل. أو البـراءة

.العلمي مثله مثل أي دلیل آخر یترك لقاضي الموضوع تقدیر قوته اإلثباتیة طبقا لمبدأ االقتناع الشخصي للقاضي
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ــ ك بــاألجهزة اإللكترونیــة فالبصــمة الوراثیــة مــثال هــي دلیــل عــادي كــأي دلیــل آخــر فــي القضــایا الجزائیــة، فمــا بال
وبعبــارة . لمكافحـة الجریمــة، نظــرا ألن هــذه األجهــزة تعطــي المعلومــات الالزمـة إلســناد هــذا الفعــل إلــى ذاك الشــخص
.أخرى إثبات هذه الوقائع المادیة وٕاسنادها إلى ذلك المتهم، وقد اختلف الفقه في مدى مشروعیة هذه األجهزة

ید جــدا ، ألن هــذا الموضــوع یتطلــب بحثــا مســتقال بكاملــه، ونحــن إذ وســوف نــورد بعــض األمثلــة باختصــار شــد
:نورده إنما نرید إبراز دور المشروعیة في هذه األجهزة ، ومن األمثلة الحدیثة 

: أوال ـ إثبات تجاوز السیارات للسرعة المقررة باستخدام جهاز الرادار
ادار الـذي یلـتقط رقـم السـیارة، وسـرعتها، وصـورة لقد أصبح من الممكـن تحدیـد سـرعة السـیارة باسـتخدام جهـاز الـر 

ســـرعة الســـیارة، والتقـــاط الصـــورة عـــن طریـــق جهـــاز لقیـــاس»Cinémomètre«باســـتخدام جهـــاز . فوتوغرافیـــة لهـــا
"Aspic وتعتبــر هــذه الصــورة المعــدة بهــذه الطریقــة بمثابــة محضــر یتضــمن كافـــة العناصــر المادیــة للجریمــة والــذي ،

.)21(یمثل الدلیل الموضوعي القتناع القاضي 

ومــع ذلــك فــإن تحدیــد ســرعة الســیارة المخالفــة ال یعنــي، بحكــم اللــزوم، قیــام المســؤولیة الجنائیــة لقائــدها، حیــث أن 
.لإلدانة لم یتحقق بعد وهو القبض الفوري على المتهم هناك عنصرا أساسیا 

فــالفترة الزمنیــة بــین ارتكــاب الجریمــة وســماع أقــوال الســائق، تفــتح المجــال لإلنكــار والمنازعــة فــي صــحة ارتكــاب 
.الواقعة، وٕان كانت المخالفة قد ثبتت وتم تحدید هویة السیارة إال أنه لم یتم تحدید شخصیة قائدها

بیــر فــي مشــروعیة هــذه المحاضــر، وانتهــى إلــى أنــه تقتصــر حجیــة هــذه المحاضــر علــى ســلطة لقــد ثــار جــدل ك
المحكمــة فــي االعتمــاد علــى مــا ورد فیهــا مــن وقــائع، دون أن تلتــزم بفحصــها وتحقیقهــا فــي الجلســة، كمــا یجــوز أن 

.) 22(ذلك تجري تحقیقا للتثبت من صحة ما تضمنته هذه المحاضر من وقائع ، فللمحكمة مطلق التقدیر في

: ثانیا ـ مراقبة المحادثات السلكیة والالسلكیة وتسجیلها
تعتبر عملیـة مراقبـة وتسجیل المحادثات السلكیة والالسلكیة إحدى الوسـائل الهامـة لإلطـالع والنفـاذ السـمعي إلـى 
نطـــاق ومكنـــون الحیـــاة الخاصـــة، وتســـتمد تلـــك الوســـیلة أهمیتهـــا مـــن التزایـــد المســـتمر للـــدور الـــذي تلعبـــه اآلن تلـــك 

نـا دائمـا ال نتـردد فـي اإلفاضـة مـن خاللهـا بمـا تكنـه نفوسـنا المحادثات في حیاتنا، لما نولیه إیاها من ثقة تامـة تجعل
. من أسرار، وما تحرص علیه من أمور 

ولكــن یبقــى تحدیــد الوســیلة التــي مــن خاللهــا یــتم التصــنت علــى هــذه المحادثــات، كمــا یبقــى أیضــا تحدیــد ماهیــة 
المحادثات وما یعتبر منها خصوصیا ؟

الخاصـة بشـخص أو أكثـر مشـتبه فیـه، ویعتقـد بفائـدة محادثاتـه فـي یقصد بتلك الوسیلة التصـنت علـى األحادیـث
الكشف عن الحقیقة ، وذلك عـن طریـق إخضـاعها لنـوع مـن الرقابـة بقصـد التعـرف علـى مضـمونها ، وغالبـا مـا یـتم 
بعد ذلك تسجیلها للوقوف على ما تحتوي مـن تفصـیالت وأقـوال یعـول علیهـا كـدلیل مـن أدلـة إدانتـه، بعـد التأكـد مـن 

حة نســبتها إلــى قائلهــا، وعــدم إدخــال أي قــدر مــن التغییــر أو التعــدیل علیهــا، وذلــك إمــا بالحــذف، أو اإلضــافة صــ
لمضــمونها، ویــتم ذلــك عــادة بوضــع أداة للتســمع والتصــنت،  تثبــت بطریقــة فنیــة علــى الخــط التلیفــوني المــراد مراقبــة 

.أحادیثه وتسجیلها 
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الســـلكیا، لمحاولـــة التقـــاط كافـــة اإلشـــارات الالســـلكیة المتبادلـــة بـــین كمـــا قـــد یـــتم ذلـــك فـــي حالـــة تمـــام االتصـــال 
شخصــــین أو أكثــــر مــــن خــــالل جهازهمــــا، وذلــــك بضــــبط موجــــة التصــــنت أو االلتقــــاط علــــى ذات الموجــــة المرســــل 

.)23(علیها

ولـى بالدرجـة األولقد أثارت تلـك المسـألة ، وخاصـة فیمـا یتعلـق ببیـان مـدى مشـروعیتها، جـدال فقهیـا واسـعا مـرده
إلــى مــا تمثلــه تلــك األحادیــث مــن أهمیــة واضــحة فــي نطـــاق الخصوصــیة، ألن المـــرء عنــدما یكــون بصــددها ـ أي 
المكالمــات ـ یحــس بــاألمن والطمأنینــة، وال یتصــور أبــدا أن یشــكك أو یتــردد فــي إمكانیــة تســرب تلــك المحادثــات أو 

اة الخاصـة لصـاحبها باعتبارهـا تعبیـرا عـن هـذه التصنت علیها، فحرمة تلك المحادثات تستمد أساسـا مـن حرمـة الحیـ
.)24(الحیاة وممارسة للحق في خصوصیتها 

وتتعرض غالبا حرمة المحادثات لخطر االنتهاك مـن قبـل سـلطات الدولـة التـي تملـك مـن اإلمكانیـات، ومصـادر 
اء علــى هــذه الحرمــة، وكثیــرا مــا تســتخدم وســائل االعتــد. القــوة، مــا یمكنهــا مــن مراقبتهــا وتســجیلها فــي ســهولة تامــة

كوسیلة للضغط أو االبتزاز السیاسي فـي بعـض المجتمعـات، وذلـك باإلضـافة إلـى إمكـان اسـتغاللها مـن قبـل بعـض 
.)25(األفراد إلثبات حقوقهم عند المنازعة فیها أو إنكارها 

واســعا، وانتهــى هــذا لهــذا فقــد أثــار موضــوع التكییــف القــانوني لمراقبــة المحادثــات الســلكیة والالســلكیة جــدال فقهیــا
الجدل باعتبار أن التصنت والتسجیل للمحادثات هي إجراءات خاصة، یجب تنظیمها بقانون خـاص أو إدراجهـا فـي 

وذلــك مــا ذهــب إلیــه القــانون المصــري لإلجــراءات الجنائیــة وقــانون العقوبــات، فقــد رتبــه .قــانون اإلجــراءات الجزائیــة 
مكــرر، 309در بشــأن تنظــیم الحریــات العامـــة وحمایتهــا فــي المــواد ، الصــا1972لســنة 37بمقتضــى القــانون رقــم 

. من قانون اإلجراءات الجنائیـة206، 95من قانون العقوبات والمواد " أ " مكرر 309
یعاقـب بـالحبس مـدة ال تزیـد علـى سـنة كـل مـن اعتـدى علـى حرمـة : " مكرر علـى أنـه309حیث نصت المادة 

بأن ارتكب أحـد األفعـال اآلتیـة فـي غیـر األحـوال المصـرح بهـا قانونـا أو بغیـر رضـاء الحیاة الخاصة للمواطن وذلك 
.المجني علیه

اســتراق الســمع أو تســجیل أو نقــل عــن طریــق جهـــاز مــن األجهــزة أیـــا كــان نوعــه محادثــات جــرت فــي مكــان .أ
.خاص أو عن طریق التلیفون

.شخص في مكان خاصالتقاط أو نقل بجهاز من األجهزة أیا كان نوعه صورةب ـ
فإذا صدرت األفعال المشار إلیها في الفقرتین السـابقتین أثنـاء اجتمـاع علـى مسـمع أو مـرأى مـن الحاضـرین فـي 

.ذلك االجتماع فإن رضاء هؤالء یكون مفترضا
.ویعاقب بالحبس الموظف العام الذي یرتكب أحد األفعال المبینون بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظیفته

كــم فــي جمیــع األحــوال بمصــادرة األجهــزة وغیرهــا ممــا قــد أســتخدم فــي الجریمــة أو تحصــل علیــه كمــا یحكــم ویح
". بمحو التسجیالت المتحصلة عن الجریمة أو إعدامها 

یعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولـو فـي : " على أنه" أ " مكرر 309كما نصت المادة 
ســتندا متحصــال علیــه بإحــدى الطــرق المبینــة بالمــادة الســابقة أو كــان ذلــك بغیــر رضــاء غیــر عالنیــة تســجیال أو م

.صاحب الشأن 
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ویعاقب بالسجن مـدة ال تزیـد علـى خمـس سـنوات كـل مـن هـدد بإفشـاء أمـر مـن األمـور التـي تـم التحصـل علیهـا 
.بإحدى الطرق المشار إلیها لحمل شخص على القیام بعمل أو االمتناع عنه 

.السجن الموظف العام الذي یرتكب أحد األفعال المبینون بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظیفتهویعاقب ب
ویحكم في جمیع األحـوال بمصـادرة األجهـزة وغیرهـا ممـا قـد أسـتخدم فـي الجریمـة أو تحصـل علیـه كمـا یحكـم بمحـو 

". التسجیالت المتحصلة عن الجریمة أو إعدامها 
لقاضـي التحقیـق أن یـأمر بضـبط : " بقولهـا95الجنائیـة علـى ذلـك مـن خـالل المـادة كما نص قانون اإلجراءات 

جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید وجمیـع البرقیـات لـدى مكاتـب البـرق وأن 
متـى كـان لـذلك فائـدة یأمر بمراقبة المحادثات السلكیة والالسلكیة أو إجراء تسجیل ألحادیث جرت في مكـان خـاص 

.في ظهور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثالثة أشهر 
وفي جمیع األحوال یجب أن یكـون الضـبط أو اإلطـالع أو المراقبـة أو التسـجیل بنـاء علـى أمـر مسـبب ولمـدة ال 

.تزید على ثالثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة
ال یجـوز للنیابـة العامـة تفتـیش غیـر المـتهم أو منـزل غیـر منزلـه إال إذا اتضـح : " بقولها206ومن خالل المادة 

.من أمارات قویة أنه حائز على أشیاء تتعلق بالجریمة
ویجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البرید جمیع الخطابات والرسائل والجرائـد والمطبوعـات والطــرود ولـدى مكاتـب 

جمیــع البرقیــات وأن تراقــب المحادثــات الســلكیة والالســلكیة وأن تقــوم بتســجیالت لمحادثــات جــرت فــي مكــان البــرق 
خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقیقة في جنایة أو في جنحـة معاقـب علیهـا بـالحبس بمـدة تزیـد علـى ثالثـة 

.أشهر
أمــر مســبب بــذلك مــن القاضــي الجزئــي ویشــترط التخــاذ أي إجــراء مــن اإلجــراءات الســابقة الحصــول مقــدما علــى

. بعد اطالعه على األوراق
وفي جمیع األحوال یجب أن یكون األمر بالضبط أو اإلطالع أو المراقبة لمدة ال تزید على ثالثین یومـا ویجـوز 

.للقاضي الجزئي أن یجدد هذا األمر مدة أو مددا أخرى مماثلة
ائل واألوراق األخــرى والتســجیالت المضــبوطة علــى أن یــتم هــذا وللنیابــة العامــة أن تطلــع علــى الخطابــات والرســ

ولهـا حســب مـا یظهـر مــن . كلمـا أمكـن ذلـك بحضــور المـتهم والحـائز لهــا أو المرسـلة إلیـه وتـدون مالحظــاتهم علیهـا
". الفحص أن تأمر بضم تلك األوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إلیه 

ا القانون الجزائري فقد تأخر كثیرا في حمایة هذا النوع من الحیاة الخاصة، وتركها مدة طویلـة بـدون تنظـیم وال أم
االعتـداءات علـى شـرف " ، حیث نظم هذه الحیاة الخاصة فـي قـانون العقوبـات تحـت عنـوان 2006مراقبة إلى سنة 

دیســمبر 20المــؤرخ فــي 23ـ 06قــانون رقــم ، بال" واعتبــار األشــخاص وعلــى حیــاتهم الخاصــة وٕافشــاء األســرار 
303مكـرر ، 303، 303، ال سیما في ما یخص مراقبة األحادیـث السـلكیة والالسـلكیة مـن خـالل المـواد 2006
.)26(1مكرر 

كـــل مـــن یفـــض أو یتلـــف رســـائل أو مراســـالت موجهـــة إلـــى الغیـــر وذلـــك بســـوء نیـــة وفـــي غیـــر : " 303المـــادة 
دج 25.000وبغرامـة مـن ) 1(إلى سـنة ) 1(یعاقب بالحبس من شهر 137ي المادة الحاالت المنصوص علیها ف

. " دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 100.000إلى 
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:مكررة303المادة 
دج ، كـل 300.000دج إلـى50.000سـنوات وبغرامـة مــن ) 3(أشـهر إلـى ثـالث ) 6(یعاقب بالحبس مـن سـتة " 

:الخاصة لألشخاص، بأیة تقنیة كانت وذلك من تعمد المساس بحرمة الحیاة 
.بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة، أو سریة، بغیـر إذن صاحبها أو رضاه.1
.بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه.2

.للجریمة التامةادة بالعقوبات ذاتهـا المقررةیعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هـذه المـ
.ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

:1مكررة 303المادة 
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة السـابقة كـل مـن احـتفظ أو وضـع أو سـمح بـأن توضـع فـي متنـاول " 

الصـور أو الوثـائق المتحصـل علیهـا بواسـطة أحـد الجمهور أو الغیر، أو اسـتخدم بـأي وسـیلة كانـت، التسـجیالت أو
.مكرر من هذا القانون 303األفعال المنصوص علیها في المادة 

عنـــدما ترتكـــب الجنحـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة الســـابقة عـــن طریـــق الصـــحافة، تطبـــق األحكـــام الخاصـــة، 
.المنصوص علیها في القوانین ذات العالقة، لتحدید األشخاص المسؤولین

عاقــب علــى الشــروع فــي ارتكــاب الجنحــة المنصــوص علیهــا فــي هــذه المــادة بالعقوبــات ذاتهــا المقــررة للجریمــة ی
.التامة

.ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة
فــي اعتــراض المراســالت " أمــا قــانون اإلجــراءات الجزائیــة الجزائــري فقــد نظمهــا فــي الفصــل الرابــع تحــت عنــوان

، وقــد نظمـت 2006دیسـمبر 20المؤرخ بتاریــخ 23ـ 06وذلك بالقانـون رقم " وتسجیل األصوات والتقاط الصور 
.) 27(10مكرر 65إلـى 5مكـرر 65هذه اإلجراءات المـواد من 

قد حدد المشرع الجزائري الجرائم التـي یجـوز فیهـا خـرق الحیـاة الخاصـة علـى سـبیل الحصـر، وذلـك مـن خـالل ول
:والتي تنص على أنه5مكرر 65المادة 

إذا اقتضــت ضــرورات التحــري فــي الجریمــة المتلــبس بهــا أو التحقیــق االبتــدائي فــي جــرائم المخــدرات أو الجریمــة " 
یــة أو الجــرائم الماســة بأنظمــة المعالجــة اآللیــة للمعطیــات أو جــرائم تبیــیض األمــوال أو المنظمــة العــابرة للحــدود الوطن

اإلرهــاب أو الجــرائم المتعلقــة بالتشــریع الخــاص بالصــرف وكــذا جــرائم الفســاد، یجــوز لوكیــل الجمهوریــة المخــتص أن 
: یأذن بما یأتي

.السلكیةاعتراض المراسالت التي تتم عن طریق وسائل االتصال السلكیة وال-
بــه بصــفة وضــع الترتیبــات التقنیــة ، دون موافقــة المعنیــین، مــن أجــل التقــاط وتثبیــت وبــث وتســجیل الكــالم المفــوه-

خاصــة أو ســریة مــن طــرف شــخص أو عــدة أشــخاص فــي أمــاكن خاصــة أو عمومیــة أو التقــاط صــور لشــخص أو 
.عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

یســــمح اإلذن المســــلم بغــــرض وضــــع الترتیبــــات التقنیــــة بالــــدخول إلــــى المحــــالت الســــكنیة أو غیرهــــا ولــــو خــــارج  
. من هذا القانون وبغیر علم أو رضا األشخاص الذین لهم حق على تلك األماكن47المواعید المحددة في المادة 

.لوكیل الجمهوریة المختصتنفذ العملیات المأذون بها على هذا األساس تحت المراقبة المباشرة 
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.في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة
أعـاله، دون المسـاس بالسـر 5مكـرر65تتم العملیات المحـددة فـي المـادة : " بقولها6مكرر 65ومن خالل المادة 

.من هذا القانون45المهني المنصوص علیه في المادة 
إذا اكتشــفت جــرائم أخــرى غیــر تلــك التــي ورد ذكرهــا فــي إذن القاضــي ، فإنــه ال یكــون ســببا لــبطالن اإلجــراءات 

. "العارضة
علـى أنـه ال یكـون هـذا اإلجـراء إال بـإذن، وحـددت السـلطة المصـدرة لهـذا اإلذن 7مكـرر 65كما نظمـت المـادة 

أعـــاله، كـــل العناصـــر التـــي تســـمح 5مكـــرر 65لمـــذكور فـــي المـــادة یجـــب أن یتضـــمن اإلذن ا: " ومحتـــواه بنصـــها
بالتعرف على االتصاالت المطلـوب التقاطهـا واألمـاكن المقصـودة سـكنیة أو غیرهـا والجریمـة التـي تبـرر اللجـوء إلـى 

.هذه التدابیر ومدتها 
أو التحقیــق ضــمن أشــهر قابلــة للتجدیــد حســب مقتضــیات التحــري) 4(یســلم اإلذن مكتوبــا لمــدة أقصــاها أربعــة 

. "نفس الشروط الشكلیة والزمنیة
.)28(كل اإلجراءات الواجب اتخاذها 10مكـرر 65، 9مكرر 65، 8مكرر 65ونظمت المواد 

وأخیـــرا حســـنا فعـــل المشـــرع الجزائـــري عنـــدما نظـــم هـــذا الموضـــوع تنظیمـــا محكمـــا، مـــن حیـــث الناحیـــة اإلجرائیـــة -
نة بذاتها التخاذ هذه اإلجـراءات الخطیـرة، والتـي تمـس بلـب الحیـاة الخاصــة والموضوعیة، حیث عهد إلى سلطة معی

للمـــواطن، وكفلهــــا للقضـــاء دون غیــــره، عكـــس بعـــض التشـــریعات  األخـــرى التـــي تركـــت هـــذا الموضـــوع إلـــى الجهـــة 
المختصــة بجمــع االســتدالالت، أمــا مــن ناحیــة الموضــوع فقــد خــرج أیضــا علــى التشــریعات األخــرى، بحیــث أنــه كفــل
الحریات العامـة وحمـى الحیـاة الخاصـة، وهـذا مـن خـالل تحدیـد الجـرائم التـي یجـوز اتخـاذ هـذه اإلجـراءات فیهـا، لمـا 

ومــن هنــا . قصــرها علــى الجــرائم الخطیــرة والتــي تمــس خاصــة المصــلحة العامــة ومصــلحة كیــان الدولــة فــي حــد ذاتــه
. ت متأخرة بعض الشيءفإننا نثمن هذه االلتفاتة لحمایة الحیاة الخاصة ولو أنها جاء

أما عن مدى مشروعیة هذه اإلجراءات فإننا نذهب إلى ما ذهب إلیـه أغلبیـة الفقـه الغربـي، ألن القـانون الفرنسـي 
لــم یتضــمن نصــا یــنظم عملیــة مراقبــة تلــك المحادثــات، والــذي یــرى أنــه عمــل غیــر مشــروع یتضــمن معنــى االحتیــال، 

وقــد ورد هــذا . یمــارس واجبــه بأمانــة تتفــق ونزاهــة الســلطة القضــائیةوهــو العمــل الــذي ال یلیــق بقــاض ینبغــي لــه أن
حین قررت في حكم لهـا أن وسـیلة التصـنت التلیفـوني، إذا كـان " محكمة بوانییه " الرأي في تعلیق على ما أصدرته 

فاع قــد مــن الممكــن قبولهــا بصــفة اســتثنائیة، فــإن ذلــك ال یمكــن التــرخیص بــه بصــفة دائمــة، إال إذا كانــت حقــوق الــد
بقبــول تلــك الوســیلة مادامــت حقــوق الــدفاع قــد 13/02/1950احترمــت بالكامــل، وذلــك فــي حكمهــا الصــادر بتــاریخ 

.)29(احترمت أثنـاء ذلك التصنت 

وكما أسلفنا فإن المشرع الجزائري قد تجنب هـذا النقـد الـذي یوجـه إلـى جهـاز القضـاء بصـفة عامـة ، بقصـره هـذه 
.الجرائم اإلجراءات على نوع خاص من 



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

114

ةـخاتم
همثلما راینا فانه یجب على المشرع الجزائري ان ینظم عدم المشروعیة والمعیار الذي یعتمد علیه في بیان ما هی

المراسالت و االتصاالت التي تعتبر من ضمن الحیاة الخاصة في قانون االجراءات الجزائیة مثلما نظمه المشرع 
.المصري باعتبار المكان معیارا ومناطا لخصوصیة الحدیث وكذلك بالنسبة للضوابط والضمانات 

:المراجع 
دار النهضة العربیة « الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة من الوجهة الموضوعیة ـ دراسة مقارنة " أشرف توفیق شمس الدین -1

.وما بعدها29، ص 2007
دار النهضة العربیة ـ القاهرة، "  دراسة مقارنة -الحقوق الدستوریة في قانون اإلجراءات الجنائیة " رمزي ریاض عوض  -2

وما بعدها10، 09ص 
.وما بعدها113الدار الفنیة للطباعة النشر، اإلسكندریة  ص " محمد زكي أبو عامر  اإلثبات في المواد الجنائیة -3
.116المرجع نفسه، ص « اإلثبات في المواد الجنائیة . " محمد زكي أبو عامر-4
.رسالة دكتوراه" یل في المواد جنائیة مشروعیة الدل« ، خلیل 1982أحمد ضیاء الدین محمد جامعة عین شمس -5
بمجلة .780، مقالة القاهرة ،ص "الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة في الخصومة الجنائیة " أحمد فتحي سرور  -6

.364، ص 1972مصر المعاصرة 
.بعدهاوما 84مرجع سابق، ص . أشرف توفیق شمس الدین -7
،   1995ریة وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائ دار النهضة العربیة ـ طبعة معدلة الشرعیة الدستو " أحمد فتحي سرور-8

.وما بعدها 205ص
، مقالة بمجلة مصر المعاصرة "دار للحریة الشخصیة في الخصومة الجنائیة "  الضمانات الدستوریة " أحمد فتحي سرور -9

.364، ص 1972
.وما بعدها 84أشرف توفیق شمس الدین  مرجع سابق، ص - 10
، دار النهضة العربیة ـ طبعة معدلة "الشرعیة الدستوریة وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة " أحمد فتحي سرور  - 11

.وما بعدها 205، ص1995
.206المرجع السابق   " الشرعیة الدستوریة وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة " أحمد فتحي سرور  - 12
واالتفاقیة األمریكیة لحقوق . 8، المادة 1950االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة لسنة نص - 13

.اإلنسان 
.1993، سنة "عقیدة مراقبة المحادثات التلیفونیة " أبو العال علي أبو العال النمر  - 14
.845مرجع سابق ، ص ،"واد الجنائیة مشروعیة الدلیل في الم" أحمد ضیاء الدین محمد خلیل  - 15
.وما بعدها بتصرف 26مرجع سابق، ص " الحقوق السیاسیة في قانون اإلجراءات الجنائیة " رمزي ریاض عوض - 16
.1969وما بعدها   73وما بعدها النهضة العربیة،  ص 39، المادة 1996الدستور الجزائري لسنة - 17
.  97قانون العقوبات المصري ، دار الكتب القانونیة، القاهرة ، ص - 18
.  212قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، وفقا للتعدیالت األخیرة، المادة  - 19
. 213، 212، 211، ص 2، عدد 1991لسنة ، المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا- 20
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، "لواء األمنیة في مكافحة الجریمة اإللكترونیة، الجهاز اإللكتروني لمكافحة الجریمة سلسلة ال" مصطفى محمد موسى  - 21
.وما بعدها 18، ص 2001الطبعة األولى    

.22، ص  2001، دار النهضة العربیة "أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة " جمیل عبدالباقي الصغیر- 22
.130وما بعدها ص 8ـ7سه، ص مصطفى محمد موسى  المرجع نف- 23
.وما بعدها709، مرجع سابق، ص "مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة " أحمد ضیاء الدین محمد خلیل  - 24
.                                                         وما بعدها484، الجزء األول، ص "الوسیط في اإلجراءات " أحمد فتحي سرور  - 25
دیالت،ــــــــــــالتعألحدث ، طبقا 2006لسنة 147انون رقم المعدل بالق1937لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم - 26

.)أ ( مكرر 309مكرر والمادة 309، دار الحقانیة ـ عابدین ـ القاهرة، المادة 2007طبعة 
، طبقا ألحدث 2006لسنة 145المعدل بالقانون رقم 1950لسنة 150قانون اإلجراءات الجنائیة المصري رقم - 27

.206والمادة 95المادة ،2007دار الحقانیة ـ عابدین ـ القاهرة 2007طبعة التعدیالت، 
303، 303المعدل و المتمم، المواد 1966یونیو سنة 8مؤرخ في156-66قانون العقوبات الجزائري الصادر باالمر- 28

.   مكرر
65المعدل و المتمم  المواد 1966ونیوسنةی8المؤرخ في 155- 66قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري الصادر باالمر- 29

یجوز لوكیل الجمهوریة أو : "8مكرر 65ـ المادة 30،  9مكرر 65، 8مكرر 7،65مكرر 65، 6مكرر 65، 5مكرر 
ضابط الشرطة القضائیة الذي أذن له ولقاضي التحقیق أو ضابط  الشرطة القضائیة الذي ینیبه أن یسخر كل عون مؤهل لدى

و وحدة أو هیئة عمومیة وخاصة مكلفـة بالمواصالت السلكیة والالسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المذكورة في مصلحة أ
.5مكرر 65المادة 
یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل : " 9مكرر 65المادة 

ت وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیات االلتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو عملیة اعتراض وتسجیل المراسال
یصف أو : "10مكرر65المادة " .واالنتهاء منها یذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات .السمعي البصري 

أو المحادثات المسجلة والمفیدة في إظهار الحقیقة في ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب المراسالت أو الصور
."تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات األجنبیة، عند االقتضاء، بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرض .محضر یودع بالملف 
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-الجزائري و اجتهاد القضاءدراسة بین تدخل المشرع -تأمین بتعویض ضحایا حوادث المرورالتزام شركة ال
إبراهیم جعالب
كلیة الحقوق
عنابة-جامعة باجي مختار

:    مقدمة
إثر انتشار استعمال اآللة، وتقدم وسائل المواصالت، ) 19(ظهر التأمین من المسؤولیة في القرن التاسع عشر 

التي المسؤولیة، ومنها بوجه خاص حوادث السیاراتوما أدت إلیه من ازدیاد المخاطر، وكثرة الحوادث وحاالت 
لذا اتجهت األنظار نحو ضرورة توفیر حمایة . أدت إلى ارتفاع في أعداد الضحایا والمضرورین منها بشكل مفزع

فعالة للمضرورین من هذه الحوادث بنقل أعباء التعویضات من على عاتق المسؤولین به إلى عاتق المؤمنین 
عما لضمان حقهم في المطالبة بالتعویض "Les Compagnies d'Assurance"التأمین الممثلة في شركات

من أضرار یسأل عنهالحق بهم 
أصال المسؤول المؤمن له، وفي هذا السیاق محمد كامل مرسي یقول أن تأمین المسؤولیة هو تأمین من 

. )1(الرجوع بالمسؤولیة

Résumé
Suite à l’utilisation accrue des engins
mécaniques, dans la vie des individus,
et les conséquences sur
l’accroissement des risques
d’accidents,  dont, particulièrement,
ceux liés à l’utilisation  des
véhicules ; d’ou un accroissement du
nombre des victimes et des
dommages. Dans ce contexte, on note
l’intervention du législateur algérien,
qui impose une assurance sur la
responsabilité civile sur les accidents
de la circulation, en la rendant
obligatoire. L’auteur est tenu de
réparer l’ensemble des dommages
causés.

Mots clés : l’assurance de la
responsabilité civile, l’obligation de
l’assurance du véhicule, débiteur de
l’indemnité, l’indemnisation du
dommage corporel, la  demande
d’indemnité, la prescription du droit
d’indemnité.

ملخص
آلالت استعمال الالواسعنتشاراالصاحب قد

في ازدیاد ملحوظ-وخاصة السیارات-المیكانیكیة
في أعداد نسبة الحوادث، األمر الذي أّدى إلى تعاظم

فرضلذا. الضحایا والمضرورین منها بشكل كبیر
عن المشرع الجزائري التأمین من المسؤولیة المدنیة 

حوادث السیارات وجعله إجباریا، وهذا بإیجاد مسؤول 
إلى جانب قائد السیارة التي أصابت أحد أو ضامن

المضروراألشخاص بضرر جسماني یرجع علیه 
بالتعویض عن كافة األضرار التي لحقته من حادث 

.شرع الجزائريالمرور وفق شروط حددها الم

أمین المسؤولیة المدنیة، إلزامیة ت: الكلمات المفاتیح
أمین السیارات، الملتزم بالتعویض، تعویض االضرار ت

أمام القضاء، تقادم المطالبة بالتعویض الجسمانیة،
.الحق في التعویض
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ان العالم إلى توفیر حمایة أكبر للمضرورین من حوادث وقد عمد المشرع الجزائري كما في كثیر من بلد
وذلك بإیجاد إلى جانب )2(السیارات، ففرض نظام التأمین اإللزامي من المسؤولیة الناشئة عن حوادث السیارات

درًءا إلعسار المسؤول . المسؤول األصلي عن تعویض الضرر، هیئة تتمیز بالمالءة أكثر منه وهي شركة التأمین
سواء أكانت . عن الحادث، إذ تلتزم هذه الهیئة العامة للتأمین بجبر الضرر الناتج عن حوادث السیاراتاألصلي 

.األضرار جسمانیة أم مادیة
. وعلى ضوء األهمیة القانونیة والعملیة اللتزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور، أو ذوي حقوقهم

:الیةنتناول هذا الموضوع من خالل النقاط الت
التنظیم القانوني للتأمین من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، وما هي األضرار التي تضمنها شركة 

وأخیرا نعرض . ثم بیان إجراءات المطالبة بالتعویض أمام القضاء. التأمین، واألضرار المستثناة من الضمان
.تقادم هذه الدعوى، ونختم حدیثي بتقییمهشروط ممارسة المضرور الدعوى المباشرة تجاه شركة التأمین و 

التنظیم القانوني للتأمین اإللزامي: المطلب األول
لعل من أهم المجاالت الخاصة للتأمین من المسؤولیة بصفة عامة، التأمین اإللزامي أو اإلجباري من 

الحاضر، إذ بموجبه تحل المسؤولیة عن حوادث السیارات، وهذه الصورة من التأمین هي األكثر شیوعا في الوقت 
شركة التأمین محل المؤمن له في سداد ما یحكم به من تعویض ضده عند رجوع الغیر المضرور علیه 

30/01/1974المؤرخ في 15-74وهو مقرر الیوم في الجزائر بصیغة صریحة بمقتضى األمر )3(بالمسؤولیة

.)4(األضرار في المادة األولى منهالمتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن
، نظرا لألهمیة الكبرى لهذا النظام من التأمین، حیث جعله 1974وقد إهتدى المشرع الجزائري إلى ذلك منذ 

1974جانفي 30المؤرخ في 15-74إلزامًیا في مجال المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات بموجب األمر 

وتطبیقا لهذا یكون المشرع الجزائري قد ،)5(لسیارات وبنظام التعویض عن األضرارالمتعلق بإلزامیة التأمین على ا
أوجد بهدف توفیر حمایة المضرور من حوادث السیارات، وحاجته إلى التعویض، مسؤوال أو ضامنا یتمیز بمقدرة 

وهو شركة واسعة یضمن كل األضرار الحاصلة للمضرور أو ذوي حقوقه في حالة حادث تسببت فیه سیارة، اال
.التامین

وقد أخذ هذا النوع من التأمین في معظم الدول العربیة والغربیة، صورة جبر الضرر الناتج عن حوادث السیارات، 
المشار إلیه في الباب األول، تحت عنوان إلزامیة التأمین 15-74من األمر 01الفقرة 01حیث نصت المادة 

المركبة للغیر، تتاب في عقد تأمین یغطي األضرار التي تسببها تلككل مالك مركبة ملزم باالك:" على ما یلي
...".وذلك قبل إطالقها للسیر

ویتضح من أحكام هذه المادة، أنها اشترطت لترخیص أیة مركبة قید السیر، التأمین علیها من المسؤولیة 
ذي لحقه، عادة من شركة المدنیة الناشئة عن حوادثها، حتى یستطیع المضرور الحصول على تعویض الضرر ال

من األمر نفسه على التزام شركة التأمین بتغطیة المسؤولیة المدنیة للمكتتب 4كما أوضحت المادة . التأمین
بالعقد، ومالك المركبة وكذلك الحال لكل شخص آلت إلیه بموجب إذن منهما حراسة أو قیادة تلك المركبة، وقد 

بتغطیة المسؤولیة المدنیة ألصحاب المرائب ) المؤمن(م شركة التأمین عدم التزا2قررت المادة نفسها الفقرة 
واألشخاص الذین یمارسون عادة السمسرة أو البیع أو التصلیح أو مراقبة حسن سیر المركبات، وكذلك مندوبیهم، 
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كن من األمر نفسه، حتى یم1واشترطت في هؤالء أن یقدموا وثیقة تأمین عن حوادث السیارات طبقا للمادة 
إعطاؤهم الترخیص التجاري بمزاولة مهنتهم، ویسري التأمین

بالنسبة إلى مسؤولیة هؤالء عن األضرار التي تصیب الغیر بواسطة السیارات المعهودة إلیهم بحكم وظائفهم، 
.)6(إذا كانت مستعملة في حدود النشاط المهني المبین في العقد

ل حادث سیر سبب أضرارا جسمانیة، یترتب علیه التعویض ك: " من األمر نفسه على أن8وقد نصت المادة 
لكل ضحیة أو ذوي حقوقها، وٕان لم تكن للضحیة صفة الغیر تجاه الشخص المسؤول مدنیا عن الحادث 
ویشمل هذا التعویض كذلك المكتتب في التأمین، ومالك المركبة، كما یمكن أن یشمل سائق المركبة ومسبب 

.)7("13علیها في المادة الحادث ضمن الشروط المنصوص
وهكذا ومن خالل العرض السابق لبعض مالمح قانون التأمین اإللزامي، عن حوادث السیارات في الجزائر، 
نجد أن ما جاء به یعد وقفة من لدن المشرع الجزائري بجانب المضرور من هذه الحوادث، لحمایته وتسهیل 

قصر هذه الحمایة على حاالت األضرار التي تسببها حصوله على حقه في تعویض ما لحقه من ضرر، ولم ی
المركبات أو السیارات المؤمن علیها، بل شملت أیضا الحاالت التي تنتج عنها أضرار جسمانیة، ویظل المتسبب 

وهنا .فیها مجهوال أو یكون هذا األخیر معروفا ولكن غیر مؤمن، عن مسؤولیته، أو ال یحمل رخصة سیاقة السیارة
أوجد حمایة أكثر في هذا المجال بتدخل الصندوق الخاص بالتعویضات الذي یتكفل بتعویض المضرورین من 
حوادث السیارات في كل هذه الحاالت التي ال یغطیها التأمین اإللزامي، على أن یكون سیر الصندوق بإشراف 

في حالة رفض شركة التامین دفع أي : " نهمن األمر السابق نفسه على ا9، وقد نصت المادة )8(ورعایة الدولة
فإن الصندوق الخاص للتعویض یتحمل مبلغ هذه ... تعویض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان

".األضرار ضمن الشروط المنصوص علیها في الباب الثالث من هذا األمر
ي في االهتمام بمشاكل األفراد، خاصة ویتضح من أحكام هذه المادة الدور المتزاید الذي قام به المشرع الجزائر 

ضحایا حوادث السیارات، إذ أقرَّ الحق بتعویضهم حتى حین یستحیل علیهم الحصول على التعویض من شركة 
.  )9(التأمین

وعلى ضوء هذه المواد المنظمة لقواعد وأحكام التأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث 
ئر، نقوم بعرض طبیعة قواعد التأمین اإللزامي في فرع أول، ثم نعرض مجال التأمین من هذه السیارات في الجزا

.الحوادث في فرع ثان
طبیعة قواعد التأمین اإللزامي: الفرع األول

وبالتالي ال یمكن . تتمیز قواعد التأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات بأنها قواعد آمرة
نها، وكل شرط أو اتفاق یرمي إلى مخالفة حكم وارد فیها، یعد باطال لمخالفة ذلك النظام العام، وٕاسقاط التملص م

هدفها األساسي، الذي یكمن في توفیر الحمایة الكافیة للمضرورین من حوادث السیارات، وتمكینهم من الحصول 
.)10(على التعویض الالزم لجبر الضرر الحاصل بهم

جزائري وسعیا لتحقیق التطبیق الحسن إللزامیة التأمین عن حوادث السیارات، فقد فرض بعض بید أن المشرع ال
كل شخص خاضع : " من قانون التأمینات الجزائري على أن190العقوبات لمخالفة ذلك، حیث نص في المادة 

، یعاقب 1974جانفي30المؤرخ في 15-74إللزامیة التأمین المنصوص علیها في المادة األولى من االمر
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دینارا، 4000دینارا جزائریا إلى 500ثالثة أشهر، وبغرامة من ) 03(أیام إلى ) 08(بالحبس من ثمانیة 
أوبأحدهما فقط، إن لم یمتثل لهذه اإللزامیة، تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة 

.)11("وتدفع لحساب الخزینة العامة
مشرع الجزائري قد حدد العقوبات التي یحكم بها على الشخص الذي تخلف عن االكتتاب وهكذا نالحظ أن ال

فهي لم ترد على سبیل الحصر، بل تضاف إلیها نسبة . في عقد التأمین لیغطي كل أضرار سیارته بصفة عامة
،30/1/1974المؤرخ في 15-74من األمر 32لفائدة الصندوق الخاص بالتعویضات طبقا للمادة 10%

.)12(وتحصل هذه المساهمة عند االقتضاء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة
) المؤمن(ویعتبر عقد التأمین اإللزامي من المسؤولیة عن حوادث السیارات الذي یبرم بین شركة التأمین

. ضرر بواسطة سیارتهوالمؤمن له، من العقود العینیة الهادفة إلى تغطیة مسؤولیة المؤمن له عما یحدثه للغیر من 
لذلك تلتزم شركة التأمین بتغطیة األضرار التي تحدثها السیارة المؤمن علیها، بغض النظر عن قائدها، 
أومستعملها وقت ارتكاب الحادث، سواء أكانت مقادة من لدن مالكها، أو حارسها، أم غیرهما، أو أي كان ثبتت 

قائم، وال یلغي نتیجة تغیر مالك السیارة وانتقال ملكیتها لشخص كما أن التأمین یظل .)13(مسؤولیته عن الحادث
لألمر 6المعدل للمادة 1988جویلیة 19المؤرخ في 31-88من القانون رقم 6وهو ما نصت علیه المادة . آخر
مر في حالة وفاة المؤمن له أو بیع المركبة یست: "المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات، التي تقضي74-15

24و23أو المشتري إلى حین انقضاء عقد التأمین طبقا للمادتین / أثر التأمین بحكم القانون لصالح الوارث و

.)14("المتعلق بالتأمینات1980غشت 9المؤرخ في 07-80من القانون رقم  
ولیة إلى أفعال نالحظ من نص هذه المادة، أن نطاق التأمین على السیارة ال یتوقف أثره عند حد تغطیة المسؤ 

بل أیضا إلى أفعال من انتقلت إلیهم ملكیة السیارة المؤمن علیها، وقد یحصل هذا االنتقال برضى . المؤمن له
المالك القدیم إلى المالك الجدید وكنتیجة لتصرف قانوني یجریانه معا، كالبیع، كما أنه قد یحصل بغیر رضاه، 

أو سبب غیر قانوني كالسرقة، هذا ویحق . هي الحال في المیراثوهنا قد یجيء نتیجة سبب قانوني مشروع، كما
للمتصرف أن یحتفظ باالستفادة من عقده التأمیني ابتغاء نقل الضمانات إلى سیارة أخرى، شریطة أن یعلم المؤمن 

خص ونشیر إلى أن التأمین یغطي مسؤولیة كل ش. )15(بذلك قبل التصرف ویعید له شهادة تأمین السیارة المعنیة
، عالوة على أن شركة التأمین تضمن )16(أذن له مالك السیارة بقیادتها كالزوجة أو االبن أو الصدیق أو التابع

األضرار التي تلحق بالمضرور حتى في حالة قیادة السیارة واستعمالها من لدن سارقها أو مغتصبها أو استعمالها 
د مطالبة المضرور وحصوله على التعویض یحق للمؤمن ، وفي هذه الحاالت األخیرة عن)17(دون علم المؤمن له

، ویؤید هذا المعنى عموم )18(الرجوع علیهم السترداد ما تكون قد دفعته للمضرور من تعویض" شركة التأمین"
بشأن إلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض 1974لسنة 15-74الفقرة األولى من األمر 4نص المادة 

إلزامیة التأمین یجب أن تغطي المسؤولیة المدنیة للمكتتب : "في الجزائر، التي تنص على أنعن األضرار 
بالعقد، ومالك المركبة، وكذلك مسؤولیة كل شخص آلت له بموجب إذن منهما حراسة أو قیادة تلك 

". ...المركبة
ل تأمین أضرار ولیس تأمین ومما تجدر اإلشارة إلیه، هو أن عقد التأمین اإللزامي عن حوادث السیارات یشك

أشخاص، لذلك یرتب للمضرور حقا مباشرا له في مواجهة شركة التأمین، یستطیع مطالبتها بضمان األضرار التي 
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، فهذا الحق لیس مصدره عقد التأمین المبرم بین شركة التأمین والمؤمن له، )19(ألحقت به دون وساطة المؤمن له
7المتضمن تحدید شروط تطبیق المادة 16/02/1980المؤرخ في 34-80من المرسوم2وٕانما مصدره المادة 

المتعلق 25/01/1995المؤرخ في 07-95من قانون 57و56وكذلك نص المادة . 15-74من األمر 
.بالتأمینات

یضمن المؤمن، دون حصر مبلغ : " المذكور سابقا والتي تقضي بما یلي34-80من المرسوم 2فالمادة 
المالیة المنجرة عن المسؤولیة المدنیة التي تترتب على المؤمن له، عن األضرار المادیة المسببة التبعات 

.)20("للغیر
ویتجلى من عمومها أن للمضرور من الحادث الذي ارتكبته السیارة المؤمن علیها إجباریا، أن یرجع على 

جة الحادث دون اشتراط أن یصدر أوال شركة التأمین مباشرة القتضاء التعویض عن الضرر الذي ألحق به نتی
، ودون ضرورة اختصام هذا األخیر )قائد السیارة مرتكب الحادث(حكم من المحكمة بتقریر مسؤولیة المؤمن له 

، 25/1/1995الصادر في 07-95من قانون التأمینات 57وهذا ما توضحه أیضا المادة . بدعوى أمام المحكمة
ؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن أیة دعوى تعود مسؤولیاتها إلى یتحمل الم" : التي تنص على أنه

، وهو ما أخذت به محكمة النقض المصریة في حكم لها بتاریخ "المؤمن له إثر وقوع حادث مضمون
بشأن التأمین 1955لسنة 652من القانون رقم 5أنشأ المشروع بمقتضى المادة : " جاء فیه27/03/1969

ؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل اإلجباري من المس
.) 21("من القانون المدني752المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص علیه في المادة 

شرا في مطالبة وهكذا فإن التأمین اإللزامي عن حوادث السیارات، یرتب للمضرور من هذه الحوادث حقا مبا
شركة التأمین بالتعویض دون أن تستطیع هذه األخیرة أن تحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمین كالدفع بعدم 

، والتي تستطیع االحتجاج بها قبل المؤمن له، بهدف ضمان المضرور الحصول على )22(التنفیذ أو بفسخ العقد
حق الرجوع على المؤمن له بقیمة ما ) المؤمن(شركة التأمینحقه في التعویض، وفي مقابل ذلك منح المشرع

تكون قد دفعته من تعویض، أما بشأن بعض الدفوع الموضوعیة المتعلقة بعقد التأمین ذاته،  فقد أعطى المشرع 
الجزائري لشركة التأمین الحق في التمسك ببعضها إذا كان عقد التأمین قد انقضى بسبب من أسباب االنقضاء، 

وهذا . )23(عدم وجود تأمین بالنسبة للسیارة مرتكبة الحادث، أو اعتبار المضرور من المستبعدین من الضمانمنها
، الذي نقضت به القرار الذي أصدره 1990فیفري 14ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا الجزائریة في قرار لها بتاریخ 

المحكمة االبتدائیة القاضي یرفض الدعوى بإلغاء حكم : "جاء فیه1987أفریل 14مجلس قضاء عنابة في 
والذي قضى من جدید بإلزام الشركة ". سیدار عنابة"المرفوعة من طرف الشركة الوطنیة للحدید والصلب 

مبلغ التعویض الذي دفعته هذه " SIDERسیدار " الجزائریة للتأمین بدفعها للمؤسسة الوطنیة للحدید والصلب 
، أثناء تأدیة -عنابة–األخیرة لذوي حقوق الضحیة على أثر حادث وقع بداخل معمل الحدید والصلب بالحجار 

عملها لحساب الشركة الوطنیة للحدید، الذي تسبب فیه عامل لدى الشركة نفسها وذلك بواسطة جرار تابع لنفس 
حیث باالطالع : "، فقضت الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا الجزائریة بما یلي1979جویلیة 23هذه المؤسسة بتاریخ 

على ملف القضیة لم یتبین أن المؤسسة الوطنیة للحدید والصلب، كانت قد اكتتبت لدى الشركة الجزائریة 
یة عملهم للتأمین عقدا أو عقودا تتضمن تأمین تابعیها أو عمالها من نتائج أي حادث یمكن أن یقع أثناء تأد
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وحیث أن المحكمة االبتدائیة كانت قد رفضت دعوى المطعون ضدها على صواب، . والتي تكون مسؤولة عنه
التمسك بانقضاء ) المؤمن(كما یكون من حق شركة التأمین . )24("یتعین نقض القرار المتظلم منه بدون إحالة

یا الجزائریة أیضا، في قرار لها بتاریخ وهذا ما أكدته المحكمة العل.حق المضرور في التعویض بالتقادم
حیث أن قضاة الموضوع اعتبروا بأن دعوى الطاعن قد سقطت بالتقادم لمضي : "الذي جاء فیه21/09/2005

ثالث سنوات بعد تاریخ وقوع الحادث ألن الطاعن كان قد قدم شكوى إلى وكیل الدولة، و من ثم فسریان التقادم 
تقادم الحق في التعویض ال یمكن انقطاعه إال برفع دعوى قضائیة للمطالبة لكن حیث أن . یكون قد انقطع

بذلك الحق، ولیس بشكوى أمام النیابة العامة، وعلیه فالوجه المثار غیر سدید، ویترتب عما تقدم رفض 
.)25("الطعن

ص األضرار المادیة والمالحظ أن قضاء المحكمة العلیا السابق أخضع الدعوى المباشرة للتقادم الثالثي فیما یخ
أما األضرار الجسمانیة فالدعوى المباشرة من أجل تعویضها فتسري علیها مدة التقادم الطویل . الالحقة بالسیارة

.  من القانون المدني133وهو خمسة عشرة سنة المنصوص علیه في المادة 
مجال التأمین اإللزامي عن حوادث السیارات: الفرع الثاني

األولى تتعلق : مین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات من زاویتینیتحدد مجال التأ
:بالسیارات، والثانیة تتعلق باألشخاص الملتزمین بالتأمین، ویمكن توضیح كل زاویة على حدة على النحو التالي

:مجال التأمین اإللزامي من حیث السیارات- أوال
المتعلق بإلزامیة  التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن 15-74ر من األم2تنص المادة األولى فقرة 

وتعني كلمة مركبة في هذا النص كل مركبة بریة ذات محرك و كذلك  مقطوراتها  : " األضرار على ما یلي
:أونصف مقطوراتها و حموالتها، ویفهم بمقطورات ونصف مقطورات ما یلي

ربطها بمركبة بریة ذات محرك، وتكون تلك المركبات مخصصة لنقل المركبات البریة والمنشأة بقصد -
.األشخاص أو األشیاء

.كل جهاز بري مرتبط بمركبة بریة ذات محرك-
".كل آلیة أخرى یمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب مرسوم-

ارة التي تخضع لنظام التأمین اإللزامي ویتجلى من النص السابق أن المشرع الجزائري قد نهج في تحدیده للسی
الخاص بالتأمین 1958فیفري 27من قانون 1نفس النهج نفسه الذي سبقه إلیه المشرع الفرنسي في المادة 

أن . السابق15-74من األمر 2، على أنه یالحظ من نص المادة األولى فقرة )26(اإلجباري للسیارات في فرنسا
رة التي تسیر على األرض، ولذا ال یشمل مصطلح السیارة في األمر السابق أي مركبة التعریف مقصور على السیا
.أخرى تسیر في میاه البحر

، الذي یحدد القواعد الخاصة )27(1988جانفي 19المؤرخ في 06-88من المرسوم رقم 1وتنص المادة 
مصطلح السیارة یعني أي : "ا المرسومیوافق على التعریفات اآلتیة بغیة تطبیق هذ: "بحركة المرور على ما یلي

مركبة مجهزة بجهاز میكانیكي للدفع، تسیر في الطریق بوسائلها الخاصة غیر الوسائل التي تنتقل بها على 
كما نصت ". السكك الحدیدیة أو التي تتصل بموصل كهربائي وتستعمل عادة لنقل األشخاص أو البضائع

المتضمن قانون المرور، المعدل والمتمم بالقانون 2001أوت 19رخ في المؤ 14-01من القانون رقم 02المادة 
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: والمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها على أن2004نوفمبر 10المؤرخ في 16-04رقم 
السیارة كل مركبة تستعمل لنقل األشخاص أو البضائع و تكون مزودة بمحرك للدفع، و تسیر على "

.)28("الطریق
وبهذا التحدید للنصوص السابقة، تستبعد الطائرات، والمركبات التي تسیر بقوة الدفع العضلي مثل الدراجات 

فالمقصود بالسیارات بحسب النصوص المذكورة لیس المعنى الضیق لها، والتي تحتوي على أربع . العادیة
" MOTOCYCLE"تین كالموتوسیكل عجالت، بل هي كل مركبة بریة ذات محرك آلي سواء اشتملت على عجل

LES"كما یطبق التأمین اإللزامي أیضا على المقطورات .  أي الدراجة الناریة، أو ثالث عجالت

REMORQUES " ونصف المقطورات"LES SEMI-REMORQUES" ویمكن تعریف المقطورة ،
وعلى ذلك ووفقا للنصــــــــــوص . الذاتیةبأنها كل آلة متصلة بمركبة بریة ذات محرك، وهي ال تحتوي على قوة الدفع 

السابقة، فالســــیارة التي تخضع للتـــأمین اإللزامي طبــقا لألمـــر
هي كل مركبة مزودة بمحرك میكانیكي، مخصصة لنقل األشخاص أو نقل األشیاء، أو كان ذلك 74-15

.بواسطة مقطوراتها
إن الدولة هي " : ق إلزامیة التأمین على السیارات التي تنصالمتعل15-74من األمر 2وٕاعماال لحكم المادة 

ومعفاة من االلتزام بالتأمین فإنه تقع علیها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها والموجودة في 
ركباتها فالتأمین اإللزامي ال یسرى على السیارات الحكومیة، وذلك ألن الهیئات الحكومیة تلتزم بكفالة م". حراستها

إللزامیة  التأمین عن حوادث السیارات، بحیث تصبح 15-74بما یتماشى مع أحكام التأمین المقررة  في األمر 
.)29(هي الضامنة لألضرار الحاصلة للمضرور، وتلتزم  نحوه بالتعویض بمجرد قیام مسؤولیتها عن الحادث

المستخدم في المرسوم " سیارة"بدال من لفظة " بةمرك"والجدیر بالتنویه، أن المشرع الجزائري استخدم لفظة 
المذكور 15-74، وال شك أن الصیاغة الواردة في المادة األولى من األمر 1988جانفي 19المؤرخ في 88-06

سالفا أكثر دقة ألن المصطلح المستخدم في التأمین اإللزامي أكثر شموال واتساعا من لفظة سیارة لكون السیارة نوع 
المتعلق بإلزامیة 15-74من األمر 1وبناء علیه فالمشرع الجزائري یظهر من نص المادة . المركباتمن أنواع

إضافة . التأمین على السیارات، أنه أعطى مفهوما واسعا للمركبة، وهو بذلك قد جعل السیارة جزء من هذا المفهوم
ي یحدد قواعد حركة المرور عبر والذ2004نوفمبر 28المؤرخ في 381-04إلى ذلك فالمرسوم التنفیذي 

منه بتحدید ما یشتمله مفهوم المركبة وما یدخل في عدادها وذلك حسب ما قصده 2الطرق، قد جاء في مادته 
.في التأمین اإللزامي عن حوادث السیارات)30(المشرع الجزائري بهذا المفهوم

مجال التأمین من ناحیة األشخاص الملتزمین به–ثانیا 
المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن 15-74من األمر 1فقرة 1المادة تنص 

كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب في عقد تأمین یغطي األضرار التي تسببها تلك المركبة : "األضرار، على ما یلي
".للغیر وذلك قبل إطالقها للسیر

العقد المتعلق بإلزامیة التأمین یجب أن یبرم لدى المؤسسات : "من األمر نفسه على أن5وتنص المادة 
المؤهلة لممارسة عملیات التأمین، وذلك ضمن الشروط المنصوص علیها في القوانین واألنظمة الالحقة 

".والجاري بها العمل
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ه أن یجري وبذلك یستفاد من الربط بین النصین، أن أول الملتزمین بالتأمین عن السیارات مالك السیارة،  ول
وٕاذا انتقلت ملكیة السیارة إلى الغیر، استمر التأمین عنها لفائدة . هذا التأمین بنفسه أو ینوب عنه غیره في ذلك

یوما ویدفع زیادة القسط المستحق، إلى شركة 30المشتري حتى انتهاء مدة العقد، بشرط أن یعلم المؤمن خالل 
من %5یوما تفرض علیه زیادة في القسط قدرها 30المشتري خالل التأمین في حالة تفاقم الخطر، وٕاذا لم یصرح

.ویصب في صندوق ضمان السیارات)31(مبلغ القسط اإلجمالي
في حالة وفاة المؤمن : "على أنه1988جویلیة 19المؤرخ في 31-88من القانون رقم 6وقد نصت المادة 

أو المشتري إلى حین انقضاء عقد /لح الوارث وله أو بیع المركبة یستمر أثر التأمین بحكم القانون لصا
".التأمین

وفي هذا الصدد یحق للمتصرف أن یحتفظ باالستفادة من عقد التأمین ابتغاء نقل الضمانات إلى سیارة أخرى، 
. )32(شریطة أن یعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ویعید له شهادة تأمین السیارة المعنیة

تغطیها شركة التأمیناألضرار التي: المطلب الثاني
15-74لألمر 7، والمطبق  للمادة 1980فیفري 16المؤرخ في 34-80من المرسوم رقم1تنص المادة 

تنطبق إلزامیة التأمین التي : "المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن األضرار على أنه
انیة أو المادیة التي تحصل بسبب المرور أو بغیره، على تعویض األضرار الجسم15-74تأسست باألمر رقم 

:وهي
الحوادث والحرائق واإلنفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التي تستعملها واألشیاء والمواد -

.التي تنقلها
".سقوط تلك التوابع أو األشیاء أو المواد أو المنتجات المذكورة أعاله-

التأمین تغطي المسؤولیة الناشئة عن األضرار المادیة  والجسمانیة من حوادث ومفاد هذا النص، أن شركة 
فالضرر الذي یغطیه التأمین اإللزامي عن حوادث . )33(السیارات، إذا وقعت في الجزائر بجمیع حدودها اإلقلیمیة

متد لیغطي السیارات، ال یقتصر عن األضرار والخسائر التي تلحق باألشخاص في أرواحهم وأبدانهم، بل ی
وهكذا فإن شركة التأمین تضمن التبعات المالیة الناتجة عن . )34(األضرار التي تصیب أموال وممتلكات الغیر

ومن خالل هذا . األضرار الجسمانیة أو المادیة التي تحدث للغیر بسبب السیارة، كما تضمن األضرار األدبیة
:أمین كل على حدةالتحدید، نعرض أنواع األضرار التي تضمنها شركة الت

تعویض األضرار الجسمانیة: الفرع األول
یستبدل جدول : " على ما یلي1988جویلیة 19المؤرخ في 34-88من القانون رقم 3تنص المادة 

بجدول 1974لسنة 15- 74التعویض الممنوح لضحایا الحوادث الجسمانیة أو لذوي حقوقهم الملحق باألمر 
".یلحق بهذا القانون

لهذا النص، فإن الطریقة التي یتم بها حساب مبلغ تعویض األضرار الجسمانیة، المترتبة عن حوادث فوفقا
السیارات، تكون من خالل سلم التعویض المعمول به من قبل الشركات الوطنیة للتأمین، و ذلك طبقا ألحكام 

الصادرة 37/80و 36و 35و 34والمراسیم التطبیقیة له 1974جانفي 30الصادر بتاریخ 15-74األمر 
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15-74المعدل والمتمم لألمر 1988جویلیة 19المؤرخ في 31-88، وكذا القانون رقم 1980فیفري 16بتاریخ 

.المتعلقة جمیعها بنظام التعویض عن حوادث السیارات
:ومن أهم التعویضات عن األضرار الجسمانیة ما یلي

:التعویض في حاال ت العجز- 1

، یتضح أن التزام شركة التأمین بتعویض المضرورین 1988لسنة 31-88م القانون رقم على ضوء أحكا
جسمانیا من حوادث السیارات، هو التزام مقید، ویظهر تقیید هذا االلتزام من خالل جدول التعویضات الوارد في 

:ت التالیة، بحیث یعتمد علیه أساسا لحساب التعویض المستحق في الحاال1988القانون السابق لسنة 
:التعویض عن العجز المؤقت عن العمل- أ 

، على أساس 1988جویلیة 19المؤرخ في 31-88یتم تعویض العجز المؤقت عن العمل، طبقا للقانون  رقم 
.، من المرتب أو الدخل المهني للمضرور أو الضحیة%100

:ولتوضیح مثل هذا النوع من التعویض نستعین بالمثال التالي
11300الراتب السنوي الصافي                

100%الحصة العائدة                          

أشهر4مدة العجز المؤقت                      
ج.د1100قیمة النقطة االستداللیة بالدینار         

:آنفا فهي كما یليأما الطریقة التي یتم بها حساب مبلغ التعویض وفقا لألمر و القانون المذكورین 
31- 88طریقة التعویض حسب القانون  15-74طریقة التعویض حسب األمر 

ج.د45200=أشهر = أشهر
ج.د36160

: التعویض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل–ب 
وفق قاعدة حساب النقطة وفق جدول التعویض، فیحصل في حالة العجز الدائم عن العمل، فإن التعویض یتم 

على الرأسمال التأسیسي للعجز الدائم، الجزئي أو الكلي، بضرب قیمة النقطة االستداللیة المطابقة لشطر المرتب، 
ویحصل على قیمة النقطة للمرتبات الداخلة في . أو الدخل المهني للمضرور بمعدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي

في الفقرة ) 35(المحددة100ف الدرجات المشار إلیها في الجدول للتعویض، بتطبیق القاعدة النسبیة وهي مختل
.1988لسنة 31- 88السادسة من القانون رقم 

:ولعل المثال التالي یوضح طریقة التعویض عن العجز الجزئي الدائم

11300الراتب السنوي الصافي  -

%  100الحصة العــائدة    -
%                                  60معدل العجز الدائم-
ج    .د1100قیمة النقطة االستداللیة بالدینار     -

:تكون كما یلي1988لسنة 31-88فالطریقة التي یتم بها حساب مبلغ التعویض، وفقا للقانون رقم 
عجز جزئي دائمج.دX60 =66000ج .د1100

ج .د111200=  عجز جزئي دائمج  .د66000+  عجز مؤقتج  .د45200: أي المجموع
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قرارا أصدره مجلس )  36(1989فیفري 07وفي هذا المعنى نقضت المحكمة العلیا الجزائریة بقرار لها بتاریخ 
دینارا 113400مبلغ ) م الصالح.س(یقضي بدفع المتهم للمدعي المدني 12/10/1986قضاء عنابة بتاریخ 

).ز علي باي(وهذا بالتضامن مع المسؤول المدني 
حیث كان من الواجب على قضاة االستئناف : " وفي هذا السیاق ذهبت المحكمة العلیا الجزائریة إلى القول

:الذي یجعل مبلغ التعویض كما یلي15-74احترام مقتضیات األمر 

=:عجز مؤقت عن العمل - شهر دیناراد.ج
دیناراx60% =72600ج .د1210:       عجز جزئي دائم -
.دینارا113400دینارا    ال مبلغ 99480= دینارا 26880+ 72600:   أي المجموع-

طبیق القانون لذا فإن الفرع الثاني من األوجه وحیث أن قضاة االستئناف بتصرفهم هذا قد أخطأوا في ت"
".الثالثة سدید ویفتح المجال لنقض القرار المطعون فیه في جانب الدعوى المدنیة فقط

05/02/1989قرارا أصدره مجلس قضاء الجزائر في ) 37(1991أفریل 02كما نقضت أیضا بقرار لها بتاریخ 

األطراف المدنیة، من أجل القتل، والجروح الخطأ التي ترتبت عن یقضي برفع مبلغ التعویضات الممنوحة إلى 
.حادث سیارة
طعنت شركة التأمین، في الدعوى المدنیة، وقد أثارت طعنها بوجه أول مأخوذ عن 08/02/1989وبتاریخ 

، بدعوى أن المجلس منح إلى الزوج 30/01/1974الصادر بتاریخ 15-74خرق الملحق السادس التابع  لألمر 
.  ج.د25950ج بدال من .د36000ج، ومنح إلى الولد القاصر .د51900ج  بدال من .د72000

حیث یستخلص من تالوة القرار المطعون فیه أن قضاة : "وقد قضت المحكمة العلیا في هذا الخصوص بأنه 
15ي غیر أن حادث المرور وقع ف19/07/1988الصادر بتاریخ 31-88االستئناف اعتمدوا على القانون 

من القانون المدني الجزائري 2وعلیه فإنهم خرقوا نص المادة 31- 88أي قبل إصدار قانون 1988مارس 
".معرضین قرارهم للنقض

: تعویض المصاریف الطبیة و الصیدالنیة-2
.دینارا جزائریا2000یكون التعویض بناء على الوصفة الطبیة، وحسب طوابع األدویة وفي حدود مبلغ یمنح 

)الضحیة راشد:(التعویض في حالة الوفاة-3
في حالة وفاة ضحیة بالغة یحصل على الرأسمال التأسیسي بالنسبة لكل مستفید بضرب قیمة النقطة المقابلة 

:ویتم توزیع التعویض في حالة الوفاة على الوجه التالي) 100(لألجر أو الدخل المهني للضحیة في مائة 
.%30: الزوج أو الزوجة -
، وفي حالة عدم ترك الضحیة زوج وولد ، یستفید األب %10: ل واحد من األب واألم تحت الكفالة لك-

.%20واألم لكل واحد منهما بـ 
.%15لكل واحد من األبناء القاصرین تحت الكفالة بـ -
.%10األشخاص اآلخرون تحت الكفالة لكل واحد منهم -
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على 31-88التعویضات لضحایا حوادث المرور وفقا للقانون رقم من الملحق المحدد لجدول 6وتنص الفقرة 
ال یمكن أن یتجاوز مبلغ الرأسمال التأسیسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا لنفس الفقرة أعاله قیمة النقطة : "أنه

وفي حالة تجاوز هذه القیمة ). 100(المطابقة لألجر أو الدخل المهني السنوي للضحیة المضروب في مائة 
".ون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفیض نسبيستك

مفاد هذه الفقرة أنه في حالة تجاوز القاضي عند تقدیره التعویض لذوي حقوق الضحیة عن حادث مرور، 
أن یجري تخفیضا نسبیا لتلك الحصص، وفقا للنص الذي أتى 100ینبغي علیه عند زیادة مجموع الحصص عن 

.من القانون نفسه6على النحو المبین في الفقرة 1988لسنة 31-88به قانون 
ولتوضیح ذلك نستعین بالنموذج العملي الذي تقدمت به الشركة الجزائریة للتأمین في ورقة عمل مقدمة من 

.1991سبتمبر 08مدیریتها العامة للشؤون القانونیة بتاریخ 
31-88طریقة التعویض حسب القانون  15-74األمر طریقة التعویض حسب اسم المستفید

كیفیة حساب التعویض الحصة كیفیة حساب التعویض الحصة
100×30×قیمة النقطة 

المبلغ الواجب تعویضه =
مجموع الحصص155

30% 30×الرأسمال التأسیسي 

المبلغ الواجب تعویضه=
مجموع الحصص130

30% أو األزواجالزوج

100×15×قیمة النقطة 

المبلغ الواجب تعویضه=
مجموع الحصص155

30% 15×الرأسمال التأسیسي 

المبلغ الواجب تعویضه=
مجموع الحصص130

15% لكل واحد من الولد 
األول والثاني 

القاصرین
100×15×قیمة النقطة 

المبلغ الواجب تعویضه=
مجموع الحصص155

15% 10×الرأسمال التأسیسي 

المبلغ الواجب تعویضه=
مجموع الحصص130

10% لكل واحد من 
األوالد الخمسة 

القاصرین
100×10×قیمة النقطة 

المبلغ الواجب تعویضه=
الحصصمجموع155

10% 10×الرأسمال التأسیسي 

المبلغ الواجب تعویضه=
مجموع الحصص130

10% لكل واحد من األب 
واألم تحت الكفالة

المبلغ اإلجمالي الواجب تعویضه لذوي الحقوق 
حصة100بعد تخفیضه إلى 

155% المبلغ اإلجمالي الواجب تعویضه لذوي الحقوق بعد 
%100تخفیضه إلى 

130%< مجموع الحصص

)الضحیة قاصر:(التعویض في حالة الوفاة-4
في حالة وفاة األوالد القاصرین والذین ال یثبت ممارستهم لنشاط مهني یمنح لوالدیهم أو الوصي الشرعي 

:تعویضا على الوجه التالي
o الوطني األدنى المضمون وقت سنوات ضعف المبلغ السنوي لألجر ) 06(من یوم واحد إلى غایة ست

.وقوع الحادث
o یقدر التعویض بثالثة أضعاف المبلغ ) 19(سنوات إلى غایة تمام تسعة عشر سنة ) 06(من ست

وفي حالة وفاة أحد األبوین یعود التعویض كامال . السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون وقت وقوع الحادث
التعویض ال یشتمل على مصاریف الجنازة، إذ یحدد التعویض عنها وهذا. على قید الحیاةمنهما إلى من یبقى

.  )38(أضعاف المبلغ الشهري لألجر الوطني األدنى المضمون وقت وقوع الحادث المذكور) 05(بخمسة 
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":PREJUDICE ESTHETIQUE"تعویض الضرر الجمالي-5

العملیات الجراحیة الالزمة إلصالح ضرر تعوض شركة التأمین عن . ویتمثل في الجروح الواقعة على الوجه
جمالي تعویضا كلیا بمجرد تقدیم الوثائق الثبوتیة للمصاریف، ویتقرر تعویض ذلك، بموجب خبرة طبیة مسبقة، 

في 1974جانفي 30الصادر بتاریخ 15-74بدال من التعویض الجزافي الذي كان معموال به في ظل األمر 
%50دینارا جزائریا، فالمبلغ الزائد یعوض على أساس 2000كان المبلغ یفوق وأما إذا)39(دینار2000حدود 

.دینارا6000إلى حد أقصى 
من الملحق المتضمن تحدید جدول 5ولتوضیح كیفیة تعویض الضرر الجمالي المنصوص علیه في الفقرة 

لسنة 31-88قانون رقم قبل تعدیلها بال1974لسنة 15-74التعویض لضحایا الحوادث الجسمانیة، لألمر 
:، نورد المثال التالي1988
دج10000مبلغ الضرر الجمالي -
دج2000مبلغ التعویض        -
دج8000المبلغ المتبقى         -
دج 4000: فالتعویض اإلضافي هو-
دج6000= 2000+ 4000= التعویض اإلجمالي-

، بتحدیده لمبلغ التعویض إلصالح الضرر الجمالي بمبلغ قبل التعدیل15-74ویالحظ أن ما أتى به األمر 
.)40(دینار كحد أقصى، ال یكفي لتغطیة مصاریف العملیات الجراحیة و ما تشمله من أدویة6000

"التعویض عن ضرر التألم -6 PREJUDICE DOLORIS ":
31-88من القانون رقم 5/2یتم التعویض عنه بصورة جزافیة في حدود معقولة، حسب ما نصت علیه الفقرة 

یتم التعویض عن ضرر التألم المحدد بموجب خبرة : "المتعلق بنظام التعویض عن حوادث السیارات التي تقضي
: طبیة كما یلي

:ضرر التألم المتوسط-أ
.مرتان قیمة األجر الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاریخ الحادث

:ضرر التألم الهام-ب
.ة األجر الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاریخ الحادثأربع مرات قیم

"تعویض الضرر المعنوي- ج PREJUDICE D’AFFECTION ":
وأوالد الضحیة في حدود ثالثة ) أو أزواج(یتم التعویض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم، وأب، وزوج 

وقرر المشرع الجزائري منح التعویض . الحادثأضعاف قیمة األجر الشهري الوطني األدنى المضمون وقت وقوع
عن الضرر المعنوي لفئة معینة من ذوي حقوق الضحیة المتوفى من واقعة حادث سیارة جسماني، وحدد 

المؤرخ في 31-88المستفیدین به طبقا لنص الفقرة الخامسة البند الثالث منها التي جاء بها القانون رقم 
واألوالد، ) أو األزواج(األب، األم، والزوج : ویض عن حوادث السیارات، وهم، المتعلق بنظام التع19/7/1988

ویتم التعویض عن هذا النوع من الضرر بصورة جزافیة لهم جمیعا بمقدار ثالثة أضعاف قیمة األجر الشهري 
.  )41(الوطني األدنى المضمون وقت وقوع الحادث
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المعنوي، فالمشرع الجزائري منح حق التعویض عن الضرر والجدیر بالمالحظة في هذا التعویض عن الضرر 
المعنوي إلى األصول والفروع للضحیة المتوفى في حادث سیارة دون سواهم على الرغم هذا النوع من الضرر 

.یمس كل األشخاص التي تربطهم بالضحیة المتوفى قرابة النسب كاإلخوة و األخوات
تعویض األضرار المادیة: الفرع الثاني

8ذا كان المشرع الجزائري، قد قرر ضمان األضرار الجسمانیة عن حوادث المرور وحددها بموجب المادة إ

إال أنه استعرض في المادة . المتعلق بإلزامیة التأمین، وبنظام التعویض عن حوادث السیارات15-74من األمر 
أعاله، بعض 15-74من األمر 7المطبق للمادة )42(1980فیفري 16المؤرخ في 34-80من المرسوم 1

فقد جاء في هذا المرسوم في المادة األولى . الحوادث التي تؤدي إلى أضرار قد تكون مادیة و قد تكون جسمانیة
والثانیة، منه بحصر تطبیقات لألضرار المضمونة التي تسأل عنها شركة التأمین، ولألضرار غیر المضمونة أي 

:وعلى ذلك فإننا نعرض لنوعي هذه األضرار فیما یلياألضرار المستبعدة من الضمان،
نوعیة األضرار المضمونة: الفرع الثالث

تنطبق إلزامیة التأمین : "السابق على أن1980لسنة 34-80بعد أن نصت المادة األولى من المرسوم 
من المادة 1ءت الفقرة فجا...". على تعویض األضرار الجسمانیة أو المادیة التي تحصل بسبب المرور أو بغیره

األضرار الناتجة عن الحوادث والحرائق واالنفجارات التي تسببها : " نفسها لتحدد هذه األضرار فنصت على أن
".المركبة والتوابع، والمنتجات التي تستعملها واألشیاء والمواد التي تنقلها

دث الذي ترتكبه السیارة، وهو الذي بمقتضى هذا النص فإن شركة التأمین تغطي األضرار الناتجة عن الحا
كما قد یكون هذا الحادث عبارة . یحدث عادة بین تصادم سیارتین، ویؤدي إلى وقوع أضرار مادیة أو جسمانیة

عن اصطدام السیارة بشخص من المارة ویستوي أن یكون هذا الشخص ماشیا على قدمیه، أو مستقال إحدى 
، )43(یكون الحادث ولو دون اتصال مادي مباشر من السیارة بجسم آخرالمركبات الصغیرة، كالدراجة مثال، وقد

وقد یقع الحادث كما . مثل تطایر بعض الحجارة من تحت عجالت السیارة، وأدى هذا التطایر إلى إصابة شخص
لو استعمل صاحب السیارة األضواء األمامیة لها بصورة مخالفة آلداب المرور، مما یؤدي إلى انبهار في عیني

.فیرتكب حادث یلحق به ضررا جسمانیا أو ضررا مادیا بسیارته. قائد سیارة أخرى آتیة في االتجاه المعاكس
كما تغطي شركة التأمین األضرار الناشئة عن الحریق واالنفجار الذي ینتج عن السیارة، فقد تصطدم السیارة 

ق ضرر بما یجاورها من منقول أو عقار، بجسم أخر یؤدي إلى اشتعالها وخروج اللهب منها، یؤدیان إلى إلحا
.أوٕاصابة شخص كان موجودا في المكان ذاته أو بالقرب منه

سقوط تلك التوابع أواألشیاء "تنص على 34-80لنفس المادة األولى، من المرسوم نفسه رقم 2وجاءت القفرة 
".أو المواد أو المنتجات المذكورة أعاله

تأمین تغطي األضرار التي تنتج عن سقوط ملحقات السیارة، أو األشیاء التي فطبقا لهذه الفقرة، فإن شركة ال
مثل ذلك الضرر الناتج عن تطایر إحدى عجالت السیارة، أو سقوط أحد . تحملها، متى حصل ذلك أثناء سیرها

ها تغطیها أجزائها، و كذلك الضرر الناتج عن سقوط األشیاء التي تحملها كالحقائب و غیرها، فهذه األضرار جمیع
.شركة التأمین



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

129

من المادة 2و 1غیر أنه یالحظ أن المشرع الجزائري، لم یكن في حاجة إلى تقریر مثل هذا التحدید في الفقرة 
و ذلك ألن األضرار الناشئة عن الحوادث والحرائق . 1980فیفري 16المؤرخ في 34-80األولى من مرسوم 

ا السیارة، تدخل تحت القاعدة العامة الواردة في صدر المادة األولى واإلنفجارات، وسقوط األشیاء التي تسببه
نفسها، التي تقضي بتعویض األضرار الجسمانیة أو المادیة، التي تحصل من السیارة بسبب المرور أو بغیره، أولم 

.تكن في حالة مرور
األضرار المستبعدة من الضمان: الفرع الرابع

حوادث المرور حق مطالبة شركة التأمین بالتعویض عن األضرار الناشئة عن خول المشرع الجزائري للضحیة من 
المطبق 1980فیفري 16المؤرخ في 34-80من مرسوم 1الحاالت الواردة في الفقرة األولى والثانیة من المادة 

ذلك فال تستطیع ل. المتعلق بإلزامیة التامین على السیارات وبنظام التعویض عن األضرار14-74لألمر 7للمادة 
.)44(شركة التأمین أن تحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمین و التي تستطیع االحتجاج بها قبل المؤمن لدیها

من المرسوم نفسه على بعض األضرار التي ال تغطیها شركة التأمین باالتفاق 3وفي مقابل ذلك تنص المادة 
:باألضرار اآلتیةبینها و بین المؤمن له، و حددتها 

oاألضرار التي تسبب فیها المؤمن له قصدا.
o  ،األضرار التي تسببها المركبات المؤمن علیها، إذا لم یكن سائقها بالغا السن المطلوبة حین الحادث

. ةأوحامال الوثائق الساریة المفعول التي تنص علیها األحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل لقیادة المركب
.ما عدا حالة السرقة، أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له

فهذه األضرار تخرج عن أن یغطیها التأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة أثناء وقوع حادث مرور استنادا إلى 
یض الضحیة عن من الشروط العامة لعقد تأمین السیارات، كما ال تلتزم شركة التأمین بتغطیة وتعو 4المادة 

األضرار التي تحصل أثناء اختبارات، التسابق، أو المنافسات، وكذا تجاربها الخاضعة طبقا للنظام المعمول به، 
إلذن مسبق یسلم من طرف السلطات العمومیة عندما یشارك المؤمن له بصفته منافسا، أو منظما، أو مفوضا من 

یسقط الحق في :" السالف الذكر على أنه1980نة لس34-80من المرسوم 5كما نصت المادة . طرفها
:الضمان
o عن السائق الذي یحكم علیه، وقت الحادث، بقیادة المركبة و هو في حالة السكر أو تحت تأثیر الكحول

.أو المخدرات أو المنومات المحظورة
oیما إذا لحقت أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، وال إذن مسبق قانوني ف/ عن السائق و

.بهؤالء األشخاص أضرارا جسمانیة
oأو المالك الذي یحكم علیه، وقت الحادث لنقله أشخاص أو أشیاء غیر مطابقة لشروط / عن السائق و

ومع ذلك ال یحتج بسقوط هذه . المحافظة على األمان المحددة في األحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل
أو ذوي حقوقهم، وعالوة على ذلك ال یمكن أن یسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الحقوق على المصابین 

األشخاص المذكورین في الفقرتین األولى والثانیة السابقتین أو على األشخاص الذین یعیلونهم في حالة العجز 
.) 45(%66الدائم الجزئي الذي یزید على 
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من 7المتضمن تحدید شروط تطبیق المادة 1980سنة ل34-80من المرسوم 4و3من مراجعة المادتین 
بل . یتضح أن التزام شركة التأمین بتعویض األضرار الناشئة عن حوادث السیارات لیس مطلقا. 15-74األمر 

هو مقید غیر شامل لتغطیة كل حوادث السیارات، فهو ال یمتد لیغطي األضرار الناشئة عن عمل ارتكبه المؤمن 
د، أو نتیجة قیادة السیارة سواء أكان المؤمن له أم شخص آخر یقودها بموافقته غیر حامل له عن إرادة وقص

بحیث استعملت في السباق . أو إثر استعمال السیارة في غیر الغرض المبین بترخیصها) 46(لرخصة سیاقه باسمه
.)47(أو مباراة ریاضیة تجري بصفة كلیة أو جزئیة على طریق ما

Non"جزائري هذه بنصوص خاصة، یوضح أنها تشكل حاالت عدم التأمین فتخصیص المشرع ال
Assurance " أو استبعاد الضمان""Exclusion du garantieوتخرج . لكونها تخالف القوانین واللوائح

مما یمكن . بطبیعتها عن أن تكون محال للتأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات
وفي هذا المعنى قضت الغرفة الجزائیة . )48(شركة التأمین أن تتمسك به في مواجهة الضحایا من هذه الحوادث

حیث أنه بالرجوع إلى الملف، وما دار في : " في حیثیات قرارها. 25/02/1992بتاریخ لقضاء استئناف عنابة 
الجلسة فإن التهمة ثابتة في حق المتهم والمتمثلة في القتل الخطأ بواسطة الدراجة الناریة التي لم یكن مؤمنا 

مجلس یؤید الحكم المعاد مع وبناء على ذلك فإن ال". كما أنه ال یملك رخصة لسیاقتها .علیها لدى شركة التأمین
.)49(...تعدیله بإخراج شركة التأمین من الدعوى وتحمیل المتهم المصاریف القضائیة

السالف 34-80من المرسوم 04وتجدر المالحظة أن المشرع الجزائري، أوضح في الفقرة األخیرة من المادة 
ضمان في الحاالت المنصوص علیها في القوانین الذكر، بأن االستثناء للضمان ال یعفي شركة التأمین من توقیع 

واألنظمة الساریة المفعول مثل السباق، والمنافسة سواء أكان سباق السیارات، أم الدراجات لكونها تخضع لتنظیم 
.)50(خاص، وضمانات خاصة

تدخل شركة التأمین أمام القضاء: المطلب الثالث
ورأى السبیل للوصول إلى هذا . فعالة لضحایا حوادث المرورلقد شعر المشرع الجزائري بضرورة إسداء حمایة

الهدف هو إضفاء صفة اإللزام على التأمین من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، الذي أصبح من الشروط 
الضروریة الالزمة من أجل تسییر المركبة على الطرق العامة لمواجهة األضرار الناجمة عن حوادثها في 

المتعلق بإلزامیة التأمین عن السیارات، وبنظام 15-74األمر 1974جانفي 30فأصدر في .)51(الجزائر
التعویض عن األضرار، وهذا التأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات یعتبر جزءا 

25/01/1995المؤرخ في 07-95من القانون رم 190إذ فرضت المادة . متمما لمشروع قانون التأمین الجزائري

.)52(المتعلق بالتأمینات عقوبة على من یخالف أحكامه
31-88مكرر من القانون 16وقد نص المشرع الجزائري على تدخل شركة التأمین أمام القضاء في المادة 

كان إذا: "، التي جاء فیها30/01/1974المؤرخ في 15-74المعدل والمتمم لألمر19/07/1988المؤرخ في 
الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة یستدعى المؤمن أمام الجهة القضائیة الجزائیة في نفس الوقت الذي یستدعى 
فیه األطراف طبقا لقانون اإلجراءات الجزائیة، ویستدعى الصندوق الخاص بالتعویضات فیما یخصه ضمن 

التأمین بدفع التعویض عن األضرار وهذا التدخل أمام المحكمة یبرر الحكم بالتضامن على شركة ". األشكال
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الناجمة عن حوادث المرور باعتبارها ضامنة و كفیلة مع المؤمن له المسؤول األصلي عن الحادث، ومن ثم تلتزم 
.بتنفیذ ضمان التعویض طبقا لعقد التأمین المبرم بینهما

أمام القضاء الجزائي، وفي فالنص السابق یلزم صراحة إدخال شركة التأمین في الخصومة المدنیة بالتبعیة 
الخصومة المدنیة المستقلة أمام القضاء المدني لتحل محل المسؤول عن حادث السیارة الذي نجم عنه أضرار 

وهذا ما ذهبت إلیه . جسمانیة ألجل الحكم علیها بدفع مبلغ التعویض المقرر دفعه للضحیة أو ذوي حقوقه
الذي أبطل مع إحالة القرار المطعون فیه الذي 06/07/1999بتاریخ المحكمة العلیا الجزائریة في قرارها الصادر

31-88مكرر من قانون 16أصدره مجلس قضاء تیزي وزو لمخالفته قواعد جوهریة إجرائیة نصت علیها المادة 

.)53(والذي ألزم المتهم تحت ضمان شركة التأمین بدفع التعویضات. 15-74المعدل لألمر 
أمین أمام المحكمة المدنیة التي یرفع أمامها المضرور من حادث مرور دعوى مباشرة كما تستدعى شركة الت

للمطالبة بالتعویض عما لحق به من ضرر جسماني، أو مادي بنفس الطریقة، وضمن نفس اإلجراءات القانونیة 
لدعوى المدنیة وٕادخال شركة التأمین في الخصومة موضوع ا. التي یتم بموجبها استدعاء أطراف الدعوى اآلخرین

من أجل الحكم علیها بدفع مبلغ التعویض الذي تقضي به المحكمة حسب جدول التعویضات المنصوص علیه في 
بوصفها ضامنة عن تعویض الضرر الذي لحق الضحیة، أو ذوي . 19/07/1988المؤرخ في 31-88قانون 

حالة التعویضات المالیة في إطار الجدول الحقوق من حادث سیارة مؤمنة لدیها، وتتحمل شركة التأمین في هذه ال
وفي حالة سقوط الضمان عن شركة التأمین بأحد األسباب المنصوص علیها في المادة . الملحق بالقانون المذكور

من األمر 07، المتضمن شروط تطبیق المادة 16/02/1980، المؤرخ في 34-80من المرسوم 4، والمادة 3
یتحمل صندوق ضمان السیارات تغطیة األضرار الجسمانیة . لسالف الذكرا30/01/1974المؤرخ في 74-15

المؤرخ في 15-74من األمر 30الناجمة عن حوادث السیارات، دون األضرار المادیة إذا توافرت شروط المادة 
، ویلزم إدخال الصندوق السالف الذكر أمام المحكمة حسب القواعد اإلجرائیة الخاصة المحددة 30/01/1974

من األمر نفسه وبنفس الطریقة، وضمن اإلجراءات القانونیة نفسها التي یتم بموجبها 30بموجب أحكام المادة 
.استدعاء أطراف الدعوى اآلخرین

وتجدر اإلشارة، أن صندوق ضمان السیارات في حوادث المرور ال یعتبر ضامنا للمتهم وال للمسؤول المدني، 
، المتضمن شروط تطبیق 16/02/1980الصادر في 37-80من المرسوم 02الفقرة 11ووفقا ألحكام المادة 

المتعلقتین بقواعد سیر الصندوق السابق ذكره، 30/01/1974المؤرخ في 15-74من األمر 34و32المادتین 
بل هو یتحمل مبلغ التعویض الذي تقضي به المحكمة بوصفه مسؤوال احتیاطیا عن . واألجهزة الضابطة لتدخله

.)54(الضرر الجسماني الذي أصاب المضرور ، أو ذي حقوقه من حادث مرورتعویض
یتبین أن المشرع . 25/01/1995من قانون التأمینات الجزائري المؤرخ في 56،57،59بقراءة نصوص المواد 

نص صراحة على الدعوى المباشرة للمضرور اتجاه شركة التأمین للمطالبة بالتعویض عن الضرر في حوادث 
وهو بذلك قد أعطى المضرور، أو ذوي حقوقه دعوى ) 55(رور، وذلك استنادا إلى حقه القانوني في التعویضالم

مباشرة تجاه شركة التأمین في جمیع صور التأمین من المسؤولیة ومنها في مجال التأمین اإللزامي من المسؤولیة 
.المدنیة عن حوادث السیارات
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ا الجزائریة التي قبلت دعوى المضرور المباشرة تجاه شركة التأمین وهذا الذي درجت علیه المحكمة العلی
.)56(11/03/1986للمطالبة بالتعویض في قرار لها صادر بتاریخ 

ثم إن المشرع الجزائري، قد قرر هذه الدعوى المباشرة لصالح ضحیة حادث مرور بصریح عبارة نص المادة 
من األمر 33و 32، المتضمن شروط تطبیق المادتین 1980فیفري 16المؤرخ في 37-80من المرسوم 16
.)57(المتعلقتین بقواعد سیر الصندوق الخاص بالتعویضات واألجهزة الضابطة لتدخله74-15

وبناء على ذلك فإن حق المضرور أو ذوي حقوقه في حوادث المرور یكون تجاه شركة التأمین أو صندوق 
.ص ومباشر بنص القانون الذي قرره صراحة، وسلم به القضاءضمان السیارات في الجزائر، هو حق خال

.وأتعرض فیما یأتي إلى شروط ممارسة المضرور الدعوى المباشرة في حوادث المرور أمام القضاء
شروط ممارسة المضرور الدعوى المباشرة في حوادث المرور: الفرع األول

رر بصورة مباشرة  من خطأ المؤمن له، كما المدعي في الدعوى المباشرة هو الطرف المضرور الذي تض
عما أصابهم بصفة شخصیة ) المؤمن(یكون لورثة المضرور الحق في رفع الدعوى المباشرة تجاه شركة التأمین 

فهذا األخیر له طریقان للمطالبة بحقه في . مورثهم المضرور األصلي في حادث مرورمن ضرر جراء وفاة
ا ذلك عن طریق طریق اإلدعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائیة في . التعویض عن الضرر الذي أصابه إمَّ

حالة إصابته بدنیا من حادث مرور المؤدي في غالبیة الحوادث إلى قیام جریمة جزائیة في جانب سائق السیارة 
، أو )نون نفسهمن القا289المادة (، أو الجروح الخطأ )من قانون العقوبات288المادة (تتمثل في القتل الخطأ 

وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما باإلدانة، . مخالفة الجروح الخطأ یرتب عنها القانون الجزائري جزاء جزائیا
أو البراءة تجاه السائق المسؤول عن الحادث وٕالزام السائق والمؤمن له، وشركة التأمین في الشق المدني بالتعویض 

وطرفا االلتزام التضامني هما من ناحیة . التضامن فیما بینهمعن الضرر الذي أصاب الضحیة على سبیل
المضرور من حادث مرور بصفته دائنا، والمسؤولون المتعددون المتمثلون في شركة التأمین، والمؤمن له، والسائق 
من ناحیة أخرى بصفتهم مدینین، ویكون للضحیة الرجوع على أي منهم الستیفاء حقه في مبلغ التعویض 

).58(كامال

أما الطریقة الثانیة، فإن المضرور بإمكانه المطالبة بحقه في التعویض عن الضرر الذي أصابه برفع الدعوى 
المباشرة تجاه شركة التأمین وذلك أمام المحكمة المدنیة، ویكون له بها اختصام المؤمن له وشركة التأمین 

رین تقریر مسؤولیة الحادث المروري، وٕالزام شركة وحكم المحكمة المدنیة حاسما ألم. ومطالبتهما معا بالتضامن
وحق المضرور في حوادث المرور ال یتأثر )59(التأمین بأداء مبلغ التعویض المحكوم به إلى المضرور مباشرة

وكل ما یتطلب في دعوى ضحایا حوادث المرور أو ذوي )60(بالدفع أمام المحكمة بعدم الضمان أو السقوط
، أن یكون هناك حادث مرور وقع من مركبة بریة 15-74من األمر 08ص المادة حقوقهم، حسب مقتضى ن

:ذات محرك آلي مؤمن عنها، وأن یترتب عن هذا الحادث ضرر، وهو ما أتعرض له فیما یأتي
وقوع حادث مرور من سیارة مؤمن عنها: أوال

كل حادث سیر سبب أضرار :" ، على أن1974-1-30المؤرخ في  15-74من األمر 08تنص المادة 
جسمانیة، یترتب علیه التعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقها، وٕان لم تكن للضحیة صفة الغیر تجاه الشخص 
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المسؤول مدنیا عن الحادث، ویشمل هذا التعویض كذلك المكتتب في التأمین ومالك المركبة كما یمكن أن 
"بعده13علیها في المادة یشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص 

یتضح من خالل نص المادة السابقة أنه یلزم لممارسة ضحایا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم دعوى التعویض 
تجاه شركة التأمین أمام القضاء عما لحقهم من ضرر جسماني ناجم عن حادث مرور وفي حدود ما أصابهم من 

وهذا الذي استقرت علیه التطبیقات .بریة ذات محرك آليضرر، أن یكون هناك حادث تسبب في تحققه مركبة 
القضائیة الصادرة عن القضاء الجزائري، من ذلك ما قررته المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ  

17/1/1997)61(.
، وكذا من قضاء 30/1/1974المؤرخ في 15-74من األمر 08ین جلیا من مضمون نص المادة یتبن

في قضایا حوادث المرور، أنه یشترط لقبول دعوى التعویض أن یثبت الضحیة صاحب الدعوى، المحكمة العلیا
أو ذوي حقوقه إصابته بضرر جسماني بسبب واقعة حادث مرور مركبة ذات محرك آلي بصرف النظر عن 

واقعة صفة مسلك قائدها وقت وقوع الحادث الجسماني سواء أكان خاطئا أم غیر خاطئ، أما إذا انتفت عن هذه ال
الحادث المذكور، فال یجوز للضحیة أو ذوي حقوقه مقاضاة شركة التأمین مباشرة لمطالبتها بالتعویض عما أصابه 

وهذا الذي سار علیه القضاء الفرنسي وعلى رأسه محكمة النقض الفرنسیة في تطبیقها للقانون رقم . )62(من ضرر
ویضات تلقائیة لألضرار الجسمانیة لمضروري حوادث الذي یكفل أیضا تع05/07/1985المؤرخ في 85-677

.)63(السیارات
كل حادث سیر " لعبارة 15-74من األمر 08والجدیر بالمالحظة أن المشرع الجزائري باستعماله في المادة 

، "بسبب األضرار الالحقة بالغیر" لعبارة 1995من قانون التأمینات لسنة 56، وفي المادة "سبب أضرار جسمانیة
یكون قد أراد بهذا المصطلح أن یفهم بأوسع معانیه إذ یكفي أن المركبة ذات محرك تتدخل في الحادث بأي شكل 

من 08كما یفهم من استعمال المشرع الجزائري في المادة . وفي أي لحظة كانت طبقا للسیر المتوقع لألشیاء
ادث المركبة وتدخلها في الحادث المروري یكون قد توخى صیاغة العموم لح" حادث سیر"عبارة 15-74األمر 

سواء أكانت متحركة، أم متوقفة على طریق عام أم طریق خاص، أم كانت المركبة ذات محرك موجودة في 
األماكن المخصصة لنقل الركاب، أم متوقفة في األماكن المخصصة لصیانة وٕاصالح المركبات، وكذلك أكان 

في هذا المعنى و .)64(ریق اندلع فیها، أو أنها تصادمت مع سیارة أخرىالحادث ناشئ عن انفجار المركبة، أو ح
إلى القول بأن میزة هذه الدعوى المباشرة تظهر في أن رافعها یرى نفسه في مركز متمیز ) 65(یذهب جانب من الفقه

از، األمر الذي عن ذاك الذي یوجد فیه باقي دائني المدین، وبهذه المیزة تقترب الدعوى المباشرة من حق االمتی
.جعل اإلجماع الفقهي ینعقد على أنها ال تثبت إال بنص خاص، شأنها في هذا شأن حق االمتیاز

تحقق ضرر جسماني للضحیة: ثانیا
حتى تمارس الدعوى المباشرة أمام القضاء تجاه شركة التأمین ال یكفي وقوع حادث مرور من سیارة مؤمن 

فة إلى ذلك أن یترتب عن الحادث أضرار جسمانیة تلحق بالمستفید من عنها لدى شركة التأمین، بل یجب إضا
واألضرار التي یجوز إقامة الدعوى المباشرة من جانب المدعى فیها تجاه . التأمین اإللزامي عن حوادث السیارات

حوادث ففي ظل التنظیم التشریعي ألحكام التأمین اإللزامي عن . )66(شركة التأمین تختلف من تشریع إلى آخر
المتعلق 31/1/1974المؤرخ في 15-74السیارات في الجزائر، فلقد ورد النص صراحة في نصوص األمر 
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بإلزامیة التأمین عن السیارات وبنظام التعویض، یلزم شركة التأمین بتغطیة األضرار الجسمانیة فقط دون األضرار 
وفي هذا المعنى قضت . ني أو للتأمین االختیاريالمادیة التي بقیت تقضي بها القواعد العامة في القانون المد

من المقرر قانونا أنه ال یعوض :" ، إذ جاءت تقول11/06/1990المحكمة العلیا الجزائریة في قرار صادر بتاریخ 
و من ثم القضاء بما یخالف ذلك .  في حوادث المرور األعلى الضرر الجسماني، أو الضرر الناتج عن الوفاة

تعویضا عن الخسائر أن قضاة المجلس بمنحهم-في قضیة الحال–ولما كان من الثابت ،نونیعد مخالفا للقا
الالحقة بالسیارة وباعتبار تلك الخسائر تستثنى من الضمان التلقائي المنصوص علیه في عقد التأمین یكونون 

.)67(ومتى كان كذلك استوجب نقض وٕابطال القرار المطعون فیه. قد خالفوا القانون
ویدخل في مفهوم األضرار الجسمانیة التي یسوغ للضحیة حق ممارسة الدعوى المباشرة تجاه شركة التأمین، 

كافة اإلصابات البدنیة التي تصیب جسم . إثر وقوع حادث مرور من سیارة مؤمن عنها للمطالبة بالتعویض
التي )68(المؤقت، والضرر الجمالياإلنسان مثل الجروح، المرتبة لنسبتي العجز الجزئي الدائم، والعجز الكلي

تحدد جمیعها عن طریق خبرة طبیة مسبقة لطلب مبلغ التعویض، وكذا أضرار الحروق والكسور بنسبة العجز 
المحددة من طبیب مختص، كما یدخل في مفهوم األضرار الجسمانیة الوفاة من جراء حادث السیارة للراجلین 

وفاة للمصاب حال وقوع الحادث، أو بعده، وینضاف إلى ضرر الوفاة لهذا والسائقین على السواء، سواء تحققت ال
األخیر الضرر المعنوي یطالب به ذوي الحقوق، ویقع عبء إثبات هذه األضرار الجسمانیة المذكورة أمام القضاء 

.تجاه شركة التأمین على عاتق المدعي الذي یطالب بالتعویض عنها
یة، كما لو أصیب الشخص بجروح أو حروق تطلبت مصاریف طبیة وكثیرا ما تنشأ عن اإلصابة البدن

كما . وصیدالنیة ومبالغ مالیة ألجهزة التبدیل، أو المكوث في المراكز االستشفائیة والمصحات الطبیة الخاصة
تدخل ضمن األضرار الجسمانیة التي تلتزم شركة التأمین بتغطیتها مصاریف النقل للمصاب من جراء الحادث 

المؤرخ في 31-88من القانون رقم 17وهذا ما قرره المشرع الجزائري صراحة في نص المادة . الجنازةومصاریف
عالوة : "السالف ذكره والتي جاء فیها30/1/1974المؤرخ في 15-74المعدل والمتمم لألمر 19/07/1988

دوق الخاص بالتعویضات أعاله یتعین على المؤمن، أو الصن16عن التعویضات المنصوص علیها في المادة 
:حسب الحالة أن یدفع أو یسدد للضحیة أو ذوي حقوقها

المصاریف الطبیة و الصیدالنیة و قیمة أجهزة التبدیل-
مصاریف اإلسعاف الطبي و االستشفائي تبعا للتعریفة المطبقة من طرف جمیع المراكز الطبیة -

.أواالستشفائیة
.المهنیة خالل مدة العجز المؤقتتعویض تفاوت الرواتب أو اإلیرادات -
مصاریف النقل-
مصاریف الجنازة-

.)70(،)69("ویتم تسدید هذه المصاریف بناء على الوثائق الثبوتیة 
أما األضرار الحاصلة عن حادث مرور وتتمثل في أنها أضرار مادیة، فوفقا للتشریع الجزائري فالمضرور منها 
یمكن له أن یعود بها على المسؤول مرتكب الحادث بدعوى المسؤولیة التقصیریة طبقا للقواعد العامة في القانون 
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یض معا على سبیل التضامن بوصف هذه األخیرة المدني، وعلى شركة التأمین في الوقت نفسه بمطالبتهما التعو 
.)71(ضامنة طبقا لعقد التأمین المبرم مع المسؤول عن الحادث

تقادم دعوى المضرور في حوادث المرور: الفرع الثاني
یحدد أجل تقادم جمیع : " على أنه 25/1/1995المؤرخ في 07-95من قانون التأمینات 27تنص المادة 

سنوات ابتداء من تاریخ الحادث الذي ) 03(المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثالث دعاوي المؤمن له أو
تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن : "من القانون المدني الجزائري على أنه624ونصت المادة ". نشأت عنه

"....عقد التأمین بانقضاء ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي
یتضح من نص المادتین السابقتین أن مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین المبرم بین شركة التأمین 
والمؤمن له تخضع للتقادم القصیر بمضي ثالث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها، تختلف عن مدة 

المسؤولیة عن األعمال الشخصیة تجاه تقادم دعوى التعویض الناشئة عن العمل المستحق للتعویض، أي دعوى 
سنة تبدأ من التاریخ الذي وقع فیه ) 15(المسؤول عن الضرر، التي تسقط بالتقادم الطویل بمضي خمسة عشر 

تسقط دعوى التعویض : "من القانون المدني التي تنص على أن133العمل الضار، وهو ما جاءت به المادة 
".العمل الضاربانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع 

أوالفهناك. وبحسب هذه النصوص الثالثة السابقة یمكن التمییز بین نوعین من التقادم وفقا لدعاوي التعویض
التقادم الطویل الذي تخضع له ثانیاوهناك. التقادم القصیر الذي تخضع له الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین

.ب الفعل الضاردعوى المسؤولیة عن األفعال الشخصیة تجاه مرتك
-كما هو الشأن عند المشرع المصري-ولنا هنا أن نتساءل أمام عدم اعتناق المشرع الجزائري نصا صریحا 

یخص به مدة التقادم، تخضع له الدعوى المباشرة للضحیة أو ذوي حقوقه تجاه شركة التأمین في حوادث المرور؟ 
العملیة فیما یعرض علیه من منازعات حوادث المرور؟بأي هذه النصوص یأخذ القضاء الجزائري في تطبیقاته

، وكذا 07-95من قانون التأمینات27لإلجابة على هذا التساؤل نقول بإیجاز شدید، أنه من قراءة نص المادة 
من القانون المدني یتجلى أن التقادم الثالثي مقرر للدعاوي الناشئة فیما بین شركة التأمین والمؤمن 624المادة 

وأمام سكوت المشرع عن تقریر نص خاص یقضي بمدة التقادم وسریانه بالنسبة للدعوى المباشرة التي تنشأ . له
للضحیة أو ذوي حقوقه من تحقق حادث مرور ناله منه ضرر جسماني یرفعها تجاه شركة التأمین لمطالبتها 

من قانون التأمینات، 27لمادة فإنه ال یمكن القول أن هذه الدعوى تخضع للتقادم القصیر وفقا ل. بالتعویض
والتبریر في ذلك أن ما قصده المشرع باستعماله في كلتا المادتین . من القانون المدني السابقتین624أوالمادة 
هو جمیع الدعاوي الناشئة " الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین" و" جمیع الدعاوي المؤمن له أو المؤمن"لعبارة 

دعاوي المؤمن قبل المؤمن له، وهي دعوى المؤمن للمؤمن له بدفع األقساط المستحقة عن عقد التأمین، والسیما
علیه، ودعوى بطالن عقد التأمین، ودعوى الفسخ أیا كان السبب، وكذلك دعاوي المؤمن له قبل المؤمن كدعوى 

فع مبلغ التأمین بطالن عقد التأمین ألي سبب من أسباب البطالن، ودعوى الفسخ، والدعوى لمطالبة المؤمن بد
وبالتالي ال یفهم من هذه الصیاغة للمشرع الجزائري السابق اإلشارة إلیها في نص . عند تحقق الخطر المؤمن منه

من القانون المدني لتشمل الدعوى المباشرة للضحیة أو ذوي حقوقه من 624من قانون التأمینات، و27المادتین 
ألن هذا األخیر إنما هو مقرر في خصوص . للتقادم القصیرحادث مرور، تجاه شركة التأمین و خضوعها 



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

136

العالقة القائمة بین المؤمن والمؤمن له، وال ینطبق على ضحایا حوادث المرور، أو ذوي حقوقهم إذ أنهم یستمدون 
حقهم المباشر في طلب التعویض من الفعل الضار المتمثل في حادث سیارة جسماني و لیس من عقد التأمین 

.والمؤمن له-شركة التأمین–ین المؤمن المبرم ب
ولذلك نرى أن الدعوى المباشرة لضحایا حوادث المرور، أو ذوي حقوقهم في مجال المسؤولیة عن حوادث 

سنة وفقا للقواعد العامة، وهذا هو األصل ) 15(السیارات في الجزائر تخضع للتقادم الطویل، وهو خمسة عشر
تسقط دعوى التعویض : "القانون المدني التي نص فیها المشرع على أنمن 133المنصوص علیه في المادة 

".بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع العمل الضار
تسقط " من القانون المدني في صیاغتها استعمل المشرع لعبارة 133والجدیر بالمالحظة هنا أن هذه المادة 

دعوى الضحیة أو ذوي حقوقه التي یرفعها مباشرة فیكون بذلك قد قصد صراحة بهذه الدعوى،" دعوى التعویض
والشك أن حادث . تجاه شركة التأمین للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر ناتج عن واقعة تشكل عمال ضاًرا

السیارة المؤمن عنها الذي نجمت عنه أضرار للضحیة أو ذوي حقوقه یدخل في عداد العمل الضار، إذ یخول 
وهي تدخل .)72(ع مباشرة على شركة التأمین لمطالبتها بالتعویض عما لحق به من ضررللمصاب الحق في الرجو 

.في إطار المطالبة بالحق الشخصي بین الدائن والمدین
إضافة إلى ذلك فإرادة المشرع من خالل النصوص السابقة متجهة إلى تخصیص التقادم الطویل المنصوص 

طبیقه بالنسبة لدعوى المضرور تجاه شركة التأمین للمطالبة بالتعویض من القانون المدني وت133علیه في المادة 
عن األضرار الجسمانیة التي تحصل له عن حادث مرور تدخلت فیه مركبة بریة ذات محرك آلي خاضعة للتأمین 

.السابق30/01/1974المؤرخ في 15-74اإللزامي حسب المادة األولى من األمر 
ة بالسیارة، فإرادة المشرع الجزائري تتجه إلى إخضاع دعوى المضرور تجاه شركة أما األضرار المادیة الالحق

25/1/1995المؤرخ في 07-95من قانون التأمینات 27التأمین للتقادم القصیر المنصوص علیه في المادة 

لتأمینات والتي أوضحت في فقرتها األخیرة أسباب وقف التقادم وانقطاعه بالنسبة للدعوى الناشئة عن عقود ا
والقول بخالف ما سبق ذكره یترتب عنه الخروج عن المفهوم القانوني لهذا النوع من التأمین اإللزامي عن . البریة

حوادث السیارات، وهذا ما عناه المشرع الجزائري الذي اتجه بهذا القانون نحو توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة 
القضاء الجزائري، وعلى رأسه المحكمة العلیا التي أكدت أن سقوط وفي هذا االتجاه سار. لضحایا حوادث المرور

حق المضرور في القیام برفع دعوى التعویض بمضي ثالث سنوات یخص الدعوى المباشرة اتجاه المؤمن 
- نقض مدني–إذ قضت في أحد قراراتها . بتعویض المضرور عن األضرار المادیة فقط، دون األضرار الجسمانیة

حیث عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبیب بدعوى أن الطاعن دفع :" بما یلي24/09/2003بتاریخ 
...من القانون المدني والمجلس قصر في تسبیب القرار ویجب نقضه624بالمادة 

...وحیث أن قضاة الموضوع ملزمون بالرد على كافة الدفوع المثارة أمامهم" 
ن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین تسقط بالتقادم بانقضاء ثالث وحیث أن الطاعنة أثارت دفعا مفاده أ" 

...سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوي
من قانون اإلجراءات المدنیة و عرض 144ولكن المجلس لم یرد على هذا الدفع و بذلك خرق المادة " 

.)73(" قراره للنقض دون مناقشة األوجه األخرى
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ادم دعوى الضحیة المباشرة هذه في مجال حوادث المرور تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بید أن تق
ینقطع التقادم بالمطالبة :"من القانون المدني على أن 317بوقف مدة التقادم وانقطاعه، حیث تنص المادة 

الذي یتقدم به الدائن في القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مختصة بالتنبیه أو بالحجز وبالطلب
".تفلیسة المدین أو في توزیع أو أي عمل یقوم به الدائن أثناء مرافعة إلثبات حقه

وتطبیقا لذلك، قررت المحكمة العلیا رفض الطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو 
27صادر عن محكمة تیزي وزو في ، الذي قضى بتأیید الحكم المستأنف أمامه و ال2001أكتوبر 21بتاریخ 

21/9/2005إذ جاءت المحكمة العلیا في قرار لها مؤرخ في . والقاضي برفض الدعوى لتقادمها2000ماي 

لكن حیث أن تقادم الحق في التعویض ال یمكن انقطاعه إال برفع دعوى قضائیة للمطالبة بذلك الحق : " تقول
.)74("فالوجه المثار غیر سدید ویترتب عما تقدم رفض الطعنولیس بشكوى أمام النیابة العامة، وعلیه 

هذا وأن انقطاع التقادم یترتب عنه زوال مدة التقادم السابقة ویسري تقادم جدید ابتداء من وقت انتهاء األثر 
القانون 01الفقرة 319المترتب على سبب االنقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم األول عمال بنص المادة 

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء األثر المترتب على سبب : " دني التي تنص على أنالم
".االنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم األول

التزام شركة التأمین بالتعویض في حوادث المرور: تقییم
هو ضمان حصول 15-74األمر من 1أن الهدف من التأمین اإللزامي على السیارات وفقا لنص المادة 

الضحیة أو ذوي حقوقه على حقه في التعویض عما یلحقه من أضرار جسمانیة التي تسببها مركبة بریة ذات 
فمناط التزام شركة التأمین بالضمان طبقا للتأمین اإللزامي عن حوادث السیارات هو بقیام حق الضحیة في . محرك

.تند علیه هذا الحقالتعویض، ولیس بالنص القانوني الذي یس
وهكذا فإلزامیة التأمین یرتبط باألضرار الناجمة عن السیارة، ولیس باألضرار التي تستوجب أو تثبت فیها 

لذلك فإنه من الضروري أن یتدخل المشرع الجزائري في هذا النطاق بحیث . المسؤولیة عن العمل غیر المشروع
لتعویض بقیام وثبوت حق المضرور من حادث سیارة في التعویض یربط هذا االلتزام أي التزام شركة التأمین با

بصرف النظر عن سبب أو مصدر هذا الحق، بمعنى ربط حق الضحیة أو ذوي حقوقه في التعویض بمجرد 
.حصول الضرر من السیارة، و لیس بمجرد قیام وثبوت مسؤولیة قائدها

:والحواشيالمراجع
.198، ص1957الطبعة األولى، القاهرة . مكتبة القاهرة الحدیثة-القانون المدني الجدیدالمسؤولیة المدنیة في - حسن عكوش-1
المتعلق بإلزامیة التأمین عن السیارات وبنظام التعویض عن 31/01/1974المؤرخ في 15-74من األمر 1أنظر المادة -2

.األضرار
.54، ص 1975عن حوادث السیر، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة التأمین من المسؤولیة المدنیة -أبو زید عبد الباقي مصطفى-3
.السالف الذكر15- 74من األمر 1نص المادة - 4
.186-184ص 19/02/1974المؤرخة في 15الجریدة الرسمیة، عدد (31/01/1974المؤرخ في 15-74األمر - 5
.الذكر، السابق31/01/1974المؤرخ في 15-74من األمر 4أنظر نص المادة -6
.، السابق الذكر31/01/1974المؤرخ في 15-74من األمر 8أنظر نص المادة -7
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Fond de Garantie"الصندوق الخاص بالتعویضات، قد تم إعادة تسمیته تحت عنوان صندوق ضمان السیارات -8

Automobile " السنة 21لجریدة الرسمیة عددا(05/04/2004المؤرخ في 103- 04من المرسوم التنفیذي رقم 01بموجب المادة ،
2004  .(

وحتى في حالة عدم وجود عقد تأمین تتدخل : (قضت فیه بما یلي17/01/1997أنظر قرار المحكمة العلیا الجزائریة المؤرخ في -9
مشار إلیه في كتاب االجتهاد ) هیئة خاصة و هي الصندوق الخاص بالتعویضات لتتحمل عبء التعویض لصالح المتضررین

.وبعدها50لقضائي عمر بن سعید، ص ا
.207التأمین من المسؤولیة عن حوادث السیارات، المرجع السابق، ص - أبو زید عبد الباقي مصطفى-10
والصادر في الجریدة الرسمیة                              25/04/1995المؤرخ في 07-95من قانون التأمینات رقم 190أنظر نص المادة - 11

.08/03/1995المؤرخة في 13العدد 
.من قانون التأمینات، السابق الذكر191أنظر نص المادة - 12
.588ص1979، دار المعارف، القاهرة 2حسین عامر وعبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة، التقصیریة والعقدیة، ط-13
، و المتعلق بالتأمینات، قد ألغیت جمیعها بموجب المادة 1980المؤرخ في غشت 07-80أن أحكام القانون : الجدیر بالمالحظة- 14

24و23و بالتالي فالمشرع علیه أن یراعي إلغاء أحكام المادة 25/01/1995المؤرخ في 07-95من قانون التأمینات رقم 278

و بالتالي . المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن األضرار31- 88من القانون 6المادة المنوه عنهما في نص
بالنص 25و 24الملغي، ویدخل تعدیلهما بالمادتین 07-80من قانون رقم 24و 23علیه أن یتدخل بالتعدیل لهاتین المادتین 

.1995الذي هو ساري المفعول ومسایرة لقانون التأمینات الجدید لسنة 31-88من القانون  6علیهما في أحكام المادة 
.المتعلق بالتأمینات السالف الذكر25/01/1995المؤرخ في 07- 95من قانون 3فقرة 25أنظر نص المادة -15
.السالف الذكرالمتعلق بالتأمینات25/01/1995المؤرخ في 07-95ج من القانون رقم /1فقرة 12أنظر نص المادة -16
المادة المتضمن تحدید شروط تطبیق16/02/1980المؤرخ في 34-80من المرسوم التنفیذي رقم 3فقرة 3أنظر نص المادة -17
.السالف الذكر31/01/1974المؤرخ في 15-74من األمر 07
.1978الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة في المجتمع المعاصر رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، السنة –محمد نصر رفاعي -18

.1992التأمینات في القانون الجزائري مجموعة محاضرات مقدمة لطلبة اللیسانس حقوق جامعة عنابة، –فضیلة سحري -19
.السابق الذكر16/02/1980خ في المؤر 34-80من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر نص المادة -20
.203، ص 1988سعید أحمد شعلة، قضاء النقض المدني، دعوى التعویض منشأة المعارف باإلسكندریة، مصر -21
. 123ص 2008، شركة كلیك للنشر، الجزائر 1سعید مقدم، التأمین و المسؤولیة المدنیة، الطبعة-22
.السابق الذكر16/02/1980المؤرخ في 34-80التنفیذي رقم من المرسوم5و 4و 3أنظر نص المادة -23
.    منشورغیر.14/02/1990الصادر بتاریخ 63482القسم الثاني ملف رقم –الغرفة المدنیة –قرار المحكمة العلیا الجزائریة -24
منشور في  مجلة المحكمة العلیا 21/09/2005الصادر بتاریخ 306742ملف رقم –أنظر قرار المحكمة العلیا الجزائریة -25
192-191،ص 2005، السنة 2عدد

26- Camille Jauffret :   La résponsabilité civile en matiére d’accident d’automobiles études  comparé
de droit Espagnol- Italien- Francais  . thése aix Marseille . 1963 .p147 et 148.

السالفالذي یحدد القواعد الخاصة بحركة المرور19/1/1988المؤرخ في 06-88من المرسوم رقم 1أنظر نص المادة -27
.59، ص 1988، السنة 25عدد 20/1/1988لرسمیة في الذكر الصادر في الجریدة ا

.2001، السنة 46، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 19/8/2001المؤرخ في 14-01من القانون رقم 2أنظر المادة -28
بالتعویض مالمدعى علیه الملتز ." ، غیر منشور 42918، ملف رقم 02/04/1986قرار المحكمة العلیا الجزائریة المؤرخ في -29

حق التمثیل القضائي أمام عن حادث سیارة تابعة للدولة هو الوكالة القضائیة للخزینة تقوم مقام شركة التأمین بالنسبة للدولة ولها
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- 63المادة األولى من القانون رقم بموجبالمحاكم في أیة دعوى بما فیها تلك المتعلقة بحوادث المرور، وقد أنشأت هذه الوكالة
.1963جوان 8المؤرخ في 198
الصادر الطرقیحدد قواعد حركة المرور عبر20/11/2004المؤرخ في 381-04من المرسوم التنفیذي رقم 2نص المادة -30

.2004، السنة 76في الجریدة الرسمیة عدد 
.الذكرالسالف25/01/1995المؤرخ في 03-95من قانون التأمینات رقم 2فقرة 25نص المادة -31
.السابق07- 95من القانون رقم 3فقرة 25نص المادة -32
الواقعة ال یسري هذا العقد إال على الحوادث: " من الشروط العامة لعقد التأمین على السیارات على ما یلي2تنص المادة -33

".بالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
حصر یضمن المؤمن دون: " السالف الذكر على ما یلي16/2/1980المؤرخ في 34- 80من المرسوم رقم 2تنص المادة -34

".للغیرمبلغ التبعات المالیة المنجزة عن المسؤولیة المدنیة التي تترتب على المؤمن له، عن األضرار المادیة المسببة
یمكن أن ال: " ر التي تنص على ما یليالسالف الذك19/07/1988المؤرخ في 31- 88من القانون رقم 6أنظر نص الفقرة -35

المهني السنوي للضحیة یتجاوز مبلغ الرأسمال التأسیسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفترة أعاله قیمة النقطة المطابقة لألجر أو الدخل
".سبيالحقوق موضوع تخفیض نو في حالة تجاوز هذه القیمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من) 100(المضروب في 

.، غیر منشور07/02/1989قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -36
.، غیر منشور02/04/1991قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -37
.المرجع السابق19/07/1988المؤرخ في 31-88من القانون رقم 8/1أنظر نص الفقرة - 38
.المرجع السابق19/07/1988المؤرخ في 31-88من القانون  5/1أنظر نص الفقرة -39
. من الملحق لتحدید جدول التعویض لضحایا حوادث السیارات5أنظر نص الفقرة -40
.المرجع السابق19/07/1988المؤرخ في 31-88من القانون رقم 5/3أنظر نص الفقرة -41
الذكرالسالف16/02/1980المؤرخ في 34-80من المرسوم التنفیذي رقم 1أنظر نص المادة -42

43-Beson:Les conditions générales de l'assurance de la responsabilité automobile obligatoire,Paris
1960.P 37 .

.721والقضاء، المرجع السابق، ص المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه -عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي-44
.السابق الذكر16/02/1980المؤرخ في 34-80من المرسوم 5/2أنظر نص المادة -45
.، السابق الذكر16/02/1980المؤرخ في 34-80من المرسوم 3/2،1أنظر نص المادة -46
.من قانون المرور68أنظر نص المادة -47
.93ص1985قانوني لتعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر مجلة الفكر القانوني، عبد العزیز بوذراع، النظام ال-48
.25/02/1992قرار مجلس قضاء عنابة المؤرخ في -49
.94و 93عبد العزیز بوذراع، المرجع السابق،ص-50
.، السالف الذكر30/01/1974المؤرخ في 15-74من األمر 1الفقرة 01أنظر نص المادة -51
.، المتعلق بالتأمینات25/01/1995المؤرخ في 07-95من القانون 190أنظر نص المادة -52
، مشار إلیه بلخضر مخلوف النصوص القانونیة06/07/1999المؤرخ في -الغرفة الجزائیة-أنظر قرار المحكمة العلیا-53

.29، ص2004والتنظیمیة مع االجتهادات القضائیة، دار الهدى، سنة 
.35، مشار إلیه بلخضر مخلوف، المرجع السابق، ص02/03/1999رار المحكمة العلیا المؤرخ في ق-54
مطبوعات إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، التزام المؤمن بالتعویض ومدى رجوعه على المؤمن له وعلى الغیر، المسؤول عن الضرر،-55

.130، ص1995جامعة الكویت، سنة 
. 285ص، 1998، السنة 2العدد. ، منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا11/03/1986قرار المحكمة العلیا المؤرخ -56
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الصندوق ، المتضمن إنشاء صندوق ضمان السیارات الذي حل محل2004/ 05/04المؤرخ في 103-04راجع المرسوم رقم -57
.2004السنة -21رسمیة العددالخاص بالتعویضات، الصادر بالجریدة ال

.503عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-58
.190، ص1989جامعة القاهرة، السنة .عبد الفتاح عبد الباقي، دروس أحكام االلتزام-59
.116،117ص 2008السنة -1سعید مقدم، التأمین والمسؤولیة المدنیة، كلیك للنشر،الطبعة-60
.17/01/1997أنظر قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في -61
الطبعة الكویت، –إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الملتزم بتعویض الضرر الناجم عن حوادث السیارات، منشورات ذات السالسل -62

.42، 41، ص1985السنة -األولى
63- Yves Chartière, accidents de la circulation des procédures d’indemnisation. Dolloz,
chronique, 1986. N°13.

.30/01/1974المؤرخ في 15-74من األمر 04أنظر نص المادة -64
.16/02/1980المؤرخ في 34-80من المرسوم 04/2أیضا أنظر المادة -

.99، 98السابق، ص عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام االلتزام، المرجع-65
-85بتغطیة األضرار الجسدیة، والمادیة على حد سواء وذلك بالقانون رقم) شركة التأمین(في التشریع الفرنسي یلتزم المؤمن -66

.05/07/1985الصادر في -677
.42، ص1991السنة 2عدد –، منشور في المجلة القضائیة 11/06/1990قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -67
الهدى دار، مشار إلیه نبیل صقر، حوادث المرور نصا وفقها وتطبیقا،20/07/1990أنظر أیضا قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -

.    222،223، ص 2009عین ملیلة، الجزائر 
بعدها وما447، ص 2004السنة 2العدد ، منشور في مجلة المحكمة العلیا، 04/09/2001قرار المحكمة العلیا المؤرخ في - 68

تعوض أو تسدد التيهيفإن العملیات الجراحیة الالزمة إلصالح هذا النوع من الضرر المقرر بموجب خبرة طبیة: " الذي جاء فیه
جراء نمن أجل إصالح الضرر الجمالي الذي یكون قد لحقه م) م،ب ، زل(وحیث لم تجر أي عملیة جراحیة للضحیة " ."كلیة

كما أنه ال توجد أي . الحادث كما أنه لم یقدم أیة فاتورة تثبت قیامه بإجراء عملیة جراحیة إلصالح الضرر الجمالي الطي أصیب به 
"خبرة تقدر قیمة العملیات الجراحیة الالزمة إلصالح الضرر الجمالي الالحق بالضحیة 

.447، ص2004السنة 2شور في مجلة المحكمة العلیا ، العدد ، من04/09/2001قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في -69
.392ص 2002، السنة 1، منشور في المجلة القضائیة، عدد 03/04/2001قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -70
.   242، 241، مشار إلیه نبیل صقر، المرجع السابق، ص 13/03/2001أیضا قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -

حیث :"فیهجاءالذي 176و 175، مشار إلیه نبیل صقر، المرجع السابق، ص 11/06/1990قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -71
یستثنى من الضمان التلقائي ذلك الضمان عن الخسائر الالحقة بالسیارة                                                       30/01/1974أن األمر 
".                                         العمل به وتقدیره األعلى أساس عقد التأمین المبرم بین صاحب المركبة وشركة التأمین ونوالذي یك

.وما بعدها249ص . 1978، مطبعة جامعة القاهرة 2محمود جمال الدین زكي، مشكالت المسؤولیة المدنیة الجزء - 72
، 130، 129، ص2004، السنة 2منشور في مجلة المحكمة العلیا العدد ،24/09/2003مؤرخ في أنظر قرار المحكمة العلیا ال- 73

131.
، 191، ص2005، السنة 2، منشور في مجلة المحكمة العلیا، العدد21/09/2005أنظر قرار المحكمة العلیا المؤرخ في - 74

192 ،193.
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الطبیعة القانونیة للمقاصة
عبد المجید قادري 

والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة 
عنابة-جامعة باجي مختار

:مقدمة
تسمح المقاصة بتسهیل العالقات ما بین المدینین المتقابلین بتفادي التحویل المزدوج لألموال، وفي نفس 

مالءة الطرف اآلخر، زیادة على ذلك، تمنح لطالبها امتیازا یتمثل الوقت، تضمن لكل دائن أي سوء للنیة أو عدم
في عدم مزاحمته من قبل باقي دائني مدینه، فإذا كانت آلیة عملها تفهم بسهولة، ألنها تؤدي إلى انقضاء الدینین 

ء یقودنا إلى وفاء مزدوج المتقابلین بقدر األقل منهما، إال أنها  تطرح بالمقابل فكرة طبیعتها القانونیة، فربطها بالوفا
.)1(آلي، وربطها بالضمان، یقودنا إلى اعتبارها كسبب امتیاز من نوع خاص

المقاصة، استنادا إلى الدور الذي یمكن أن تلعبه، كأداة وفاء و وسیلة ضمان، فالمقاصة التي رأى لقد اعتبرت
وفاء، و ذلك عندما تكون الدیون القابلة ، تنقلب إلى وسیلة لضمان ال)المبحث األول(فیها الفقه أداة للوفاء 
).المبحث الثاني(dettes connexesللمقاصة دیونا مترابطة 

.المقاصة أداة وفاء: المبحث األول
، فإن هذا الرأي )المطلب األول(، أو یماثل بینهما)2(إذا كان التصور التقلیدي لطبیعة المقاصة یعتبرها وفاء

المطلب (، ألنها تمثل امتیازا و أولویة للدائن في استیفاء حقه قبل غیره)3(ضمانایمكن تجاوزه، إلى اعتبارها 
).الثاني

Résumé
La dualité du rôle de la compensation
peut conduire à deux conceptions
différentes de sa nature :
D’ une part, la compensation simplifie
les paiements en évitant les déplacements
de fonds, les frais et les risques de pertes.
Elle est un double paiement abrégé.
D’autre part, la compensation constitue
une garantie du paiement. Le créancier
qui compense sa créance, avec sa propre
dette est certain de recevoir un paiement
intégral. Lorsque son débiteur est
insolvable, il évite le concours avec les
autres créanciers.

Mots clés : compensation, paiement,
garantie,  dettes connexes, débiteur,
créancier.

ملخص
من القانون المدني الذي ،ع استعمال المقاصةإن توسّ 

قید استعمالها بشروط محددة، إلى القانون التجاري 
الذي خفف من شروطها لتتكیف مع متطلبات التجارة، 
أدى إلى ظهور صورة جدیدة للمقاصة بخالف صورها 

، أال وهي مقاصة )وقضائیةقانونیة، اتفاقیة( التقلیدیة 
ة هذا التنوع في صور المقاص.الدیون المترابطة

واتساع مجال استعمالها إلى القانون التجاري، دفع إلى  
ففي بدایة استعمالها .التساؤل عن طبیعتها القانونیة
تنقضي بها االلتزامات كانت وسیلة أو  طریقة للوفاء

ومع تطور استعمالها، أصبحت وسیلة المتقابلة،
أوطریقة للضمان، ألنها تعطي امتیازا لصاحبها في 

.بل باقي الدائنین اآلخریناستیفاء حقه ق

ضمان، دیون مقاصة،  دفع،: الكلمات المفاتیح
.مترابطة،  دائن، مدین
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.التصور التقلیدي للمقاصة كأداة وفاء: المطلب األول
، و لم یكتف بذلك )الفرع األول( لقد قام الفقه التقلیدي على اعتبار المقاصة وفاء، و قدم مبررات العتباره هذا

).الفرع الثاني( فاء الواقع عن طریق المقاصةبل قام بتكییف الو 
.مبررات اعتبار المقاصة وفاء: الفرع األول

یتبنى أنصار المقاصة أداة وفاء نوعین من الحجج، حجج مستمدة من استعارة بعض شروط المقاصة من 
الوفاء

).ثانیا(، و حجج مستمدة من تحقیق المقاصة لنفس آثار الوفاء)أوال(
.مستمدة من استعارة بعض شروط المقاصة من الوفاءالحجج ال: أوال

یرجع اعتبار المقاصة وفاء، حسب الفقه التقلیدي، إلى أن القانون یخضع عمل المقاصة لوجود شروط الوفاء، 
و كل سبب ، )4(فالمقاصة بما أنها مماثلة مبدئیا للوفاء، ال یمكنها أن تعمل إال إذا اجتمعت فیها شروط الوفاء

لبة بالوفاء یمنع في نفس الوقت إعمال المقاصة، و هو ما یعني إخضاع المقاصة للوفاء في كافة یمنع المطا
.)5(شروطها، و هو أمر غیر صحیح، ألن المقاصة لها شروطها الخاصة بها مثل تقابل الدینین

من 297علیها في المادة تلك المنصوص الشروط المقصودة التي اشترطت في كل من المقاصة و الوفاء هي 
، بحیث یشترط فـي المقاصة أن یكون الدینـان حالین و معلومي المقدار، و هو نفس الشيء بالنسبة ج.م.ق

للوفاء، فال یمكن للدائن مطالبة المدین بالوفاء قبل حلول األجل، و بالتالي إذا كان االلتزام مقترنا بأجل ال یمكن 
.ال الوفاء و ال المقاصة

ر شرط العلم بمقدار الدینین، و هذا الشرط مطلوب في الوفاء كذلك، فال یمكن والمقاصة تتطلب كذلك توف
للوفاء أن یتم إذا كان مقدار الدین غیر معلوم، ألن عدم العلم بمقدار الدین یشكل عائقا أمام الوفاء، و هكذا رأى 

.)6(الفقه التقلیدي في اشتراط هذین الشرطین ما یبرر اعتبار المقاصة وفاء
د إلى توفر بعض شروط الوفاء في المقاصة للقول بأن المقاصة تشكل وفاء، رأي غیر صحیح، إذ یثار االستنا

إشكال یتعلق بإمكانیة قبول التمسك بالمقاصة رغم عدم توفر شرطي حلول الدین و العلم بالمقدار زمن التمسك 
ر شرطي حلول الدین و المقدار منذ بالمقاصة، فإذا قبلنا هذه اإلمكانیة جاز التمسك بالمقاصة دون ضرورة توف

البدایة، على شرط توفرهما فیما بعد، و هو نفس ما یحدث في شروط المقاصة القضائیة، ففي هاته الحالة على 
.)7(األقل نقول أن المقاصة تختلف عن الوفاء و ال تماثله

.الحجج المستمدة من تحقیق المقاصة لنفس آثار الوفاء: ثانیا
المقاصة تؤدي إلى انقضاء االلتزامین بنفس اآلثار الناتجة للوفاء العادي، فینتج عن المقاصة  ما یرى الفقه أن 

ینتج عن األداء بكل معناه، فعلى غرار الوفاء، یترتب على انقضاء الدینین بالمقاصة انقضاء جمیع التأمینات 
ت، و على غرار الوفاء أیضا، یؤدي التي تضمن أیا منهما، فتنقضي االمتیازات و الرهون و الكفاالت إن وجد
.)8(وقوع المقاصة إلى انقطاع الفوائد إن كان أحد الدینین أو كالهما ینتج فائدة

لقد ذهب البعض من الفقهاء إلى اإلشارة إلى أن المقاصة و الوفاء یحققان نفس اآلثار الثانویة، إذ یؤكدون أن 
فاء، فالمدین یعتبر كأنه قد قام بالوفاء و الدائن یعتبر كأنه قد المقاصة تحقق للدائن نفس اإلرضاء الذي یحققه الو 

.)9(حصل علیه، فبمقتضى المقاصة ، كل شيء یتم، كما لو أن الدینین المتقابلین وقع بهما الوفاء حقیقة
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یمكن القول، أنه حتى وٕان حققت المقاصة إرضاء للدائن، فإن هذا اإلرضاء یختلف عن اإلرضاء الذي یحققه 
فمن جهة، هناك بعض الدیون لها طابع خاص : لذي یحققه الوفاءااء، أو على األقل ال یتحقق نفس اإلرضاء الوف

مما یجعل استیفاءها أمرا ضروریا بالنسبة للدائن لمواصلة عیشه، مثل أجور العمال و النفقة، و قد أقر المشرع أنه 
.)10(ال یقبل الحجز و ال المقاصة

المقاصة للدائن نفس اإلرضاء الذي یحققه له الوفاء، فالدائن إذا كان تاجرا یحتاج ومن جهة أخرى، ال تحقق 
أحیانا كثیرة إلى دخول أموال في ذمته المالیة، لدفع دیون أخرى في ذمته قد یؤدي عدم دفعها إلى شهر إفالسه، 

ذا ما دفع بالفقه فإجراء المقاصة في هاته الحالة لیس من مصلحته ألنها ال تحقق له نفس اإلرضاء، و ه
.)11(الكالسیكي إلى التركیز على تكییف عملیة الوفاء عن طریق المقاصة

.تكییف الوفاء الواقع عن طریق المقاصة: الفرع الثاني
لقد استند الفقه التقلیدي في تبریر اعتبار المقاصة كأداة وفاء من خالل تكییف الوفاء الذي یتم عن طریق 

).ثانیا(و إجباریا) أوال(قاصة وفاء آلیاالمقاصة، فقد رأى أن الم
.المقاصة وفاء آلي: أوال

وفاء آلیا یتم بمجرد 1290هناك إجماع فقهي على أن القانون المدني الفرنسي قد أحدث بموجب نص المادة 
.)12(تواجد دیون متقابلة

ط المطلوبة فیها، و هذا التفسیر واعتبار المقاصة وفاء آلي، یعني أنها تتم بمجرد تقابل الدینین مع توفر الشرو 
آللیة المقاصة یستند إلـى بیـان طابعها الرجعي، فالمقاصة تتم و یتحقق أثرها النهائي لاللتزامین بمجـرد توفر 

.)13(شروطها أو في اللحظة التي یتواجد فیها الدینان معا، و لیس من یوم التمسك به أمام القضاء
رف، حسب الفقه التقلیدي، إال للمقاصة القانونیة، فالمقاصة ال یمكن أن واعتبار المقاصة وفاء آلي ال ینص

توصف بأنها وفاء مزدوج و آلي إال إذا نص علیها القانون، و وجـود مقاصة اتفاقیة و مقاصة قضائیة یساهم في 
.)14(تلیین النظام العام للمقاصة و الحد من أهمیة هذا المبدأ

نیة قد وقع التخفیف من حدته و من صالبته عندما اشترط القضاء ضرورة إن الطابع اآللي للمقاصة القانو 
ج، و كذلك عندما سمح لكال الطرفین .م.ق300نصت علیه المادة التمسك بالمقاصة من قبل المدین، و هذا ما
فیها، حیث أجاز المشرع الجزائري التنازل عنها، بشرط ثبوت الحق( بالتنازل عن المقاصة مقدما أو بعد تحققها 

.)15()ج.م.من ق300وفق نص المادة 
لقد أبقى الفقه التقلیدي على تكییفه للمقاصة على أنها وفاء آلي معتبرا ضرورة التمسك بها و إمكانیة التنازل 
عنها، و لو بعد تحققها، مجرد تخفیف من حدة المبدأ أو من صالبته، وهذا یعني عدم األخذ بكل نتائج الطابع 

إلى جانب اعتبار الوفاء في المقاصة وفاء آلیا، فقد أقر الفقه التقلیدي كذلك بكونها وفاء . )16(اآللي للمقاصة
.إجباریا

.المقاصة وفاء إجباري: ثانیا
إن الفقه التقلیدي یرى إلـى جانب اعتبار المقاصة وفـاء آلي، إنها كذلك وفاء إجباري، و ذلك باالستناد على 

ني الفرنسي السابق ذكرها، و التي تعتبر المقاصة على أنها وفاء مزدوج آلي، تنعدم من القانون المد1290المادة 
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إجباري، فال مجال لتدخل إرادة الطرفین في شروط المقاصة، حیث وقع االستناد إلى أن المقاصة : فیه اإلرادة
)17(.یمكن أن تقع بین عدیمي األهلیة للقول بأنها وفاء إجباري

اصة یستنتج كذلك من الزامیتها بالنسبة للقاضي، فإذا دفع أحد الطرفین أمامه بالمقاصة الطابع اإلجباري للمق
.)18(وكانت شروطها متوفرة، فال یملك القاضي إال أن یقضي بها دون أن یكون له الحق في رفضها

ة، فاعتبرها وما یمكن استنتاجه مما سبق، أن الفقه التقلیدي سعى إلى الرجوع للوفاء للبحث عن طبیعة المقاص
وفاء استنادا إلى المماثلة بینها و بینه، و قام بتكییف هذا الوفاء على أنه آلي و إجباري، و لكن هذا التصور تم 

.تجاوزه نحو اعتبار المقاصة طریقة خاصة النقضاء االلتزام
.المقاصة طریقة خاصة النقضاء االلتزام: المطلب الثاني

باآللیة و اإلجباریة، وصف ال یعكس حقیقة المقاصة، بل تعتبر طریقة إن وصف المقاصة بأنها وفاء یتسم
، و یغلب )الفرع األول( خاصة النقضاء االلتزام، ألنها طریقة مستقلة النقضاء االلتزامات تختلف عن الوفاء 

). الفرع الثاني( علیها كذلك الطابع اإلرادي
.المقاصة طریقة مستقلة عن الوفاء: الفرع األول

المقاصة طریقة انقضاء مستقلة عن الوفاء، و یبرز استقالل المقاصة عن الوفاء على مستوى مجال إن 
.التطبیق، وعلى مستوى نشاط و رضا الطرفین

.استقالل المقاصة على مستوى مجال التطبیق: أوال
ات تطبق المقاصة في مجاالت تختلف عن مجاالت الوفاء، فالمقاصة طریقة خاصة النقضاء االلتزام

.المتقابلة
مهما كان موضوعها، بینما تقد یتعلق الوفاء برابطة إلزامیة منفردة، و هو طریقة انقضاء لجمیع أنواع االلتزاما

تتعلق المقاصة برابطة إلزامیة مزدوجة و متقابلة، فهي ال تخص سوى بعض االلتزامات بإعطاء، و على هذا 
عیات متشابهة، كما أن المقاصة ال تجوز في االلتزامات األساس، فالمقاصة و الوفاء غیر مخصصین لحل وض

إذا كانت االلتزامات قائمة علىبالقیام بعمل أو االمتناع عن عمل، فال یمكن إجراء المقاصة بین التزامین بعمل
.)19(االعتبار الشخصي

إعطاء، مجال إذن یوجد فرق هام بین المقاصة و الوفاء، فالمقاصة التي تقتصر على بعض االلتزامات ب
تطبیقها أضیق من مجال تطبیق الوفاء، الذي یشمل كل تنفیذ تام لاللتزام مهما كان بإعطاء أو بالقیام بعمل 

.أوباالمتناع عن عمل
.استقالل المقاصة على مستوى نشاط و إرضاء الطرفین:ثانیا

الدائن ناتجا عن تدخل أن یكون إرضاء : ،  الوفاء یتطلب توافر عنصرینCatalaكاتاالحسب األستاذة 
.)20(المدین، وأن یكون هذا اإلرضاء ناتجا عن تنفیذ صحیح لألداء المستحق

بالنسبة لتدخل المدین في إرضاء الدائن، یمكن القول أن هذا التدخل مع نشاط المدین یكتسي أهمیة بالغة، إذا 
المادة (ما اشترط الدائن التنفیذ الشخصي للمدین، أو أن طبیعة العقد تفرض ضمنیا أن یتم التنفیذ من قبل المدین

.)21(یوفي بما التزم به إما بنفسه أو بواسطة غیرهو خارج الصورتین السابقتین، للمدین أن،)ج.م.قمن 169
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مدین –دائن : إن المقاصة تحقق انقضاء التزامین متقابلین دون أي تنفیذ من الطرفین، فطرفا المقاصة اثنان
.دائن یتم التمسك بالمقاصة في مواجهته–یتمسك بالمقاصة و مدین 

االحتجاج بها، و لكن نالحظ أن هذا النشاط غیر موجه فالطرف األول یبذل جهده في التمسك بالمقاصة و 
نحو إرضاء الطرف اآلخر، بل هو موجه إلرضاء نفسه شخصیا، أما الطرف الثاني، الذي وقع التمسك بالمقاصة 

.)22(في مواجهته، ینقضي الدین الذي في مواجهته دون ضرورة أي تدخل من جانبه، و ذلك بمبادرة من دائنه
ورة أن یكون إرضاء الدائن ناتجا عن تنفیذ صحیح لألداء المستحق، فهو العنصر الثاني أما بالنسبة لضر 

واألساسي للوفاء، فإنه ال یمكن تصور الوفاء دون توفر هذا العنصر، ذلك أن سلـوك المدین یجب أن یكـون 
.مطابقا بصفة موضوعیة للمحتوى الصحیح لاللتزام و ذلك مهما كان موضوعه

باحترام معطیات المرتبطة بالرابطة اإللزامیة، و كل إتمام لألداء مع تغییر هذه المعطیات فالوفاء مرتبط 
األصلیة ال یعد وفاء، بحیث یستوجب أن ینطبق األداء المقدم مع األداء المتفق علیه، و رفض كل تغییر في 

دائن عن طریق وسیلة أخرى المعطیات األصلیة للرابطة اإللزامیة، لذا یجب اعتبار أن المقاصة تحقق إرضاء ال
.)23(غیر التنفیذ عن طریق المدین

.المقاصة طریقة إرادیة النقضاء االلتزامات: الفرع الثاني
تعتبر المقاصة طریقة إرادیة النقضاء االلتزامات أو على األقل طریقة یغلب علیها الطابع اإلرادي، و هـذا 

).ثانیا(و إمكانیة التنازل عنها) أوال(مقاصةضرورة التمسك بال: باالستناد علـى أساسین اثنـین
.ضرورة التمسك بالمقاصة: أوال

، بل یتناقض معه، و لن )24(القول بضرورة التمسك بالمقاصة قول یتعارض مع المحافظة على طابعها اآللي
تراف إذا بأن یغیر في األمر شیئا، حتى و لو اعتبر التمسك بالمقاصة تخفیفا و تلیینا للطابع اآللي، فیجب االع

المقاصة قد فقدت طابعها اآللي في الوقت الذي أخذ فیه بضرورة التمسك بها من قبل من له مصلحة في التمسك 
. )25(بها

غیر أن االجتهاد القضائي الفرنسي، بعد ذلك، قد أخذ بضرورة التمسك بالمقاصة من قبل الطرف الذي له 
، و جاراه الفقه الحدیث في ذلك، )26(سك بها من تلقاء نفسهمصلحة في التمسك بها، و منع على القاضي التم

. )27(فهذا یعنـي أن المقاصة قد فقدت، فـي تلك اللحظة، طابعهـا الممیز و هو آلیتها
ال تقع المقاصة إال إذا تمسك بها من له مصلحة : " على أنه300القانون المدني الجزائري ینص في المادة 

ینهج المشرع الجزائري نهج التمسك بالمقاصة إلعمالها، و هو  نفس االتجاه الذي ذهب و بهذا االتجاه. ..."فیها
من مجلة االلتزامات و العقود 370إلیه المشرع في ألمانیا، سویسرا و لبنان، و المشرع التونسي في المادة 

.)28(التونسیة
.إمكانیة التنازل عن المقاصة: ثانیا

ة التنازل عن المقاصة، و اعتبر ذلك بمثابة تخفیف و تلیین لطابعها اآللي، و قد لقد أقر الفقه التقلیدي إمكانی
تبنى االجتهاد القضائي الفرنسي الذي سمح بالتنازل عن المقاصة نفس الموقف تقریبا، حیث قرر أنه یمكن التنازل 

.)29(عن آثار المقاصة، بما یفهم منه أن التنازل ال یتعلق بالمقاصة بل ینصب على آثارها
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وقد اضطر أصحاب التصور التقلیدي، تفادیا للتعارض الواضح بین اإلقرار بالطابع اآللي و اإلجباري 
للمقاصة، و بین جواز التنازل عنها، العتبار أن المقاصة تتم آلیا تجاه المستفید منها و لكن تقریبا بصفة وقتیة 

و لذلك فإن نتیجة التنازل عن . عنها بعد ترتیبهاعلى أن ال یستعمل حقه في عدم التمسك بها و في التنازل 
المقاصة تتمثل في استبعاد انقضاء االلتزامین، و یقع الوفاء بكل منهما على حدة، فالتنازل عن المقاصة یعید 

.)30(الدینین إلى الوجود
ة، فهل یمكن یتبین لنا مما سبق، أن المقاصة لیست وفاء، بل هي وسیلة خاصة النقضاء االلتزامات المتقابل

.)31(أن تتم المقاصة في الدیون المترابطة و التي تعطي لها وصفا آخر یتمثل في الضمان
).ضمان( المقاصة أداة ائتمان: المبحث الثاني

هل یمكن أن تكون المقاصة أداة ضمان؟ إذا ما قبلنا فكرة المقاصة على أساس فكرة الدیون المتقابلة مترابطة 
).المطلب الثاني( بیعة هاته المقاصة؟ ، ما ط)المطلب األول(

.أساس المقاصة في الدیون المترابطة: المطلب األول
لقد استقر االجتهاد القضائي الفرنسي، في آخر مراحل تطوره، على تأسیس المقاصة المضرة بالحقوق 

الفرع (نون واالرتباط اإلتفاقي، لكنه یمیز بین االرتباط القا)الفرع األول(المكتسبة من قبل الغیر على مفهوم االرتباط
)الثاني

مفهوم االرتباط: الفرع األول
بطریقة ذكیة، حاول االجتهاد القضائي الفرنسي في القرن الماضي تجنب منع المقاصة المضرة بحقوق الغیر 

األولى وجود دین واحد ینقضي كلیا أو جزئیا، : عن طریق إخفاء المقاصة، و قد استعمل لهذا الغرض فكرتین
.)32(والثانیة هي وجود حساب غیر قابل للتجزئة

فبعض القرارات خرقت مبدأ منع المقاصة إضرارا بحقوق الغیر على أساس فكرة وجود دین واحد ینقضي 
، نقض مدني فرنسي،  1847أوت2نقض مدني فرنسي، الصادر في ( أوینقص بسبب وجود عیب في طبیعته

.)33()1894مارس 5الصادر في 
تندت عدة قرارا ت على استعمال فكرة الحساب غیر القابل للتجزئة لتبریر خرق مبدأ منع المقاصة كما اس

إضرارا بحقوق دائني الشخص المفلس، ثم وسع استعمال فكرة الحساب غیر القابل للتجزئة على بقیة الحسابات 
اك في المكاسب بین الزوجین، المدنیة كالحساب بین الولي و القاصر و الحساب الناشئ عن تصفیة نظام االشتر 

ثم استعمل نفس الفكرة فقام بتطبیقها على بعض العقود الملزمة للجانبین، و هذا ما قضت به الغرفة المدنیة 
)34(.1890جویلیة 08لمحكمة النقض الفرنسیة في قرار مؤرخ في 

ف الثاني من القرن الماضي نتیجة لفشل فكرة إخفاء المقاصة، حاول االجتهاد القضائي الفرنسي بدایة النص
األخذ بالمقاصة مع تأسیسها على فكرة الحبس و فكرة الدفع بعدم التنفیذ، فقد وقع استعمال فكرة الحبس لتأسیس 
المقاصة إضرارا بحقوق دائني المفلس، فالفقه یشیر إلى قرار الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

قع استعمال فكرة الدفع بعدم التنفیذ كأساس للمقاصة في الدیون المترابطة الناتجة أیضا و ،)35(1942جویلیة 13
.)36(عن عقد ملزم للجانبین إضرارا بحقوق دائني المفلس، و هذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة
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كاسان لقد حاول جانب من الفقه تأسیس المقاصة في الدیون المترابطة على الدفع بعدم التنفیذ، مثل األستاذ 
Cassin)37( ماندقریس ، كما استند األستاذMendegris على الدفع بعدم التنفیذ لتبریر إعمال المقاصة في

ما سایر فقهاء آخرون االتجاه القاضي بتأسیس ك. )38(الدیون المترابطة الناتجة عن نفس العقد الملزم للجانبین
المقاصة على الدفع بعدم التنفیذ، لتبریر تطبیقها إضرارا بحقوق الغیر، و هو توجه خاطئ، ألن إعمال مقاصة 
الدیون المترابطة، ال یؤسس في كل صوره على الدفع بعدم التنفیذ، فالفكرتان متباینتان، كل منهما له نظام خاص 

.)39(ربط بینهما ربما یعود إلى وجود تشابه بینهما في مسألة وجود ارتباط في االلتزامات المتقابلةبه، و هذا ال
فأساس المقاصة المضرة بحقوق الغیر یجب البحث عنه في ارتباط االلتزامات المتقابلة، و هذا ما توصل إلیه 

).المطلب الثاني( ، و تبریره)األولالمطلب ( االجتهاد القضائي الفرنسي، و بالتالي سوف نتعرض لمفهومه 
. أنواع االرتباط: الفرع الثاني

، وقد یكون )أوال(إن ارتباط االلتزامات المتقابلة المؤسس للمقاصة إضرارا بحقوق الغیر، قد یكون ارتباطا قانونیا
).ثانیا(ارتباطا اتفاقیا

.CONNEXITE JURIDIQUEاالرتباط القانوني : أوال
ني إذا كانت االلتزامات المتقابلة ناشئة عن عقد ملزم للجانبین، فالدیون المترابطة حسب الفقه یوجد ارتباط قانو 

هي دیون متأتیة من عملیة واحدة أو تجد مصدرها في نفس العقد، أو هي دیون ناشئة عن نفس العالقة التبادلیة، 
.)40(أو هي دیون ناشئة عن نفس العالقة القانونیة

بعقد التأمین، فقد استقر االجتهاد القضائي الفرنسي على المؤمن علیه بما جعله مدینا وهناك استثناء یتعلق
بالتعویض، المؤمن له یمكنه أن یحتج بالمقاصة و ال یدلي بحججه إال بالنسبة للزائد من التعویض على القسط، 

.  )41(وهو نفس الحل الذي تم اعتماده في صورة إفالس المؤمن له
النقض الفرنسیة من نظرتها لالرتباط فاعتبرت أنه موجود بین دین ناتج عن العقد لقد وسعت محكمة 

والتعویضات لعدم تنفیذ العقد أو لسوء تنفیذه، و في نفس االتجاه قامت محكمة النقض الفرنسیة بتوسیع االرتباط 
مترابطة و تقبل المقاصة القانوني في مجال المقاصة، فقررت أن االلتزامات الناشئة عن فسخ العقد هي التزامات 

.)42(رغم إفالس أحد طرفي العقد
كما قبلت بعض القرارات بوجود ارتباط قانوني بین دیون ناتجة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة عن عقود 

. )43(فااللتزامات مترابطة ألن العقود الناتجة عنها هي عقود مترابطة: مختلفة، فهناك ارتباط من الدرجة الثانیة
لقد تبنت الغرفة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة تصورا موسعا لالرتباط القانوني من خالل قرارها الصادر في 

و واصل القضاء الفرنسي إظهار نفس المرونة، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بوجود . 1965مارس 25
ي عقد یضبط إطارا لتطور عالقات األعمال ارتباط بین دیون ناتجة عن عالقات قانونیة مستقلة إذا وقع إدراجها ف

.)44(بین األطراف
09( نفس الموقف الذي قدمته في قرارها السالف الذكر1989ماي 17كما تبنت في قرار لها صادر في 

.)45()1983نوفمبر 
دفع یتضح مما سبق أن القضاء الفرنسي یتعامل بمعیارین متباینین من خالل القرارین السابقین، و هذا ما 

إلى القول أن القضاء الفرنسي متسامح جدا عندما ینظر في Nicole Claire Ndokoنیكول كالر ندوكو
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الدیون المتقابلة الناشئة عن تنفیذ أو عدم تنفیذ أو فسخ العقد الواحد الرابط بین األطراف، و على العكس یبدو 
.)46(متشددا في صورة تعدد العقود بین األطراف

تفاقي و االرتباط القانوني لیس لهما نفس المفهوم، و لیس لهما نفس الطبیعة و هو ما سیتم إن االرتباط اال
تبریره
. CONNEXITE CONVENTIONNELاالرتباط االتفاقي : ثانیا

یمكن للطرفین االلتجاء إلى وسیلتین إلنشاء ارتباط بین التزاماتهما المتقابلة، الوسیلة األولى هي اتفاق 
.، و الثانیة هي االتفاق على المقاصةالحساب الجاري

إن وجـود حساب جار بین شخصین یمنـع تطبیق المقاصة بین مفرداته، و ذلك بسبب مبدأ عدم تجزئة مفردات 
لذلك فعدم إمكان وقوع المقاصة بین مفردات )47(الحساب الجاري، هذا المبدأ كرسته محكمة النقض الفرنسیة

.)48(لمفردات الدائنة و المفردات المدینة مع بعضها البعض أي لعدم تجزئتهاالحساب الجاري، ناتج الندماج ا
لقد ذهبت إحدى المحاكم الفرنسیة إلى اعتبار أنه إذا كان افتتاح اإلجراءات الجماعیة یؤدي إلى قفل الحساب 

لناشئة قبل تاریخ الجاري، فإنه ال یمنع إعمال المقاصة بین الدیون التي كان یجب إدراجها بالحساب الجاري و ا
.)49(االفتتاح

االجتهاد القضائي الفرنسي سمح للمصرفي بالقید العكسي لألوراق التجاریة غیر المدفوعة و الحالة عند قفل 
.)50(الحساب الجاري بسبب إفالس الدافع، و هكذا یمكن مقاصتها مع بقیة عناصر الحساب الجاري

غیر المستحقة وقت صدور الحكم باإلفالس فقد تم رفضه من قبل أما بالنسبة للقید العكسي لألوراق التجاریة
.)51(محكمة النقض الفرنسیة

وهكذا یستنتج أن االرتباط االتفاقي المعتمد كأساس للمقاصة إضرارا بحقوق الغیر خاصة دائني الشخص 
. المفلس هو ارتباط محدث و األمر على خالف ذلك بالنسبة لالرتباط القانوني

.طبیعة المقاصة في الدیون المترابطة: انيالمطلب الث
طبیعة المقاصة في الدیون المترابطة، هناك من ربط المقاصة باألنواع التقلیدیة یوجد اتجاهان في تحدید

).الفرع الثاني(، و هناك من ربطها بطبیعة خاصة)الفرع األول(للمقاصة    
.التقلیدیة للمقاصةاألنواع و الدیون المترابطةمقاصة:الفرع األول

، )أوال(لقد تم ربط المقاصة في الدیون المترابطة مع األنواع التقلیدیة للمقاصة أي مع المقاصة القضائیة
).ثانیا(والمقاصة القانونیة

.المقاصة في الدیون المترابطة و المقاصة القضائیة:  أوال
معروفة في القانون الفرنسي، و هذا ما عكس اعتبرت المقاصة في الدیون المترابطة مقاصة قضائیة كما هي 

في قرارات صادرة عن محكمة النقض الفرنسیة، و تم التعلیق على ذلك من جانب من الفقه، فهناك قرارات صادرة 
عن محكمة النقض الفرنسیة تتكلم عن المقاصة القضائیة و هي بصدد مقاصة واقعة إضرارا بحقوق الغیر 

.)52(المؤسسة على االرتباط
و لكن هذا )53(أما بالنسبة للفقه، فقد اتجه جانب منه إلى اعتبار المقاصة في الدیون المترابطة مقاصة قضائیة

االتجاه القاضي باعتبار أن المقاصة في الدیون المترابطة مجرد مقاصة قضائیة أو حتى مقاصة قضائیة ملزمة، 
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القضائیة تسمح بوصف المقاصة في الدیون غیر مقبول، ألنه ال طبیعة هذه المقاصة و ال شروط المقاصة
.)54(المترابطة مقاصة قضائیة

فمن جهة، تعد المقاصة في الدیون المترابطة، وسیلة ضمان، ذلك أن الخاصیة األساسیة لهذه المقاصة تتمثل 
لغیر في إمكانیة وقوعها إضرارا بحقوق مكتسبة للغیر، أما المقاصة القضائیة فإنها ال تقع إضرارا بحقوق ا

المكتسبة  على مقتضى القانون، و هي بذلك ال تعتبر أساسا أداة للضمان، و هذا فرق بین المقاصة في الدیون 
.)55(المترابطة والمقاصة الموصوفة بالقضائیة

ومن جهة أخرى، إذا  كانت المقاصة في الدیون المترابطة یمكن طلبها و االحتجاج عن طریق دعوى 
الشكل لیس شرطا، فقد قبلت محكمة النقض الفرنسیة االحتجاج بالمقاصة في الدیون معارضة، فإن طلبها بهذا

.)56(المترابطة من  قبل المدعى علیه الذي یمارس ضد الغیر دعوى الضمان
.المقاصة في الدیون المترابطة و المقاصة القانونیة: ثانیا

قاصة القانونیة، جعلت البعض یعتبر المقاصة في نتیجة لنقاط االلتقاء بین المقاصة في الدیون المترابطة و الم
، وهناك من ینكر استقاللها تماما، فاألستاذ )57(الدیون المترابطة مقاصـة قانونیة، و لكن مع نوع من التحفظ

المقاصة في الدیون المترابطة، التطبیق المعروف في المقاصة القضائیة، ال : یرى بأنMendegrisماندقریس
.)58(نوع خاص، بل هي سیر لمیكانیزم المقاصة القانونیة الذي یؤدي إلى انقضاء االلتزامینتبدو كمقاصة من

:ومحاولة إلحاق المقاصة في الدیون المترابطة بالمقاصة القانونیة منتقد على األقل من ناحیتین
بطة، ألن األولى تعد ، تختلف المقاصة القانونیة من حیث طبیعتها عن المقاصة في الدیون المترافمن ناحیة أولى

.طریقة خاصة لالنقضاء االلتزام، بینما تعد الثانیة، وسیلة ضمان

، فإن المقاصة المعتبرة أساسا كوسیلة للضمان هي بالتعریف مقاصة بین الدیون المترابطة، بینما ومن ناحیة ثانیة
مترابطة، فاالرتباط یؤدي إلى انتهاك المقاصة المعتبرة أساسا كوسیلة النقضاء االلتزام هي مقاصة في دیون غیر 

هذه االختالفات األساسیة هي التي تجعل من المقاصة في الدیون المترابطة االفتراضات التي وضعها القانون
. تختلف عن المقاصة القانونیة، و مستقلة عن األنواع التقلیدیة،  وهو ما دفع إلى البحث عن طبیعتها الخاصة

.الخاصة للمقاصة في الدیون المترابطةالطبیعة : الفرع الثاني
قد حاول جانب كبیر من الفقه تحدید طبیعة مقاصة الدیون المترابطة بالرجوع إلى الضمانات الموجودة في ل

).ثانیا(، أو باالستناد إلى التأمینات العینیة)أوال(القانون المدني 
.مقاصة الدیون المترابطة و ضمانات القانون المدني: أوال

ذهب البعض إلى اعتبار المقاصة في الدیون المترابطة هي من الضمانات إلى جانب الدفع بعدم التنفیذ لقد 
.)59(والفسخ، في حین أخلط البعض اآلخر  بین المقاصة و الدفع بعدم التنفیذ و الفسخ

الحبس لتحدید ، كما تم اللجوء إلى حق)60(یخلط بین المقاصة و الدفع بعدم التنفیذCassinكاسانفاألستاذ 
جوسران الطبیعة الخاصة للمقاصة في الدیون المترابطة، فالمقاصة المعتبرة كوسیلة للضمان هي للفقیه 

Josserandصاالي، و هي بالنسبة للفقیه )61(شكل خاص للحبس، فهي حبس نهائيSaleilles حق حبس
. )62(مدعم
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لدفع بعدم التنفیذ و ال مع الحق في الحبس، إنها في المقاصة في الدیون المترابطة ال یجب أن تختلط ال مع ا
، حسب رأي البعض، في حین ذهب البعض اآلخر، إلى )63(نفس المرتبة و الضمانات الواردة بالقانون المدني

.)64(اعتبارها وسیلة ضمان، مدرجة في طائفة الضمانات دون أن تكون من التأمینات
المقاصة في الدیون المترابطة وسیلة ضمان دون أن تكون من التأمینات هو هذا االتجاه الرامي إلى اعتبار 

األقرب إلى الصحة، مقارنة باالتجاه الذي یعتبرها تأمینا عینیا، باعتبار أنه من األكید أن كل الضمانات لیست 
ن خصائص تأمینات، و إن كانت كل التأمینات ضمانات، باإلضافة  إلى أن المقاصة تنقصها خاصیة أساسیة م

.)65(التأمینات، و هي أنها لیست تابعة لدین أصلي
ورغم ذلك فالمقاصة في الدیون المترابطة هي ضمان له طبیعة خاصة، بحیث أنها تمنح للمستفید منها حقا 
یتمثل في األفضلیة بحیث تكون لصاحبها حق التقدم على سائر الدائنین، و هذا ما دفع جانب من الفقه 

.نیةبالتأمینات العی
.المقاصة في الدیون المترابطة و التأمینات العینیة: ثانیا

هناك جانب من الفقه لجأ إلى التأمینات العینیة لتحدید طبیعة المقاصة في الدیون المترابطة، بحیث هناك من 
.)67(، و هناك من یعتبرها تأمینا حقیقیا)66(یعتبرها نوعا من االمتیاز للمتمتع بها ضد جماعة الدائنین

الضمان، سواء من –ویالحظ أن جمیع من استند على التأمینات العینیة لتحدید الطبیعة الخاصة للمقاصة 
اعتبرها تقدم للدائن تأمینا، أو ما یعادله، أو اعتبرها تأمینا حقیقیا، و سواء اعتبرها امتیازا حقیقیا أو فعلیا، أو تمنح 

مقاصة الضمان تمكن المستفید منها من حق األفضلیة، وقد انتقدت له ما یعادل االمتیاز، جمیعهم استند إلى أن ال
: )68(اعتبار المقاصة في الدیون المترابطة تأمینا عینیا لسببین

من جهة، إذا أدرجنا وسائل الوفاء مع التأمینات تحت نفس العنوان، تفقد التصنیفات القانونیة مصداقیتها، 
.أفضلیةفیمكن القول فقط أن المقاصة تحدث وضعیة 

ومن جهة أخرى، إن التوسع المبالغ فیه إلطار التأمینات، سوف یؤدي على اعتبار التأمین كل وضعیة تمكن 
أحد األشخاص من استعمال الدین الذي علیه لتسویة الدین الذي له، كما هو الحال في عقد المعاوضة، وهذا غیر 

.صحیح
الدائن المنتفع بها، و هذا الحق یعتبر –فضلیة للمدین إن المقاصـة في الدیون المترابطة تخول حقا في األ

سببا واقعیا لألفضلیة، وباعتبار المقاصة في الدیون المترابطة هي ضمان  له حیویة خاصة، إذ هو أرقى من 
الضمانات المدرجة بالقانون المدني، فالمقاصة في الدیون المترابطة هي شبه تأمین سهل االستعمال، ألنه خالي 

.)69(كلیاتمن الش

خاتمــة
تعتبر المقاصة طریقة إرادیة النقضاء االلتزامات، بحیث أن المشرع الجزائري اشترط ضرورة التمسك بها ممن 
له مصلحة في إعمالها، مع إمكانیة التنازل عنها، و هذا ینفي عنها الطابع اآللي و اإلجباري، الموجود في القانون 

عة خاصة، إذ هي أساسا وسیلة ضمان، مختلفة من حیث كما أن المقاصة في الدیون المترابطة، لها طبی. الفرنسي
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طبیعتها عن األنواع التقلیدیة للمقاصة، و هي و إن كانت ضمانا إلى جانب الضمانات المدرجة في القانون 
.المدني، فإنها ضمان له قوة خاصة، إذ هي تمنح حق أفضلیة للمتمتع بها، فیمكن اعتبارها شبه تأمین
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في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في الجزائررقابة اإلنضباطاختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة
عبد العزیز عزة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-مختارجامعة باجي 

:مقدمة
نــص الدســتور الجزائـــري مبكــرا علــى ضـــرورة تأســیس هیئــة علیـــا، تضــطلع بمهمــة الرقابـــة المالیــة البعدیــة علـــى 

بموجـب 1976المحاسـبة كثمـرة لهـذا التوجـه فـي دسـتور فـتم التأكیـد علـى إنشـاء مجلـس . األمـوال والمـوارد العمومیـة
، متــأثرا فــي ذلــك بمحكمــة الحســابات الفرنســیة، رغــم االختیــار االشــتراكي الــذي انتهجتــه الجزائــر )1(منــه190:المــادة 

.في تلك اآلونة
ــة التــي توجــت فــي مــا بعــد بصــدور القــانون  وهــو أول نــص تشــریعي 1980فــي أول مــارس80/05هــذه المرحل

، 14/12/1990المـؤرخ فـي 90/32ثـم صـدر القـانون رقـم .مجلس المحاسبة الجزائري، بصـفته هیئـة قضـائیةینظم
الذي تم بموجبه إعادة تنظیم مجلس المحاسبة، وتحدید اختصاصاته وصالحیاته، في ظل دسـتور جدیـد هـو دسـتور 

Résumé
La compétence judiciaire de la cour
des comptes, comme une instance
judiciaires administrative
spécifique(justice financière)est liée au
contrôle des différents comptes
administratifs, des organes cités selon
les articles du 07 au 12 de l’
ordonnance n 95/20 modifiée et
complétée et qui obéit  aux règles de la
finance publique, et au contrôle de la
discipline en matière de gestion du
budget et des finances ; et qui se
distingue des différents contrôles
financiers exercés par la cour des
comptes dans ce domaine. Ce type de
contrôle permis de ressortir les
différentes contraventions qui
constituent une entrave aux règles de la
discipline en matière de budget et des
finances.

Mots clés : compétence judiciaire,
cour des comptes, tribunal
administratif, contrôle de la discipline
dans la conduite du budget et des
finances.

ملخص
یتعلق االختصاص القضائي لمجلس المحاسبة بصفته 

القضاء (القضاء اإلداري الخاصة هیئة من هیئات
، بعملیة الرقابة التي یمارسها على كافة )المالي

07من : في الموادةلمذكور الحسابات العامة للهیئات ا

المعدل والمتمم، والتي 20- 95من األمر رقم 12إلى 
تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة، وكذا رقابة 
االنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، والتي 

زها عن غیرها من أنواع الرقابة المالیة التي ییمكن تمی
یمارسها مجلس المحاسبة ضمن هذا اإلطار، من

خالل التركیز على تحدید ماهیتها وبیان أنواع 
المخالفات التي تمثل خرقا لقواعد االنضباط في مجال 
تسییر المیزانیة والمالیة، وكذا مختلف العقوبات التي 
یصدرها المجلس بشأنها، وما یستثنى من حاالت 

.اإلعفاء المرتبطة بها

االختصاص القضائي،  مجلس : الكلمات المفاتیح
سبة، القضاء اإلداري،  رقابة االنضباط في المحا

.مجال تسییر المیزانیة والمالیة
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ظـــل هـــذ القـــانون عـــن دوره فقـــد تراجـــع مجلـــس المحاســـبة فـــي، لكنـــه لـــم یكـــن فـــي مســـتوى القـــانون الســـابق، 1989
.القضائي، واقتصر على الرقابة اإلداریة فقط 

20-95واســتبداله بقــانون جدیــد، فــتم إصــدار األمــر رقــم 32-90هــذا مــا حــدا بالمشــرع إلــى إلغــاء القــانون رقــم 

مـن أجـل إعطائـه 2010غشـت 26المـؤرخ فـي 02-10المعـدل والمـتمم بموجـب األمـر17/07/1995المؤرخ في 
فعالیة أكبر لتحقیق أهدافه في ممارسة الرقابة المالیة البعدیة في نطاق اختصاصـه العضـوي والموضـوعي، ولتكـون 

.رقابته أكثر نجاعة وصرامة

2010غشــــت 26المــــؤرخ فــــي 02-10المعــــدل والمــــتمم بموجــــب األمــــر)  20-95(فهــــل جــــاء األمــــر األخیــــر

فــي إطــار ممارســة رقابــة االنضــباط فــي مجــال تســییر المیزانیــة بــإجراءات قانونیــة أكثــر فعالیــة ونجاعــة ؟ وبخاصــة 
ــه إیــاه مــن آلیــات وأســالیب و كیفیــات  والمالیــة، وهــل أعطــي القــدرة الكافیــة لممارســة هــذه الرقابــة مــن خــالل مــا خول

.للرقابة والتحري؟
والوظیفیــة التــي إن طبیعــة الموضــوع المتشــعبة تقتضــي التطــرق بالتحلیــل والدراســة لجملــة مــن العناصــر القانونیــة

، ثـم التعـرض لرقابـة االنضـباط فـي مجـال تسـییر )مبحـث أول(تشكل ماهیـة هـذا الجهـاز األعلـى للرقابـة المالیـة فـي 
).مبحث ثان(المیزانیة في 

ماهیة مجلس المحاسبة القانونیة والوظیفیة-المبحث األول
مطلب (له تحدید المركز القانونيق إلى تحدید ماهیة مجلس المحاسبة القانونیة والوظیفیة التطر تضم عملیة

الخاضعة لرقابته ، وكذا مختلف الهیئات)مطلب ثان(، ثم تحدید طبیعة الرقابة التي یمارسها هذا المجلس )أول
).مطلب ثالث(والتي تحدد اختصاصه العضوي في مجال ممارسة الرقابة المالیة

من حیث المركز القانوني-المطلب األول
.المحاسبة ؟،  ولماذا أسبغ علیه المشرع الصفة الدستوریة؟ماهو مجلس  

من األمر رقم 02المتعلق بمجلس المحاسبة المعدلة والمتممة بالمادة 20-95تجیبنا المادة الثانیة من األمر
دولة یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة ألموال ال:"عن الشطر األول من السؤال بقولها10-02

وبهذه الصفة یدقق في شروط استعمال وتسییر الموارد والوسائل . والجماعات المحلیة اإلقلیمیة والمرافق العمومیة 
المادیة واألموال العمومیة من طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ویتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة 

"....والمحاسبیة للقونین والتنظیمات المعمول بها
فبحسـب مـا جـاء فـي الــنص، فـإن مجلـس المحاسـبة هــو مؤسسـة علیـا، أي أنـه مؤسســة دسـتوریة تـأتي فـي أعلــى 

لكـن كیــف یمكــن . هـرم مؤسســات الدولـة وهیئاتهــا الدسـتوریة، فهــو أعلـى جهــاز للرقابـة المالیــة الخارجیـة أو المســتقلة
.تبریر هذا الوضع؟

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وحدد لكل :ات الثالث في الدولةإذا كان الدستور الجزائري قد حدد ماهیة السلط
فیمكن القول أنه أضاف سلطة راببعة التقل أهمیة عن هذه السلطات الثالث، أال . سلطة منها إطارها ووظیفتها

رقابتها وهي السلطة الرقابیة للدولة في مدلولها الواسع على مؤسسات الدولة، وعلى استعمال المال العام، أي أن 
تمتد إلى كل هذه السلط والهیئات، رغم أن بعضها قد أوكل له ضمن مهامه وحدود اختصاصه وظیفة الرقابة 
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بمدلولها العام، كرقابة اإلدارة بشقیها اإلداري والمالي، ورقابة البرلمان السیاسیة والمالیة ورقابة القضاء على أعمال 
وكذا الرقابة الشعبیة بمفهومها التقلیدي، فإنه قد أوكل مهمة . ةوتصرفات اإلداة وبخاصة في المنازعات المالی

.  )1(ممارسة سلطة الرقابة المالیة العلیا كأهم ركن في عملیة الرقابة بمعناها الواسع إلى مجلس المحاسبة
اعلة أن القیام بهذه الوظیفة على أكمل وجه، ال یتأتى بصورة ف-تبعا لما یجري في العالم -لقد رأى المشرع

وناجعة إال عن طریق استحداث هیئة علیا في الدولة، تقوم بهذا الدور بمنتهى الدقة واالحترافیة، وتكون لها الید 
فنص الدستور على ذلك صراحة في . )2(الطولى في محاسبة السلطات والهیئات السابقة هي مجلس المحاسبة

"الفقرة األولى/منه170: جاء في المادة. الهیئةالفصل المتعلق بالرقابة في مدلولها الواسع على إنشاء هذه
". یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة ألموال الدولة والجماعات اإلقلیمیة والمرافق العمومیة 

أما فیما یتعلق بالشطر الثاني من التساؤل، فیمكن مالحظة أن المشرع قد أسبغ فعال الصفة الدستوریة على 
:مما تترتب عنه جملة من النتائج القانونیة الخطیرة في هذا الشأن منهامجلس المحاسبة ، 

ضرورة استقالل هذا الجهاز األعلى بقانون خاص به، یوحي بالتمیزعن باقي القوانین األخرى، بصفته تفصیال .1
لما ورد في الدستور حول هذه المؤسسة العلیا بصریح النص الدستوري األسمى، األمر الذي تجلى من خالل 

20-95ه منذ نشأته، آخرها األمر صدور مجموعة من القوانین المنظمة لمجلس المحاسبة والمحددة الختصاصات

. )3(الذي  سأتناول الموضوع من خالله 02-10المتعلق بالمجلس المعدل والمتمم باألمر 
إن هذا التمیز القانوني الذي فرضه الدستور كأسمى قانون في البالد، سیكفل استقالال قانونیا ووظیفیا لهذا .2

كما یضمن . ، ویكفل لهم حقوقهم ویحدد لهم مهامهم ووجباتهمالجهاز، ویضمن الحصانة والحیدة لرئیسه وموظفیه
السیادة الكاملة لقراراته القضائیة في إطار القیام بمهمة الرقابة المنوطة به في مواجهة الجمیع، ویضمن له أیضا 

. )4(استقالال إداریا ومالیا تاما
طبیعة الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة-المطلب الثاني

التعرض ألنواع وأسالیب تتجلى طبیعة هذه الرقابة من خالل تحدید مضمون هذه األخیرة في عنصر أول ثم 
.الرقابة في عنصر ثان

مضمون رقابة مجلس المحاسبة - أوال
وقد . یمارس المجلس عملیة الرقابة المالیة على مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة التي سیأتي بیانها الحقا

ص الدستوري والنص القانوني أیضا بأن شكل الرقابة التي یقوم بها المجلس، فهو رقابة مالیة بعدیة، صرح الن
على غرار ماجاء في رقابة محكمة الحسابات الفرنسیة، ومضمون ذلك أنه لیس للمجلس رقابة سابقة على التنفیذ، 

.أومرافقة له
. سائل المادیة والموارد واألموال العمومیة على حد سواءوتتناول جانب النفقات العامة واإلیرادات العامة والو 

فهي رقابة بعدیة لمعالجة األخطاء وتداركها وتصحیحها، ولتحمیل المسؤولیة لكافة الجهات الخاضعة لهذه الرقابة، 
. )5(وال تبدأ إال بعد انقضاء السنة المالیة

، مثل الرقابة التي یقوم بها البرلمان من خالل المعروف أن الرقابة الالحقة أو البعدیة تتخذ أشكاال متعددة
وقد تتوالها إدارة تابعة للوحدات . مناقشة بیان السیاسة العامة بعد كل سنة من عمل الحكومة لتقییم نشاطها وآدائها

لكافة الحكومیة، أو إدارة تابعة لوزارة المالیة أو الخزینة العامة، فتقتصر هنا على المراجعة الحسابیة والمستندیة 
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وربما تمتد إلى مستوى التأكد من مدى كفاءة الوحدة اإلداریة في . العملیات المالیة لكشف التالعب باألموال العامة
.)6(استخدام األموال العامة

إن األنجع واألكثر جدیة في عملیة الرقابة الالحقة أوالبعدیة هو أن تتوالها هیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة، 
الدستور الجزائري حینما نص على إنشاء جهاز أعلى یضطلع بهذه الرقابة البعدیة هو مجلس ذلك ما كرسه

.)7(المحاسبة
أنواع وأسالیب الرقابة البعدیة لمجلس المحاسبة -ثانیا

تتخذ هذه الرقابة البعدیة لمجلس المحاسبة صورا وأشكاال متعددة، وتنهج في آدائها أسالیب مختلفة على حسب 
:المقتضى الح

فمن حیث أنواع الرقابة-1
فهي تتناول الرقابة الحسابیة التقلیدیة والرقابة التتقیمیة الحدیثة، وقد تتناول رقابة المشروعیة أو الرقابة 

.)8(المحسابیة
- 10من األمر رقم 02والمتممة بالمادة المعدلة20-95إن محتوى الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من األمر

بوضوح إلى هذه األنواع و األشكال، ولو بصورة سریعة ومجملة، وذلك ما اضطلعت النصوص الالحقة یشیر 02
یدقق في شروط استعمال وتسیر الموارد والوسائل المادیة : فالمجلس بمقتضى هذه المادة. فیما بعد بتفسیره وبیانه

. قابة حسابیة محاسبیةواألموال العمومیة من قبل الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، فهي ر 
كذلك أشارت النصوص إلى أنه یضطلع برقابة نوعیة التسیر، ویقیم شروط استعمال مصالح الدولة ومؤسساتها 

وكذا مدى تحقق الفعالیة والنجاعة . للموارد والوسائل المادیة واألموال العمومیة، وهو ما یعرف بالرقابة التقییمیة
.)9(ما یشمل الرقابة االقتصادیةبالمهام واألهداف المسطرة والوسائل المستعملة وهذاواالقتصاد في تسییرها قیاسا 

. فرقابته إذن تشمل مختلف أنواع الرقابة المالیة المعروفة
كما أنه یقیم قواعد تنظیم وعمل الهیئات الخاضعة لرقابته، ویقدم كل التوصیات التي یراها مناسبة لتحسین 

مراقبته لشروط منح المساعدات واإلعانات المالیة التي تمنخها الدولة والجماعات اإلقلیمیة والمرافق وأثناء . الفعالیة
والهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته، ألن رقابته هذه تهدف إلى التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه 

ومدى تحقق غایات جمع التبرعات .المساعدات ومدى مطابقة استعمالها للغایات التي منحت من أجلها
.                         ، وهي نوع من الرقابة االقتصادیة)10(العمومیة

كما أنه یتأكد بموجب النص القانوني من مدى مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة والمحاسبیة للقوانین 
أن ا المجلس في هذا الشأن، والتي تعنيوالتنظیمات المعمول بها، وهذه هي رقابة المشروعیة التي یضطلع به

وهذا یشمل رقابة الشكل التي . یكون التصرف القانوني ذي اآلثار المالیة مطابقا للقانون بمفهومه العام والواسع
تهتم بصفة العضو أوالهیئة ااتي تصدر عنها التصرفات المالیة، ورقابة الموضوع التي تهتم بطبیعة التصرف 

.)11(ومضمونه
هدف الذي حدده القانون من الرقابة البعدیة للمجلس هو تشجیع االستعمال المنتظم والصارم للوسائل إن ال

المادیة واألموال العمومیة، وكذا ألجل ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات، وتطویر شفافیة تسیر المالیة العمومیة، وهي 
. )12(أهداف ذات صلة بمبادئ الرقابة االقتصادیة
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قابة المجلس من حیث الوقت الذي تتم فیه، الرقابة السابقة والمرافقة للتنفیذ، فقد استبعدت بموجب یستثنى من ر 
ومن ، 02-10من األمر رقم 02المعدلة والمتممة بالمادة ،20-95الفقرة األولى من المادة الثانیة من األمر 

تستثني رقابة المجلس، أي تدخل :" مایليمن األمر نفسه15جاء في المادة . حیث الموضوع الرقابة على البرامج
في إدارة وتسییر الهیئات التي تخضع لرقابته، وأیة إعادة نظر في صحة وجدوى السیاسات وأهداف البرامج التي 

.سطـرتها السلـطات األداریة أومسؤولو الهیئات التي تمت مراقبتها
:من حیث األسالیب-2

فقد تكون رقابته شاملة أوانتقائیة عشوائیة كانت أو إحصائیة، تنوعت أسالیب رقابة مجلس المحاسبة، 
یمارس مجلس :"من األمر السابق 14جاء في المادة . )13(أوعنقودیة وقد تكون مستمرة أودوریة أو مفاجئة

أساس الوثائق المقدمة، أو في عین المكان، فجائیا أو بعد التبلیغ، ویتمتع في هذا الصدد المحاسبة رقابته على
".بحق االطالع وبصالحیات التحري المنصوص علیها في هذا األمر

الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة-المطلب الثالث
المعدل والمتمم 20-95من األمر 12إلى07تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهیئات الواردة في المواد من 

:على التفصیل التالي
 المؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة باختالف أنواعها التي تسري علیها مصالح الدولة والجماعات المحلیة و

).07:المادة()14(قواعد المحاسبة العمومیة 
 المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا

).08:المادة(أو رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة عمومیةأو تجاریا أو مالیا والتي تكون أموالها أو موارردها
 مراقبة تسییر الشركات والمؤسسات والهیئات، مهما یكن وضعها القانوني، التي تملك  في الدولة أو الجماعات

اإلقلیمیة أو الشركات  أوالمؤسسات  أو المرافق العمومیة األخرى بصفة مشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبة في رأس 
)مكرر08المادة .(المال أوسلطة قرار مهیمنة

 التي تملكمراقبة تسییر األسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات مهما یكن وضعها القانوني
).09:المادة(فیها الدولة أو الجماعات اإلقلیمیة أو المرافق العمومیة األخرى جزء من رأس مالها، 

لتشریع والتنظیم المعمول بهما بتسییر النظم اإلجباریة للتأمین والحمایة الهیئات المكلفة في إطار ا
).10: صنادیق الضمان االجتماعي،  المادة(االجتماعیین

   مراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة أو الجماعات اإلقلیمیة أو المرافق العمومیة أو
المحاسبة  ال سیما في شكل إعانات او ضمانات أو رسوم شبه جبائیة مهما كل هیئة أخرى خاضعة لرفابة مجلس 

). 11:المادة(یكن المستفید منها، وكذا تقییمها، 
 مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات، مهما تكن وضعیتها القانونیة، التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة

ة والعلمیة والتربویة أو الثقافیة على الخصوص، وذلك بمناسبة حمالت من أجل دعم القضایا االنسانیة واالجتماعی
).12:المادة(التضامن الوطني
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رقابة اإلنضباط في مجال تسییر المیزانیة-المبحث الثاني
القضائیة، الرقابة اإلداریة والرقابة:تشمل رقابة مجلس المحاسبة من الناحیة الموضوعیة نوعین من الرقابة هما

أي أنه یتمتع باختصاص إداري .(15)المعدل والمتمم20-95من األمر 3/01ما جاء في نص المادة حسب 
.  واختصاص قضائي في إطار ممارسة المهام والصالحیات المنوطة به

االختصاص اإلداري لمجلس المحاسبة في الجزائر في رقابته اإلداریة على التصرفات المالیة مضمون یتمثل 
ذین ال یتمتعون بصفة المحاسبین العمومیین أو المحاسبین الفعلیین وفي مختلف التقاریر التي یرفعها للموظفین ال

المجلس إلى الجهات المختلفة المحددة قانونا، حیث تتجلى من خالل هذا االختصاص طبیعة العالقة القائمة بین 
.)16(ومدى حدودها وضوابطهاالمجلس من جهة ورئاسة الجمهوریة والحكومة والبرلمان من جهة أخرى و

یتعلق االختصاص القضائي لمجلس المحاسبة بعملیة الرقابة التي یمارسها بصفته هیئة من هیئات في حین
.)17(القضاء اإلداري الخاصة، على وفق ماذهب إلیه الفقه في فرنسا حول طبیعة محكمة الحسابات الفرنسیة

20-95من األمر رقم 12إلى 07من : للهیئات المذكور فیي الموادتشمل هذه الرقابة كافة الحسابات العامة 

المعدل والمتمم، والتي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة، وكذا رقابة االنضباط في مجال تسییر المیزانیة، وبالتالي 
:فهي تتنوع إلى مجالین من الرقابة هما

. )18(الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین-
.)19(رقابة اإلنضباط في مجال تسییر المیزانیة-

یتوج هذان النوعان من الرقابة المالیة البعدیة التي یقوم بها مجلس المحاسبة، بجملة من األحكام والقرارات 
یصدرها في هذا الشأن ضد المحاسبین العمومیین أو ضد الموظفین في مجال رقابة اإلنضباط في تسییر المیزانیة 

.والمالیة
حیث أكد القانون على إمكانیة الطعن في هذه األحكام والقرارات بطرق مختلفة ، تتم أمام مجلس المحاسبة 

.)20(نفسه أوأمام جهة قضائیة خارجیة
إن هذ النوع من الرقابة لیس محال لدراستنا هذه، لذلك سأركز على النوع الثاني من هذا االختصاص وهو 

:میزانیةرقابة اإلنضباط في مجال تسییر ال
رقابة االنضباط في مجال تسییر المیزانیة عن غیرها من أنواع الرقابة المالیة التي تقتضي عملیة تمیز

یمارسها مجلس المحاسبة ضمن إطار اختصاصه القضائي أو الرقابي، من الباحث في الموضوع أن یتساءل عن  
االنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وكذا معنى هذه الرقابة وعن أنواع المخالفات التي تمثل خرقا لقواعد

. مختلف العقوبات التي یصدرها المجلس بشأنها، وما یستثنى من ذلك
:ستتم معالجة هذا الموضوع في  المطالب التالیة

.المعنى القانوني لرقابة االنضباط-المطلب األول
.   والعقوبات التي تطالها. مخالفات قواعد االنضباط-المطلب  الثاني
.إجراءات المتابعة وصدور القرار-المطلب الثالث
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المعنى القانوني لرقابة االنضباط-المطلب األول
تعني رقابة االنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، أن یتولى مجلس المحاسبة الرقابة على الموظفیین 
اإلداریین، وتشمل أیضا أعمال كل من یقوم بإدارة األموال العمومیة، أو یتدخل فیها دون أن تكون له الصفة 

. القانونیة
اعد االنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، ویجمل حیث یتأكد المجلس في هذا الشأن من مدى احترام قو 

من األمر 07المسؤولیة لكل مسؤول أوعون في المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة المذكورة في المادة 
من هذا األمر وهم المحاسبو من هذا األمر ن 86المعدل والمتمم، و األشخاص المذكورین في المادة 95-20

ن، وكل مسؤول أوعون في الهیئات واألشخاص المعنویة الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة المنصوص الفعلیو 
2من هذا األمر، وفي الحاالت الواردة في  الفقرات 12و 11و10و09مكرر و08و08علیهم في المواد 

باط في مجال تسییر من هذا األمر، یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد االنض88من المادة 15و13و10و
.  )21(المیزانیة والمالیة
.  والعقوبات التي تطالها. مخالفات قواعد االنضباط-المطلب الثاني

مخالفات قواعد االنضباط- أوال
تعتبر مخالفات لقواعد االنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، األخطاء أو المخالفات التي تشكل خرقا 

شریعیة والتنظیمیة التي تسري على استعمال وتسییر األموال العمومیة أو الوسائل المادیة، صریحا لألحكام الت
. )22(وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة

حالة من حاالت األخطاء والمخالفات التي تمثل ) 15(خمسة عشر 20-95من األمر 88عددت المادة 
:یر المیزانیة والمالیة نذكرها في مایليمخالفات لقواعد االنضباط في مجال تس

.خرق األحكام التشریعیة أوالتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ اإلرادات والنفقات .1
استعمال االعتمادات التي تمنحها الدولة والجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات العمومیة أو الممنوحة بضمان منها .2

. ألهداف غیر األهداف التي منحت من أجلها صراحة
.االلتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلیة.3
.االلتزام بالنقات دون توفر االعتمادات أو تجاوز الترخیصات  الخاصة بالمیزانیة.4
ألصلي خصم نفقة بصفة غیر قانونیة منأجل إخفاء، إما تجاوزا ما في االعتمادات وٕاما تغییرا للتخصیص ا.5

.لاللتزامات أوالقروض المصرفیة الممنوحة اتحقیق عملیات محددة
.تنفیذ عملیات النفقات الخحارجة بششكل واضح عن هدف أومهمة الهیئات العمومیة.6
الرفض غیر المؤسس للتأشیرات أو العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة أو التأشیرات الممنوحة .7

.ةخارج الشروط القانونی
عدم احترام األحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك المحسابات وسجالت الجرد، واالحتفاظ بالوثائئق .8

.والمستندات الثبوتیة
.التسییر الخفي لألموال أوالقیم أو الوسائل أو األمالك العامة.9
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كانت موضوع اقتطاع عن كل تهاون یترتب عنه عدم دفع حاصل اإلیرادات الجبائیة أو شبه الجبائیة التي .10
.المصدر في اآلجال، وووفق الشروط التي أقرها التشریع المعمول  به

التسبب في التزام الدولة أو الجماعات اإلقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة  تهدیدیة أو تعویضات مالیة .11
.نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي بصفة متأخرة ألحكام القضاء 

ال التعسفي لإلجراء القاضي بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع النفقات على أسس غیر قانونیة االستعم.12
.أوعیر تنظیمیة

.أعمال التسییر التي تتم باختراق قواعد إبرام  وتنفیذ العقود  التي  ینص علیها قانون الصفقات العمومیة.13
تي لم تعد صالحة لالستعمال أو المحجوزة من عدم احترام القوانین التي تخضع لها عملیات بیع األمالك ال.14

.طرف اإلدارات والهیئات العمومیة
.تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة  في حق مرتكبي  هذه المخالفات.15
العقوبات التي یصدرها مجلس المحاسبة وحاالت اإلعفاء-ثانیا

العقوبات-1
من العقوبات القانونیة على المخالفات السالفة الذكر التي یرتكبها المعدل والمتمم جملة 20-95قرر األمر 

الموظفون اإلداریون بمناسبة قیامهم بوظائفهم، والتي تشكل خرقا صریحا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري 
.هیئة عمومیةعلى استعمال وتسییر األموال العمومیة أو الوسائل المادیة وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو ب

تتمثل هذه الجزاءت في فرض عقوبة الغرامة على حسب  مقتضى الحال في حق مرتكبي هذه المخالفات، 
تصدر عن مجلس المحاسبة وال یمكن أن تتعدى قیمتها المرتب السنوي اإلجمالي الذي یتقضاه العون المعني عند 

ال یمكن الجمع بینها إال في حدود المبلغ األقصى المذكور وٕاذا تعددت الغرامات فإنه. تاریخ ارتكاب المخالفة
.)23(سابقا

إذا كانت المخالفة التي یرتكبها عون أو ممثل أو قائم باإلدارة في هیئة عمومیة خاضعة لرقابة مجلس 
مالي المحاسبة  تتمثل في خرقه حكما من األحكام  التشریعیة أو التنظیمیة أو تجاهل التزاماته لكسب امتیاز 

أوعیني غیر مبرر لصالحه أو لغیره على حساب الدولة أو هیئة عمومیة، فإن المبلغ األقصى للغرامة یكون 
.)24(ضعف مبلع المرتب السنوي للموظف

تجدر اإلشارة إلى أنه الیقع التعارض بین تطبیق المتابعات والغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة 
المدنیة عند االقتضاء، أي أن أحكام مجلس المحاسبة وقراراته یمكن أن تسري والعقوبات الجزائیة والتعویضات 

. )25(على المعني بالموازة مع األحكام القضائیة األخرى
اإلعفاء من العقوبة-2

من هذا األمر 91و88لمجلس المحاسبة أن یقرر حالة العفو على مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتین 
اإلنضباط في تسییر المیزانیة والمالیة، متى تذرعوا بأمر كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم في مجال رقابة 

تصرفوا تنفیذا ألمر أصدره لهم مسؤولهم السلمي أو أي شخص مؤهل إلعطاء مثل هذا األمر، وفي هذه الحالة 
الطاعة اإلداري للرئیس على تحل مسؤولیة صاحب األمر محل مسؤولیتهم، وهذا ألنهم بموجب إلتزمین بمبدأ 

.)26(مرؤسیه
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التقادم المسقط-3
یسري التقادم المسقط للمتابعة على المخالفات المرتكبة في مجال اإلنضباط في تسییر المیزانیة والمالیة إذا 

.)27(تمت معاینة الخطأ بعد مضي عشر سنوات من تاریخ ارتكاب الخطأ
دور القرارإجراءات المتابعة وص-المطلب  الثاني

تبدأ إجراءات المتابعة إذا ما كشفت نتائج التدقیقات التي یقوم بها مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة 
من هذا األمر، 88:المختصة قانونا بأن المخالفة التي ارتكبها العون  قد تدخل في مجال  تطبیق أحكام المادة

إلى  الناظر العام، هذا األلخیر الذي تكون لدیه السلطة من خالل توجیه رئیس الغرفة المختصة تقریرا مفصال 
ففي حال رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك بأن ال وجه للمتابعة، بعد أن .)28(التقدیریة في المتابعة من عدمها

الملف بموجبیتلقى المعلومات اإلضافیة التي یطلبها عند االقتضاء من الغرفة القطاعیة المختصة، یقوم بحفظ 
قرار معلل قابل لإللغاء أمام تشكیلة خاصة تتكون من من رئیس غرفة ومستشارین اثنین من مجلس المحاسبة، 

.)29(على أن یطلع رئیس  الغرفة المعنیة بذلك
وفي حال قرر الناظر العام المتابعة، فإنه یحرر االستنتاجات التي توصل إلیها، ثم یرسل الملف إلى رئیس 

. )30(ال تسییر المیزانیة والمالیة  قصد فتح تحقیقغرفة اإلنضباط في مج
یقوم هذا األخیر بتعیین مقرر من بین المستشارین، یكلفه بدراسة الملف، ویكون التحقیق حضوریا، فإذا تم فتح 
التحقیق، یطلع الشخص المتابع بذلك فورا برسالة موصى علیها، ویمكنه في هذا المجال أن یستعین بمحام أو 

اره في باقي اإلجراءات، حیث یستفید هذا المساعد من الحقوق الممنوحة للدفاع بعد أن یؤدي الیمین مساعد یخت
.  )31(أمام المجلس على نحو الصیغة التي یؤدي بها المحامي

تجدر اإلشارة هنا أنه یمكن إعفاء الشخص المتابع من كل التزام باحترام الطریق السلمي أو السر المهني تجاه 
.   )32(المحاسبة كما ورد في األمر المتعلق بمجلس المحاسبةمجلس 

یتولى المقرر كل أعمال التحقیق  التي یراها الضروریة، ویمكنه أن یستمع في هذا الشأن إلى كل عون تكون 
.      له عالقة بالموضوع، أو أن یسأله شفویا أو كتابیا، وله أن یستنیر  في أشغاله باالستماع إلى أي شخص

ي اختتام التحقیق یحررالمقرر تقریره الذي یرفقه باقتراحاته، ثم یرسل الملف إلى رئیس  الغرفة الذي یبلغه ف
. بدوره إلى الناظر العام

إذا أثبتت نتائج التحقیق أن الوجه للمتابعة، یمكن للناظر أن یحفظ الملف، ویبلغ قرار الحفظ إلى كل من 
.لمیزانیة والمالیة ومسؤول اإدارة أو الهیئة المعنیة و إلى العون المتابعرئبس غرفة اإلنضباط في مجال تسییر ا

أما رأى الناظر العام أن نتائج التحقیق تبرر إحالة المتقاضي أو المتقاضین المتابعین أمام غرفة اإلنضباط في 
إلى رئیس هذه الغرفة، والذي یعد مجال تسییر المیزانیة والمالیة، فإنه یقدم استنتاجاته الكتابیة والمررة ویعید الملف 

.)33(بمثابة إخطار رسمي للبت في الملف
بعد هذا اإلخطار یقوم رئیس غرفة اإلنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بتعیین قاض مقرر من بین 

من هذا األمر، یكلفه بتقدیم ملف 51القضاة المكونین لهذه التشكیلة المداولة المنصوص علیها  في المادة 
یعلم رئیس مجلس المحاسبة والناظر العام القضیة أثناء جلسة تشكیلة الحكم، ثم یتولى تحدید تارخ الجلسة، و 

.)34(كما یتم استدعاء األشخاص المتابعین برسالة موصى علیها مع إشعار باالستالم. بذلك
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یحدد موعد شهر كامل قابل للتجدید مرة واحدة بطلب من المعني أو من یمثله، یمنح بموجبه الشخص المتابع 
ء حق االطالع على الملف الذي یعنیه كامال، بما في ذلك أومحامیه أومساعده بعد أن یستلم االستدعا

. )35(في هذه األثناء یمكن للشخص المعني أو من یمثله أن یقدم مذكرة دفاعیة. االستنتاجات الكتابیة للناظر العام
تعقد الغرفة المعنیة جلستها بمساعدة كاتب الضبط والناظر العام، ویمكن البت في القضیة إذا سجل غیاب 

متابع بعد استدعائه  قانونا مرتین، حیث تتطلع الغرفة على اقتراحات المقرر واستنتاجات الناظر العام وشروح ال
. المتابع أومن یمثله

تعرض القضیة بعد ذلك للمداولة من قبل رئیس الغرفة دون حضور المقرر والناظر العام، ویتم التداول في كل 
أغلبیة أصوات أعضاء تشكیلة الغرفة، وٕاذا تساوت األصوات یكون لصوت اقتراح تقدم به المقرر، ویكون الحكم ب

ئیس الجلسة والمقرر وكاتب الضبط الرئیس دور ترجیحي، ویتم البت في القضیة في جلسة علنیة بقرار یوقعه ر 
وزیر ، وٕالى )84م(یبلغ قرار الحكم إللى الناظر العام وٕالى المتابع، وفق األشكال المنصوص علیها في القانون

المالیة لمتابعة التنفیذ بكل الطرق القانونیة، وكذا إلى السلطات السلمیة والوصیة التي یخضع لها العون 
.)36(المعني

خول القانون لكل من رئیس الهیئة التشریعیة، ورئیس الحكومة والوزیر المكلف بالمالیة وكذا الوزراء 
یخص الوقائع التي تنسب إلى األعوان الخاضعین لسلطتهم، والمسؤولیین على المؤسسات الوطنیة المستقلة، فیما 

إخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة صالحیة اإلنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، على أن یبلغ 
.مجلس المحاسبة الهیئة التي إخطرته بالنتائج المخصصة لذلك

. )37(المتعلق بمجلس المحاسبة20-95ر من األم100إلى 94في هذا الشأن تطبق نفس أحكام المواد من 

ةخاتمـ
نخلص في نهایة المطاف و من خالل توضیح أهم القضایا والمسائل التي تتعلق بمجال رقابة اإلنضباط في 

:    مجال تسییر المیزانیة والمالیة، ودورالجهاز القائم بها كأعلى هیئة قضائیة مالیة في الدولة إلى بناء النتائج التالیة
المبادئ التي یقوم علیها مجلس المحاسبة- أ

إن الرقابة المالیة الناجحة والفعالة والمحققة ألهدافها تستوجب أن یقوم عمل مجلس المحاسبة على جملة من 
المبادئ، والتي هي في حقیقة األمر مبادئ عامة یتمیز بها أي جهاز أعلى للرقابة في العالم دولیا أو إقلیمیا 

:أومحلیا، وهي
توفر القاعدة القانونیة-1

المقصود بتوفر القانونیة هو مجموعة النصوص القانونیة المنظمة لمجلس المحاسبة، سواء كانت نصوصا 
دستوریة أوتشریعیة أو الئحیة والتي بموجبها یمكن لهذا المجلس أن یباشر وظیفته بكل وضوح واستقاللیة 

یؤسس مجلس محاسبة :"م  بقولها1996من دستور 170المادة ذلك ما تجسده . ومشروعیة في مواجهة الجمیع
20-95وكذلك األمر رقم ... ". یكلف بالرقابة البعدیة ألموال الدولة والجماعات اإلقلیمیة والمرافق العمومیة

س یعتبر مجل:" المعدل والمتتم ؟،المنظم لعمل مجلس المحاسبة والمحدد الختصاصاته، جاء في المادة الثانیة منه
".المحاسبة  المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة ألموال الدولة والجماعات المحلیة اإلقلیمیة والمرافق العمومیة 
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شمولیة الرقابة-2
م في تعني شمولیة الرقابة امتداد النطاق المكاني والنوعي للرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على المال العا

الجزائر، حیث یمتد االختصاص المكاني لمجلس لیشمل كل التراب الوطني، وكل المؤسسات والمرافق العمومیة، 
المعدل والمتمم المتعلق 20-95:هذا ما صرح به األمر. بما في ذلك اختصاص الغرف القطاعیة أو اإلقلیمیة

ارسة وظیفة الرقابة في غرف ذات اختصاص ینظم مجلس المحاسبة لمم: " 29جاء في المادة . بمجلس المحاسبة
...".  وطني وفي غرف ذات اختصاص إقلیمي

االستقاللیة والحصانة-3
أكد الدستور كضمانة لهذین المبدأین على االستقاللیة والحصانة مبدأن أساسیان لعمل مجلس المحاسبة لذلك 
ذي یضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته، أن القانون هو الذي یتولى تحدید صالحیات مجلس المحاسبة، وهو ال

أي أن السلطة التشریعیة هي التي تتولى هذا األمر، كما أكد قانون مجلس المحاسبة على ضرورة أن یحظى هذا 
-95من األمر 3الجهاز باالستقالل الضروري والالزم آلداء عمله بكل موضوعیة وحیدة وفعالیة، جاء في المادة 

سبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه، وهو مجلس المحا: "مایبي20
".یتمتع باالستقالل الضروري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله

من قانون مجلس المحاسبة على أن المجلس یتمتع باالستقالل في التسییر، وهو شيء 28كما أكدت المادة 
شرع على أن یوفر االستقاللیة الالزمة للمجلس من الناحیة الوظیفیة، وأكدت كذلك على ایجابي یعكس حرص الم

االستقالل العضوي والمالي للمجلس من خالل النص على تزویده بالموارد البشریة والوسائل المالیة الضروریة 
.لعمله وتطویر نشاطاته

التحرر من االنتماءات السیاسیة والمذهبیة-4
إنشاء مجلس المحاسبة هو أن یقوم بدور الرقابة  البعدیة على األموال والموارد العامة، وال شأن إن الهدف من 

له في هذا اإلطار بأي تیار سیاسي أو حزبي أو أي انتماء عقائدي أو مذهبي، ألنه یقوم بدور تقني في حمایة 
.هواء واالنتماءات المختلفةالمال العام للصالح العام، كمؤسسة علیا من مؤسسات الدولة بعیدا عن األ

النزاهة في الحكم والحیاد في االلكفاءة والفعالیة-5
تعد صفة النزاهة والحیاد من أهم العوامل واألسباب التي تمنح مجلس المحاسبة القدرة والتمیز ألداء عمل جید 

كسب الموضوعیة في آدائه والقیام بدو فعال، إذ یتوجب علیه أن یكون نزیها ومحایدا في أعماله وأحكامه حتى ی
وهو یتمتع بالستقالل الضروري " ... والثقة أمام الجهات األخرى، جاء في المادة الثالثة من قانون مجلس المحاسبة

". ضمانا للموضوعیة  والحیاد والفعالیة في أعماله
الكفاءة واآلداء الفعال-6

یزة في آداء عمله من خالل اختیار الكفاءات یعني ذلك أن یتمتع مجلس المحاسبة بكفاءة عالیة وقدرة متم
المناسبة والمختصین للقیام بدور الرقابة والتحقیق، حیث ینبغي على عضو المجلس أنن یكون على قدر مرموق 
من العلم والمعرة والتخصص في میدانه، وأن یكون یقظا منتبها، حائزا على خبرة تقنیة وعلمیة واقعیة تؤهله 

لنتائج أثناء القیام بالتحقیقات أو الفصل في األحكام، ولذلك كان أعضاؤه من القضاة لتنحقیق األفضل من ا
، وفي هذا الشأن أوجب القانون عل  المجلس )المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة23-95من األمر 2م (المؤهلین
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المتعلق 20-95من األمر 58م (أن یستعین دائما بأهل الخبرة واالختصاص ولو من غیر أعضاء المجلس 
). بمجلس المحاسبة

تقدیم التقاریر عن نتائج األعمال-7
ینبغي أن یتوج عمل مجلس المحاسبة دائما كمبدإ عام بتقاریر مختلفة، سنویة ودوریة عند نهایة كل حساب، 
یقدمها غلى الجهات المعنیة التي حددها الدستور والقانون، وهي رئاسة الجمهوریة والبرلمان بالنسبة للتقریر 

ضمن حوصلة حول نتائج رقابته على األموال العامة، السنوي، والجهات السلمیة والوصیة بالنبة للتقاریر الدوریة، تت
) . المعدل والمتمم20-95من األمر 16م(للهیئات الواقعة تحت اختصاصة

نظریة الرقابة المالیة في التشریع الجزائري-ب
مراقبة استعمال األموال العامة-1

هذه األموال والموارد إنما توظف نظر المشرع الجزائري إلى األموال العامة نظرة موضوعیة، على أساس أن 
لخدمة الصالح العام، ولتسییر المرافق العامة للدولة، والتي تقوم على تقدیم الخدمات العامة، كما توجه هذه 
األموال لخدمة االقتصاد الوطني وأهداف  السیاسسة العامة، فأول مهمة تقع على عاتق مجلس المحاسبة هي 

: المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من األمر 2:ذه األموال، جاء في الماة مراقبة شروط وكیفیات استعمال ه
وبهذه الصفة یدقق في شروط استعمال المكوارد والوسائل المادیة واألموال االمة االتي تدخل في نطاق "... 

..." اختصاصه كما هو محدد في هذا األمر، ویقیم تسییرها 
مجلس المحاسبة في ممارسة الصالحیات المخولة إیاه برقابة حسن یكلف:" منه مایلي06كما جاء في المادة 

استعمال الهیئات  الخاضعة لرقابته الموارد واألموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة، ویقیم نوعیة تسییرها من 
ا  مالئمة من حیث الفعالیة واآلداء واالقتصاد ویوصي في النهایة تحریاته وتحقیقاته  بكل اإلجراءات التي یراه

".  أجل تحقیق ذلك
یراقب مجلس المحاسبة نوعیة تسییر الهیئات والمصالح العمومیة المذكورة :"منه69/1:وورد أیضا في المادة

من هذا األمر، وبهذه الصفة یقیم شروط استعمال هذه الهیئات والمصالح الموارد 10إلى 7في المواد من 
ة وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة واالقتصاد بالرجوع إلى المهام واألموال العمومیوالوسائل المادیة

".واألهداف  والوسائل المستعملة
التطابق بین استعمال األموال وبین القوانین واألنظمة-2

یفرض النظام المالي في أي دولة من العالم مجموعة من النظم والقواعد القانونیة التي یجب احترامها 
ا عند أي استعمال لألموال والموارد العامة، إذ ال بد أن یتطابق استعمال هذه األموال مع القوانین واللوائح ومراعاته

جاء ذلك في . واألنظمة المقررة في هذا الشأن، وقد أكد مجلس المحاسبة على هذا المبدأ في أكثر من موضع
یات هذه الهیئات المالیة والمحاسبیة للقوانین ویتأكد من مدى مطابقة عمل:"... السابقة الذكر2ثنایا المادة 

وفي إطار مراعاة قواعد االنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، فإنه یعاقب على ".والتنظیمات المعمول بها
خرق األحكام التشریعیة أوالتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ اإلرادات والنفقات، وعلى عدم احترام األحكام القانونیة أو 

لتنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات وسجالت الجرد واالحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتیة، أو عدم احترام ا
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القوانین التي تخضع لها عملیات بیع األمال العمومیة التي لم تعد صالحة لالستعمال أوالمحجوزة من طرف 
).  المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من األمر 88المادة : أنظر(أوالهیئات العمومیة اإلدارات

الفصل في صحة وقانونیة الحسابات-3
إن وظیفة مجلس المحاسبة ال تنحصر في كونه یتأكد من مدى مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة 

مهمة التحقق و التثبت من صحة المعامالت، ومن والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها فحسب، بل یتولى
دقة حسابات هذه المعامالت وأنها منظمة على وفق األصول المالیة والمحاسبیة ومن سجالتها وقیودها المختلفة، 
وضرورة التثبت من تنفیذ البرامج واألعمال الموكولة لإلدارات والهیئات، وتحقیق األهداف العامة، واستعمال 

في مجال مراجعة حسابات التسییر، یدقق :" من األمر السابق75اساءة أوٕاهمال جاء في المادة األموال دون
مجلس المحاسبة في صحة العملیات المادیة الموصوفة فیها ومدى مطابقتها مع األحكام التشریعیة والتنظیمیة 

" . المطبقة علیها
تحمیل المسؤولیة عن مخالفة القوانین واألنظمة-4

في إطار أداء وظیفة الرقابة دائما، یقوم مجلس المحاسبة بتحمیل المسؤولیة القانونیة الكاملة عن مختلف 
: العملیات المالیة التي تقوم بها الجهات المعنیة، والتي تنضوي تحت اختصاصه الرقابي، وتتضمن

) لیست محل دراستنا(المسؤولیة الناشئة عن حسابات المحاسبین العمومیین -
).2-4العنصر(مسؤولیة الناشئة عن إدارة األموال العمومیةال-
تحمیل المسؤولیة عن مخالفة قواعد اإلنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة-5

في إطار أداء وظیفة الرقابة دائما، یقوم مجلس المحاسبة بتحمیل المسؤولیة القانونیة الكاملة عن مختلف 
رتب القانون الجهات المعنیة، والتي تنضوي تحت اختصاصه الرقابي، حیث العملیات المالیة التي تقوم بها

المسؤولیة القانونیة عن إدارة وتسییر األموال العمومیة من قبل الموظفیین اإلداریین، كاآلمرین بالصرف، في حال 
، والتي وظائفهمبمناسبة قیامهم بمن قانون مجلس المحاسبة 88ارتكابهم للمخالفات المنصوص علیها في المادة 

تشكل خرقا صریحا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري على استعمال وتسییر األموال العمومیة أو الوسائل 
.المادیة وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة

ت تتمثل هذه الجزاءت في فرض عقوبة الغرامة على حسب  مقتضى الحال في حق مرتكبي هذه المخالفا
.  وتصدر عن مجلس المحاسبة

تجدر اإلشارة إلى أنه الیقع التعارض بین تطبیق المتابعات والغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة 
والعقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة عند االقتضاء،  أي أن أحكام مجلس المحاسبة وقراراته یمكن أن تسري 

.ئیة األخرىعلى المعني بالموازة مع األحكام القضا
لمجلس المحاسبة أن یقرر حالة العفو على العون الذي ارتكب مخالفة أو خطأ في مجال رقابة اإلنضباط في 
تسییر المیزانیة والمالیة، متى تذرع بأمر كتابي من مسؤولیه السلمیین أو من كل شخص مؤهل إلعطاء مثل هذا 

.مادم ملتزما بمبدأ الطاعة اإلداري للرئیس على مرؤسیهاألمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولیتهم محل مسؤولیته، 
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مدى فعالیة رقابة مجلس المحاسبة- ج
ال تكون رقابة مجلس المحاسبة فعالة وناجحة إال بالقدر الذي تتحقق معه تلك المبادئ السامیة، التي تمت 
اإلشارة إلیها في الفقرة األولى من هذه الخاتمة، من مشروعیة وكفاءة ونزاهة وحیاد وتحرر واستقاللیة وحصانة 

لمشرع من إیجاد هذه الهیئة العلیا، والقدرة على ونحوها، ومدى قدرته على تطبیق مضامین الرقابة التي توخاها ا
تحمیل أصحاب األخطاء والمخالفات المسؤولیة القانونیة الكاملة عن أخطائهم ومخالفاتهم، ومدى استجابة السلطة 

.  التنفیذیة لتطبیق قرارات المجلس في مجال اختصاصه الرقابي
:خیرا یمكن تذییل هذه الخاتمة بالتوصیات التالیةأ

ورة تمكین مجلس المحاسبة من آداء فعال وناجع لنشاطه في ممارسة عملیة الرقابة المالیة المحققة ضر -1
ألهدافها، بالتركیز على تحقیق جملة المبادئ واألسس السابقة، والتي هي في حقیقة األمر مبادئ عامة یتمیز بها 

.أي جهاز أعلى للرقابة في العالم دولیا أو إقلیمیا أو محلیا
على تحقیق استقاللیة حقیقیة لمجلس المحاسبة عن السلطة التنفیذیة منعا ألي تدخل أو ضغط مباشر العمل-2

.أوغیر مباشر، قد یؤثر بأي طریقة على عمل المجلس
تعمیم رقابة المجلس لتكون رقابة سابقة ومرافقة وبعدیة على تنفیذ المیزانیة العمومیة في الدولة، تجنبا لكثیر -3

.السابقة على مباشرة العملیلت المالیة المختلفة في األجهزة الحكومیة والمؤسسات العمومیة اإلداریةمن األخطاء 

:قائمة الهوامش واإلحاالت

فكري أبوالخیر، المرجع في /ود. 114بعلي محمد الصغیر وآخرون، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة، ص /د-1
المالیة حسن عواضة،/ ود. 216، ص1،ج1،، ط1977للموازنة والحسابات، دارالفكرالعربي ، القاهرة،أحكام الالئحة المالیة

عبد األمیر شمس، الرقابة على تنفیذ النفقات في . وما بعدها253، ص4، ط1978العامة، دار النهضة العربیة، بیروت،
.وما بعدها58، ص1977جامعة القاهرة،-رسالة دكتوراه-لبنان،

. 1996من دستور 170و المادة 1989من دستور 160و المادة1976من دستور 190لمادة ا-2
.309- 308ص ص 1976عبد الحمید محمد القاضي، مبادئ المالیة العامة، دار الجامعات المصریة، بیروت،/د-3

.34، ص1، ط2005الحقوقیة، بیروت منشورات الحلبي محمد رسول العموري، الرقابة المالیة العلیا، رسالة دكتوراه،-4
عبد الحمید محمد /ود. 447و446، ص1986صادق بركات وآخرون، المالیة العامة، الدار الجامعیة، بیروت، / د-5

عمان،وجابرعبد الرؤوف، دور رقابة دیوان المحاسبة، مكتبة دارالثقافة للنشر والتوزیع. 308القاضي، المرجع السابق، ص
.      14و13، ص1ط،1997األردن،

محمد رسول العموري، المرجع السابق/ و د. 309، 308المرجع السابق، ص ص عبد الحمید محمد القاضي،/د-6
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من األمر 02والمادة . 1996من دستور 170المادة -7
.36رسول العموري، المرجع السابق، صمحمد / ود.448عبد الكریم صادق وآخرون، المرجع السابق، ص /أد-8
أوت 26المؤرخ 02-10األمر رقم المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم ب20-95وما بعدها من األمر 69المادة -9

2010

2010أوت 26المؤرخ 02-10األمر رقم من األمرالمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم ب70،71المادتان -10

.236، ص1994یوسف شباط،  المالیة العامة، جامعة دمشق، / د-11
2010أوت 26المؤرخ 02-10األمر رقم المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم ب20-95من األمر 2/03المادة -12
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فهمي /ود. 79، ص1998عوف مجمود الكفراوي، الرقابة المالیة بین اانظریة والتطبیق، مطبعة االنتصار، اإلسكندریة،/د-13
.40،41محمود شكري، فهمي محمود شكري، الرقابة المالیة العلیا، دار مجدالوي، دت، ص ص

المحدد إلجراءات المحاسبة العمومیة التي یمسكها اآلمرون 1991سیتمبر 07المؤرخ في 313-91المرسوم التنفیذي رقم-14
.ابالصرف  والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواه
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-مقارنة راسة د-االقتصادیة في التشریع الجزائري طرق خوصصة المؤسسات العامة 
منیة شوایدیة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
جامعة قالمة

:المقدمة
علىاالقتصادیةالساحةفيالمصطلحاتأهممنالخوصصةمصطلحأصبحالسبعیناتعقدمنتصفمنذ

القطاعإلىالدولةتملكهاالتيالمؤسساتإدارةأوملكیةنقلإلىالحاجةظهوربعدذلكوالعالمي،المستوي
.)1(االقتصاديالركودحالةنتیجةالخاص

.للخوصصةالمعدةالمؤسساتكذاومنهاالمرجوةاألهدافومفهومهاباختالفالخوصصةأسالیبوتختلف
هذهتنقسمعامةوهیئاتاقتصادیةعمومیةمؤسسةإلى)2(1988سنة العامةالمؤسسةقسمالجزائريفالمشرع

.تجاريو صناعيطابعذاتهیئاتوإداریةهیئاتإلىبدورها األخیرة
شركاتشكلفياالقتصادیةالعامةالمؤسساتتشكیلهيللخوصصةكبدایةالمشرعاستعملهاطریقةوأول

الخاص ال سیما للقانونتخضعأصبحتبحیث، )مساهمة وشركة ذات مسؤولیة محدودةشركة(تجاریة  
.خوصصتهامانوعایسهلوعلیهالقانون التجاري،

نظراتعقیداأكثرفاألمرالتجاریةالصناعیةأواإلداریةسواء منها)العامةالهیئات( العامةالمرافقأما
–خوصصتهایقرروالتشریعیسمحعندماهذا-خوصصتهاطرقفنجد، العامةالمصلحةبفكرةالرتباطها

Résumé
Les opérations de privatisation
traduisent la volonté de l’état de
réduire son emprise sur la sphère
économique, en vendant ses entreprises
publiques, partiellement ou totalement
au secteur privé (local ou étranger).
Nous essayerons, à travers cet article,
d’analyser les techniques de
privatisation (analyse juridique) dans
le droit algérien et de comparer,
notamment les techniques de transfert
de  propriété, qui s’effectuent, hors du
marché financier, ou par  voie
boursière.

Mots clés : privatisation, entreprise
publique, marché financier, société
commerciale.

ملخص
إرادة الدولة في تقلیص تترجم عملیات الخوصصة

سیطرتها على الساحة االقتصادیة و ذلك من خالل 
بشكل جزئي أو كليبیع مؤسساتها العامة،

. وطنیین أو أجانبكانوا للخواص، سواء
سنحاول من خالل هذا البحث دراسة طرق 

المشّكلة خوصصة المؤسسات العمومیة االقتصادیة 
في شكل شركات تجاریة، دراسة قانونیة وذلك في 
التشریع الجزائري و التشریعات المقارنة، مع تسلیط 

قلة للملكیة على الطرق النابشكل خاصالضوء
أساسا والتي تتم عادة إما باللجوء إلى السوق المالیة 

.أوخارج السوق المالیة

خوصصة، مؤسسة عامة، سوق : الكلمات المفاتیح
.مالیة، شركات تجاریة
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حینللملكیة فيناقلةطرقعلىاألخیرةهذهتعتمدحیثالتجاریةالدولةلشركاتبالنسبةالمطبقةتلكعنمختلفة
.للدولةجزئیالووالملكیةإبقاءتفضیلمعالتقاعدیةاألسالیبعلىأساساالعامةالمرافقخوصصةتعتمد

شركاتشكلفيالمشكلةالعامةالمؤسساتخوصصةطرقهذه الدراسة علىفيالضوءسنسلطوعلیه
خاللتم ذلك منسواءالمقارنة،التشریعاتوالجزائريالمشرععند) االقتصادیةالعامةالمؤسسات(تجاریة
هل الطرق : لإلجابة عن االشكالیة التالیة، و ذلك)ثانيمبحث( السوق المالیةخارج) أولمبحث(المالیةالسوق

التي نص علیها المشرع الجزائري جاءت على سبیل الحصر أم على سبیل المثال؟ و ما مدى تناسبها مع 
المؤسسات العامة في الجزائر؟

:المالیةالسوقإلىاللجوءطریقعنالخوصصة:األولالمبحث
فإنه، المالیةالسوقتنشیطوالشعبیةالمساهمةدائرةعتوسیهوالخوصصةمن سیاسةالهدفأنباعتبار

المنقولةالقیمبورصةفيالخوصصةعملیةمحلالمؤسسةأسهمقیدطریقعنالخوصصةعملیةتتمأنیمكن
في البورصةفياألسهمعرضكیفیةتبیانالمبحثهذاخاللمنسنحاولعلیهللجمهور وللبیعوعرضها

.البورصةماهیةإلىالتطرقمنبدالذلكقبلوالمقارن، لكنالتشریع الجزائري 
شراءولبیعمتعاملینبیندوریةأوقاتفيومعینمكانفيتنعقدمنظمسوقأنهاعلىالبورصةتعرف

أشهرومن... الثمینةالمعادنأوالبضائعوالسلع،أوالزراعیة،المحاصیلالمالیة أواألوراقمختلف
البورصةكلمةتؤديو،...بنیویورك، بورصة لندن، بورصة طوكیوسترتبورصة والالعالمیةالبورصات

مجموعبهفیقصدالثانيالمعنىأما: الشراءوللبیعالمتعاملونفیهیجتمعالذيالمكانیعنياألول: معنیین
الصفقاتوعقدالتداولقواعدتنظیموقوانینلوائحوفقالبورصةفيالتعاملیتمو.فیهتنعقدالتيالعملیات
الوسطاءمجموعمنالبورصةجهازیتألف، و)3(التعاملمحلوالصكوكالمتعاملینفيتوافرهاالواجبوالشروط

.موكلیهملحسابالعملیاتمختلفبإجراءالمكلفینوالمتعاملین
األخیرةهذهاألولىبالدرجةتهمناحیثالمالیةواألسواقالبضائعبورصةبینإذانفرقتقدمماخاللومن
أسهمهاتداولیتمأین) البورصة(المالیةالسوقإلىباللجوءتقومللخوصصةالمعّدةالعامةالمؤسساتأنباعتبار

).المنقولةالقیمسوق(المالیةاألوراقسوقفي)4(وسنداتها
تمحیث1988لسنةاالقتصادیةاإلصالحاتإطارفيالمالیةاألوراقبورصةفكرةجاءتفقدالجزائرفيأما
تخضع) محدودةمسؤولیةذاتشركاتومساهمةشركات( تجاریةشركاتإلىالعامةالمؤسساتتحویل
.األسهمتبادلفیهلیتمضرورةتجاريماليسوقإنشاءأصبحعلیهو، التجاريالقانونألحكام
بإنشاءوتمیزت1992سنةإلى1990سنةمنامتدتأولها: مراحلبعدةالجزائرالبورصةإنشاءمرّ وقد
والتيالثانیةالمرحلةأما،  البورصةمهمةكبیرحدإلىتشبهومهمتهاSVMالمنقولةالقیمبشركةسمیتمؤسسة

رأسمالهانقصعنناجمةحرجةبمرحلةالمنقولةالقیمشركةمرتأنوبعد، یومناإلى1992سنةمنبدأت
القیمبورصةأصبححیثاسمهاوتغییررأسمالهارفع1992فیفريفيتم،  تؤدیهالذيالدوروضوحعدموكذلك

القیمببورصةوالمتعلق1993ماي23فيالمؤرخ10-93التشریعيالمرسومكرسهاوالتي) BVM(المنقولة
تعدإذ، المراقبوالمنظمالسوقتعتبركما.الماليالسوقبأنهاالبورصةتعریففیهجاءحیث)5(المنقولة
.العامةالمعنویةواألشخاصالدولةطرفمنالمنقولةالقیمعملیاتلسیرالتنظیمياإلطار
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الملكیةنقلفيتساهمحیثالعامةالمؤسساتخوصصةعنداالستعمالكثیرةطریقةالبورصةإلىواللجوء
.البلدفيالمالیةالسوقتطوروأهمیةحسب،  مختلفةبطرقالعملیةهذهتتمو، دائرتهاوتوسیع

نص ألول حیث،  الخوصصةلبرنامجتطبیقهعند،  اآللیةهذهاعتمد، المشرعینمنكغیرهالجزائريالمشرع
یتمأنیمكن: " أنهعلى1995أوت26فيالمؤرخ22-95األمرمن25المادةفيمرة على هذه الطریقة

قیموأسهمبیعبعرضإما، بهاالمعمولالتنظیمیةوالقانونیةالشروطحسبالمالیةالسوقباللجوء إلىالتنازل
سنةالخوصصةقانونتعدیلعندالطریقةهذهعلىابقى المشرعوقد..." المنقولةالقیمبورصةفيأخرىمنقولة
االقتصادیةالعمومیةالمؤسساتبخوصصةالمتعلقو2001أوت20فيالمؤرخ04-01األمربصدور2001
السوقآلیاتإلىباللجوءإما: یأتيكماالخوصصةعملیاتتنفیذیمكن" انهعلىمنه26المادةفينصحیث

).موحدبسعرللبیععلنيعرضأوالبورصةفيبالعرض( المالیة
الجزائريالمشرعاختارهاالتيالطرقرأسعلىجاءتالمالیةالسوقإلىاللجوءأننستنتجتقدمماخاللمن

بعدةالمالیةالسوقخاللمنالخوصصةعملیةوتتم.العامة االقتصادیةالمؤسساتخوصصةكیفیاتبینمن
أسواقهاتطورنتیجةأخرىدولفيأستعملمامنهاوالجزائريالمشرعواستعملهاعلیهانصمامنهاطرق

.المالیة
السوقآلیاتإلىاللجوءهل،  أعالهالمذكور04-01األمرمن26المادةنصحولالتساؤلیبقىلكن
بسعرالعلني للبیعالعرضأوالبورصةفيالعرضأي: الجزائريالمشرععلیهمانصالتيبالطریقتینالمالیة
التساؤلهذاعناإلجابةسنحاول؟المثالسبیلعلىأمالحصرسبیلعلىالطریقتانهاتانجاءتهل،  موحد
.للخوصصةبالتاليوللتداولكإمكانیةالمالیةالسوقتتیحهاالتيالطرقإلىالتعرضبعد

).لألسهمالطرح العام( البورصةفياألسهمبیععرض:األولالمطلب
السوقخاللمنللجمهورللبیعالمؤسسةرأسمالأسهممنجزءأوكلبطرحالحكومةقیامالعامالطرحیقصد

تحدیداوتجاریةشركاتشكلفيالمشكلةالعمومیةالمؤسساتمعللخوصصةاألسلوبهذاویتناسب،المالیة
منعددمنمكونالعامةالمؤسسةرأسمالأنافتراضعلىتقدمالطریقةهذهالنمساهمةشركةشكلالمتخذة
.)6(العادیةاألسهم

:العامالطرحإجراءاتالفرع األول 
علىالخاص،القطاعإلىالشركةأسهممنجزءأوكلببیعالدولةتقوملألسهمالعامالطرحأسلوببموجب

،  الطلبوالعرضحسب،البورصةفياألسهمتداولضوءعلىالسهمقیمةالمالیة، فتقدرالسوقسعرأساس
سعرمتوسطأوالمؤسسةتصفیةقیمةأساسعلىتحددقیمتهافإنالبورصةفيمتداولةاألسهمتكنلمفإذا

فرنسافيالحالهوكما،  فنیةوإداریةلجانالسهمقیمةتحدیدفيتساهموقد،  للخوصصةالسابقةللفترةالسهم
.المثالسبیلعلىوالجزائر

،  الجزائريالمشرعنجدالصددهذافيواألسهملشراءالجمهورشهیةلفتحمغريالسهمسعریكونماوعادة
الجمهوریتمكنحتى،  أقلإسمیةقیمةذاتسنداتإلىاالجتماعیةالحصصأواألسهمتجزئةبإجراءسمح

والجمهورلألجراءعریضةبمساهمةالسماحوالمالیةالسوقتطویرتفضیلبغرضوذلك، المساهمةمنالعریض
.)7(الخوصصةبرنامجضمنالمدرجةاالقتصادیةالعمومیةللمؤسساتاالجتماعيالرأسمالفي
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المدخرینوكبارصغارلتضمالملكیةقاعدةتوسیعهواألسلوبهذاتبنيمنالجزائريالمشرعفهدف
المرادلألسهممسبقتقییمالعملیةهذهاألولى، وتتطلببالدرجةالربحتحقیقلیسواألجراءوكذاوالمستثمرین

رأي احتراماالقتصادوزیروعلى،  هذهالتقییمبعملیةالمكلفةهيالخوصصةلجنةفإنمثالفرنساففي،  بیعها
" prix plancher"أدنىحداألخیرةهذهطرفمنالمحددالسعریعتبرحیث،  القراراتخاذهاللجنة عندهذه

.دونهالنزولیجوزاللكنرفعهیمكن
لعرضافتتاحيكسعرالخبراءتقییمیعتمدحیثخبراءلمكتباألسهممیتقیعملیةالتونسيالمشرعأوكلكما

.)8(المالیةاألوراقسوقفيللبیعاألسهم
اإلصالحاتتنسیقوبالمساهماتالمكلفالوزیرأي" الخوصصةوزیر" كلففقدالجزائريالمشرعأما
فيالمؤرخ04-01األمرمن22المادةفينصحیثاألسهمتقییمبعملیة:حالیاالصناعةووزیر،  سابقا

بالخبرةبالمساهماتالمكلفالوزیرإستعانةإمكانیةعلى، العامةالمؤسساتخوصصةوالمتعلق22/08/2001
السوقخاللمنالسیما، عنهاالتنازلیعتزمالتياألصولقیمةبقدیریقوملمنتكلیفهعند، الدولیةوالوطنیة
.المالیة

فتحعملیاتمتابعةوتنفیذمجالفيكّلفوتولىالذيالصناعةوزیرإلىذكرناالمهمة كما هذهانتقلتوقد
.)9(عنهاالتنازلسیتمالتياألصولأوالمؤسسةبتقییم، االقتصادیةالعمومیةالمؤسساتخوصصةوالرأسمال
وذلكللبورصة" سطیف–الریاض" شركةبدخول، الجزائرفيمرةألولفعالاألسلوبهذااستعملوقد
.)10(1998جانفي5بتاریخ–آنذاك–الدولةلمساهماتالوطنيالمجلسمنبقرار
.)Stulmetal)11وTunisie Bois:شركاتخوصصةعندتونسفيالطریقةهذهاستملتكما

تنشیط علىویساعدالمجتمعألفرادالملكیةقاعدةتوسیععلىیساعدبأنهیتمیزلألسهمالعامالطرحفأسلوب
منمعینةمجموعةأوواحدمستثمراحتكارعدمإلىأیضایؤديوالسوقنطاقوتوسیعالمالرأسوتطویر

ینجحأنیمكنالعامةالمؤسساتأسهمبیعأنماطمنالنوعفهذا، للخوصصةالمعّدةالمؤسساتعلىالمستثمرین
.الصناعیةالدولفينجحكماالنامیةالدولفي

خوصصة، المالیةالسوقفياألسهمبیعخاللمنبهبأسالنجاحاحققتالتيالنامیةالدولأمثلةومن
.)12(مالیزیافيالطیرانمؤسسةكذلكوالفیلیبینيالوطنيوالبنكجمیكافيالوطنيالتجاريالبنك

الغاز وفيمؤسسةفيوذلكوالطلبللعرضوفقاالبورصةفياألسهمبیعأسلوب: بریطانیااستخدمتكما
من% 75قیمتهماببیع1984عامالبریطانیة"Jaguarجاكوار"شركةوقامت،  البریطانیةالمواصالتشركة
.)13(مالیةمزایامنحهممعالشركةفيوالعاملینالخواصللمستثمرینالشركةأسهم

قررالذيBNPبنكوهوالوطنیةالمؤسساتأكبرأولىخوصصةفيالطریقةهذهاستعملتفرنساأما في
4فيفعالالعملیةبدأتوقدرأسمالمن% 73عنالتنازلالدولةأرادتحیث، 1993سبتمبر1فيخوصصته

لجنةحددتهالذياألدنىالحدمنأعلىسعروهو، للسهمفرنسيفرنك240بسعر1993أكتوبر
275و250بین( والمحترفوناالقتصادیونقّیمهمامناقلیبقىلكنه، )فرنسيفرنك235.50(الخوصصة

وكانالمدخرینصغارلدىخاصة،  للسهمالمنخفضللسعرنظرانجاحاالخوصصةلقیتولهذا،  )فرنسيفرنك
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مشتريلكلاألسهمعددقلص، الطلبكثرةوالعملیةلنجاحفنتیجةهذامنأكثربل، BNPلبنكزبائنمعظمهم
.)14(مشتريلكلمنحهمقرركانالذيالعددهووسهم40منبدالسهم18بـ

أنفلو، االعتباربعینالخوصصةمنالهدف، القرارصناعیأخذأنالضروريمنأنهإلىاإلشارةوتجدر
صغارلتشجیع،  تفضیلیةإجراءاتو وضعطرقاستخدامیجبحینئذ، الملكیةقاعدةتوسیعهوالهدف

المذكورة04-01األمرمن27المادةبنصالجزائريالمشرعكرسهماهووهذابالمؤسسةوالعاملینالمدخرین
.سابقا

بوضعوذلكالمؤسسةشؤونعلىالمستثمرینمنقلیلةفئةأومامستثمرسیطرةتمنعقیودوضعیجبكما
.واحدةأسرةأوواحدفردیملكهاأنیمكنالتياألسهملنسبةأقصىحد

یسیطرالحتىاألجانبالمستثمرینیمتلكهاأنیمكنالتياألسهمنسبةعلىقیودوضعاألمریقتضيكما
.الوطنياالقتصادعلىهؤالء

:العامالطرحأسلوبیناسبهاالتيالمؤسسات:الفرع الثاني
هذاأجلومن، المالیةاألوراقسوقفيالعامةالمؤسسةأسهمتداولیعنيأشرناأنسبقكماالعامالطرح

هذه الشروط في المؤسسةتتوفرأنیتوقعاألقلعلىأو، )15(السوقفيالمؤسسةتسجیلشروطتوافرمنالبد
تحقیق،  الشروطهذهبینمنوالمالیةالسوقطریقعنالخوصصةبرنامجتضمینهاوقبلهیكلتهاإعادةبعد

أصولها قیمةتقلالأنوالتسجیلطلبعلىالسابقةالثالثةأوالسنتینخاللاألرباحمنمعینلقدرالمؤسسة
.إنشائهاعلىالسنواتمنأدنىحدمروریشترطقدكما،  معینقدرعلى

تنتميالتيالصناعةأوالمجالداخلوالمستقرةالجیدةمكانتهاللمؤسسةتكونأناألسواقبعضوتشترط
.)16(السوقفيمركزهاعلىللمحافظةفرصةلهاوالنمو، أوللتوسعفرصةلهالصناعةمنتمیةتكونإلیها، وأن
لضمانوهذااالستمرارمقوماتتوفرمنالتأكد: هماأساسیینأمرینیستهدفالواقعفيالشروطهذهوتوفر

فيملموسادوراتلعبالمسجلةالمؤسسةأنمنوالتأكدالمالیةالسوقدخولهابعدالمؤسسةواستمراریةبقاء
.االقتصادیةالتنمیةتحقیقوهيمهماتهاأهمبأحدالمالیةالسوقتقومحتى،  الوطنياالقتصاد
الطرحأسلوبیناسبهاالتيللمؤسساتاألساسیةالمحدداتمنهوالبورصةفيالتسجیلشروطتوفركانوٕاذا

باإلضافةملكیتها،دائرةتنویعوتوسیعفيالحكومةترغبالتيالمؤسساتأیضایناسباألخیرهذافان،  العام
الحاالتأو، المالرأسفيجزئیةملكیةعلىاإلبقاءفيالدولةفیهاترغبالتيللحاالتالعامالطرحمالئمةإلى
.مراحلعلىلكنالعامةللمؤسساتالشاملةالخوصصةإلىالحكومةفیهاترميالتي

جیدةإدارةوجودمنبدالمنهالمرجوةلألهدافالعامالطرحأسلوبتحقیقأجلمنأنهاإلشارة إلىوتجدر
أكملعلىبدورهاتقوم)استثماربنوك(مالیةمؤسساتو، متطورةمحلیةمالیةسوقوجودذلكمنوأهم، للمؤسسة

.وجه
الدولةتبقىأنبمعنى، جزئیاالبدایةفيیكونأنالبدالعامالطرحأسلوبأنهنديإبراهیممنیر.دویري
فياشتراكهابعدممصحوباذلكیكونأنعلى، للخوصصةالمعدةالمؤسسةرأسمالمنجزءبملكیةمحتفظة
یعدالملكیةمنجزءعلىفاإلبقاء،(17)رأس المالفيملكیتهانسبةكبرأوصغرعنالنظربغضوذلكاإلدارة
إلحاقشأنهامنیكون،  الخوصصةعملیةبعد،  جدیدةسیاساتتقریربعدم،  الدولةمنضمنيالتزامبمثابة
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رأسفيحصةتمتلكمازالتبوصفها، السیاسةتلكتكلفةمنجزءاتتحملسوفطالماالجدیدبالمالكضرر
النجاحسبلیوفرماوهوالمستثمرینلثقةمصدرایعدجزئیةملكیةعلىالدولةإبقاءفإنأخرىوبعبارة، المال

الحكومةنوایافيالمستثمرینثقةمنیزیدأنشأنهمن،  جزئیةملكیةعلىالحكومةإبقاءأنكماللخوصصة
فيالدولةرغبةذلكإلىضف،  البیعحصیلةزیادةفيیساهمقدمما، اإلدارةشؤونفيتدخلهاوعدم، وجّدیتها
الطرحفياألسهمببیعتقومحیث، )منخفضبسعرالسهمبعرض( الخوصصةإلىالتحولتكلفةمنجزءتحمل

العامةالمؤسساتفيلالستثمارالوطنيالمالرأسلجذبمحاولةفيوذلك،  ینبغيمماأقلبسعراألولالجزئي
تسییرمهمةتولتالتي،  الجدیدةاإلدارةظلفيالنجاحمنقدراالمؤسسةحققتماوٕاذا، للخوصصةالمعدة

لبیعیمهدقدمما،  المؤسسةأسهمجاذبیةتزدادفسوف، ملكیتهامنجزءعنالحكومةتخليبعد، المؤسسة
.أعلىبسعرالثانيالجزئيالطرح

كفاءةلضعفمحدودة، إماالمالیةللسوقاالستیعابیةالطاقةتكونكالجزائرالثالثالعالمدولمنكثیرففي
فياألقلعلىالدولة،لحصةالجزئيللبیعآخرمبرروهذا)18(المحلیةالمدخراتلتواضعأولصغرهاأوالسوق
أنینبغيال، الجزئيالطرحخاللمن،  الدولةبهاتقومالتيالثقةكسبجهودأنمالحظةمعأولى،مرحلة
السیماسیاستهاعلىتعدیلإجراءذلك،الظروفاستدعتمتى،  حقهامنفالدولة.الدولةسیادةبحقیمس

سواءوالمستثمرینالدولةبینمتبادلةالثقةتبقىحتىقانونیةومقنعةالتعدیلأسبابتكونأنبشرط،  االقتصادیة
.أجانبأموطنیین
:محددبسعرللبیعالعلنيالعرض:الثانيالمطلب

سنةعلیهانصحیثالخوصصةبرنامجتبنیهمنذ،  للبیعالعلنيالعرضطریقةالجزائريالمشرعاعتمد
2001تعدیلفيالطریقةبهذهاحتفظو1995-08-26فيالمؤرخ22-95القانونمن25المادةفي1995

هذهأهمیةعلىدلیلوهذا،  2001أوت22فيالمؤرخ04-01األمرمن26المادةفيعلیهانصحیث
خاللمن،  تجاریةشركاتشكلفيالمشكلةالعامة االقتصادیةالمؤسساتخوصصةفيالفعالودورهاالطریقة
.المالیةالسوق
وسابقتهاالطریقةلهذهبالنسبةأعالهالمذكور22-95رقمالقانونمن25المادةالنصفيالمشرعاشترطوقد

حددهالذيالعرضلسعراألقلعلىمساویا،  المنقولةالقیمالبورصةإلىالدخولعنداألولالسعریكونأن
.الخوصصةمجلس
المؤسساتبخوصصةالمتعلق،1995-08-26فيالمؤرخ22-95األمرمن26المادةنصتكما

تحددللبیعالمعروضةاألسهمالجمهورتملكشروطأنعلى المالیة،السوقطریقعنالتنازلحول، العمومیة
.)19(1993افریل13فيالمؤرخ134-96رقمالتنفیذيالمرسومعبرذلكتموقد،  التنظیمطریقعن

الدولةلمساهماتالوطنيالمجلسمنبقراروذلكصیدالشركةخوصصةفيالطریقةهذهاعتمدتوقد
.)20(1998جوان18بتاریخآنذاك

تمتوبالتالي، 1998جوان22بتاریخللمؤسسةاالستثنائیةالعامةالجمعیةالقرارهذاعلىصادقتوقد
.بهالمعمولللتشریعطبقا،  المنقولةالقیمبورصةطریقعنللمؤسسةالجزئیةالخوصصةعلىالموافقة
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، 22/08/2011و04-01باألمرتعویضهوأعالهالمذكور22-95قانونإلغاءبعد:2001سنةتعدیل
التنازلسیتمالتياألصولأوالمؤسسةبتقییم) مهامهبینمن( المساهماتوزیرالجزائريالمشرعكلففقد

االستعانة السابقةالطریقةفيرأیناكماولهالمنقولةالقیمبورصةفيعرضهاسیتمالتياالسهمالسیما) 21(عنها
.المطلوبةوالدولیةالوطنیةبالخبراتذلكفي

الصناعةوزیرإلىاإلصالحاتتنسیقوالمساهماتوزیرمهام2008سنةانتقلت:2008تعدیل سنة
مهمةالصناعةوزیرتولىحیث،  الخوصصةببرنامجالمتعلقةتلك،  المهامهذهبینومناالستثماراتوترقیة
منالمالیةالسوقفيللبیعالعلنيالعرضطریقةاقتراحإمكانیةومنهالمؤسساتوخوصصةرأسمالفتحاقتراح
سیتمالتياألصولأوللمؤسسةبالنسبةالتقییمةمهمإلیهانتقلتكما،عمومیة اقتصادیةمؤسسةخوصصةأجل

وهو في الواقع مارأیهاإلبداءالخوصصةلجنةإلىالملفإرسالحیث علیه بعد عملیة التقییم)22(عنهاالتنازل
.استشاريرأيإالهو

انتقلت المهام السابقة الذكر إلى وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : 2011تعدیل سنة 
.)23(وترقیة االستثمار كما أصبح هو الذي یقوم بدور المنسق مع لجنة الخوصصة

مدةفيالمشرع الجزائري بالتقلیصقامالتنازللملفاتأكثرودینامیكیةمصداقیةعطاءإلوتجدر االشارة أنه
منبدالالدولةمساهماتمجلسأمینإلىمباشرةالرأيتبلیغأصبحیوم، كما15إلىشهرمنالرأيتبلیغ

السوقخاللمنتتمالتيالطرقمنكغیرهاالطریقةهذهاستعمالیبقىذلكومع، )24(الحكومةرئیسإلىتبلیغه
نالحظحیث،  نشطةمالیةسوقتوفرلعدمنظرا،  عامةبصفةالنامیةالدولوفيالجزائرفيمحدودة،  المالیة

.التعامالتكذاوجدامحدودالبورصةفيالمسجلةالمؤسساتعددأن
خوصصةفيالتونسيالمشرعإلیهالجأحیثالجزائرمعمقارنةأكثرالطریقةهذهاستعملتمثالتونسففي
»اللفوشركة)SOTETEL)25لالتصاالتالتونسیةالشركة SOGEM BAL وثالثونثمانیةبیعوالتي«

خوصصةفيموحدبسعرللبیعالعلنيالعرضإلىاللجوءتمكما، مالهارأسمن% 15یمثلونمنهاسهمألف
.)MAGASIN GENERAL)26وSOTUVERشركةمنكل

وشروطتنظیمإلىالعملیةهذهخضوع الطریقةهذهببإتباعاألسهمتباعلكيالتونسيالمشرعاشترطوقد
منالمسبقةالموافقةوكذاالمالرأسمنونسبتهاللبیعالمعروضةاألسهمقیمةتحدیدفيأساسامتمثلة، خاصة

.)27(المالیةالسوقهیئةقبل
)l’offre publique d’échange )OPEللتبادلالعامالعرض:الثالثالمطلب

فيوتتمثل،  العامةالمؤسساتخوصصةآلیاتكإحدى، الفرنسيالمشرعطرفمنالطریقةهذهاستعملت
certificats)مساهمةصكوكأواالستثماركشهادات( )28(المالیةاألوراقمنأنواعتبادلقبول

d’investissement et titres participatifsكوسیلةمقایضةعملیةعنعبارةفهي، الشركاتأسهممقابل
إصدارهخاللمنالفرنسيالمشرعسمحوقدالشركاتفيالمساهمینقاعدةتوسیعالفرنسيالمشرعبهاأرادوفاء

عنلتمویلها، l’épargne publiqueالعاماالدخارإلىاللجوءالمؤممةللمؤسسات1983جانفي3لقانون
الشركاتهذهبملكیةالخاصالماللرأسالسماحبهدف،  االستثماروشهاداتالمساهمةصكوكإصدارطریق

. الشركاتلهذهوحیدكمالكالدولةواجهتالتيالمالیةالصعوباتعلىوالقضاءجدیدمن
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هذامقابللكن، األسهمكحاملالتصویتحقلهیكونالحاملهاأن، الصكینهذینخصائصمنأنهغیر
عنالفائدةفيالحقتخولهمسندات،حملةبمثابةألنهم، المساهمینعلىباألولویةفي األرباححقلحاملهمفان

عنفضالواستقرارضمانمنالمنقولةالقیمهذهبهتتمتعلماونظراللشركةالماليالمركزكانأیا، صكوكهم
بتحویلینادونكانوا، الخوصصةبرنامجأنصاروأنخاصةوقبوال،نجاحاالقیمهذهالقتفقد، جیدعائدتحقیق

.)29(التبادلعملیةبعد،  التصویتحقلهاأسهمإلىالمنقولةالقیمهذه
مقارنةأسهلأسهمإلىتحویلهافإن،  certificats d’investissementاالستثمارلشهاداتفبالنسبة

تمتازالتي،  للسنداتالماليالنظامنفسلهااألخیرةهذهأنحیثtitres participatifsالمشاركةبصكوك
ne possèdent pas le caractère spéculatif desلألسهمالممیزةالصفةلهاولیسأسعارهابثبات

actionsالحائزةالدولةكانتفإذا،  ببساطةیتمأنیمكن،  أسهمإلىاالستثمارشهاداتتحویلأنحینفي
أنیمكنالشهاداتهذهمجموعفان،  االستثمارشهاداتمثلبیعهاتستطیع،  التصویتحقلهاشهاداتعلى
.جدیدةعادیةأسهماتمثل

مثلالشركاتمنمجموعةلخوصصة1988-1986سنتینبینخاصةفرنسافيالطریقةهذهاستعملتوقد
PéchineyوRhône-PoulencوSaint-Gobain.المالیةباریباشركةخوصصةفياستعملتكما

compagnie financière paribas30(فیهاأسهممقابل،  االستثمارشهاداتتبادلتمحیث(.
عملیةواجهتكما، السنداتهذهتقییمصعوبة: أهمهامن، الصعوباتمنتخللمهذهالتبادلعملیةأنغیر

العامالقرضفإنعمومالكن، التصویتحقتقییممشكلةالشركةمالرأسفيبأسهماالستثمارشهاداتتبادل
استثمارشهادةمقابلسهمعلىالحصولإلىیؤديالذيو)OPE( الجمهورمعباألسهمالسنداتلتبادل
مراعاةمعالبورصةإقفالجلسةآخرفيقیمتهنسبةأساسعلىالسندتقییمیتمحیث، التقییمنسبیرفع،  متمیزة

التبادل عملیاتإحدىففيأسهمبعدةتبادلهیتمأنفیمكنكبیرةالسندقیمةكانتوٕاذا، التصویتحقإعادةثمن
فرنك254السهموقیمة، الخوصصةعملیةبدایةعندفرنسيفرنك3010السندقیمكانت،  في فرنسا مثال

ینصلموٕانحتى،  أنهإلىاإلشارةتجدرو)31(أسهمبعشرةالواحدالسندمبادلةتمذلكعلىبناءوفرنسي
المادةنصخاللمننستخلصأنیمكنأنهإالاآلنلحدیستعملهاولم،  الطریقةهذهعلىالجزائريالمشرع

الطریقةهذهیستبعدالأنه، بالخوصصةالمتعلق20/08/2001فيالمؤرخ04-01األمرمن4الفقرة26
)OPE(علىنصكما" الجمهورمساهماتترقیةإلىیهدفأخرنمطأي" استعمالإمكانیةعلىینصحیث

الجمهوریتمكنحتىاقلاسمیةقیمةذاتسنداتإلىاالجتماعیةالحصصأواألسهمتجزئةإجراءإمكانیة
والجمهورلإلجراءعریضةبمساهمةوالسماحالمالیةالسوقتطورتفضیلبغرضوذلكالمساهمةمنالعریض

.)32(الخوصصةبرنامجضمنالمدرجةاالقتصادیةالعمومیةللمؤسساتاالجتماعيالرأسمالفي
سبیلعلىالمالیةالسوقخاللمنالخوصصةطرقذكرالجزائريالمشرعأننستخلصأنیمكنوعلیه

بإجراءلسمحتنشاطاأواتطور أكثرالجزائرفيالمالیةالسوقكانتلوألنه، الحصرسبیلعلىالالمثال
.الخوصصةبرنامجتنفیذإطارفيأكثرعملیات
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:المالیةالسوقخارجالخوصصة: الثانيالمبحث
خوصصةعملیةتتمأنیمكن،  المالیةالسوقخاللمنالعامةالمؤسساتعنالتنازلطرقإلىباإلضافة

،  المزایدة، بالتراضيكالبیعومتعددةمختلفةبطرقوذلكالمالیةالسوقخارجاالقتصادیةالعمومیةالمؤسسات
العامة سنحاول تفصیلها في المبحث المؤسساتلخوصصةالمستعملةاآللیاتمنوغیرهاواالنفصالاالندماج

الدولفيخاصةالخوصصةعملیاتفيوشیوعااستعماالأكثرالطرقهذهمجموعأناإلشارةوتجدر.التالي
.سابقاإلیهاشرناكمااألخیرةهذهلضعفنظراوذلكالمالیةالسوقباستعمالمقارنة، النامیة

:العروضطلبأوالمزایدةطریقعنالخوصصة: األولالمطلب
27المادةعبروذلكللخوصصةتطبیقیةمنذالخوصصةآلیاتكإحدىالطریقةهذهالجزائريالمشرعاعتمد

وكذلكاألخرىالمنقولةوالقیماالسمعنالتنازلیتم" نصحیث1995أوت26فيالمؤرخ22-95األمرمن
أو مفتوحةمحدودةمزایدةطریقعنللخوصصةالقابلةالعمومیةالمؤسساتألصولالجزئيأوالكليالتنازل

لكن بتسمیة مختلفة، 2001كما أبقى على هذه الطریقة عند تعدیله لقانون الخوصصة سنة ."وطنیة أو دولیة
.   وعلیه سنتعرض لهذه الطریقة، قبل و بعد التعدیل

) المزایدة( :22-95لقانونطبقا،التعدیلقبلالمعتمدةاإلجراءات:الفرع األول
هذهومن، العملیةلسیرإتباعهایجبالتياإلجراءاتوالشروطمنبمجموعةالطریقةهذهالمشرعأحاط
علىواإلعالنالبصریةالسمعیةالوسائلبواسطةاإلشهاروكذلكالیومیةالجرائدفيالعروضتنشرأن:الشروط
:المعلوماتمنمجموعةاإلعالنهذایتضمنأنواشترط.)33(التجاریةالغرفةمستوى

ورأسمالها وهدفهااالجتماعيومقرهاالمعنیةالعمومیةالمؤسسةاسم:أخرىمنقولةوقیمبأسهماألمرتعلقذاإ-أ
االستغاللونتائجوالسوقوالنشاطعنهاالتنازلالمزمعاالستثماروشهاداتوالمساهماتلألسهمویةئالموالنسبة
.التنازلعرضسعر، االقتضاءوعندللتنازلالخاصةوالشروطالعروضتقدیموأجلاألخیرةالثالثللسنوات

أنفیجب، المؤسسةأصولعنبالتنازلاألمرتعلقماإذاأما:األصولعنبالتنازلاألمرتعلقإذا-ب
اقتضىإنالتحققإلىباإلضافةورأسمالها،وهدفهااالجتماعيومقرهاالمعنیةالمؤسسةاسماإلعالنیتضمن
الخاصةوالشروطالعروضتقدیموأجل، المالكالعموميالشخصوهویةعنهاالتنازلالمزمعاألصولمن، األمر

الوضعیةعنإعالمیةمذكرةالعارضینتصرفتحتوتوضع)34(للعرضاألدنىالسعر، االقتضاءللتنازل، وعند
یحددالذيالشروطدفترإلىباإلضافة، التنازلموضوعاألصولأوالعمومیةللمؤسساتوالمالیةاالقتصادیة

. واالجتماعیةواالقتصادیةوالمالیةالقانونیةالتنازلشروط
یرأسهااألظرفةلفتحلجنةالظروففتحوتتوليسابقاالخوصصةمجلسرئیسإلىترسلالعروضكانتوقد
المعنيالقطاعوزیرعنوممثلالخوصصةمجلسمنعضومناللجنةوتتكونممثلهأوالمجلسرئیس

إعالمهمبعدالظروففتحیحضرواأنالعارضینلكلیحقكما، الخوصصةعملیاتمراقبةللجنةوممثلین
.)36(العرضلسعراألقلعلىمساویاالبیعسعریكونأنویجب،)35(وساعتهبمكانه

):المناقصة( 04- 01قانونعلىبناءاالمعتمدة بعد التعدیل،اإلجراءات: الفرع الثاني
الخوصصةبطریقةیتعلقفیماتفصیالووضوحاأكثركان1995سنةالجزائريالمشرعأنتقدمممانالحظ

اختیارغایةإلىعنهااإلعالنمرحلةمنإتباعهاالواجبواإلجراءاتكیفیتهاحددحیثالمزایدةطریقعن
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فيالمؤرخ04-01األمرفينجدهالماوهذا، 26/08/1995فيالمؤرخ22-95األمرعبروذلكالمشتري
مستبدالالطریقةهذهإلىالمشرعأشارحیث،  الذكرالسابق1995القانونعوضوألغىوالذي22/08/2001

.تفصیلأيدونلكن" مناقصة" بعبارة1995سنةمستعملةكانتالتي" مزایدة"عبارة
بحیث2001أوت22فيالمؤرخ04-01األمرمن26المادةفيالطریقةبهذهالجزائريجاء المشرعاإذ
بعبارةاالحتفاظالمشرععلىأجدركانوقد، المناقصاتطریقعنالخوصصةعملیاتتنفیذإمكانیةعلىنص

أما، عطاءااألكثرعلىسیرسوالمزادألن" مزایدة" مصطلحفنستعمل" ببیع" األمرتعلقماإذاألنه، "مزایدة"
قدممناختیارویتمتكلفةبأقلالشراءسیتمألنه" مناقصة" عبارةفسنستعملخدمة" بشراء" األمرتعلقماإذا
.سعراأقل

سیتمأيالمزایدةطریقعنذلكفسیتم، عامةمؤسسةببیعیتعلق، الخوصصةعملیةفياألمرأنوبما
الصفقاتقانونفينبحثالخوصصةقانونفيالمزایدةأوللمناقصةتعریفغیابعطاء، وفياألكثراختیار

الذياإلجراءبأنها)37(العمومیةالصفقاتالقانونمن33المادةفيالمزایدةالجزائريالمشرععرفأینالعمومیة
والالعاديالنمطمنالبسیطةالعملیاتتشملوثمنااألقلالعرضیقدمالذيللمتعهدبموجبهالصفقةتمنح

العمومیةالصفقاتالقانونمن26المادةفيالمناقصةوعرفالجزائريللقانونالخاضعةمؤسساتإالتخص
معمتنافسینمتعهدینعدةمنعروضعلىالحصولیستهدفإجراءهيالمناقصة:" أعالهالمذكورة

حسبوتتمدولیةأووطنیةالمناقصةتكونأنویمكن" عرضأفضلیقدمالذيللعارضالصفقةتخصیص
.)38(المسابقة، المزایدة، االنتقائیةاالستشارة، محدودةمناقصة، مفتوحةمناقصةاآلتیةاألشكال

وحسنالشفافیةلضماناإلجراءاتمنبمجموعةالقیامالطریقةهذهاستعمالعندالجزائريالمشرعویشترط
إعالنفيالبیاناتمنمجموعةتوفرالمشرعاشترطكما، )39(الصحفياإلشهارجبأوحیث، العملیةسیر

النشرةفي، إجباریاینشركما، األقلعلىواحدةأجنبیةوبلغةالوطنیةباللغةاإلعالنهذایحرروأن، المناقصة
.)40(وطنیتینیومیینجریدتینفياألقلوعلىالعموميالمتعامللصفقاتالرسمیة
04-01األمرمن14المادةنصفيالسیمااإلجراءاتهذهإتباعضرورةعلىالجزائريالمشرعأكدوقد

طبقاالخوصصةعملیاتتنجز" نصحیثالعامةالمؤسساتبخوصصةوالمتعلق2001اوت22فيالمؤرخ
برنامجعلىالقائمالوزیروكلفواإلشهارالشفافیةقواعداحتراممع، األمرهذااألحكاموالعامالقانونلقواعد

تقریروٕاعدادالعروضودراسةالعملیةبمتابعة، حالیاالصناعةوزیرسابقا والمساهماتوزیرأي، الخوصصة
)41(القرارإلتخاذالدولةمساهماتمجلسعلىیعرضالذيالمشتريواقتراحقبولهتميذالالعرضحولمفصل

طریقةاعتمدالجزائريالمشرعف،  التطبیقالواجبالقانونحولهو الطریقةلهذهبالنسبةالمطروحالسؤاللكن
وزیر"طرفمنالعملیةمتابعةالسیما،  اإلجراءاتمنبمجموعةوأحاطهاالعامةالمؤسساتلخوصصةالمناقصة

وبإشكالهادولیةأووطنیةكانتسواءالمناقصةحینفي، الخوصصةلجنةطرفمنومراقبتها" الخوصصة
الشهرجراءاتإبیتعلقفیمایتعارضانالالقانونانكانفإن، العمومیةالصفقاتقانونینظمهاالمختلفة
لجنةرقابةتحتتتمفهل، األظرفةفتحوٕاجراءاتالمشتريباختیاریتعلقعندمایختلفاألمرأنإال، واإلعالن

تشابهوٕانحتىالعمومیة؟ الواقعالصفقاتقانونعلیهاینصكماالعمومیةالصفقاتلجانأمالخوصصة
كلمایطبقالعمومیةالصفقاتفقانونتطبیقهمجاللكلأنهإلىواإلجراءاتالمصطلحاتبعضفيالقانونان
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الخوصصةقانونحسبالمناقصةأوالمزایدةطریقةأماوخدماتللوازمالعامةالمؤسساتباقتناءاألمرتعلق
.العامةللمؤسسةالكليأوالجزئيللبیعفتستعمل

الخوصصةمجلسبعد موافقة، العامةالمؤسساتبعضخوصصةفيالطریقةهذهالجزائريالمشرعاستعملوقد
استعملتكما.)43()الصیدلة( األولیةتوزیعمجالفيوكذا)42(والسیاحةالفندقةقطاعخوصصةفيذلكوسابقا
فيالطریقةهذهاستعملتأینتونسفي: المثالسبیلعلىمنهانذكر،  وغربیةعربیةدولعدةفيالطریقةهذه
،  المتردیةالمالیةالوضعیةبسبباألسهمبیعتعذرماإذاخاصةاإلنتاج،وسائلأوالعمومیةالشركاتأصولبیع

بالنسبةعسیرفیهاوالتصرفالتحكمتجعلبصفة، أنشطتهاتنوعأوفروعهاوتشتتحجمهاكبرأونتیجة
الخبراءمكاتبأياالختصاصأصحابقبلمناألصوللهذهالمسبقالتقییم: بعدالعملیةللخواص، وتتم

وتتلقى،  وٕاشهارهعروضطلبوٕاعالنمفصلشروطكراسإعدادوكذا، المهامهذهلمثلمهیأةإداریةأومصالح
بروزحالةوفي،وترتیبهاشكالالمقبولةالعروضقائمةإعدادتتولىالتي، للخوصصةالفنیةاللجنةالعروض

بیعفيالطریقةهذهإتباعوتم، )44(العروضطلبإعادةإلىاللجوءیقعالعرضقیمةوالتقییمبینكبیرةفوارق
:)45(منهاالتونسیةالشركاتبعضأصول

Maghreb tourisme, marbrerie Tala, carrelages tunisiens, Société maghrebine de
fabrication de moteurs thermiques SKAMO(46) .

نجدهاالتيوالخطواتالشروطنفسعلىفیهایعتمدحیث، الطریقةهذهإلىبدورهالمصريالمشرعلجأوقد
أصولأوالعامةالمؤسساتلشراءبهیتقدمعرضأفضلاختیاراجلمنوذلك، تقریباالجزائريالمشرععند

بعدوهذا، األفضلاالستغاللعلىوالقدرةالتسییرفيالكفاءةناحیةمنأو، المالیةالناحیةمنسواء، المؤسسات
لكياستیفاءهاالواجبوالشروطبالعرضالتقدمكیفیةو، للبیعالمعروضالشيءفیهیفصلللشروطدفترإعداد
، یومیتینجریدتینفيالعروضطلبإعالنالجزائريكنظیرهالمصريالمشرعواشترط،  مقبوالالعرضیعتبر

.)47(العملیةشفافیتهومصداقیةعلىالحفاظشأنهامنالتياإلجراءاتمنمجموعةإلىباإلضافة

De gré à gré:بالتراضيالبیع:الثانيالمطلب

أرباحهاأو، خسائرتحققالتيالكبیرةالعامةالمؤسساتلخوصصةعادةبالتراضيالبیعطریقةإلىاللجوءیتم
مستثمرعلىعرضهاإلىالدولةفتلجا،  المستثمرینتشجعالبحیثالمحدودةوالخبراتالقدراتضئیلة أو ذات

بهذهنهوضهإمكانیةومدى، وجدیتهالمالیةقدراتهلمعرفةمعهالتفاوضحیث یتم) استراتیجيمستثمر(وحید
قدرةومدى،  واإلنتاجاإلدارةفيالحدیثةوالتقنیات، التكنولوجیاوٕادخالهیكلتهاإعادةخاللمنالمؤسسة

تحققناجحةشركةإلىتحویلهاإلىیؤديممامنتجاتها،لتصریفجدیدةأسواقإیجادالمستثمر كذلك على
. أرباحا
- 95األمرخاللمنالجزائريالمشرععلیهانصحیث، الجزائرمنهادول،عدةالطریقة فيهذهاتبعتوقد

یقدململكنه"التراضيعقد" عنوانتحتبهالرابعالفصلفي، سابقاالمذكور1995أوت26فيالمؤرخ22
الحاالتفيخاصةیتماستثنائيإجراءالطریقةهذهإلىاللجوءأنعلىبالنصاكتفىبل، اآللیةلهذهتعریفا
طریقةتكنلموٕاذا، متخصصتسییراكتسابضرورةحالةفي،  النوعيالتكنولوجيالتحولحالةفي: اآلتیة

.)48(األقلعلىمرتینمجدیةبالمزایدةالتنازل
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عقدطریقعنالخوصصةإلىفیهااللجوءیتمأنیمكنأخرىحالة)49(1997تعدیلفيالمشرعوأضاف
.الحكومةمنبقراراألجراءعمالهالصالحعنهاالتنازلیتمالتيللمؤسساتبالنسبة: هيوالتراضي
تحضلمإذاأوالتكنولوجیاكتعدیل، معینةحاالتفيمحصوراكانالتراضيعقدإجراءأننالحظبهذا

العرضإعادةتمتأنبعدوالعرضسعرمنأقلالردودهذهكانتأوبردودالمزایدةعملیةفيالعروض
.مرتین

عنیتمبالتراضيالخوصصةفيالتفاوضكانو، اإلجراءهذاإلىاللجوءتقررالتيهيالحكومةوقد كانت
ذلكبعدالمجلسویعد.إفادةمساهمتهفيیرىخبیربأيیستعینأنلهكانالذيالخوصصةمجلسطریق
الحكومةإلىبدورهیبلغهالذيآنذاكالدولةلمساهماتالوطنيالمجلسإلىویرسلهالمفاوضاتنتائجعنتقریرا
.)50(القراراتخاذلهایعودالتي

من26المادةفينصو2001سنة1995لقانونإلغاءهبعدالطریقةهذهعلىالجزائريالمشرعأبقىوقد
وتسییرهااالقتصادیةالعمومیةالمؤسساتبتنظیموالمتعلق2001أوت20فيالمؤرخ04-01األمر

.الخوصصةعملیاتتنفیذفيبالتراضيالبیعإجراءإلىاللجوءإمكانیةعلى: وخوصصتها
إلىفیهااللجوءیمكنالتيالحاالتحول، توضیحاأكثرالقانونهذاعبرالجزائريالمشرعیكنلملألسفلكن
12-97األمرعبر1997سنةوالمعدلسابقاالمذكور22-95قانونعبرالحالكانكما،  الطریقةهذه

.التراضيعقدإلىاللجوءفیهایمكنحاالتأربعیحددكانأنهرأیناحیث،19/03/1997فيالمؤرخ
یبتعدلموهو" بالتراضيالبیع" عبارةاستعملو2001تعدیلفي)51(" عقد" مصطلحعنالمشرعتخلىكما

".عقدا" أخیراوأوالیبقىالبیعألنالمعنىعنكثیرا
) المؤسسةبائعة(الدولةبین" عقد" هيبالتراضيالخوصصةطریقةأنبماأنهإلىاإلشارةوتجدر
توافقیستوجبالعقدو،  وسببومحلرضامن: العقدشروطتوفرمنبدفال،  )المؤسسةمشتري(والمستثمر

العقودمن)52(اإلذعانلعقوداقربأنه؟الواقعالتفاوضعملیةعندمتساویتیناإلرادتینهاتینهللكنإرادتین
شروطكراسعبرذلكوالمشتريعلىشروطهاتمليإذ، المعادلةفيالقويالطرفالدولةتبقىحیث، الرضائیة

، ...التكنولوجیاوٕادخالفیهاالعملمناصبعلىكالمحافظةالمؤسسةشراءأرادإذاوتنفیذهاحترامهعلى المستثمر
.المناقشةوالتفاوضمنمرحلةبعدیتمهذاكانوٕانىحت

حددبل،  حاالتهتحدیددونلكنإلیهاللجوءیمكنعقدالتراضيطریقعنالخوصصةعملیةتبقىومنه
لوزیرمفصلتقریرعلىبناءاذلكوالدولةمساهماتمجلسمنترخیصبعدتتمأنهافقطالمشرع

.)53(المساهمات
الدولةمساهماتمجلسسیحددهاللخوصصةكطریقةالتراضيإلىاللجوءحاالتأننستخلصوعلیه
ألغىالذيوحالیاالصناعةوزیرأي" الخوصصةوزیرا" مناقتراحبعدذلكو، للترخیصالمانحهوباعتباره
.سابقاالمذكور04-01األمرمن26المادةفيالمشرععلیهینصكانالذيالمساهماتوزیرمهامضمنیا

حیثواألردني،  المصريالمشرععندكذلكنجدهابلالطریقةهذهتبنىالذيالوحیدلیسالجزائريوالمشرع
العمومیةالمؤسسةعنبالتنازلالطریقةهذهتسمحإذ، الفرنسيالمشرعاستعملهاكما)54(المباشربالبیعتسمى
الدولةالمستثمرین تختارهمأنبما، المباشرالتفویتأوالبیعبمجردبلالمالیةالسوقأوالمزایدةإلىاللجوءدون
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الجریدةفيإعالننشربعدوتتم، الخوصصةلجنةرأيفرنسافيالعملیةهذهوتتطلبمترشحینعدةبینمن
المكلفالوزیرطرفمنالمشترياختیارویتمعلیه،اإلطالعمنالمشترونالسیماالعمومیتمكنحتى

.المقدمةالعروضبینمنبالخوصصة
عندالفرنسیةالتجربةأظهرتهكمااالنتقادمنتسلموالالتسییرصعبة،  بالتراضيالبیعآلیةأناإلشارةوتجدر
معمقارنةالشفافیةفينقصمنالطریقةهذهتتضمنهلما،  CICبنكأوThomsonتامسونشركةخوصصة

.)55(المالیةالسوقفيمباشرةالبیع
فاختیار،  أرباحاتحققوجیدةمالیةبصحةالمؤسسةتكونعندماأكثرتنتقد،  الطریقةهذهأنالواقع
موضوعیةأسسعلىیقومالاختیارهابانالحكومةتتهمأنیمكنحیث، الحاالتهذهفيینتقدماكثیراالمشتري

منتعانيالعامةالمؤسسةتكون،  عندماحینمثال،فيسیاسیةألسبابخرآدونمشتريإلىتمیلأنهابل
قدالحالةهذهوفي، منافسةبوجودیسمحال، المؤسسةهذهلشراءللمترشحینالقلیلالعددفإنكبیرةمالیةمشاكل
.تخفیضهوالشراءسعرمراجعةالدولةمنالمشترونیطالب

بلالسوق،لقانونتخضعالباعتبارهاانتقاداتمنتثیرهقدمارغمبالتراضيالخوصصةطریقةتبقى إذا
إلىتفتقدالتيالدولفيخاصةالخوصصةمسارتكریسفيتساهم، موضوعیةتكونالقدأخرىالعتبارات

.الجزائرفيالحالهوكمانشیطةمالیةسوق
- 95القانونفيفعلكما،  الطریقةهذهإلىاللجوءفیهایتمالتيالحاالتتحدیدالجزائريالمشرععلىلكن

الذيالدولةمساهماتمجلسیدفياألمروترك،  2001القانونفيالتحدیدهذاغابإذ،  سابقاالمذكور22
.عدمهمنالطریقةهذهإلىاللجوءفيواألخیراألولالقرارلهیبقى

:التجاريالقانونآلیاتبإتباعالخوصصة: الثالثالمطلب
المؤسساتخوصصةخاللهامنیمكنأخرىطرقتوجد، إلیهاتعرضناالتيالخوصصةطرقإلىباإلضافة

.االقتصادیةالعامة
بأنهالقولیمكنأنهإال، الخوصصةقانونفيالطرقهذهعلىصراحةالجزائريالمشرعینصلمإنووحتى

شركةالسیما، تجاریةشركاتشكلفياالقتصادیةالعمومیةللمؤسساتهتشكیلعند، مباشرةغیربطریقةتبناها
.)57(مساهمةشركةو)56(محدودةمسؤولیةذات

طبیعيشخصسواءجدیدشریكبدخولتسمحالتجاريالقانونفيعلیهامنصوصطریقةكلفانوعلیه
العامةالمؤسساتفيالجزائريالمشرعاستعملهامتى، للخوصصةطریقةاعتبارهایمكن، أومعنوي، خاص

.االقتصادیة
.للخوصصةطرقتعتبرعامةبصفةالمالرأسزیادةأواالنفصال،  الضماالندماج،فطریقةمنهو

Fusion, Absorption:الضمواالندماج: الفرع األول
، )58(القائمةالشركاتفیهاتندمججدیدةشركةلتألیفقبلمنقائمتینأكثرأوشركتینضمهو: اإلندماج

الشركتانأموالمنمتكونمالهارأسیكونجدیدةشركةإنشاءأجلمنمؤسستینحلتتطلبفهيوعملیا
.)59(" واحدةشركةلتكوینأكثرأوشركتاناجتماععملیة: " بأنهاRoblotویعرفه.المنحلتان
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Hoechstetشركتيبینفرنسافيتمتالتياالندماجعملیةذلكأمثلةومن –Rhône-Poulenc

فيالناجحةالتجاربومن. Aventisشركةخلقوتینالشركهاتینحلتمحیثالصیدلةقطاعفيالعاملتان
عند،االنفصال: تقنیةاعتمدتالتيوالتلغرافللتلفوناالمریكیةالشركاتخوصصةكذلك،المجالهذا

.)60(خوصصتها
التجاريالقانونمنالخامسالكتابمنالرابعالقسمفيالضمواإلدماجطریقةالجزائريالمشرععرفوقد
المادةمناألولىالفقرةفيجاءحیث" Fusion-Scission")61("االنفصالواالندماج" عنوانیحملوالذي
بطریقةجدیدةشركةتأسیسفيتساهمأنأوأخرىشركةفيتدمجأن،  تصفیتهاحالةفيولوللشركة" 744
"الدمج

لإلدماج،طریقةأونوعالضمعملیةیعتبرالجزائريالمشرعأننستخلصأنیمكنالنصهذاخاللمن
قبلمن،)المالیةالذمة( خصوموأصولمنعناصرهاكلتؤخذبحیثشركةحلفيتتمثلعملیةفالضم
أجلمن" ب"و" أ"شركتینحلعنعبارةاإلدماجكانفإذارأسمالهافياألخیرةهذهترفعثانیة وبالتاليشركة
فيتدمجالجزائريالمشرعبعبارةأو" ب"إلىضمهاو" أ"شركةحلهوالضمفان" ج"جدیدةشركةإنشاء

" .ب"الشركة
عنیختلفالفرنسیةباللغة،  الجزائريالتجاريالقانونمن1فقرة744المادةالنصأناإلشارةتجدرو
حینفي،  Fusionالفرنسیةباللغةیقابلهاوتدمجعبارةاألخیرهذافياستعملبحیثالعربیةاللغةالنص
»فیه744للمادةبالفرنسیةالنص une société même en liquidation , peut être absorbé…. »

".الضم" الفرنسیةباللغةیقابلهالمصطلحوهذا
بحلسواء،  النصهذاخاللومنعلیهفأكثرالمعنىیؤديوأصح،  الفرنسیةباللغةالنصأنوالواقع

هذهتطبیقفان) الضم( ثانیةلشركةالمالیةذمتهانقلوشركةحلأو) اإلدماج( جدیدةشركةإلنشاءشركتین
.خاصةشركةمععامةمؤسسةإدماجوضمیتمعندما،  الخوصصةمننوعیعدالعامةالمؤسساتعلىالطرق

scission: االنفصال: الفرع الثاني
وهي،  مستقلةجدیدةشركةمنأكثرعلىالمالیةذمتهابتوزیعمنحلةشركةخاللهامنتقومعملیةاالنفصال

یمكنبحیث، الجزائريالتجاريالقانونمن744المادةفيالجزائريالمشرععلیهانصوقد،  االندماجعكس
طریقعن، جدیدةلشركاتالمالیةذمتهاتقدمأوموجودةشركاتعلىوخصومهاأصولهاتوزعأنللشركة

.االنفصال
) خواصالمستثمرین(خاصةالجدیدةوالشركاتعامةمؤسسةاالنفصالبطریقةالمنحلةالشركةكانتفإذا

.الخوصصةطرقمنوطریقةنوعتعتبرالعملیةهذهفان
تجاریةشركاتبینتتمأنیمكنوالضماالندماجأواالنفصالسواءإلیهاالمشارالعملیاتأناإلشارةوتجدر

االنفصالوقرارمثال،محدودةمسؤولیةذاتشركةومساهمةشركةبینأي، )62(مختلفةقانونیةأشكالذات
لشركاتبالنسبة)63(العادیةغیرالعامةالجمعیةصالحیاتمنفهوللشركةاألساسيبالقانونیمسباعتباره

.المساهمة
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الشركاتأوالمنحلةللشركاتبالنسبةسواء، االنفصالأواإلدماجمشروعالشركةإدارةمجلسیحددكما
:)64(منهاالبیاناتمنمجموعةالمشروعهذایتضمنأنویجب،  الجدیدة

شروطهووأهدافهاالنفصالأواإلدماجأسباب-
العملیةشروطلتحدیدالمستعملة،  المعنیةالشركاتحساباتقفلتواریخ-
بأحدالعقدمشروعیوضعأنالجدیدة ویجبأوالمدمجةللشركاتنقلهاالمقرروالدیوناألموالتقدیموتعیین-

إحدىفينشرمحلالمشروعهذایكونكما، والمستوعبةالمدمجةالشركاتمقرله، الموجودالتوثیقمكاتب
.)65(القانونیةاإلعالناتلتلقيالمعتمدةالصحف

شركاتالسیما، تجاریةشركاتشكلفياالقتصادیةالعمومیةللمؤسساتالجزائريالمشرعبتشكیلوإذا
الخاصالقانونقواعدإلىالشركاتأوالمؤسساتهذهاخضعفقد،  محدودةمسؤولیةذاتشركاتومساهمة

یمكنكآلیات،  )الضمواالنفصال،  االندماج( الطرقهذهضمینالووتبنىبالتاليو، التجاريالقانونومنه
إخضاعهوذلكعلىدلیلخیروخاللها،مناألخیرةهذهخوصصةیمكنمنهوالعامةالشركاتعلىتطبیقها
شكل شركات تجاریة إلى نظام االفالس و التسویة القضائیة فيالمشكلة،  العامةالمؤسساتالجزائريالمشرع
كإحدىالتصفیةأصبحتمنهو،  منه217و تحدیدا في المادة )66(التجاريالقانونتعدیلعند1993سنة 
.االقتصادیةالعمومیةالمؤسساتلخوصصةكذلكطریقةاإلفالسحكمعنالمترتبةاآلثار

La liquidation:التصفیة: الفرع الثالث
األولىبالدرجةالعملیةهذهتستهدفو،  نهائیااألعمالمجالمنالمؤسساتبالتصفیة إخراجیقصد
بحیثواإلداریةوالمالیةالهیاكلفيخللمنتعانيووضعهاتحسینفيفشلتالتي،  الخاسرةالمؤسسات

.الدولةمیزانیةعلىعبءالمؤسساتهذهعلىاإلبقاءیشكل
إداریةغیرألسبابأوإداریةألسبابسواء) الشركة( المؤسسةحلقرارعنالمترتبةالنتیجةهيوالتصفیة

خاللمنذلكتحقیقیمكنالألنه،  منفصلةمكوناتهاو، الشركةأصولبیعذلكعلىیترتبإذ، مثالكاإلفالس
.أسهمهابیعیمكنالأينشاطهاممارسةفيالشركةاستمرار

إلىالدیونهذهدونأودیونهامع،  أصولهابیعو، تصفیتهاوالشركةحلإلىالدولةتضطروعلیه
كلعلىالسیطرةخاللمنالجدیدةشركتهمبتكوینبدورهمسیقومونالذین،  الخاصالقطاعمنالمستثمرین

.المنتهیةالعامةالشركةتمارسهاكانتالتياألنشطةأوبعض
المؤسساتالجزائريالمشرعاخضعحیث،  اإلفالسشهرحكمعلىبناءااشرناكماالتصفیةتتمأنیمكنو

انهعلىمنه217المادةفينصحیثالقضائیةالتسویةواإلفالسنظامإلى1993سنةاالقتصادیةالعمومیة
الالقضائیةالتسویاتوباإلفالسالمتعلقالبابهذاألحكامجزئیاأوكلیاعمومیةأموالذاتالشركاتتخضع"

األولالمقطعفيمذكورةشركةیعنيالتصفیةإجراءكانإذاماحالةفيالقانونهذامن352المادةأحكامتطبق
.)67(أعاله
".الدائنینمستحقاتتسدیدتدابیرالتنظیمطریقعنالمؤهلةالعمومیةالسلطةتتخذأنیمكنانهغیر
الخواصمثل، مثلهااالقتصادیةالعمومیةالمؤسساتفيالممثلة، التاجرةالدولةأصبحتالتعدیلهذامنذو
علیهاطبقتو، الشركاتلهذهالمستمرالدعمعنالدولةتخلتأي،  تصفیتهایتمبالتاليوتفلسأنیمكن
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هذهتصفیةاإلفالساثارمنو،  اإلفالسنظامالسیماالصارمةبأحكامه) التجاريالقانون(الخاصالقانون
تساعد،  للخوصصةطریقةبالتاليهيو،  معنویةأوطبیعیةأشخاصسواءللخواصأصولهاوبیعالمؤسسات

.الخسارةمشروعاتهامنالتخلصعلىالدولة
التي)68(العادیةغیرالعامةالجمعیةقرارعلىبناءاالشركةبإرادةالتصفیةتقررأنیمكنهذاجانبإلى

المكونةالوحداتوالرئیسیةاإلنتاجخطوطلتقییممصفيتعیینیتمحیث،  تصفیتهابالتاليوالشركةحلتقرر
.األصولتقییموللشركة
القانونمن795إلى765منالموادفيالطریقةهذهتفاصیلعلىالجزائريالتجاريالمشرعنصوقد
.التجاري

فيذلكتبیانیجبو، الحلهذاسببكانمهماحلهاوقتمنتصفیةحالةفيالشركةالمشرعواعتبر
غایةإلىالمعنویةبالشخصیةمحتفظةالشركةتبقىوتصفیةحالةفيالشركةأنبتوضیحالشركةاسمأوعنوان

.) 69(التصفیةعملیةمناالنتهاء

؟األصولهذهبیععملیةتتمكیفلكنالشركةأصولبیععنهاسینجمذكرناكماوالتصفیة
مواصلةمع،  المالیةالسوقطریقعنیتمأنیمكن،  المؤسسةرأسمالفيالدولةحصةبیعكانإذا

فيحصةتبیعلنالدولةالنالطریقةبهذهتتمأنیمكنالالتصفیةعملیةفإن، نشاطهافيالعامةالمؤسسة
بالتاليوحلهاتمالشركة، التصفیةعملیةفيأخرىجهةمن،  جهةمنهذا، المؤسسة كاملةستبیعبل،  الشركة

.نشاطهافيتستمروالستتوقف
،  تفصیلهاتمطریقةهيوبالتراضيالبیعأيلألصولالمباشرةالبیعصورةالتصفیةعملیةتأخذقدومنه

.المناقصةطریقعنأوالعلنيبالمزادالبیعطریقأوعن
تحدیدهمتم،  معنیونمستثمرونیوجدعندماذلكو،  )المباشرالبیع( بالتراضيالبیعأسلوبیتبعماوعادة
.المباعةاألصولاستخدامحسنوالعامالمالعلىالحفاظیضمنبما،  الدراسةوبالبحث

حدفيتختلفالتصفیةعملیةعندالبیعإجراءاتفإن،  األصولبیعفيالمتبعاألسلوبعنالنظروبصرف
نظرا،  معنیةإنتاجخطوطأوخطمنالتخلصهوالهدفكانفلو،  البیععملیةمنالهدفباختالفذاتها

خطفیهیكونأنیمكنالذيالوقتفي( اإلنتاجخطوطباقيمعتماشیهاعدمأواالقتصادیةكفاءتهاالنخفاض
عنالخوصصةعملیةتبدأحینئذ،  )مستقلةمعنویةشخصیةذاتمؤسساتالخطوطمجموعةأواإلنتاج
بعدمنهاوحدةأليالجزئيأوالكليالبیعثم،  مستقلةوحداتإلىالعامةالمؤسسةتقسیمبعد،  التصفیةطریق
.)70(البرازیلفيالنسیجصناعةو، الیابانفيالحدیدیةالسكةهیئةخوصصةفيالطریقةهذهاتبعتو قد، ذلك

حالةفيالشركةكانتو،  مستقلةمعنویةشخصیةلهالتصبح،  الشركةتقسیمالممكنغیرمنكانإذاأما
عناإلعالناألمریقتضيحینئذ،  تقسیمهابعدحتىأو،  واحدةكوحدة،  نشاطهافيتستمرأنیمكنالسیئة
.مباشرةتصفیتهاإجراءاتاتخاذوحلها

التيالبیعأسالیبأحدخاللمنذلكومجزئةأوكاملةإمااألصولبیعیتمسوف، التصفیةعملیةظلوفي
دیونبسدادالدولةالتزامیصبحمجزأةاألصولبیعحالةفيو،  )بالتراضيالبیعأوالمزاد(إلیهااإلشارةسبقت

منمجموعةأوواحدلمستثمرواحدةكوحدةكلهااألصولبیعتإذاأما. ضروریاأمرا،  المنحلةالمؤسسة



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

184

ملتزمةالدولةتظلأو،  الجددالمشترینإلى) الدیونسدادأي(االلتزاماتنقلعلىاالتفاقیتمفقد،  المستثمرین
.الدیونتلكبسداد

قدالدولةأنغیر،  نشاطهافيمستمرةكمؤسسةللبیعصالحةالمؤسسةتكونقدأنهإلىاإلشارةوتجدر
بیعدونتحولقدقانونیةعوائقوجودهو،  لذلكالرئیسيالسببو،  تصفیتهاأي، حلهاوإنهاءهاتفضل

المؤسسةلتحویلمعقدةوطویلةقانونیةإجراءاتفيالسیرذلكیقتضيقدإذمستمرة،كمؤسسةالعامةالمؤسسة
فيالدولةرغبة،  منهاأخرىأسبابقد توجدكما.الخاصللقانونخاضعةخاصةشركةإلىعامةمؤسسةمن

یتمإذإیطالیافي"ألفا رمیو"لشركةحدثماهذاو،  )الخوصصة( التصفیةعملیةمنالعوائدبعضتحقیق
جدیدةشركةإلىالتزاماتهاوانتقلت) النسیا-فیات(شركةإلىإلیها،تعرضتالتيالكبیرةالخسائرنتیجةبیعها

علیهینصلمإنوحتى،  العامةالمؤسساتللخوصصةكطریقة،  التصفیةفأسلوب)71(األخیرةهذهأنشأتها
:منهامزایاعدةعلىینطوي،  الخوصصةقانونضمن،  صراحةالجزائريالمشرع
.)72(اإلداریةوالفنیةالخبرةوالمادیةاإلمكانیةلهتتوافرالذيالمشتريالختیارالفرصةإتاحة

ىتلو الواحدة،  العامةالمؤسسةأصولبیعفرصةیتیحاألسلوبفهذا،  بالمرونةالطریقةهذهتتمیزكما
أنهاأساسعلىالمؤسسةبیعأو،  واحدةككتلةالمؤسسةأصولبیعفیهیصعبقدالذيالوقتفي،  األخرى
.مستمرة
بیعوالتصفیةبأسلوبالخوصصةأنهووالطریقةلهذهجوهريعیبفهناكالمزایاهذهمقابللكن
إلىالحكومةیعرضمما،  دیونمنالمؤسسةعلىمالسدادالبیععائداتكفایةبعدمینتهيقد، األصول
ذلكیقتضيكانلووحتى،  مستمرةعلى أنهاالمؤسسةلبیعفرصةهناكتكونعندماحدةتزدادقدانتقادات

جهةمن. جهةمنهذا.كأصولبیعهاحصیلةیفوقمستمرةبصفتهاالمؤسسةبیعألن، المؤسسةهیكلةإعادة
الخوصصة؟قراریتخذمنإشكالیةالطریقةهذهتطرحأخرى

العامة،الجمعیةمنیتخذأنیفترضالحلفقرارتجاریةشركاتشكلفيمشكلةالعامةالمؤسساتفباعتبار
.الدولةمساهماتمجلسمنتتخذالخوصصةقراراتأننعلمحینفي

یستعمل،  تصفیتهاطریقعنالعامةالمؤسساتخوصصةأسلوبأننستخلصأنیمكنتقدمماخاللمن
في،  اقتصادیااستمرارهالصعوبةأو، قانونیةعقباتوجودبسبب،  مستمرةكمؤسسةبیعهایتعذرعندماعادة

.نفعاالهیكلةإعادةبرنامجمعهایجدلمالذيالوقت
:مشكلتانالعامةالمؤسساتبعضخوصصةفياألسلوبهذاتطبیقتواجهكما

أنسابقارأیناوالشركةعاتقعلىهيالتيااللتزاماتإلیهتنتقلأنیرفضقدالمشتريأنفيتتمثلاألولى
قدو،  المؤسسةهذهفيالعاملینمستقبلفهيالثانیةالمشكلةأماااللتزاماتهذهلتحملأحیاناتتدخلالدولة
كما،  منهمكبیرةنسبةأوالعاملینبكلیحتفظبأنیقضيالمشتريمعاتفاقبإبرامجزئیاالمشكلةهذهتواجه

المعدةمؤسستهمباسترجاعللعمالالفرصةیتیحقانونوضعبمحاولةاإلشكالیةهذهالتشریعاتمعظمواجهت
.للخوصصة
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:خاتمـة
والطرق المعتمدةاألنماطبنفسالنامیة،البلدانفيالخوصصةبرنامجتطبیقأنالقولیمكندراستناختامفي

هاتینبین،  واالجتماعیةوالسیاسیةاالقتصادیةالبیئاتاختالفبسببوذلكمستبعدأمرالمتقدمة،الدولفي
صناعیةوقاعدة،  دیمقراطیةتشریعیةخلفیةالمتقدمةالدولفيتسودالذيالوقتففي: الدولمنالمجموعتین

، مؤهلةبشریةوموارد،  متقدمةمالیةوأسواق) التنافسیةلألسواقمنتظمةوآلیات(تجاریةوخبرات،  ناضجة
القاعدةوتعانيواألنظمةالقوانینتنقلبحیثمستقرة،تشریعیةخلفیةوجودعدمالنامیةالدولفيبالمقابلیالحظ

المحلیةاألسواقتعانيكماخوصصتها،عملیةمنصّعبمماكبیرةاختالالتمنالعامةوالمؤسساتالصناعیة
.تعامالتهاوقلةآلیاتهاضعفمنوالمالیة
النامیة،الدولفيالسائدةوتلكالمتقدمةالدولمنكلفيالسائدةالظروفبینالكبیرالتفاوتهذاخضموفي

.النامیةالدولواقعمعالخوصصةأقلمةباألحرىأوالظروفأقلمةبدالكان
العامة جاءت في المؤسساتخوصصةوآلیاتباإلضافة إلى ما تقدم نستنتج من هذه الدراسة، أن طرق

تلك المنصوص التشریع الجزائري على سبیل الحصر ال المثال،حیث الحظنا امكانیة استعمال طرق عدیدة غیر
.علیها في قانون الخوصصة

لكن من أجل تحقیق سیاسة الخوصصة لألهداف المرجوة منها ال بد من توفر البیئة المناسبة لذلك وهذا لن 
:یتحقق إال بتحقق أمور عدیدة نحاول تلخیصها في التوصیات التالیة

.الخوصصةبرنامجفيالمشاركةعلىالوطنیینالمستثمرینتشجیعالبد من-
العولمةإطارفي،  العالمیةالتجارةوتحریرالسوققوىإطالقعلىأساساتقومالخوصصةعملیةكانتلما-

المالرأسسیطرةللتفادي الالزمةاإلجراءاتواتخاذضوابطوضعالضروريفمنالسوق،اقتصادودخول
.بالخوصصة عن طریق السوق المالیةالوطنیة خاصة عندما یتعلق األمر االقتصادیاتعلىاألجنبي

فينجدوٕانفحتىالجمركیة،والقوانیناالستثمار،الضرائبقانونخاللمن،  تشریعیةتحفیزاتوجودضرورة-
.المستثمرین بشكل كافيالجتذابكافغیرهذایبقىلكنوالتسهیالتواإلعفاءاتاالمتیازاتبعضالقوانینهذه
ة و معرفة المشاكل التي تعاني منها قبل عملیة خوصصتها، أمر ضروري الختیار تقییم أداء المؤسسات العام-

. الطریقة األنسب و اآللیة األفضل لذلك
برنامجفيالوطنیین و األجانبالخواصفلمشاركةالجزائر،فيالبنوكوواقع، البنكیةالمنظومةإصالح-

األقلعلىأوشراءمنللتمكنوالضماناتالقروضبمنحهمتمویلهم،عملیةتسهیلمنبدال، الخوصصة
.للخوصصةالمعّدةالمؤسساتفيالمساهمة

سوقمنبدفالوعلیه، الخوصصةبرنامجنجاحدعائممنیعتبر،  المالیةالسوقاعتمادأخیرا نؤكد على أن
لذا،  خاصةبصفةوالجزائرعامةبصفةالنامیةالدوللهتفتقدماوهذا،  العاداتعریقة، التنظیممحكمةمالیة
في تنفیذمنهاالمنتظرالدورتلعبلكيونشاطحیویةأكثراكسابهاأجلمنالسوقبهذهأكثراالهتماموجب

.الخوصصةبرنامج
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:الهوامش
األمنمجلة،"بالمتغیراتحافلعالمفيهویةعنللبحثمحاولة،)العولمة( العالمیةالسوقأوالكوكنة": فهدبنمحمد- 1

.8،صالعربیةاإلمارات،دبي2004یولیو02العدددبي،شرطةأكادیمیةعنصادرةوالقانون
2یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة الجریدة الرسمیة عدد 12/01/1988مؤرخ في 01-88قانون رقم - 2

.30ص1988سنة 
.80ص ،2005،دار هومة،  الجزائر،بورصة الجزائر،البورصة،عبد الرزاق موري- 3
مساهمةشركةتصدرهللتداولقابلسندهوالسهم" التجاريالقانونمن: 40مكرر715المادةفيالسهمالجزائريالمشرععّرف- 4

إصدارإمكانیةعلى73مكرر715المادةفيبالنصاكتفىإنماوالسندالجزائريالمشرعیعرفلم" مالهاراسمنلجزءكتمثیل
البدريوفاءجاللالمرجع،  دائنالسندوصاحبفیهمدینةالشركةتكونقرضبأنهالسندتعریفیمكنوللسنداتالمساهمةشركات
.233ص، 1995مصر،  اإلسكندریة،  للنشرالجدیدةالجامعةدار،  التجاريللقانونالعامةالمبادئ،  محمدین

عددرسمیةجریدة،  المنقولةالقیمببورصةالمتعلقو1993ماي23فيالمؤرخ10-93التشریعيالمرسوممن:01المادة- 5
المؤرخ04-03رقموالقانون،  26ص03عددرسمیةجریدة1996جانفي20فيالمؤرخ10-96باألمرالمتمموالمعدل،  34
.20ص19/11/2003بتاریخ11عددرسمیةجریدة،  2003نوفمبر17في
تمیز بعض قوانین الشركات و من بینها القانون التجاري الجزائري بین األسهم العادیة و بین األسهم الممتازة،  على سبیل أساس - 6

ا الحقوق التي تمنح لألسهم الممتازة و قد ظهر هذا النوع من األسهم في ألمانیا في أعقاب الحرب العالمیة األول بعد أن أرادت أمریك
شراء معظم أسهم الشركات األلمانیة الكبرى آنذاك و بأسعار رخیصة مستفیدین مما خلفته الحرب،  و لكن بالمقابل فكر األلمان بحل 
اتجاه السیطرة األمریكیة،  فكان إصدار هذا النوع الجدید من األسهم الممتازة حیث أعطى الواحد منها عشرة أصوات أو عشرین صوتا 

.ت و أحیانا مائة صو 
من القانون التجاري،  كما تبنى نوعین من األسهم الممتازة في 42مكرر 715وقد عرف المشرع الجزائري األسهم العادیة في المادة 

:و هي 44مكرر 715المادة 
.األسهم الممتازة التي تتمتع بأصوات متعددة تفوق عدد األسهم التي یملكها المساهم -1
.كتتاب في األسهم أو في االكتتاب في سندات استحقاق جدیدة أسهم امتیاز تتمتع بأولویة اال-2

دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر الطبعة الثانیة "شركات األموال في القانون الجزائري : " نادیة فضیل : لمزید من التفصیل انظر 
.199ص 2007

ؤسسات العمومیة االقتصادیة،  تسییرها المتعلق بتنظیم الم2001أوت 22المؤرخ في 04-01من األمر 27المادة - 7
.13ص 2001لسنة 47وخوصصتها،  جریدة رسمیة عدد 

و المتعلق بالمساهمات العمومیة،  الرائد الرسمي للجمهوریة 1989فیفري 01المؤرخ في 09- 89من القانون عدد 28المادة - 8
.204، ص 1989لسنة 9التونسیة عدد 

و المتعلق بتحدید صالحیات وزیر الصناعة و ترقیة 2008مارس 25المؤرخ في 100-08رقم من المرسوم التنفیذي 8المادة - 9
.9ص 2008سنة 17االستثمارات،  جریدة رسمیة عدد 

10- Mohamed BOUSSOUMAH « l’expérience algérienne de privatisation par le marché financier »
communication présentée au fourm sur la privatisation et la bouse des valeurs mobilières institut
supérieur de gestion d’ANNABA (ISGA) le 14 et 15 décembre 1998 p 47 (non publié)

11- Belhadj MONDHER « privatisation  :la montée en Régime » économiste moghrabin n° 208 du

6/5 au 20/5/1998 p 16.
النهضةدار،المصریةالتجربةدراسةمعالنامیةالدولفياالقتصادياإلصالحوالتخصیصیةالدسوقي،ابراهیمایهاب- 12

.10ص،1995القاهرة،،العربیة

.95، ص 2/1997العدد 25المجلد ،مجلة العلوم االجتماعیة" تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة :" محمد ابراهیم السقا - 13
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14- Driss GUERAOUI et Xavier RICHET, stratégies de privatisation comparaison Maghreb-Europe,
Edition Toubkal, Maroc, et l’Harmmattan, France ,1995 p 18.

.143ص،2004اإلسكندریةالمعارف،منشأةالعلمیة،التجاربخالصة:الخصخصة، هنديابراهیممنیر- 15

.42،ص1996القاهرة،المصریة،النهضةالبورصة،مكتبةفياألصولتقییموسالم، الخصخصةاهللاعبد- 16

.181ص، السابقالمرجعهندي،إبراهیممنیر- 17
المتحدةاألمممنشورات" االسكوامنطقةفيالخصخصةفيالمالیةاألسواقدور:" أسیالغربياالجتماعیةواالقتصادیةاللجنة- 18

.47ص2002نیویورك،
فياألخرىالمنقولةالقیمواألسهمالجمهورتملكبشروطیتعلق1996أفریل13فيمؤرخ134-96رقمالتنفیذيالمرسوم- 19

.16ص1996سنة23عددالرسمیةالجریدة،  ذلككیفیاتوستخوصصالتيالعمومیةالمؤسسات
.6ص1995الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،فيالعامالمرفقبوسماح،أمینمحمد- 20
.العامةالمؤسساتبخوصصةمتعلق2001اوت22فيمؤرخ04-01األمرمن22المادة- 21
االستثماراتترقیةوالصناعةوزیرصالحیاتیحدد2008سنةمارس26فيمؤرخ100- 08التنفیذيالمرسوممن8المادة- 22

.9ص2008سنة17عددرسمیةجریدة
، المتضمن تحدید صالحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة 2011جانفي 25المؤرخ في 16-11المرسوم التنفیذي رقم - 23

.09، ص 2011،سنة 5والمتوسطة و ترقیة االستثمار،الجریدة الرسمیة عدد 
فيالمؤرخ354-01رقمالتنفیذيللمرسومالمعدلو31/05/2006فيالمؤرخ187-06الرئاسيالمرسوممن05المادة- 24
36عددرسمیةجریدة،  سیرهاوتنظیمهاكیفیاتوصالحیاتهاوالخوصصةعملیاتمراقبةلجنةتشكیلةیحددالذي10/11/2001

.10ص2006لسنة
25- Sans Auteur : SOTETEL « Privatisation, cout social » réalités n° 659 du 23 au 29/07/1998 p18.
26- Sans Auteur :Privatisation : « SOTUVER la première en bourse : »l’économiste maghrébin n°
200 du 14 au 27 /01/1998 P13.

الرائدالمالیةالسوقتنظیمبإعادةالمتعلقو،  1994نوفمبر14فيالمؤرخ1994لسنة117عددقانونمن23الفصل- 27
.1970ص1994لسنة90عددالتونسیةللجمهوریةالرسمي

فیفري17فيالمؤرخ04-03رقمبالقانونالمتمموالمعدل1993- 05-23فيالمؤرخ10-93القانونمن20المادة- 28
.20ص2003لسنة11عددرسمیةجریدة،  المنقولةالقیمببورصةالمتعلق2003

المعارف،منشأةالخاص،القطاعشركاتإلىالعامالقطاعشركاتتحول: للخصخصةالقانونيالنظاممحرز،محمدأحمد- 29
.91ص2003اإلسكندریة،مصر،

30- Xavier DENIS-JUDICIS, Jean-Pierre PETIT, Les privatisations , éd clefs économie, Paris, 1998,
p10.
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المستقلةإنشاء الدولة الفلسطینیة 
عمراني مراد 
والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق

عنابة–جامعة باجي مختار 

:مقدمة
في العدید من القرارات الدولیة ثابتحق)1(إن حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، وحق عودة الالجئین

.)2(الصادرة عن منظمة األمم المتحدة،و یرتبط باألساس في إنشاء دولة فلسطینیة مستقلة
تجدر اإلشارة إلیه في هذا الخصوص هو معالجة القضیة الفلسطینیة منذ نشأتها بصورة أساسیة في وما 

ساحات الصراع السیاسي من قبل رجال السیاسة، مع أن الجانب المهم فیها دراسة األبعاد األساسیة، ووضعها 
ة مستقلة ذات سیادة، واستقالل ضمن األطر القانونیة على ضوء الشرعیة الدولیة، بما یسمح بقیام دولة فلسطینی

تام، یؤهلها ذلك للدخول في عالقات مع الدول األخرى، واالنضمام إلى مختلف المنظمات الدولیة وفقا ألحكام 
.القانون الدولي، وخاصة العضویة في األمم المتحدة

ونیة، التي تسعى ، منذ القدم،نستطیع الرد على مختلف ادعاءات األسطورة الصهی)3(باستقراء تاریخ فلسطین
.إلى التشكیك في وجود فلسطین دولة وشعبا

Résumé
Cette étude vise à identifier les
éléments essentiels pour la constitution
d’un état en droit international public,
et ses applications pour la création
d’un état palestinien indépendant.
Ce questionnement nous renvoie au
statut juridique d’un Etat qui exige
l’existence d’un groupe de personnes
vivant sur un territoire précis, et
soumis à un système politique ; avec
l’imprimabilité d’entrer en relation
avec d’autres, et d’exercer son droit
légitime et national. Ces normes, qui
existent déjà pour le cas palestinien,
peuvent justifier sa demande
d’adhésion à l’organisation des
Nations Unies.

Mots cles : création d’état palestinien,
adhésion, élements, reconnaissance,
organisation des nations unies.

ملخص
العناصر األساسة إظهارتهدف هذه الدراسة إلى

لقیام الدولة في القانون الدولي العام وتطبیقات ذلك 
وهو اإلشكال . في إنشاء الدولة الفلسطینیة المستقلة

قانوني لتوافر اإلطار الالذي یضعنا أمام اسئلة
من حیث هو مجموعة شعب عناصر قیامها على 

لنظام وتخضعةمعینعلى أرض تعیشبشریة
وفي سیاسي، قابل للدخول في عالقات مع غیره،

الوطني في إنشاء دولته ممارسة حقه الشرعي 
طلب لو هذا مبرر كاف. الفلسطینیة المستقلة

.منظمة األمم المتحدةفي ةالعضوي

الفلسطینیة،الدولةقیام:اتیحالكلمات المف
.األمم المتحدةمنظمة،االعتراف، عناصر
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یتجلى ذلك من خالل تصریح من الثابت مساهمة بریطانیا في إنشاء وطن قومي للیهود على أرض فلسطین،
لشعب إلقامة دولة یهودیة باعتبار الیهود شعبا صدیقا وعدوا1917الشهیر في الثاني من نوفمبر )4(بلفور

.المنطقة
.)5(تند هذا الوعد في حقیقته إلى أیة شرعیة لدعم الدعوى الصهیونیة على أرض فلسطینال یس

كسب صك االنتداب على ضمان تنفیذه،لىإوعلى رأسها بریطانیاوانطالقا من ذلك سعت الدول االستعماریة،
فیما بعد بصدور قرار ، تمهیدا لتطبیق الخطط البریطانیة الصهیونیة ضد الشعب الفلسطیني، وتجسدت )6(فلسطین

الذي مؤداه تقسیم فلسطین إلى دولتین إحداهما عربیة وأخرى یهودیة، وبتدویل )7(1947لعام 181التقسیم رقم
.مدینة القدس

ومع أن القانون الدولي لیس مدونا تدوینا كامال إال أنه یشتمل على عدد من القواعد الواضحة كالتي ال تجیز 
وال أن وال أن تصدر منظمة األمم المتحدة قرار التقسیم،على فلسطین استعمال سلطتها،أن تسيء الدولة المنتدبة 

تعترف بإسرائیل بعض الدول األعضاء في المجموعة الدولیة دون تفسیر سبب عدم منح للشعب 
.استعمال حقه في إنشاء دولته الفلسطینیة المستقلةالفلسطیني،

:قطتین التالیتیناألمر الذي سنتعرض له بالتفصیل في الن
.القضیة الفلسطینیة أمام األمم المتحدة:أوال
.مدى توافر عناصر قیام الدولة في القانون الدولي العام على فلسطین:ثانیا
:القضیة الفلسطینیة أمام األمم المتحدة:أوال

ال یعني أن لهذه كفذل،لئن كان النظر في القضیة الفلسطینیة یدخل بال جدال في صالحیات األمم المتحدة
.األخیرة حریة اتخاذ أي قرار

:1947لعام 181قرار التقسیم رقم -/1
تعتبر المرحلة األولى، التي عرض فیها الصراع العربي اإلسرائیلي على منظمة األمم المتحدة، وقد عرض 

العنف بین السكان النزاع من حكومة المملكة المتحدة التي كانت منتدبة على فلسطین بعد ازدیاد موجة أعمال 
.بتدعیم الكیان الصهیوني في فلسطین)8(العرب،والیهود بسبب سماح بریطانیا للوكالة الیهودیة

بصدور القرار رقم ت، وانتهقد بدأت مناقشة المشكلة في منظمة األمم المتحدة في دورة خاصة للجمعیة العامة
.السالف الذكر أعاله181

باعتباره السند القانوني الوحید؛ لقیام )9(الصهیونیة في إعالن قیام دولة إسرائیلوالذي استندت إلیه الجماعات 
.هذه الدولة

.مع االلتزامات الواردة في المیثاق األمميوهو الذي سنقوم بالبحث فیه حول مدى مشروعیة قرار التقسیم
:مدى توافق قرار التقسیم مع نصوص المیثاق-/2

قرار التقسیم، وفقا لما یقضي به منهج التسویة السلمیة تفأصدر ،ه القضیةتدخلت الجمعیة العامة في هذ
:، وتدخلها بهذا الشكل لم یكن تدخال شرعیا وذلك)10(للمنازعات



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

192

ال یمكن للجمعیة العامة أن تتخذ توصیات إال في المسائل قلیلة األهمیة أما المسائل الهامة، فیجب أن -أ
وال یجوز لها اتخاذ یجوز لها النظر، أو مناقشة أیة منازعة دولیة بشكل عام،لكن .تعرض على مجلس األمن

.)11(فیها أي عمل، لكون مجلس األمن هو المختص بمثل هذه األعمال
میثاق األمم المتحدة على الجمعیة العامة إحالة المسائل التي ال تتطلب أعماال، أو تدابیر إلى كما أوجب
بإخطاره حول أیة مسألة تهدد السلم،واألمن الدولیین،وهو أمر لم تقم به الجمعیة العامة ، وأن تقوم)12(مجلس األمن

.في قضیة فلسطین
لم یكن لهذه المنظمة أیة سیادة في أي وقت مضى ذإتتحدد اختصاصات منظمة األمم المتحدة في میثاقها،-ب

ولیس لها أي حق في أن تخصص جزءا من على فلسطین، ومن ثم فهي ال تملك أیة سلطة في اتخاذ أي قرار، 
، بعبارة أخرى، ال )13(إقلیم أي دولة ألقلیة دینیة فیها، خاصة إذا كانت هذه األقلیة من عناصر مهاجرة إلیها

.تستطیع منظمة األمم المتحدة وفقا لمیثاقها أن تعطي ما ال تملك
ور وصك االنتداب على فلسطین، هناك فرق إن الحل الذي قدمه قرار التقسیم كان أكثر مما قدمه وعد بلف-ج

ونعني به تأمین الهجرة، واالستیطان في فلسطین، وبین تعبیر الدولة الذي جاء )14(كبیر بین تعبیر الوطن القومي
.–إنشاء دولة جدیدة على أنقاض فلسطین–في قرار التقسیم 

:، أن تختار في تدخلها لحل النزاع بین خیارینلهذا كان لزاما على الجمعیة العامة، وفقا لمیثاق األمم المتحدة
إما أن تضع فلسطین تحت الوصایة الدولیة تطبیقا للنصوص المتعلقة بالوصایة في المیثاق، ألن :الخیار األول

.)15(فلسطین كانت تحت االنتداب البریطاني
ر مصیرها كأحد المبادئ المهمة تطبیقا لحق الشعوب في تقری)16(وٕاما أن تعلن استقالل فلسطین: الخیار الثاني
.لألمم المتحدة

وما یعاب على الجمعیة العامة بإصدارها مثل هذا القرار، أنه بدال من قیامها بحمایة وضمان سالمة وحدة 
األراضي، نجدها قد عمدت إلى تقسیمها، وحرمت بدورها الشعب الفلسطیني من حقه،ومنحته لنفسها، فغیرت من 

حق األمم المتحدة في تقریر مصیر «:أضحى ساس لمیثاق األمم المتحدة بحیثمضمون هذا المبدأ األ
، وهو أمر لم ینص علیه المیثاق، بل أكثر من ذلك یعد »حق الشعوب في تقریر مصیرها«بدال من»الشعوب

.تعدیال له، إن لم نقل خرقا له دون مراعاة لألسس التي وضعها المیثاق نفسه في هذا الصدد
كان تقسیم فلسطین إلى دولتین،و هو أمر لم یرد به نص في صك االنتداب و بالتالي صدور ذلك القرار ولما 

.یعد خروجا عن االختصاص الذي خوله لها المیثاق وفقا لنظام الوصایة: عن الجمعیة العامة
وٕان كان على الرغم من كل هذا، فإذا كان قرار التقسیم قد نص على إنشاء دولتین على أرض فلسطین، 

فإن على المجتمع الدولي أن یلتزم الیوم بالعمل على إنشاء بالفعل، وعلى أرض الواقع، تم إنشاء دولة إسرائیل،
من الناحیة القانونیة قد تم تنفیذه –على الرغم من عدم شرعیته –دولة فلسطینیة مستقلة حتى یكون لقرار التقسیم 

.كامال بشقیه
عدیدة بعد قیام دولة الكیان الصهیوني، لحل هذه المسألة،وتحقیق السالم، لذلك طرحت محاوالت ومبادرات

، والذي فشل في تحقیق ما كان یصبو إلیه من أهداف بسبب تآمر الكیان )17(1991كمؤتمر مدرید لعام 
.الصهیوني،وحلفائه ضده
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بثق عنه من قرارات أهمها ، وما ان)18(1993بینما یعد المنعطف الحقیقي في مسار التسویة اتفاق أوسلو لعام 
.)19(إقامة سلطة وطنیة فلسطینیة على جزء من أرض فلسطین
:لكن وجهت العدید من االنتقادات لهذا االتفاق من أهمها

ال یعبر عن حقیقة الشعب الفلسطیني في التحرر بإقامة دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة،على الرغم من نصه -
.)20(338و242والتسویة الدائمة تستند إلى قراري مجلس األمن صراحة على أن المفاوضات 

تأكید الوالیات المتحدة األمریكیة في الكثیر من وثائق المفاوضات أن التفاوض یقوم على أساس مبدأ األرض -
، إال أن إسرائیل ما زالت تملي سیاسات القوة واألمر الواقع، بل ترفض بأن یكون للشعب )21(مقابل السالم

لفلسطیني حق في إنشاء دولته المستقلة تطبیقا لما جاء في اتفاق أوسلو، األمر الذي یدفعنا إلى البحث في مسألة ا
.مدى توافر عناصر قیام هذه الدولة الفلسطینیة في نظر القانون الدولي

:الدولة في القانون الدولي العام، ومدى توافر عناصر قیامها على فلسطین: ثانیا
هي الذروة التي یتوج بها البنیان االجتماعي، و تكمن طبیعتها التي تنفرد بها في سیادتها على جمیع إن الدولة 

.أشكال التجمعات البشریة األخرى داخل حدودها
:وسوف نتناول هذا العنصر من خالل

.مفهوم الدولة في القانون الدولي العام-1
.تطبیقات عناصر قیام الدولة على فلسطین-2
:وم الدولة في القانون الدولي العاممفه-1

تحدید فيوضع تعریف دقیق، وموحد للدولة، على الرغم من اتفاقهمفياختلف فقهاء القانون الدولي العام
األركان، أو العناصر الرئیسة الواجب توافرها في أیة دولة مستقلة ذات سیادة، یمكنها أن تصبح شخصا من 

.وق و یترتب علیها التزامات اتجاه الجماعة الدولیةأشخاص القانون الدولي، ولها حق
، بینما اعتبرها )22(تعرض البعض لمفهوم الدولة معتبرین إیاها كیانا دولیا یقوم على المشیئة الحرة واالستقالل

البعض األخر تنظیما سیاسیا لألمة، تتضمن حكومة مركزیة وتعهد بمصلحة عامة تعتبر فوق المصالح 
.)23(الخاصة

مجموعة من األفراد یقطنون إقلیما معینا، ویخضعون : ما یمیل المفهوم السائد للدولة في الفكر الغربي على أنهابین
، وهو االتجاه نفسه في تعریف الدولة وفقا لما ورد في المادة االولى )24(لسلطان األغلبیة، أو سلطان طائفة منهم

الدولة شخصا من أشخاص القانون الدولي بأن یتوافر فیها ، والتي تعتبر)25(1933من معاهـدة مونتیفیدیو لعام 
:الصفات التالیة

شعب دائم، إقلیم محدد، حكومة ذات أهلیة للدخول في عالقات مع الدول األخرى؛ وهو المفهوم الذي أصبح -
مجموعة أفراد یقطنون أرضا معینة ویخضعون لنظام سیاسي،: متعارفا علیه في القانون الدولي المعاصر

.)26(ما، لها السیادة على اإلقلیم، واألفراد، واألشیاء، وتتمتع باستقالل تام عن السیطرة الخارجیةوقانون
وعلى ضوء ما تقدم سنقوم بتطبیق عناصر قیام الدولة بشكل عام على فلسطین لمعرفة أحقیتها، أو عدم 

.أحقیتها في طلب العضویة المقدم إلى منظمة األمم المتحدة
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:تطبیقات عناصر قیام الدولة علــى فلسطین -2
:یرجح فقهاء القانون الدولي العناصر المكونة للدولة إلى ما یلي

مجموعة بشریة یطلق علیها اسم شعب، وأرض مشتركة یطلق علیها اسم إقلیم ووجود حكومة، أو سلطة 
دولیة مع الدول األخرى قائمة على مبدأ سیاسیة علیا، وتمتعها بالسیادة الكاملة، ولدیها القدرة على ربط عالقات

.المساواة
):الشعب الفلسطیني ( المجموعة البشریة -أ

یطلق اسم المجموعة البشریة،أو الشعب على مجموعة من األفراد الذین یقطنون أرضا معینة، ویخضعون لنظام 
.سیاسي ما

یقیمون على إقلیم الدولة سواء أكان السكان بحیث ینصرف إلى كل من مفهومیختلف مفهوم الشعب عن
، ویطلق )27(بقانون الجنسیة الصادر عن الدولةأم االعتباریین، إعماالیحمل جنسیتها من األفراد الطبیعیین،

، أو كان ال یحمل جنسیة الدولة ویوجد على إقلیم الدولة بصفة مؤقتة، ویطلق علیهم )الوطنیون(علیهم 
.)28(انوني مختلف، ولكل منهما حقوق، وواجبات تختلف عن األخر، ولكل منهما مركز ق)األجانب(

الفلسطینیون : ویعد الشعب الفلسطیني ذلك الشعب الذي حدده المیثاق الوطني الفلسطیني في مادته الخامسة
سواء من أخرج منها أم من بقي فیها، 1947هم العرب الذین كانوا یقیمون إقامة دائمة في فلسطین حتى عام 

من ولد من أب عربي فلسطیني بعد هذا التاریخ داخل فلسطین، أو خارجها هو فلسطیني،أي بعبارة أخرى وكل 
، أو من بقي )الالجئین( سواء من أخرجوا منها ،1947یشمل كل العرب الذین أقاموا في فلسطین حتى عام 

.فیها
تحت االنتداب،إنما یعني بأن وبعده، فوضع فلسطین 1947إن وصف الفلسطینیین أنهم شعب تأكد قبل عام 

متضمنا إنشاء دولة عربیة یؤكد في طبیعته كون 1947، وكذلك صدور قرار التقسیم عام )29(فلسطین أمة مستقلة
.أنهم شعب ) عرب فلسطین وقت صدور القرار(الفلسطینیین 

وكأنها قضیة الجئین حتى تعرض1969ظلت القضیة الفلسطینیة حتى عام 
لم یشر إلى وجود شعب فلسطیني بل اكتفى 22/11/1967عن مجلس األمن في الصادر)30(242القرارإن

لإلشارة إلى الالجئین الذي یؤكد ضرورة تسویة عادلة لمشكلتهم، وحتى هذه التسویة العادلة ال یوردها في إطار 
.)31(تكوین دولة مستقلة، أو إعادة الالجئین إلى وطنهم

ة الفلسطینیة بعدا عالمیا، نجم عنها اتخاذ الجمعیة العامة قرارات تشیر فیها إلى وفي هذا الوقت أخذت المقاوم
وتأكد ذلك في مجملها على كون الفلسطینیین شعبا )32(شعب فلسطین، وتصف حقوقه أنها غیر قابلة للتصرف

.بمفهوم القانون الدولي وبالتالي له الحق الكامل في إنشاء دولته المستقلة
المنبثقة عن اتفاق أوسلو اعتراف إسرائیل بالشعب العربي الفلسطیني )33(المبادئمقدمة إعالنكما أنه جاء في 

.حقه في تقریر المصیر، و العیش في كنف دولة مستقلةكشعب، هذا یعني أن له حقوقا وأهمها
):اإلقلیم الفلسطیني ( اإلقلیم -ب

.یستأثر به شعب الدولة، والذي تمارس علیه سیادتهاینصرف مصطلح اإلقلیم إلى ذلك الحیز المكاني الذي 
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ومن المتفق علیه قانونا وعمال، أنه ال یشترط لقیام الدولة أن یكون إلقلیمها مساحة معینة، ولكن یشترط في 
إقلیم الدولة أن یكون ثابتا ومحددا بحدود واضحة المعالم، غیر أن هذا الثبات ثبات نسبي، بحیث كثیرا ما تطرأ 

.)34(لدولة تغییرات إقلیمیة بالزیادة، أو بالنقصان دون أن یؤثر في وجود شخصیتها القانونیةعلى ا
االنتداب البریطاني في یحدد اإلقلیم الفلسطیني بأنه ذلك اإلقلیم الذي وضع تحت اسم فلسطین وقت

سطین ال یتعدى نصف ، إذ أصبح إقلیم فل181وفقا لقرار التقسیم رقم لحقه تعدیل جوهري، غیر أنه1922عام
.اإلقلیم األصلي، وأعطي ما تبقى منه لدولة إسرائیل

، إال )35(لالحتالل اإلسرائیلي في كافة أجزائهتم خضوع اإلقلیم الفلسطیني؛،1967وفي أعقاب حرب حزیران 
ما تظل هذه السیادة أن االحتالل الحربي إلقلیم دولة ما ال یؤدي الى نقل السیادة إلى الدولة القائمة باالحتالل، وٕان

للدولة صاحبة اإلقلیم مهما طال أمد االحتالل، طالما أن دولة السیادة لم تتنازل عن اإلقلیم، والسكوت عن 
.)36(المطالبة به

إن قول جانب من المفكرین كون عنصر اإلقلیم غیر متوفر في هذا الكیان الفلسطیني بسبب عدم وجود حدود 
هو ) أراضي متنازع علیها حسب اتفاق أوسلو( ه الحدود نفسها هي محل تنازع واضحة، و معینة له، أو أن هذ

.قول مردود
فقد انتهى الفقه القانوني، ودرج العمل بین الدول من أنه ال یشترط في الوحدة أن تكون حدودها معینة بشكل 

مر إلى حد النزاع المسلح قاطع، فمعظم دول العالم لدیها مشاكل بشأن حدودها مع الدول المجاورة، وقد یصل األ
.أحیانا

كما ال یشترط أن تكون حدودها غیر متنازع علیها حتى یمكن اعتبارها دولة، فحدود دولة إسرائیل نفسها لم یتم 
.االتفاق علیها إلى الیوم، ومع ذلك تم االعتراف بوجودها كدولة

.م من خضوعه لالحتاللومن ثمة فعنصر اإلقلیم یتوافر بكل تأكید للشعب الفلسطیني على الرغ
):السلطة الفلسطینیة(السلطة السیاسیة - ج

تعددت اآلراء حول العنصر الثالث لقیام الدولة، بینما یرى البعض أنه السلطة السیاسیة، یرى البعض اآلخر 
ن أنه عنصر السیادة، ویرى فریق آخر وهو األرجح حسب رأینا أنه السلطة العلیا ذات السیادة التي تتولى شؤو 

هذه السلطة العلیا هي جوهر فكرة الدولة كشخص . )37(الجماعة وتسیطر على اإلقلیم أو ما تسمى بالحكومة
.معنوي، وهي التي تمیز بینها وبین غیرها من الجماعات اإلقلیمیة األخرى داخل الدولة

الشعب، واإلقلیم، تمارس سلطات فعالة على )حكومة(ولقیام الدولة یجب أن تقوم في البدایة سلطة علیا
.)38(وتتمتع بالسیادة في مواجهة جمیع الجماعات السیاسیة الموجودة داخل الدولة، وخارجها

ال دولة دون سیادة، وهذا عنصر طبیعي في أركانها، فسیادة الدولة تفید استقاللها، وٕان مصدر هذه السیادة، 
عندما یختار ممثلین، ونوابا عنه یطلق علیهم ومجالها في الوقت ذاته هو الشعب، فالشعب یمارس سیادته 

.)الحكومة(لفظ
یمارسون السلطة بالنیابة عنه في كل االختصاصات المتصلة بوجود الدولة، سواء داخل اإلقلیم، أم خارجه، 

:)39(بواسطة نظم سیاسیة تتنوع بتنوع الشعوب، یعبر عنها بسیادة الدولة وتتمثل في
.في تشریع القوانینأنها تمثل السلطة العلیا -
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.في إقلیمها-اختصاص حصري-عدم خضوعها لسلطة دولة أخرى، وتكون لقراراتها النفاذ في نطاق إقلیمها -
تعیین كالعالقات الخارجیة مع الدول، و المساواة أمام الدول في المجال الخارجي وفقا لقواعد القانون الدولي-

.السفراء، والدبلوماسیین
أوسلو، ظهر خالف بین مؤید، ومعارض لفكرة السلطة الفلسطینیة، منهم من عارض فكرة ومنذ ظهور اتفاق

االتفاق مع االحتالل بالكامل ودعا إلى االستمرار في المقاومة بكافة الوسائل على أساس أنها السبیل الوحید 
.)40(إلنهاء االحتالل

السلطة الفلسطینیة داعیا إلى ضرورة أن یوضع ومنهم من عارض األسلوب الذي تمت به االتفاقیة المنبثقة عنها
.)41(الشعب الفلسطیني على مسمع عند التفاوض على أي اتفاق

وهنالك فریق آخر أید هذا االتفاق بكل جوانبه، ورحب بقیام سلطة وطنیة فلسطینیة تمهیدا لمرحلة التسویة 
قلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائیل، وهو في النهائیة للصراع الفلسطیني اإلسرائیلي بإعالن دولة فلسطینیة مست

.حد ذاته نصرا للشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، وٕانشاء دولته المستقلة في ظل الصمت الدولي
إن السلطة الفلسطینیة موجودة فعلیا، وتمارس نوعا من السیادة القانونیة، والسیادة الفعلیة على جزء من األرض 

.الفلسطینیة
ة االختصاصات التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة على إقلیمها، وهي في سبیل تصریف وهي تمارس كاف

.ةوأمنی،شؤونها تمتلك مؤسسات إداریة وطنیة
فالسلطة الفلسطینیة تمارس وظائفها األساسة على األرض، والشعب، مما یكسبها صفة عنصر الحكومة على 

سیادتها، فتواجد القوات العسكریة اإلسرائیلیة على الحدود، الرغم من القیود التي تحد من فرض سلطتها لكامل
والمنافذ، والمعابر إضافة إلى انتشار المستوطنات وغیرها یمثل انتقاصا واضحا للسیادة، لكن هذا حتما ال ینفي 

.وجودها فعلیا على جزء من األرض الفلسطینیة
مطلع في)42(الفلسطینية الفلسطینیة بظهور االنقسامبالرغم من التأثیر السلبي الذي مس السیادة الفعلیة للسلط

والتي فازت بها حركة حماس، ورفض حركة فتح المشاركة في بعد ثاني انتخابات تشریعیة فلسطینیة،1996سنة
حكومة تقودها حماس، والتي ترأسها إسماعیل هنیة، إال أن هذا التأثیر السلبي سرعان ما مازال بإنهاء حالة 

على الورقة 04/05/2011العودة للوحدة الوطنیة بتوقیع الفصائل الفلسطینیة في القاهرة بتاریخ االنقسام، و 
وثیقة الوفاق الوطني، والمصالحة، وٕانهاء االنقسام الفلسطیني بحضور الرئیس محمود عباس، واألمین :المصریة

، األمین العام الحالي لجامعة العام األسبق لجامعة الدول العربیة عمرو موسى، ووزیر خارجیة مصر األسبق
.الدول العربیة نبیل العربي، ورئیس المكتب السیاسي لحركة حماس خالد مشعل

وبذلك تتوافر األركان، أو العناصر الثالثة لظهور الدولة الفلسطینیة للوجود مما یدعم طرحنا 
األخرى، وخاصة مسألة االعتراف بها قدرتها في الدخول في عالقات مع الدول فيالمزید من البحثلىإویدفعنا

.من قبل المجتمع الدولي
:االعتراف الدولي بالدولة الفلسطینیة-د

االعتراف اختلف الفقه الدولي حول دور االعتراف في میالد الدولة في القانون الدولي العام، وقد ظهرت نظریتا 
:ا، نلقي الضوء على كل منهمالمنشئ، واالعتراف المقرر، أو الكاشف
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مفادها أنه البد من االعتراف من قبل دول المجتمع الدولي حتى تتمتع الدولة :)43(نظریة االعتراف المنشئ
.بالشخصیة القانونیة الدولیة، وكانت هذه النظریة سائدة في القانون الدولي التقلیدي، فاالعتراف ذو طبیعة منشئة

ي الفقه الدولي بصورة أساسة مفاجئة،خاصة بعد إطالق ظهرت هذه النظریة ف:)44(نظریة االعتراف المقرر
الكیان الصهیوني على نفسه زورا بأنه دولة، حینها بدأ تركیز الفكر القانوني في الغرب على هذه النظریة، وتم 

.التركیز علیها مجاملة للكیان الصهیوني، وأصبحت هي السائدة في القانون الدولي المعاصر
اكتمال عناصرها الثالثة، وأن عدم االعتراف بها من جانب الدولة القائمة ال یحول دون فالدولة یكتمل وجودها ب

.تمتعها بشخصیتها القانونیة الدولیة
فاالعتراف ما هو إال تصرف كاشف لهذا المیالد، وهو ما ینطبق على دولة فلسطین التي نالت العدید من 

العالم العربي، اإلفریقي، واآلسیوي، وفي هذه المسألة بالذات، االعترافات الدولیة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة 
تجري هناك حرب دیبلوماسیة تشتد معاركها في الوقت الحاضر، وعلى وجه الخصوص على جبهة دول أمریكا 
الالتینیة التي بدأت الواحدة تلو األخرى تعلن االعتراف بدولة فلسطین، بحیث تم اعتراف كل من كوستاریكا، 

ة الدومینیك،وٕاقامة العالقات على مستوى السفراء ثم یلیه اعتراف البرازیل، واألرجنتین، وبولیفیا، وجمهوری
.)45(2011األكوادور، واألرغواي، والبارغواي مطلع سنة وانضمام

كما تسعى الدبلوماسیة الفلسطینیة إلى الحصول على المزید من االعترافات على مستوى دول اإلتحاد 
خاصة مع ما حققته من نجاحات على الصعید األوربي في فرنسا، واسبانیا، والبرتغال، ،)46(األوربي

برفع مستوى التمثیل إلى بعثة دیبلوماسیة تتمتع بالحصانة، وهي درجة واحدة أقل من )47(والنرویج،ومؤخرا بریطانیا
.المستقلة السفارة، كلها خطوات یعلق علیها الفلسطینیون باالعتراف الكامل بدولة فلسطین 

إلى مكتب )48(رسمیةبوثیقةشجع هذا األمر في لحظة تاریخیة الرئیس الفلسطیني محمود عباس أن یتقدم
في 194األمین العام لألمم المتحدة من أجل نیل اعتراف المنظمة الدولیة لدولة فلسطین، لتكون العضو رقم 

.األسرة الدولیة
ون إلى سرعة إحالة طلب الحصول على العضویة الكاملة إلى ودعا خطاب فلسطین األمین العام بان كي م

ضد إعالن ) الفیتو(الرغم من توقعات استخدام الوالیات المتحدة األمریكیة لحق النقض مجلس األمن على
الدولة، أو قیامها بحشد األصوات من الدول الدائمة، أو غیر الدائمة العضویة في مجلس األمن لوقف صدور 

.)49(تاج تمریره تسعة أصواتقرار بحیث یح
ترك خطاب الرئیس محمود عباس أمام الجمعیة العامة بصماته وصداه على مستوى الحدث الدولي على الرغم 
من التخوفات من استخدام الوالیات المتحدة األمریكیة للفیتو للحیلولة من الحصول على تلك العضویة، وذلك 

الدول الغربیة الكبرى بالضغط من أجل عدم الوصول لعدد الدول المؤیدة بسعي من الدبلوماسیة األمریكیة، وبعض 
.للطلب الفلسطیني إلى تسعة دول 

الجمعیة العامة لألمم المتحدة، للحصول على وضع دولة مراقب غیر إلىمما سیجبر الفلسطینیین بالتوجه
.ألمم المتحدةعضو على أساس أن منظمة التحریر الفلسطینیة الیوم تحمل صفة مراقب في ا

أما بخصوص أهلیتها في الدخول في عالقات مع الدول األخرى، فیتجلى ذلك من خالل مشاركة السلطة 
) )50(عضو بجامعة الدول العربیة مثال(الفلسطینیة في المحافل الدولیة، واالنضمام إلى المنظمات الدولیة 
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، كما أن وضع دولة مراقب غیر عضو یسمح )51(ومشاركتها في إبرام اتفاقیات السالم مع الكیان الصهیوني
المنظمات التابعة لألمم المتحدة ومنها المحكمة الجنائیة الدولیة، وهو أمر تخشاه إسرائیل إلىبانضمام فلسطین

.من عضویة فلسطین فیها
كافة األمر الذي یؤكد أهلیتها في إبرام المعاهدات، والدخول في عالقات مع الدول األخرى مما یكسبها 

.العناصر التي یتطلبها القانون الدولي العام لقیام الدولة
كل هذا، وذلك یزید في الضغط على الكیان الصهیوني على المستوى الدولي، ویفقده الشرعیة ویضعه أمام 

لالعتراف بالدولة الفلسطینیة المستقلة على الرغم من تعنته وتهدیداته المستمرة، ویمنح الحق للشعب المحك،
فلسطیني في إعالن دولة خاصة به باعتباره حقا ثابتا أصبح یالقي التأیید المتزاید من المجتمع الدولي، على ال

الرغم من أن المشكلة األكبر في حد ذاتها تتعلق بعدم وجود إجماع فلسطیني على حدود هذه الدولة، واألرض 
عدم عودة الفلسطینیین للمفاوضات مع علىالواجب إنشاؤها علیها، على الرغم من تأكید الرئیس محمود عباس

.تجمید االستیطان، وتنفیذه67إسرائیل دون إعالن إسرائیل لالعتراف بدولة فلسطین على حدود 
بین )52(مما یبین عدم وجود إستراتیجیة واضحة للقیادة الفلسطینیة خاصة بعد تسریب وثائق المفاوضات

.السلطة الفلسطینیة،و حكومة دولة إسرائیل
مما یجعل مسألة اإلعالن عن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة، وبقبول عضویتها متوقف قبل كل شيء على 

.وعناصر قیام هذه الدولة قائمة في نظر القانون الدولي العامكل مقوماتت، مادامإرادة الفلسطینیین أنفسهم

خاتمـة
و إحدى جوانب التسویة السلمیة للوصول مسألة حتمیة،یتضح أن مسألة قیام دولة فلسطینیة مستقلة أضحت 

وخاصة قرار التقسیم وقرارات الشرعیة الدولیة،وتنفیذا اللتزامات،إلى الحل النهائي للصراع الفلسطیني اإلسرائیلي،
ي مادامت كافة الجوانب القانونیة متوافرة للشعب الفلسطینوما أسفر عنه كذلك اتفاق أوسلو،،1947لعام 181

.لتبریر الطلب المقدم للعضویة في منظمة األمم المتحدةفي ممارسة حقوقه كاملة،
ومن هنا فان اختیار إستراتیجیة اإلنشاء،و اإلعالن عن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة األحادي الجانب المتبع 

جب علیه أن یأخذ بعین االعتبار بل یمن قبل السلطة الفلسطینیة ال یؤدي ال محالة إلى التسویة السلمیة للنزاع،
وتنحصر وخاصة اإلسرائیلیة؛ ألنه دون اعتراف الدولة المحتلة به یعني بقاء قیمته محدودة،ردود الفعل الدولیة،

.الحل النهائي للقضیة الفلسطینیةإلىوبالتالي عدم الوصولوالدبلوماسیة فقط،ضمن إطار المواجهة السیاسیة،
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للمحكمة الخاصة بلبنانالجــوانب القانونیـة
بوشوشة سامیة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

:مقدمة
" رفیق الحریري" تعود خلفیة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان إلى جریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني األسبق

و التي اعتبرها مجلس األمن جریمة إرهابیة تهدد السلم . ببیروت2005فیفري 14ضحیة بتاریخ  22بمعیة 
.واألمن الدولیین

من هنا بدأ التفاوض بشأن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بین األمم المتحدة و الحكومة اللبنانیة، حیث تعتبر 
حكمة في الشرق األوسط، بالرغم من أنه تم إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة السابقة األولى إلنشاء هذه الم

، نتیجة للجرائم المروعة التي ارتكبت 1994والمحكمة الجنائیة الدولیة برواندا عام 1993بیوغسالفیا سابقا عام 
الحروب القبلیة بین الهوتو خالل  حروب التفكك واالنفصال لما كان یعرف بیوغسالفیا سابقا بالنسبة لألولى و 

والتوتسي في رواندا بالنسبة للثانیة، و استجابة للضغوط الدولیة و الشعبیة، و خاصة من قبل منظمات المجتمع 
المدني و حقوق اإلنسان لوقف المجازر و معاقبة المسئولین عنها، قرر مجلس األمن الدولي إنشاء هاتین 

. المحكمتین الجنائیتین الدولیتین

Résumé
Le tribunal spécial pour le Liban dont la
mission est de poursuivre les auteurs de
l’assassinat de l’ancien Premier Ministre
"Rafik Hariri " a suscité un certain
nombre d’interrogations ; surtout
concernant l’instrument juridique
portant sa création. Est- ce  qu’il est
l’émanation d’une résolution du Conseil
de Sécurité, ou bien d’une Convention
internationale, conclue entre l’état du
Liban et les Nations Unies. La réponse à
ces questions renvoie, nécessairement, à
l’analyse du  statut juridique de ce
tribunal, à son organisation et  à ses
compétences.

Mots Clés : tribunal spécial, conseil de
sécurité, l’état du Liban, nations unies,
statut juridique, compétences, droit
applicable.

ملخص
محاكمة للقد أثار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان 

اغتیال رئیس الوزراء اللبناني األسبقالمتسببین في 
سبب تخص جملة من التساؤالت" رفیق الحریري"

ترى هل یعود ذلك إلى قرار مجلس األمن . إنشائها
؟ األمم المتحدةوة بین لبناندولیاتفاقیةأم إلى

ؤالت یحیل بالضرورة إلىاواإلجابة عن هذه التس
تنظیمها المحكمة الخاصة من حیث دراسة

.اختصاصاتها ووأجهزتها

المحكمة الخاصة، مجلس : الكلمات المفاتیح
األمن، األمم المتحدة، الحكومة اللبنانیة، القانون 

.الواجب التطبیق
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ا اعتمدت األمم المتحدة نماذج أخرى إلقامة محاكم جنایات وصفت بأنها ذات طابع دولي، و ذلك عن كم
طریق إبرام اتفاقیات ثنائیة بینها و بین سلطة دولة قامت فیها حرب أهلیة أو اضطرابات، ارتكبت خاللها جرائم 

كما حصل في كامبودیا و سیرالیونو . نــيضد اإلنسانیة، وأخرى یعاقب علیها القانون الدولي بمعیة القانون الوط
.   غیرهما من الدول

ألنها كانت مؤلفة من قضاة دولیین و قضاة محلیین )  الهجینة(لقد سمیت هذه المحاكم بالمحاكم المختلطة 
في مهمتها تطبیق القانون الجنائي الدولي بالنسبة للجرائم التي یعاقب علیها القانون الدولي، وهي السبب األساسي

. إنشاء هذه  المحاكم
من أحدث المحاكم التي أنشأها مجلس األمن هي المحكمة الخاصة بلبنان و هو الموضوع األساسي في هذه و 

.الدراسة
ما هي بنیة المحكمة :  لقد أثار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان العدید من التساؤالت لعل أهمها یتمثل في

محكمة؟ والقواعد القانونیة التي تطبقها؟ إضافة إلى إجراءات التقاضي الخاصة بلبنان؟، وكذا اختصاصات ال
أمامها و ما مدى إلزامیة وحجیة أحكامها؟

سنحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل التعرض لبعض الجوانب القانونیة المتعلقة بهذه المحكمة من 
: النقاط التالیةلخال
.تأسیس المحكمة الخاصة بلبنان: أوال
.تنظیم المحكمة وأجهزتها: ثانیا
.اختصاصات المحكمة والقانون الواجب التطبیق: ثالثا

.تأسیس المحكمة الخاصة بلبنان: أوال
إن تأسیس المحكمة الخاصة بلبنان أثار العدید من اإلشكاالت القانونیة، المتعلقة بإنشائها، و األساس القانوني 

:ثه تباعاالذي أستند إلیه لقیامها، هذا ما سنبح
: إنشاء المحكمة-1

الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة في )1(1757لقد أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار رقم 
، و فیها كلف مجلس األمن األمین العام لألمم المتحدة باتخاذ كافة التدابیر الضروریة من أجل 2007ماي 30

.إنشاء محكمة خاصة بلبنان
فؤاد "، أین تقدم رئیس الحكومة اللبناني األسبق 2005دیسمبر 13تعود أحداث إنشاء هذه المحكمة إلى تاریخ 

یلتمس فیه إنشاء محكمة ذات طابع دولي، وذلك "Kofi Annan" بطلب إلى األمین العام لألمم المتحدة" السنیورة
لذي أودى بحیاة رئیس الوزراء اللبناني ببیروت، ا2005فیفري 14من أجل محاكمة المسئولین عن تفجیر 

ذات العالقة 2004ضحیة أخرى، فضال عن التفجیرات المرتكبة في لبنان منذ 22رفقة " رفیق الحریري" األسبق
.بالتفجیر األول

على إنشاء المحكمة 2006مارس 29بناًء على تقریر األمین العام لألمم المتحدة وافق مجلس األمن في و 
، و فیها أوكل المجلس كذلك لألمین العام مهمة مباشرة مفاوضات 1664/2006وجب التوصیة رقم الدولیة، بم
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مع الحكومة اللبنانیة، بشأن التوصل إلى اتفاق یرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا إلى أعلى 
.)2(المعاییر الدولیة في مجال القضاء الجنائي 

إلى مجلس األمن تقریره حول "Kofi Annan" العام لألمم المتحدة، قدم األمین 2006نوفمبر 15في 
.)3(التشكیلة البشریة و الهیكلیة للمحكمة الخاصة بلبنان

أبدى مجلس األمن موافقته على مسودة االتفاق الموقع بین األمم المتحدة و لبنان، 2006نوفمبر 21في و 
مجلس األمن رسالة إلى األمین العام یرّحب من خاللها وجه 2006نوفمبر 24و بتاریخ . بشأن إنشاء المحكمة

باختتام المفاوضات مع الحكومة و یعرب عن ارتیاحه لالتفاق المرفق مع تقریر األمین العام بما في ذلك النظام 
.)4(ةاألساسي للمحكمة، و دعا األمین العام إلى استكمال اإلجراءات النهائیة إلبرام االتفاق مع الحكومة اللبنانی

وقعت كل من األمم المتحدة و الحكومة اللبنانیة االتفاق المنشئ للمحكمة الخاصة 2007فیفري 06بتاریخ و 
.بلبنان

14/05/2007أشهر من حالة االنسداد داخل البرلمان اللبناني، وجه رئیس الوزراء اللبناني بتاریخ 04وبعد 

اإلجراءات الوطنیة للتصدیق على االتفاقیة المتعلقة بإنشاء رسالة إلى األمین العام، یطلعه فیها بأن جمیع 
المحكمة الخاصة بلبنان قد استنفذت، و أنه من غیر الممكن انعقاد البرلمان بسبب رفض رئیسه دعوته لالنعقاد، 
والتمس من األمین العام لألمم المتحدة، أن یعرض طلبه المتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان في أقرب وقت 

.)5(ن على المجلسممك
قررت المجموعة الدولیة الحراك، و في إطار الفصل السابع من المیثاق تجاوز 2007ماي 30بتاریخ و 

وذلك لفرض تنفیذ اتفاق إنشاء 1757مجلس األمن العقبات الدستوریة اللبنانیة، من خالل إصداره القرار رقم 
یة في عملیة إنشاء المحكمة، مقررا فیه أن یبدأ سریان المحكمة، و هذا بعد إقراره بوجود عقبات دستوریة حقیق

االتفاقیة المبرمة بین الحكومة اللبنانیة و األمم المتحدة بما في ذلك النظام األساسي -الوثیقة المرفقة بهذا القرار 
دة إخطارا ذلك ما لم تقدم الحكومة اللبنانیة إلى األمم المتح10/06/2007اعتبارا من –للمحكمة الخاصة بلبنان 

.)6(من االتفاقیة المرفقة یفید بنفاذ االتفاق قبل ذلك التاریخ19/1بموجب المادة 

عضوا في مجلس 15أعضاء من أصل 05أصوات مؤیدة ، حیث امتنع 10: لقد اتخذ القرار أعاله  ب
لشروط التي تبرر حیث اعتبروا أن ا. الصین ، روسیا، قطر، جنوب إفریقیا واندونیسیا: األمن عن التصویت وهم

.اللجوء إلى الفصل السابع من المیثاق غیر متوفرة
وأن إقرار المحكمة لهذه الصیغة تجاوز السیادة اللبنانیة حیث قدم المستشار القانوني في األمم المتحدة            

یواجه عقبات إحاطة على أن إنشاء المحكمة عن طریق العملیة الدستوریة في لبنان "Nicolas Michel"السید
دستوریة حقیقیة، و الحظ  فیها أیضا أن جمیع األطراف المعینة أكدت من جدید اتفاقها من حیث المبدأ على 

.)7(إنشاء المحكمة
ما یؤكد أن إنشاء المحكمة لم یتم وفق اآللیة الدستوریة المعتمدة في إقرار المعاهدات الدولیة، تصلب موقف 

صالح القرار، األمر الذي یستوجب الوقوف على مواطن اإلشكال التي صاحبت الدول الممتنعة عن التصویت ل
.إنشاء هذه المحكمة، من خالل التطرق إلى األساس القانوني إلنشائها
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: األساس القانوني إلنشاء المحكمة الخاصة بلبنان-1
:في وجود اتجاهینلقد أثار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان بهاته الطریقة جدال فقهیا واسعا، برز 

یستند إلى االتفاقیة الدولیة المبرمة بین حكومة لبنان و األمم المتحدة لوجود المحكمة، كما هو االتجاه األول
.الشأن بالنسبة للمحكمة الخاصة بسیرالیون و كمبودیا

السابع من یعتمد على أن المحكمة تستند في وجودها إلى قرار مجلس األمن بموجب الفصل واالتجاه الثاني
میثاق األمم المتحدة، كما كان الحال بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسالفیا سابقا و رواندا، و هو 

:ما سیوضح تباعا
:االتجاه األول-1

یرجع األساس القانوني لوجود المحكمة إلى االتفاق  المبرم بین الحكومة اللبنانیة و األمم المتحدة، لكن هذا 
تفاق لم یأخذ الصفة الدستوریة ألنه لم یحظ ال بمصادقة البرلمان اللبناني، وال بتوقیع رئیس الجمهوریة، و إن اال

إرادة مجلس األمن قد حلت محل إرادة الدولة اللبنانیة في التصدیق على هذا االتفاق، و بهذا یكون مجلس األمن 
.لبنانیةقد أدخل هذا االتفاق حیز النفاذ بمخالفة اإلجراءات ال

ومن األدلة التي توحي بأن األمر یتعلق باتفاقیة و لیس بقرار دولي صادر عن مجلس األمن، اإلشارة 
الصریحة لمجلس األمن في قراراته على ضرورة مراعاة اإلجراءات الدستوریة اللبنانیة، قصد وضع هذه االتفاقیة 

هي فكرة لبنانیة قبلها مجلس األمن، و كلف أن فكرة إنشاء محكمة ذات طابع دوليموضع التنفیذ، فضال عن
.األمین العام بمواصلة بحث تفاصیلها مع الحكومة اللبنانیة

ما توقیع األمم المتحدة على االتفاق بعد توقیع الحكومة اللبنانیة، لدلیل قاطع على أن كال الطرفین قد اختار و 
كانت في مرحلة استكمال إجراءات التصدیق وفقا االتفاق كآلیة إلنشاء المحكمة، و أن الحكومة اللبنانیة 

.)8(لإلجراءات الدستوریة الداخلیة
الواقع أن هذا االتجاه حتى و إن كان له ما یبرره، إال أنه ال یصلح أن یكون أساسا لوجود هذه المحكمة و 

ض مع القول بأحقیة استنادا إلى االتفاقیة الدولیة التي یفترض فیها سالمة رضا الدول األطراف، و الذي یتعار 
. مجلس األمن بفرض اتفاقیة دولیة على دولة معینة

إضافة إلى أنه ألعضاء مجلس األمن الحق في الحلول محل إرادة الدول في الدخول في االتفاقات الدولیة 
.)9(یتعارض مع مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي، و هو مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

كما أن الطرح بأحقیة مجلس األمن بفرض اتفاقیة دولیة على دولة معینة لم تقبل بها، یتعارض و الشروط 
الموضوعیة إلبرام المعاهدة، و المتمثل في رضا األطراف المتعاقدة، و قد یرقى إلى  أن یكون صورة من صور 

اتفاق ما، كما جاء في اتفاقیتي فینا لقانون اإلكراه، الذي ال یجوز ممارسته للحصول على موافقة الدول لاللتزام ب
.)10(1986و1969المعاهدات عام 

: االتجاه الثاني-2
وفقا لهذا االتجاه، األساس القانوني الذي تستند إلیه المحكمة الخاصة بلبنان في وجودها و شرعیتها، إنما هو 

.ثاق األمم المتحدةمستمد من قرار دولي صادر عن مجلس األمن وفقا للفصل السابع من می
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الحقیقة أن مجلس األمن یملك حق و صالحیة إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة، إما استنادا إلـى صریح أحكام 
. المیثاق، وٕاما استنادا إلى مهمته الرئیسیة في حفظ السلم واألمن الدولیین أو إعادتهما إلى نصابهما

قد راعى ما أوجبه المیثاق على 2007لسنة 1757ره رقم فضال عن ذلك، فإن مجلس األمن عندما اصدر قرا
حتى یتمكن بعـد ذلك من االستناد إلى . أساس أن المسألة التي هو بصددها تعد تهدیدا للسلم و األمن الدولیین

الفصل السابع من المیثاق، ذلك أن تقریر أو تكییف ما یعد تهدیدا للسلم و األمن الدولیین من عدمه هو من 
من میثاق األمم المتحدة التي تمهد للجوء إلى إجراءات الفصل 39ت مجلس األمن، استنادا إلى المادة صالحیا

.)11(السابع من المیثاق
أیا كان األمر حول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وأساسها القانوني، و الهدف من إنشائها، و نفوذ القوى و 

تنظیم و عمل المحكمة، و ما یعتریها من التباسات و إشكاالت في الدولیة فیها، یبقى حري بنا إلقاء الضوء على
بنیتها ومنهجیتها، والقواعد المعتمدة فیها و التي من شأنها أن تقوي الثقة بإمكانیة الوصول إلى كشف الحقیقة، 

.وتحقیق العدالة منذ انطالقة التحقیق الدولي، و ثم أعمال المحكمة
:بلبنان وأجهزتها تنظیم المحكمة الخاصة / ثانیا 

قبل التطرق إلى تنظیم المحكمة و أجهزتها، و سیر العمل بها، و تمویلها، یستوجب علینا الولوج إلى الطبیعة 
.الدولیة للمحكمة

:الطبیعة القانونیة للمحكمة -
یة إلى إن الطابع الدولي للمحكمة تم التأكید علیه أوال في طلب اإلنشاء ، الذي تقدمت به الحكومة اللبنان

، المؤرخة في 1664/2006هو ما أشارت إلیه التوصیة ، و 13/12/2005لعام لألمم بتاریخ األمین ا
التي وافق فیها مجلس األمن على الطلب اللبناني ، وتكلیف أمین عام المنظمة مباشرة ، و 29/03/2006

ذات طابع دولي، دون أن مفاوضات مع الحكومة اللبنانیة بشأن التوصل إلى اتفاق، یرمي إلى إنشاء محكمة
ننسى استناد المحكمة في عملها إلى أعلى المعاییر الدولیة في مجال القضاء الجنائي وتشكیلتها الهجینة 

).المختلطة(
. 30/05/2007المعقودة في 5685في جلسته 1757هو ما أكده أیضا القرار الذي اتخذه مجلس األمن رقم و 

:تنظیم المحكمة-2
.الدوائر، مكتب المدعي العام، قلم المحكمة، مكتب الدفاع: الخاصة بلبنان من الهیئات التالیةتتكون المحكمة 

:و تتمثل في: الدوائر-أ
. الدائرة التمهیدیة بقاضي دولي واحد-
. الدائرة االبتدائیة و تتشكل بثالثة قضاة أحدهم لبناني و اثنان دولیان-
.اثنان منهم لبنانیان و الثالثة اآلخرون دولیون: ضاةق05و دائرة االستئناف و تتشكل من -
أحدهما لبناني و اآلخر دولي، یمكن لها الحلول محل أي قاض ال یكون بوسعه مواصلة : قاضیان مناوبان-

حضور الجلسات، و هذا بأمر من رئیس المحكمة الخاصة بناء على طلب من رئیس الدائرة االبتدائیة لمقتضیات 
.)12(العدالة
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ینتخب كل من قضاة دائرة االستئناف و قضاة الدائرة االبتدائیة قاضیا لرئاسة الجلسات، یتولى تنظیم سیر 
.اإلجراءات في الدائرة التي انتخب فیها، و یكون رئیس دائرة االستئناف هو نفسه رئیس المحكمة الخاصة

سرعة اإلجراءات،  یتفحص هذا مسألة ضروریة، حتى یضمن نجاعة و ) مدع عـام(یعتبر وجود قاض اتهامي 
القاضي و یؤكد القرارات االتهامیة، و بإمكانه إصدار أوامر بالتوقیف أو بالحبس أو أیة أوامر قضائیة أخرى، 

.تكون ضروریة لمتابعة التحقیقات و لتحضیر المحاكمات
:مكتب المدعي العام-ب

له یتولى المدعي العام مسؤولیة التحقیق مع من هیئات المحكمة الخاصة مكتب المدعي العام، و الذي من خال
.األشخاص المسئولین عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الخاصة

من االتفاق 03یعین المدعي العام من قبل األمین العام لألمم المتحدة على النحو المنصوص علیه في المادة 
.ات قابلة للتجدیدالمبرم بین الحكومة اللبنانیة و األمم المتحدة لمدة ثالث سنو 

یساعد المدعي العام نائب مدع عام لبناني الجنسیة، و موظفون لبنانیون و دولیون آخرون، حسب ما و 
.)13(تقتضیه الحاجة ألداء المهام المسندة إلیه

:مكتب الدفاع. ج
حمایة یوجد على مستوى مقر المحكمة مكتب للدفاع، و هو هیئة تتمتع باالستقاللیة، مهمته السهر على 

حقوق الدفاع، وتقدیم الدعم و المساعدة لمحامي الدفاع و لمستحقي المساعدة القانونیة، كما یضع قائمة من 
.النصائح فیما یتعلق بحق الدفاع، و إلى كافة األشخاص الذین تثبت لهم المساعدة القضائیة

.)14(یعین مكتب الدفاع من طرف األمین العام بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة
:قلم المحكمة . د

یتشكل قلم المحكمة من مسجل و من عدد كاف من الموظفین، یعین المسجل من طرف األمین العام لألمم 
المتحدة لمدة ثالث سنوات، و یجوز إعادة تعیینه لمدة إضافیة یحددها األمین العام بالتشاور مع الحكومة، وهو 

و تقدیم الخدمات لمختلف مصالح المحكمة تحت إشراف رئیس موظف أممي یسهر على إدارة و السیر الحسن 
.)15(المحكمة

:تعیین القضاة-3
طبقا للنظام األساسي للمحكمة، یتمتع قضاة المحكمة وجوبا بأعلى المعاییر األخالقیة، یعرفـون بحیـادهم 

منهم لبناني و البعض ونزاهتهم، فضال عن خبرتهم الكبیرة في العمل القضائي، یكون قضاة المحكمة البعض 
اآلخر دولي، على أن ال یتجاوز عددهم إجماال أحد عشر قاضیا، مع األخذ باالعتبار أن هذا العدد مرشح للزیادة 

.)16(في حالة افتتاح دائرة ابتدائیة ثانیة، بحیث تتشكل من ثالثة قضاة أحدهم لبناني
قضاة، بناء 05نانیین و عددهم في المحكمة بكافة غرفها یعین األمین العام لألمم المتحدة اختیاریا القضاة اللب

.)17(اسما تقدمها الحكومة اللبنانیة بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء اللبناني12على قائمة من 
قاضیا، فیعنیهم األمین العام لألمم المتحدة من ضمن القضاة 12أما القضاة الدولیون و عددهم في المحكمة 

و یعین القضاة .)18(الدول أعضاء هیئة األمم المتحدة، أو یرشحهم أشخاص من ذوي االختصاصالذین ترشحهم
.سنوات قابلة للتجدید03لمدة 
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توجد بالمحكمة لجنة تسییر مهمتها تقدیم المشورة والتوجیهات العامة في تسییر المحكمة في كل الشؤون 
و قد تم تأسیس هذه اللجنة بالتشاور . میزانیة المحكمةباستثناء الجانب القضائي، مع الدراسة و التصدیق على

.بین األمم المتحدة والحكومة اللبنانیة
:مقر المحكمة -4

تم تحدید مقر المحكمة بناء على رسالة وجهها األمین العام لألمم المتحدة للوزیر األول الهولندي، وذلك بتاریخ 
اصة بلبنان في هولندا، حیث تم الرد على هذه الرسالة من حول إمكانیة استضافة المحكمة الخ2007جویلیة 23

.، بالموافقة على مقر المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا2007أوت 14الوزیر الهولندي في 
ابرم االتفاق بین األمم المتحدة و مملكة هولندا على أن یكون مقر المحكمة الخاصة 2007دیسمبر 21وبتاریخ 

.)19(بلبنان في هولندا
وإلجراء التحقیقات الالزمة أو أي عمل آخر نیابة عن المحكمة، و تنفیذ أنشطـة لصالـح المحكمة الخاصة 

جوان 17بلبنان، بما في ذلك ما یمتد إلى السكان المحلیین، تم إحداث مكتب المحكمة الخاصة في لبنان بتاریخ 
بین الحكومة اللبنانیة و المحكمة الخاصة ، یتم تمویله من قبل المحكمة الخاصة، بموجب مذكرة تفاهم2009
.)20(بلبنان

:تمویل المحكمة-5
من التمویل یكون في شكل مساهمات تتبرع بها الدول الراغبة في ذلك، ٪51تتمتع المحكمة بتمویل مزدوج، 

.من التمویل المتبقي تساهم به الحكومة اللبنانیة٪49و
إال بعد تلقي مساهمات كافیة لإلنشاء، إضافة إلى نفقات عملها لمدة ال یمكن للمحكمة أن تباشر عملها فعلیا 

.شهرا التالیة من عمل المحكمة24شهرا، و كذا عن تبرعات معلنة تعادل النفقات المتوقعة لفترة 12
دیلة عند عدم كفایـة التبرعـات لتنفیذ المحكمـة لوالیتها،  یقوم األمین العام و مجلس األمن بالبحث عن وسائل بو 

.)21(لتمویل المحكمة
ملیون 55.4حددت ب 2010ملیون دوالر، و في سنة 51ب 2009حیث حددت میزانیة المحكمة في عام 

.)22(ملیون دوالر65.7بحوالي 2011دوالر، وحددت المیزانیة عام 
علیها عقوبات من في حالة تخلف لبنان عن دفع التزاماته المالیة تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، قد یرتب و 

فبعد أن یتلقى لبنان إشعارا رسمیا من األمم المتحدة و المحكمة الدولیة حول دفع حصته في . طرف مجلس األمن
میزانیة المحكمة الدولیة، فهو ملزم بالرد إما بالدفع أو االمتناع عن الدفع، و في هذه الحالة األخیرة إذا أصرت 

للتعاون، یوجه حینها رئیس المحكمة كتابا إلى األمین العام لألمم  المتحدة الدولة اللبنانیة على موقفها الرافض
یبلغه بموقف لبنان النهائي، وعندها یعرض األمر على مجلس األمن، الذي یقرر ما یجب أن یتخذه بهذا الصدد، 

ت الدولیة وحینها یمكن اتخاذ عقوبات تجاه لبنان قد تكون اقتصادیة أو سیاسیة، وقد یتم  وقف المساعدا
.)23(للبنان

:القواعد اإلجرائیة و قواعد اإلثبات-6
.)24(یضع قضاة المحكمة الخاصة بلبنان بعد تولیهم مناصبهم، القواعد اإلجرائیة و قواعد اإلثبات
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إلدارة اإلجراءات التمهیدیة و اإلجراءات االبتدائیة و إجراءات االستئناف، قبول األدلة، مشاركة وحمایة المجني 
.لیهم والشهود و غیر ذلك من المسائلع

كما یجوز لهم تعدیلها معتمدین في ذلك على قانون أصول المحاكمات الجزائي اللبناني من جهة، و أعلى  
. )25(معاییر اإلجراءات الجنائیة الدولیة من جهة أخرى، و هذا لضمان محاكمة عادلة و سریعة

:سیر عمل المحكمة -7
على أن تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاریخ یحدده األمین العام بالتشاور مع 1757جاء في القرار رقم 

الحكومة اللبنانیة، مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقیق الدولیة المستقلة، وهذا ما ورد أصال في نص 
.باشرة المحكمة الخاصة أعمالها، و التي تتعلق ببدء نفاذ و م19في المادة 1757االتفاق المرفق بالقرار رقم 

كما جاء في نص النظام األساسي للمحكمة أن تتلقى المحكمة األدلة، التي تم جمعها فیما یتصل بقضایا 
خاضعة لنظر المحكمة الخاصة قبل إنشاء المحكمة، و قامت بجمعها السلطات اللبنانیة أو لجنة التحقیق الدولیة 

.والقرارات الالحقة1595/2005في قرار مجلس األمن رقم المستقلة، وفقا لوالیاتها المحددة
تقرر دوائر المحكمة مقبولیة هذه األدلة عمال بالمعاییر الدولیة المتعلقة بجمع األدلة، و یعود لدوائر المحكمة و 

ر تقییم أهمیة هذه األدلة، و هذا یعني أن تقویم األدلة التي جمعتها المحكمة الدولیة هي من اختصاص دوائ
.المحكمة، لذا باإلمكان ضمها إلى قرارات االتهام

:اختصاصات المحكمة و القانون الواجب التطبیق: ثالثا
حتى تكون الدراسة موجبة ألهدافها، یجب التطرق الختصاصات المحكمة، و القانون الواجب التطبیق 

.والعقوبات المقررة
: اختصاصات المحكمة-1

ص مادي واختصاص زمني في آن واحد، بحیث تختص المحكمة یجمع اختصاص المحكمة بین اختصا
:ومحاكمة األشخاص المتهمین فيبمتابعة

ضحیة 22، برفقة "رفیق الحریري" الذي أدى إلى وفاة رئیس الوزراء اللبناني السابق2005فیفري 14تفجیر -أ
. أخرى

على أن تحدد 12/12/2005و 01/10/2004عملیات التفجیرات األخرى الواقعة بلبنان في الفترة ما بین -ب
هذه العملیات بالتفاوض مع األمم المتحدة و الحكومة اللبنانیة، متى اعتقدت المحكمة أن لها صلة ارتباط طبقا 

.)26(لمبادئ العدالة الجنائیة
تكون كما أن للمحكمة الخاصة بلبنان و المحاكم الوطنیة األخرى في لبنان اختصاصـًا مشتركـًا، بحیث 

.)27(للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها أسبقیة على المحاكم الوطنیة في لبنان
تتمیز هذه المحكمة عن باقي المحاكم بإمكانیة متابعة جرائم الحق العام متى كانت لها صلة باالختصاص و 

.األصلي للمحكمة، و هي تتمتع بأولویة المتابعة تجاه القضاء الوطني اللبناني
:االتهامقرار * 

مصطفى (:صدر قرار اتهام عن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان ضد2011جوان 10حیث أنه بتاریخ 
، الرتكابهم مؤامرة هدفها ارتكاب)أمین بدر الدین، وسلیم جمیل عّیاش، وحسین حسن عنیسي، وأسد حسن صبر
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. عمل إرهابي مع استعمال مواد متفجرة
، والذي 2005فیفري 14االتهامي ادعاءات المدعي العام بشأن االعتداء الذي وقع في یتضمن هذا القرار و 

.)28(شخصـًا آخر231شخصـًا وٕالى إصابة 22أدى إلى مقتل رفیق الحریري و
.)29(2011جوان 28قد صدرت مذكرات توقیف بشأن المتهمین األربعة المذكورین أعاله في و 

:بیقالقانون الجنائي الواجب التط-2
ینص النظام األساسي للمحكمة على أن المحكمة تطبق التدابیر المتضمنة في القانون الجنائي اللبناني 
المتعلقة بتجریم ومعاقبة األعمال اإلرهابیة، باإلضافة إلى الجرائم و الجنح التي ترتكب ضد السالمة الجسدیة 

.)30(م و الجنحلألشخاص، و التجمعات غیر المشروعة و عدم اإلبالغ عن الجرائ
: األحكام و تنفیذها- 3

تصدر المحكمة أحكاما بالسجن علنیة، مسببة و مكتوبة، بأغلبیة قضاة الدائرة االبتدائیة أو دائرة االستئناف، 
منصوص علیها في القانون الجنائي اللبناني قد تصل في أقصاها إلى .)31(وتذیل بأي آراء مستقلة أو مخالفة

السجن مدى الحیاة أو لسنوات محددة على الشخص المدان، معتمدة في ذلك عند االقتضاء على الممارسة الدولیة 
.)32(فیما یتعلق بأحكام السجن وعلى الممارسة المتبعة في المحاكم الوطنیة اللبنانیة

ة عقوبته في دولة یعینها رئیس المحكمة من ضمن قائمة الدول التي تبدي استعدادها یقضي المسجون مد
.)33(الستقبال األشخاص المحكوم علیهم بالسجن من طرف المحكمة

على الدولة التي یوجد المدان بأحد سجونها، و یجیز قانونها إصدار عفو خاص عنه أو تخفیف الحكم و 
و ال یجوز العفو الخاص أو تخفیف الحكم إال بقرار یصدر عن . اصة بذلكالصادر علیه، أن تخطر المحكمة الخ

.)34(رئیس المحكمة الخاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضیات العدالة و مبادئ القانون العامة

:خاتمة
: مالحظات التالیةمن خالل هاته الدراسة المتعلقة بالجوانب القانونیة للمحكمة الخاصة بلبنان ، یمكننا إبداء ال

 إن المحكمة الخاصة بلبنان بدأت باتفاق بین األمم المتحدة و الحكومة اللبنانیة، و انتهت بقرار دولي صادر
.منه25عن مجلس األمن طبقا للفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، و ملزم طبقا للمادة 

1757ق األمم المتحدة، بموجب القرار رقم إن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وفق الفصل السابع من میثا

الصادر عن مجلس األمن، یؤدي إلى إلزامیة ذلك القرار للدولة اللبنانیة، و كافة دول العالم، على أن تعمل على 
تسهیل إقامتها و االعتراف بها، و التعامل معها كونها واجبـًا قانونیـًا و تقدیم المطلوبین لدیها للمحاكمة و إال 

في حالة عدم تقدیم ممن یشتبه بهم في . محل عقوبات دولیة وفق الفصل السابع من میثاق األمم المتحدةستكون 
.القیام بعملیة اغتیال رئیس الوزراء  اللبناني األسبق رفیق الحریري

ألنه إن قرار إنشاء المحكمة وفقا لمـا تم اإلشارة إلیه سابقا، ال یعد انتهاكا صارخا للسیادة الوطنیة للبنان ،
. یكمل الرغبة الوطنیة في إتمام العملیة القضائیة و متابعة المتسببین في الجریمة المقترفة

 تتكون المحكمة من قضاة أجانب و لبنانیین، فالقرار المتخذ في المحكمة یكون باألغلبیة، مما یعني عدم وجود
.تأثیر لبناني في المسألة
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 من % 51نفقات المحكمة  تقع على عاتق دولة لبنان، و نسبة من % 49إن مسألة تمویل المحكمة، بنسبة
النفقات تقع على عاتق األمم المتحدة، هذا دلیل على مسألة تدویل المحكمة الخاصة فأكثر نسبة للتمویل تقع على 

.الخاصةعاتق األمم المتحدة، مما یعني تبعیة التمویل اللبناني للتمویل الدولي في مجال النفقات المالیة للمحكمة 
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.خطورة اإلرهاب البیولوجي
حمایدي عائشة 

كلیة الحقوق 
عنابة–جامعة باجي مختار 

:المقدمة
إن األسلحة البیولوجیة هي أقوى أسلحة الدمار الشامل من حیث الفتك والتدمیر، ألن الحصول علیها ال یحتاج 
إلى إمكانیات باهظة سواء من الناحیة المادیة أو التقنیة، و یمكن استخدامها من قبل الجماعات اإلرهابیة سواء 

یت اهتماما لدى األوساط العلمیة خاصة في أعقاب الممولة من قبل الدولة أو التي تعتمد على نفسها، لذلك لق
، حیث شهدت هذه الفترة ازدیاد وتیرة الهجمات باستخدام األسلحة 2001هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

. بكثرة و التي تعتبر األشد خطورة) الجمرة الخبیثة(البیولوجیة، حیث استخدم البعض جرثومة اإلنثراكس 
.الدول مطالبة بمضاعفة قدراتها لمواجهة الهجمات اإلرهابیةأمام هذا الخطر المتنامي،

Abstract
This paper addresses a new type of

terrorism: Biological terrorism.

Terrorists are increasingly using the

most virulent tools in their attacks

causing the proliferation of diseases.

The findings of the study suggest that

all states should coordinate their

efforts to fight this phenomenon.

Keywords : biological terrorism,

pathoginic diseases, pathoginic

factors, human rights, united

nations .

ملخص
خطورة بعد یعتبر اإلرهاب البیولوجي الظاهرة األشد 

دواتحیث یستخدم اإلرهابیون األاإلرهاب النووي،
البیولوجیة األشد فتكا والمسببة لألمراض الوبائیة في 

یتكون السالح البیولوجي من و . هجماتهم الدامیة
الفیروسات، البكتیریا،(العامل البیولوجي الممرض

الصاروخ،القنبلة،(، والحامل )الفطریات الركتیسیا،
تعد هذه ).الحیوانات،الحشراتلبیولوجیة،الرسائل ا

األسلحة من قبیل األسلحة الصامتة غیر المرئیة،
آثارها ال تظهر ؛  فحیث تستطیع أن تضرب دون إنذار

.إال بعدما یكون مرتكب الجریمة قد توارى عن األنظار
أمام هذا الخطر المتنامي تكاثفت الجهود الدولیة 

؛ و هذا ما تناولته هذه اتطویقهلمكافحة هذه الظاهرة و
.الورقة

العوامل ،اإلرهاب البیولوجي: فاتیحالكلمات الم
األمم ،حقوق اإلنسان،األوبئة الفتاكة،الممرضة
.المتحدة
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من الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث عدم وجود تعریف موحد لإلرهاب و محدودیة المعلومات بشأن هذا 
المنهج العلمي المتالئم مع طبیعة : بالنسبة للمناهج المتبعة. الموضع فجل الكتابات تدور حول نفس المعلومات

. وضوع والمنهج التحلیلي المناسب لتحلیل المعطیات المتعلقة بموضوع البحثالم
إن اإلشكالیة التي نحن بصدد دراستها تدور حول تعریف اإلرهاب البیولوجي، وما هي أهم العوامل البیولوجیة 

هي آلیات هذه وما هي أشهر الوقائع المتعلقة به، و فیما تتمثل جهود الدول لمكافحته، وما ،المستخدمة فیه؟
.المكافحة؟

:لإلجابة على هذه التساؤالت نتبع الخطة التالیة
.تعریف اإلرهاب البیولوجي: أوال
.أهم العوامل المستخدمة في اإلرهاب البیولوجي: ثانیا
.أشهر الوقائع المتعلقة باإلرهاب البیولوجي:ثالثا
.مكافحة اإلرهاب البیولوجي: رابعا

البیولوجيتعریف اإلرهاب : أوال
لتعریف اإلرهاب البیولوجي البد  من التطرق أّوال لتعریف اإلرهاب الدولي بصفة عامة، ثّم التعرض لتعریف 

المتمثلة في و اإلرهاب البیولوجي من خالل المزج بین مفهوم اإلرهاب و بین الوسیلة التي تستعمل في بث الرعب 
.یرا في ترویع وقتل األبریاء استخدام العوامل الحیة الدقیقة األشّد فتكا و تدم

:التعریف الّلغوي-1
تعتبر مسألة تعریف اإلرهاب من التحدیات العویصة التي تواجه المجتمع الدولي سواء من الناحیة السیاسیة 

عند تحضیر االتفاقیة الدولیة للوقایة و قمع اإلرهاب التي تبنتها عصبة 1937أو القانونیة، و ذلك منذ سنة 
ث فشلت هذه المحاولة، و منذ ذلك الوقت و حتى یومنا هذا لم یتوصل إلى إیجاد تعریف موحد لهذه األمم، حی

.(1)الظاهرة و السبب راجع إلى االختالف في المعاییر المعتمدة لذلك
لم یرد تعریف كلمة اإلرهاب أو اإلرهابي في المعاجم القدیمة، و لعل تفسیر ذلك یعود إلى أن تلك الكلمة 

، و تشتق هذه الكلمة من الفعل أرهب، یرهب )2(االستعمال و لم تكن معروفة لدى المجتمع العربي القدیمحدیثة
والمصدر إرهاب، و یقال أرهب فالنا أي خّوفه و فّزعه و یقال كذلك رهب الشيء رهبا و رهبة أي خافه، و قد 

یل العنف و اإلرهاب لتحقیق أهدافهم الذین یسلكون سب'' : عرف المعجم الوسیط للطالب اإلرهابیون بأّنهم
هو ما یخاف منه، و أّن هاته الكلمات '' المرهوب'' و '' الرهب''،كما ورد في قاموس المنجد العربي أّن ''السیاسیة

)3(أي خاف و مصدرها اإلرهابي، و اإلرهابي هو من یلجأ لإلرهاب لیقیم سلطته'' رهب''مشتقة من الفعل ثالثي 
 ،

بترجمتها إلى Terreur:  ح اإلرهاب في الّلغة الفرنسیة فنجده في كلمتین ذات المعنى و هماأّما مدلول مصطل
بالمقابل اإلرهاب وهي كلمة Terrorismeالّلغة العربیة تعني الرهبة و الذعر و الخوف الشدیدین، و تعني كلمة 

مجموعة أعمال العنف التي تقوم هو '' :اإلرهاب كاآلتيLarousseكما عّرف قاموس.حدیثة في الّلغة الفرنسیة
أّما في الّلغة االنجلیزیة فمصدر .''بها مجموعات ثوریة أو أسلوب عنف تستخدمه لإلطاحة بالحكومة القائمة
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وقد . و معناها الرعب و الخوف الشدیدTerrorالتي اشتقت من Tersمصطلح اإلرهاب هو الكلمة الالتینیة 
:عّرف قاموس أكسفورد االنجلیزي اإلرهاب بأّنه

كما استخدم قاموس السیاسة الحدیثة ". استخدام العنف و التخویف بصفة خاصة لتحقیق أهداف سیاسیة"
« The dictionary of modern politics» ستخدم لوصف الجماعات السیاسیة التي ت'' اإلرهاب'' كلمة

العنف للضغط على الحكومات إلجبارها على تأیید االتجاهات المنادیة أو المطالبة بالتغییرات االجتماعیة 
)4(الجذریة

.

األول اإلرهاب و قد تعرضنا الیه والثاني البیولوجي نسبة لعلم : یتكون مصطلح اإلرهاب البیولوجي من شقین
.)5(إلرهابي یستعمل العوامل البیولوجیة كسالح في إرهاب الناسأن ا: البیولوجیا أو علم األحیاء، ومعني ذلك

:التعریف االصطالحي-2
االستخدام العمدي للعنف أو القّوة أو التهدید بهما، یلجأ إلیه الجاني من األفراد '' : یعرف اإلرهاب على أّنه

الدولة أو بأحد أجهزتها األمنیة، ، غیر المرتبطین بعالقة وظیفیة ما مع )بصورة فردیة أو جماعیة(العادیین 
ویقصد االعتداء على مصلحة یحمیها القانون الدولي، و ذلك باستهداف المدنیین أو العسكریین أو األموال العامة 
أو الخاصة، و في غیر حاالت المقاومة المسلحة المشروعة من أجل التحریر و تقریر المصیر، و التي تبیح 

ومصالح الدولة االستعماریة داخل األراضي المحتلة في ما عدا المدنیین غیر أصحاب استخدام القوة ضّد األفراد
.)6(الصفة العسكریة بهدف إحداث فزع أو رعب عام في دولة أو مجموعة من الدول من أجل بلوغ أهداف سیاسیة

، الدقیقة و كذا إفرازاتها السامةاالستخدام المتعمد للكائنات الحّیة'' :یعرف اإلرهاب البیولوجي بأّنه بذلكو 
بهدف إحداث المرض أو القتل الجماعي لإلنسان أو ما یملكه من ثروة نباتیة أو حیوانیة أو تلویث لمصادر المیاه 

(7)" التي قد یشملها التدمیر لعّدة سنواتلبیئة الطبیعیة التي یحیا فیها و أو الغذاء أو تدمیر ا
.

في اإلرهاب البیولوجيأهم العوامل المستخدمة: ثانیا
هناك مجموعة معینة من العوامل البیولوجیة تصلح بشكل أساسي في العملیات اإلرهابیة بسبب خصائصها 

:التي تساعدها على ذلك وتضمن بشكل كبیر نجاح العملیات اإلرهابیة، و أهم هذه العوامل مایلي
Anthrax:الجمرة الخبیثة-1

تسمیة الجمرة ، و)8(الفحمبمعنى trakssبالیونانیة anthraxتعرف الجمرة الخبیثة في لغة الطب باسم 
الخبیثة تسمیة خاطئة، ألّن عبارة الجمرة الخبیثة تعبر عن النوع الجلدي فقط من بكتیریا اإلنثراكس، و لكن جرت 

بالجمرة ) عویة، الجمرة الرئویة، الجمرة الجلدیةالجمرة الم(العادة على تسمیة األنواع الثالثیة من اإلنثراكس
و یطلق علیها بكتیریا التفحم ألنها و منذ مئات األعوام كان یظهر على جلود المصابین بثرات وردیة ،)9(الخبیثة

تتسع رقعتها سریعا ویتحول قلبها إلى اللون األسود ثم یتساقط الجلد كرماد الفحم، و تظهر قبل ذلك بثرة على 
كلسع الحشرات، لكنها تتطور خالل یومین إلى تقّرح مؤلم یكون قطره ) دمل( قعة مرتفعة عن سطح الجلد شكل ب

. سم وتكون شبیهة بالجمرة الملتهبة، مما یؤّدي أحیانا إلى توّرم العقد اللمفاویة الخاصة بالمنطقة المصابة2
.)10(سواءتصیب الجمرة الخبیثة بشكل رئیسي آكالت العشب و اإلنسان على حد 

، Biologie moléculaireإن المأزق األكبر هو هندسة الجمرة وراثیا عن طریق وسائل البیولوجیا الجزیئیة
ات ذات خصائص مختلفة وجعلها ذات قدرة فعالة في اإلضرار بصحة اإلنسان، بمعنى آخر الوصول إلى میكروب
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الحیویة المتاحة، و تنتشر كالوباء حین استخدامها فاعلیة عما هو معروف یمكنها مقاومة المضادات أكثر قدرة و 
في مناطق معّینة، و قد وصلت هذه األبحاث إلى مراحل متقّدمة للغایة حیث لعبت الهندسة الوراثیة عن طریق 
التالعب في مكّونات الجینات داخل الخالیا سواء بحذف بعض المكّونات أو إضافتها فتتكّون جراثیم جدیدة لها 

ة و غیر معروفة مّما یجعلها أشّد فتكا إذا ما استخدمت في الحروب الجرثومیة أو العملیات خصائص مختلف
)11(اإلرهابیة

.

la peste:الطاعون-2
كبیر للمصاب و خراج وصف الممّیز له ظهور دمل الالخبیثة سریع العدوى،مى مرض من أنواع الح

من الكلمة Plagaقد علم أّنه یتوّلد من الجراثیم الضارة، و في الّلغة اإلنجلیزیة اشتقت كلمة الطاعون وغنغرینا، و 
Great Mortality or pestilenceتعني المرض الممیت، و قد استخدم لفظ الموتان العظیم و Plagaالالتینیة 

Blackّما مصطلح الموت األسودم، أ1351-1347ألّول مّرة في أثناء طاعون القرون  الوسطى العالمي 
Death أما في اللغة . م حین ورد ألّول مّرة في روایة ألمانیة19فلم یطلق على ذلك الطاعون حتى القرن

. للداللة على الوباءYi or Dayiالصینیة لم توجد تسمیة واضحة تدل على الطاعون، و قد استخدمت كلمة 
تنتشر ،''ألكسندر بستس'' نسبة لمكتشفها األّولYersenia pestisمسبب المرض نوع من البكتیریا تسمى 

إلى العقد الّلمفاویة "هذه المتعضیات تدخل عبر الجلد و تصل بسرعة . Fleasبین القوارض بواسطة البراغیث
الّدم، حتواء الخمج یحدث إنتان ، حیث تثیر استجابة التهابیة شدیدة، و التي ربما تكون نزفیة، إذا لم یتم ا"النازحة

ٕان الخثار ، یتلو ذلك شح البول و الصدمة، و تتطور إلى آفات نخریة أو تقیحیة أو نزفیة في العدید من األعضاءو 
إّن استنشاق عصیة الطاعون یسبب التهاب األسناخ، . المنتشر داخل األوعیة قد ینتج عنه نزف واسع منتشر

تعیش جرثومة الطاعون في .في الطاعون الرئويأیام و تكون أقصر 6-3وفترة تطور الجرثومة تتراوح من 
.)12(قویة جدا تقتل المحقون بها قبل مضي بضع ساعات) سموم(التراب الرطب العادي، و تفرز ذیفانات

Ebola:اإلیبوال-3
سبب تسمیته كا و األشّد خبثا على اإلطالق، و مثلث من الّرعب في قلوب كل من یعرفونه، فهو األشد فت

بین أعضاء البعثة ) الكونغو( ظهور أّول حالة مرضیة به قرب بامبوكو على ضفاف نهر إیبوال بزائیر اإلیبوال هو
الغابون، السودان، ساحل العاج، ( ، ینتقل من مكان آلخر في إفریقیا 1976سبتمبر 14التبشیریة، وذلك في 

مسبب المرض . )13(ناطق اآلسیویة، وبعض الحاالت المنفردة في انكلترا و في لیبیریا و بعض الم...)أوغندا
Ebola، وهي فیروسات تشبه الدیدان، و اسمه العلمي حّمى اإلیبوال النزفیةFiloviri-dayفیروس من عائلة 

Hémoragic Fever) فیروساتRNA) و یوجد اآلن ثالثة أنواع من األربعة المعروفة حتى اآلن تصیب ،
السودان، إیبوال ساحل العاج أّما إیبوال ریستون لم تعرف إّال في الشامبانزي إیبوال زائیر، إیبوال : اإلنسان و هي

فیروس اإلیبوال شدید العدوى و ممیت، و قد یتماثل البعض للشفاء دون معرفة األسباب، إّال أّنه قد یؤّدي . والقرود
د ال یرغب في ق، و )14()من الحاالت تموت بسبب النزیف المبكر%70(من المصابین%90-50إلى وفاة من 

استعماله كعامل  بیولوجي بسبب عدم ثباته خارج مضیف حیوان یتقبله، و تظهر أعراضه في فترة تتراوح بین 
واحد، حیث یتهتك النسیج العام من ضحایاه خالل أسبوع% 90یومین و ثالثة أیام بعد التعرض له، إّال أّنه یقتل 

ب، و یتشّنج ضحایاه في المراحل األخیرة من إصابتهم، في جسم المصا)فوهة(و ترى في كل فتحة یتمزق، و 
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تنتقل العدوى من إنسان إلى آخر . وینتشر حولهم دمهم الملّوث و یصیبهم االرتعاش والترنح إلى أن یالقوا حتفهم
، أو عن ...كالمخاط، الّلعاب، الدم، السائل المنوي: عن طریق المالمسة الشخصیة أو سوائل جسم المصاب

سة أدوات المریض الملّوثة مثل الحقن، وأدوات االستعمال الشخصي كما ینتقل إلى الطاقم الطبي إذا طریق مالم
.)15(لم یتخذ اإلجراءات الوقائیة الالزمة قبل التعامل مع المریض، أو جثث المرضى، أو جثث الحیوانات النافقة

Botulismاإلصابة بالذیفان البوتیلیني-4 :
هذا المرض من أخطر األمراض على اإلطالق وأشدها فتكا ألنه یستعمل في الحروب أو في العملیات 

بكتیریا ال هوائیة خطرة جدا، إلفرازها ذیفان یستهدف Claustridium botulinumاإلرهابیة تسببه  بكتیریا 
المصاب به، توجد هذه البكتیریا النواقل العصبیة ویثبط فعلها السیما في العضالت فیحدث الشلل وهو ما یمیز 

حیث تنفث البكتیریا ذیفانها، تكون ) في وسط خلل من األوكسجین(في األتربة وزراعتها سهلة بمعزل عن الهواء 
العدوى في الظروف الطبیعیة هضمیة وتحصل من جراء تناول غذاء ملوث أو غیر مطهي مدة كافیة السیما 

، یستطیع الذیفان الدخول إلى الجسم عن ..)لحوم بقر معلبة، نقانق(ئة اللحوم المصبرة، نصف المحضرة أو النی
أما عن . طریق جرح أو خدش جلدي ملوث بالتراب أو حتى عبر األغشیة البصریة أو األغشیة المخاطیة التنفسیة

ن طریق البخ ، فمن الممكن تلویث الغذاء، و خاصة توزیع شبكة المیاه أو ع)إجرائیا أو عسكریا(نشر الذیفان إرادیا
ملغ أي أن حوالي غرام واحد 0.0003في الهواء و هو أخطرها، یعتبر الذیفان قاتال عن طریق التنفس بجرعة 

یزید على ثالثة مالیین إنسان، یسهل القضاء على هذا الذیفان بالغلیان لمدة دقائق، یبقى منه یؤدي إلى هالك ما
دور الحضانة . د و لكّنه یفقد بنیته الفراغیة بالتلوین فتنعدم فعالیته الذیفان ثابتا طیلة أسبوع كامل في الماء لبار 

أیام من بدء التلوث الغذائي وهو بحدود الساعتین فقط في حال تناول الذیفان نفسه مباشرة، یبتدئ 8-2من 
المرض بتبدل في صوت المصاب نتیجة شلل في الحبال الصوتیة، و اضطرابات بصریة نتیجة شلل في آلیة 
المطابقة و اتساع حدقة العین، یصعب البلع و یصبح مؤلما و یتعرض الفم للجفاف و لكن ال یطرأ ارتفاع في 
درجة حرارة الجسم و تزداد لزوجة الّلعاب، یعاني المریض من وهن شدید  و تشنجات بطنیه مؤلمة و إلى إمساك 

.)16(أو إسهال، و یندر البول في حین ال یتأثر الوعي بشيء
أشهر الوقائع المتعلقة باإلرهاب البیولوجي:ثالثا

لم تشهد الساحة الدولیة إرهابا بیولوجیا بالمعنى الحرفي للكلمة قبل حوادث انتشار میكروب الجمرة الخبیثة في 
بعض مدن الوالیات األمریكیة ثم انتشاره في عدد من الدول األخرى، و التي مثلت تحّوال جذریا و جوهریا في 

.)17(هدید اإلرهاب البیولوجيطبیعة ت
:إّن من أشهر الوقائع المتعلقة باإلرهاب البیولوجي ما یلي

:طرد في غرفة البرید یرعب الرئیس األمریكي في البیت األبیض-1
تّم إبالغ الجهات األمنیة بواشنطن بوجود طرد في غرفة البرید 1998أفریل 24في صباح یوم الخمیس 

الذي تحضر علیه مزارع البكتیریا والمدّون علیه '' األغار'' ، یحتوي هذا الطرد على طبق 20x25حجمه 
Bacillus.Anthraci المسببة للجمرة الخبیثة وYersenia.pestis و المسببة لمرض الطاعون و كالهما من

.)18(المیكروبات القاتلة شدیدة االنتشار و العدوى
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المطافئ المختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة ،حیث قامت سیارات اإلسعاف و على إثر ذلك قامت السلطات و 
رجال المباحث الفدرالیة بالتوجه إلى المبنى الرئیسي، و قام الفریق المكلف بالمهمة بارتداء البدل الواقیة التي و 

غالق شارع ماساشوستس تغطي الجسم كّله، بعد أن تعقموا و دخلوا إلى غرفة البرید بالمبنى في الوقت نفسه تّم إ
الذي یبعد عن البیت األبیض بمقدار كیلومتر واحد، و تّم التحفظ على األشخاص الذین كانوا في المكان و الذي  
تجاوز عددهم المائة في محجر صحي، و تّم غلق أجهزة التكییف حتى ال یتم انتقال المرض في حالة  إذا ما 

بوه قام الفریق و عددهم ثمان عشر بعملیة تعقیم كّلي للجسم بعد أن التقطوه، و بعد أن تم انتشال الطبق المش
خلعوا البدل و األقنعة الواقیة، و بعد فحص الطبق المشتبه فیه اتضح على الساعة الثامنة من مساء الیوم الذي 

مر أّنه یحتوي وقعت فیه الحادثة للعلماء أّن هذا الطبق ال یحتوي على هذین النوعین من البكتیریا و كل ما في األ
و المتكّون من األحماض اآلمینیة الالزمة لنمّوها، و لهذا زال مبرر -الوسط الذي تزرع فیه البكتیریا-على األغار

احتجاز األشخاص فتّم اإلفراج عنهم، و قد تّم إبالغ الرئیس األمریكي لما انتهى األمر إلیه ألّنه كان یتابع الواقعة 
الّلوبي ( ول في مكتب المباحث الفیدرالیة أّن جماعة من الیهود التي تسمي نفسها بشغف، و بعد أیام أعلن مسؤ 
، هم الذین قاموا بهذا الفعل كنوع من اإلنذار و التهدید ألّنهم سیفعلون ذلك بطریقة )المناهض لمذابح الهولوكوست

)19(جدّیة في المرات القادمة من أجل تحریر و دعم موقف الیهود في العالم بأسره
.

:الیابانیة المتطرفة و األسلحة البیولوجیة'' أوم شینریكیو'' منظمة -2
في تجهیز المعامل التي یمكنها تصنیع األسلحة البیولوجیة و الجرثومیة، بدأت هذه المنظمة1990منذ عام 

األسلحة و الوسائل البیولوجیة آخر في العاصمة طوكیو، و من بین هذهن أول معمل في مدینة  كماكویشي و وكا
العضویة و حّمى التیفوس والكولیرا، Anthraxو بكتیریا اإلنثراكس Botullinumالكیمیائیة، سّم البوتیلینوم و 

العلماء الجماعة من األطباء والممرضات و فردا من أعضاء40ولم یكتفوا بذلك حیث قام فریق منهم مكون من 
بالذهاب إلى الزئیر بهدف معلن یتمثل في المساعدة على تطویق وباء اإلیبوال 1993بقیادة شوكو أشاهارا عام 

المنتشر هناك، غیر أّن الهدف الحقیقي هو اكتساب الخبرات العلمیة و جمع عّینات من هذا الفیروس بغیة 
سیا أّنه صّرح بعض أطباء المنظمة في حدیث لرادیو رو 1994وفي بدایة . استخدامه فیما بعد كسالح بیولوجي

من المحتمل و المتاح لهم إمكانیة  استخدام فیروس اإلیبوال باعتباره أحد األسلحة البیولوجیة لدیهم، و ینسب لهذه 
، 1995-1990المنظمة أّنها حاولت استخدام األسلحة البیولوجیة في العدید من الهجمات اإلرهابیة ما بین عامي 

منظمة إطالق سم البوتیلینوم من سیارة كانت تدور حول بعض حاول بعض أعضاء ال1990إذ أّنه في أفریل 
فّر الفاعلون قبل أن یكتشف لم یكتب لهذه العملیة النجاح، و المباني الحكومیة المهّمة في طوكیو غیر أّنه

.)20(أمرهم
12یو الذي أّدى إلى وفاة بعد أن قامت هذه المنظمة اإلرهابیة بهجمات إرهابیة على مترو أنفاق طوكو 

من زعماء هذه 20في هذا الهجوم، و لقد استطاعت السلطات المختصة أن تقبض على 500جرح شخصا و 
شوكو (منهم في السجن حتى اآلن، أّما بالنسبة للزعیم الروحي لهذه الجماعة 12الجماعات اإلرهابیة وال یزال 

سنوات نظرا 6أو 5لمّدة -الیابانيطبقا للنظام القضائي-، فقد قّدم للمحاكمة التي ینتظر أن تستمر)أشاهارا
القضاة بسبب الجرائم الفظیعة التي ارتكبتها هذه المنظمة لیس اإلرهاب فقط بل لعدم تعاون المتهم مع المحققین و 

)21(''یاكوزا'' بیعها بواسطة عصابات المافیا الیابانیة و المسّماة یع األدویة و المخدرات المخلقة و تقوم أیضا بتصن
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هذا و قد تم إغالق فرع المنظمة .حصول على دخل كبیر یتم تقسیمه بین هذه المنظمة و تلك العصاباتبهدف ال
في موسكو على إثر اكتشاف أّن مستشار الرئیس السابق یلتسین لشؤون األمن القومي و أقرب الناس  الذین كان 

إّن سر إخفاقات .ئیسي في روسیایثق فیهم هذا الرئیس متورط بصفة أساسیة مع هذه المنظمة فهو شریكهم الر 
جماعة أوم شینریكیو في محاوالتهم اإلرهابیة هي أّن كّمیة الفیروس المستخدمة لم تكن قد وصلت إلى أحد حتى 

.)22(تكون فیه معدیة
:أسامة بن الدن و الوسائل البیولوجیة الحدیثة-3

ولوا ، و یبدوا دون أن یحالفهم الحظ ینسب لعناصر من تنظیم القاعدة التابعة ألسامة بن الدن أّنهم حا
الحصول على األنتراكس و سموم البوتیلینوم من تشیكوسلوفاكیا، طبقا لما أبلغه مسئول في مكتب التحقیقات 

لمجلة نیوزویك، و حسب وكالة استخبارات أجنبیة فإّن العشرات من األرانب و الكالب عثر (FBI)الفیدرالي 
علیها مّیتة نتیجة تسّممها بالقرب من معسكرات تدریب بن الدن بمدینة جالل أباد األفغانیة، كما ینسب للقاعدة 

یكیة، فإّن بعض الخبراء الّروس أّنها حاولت استقطاب علماء أسلحة روس سابقین، و حسب تقاریر استخبراتیة أمر 
زاروا قندهار و أجروا مقابالت للتوظیف مع قیادّیین غیر معروفین في تنظیم القاعدة غیر مسئولین استخبراتیین 
یعتقدون أّن الّروس رفضوا العمل مع بن الدن، و لقد حّذر جورج تینت مدیر وكالة االستخبارات المركزیة 

إرهابیین ال یرفعون علم أّي دولة یحاولون الحصول على أسلحة بیولوجیة  من أنّ 2001األمریكیة في جوان 
. )23(وكیمیائیة

:مكافحة اإلرهاب البیولوجي- رابعا
نظرا لخطورة اإلرهاب الدولي استنفر المجتمع الدولي كل طاقاته من أجل تطویق هذه الظاهرة والتقلیل على 

قد اتفاقیات دولیة وٕاقلیمیة وثنائیة،كما جندت الجهود الوطنیة األقل من نتائجها المروعة ، وذلك عن طریق ع
لذلك،إضافة إلى البحث عن تقنیات التنبؤ بالهجمات اإلرهابیة، حتى یتسنى التصدي لها والحؤول دون وقوعها، 

: وهو ما سنتطرق إلیه في العنصر الموالي
الجهود الدولیة لمكافحة اإلرهاب البیولوجي-أ

دة لمكافحة اإلرهاب الدولي بصفة عامة و اإلرهاب البیولوجي بصفة خاصة، دعت منظمة في إطار خطة موح
األمم المتحدة إلى القیام جنبا إلى جنب مع الدول األعضاء، بإنشاء قاعدة بیانات شاملة واحدة بشأن حوادث ذات 

ها مواد بیولوجیة التي تزمع صلة بالمواد البیولوجیة، و كفالة تكاملها مع قاعدة بیانات الجرائم المستخدمة فی
المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إنشائها، و یشجع أیضا األمین العام على تحدیث قائمة الخبراء و المختبرات 
فضال عن المبادئ التوجیهیة واإلجراءات التقنیة المتوفرة لدیه بغرض التحقیق في الوقت المناسب على نحو فعال 

اد البیولوجیة باإلضافة إلى ذلك نالحظ أهمیة اقتراح األمین العام الداعي إلى جمع في أي إدعاء الستخدام المو 
الجهات المعنیة الرئیسیة في مجال التكنولوجیا البیولوجیة، بما في ذلك األوساط الصناعیة و العلمیة و المجتمع 

دم استخدام أوجه التقدم في المدني و الحكومات داخل إطار األمم المتحدة في برنامج مشترك یهدف إلى كفالة ع
مجال التكنولوجیا البیولوجیة في أغراض إرهابیة أو في أغراض إجرامیة أخرى، بل للصالح العام مع إیالء 

)24(االحترام الواجب للمعاییر الدولیة األساسیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة 
.
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الثنائي و دون اإلقلیمي و الدولي، من أجل تحسین كما تدعو أیضا إلى تكثیف الجهود الوطنیة و التعاون 
مراقبة الحدود و ضوابط الجمركیة بغایة منع و كشف تحرك و منع اإلرهابیین و منع و كشف االتجار غیر 
المشروع بجملة أمور منها األسلحة الصغیرة و األسلحة الخفیفة و الذخائر و المتفجرات التقلیدیة، و األسلحة 

یائیة أو البیولوجیة أو اإلشعاعیة مع التسلیم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في النوویة أو الكیم
هذا الصدد، و تدعو أیضا إلى تحسین التنسیق في مجال التخطیط للتصدي ألي هجوم إرهابي تستخدم فیه 

سیما استعراض مدى فعالیة ما هو قائم األسلحة أو المواد النوویة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة أو اإلشعاعیة، و ال
من آلیات التنسیق المشترك بین الدول المعنیة بتقدیم المساعدات وبعملیات اإلغاثة، و دعم الضحایا و تحسین 
كفاءتها بحیث یتسنى بجمیع الدول تلقي ما یكفي من المساعدة، و في هذا الصدد ندعو الجمعیة العامة و مجلس 

جیهیة للتعاون والمساعدة الضروریین في حالة وقوع هجوم إرهابي تستخدم فیه أسلحة األمن إلى وضع مبادئ تو 
.)25(الدمار الشامل

أما مجلس األمن فهو یتعامل مع قضایا اإلرهاب منذ أوائل تسعینات القرن العشرین و بالنسبة ألسلحة الدمار 
اللجنة : أداة قویة لمكافحة اإلرهاب و هي2001سبتمبر11الشامل و بما فیها األسلحة البیولوجیة، فقد أنشأ قبل 

والتي تضم جمیع أعضاء المجلس و مهمتها رصد تطبیق 1267بموجب القرار 1999المنشأة في عام 
وبناءا على طلب مجلس األمن عّین األمین . 2000الجزاءات على طالبان  والقاعدة بعد ذلك اعتبارا من عام 

تطبیق  الجزاءات لتساعد اللجنة، و تضم الفرقة خبراء في مكافحة اإلرهاب وفي العام فرقة للدعم التحلیلي و رصد 
أیضا 2004القضایا القانونیة ذات الصلة، و حظر األسلحة، و حظر السفر و تمویل اإلرهابیین و في عام 

المنشأة الّلجنة : هیئة أخرى ذات صلة بمكافحة اإلرهاب إلى ترسانته هي1540أضاف المجلس من خالل القرار 
من الحصول ) بما یشمل الجماعات اإلرهابیة( الذي یدعو م خاللها الجهات الفاعلة من غیر الدول 1540للقرار 

)26(على أسلحة الدمار الشامل
.

:تقنیات التنبؤ باإلرهاب البیولوجي-2
ع لم یعد ضربا یعتقد خبراء الحرب البیولوجیة األمریكیون أّن خطر وقوع هجوم إرهابي جدید على نطاق واس

من الخیال، بل أصبح خطرا جسیما وشیكا ینتظرون وقوعه في أّي لحظة، لذلك تم اعتماد اآللیات الوقائیة التالیة 
:محاولة لتطویق هذه الظاهرة قبل وقوعها وهذه اآللیات هي

:وسائل تمییز جراثیم األمراض الفّتاكةتحسین-أ
تتمّیز األسلحة الجرثومیة عن الكیماویة بطول مّدة مفعولها و ازدیاد تأثیرها مع طول الوقت و ازدیاد خطورتها 
مع مرور الوقت، فجرثومة الجمرة على سبیل المثال یمكن أن یستمر مفعولها لمّدة أربعین عاما، و العالج منها 

أن تظهر أعراض اإلصابة علیه، و لذلك فال تكف ممكن في الفترة األولى من وصولها إلى جسم المصاب و قبل
مواجهة استخدام األسلحة الجرثومیة بعد ظهور األعراض بل البّد من إجراءات وقائیة واسعة النطاق فور ظهور 
عالمات تشیر على وجود ما یوصف بالهجوم الجرثومي، مثل وقوع إصابات و وفّیات بنسبة أعلى من المعتاد أو 

احیق أو محالیل أو لدى ظهور أعراض مرضیة معّینة عند نسبة عالیة من السكان في رصد عملیات رش مس
وقت واحد،  و كان العدید من التقنیات الحدیثة في هذا المجال تحت التطویر لسنوات طویلة، لكن االهتمام 

ة على األبحاث سبتمبر، و ال سیما بعد زیادة إنفاق الحكومة األمریكی11بتطویرها قد بلغ أشّده إثر هجمات 
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و المختبر النقال الذي  یكشف عن الجراثیم المستخدمة في الحرب البیولوجیة، والذي ال یزید حجمه ،)27(وتطویرها
األمریكیة منذ عّدة سنوات، و تّم تأسیس هذا المختبر بعد ’’Cepheidعن حقیبة الید قد أنتجته شركة سیفید

األحماض النوویة الخاصة بتشكیلة عریضة من المسّببات المرضیة التقّدم الكبیر في وسائل اختبار و تحلیل 
دقیقة 15كالجراثیم البكتیریة والجزیئات الفیروسیة، و یمكن لهذا المختبر تمییز المسبب  المرضي في غضون 

ثة، ه في تلّوثها بالجمرة الخبیاستخدمت هذه المختبرات النقالة على نطاق واسع لفحص العّینات التي یشتبفقط، و 
یعیب على هذا المختبر النقال اّنه ال یفحص سوى العّینات السائلة فقط و ال یمكنه فحص التلّوث الجرثومي و 

.)28(المتواجد في الهواء
طبقا ألراء العدید من الخبراء فمن المحتمل أن یعتمد أي  هجوم إرهابي جدید على نشر المسّببات المرضیة و 

عات السكانیة عالیة الكثافة حیث سیكون أكثر ضراوة و أشّد فتكا، و لذا فمن في الهواء المحیط بالمدن و التجم
المهّم تصنیع أجهزة قادرة على الكشف عن هذه الملّوثات في الهواء و تقدیر كّمیاتها بسرعة كبیرة، و یأمل قادة 

ا بسرعة كبیرة، و یأمل البنتاغون تصنیع أجهزة قادرة على الكشف عن هذه الملّوثات في الهواء، و تقدیر كّمیاته
قادة البنتاغون أن یحصلوا على سیارة أو سفینة في غضون األشهر القادمة یمكن تزویدها بنظام جدید الختبار 
الهواء بشكل مستمر للتعّرف على الكائنات و الجراثیم الممرضة و نسبة وجودها بدّق عالیة في أقّل وقت ممكن 

األمریكیة حالیا بتطویر و تجهیز هذا النظام الجدید، على استعمال أشّعة '' كولومبس'' و'' دیالند'' وتقوم شركات 
لیفحصا الّذرات المجهریة الموجودة في '' أم آي تي'' بمعهد '' لنكولن''رات الّلیزر و برمجیات طّورت في مختب

، و یقوم الجهاز الهواء بشكل مستمر، و یقوم هذا الفحص التلقائي للجزیئات البیولوجیة الموجودة في الهواء
الكاشف بفصل العّینة و یخلطها بالماء ثّم یمّررها على أشرطة ورقیة تحمل جمیع األجسام المضادة لجمیع 
الكائنات الممرضة المعروفة بتسببها في إحداث عدوى قاتلة، و بعد القیام بتحلیل العّینات و التعرف على ما بها، 

لذي یعمل ذاتیا بإرسال البیانات لغرف التحّكم و الطوارئ باإلدارة یقوم برنامج الكومبیوتر الملحق بالنظام ا
.)29(المركزیة

:اإلنذار المبكر و تطویر نظم المراقبة الحیویة-ب
تقوم اإلدارة األمریكیة حالیا بتطویر نظم المراقبة الحیویة لها عن طریق ابتكار طرائق جدیدة لتجمیع و معالجة 

أو التنبؤ بقرب وقوع الهجمات البیولوجیة اإلرهابیة، و تعتزم إدارة مترو األنفاق في البیانات بسرعة االستشعار 
العاصمة األمریكیة تركیب مجسمات قادرة على رصد المواد الكیمیائیة السامة في الشهر المقبل في محّطتین من 

و حین یرصد وجود محّطات المترو، یقوم جهاز في حجم صندوق أحذیة بامتصاص الهواء باستمرار وتحلیله،
واحدة من مواد كیمیائیة مختلفة تنطلق صفارة إنذار موجودة في غرفة التحكم، و كان هذا النظام یخضع للتطویر 

سبتمبر و وافق 11منذ عامین إّال أّن وتیرة العمل على إخراجه لحیز الوجود تسارعت بشكل كبیر بعد هجمات 
ب مجّسمات مماثلة في عشر محّطات أخرى، و یمكن استخدام ملیون دوالر لتركی15الكونغرس على  تخصیص 

هذه المجّسمات أیضا في المطارات ومراكز التسوق و غیرها من األماكن العمومیة الكبرى المغلقة لم یكشف عن 
نوع الغازات التي یمكن لهذه المجّسمات رصدها لكن من المؤكد أّنه لیس بوسعها الكشف عن أثار المواد 

و یؤّكد العلماء المشاركون في  هذا البرنامج أّنه یمكن تطویر مجّسمات لرصد تلك العناصر في البیولوجیة،
. )30(غضون العامین القادمین
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، و قام جهاز كمبیوتر مزّود بأحدث 2001قامت اإلدارة بتجربة لتجمیع البیانات و تحلیلها في شهر ینایر و 
سبعة أعراض رئیسیة مثل الطفح الجلدي وآالم الحنجرة البرمجیات بتحلیل شكاوي المرضى بشكل سریع إلى

وأعراض أخرى تنشر ألعراض مبكرة تنبئ بهجوم بیولوجي، و یؤّدي وجود نظام استبیانات جّید و سریع لدعم 
واتخاذ القرارات الصائبة و الحاسمة لصّد أّي هجوم بیولوجي بشكل فّعال وسریع و لهذا فّكر خبراء الكمبیوتر في 

بوء بوقوع هجوم إرهابي بیولوجي لإلنذار المبكر و التBio-surveillanceنظام جدید للمراقبة الحیویة استحداث
طّور هؤالء أنظمة تحذیریة تعمل كأجهزة إنذار و یمكنها مالحظة مؤّشرات مبكرة لهجوم بیولوجي مثل زیادة و 

ل و المشاكل المعویة إلى زیادة في عدد الشكاوي من أعراض مرضیة معّینة مثل الطفح الجلدي و الحّمى و السعا
و یهدف الحقل الجدید لتجمیع '' سي''الطلبة المتغّیبین عن الدراسة وٕاقبال المواطنین على شراء الموالح و فیتامین 

تحلیل و تشكیل عریضة من البیانات الیومیة للكشف عن اإلصابة بأمراض وبائیة في األیام األولى لحدوثها وقبل و 
)31(انتشارها لتصیب قطاعا أكبر من المواطنینتفّشیها و 

.

:تطویر أدویة جدیدة- ج
منذ اكتشاف حاالت اإلصابة بالجمرة الخبیثة في أمریكا و الجدال مستمر بین المطالبة باستخدام لقاح واق 

أّن '' البنتاغون'' ضّد المرض و رفض ذلك لصعوبة تنفیذه من الناحیة العملیة في الوقت الراهن، و یذكر 
الّلقاحات التي قّررتها لجمیع أفراد القوات المسلحة و بینهم العناصر التي تتمركز في منطقة الخلیج اصطدمت 
بعقبات غیر متوقعة بعد أن رفض جزء من الجنود و أعضاء الكونغرس ذلك بسبب ما ظهر من آثار جانبیة من 

األمریكیة قد تحتاج سنوات قبل أن تستطیع تطعیم الحساسیة محدودة األثر و مع كّل ذلك فإّن الوالیات المتحدة 
.)32(جمیع جنودها و توفیر مخزون من الّلقاح یكفي جمیع أفراد الشعب

:ةـخاتم
إن اإلرهاب الدولي بصفة عامة یشكل تهدیدا جسیما لحقوق إلنسان السیما الحق في األمن والحق في الحیاة، 

عوامل البیولوجیة، مما یتخصص في إصابة الحق في الصحة وتشتد خطورته باستعمال ال، والحق في البیئة
بالدرجة األولى والحق في البیئة بالدرجة الثانیة، وبعد ذلك باقي الحقوق األخرى، ویشكل التطور المذهل في مجال 

ذلك تعد البیولوجیة وبالتحدید مجال الهندسة الوراثیة العامل األساس في تطویر ونجاح العملیات اإلرهابیة، لمالعلو
مسألة التخلص من هذا النوع من األسلحة من المسائل الحیویة و المهمة في وقتنا الحاضر ولألجیال المقبلة، 
وتعد الجهود الدولیة التي تكللت عن وضع اتفاقیة خاصة باألسلحة البیولوجیة مرحلة أولى من مراحل كثیرة البد 

.تهدیدات هذا النوع من األسلحةانجازها لتحقیق حال من األمراض واألوبئة والشرور
إن وضع اتفاقیة لحظر األسلحة البیولوجیة غیر كاف لتحقیق الهدف منها وهو القضاء نهائیا على هذا النوع 
من األسلحة فإن هذا األمر یعد مستحیال تحقیقه ألن العناصر البیولوجیة التي تستخدم كأسلحة هي في الوقت 

. لطبیة والصناعیة أیضا فال یمكن للدول االستغناء عنهانفسه تستخدم لألغراض الوقائیة وا
كما أن هذه العناصر موجودة في الطبیعة، وال یمكن القضاء علیها ألنها تتواجد في كل مكان وكل نوع منها 
یتكاثر في بیئة خاصة، لكن المقصود من القضاء علیها هو الحد من استخدامها في الحروب ومن ثم في اإلرهاب 
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ي وذلك بالعمل على منع الدول من تطویر هذه العناصر لتكون أشد فتكا وتدمیرا من قبل، وذلك بسبب البیولوج
.اعتكاف البعض تخلیق أنواع جدیدة لیس لهل عالج ومقاومة للمضادات 

:والتوصیاتالنتائج
:بعد دراسة الموضوع تمكنا من التوصل إلى النتائج والتوصیات التالیة

ي جریمة عابرة للحدود، تستوجب مزید من التعاون الدولي في مجال مجابهة أخطارها  اإلرهاب البیولوج-1
.وتبادل الخبرات في هذا المجال محددة للصحة الوقائیة والتقید بتنفیذها في السلم والحرب 

المناسبة تعلیم وتدریب الناس ساكني المناطق المستهدفة إلعمال إرهابیة بأسلحة بیولوجیة على تدابیر الوقایة-2
.وكیفیة حمایة أنفسهم من مخاطر هذه األسلحة الفتاكة وكذلك وضع خطط للطوارئ جاهزة التطبیق

إنشاء المالجئ للحمایة مزودة بمرشحات لتنقیة الهواء، وتأمین أقنعة واقیة كافیة، ومحارق تعمل بأشعة فوق -3
.الحمراء لقتل المیكروبات الضارة 

زة الدولة لتحقیق األمن الحیوي، وخاصة وسائل اإلعالم التي تقع علیها دور كبیر یجب أن تتعاون جمیع أجه-4
في توجیه و إرشاد األفراد إلى مبادئ وأسالیب منع انتشار األمراض و األوبئة، والحث على النظافة التامة في 

بأسالیب الوقایة، وهنا یأتي دور المؤتمرات و الندوات ألجل التعریف . جمیع األوقات، وتحت مختلف الظروف
یأتي دور المؤتمرات و الندوات ألجل التعریف بأسالیب الوقایة ووسائل الحمایة، ومواجهة الكوارث في حالة 

.التعرض ألي نوع من الهجمات أو التسرب لهذه األسلحة داخل البالد
لقاحات والمضادات إعداد خزان استراتیجي من المواد المضادة لفعل األسلحة البیولوجیة، كاألمصال وال-5

. الحیویة وذلك على المستوى العالمي 
.التحلیل المستمر من أجل الكشف الدوري على مصادر المیاه وكذلك رصد حالة الهواء التأكد من عدم تلویثها-6
.عزل األفراد المصابین لمنع انتقال العدوى-7
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دوافعه و آثاره على األداء التنظیمي: ISO 9001إشهاد المطابقة مع معاییر
تحلیل تجارب ثالث مؤسسات جزائریة صغیرة ومتوسطة

شریف حمزاويال.د.أ
عنابة–جامعة باجي مختار -كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

:مقدمة
أدت عولمة األسواق واحتدام المنافسة الدولیة وارتفاع سقف مطالب الزبائن في العقدین األخیرین إلى بروز 
الجودة كأحد أهم عوامل النجاح والتنافسیة في حقل األعمال، ما جعل الشركات الیوم تحرص كل الحرص على 

و قد ُطّورت العدید من الطرق إلدارة . الخدمة و ببرامج إرضاء الزبون وتلبیة حاجاتهااللتزام بجودة المنتج أو

Abstract
This paper discusses the perceived
motivations for, and benefits from, ISO
9001 implementation based on the
results of a questionnaire survey.The
author asked a sample of  managers
from three ISO 9001certified small and
medium firms operating in Annaba
region (Algeria) about what caused
their company to obtain certification
and what effect this had on their
business. Overall, the study’s findings
support the view that small and
medium entreprises attain registration
mainly for external reasons. Moreover,
the majority of respondants claim that
their firm obtained substantial
improvements, internal as well as
external, following implementation of
the standard.  However, aspects
relating to productivity improvements,
cost effectiveness and profit are not
significantly impacted by the standard,
thus, reflecting the firms’ “minimalist”
approach to ISO 9001 implementation.

Keywords: Internal/ external
motivations, ISO9001, quality
management, certification, perceived
benefits.

ملخص
هذا المقال یتفحص الدوافع المدركة لتطبیق معاییر 

و كذا آثارها باستخدام أسلوب المسح 9001إیزو
المیداني؛ حیث قام الباحث باستطالع أولي آلراء عینة 

ثالث مؤسسات صغیرة ومتوسطة في ) 37(من المدراء
تشتغل في 9001حاصلة على شهادة المطابقة إیزو

)الجزائر(قطاعات صناعیة مختلفة في منطقة عنابة
حول األسباب التي دفعت مؤسستهم لتبني هذا النظام 

إجماال، نتائج الدراسة . والفوائد التي جنتها منه بعد ذلك
تدفع المیداینة تدعم فكرة أن أهم األسباب التي

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للحصول على شهادة 
). التنافسیة والمؤسسیة(هي الضغوط الخارجیة المطابقة

فضال عن ذلك، رغم أن المؤسسات الثالث تبنت نظام 
في المقام ااألول ألسباب خارجیة؛ إال 9001الجودة إیزو

أنه یتبین من تحلیل إجابات المدراء المستجوبین أن 
حققت مكاسب خارجیة و داخلیة عدیدة من مؤسساتهم

ولكن هذه الدراسة . 9001تطبیق نظام إدارة الجودة إیزو
كشفت أیضا أن المؤسسات لم تحقق نتائج ذات داللة في 

ة وخفض التكالیف واألرباح میدان تحسین اإلنتاجی
ألن هّمها األساسي كان منذ البدایة الظفر تحدیدا، 
و تمنحها الشرعیة الخارجیة "" تزّین بها الحائط""بشهادة 

أكثر منه لتحسین جودة المنتجات و كفاءة العملیات 
. الداخلیة

الدوافع الخارجیة و الداخلیة، الفوائد : الكلمات المفاتیح
.، إدارة الجودة، اإلشهادISO 9001المدركة، 
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كعملیة المراقبة اإلحصائیة،بروافدها المختلفة) TQM(الجودة وتحسینها في المنظمات مثل إدارة الجودة الشاملة 
الجائزة األوروبیة(ئز الكبرى ، و نماذج الجوا)Six Sigma(حلقات الجودة، إعادة هندسة العملیات، سیكس سیغما 

"EFQM"جائزMalcolm Baldidgeو جائزة ، األمریكیةDemingالدولیة إلى جانب المعاییر) الیابانیة
ISO9000. 9000تكشف مراجعة األدبیات في االختصاص أن المعاییر المرجعیة إلدارة الجودةISO أضحت

أنظمة الجودة في العالم؛ و لكن أیضا أكثرها إثارة للجدل بین أكثر هذه األسالیب شعبیة واستخداما في تطویر 
في ارتفاع عدد المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة الحاصلة على 9000ISOتتجّلى شعبیة المعاییر الدولیة. الدارسین

. شهادة المطابقة بمعدالت فلكیة في العالم في العقدین األخیرین
یة؛ ال سیما تحریر التجارة الخارجیة و اتفاقیات االقتصاداإلصالحات في الجزائر، أدت الضغوط الناجمة عن 

على األسواق بعد شدیدةمنافسةالشراكة والتبادل الحر مع االتحاد األوروبي والبلدان العربیة، و ما أعقبها من 
و یتجلى .على حد سواءرجال األعمال الحكومة وتشغل بال إلى بروز الجودة كأحد أهم المواضیع التيذلك، 

ذلك خصوصا في جملة اإلجراءات التحفیزیة التي اتخذتها الحكومة لمصلحة المؤسسات االقتصادیة قصد 
كما یتجلى في تفعیل ؛ 9000ISOتشجیعها على االنخراط في مسعى الجودة والحصول على شهادة المطابقة

العدید من تطورات بالفعل ذه الهدفعت . واستحداث جائزة وطنیة للجودةنشاطات المعهد الجزائري للتقییس
إلى فتح أبوابها أمام هذه الثقافة الجدیدة في السنوات األخیرة، ، بما فیها الصغیرة والمتوسطة،المؤسسات الجزائریة

تشیر اإلحصائیات المتوفرة أن المؤسسات االقتصادیة التي تحّصلت على، حیثةوتطبیق مواصفات الجودة الدولی
، ارتفع في هذا المجال، رغم قلتها النسبیة إجماال وانطالقتها المتأخرةISO9001: 2000شهادة المطابقة مع

.(1)2007سنة نهایة في 450إلى أزید من 2002عام مطلع مؤسسة في 16حوالي عددها في ظرف وجیز من 
في كافة 9000ISOمعاییر إدارة الجودة الذي شهد فیه العالم تنامي شعبیة لكن المفارقة هي أنه في الوقت 

واجهت هذه المرجعیة الدولیة في المطابقة أیضا انتقادات شدیدة ال سیما في سیاق تطبیقها في القطاعات،
األول یتعلق بالشكوك . باختصار شدید، یمكن حصر هذه االنتقادات في جانبین. المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ومدى فعالیتها في تحسین الجودة واألداء بشكل عام في 9000ISOالتي ما انفكت تحوم حول جدوى مواصفات
كل السیاقات؛ حیث أظهرت بحوث میدانیة عدیدة في هذا المضمار وجود تضارب كبیر في النتائج المتوصل 

و الثاني یتصل بالصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تلبیة متطلبات هذا النظام .(2)إلیها
.(3)یةبسبب إجراءاته المعقدة و تكالیفه العالد المتوقعة من اإلشهاد وجني الفوائ

على األداء التنظیمي یدعونا للتساؤل عن هذا ISO 9000هذا التباین في اآلراء حول اآلثار اإلیجابیة لإلشهاد
في ؤسساتبَم، یا ُترى، نفّسر إقبال هذه الم. الموضوع في سیاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

على التسجیل تحت هذا النظام؟ هل قررت األخذ بهذا النظام بناء على فهم واضح النعكاساته السنوات األخیرة
على األداء أم أنها كانت مرغمة على ذلك؟ هل الحصول على شهادة المطابقة یبرر فعال الوقت و األموال والجهد 

اییر الدولیة والمكاسب التي للمعاإلضافي المبذول في ذلك؟ بشكل عام، كیف ینظر المدراء في هذه المؤسسات
؟ تجنیها من تطبیقها

الهدف من هذه الدراسة األولیة هو فتح باب النقاش حول هذه المسائل في السیاق الجزائري بتسلیط الضوء 
علیها من خالل استطالع آراء عینات ممثلة للمدراء في ثالث مؤسسات صغیرة ومتوسطة ناشطة في منطقة 
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ISO9001تحّصلت على شهادة المطابقة مع نظام إدارة الجودة) الجزائرشمال شرق (عنابة  من هیئات 2000 :
المقابلة الشخصیة و یركز التحلیل المقترح، الذي یعتمد على استخدام أسلوب االستمارة المهیكلة و. إشهاد دولیة

ذ قرار الحصول على في جمع المعلومات، على فهم تصورات هؤالء ألهم األسباب التي جعلت مؤسستهم تتخ
و من ثم فإن مشكلة الدراسة تتلخص في اإلجابة . و تقییمهم للمكاسب التي حققتها مؤسساتهم جراء ذلكالشهادة

: عن السؤالین التالیین
 ؟9001ما هي األسباب التي دفعت المؤسسات إلى تطبیق نظام إدارة الجودة إیزو
؟9001حصولها على شهادة المطابقة لإلیزو ما هي الفوائد المدركة التي جنتها المؤسسة من

یستند التحلیل إلى منطق مقارن یسمح بمناقشة دوافع اإلشهاد وفوائدها كما یتصورها المدراء في المؤسسات و
. محل الدراسة؛ من جهة، و نفس هذه الدوافع والفوائد كما جاءت في نتائج الدراسات السابقة، من جهة أخرى

من قلة البحوث حول هذا الموضوع في الجزائر؛ إذ على الرغم من تزاید عدد المؤسسات تنبع أهمیة الدراسة 
دراسات میدانیة -حسب علمنا-الجزائریة الحائزة على شهادة المطابقة إیزو خالل العقد األخیر، فلیس هناك

من الناحیة العملیة؛ كما تنبع من كونها تتناول موضوعا هاما. في السیاق الجزائريتعالج تجارب هذه المؤسسات 
فھم طبیعة العالقة بین اإلشھاد واألداء و تلفت حیث یمكن أن تساعد مدراء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فى 

. انتباھھم للظروف الداخلیة التي تزید من فرص تحقیق الفوائد المرجوة  من ھذا النظام
جع بسرعة المفاهیم والدراسات السابقة حول نظام المحور األول یرا. ُقّسمت الدراسة إلى ثالثة محاور رئیسة

مع التركیز بصورة خاصة على األسباب التي تدفع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى 9001ISOإدارة الجودة 
و المحور الثاني یدور حول شرح منهج البحث . على الفوائد المتوقع أن تجنیها من ذلكتبني هذا النظام و
أما المحور الثالث؛ واألخیر، فیلخص نتائج البحث . ه ثم عرض النتائج مع تحلیلها و تفسیرهاالمیداني و إجراءات

. ویناقش انعكاساته على إدارة المؤسسات وعلى اتجاهات البحث في المستقبل
اإلطار النظري و الدراسات السابقة-1

9000ISOفكرة موجزة عن المواصفات القیاسیة -1.1

؛ )International Organisation for Standardisation(أصدرت المنظمة الدولیة للتقییس 1987في عام
من أجل تطویر المواصفات ) 1946(وهي منظمة دولیة غیر حكومیة تأّسست بعد الحرب العالمیة الثانیة 

بهدف تسهیل 9000ISOوتوحیدها على الصعید العالمي، أصدرت سلسلة معاییر إدارة الجودة المعروفة باسم
، التي تمثل إجماعا 9000ISOتقوم عائلة معاییر. التبادل الدولي للسلع والخدمات و تطویر التعاون بین األمم

حد أدنى من ) تنمیط(دولیا حول الممارسات الناجحة في اإلدارة، على فكرة بسیطة مفادها أنه یمكن معایرة 
هي عبارة عن نظام و. للموردین والزبائن على حد سواءخصائص نظام إدارة الجودة الذي یحقق فوائد مشتركة 

بغض النظر عن ة،منظمفي أي المطلوب توفرها في نظام إدارة الجودة متكامل یحدد ویصف العناصر الرئیسیة 
الخدمات التي تقدمهاأومنتجاتالأّن بالتأكد من و یسمح إلدارتها شكلها القانوني أو حجمها أو قطاع نشاطها؛

.هموتوقعاتالزبائنمع حاجات أو رغباتتتوافق 
اتساع قاعدة لكنها سرعان ما انتقلت تحت تأثیر عولمة األسواق وفي أوروبا و9000نشأت معاییر إیزو

المبادالت الدولیة إلى كافة القطاعات االقتصادیة واإلداریة والتربویة في العالم؛ و قد باتت الیوم تحظى باعتراف 
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فعلى سبیل المثال، تشیر تقاریر المنظمة الدولیة للتقییس أن عدد . رجعي في إدارة الجودةدولي واسع كنموذج م
في  982832إلى 1994في 70346الصادرة في العالم قفز من حوالى9000ISOشهادات المطابقة لنظام 

بلدان لم یكن معروف ، و ما زال هذا العدد في الصعود من یوم آلخر ال سیما في (4)بلد 178في 2008دیسمبر
.عنها انشغالها بالجودة من قبل

2000الثانیة في عام و1994ثالثة تحدیثات األولى في عام 9000ISOشهدت عائلة معاییر إدارة الجودة 

كانت بسیطة نسبیا واستهدفت في المقام األول إزالة بعض جوانب عدم 1994تحدیثات . 2008واألخیرة في عام
جوهریة حیث مّست البناء الرئیسي 2000ي للمقاییس األصلیة؛ فیما كانت تعدیالت إصدار عام االنسجام الداخل

لقد جاءت هذه "". إدارة السیرورة""طریقة تفكیر جدیدة تدور حول فكرة أتت بمفاهیم وللمعاییر المرجعیة و
في إدارة الجودة و كذا النقائص األفكار الجدیدةلتأخذ بعین االعتبار المستجدات في بیئة األعمال والتعدیالت

ISO(التي برزت عند تنفیذ الطبعات السابقة في المیدان؛ حیث تم دمج المواصفات السابقة بأجزائها الثالثة 

9001 ،ISO 9002،ISO 9003(أنظمة إدارة الجودةاسمعلیها في وثیقة واحدة أطلقISO 9001 أما . 2000 :
ISO 9001یفة و لم تغیر أهداف معاییر النسخةالتي كانت طف،2008تعدیالت عام  فقد جعلتها مطابقة ،2000 :

.  ISO 14001مع مقاییس اإلدارة البیئیة 
من خمس فقرات رئیسیة تصف المتطلبات ISO 9001: 2000باختصار شدید، تتألف بنیة عائلة المعاییر

و أخیراالخدمة؛ / مراقبة الوثائق، مسؤولیة اإلدارة؛ إدارة الموارد؛ إنجاز المنتج: الرئیسیة لنظام إدارة الجودة؛ وهي
كنموذج في إدارة مختلف عملیات "" مقاربة السیرورة""القیاس والتحلیل و التحسین المتواصل، وهي تدعو إلى تبّني

من بدایة سلسلة خلق القیمة حتى نهایتها بالتركیز على جودة األنشطة التي تؤدي إلى الُمنتج بدال من المؤسسة
ترمي المواصفة في هذا السیاق إلى جعل نظام الجودة المطبق قادرا على تحقیق أهداف . التركیز على المنتجات

لى أربعة مراحل باتباع منهجیة دیمینغ الجودة بتشدیدها على تنفیذ كل نشاط أو عملیة من عملیات المنظمة ع
)Deming ( المشهورة في التحسین المتواصل) خططPlanنفذ ،Doافحص ،Checkعالج ،Act((5) .

معینة المنظمات التي تتوفر في تسییرها مواصفاتعن غیره هو تمكینISO9001ما یمیز نظام إدارة الجودة
التسجیل وأ) certification(جیة تسمى الهیئة المانحة لإلشهادمن طلب اعتماده أو تسجیله لدى هیئة خار 

)registration(إن اإلشهاد لیس مطلبا من .، وهي هیئة مستقلة ُمعتمدة ومصّرح لها من منظمة االعتماد الوطنیة
إدارة مطالب المرجعیة الدولیة إیزو؛ فهو إجراء طوعي؛ و لكنه یصف المعاییر التي ٌیقّیم على أساسها نظام 

الجودة من ٍقبل هیئة اإلشهاد أهّمها توثیق مختلف إجراءات و سیرورات النشاط، إعداد دلیل الجودة و الخضوع 
یستوفي اإلدارةفإذا كان نظام . لتدقیق خارجي تُقّدم خالله األدلة على تطابق نظام اإلدارة مع متطلبات المرجعیة

. تد صالحیتها على مدى ثالث سنواتالمعاییر ُتمنح المؤسسة حینئذ شهادة مطابقة تم
المؤسسات الصغیرة والمتوسطةو9001ISOمعاییر -2.1

بدأ و انتشر أساسا في 9001IS0رغم أن التحرك في اتجاه تطویر تسییر الجودة على أساس مبادئ نظام 
المؤسسات الكبیرة؛ إال أن سیاق العولمة و بروز الجودة كمتغیر استراتیجي منذ بدایة التسعینیات دفع أعدادا 

Boon and((6)متزایدة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تطویر الجودة لدیها على أساس هذه المرجعیة 

Ram, 1998 ن على أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي ُتعّرف عموما بأنها مع ذلك ُیجمع المختصو ). 23 :
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جْمع : تملك خصائص محددة تمیزها عن المؤسسات الكبیرة منها،500منظمات مستقلة ال یزید عدد عمالها عن 
والبشریة الُمسّیر بین أدوار عدیدة وانهماكه شخصیا في العملیات الیومیة للمؤسسة، محدودیة الموارد المالیة/المالك

والتقنیة المتاحة، بساطة الهیكل التنظیمي وسیادة األسلوب غیر الرسمي في التسییر؛ محدودیة نطاق النشاط من 
لقد بینت دراسات عدیدة أن هذه . (7)حیث المنتجات وقاعدة الزبائن، وافتقارها للمختصین في میدان الجودة

على تطبیق نظام إدارة الجودة في المؤسسات الصغیرة الخصائص، السیما محدودیة الموارد والخبرات، تؤثر 
فقد أعیب مثال على المرجعیة الدولیة في . والمتوسطة و تحّد من قدرتها على االستفادة بالكامل من مزایا اإلشهاد

المطابقة تعقید اإلجراءات و كثرة العمل الورقي المطلوب، كما أعیب على عملیة اإلشهاد ضخامة التكالیف 
.(8)ة التي تتسبب فیها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة قیاسا بمواردها المحدودةاإلضافی

بجعل النظام  یستجیب أكثر على تدارك هذه النقائص20009001ISO :لذلك حرص مطورو النسخة المعدلة
وقراطیة األولى بالتقلیص من حجم العمل الورقي و البیر . الحتیاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بطریقتین

إجراءات؛ مع ترك 6إلى 18وتبسیط اإلجراءات بخفض عدد القواعد واإلجراءات الموثقة المطلوب إعدادها من 
الثانیة باالنتقال من نظام یضمن و. الحریة للمؤسسات في تقریر إن كانت بحاجة إلى إجراءات إضافیة أم ال

ISO9001ركزت المقاییسهكذا . جودة المنتجات إلى نظام یؤسس لجودة تسییر الجودة على وصف ما 2000 :
یجب أن تقوم به المؤسسات بشكل عام دون أن تشیر إلى كیفیة تحقیق ذلك في المیدان؛ وهو تطور إیجابي یمنح 

لكن في نفس الوقت هذا . المؤسسات استقاللیة و مرونة أكبر في إدماج متطلبات المرجعیة في ممارساتها الیومیة
ما على شهادة المطابقة لیس ضمانة على جودة منتجاتها أو خدماتها، بل یعني فقط أن یعني أن حصول مؤسسة

. نظام تسییر الجودة في هذه المؤسسة تتوفر فیه مجموعة من الشروط المحددة
ISO 9001دوافع الحصول على شهادة المطابقة - 2

حصولها على شهادة المطابقة واضحة و ال قد یبدو للوهلة األولى أن األهداف التي تنشدها المؤسسات من 
غبار علیها وهي تحسین جودة السلع أو الخدمات؛ و لكن األمور لیست بالسهولة التي یتخیلها البعض؛ إذ تشیر 

بصورة عامة، هنالك . 9001ISOمراجعة األدبیات في هذا المجال إلى وجود قراءات عدیدة لدوافع اإلشهاد
مرجعیة التحسین الخارجي : مصادر المحتملة للفوائد المتوقع تحقیقها من اإلشهادمرجعیتان نظریتان تفسران ال
مرجعیة التحسین الخارجي، وهي مرجعیة مبادئها متجذرة في كتابات التیار . )10((9)ومرجعیة التحسین الداخلي 

؛ )من تحسین اإلیرادات(، تفید بأن مزایا اإلشهاد تأتي من خارج الشركة(11)المؤسسي المعروف في نظریة التنظیم 
وهي مرتبطة أساسا بتلبیة مطالب كیانات خارجیة فاعلة كالزبائن واألسواق والتشریعات أو بتحسین مدارك هذه 

، (12)أما مرجعیة التحسین الداخلي، التي تمتد جذورها في نظریة المنشأة القائمة عل الموارد. الكیانات للمؤسسة
ة من العملیات الیومیة للمنظمة؛ أي من تحسین جودة المنتجات وفعالیة التنظیم فتحیل إلى فوائد اإلشهاد النابع

الفقرات التالیة تحلل بإیجاز مضمون هذه الفوائد كما وردت في ). من خفض التكالیف(والعملیات الداخلیة 
. األدبیات المختصة

الدوافع الخارجیة -1.2
هو نظام في إدارة الجودة تتبّناه الشركات طوعا؛ إال أن قرار الحصول على شهادة 9001ISOرغم أن 

أغلب الدارسین للموضوع یمیلون إلى تفسیر إقدام . ما تفرضه التحدیات والضغوط الخارجیةالمطابقة كثیرا
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ثة قوى بالضغوط الممارسة علیها من قبل ثالISO 9001المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على خطوة اإلشهاد
فالمؤسسات تنشد اإلشهاد إذا . والمنافسة) التشریعات(كبار الزبائن، سلطات الضبط الحكومیة : خارجیة نافذة هي

كان كبار الزبائن یطالبونها بذلك؛ أو إذا كانت تشعر أن اإلشهاد سیصبح في المدى المنظور شرطا إجباریا 
مؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة لكبار المشترین وخیر مثال على ذلك آالف ال. للتعامل في قطاع النشاط

الصناعیین في العدید من القطاعات كصناعة الطائرات والنقل و قطاعات المعدات الطبیة والتغذیة واإللكترونیات 
أیضا بدافع المطابقة مع التشریعات التي 9001ISOكما تتبنى المؤسسات نظام . والنفط في العدید من البلدان

فمثال، . تنظیمیةأو ذاك لدواع صحیة أو بیئیة أو)أو التكتل االقتصادي(السلطات العمومیة في هذا البلد تسّنها
االتحاد األوروبي، وهو أكبر سوق في العالم، یلزم الشركات العاملة في طیف واسع من القطاعات بالحصول على 

ضف إلى . (13)ت الحاصلة على نفس الشهادة كما یلزمها بالشراء حصریا من الشركاISO 9001شهادة المطابقة 
إیزو لیس فقط إلى شرط تعاقدي إجباري في التعامل مع أعداد متزایدة من المشترین ذلك تحّول شهادة المطابقة

أخیرا، قد تقرر الشركات . (14)العمومیین في كثیر من البلدان؛ و لكن أیضا في الدخول إلى األسواق العالمیة 
فالشركات التي ترى أعدادا كبیرة من . دة بدافع مواجهة الضغوط التنافسیة ومجاراة المنافسینالحصول على الشها

منافسیها یحصلون على الشهادة تجد نفسها مرغمة على أن تحذو حذوهم حتى ال تتخّلف عنهم و تفقد الزبائن 
.(15)واألسواق 

اء العالم إلى التحوالت العمیقة التي سریعا في كافة أرج9001ISOیعزو أغلب الدارسین انتشار المعاییر
شهدتها بیئة األعمال منذ منتصف الثمانینات من القرن الماضي كعولمة األسواق و تكاثر عقود المناولة الدولیة 
الناجمة عن انشطار نظم اإلنتاج المندمجة عمودیا ولجوء أعداد متزایدة من الشركات إلى تخریج جزء كبیر من 

سواق، مثال؛ وّلدت حاجة ماُسة لتطویر مقاییس مرجعیة من شأنها أن ُتسّهل نمو التجارة فعولمة األ. نشاطاتها
كما .)16(العالمیة و ُتحّد من تأثیرات العراقیل التقنیة أمام حركة السلع بین األمم بسبب اختالف المعاییر الوطنیة 

ساهمت الشركات العالمیة، التي أصبحت تعتمد في إمداداتها على أعداد كبیرة من الموردین المنتشرین عبر 
بتوظیفها أكثر فأكثر كأرضیة مشتركة لتقویم جودة هؤالء الموردین ISO9001العالم، في انتشار شهادة المطابقة 

عن بعضهم من خالل خفض ) جغرافیا و ثقافیا(دین واالختیار من بینهم وآلیة لترشید عالقاتها مع شركاء بعی
.)17(حاالت النزاع وتكالیف الصفقات

لیس بالضرورة القناعة بجدوى IS09001ما یحرك المؤسسات هنا و یدفعها لتبني معاییرأن إذن واضح 
ید من العقود الحصول على المز أو العملیات الداخلیة؛ وٕانما الرغبة في /المواصفة في تحسین جودة المنتجات و

الشرعیة المؤسسیة التي یمنحها لها الحصول في األسواق الخارجیة من خالل )اإلیرادات(والزیادة في المبیعات 
. على الشهادة، فلوال الضغوط المؤسسیة لما كانت المؤسسة بحاجة أصال إلى الشهادة

إلشهاد یتمثل في رغبتها في استعمال العامل الخارجي اآلخر الذي یدفع المؤسسات لالنخراط في مسعى ا
تنافسیتها في السوق من خالل بناء أو تحسین صورة الشركة الشهادة كأداة تسویقیة لتحسین فعالیتها التجاریة و

الواقع أن الكثیر من المؤسسات تُْقدم على خطوة اإلشهاد، حتى وٕان لم یكن مفروضا علیها من . بربطها بالجودة
فهي تدرك أن الجودة لها بعُد خارجيُّ هام یتمثل . ن ذلك یرقى بسمعتها و تنافسیتها في السوقالزبائن، ظنا منها أ

بغض النظر عما إذا كانت )18(؛ أي جودة تلبي احتیاجاته وتوقعاته وتنال رضاه""یریدها الزبون""في الجودة التي 
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إلى انتشارها الواسع في كل 9001یزووترجع شهرة معاییر إ. ستؤدي إلى تحسین أداء العملیات الداخلیة أم ال
القطاعات والسلع والخدمات والترویج المكثف لها من ٍقبل مكاتب االستشارة وهیئات االعتماد الوطنیة و كأنها 

. عنوان لجودة المنتج أو الخدمة
استعمال أوال، . تنافسیتها بطرق عدیدةأن یساهم في تحسین سمعة المؤسسة وIS09001نظریا، یمكن لإلشهاد

أو هكذا (فالظفر بشهادة ذات شهرة عالمیة مثل إیزو یعطي . كمادة إشهاریة في اتصاالت الشركةشعار اإلیزو
الشركات مصداقیة و سمعة أكبر في السوق؛ فهو بمثابة دلیل على أن الشركة تولي جودة المنتجات وخدمة ) ُیعتقد

. )19(الزمة لتقدیم منتجات تستجیب الحتیاجات الزبائن وتوقعاتهمالزبون أهمیة كبیرة وتنّفذ اإلجراءات والممارسات ال
وهذه السمعة بدورها تمّكن الشركة من الحفاظ على الزبائن الحالیین وكسب زبائن جدد؛ كما تمنحها قدرة أكبر على 

داء المالي التحكم في أسعار البیع من خالل تمییز منتجاتها بالجودة، ما یقود في النهایة إلى تحسین مستوى األ
. والحصص السوقیة) اإلیرادات(من خالل المزید من المبیعات 

الدوافع الداخلیة- 2.2
قد یعكس أیضا نیة استراتیجیة لدى المدراء في استخدام النظام في ISO 9001إن تطبیق نظام إدارة الجودة 

كمورد تنظیمي هام ولیس 9001ر إیزوفهم ینظرون إلى معایی. تحقیق الجودة وكفاءة العملیات الداخلیة لمؤسساتهم
9001فالمؤسسات هنا تتبنى المعاییر إیزو. تزید من حجم المبیعات كما سبق الذكر"" شهادة ُتزّین الحائط''مجرد 

بإرادتها الحرة و اقتناعا منها بقیمتها الذاتیة؛ أي بأن إجراءاتها تشّكل أداة فعالة لتحسین جودة منتجاتها وعملیاتها 
یتعامل مع أساسیات تسییر الجودة، وهو قبل كل شيء 9001علینا أال ننسى أن نظام الجودة إیزو. (20)الداخلیة

منظومة تقوم على إدارة جملة من الممارسات الرامیة إلى إدماج انشغال المنظمات بالجودة في تسییرها الیومي 
بناء برنامج فعال وُمبرهن علیه إلدارة الجودة یشمل توثیق اإلجراءات، أجهزة ""ُصممت خصیصا لمساعدتها على 

. (21)، تتّبع العملیات، خفض األخطاء والتواصل مع الزبائن و خدمات ما بعد البیع المراقبة
فرصة لتحسین عملیاتها و نظمها الداخلیة أن 9001نظریا، یمكن للمؤسسات التي ترى في نظام الجودة إیزو

في المطابقة على أساس أوال، من الناحیة اإلجرائیة، یجمع الدارسون للمرجعیة الدولیة . تحقق العدید من المكاسب
. (22)مقارنتها بنظام إدارة الجودة الشاملة على أن متطلباتها تمثل الحد األدنى المشترك بین كل نظم إدارة الجودة 

. فهي تزود المؤسسات بإطار عام موّثق و أدوات عملیة إلدماج ممارسات تسییر الجودة و التأكد من تطبیقها
؛ (23)خطوة أساسیة أولى في التأسیس لفلسفة إدارة الجودة الشاملة ISO9001لذلك اعتُبر تطبیق نظام الجودة

خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي ال تملك تجربة سابقة في إدارة الجودة؛ ولكنها بحاجة في 
طبیق برامج أخرى األول لتطهیر تنظیمها الداخلي والتأكد من أنها تتحكم في األساسیات قبل التطلع للتقدم في ت

تزوید المؤسسات بسلسلة من اإلرشادات حول كیفیة إرساء هنا فيو تتجلى فائدة معاییر إیزو. للجودة أكثر تطورا
.نظم إدارة الجودة، وهو ما ال توفره لها نظم إدارة الجودة األخرى

الصرامة واالنضباط؛ حیث یفرض على المنظمة درجة عالیة من9001ثانیا، تطبیق المعاییر المرجعیة إیزو
یتعّین علیها أن توّثق بشكل أفضل كافة عملیاتها وتضع إجراءات معینة لقیاس الجودة باستمرار و أخرى لمراقبة 

-وهذه اإلجراءات الرقابیة الُمحكمة. الخ..حاالت عدم المطابقة والتأكد من أن العمل التصحیحي المناسب متوفر
مؤسسة من الحصول على منتجات ذات مواصفات أعلى من الحد األدنى سُتمّكن ال-إن طبقت بشكل صحیح
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ومن خفض التكالیف السلبیة للجودة و زیادة الكفاءة التشغیلیة ) تحسین جودة المنتجات(المقبول لدى الزبائن 
فعلى سبیل المثال، سیمّكن تحلیل و توثیق مختلف اإلجراءات والنشاطات المؤسسة من رصد . (24)للمؤسسة 

خطاء ومعالجتها مبكرا ما یؤدي إلى خفض نسبة المنتجات غیر المطابقة وتالفي إعادة العمل والتصلیح، األ
، كما یؤدي )تحسین اإلنتاجیة(والقضاء على األنشطة غیر المنتجة للقیمة ) الخردوات(والتقلیص من هدر الموارد 

وكل هذه . إلى خفض التكالیف المرتبطة باألعطال وٕادارة شكاوى الزبائن والتعامل مع المرجوعات والضمانات
( 25)التحسینات مجتمعة ستقود إلى خفض التكالیف و في النهایة إلى زیادة األرباح 

.

فمثال یتطلب . له انعكاسات إیجابیة على بیئة العمل والموارد البشریة9001ISOا، وأخیرا، تطبیق معاییرثالث
إرساء أسس نظام إدارة الجودة في المؤسسة إعداد جمیع العاملین و تدریبهم على مفاهیم الجودة و متطلبات نظام 

مل هما الهدف األسمى للمؤسسة وتعریفهم بالفوائد إیزو، كما یتطلب التواصل معهم إلقناعهم بأن الجودة وجودة الع
تحسین دافعیة الموظفین و الرفع من ) 1: التي تعود علیها جراء ذلك؛ و هذه أمور من شأنها أن تساهم في

تحسین التواصل والتعاون الداخلي بین األفراد ) 2مستوى وعیهم بأهمیة الجودة وكیفیة تحقیقها في المؤسسة، 
.نظمةومختلف أقسام الم

كل هذا على الصعید النظري، أما على الصعید العملي فقد أكدت معظم الدراسات المیدانیة التي أجریت حول 
في المقام 9001دوافع اإلشهاد أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تسعى للحصول على شهادة المطابقة إیزو

لزبائن وظروف السوق و لیس عن فهم واضح األول ألسباب خارجیة؛ أي استجابة للضغوط المفروضة علیها من ا
فعلى سبیل المثال، بینت الدراسة التي . وحقیقي لمقاصد هذا النظام باعتباره أداة من أدوات إدارة الجودة الشاملة

أن األسباب الخمسة األولى التي جعلت (26)على عینة من المؤسسات الكندیة Bhuiyan and Alamأجراها
استجابة لطلب الزبائن أو توقع حصول هذا الطلب : هي كما یلي9001ISOخطوة اإلشهاد المؤسسات تُْقدم على

في المستقبل، تحسین ممارسات إدارة الجودة، تحسین جودة المنتجات، فرض االنضباط وتعزیز ثقافة الجودة في 
شركات مّثلت فیها ، في دراسة مسحیة لعینة من الو آخرونDouglasأظهر. المؤسسة و التمّیز عن المنافسین

بالمئة، أن العوامل الخمسة األولى التي دفعت أغلب المنشآت لإلشهاد هي 65المنشآت الصغیرة والمتوسطة نسبة 
المساعدة في تحسین الخدمة للزبون؛ توقُّع أن تصبح الشهادة مطلوبة من : اآلتيعوامل خارجیة وتتمثل في

أو تحسینها، ألن شهادة المطابقة شرط ُمؤّهل أو مطلوب /الزبائن في المستقبل؛ للمحافظة على الحصة السوقیة و
جدا، في دراسة مقارنة فقد و Sun and Chengأما .(27)في المسابقات على المناقصات وتحسین الكفاءة التشغیلیة 

، أن العامل الرئیسي الذي )28(لممارسات الجودة في عینة من المؤسسات الصغیرة والشركات الكبیرة في النرویج
هو الرغبة في االستجابة لمطالب الزبائن؛ في حین أن 9001ISOیدفع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لإلشهاد 

اخلیة مثل خفض التكالیف، تأمین بقاء الشركة واستجابة لطلب اإلدارة دوافع الشركات الكبیرة هي تحقیق أهداف د
من قبل من ) Brown and Van der Wiele)29وهذه النتائج مشابهة للخالصة التي كان قد توصل إلیها . العلیا

والضغوط الخارجیة على أن أغلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشعر أنها كانت مجبرة من قبل الزبائن
. 9001ISOإلشهاد ا
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على األداء ISO 9001آثار تطبیق مواصفات -3
میدانیا في العدید من البلدان؛ على األداء التنظیمي9001ISOانبرى باحثون عدیدون لدراسة آثار المواصفة 

النتائج غیر أن هذه الدراسات، التي ركزت في معظمها على الشركات الكبیرة؛ كشفت عن وجود تباین كبیر في 
المؤسسات الصغیرة أما الدراسات المیدانیة التي تطرقت لفوائد اإلشهاد وتكالیفه في. )31) (30(المتــــــــوصل إلیــــــهــا

Hendricks andهكذا وجد . والمتوسط؛ على قلتها النسبیة، فهي تشیر أیضا إلى تضارب النتائج المتوصل إلیها

Singhall)32( في دراستهما للعالقة بین إدارة الجودة واألداء أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي درسوها
حققت مكاسب من إدارة الجودة تتعدى ما حققته المؤسسات كبیرة الحجم؛ كما وجدا أن المؤسسات األكثر 

صة التي توصل إلیها هذه النتائج تنسجم مع الخال. تخصصا حققت مكاسب أعلى من المؤسسات متعددة النشاط
Anderson and Sohal)33( الفوائد التي تجنیها المؤسسات الصغیرة من تطبیق نظام الجودة إیزو ""من أن

Mo and Chen (1997أما "". تتعدى األعباء اإلضافیة التي تتحملها في سبیل ذلك فقد وجدا أن فوائد ) 43((135:
لیل من تبدید الموارد في الالجودة، خفض حاالت األعطال وعدم فعالیة التق: اإلشهاد تتلخص في الجوانب التالیة

مقارنة لخصائص الشركات المسجلة وغیر المسجلة دراسة أخرىوبینت . فوائد داخلیة-كما تالحظ-هي العمل، و
مؤسسة أن أغلبیة المؤسسات المسجلة 1000على أزید من ) 35(و آخرون Chittendenأجراها ISO9001تحت 

الت أنها تشعر أن مزایا المواصفة تتعّدى مساوئها، و لكنها أكدت أیضا أن فوائد اإلشهاد التي حصلت على ق
بكفاءة العملیات ""أكثر منها "" بالقضایا التسویقیة والتنافسیة""أعلى الدرجات في إجابات المدراء كانت تتعلق

.""الداخلیة
لم یساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 9001ISOأن تبّني )36(في مقابل ذلك، كشفت بحوث أخرى

تحقیق تحسینات في التنافسیة و في جودة المنتجات ترقى إلى مستوى الوقت والجهد واألعباء اإلضافیة المبذولة 
لقد عزا أصحاب هذه البحوث  أسباب عجز هذه المؤسسات عن االستفادة من هذا النظام إلى . في عملیة اإلشهاد

المفرط على العمل الورقي واإلجراءات 9001ISOأول هذه العوامل هو تركیز نظام الجودة . لعواملالعدید من ا
. هو ما یتعارض مع أسلوب اإلدارة غیر الرسمي السائد في أغلب المؤسسات الصغیرةالتفتیش؛ والرسمیة و

یرون أن هذا النظام بتحدیده بالتفصیل أدنى الحركات و بإرغامه العاملین على 9001المناهضون لمعاییر إیزو 
االبتكار و یحّد من مرونة المؤسسة، و في النهایة اتباع اإلجراءات المكتوبة بطریقة عمیاء یقتل روح المبادرة و

المؤسسات الصغیرة ثاني هذه العوامل هو ضخامة التكالیف اإلضافیة التي تتحملها . من قدرتها التنافسیة
و تشغیله في المیدان قیاسا بمواردها المحدودة بسبب 9001ISOوالمتوسطة في سبیل تلبیة مطالب نظام الجودة 

في (38)أخیرا، و ربما األهم، شكك باحثون عدیدون. (37)تبعیتها شبه الكلیة في ذلك لالستشارة الخارجیة الُمكلفة 
تحسین الجودة وفعالیة العملیات الداخلیة من منطلق أن معظم المؤسسات قدرة المعاییر المرجعیة الدولیة على

)Brown and Ven der Wiele)39فعلى سبیل المثال، حاجج. الصغیرة تهتم بالشهادة أكثر من اهتمامها بالجودة

ودة لدى هي غیاب الدافعیة وااللتزام بالج9001أن أكبر مشكلة تواجهها المؤسسات الصغیرة في تطبیق اإلیزو
و یعني ذلك أن المؤسسات تنظر . المدیرین والعاملین ألن هؤالء یشعرون أن اإلشهاد ُفرض علیهم من الخارج

تزّین بها ""أو كنهایة و لیس كأداة للتحسین الداخلي، إنها ترید الحصول على شهادة "" كشّر ال بد منه""لإلشهاد 
سیلة للتحكم في الجودة و تحسین اإلنتاجیة وخفض التكالیف؛ وتمنحها الشرعیة الخارجیة أكثر منها كو "" الحائط



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

234

حیث تكتفي بتلبیة الحد األدنى الضروري من متطلبات الجودة و توّثق الممارسات الحالیة بأقل جهد من أجل 
والنتیجة أن المؤسسة قد تنال الشهادة دون أن . ؛ و ال تواصل جهودها لتحقیق الجودة بعد ذلك""بالشهادة""الظفر 

. (40)تغیر شیئا في المنظمة 
موضوع الدراسة المیدانیة ومنهجیة البحث-4

موضوع الدراسة االستطالعیة الحالیة، التي هي جزء من مشروع بحث جماعي أوسع یتطرق لقضایا عدیدة 
في المؤسسات الصناعیة في الجزائر، هو تقصي مدارك و تجارب ثالث 9001ISOمتصلة بتطبیق نظام الجودة 

ISOمنشآت صغیرة ومتوسطة ناشطة في منطقة عنابة تحصلت على شهادة المطابقة 9001 وهي .  2000 :
ما هي األسباب التي دفعت المؤسسات الثالث التخاذ قرار التسجیل :  تهدف تحدیدا إلى اإلجابة عن سؤالین اثنین

ما تقییم المدراء آلثار تبني نظام اإلیزو على عملیات وأداء مؤسساتهم؟ والنظام؟تحت هذا
؛ فهي من بین أولى 9001تم اختیار الشركات الثالث بناء على خبرتها في تطبیق نظام إدارة الجودة إیزو
اعتمد الباحثون في جمع . المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي حصلت على شهادة المطابقة في منطقة عنابة

تمثلت المصادر الثانویة في المعلومات النظریة والمیدانیة التي تم . البیانات على مصادر ثانویة وأخرى أولیة
. في الدوریات والبحوث المختصة9001ول نظام إدارة الجودة إیزوالحصول علیها من مراجعة الدراسات السابقة ح

والمقابلة ) أو استبانة( أما المصادر األولیة فتمثلت في استخدام أسلوب سبر اآلراء القائم على االستمارة 
ران استقاء المعلومات عن طریق المقابلة الشخصیة له مبر . الشخصیة ألفراد عینات الدراسة في المؤسسات الثالث

رئیسیان، األول إمكانیة شرح وتوضیح مضمون بعض األسئلة شفویا لألشخاص الذین ال یتحكمون جیدا في اللغة 
.العربیة، و الثاني تأمین نسبة رد عالیة و سرعة أكبر في إنجاز البحث

الع آراء بترتیب زیارات میدانیة للمؤسسات الثالث تم خاللها استط2007قام الباحثون خالل شهري ماي وجوان
من (5في األولى و) 39من مجموع (10: عددهم في كل مؤسسة كما یلي) إطارات(السامین عینة من المدراء

تم اختیار مفردات العینة في كل مؤسسة بناء على . في الثالثة) 18من مجموع (13في الثانیة و) 11مجموع 
ي المؤسسات الثالث، باإلضافة إلى مدیر لقد ضّمت هذ المفردات ف. مدى معرفتهم و إلمامهم بموضوع البحث

الجودة، المسؤولین عن اإلدارات األخرى كمصلحة مراقبة الجودة، مصلحة اإلنتاج والصیانة، قسم 
والسبب في توسیع مجال . المبیعات، مصلحة المشتریات، مراقبة التسییر، التدقیق والموارد البشریة/التسویق

أن مدراء Boiralفقد بین ). المسؤول عن الجودة(المرتبط بالمجیب الواحدالمشاركة لهؤالء هو تفادي االنحیاز 
. (41)الجودة لهم مواقف إیجابیة تجاه معاییر إیزو و ال یبدون أي اعتراض أو مقاومة للنظام المطبق في منظمتهم

ف معین، حیث یتوق"" قسم وظیفي"أو " اختصاص"ضف إلى ذلك أن الجودة أوسع وأهم من أن ُتختصر في 
حرص الباحثون من أجل تأمین . النجاح فیها على انخراط كل الموظفین في المؤسسة ولیس قسم الجودة فقط

إجابات موضوعیة على طمأنة كل المجیبین بأن إجاباتهم وكذا هویة الشركة ستحظى بالسریة التامة و لن تظهر 
. بأي صفة في الدراسة

الجزء األول یختص بالبیانات الدیموغرافیة عن : سمت إلى جزأینالبحث فقد ق) استبانة(أما بالنسبة الستمارة 
و بخصائص المؤسسات محل الدراسة ) المستوى الوظیفي، المؤهل العلمي، األقدمیة في الخدمة(الشخص المجیب 

كما تضمن ) عدد الموظفین، طبیعة الملكیة، تاریخ الحصول على شهادة المطابقة، اسم الهیئة المانحة للشهادة(
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الین حول ما إذا كان قد سبق للمؤسسات أن طبقت أسلوب إدارة الجودة الشاملة قبل تجربة اإلشهاد إیزو، وعن سؤ 
أما الجزء الثاني، و األخیر، من االستمارة . نیتها في االنتقال إلى أسلوب إدارة الجودة الشاملة بعد تجربة اإلشهاد

ل یتعلق بالدوافع المحددة الكامنة وراء قرار اللجوء لإلشهاد فیتكون من سؤالین مغلقین عن متغیرات الدراسة؛ األو 
. إیزو، والثاني یتعلق بالفوائد المدركة من تطبیق هذا النظام

مؤشرات خارجیة منهاأربعة ، )items(مؤشرات أو سبعة مقاییس "" دوافع اإلشهاد""اختار الباحث لتمثیل متغیر 
؛ الرغبة في التمیز عن استجابة ضروریة للضغوط التنافسیةؤسسة، لكسب ثقة ورضا الزبائن، لتحسین صورة الم(

جودة المنتجات تحسینكأساس للمراقبة عملیات المؤسسة بشكل أفضل، (مؤشرات داخلیة ثالث، و)المنافسین
بعد تزوید المشاركین بهذه المؤشرات ُطلب منهم أن یشیروا إلى السبب التي ). ، لتحسین دافعیة األفرادوالخدمات

دفع مؤسستهم للحصول على شهادة إیزو بإعطاء عالمة تعكس درجة اتفاقهم على مقیاس یتكون من خمس 
أما السؤال . شدةموافق ب= 5موافق و= 4حیادي، =3غیر موافق، = 2غیر موافق بشدة،=1درجات حیث 
مقیاسا أو مؤشرا تغطي أربعة 18اآلثار المدركة من تطبیق نظام إدارة الجودة إیزو فیتكون من / المتعلق بالفوائد

التأثیرات على العملیات والمنتجات، التأثیرات في مجال العالقات مع الزبائن والسوق : میادین أو محاور كبرى هي
كما )تحسین المردود المالي(بشریة، وأخیرا التأثیرات على األداء العام للمؤسسة عموما، التأثیرات على الموارد ال

9001ISOُطلب من المجیبین إعطاء تقییمهم الخاص لمدى تأثیر تطبیق نظام الجودة . هو موضح في الملحق

ر غی= 2غیر هام إطالقا، =1حیث ، على كل واحد من هذه المؤشرات على مقیاس یتكون من خمس درجات
.هام جدا= 5هام، = 4هام لحد ما ، = 3هام، 

الفوائد على دراسات سابقة مشابهة في / في كال الحالتین، تم االعتماد في إعداد قائمة مؤشرات الدوافع واآلثار
في )(Vloeberghs and Bellens43في إسبانیا، و  )42(و آخرون Escancianoبلدان أخرى، السمیا دراسات 

تعدیلها وتكییفها مع السیاق الجزائري بعد اختبار أولي لالستمارة أجراه الباحثون مع مدراء الجودة في مع بلجیكا،
.المؤسسات محل الدراسة

نتائج البحث و التحلیل-5
بعض مالمح المؤسسات-1.5

هي مؤسسة عمومیة تختص في تحویل لفائف سلك اآللة من الفوالذ اللّین ") أ"و لنرمز لها بـ(المؤسسة األولى 
ملیون دینار جزائري في سنة 650حققت الشركة رقم أعمال قدره . إلى شبكات ملحومة و روافد معدنیة خفیفة

لثالث من حیث تطبیقها المواصفة الدولیة عامال دائما هي أقدم الشركات ا199هذه الشركة التي تشّغل . 2001
. 2002إذ حصلت على شهادة المطابقة في دیسمبر9001إیزو 

تحویل الحبوب هي مؤسسة قطاع خاص تشتغل في صناعة األغذیة و") ب"و لنرمز لها بـ(المؤسسة الثانیة 
ویة كبیرة منذ نشأتها، وقد عامال حی92أظهرت هذه الشركة التي توظف . إلى منتجات العجائن بمختلف أصنافها

استطاعت أن تنمو بسرعة في فترة وجیزة و تفرض نفسها كمؤسسة تقدم منتجات عالیة الجودة بأسعار تنافسیة 
حصلت . على الرغم من المنافسة الشدیدة التي تمیز صناعة العجائن الغذائیة في الجزائر في السنوات األخیرة

.2004في سنةSGSبمساعدة مكتب االستشارة 9001و على شهادة المطابقة إیز "" ب""الشركة 
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فهي مؤسسة اقتصادیة عمومیة مختصة في إنتاج الصفائح المعدنیة ") ج"و لنرمز لها بـ(أما المؤسسة الثالثة 
عامال دائما، و قد حصلت على شهادة اإلیزو في 89توظف المؤسسة . وتقدیم خدمات في مجال الكْلفنة الساخنة

عدد األفراد الذین تم 2یعرض بعض خصائص المؤسسات محل الدراسة و الجدول 1الجدول. 2006سنة نهایة
. استجوابهم في كل مؤسسة

حسب المعلومات المستقاة من أفراد عینة الدراسة، لم یسبق ألي واحدة من المؤسسات الثالث أن طبقت 
كما أخبرنا . 9001شهادة المطابقة مع إیزوأسلوب إدارة الجودة الشاملة قبل شروعها في إجراءات الحصول على 

أن المؤسسات الثالث لیس لها نیة أو طموح لالنتقال إلى نظام إدارة الجودة الشاملة بعد حصولها على شهادة 
.المطابقة إیزو

بعض مالمح المؤسسات محل الدراسة: 1جدول 
تاریخ الحصولالشكل القانونيالمؤسسة

على الشهادة
للشهادةالهیئة المانحة 

2002SGSدیسمبر ذات أسهم. ش–عمومیةالمؤسسة  أ

2004SGSجوان  محدودة. م.ش-خاصةالمؤسسة  ب

2006SGSجانفي ذات أسهم. ش-عمومیةالمؤسسة  ج

حجم العینة في كل مؤسسة: 2جدول 
(%)النسبة المئویة عدد اإلطارات المستجوبینعدد اإلطاراتعدد العمالالمؤسسة

199391026.16أ

9211550.145ب

89181372.22ج

النتائج الخاصة بكل مؤسسة -2.5
المؤسسة أ

 دوافع الحصول على شهادة المطابقة إیزوISO9001

" أ"التــي منحهــا أفــراد العینــة الــذین تــم اســتجوابهم فــي المؤسســة ) العالمــة المتوســطة(یوضــح المعــدالت3الجــدول
مــدى اإلجمــاع فــي یصــفالــذي (لكــل واحــد مــن المؤشــرات الســبع التــي تقــیس دوافــع اإلشــهاد واالنحــراف المعیــاري 

). الرأي بین المجیبین
"أ"في المؤسسة 9001ISOترتیب دوافع الحصول على شھادة المطابقة : 3جدول

الذین اختاروا تلك اإلجابة المجیبینفي عدد ) 5إ لى 1من ( أي مجموع جداءات القیم المعطاة من المجیبین ∑xi.fi/ n=العالمة المتوسطة *  
. مقسوما  على عدد المجیبین

.تشیر إل عدد المجبیبینn=10حیث  σ  =(/n√∑(xi-x)2.fi(االنحراف المعیاري ** 

**االنحراف المعیاري*العالمة المتوسطةالدوافعالمرتبة
4.500.50نائالزبو رضاسب ثقةكطریقة لك1
4.500.92جودة المنتجات و الخدماتتحسینكأساس ل2
4.100.54كأداة لمراقبة عملیات المؤسسة بشكل أفضل3
4.101.14كاستجابة ضروریة للضغوط التنافسیة 4
3.901.04في السوقالمؤسسةصورةحسین تل5
3.700.64للتمیز عن المنافسین 6
3.701.42بإشراكھم في قضایا الجودةلتحسین دافعیة الموظفین 7



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

237

، و تعــادل موافــق و موافــق 4≥التــي حصــلت علــى (واضــح مــن الجــدول أن األســباب األربعــة األهــم 
كطریقـة :  هـي9001التي دفعت المؤسسة للشروع فـي تطبیـق إجـراءات الحصـول علـى شـهادة المطابقـة إیـزو) بشدة

الكتســـاب ثقـــة و رضـــا الزبـــائن، لتحســـین جـــودة المنتجـــات والخـــدمات،  لمراقبـــة عملیـــات المؤسســـة بشـــكل أفضـــل، 
مــع تصــدر ( مــزیج مــن الــدوافع الخارجیــة و الداخلیــة -كمــا تــرى-و هــي . وكاســتجابة ضــروریة للضــغوط التنافســیة

یمــا بینهــا مثنــى مثنــى؛ فالمؤسســة بتبنیهــا لنظــام إیــزو تظهــر هــذه الــدوافع األربعــة وجــود تــرابط ف). األولــى للترتیــب
كانــت علــى الصــعید الخــارجي تهــدف إلــى إرضــاء الزبــائن و مجــاراة ممارســات المنافســین و إلــى إقامــة نظــام 9001

.ممنهج  یساعدها على تحسین الجودة و التحكم أكثر في عملیاتها على الصعید الداخلي
 فوائد اإلشهادISO9001

من ' أ'یظهر إجابات المدراء المستجوبین عن السؤال المتعلق بالفوائد المدركة التي جنتها المؤسسة 4لجدولا
.حسب أهمیتها التنازلیةمرتبة ISO 9001تطبیق

9001ISOمن تطبیق المعاییر إیزو " أ"ترتیب الفوائد التي جنتھا المؤسسة : 4جدول 
**االنحراف المعیاري*العالمة المتوسطةاآلثار/ الفوائدالمرتبة

4.600.47تحسین نظام ضبط الوثائق1
4.301.16وسیلة ھامة للتسویق واإلشھار2
4.200.40و نسبة المعیبالحد من المرفوضات3
4.200.46سیرورات المؤسسة تحسین4
4.201.08على الزبون من ذي قبل التركیز أكثر 5
4.201.70وعي أكبر بأھمیة الجودة6
4.100.54تحسین التدریب والتكوین7
4.000.63موظفین لمسؤولیاتھم بشكل أفضل التفھم العمال و8
3.900.85)الربح(تحسین األداء المالي9

3.801.33الفرعیینتحسین العالقة مع الموردین10
3.501.77زیادة اإلنتاجیة11
3.401.31اإلنتاجنقطاعات في عملیة انخفاض اال12
3.401.56انخفاض شكاوى الزبائن13

3.201.38تنافسیة المؤسسةن یتحس14
3,101.68زیادة فرص التصدیر15

3.001.58التكالیفانخفاض16
2.801.08انخفاض معدالت التغیب17

الذین اختاروا تلك اإلجابة المجیبینفي عدد ) 5إ لى 1من ( أي مجموع جداءات القیم المعطاة من المجیبین ،∑xi.fi/ n=العالمة المتوسطة *
. مقسوما  على عدد المجیبین

.تشیر إلى عدد المجییبینn=10حیث  σ  =(/n√∑(xi-x)2.fi(االنحراف المعیاري ** 

؛ فُهم مثال یرون أن تطبیق 9001نظام إدارة الجودة إیزوإجماال، المجیبون یحملون نظرة إیجابیة للغایة عن 
النظام ساهم تقریبا في تحسین كل النواحي المفتاح لتسییر المؤسسة بدلیل إعطائهم درجات أعلى من المتوسط 

هذه النتائج، . المقدمة لهم في االستمارة17لخمس عشرة مؤشرا من بین "") موافق إلى حد ما""التي تعادل 3.0(
.وٕان كانت في رأینا تتسم بعدم الواقعیة والمغاالة إلى حد ما، إال أنها مؤشر إیجابي في حال صحتها

إذا بدأنا بمحور إدارة العملیات، الذي تحّصل على أعلى الدرجات؛ نجد أن أبرز إسهامات تطبیق نظام إیزو 
و نسب الحد من المرفوضات(جودة المنتجاتتوثیق لنظام إدارة الجودة، تحسین كانت في میادین ال9001
و ال غرابة في احتالل التوثیق صدارة . و سیرورات المؤسسة التي صارت أكثر فعالیة بعد اإلشهاد) المعیب
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راقبة كیفیة ؛ فهو یزّود المؤسسة بنظام لم9001الترتیب ألن توثیق السیرورات واإلجراءات محوري في نظام إیزو
.أداء المهام؛ و هو أّول ما یركز علیه المدقق عند مراجعته لنظام إدارة الجودة

فیما یتعلق بمحور العالقات مع الزبائن والسوق عموما، الذي حل ثانیا في الترتیب العام، یتفق أغلبیة المجیبین 
ستهم أكثر تركیزا على الزبائن و عزز والحصول على الشهادة جعل مؤس9001بأن تطبیق نظام إدارة الجودة إیزو 

أما بالنسبة النعكاسات اإلشهاد على الموارد البشریة، ). استعمال شعار إیزو في اإلشهار(صورتها في السوق 
یتفق معظم المجیبین على أن آثاره اإلیجابیة كانت معتبرة في مجاالت تحسین مستوى الوعي بالجودة والتعلیم 

.لمسؤولیاتهم وصالحیاتهم بشكل أفضلم العاملینتفهّ ات العاملین وكفاءاتهم، و والتدریب، أي تحسین مهار 
على الفعالیة 9001ُیالحظ من الجدول وجود اتفاق أقل بین المجیبین بشأن التأثیرات اإلیجابیة لنظام إیزو

انخفاض (اءة العملیات و كف) األرباح(واألداء العام للمؤسسة )خفض شكاوى الزبائن، تنافسیة المؤسسة(التجاریة 
وهذا أمر یمكن . احتالل هذه البنود مراتب متوسطة في سلم الترتیب العامبدلیل) التكالیف، الزیادة في اإلنتاجیة

فهمه ألن التحسینات في كفاءة العملیات ال تتأتي من الحصول على شهادة المطابقة؛ بل من الكیفیة التي تطبق 
أما باقي البنود كزیادة فرص التصدیر و انخفاض معدالت . ي تسییرها الیوميبها المؤسسة متطلبات المواصفة ف

.9001التغیب فال  یبدو أنها استفادت كثیرا من تطبیق إیزو 
المؤسسة ب

دوافع الحصول على شهادة المطابقة
لإلشهاد كما یتصورها أفراد العینة الذین شملهم " ب'یوضح األسباب التي دفعت المؤسسة 5الجدول رقم

استجابة ضروریة للضغوط (ما یظهر جلیا وبشكل فوري من هذه النتائج هو تقّدم الدوافع الخارجیة . االستطالع
لمراقبة عملیات (الداخلیة على الدوافع)لتحسین صورة المؤسسة في السوقلكسب ثقة و رضا الزبائن، ،التنافسیة

، مما یعني أن االعتبارات التجاریة و التنافسیة كان لها )جودة المنتجاتتحسین، كأساس لالمؤسسة بشكل أفضل
النتائج هذه. والحصول على الشهادة9001إلى تطبیق نظام الجودة إیزو" ب"النصیب األكبر في دفع المؤسسة 

منطقیة بالنظر إلى الضغوط التنافسیة التي تعرضت لها صناعة األغذیة في الجزائر منذ تحریر التجارة الخارجیة 
باتت مرغمة على االهتمام بالجودة من أجل الحفاظ -في ظل هكذا ظروف-فالمؤسسات. في بدایة التسعینات

على الحفاظ على حصتها السوقیة أو 9001مع إیزو و هي تتطلع أن تساعدها شهادة المطابقة. على تنافسیتها
.زیادة مبیعاتها في األسوق المحلیة و الدولیة

"ب"في المؤسسة9001ISOترتیب دوافع الحصول على شھادة المطابقة : 5جدول 
** االنحراف المعیاري*العالمة المتوسطة الدوافعالمرتبة

4.401.29كاستجابة ضروریة للضغوط التنافسیة1
4.200.75نائالزبو رضا لكسب ثقة 2
4.201.54المؤسسةصورةلتحسین 3
4.000.63لمراقبة عملیات المؤسسة بشكل أفضل4
3.800.84جودة المنتجات والخدماتتحسینكأساس ل5
3.800.64لتحسین دافعیة العاملین بإشراكھم في قضایا الجودة6
3.601.52للتمیز عن المنافسین7

الذین اختاروا تلك اإلجابة المجیبینفي عدد ) 5إ لى 1من ( أي مجموع جداءات القیم المعطاة من المجیبین ،∑xi.fi/ n=العالمة المتوسطة *
. مقسوما  على عدد المجیبین

.تشیر إلى عدد المجییبینn=5حیث σ  =(/n√∑(xi-x)2.fi(االنحراف المعیاري ** 
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على شهادة المطابقةفوائد الحصول
كانت له آثار إیجابیة عدیدة "" ب""تطبیق نظام إیزو في المؤسسة أن6تظهر اإلجابات المبینة في الجدول

من '' ب''تتوزع أهم المكاسب التي حققتها المؤسسة إجماال،. شملت تقریبا كل المؤشرات المعتمدة في االستمارة
تحسین نظام ضبط الوثائق، الحد من (المكاسب الداخلیة بینبالتساوي تقریباISO 9001تطبیق اإلیزو

التركیز أكثر من ذي قبل على (والمكاسب الخارجیة ) المرفوضات ونسبة المعیب، و تحسین سیرورات المؤسسة
.)الزبائن الخارجیین، انخفاض شكاوى الزبائن، استعمال شعار اإلیزو كوسیلة للترویج

أفراد العینة المستجوبین على أن أكبر إسهامات المواصفة كانت إجماع تام بینبالنسبة إلدارة العملیات، هناك
التوثیق، أي إعداد دلیل وهذا لیس مفاجئا لیس فقط ألن، ""تحسین نظام ضبط الوثائق في المؤسسة""في مجال

م إدارة الجودة وتسجیل مختلف قواعد وٕاجراءات العمل وحفظها في سجالت، هو أحد المطالب األساسیة لنظا
بفضل –؛ ولكن أیضا ألن المؤسسة ال تملك تجربة سابقة في میدان إدارة الجودة، وهي اآلن ISO9001الجودة 

كما یبین الجدول . تملك اإلجراءات الموثقة والممارسات المطلوبة لتطبیق أساسیات إدارة الجودة-هذا النظام
على 4.0و 4.4(على معدالت عالیة "" المؤسسةتحسین سیرورات""و"" الحد من المرفوضات""حصول المؤشرین 

. 9001من تطبیق نظام الجودة إیزو " ب"وهو ما یؤكد الفوائد اإلجرائیة المعتبرة التي جنتها  المؤسسة ). التوالي
9001من تطبیق المعاییر إیزو " ب"ترتیب الفوائد المدركة التي جنتھا المؤسسة : 6جدول 

**االنحراف المعیاري*العالمة المتوسطةاآلثار/ الفوائدالمرتبة
5.000.00تحسین نظام ضبط الوثائق1
4.800.60انخفاض شكاوى الزبائن 2
4.800.74على الزبونمن ذي قبل التركیز أكثر 3
4.401.20و نسبة المعیبالحد من المرفوضات4
4.201.25تنافسیة المؤسسةن یتحس5
4.201.94وسیلة ھامة للتسویق واإلشھاراستعمال الشھادة ك6
4.001.61سیرورات المؤسسةتحسین7
3.800.37الفرعیینتحسین العالقة مع الموردین8
3.800.75التدریب التعلیم وتحسین9

3.801.53نقطاعات في عملیة اإلنتاجانخفاض اال10
3.600.49بأھمیة الجودةوعي أكبر 11
3.600.77زیادة فرص التصدیر12
3.500.50تحسن الربحیة13
3.400.49انخفاض تكالیف العملیات14
3.201.53تحسن اإلنتاجیة15
2.401.20موظفین لمسؤولیاتھم بشكل أفضلالتفھم العمال و16
1.000.00انخفاض معدالت التغیب17

الذین اختاروا تلك اإلجابة المجیبینفي عدد ) 5إ لى 1من ( أي مجموع جداءات القیم المعطاة من المجیبین ،∑xi.fi/ n=المتوسطة العالمة *
. مقسوما  على عدد المجیبین

.تشیر إلى عدد المجییبینn=5حیث σ  =(/n√∑(xi-x)2.fi(االنحراف المعیاري ** 
كانت على قدر 9001والسوق عموما، فإن النتائج تظهر أن تأثیرات تطبیق إیزوأما بشأن العالقات مع الزبائن 

كبیر من األهمیة هي األخرى، حیث یعترف أغلب المجیبین بأن مؤسستهم أصبحت بعد اإلشهاد أكثر تركیزا من 
والتواصل كیف ال واإلشهاد یرغم المؤسسات على تحدید حاجات هؤالء الزبائن و توقعاتهم. ذي قبل على الزبائن

كما یبدو أن اإلشهاد مّكن المؤسسة من استثمار شعار اإلیزو في الترویج . معهم وقیاس رضاهم بشكل متواصل
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. للمؤسسة ولمنتجاتها، كما مكنها من وضع نظام إلدارة شكاوى الزبائن ومعالجة كل شكوى بستجیلها و تقییمها
شهادة المطابقة كان عامال داعما لقدرتها أكثر من ذلك، یرى أغلب المجیبین أن حصول مؤسستهم على

. التنافسیة
على بیئة العمل و الموظفین، فباستثناء دورات التعلیم و التدریب على 9001أما عن تأثیرات تطبیق نظام إیزو

، فال یبدو أن األمور تغیرت كثیرا بعد اإلشهاد بدلیل احتالل )3.8حصلت على معدل (الجودة التي استفادوا منها 
و هذا .ذیل الترتیب"" انخفاض معدالت التغیب""و""موظفین لمسؤولیاتهم بشكل أفضلالو تفهم العاملین""لمؤشرات ا

. یوحي بان تطبیق نظام إدارة الجودة لم یحدث تغییرات جوهریة في سلوكیات األفراد و ثقافة المؤسسة
على باقي المتغیرات؛ والتي تخص تحدیدا كفاءة العملیات مثل زیادة 9001أما التأثیرات المدركة لتطبیق اإلیزو

.فقد منحها المستجوبون درجات متوسطة)الربح(اإلنتاجیة وانخفاض التكالیف واألداء العام
المؤسسة ج 

دوافع الحصول على شھادة المطابقة
التي (9001المدركة لتطبیق المواصفة إیزو، شملت أهم الدوافع 7كما تشیر إلى ذلك النتائج المبینة في الجدول

لكسب ثقة و رضا الزبائن، لتحسین صورة المؤسسة، لمراقبة : ما یلي" ج"في المؤسسة )4≥حصلت على معدل
. كاستجابة ضروریة للضغوط التنافسیةو تحسین جودة المنتجاتعملیات المؤسسة بشكل أفضل، ل

" ج"في المؤسسة 9001ISOعلى شھادة المطابقة إیزو ترتیب دوافع الحصول : 7جدول 
**االنحراف المعیاري*العالمة المتوسطةالدوافعالمرتبة

4.540.85الزبونو رضا كسب ثقةكأداة ل1
4.460.42في السوقالمؤسسةصورةتحسین ل2
4.380.34لمراقبة عملیات المؤسسة بشكل أفضل3
4.000.78جودة المنتجات والخدماتتحسینكأساس ل4
4.300.89كاستجابة ضروریة للضغوط التنافسیة5
3.920.49لتحسین دافعیة األفراد بإشراكھم في قضایا الجودة6
3.850.83لتحقیق میزة تنافسیة 7

الذین اختاروا تلك اإلجابة المجیبینفي عدد ) 5إ لى 1من ( أي مجموع جداءات القیم المعطاة من المجیبین ،∑xi.fi/ n=العالمة المتوسطة *
. مقسوما  على عدد المجیبین

.تشیر إلى عدد المجییبینn=13حیث σ  =(/n√∑(xi-x)2.fi(االنحراف المعیاري ** 
واضح من الجدول أن أغلب المجیبین في عینة الدراسة أكدوا على أن قرار انطالق مؤسستهم في إجراءات 

كان في المقام األول ألسباب خارجیة، و تحدیدا من الرغبة في 9001الحصول على الشهادة المطابقة إیزو 
تحسین صورة المؤسسة و عالماتها (استعمال الشهادة كأداة قّیمة للترویج والعالقات العامة ولمجاراة المنافسین

یة ، وهو ما یؤكد األهمیة التجار )التجاریة، اكتساب ثقة و رضا الزبون، كاستجابة ضروریة للضغوط التنافسیة
أما الدوافع الداخلیة ممثلة في . في نظر المسیرین9001الكبرى التي تكتسیها شهادة المطابقة إیزو

فتأتي في الصف الثاني "" لمراقبة عملیات المؤسسة بشكل أفضل""و"" كأساس لتحسین جودة المنتجات""المؤشرین
.و لكن بمعدالت عالیة هي أیضا

فوائد الحصول على شهادة المطابقة
التي جنتها )4≥التي حصلت على معدل (أن الفوائد المدركة األبرز 8ر النتائج المبینة في الجدولتظه

على صعید العملیات . هي مزیج من الفوائد الخارجیة والداخلیة9001من تطبیق نظام اإلیزو ) ج(المؤسسة 
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ة من تطبیق المواصفة الدولیة الداخلیة واإلجراءات، تكشف النتائج أن أهم مكسب على اإلطالق حققته المؤسس
و هذا أمر متوقع ألن المؤسسة باتت تملك نظاما مهیكال ،""تحسین نظام ضبط الوثائق""هو مرة أخرى 9001إیزو

التي تحققت ) العالقات مع السوق والمنافسة(أما الفوائد المدركة الخارجیة . من إجراءات العمل والوثائق والسجالت
؛ )4.46(على الزبون من ذي قبلالتركیز أكثر: ثیرة و تكاد تغطي كل المؤشراتمن عملیة اإلشهاد فهي ك

، و بدرجة أقل دعم القدرة التنافسیة )4.23(كوسیلة لتعزیز سمعة الشركة و الترویج منتجاتها ISOاستعمال شعار
). 3.85(وانخفاض شكوى الزبائن ) 3.92(للمؤسسة 

، )3.62(و زیادة اإلنتاجیة ) 3.69(و خفض التكالیف ) .763(السیرورات أما المؤشرات المتعلقة بتحسین 
؛ و هي مؤشرات تقیس التحسینات المدركة في كفاءة عملیات المؤسسة، فرغم أهمیتها )3.46(وخفض المرفوضات 

إیجابي بالمفهوم المطلق، إال أنها حلت في المراتب الوسطى؛ ما یعني أن تطبیق نظام الجودة إیزو كان له تأثیر
؛ )الربح(كما تبّین النتائج أیضا التأثیر اإلیجابي لنظام على األداء المالي للمؤسسة .أقل نسبیا في هذه المجاالت

).3.46(بمعدل أعلى بقلیل من المتوسط 14حیث حّل هذا المؤشر في المرتبة 
إدارة الموارد البشریة، فقد منح میدانفي 9001أما بالنسبة للمزایا المدركة التي وّفرها تطبیق نظام الجودة إیزو

المجیبون عالمات عالیة للمؤشر المتعلق بالتأهیل والتدریب على مفاهیم الجودة الذي منحه المجیبون عالمة عالیة 
و تفهم العاملین ) 3.92(؛ ثم یأتي بعدهما في الترتیب تحسین الوعي بأهمیة الجودة )تعادل موافق4حیث، 4.0(

فهو انخفاض معدالت التغیبعلى 9001تطبیق إیزوأما تأثیر. )3.77(بشكل أفضلصالحیاتهملمسؤولیاتهم و
.اقل نسبیا

9001من تطبیق المعاییر إیزو " ج"ترتیب الفوائد المدركة التي جنتھا المؤسسة : 8جدول 

**االنحراف المعیاري *العالمة المتوسطة اآلثار/ الفوائدالمرتبة
4.460.50ضبط الوثائقتحسین نظام1
4.460.50التركیز أكثر على الزبون 2
20 .4.231وسیلة ھامة للتسویق و اإلشھار3
4.001.38تحسین التدریب  و التكوین4
3.921.11المؤسسةتحسین تنافسیة5
3.921.92وعي أكبر بأھمیة الجودة6
3.850.66انخفاض شكاوى الزبائن7
3.770.97لمسؤولیاتھم و صالحیاتھم بشكل أفضلالعاملینتفھم 8
3.761.03السیروراتتحسین 9

3.691.21العملیات خفض تكالیف10
3.621.68زیادة اإلنتاجیة11
3.541.14انخفاض معدالت التغیب12
3.461.08الحد من المرفوضات13
3.461.14)الربح( تحسین األداء المالي 14
3.381.02تحسین العالقة مع الموردین15
3.151.35في عملیة اإلنتاج االنقطاعاتانخفاض 16

2.921.33الزیادة من فرص التصدیر17
الذین اختاروا تلك اإلجابة المجیبینفي عدد ) 5إ لى 1من ( أي مجموع جداءات القیم المعطاة من المجیبین ،∑xi.fi/ n=العالمة المتوسطة *

. مقسوما  على عدد المجیبین
.تشیر إلى عدد المجییبینn=13حیث σ  =(/n√∑(xi-x)2.fi(االنحراف المعیاري ** 
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كان له التأثیر األدنى على المؤشرات "" ج""أخیرا، یكشف الجدول أن توطین نظام إدارة الجودة في المؤسسة 
. ت في عملیة اإلنتاج والزیادة في فرص التصدیرالمتصلة بانخفاض االنقطاعا

خالصات و مقترحات -6
في الوقت الذي تشیر فیه مراجعة األدبیات إلى غزارة البحوث و تعدد اآلراء حول نتائج تطبیق معاییر إیزو 

و علیه فإن الدراسة .  في مختلف البلدان، نالحظ قلة الدراسات حول هذا الموضوع في السیاق الجزائري9001
اـالــستطالعــیة اــلــحالــیة،ــ اــلــتي اــعــتمدتــ عــلى سبر آـــرـاــءــ عــیناتــ مــن اــلــمدـرـاــءــ فــي ثــالثــ مــؤسساتــ جــزاــئــریــة صغیرة 

هذه المرجعیة الدولیة في ومتوسطة، تأتي كمحاولة أولى لتسلیط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بتطبیق 
األسباب التي دفعت المؤسسات الثالث التخاذ قرار :  وقد هدفت بالتحدید إلى تقصي أمرین.  السیاق الجزائري

. على عملیات وأداء مؤسساتهم9001التسجیل تحت هذا النظام؛ وتقییم المدراء آلثار تبني نظام إیزو 
من أجل تحقیق هدفین منفصلین، األول داخلي و یتمثل في 9001ISOالمؤسسات ممارسات تتبنىعموما،

قیمة المزایا التقنیة والتنظیمیة الحقیقیة التي تنتج عن هذه الممارسات، والثاني خارجي؛ و یتمثل في االستجابة 
األسباب التي جعلت المؤسسات الثالث تقدم أن أهم نتائج الدراسة الحالیة أظهرت .  لمختلف الضغوط المؤسسیة

هي مزیج من العوامل الخارجیة و الداخلیة مع تصدر االعتبارات 9001ى خطوة اإلشهاد على المطابقة إیزوعل
هذه النتائج تنسجم مع نتائج أغلب الدراسات السابقة التي أظهرت أن العامل الرئیسي الذي .   الخارجیة للترتیب

غالبا الضغوط المفروضة علیها من هو9001ISOیدفع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تبني ممارسات
كما رأینا في الجزء )  الرفع من ثقة الزبون، تعزیز سمعة الشركة، مجاراة المنافسین، نزوال عند رغبة الزبائن(الخارج 

وهي تعكس حجم الضغوط المؤسسیة التي باتت تتعرض لها العدید من المؤسسات . النظري من هذا البحث
حیث وجدت نفسها أمام سیاق مؤسسي و تنافسي جدید یجبرها على االهتمام بالجودة، الجزائریة في العقد األخیر،

. واتباع مسعى اإلشهاد من أجل الحصول على االعتراف و الشرعیة الخارجیة
، فرغم اختالف اآلراء بشأنها من مؤسسة ألخرى؛ إال أن 9001أما عن الفوائد المحققة من تطبیق معاییر إیزو

بین في المؤسسات الثالث بدوا إجماال واثقین في جدوى هذا النظام ومتفائلین بشأن آثاره اإلیجابیة، المدراء المستجو 
فعلى . حیث یجمعون على أن مؤسساتهم حققت فوائد مدركة معتبرة من اإلشهاد غطت تقریبا كل محاور االستمارة

مّكن المؤسسات الثالث من توثیق سیاسة الجودة 9001صعید اإلجراءات الداخلیة، مثال؛ قالوا أن تطبیق إیزو
وٕاجراءات إدارة الجودة، كما مّكنها، على صعید الموارد البشریة، من شرح مفاهیم الجودة و تدریب عدد كبیر من 

كما أقر أغلب المجیبین بأن نیل شهادة المطابقة . أثناء عملیة التنفیذ9001الموظفین على متطلبات نظام إیزو 
. ساعد على تلمیع صورة المؤسسة في السوق وجعلها أكثر اهتماما من ذي قبل بحاجات الزبائن9001مع إیزو

مما یمیز هذه النتائج هو أنها مرتبطة بتنفیذ متطلبات نظام الجودة إیزو وٕاجراءاته في المیدان و یمكن رصدها 
كما ُتعّددها 9001زایا معاییر إیزوتذكرنا بمو هذه النتائج، التي. مباشرة بعد الحصول على شهادة المطابقة

بالقول أن المؤسسات التي Juran(44)المنظمة العالمیة للتقیییس ومكاتب اإلستشارة، تسیر في اتجاه ما ذهب إلیه 
تزّودها باإلجراءات المكتوبة ] مفیدة ألنها[9001ال تزال في بدایة مشوارها مع الجودة تجد أن عائلة معاییر إیزو

. المرشدة الالزمة إلدماج أساسیات نظام الجودة في إدارتهاوالتعلیمات 
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في نظر المجیبین في المؤسسات 9001أما المیادین التي تحققت فیها مكاسب أقل من تطبیق نظام الجودة إیز
الثالث فتخص المؤشرات المتعلقة بفعالیة العملیات كخفض التكالیف و تحسین اإلنتاجیة و األداء  العام 

. ، إذ یبدو أن المجیبین یجدون صعوبة في رؤیة تطبیق معاییر إیزو كسبب للتحسینات في هذا المجال)األرباح(
، ألن التحسینات في كفاءة (45)هذة النتیجة لیست مفاجئة، وهي تتفق مع نتائج العدید من البحوث السابقة 

من الحصول على شهادة المطابقة؛ بل من العملیات اإلنتاجیة، بخالف الفوائد اإلجرائیة المذكورة سالفا، ال تتأتي 
وتأتي . في ثقافة المؤسسة وفي روتیناتها الیومیة ومن فكرة التحسین المتواصل9001ISOترسیخ مبادئ ومتطلبات

استجابة للضغوط المؤسسیة أكثر منها القتناعها بجدوى هذا النظام 9001لتعزز فكرة أن المؤسسات تبنت إیزو
و ما یدعم هذه االستنتاج هو أن المؤسسات محل الدراسة لم یسبق لها . عالیة التشغیلیةفي تحسین المنتجات والف

أن طبقت أسلوب إدارة الجودة الشاملة و لیس لها نیة لالنتقال إلى هذا األسلوب بعد حصولها على الشهادة؛ حیث 
التأسیس لفلسفة إدارة الجودة كنهایة و لیس كخطوة أولى في 9001تبدو قانعة بهذا اإلنجاز وتنظر لإلشهاد إیزو

مقاربة "تسمیةBrown and van der Wieleالشاملة، وهما سمتان تمیزان المؤسسات التي تتبع ما أطلق علیه  
'' انتزاع''أي بدافع االمتثال للحد األدنى الضروري من متطلبات الجودة من أجل ،)46(" التقلیل أو الحد األدنى

.لتحقیق الجودة بعد ذلكالشهادة وعدم مواصلة الجهود
9001إذا كان علینا أن نقدم توصیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تفكر في خوض تجربة اإلشهاد إیزو

في الجزائر من أجل تحسین جودة منتجاتها و فعالیة عملیاتها، في ضوء النتائج المبینة أعاله، فال بد أن تكون 
أجل كسب الشرعیة المؤسسیة، أي تبني اإلشهاد من منطلق ردة الفعل من 9001االبتعاد عن الجري وراء إیزو

وامتصاص الضغوط الخارجیة، واألحرى استعمال هذه المعاییر بشكل طوعي كقاعدة لخلق االلتزام تجاه إدماج 
. ممارسات إیزو و ترسیخها في السیرورات الداخلیة للمؤسسة

تتراوح التكلفة المتوسطة ( أیضا و بالنظرا لضخامة تكالیف اإلشهاد بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
على هذه المؤسسات أن تدرك أن تبّنى إیزو بدوافع خارجیة قد ) مالیین دینار6إل 4لإلشهاد في الجزائر بین 

یر من الفوائد الداخلیة؛ ألن هذه األخیرة ال تأتي یحقق لها بعض المكاسب في هذا المیدان، و لكنها لن تجني الكث
و تلقائیا من الشهادة نفسها؛ بل من األسلوب الذي تطبق به متطلبات المواصفة في تسییرها الیومي "" طبیعیا""

و هذا أمر مرهون بالظروف الداخلیة التي یجري فیها هذا . ومن فكرة التحسین المتواصل للنظام في المیدان الحقا
فیذ ال سیما وجود التزام كبیر وقناعة راسخة لدى اإلدارة العلیا بأن تطبیق متطلبات یمكن أن یؤدي إلى التن

فقد بینت كل الدراسات التي أجریت حول العالقة بین آثار اإلشهاد على األداء التنظیمي . التحسین المتواصل
أن تفشل أو تحقق مكاسب قلیلة من تطبیق ودوافعه أن المؤسسات التي تسعى لإلشهاد بدوافع خارجیة من المرجح

أما الشركات التي تطبق هذه المعاییر من أجل . بسبب تركیزها الضیق و ضعف االلتزام الداخلي9001نظام إیزو
. )47(تحسین جودة منتجاتها و خدماتها فتمیل إلى تحقیق فوائد أكبر من عملیة اإلشهاد

زودتنا بمعلومات قیمة عن جوانب هامة من تطبیق مواصفات أخیرا، رغم أن هذه الدراسة االستطالعیة 
في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في السیاق الجزائري، فإن المؤلف یدرك أن هذه الدراسة لها بعض 9001إیزو

أوال، اهتمت الدراسة بتحلیل تجارب ثالث . الحدود التي یجب أن ِتؤخذ بعین االعتبار في البحوث القادمة
عیة في منطقة عنابة؛ والنتائج المستخلصة تخص هذه المؤسسات دون غیرها، و بالتالي ال یمكن مؤسسات صنا
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و من ثّم . تعمیمها على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل المناطق أو القطاعات أو على المستوى الوطني
بالفعل إذا كان علینا أن .فإن جهود  الباحثین في المستقبل  یمكن أن تركز على جمع بیانات في مناطق أخرى

نزید من الصدقیة الخارجیة ألداة البحث فإننا نحتاج إلى دراسات أخرى تعتمد على عینات أكبر حجما أو ذات 
ثانیا، نتائج الدراسة الحالیة تقوم على مقاییس إدراكیة أوذاتیة . تغطیة جغرافیة أوسع على مستوى قطاعي أو وطني

على ما یقوله المدراء المستجوبون بهذا الخصوص، ولیس على مقاییس موضوعیة، ، أي 9001لفوائد اإلشهاد إیزو
و المؤلف فیما یتقّبل فكرة أفضلیة المقاییس الموضوعیة لألداء، فإنه یرى . ما یعني أنها قد تتأثر بتحیز اإلجابات

داء أمر ال مفر منه في أیضا أن اللجوء إلى البیانات الذاتیة أو المستخلصة من استطالعات الرأي في تقییم األ
السیاق الجزائري بالنظر للصعوبات الجمة في الحصول على بیانات موضوعیة عن أداء المؤسسات الصغیرة 

على الباحثین في علوم أضف إلى ذلك أن طریقة التقویم الذاتي هذه لیست غریبة . المتوسطة فس الجزائر
رة الجودة وأعطت نتائج منسجمة مع معطیات األداء قد استخدمت في تقییم آثار تطبیق نظم إداالتسییر، و 

.(48)الموضوعي الداخلي والمعطیات الثانویة الخارجیة 

:المراجع
1-International Organization for Standardization (ISO). “The ISO Survey 2007” , Geneva, 2009.
http://www.iso.org/iso/survey2007.pdf.
2-Sanatos,L and Escanciano, C. ( 2002) ‘‘Benefits of ISO 9000 : 1994 system : some considerations to
reinforce competitive advantage’’. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19
No. 3, pp. 321-44.
3-Rodriguez-Escobar, J. A., Gonzalez-Benito, J.,and Martinez-Lorente, A. R. (2006), “ An Analysis of
Degree of Small Companies Dissatisfaction with ISO 9000 Certification” . Journal of Total Quality
Management, Vol.17, No. 4, pp 507-521.
4-International Organization for Standardization (ISO). Op.cit.
5- Deming, W.E. (1986), “Out Of The Crisis”, Massachusetts Institute of Technology Press,
Cambridge.
6-Boon, S and Ram, M (1998). Implementing quality in a small firm: An action research approach,
Personnel Review, Vol.27, No.1, pp. 20-38.
7-Berg DL, Harral WM. « The small company route to ISO 9000 ». Quality Digest, July 1998; 26–30.
8-Chittenden, F., Poutziouris, P.and Mukhtar (1998), “Small firms and the ISO approach to quality
manegement”. International Small Business Journal. 17 (1), pp. 73-88 .
9-Jones, R., Arndt, G. and Kustin, R. (1997), “ISO 9000 among Australian companies: impact of time
and reasons for seeking certification on perceptions of benefits received”, International Journal of
Quality & Reliability Management, Vol. 14 No. 7, pp. 650-60.
10-Buttle, F. (1997) ‘ISO marketing motivations and benefits’’. International Journal of Quality &
Reliability Management, Vol. 14 No. 7, pp. 936-947. Available on line at: http://e-
campustqm.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/iso_marketing_article.pdf.
11-Powell, W. and DiMaggio, P.(Eds). The new institutionalism in organisational analysis. Chicago:
The University of Chicago Press.
12-Barney, J B ( 1991) ‘’ Firm resources and sustained competitive advantage ?’’ Journal  of
Management, 17, pp. 99-120.
13-Barnes, F.C. (1998). ‘‘ ISO myth and reality : a reasonable approach to ISO 9000 ’’.
http://www.allbusiness.com/management/690258-1.html. p3.
14-Guler, I., Guillén, M.F. and Macpherson, J.M. (2002) ‘‘ Global Competition, Institutions, And
Organisational change: The International Diffusion of  the  ISO 9000 Quality  Standards ’’.
Administrative Science Quarterly, Vol. 47, No. 2, pp. 207-237. Available on line at:
http://web.ku.edu/~jleemgt/MGMT%20916/PDF/Guler2002ASQ.pdf. P. 8 .



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

245

15-Lee , SK., and Palmer,E. (1999) ‘‘ An empirical examination of ISO 9000 registered companies in
New Zeland’’ .Tota Quality Management, Vol. 10, No. 6, pp.887-907.
16-Boiral, O. (2002) ‘‘ De l’impératif commercial au ’’rite de passage’’ organisationnel’’
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/12-xieme-conference-de-l-
aims/communications/727-iso-9000-de-limperatif-commercial-au-rite-de-passage-
organisationnel/download. P.3.
17-Segrestin, D. ( 1997), “L’entreprise à l’épreuve des normes de marché”. Revue Française de
Sociologie. 38(3), pp. 553-585.
18- Briscoe, J.A., Fawcett, SE. And Todd, RH., ( 2005), ‘‘ The implementation of  and impact of ISO
9000 among small manufacturing enterprises, Journal of Small Business, Vol. 43, No.3, pp. 309-330.
19-Terlaak, A., King, A.A., 2006. ‘‘The effect of certification with the ISO 9000 quality management
standard: a signaling approach” . Journal of Economic Behavior and Organization 60 (4), 579–602.
http://www.seminar.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/grajek.pdf.
20-Llopis, J and Tari, A (2003), ‘‘The importance of internal aspects in quality improvement’’,
International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20 No. 3, pp. 304-24. Available on
line at:
http://193.145.233.67/dspace/bitstream/10045/1673/4/The_importance_of_internal_aspects_in_quality
_improvement.pdf
21-Boiral, O. (2003), « Outside the iron cage ». Organisational Scinece. Vol. 14, No.6, pp. 720-737.
Available on line at:
/http://english.preprod.fsa.ulaval.ca/files/content/sites/fsa/files/sections/La_recherche/chaires_recherch
e/Gestion_developpement_durable/outside_iron_cage_2003.pdf    p.727.
22- Sanatos,L and Escanciano, C. ( 2002) , op.cit. 6.
23-McAdam, R. and McKeon, M (1999). ‘Life after ISO 9000: An analysis of the impact of ISO9000
and total quality management on small business in Northern Ireland’’, Total Quality Management,
Vol.10, No.10, pp 229-243.
24-Corbett, C., Montes-Sancho, M., Kirsch, D., 2005. ‘‘The financial impact of ISO 9000
certification: an empirical analysis’’. Management Science 51 (7), 1046–1059, P. 1048
25-Ibid, p 1048.
26- Bhuiyan, N. and Alan, N (2005), "An Investigation into Issues Related to the Latest Version of
ISO 9000", Total Quality Management, Vol. 16, No. 2, 199–213 . Available on line at:
http://ebiz.bm.nsysu.edu.tw/2009/m964012011/Questionnaire/ISO16669749.pdf.
27- Douglas, S.E., Coleman, S. and Oddy, R. (2003).''The case for ISO 9000”. The TQM Magazine,
Vol. 15, No. 5, pp. 316-24.
28- Sun, H. and Cheng, T.K. (2002), ‘‘Comparing reasons , practices and effects of ISO 9000
certification and TQM implementation in Norwegian SME’s and large firms’’. International Small
Business Journal, Vol. 2, No.4, pp. 421-442.
29- Brown, A. and van der Wiele, T. (1998), “Smaller enterprises’ experience with ISO 9000”,
International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 15 No. 3, pp. 273-85.
30- Terziovski, M, Samson D. and Dow D. (1997), “The business value of quality management
systems certification: evidence from Australia and New Zealand”. Journal of Operations Management,
Vol. 15, pp. 1-18.
31- Wayhan, V. B., Kirche, E. T. and B. M. Khumawala (2002). “ISO 9000 certification: The
financial performance implications”. Total Quality Management 13, no. 2: 217-231.
32-Hendricks, K.B. and Singhal, V.R. (2001), “Firm characteristics, total quality management and
financial performance”, Journal of Operations Management, Vol. 19, pp. 269-85.
33- Anderson, M. and Sohal, S. (1999). ‘’A study of the relationship between quality management
practices and performance in small business’’, International Journal of Quality and Reliability

Management, Vol.16, No.9, pp. 859-877. p.867.
34- Mo, J.P.T. and Chen, A.M.S. (1997), ``Strategy for the successful implementation of ISO 9000 in
small and medium manufacturers’’, The TQM Magazine, Vol. 9 No. 2, pp. 135-45. P.135.
35- Chittenden, F., Poutziouris, P.and Mukhtar (1998), “Small firms and the ISO approach to quality
manegement”. International Small Business Journal. 17 (1), pp. 73-88 . p.8.



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

246

36- Thomas, A. J. and Webb, D.(2003) “Quality systems implementation in Welsh small- to medium-
sized enterprises: a global comparison and a model for change’’. Journal of Engineering
Manufacturing, 217 (4) : 573-579. P.1.
37- Ghobadain, A. and Gallear, D. N. (1996 ) Total quality management in SMEs. International
Journal of  Management Science., 24(1), 83-106.
38- Seddon, J. ( 1997)’ “Ten arguments against ISO 9000 ‘’ . Managing Service quality, 7(4), pp. 162-
168. http://webdb.ucs.ed.ac.uk/operations/honsqm/papers/p162_s.pdf.
39- Brown, A. and van der Wiele, T. (1998), op.cit.
40- Poksinska B. (2006) ‘’ ISO 9000 is not an economic disease '’
.http://www.ep.liu.se/ecp/026/075/ecp0726075.pd p.7.
41- Boiral, O. (2002), op.cit. p.13.
42- Escanciano, C., Fernández, E.  and Vázquez, C. ( 2001). “ ISO 9000 Certification and Quality
Management in Spain: Results of a National survey”. The TQM Magazine 13, no. 3: 192-200.
43- Vloeberghs, D. and Bellens, J. (1996), ``Implementing the ISO 9000 standards in Belgium’’,
Quality Progress, Vol. 29 No. 6, pp. 43-8.
44- quoted by Sampaio, P., Saraiva, P and Rodrigues, A.G. (2009) , ‘‘ISO 9001 certification research:
questions, answers and approaches’’, International Journal of Quality & Reliability Management,
Vol. 26,  No. 1, pp. 38-58. P.47.
45- Van der Wiele, T. and Brown, A. (1997) “ISO 9000 Series Experiences in Small and
Medium‐Sized Enterprises”, Total Quality Management,  8(2–3): 300–4.
46- Van der Wiele, T. and Brown, A. (1996) ‘‘A typology of approaches to ISO certification and
TQM’’ Australian. Journal of Management, Vol.21, No. 1, pp 57-73.
47- Yahya, S. & Goh, W. (2001) “Implementation of an ISO 9000 quality system” , International
Journal of Quality and Reliability Management, 18, pp. 941–966.
48- Naira, A. and Prajog, D. (2009) ‘‘Internalisation of ISO 9000 standards: the antecedent role of
functionalist and institutionalist drivers and performance implications’’. International Journal of
Production Research, Vol. 47, No. 16, pp. 4545–4568, p4554 . Available on line at
http://www.sc.ehu.es/oewhesai/2011%20Internalization_of%20IMDS.pdf.



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

247

–النقل العام –تجـارب دولیـة في المشروعات االستثماریة االجتماعیة  
زوبیر دغمان

التسییروعلومالتجارةوعلوماالقتصادیةالعلوممعهد
أهراسسوق–جامعة محمد شریف مساعدیة 

: مقدمة
العنصریمثلاالستثماركونكبیرةبأهمیةاالقتصادیةالفعالیاتمنالعدیدبینمناالستثمارتحظى عملیة

التنمیةلخططالمهمةاألسساحدالمدنداخلالسیماالعامالنقلفیعد. التنمیةعملیةلتحقیقوالفعالالحیوي
التيوالسكانیةالمروریة، البیئیةالقضایاتعالجالعامالنقلوسائلأنكماالیومعالمنافيواالجتماعیةاالقتصادیة

العامالنقلتوفر وسائلبجانب ذلكللمدنالسریعوالنموالتطورنتیجةوذلكاألخیرةالفترةفيواضحابروزابرزت
العقودخاللالعالممدنشهدتهالذيالنموفإنالمجتمع،منواسعةلقطاعاتواالقتصادياآلمنالتنقلسبل

القائمونیواجهالذيالتحديهومستدیمنقلنظامتوفیرمنیجعلمستقبالتشهدهأنوالتوقعالماضیةالقلیلة
فيالخاصةالسیارةعلىأساسیةبصورةتعتمدمتمیزةطرقبشبكةتتمتعالمدنمعظمأنخاصةالنقلأمرعلى
حتماسیؤديعلیهماهيعلىالحالیةاألوضاعاستمرارأنإلىیشیرالذيوهواألمرللتنقلسكانهاحاجةتلبیة
والحوادثاالختناقاتزیادةخاللمنالمدینةفيوسهولةبیسرالتنقلعلىالقدرةفيسلبیةتأثیراتظهورإلى

Résumé
Cette étude vise à mettre en relief les
principaux projets d’investissement
sociaux ; en partant d’une description
succincte de quelques expériences dans
certains pays développés, dans le
domaine du transport et le progrès
enregistré à ce niveau. Elle  tente aussi
d’identifier les obstacles rencontrés, et la
capacité de ces pays à les résoudre.
Centrée plus particulièrement sur les
métropoles qui ont apporté des solutions
globales et définitives aux problèmes liés
au transport public, l’étude démontre
que les études de faisabilité économique
sont devenues aujourd'hui  plus efficaces
dans la gestion stratégique des projets.

Mots clés : projets d’investissement
sociaux, systémes du transport public,
faisabilité économique.

ملخص
على أهم الضوءتسلیطالىالدراسةهذهتهدف

موجزوصفخاللمناالجتماعیةمشاریع االستثمار
فيوالنامیةالمتقدمةالدولمنمجموعةلتجارب
تطورإلى إبراز آلیاتكما تسعى.العامالنقلمجال

ومدى استفادة ة العالمیالعواصمبعضفيالنقلنظمةأ
مرتالتيوالمشكالتالعقباتمع إظهارالجزائـر منها

هذهدراسةفيالتركیزتمولقد.یة تجاوزهاكیفوبها
متكاملةحلوالأوجدتالتيالمدنعلىالتجارب
أنظهر المقالأقد و.العامالنقللمشاكلمستدیمة
منهجیةالیومأصبحتاالقتصادیةالجدوىدراسات

مختلففيلإلدارة اإلستراتیجیة للمشروعاتفعالة
.االقتصادیةاالنشطة

المشاریع االستثماریة االجتماعیة، :الكلمات المفاتیح
.االقتصادیةدراسات الجدوىالعام،أنظمة النقل
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االقتصاديالتقییمإلىالنظرتوجیهفینبغياألخرىالسلبیاتمنونحوهاالبیئيوالتلوثعلیهاالمترتبةالمروریة
تحلیلطبقكماالدولمنالكثیرفيالقرارصنععملیةفيمهماجزءاأصبحقدالنقللمشروعاتواالجتماعي

الكبیرة غیر القابلة لالنقسام، و مشروعاتالمشروعاتالسیمانقلالمشروعاتالعدید منعلىأیضاالجدوى
ظلفيواضحةحالةكونهفيیكمنربماالنقلقطاعفيالجدوىلتحلیلالسریعالقبولفسببالمناطق الحضریة

فيوالحوادث المروریةفيالتخفیضاتفيكبیرحدإلىتنحصرتقییمهایتمالتيفالمنافعالتنظیمیة،الترتیبات
و القدرة على التنقل بسهولة وكذا تقلیل االختناقات والتلوث البیئي وعدم االعتماد بصورة أساسیةالرحلةوقتتقلیل

التأثیراتتلكاالجتماعي واالقتصاديالتقییممنأیضانستبعدعلى السیارة الخاصة بوصفها وسیلة للتنقل وال
.لمشروعات النقل ما بین الحواضر فقد تكون لتلك المشروعات اثار نافعة واثارضارة في نفس الوقتالبیئیة

:    هدف الدراسة
خاللمنالتطبیقیةوالنواحياالكادیمیةالجوانببینالربطمحاولةهوالمقالهذافيأهدافناضمنمنكان

ومدى استفادة الجزائر كدولة العامبالنقلللمشروعات االستثماریة االجتماعیة تتعلقالدولیةالتجارببعضتقدیم
.نامیة من هذه التجارب

:مشكلة الدراسة
االستثماریة المشروعاتتكتفياللماذا: التالیةالیةاالشكطرحیمكنوعلیهالموضوعأهمیةتظهرهناومن

؟العامالنقلوسائلفياالستثمارفعالیةواهمیةمدىوماتحقیقه ؟ینبغيماتحقیقاالجتماعیة في
:التالیةاالسئلةتتفرعانیمكنالتساؤلهذامنوانطالقا

واالجتماعیة؟االقتصادیةالتنمیةفيقصوىاهمیةالمدنداخلالعامللنقلهل-1
؟العام واسالیب تشغیلهالنقلخدماتقیاسمعاییراهمهيما-2
العام؟النقلخدماتتوفیرفيالمتقدمةالدولبعضتجاربما-3
ما استفادة الجزائر من التجارب الدولیة ؟-4

:فرضیة الدراسة 
المشروعاتوجودمبرراتمفادهااساسیةفرضیةمناالنطالقیتمالتساؤالتهذهعناإلجابةاجلومن

.العامالقطاعبواسطةتحقیقهینبغيماتحقیقفيالخاصةالمشروعاتتكتفيالولماذااالجتماعیةاالستثماریة
:خطة الدراسة 

:المحاورالتالیةالمقالیناقشالتساؤالتهذهعلىولإلجابة
المدنداخلالعامالنقلواهمیةمفهوم: المحوراالول

تشغیلهوأسالیبالعامالنقلخدماتقیاسمعاییر:الثانيالمحور
العامالنقلفيالدولبعضتجارب:الثالث المحور

الجزائرفيمنهااالستفادةمدىوالدولیةالتجارب:المحور الرابع 
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:المستخدمالعلميالبحثمنهج
المتقدمةالدوللبعضالتجارباهمعلىللوقوفعلیهاالحصولالمرادوالمعلوماتالدراسةطبیعةمنانطالقا

فيالتجاربهذهمنالمأمولوماهوالتجاربهذهمننامیةكدولةالجزائرفادةتاسومدىالخدمةتوفیرفي
یهتموالواقعفيتوجدكماالظاهرةدراسةعلىیعتمدمنهجوهوالوصفيالمنهجالباحثاستخدمالمستقبل
.كیفیاتعبیراعنهایعبرودقیقاوصفابوصفها

المدنداخلالعامالنقلوأهمیةمفهوم:  أوال
مفهوم النقل العام داخل المدن-1

حسبتعملوعلیهاتعملمعینةخطوطولهاالركابمنعدداتنقلنقلوسیلةأيانهعلىالعامالنقلیعرف
منظمأومملوكللنقلنظامأووسیلةأيانهعلىیعرففهوالعامالنقلنظاممسبقا، أماعلیهمتفقمحددجدول

یشملبأنهاالمریكیةالعامالنقلجمعیةحددتهلقدو)1(المدنداخلالركابلنقلیستخدموحكومیةجهةقبلمن
الخدماتوتتضمن هذه.المدینةداخلواإلقلیمیةالمحلیةالخطوطعلىالركابلنقلصممتالتيالمركباتكل

العامةالحافالتخدماتالخدماتهذهوتشملالمدینةداخلواإلقلیمیةالمحلیةالخطوطعلىالركابخدمات
بشكلتعملالتيالنقلووسائلوالثقیلةالخفیفةالطلب، والقطاراتحسبالخاصةالنقلوخدماتوالخاصة

عالیةمصداقیةوذاتومنتظمةوآمنةمریحةعامنقلخدماتتقدیمویعد.الكهربائیةالعرباتمثلأوتوماتیكي
النقلوسائلمنأنواعثالثةهناكیوجدووالمدن،الحضریةالمناطقفيالحیاةضروراتمنأساسیةضرورة

الثقیلةالقطاراتالعادیة،الحافالتبعض مثلمعبعضهاأوبالتنسیقإما منفصلةالمدنفيتستخدمالعام
اجتماعیةشرائحتستهدفوالتيوغیرهاالصغیرةبالحافالتالخاصةالنقلووسائلاألنفاقوالخفیفة، قطارات

كذلكوللتنقلالمطلوبةوالمسافةنقلهمالمطلوبالركابعددعلىالمناسبالنقلنظاماختیارویعتمد.محددة 
النقلنظامقدمنتیجةوذلكمرورالوقتمعتتغیرالتيالمدینةفيالمستخدمةالنقلوأنظمةالمناسبالنقلخطوط

الدولمنالكثیرفيالمدناغلبفيالتقلیدیةالنقلوسیلةبالحافالتالنقلاالستیعابیة، ویعدقدرتهأومحدودیة
ةقدیمحافالتالستخداموذلكالثانیةالدرجةمننقلوسیلةیعتبربالحافالتالنقلنظامأنكماطویلةولسنوات
.)2(األخرىالنقلوسائلمعومشتركةمزدحمةنقلخطوطعلىتعملمتواضعة
وأكثرللحافالتمتطورةوجدیدةتصامیمخاللمنبالحافالتالنقلوسائلتطورتاألخیرةالسنواتوفي
فيللتنقلالمهمةالوسیلةهذهلتشجیعبهاخاصةوخطوطحوافزأعطیتللنقل،التحتیةالبنیةوطورتنظافة

العالمحولمدینة100منأكثرفينجاحهاأثبتتوقدالمفضلة،النقلوسیلةالخفیفةالقطاراتالمدینة فأصبحت
بهاخاصةمساراتولهاسریعبشكلالحركةعلىوقادرةعملیةتعدحیث أنهاالمتقدمةالدولمدنفيوخاصة

العامالنقلوسائلاستخدامزیادةفيكبیربشكلالمدنفيشعبیتهازیادةوأسهمتالمدینةفيحركتهاسهلمما
الحافالتمثلالمدینةفياألحیاءداخلمنالركابلنقلمساندةأخرىنقلوسائلوجودمعالسیماالمدنفي

الدقةمستوىهوغیرهاعنالوسیلةهذهجاذبیةفيالرئیسيوالسببالخفیفة،القطاراتخطوطتغذيالتي
خاصةالمدناغلبفيمكانتهافقدتالتيالثقیلةالقطاراتأما. )3(الخدمةهذهتقدیمفيوالراحةوالسرعة

هذهمراكزفيالمروریةاالزدحاماتازدیادنتیجةوذلكالحاضرالوقتفيجاذبیةأكثرأصبحتمنهاالصناعیة
التجاري،كمراكزالنشاطالمدینةفي الحیویةبین المراكزالمدنالقصیرة داخلللمسافاتالتنقلأنكماالمدن،
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بینللتنقلاستخداماتهاأهمیةأجبرتالنشاطاتلهذهالمؤدیةالطرقعلىاإلزدحاماتوغیرها، وزیادةالمطارات
المدینةولربطالطویلة،للمسافاتللتنقلالسریعةالقطاراتاستخدامویمكن.الكبرىالمدنفيالحیویةالمراكزهذه

مثلالكبرىالمدنفيبنیتاإلنفاققطاراتأنالمدن، كماأطرافعلىالتيوالضواحيبهاالمحیطة بالمناطق
وتطویرهاتوسعیتهاتملقد.الكبرىالمدنهذهمعظمفيعاممائةمنأكثرمنذولندنطوكیونیویورك،باریس،
ولقدالمزدحمةوخاصةالمدنداخلللتنقلخیارامازالتأنهاإالالعالیةتكلفتهامنالرغموعلىالفترةهذهخالل
هذهفيللتنقلكبیربشكلوتستخدمكونغوهونجوشنغهايمكسیكومدینةمنكلفيأنفاققطاراتحدیثابنیت
فوقوالقطاراتاألرضیةكالقطاراتاألخرىالبدائلبعضبناءالمدنبعضبدأتالعالیةتكلفتهابسببلكنالمدن

.معهاالمتالزمةوالبیئةالتخطیطیةباالشتراطاتااللتزاممعاألرض
)4(أهمیة النقل العام داخل المدن -2

تنبع أهمیة النقل العام داخل المدن من كونها احد انسب اسالیب النقل وأرخصها وأكثرها قدرة على تحسین 
المدن واتساع نطاقها العمراني، هذا انتقال االفراد والحد من الظواهر والتأثیرات البیئیة والمروریة الناجمة عن نمو 

فضال عن ان خدمات النقل ال تقتصر منافعها على مستخدمیها بل لها أبعاد، مضامین وفوائد تتجاوز مستخدمیها 
لذلك اصبح النقل العام في عصرنا هذا من الخدمات الضروریة الملحة ومن المرافق الحیویة . لتعم المجتمع ككل

من خطط وبرامج التنمیة لكثیرمن الدول، هذا فضال عن انه یعتبرمنجزا حضریا ومطلبا التي تحتل مكانة مقدمة ض
إن النقل العام یمثل داخل المدن . اقتصادیا وأحد أهم المرتكزات األساسیة لمقومات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
ة الشاملة وتكمن أهمیته في كون أهمیة كبرى في كثیر من الدول وله مزایا عدیدة تجعله في مقدمة مطالب التنمی

إذ أن الحیاة تقوم على التنقل من وٕالى مصادر الرزق وقضاء الحاجات .الحاجة إلى التنقل ترتبط بحیاة اإلنسان
المعیشیة واالجتماعیة ونحو ذلك ألنه حاجة معیشیة فان مبدأ توفیر النقل للجمیع مطلب أساسي، حیث یجب 

حیث ،م النقل في التغلب على االثارالضارة للتوسع في استخدام السیارة في المدنكما یسه.توفیره ألفراد المجتمع
یوفراالراضي التي یمكن ان تستهلك في زیادة عدد السیارات الصغیرة للطرق والمواقف إضافة إلى تخفیف االزدحام 

فض الضوضاء في واالختناقات المروریة في المدن، ویسهم في خفض التلوث البیئي سواء تلوث الهواء او خ
فأما . المدن و یقلل من استخدام الطاقة واخیرا یرفع مستوى السالمة ویعمل على تقلیل حوادث السیر في المدن

المكاسب االقتصادیة الكبیرة التي یوفرها النقل فهي كثیرة ومن أهمها توفیر االستثمارات المالیة التي یتم صرفها 
ام السیارات وكذلك یوفرالنقل العام فرص عمل كبیرة و متنوعة لشرائح للتغلب على المشاكل التي تسببها استخد

ولقد اتضح  في اآلونة االخیرة انه على الرغم . مختلفة من المجتمع و یسهم بشكل كبیر في احیاء مركز المدینة 
محلیة مهمة إال أن اختیار الوسیلة المناسبة لألوضاع المن اهمیة توفیر النقل العام الذي أصبح ضرورة ملحة،

كما أن التوعیة بأهمیة صعبة و بالتأكید أن توفیر مستوى خدمة جیدة سوف یزید من اهتمام المستخدمین،
.االستثمار في وسائل النقل العام والقضایا المؤسسیة كلها قضایا مهمة للرفع من استخدام وسائل النقل العـام

یلهالعام وأسالیب تشغالنقلخدماتقیاسمعاییر:ثانیا 
وقیاسالعامللنقلالخدماتتقدیممجالفيالسابقةالعلمیةالدراسات: العامالنقلخدماتقیاسمعاییر-1

:داخلیة وعواملخارجیةعواملالعوامل،مننوعینإلىتنقسمالعامالنقلوسائلعلىالركوبنسبة
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الكثافاتالسیارة،ملكیةمستویاتاالقتصادیة،العواملالسكانیة،التغیراتتشمل:الخارجیةالعوامل-أ
یملك مقدموالالعواملوتلكالمدینةفياألراضيالستخداماتبالتخطیطالمدینة، وعناصر متعلقةفيالسكانیة
.فیهاتحكمأيالخدمة
المقدمة،الخدمةنطاقونسبةمثلفیهاالتحكممننوعاالخدمةمقدمویملكهي التي:الداخلیةالعوامل-ب
أماكنوفيالخدمةوسائلفيالراحةوسائلتوافرمدىوالخدمةرسومالخدمة،هذهموثوقیةمدى

لذلكمثاالالمقدمةالخدماتخصائصخاللمنأساسيبشكلالعامالنقلخدماتوتقاس. )5(االنتظارللخدمة
النقل لوسائلالحركةتكرارللركابالتحمیلنقاطالركاب،النقل عددلوسائطاالستیعابیةالطاقةحصرولیس

النقللوسائلالمقدمةالخدمةنوعیةكفاءةقیاسفيجیدةالمعاییرهذه. النقلوسائلحركةفيوالدقةالموثوقیة
.أخرىنقطةإلىمعینةنقطةمنالخدمةمستوىتقیساللكنهاالعام،النقلخدمةنقاطمنمحددةنقطةأيعند

الوقتالمثال، تقلیلسبیلعلىمنهاالخدماتهذهقیاسعلىتساعدأنیمكنأخرىوسائلهناكإال انه
حركةتكرارزیادةمعالمحطاتفياالنتظاروقتمنوالحدالعامللنقلالخدمةمحطةإلىللوصولالمطلوب

سریعنقلوسائلاستخدامخاللمنالنقلوسائلفيالراكبیقضیهالذيالوقتمنالحدوالنقلوسائل
تربطمتكاملةنقلشبكةوجودخاللمنأخرىإلىرحلةمنالتحولمنوالحدالتنقلحركةفياألولویةوٕاعطائها

.)6(مخفضةبأسعارأخرىإلىرحلةمنالتحویلتذاكروجودوأهمیةالركوبتذاكرأسعارالمنطقة، وأخیراكامل
:رئیسین هماقسمینإلىالعامالنقلخدماتأداءقیاسمعاییرقسمتولقد

روتینيبشكلالمعلوماتهذهتجمعوالقطاعبهذاوالمعنیینالمشغلیننظروجهةمناألداءقیاسمعاییر-1
ومدىالخدمةهذهاقتصادیةبمدىمتعلقةالغالبفيوهيفعالنقلنظاملدیهاالتيالمتقدمةالدولمعظمفي

معاییرألنهاالخدمةهذهمنالمستفیدینكثیراوال تهمالقطاعلهذاوالمشغلینالمعنیینتهمالعواملوهذهكفاءتها
بكفاءةوالمعاییر المتعلقة.ككلالعامالنقلنظامأوعلىمحدداخطعلىالمشغلیقدمهاالتيالخدمةحجمتقیس
تزاید مستمر، وهناكفيهمالخدمة، وهلهذهعنالمستفیدینرضاالركوب ومدىبحجممتعلقةهيالخدمةهذه

المتعلقةالمعاییرمننحوهاووالسریعةالداخلیةالطرقعلىالتأخیروكالسرعةنفسهاالحافلةتشغیلمعاییر
. )7(الخدمةبكفاءة

رضاءمدىحیثمنالخدمةجودةعامبشكلتقیسفهيالمستفیدیننظروجهةمناألداءقیاسمعاییر-2
النقلخدماتأداءقیاسمعاییرمنكبیرعددیوجدو.فیهاالراحةووسائلالخدمةهذهتوافرعنالمستفیدین

عناصروتوافروجیدمقبولبشكلالخدمةتوفرهيالمعاییرهذهأهملكنوالمستفیدیننظروجهةمنالعام
منالخدمةقیاسمعاییرتقسیمویمكنإلیهاالوصولاالنتظار للحافلة وسهولةمحالتوفيالحافلةعلىالراحة
أوقاتوفيالخطوطبعضعلىدوريالنقل بشكلوسائلحركةبجدولمتعلقةمعاییرإلىالمستفیدیننظروجهة
الراحةوسائلتوافرأنكما. للتنقلالعامةالنقلوسائلاستخدامعلىتساعدالنقللوسائلالعملوساعاتالذروة

فيمعلوماتوالمطر، نظامالشمسمنتحمياالنتظار، مظالتكتوفر كراسيوالمحطاتالحافالتمواقففي
الخفیفةوالمشروباتللصحفكركنمساندةوخدماتاتصالووسائلومواعیدهاالنقلوسیلةحركةعنالمحطة
العام، النقلوسائلاستخدامعلىتشجععواملاألخرى كلهاالراحةوسائلمنوغیرهاالحافلةفيالتكییفوتوافر

الوسیلةهذهجاذبیةقلتمزدحمةالنقلوسائلكانتكلماألنهمهممعیارالنقلوسائلعلىالركوبحجمأنكما
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هذهفيالثقةمدىأنكما.األخرىوالنقلالحركةوسائلعلىقیودبهایوجدالتيالكبرىالمدنفيإالللتنقل
عاملهناكالعواملهذهكلبجانبللتنقلالعامالنقلالختیارجدامهموالوصولالحركةبمواعیدوااللتزامالوسیلة

إلیهاالوصولوهلونهایتهاالرحلةبدایةمواقعمنالعامالنقلمحطاتقربومدىالوسیلةمرونةوهومهمأخر
إلىالمنزلومنالعامالنقلمحطاتإلىالعملمقراتمنللتنقلللحركةللمنشاةممراتوتوافرومیسرسهل

.العامالنقلوسیلةانتظارمحطات
:العامالنقلتشغیلأسالیب-2

تقلیلبهدفوذلكالعامالنقلتشغیلوإلدارةحدیثةوأسالیبوسائلفيالتفكیرإلىالدولمنكثیرعمدت
لالستثمارالخاصالقطاعمشاركةزیادةوالعامالنقللشركاتالدولتقدمهالذيالحكوميالدعمعلىاالعتماد

شركاتأوملكیةوالقوانین بتنظیماألنظمةبعضتغییرفيالدولبعضبدأتلذلك.والحیويالمهمالقطاعهذافي
منالعامالنقلوتشغیلإلدارةأوالمدنالدولهذهتتخذهاأنیمكنعدیدةأنماطوهناكمعاأوكلیهماالعامالنقل
االعتمادمنبدالللتشغیلالحدیثةالنماذجمنوغیرهاوالتعمیموالتخصیصمقاولخاللمنمثال، التشغیلأهمها
األسلوبوهذا.والبلدیات المحلیةاألماناتفيممثلةالمدینةفيالمحلیةاإلدارةطریقعنالتشغیلأسالیبعلى

واألسعارالعملوساعاتالخطوطبتحدیدالمحلیةاإلدارةتقومإذالعالمدولمنكثیرفيالمدناغلبفيالمتبع
ماغالباالتيالمحلیةلإلدارةالعامةالموازنةومنالتشغیلمنالمحصلوالعائدالتكلفةبینللفرقالتمویلوعملیة

.)8(الدولةمندعماباعتبارهاعلیهاتتحصل
المدینة أوهیئةفیعتمد هذا األسلوب على أن تحدد اإلدارة المحلیة  في : مقاولطریقعنأسلوب التشغیل-أ

تقدیمعلىالتنافسمن المشغلینعددمنوتطلبتمویلهاتستطیعالتيالخدمةفي مستوىمتخصصةوطنیة
.لهااإلیراداتبتحصیلالمحلیةاإلدارةتقوموالعقدقیمةللمقاولیدفعحیثتمویلهاتستطیعالتيالخدمة

لتقدیمالمتعهدینألحدخطوطأوعدةخطتشغیلحقوقالمحلیةاإلدارةتعطيوهنا:التخصیصأسلوب-ب
بعضوفي. الركابمنعلیهایتحصلالتياألجرةمنفقطعائدهویكونمسبقامحددةلشروطوفقاالخدمة

منمعینةلشریحةأواجتماعیةضرورةذاتمحددةمناطقفيالخدمةتقدیمفیهایتطلبالتيالخاصةالحاالت
.الركابمنعلیهیحصلمابجانبللمتعهدخاصدعمتقدیمیتمالمعاقینأوالطالبأوالسنككبارالمجتمع

علىوتركزاإلدارةیشاء،كیفمایعملالخاصللقطاعالمحلیةاإلدارةتتركالحالةهذهوفي:أسلوب التعمیم-ج
نوعیتها، نطاقهابالخدمة،المتعلقةالجوانبوٕاهمالالرئیسیةالمالیةااللتزاماتالسیماوالسائقالمركبةسالمة
فيملحوظانجاحاهذهالتشغیلأسالیبوقد القت. الخدمةبنوعالمتعلقةالمهمةاألخرىالعناصرمنوغیرها
تكلفةانخفضتالمثالسبیلعلىانهحیثاألوروبیةالدولمنوغیرهاونیوزلندااسترالیامثلالدولمنالكثیر

الأنهاإالالنجاحاتهذهتحقیقمنالرغموعلى. تقریبا%40بنسبةالبریطانیةالنقلشركاتبعضفيالتشغیل
الخطوطعلىالمختلفةالشركاتالركوب، تزاحمانخفاضالخدمة،مستوىانحدارمثلالمشاكلبعضمنتخلو

رواتببانخفاضالمتعلقةالمشاكلمنوغیرهامنهاالنائیةوخاصةالمناطقبعضعنالخدماتإیقافوالمربحة
أنإلىأشارت الدراسات الحالیةولقد.للركابالمقدمةالمعلوماتمستوىوانخفاضالعاملینمنوغیرهمالسائقین

كبیرةفرصاأتاحالماضیةالقلیلةالعقودخاللالدولمنالعدیدفيالمطبقالسیاسيواإلصالحالتنظیمإعادة
وتمویلبتخطیط2005-1995منالفترةفيالقطاعهذاقامحیثالعامالنقلمشاریعفيالخاصالقطاعلمشاركة
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هذهنصفاستخدامهاعلىرسوماتفرضالتيالطرقوشكلت. دوالرملیار580بتكلفةللنقلمشروع1000نحو
األوضاعتعكسالخاصالقطاعمشاركةلتشجیعبتطویرٕاستراتیجیةالعامالقطاعیقومأنالضروريومنالمشاریع
القطاعدعموأشكالالتمویلومصادرالمؤسسيباإلطارواالهتمامللسوقالدقیقةوالمعرفةوالمتطلباتالمحلیة

.للمشاریع العام

العامالنقلفيالدولبعضتجارب:ثالثا
داخلالعامالنقلالسیماالعامالنقلخدماتتقدیممجالفيالدولبعضلتجاربموجزوصفیليفیما
النقلمجالفيمنهاواالستفادةلمقارنتهاوالنامیةالمتقدمةالدولمنمجموعةالعرضهذایشملسوف:المدن
المتحدةالوالیاتو المانیا و كندا وفرنسامنكالالمتقدمةالدولمجموعةتشملوسوفالجزائرفيالعام

اللبنانیة والتجربة كالتجربة,العربیةالدولبعضتجاربالنامیةالدولمجموعةتشملسوفحینفياألمریكیة
فيالعامالنقلخدماتتقدیمالعامالقطاعاحتكارأدىعاموبشكل. تركیا و سنغافورةوكذلك تجربةاإلماراتیة
لالحتكارالعالمياالتجاههذاأدىلقدوالمنافسة،منالحدإلىالعالمدولاغلبفيالمدنمعظمفيالماضي

. القطاعلهذاالضروريالدعمتقدیمإلىأدىبدورههذاالسوقبأسعارتقدیمهیجبممااقلخدماتتقدیمإلى
ذلكعنمنظم، وبدیالغیرسوقفيالعملظلفياألخیرةالفترةفيجداصعبةأصبحتالدعمعملیةوحتى
بموجبللمنافسةالفرصةأتاحمماالقطاعلهذاتنافسیةمناقصاتبإعدادحدیثاالمختصةالجهاتبعضقامت
المدنبعضفيالحدیثةاألسالیبهذهنجحتعاموبشكلانتهائهابعدعلیهاالتنافسیعادالشروطثابتةعقود

. )9(من دول العالم
: اللبنانیةالتجربة-1

قابلةأهدافووضعالنقللسیاسةاألمدطویلةخیاراتتطویرعلىلبنانفيللنقلالوطنیةتركز اإلستراتیجیة
إلىتستندإذالنقلمشاكلمعظملحلكبیربشكلشائعةالنقلعلىالطلبإدارةوتعتبرتحقیقهایجبللقیاس

علىذلكفیعملكبیرحدالسیر إلىحركةتخفیفیمكنوبواسطتهافاعلیة،واألكثرالموجودةالقدراتاستخدام
النقلوسائلاستخدامعدمعلىالتشجیعالمجالهذافياتخذتالتيالفعالةالخطواتومن. المشكالتتلكحل

السیارات، وتنظیمومواقفالسیرحركةوٕادارةالعامة،النقلوسائلاستخدامتفضیلعلىوالحثالخاصة
تفضلوكذلكالطرقاستیعابقدرةوزیادةالنقل،أسطولوتحسینوتحدیثالوقود،علىالمفروضةالضرائب

بسببوذلكمتوافرة،تكنولوجیاأفضلاستخدامعلىتشجعاستراتیجیاتاعتمادللنقلالوطنیةاالستراتیجیة
لقد .)10(وغیرهاوالصیانةوالوقودالمستخدمةالسیاراتنوعیةكتحسینمكملةاجراءاتواعتمادالمواردمحدودیة
السیارةملكیةبلغت نسبةبیروتفيتشیر أنهالعامالنقلمجالفيلبنانتجربةالدراسات السابقة انأوضحت

الرحالتتمثلفیما)%69(الخاصةالسیارةبواسطةالیومیةالرحالتوتمثلنسمة1000لكلسیارة) 330(
یربطالذيالقدیمالحدیديالخطوجودمنالحدیديالخطمشروعاستفادةالسیما%)16(بالحافالتالیومیة
والثقیلة،الخفیفةالحدیدیةبالحافالت والسككالسریعهي النقلللنقلوسائطثالثةاقترحتوقدبضواحیها،المدینة

أنویمكنللنقلمخصصةبنودخاللمنتمویلهاویتمالخدماتهذهلطبیعةمحددةمعاییرهناكتكونوأن
النظرةتكونبحیثالخدمةهذهتقدیمفيللدولةالرئیسيالدوریكونأنبشرطذلكفيالخاصالقطاعیشارك
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معوالتعاونالقراربالتنسیقاتخاذعلىقادرةمعنیةجهةهناكوتكونالمشاریعلهذهواقعیةأكثرالربحیةإلى
.العالقةذاتاألخرىالجهات

: المتحدةالعربیةاإلماراتتجربة-2
االقتصادیةالتنمیةبناءفيیسهمالذيالرئیسيالشریانالمتحدةالعربیةاإلماراتفيالعامالنقلخدماتتعتبر

األخیرة، السنواتفيتصاعدیامنحنیااإلجماليالمحليالناتجفيالنقلقطاعمساهمةأخذتواالجتماعیة فلقد
والحیويالمهمالقطاعلهذاواألهدافالمعالمواضحةإستراتیجیةورؤیةشاملةنظرةاعتمادأهمیةیحتممما

أنإالالقطاعهذاوتحسینلتطویرالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةأولتهالذيالتركیزورغم. الوطنيلالقتصاد
حققهالذيالكبیرللنمووالمؤسسيالتنظیميالوضعمواكبةعدمأهمهاومنظهرتالتيالصعوباتبعضهناك
أنأوضحت التجربةلقدالقطاعلهذاواضحةورؤیةشاملوجود تخطیطعدمإلىباإلضافةهذاالقطاع،هذا

منالكثیرفاقتومتالحقةسریعةخطواتخطاالعامالنقلقطاعسیماالدولة اإلمارات،فيالنقلقطاع
والرابطةاإلماراتداخلالطرقشبكاتبناءفيكبیربشكلأسهمتالكبیرةاالقتصادیةفاإلمكاناتالتوقعات،

القطاعهذاتطورتجربةمرتعالیة ولقدعالمیةمواصفاتوفقالمجاورةوبالدولببعضبعضهالدولة االمارات
:)11(هيمراحلبثالث

اإلجراءاتالسیاسات واتخذتواعتمدتاألفقيالتوسععلىالتنمیةأهدافتركزتحیث:األولىأوال المرحلة-
. القطاعلهذاالتحتیةالبنیةمشروعاتوتنفیذواجتماعیةاقتصادیةمؤسسیةهیاكلإنشاءوتمالمرحلةلتلك

المصادر وتطویرتنویعوسیاسةالرأسيالتوسعمنحنىالتنمیةمساراتحیث اعتمدت:الثانیة ثانیا المرحلة-
.جدیدةمؤسساتإنشاءفيوالقراراتوالسیاساتالقوانین

إلىالمرحلةهذهوتهدفاآلن،حتىمستمرةومازالتالتسعینیاتنهایةمنذبدأتوقد:الثالثةالمرحلةثالثا-
القطاع هذاكفاءةورفعاألداءسرعةوزیادةالحیويالقطاعهذاعلىالمقدمةالخدماتوتحسینآلیاتوضع

القطاعهذالتشغیلوخططوأنفاقوجسورطرقمنالقطاعهذاعلىأساسيبشكلیسیطرالحكوميفالقطاع
المتعلقةوالسیاساتالخططووضعالقوانینبسنومخولةالقطاعبهذامعنیةحكومیةجهةمنأكثرهناكویوجد

التنمیةلمتطلباتمواكبةمتطورةحدیدیةسككأنظمةلتطویرالمقترحةمشاریعهافيظبيأبوتجربةوتوضح. به
تمالعام حیثالنقلمجالفيظبيأبوبإمارةممثلةاإلماراتخطتهاالتيالناجحةالتجربةعلىمثاالالشاملة
نقلنظامتطویراألولالمشروعویشملبالقطاراتعامنقلنظاموٕادخاللتطویرمشاریعلثالثةجدوىدراسة

جانبإلىالسكنیةوالمناطقالدوليبالمطارالمدینةلربطالثانيككل والمشروعالمدینةلخدمةعامحضري
المشاریع هذهوفوائدأهمیةوالعین وتوضح التجربةوالفجیرةودبيأبوظبيیربططویلحدیديخطمشروع

. )12(االقتصادیة والبیئیةاالجتماعیة
:تركیاتجربة-3

فيطویلةولسنواتفي الماضيالعامالنقلخدماتاالجرةوسیاراتالصغیرةوالحافالتالحافالتقدمت
حولالكبرىالمدنفيالحاضرالوقتفيأماتركیا،فيالمدنومنهاالناميالعالمدولفيالمدنمنالكثیر
العامبالنقلالمعنیینشجعمماأخرى،نقلوسائلإلىحاجةهناكأصبحتتركیافيالرئیسیةالمدنوفيالعالم
النقلعلىالطلبزیادةلمواجهةالخفیفةوالقطاراتاألرضتحتبالقطاراتالعامالنقلخدماتتوفیرعلى
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تنسیقإلىیحتاجالكبرى،المدنسیماالالحضریة،المناطقفيالنقلوسائلتعددلكنالذروةأوقاتفيوخاصة
النقلبین وسائلالتنسیقأنفیهشكالوفعال، ومماجیدنقلنظامإلىللوصولالوسائلهذهبینوتكامل
خدمةورسومالمدینةمنواسعةلمناطقوالتغطیةالرحالت،جدولةفيوالتكاملالحركة،سهولةإلىیقودالمختلفة
مهمادوراالمختلفةالنقلوسائلبینوالتنسیقالتكاملیؤدي. )13(مستدامنقلنظامإلىیؤديمماللمستفیدمقبولة
مناإلمكانقدرویحدفعالنقلنظامإلىوالوصولبسهولةأخرىإلىنقلوسیلةمنالتنقلیتملكيوحیویا

الكفاءةأنبجانبالمدینة هذافيمتنوعةعامنقلخدماتلتقدیمضروريأنهكما. والتنافسالخدمةفيالتداخل
في أخرىخدمةإلىخدمةمنالتحولوعملیاتالتكاملخاللمنتقاسالتركیةالمدنفيالنقللنظاموالفاعلیة
لعبتحیثنسمةمالیین10سكانهاعددیبلغوالتياسطنبولمدینةمثلتركیا،فيالكبرىالمدنوفيالمدینة
أوضحتولقد.الخدمة تقدیمفيالكفاءةتحقیقفيجدادورا مهماالمتاحةالنقلوسائلبینالتكاملعملیة

وسائلبینالتنسیقضعفالكبرىالتركیةالمدنوفياسطنبولمدینةفيوبالتحدیدجالءبكلالتركیةالتجربة
بهذهوالعملبینهماتنسیقأيبدونالمترووقطاراتالصغیرةوالحافالتالحافالتتعملحیثالمختلفةالنقل

بشكلانعكسبدورهوهذاالمختلفة،النقلوسائلبینالتكاملعدمإلىأدىالمخططةوغیرالعشوائیةالطریقة
للمستوىالخدمةبمستوىوالرفعالعامالنقللنظامالفاعلیةتحقیقعدمإلىوأدىالعامالنقلخدمةعلىسلبي

.) 14(المطلوب
: سنغافورةتجربة-3

الخاصةالسیارةاستخداممنوالحدالعامالنقلوسائلاستخدامتشجیععلىالسنغافوریةالحكومةحرصت
استخداممنتحدالتيالسیاساتوكذلكاستخدامهعلىتشجعالتيالسیاساتمنالعدیدتطبیقخاللمنللتنقل
وسیارات القطارات،وهيسنغافورةمدینةفيللتنقلرئیسیةعامنقلوسائلثالثهناكیوجدالخاصةالنقلوسائل

ورخیصةوآمنة،وثقة،مریحة،عامنقلخدمةتوفیرإلىسنغافورةفيالعامالنقلنظامویهدف. األجرة، والحافالت
العامالنقلتذاكراستخدامویمكنبینهافیمابالتنسیقالمختلفةالنقلوسائلوتعملالخاصة،النقلبوسائلمقارنة

للنقلمغذیةنقلكوسائلالحافالتباستخدام1990سنة وكانت بدایة تجربتهاالعامالنقلوسائلكلفي
سكانمن% 40التنقل لنحوالعامالنقلخدمةعامبشكلوتوفرالخدمةتقدیمفياالزدواجیةمنللحدبالقطارات

السنغافوریةالحكومةاستخدمتالعامالنقلوسائلالستخدامالتشجیعیةالوسائلهذهإلى جانب.)15(المدینة
تكلفةالبنزین وزیادةعلىالضرائبزیادةمن أهمهاللتنقلالخاص،النقلوسائلاستخداممنللحدسیاسات
الخاصالنقللوسائلالطرقاستخدامعلىالضرائبوفرضمن المدینةالمركزیةالمنطقةفيخاصةالمواقف
كما الخاصةالسیارةلتملكعالیةرسوموفرضالخاص،النقللسیاراتالمواطنلتملكمحددةنسباووضعت
السابعةالساعةمنوهيالذروةأوقاتفيخاصةالمدینةداخلالخاصةالنقلوسائلالستخدامحداوضعت
كماوالنصفةالسادسحتىمساءوالنصفالرابعةالساعةومنوالربعالعاشرةالساعةحتىصباحاوالنصف

نجاحفيالسیاساتهذهأسهمتولقداألسبوعیةالعطلأیامفيالخاصةالنقلوسائلاستخدامساعاتحددت
.الخاصةالنقلوسائلاستخداممنوالحدالمدینةفيللتنقلالعامالنقلاستخداماتوزیادة
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:)16(االتحادیةألمانیاتجربة-5
المستمرةاالنسانیةوالحاجةالخاصةالسیارةعلىاالعتمادتزایداستمرارأناالتحادیةألمانیاتجربةتوضح

الحلولوضعإلىأدىبدورهللطرق، هذااالستیعابیةوالطاقةالمروریةالحركةكثافةبینالفجوةزیادةإلىللتنقل
سلبیاالخاصالنقلبهایتأثروالتي" واسحبادفع"استراتیجیةتطبیقخاللمنمستقبالوالمتوقعةالحالیةللمشاكل

علىرسوموفرضالمواقفاستخدامورسومسیاساتوفرضالوصولطرقفيوالتحكمالضرائبخاللمن
فيللركوبودفعهمالخاصةالسیاراتمنالركابسحبیتمأنیمكنالطریقةبهذه. المزدحمةللمناطقالدخول
تحقیقجیدة ویمكنسالمةمستوىذيمقنعنظاموتأمینمتمیزخدمةمستوىتقدیمخاللمنالعام،النقلوسائل

الذكیة وأنظمةالنقلوخدماتكأنظمةالذكیةالحضریةالنظمبتطویرالكفیلةاإلجراءات،أخذخاللمنذلك
.النقلوسائطجمیعبینالتكاملتحقیقوأهمیةالمروریةاالدارة

هیئةفتعتبرالوالیةفيالنقلتنظیممسؤولیةفیهاالنقلهیئةتتولىالكبرى،المدینةتعدالتيهامبورغوالیةوفي
النظامأقامتالتياالوروبیةالقارةفياألوائلومنألمانیافيالنقلتنظیممجالفيالرائدةالهیئاتمنهامبورغ
هامبورغمدینةفيشخصملیون6.2العامالنقلوسائلتخدمحیثالعام،النقلخدماتقطاعفيالتعاوني

الشركاتوبعضعامةشركة11هناكأنكما.سنویارحلةملیون482منبأكثروتقوملهاالمجاورةوالمحافظات
مدینةفيالعامالنقلقطاعبینها، ولتنظیمفیمامشتركةتعاوناتفاقیاتوفقبالتشغیلتقومالتيالخاصةاألخرى
فيالعاملةوالخاصةالعامةالشركاتوبعضهامبورغبلدیةبینحصصهاوزعتمحدودةشركةأنشئتهامبورغ
:)17(یليماالشركةهذهمهامومنالمدینة،

به الخاصةالخططوضععلىوالعملركاب،ومواقفومحطاتخطوطمنالعامالنقللنظامالتخطیط
وتحسینبالتحكمالمعنیةاألجهزةوٕانشاءالنقل خدماتعقودوتوقیعالعام،النقلنظاممنللجمیعالفائدةوتحقیق

التوسعخططوتحدیدودراسةالمدینةفيالمختلفةالخطوطعلىللركابوالتعداداإلحصاءاتوعملالخدمة،أداء
التشغیلیة، توزیعالعقودخدماته، توقیعمؤسساتمعوالتنسیقجدیدة، التعاونخطوطإحداثخاللمنللشبكة
والتيالكبرىالمدینةالتي تمثلبرلینفيأما.الخدمةجودةمستوىعلىوالحفاظالمختلفةالشركاتبینالعوائد
الرحالتنسبةتبلغذلكمنالرغموعلىنسمة1000لكل353السیارةملكیةوتبلغنسمةملیون4.4یسكنها

تشغالنشركتانهناكیوجد. المدینةفيالرحالتمجموعمن% 30منأكثرالعامالنقلبواسطةتتمالتي
فيالنقللخطوطالمشغلتینالشركتینتوحیدتمالعامهذابعدم،1992عامفيبرلینتتوحدأنقبلالنقلخطوط
الدولةملكیةمنالموحدةالشركةحولتقوانینأقرتم1994عاموفيالنقل،بأمورتعنىواحدةهیئةفيالمدینة

والمناطقبرلینفيملیون1.6منأكثرتخدمذاتیةاستقاللیةوذاتمحدودةمسؤولیةذاتمساهمةشركةإلى
مهامومنوبراندینبرغبرلینوالیتيكاملفيالنقلقطاعاتبتشغیلتقومالتيالوحیدةالشركةبهاوهيالمحیطة

وتمویل،الزمنیةالجداولوتنسیق،المناطقلمختلفالنقلتعرفةالنقل العام ، تحدیدلنظامالتخطیطالشركةهذه
.)18(التشغیلعملیات
:مناطقثالثإلىالخدمةمناطقتقسیمتمولقد

وهي المنطقة) ج(والمنطقةلبرلینالمحاذیةالحدودوتمثل) ب(والمنطقةبرلین،داخلمنطقةوهي)أ(منطقة
والسنویةالشهریةالتذاكروتستخدممنطقة،لكلمختلفةتعرفةوضعتمولقد) ب(المنطقةخارجكلم15تمتدالتي



2012ديسمبر  -32عدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  التواصل  

257

برلینمنطقةداخلالعامالنقلخدمةتقدیمفيالشركةنجاحعلىدلیلوهذاالشركة،ركابمن%) 80(قبلمن
والحافالتبالقطاراتالخاصةالمواقفمنالدفعمسبقةالتذاكرعلىالحصولمنللركابویمكنحولها،وما

حقولكلوفيالتعبئة،إلعادةقابلةممغنطةبالستیكیةتذاكرإصدارعلىالعملاآلنویتمالسجائربیعومحالت
للركابالمقدمةالخدمةنوعیةعلىللمحافظةخططووضعالتنافس،هامشعلىتحافظالشركةمازالتعملها
.التكالیفبأقل

:)19(كنداتجربة-6
أنیعنيالأن هذاكندا على الرغم منفيم1960عاممنذمدعومابدأالعامالنقلنظامأنالتجربةأوضحت

منأشكالأربعةكما أوضحت الدراسات السابقة انه یوجد. العامللقطاعینتمونالعامالنقلخدمةمشغليجمیع
غیروكالةأوالبلدیةإداراتمنإدارةتخصیصوهيمنها،كلوسلبیاتایجابیاتإیضاحمعالعامللنقلالتنظیم
األشكالمنیستنبطآخرشكلأوالمختلفة،البلدیاتمنعددلخدمةمستقلةوكالةأوواحدةبلدیةلخدمةمستقلة

نسمةملیون3.5ومونتلایرنسمةملیون4.5تورنتومنكلفيالعامللنقلالوضعتشخیصتمكماالسابقة،
هو العامالنقلأنمنالرغمعلىأنهالكندیةالتجربةأوضحتولقدنسمة،ملیون3وفانكوفرنسمةملیون1وأوتاوا

بعضیقوم،حیثالمهمالقطاعهذافيالخاصالقطاعمشاركةتزایدیالحظأنهغیرالعام،القطاعمسؤولیة
األنشطةبعضبتشغیلقیامهمجانبإلىالصغیرةالعامالنقلأنظمةبعضبتشغیلالخاصالقطاعمنالمشغلین
أساسعلىالطائرفانكوفرقطارنظامتشییدتمذلكعلىومثاالالعطاءاتطریقعنالمحددةوالخدمات

)BOT (منیغیرالهذالكنالعام،للقطاعالتحویلثمالخاصالقطاعبواسطةوالتشغیلالتشییدنظاموهو
یمكنالعامالنقلأنالكندیةالتجربةبرهنتوقدالعام،القطاعقبلمنعلیهاواإلشرافللخدماتالتخطیطأهمیة

أبرزتكماالتنقل،فيالسیارةعلىتعتمدالتيالمجتمعاتفيحتىالوسطىالمجتمعلفئاتجاذبایكونان
هذهلتوفیرثابتةتمویلمصادراألخرى ووجودالحكومیةوالجهاتالعامالنقلإدارةبینالتكاملأهمیةالتجربة
.بالتشغیلیتعلقماسیماالالقراراتاتخاذفياالستقاللیةاإلدارةهذهوٕاعطاءالخدمة

:فرنساتجربة-7
فرنسافيوازدحامااكتظاظااألكثرالمنطقةبهاالمحیطةوالمنطقةباریسمدینةتعدباریسمحافظةفي
وعلىالنقلتنظیمهیئةباسممستقلةهیئةأنشأتالفرنسیةالحكومةأنبلدیات، إالوجود عدةمنالرغمهذاعلى
مدینةتمیزتوقدمؤسساتهاأوبالبلدیاتغیرمرتبطةالهیئةهذهفانالدولة ،فيالمحافظاتباقيمنالنقیض
:)20(الشركاتتلكأهممنفیهاالنقلعملیةتدیرالتيالشركاتمنالكبیرةباألعدادالمدنباقيعنباریس

إدارةوهيالمدینةفيللنقلالرئیسيالمشغلاإلدارةهذهتعتبرحیثباریسمدینةفيللنقلالمستقلةاإلدارة:أوال
هذهتقدمجدیدة،وخطوطجدیدةنقلمشاریعواقتراحالنقللظاهرةبالدراساتأیضاكما تقوموتقنیامالیامستقلة

. المطلوبةالتنظیمبعملیةوالقیامالمناسبةالقراراتوأخذعلیهاللموافقةللنقلالمستقلةالهیئةالدراسات
عامفيأصدربقانونأنشأتقدوالدولةتملكهحكوميجهازوهيالحدیدیةللسككالوطنیةالشركة:ثانیا

بنفسباریسمحافظةفيأیضایعملالشركةهذهأقسامالبضائع، واحدوالركابنقلتامینبهدفم1982
النقلخدمةمن تقدیمالكبیربالجزءالجهازانهذانیقوموباریسمدینةفيالمستقلةلإلدارةالممنوحةالشروط
رئیسانتجمعانبهفیقومالخدمةمن% 7.5نسبتهمایمثلماايجدا،محدودفهوالمتبقيالدورأما.العام 
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بینالدمجعملیاتأنهذا القطاع، إالفيالعاملةالشركاتمنالكبیرالعددمنالرغموعلىالخاصةللشركات
تجربةوتمثلالخدمةمستوىمنوالرفعالتشغیلتكلفةتقلیلبهدفوذلكمستمربشكلتتمتزالماالشركاتهذه

حافلة4000باستخدامباریسفيالعامالنقلهیأةتقومالعام، حیثالنقلتجربةلنجاحنموذجبالحافالتالنقل
العادیةالمساراتأنالتجربةهذهوقد أثبتت.سنویاملیون875یبلغالركابلعددوخدمةخط247لخدمة

االزدحاماتمنالحافالتلحمایةوحدهاكافیةتكنلمالتحكمأنظمةواستخدامالحدیثةالمروریةواإلدارةللحافالت
لحركةاألولویةلتوفیركفاءةمعاییراكثرواتخاذللحافالتخاصةمساراتفصلسیاسةتطبیقتملذاالمروریة،
الخدمةوتعدیلوحدیثةجدیدةحافالتجلبكما تم.ومریحةجذابةومواقفمحطاتتصمیمالسیماالحافالت

الكافیةالمعلوماتوتوفیرالتشغیلإلدارةمتقدمةوسائلاستخدامإلىباإلضافةالتنقلعلىالطلبأنماطلتواكب
المعنیة،الحكومیةالجهاتمسؤولیةمنالتحتیةالبنیةفياالستثماریعداألوروبیةالمدناغلبفيكماللركاب،

التعریفةوضعمسؤولیةالنقلتنظیمهیئةوتتولىمنهاأوجزءالخدماتهذهبتشغیلالخاصالقطاعشركاتوتقوم
سنویةأوأوأسبوعیةیومیةكانتإذاالتذكرةونوعالنقلمناطقأساسعلىتبنىوهيالمختلفةالتذاكرتسعیرةأو

خاللمنالحكومیینالموظفینتشجیعیتمكذلكوالصغارواألطفالالمسنینبالمواطنینخاصةتذاكروهناك
بلدیة55منتتكونوهيلیونمحافظةفيأما. وأعمالهممنازلهمبینللتنقلیستخدمونهاتذاكرمخفضةإعطائهم
اغلبأنفيأسهممماالمدینةمركزعنتباعدوالسكانعددفیهاتناميفقدالكبرىبلیونأیضاوتعرف

أربعة 4الرحالتعددم فاق1998عامفيالمثالسبیلفعلى.الخاصالنقلوسائلبواسطةتتمالتنقالت
ضخامةحیثمنباریسمدینةبعدلیونتأتيوالخاصةالنقلبوسائطتتممالیینثالثة3منهارحلةمالیین
100ومئة األرضتحتنقلخطوط4أربعة بوجودلیونمحافظةفيالعامالنقلنظامتمیزلقدوالعامالنقل

محافظةفيالحالهوكماكهربائیتانحافلتان2والمدارسلحافالتخط110وعشرومئةللحافالتخط
تلبیةوالخدماتتقدیمفيملحوظاتطورالنظامهذاحققلقدوخاصةاستقاللیةلیونفيالنقللنظام.باریس
خاصةوٕاداریةمالیةاستقاللیةذاتعامةمؤسسةوهي(Steral)سیترالمؤسسةتتولىوللنقلالمستمرةالحاجة

مسؤولیةلیونلمقاطعةالعاماالستشاريوالمجلسلیونمقاطعةهیئةوهمامحلیتانحكومتانبالتساويوتتقاسمها
النقلنظاموٕادارةوتمویلالخدمةعلىالتعریفةتحدیدإلىباإلضافة.النقل قطاعفيالالزمتطویرتحدید

فيالتحكموالصیانةأعمالعلىواإلشرافالسالمةوجودتهاوتحدیدالعامةالخدمةعلىوتوسعته، اإلشراف
.الدراساتوٕاعدادالخطوطعلىالركابلنقلالزمنیةالجداولوتحدیدالمخالفاتوتطبیقالتشغیلعملیات

: )21(األمریكیةالمتحدةالوالیاتتجربة-8
النقلخدماتتقدیمفيوالمنافسةالعام والخاصالقطاعبینالشراكةمجالفيالمتحدةالوالیاتتجربةتمثل

عملیاتإلدارةالتنافسیةالطرقتبنيفيرائددورمنالتجربةهذهتمثلهلمامتمیزةوفریدةتجربةالعام
وضععلىالقرارمتخذيالمدنفيالمروریةواالزدحاماتالسیاراتحركةزیادةدفعتحیثالنقلواستثمارات

داخلللتنقلعلیهاالعتمادوزیادةالنقل العاموسائلالستخدامالسیاراتسائقيجذبفيتسهماستراتیجیات
بدورهوالعجب في ان نالحظ تضاعف االنفاق على خدمات النقل العام في اغلب المدن االمریكیة وهذا.المدن
لتقدیمالقطاعهذافيالمنافسةبابفتحوالتكالیفمنللحدالكفیلةاإلجراءاتاخذفيالمحلیةلطاتللسحافزا

مازالتحینفيالعام،النقلخدماتتقدیمعلىالتنافسیةالمناقصاتخاللمنالتكالیفبأقلالخدماتأفضل
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ومستوىالخدمةمستویاتوتوفیرهایجبالتيالخدماتنوعیةتحدیدفيبحقهاتحتفظالمحلیةالسلطات
یمثلكما. العامةالمنافسةخاللمنالخدمةهذهتقدیمعملیةالخاصالقطاعیتولىحینفيالخدماتأسعارهذه

المتحدةالوالیاتأنإذوالوالیاتالمدنوبینالمدنداخلللتنقلوسیلةأهمالمتحدةالوالیاتفيالعامالنقل
وسبلالمواعیدفيبالدقةتتمتعوسائل نقلومدنهاوالیتهابینالتنقلیقتضيوشاسعةمساحةذاتاألمریكیة

وسائلتتكونوالمتحدة،الوالیاتفيالعامالنقلوسائلبتشغیلنقلشركة6000منأكثروتقوموالسالمةالراحة
الشركاتتلكوتقدمالخفیفةوالقطاراتالكبرىالمدنفينفاقاألقطاراتوالحافالتمنأساسيبشكلالعامالنقل
ولتوفیرالخدمةمقدميعددزیادةبهدفالمشغلینمعبالتعاقدبعضهاویقومهذا المجالفيخدمةمنأكثر

تمثلوالنقلاحتیاجاتلمقابلةكبیرةأساطیلالشركاتهذهوتمتلك. العاممجال النقلفيأفضلخدمات
العامالنقلوسائلمستخدميعددنماولقد%58الكثرمن نسبتهاتبلغحیثمنهاالكبیرةالنسبةالحافالت

هذهالبعضویرجع.المتحدةالوالیاتمدنمعظمفيم2009حتى عام1999من عامالفترةفيسنویا%7بمعدل
مماالمدناغلبفيالكبیرالعمرانيوالتوسعللتنقلالعامالنقلوسائلتوفرهاالتياالقتصادیةالعواملإلىالزیادة
معظمفيبالنقلالمعنیةالجهاتاتخذتهاالتيوالسیاساتالسابقمناكبرتكلفةووقتإلىیحتاجالتنقلجعل
شركاتتملكفيتدریجیةبصورةالخاصالقطاعمشاركةزیادةعلىابرزت التجربة األمریكیةولقد.المدنهذه

عدةالىذلكفيالسببویرجعالشركاتهذهلمعظمهوالمالكالعامالقطاعالسابقفيكانحیثالعامالنقل
والسیاساتهذا المجالفيالحدیثةالتقنیاتتطبیقالىوالحاجةالمیزانیةعلىالمتزایدةالضغوطاهمهامنعوامل
وقد بدأ في . المشجعة لمشاركة القطاع الخاصالمتحدةالوالیاتفيالفیدرالیةوالحكومةالوالیةمستوىعلىالعامة

األساسیةوالمشاریعوالصیانةوالتشغیلوالخدماتللنقلالتخطیطالفترة االخیرة القطاع الخاص في المشاركة في
أنالتجربةبینت هذهكماالكبرىالمشاریعفيالسیماالمشاركةفيالعامدورالقطاعاهمیةتلغيالالمشاركةوهذه

لتحقیقیسعىالقطاعهذااناالعتبارفياالخذمعلألهدافواضحاتحدیداتتطلبالخاصالقطاعمشاركة
االخذمعالجودةوتوفیرالنظامتكاملحمایةعلىیعتمدالنجاحانالتجربةاوضحتكماالمشاركةهذهمنالربح

ولقد بینهافیماالجهودتوحیدمنالبدالكبیرةالمشاریعفيالخاصالقطاعولجذبالسوقتجزئةاالعتبارفي
العامللنقلفاعلةادارةبتوفیرالكفیلةالمؤسسیةالتنظیماتفيالشمالیةامریكاتجاربعناخرىدراساتأبرزت
الخططوتطبیقووضعالتمویلوضمانتنظیمیةبمهامالقیامتتطلبالعامالنقلوواجباتمسؤولیاتانحیث

وضعالقوميالمستوىعلىیتمانیمكنانهاشارتالتجربةانكماالخدمةوتوفیرالمدىوطویلةقصیرة
االستثماراتلتمویلاالولویاتووضعالتمویللتوفیرالجدیدةاالفكاروتشجیعالعامللنقلالعامةالسیاسات
الخططوضعیكونالمدىالطویلةالخططوضعالمنطقةمستوىعلىیتموبینما.الكبیرةالتحسیناتومشاریع

منكبیرعددیوجدفرانسیسكوسانمدینةوفي. )22(اصغرأخرىتنظیماتمسؤولیاتمنوالتطبیقالمدىقصیرة
لتقدیمتتنافسالتيالشركاتمنعددبینالعامةالمناقصاتخاللمنالنقلخدماتتقدمالتيالعامالنقلهیئات

خدماتهامعظمبتشغیلتقوموالخدمةمنقدراكبرترانزیتكآونتيماثیوسانشركةتقدمحیثالخدمةهذه
المدینةمناخرىاجزاءبتشغیلاخرىجهاتتقومحیثالنقل العامحافالتبواسطةفرانسیسكوسانمدینةوسط

النقلشبكاتوتمثل. الخفیفةوالقطاراتالثقیلةالكهربائیة، القطاراتالسیاراتمثلأخرىنقلوسائلوتستخدم
عشرین مناكثرالمدینةفيویوجدالمتحدةالوالیاتفيالشبكاتافضلاحدىانسیسكوفر سانمدینةفيالعام
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فيللتنقلكبیرةقواربواربعبالقطار الخفیفللنقلوشركتانبالقطاراتللنقلواربع شركاتبالحافالتنقلشركة
أكثرنقلم تم2009عاموفي.الصغیرة األخرىالنقلوسائلمنالعدیدبجانبهذافرانسیسكو،سانخلیج
جمیعوتعمل. الیومیةالرحالتهذهمجملمن% 45مناكثرللعملالرحلةوتمثلیومیاراكبملیون1.7من

وضعذاتفهينیویوركمدینةنجاحها امااسباباحدهووهذاالمدینةفيتكامليبشكلالمختلفةالنقلأنظمة
اكثراالنفاققطاراتتنقلیومكلوفيالعامالنقللوسائلواستخدامهاالسكانیةوكثافتهاحجمهاناحیةمنخاص

حافلة351منأكثرهناكویوجد.یومیاراكبملیون2.5منأكثرالحافالتوتنقلیومیاراكبملیون4.5من
مشكلةتعانينیویوركمدینةانإالالنقلوسائلوتنوعحجمرغمیومیاراكب20000مناكثرتنقلخاصة
والتوقفالمروریةاالزدحامنتیجةالحركةفيالبطءیعتریهاالعادیةبالحافالتالنقلوسائلانوهيحقیقیة

تمالمشكلةوهذهالخدمةهذهفيالثقةومدىالخدمةمستوىعلىكبیربشكلاثربدورههذاوالمتكرر،المستمر
لوسائلمحددةمساراتلیحددعملفریقتشكیلتمولذا.في المدینةالنقلبأمورالمعنیینقبلمنمالحظتها

.)23(المدینةفيالحركةفياالولویةوتعطيخاصةمعاملةمعامالتهاتتملكيبالحافالتالنقل
الجزائرفيمنهااالستفادةمدىالدولیة والتجارب: رابعا -4

یتضحالمتقدمة،الدولأوالنامیةالدولتجاربكانتسواءالعام،النقلمجالفيالدولیةالتجاربدراسةبعد
البنیةمشاریعأهممنالمشاریعهذهتعتبرإذالعام،النقلفياالجتماعیةاالستثماریةمشاریعأهمیةكبیربشكل

االقتصادیةونشاطاتهمالمجتمعشرائحمختلففيآثارایجابیةمنقیامهاعلىیترتبلماالخدمیةالتحتیة
التنمیةضروریاتمنخاصبشكلالعاموالنقلعامبشكلالنقلمشاریعوتعدالحیاة،نواحيوجمیعواالجتماعیة

أوضحتولقدفیها،واالستثمارالدعمفياألولویةواعطاؤهااالعتبارفيأخذهاینبغيالتيالمتوازنةالوطنیة
السنواتفيخاصةفیهكبیربشكلالخاصالقطاعمشاركةوزیادةالقطاعهذافياالستثمارطرقتعددالتجارب
والطرقالبنزیناستخدامعلىتفرضالتيالرسومأنكما.منهاالمتقدمةسیماالالدولأغلبفياألخیرة

لتطویرتخصصأنیمكنالعالقةذاتوالضرائبالرسوممنونحوهاالطرقعلىالمخالفاتعلىوالغرامات
فيكبیربشكلالتركیز علیهیتملمأنهإالالقطاعهذاأهمیةوالمهم، رغمالحیويالقطاعهذاخدماتوتحسین

التركیزالجزائرهوأهمیةلتجربةالتجاربهذهمنمنهاالستفادةیجبالذيفي الجزائروالدرسالسابقةالتنمیةخطط
معظمأنفیه، حیثالخاصالقطاعومشاركةتمویلوزیادةالشاملةللتنمیةوالحیويالمهمالقطاعهذاعلى

مصادروجودمنوالبدالقطاعهذااحتیاجاتتلبیةعلىبمفردهالعامالقطاعقدرةعدمأوضحتالدولیةالتجارب
تطویرإلىماسةحاجةهناكأنالتجاربأوضحتوأیضا. فیهالخاصالقطاعمنفاعلةومشاركةثابتةتمویل
الدولفيالقطاعلهذاالتحتیةالبنیةأنوالنامیة رغمالمتقدمةالدولفيعامبشكلالقطاعلهذاالتحتیةالبنیة

كذلكأخرى،إلىدولةمنالقطاعلهذاالتحتیةالبنیةمستوىوتتفاوتالنامیة،الدولفيمنهاأفضلالمتقدمة
الراحة، ووسائلبالدقةمنهایتعلقالخدمة، ومامستوىورفعاألداءمستویاتتطویرإلىحاجةهناكأنیالحظ
الدولمدنفيوخاصةالقطاعهذاخدمات فيمنومثلهاالتشجیعیةالحوافزووضعللركوبالتذكرةسعرتحدید

المحلیةالحكوماتیجبرعلىمماالناسمنللكثیرللتنقلاألساسیةالخدمةهذهالمتنامي علىالطلبحیثالنامیة،
هناكأنكما.المطلوبالشكلعلىبدورهیقوملكيالمطلوبةوالمعداتباألساطیلالقطاعهذابدعموالفدرالیة

الهیاكلالجزائر خاصة والدول النامیة عامة وتنمیةمدنفيالقطاعلهذاالمنظمةالقوانینتطویرإلىحاجة
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قاعدةبناءإلىحاجةهناككذلكفیه،العاملةالبشریةالقوىوتطویرمع زیادةالقطاعلهذاالمنظمةالتنظیمیة
إلىماسةحاجةهناكأنكما. بهالمتعلقةوالدراساتالعلمیةالبحوثبه ودعمالخاصةوالبیاناتللمعلومات

القطاعدورویصبحالخدماتتقدیمفيالخاصالقطاعلمشاركةالمجالو فتحالقطاعلهذاالتمویلتطویر برامج
.فقطالقطاعلهذاومنظمامشرعاالعام

األسباب أسهمت بشكل كبیر في تأخر انظمة النقل العام داخل المدن وتعطیل االستثمار فیه وبالتالي كل هذه 
زیادة سیطرة المركبة الخاصة على احتیاجات التنقل لألسرة الجزائریة، على الرغم من ان معظم المدن الجزائریة 

لعام خاصة في ظل استمرار انتشار خاصة الكبرى منها تعاني في الوقت الراهن مشكلة غیاب انظمة النقل ا
التنمیة العمرانیة على مساحات االزدحام والتلوث اال ان المستقبل یحمل انعكاسات اكثر خطورة وسلبیة على هذه 
المدن فمستویات االزدحام المروري على شبكات الطرق تشهد ارتفاعا مطردا نتیجة عدد رحالت المركبات علیها 

كل هذه العوامل تعطي انطباعا لدى مستخدمي وسائل النقل . افة إلى الوقوف المتكرروتزاید عدد السیارات باإلض
العام بعدم كفاءة هذه الوسائل للتنقل داخل المدن السیما عوامل اخرى متمثلة في عدم توافر الطرق الواسعة في 

یارة الخاصة وعدم وجود معظم المدن الكبرى في الجزائرو قدرة الغالبیة العظمى من المواطنین على امتالك الس
قیود على حركتها داخل المدن و توافر الوقود بأسعار معقولة كل ذلك یسهم في جعل استخدام السیارة الخاصة هو 

تحتالمؤسساتجمیعوجودسیاسةأنالدولیةالتجاربحیث أظهرت. االختیاراالفضل في كثیر من األحیان 
تتقاسممنفصلةوتنظیمیةإداریةوحداتإنشاءأنحینفيفاعلیة،وكفاءةشيء، أقلبكللتقومواحدةادارة

المعوقاتهذهوكلملحوظا،نجاحاأثبتتوالتكتیكیةاالستراتیجیةالمهامفيبینهافیماوتنسقالمسؤولیة
والالعامالنقلخدمةتوفیرفيالمحدودةتجربتهافيالجزائرفيالكبرىالمدنتعانیهاأعالهالمذكورةوالعناصر

إلىحاجةهناكإنحیثالقطاع،هذایعانیهاالتيبالمشكالتیتعلقفیماالنامیةالدولباقيالجزائرعنتختلف
التنظیمیةالهیاكلتحسینالمصدر،وثابتةكبیرةمالیةمواردیتطلبمماالقطاعهذاأداءمستوىمنوالرفعتطویر

وبشكل. القطاع بهذاالخاصةوالدراساتللبحوثودعمللمعلومات،قاعدةوبناءالبشریة،القوىوتطویروالقوانین
عاممشغلخاللمنیتمالمتقدمةالدولفيالكبرىالمدنمعظمفيالعامالنقلخدماتتقدیمأنیالحظعام

المشغلینمنعددخاللمنوباریس أوبرلینمدینتيفيالحالهوكماالعامالنقللخدماتعامینأومشغلین
فيالحالهوكماالعامینالمشغلینمنكبیرعددخاللمنأوالخاص،القطاعمنالمشغلینمنوعددالعامین
أمریكاشمالمدنفيالحالهوكماالخاصالقطاعمنأساسيبشكلمشغلینخاللمنأوهامبورغ،مدینة
فيكبیربشكلیطبقالمختلفةالعامالنقلخدماتبینالتكاملمبدأأنالمتقدمةالدولتجاربتوضحكما.وكندا
هذافيلالستثماركبیرةوأنها بحاجةكبیربشكلاألخرىخدمةكلوتساندالمتقدمةالدولفيالمدنمعظم

تغطيالالخدمةفرسومالنفقاتالغالبفيتغطيالالخدمةهذهتشغیلمناإلیراداتأنخاصةالقطاع،
منبدیلةمالیةمصادرعنالبحث.والفدرالیة المحلیةالحكوماتعلىیحتممماالتشغیلتكلفةمن%)75(

بینتكذلك. )24(األخرىالرسوممنوغیرهاالسیارةوملكیةوالطرق،البنزینعلىوالرسومالضرائبفرضخالل
العامالنقلخدماتبینالفعالالتكاملبدونالخدمةفيویستمرینجحأنیمكنالالعامالنقلنظامأنالتجارب
االستفادةویجبالفدرالیة،والمحلیةالحكوماتمنخدماتهلدعمومستمرةثابتةتمویلمصادرووجودالمختلفة

بمبدأیتعلقفیماخاصةالجزائرمدنفيالعامالنقلخدماتتطویرعندالمتقدمةالدولفيالمدنهذهتجاربمن
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أوضحتالقطاع، لقدهذالدعمومستمرةثابتةتمویلمصادروتوفیرالمدنفيخدماتهبینالفعالالتكامل
قبلمنوالدعموالتنظیمللتشجیعماسةبحاجةالعامالنقلنظامأنالنامیةالدولفيالمدنمعظمفيالتجارب
حیثالعام،النقلخدمةتوفیرفيالجزائرتجربةفينفتقدهماوهذاالدولهذهفيالقطاعبهذاالمعنیةالجهات

فيملحوظبشكلتتناقصالعامالنقلخدماتأنحینفيكبیرتناميفيالخاصةالسیارةتملكنسبةاتضح أن
معظموالخاصة،والحافالتالصغیرة،والحافالتاالجرةسیاراتتمثلأساسيالوالیات من الوطن، وبشكلمعظم
غیروالممارساتالنظاميغیرمن العملكبیرةبدرجةوتتمیزمنظمغیربشكلتعملالتيالعامالنقلوسائل

والحوادثالمروریةاإلزدحاماتفيیتسببمماالناجحةوالمساراتالخطوطعلىالمنافسةفيخاصةالمشروعة
للمدینة،التخطیطمنالمستویاتجمیععلىالخدمةتقدیمفيوالتكاملالتنسیقعدمأنكما.البیئيوالتلوث
عنالضروریةالمعلوماتوتوفیرالقطاعلهذاوالدعمالتشجیعمستوىإلىالعامالنقلاعتباراتتؤخذالبحیث
الخدمةورسومالعملوالمسارات وجداولالخطوطتوضحالتيالخرائطتوافرمثلوخدماته،العامالنقلنظام

التنسیقلعدمأساسيبشكلیرجعذلكفيوالسببالخدمة،عناألساسیةالمعلوماتمنوغیرهاالخدمةونطاق
غیرالمنافسةمنوالحدالخدمةبتنظیممعنیةواحدةهیئةتحتووضعهاالخدمةهذهبتقدیمالمعنیةالجهاتبین

تؤديالمستقبلفيالعامالنقللخدماتوالداعمةالثابتةالتمویلوسائلتوافرعدمأنذلكإلىیضافالمنظمة،
منكثیرفيالجزائرفيالمدنوتشترك.العامالنقللوسائلوالتحدیثالتجدیدعلىالقدرةوعدمالخدمةتدنيإلى

تعانيعامالمقال وبشكلهذافياستعراضهاتموالتيالنامیةالدولمنالكثیرفيالمدنتعانیهاالتيالمعوقات
القدرةعدمتأتيثمومناداریا،القطاعبهذاالمعنیةالمؤسساتفيفي الجزائر ضعفاالعامالمعنیة بالنقلالجهات

فيواالزدواجیةالتضاربأنكمافي معظم الوالیات،العامالنقلنظامفيالكاملوالتحكموالتنظیمالتخطیطعلى
إلىأدىمماالعام،النقلمشكالتتفاقمإلىأدىالقطاعبهذاالمعنیةالجهاتمنكبیرعددبینالمسؤولیات

.القطاع لهذاجیدبشكلوالتنسیقوالتنظیمالتخطیطعلىالقدرةعدم

خاتمـة
نأمل ان یكون هذا المقال قد وفق في تحقیق اهدافه التي تتمثل اهمیته في اعطاء صورة واضحة عن التجارب 

زیادة الدولیة في مجال النقل العام بالدول المتقدمة والنامیة و مدى استفادة الجزائر منها، یمكن أن تساعد على 
القدرة على بناء توصیات تعمل على تعزیز التنمیة مما ینعكس ایجابا على التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة بشكل 
عام والحضریة بشكل خاص، وبشكل كبیر دور وأهمیة مشاریع النقل العام، إذ تعتبر هذه المشاریع من اهم 

مها من اثار ایجابیة في مختلف شرائح المجتمع مشاریع البنیة التحتیة الخدمیة لما یترتب علیها على قیا
االقتصادیةالتأثیراتمنسلسلةإلىالعامالنقلوسائلفياالستثمارفیؤدي. ونشاطاتهم االقتصادیة واالجتماعیة

زیادةتحدثثممنوألسعاراألراضيالحقیقیةالقیمةوزیادةالوظائفوخلقاالقتصاديالنشاطزیادةأهمهامن
االقتصادعلىاإلیجابیةاالقتصادیةمن التأثیراتوغیرهااالقتصاديهذا النشاطعلىالضرائبمناإلیرادات
آالفخلقإلىتؤديالعامالنقلمجالفيالخاصوالعامالقطاعینبینالحقیقیةالشراكةوان. الوطني

االستثمار یقدمكماالمختلفةالتنمویةمشاریعالمنالعدیدإنشاءفيتسهموالمحلياالقتصادیدعممماالوظائف
:اهمهامنوالخدمةهذهلمستخدميالمزایامنالعدیدالعامالنقلفي سائل
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.الخاصةالنقلوسائلعلىاعتمادهمتقلیلوالمدنداخلاألفرادتنقلتسهیل-
وسائلفيالمهدرةالساعاتعددویخفضالمدنداخلالمروریةاالختناقاتفكفيالعامالنقلنظامیساعد-

السالمة، تقلیلمستوىانسیابه، رفعتسهیلعلىویعملالمروریةالحركةفيالمرونةیوفرمماالخاصةالنقل
.والمجتمعالفردعلىالسلبیةانعكاساتهاوالحوادثوقوعمخاطر

النقلومرافقالطرقكفاءةالسیما رفعالطاقة وتوفیرالبیئةحمایةوسائلمنمهمةوسیلةالعامالنقلیعد-
تخفیضواألراضياستخدامكفاءةرفعفياالفتراضي مما یساهمعمرهاوزیادةصیانتهانفقاتوتخفیضاألخرى
.تطویرهانفقات

كبیرةعملفرصالمجتمع وتوفیرأفرادبینوالعالقاتالروابطوتنمیةاالجتماعيالتواصلزیادةفيیساهم-
یوفرالعامالنقلنظامفيصرفهیتمدیناركلألنالوطنياالقتصادالمجتمع مما یؤدي إلى انتعاشفيومتنوعة

وفي ختام هذه الدراسة سیتم عرض مجموعة من التوصیات الضروریة . الوطنيلالقتصادالعامالدخلفيالكثیر
والتي نرى أنها قد تسهم في حل مشكلة النقل العام في الجزائر و یؤدي الى تحسین خدمات النقل العام ومن أهم 

:التوصیات تـلك 
نقل العام وزیادة التمویل له وزیادة االستفادة من التجارب العالمیة في هذا القطاع من خالل التركیز على قطاع ال-

مشاركة القطاع الخاص فیه حیث أن التجارب الدولیة أوضحت عدم قدرة القطاع العام بمفرده على تلبیة 
.احتیاجات هذا القطاع

أهمیة بناء قاعدة للمعلومات والبیانات الخاصة بهذا القطاع لكي تكون داعما للباحثین والمتخصصین ومتخذي -
فیجب أن تكون كل الجهات المسؤولة عن مشروعات النقل العام تحت مظلة واحدة و تتبع خطة واحدة مع القرار، 

تحدید مستویات مسؤولیتها ودور كل منها كتشكیل هیئة للنقل العام داخل المدن الكبرى كمدینة وهران وعنابة 
األنظمة و القوانین الخاصة وسطیف و قسنطینة وتلمسان والجزائر العاصمة من خالل تطویروتفعیل وتطبیق

مع تنویع وسائل النقل العام داخل المدن بإدخال القطارات الخفیفة والحافالت بكل أنواعها بوسائل النقل العام
السیما وضع األنظمة والقوانین التي تحد من استخدام السیارات الخاصة داخل المدن مثل وضع رسوم على 

لمزدحمة ومراكز المدینة وذلك لتشجیع الناس على استخدام وسائل النقل استخدام المواقف خاصة في األماكن ا
.العام

.دراسة موضوع رسوم الخدمة على النقل بالقطارات والحافالت وتحدیدها بشكل علمي دقیق-
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Mais, la tendance des recettes fiscales réalisées s’est accélérée par rapport aux
recettes fiscales prévues, mais sans que l’écart  s’écarte  trop du zéro.

Ce n’est pas le cas pour les recettes Algériennes, où on a pu constater une
combinaison  d’écarts de 56% et 35% (respectivement en 1998 et 2001), ce qui
confirme l’absence d’études sérieuses et surtout le manque de statistiques fiables au
sein des services concernés.
Les écarts des recettes totales et de la TVA s’écartaient trop du zéro en plus ou en
moins.

Deux explications à cet état de fait, en premier lieu, comme nous l’avons déjà
signalé, on relèvera le manque de personnel qualifié qui collecte les données et les
analyse, et en second lieu, il y a lieu de préciser le manque de contrôle des données au
sein de l’Assemblée Populaire Nationale par les députés eux-mêmes avant le vote des
lois de finances au sein des commissions d’études des lois de finances.

IV- Conclusion
Bien  que l’administration fiscale Algérienne soit la grande fille de l’administration

fiscale Française, et a presque les mêmes structures fiscales à gérer, surtout avec
l’introduction des trois nouveaux impôts (IBS ;IRG ; TVA), il est clair, d’après notre
analyse,  que le personnel en place n’est pas très qualifié et n’est pas à la hauteur  des
responsabilités qui lui ont été confiées, pour les raisons suivantes:

-Le personnel n’a pas le niveau requis (sous qualification), d’où l’explication de son
incapacité de  faire des projections dans l’avenir sur des statistiques réelles (quasi
inexistantes ou erronées) et prévoir les recettes. De ce fait, toute formation nouvelle,
n’apportera rien à l’administration fiscale, et il faut recruter du personnel compétent
(les universitaires chôment en Algérie), pour qu’on puisse espérer que le personnel
participe activement et efficacement pour une grande rentabilité nécessaire au
développement du pays.

-Les  grands effets de la corruption qui diminuent les recettes de l’Etat, par
l’évasion et la fraude fiscales avec la complicité du personnel de l’administration
fiscale.

Résultat de cette comparaison, bien que la législation fiscale  des deux pays soit
presque la même, on peut dire que la différence entre les deux administrations fiscales
réside surtout dans l’efficacité de leur personnel, bien formé et disposant du matériel
nécessaire pour mener à bien sa mission en France. Par contre, en Algérie, on a
constaté un manque flagrant de formation fiable.

Une des solutions urgentes et efficaces pour l’administration fiscale Algérienne, est
celle d’opérer un grand changement, en requalifiant le personnel incompétent qui
coûte cher en salaires et ne rapporte presque rien, bien au contraire, il propage et
amplifie la fraude et l’évasion fiscales.
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Graphe N°02 :

Graphe représentant les écarts de la TVA entre

La France et l'Algérie de 1992-2001
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Légendes :EC_RTVA_FR= Ecart des recettes de la TVA Française.
:EC_RTVA_AL= Ecart des recettes de la TVA Algérienne.

3-Commentaire (12)

Dans les  années 1990, la France était dans l’obligation de baisser le déficit public et
le ramener à 3%, taux fixé par le traité de Maastricht.

Dans ce contexte, la priorité de la politique fiscale en France, au cours de la
deuxième moitié des années 1990, a été de respecter le cadre budgétaire de l’Union
économique et monétaire.

Les pics des années 1992 et 1993, avec des écarts respectifs de 9,85% et 9,26%
pour les recettes totales et de 8.38% et 13.14% pour la TVA, expliquent la baisse du
déficit édicté par le traité de Maastricht.

Mis à part ces deux années d’exception, l’écart a respecté sa cadence minimale
proche du zéro. Pour les années 1994 et 1997, on constate par contre une surévaluation
des recettes mais sans pour autant dépasser le seuil de -2% c'est-à-dire proche du zéro.

Le gouvernement français a dû temporairement augmenter la pression fiscale sur les
sociétés et les ménages en 1997 et 1998.

Les finances publiques se sont améliorées en 1999, avec un déficit qui s’est réduit à
1,6 %. du PIB, (2,7 % en 1998). Cette évolution est liée à l’augmentation des rentrées
fiscales.
A partir de 1999, la politique fiscale a poursuivi un objectif complémentaire, la baisse
de la charge fiscale. Toutefois, les augmentations de recettes fiscales en 1999 se sont
concrétisées par un alourdissement de la charge fiscale globale qui a représenté 45,7 %
du PIB, malgré les engagements pris par le gouvernement.
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Graphe N°01:

EC_RT_FR
EC_RT_AL

Graphe représentant la comparaison entre écarts des recettes totales
de la France et de l'Algérie de 1992-2001
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Légendes : EC_RT_FR= Ecarts des recettes totales de  la Franc ; EC_RT_AL=Ecarts
des recettes totales de l’Algérie

2-Comparaison des Ecarts de la TVA entre l’Algérie et  la France
La comparaison entre les écarts de la TVA est plus flagrante et nous démontre les

mauvaises études prévisionnelles de l’administration fiscale algérienne. (Conférer
tableau N°14 et graphe N°02).

Tableau N°14: Les écarts  entre les recettes  budgétées et les recettes  réalisées
de la TVA pour la France et l’Algérie.

ANNEES Ecarts RTVA France Ecarts  RTVA Algérie

1992 + 08,38 - 04,95
1993 + 13,14 + 00,62
1994 + 00,44 - 29,92
1995 +  00,59 + 00,66
1996 +  04,58 - 14,23
1997 +  00,18 + 05,06
1998 +  00,02 + 52, 61
1999 - 01,36 + 29,16
2000 - 00,09 + 105,22
2001 +  00,51 +   69,96

Source : Tableau  monté sur la base des statistiques présentées ci-avant des deux
pays.

Légende : RTVA= Recettes de la taxe sur la valeur ajoutée
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Histogramme N° 04:
Ecarts entre les recettes budgétées et les recettes réalisées de la TVA

en Algérie pour une période de 10 Ans de 1992-2001
en Millions de Dinars
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III-Comparaison des Ecarts
1- Comparaison des Ecarts de l’ensemble des impôts de l’Algérie et de la France

Dans cette  comparaison, nous allons démontrer  la différence entre les prévisions
des recettes totales. (Conférer tableau N°13 et graphe N°01). Qui confirment nos
hypothèses concernant la suprématie des études prévisionnelles de l’administration
fiscale française par rapport à son homologue, l’administration fiscale algérienne.

Tableau N° 13 : Les écarts  entre les recettes totales budgétées et les recettes totales
réalisées de  la France et de l’Algérie.

ANNEES Ecarts RT France Ecarts  RT Algérie

1992 + 9 + 6
1993 + 9 + 8
1994 - 1 - 16
1995 + 0,3 - 7
1996 + 3 - 11
1997 - 1,5 - 11
1999 - 0,1 + 56
1998 - 1,2 - 9
2000 - 0,1 - 13
2001 - 0,2 + 35

Source : Tableau  monté sur la base des statistiques présentées ci-avantdes deux
pays.
Légende : Ecarts RT =  Ecarts des recettes Totales ; TRR = Total des recettes
réalisées
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Histogramme N° 03:

Ecarts entre les recettes totales budgétéeset les recettes
totales réalisées de la TVA en France pour une période de 10 ans de  1992-2001

en Milliards de Francs de 1992 à 1995 eten Milliards d'Euros de 1996 à 2001
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3-2- Cas de l’Algérie :
Dans le cas de l’Algérie, il y a toujours les deux pics des années 2000 et 2001  et qui
atteignent respectivement les + 105,22% et +69,96%, ce qui les éloignent grandement
de zéro (Conférer tableau N°12 et histogramme N°04).

Tableau N°12: Les écarts  entre les recettes  budgétées et les recettes  réalisées de la
TVA pour l’Algérie en Millions de Dinars

Ecarts de la TVA en Algérie
ANNEES TVAB TVAR TVAB-TVAR=E E/TVARx100=EC
1992 38.000 39982,0 -1982 - 04,95
1993 44.300 44025,0 +275 + 00,62
1994 52.700 75208,0 -22508 - 29,92
1995 98.800 98152,0 +648 + 00,66
1996 110.600 128951,0 -18351 - 14,23
1997 153.600 146201,0 +7399 + 05,06
1998 303.090 198600 +104490 + 52, 61
1999 184.700 143000 +41700 + 29,16
2000 184.700 90000 +94700 + 105,22
2001 201.410 118500 +82910 +   69,96

Source : Tableau  monté sur la base des statistiques des deux pays.
Légende : TVAB =TVA  budgétées ; TVAR = TVA  réalisées ; EC= Ecarts
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Histogramme N°02:
Ecarts entre les recettes  totales budgétées et les recettes

totales réalisées en Algérie pour une période de 10 ans de 1992-2001
en Millions de Dinars
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3-Ecarts  entre les recettes budgétées et les recettes réalisées  de la TVA
3-1- Cas de  la France
Nous  constatons  dans le cas de la France, en ce qui concerne la TVA qu’il y ‘a
toujours les deux pics des années 1992 et 1993  qui ont été déjà signalés, dans le cas
des recettes totales, et qui atteignent les +8,38% et +13,14% ; le reste des années, les
écarts se rapprochent de zéro (Conférer tableau N°11 et histogramme N°03).

Tableau N°11: Les écarts  entre les recettes  budgétées et les recettes  réalisées de
la TVA en  France en Milliards de Francs de 1992 à 1995et en Milliards d’Euros de
1996 à 2001(11)

Source : Les notes bleues de Bercy  les statistiques de la direction générale des
impôts de 1991 à 2002.

Ecarts de la TVA en France en millions de Francs

ANNEES TVAB TVAR TVAB-TVAR=E E/TVARx100=EC
1992 709 187 654 337 +54 850 + 08,38
1993 704 077 622 254 +81 823 + 13,14
1994 648 393 645 496 +2 897 +  00,44
1995 673 216 669 217 +3 999 +  00,59
1996 761 627 728 244 +33 383 +  04,58
1997 757 500 756 100 +1400 +  00,18
1998 807 670 807 501 +169 + 00,02
1999 830 000 841 448 -11 448 - 01,36
2000 873 370 874 164 -794 - 00,09
2001 900 000 895 360 +4 640 +  00,51
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Histogramme N° 01:
Ecarts entre les recettes totales budgétées et recettes

totales réalisées  en France pour une période de 10 ans de 1992-2001
En milliards de Francs de 1992 à  1995 et en Milliards d'Euros de 1996 à 2001
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2-2-:-Les écarts  entre les recettes totales budgétées et les recettes réalisées
Cas de l’Algérie

Dans le cas Algérien, on constate des pics extrêmement élevés qui atteignent les +35%
et +56%  en surestimation budgétaire et - 13% et -21% en sous-estimation budgétaire,
écarts qu’on peut  interpréter par l’incapacité de l’administration fiscale d’établir des
prévisions se rapprochant de la réalité. (Conférer tableau N°10  et histogramme N°02).

Tableau N°10: Les écarts  entre les recettes totales budgétées et les recettes totales
réalisées pour l’Algérie en Millions de Dinars (10)

Source : Tableau monté sur la base des  lois de finances et lois de règlement des
années (1987 à 2001) de la République Algérienne. Légende: TRB: Total des
recettes budgétées; TRR: Total des recettes réalisées ; E: Ecart; EC=Ecarts en
pourcentage.

Recettes fiscales  totales  Algériennes budgétées  et réalisées En millions de dinars
ANNEES TRB TRR TRB-TRR=E E/TRRx100=EC
1987 80000 78697,8 1032,2 + 1
1988 86500 83203,4 3296,6 + 3
1989 100200 115871,4 -15671,4 - 13
1990 137900 146876,1 -8976,1 - 6
1991 188800 241555,8 - 52755,8 - 21
1992 321900 302694 +19206 + 6
1993 323100 298845 +24255 + 8
1994 330000 396082 - 66082 - 16
1995 537500 581975 - 44475 - 7
1996 705700 796478 -90778 - 11
1997 785600 887813 -102213 - 11
1998 1526770 976000 + 550770 + 56
1999 860100 949000 -88900 - 9
2000 860100 991000 -130900 - 13
2001 1255080 929000 +326080 + 35
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financiers et humains qualifiés, les prévisions faites par cette dernière, seront loin de la
réalité. L’écart s’éloigne du Zéro.
Pour confirmer cette hypothèse, la comparaison des écarts de prévisions de l’Algérie
avec ceux de la France sur une durée de 10 ans (1992- 2002) s’impose.
La période choisie a été marquée par les grandes réformes du système fiscal en
Algérie, et où l’administration est bien dotée en moyens financiers et plus efficace
qu’avant.
La comparaison  est  faite en premier lieu, sur les  écarts des totaux des recettes
(ensemble des recettes), et en second lieu, sur les écarts de la TVA qui rapporte plus
aux deux Etats Algérien et Français dans la fiscalité ordinaire, puisque  elle a atteint le
seuil de 45%  des recettes totales en France en 2000. Et pour l’Algérie 48%  des
recettes totales hors fiscalité pétrolière,  et 21%  avec la fiscalité pétrolière en 2000.
2- Ecarts entre les recettes  budgétées et  les recettes réalisées: Au niveau des écarts
concernant les recettes de la France et de l’Algérie, on pourra déduire le degré
d’efficience de telle ou telle autre administration fiscale.
2-1- Ecarts entre les recettes totales budgétées et  les recettes totales réalisées
(France)

Hormis les deux pics de 1992 et 1993, dans lesquels on a atteint les +9%, on se
rapproche de zéro, ce qui prouve que les prévisions  faites par  l’administration  ne
s’éloignent pas de la réalité. (Conférer tableau N°09 et histogramme N°01).

Tableau N°09:Les écarts  entre les recettes totales budgétées et les recettes totales
réalisées pour la France .En milliards de Francs de 1985 à 1995 En Milliards
d’euros de1996 à 2001 (9)

Recettes fiscales totales Budgétées et réalisées (France)
Années TRB TRR TRB-TRR=E E/TRRx100=EC
1985 910 534 915 779 -5245 - 0,5
1986 954 932 978 622 -23690 - 2
1987 1 010 964 1042 910 -31946 - 3
1988 1 058 848 1099 788 -40940 - 3
1989 1 142 174 1167 136 -24962 - 2
1990 1 211 456 1205 606 5850 + 0,4
1991 1 293 860 1228315 65545 + 6
1992 1 335 386 1215 609 119777 + 9
1993 1 321 142 1209 102 112040 + 9
1994 1 236 603 1254 434 - 17831 - 1
1995 1 305 876 1301 681 4195 + 0,3
1996 1 401 100 1359 578 41522 + 3
1997 1 395 200 1416 600 -21400 - 1,5
1998 1 765 820 1769 243 -3423 - 0,1
1999 1 871 869 1894 744 -22 875 - 1,2
2000 1 939 527 1942813 -3286 - 0,1
2001 1 998 800 2004301 -5501 - 0,2

Source: Tableau de l’ensemble des lois de règlement de la  France,  rapport de la
Cour des comptes. 2002
Légende: TRB: Total des recettes budgétées; TRR: Total des recettes réalisées
E:Ecart; EC: Ecart en %
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Définition: Qu’est-ce qu’une loi de règlement?
La loi de règlement est un des trois types de lois de finances avec les lois de

finances initiale et rectificative(8).
À chaque fin d’année budgétaire, elle arrête le montant définitif des dépenses et

des recettes de l’État, ratifie les opérations réglementaires ayant affecté l’exécution
du budget, fixe le résultat budgétaire, décrit les opérations de trésorerie.

Elle peut comprendre des dispositions sur l’information et le contrôle des finances
publiques, la comptabilité et la responsabilité des agents.

La Loi Organique pour les lois de Finances, crée également un "chaînage vertueux
", en obligeant au dépôt de la loi de règlement avant le 1er juin de l’année suivant celle
à laquelle elle s’applique, et à son examen en première lecture avant le vote du projet
de loi de finances de l’année suivante .

Ainsi, les parlementaires pourront contrôler l’exécution de l’année n avant
d’envisager les crédits et les objectifs proposés pour l’année n+2.

Ainsi,  l’exercice N–1 doit être impérativement voté, en première lecture, avant
l’examen du projet de loi de finances pour l’année N+1. Les rapports annuels de
performances sont annexés à la loi de règlement. Ils présentent les résultats des
administrations au regard des engagements pris dans les projets annuels de
performances."

Cet outil va nous aider à répondre à la question suivante : laquelle des deux
administrations est efficace pour prévoir les recettes fiscales et se rapproche le plus des
réalisations?

Un aspect important de la précision des prévisions des recettes fiscales vient du fait
qu’un Etat tente de calculer ses dépenses, en fonction du montant présumé des
recettes. A contrario, auparavant, l’Etat procédait, de façon irrationnelle, en calculant
ses recettes en fonction des dépenses, pour financer le budget national.

L’Etat n’a pour ainsi dire, aucune influence sur le montant de ses recettes fiscales,
aussi le résultat du budget repose entièrement sur cette évaluation.

En effet, cette mesure de qualité, renseigne sur l’aptitude de l’Etat et de ses
responsables financiers (administration fiscale) à prévoir les recettes fiscales avec
exactitude, elle mesure l’écart entre les recettes effectives et les recettes budgétées
(prévues) en pourcentage des recettes effectives.
1-Calcul de l’écart
La qualité de prévision des recettes fiscales est déterminée de la façon suivante:
Recettes  fiscales budgétées- Recettes fiscales effectives / Recettes fiscales effectives
x  100
L’état dégage:
Soit une sous-estimation des recettes (Ecart en plus), les réalisations sont supérieures
aux prévisions.
Soit une surévaluation (Ecart en moins), les réalisations sont inférieures aux
prévisions.
Cet outil a été choisi pour démontrer que l’administration peut devenir efficace
dans ses prévisions,  si elle a un personnel bien formé et des moyens adéquats, ce qui
lui permettra de faire des études avec des statistiques réelles qui traduisent des faits
réels et du coup, maximiser les rentrées fiscales d’une année à une autre. L’écart se
rapproche du Zéro. Dans le cas contraire où l’administration est démunie de moyens
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Tableau N°06: Les effectifs en Recyclage et Perfectionnement, en Algérie

CYCLE DE
FORMATION

EFFECTIFS

DUREE
DE
CYCLE

PERIODE DE
FORMATION

Inspecteurs licenciés
nouvellement recrutés
Cycle Court

N E Total F G Total
6 Mois 14 Février

2001 Juin 2001
352 00 352 177 175 352

Agents de poursuites 35 00 35 33 02 35 1 Mois 12 Mai
2001 11 Juin 2001

Fiscalité pétrolière 23 00 23 20 03 23 3 Mois 17 Mars
2001 17 Juin 2001

Fiscalité locale 128 00 128 107 21 128 2 Mois 14 Avril
2001 14 Juin 2001

TOTAL 538 00 538 337 201 538

Source : Statistiques de l’école Nationale des impôts à Koléa- 2002
Légende: N=Nationaux ; E=Etrangers ; F=Filles ; G=Garçons

Tableau N°07: Les  statistiques de La formation Professionnelle, en France(6)

Cadre ayant bénéficié  du cycle de formation  des cadres 449
Inspecteur en formation initiale 664
Contrôleurs en formation initiale 670
Agents en formation initiale 808
Jours de formation continue et initiale 739102
Stagiaires en formation continue  et initiale 179865
Jours de formation informatique 151704
Jours de formation continue par agent 4,28
Agents ayant suivi au moins une formation dans sa carrière 76127

Source: Bilan social  2005-de la direction générale des impôts (France) .P(71).

Tableau N°08: La répartition des effectifs budgétaires, en France (7)

Catégorie 2003 2004 2005 Evolution2003/2005
A 19506 19690 19869 363
B 23653 23632 23659 6
C(2) 34797 33757 32587 -2210
Ouvriers cadastre 161 146 133 -28
Total 78117 77225 76248 -1869
Evolution en % -0,83% -1,15% -1,27
Evolution en nombre -649 -892 -977
(1) Les emplois de contractuels ont été ventilés entre les différentes catégories
(2) Y compris 790 emplois contractuels de droit public (article 34 de la loi du 12 avril 2000)
rémunérés avant 2002 sur des crédits de fonctionnement.

Source: Bilan social 2005- de la direction générale des impôts (France) – P:35

II-La qualité  des prévisions des recettes fiscales (loi de Règlement)
Pour mesurer « les écarts entre les prévisions et les réalisations fiscales » (voir

tableaux de 09 à 13 ci après), l’on ne peut que recourir à la loi de règlement qui
s’avère être un outil, judicieux, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques
mises en œuvre par l’État.
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Tableau N°04: Les effectifs d’informaticiens, en France (5)

Fonctions A B C Contractuels Total
Analyste 3 3
Chef d’exploitation 19 19
programmeur système
d'exploitation (PSE)

138 70 208

Chef programmeur 52 52
Programmeur 238 238
Pupitreur 97 238 335
Moniteur 26 55 81
Agent de traitement 83 83
Dactylocodeur 536 536
Total 160 483 912 0 1555
Source: Bilan social  2005-de la direction générale des impôts (France)-P.(144).

Au vu des données des tableaux 03 et 04, et à titre comparatif, on constate que
l’effectif  des informaticiens, en France, est nettement plus élevé et plus spécialisé que
celui de
l’Algérie. Ce qui procède d’une volonté publique d’un traitement rapide des dossiers
des contribuables, en investissant dans les moyens informatiques (équipements).

Tableau N°05: Les effectifs de la formation Initiale, en Algérie.
CYCLE DE
FORMATION EFFECTIFS

DUREE
DE
CYCLE

PERIODE  DE
FORMATION

N E Tota
l

M F Total

I.P cycle long 3eme

année
(15èmepromotion) 79 00 79 59 20 79 5 Ans

Octobre
1998

Octobre
2001

I.P cycle long 1ère

année
(16èmepromotion)

60 00 60 40 20 60 5 Ans
Avril
2000

2005

I. des Impôts cycle
long 1ère année
(10ème promotion)

60 04 64 42 22 64 3 Ans
Avril
2000

2003

I. des Impôts
cycle long 3eme

année
(9èmepromotion)

57 11 68 33
35

68 3 Ans
Octobre
1998

Juin 2001

Total 256 15 271 174 97 271

Source: Statistiques de l’école Nationale des impôts à Koléa– 2002
Légende:N=Nationaux;E=Etrangers;M=Masculin;F=Féminin ;I.P=Inspecteurs
Principaux; I=Inspecteurs
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Tableau N°02:Répartition des effectifs selon le niveau de diplôme en Algérie
(Direction  régionale) (4)

Diplômes IG IC IP I C AC AB Ing TSI ATI Autres Total
Inférieur au
B.E.M

/ 24 12 42 1 13 92

B.E.M 29 99 41 1 10 180
Baccalauréat 3 62 53 1 3 10 132
Diplôme 1er

cycle
universitaire

6 6 4 4 20

Licence
Diplôme
supérieur ou
de Grande
école

3 51 83 3 1 141

Total 3 60 204 111 140 3 3 4 3 34 565

Source: Rapport d’activité de la direction des impôts de la wilaya d’Annaba
(2001).

Légende :B.E.M = Abréviation de Brevet d’Enseignement Moyen IG= Inspecteur
Général; IC=Inspecteur central; IP= Inspecteur principal; I=Inspecteur; C=Contrôleur;
AC=Agent Contrôleur; AB= Agent de bureau; Ing= Ingénieur; TSI=Technicien
supérieur en informatique; ATI=Agent technicien en informatique.

On a 424  agents qui ont un niveau en dessous du baccalauréat et seulement 141
agents qui ont un niveau au dessus du baccalauréat .Il ne faut pas se leurrer sur le
nombre de diplômés du supérieur puisqu’il nous est arrivé de constater qu’ils peuvent
occuper des postes les plus bas de l’échelle tels que: Agent de bureau, agent de saisie
ou aide.

Tableau N°03:Evolution du personnel informatique de la direction régionale
d’Annaba

Source: Rapport de stage au sein de la direction régionale d’Annaba(2001).

On constate que ce genre de spécialistes a un effectif réduit, comparé à l’ensemble
du personnel, qui s’explique par la non utilisation des TIC (Technologies
d’information et communication) qui exige une utilisation rationnelle d’ordinateurs.
Ces derniers, lorsqu’ils existent au sein des services, sont pour la majorité d’entre eux,
en panne ou rendus inutilisables.

En France l’effectif de l’administration se compose de trois (03) catégories à savoir:
Le grade A: Celui des cadres supérieurs, niveau licence et plus. Le grade B: Celui des
cadres moyens, niveau baccalauréat et plus. Le grade C: Celui des agents,
enseignement moyen (En dessous du baccalauréat).

Année Ingénieur Tech. Sup. Agent. Tech. Agent de saisie Autres
2000 03 04 02 / /
2001 03 04 03 / /
2002 03 04 03 / /
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égard. Les contribuables finissent par s’estimer lésés et s’opposent à toutes décisions émanant
de l’autorité publique. Cependant, le préjudice fondamental qui résulte de la corruption est un
préjudice matériel qui se solde par des pertes de recettes fiscales. En janvier 2004, le ministère
des finances a avancé un chiffre annuel éloquent, avoisinant les 500 milliards de dinars
Algériens  qui échappent des mains du fisc (Soit la moitié du budget national).

La corruption se présente alors comme un impôt parallèle qui contribue à grossir les
flux monétaires transitant par l’Etat aux dépens de la société civile et des
contribuables.
1-2-La sous qualification en France et en Algérie
a- En France il n’y a pas de problème de sous qualification. Les grades de fonction
sont bien définis et avec des niveaux requis bien connus pour les contribuables et les
administrateurs (personnel de l’administration fiscale), et les concours aux différents
postes budgétaires, sont affichés dans les différents journaux, ainsi que les locaux de
l’administration fiscale.
b- En Algérie, le problème de la sous qualification remonte à l’indépendance, dû au
départ massif des européens (agents qualifiés de l’administration fiscale).A cet effet,
pour remédier à un marasme administratif, les pouvoirs publics ont eu recours au
recrutement d’agents non qualifiés.

Mais la qualité de service de l’administration fiscale laissait à désirer, amplifiée par
le  socialisme décrété après le coup d’Etat de 1965. On constatait alors que pas plus de
02% des contrôleurs avaient un baccalauréat. De plus des résistants ou des nationaux,
occupant jusqu’ici des emplois subalternes, ont été promus à des postes de
responsabilités, sans bénéficier de cycle de rattrapage pour cause d’illettrisme.

Par ailleurs, la règle d’avancement étant l’ancienneté, le recours « au piston » est
devenu une pratique courante, d’où le dicton populaire «Un bon piston vaut mieux que
cent ans d’études».

Le résultat de cette situation, en Algérie, s’est traduit par un mauvais accueil des
citoyens contribuables. A cet égard, ils sont souvent traités en quémandeurs d’aumône.

Ainsi, le slogan «l’administration au service du citoyen» sonne faux au grand dam
de ces milliers de gens  qui trouvent beaucoup de difficultés en sollicitant en vain, au
quotidien, bureaux et guichets des services fiscaux.

Que ce soit pour une déclaration ou un extrait de rôle, ni les jeunes, ni les retraités,
en quête d’explication, (analphabétisme oblige), ne trouvent d’égard face aux portes
blindées de notre administration fiscale.

Au problème  du comportement, ajoutons les défaillances inhérentes à telle ou
telle gestion du secteur comme le manque du personnel faute de poste budgétaire,
l’absence d’imprimés pour rupture de stocks et le calvaire est alors multiplié et bien
installé dans la durée.
2- La formation du personnel

Nous avons constaté que la formation, en Algérie n’est pas de la même qualité que
celle dispensée en France, la cause principale réside  dans :
- Le bas niveau d’études des agents recrutés en Algérie, avec un nombre très limité en
personnel spécialisé dans l’informatique, comparativement à un niveau d’instruction
très élevé en France. (Voir tableaux ci-dessous)
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Tableau  N° 01: Action disciplinaire au sein de la DGI Française (1)

Bilan de l’activité par sanctions
NOTIFICATIONS 2003 2004 2005
Lettres d'observations 26 22 23
Radiation des cadres pour perte des droits civiques et
autres

1 0 1

Licenciement pour insuffisance professionnelle 0 0 0
SOUS-TOTAL 27 22 24

Source : Bilan social  2005-de la direction générale des impôts (France)-P .120

Par contre dans le rapport de la direction générale des impôts, en Algérie, aucun cas
n’a été  signalé. Diagnostic qui paraît tout à fait douteux, eu égard à la faiblesse des
recettes fiscales  réalisées (Voir ci-après  tableau n°10, particulièrement pour les
années  1998 et 2001). En Algérie la corruption est imputable à une combinaison de
causes d’ordre social, économique et administratif. (2) Il faut savoir que les causes
d’ordre social et économique sont liées aux bas salaires, versés dans le secteur public
et qui seraient, à en croire les fonctionnaires eux-mêmes, «La cause des causes» du
manque d’intégrité et de la corruption dans l’administration, mais surtout l’absence de
contrôle des administrateurs. Il est cependant difficile de la retenir comme raison
unique, étant donné que ce qu’on appelle «la grande corruption» ne se trouve pas dans
les rangs des petits salariés.

D’ailleurs, la corruption est considérée comme démocratique par ce qu’elle s’étend
du ministre jusqu’au planton. En 2008, l’administration fiscale a recensé 10.324
importateurs fraudeurs, à la faveur de la dernière actualisation opérée sur le Fichier
national des fraudeurs (FNF)  D’après nos investigations, la majorité de ces fraudeurs
bénéficie d’une couverture de la part des agents de l’administration fiscale, ce qui leur
évite une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble (VASFE), au vu
du délai de prescription de l’action de l’administration qui est fixé à quatre (4) ans.

Il faut ajouter que les fonctionnaires subalternes sont souvent tenus de partager
avec leurs supérieurs les «dons» reçus. Il arrive qu’eux mêmes soient obligés de faire
des cadeaux à leurs chefs dans l’intérêt de leur carrière.

Par ailleurs, l’environnement social pousse  le fonctionnaire à s’adonner à la
corruption. Ainsi, voulant imiter son supérieur ou son voisin, ce dernier s’adonne à des
dépenses inconsidérées, situation financière qui confortera sa conscience à accepter les
propositions de pourboires alléchants.

On constatera aussi la primauté de la famille sur l’Etat d’où l’obligation du
fonctionnaire de rendre service aux membres de son clan, et il suffira juste d’être
envoyé par  un membre du clan et le service sera rendu vite et bien en plus.

La lenteur bureaucratique est l’arme fatale de ces clans. Les dossiers traînent et ils
en profitent pour exiger de l’argent, des fois c’est le contribuable lui même qui soudoie
l’agent pour activer son dossier archivé. Il n’est pas rare de trouver certains
vérificateurs qui, en possession d’informations compromettantes, exercent  un
chantage  sur le contribuable.
b- Les effets de la corruption (3) :

La corruption engendre un préjudice moral et social  qui compromet le fonctionnement
normal de l’administration et porte atteinte  à son prestige. De même, cet effet déstabilisateur
accroît la méfiance des contribuables vis à vis des décisions prises par l’administration à leur
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mieux initié que son homologue de France. Ce qui a engendré un nouveau système
fiscal complet en 1948 avec une administration des plus modernes.

D’ailleurs à l’indépendance de l’Algérie et le rapatriement des Français à la
métropole, les agents du fisc rapatriés étaient très demandés à diriger les inspections et
les recettes  fiscales en France.

Mais de l’indépendance à 1992, notre administration fiscale n’a pas eu le même
rôle, ni les mêmes moyens financiers, humains et matériels adéquats, en réalité  elle a
été délaissée au profit d’une fiscalité pétrolière très rentable de 1970 à 1986. C’est
seulement après les chutes des prix du pétrole que l’Algérie avait entamé une grande
réforme à partir de 1992, où on a vu l’introduction de trois grands impôts:
-L’impôt sur le bénéfice des sociétés(IBS)
-L’impôt sur le revenu global (IRG)
-La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Ces impôts sont calqués sur les impôts Français.

Du coup une question pertinente se pose: Est-ce que l’administration fiscale
Algérienne est vraiment capable de gérer ces nouveaux impôts avec les moyens de
bord dérisoires?
Pour répondre à cette question et guidé par des informations collectées lors de nos
deux stages effectués  dans les deux administrations fiscales: Le premier auprès de
l’administration fiscale régionale d’Annaba (Algérie) et le deuxième au sein de
l’administration fiscale du Rhône à Lyon (France), nous étudierons deux sujets
sensibles qui sont:
-La qualité du personnel de l’administration fiscale
-La qualité des prévisions des recettes fiscales.
I- La qualité du personnel (La qualification du personnel et les niveaux requis et
formations)

Sous cette rubrique nous allons citer les problèmes de l’administration Algérienne
par rapport à son homologue Française, avec les constats suivants.
1-Des moyens humains déficients

On constate que l’administration est mal gérée, à cause des problèmes majeurs tels
que: La sous qualification et la corruption, ainsi que de problèmes  mineurs tels que:

Le laisser aller, l’absentéisme et l’indiscipline. Cependant si ces derniers
dysfonctionnements sont gérables à court terme, il n’en est pas de même des premiers
problèmes cités (Sous qualification et  corruption) de niveau structurel et d’ordre
moral difficiles à juguler, et qui grèvent lourdement les ressources financières du pays.
Les données montrent une différence de plus de 56% entre les recettes réalisées et les
recettes effectives (théoriques) (voir tableau n° 10 ci-après pour l’année 1998).
1-1-La corruption et ses effets :
a-La corruption
La corruption n’est pas totalement absente en France. Les rapports d’activité de la
direction générale des impôts font état de quelques rares cas.
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L’efficience de l’administration fiscale dans le recouvrement de l’impôt
Dr. Bousnobra Ali

Faculté des sciences économiques et sciences de gestion
Université Badji Mokhtar- Annaba.

Introduction
Nul doute qu’entre l’Algérie et la France  existent des liens  très étroits dans tous les

domaines,  l’administration fiscale  en Algérie n’échappe pas à ces liens puisqu’elle est
l’œuvre de la France.

En effet, de 1830 à  la première guerre mondiale, l’administration fiscale
Algérienne suivait pas à pas son homologue de la métropole.

Mais pendant la deuxième guerre mondiale et avec l’occupation de la France par
l’Allemagne, surtout  l’avènement des Américains et l’installation de leur quartier
général en Algérie, notre administration a bénéficié de la nouvelle technique  de
mécanisation des documents (MEDOC) ce qui lui a donné un coup d’avance sur
l’administration fiscale de la métropole. De ce fait,  le personnel  fiscal en Algérie était

Résumé
Cette étude Comparative entre
l’administration fiscale Française et
l’administration fiscale algérienne est
élaborée pour comprendre l’impact de la
formation du personnel  sur les
prévisions fiscales et la qualité du
service rendu. L’idée principale se base
sur les prévisions des recettes, en
utilisant la loi de règlement qui s’avère
un moyen très efficace de contrôle et
d’évaluation des politiques publiques
mises en œuvre par l’Etat.
L’objectif de cet article  est de démontrer
non seulement l’incapacité de
l’administration fiscale algérienne à
prévoir le niveau des recettes à cause de
la sous-qualification des agents et leur
comportement (corruption), mais aussi
aux mauvais services rendu aux
contribuables.

Mots clés : administration fiscale,
recettes fiscales, contribuables, loi de
règlement, sous-qualification du
personnel, corruption-contrôle fiscal.

ملخص
هذه الدراسة المقارنة بین االدارة الجبائیة الفرنسیة 

الجزائریة وضعت لفهم تأثیر تكوین واالدارة الجبائیة
وجودة الخدمة جبائیةالنبؤاتالتالموظفین على

باستعمال التنبؤات،أساسها الرئیسیةالفكرةالمقدمة
لمراقبة فعالةیعتبر وسیلةالذيقانون التسویة، 

وتقییم السیاسات العمومیة التي وضعت من طرف 
.الدولة

االدارة والهدف هو أن نظهر، لیس فقط فشل 
اإلیرادات الجبائیة مستوى بالجزائریة للتنبؤ الجبائیة

الذي یرجع إلى )وحدود مصاریف الدولةألتحدید سقف(
المعجل الذي كوینوالتنقص تأهیل الموظفین عوامل 

وانما )الفساد(هم اتأدائهم وسلوكعلى یؤثر مباشرة 
مثل (كذلك سوء نوعیة الخدمات المقدمة للخاضعین

والرقابة الجبائیة الموجهة ،البطء في معالجة الملفات
تأهیل النقص و المنجرة عن )بعض الخاضعین ل

.الذي یجب على االدارة الجبائیة تحسینه

االیرادات ،الجبائیةاإلدارة،: الكلمات المفاتیح
نقص ،لتسویةقانون ا، الخاضعین،الجبائیة

.الرقابة الجبائیة،الفساد، الموظفینتأهیل
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propriété, constituent des éléments forts intéressants dans la dernière
contribution de ce chapitre.
Enfin, les questions internationales sont exposées dans la deuxième partie à
travers le premier article qui plaide pour la constitution d’un Etat palestinien,
en mettant en avant tous les éléments constitutifs pour sa reconnaissance. Quant
au sujet du deuxième article, qui a provoqué une polémique dans les milieux
politiques et juridiques ;s’agissant d’analyse des enjeux du tribunal spécial
constitué pour juger les assassins du premier ministre libanais Rafik Hariri, en
s’interrogeant sur les fondements juridiques du dit tribunal, ses prérogatives et
son autonomie.
Le questionnement  juridique se clôt par une réflexion sur le danger du
terrorisme biologique, et la nécessité d’une mobilisation internationale pour
faire face à ce danger.

Trois articles économiques clôturent ce numéro. Le premier est le résultat d’une
étude empirique sur la concordance des normes « ISO », dans les petites et
moyennes entreprises algériennes. L’auteur montre que l’obtention des normes
n’est qu’une opération formelle. En effet, si elles offrent aux entreprises
concernées une image positive dans l’opinion publique, elles n’améliorent en
rien la productivité et n’agissent pas sur les dépenses et les bénéfices. Le second
article, rédigé en français, analyse l’incapacité de l’administration fiscale
algérienne à prévoir les niveaux de recettes fiscales et révèle que la mauvaise
qualité du service a engendré la corruption. Ce numéro s’achève par les
expériences mondiales en matière de transport public en tant qu’investissement
social, l’auteur suggère que l’Algérie devrait tirer des bénéfices de ces
expériences ; surtout que les obstacles et leurs solutions sont mis en relief.

Le Directeur de rédaction
Abderrazak DJELLALI
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Avant-propos

Ce numéro regroupe des articles des sciences sociales, des sciences juridiques
et des sciences économiques.

Les articles, à l’exception d’un, en économie, sont écrits en langue arabe par
des enseignants-chercheurs ou doctorants. Ils traitent de sujets qui soulèvent
des interrogations dans le monde social et apportent des éclairages, tant pour le
chercheur que pour le lecteur.

Les deux premiers articles s’intéressent à l’institution éducative, le premier
tente de cerner les types de leadership des directeurs d’établissements scolaires
moyens, et leurs impacts sur la motivation des enseignants dans le nouveau
système « travail par projet ». Une approche conceptuelle est proposée dans le
second texte, qui aborde la problématique de la « qualité totale » dans
l’enseignement supérieur. Les contours de la dimension éthique dans le
marketing politique sont abordés dans le troisième article ; à partir de la
définition des concepts,  jusqu’à la mise en relief du rapport entre l’éthique
politique et les mass-médias. Le quatrième écrit traite d’une question suscitant
des débats scientifiques, voire  des discussions idéologiques ; à savoir l’impact
de la télévision sur l’identité nationale dans le contexte de la mondialisation.
L’auteur présente dix thèses pour contrecarrer les postulats déterministes.
Enfin, le lecteur parcourra une présentation synthétique des différentes
approches sociologiques, psychologiques et psycho-sociales relatives à la
violence et en particulier la violence familiale.

Dans ce numéro, les articles juridiques sont les plus nombreux et mettent en
exergue deux aspects importants. L’un relatif à la législation algérienne, et
l’autre abordant des questions internationales. En ce qui concerne la
législation, elle est abordée sous divers angles. Ainsi, un article s’intéresse à la
conciliation dans le domaine de l’urbanisme avant  l’assignation en
justice; tandis que l’autre se penche sur les derniers amendements apportés aux
lois et aux procédures pénales. Le lecteur trouve également un commentaire
détaillé des articles qui font obligation aux sociétés d’assurance, en matière de
responsabilité civile de prendre en charge les victimes des accidents de la
circulation routière. Les modifications introduites dans le droit des affaires, sont
abordées à travers une réflexion menée sur la dualité du rôle de la
compensation. Le contrôle qu’exerce la cour des comptes, en tant qu’organe du
tribunal administratif dans la conduite du budget des finances, est un
questionnement important. De là, une lecture juridique de la privatisation totale
ou partielle, menée dans les entreprises, avec  en toile de fond, le transfert de la
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CONSIGNES AUX AUTEURS

La revue El- Tawassol: sciences humaines et sociales est une revue semestrielle indexée à
caractère scientifique, qui encourage toute proposition d’article original lié aux domaines des sciences
humaines et sociales.
1. La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une autre publication.
2. Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition contenant un
nombre trop élevé d’imprécisions de style, de fautes grammaticales ou d’orthographe ne sera pas
considérée.
3. Toutes les propositions d’articles sont soumises à un examen à double insu. Les articles retenus sont
publiés dans les numéros suivants.
4. La revue se réserve le droit  d’exiger toutes corrections et /ou modifications qu’elle juge nécessaire.
5. Chaque article doit être rédigé selon les instructions aux auteurs en vingt (20﴿ pages maximun et
douze ﴾12﴿ pages minimum, saisies sur micro-ordinateur y compris les références, les tableaux, les
graphiques et les photos.
6. la première page doit contenir : le titre complet de l’article, le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de(s)
l’auteur(s) et son (leur) grade, l’institution à laquelle il(s) appartient (nent) ﴾département–faculté –
université), numéro de téléphone, fax, et adresse électronique.
7. l’article doit comporter trois (03) résumés en arabe, en francais et en anglais, de même taille
d’environ 100 mots chacun.
8. chaque résumé doit être suivi des mots clés de trois (03) à sept (07) en gras.
9. Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter que le n° de la référence
entre parenthèses (exp: ﴾8﴿ ) d’une manière croissante.
10. Si le nom de l’auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence.

11. La bibliographie doit être mise à la fin de l’article selon le modèle suivant :
 Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, suivi de "et col".

 Si la référence se rapporte à un article, elle doit comporter, les noms des auteurs, suivis des
initiales des prénoms, le titre du périodique, l’année de publication, le tome ou le volume, le
numéro du périodique et les  pages concernés.

 Si, par contre la référence se rapporte aux ouvrages, elle doit comporter, le ou les noms des
auteurs, suivis des initiales du ou des prénoms, le titre complet de l’ouvrage, les pages
concernées, le numéro de l’édition s’il y en à plusieurs, le nom et l’adresse de l’éditeur
et l’année d’édition.

12. Caractéristiques techniques des manuscrits
Les propositions d’articles doivent être adressées à la revue en trois (03) exemplaires (A4)
accompagnés d’une copie sous forme de fichiers sur CD-Rom selon les caractéristiques
techniques suivantes :

 Cadre de saisie: 24,7cmx17cm (folio compris)
 Taille de la police de caractère: 13 points (Times New Roman)
 Marges:

- Gauche: 02,5cm.
- Droite:   02,5 cm.
- Haut:     02 cm.
- Bas:       03 cm.

13. Il est entendu qu’après acceptation de l’article, les droits exclusifs de sa publication  sont
automatiquement transférés à El-Tawassol.

N.B : Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue n’engagent que leurs auteurs.
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                                                    العلوم االجتماعية
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التسوية القانونية في مخالفات التعمير
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كيف نّظم المشرع الجزائري الحياة الخاصة في آخر تعديالت قانوني العقوبات واإلجراءات الجزائية ؟ دراسة مقارنة

حيدرة سعدي                                                                                                                                
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اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة اإلنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في الجزائر

عبد العزيز عزة                                                                                                                   

طرق خوصصة المؤسسات العامة االقتصادية في التشريع الجزائري - دراسة مقارنة -

منية شوايدية                                                                                                                     

إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة

مراد عمراني                                                                                                                             

الجــوانب القانونيـة للمحكمة الخاصة بلبنان

سامية بوشوشة                                                                                                                  

خطورة اإلرھاب البيولوجي
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                                                    العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
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صغيرة ومتوسطة

الشريف حمزاوي                                                                                                                 

تجـارب دوليـة في المشروعات االستثمارية االجتماعية  – النقل العام –
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